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פתח דבר
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי
צאצאינו החתן התמים הרב מ' אליהו דוד הלוי שי' עב"ג הכלה מרת גאלדא
איטא תחי'.
התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו ,ידידינו ומכרינו שבאו מקרוב
ומרחוק להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב וחיים
מאושרים בגו"ר.
בתור הבעת תודה לבבית וכהוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו ,מוגשת
בזה תשורה  -מיוסד על הנהגתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ שחילק 'תשורה'
בחתונת הרבי  -הכוללת :א( סקירה מיוחדת של סוגי ההזמנות שנשלחו
בקשר עם חתונת הרבי )שנערכה בי"ד כסלו תרפ"ט בוורשה( .ב( תדפיס קטעי
עיתונות שנתפרסמו בשעתו  -קטעים המסקרים את תקופת חתונת הרבי
)הנסיעה לחתונה ,החתונה ,השבע ברכות כו'( .סקירות אלו הן תדפיס מתוך
אלבום 'נישואי הנשיאים' חלק שני שי"ל בקרוב במהדורה חדשה .ג( תרגום
באנגלית של קובץ בשם "לחיים ,לחיים ולברכה" שי"ל בשנה שעברה ע"י
מחותננו הגה"ח הרב ישעיהו הרצל שליט"א  -רב העיר נצרת עילית באה"ק,
ובו לקט מעניין במיוחד ע"ד ענינו של אמירת לחיים.
הא-ל הטוב הוא יתברך יברך את כבודו ואת אנשי ביתו יחיו בתוך כלל
אחב"י בברכות מאליפות מנפש ועד בשר ,ובמיוחד בברכה העיקרית שנזכה
לעבור משמחה זו לשמחה העיקרית "שמחת עולם על ראשם" ,ומלכנו משיחנו
בראשנו בגאולה האמיתית והשלימה.
משפחות
לאבנשטיין  -יוניק
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. The Memento distributed at the Rebbe's wedding ,
באמצע סעודת החתונה של הרבי ,בי"ד כסלו תרפ"ט ,שעה שהסיבו
המסובים ליד השולחנות הערוכים ,ציוה הרבי הריי"צ לאחד מתלמידי
התמימים ,לחלק בשמו ,לכל אחד ואחד מהמסובים ,תשורה מיוחדת:
גיליון שנכפל לשלושה חלקים .מצדו האחד של הגיליון נדפס צילום
"תמונת הדרת-קודש .גוף כתב יד קדשו של כ"ק אאזמו"ר .אדמו"ר אבינו
הראשון .רבינו הגדול זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע" ,ומצדו השני ,כלפי חוץ,
נדפסו שלושה צילומי קטעים קטנים ,האחד  -כתוב בלשון הקודש  -אף
הוא בגוכי"ק של אדמו"ר הזקן .השניים האחרים נכתבו ברוסית על-ידי
אדם אחר.
לגיליון זה צורף גיליון נוסף שנכפל לשנים :מצד ימין נדפס צילום מכתבו
של הרבי הריי"צ  -הכתוב בכתב ידו של אחד המזכירים וחתום בגוכי"ק של
אדמו"ר הריי"צ  -בו הוא מודיע כי מכתב של אדמו"ר הזקן שראה לכבד בו
"את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו ,מקרוב ומרחוק  . .אשר סגולה יהי'
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תרגום הכיתוב בתמונה הימנית למעלה  -בגוף כתב יד קודש אדמו"ר הזקן :להרבני מו"ה מייזליש שמש ונאמן דק]הלת[ ווילנא.
שלוש השורות הנוספות ,בצד שמאל ,בשפה הרוסית ,נכתבו על-ידי אחר :לאדון יהודי משה מורדוכוביץ ]בן מרדכי[ מייזליש בווילנא

לכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר ,בתוככי ידידינו אנ"ש ,ד' עליהם יחיו,
וכל מחבבי תורה יחיו" .בצד השמאלי של הגיליון ,נדפסה פשר פתשגן
הכתב  -אף זאת בצילום כתב-ידו של אותו מזכיר  -בו מפרט הרבי את
הנסיבות בגללן שלח רבינו הגדול את מכתבו הנ"ל.
בנוסף לחלוקת ה'תשורה' בעת החתונה ,שלח הרבי הריי"צ 'תשורה' זו
לכמה מחסידיו ,וכלשון הרבי באחד ממכתביו . ." :אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר
שלחו בתור מתנה לחסידים ואנ"ש בקשר עם חתונתי".
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. Letters of the Rebbe ,
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‰‰זמנו˙

The Invitations
ס˜יר˙ סו‚י ‰‰זמנו˙ ˘נ˘לחו
ב˜˘ר לח˙ונ˙ ‰רבי
•

‡˙‰ריך וזמן ‰מ˘לוח
באמצע חודש מרחשון ,כ“שלושים יום לפני החג“ ,1נקבע התאריך
המדוייק של החתונה  -יום הבהיר י“ד כסלו ,ומקומה “בהחצר של
הישיבה תומכי תמימים דליובאוויטש יצ“ו אשר בעי“ת ווארשא
יע“א“.2
קביעת הזמן התאפשר לאחר שנודע בבירור שהמחותן הרה“ק רבי
לוי יצחק לא יוכל להגיע לחתונה .וכפי שכתב כ“ק אדמו“ר הריי“צ
במכתב מיום ג‘ טבת תרפ“ט לר‘ חיים שניאור זלמן קרמר:3
” . .גם אנחנו לא ידענו בדיוק זמן החתונה למז“ט ,אשר חכינו
 (1יש להעיר שבמכתבי ההזמנה נכתב התאריך ט“ז במרחשוון )וכדלהלן בפנים( ,אולם בקרב בני
משפחת בית הרב כבר באו לידי החלטה ע“ד מועד החתונה וכתבו על כך עוד בתאריך י“ד חשוון.
 (2לשון נוסח ההזמנה.
 (3נדפס באג“ק אדמו“ר הריי“צ חט“ו ע‘ שז.
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פן ואולי יואילו מנהלי הממשלה לתת תעודת נסיעה למחותני
הרה“ג ר‘ לוי יצחק שליט“א שניאורסאהן לנסוע על חתונת בנו
חתני הרב שי‘  . .אבל לדאבון לב לא ניתן לו תעודת הנסיעה,
והגבלנו ע“י חלופי טעג‘ עם כבוד מחותני הרה“ג שליט“א זמן
החתונה  . .ואז תומ“י בשרנו לכל ידידינו שי‘“.
הרבי הריי“צ החל לשגר מכתבים והזמנות למיודעיו ומכריו בהם
רבנים נכבדים ואדמו“רים מפורסמים וכן לקהל עדת החסידים.
בראש ההזמנות נכתב התאריך ט“ז מ“ח ]=מר-חשון[ ,זאת למרות
שחלק מההזמנות נשלחו לאחר תאריך זה .את הסיבה לכך ניתן
לגלות במכתבו של כ“ק אדמו“ר הריי“צ )מיום ט‘ שבט תרפ“ט( לרבי
מנחם מענדל אלטר אחיו של האדמו“ר בעל ה“אמרי אמת“ מגור ,בו
כותב לו )על כך שההזמנה נשלחה אליו ביום ב‘ בכסלו(:4
”השילוח של המכתב נכתב בספר המכתבים הנשלחים ביום
ב‘ כסלו כתוב מט“ז מ“ח ,כי כל המכתבים נכתבו במספר היום
אשר בו הוגבל למז“ט זמן החתונה“.

"‰יי˙י ˘מח ‰לו ‰יי˙ יכול ‰לבו‡"
כעת לאחר שנקבע זמן החתונה יכלה גם הכלה לבשר זאת לחברתה
הטובה נחה ריבקין .וכך כותבת לה:5
”אני מתארגנת להיות בוורשה כי החתונה שם ב 27-לנובמבר.
הייתי כמובן שמחה לו היית יכולה לבוא ,אבל נדמה לי שכל זה
בגדר חלום ,לכן אני מבקשת ממך ,קרובה שלי ,שתיזכרי בי,
חברתך הוותיקה ,ביום זה“.
בדרך אגב הוסיפה לספר ולהדגיש את העובדה ששם משפחתו של
החתן זהה לשם משפחתה:
 (4נדפס באג“ק אדמו“ר הריי“צ חט“ו ע‘ יג.
' (5משפחה חסידית' )מצורף לכפ"ח( גליון  1276ע‘ .10
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”אני עדיין נשארת שניאורסאהן ,כי שם משפחתו של חתני גם
שניאורסאהן .האמת זה מאוד נעים לי“.

‚‰בלנו מוע„ ˘ל ברכ ‰ו˘מח‰
במכתב להרה“ג הרב מרדכי זאב הכהן גוטניק מלונדון ,מבשר כ"ק
אדמו"ר הריי"צ ע“ד מועד החתונה ,ומוסיף אשר משום כך ”בשעה זו
כבד לפני להאריך בזה ]=בהוצאה לאור של ירחון תורני[ כפי דרישת
הענין“:6
"ב“ה ,ג‘ ט“ז מ“ח ,תרפ“ט
כבוד ידידי הנעלה והכי נכבד ,הרה“ג המפורסם בכשרונותיו
המצויינים ,בעל מדות תרומיות וו“ח אי“א מוהר“ר מרדכי זאב
שי‘ הכהן ]גוטניק ,לונדון[
שלום וברכה!
במענה על מכתב ידידי על אודות הוצאת ירחון תורני ספרותי,
הנה כללית ההצעה נכונה היא במאד ,כמובן שדרוש שכלול
גמור באופן שאיפתו של הירחון המיועד להופיע.
אמנם בשעה זו כבד לפני להאריך בזה כפי דרישת הענין ,וכן
לענות על האמור במכתבו זה ,כי טרוד הנני עתה בההכנה
לשמחה של מצוה ,אשר זיכני השי“ת והגבלנו מועד של ברכה
ושמחה חתונת בתי הכלה מ‘ חי‘ מושקא ת‘ עם ב“ג החתן
הרב מ‘ מנחם מענדל שי‘ שניאורסאהן ביום ג‘ י“ד לחדש כסלו
הבע“ל למז“ט בשעה טובה ומוצלחת.
ובעזה“י עוד נשוב לדבר בכל הענינים האמורים במכתבו זה.
והנני ידידו הדו“ש מכבדו ומברכו".
•
 (6נדפס באג“ק אדמו“ר הריי“צ חט“ו ע‘ רפד.
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„יו˜ים בנוסח ‰‰זמנ‰
בשבת פרשת וישלח י“ד כסלו תשי“ד ,סיפר כ“ק אד"ש כמה פרטים
אודות נוסח ההזמנה ,תוך כדי שמקדים שמנהגי החתונה מדוייקים
ביותר ו“הדיוק הוא עד כדי כך שדייקו אפילו בנוסח ההזמנה של
החתונה“:7
”בנוסח ההזמנה של החתונה היו ארבע פיסקאות ,והאותיות
של ראשי הפיסקאות היו אותיות אהבה ,הרבי ]הריי“צ[ לא
רצה שיתפסו זאת )“דער רבי האט ניט געוואלט אז מען זאל זיך
כאפן אויף דעם“( ,כדי שלא תהא יניקה לחיצונים ...אבל בכל
זאת תפסו“.
ועוד שם:
”כאשר התקיימה חתונת גיסתי 8הורה הרבי שיעתיקו את נוסח
ההזמנה מחתונתינו .שאלתי אז את הרבי למקורו של הנוסח,
והוא השיב שהוא נלקח מחתונתו שלו.9
בנוסח ההזמנה של החתונה  -זאת אומרת נוסח ההזמנה של
חתונת הרבי ,שלכן נכתב נוסח זה גם בחתונות ילדיו  -נכתב,
שהחתונה תתקיים ”בשעה החמישית בערב“ .בין אם זה היה
בחורף ובין אם זה היה בקיץ בכל פעם נכתב אותו זמן ” -בשעה
החמישית בערב“.
החופה עצמה 10היתה בלילה .אצלי היתה החתונה בשעה

 (7שיחות קודש תשי“ד מהדורה חדשה ע‘  110ו.115-
 (8הרבנית שיינא )עם הרה“ח וכו‘ ר‘ מנחם מענדל הכהן הארנשטיין( הי“ד ,בי‘ סיון תרצ“ב ,בעיר
לאנדוואראוו הסמוכה לוילנה.
 (9חתונת הרבי הריי“צ )בי"ג אלול תרנ"ז( .ראה עד“ז גם ברשימות חוברת נז.
 (10של הרבנית שיינא.
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מאוחרת מאוד מצד טעם חיצוני  -אבל דייקו שהקבלת פנים
תחל בשעה החמישית בערב“.11
•

למעל ‰מע˘ר סו‚י ‰זמנו˙
ההזמנות לחתונה היו בהן כמה סוגים ,שונים זה מזה הן בצורתם
והן בתוכנם ,מהן נפוצים ומהן סוגים נוספים שנתגלו רק בשנים
האחרונות .כך ,שכאשר ננסה למנות את כל הנוסחאות השונות נוכל
להגיע ל 14-סוגים לערך!
יתכן אמנם שכמה מהן היוו בשעתו מעין מהדורה ראשונה לפני
הנוסח הסופי ,אותן שלח בעל השמחה בפועל ,אולם מידי ספק לא
יצאנו.
נמנה אם כן את כל הנוסחאות שהגיעו לידינו ,נצביע על השינויים
שביניהם ,ובסמוך נביא צילום מהם:12

 (11עוד הערות ודיוקים בנוסח ההזמנה ,ראה מש“כ בזה הרב שמואל פסח שי‘ באגאמילסקי
בקובץ אהלי תורה גליון קכה ,וכן מ“ש א‘ הקוראים ב‘בית משיח‘ גליון  161ע‘ .58
 (12לכללות סוגי ההזמנות ,ראה גם אג“ק אדמו“ר הריי“צ ח“ב ע‘ קכו ואילך; ליקוט י“ד כסלו ע‘
 137ואילך; ’ימי מלך‘ ח“א ע‘  259ואילך; ’תשורה‘ מחתונת הרה“ת ר‘ שמואל שי‘ קראוס )אלול
תנש“א(; ’בית משיח‘ גליונות  162 ,161ו.280-
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 .1דפוס-צילום מכתב יד קודשו של הרבי הריי“צ מתחילתו ועד סופו,
כאשר נוסח ההזמנה  -לאחר התאריך )ג‘ ט“ז מ“ח( וההפניה )“כבוד
וכו‘“(  -פותח במילים ”כאשר זיכני השי“ת בנשואי בתי וכו‘“.13
 (13באג“ק אדמו“ר הריי“צ ח“ב ע‘ קכו מציין הרה“ת ר‘ שלום דובער שי‘ לוין לשלושה טפסים של
נוסח זה שהגיעו לספריית הרבי ,עיי“ש.
זאת ועוד :בנוסח זה גופא היו שני סוגים (1 :כאלה שקיבלו צילום כתב יד קודשו של הרבי,
כששמו של הנמען היה רשום על-גבי המעטפה בלבד )כך שבהזמנה עצמה הופיעו רק התארים
ללא שם ]כבצילום שלפנינו[( .י"א )ראה ימי מלך ח“א ע‘  (264שמקבלי סוג זה היו ”תמימים“ -
תלמידים לשעבר של ישיבת ”תומכי תמימים“ (2 .כאלה שהרבי הוסיף בכתב יד קודשו בתוך
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 .2נוסח זהה כמעט לגמרי לנוסח הקודם ,14אלא שכאן ההזמנה
מוקלדת במכונת כתיבה ,מלבד הפתיחה )התאריך ושם הנמען(
והחתימה )“הדו“ש ומברכו“ וחתי“ק(  -שהם בכתב יד קדשו של
הרבי הריי“צ.15
ההזמנה אף את שמם .וראה ימי מלך שם ,שמקבלי סוג זה היו זקני החסידים.
 (14גם מסוג זה מונה הרשד“ב לוין ,באג“ק שם ,שלושה טפסים שהגיעו לספריית הרבי ,עיי“ש.
 (15בהבדל בין נוסח זה לקודמו ,ניתן להבחין בהשמטת המילים הבאות” :כבוד ידידי“; ”יואיל
נא“; "חבל טוב“; ”ויברך נא“; ”ומאושרים“; ”בזכות הוד כ“ק“ .זאת בנוסף לכך שהשורות כאן
מסודרות באופן שונה.
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 .3הזמנה מודפסת הפותחת )לאחר הזכרת שם שמים” :בעזהי“ת“(
במילים” :אודה לד‘ על כל הטוב אשר גמלני“ .בנוסח זה מופיעה שעת
החופה בהגדרתה ” -שעה החמישית“ ואותיות ראשי הפיסקאות
הם ” -אהבה“ .נוסח זה הוא בגדר הסוג הכללי שנשלח לכללות אנ“ש
חסידי חב“ד ,והוא גם המפורסם ביותר כיום בקרב חסידי חב“ד
בעולם כולו.
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 .4נוסח זהה לקודם ,למעט הוספת שתי מילים בקטע השלישי” :גם
מרחוק“ .סוג זה נשלח כפי הנראה לאנ“ש שלא יכלו ,למרות רצונם
הטוב ,לבוא להשתתף בגופם בחתונה )מפני ריחוק המקום וכדומה(.
משום כך כנראה הוסיף הרבי הריי“צ לנוסח זה את ההבהרה
והבקשה” :אשר גם מרחוק יואילו נא לשמוח אתנו יחדיו“.
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 .5נוסח זהה בכללותו לקודם ,16למעט שינויים קלים .17המיוחד בסוג
זה הוא שהנוסח כולו מתחילתו לסופו נכתב ע“י כ“ק אדמו“ר הריי“צ
בעצמו.
יש מקום לומר ,שמלכתחילה לא נועד נוסח זה להישלח לנמענים,
 (16כולל המילים ”גם מרחוק“.
 (17אחד השינויים הבולטים הוא ,ששמו של אבי החתן "לוי יצחק" ,מופיע כאן בכינויו המפורסם
בין החסידים” :לויק“ .אודות כינוי זה ראה סה“ש תש“נ ח“ב ע‘  617הערה  ,3ובשוה“ג שם.
שינויים נוספים :כאן נכתב” :בהרה“ג הרה“ח“ ואילו בנוסח הקודם )מספר ” :(4בן הר“הח הר“הג“;
כאן נכתב” :אקרא לידידיי ומכיריי“ ואילו בנוסח הקודם )מספר ” :(4אקרא לידידי ומכירי“; כאן
נכתב” :בגשמיות וברוחניות“ ואילו בנוסח הקודם )מספר ” :(4בגשמיות ורוחניות“.
וזאת בנוסף לכך שהשורות כאן מסודרות באופן שונה וכן שינויים בפיסוק וניקוד.
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וכל כולו נכתב רק כ"טיוטה" בשלבי ההכנה לדפוס ,ולפני הדפסתו
בפועל שינה הרבי הריי“צ כמה פרטים ,ונשלח לאחר מכן לנמענים
כפי שהוא בנוסח הקודם )מספר .(4
 .6נוסח כללי-פרטי שהוקלד במכונת כתיבה ואף הוא פותח בנוסח
הקודם ”אודה לד‘ על כל הטוב אשר גמלני“ .כל טופס ממנו נשלח
לאנ“ש שבעיר מסויימת ,כאשר בראש המכתב נותר מקום ריק בו
מילאו את שם העיר .הזמנה זו נחתמה בחתימת יד קודשו של כ“ק
אדמו“ר הריי“צ.18
 (18בנוסח זה ישנם שינויים רבים לגבי הנוסחאות הקודמים .הבולט שבהם הוא שראשי
פסקאותיו )למרות ששלושת הפסקאות הראשונות יוצרות את המילה ”אהב“(  -אינם משלימים
ל“אהבה“ )כבמספרים  5 ,4 ,3הנ“ל( .ואולי מכוון הוא שיהיה בר"ת :אהבו ,כלשון הכתוב "האמת
והשלום אהבו".
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 .7נוסח הזמנה לאנ“ש שהתגוררו באותה שעה מעבר למסך הברזל
ומשום כך נמנע מהם ,בעל כרחם ,להשתתף בשמחת החתונה .נוסח
זה כולל ששה פסקאות .מלבד שתי הפסקאות הראשונות והפסקא
האחרונה הדומים בכללותן לנוסח הקודם )מספר  ,(6הרי הוא שונה
לגמרי בתוכנו ובסגננו .בנוסח זה מבקש הרבי ”בהיות אשר מפאת
סיבות הבלתי תלויות בנו ,אי אפשר להם ולנו ,למלאות משאלות
לבבינו ולבבם הט‘ ,לשמוח יחד בקירוב מקום ,כאשר הי‘ מאז
ומקדם ,יואילו נא  . .לקבוע מקום מוגבל  . .להתאסף שמה  . .בחדוה
ושמחה“ .19סוג זה מתייחד בכך שהוא נכתב מתחילתו ועד לסופו
בכתב יד קודשו של הרבי הריי“צ.
 (19מסתבר לומר ,שהיות ולא היתה שום אפשרות ,בדרך הטבע ,שאזרחי רוסיה יגיעו לחתונה,
משום כך גם לא צויינה שעת החופה בנוסח זה.
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 .8נוסח זהה בכללותו לקודם ,למעט שינויים קלים .אלא שכאן
ההזמנה נכתבה כולה בכתב יד סופר מלבד שתי השורות האחרונות
)“והנני ידידם עוז וכו‘“( והחתימה שהן בכתב יד קדשו של הרבי
הריי“צ.20
 (20אחד השינויים הבולטים בין נוסח זה לקודמו ,הוא :שבנוסח הקודם )שבכתי“ק(  -הקטע
השלישי פותח באות ”ב“ בהיות ,ואילו בנוסח זה )שבכת“י סופר(  -נוספה האות ”ו“ ובהיות.
גם כאן יש מקום לומר ,שמלכתחילה לא נועד הנוסח הקודם )מספר  (7להישלח לנמענים ,וכל
כולו נכתב רק לשם העתקה ע“י הסופר .ואכן לאחר שנעתק ע“י הסופר ,הוסיף הרבי הריי“צ על
גבי ההזמנה בכתי“ק את שתי השורות האחרונות )“והנני ידידם עוז וכו‘“( וחתימתו ,שלא נראים
בצילום שבסוג הקודם )מספר .(7
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 .9נוסח זהה בכללותו לקודם ,למעט שינויים קלים .21נוסח זה נדפס
בספר התולדות אדמו“ר הריי“צ ח“ד ע‘ .22 19
 (21אחד השינויים הבולטים הוא ,שבשני הסוגים הקודמים מופיע בקטע הרביעי )“יואילו נא
כו‘“( המשפט ”יבחרו להתאסף שמה כל אנ“ש ומחבבי תורה ,במושב אוהבים ורעים“ ואילו
בנוסח זה הושמטו התיבות ”כל אנ“ש ומחבבי תורה“ ,ונכתב רק ”יבחרו להתאסף שמה במושב
אוהבים ורעים“.
ייתכן מאוד והמדובר בטעות המעתיק ,אך עדיין צריך בירור בזה ,א( מכיון שנוסח זה מופיע
לפנינו עם הגהות כ“ק אד“ש בכתי“ק )וכדלהלן בפנים( .ולא העיר כלום על השמטה זו .ב( אולי
נשמטו בכוונה )בנוסח הסופי שנשלח( המילים ”כל אנ“ש ומחבבי תורה“ ,כי באותן שנים נקטו
אמצעי זהירות מיוחדים בתוכן הדברים שנשלחו אל מעבר למסך הברזל .ועצ“ע ובירור.
 (22בחוברת ’די אידישע היים‘ נעתק נוסח זה של מכתב ההזמנה ,אלא שבשינויים קלים נוספים.
אולם מסתבר שכל שינויים אלו נובעים מהקלדה בלתי מדוייקת של המקליד ,עיי“ש.
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באחד השנים הוכן קונטרס לדפוס בו תכננו ,כנראה ,להדפיס נוסח
זה .23המזכיר הרה“ת ר‘ יהודה לייב גרונר ציין בראשו שהוא ”נוסח
ב‘“ מנוסחאות ההזמנות לחתונה ,אך כשהובא לרבי להגהה ,מחק
את האות ”ב‘“ וכתב ”ג“ ,להורות שזהו הנוסח השלישי ,ולא השני.
בנוסף לכך העיר הרבי:
נ.ב .לאחר זמן :בקשר לתוכן המכתב  -מובן שהוא בא בהוספה
לאגרת-ההזמנה של כ“ק מו“ח אדמו“ר* ”אל ידידינו אנ“ש די בכל
אתר ואתר“ ובפרט להמדובר בה אודות ”ברכת אוהבים וידידים ,גם
הרחוקים במקום“.
בשולי הגליון הורה הרבי להדפיס ”בע‘]מוד[ בפ“ע אגה“ק-הזמנה
של כ“ק ] . .אדמו“ר הריי“צ[ מראשית שנת תרפ“ט  .“-כלומר ,שיש
להדפיס בעמוד בפני עצמו בחוברת את נוסח ההזמנה המפורסמת
לחתונה.
לאחר תיבת ”אדמו“ר“ הנ“ל סימן הרבי כוכב ועל כך העיר” :נעתקה
לקמן ע‘ .“..כלומר ,שיש לציין באיזה עמוד בחוברת נדפס נוסח
ההזמנה המפורסמת.
במשמעות הכותרת ”נוסח ג“ ניתן לפרש בשני אופנים :א( שהוא
הנוסח השלישי לאחר ב‘ הנוסחאות  -מספר  1ומספר  3הנ“ל .היינו
 (23תשורה משמחת נישואין של משפחות שפירא -גורארי )סיון תש“ס( ומשם ל‘בית משיח‘
גליון  280ע‘ .19
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שבאופן כללי זהו נוסח מסוג שונה משני אלו ,והרבי מונה ומכנה
אותו כ“נוסח ג“ .ב( שהוא נוסח ג‘ מאלו שהוכנו עבור אנ“ש ברוסיה -
מספר  7ומספר  8הנ“ל.24
 .10נוסח הזמנה מיוחד אשר נשלח לאדמו“רים ורבנים בוורשה
וסביבותיה .ההזמנה נשלחה מכ“ק אדמו“ר הריי“צ בעת הגיעו
לוורשא  -ביום שני י“ג כסלו.
הרבי הריי“צ פותח את ההזמנה בשורה ארוכה של תארי כבוד” :כ“ק
הרה“צ המפורסם והנודע בכל מרחבי תבל וקצוי ארץ לשם תהלה
ותפארת בתוככי גאוני יעקב ,נשיא ישראל והדרו ,גזע תרשישים,
כקש“ת מוה“ר  ..שליט“א“ ,ובנוסח ההזמנה מציין הרבי” :אשר
החופה הוגבלה להיות  . .ביום המחרת“.
 (24וראה לעיל במ“ש בהערה  21ע“ד הזהירות במשלוח מכתבים לרוסיא בעת ההיא.
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למרות שבכללות קיבלו הזמנה זו אישים מאותה קטגוריה
)אדמו"רים ורבנים( מצינו גם בזה שינויים קלים בין אחד לשני.
 .11מלבד כל אלה ,זכו כמה לקבל מהרבי הריי“צ מכתב אישי-פרטי
אודות מועד החתונה .המכתב נסוב גם על דברים אחרים ,אבל בתוכו
מופיע נוסח הזמנה מפורט.
אחד מאלה שקיבל מכתב מסוג זה היה החסיד ר‘ אלכסנדר סענדר
יצחק ריינין ,שהתגורר אז בפאריס ,ואף הוא מהתאריך ”ג‘ ט“ז מ“ח,
תרפ“ט“ )תאריך משלוח ההזמנות( .במכתבו מוסיף הרבי ומבהיר,
אשר בנוסף למכתב זה ישלח לו מכתב מיוחד )כנראה הכוונה
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ל'הזמנה'( וכרטיסי כניסה לחתונה” :אי“ה אשלח לידידי מכ‘ מיוחד
ובילעטין ]=כרטיסים[ כנהוג ,אבל אין אני חפץ לחכות עד אשר
יוכתבו ויודפסו והנני מהר להודיעו מזה“.25
 .12נוסח הזמנה נוסף היה של אם הכלה  -הרבנית נחמה דינה.
בהזמנה זו פונה הרבנית ”להזמין את כבודם לחג חתונת בתי“,
מציינת את המקום ,הזמן והשעה ,ובנוסף לכך מוסיפה לציין גם את
התאריך הלועזי 27” :לנובמבר“.
את ציון התאריך למספרם ,מצינו רק בנוסח הזמנה זו ,ולא בכל
הסוגים הקודמים שהצגנו לעיל.

 (25נדפס באג“ק אדמו“ר הריי“צ חט“ו ע‘ רעז.
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 .13נוסח הזמנה נוסף ,כולו בכתי“ק של הרבי הריי“צ ,זהה ברובו
לנוסחאות הראשונים )מספרים  1ו.26(2-
נוסח זה היה ככל הנראה מהדורה ראשונה לנוסחאות אלו ) 1ו,(2-
אבל לא נשלח בפועל .בצילום שלפנינו לא מופיע הפתיחה )תאריך
ושם הנמען )או תוארי פניה ”כבוד וכו‘“(( והסיום )“הדו“ש ומברכו“
וחתי“ק(.

 (26ניתן להבחין בשינויים הבאים :בנוסח שבמספר ” :1חבל טוב בשמחתינו“ ,ואילו כאן )וכן
בנוסח שבמספר ” :(2חבל בשמחתינו“; בנוסח שבמספר ) 1וכן בנוסח שבמספר ” :(2מאושרים
יהיו בדור ישרים יבורך“ ,ואילו כאן" :ואשר מאושרים יהיו בכל טוב" )ונשמטו המילים "בדור
ישרים יבורך“(.
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 .14סוג הזמנה נוסף נשלח בקשר לחתונה זו .למרות שלא הגיע
לידינו שום צילום ואף את נוסחו איננו יודעים ,מכל מקום מעדויות
שונות ,חלקם מכלי ראשון ,אנו למדים על קיומו .המדובר בהזמנות
ששלחו הורי החתן במקום מגוריהם יקטרינוסלב:
הורי החתן  -הגאון הקדוש רבי לוי יצחק וזוגתו הרבנית חנה -
שנבצר מהם להשתתף בחתונת בנם הבכור חגגו בחגיגה גדולה את
יום החתונה ,כאשר לפני כן שלחו הזמנות לכל ידידיהם ,מכריהם
וראשי הקהילה ביקטרינוסלב וסביבותיה.
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בר‡י ‰עי˙ונו˙
חתונת הרבי על כל חלקיה התקיימה כיאה
למשפחת הנשיאים ברוב פאר והדר בכמות
ובאיכות .מטבע הדברים משך הדבר את תשומת
ליבם של העיתונאים שעקבו בדריכות אחר
הנעשה.
בפרק שלפנינו נביא צילום של כמה קטעי עיתונות,
ממה שהתפרסם בשעתו בעיר וורשה עצמה )בה
נערכה החתונה( ואף מחוצה לה.
•
מחובתינו להבהיר :כדרכה של עיתונות ,פרטים
רבים המתפרסמים בה גובלים באי-דיוק ולפעמים
אף אינם תואמים את המציאות.
על מנת לדעת את אשר אירע בפועל יש ללמוד
ממקורות אחרים ,כמו יומנים שנכתבו בשעתו על-
ידי מי שהשתתף בחתונה בגופו )ובפרט חסידים
שמשתדלים לדייק בדברי או מעשי הרבי( ,מתוך
אגרות קודש שנכתבו על ידי הרבי בעצמו ,וכדומה.
אולם ,לא מן הנמנע שפרטים מסויימים שאכן
ארעו ,התפרסמו בשעתו בכתבי עת )והם העדות
היחידה לכך( .לכן יהיה זה מעניין לעלעל בגזרי
העיתונים מן התקופה ההיא .זאת בנוסף לרושם
הכללי שעולה מהקריאה בהם ,שחתונה זו היתה
לשיחת היום בין יהודי פולין ויהודי לטביה במשך
ימים רבים.
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1
”נייער פרייטיק“ )ריגא ,כ“ו חשון תרפ“ט(:

‰רבי מליוב‡וויט˘
נוסע לוור˘ ‰לח˙ונ˙ ב˙ו
כבר נ˘כרו ע˘ר ‰ח„רים עבור ‰רבי ,במלון "‡יירופיס˜י"
• ‰‰כנו˙ בחו‚י ‰חסי„ים ל˜בל˙ פני ‰רבי.
בוורשה היהודית תהיה בימים הקרובים ”סנסציה“ שאינה קטנה
כלל :הרבי מליובאויטש ,ר‘ יוסף יצחק שניאורסאן ,מגיע לוורשה
ביום רביעי ראש חודש כסלו ,שם יוליך לחופה את בתו בת ה.17-
המחותן של הרבי מליובאוויטש הוא רבה של יקטרינוסלב ,הרב
שניאורסאהן )קרוב משפחה של הרבי מליובאוויטש( .החתונה
נערכת בוורשה משום שלפי הנהוג בחצר ליובאוויטש ,תלמידי
הישיבה צריכים להיות מוזמנים לכל חתונה .היות וכיום קיימים
ישיבה אחת בארץ ישראל וישיבה נוספת בוורשה ,ולארץ ישראל
קשה לנסוע ,מוכרחת החתונה להתקיים בוורשה.
כבר ביום ראשון הגיעו לוורשה שליחים מיוחדים ,ששכרו עשרה
חדרים במלון ”איירופייסקי“ לרבי ולמחותן.
את חסידיו יקבל הרבי בישיבה ברחוב מלאווסקא .החתונה
תתקיים ביום שלישי י“ד כסלו ,בשני מקומות בו-זמנית :ברחוב
פרנצישקאנער  - 13מיוחד לנשים ולמשפחה הקרובה ביותר,
ובישיבה ברחוב מלאווסקא יהיו החסידים.
מיד למחרת החתונה חוזר הרבי לריגא לשמחה המסורתית ,הנערכת
מדי שנה בשנה ב“חצר ליובאוויטש“ בי“ט כסלו )ביום זה שחררו
פעם את זקן-זקינו ,ה“רב“ ,ממאסרו במוסקבה(.
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החופה תיערך בחצר הישיבה.
בחוגי החסידים שברחבי המדינה ,מצפים בעניין רב לבואו של הרבי
מליובאוויטש לוורשה .נערכות הכנות מרובות לקבלת פנים חגיגית.
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2
”פרימארגן“ )ריגא ,כסלו תרפ“ט(:
מבעוד מועד דאג הרבי הריי“צ לפרסם מודעה בעיתונות על סעודה
מיוחדת בה יוכלו כל דיכפין להשתתף  -סעודה זו נקראת בשם
"סעודת עניים"] .אודות סעודה זו ראה גם שיחת ש“פ תצא תנש“א
)סה“ש תנש“א ח“ב ע‘  .(808וראה נטעי גבריאל הלכות נישואין פרק
ד ס“ג” :הרבה נוהגים יום או יומיים לפני החתונה לעשות סעודה
לעניים ,וקורין לסעודה זו ארימע חתונה“ .ועיי“ש בהערותיו מקורות
וטעם למנהג זה[.
וזו לשון המודעה:

הרבי מליובאוויטש
מודיע אשר לכבוד חתונת בתו,
שתתקיים ביום שלישי  27בנובמבר שנה זו
הוא יגיש ביום ראשון וביום שני
ארוחת צהריים חינם
במטבח העממי רח‘ מארשטאל 18
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3
”היינט“ )וורשה ,י“ד כסלו תרפ“ט(:

‰רבי מליוב‡וויט˘ בוור˘‰
עם הרכבת הריגאית המהירה הגיע אתמול בשעה  7בבוקר הרבי
מליובאוויטש ,הרב ר‘ יוסף יצחק שניאורסאן ,שיוליך היום ,יום
שלישי ,את בתו לחופה.
לקבל את פניו הגיעו החל מהשעה  6בבוקר  300בחורים מתלמידי
ישיבת ליובאוויטש בוורשה )מלאווסקא  ,(7כמה רבנים וקהל רב
מחסידי ליובאוויטש.
יחד עם הרבי מליובאוויטש הגיעו מריגה גם החתן; חתנו של הרבי
הר"ר שמריהו גורארי שכבר הגיע לוורשה לפני ימים אחדים; אמו של
הרבי ,שתי בנותיו ונכד .גם הגיעו כמה עשרות חסידים מריגה וקהל
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גדול של חסידי ליובאוויטש .הקבלת פנים היתה כמנהג ליובאוויטש
בלי "נטילת שלום" .הקהל הגדול יצר חומה אנושית ושביל למעבר
לרבי ומשפחתו.
למכוניות שהוכנו מראש נכנסו הרבי ומקורביו ונסעו למלון
קראקאווסקי שברחוב בילאנסקא .החתן עצמו נסע למלון אחר.
אביו של החתן ,רב העיר יקטרינוסלב ,הרב ר' לוי יצחק שניאורסאהן
לא יכל לבוא לחתונה.
החתונה תערך במתחם ישיבת ליובאוויטש וגם באולם שברחוב
פנסקה  .35החופה תערך בשעה  5אחה"צ בישיבה.

4
)וורשה ,י“ד כסלו תרפ“ט(:

‰רבי מליוב‡וויט˘ ˘ליט"‡ בוור˘‰
עם הרכבת המהירה שהגיעה אתמול בשעה  7בבוקר לתחנת הרכבת
המרכזית בוורשה ,נסע הרבי מליובאוויטש שמחתן היום ,יום שלישי,
את בתו בוורשה.
לקבל את פני הרבי הגיעו כל  300הבחורים תלמידי ישיבת
ליובאוויטש בוורשה )מלאווסקא  ,(7כמה רבנים וקהל רב מחסידי
ליובאוויטש .לפני בואה של הרכבת מריגה ,הגיע עם הרכבת שבאה
מרומניה ומופיעה בשעה  6וחצי בבוקר ,חותנו של הרבי מקישינוב
ר' אברהם שניאורסאהן .יחד עם הרבי מליובאוויטש הגיעו מריגה
גם החתן ומשפחתו של הרבי .גם הגיעו כמה עשרות חסידים מריגה
וקהל גדול של חסידי ליובאוויטש.
למכוניות שהוכנו מראש נכנסו הרבי ומקורביו ונסעו למלון
קראקאווסקי שברחוב בילאנסקא .החתן עצמו נסע למלון אחר.

< = 33

˙˘ור ‰מ˘מח˙ ני˘ו‡ין  -כ"ו ח˘וון ˘˙'‰ע"„

אביו של החתן ,רב העיר יקטרינוסלב ,הרב ר' לוי יצחק שניאורסאהן
שליט"א לא יכל לבוא לחתונה.
החתונה תערך במתחם ישיבת ליובאוויטש וגם באולם שברחוב
פנסקה  .35החופה תערך ,היום יום שלישי בשעה  5אחה"צ ,בחדרים
שלכבוד החתונה נצבעו מחדש .מצפים לבואו של קהל גדול הן
מקומי והן מחוץ למדינה.

5
"מומנט" )וורשה ,י“ד כסלו תרפ“ט(:

‰רבי מליוב‡וויט˘ בוור˘‰
עם הרכבת הריגאית המהירה שהגיעה אתמול בבוקר לתחנת
הרכבת המרכזית בוורשה ,נסע הרבי מליובאוויטש ,הרב ר' יוסף
יצחק שניאורסאהן ,שמוליך היום ,יום שלישי ,את בתו לחופה.
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לקבל את פניו הגיעו כבר מהשעה  6בבוקר כל  300הבחורים תלמידי
ישיבת ליובאוויטש בוורשה )מלאווסקא  ,(7כמה רבנים וקהל רב
מחסידי ליובאוויטש .לפני בואה של הרכבת מריגה ,הגיע עם הרכבת
שבאה מרומניה ומופיעה בשעה  6וחצי בבוקר ,חותנו של הרבי
מקישינוב ר' אברהם שניאורסאהן .יחד עם הרבי מליובאוויטש
הגיעו מריגה גם החתן; חתנו של הרבי הר"ר שמריהו גורארי שכבר
הגיע לוורשה לפני ימים אחדים; אמו של הרבי ,שתי בנותיו ונכד .גם
הגיעו כמה עשרות חסידים מריגה וקהל גדול של חסידי ליובאוויטש.
הקבלת פנים היתה כמנהג ליובאוויטש בלי "נטילת שלום" .הקהל
הגדול יצר חומה אנושית ושביל למעבר הרבי עם משפחתו.
למכוניות שהוכנו מראש נכנסו הרבי ומקורביו ונסעו למלון
קראקאווסקי שברחוב בילאנסקא .החתן עצמו נסע למלון אחר.
אביו של החתן ,רב העיר יקטרינוסלב ,הרב ר' לוי יצחק שניאורסאהן
לא יכל לבוא לחתונה.
החתונה תערך ,כפי שכבר נדפס ב'ממונט' ,במתחם ישיבת
ליובאוויטש וגם באולם שברחוב פנסקה  .35החופה תערך היום
יום שלישי בשעה  5אחה"צ ,בחדרים שלכבוד החתונה נצבעו כולם
מחדש .מצפים לבואו של קהל גדול הן מקומי והן מחוץ למדינה.
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6
”היינט“ )וורשה ,ט“ז כסלו תרפ“ט(:

‰ח˙ונ„‚‰ ‰ול˘ ‰ל ב˙ ‰רבי
מליוב‡וויט˘ עם בנו ˘ל ‰רב
מי˜טרינוסלב
חתונת בתו של הרבי מליובאוויטש עם בנו של הרב מיקטרינוסלב
משכה אליה ביום שלישי כמה אלפי איש.
החל מהשעה שלוש בצהריים החלו המונים לזרום אל בנין הישיבה
)מלאווסקא  (7היכן שהחופה אמורה להיערך ,אולם ,הורשו להיכנס
רק בעלי כרטיסים מיוחדים בלבד .יתר הקהל הגדול נותר לעמוד על
גבי מדרגות הכניסה ובחצר הישיבה.
הצפיפות על גבי המדרגות היתה גדולה כל-כך עד שהמחותנים לא
יכלו לעלות .משום כך נאלצו לנעול את הדלתות ,עד שהגיעו כוחות
גדולים יותר של משטרה שפינו את החצר ושוב החלו להכניס רק את
בעלי הכרטיסים.
בשעה שש הגיע הרבי מליובאוויטש בליווי חתנו הרב ר‘ שמריהו
גור-אריה; האדמו“ר מראדזין; האדמו“ר מזלטופלנא; האדמו“ר
מנובמינסק; הרב של פיאטרקוב; הרב מנחם זמבא ועוד .כעבור כמה
דקות הגיע גם החתן .בחור גבוה ,עם פנים סימפטיות וזקן שחור.
לרבי ולבנו הוכנו חדרים נפרדים .כעבור כמה דקות הרבי והחתן
נכנסים לאולם .על השולחן הונחו עוגות טורט וחלה ,אבל איש לא
טעם מהן .הרבי אמר לפני הקהל תורה .בסיום הוא מתחיל לנגן ניגון
חב“די והקהל תיכף מצטרף לשירה.
בשעה שש וחצי הגיעה הכלה במכונית מקושטת בפרחים ,היא
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מובלת לחדר הנשים ומושיבים אותה על כיסא מכובד מוקף משני
צדדיו בפרחים ומנורות בצבעים שונים.
בשעה שמונה הודלקו בחצר עשרות מנורות חשמל וירדו לחופה.
את החתן הובילו לחופה אביו של החתן ודוד .את הכלה הובילו הרבי
מליובאוויטש והרבנית.
במשך כל הזמן התזמורת של מר מיטמאן לא ניגנה .רק בשעה
שהרבי לקח את בתו הכלה להוליכה לחופה והחל לנגן את ניגונו
של ”הרב“ ,החרו והחזיקו הנגנים אחריו וניגנו כל העת עד לאחר
ההקפות מתחת לחופה.
מסדר הקידושין היה הרבי מליובאוויטש ואת הכתובה קרא
האדמו“ר מראדזין .בכל משך החופה היתה החצר עמוסה באנשים
וגם החלונות והגדרות היו מלאים .לאחר החופה ניגנו מארש חבד“י
שמח ,הקהל הצטרף לשירה והחתן והכלה הובלו חזרה לישיבה.
משם נסעו לאחר מכן ,ביחד עם המחותנים ,לאולם ברחוב פאנסקא
 ,35שם הוכנה סעודה עבור  250איש.
•
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החתן מענדל שניאורסון הוא בן  25וסיים בברלין פקולטה
לפילוסופיה .הכלה מוסיא כמעט באותו גיל וגם לה יש תואר
אקדמאי גבוה.
•
מלבד האורחים שהגיעו מריגא ומרחבי פולין הגיעו גם כמה עשרות
אורחים מברלין ,פריז ועוד מקומות.
•
בגלל הצפיפות היה ערב 'מהנה' לחבורת הגנבים שבעת החופה
”עבדו“ באנרגיה מירבית.
בין היתר גנבו כסף ומסמכים מה‘ מ .רוטשטיין )מארשאלקאווסקא
 ;(140מה‘ לעוויט )נאלעווקי  ;(7מהרב מדאקשיץ הרב שיינין ואחרים.
גנב אחד נתפס באמצע עבודתו והוא נלקח לתחנת המשטרה.

7
"מומנט" )וורשה ,כסלו תרפ"ט(

ח˙ונ ‰חב"„י˙ ˘מח ‰רב˙-רו˘ם
בי˘יב˙ ליוב‡וויט˘
בכל ‰˜‰ל ‰חסי„י „‚‰ול ל‡ נמˆ‡ ‡ף ˘טריימל
• ˘ור˙ ‡„מו"רים ורבני פולין בח˙ונ‰
בישיבת ליובאוויטש המקומית נחגגה ביום שלישי חתונת הרבי
מליובאוויטש רבי יוסף יצחק שניאורסאהן שהוביל את בתו מוסיא
לחופה .החתן מענדל שניאורסאהן )גם הוא משושלת ליובאוויטש(
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הוא בנו של הרב העיר יקטרינוסלב .לחופה שנקבעה לשעה  5החלו
כבר בתחילת הערב להגיע ברכבים מסות של חסידים .הקהל נדחק
למתחם הישיבה .קהל סקרנים גדול יצר לחץ עצום ,כך שהוכרחו
לקרוא לפלוגת שוטרים .אולם גם עם קבוצה גדולה זו בקושי הצליחו
לעשות סדר בכניסה.
החדרים בפנים שופצו מחדש והחדר שהוכן עבור הכלה קושט
בפרחים ובמנורות.
קהל האורחים כאן שונה מחתונות אחרות בחצרות אדמו"רים .לא
מוצאים כאן שטריימלאך או כובעים מסאמעט .רובם לבושים בלבוש
יהודי-אירופאי .חב"דניקים .רק חלק קטן עם כובעי משי גבוהים.
באולם נראים האדמו"רים מראדזין ,מזלאטאפאל ,מנאוואמינסק ,רבה
של פיאטרקוב הרב שפירא ,הרב מנחם זעמבא ,הרב שיינין מדוקשיץ
ועוד .בין המוזמנים שבאו מרחוק ומקרוב רואים את הדירקטור של
וורשה מ"רזשאינט" ח' ניטערמאן .ח' חיים פרושאנסקי .מנהל מרכז
היתומים ה' שניאורסאהן .ד"ר לייפונער .ה' מ .רוטשטיין.

בשעה  6בערב מלווי הרבי מליובאוויטש  -חתנו גורארי ודודו ר' משה
הארנשטיין ,הגיעו יחד עם הרבי .כעבור  10דקות הגיע החתן ,אברך
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בגובה בינוני ,עם פנים עדינות ואלגנטיות ,חבוש במגבעת שחורה,
קפוטה של משי ,חולצה לבנה עם עניבה שחורה.
הרבי והחתן יושבים בשולחן הכבוד והרבי אומר בקול רם מאמר
חסידות ארוך ,בתוכן ענינו של "קבלת פנים" .לאחר המאמר שר
הקהל ניגוני חב"ד.
בשעה שבע הגיעה במכונית מקושטת בפרחים הכלה לבושה בבגדי
משי.
כיסוי פני הכלה התקיים בלי שום טקסיות .בלי בדחן ובלי תזמורת.
רק כשהובילו את הכלה תחת החופה ניגנו הכלי-זמר כמה ניגוני
חב"ד .החופה התקיימה בחצר שהוארה באופן מיוחד עם הרבה
נורות חשמל .את הברכות אמר הרבי מליובאוויטש שאף היה המסדר
קידושין .את הכתובה קרא האדמו"ר מראדזין.
בעת החופה כשהיה דוחק נוראי' ,עבדו' הכייסים קשה לגנוב
ארנקים .הם גנבו ארנק עם כסף ומסמכים מה' רודנשטיין ,ומאחד
לעוויט ומעוד.
בשעה  9נסעו קהל האורחים בכלי רכב לאולם שברחוב פאנסקא 35
היכן שנערכת הסעודה.
עד ליום שלישי בערב הגיעו  1300מברקים בערך .רובם היו לנמען
"רבי שניאורסאהן ,וורשה".
בחתונה המרשימה של הרבי מליובאוויטש נערכה גניבה שהותירה
רושם רע על האורחים .בעת שחזרו מהחופה שלפו הגנבים את
התיק מחותנו של הרבי שהגיע במיוחד מקישינוב .בתיק היו סכום
כסף גדול וגם "דורון דרשה" שהביא איתו לחתונה  -כתבי יד מהבעל
שם טוב ומ"הרב".
בסעודה שנערכה באולם ווייסמאנס שברחוב פאנסקא  35השתתפו
גם הרבנים :הרב קאנאל ,הרב פייזגער ,הרב שניאורסאהן מקראקא,
הרב מווייליק ,הרב מאלהין ,הרב מפאסטאוו .תחילה נערכו
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"שולחנות מלוחים" ,וזה נמשך עד השעה  .12אז יצא הרבי לאולם
וחילק לתלמידי הישיבה משקה .הקהל שר ורקד עד השעה  ,1לאחר
מכן אמר הרבי מאמר ובסיומו נטל הקהל את ידיו לסעודה שנמשכה
עד אור הבוקר.

8
"דער מארגען" )ניו יורק ,כסלו תרפ"ט(

‚נב ‰בח˙ונ˙ ב˙ו ˘ל ‰רבי מליוב‡וויט˘
כתבנו
)באמצעות
וורשה
האירופאי בלונדון( .יום חמישי.
הקהילה החסידית המקומית
רועשת כעת על הגנבה שנעשתה
פה בוורשה בעת חתונת בתו של
הרבי מליובאוויטש.
חותנו של הרבי מקישינוב הביא
איתו 'דורון דרשה' כתב-יד נדיר
מהבעל שם טוב .כתב יד זה נגנב
ממנו ועד עתה עוד לא נמצא הגנב.
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9
”מומנט“ )וורשה ,ט“ו כסלו תרפ“ט(:

‰ח˙ונ˘ ‰ל ב˙ו ˘ל ‰רבי מליוב‡וויט˘
אתמול נחגגה חתונת בתו של הרבי מליובאוויטש .הרחובות שמסביב
היו מלאים באנשים .על הסדר שמרו קבוצות גדולות של שוטרים.
במשך כל שעות הערב נסעו הלוך ושוב מכוניות שהביאו אדמו"רים,
רבנים וחסידים .בתוך האולם הסבו בין השאר האדמו"רים מראדזין,
זלאטופול ,נובומינסק ,הרב מפיאטרקוב ,ועוד.
בשעה  6הגיע הרבי מליובאוויטש וכעבור  5דקות הופיע החתן ,צעיר,
גבוה ,אינטלגנטי ,חבוש במגבעת רכה .בשעה  6ועשרה נכנס הרבי
לאולם הגדול ואמר מאמר שנמשך למעלה מחצי שעה .בשעה  6וחצי
הגיעה הכלה במכונית מקושטת בפרחים ותיכף נערכה החופה.
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10
”סיבוניה“ )כסלו תרפ“ט(:

ח˙ונ˙ ב˙ו ˘ל ‰רבי מליוב‡וויט˘
כבר פורסמה הידיעה ב“סיבוניה“ שהאיש המאוד פופולרי בחוגי
היהדות האורטודוקסית  -שהגיע בשנה האחרונה להתגורר בריגא -
הרבי מליובאוויטש חיתן זה עתה את בתו השניה.
החתונה התקיימה בוורשה ולסיבה זו נסע לשם הרבי מליובאוויטש.
חתונת בתו של הרבי ,מוסיא שניאורסאהן ,היתה עבור הקהילה
היהודית בוורשה מאורע רב רושם שאליו נהרו הרבה מחסידיו של
הרבי .לא רק מערי פולין עצמה הגיעו המונים לחתונה אלא אף
מפריז ,ברלין וריגא.
עוד לפני החתונה נערכה ”סעודת עניים“ למאות בחורי הישיבה,
שהסתיימה בשירים וריקודים כפי המסורת החב“דית.
ביום החתונה החל משעות הבוקר המוקדמות החלו לנהור הרבה
סקרנים לחצר הישיבה ,היכן שהחופה צריכה להיערך.
עשרות שוטרים ואיתם עוזרים מתלמידי הישיבה הצליחו בקושי רב
להשליט סדר.
המוזמנים התאספו לקומה הראשונה של הישיבה .האולמות
הגדולים היו מלאי אורחים .כולם הגיעו בלבושים חגיגיים והמבוגרים
בלטו בלבושם החסידי המסורתי.
סמוך לשעה שש הגיע החתן מענדל שניאורסון בן רבה של
יקטרינוסלב וקרוב משפחה של הרבי .בחור בעל מראה צעיר ואצילי
שלמד כימיה ופלוסופיה בברלין .לאחר מכן הגיעה הכלה שהיתה
לבושה בצורה יפה ואלגנטית.

< = 43

˙˘ור ‰מ˘מח˙ ני˘ו‡ין  -כ"ו ח˘וון ˘˙'‰ע"„

בשעה  8לערך נערכה החופה .למרות מזג האויר הקשה העמידו את
החופה בחצר ,שבה כבר נכחו כמה אלפי סקרנים .הטקס היה צנוע
והסתיים בתוך פחות מחצי שעה.
כשהחתן והכלה הובלו לחופה ע“י הוריהם )הורי החתן לא נכחו כי לא
היה באפשרותם להגיע( היו דחיפות איומות .מרוב הדוחק התעלפו
כמה אנשים .והגנבים הפולנים ניצלו את המצב לכייס את הנוכחים.
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11
"די צייט" )לונדון ,י"ט כסלו תרפ"ט(

‰ח˙ונ‰ ‰חב"„י˙
˜‰ל עˆום • ˜בוˆ„‚ ‰ול˘ ‰ל ˘וטרים ל‡ מˆליח‰
ל˘‰ליט ס„ר • ‰ט˜ס ‰מפו‡ר • ˜בוˆ˙ ‚נבים במל‡כ˙ם,
ומחו˙נו ˘ל ‰רבי מליוב‡וויט˘ נ‚נב כסף ומ˙נ˙ ‰ח˙ונ‰
וורשה )א.מ.א (.בישיבת ליובאוויטש המקומית התקיימה חתונת
הרבי מליובאוויטש הרב יוסף יצחק שניאורסאהן שהוביל לחופה
את בתו מוסיא .החתן מענדל שניאורסאהן הוא בנו של רב העיר
יקטרינוסלב .הגיעו מכוניות רבות עם מסות של חסידים ,בנוסף
נדחקו קהל סקרנים גדול למתחם הישיבה ,מה שיצר דוחק עצום
כך שהוכרחו להזמין כוחות גדולים של שוטרים ,אך גם הם בקושי
הצליחו להתמודד עם הקהל שביקש להידחק פנימה.
החדרים מקושטים בפרחים ובמנורות .רוב הקהל לבוש בסגנון
יהודי-אירופאי .חב"דניקים .רק חלק קטן עם כובעי משי גבוהים.
באולם נראים האדמו"רים מראדזין ,מזלאטאפאל ,מנאוואמינסק,
רבה של פיאטרקוב הרב שפירא ,ואחרים.
בלווי חתנו גורארי ודודו ר' משה הארנשטיין ,נכנס הרבי מליובאוויטש
ואמר בקול רם מאמר חסידות ארוך ,בתוכן ענינו של "קבלת פנים".
לאחר המאמר שר הקהל ניגוני חב"ד.
כיסוי פני הכלה התקיים בלי שום טקסיות .בלי בדחן ובלי תזמורת.
רק כשהובילו את הכלה תחת החופה ניגנו הכלי-זמר כמה ניגוני
חב"ד .החופה התקיימה בחצר שהוארה באופן מיוחד עם הרבה
נורות חשמל .את הברכות אמר הרבי מליובאוויטש שאף היה המסדר
קידושין .את הכתובה קרא האדמו"ר מראדזין.
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החופה
בעת
דוחק
כשהיה
'עבדו'
נוראי,
הכייסים קשה
לגנוב ארנקים.
בשעה  9נסעו
קהל האורחים
בכלי רכב לאולם
שנערכת
היכן
הסעודה .הגיעו
 1300מברקים
בעת
בערך.
שחזרו מהחופה
הגנבים
שלפו
התיק
את
מחותנו של הרבי
שהגיע במיוחד
מקישינוב .בתיק
היו סכום כסף
גדול וגם "דורון
שהוא
דרשה"
איתו
הביא
לחתונה  -כתבי
יד מהבעל שם
טוב ומ"הרב".
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13
”מומנט“ )וורשה ,י"ז כסלו תרפ“ט(:

כיצד נערכה חגיגת השבע ברכות
אצל הרבי מליובאוויטש?
ביום רביעי קיבל הרבי מליובאוויטש במלונו "קראקאווסקי"
)בילאנסקא  (7החל מהשעה שבע בבוקר מאות חסידים ,משלחות
ושליחים שהגיעו בשם אדמו"רים והביאו איתם מכתבי ברכה .למשך
זמן ארוך אירח הרבי את רבה של פיאטרקוב הרב שפירא.
מאמריקה ,אנגליה ופלסטין הגיעו הרבה מכתבי ברכה ומברקים .גם
מהרב קוק מירושלים הגיע מברק.
בשעה שבע בערב נערכה סעודת שבע-ברכות באולם ווייסמאנס
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שברחוב פאנסקא  .35סביב לשולחנות ערוכים ישב ציבור של כמה
מאות איש ,ובראשם :האדמו“ר מסוכטשוב  -רבי דוד בורנשטיין,
האדמו“ר מראדזין ,האדמו“ר מאמשינוב-ראדומסק ,הרב ר‘ שלמה
דוד כהנא ,אחיו של האדמו“ר מאלכסנדר ,הרב קרליץ מווילנא ,רבה
של דיסנא ועוד.
מסיבת ה“שבע ברכות“ התנהלה באוירה של שמחה גדולה ונמשכה
עד לאחר חצות הלילה .הקהל הגדול שר את הניגון של "הרב“.
אתמול בשעה  8:45בבוקר נסע הרבי מליובאוויטש ומשפחתו חזרה
לריגה .הסיבה לעזיבה כל כך מהירה של העיר וורשה ,היא בגלל
שביום ראשון י"ט בכסלו הוא היום שהרב שוחרר ממאסרו .יום זה
נחגג בשמחה גדולה בחצר ליובאוויטש וחגיגה זו נערכת בריגה.
הרב מיכעלזאהן שלח דורון דרשה לחתן ,ספר עתיק ויקר המציאות.

14
”דער איד“ )וורשה ,י"ז כסלו תרפ“ט(:

הרבי מליובאוויטש נסע חזרה לריגה
‡יך מ˙ייחסים ב˜‰יל˙ ליוב‡וויט˘ לˆ‰ע‰ ‰רוסי˙ ב˜˘ר
ל˜‰מ˙ י˘יב ‰מרכזי˙ בחר˜וב?
לאחר שהות של ימים אחדים בוורשה חזר הרבי מליובאוויטש חזרה
לריגה עם הרכבת המהירה שיצאה אתמול בשעה .8:45
הימים בהם שהה הרבי מליובאוויטש בוורשה עברו על החסידים
בשמחה רבה .החתונה ביום שלישי בלילה היתה שמחה ויפה.
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בשבע ברכות הראשון ברביעי בלילה הגיעו האדמו"רים שליט"א
מראדזין ,סוכוטשוב ,מינסק ושורת רבנים.
הקהל שימח מאוד .לאחר הסעודה רקדו כל האדמו"רים יחד.
כתבנו שוחח עם אחד המקורבים לרבי מליובאוויטש על הידיעה
הסנסציונית שהמשלה הסובייטית הציעה להקים ישיבה מרכזית
בחרקוב.
בקהילת ליובאוויטש המכירים היטב את הרדיפות שסובלים
הישיבות שם ,מתייחסים ל"הצעת השלום" הפתאומית של
הסובייטים כפרובוקציה פשוטה שכוונתה לחסל את הישיבות
המחתרתיות.
הסברה זו מראה בבירור כיצד יהודים דתיים צריכים לקבל את
ה"בשורה" על הישועה שמקורה ב"גן עדן" הסובייטי.
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K “Say L’chaim”
But sometimes the Rebbe would vintch l’chaim even without
anything physical, like at one of the yom tov-erev Shabbos
farbrengens, when the practice of pores mapah u’mekadesh had
ended, and the Rebbe instructed that l’chaim be said without
drinking, and he explained the significance of saying l’chaim.
Another thing worth noting is that when urging that l’chaim
be said, the Rebbe wouldn’t say to drink, but would say instead
“zogt (say) l’chaim”.
And in his pre-yom tov telegrams like Purim etc., the Rebbe
would conclude with “l’chaim, l’chaim v’livracha.”
•
Let us conclude with a wish: Just as we merited to receive
wine and mashke innumerable times (kos shel bracha,
farbrengens, etc.) from the Rebbe along with the blessing of
l’chaim v’livracha and other brachos and wishes b’gashmiyus
and b’ruchniyus (and as the Rebbe said in 5748: “l’chaim,
l’chaim v’livracha, l’chaim tovim ule’shalom, chaim tovim
va’aruchim ad l’chaim nitzchiyim”), so too, we should merit,
immediately, that the Rebbe bentch birchas ha’mazon on a cup
of yayin ha’meshumar, as Dovid Ha’melech says “I will bentch,
and I’m worthy of bentching”, and afterwards to receive and
taste the wine of the geula, with eternal joy upon us.

L’chaim, l’chaim v’livracha!
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someone else, but when he burns off a bit of his selfishness,
then he’s capable of blessing his fellow sincerely.

K The Nature Of Mashke
It’s possible to learn a lesson in avodas Hashem from
alcohol (like vodka, etc.):
Alcohol doesn’t change; even if it spends a long time in
the freezer, it doesn’t freeze. The same is with a Jew who
doesn’t change despite varying degrees of coldness; even when
faced with surroundings chilly towards yiddishkeit, he won’t
freeze; his heart remains a warm Jewish heart. The ritual of
wishing l’chaim represents a significant contribution towards
strengthening Jewish warmth, that Torah and mitzvos be
performed out of great warmth and love towards Hashem.

K Wine – Revelation Of Secrets
Chazal say nichnas yayin yatza sod (when wine enters, the
secrets emerge). On a simple level, large amounts of alcohol
lead a person to drunkenness which results in his baring all his
inner secrets.
But those who seek to darshen the words say that this is
actually unique to wine. Yayin has the gimatria of 70, which is
the case for sod as well.
The Rebbe, at one of the farbrengens, after telling the crowd
to tie the bracha to a physical object through saying l’chaim on
actual wine, added that wine is special, because wine indicates
and brings about the revelation of what’s hidden, nichnas
yayin yatza sod. In other words, just as wine is manufactured
through revealing the liquid latently hidden in the grapes, wine
itself produces a similar effect.
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K Engagement – L’chaim
Many call the engagement event a l’chaim. Perhaps this is
an allusion to the entire concept of a shidduch, the meeting of
two halves; as it’s well-known, a man and wife are two halves
of the same neshama who meet and become one and establish
a proper life together. This meeting starts with a shidduch
which leads with marriage and continues with bringing the
next generation into this world. Thus, a shidduch is where true
life is established. Maybe this is the reason the event is known
as a l’chaim.

K L’chaim – To Marriage
Someone I know pointed out to me that there’s another
reason for saying l’chaim; it’s forbidden to drink wine with
gentiles so as not to foster friendship which might result in
marriage (as chazal say: “their wine [is forbidden] because
of their daughters”). The same then applies in a positive way;
we drink and say l’chaim together with other Jews so as to
connect, find friendship, and become family through marriage!

K L’chaim On Wine And Mashke
The minhag is to say l’chaim not only on wine but also on
all alcoholic beverages. One of the reasons offered is that the
pasuk in Mishlei says “Give shechar to the lost” (the word
shechar has come to mean beer), not just wine. But Sifran Shel
Tzadikim cites that the Baal Shem Tov would not say l’chaim
over beer. The custom of R. Asher of Stolin was that when
drinking beer he’d say ‘biur l’chaim’.
I heard a reason why we’re particular to say l’chaim over
strong spirits but not on drinks low in alcohol, because when
a person is occupied with himself, it’s difficult to think about
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The Tzemach Tzedek told him: That is the reason for
everything that has occurred. When chassidim sit and say
l’chaim and respond with l’chaim tovim ule’shalom, l’chaim
represents bodily health, tovim is parnassa, and le’shalom is
shalom bayis, and all of that is missed without farbrenging.
Another version (from R. Peretz Mochkin) of what the
Tzemach Tzedek answered:
When l’chaim is said, and chassidim reply with l’chaim
v’livracha, they are vintching that the mida of chesed overpower
the mida of din. The final letters of l’chaim v’livracha are mem
and hey (or mah), and mah is one of Hashem’s names which
represents the mida of chesed.
(The same applies to l’chaim tovim ule’shalom whose first
letters are lamed, tes and vov which have the gimatria of 45,
which equals mah.)

K L’chaim In Gashmiyus, Then In Ruchniyus
At the great chasuna, the wedding of the grandchildren
of the tzadik R. Levi Yitzchak of Berditchev and of the Alter
Rebbe, the two holy grandfathers were present.
During the wedding meal the Alter Rebbe drank l’chaim
and wished his mechutan the tzadik of Berditchev: L’chaim
mechutan, Hashem should help us b’gashmiyus and
b’ruchniyus. The tzadik of Berditchev replied in wonder: How
can this be, mechutan? Gashmiyus before ruchniyus?
The Alter Rebbe replied: This is what we find with Yaakov
Avinu who said: “If He gives me bread to eat and clothes to
wear . . and I return in peace . . then Hashem will be my G-d.”
So we see that he mentioned gashmiyus before ruchniyus.
The tzadik of Berditchev asked: How can we compare our
gashmiyus to Yaakov Avinu’s gashmiyus?
The Alter Rebbe replied: And how can we compare our
ruchniyus to Yaakov Avinu’s ruchniyus?
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others call lekich). The Baal Shem Tov is quoted as saying
that being particular about that serves as a protection from all
pitfalls. The tzadik of Ruzhin added that this saves a person
from premature death, an unnatural death, and from death at
the hand of a gentile, rachamana litzlan. It’s said in the name
of the Yid Ha’kadosh that drinking  לחייםwithout lekich is
chukos ha’goyim (gentile custom).

K L’chaim – Health, Tovim – Parnassa,
Shalom – Shalom Bayis
The following story appears in Otzar Sipurei Chabad (in the
name of R. Itche der Masmid):
In the city of Lieple lived a chassid of the Tzemach Tzedek a
businessman who was well off, who studied chassidus in depth
and spent much time in avodas ha’tefilah, and who was always
one of the first at every farbrengen.
At some point he decided that the farbrengens were stealing
too much of his time and preventing him from studying
chassidus in depth, and so he decided to contribute to the
farbrengens, but he wouldn’t personally attend, and instead he
spent that time alone, learning.
Time passed. His business started declining and he no
longer saw success, the shalom bayis in his home collapsed,
and his family members fell ill with various maladies, and he
realized he was being afflicted from Above.
So he traveled to the Tzemach Tzedek and poured his heart
out, emphasizing how he couldn’t understand the reason why
the wheel of fortune had turned.
The Tzemach Tzedek asked him to describe his daily
schedule. The man reported how he’d conducted himself up
till then, how it’d been a while that he’d decided not to farbreng
with chassidim anymore and that during the farbrengens he’d
study chassidus in depth.
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interests first, when the lecha comes first, then it’s avoda zara,
but if he isn’t representing himself and his interests, even if
he ultimately derives benefit (like Moshe who became wealthy
from carving the luchos), then it’s holy.

K The Difference Between L’chaim And
Mishnayos
Some misnagdim once asked the tzadik of Ruzhin about
the widespread custom among chassidim to drink  לחייםafter
davening, as opposed to their custom of studying mishnayos.
The tzadik replied jovially: Chassidim’s tefilos are alive, are
recited with chayus and joy, and therefore it’s appropriate to
say l’chaim after davening. Misnagdim’s tefilos apparently
lack vitality and liveliness, which is why they are followed by
mishnayos, like one would do for other things rendered lifeless!

K Let Us Feast And I Shall Have Salvation
Giving brachos during a chassidishe farbrengen draws down
Hashem’s brachos for everything good. It would seem that
the source for this would be the Yitzchak’s brachos where it
says: “He served him and he ate, he brought him wine and he
drank”, and afterwards Yaakov received Yitzchak’s brachos.
It’s also told a certain tzadik was once approached with
a request for a bracha, and he replied: it says in Tehillim:
“se’adani v’ivasheia” (lit. support me and I shall be saved), let
us eat (seuda) together and there shall be a yeshua.

K Farbeisen
People in chassidishe communities are particular to eat
something after drinking mashke, what we call farbeisen (and
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improper thought, or pigul, and similarly it’s possible for
tefilah to be spoiled through improper thoughts as well; thus
the Satan – Yetzer Hara is constantly scheming to ruin our
tefilos through planting machshavos zaros in people’s minds in
order to disturb them.
In response, chassidim discovered a method which will
allow the tefilos to be accepted; after davening they drink a
l’chaim and bentch each other and spell out their brachos for
everything that they need; now Chazal say that tefilah can
be conducted in any language, which means that that these
brachos are also considered tefilah; but since it appears to the
yetzer hara that these Jews are engaged in gashmiyus, eating
and drinking and speaking a foreign language,he is unaware
that this is an act of tefilah and does not attempt to ruin it.

K “Psal lecha” - פסל לך
The tzadik R. Yisroel of Ruzhin once found his chassidim
sitting together and drinking l’chaim, and he did not look
pleased. The chassidim understood that the tzadik was
unhappy with their activities.
One of them summoned the courage and asked the tzadik:
Isn’t the activity of chassidim sitting and saying l’chaim
considered important Above? R. Yisroel replied: We find two
meanings in the Torah for the word pesel; sometimes it has
a holy connotation, and sometimes it refers to avoda zara.
“Psal lecha -  פסל לך- shnei luchos avanim” (carve out for
yourself two stone tablets) in Parshas Ki Sisa – is holy, “lo
sa’aseh lecha pesel - ( ”פסלdo not make an idol for yourself)
in Parshas Yisro – is avoda zara. How can we tell which is
which? When the word lecha (yourself) comes after the pesel,
like “psal lecha”, then it’s holy, but when the lecha comes first,
like “lecha pesel”, then it’s avoda zara.
This teaches us, that if a person puts himself and his
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the eitz ha’daas which Adam ate from was a grapevine; since
death was decreed over man as a result of the eitz ha’daas,
we counter that with reciting l’chaim over wine which is the
product of grapes.
Even according to the opinion that the eitz ha’daas was a fig
tree, the explanation is similarly that Adam drank wine from
the cup at the chupah of his marriage to Chava, he became
drunk, and proceeded to transgress Hashem’s command and
eat from the eitz ha’daas, leading to death being decreed over
humanity. Thus we say l’chaim before drinking wine, for the
same reason that we merit life and not the opposite.

K Clinking Glasses
Some are in the habit, especially among some the Jews
from Eastern communities, to clink their glasses against each
other while making a l’chaim. There are a number of reasons
for this, among them: 1) The senses of taste and smell (as
well as sight) are indulged while drinking, but not that of the
ears; thus the act of clinking glasses serves to join the sense
of hearing to the bracha (some say that the Ben Ish Chai cites
this). 2) It is create a physical connection while making the
l’chaim. (There are also some who claim that this actually
originated with the gentiles who would do that to demonstrate
that neither suspected the other of attempted poisoning).

K L’chaim After Davening
The tzadik R. Yisroel of Ruzhin once explained the benefit
in drinking and saying l’chaim after davening: ever since
the Beis Ha’mikdash was destroyed and we no longer have
karbanos, tefilah has taken the place of karbanos, “our lips
replace the cows”; now it’s possible to spoil a karban through

=8<

Goldie & Eli Loebenstein
immediately); but there are those who say it specifically after
they tasted a bit from the wine, and that is the custom in many
Jewish communities.
Eliyahu Rabbah (citing Bahag) writes not to say l’chaim
before the bracha, because the honor of Heaven takes
precedence over the honor of human beings. But there are
those who maintain that it’s okay to say l’chaim before the
bracha, just like “hareini mekabel alai mitzvas aseh shel
v’ahavta l’reiacha kamocha” is said before davening. Pri
Megadim finds proof in the same Gemara (cited previously)
where R. Akiva, at his son’s feast, would say l’chayei to the
sages over every glass; this would seem to prove that these
great sages said l’chaim before drinking (while still bringing
the wine).
But our custom is to make a bracha, taste first, and say
l’chaim afterwards, like we saw the Rebbe do; perhaps for the
reason cited above.

K L’chaim – Yes!
Elef Ha’magen writes that saying l’chaim has to take place
after the bracha was made and the drink was tasted, not
before (as discussed above). However, the Jews from Eastern
countries say l’chaim after savri maranan which is announced
before the bracha on wine; what is happening is that the person
making kiddush asks the attendees if they wish to be yotze with
the bracha he is about to make, and they respond with l’chaim
or l’chayei, which in Talmudic language is an affirmation.

K Rectifying Adam Ha’rishon’s Deed
It’s said in the name of the ancient greats that the concept
of saying l’chaim over wine is founded on the opinion that
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K Cancels Curses And Eliminates Illness
The tzadik R. Chaim Meir of Pintchov would say: Saying
l’chaim has the effect of canceling the 98 curses in the
tochacha, which is alluded to in the gimatria of l’chaim, 98.
He offered a similar explanation for the pasuk in Parshas
Mishpatim: “He’ll bless your bread (lachmecha) . . and I shall
remove illness from among you”. Lachmecha has the gimatria
of 98; it is possible to cancel the 98 curses of the tochacha and
eliminate all illness through bread (a seudas mitzvah).

K The Chasam Sofer’s Caution
The Chasam Sofer was careful not to say just l’chaim tovim
over a drink, because those two words have the gimatria of
klala; instead he was particular about saying l’chaim tovim
ule’shalom. It’s said that this was the custom of the Chozeh of
Lublin as well.

K Wine And Life
Meoros Sanhedrin writes that saying l’chaim over wine
has its source in the Gemara that tells of R. Akiva who would
announce over every glass he brought out at his son’s wedding
feast: “Wine and life to the mouth of Rabbanan, wine and life
to the mouth of Rabbanan and their disciples.”

K Saying L’chaim Before The Bracha Or
After Tasting
There are some who say l’chaim before making a bracha
(first they say l’chaim, then they make the bracha and drink
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arrived at by dividing the word livracha in two, lev raka; that
the heart open up to avodas Hashem; that the person have a
pure heart, like it says in Tehillim: “Create a pure heart for
me…”
We find a lengthy discussion in Hayom Yom of the two
responses and the difference between them:
There are two versions to l’chaim:
L’chaim tovim ule’shalom; the explanation for this bracha is
that the first instances of drinking wine in the Torah have bad
results: “Noach began…”, “the eitz ha’daas was a grapevine”;
this is why we vintch that this wine should lead to good life.
But the Magid of Mezeritch would respond with l’chaim
v’livracha. Once, at a farbrengen attended by the Alter Rebbe,
the Alter Rebbe responded with l’chaim v’livracha. After the
farbrengen, the chassidim discussed this wording which
they had just heard for the first time. One of the chassidim
suggested that since nichnas yayin yatza sod (when wine
enters, the secrets emerge), which in avoda represents the
revelation of the middos, therefore a bracha is appropriate.
And the wording is l’chaim v’livracha, as livracha spelling lev
raka.
The Tzemach Tzedek remarked: That can only be said by
a chassid who davened and was involved in avoda for thirty
years.

K A Segula For Parnassa
It’s said in the name of the tzadik of Ruzhin that saying
l’chaim is a segula for parnassa. This is alluded to in the word
l’chaim: l’chaim is comprised of the letters lamed, ches and
mem which spell lechem (bread) and two yuds in the middle
(the yud representing a yid, a Jew). The two yuds refer to
two Jews; when two Jews meet and say l’chaim, upon their
departure what remains is lechem, parnassa!

=5<

Mementa From the wedding - 26 of cheshvan 5774

L’chaim
V’livracha!
K To Life - לחיים
The word l’chaim expresses the greatest wish for man on
this earth: May you live! To life!
This wish, being worded generally, encompasses all aspects
of life: bodily life, soul life, physical life, spiritual life, etc.
With the response of l’chaim v’livracha, the element of
bracha is introduced. Not just life alone, but life filled with
blessing. Another response is l’chaim tovim ule’shalom, and
other things along those lines.

K Cancels Dinim
There are some who respond to l’chaim with precisely the
same word: l’chaim. They maintain that the word l’chaim
equals minhag through gimatria, and we all know that “a
minhag cancels out a din (halacha)”. By this logic, l’chaim
has the power to cancel din (judgment).

K Lev Raka - לב רכה
The reply l’chaim v’livracha also contains a bracha which
relates to avoda: that the person should have a soft heart,
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. Introduction ,
It is with much gratitude that we thank Hashem for giving us
the opportunity and privilege of leading our dear children Eliyohu
Dovid and Golda Itta under the chuppah. May they build a binyan
adei ad and be a source of true nachas to the Rebbe, our family and
to Klal Yisroel.
We sincerely thank you, our dear family and friends, for coming
this evening to celebrate with us in our simcha. We particularly
appreciate that many have travelled long distances from cities
around the globe to join us on this joyous occasion. We look
forward to being able to continue sharing and rejoicing in each
others simchas.
In gratitude to you for enhancing our simcha with your presence
and making it a truly memorable occasion, we have compiled this
wedding souvenir comprising:
1. A compilation of the various versions of the Invitations sent
out on the occasion of the Rebbe's wedding;
2. Published public announcements regarding the Rebbe's
wedding;
3. An English translation of the booklet titled "L'Chaim", a
compilation of talks and thoughts on the concept of saying L'Chaim.
May Hashem bestow his bountiful blessings on you, your
families and Klal Yisroel, and may we merit being able to go
from this simcha to rejoicing in the ultimate simcha of the Geulah
Shlemah.

Families Junik and Loebenstein
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