
תשורה

 מזכרת משמחת הנישואין של
מנחם מענדל הכהן וחי' מושקא שיחיו דערען

 יום ג', שהוכפל בו כי טוב, ג' סיון ה' תש''פ
שבעים שנה לנשיאות כ''ק אדמו''ר זי''ע



הגדול  ובחסדו  גמלנו  אשר  הטוב  כל  על  לה'  מודים  אנו 
זיכנו בנישואי צאצאינו, החתן התמים מנחם מענדל הכהן, 

והכלה המהוללה מרת חי' מושקא שיחיו.

ומכירים,  ידידים  המשפחה,  קרובי  לכל  והברכה  התודה 
שהואילו לבוא לשמוח אתנו ביום שמחת לבבנו, ולברך את 
וחיים  טוב  מזל  בברכת  כולנו,  ואותנו  שיחיו,  והכלה  החתן 

מאושרים בגשמיות וברוחניות.

בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את המשתתפים בשמחתנו 
– על יסוד הנהגת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק 
אדמו"ר והרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא זי"ע – בתשורה 
מיוחדת הכוללת - כמה מכתבים מכ"ק אדמו"ר זי"ע לסב-
סבו של החתן הרה"ח השליח ר' שלום ע"ה פוזנר, לסבא רבה 
ולסבא  פוזנר  ע''ה  זלמן  יצחק  ר'  של החתן הרה''ח השליח 

של הכלה הרה''ח ר' ראובן ע''ה הלמן. ועוד כמה הוספות.

כלל  בתוך  ואותנו,  אתכם  יברך  יתברך,  הוא  הטוב,  ל  הא- 
אחינו בנ"י יחיו, בברכות מאליפות מנפש ועד בשר, בגאולה 

האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש.

 מוקיריהם ומכבדיהם
משפחות דערען ושמוטקין

 יום ג' שהוכפל בו "כי טוב," ג' סיון, ה'תש"פ
שבעים שנה לנשיאות כ''ק אדמו''ר זי''ע

פתח דבר 



מכתבים
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וועט דער רבי געפינען א וועג

שלום  ר'  השליח  החתן  של  זקניו  לזקן  פרטי  כללי  מכתב 
פוזנר. בסוף המכתב הוסיף כ''ק אדמו''ר בכתי''ק אודות כך 
שגם לאחר ההסתלקות - באם עומדים חזק בהתקשרות - 

אפשר לשאול שאלות אצל הרבי ולקבל מענה.

פיענוח כתי''ק: לו ולכל ב''ב שי' ולכל המושפעים מאתו

האמור  על  בקיצור  ומענה  קבלתי.  ניסן  מט'  מכתבו 
בו ימצא בהקדמותי להקונ' שהו"ל אחרי ההסתלקות 
שמקשה  ומה   - בכ"ז.  שנלפענ"ד  מה  זה,  ומכתבי 
הלא א"א עתה לשאול את כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 
בהתקשרותו  חזק  יעמוד  אם   - בהנהגה  ספק  כשיש 
וישלח השאלה  ישים לב לפתויי היצר,  אליו, מבלי 
רבי  דער  וועט   - הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על 

געפינען א וועג ווי עם צו ענטפערן.

מכתב להרב השליח א. 
שלום פוזנר
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מכתבים לאבי זקנתו של החתן ב. 
השליח ר' זלמן פוזנר

מכתב אודות פתיחת בית ספר וגן ילדים בעירו נעשוויל.
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ובנות חב''ד בנעשוויל,  מכתב אודות פתיחת אגודת נשי 
ובאם יש צורך - ללא שם חב''ד, עד עת מצוא.

כתי''ק: ב]מקומות[
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סידור  א.  אודות:  אדמו''ר  כ''ק  כותב  המכתב  בשולי  תשכ''ב.  ר''ה  לקראת  מכתב 
פדיון הבן עבור בכורים מבוגרים שלא נפדו בילדותם ולא ידעו מהעניין; ב. הכרת 

הבתי ספר העממיים בחג הסוכות; ג. )כנראה( סגירת מרכז יהודי בש''ק.

פיענוח כתי''ק: מכ' נתקבלו.

ו

לבשו''ט בכלל ובפרט



9
יום ג', שהוכפל בו כי טוב, ג' סיון ה' תש''פ

ר' ראובן הלמן, זקנה של הכלה, נולד 
למשפחה חב''דית, ובמשך הזמן נהי' 
ספורטאי. זכה לקשר מיוחד עם כ''ק 
להלן  במיוחד.  שקירבו  אדמו''ר, 
נראה  בהם  מכתבים  שבעה  יבואו 

הקשר והקירוב המיוחד לו זכה.

מכתבים לר' 
ראובן הלמן ג. 
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אדמו''ר  כ''ק  מזכיר  במכתב  ראובן.  לר'  אדמו''ר  כ''ק  של  הראשון  המכתב 
אודות הקשר שהי' לו עם כ''ק אדמו''ר מהוריי''צ. כמו כן מתייחס כ''ק אדמו''ר 
לעיסוקו בספורט, ומצטט את הפתגם הלטיני ''מענס סאנא אין קארפארע סאנא'', 

שמשמעותו שראש רגוע הוא בגוף רגוע.

כתי''ק: אין.
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מכתב לר' דוד הלמן, אביו של ר' ראובן. במכתב כותב כ''ק אדמו''ר אודות 
היחידות הראשונה של ר' ראובן, ומשבח אותו.
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אודות שיעור תניא שארגן לקבוצת בחורים שאינם שומרים תורה 
ומצוות לע''ע, וכן אודות מצבו הגשמי.

כתי''ק: גם. ימהרו. תי'. ת]תקרב[נה. ]ב[הכנ]ת[ כלי. 
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במכתב זה מציע כ''ק אדמו''ר לסייע לר' ראובן בלימוד ליטוש יהלומים, 
וכן בהתיישבות בכפר חב''ד.

כתי''ק: יהי'. ]יר[ח]ם[. המחכה לבשורותיו טובות.
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ר'  בת  לאה  מרת  ב''ג  עם  חתונתו  זמן  קביעות  אודות 
יהודה שמוטקין )אבי זקנה של הכלה(.

כתי''ק: ]טו[ב
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במכתב זה מעורר כ''ק אדמו''ר את ר' ראובן להפסיק הנהגתו 
בתעניות וסיגופים.

כתי''ק: )עד חצות(. ]הנדרש[ו]ת[. ]ד[י]ב[ור.
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במכתב זה ממשיך כ''ק אדמו''ר אודות שלילת התעניות, וכן מורה אשר אופן 
לימוד החסידות צ''ל עם חבר )בנוסף ללימוד עם רב(.

כתי''ק: ]תעני[ו]ת[ )כמ''פ במכתב(. ]ל[ר]כוש[. ]ה[מ]שפחה[
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של  סב-סבתו   - קאזארנאווסקי  אהרן  שלמה  ר' 
במסגרת  העולם  ברחבי  רבות  נוסע  הי'  החתן, 
תפקידו לגייס כספים עבור בית ספר למלאכה. לפני 
שזוגתו  אדמו''ר  כ''ק  הורה  לאה''ק  מנסיעותיו  א' 
במהלך  כנראה  לנסיעה.  תצטרף  פריידא  חי'  מרת 
קאזארנאווסקי  מרת  בין  היכרות  נוצרה  זה  ביקור 
ובהמשך  הכלה,  של  הסבתא   - הלמן  לאה  למרת 
לזה יזמה מרת הלמן לתת לכ''ק אדמו''ר גביע זהב 
במתנה בשם נשי כפר חב''ד, ומרת קאזארנאווסקי 
הייתה השליחה להביא את המתנה לכ''ק אדמו''ר. 

להלן מכתב בקשר לזה.

 סיפורו של
גביע ד. 
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ב"ה

כ"ה אלול תשכ"ה

לועד נשי כפר חב"ד

שלום וברכה!

אייער לעטער מיט דעם כוס האב איך ערהאלטן א הארציגען 
איך  שליחות  דער  פאר  חב"ד  כפר  נשי  אלעמען,  אייך  דאנק 
דעם  שליט"א  רבי'ן  דעם  דערלאנגען  זכות,  דעם  האבען  זאל 

גאלדענעם כוס.

אזוי שנעל ווי איך האב עס באקומען האב איך באלד אנגעשריבן 
גיווען  איז  אריינגיין  אף  טאג  דעם  און  שליט"א  רבי'ן  דעם 

באשטימט כ"ד אלול.

דער רבי שליט"א איז געווען זייער צופרידן פון מיין באריכט, 
וואס אנהאלט דעם כוס, האט דער רבי שליט"א אים באטראכט 
און מיט א שמייכל געזאגט, "נו עס וויזט אויף גוטע געשפטען אין 

כפר חב"ד, ווי איך האב געוואונשען. א כתיבה וחתימה טובה.

א  אייך  שרייבט  ער  אז  גיזאגט  שליט"א  רבי  דער  האט  אויך 
לעטער.

א כתיבה וחתימה טובה.

פ. קאזארנאווסקי 
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יומנים
 יומנים מאבי החתן

הרב יוסף הכהן דערען
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כ"ב שבט, יום ש"ק פ' יתרו

שנת  שבט,  כ''ב  יום  הקודמת,  משנה  זכרונותי 
תשמ"ח - הקהל , יום ד' לפ' משפטים.

לי:  והגידה  6:00 בבוקר סבתי הקימה אותי,  לערך 
"הרעבעצין", הביטי עליה, לא הבנתי, "הרעבעצין" 

,

עשתה תנועה עם ראשה וידיה - "זה קרה"...

ושם  למקווה  הלכנו  קם,  מענדל  אחי  גם  קמתי, 
פגשנו כמה מאנ"ש. דודי הרב ישראל רוזנפלד, מנהל 
הישיבה, אמר שיתנו רשות לכל מי שרוצה לנסוע 
לנ.י.. הלכתי לביתו של הר' איטקין לראות מי ומי 
ההולכים, הוא הגיד לי שהוא הולך לשדה התעופה 
בעוד כמה דקות עם ש. פעלדמאן. צלצלתי לאמי, 
כרטיסים,  משרד   - התעופה  ולשדה  רוזנפלד,  לר' 
לשדה  ובלומי,  ישראל  בא  דיבורים,  כמה  ואחרי 
וסבתא  סבא  מאנ"ש,  כמה  פגשנו  שמה  התעופה, 

פוזנר, יוסי ובת-שבע, סבתא דערען…

באנו לקראון הייטס בערך 11:00, הלוי' היתה צריכה 
להתחיל בשעה 12:00.

הלכתי לדודה חוי, והגידו לי שאבי נמצא אצל ביתו 
הבית  וליד  סבי,  עם  שמה  הלכתי  אד"ש.  כ"ק  של 
סבא  את  לקח  והוא  לייבל(  )בן  פוזנר  י.י.  פגשתי 
פנימה. פגשתי אבי, ולוי"צ וואלף. עמדתי לאחורי 
אבי, אצל אילן בשמאלו של driveway של הרבי, 

ואמרתי תהילים.

בשעה 12:00 לערך יצא הארון )שברו זכוכית בדלת( 

אד"ש,  כ"ק  ראיתי  אד"ש.  כ"ק  יצא  הארון  ואחרי 
אחרי שיצא מה-driveway, והסתובב לילך ישר 
מתוך  בתחלה(.  שסבב  אחרי  כ"ק  )ראיתי  ברחוב, 
רוב הדחיפות לא ראיתי הרבי אחרי"ז בלוי'. הלוי' 
הלך )אני ]ואחי מענדל בא ממש לפני הלוי' - ולא 
ראיתי אותו[ ולוי"צ וואלף ואחיו בנימין, רצנו( עד 
היתה  770. שמה  עד  והלך שמאל  אוו.  קינגסטאון 
קצת  הלכו  אבל   ,770 לפני  להסתובב  הלוי'  צריכה 
)הלכו  לאהל  והלך  שלו,  לאוטו  נכנס  והרבי  לימין, 

כמו MPH 100( - בית החיים.

ש.  קרייקוף,  ד.  אבי,  עם  החיים  לבית  הלכתי 
אזאגווי, ולוי"צ וואלף, במכונית. הלכנו לגדר בצד, 
ולא ראינו מה קרה בפנימה. )ראיתי בחוץ ש. קונין(.

סבא  פגשתי  שם  וחי',  שמעון  של  להדירה  חזרנו 
שמואל  ר'  בא  ולאחרי"ז  מנאשוויל,  שבאו  וסבתא 
לתפלת  הלכתי  לא  אבל  שחרית,  התפללתי  לו. 
מנחה, אחרי מנחה )שנכנסו רק שלוחים וכו'( הגיד 
שמביא  ישראל,  אהבת  ע"ד  קצרה,  שיחה  הרבי 

לתחיית המתים.

הסבא  עם  וו.  לוי"צ  עם  הלכתי  מעריב,  לתפלת 
לאחורי  הלכנו  הדחיפות,  רוב  ומשום  מפיטסבורג, 
הבית, וב"ה נכנסתי, )אמרתי שאני חוזר לפיטסבורג 
הלילה(. אחרי תפלת מעריב )היו אנשים מועטים( 

הי' ניחום אבלים, ועיניו של הרבי שליט"א היו... 

יומן כ''ב שבט תשמ''ח
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ליל ל"ג בעומר - שנת גאולה האמיתית והשלימה

מכמעט  החל  רגיל.  לא  בזמן  עכשיו  נמצאים  אנו 
שלש שבועות מקודם, התחיל זמן קבלת פני משיח 

צדקנו.

ביום ה' אור ליום ועש"ק אחרי תפילת מעריב, אמר 
הרבי השיחה נוראה, היו אותיות שזרקו פחד בתוכי. 
לביאת  הברכה  אמר  אד"ש  כשכ"ק  החלו  הדברים 
משיח צדקנו "זה דבר הכי אינו מובן כלל… און יה"ר 
עס  און   - קען  איך  וואס  אלץ  געטאן  האב  איך  אז 
איז געגיינגען להבל ולריק!... איז מכאן ולהבא גיב 
איך דאס איבער צו אייך און זעהט טאן אלץ וואס 
יה"ר  און  משיח'ן!...  אראפברייגען  צו  קענט  איר 
זיך צווישן אייך צען מענטשן  אז עס זאל געפינען 
וואס וועלן איינפירן … עם קשה עורף הוא, וסלחת 
איז  עס  רח"ל  און  ונחלתנו!  ולחטאתינו  לעוונינו 
רעכט אז מען איז היינט ביינאכט אין גלות און מארגן 
און איבערמארגן, און יה"ר אז מ'זאל ארויסגיין פון 
דער גלות הפנימי אין עבודת ה'... און יה"ר אז עס 
זאל געפינען זיך צווישן אייך איין, צוויי אדער דריי 
קאן  איך  און  עצה…  אן  געבן  וועלן  וואס  מענטשן 

נאך עפעס טאן בנוגע מצות הצדקה…"

בתחילת  אנ"ש.  שאר  בתוך  דולר  לקבל  הלכתי 
"לא  גורארי  שנ"ז  להרב  אד"ש  כ"ק  אמר  החלוקה 

נגע ולא פגע".

בחיינו.  אחרת  תקופה  החלה  זו  שיחה  אחר  כמובן 
מיד מיד אחרי השיחה חשבתי לעצמי שהרבי רוצה 
עס  מ'וואלט  "אויב  בגלות  טוב  נרגיש  לא  שאנחנו 
געמיינט מיט אן אמת וואלט מען שוין לאנג געווען 

רעכט  איז  עס  "און  אמר  וגם  מתי(  )עד   - ארויס" 
רח"ל..."

בראשונה היו כמה שפחדו שהרבי זאגט זיך אפ ח"ו 
פון ביאת משיח צדקנו, ודברים אלו הם לכל לראש 
היפך המציאות. ראשית כל הרבי החל ליתן צדקה 
בזמנים קרובים ביותר )פעם הרבי היה צריך לחכות 
וגם  לחלק(  ורצה  דולרים  היו  כשלא  מנחה  אחרי 
כשדיבר  אייר,  ב'  ליל   - קדושות  שיחות  כו"כ  היו 
אודות השתתפות הקב"ה שמסייע לכאו"א, גם היה 
אודות  ודיבר  ביום ט"ו אחרי תפילת מנחה,  שיחה 
זה שיהודים דערלאזן זיך זיין אין גלות - "אין קרבין 
למעלה מזו"! וגם היו כו"כ מענות, בעידוד וחיזוק 

וכו'.

עשה  שהוא  אמר  כביכול  שהרבי  בזה  בפשטות 
אין  שלמעלה  לנו"  "אמר  הוא  יכול,  שהוא  מה  כל 
אנו  רק  מוכן להתגלות,  ומשיח  ומעכב,  מונע  שום 
צריכים לעשות משהו, להיות מוכן - רוצים, פשוט, 
שהרבי  וכמו  משיח.  נביא  שאנחנו  המטה  עבודת 
ההתוועדות  באמצע  שצעקו  לאלו  בפירוש  אמר 
זאלט  אליין  איהר  אז  פשוט  "מ'מיינט  הראשונה. 
התורה,  פנימיות  התורה,  לימוד  אין  הוספה  טאן, 

קיום המצוות בהידור".

ישרה  דרך  היא  "איזו   - עוד  אמר  השני'  ובשבת 
שיבור לו האדם"  משיח יכול לבוא בדרך ישרה או 
להיפך ח"ו, היינו שבטח משיח יבוא - אם צ"ל - אז 
אפי' בדרך שלא ישרה )אבל דרך ישרה הוא שאנחנו 
נביא אותו - ( והדרך ישרה הוא לימוד תורתו של 

נשיא דורנו בעניינים של משיח.

יומן מחודש אייר תנש"א



לזכות

 החתן התמים ר' מנחם מענדל הכהן שי'
והכלה מרת חי' מושקא שתחי'

דערען
 לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת

יום ג' ג' סיון ה'תש''פ

 נדפס ע''י ולזכות הוריהם
 הרב יוסף הכהן ומרת מאריאשע באדאנע שיחיו דערען
הרב ברוך מנחם מענדל ומרת דבורה שיחיו שמוטקין

 ולזכות זקניהם
 הרב ישראל הכהן ומרת שפרה אביבה שיחיו דערען

 הרב ישראל ומרת שרה מינדל שיחיו שם-טוב
הרב ישראל ומרת ברכה דבורה לאה שיחיו שמוטקין

 לע''נ
הרב ראובן ומרת לאה רייזל הלמן ע"ה


