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ד"בס
 

להשי מודים גמלנו"אנו אשר הטוב כל על ז,ת הגדול צאצאיובחסדו בנשואי הרביכנו נו
ה'שתחימושקא'חיג"עב'שיחייוסף ביום ומוצלחת טובה עשר,שלישיבשעה ארבעה

.ג"עתש'הלולאלחדשםוי

לקרובינו תודתנו בזה להביע ומכירינו,ברצוננו הואיל,ידידינו יחדיולואשר אתנו ,שמוח
לבבנו שמחת מזל,ביום בברכת כולנו ואותנו והכלה החתן את וחיים-ולברך טוב

וברוחניות בגשמיות .מאושרים

יחיו ביתו ובני כבודו לפני להגיש אנו שליט,מתכבדים ומכירינו המשתתפים"ידידנו א
וכלה,בשמחתנו חתן זו"תשורה"-שמחת :הכוללת,מיוחדת

עהתשורה.א כ"שחולקה אדמו"י מהוריי"ק כ"ר של החתונה בעת אדמו"צ נשיא"ק ר
י ביום והרבנית תרפ"דורנו כסלו .ט"ד

קדשמיםצילו.ב כמכתבי אדמו"ששיגר מהוריי"ק ל"ר וכו"רההצ מרדכי'ר'ח חיים
ע חדקוב החתן,ה"אייזיק תחי(סב אמו טובה,)'מצד שנה מכתב גם בכתי-כולל .ק"כולו

ממיצילו.ג כקדשימכתבם אדמו"ששיגר מהוריי"ק של,צ"ר בקדש לעבודת בקשר
הרה וכו"עסקנות עליב'ארי'ר'ח החתן,ה"קרעמער שי(סב אביו ).'מצד

כתי.ד של"צילומי אדמו"כק דורנור"ק .נשיא

החתן.ה סב של ע,רשימות חדקוב אדמו"כממענות)1:הכולל,ה"הרב צ"מהורייר"ק
אדמו"כמו דורנור"ק לעצמוירש)2.נשיא כתבם חדקוב שהרב אי.מות שחלו אלו-יתכן

ידו מכתב בפענוחם יבין.טעויות מי .ושגיאות

להשי כ,ת"בתפילה אדמו"ובלשון בעצמו"ק "ר מיטו: זיך זעהן רבי'נזכה אין'ן למטה דא ן
טפחים מעשרה ולמטה גוף יגאלנו,א ".והוא

טובה וחתימה כתיבה בברכת

מיכל הדסהופנחסקרעמעררבקה'חיויצחק דצימענאסתר

---------------------------------
עשר לחדשויארבעה ג"עתש'ה,אלולם

להסתלקות שנה כמאתיים אדמו"הוד הזקן"ק ר
.י.נ,ברוקלין
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כ אדמו"מכתב מהוריי"ק חדקוב"ר להרב החתן,צ סב
בבראנקס סאלאנט ישיבת ביקור הלימודים"בדבר מצב עם "ולהתודע
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כ אדמו"מענת מהוריי"ק ליחידות"ר כניסתו זמן בדבר חדקוב להרב צ
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ברכת טובה'מכתב אדמו"מכ'שנה מהוריי"ק חדקוב"ר להרב קדש-צ יד ובכתב
תשזכ" ו"אלול

וו הנעלה אי"ידידי מוה"ח שי"א אייזיק מרדכי חיים 'ר
וברכה שלום

שי ובנם ורעייתו ידידי את לברך הנני שי'בזה בנם את ויגדלו ומתוקה טובה שנה מתוך'בברכת
הרחבה ומתוך הנכונה וברוחניותובריאות בגשמיות אמיתי הדו.טוב ומברכ"ידידו [םש ]ק"חתי"
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טובה'מכתב יו(האחרונה'שנה שבט"לפני אדמו"מכ)ד מהוריי"ק חדקוב"ר להרב צ
במבהוספת קדשילים יד וכתב
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מכ אדמו"מכתב מהוריי"ק צ"ר
תו ישיבת ביחד"להעסקנים שעבדו במאנטרעאל ת

ארי הרב עליב'עם הישיבה,ה"קרעמער שי,מנהל אביו מצד החתן 'סב
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מכ אדמו"מכתב מהוריי"ק צ"ר
תותלמידל במאנטרעאל"ישיבת עפנהשי,ת קרעמער לוה"להרב יסדר שבטח
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תשט משנת כנראה ז"פתק
לתקן הרבי מורה הבשגיאהשבו דהנחת תשט"מאמר לדוד מזמור ז"ה

המאה" תשכ"קרן שנת בשלהי כ(ה"נתייסד להסתלקות שנה אדמו"מאה הצ"ק במטרה)צ"ר
ספרי התורה"להדפיס (אור לקו" ח"ראה ע"ש ).290'ט

לא הגבלהשוא"ששאל'בקשר בלי להיות המאה(-"יכול לקרן )נתינה
בהרבי מילתתהעברענה על שא"הקולמוס ]יכול["ו

הגבלה":הוסיףו בלי להיות מצותך"וכמשיכול רחבה הצדקה(כ מצות סי"אגה.היא )ב"טו'ק
ותכלית"בלשהוא(מאד )"ג "

ש זו בצדקה מלמעבהובפרט שממשיכה דתורה ענין ד(שדקומרבבות–המאמ'גם כל"עיין ה
").ב"סוסצ"להצפרוטה
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החתן של סבתא של מכתב היא זו עצערנאעטלהרבנית,רשימה מהרבישבה,ה"חדקוב שואלת
הבת בשידוכי להתעניין החתן[אם ב]אם שילפני הבכור לפנות-כןאםו",'נם ".לאן

שלה פתק על ענה :הרבי
תשרי" וחדש אלול בסיום

שנה-בטח יבקרו-כבכל
כו בני"כאן בחורים כ

ישיבה ובוגרי כדאיו-ישיבה
בהם מביניהם"ע,שיתענינו למצוא מ

להנ .ל"המתאימים
שי"כ-כמובן בנם מצד באם לא'ז
ר'תהי נפילת לא וגם קפידא וחכל

"ב"וכיו .



וחי"הרהמחתונתתשורת יוסף קר'ת שיחיו תשע–מערעמושקא אלול ג"יד

21

תשמה השבועות בחג הדברות עשרת לקריאת וילדות ילדים לאסוף ו"תכנית
מילים איזה הגיה העיר–הרבי .)דוביח("only"המילהלהשמיטובעיקר
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ותשובות קדש אדמו"מכדברי מהוריי"ק ו"ר אדמו"כמצ דורנו"ק נשיא ר
ע שנרשמו ע"כפי חדקוב הרב החתן,ה"י סב

הרבים( כותר-לתועלת לונסדרו מקומותת מראי עם )הקטעים

אדמו"כ מהוריי"ק –צ"ר

.י.נ,ברוקלין.ח"תש'ה,ח"מ'ז.א
כ אצל ביחידות אדמו"היום שליט"ק השגחהבהמש,א"ר אדות הזכיר שכבר לענין ך

הבעש1פרטית ז"כביאור אדמו"ואח,ל"ט כי לי ספר ז"כ הזקן הי"ר אשר זמנים היו 'ל
תורה ווארט"אומר ".א

אדמוה אמר השנה בראש פעם האלה"והנה כדברים "ז וואסער: אין ליגט גרעזעלע א אז
ס פרטית'און השגחה עס איז אום אים קערט און ווינט א עשו".קומט האלה הדברים

מאד כביר חאדאראם.רושם געגאנגען מען איז השנה ראש כ–יענעם שמע אד"כך ש"ק
געשמיסן– זיך האט מען און לולב א ווי געטרייסלט זיך האט א–דיק'רוחניות–מען ווי

.הושענא

* * *
תמוז"כ.ב נ.ט"ש,א .י.ברוקלין

כ אמר אד"היום לרמ"ק לאמר'שיש"ש מפסיקים דזמרה בפסוקי הקדושהכלכי
דרבנןכלוגם שמי,2מודים לבריך ולא תתקבל שאחר לאמן מפסיקים אינם 'אבל

התורה .שבהוצאת

* * *
י"תש'ה,כסלו'ו.ג

כ אתי דבר ביחידות העבר אד"בשבוע הר"ק אשר אנשים של הרשימה אדות שי"ש 'ז
בקי אתם דבר מעמדגרינגלאס עם לכ,שור ידו על שנשלחה אד"וברשימה פ"ק היו ו"ש

כ,אנשים אד"ויאמר פ"ק כי אלקים"ש בגימטריא העלם.ו הוא אלקים הוי,שם 'שם
ההעלם,גילוי גילוי הוא אלא גילוי הוא אלקים שם גם לפעול.באמת באנשים(וצריכים
יהי)ל"הנ בהעלם'כי .הגילוי

* * *
אדמו"כ נ"ק דורנור –שיא

ברגל.א חולי
אייר"כ נ.א"תשי'ה,ד .י.ברוקלין

ס ריהיום לי שי'פר ציון א'בן ביום ביחידות כי טוב זה'שם אייר"כ(דשבוע כ)א ק"אצל
כ"אד אמר אד"ש רגלו"ק שחלתה אחד אדות הוא,ש צריך בריבוי)א:כי צדקה לתת

תפילין)ב.פעמים במצות תהלי)ג.להזהר דלאמר ה(ללמד)ם בלמוד .חסידות)להרבות

ח)1 שיחות לקוטי ע"ראה בארוכה227'ח .ואילך
שו)2 אדה"ראה סי"ע ס'ז .ה"נא
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ישראלית'אני.ב
ז"י,א"מנ'ג',ד

של הטיליפונית שאלתו על מענה שהזכיר.......בתור שונות סבות עם בהתחשב אם
לאה,בשאלתו לנסוע אולי באני"מותר ג3ישראלית'ק בנסיעתה לפני'המתחילה ימים
כ,השבת אד"הואיל בכי"ק לרשום את"ש דלקמןהדבריק ל,ם אותם ואלה....שאודיע

כ דברי אד"הם :ש"ק

בש" גם הנוסעות הישראליות באניות איסור–ק"הנסיעה שבתהוא דחילול גמור
האני.בפרהסיא על יעלו אם לשבוע'ואפילו ראשון בנ.ביום למנוע לפרסם י"ומצוה
ח המצות"מעבור כל כנגד שקולה שהיא מצוה על ספ'ירוש(ו .)"ג"נדרים

* * *
שייטל.ג או מטפחת
אלול"כ כ"התש,ב

לכ הודיעה אחת אד"כלה איך"ק ושואלת ראשה את החתונה לפני לגלח שבדעתה ש
ראשה נכרית–לכסות בפיאה או .4שייטל–במטפחת

כ של אד"המענה הי"ק צ'ש זו במדינה מקום"כי נותן דמטפחת באופן כי שייטל ל
וד אחרות .ל"להכשיל

** *

לכעס.ד אשתו;העצה וכבוד
שבט"ט ב"כ,ז

כ של אד"מהמענה של"ק במכתבו רשום ...ש

הכעס" לענין עד–5בנוגע כתוב מבהילים בכתהאריז"דברים בנגלה(ל"ז גם ).ומרומז
בזכרונו זה חקוק להיות מש.וישתדל רפמ"וכן בתניא ה:א"כ ובוחן'והנה עליו 'כונצב

יתכ– זה ממהבנוכחיותועסואיך הקב"של יחליט!ה"מ ימתין–כן 60כשיכעוס
בזה ידבר טרם ברובו(סעקונדעס הכעס ישקוט ).ובמילא

לזוג בזכרונו:'תי'ביחסו פ(ל"חזציווייחקוק יותר)ב,ד"חולין אשתו את לכבד שצריך
וצריך היכולת בדבריםלהזהרמלפי אפילו נט"ב(מלצערה )."א,מ

א)3 ע"חיק"גראה .ועוד.שטו.רפה'ג
לקו)4 חי"ראה ע"ש ח"אג.188'ג ע"ק וש'כ נכרית פאה ערך ע.נ"תסב ישראל .134.291'מקדש
ש)5 שיחת תשי.ו"סא"תשיוארא:פ"ראה סי"עקב תשכ.ח"ג סוס"בלק חי"אג.ח"ח ע"ק ע"חט.רכח'ד .רלז'ו

.רמ
ע"חי.ער .קסט'ח
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הה.ה רזמן כשחל לאוהל בש"ליכה ק"ח

אלול"בדר ד"כ,ח
ר הי"באשר אלול א"בש'ח וביום כ'ק אד"הלך ו"ק ביום הציון על .'ש

ו ליום כ'אור אצל אד"כשהייתי לאוהל"ק ההליכה זמן אדות הדיבור הסתובב ש
כ( הרגיש אד"וכנראה ה"ק ביום הולך שאינו על שמתפלאים מי שיש ).'ש

לי אד"כויאמר אברהם,ש"ק המגן ר6כי כשחל אשר בש"אומר יו,ק"ח הוא"אזי קטן כ
וא ר"משא(ו"ביום כשחל א"כ ביום יו'ח ה"אזי ביום קטן ).'כ

* * *
תבשילין.ו עירוב של זמן

ש תשל"מוצאי א"ת
ר לערב כ"אור את שאלתי אד"ה בהשכמה"ק תבשילין עירוב לעשות אפשר אם ש

ל( היתה מאוחרתכוונתי בשעה מהאהל חוזרים שלפעמים מטעם כ)ברר אד"ויען ,ש"ק
ע עושים מהסתם יותר"כי סמוך אותו,)לערב(ת בינתים לאכול יוכלו הלא זאת לולא כי

כ( מהר מנחה אחר לביתי"ולמחרת אתו לנסוע שאוכל לי גם ואמר לביתו לנסוע ).ק

* * *
ש.ז בליל ק"ניטל

ו ליום כ"תשל,ויגשק"עש'אור אמר אד"ב הפגישה"ק מסדרות את לעורר יש כי לי ש
ששל וַמהסטודענטקעס ביום ש,זה'תחילה בליל באשר זה"כי דשבוע בטח–7"ניטל"ק

לימוד של ענין אתן יסדרו תפילה.לא חצות,נאומים,אפשר עד לימוד לא אבל ספורים
.הלילה

* * *
אדמו"כתשובות ]תאריךוןציבלי[ר"ק

תיכון.ח ספר בבית ביהדות שעה לימוד
כ לפני הבאתי שבועות איזה אד"לפני שאלת"ק את של,.......ש הצעתו את לקבל אם

של מבתיהמנהל ב-אחד הכלליים בשבוע.......הספר שעה שם ילמד יהודי שמורה לסדר
יהודית שהילדים,דת הםובתנאי גם לשבת רשאים יהיו שם שנמצאים הנכריים

ההם לזה,בשעורים יסכים לא המנהל,ושבאם משלהםיקבל שילמד גוי ושאז,להבדיל
הגוי של זה בשיעורו היהודים הילדים גם כ.ישבו אד"ויען שלא"ק יעשהש

טומל....... בלי זה ויעשה מזה ימנע,פראבלעם נכרים שם שנמצאים משום הכי ווכי
היהודים היהדותמהילדים לימוד ?את

* * *

מג)6 או"שו–א"ראה סי"ע ס'ח ג"תיז .'ק
ע)7 היומן רשימות יום.שסה'ראה טבת-היום .יז



וחי"הרהמחתונתתשורת יוסף קרעמער'ת שיחיו תשע–מושקא אלול ג"יד

25

שאלת.ט מ......על להנצל איך בשעצה רצויים בלתי השינהענינים כ,עת אד"ענה :ש"ק

להנ" ג"העצה היא ועיקר"ל לחשוב–כ בגנותו"ע–כללשלא לא אפילו הענין כל ד
שו(ותיקונו צ"עיין ח"ת המילואים שער בתחלתו"צ א).ב יהיבין והשינה הערב 'רוחת

מכשעה יותר תורה.הפסק דברי מתוך ".שינה

* * *

תנור.י העתקת
של שאלתו שלהם.......על התנור להעתיק רוצה זוגתו ,ממקומו-)?(געזרענדש–באשר

צוואת החסיד'ראם כזה8יהודא לתנור גם שייכת תנור להעתיק כ,שלא אד"הואיל ש"ק
דלקמ מענה ונתיצה":ןלרשם בבנין המיטלטל,קאי בדבר עלה.ולא לוסיף דלא ".והבו

* * *
קיטל.יא לבישת

של כתבו מא.......על הי'ששמע זמן כל לא אשר החסידים ללב'מזקני קיטלונהוג ענה,ש
אד"כ "ש"ק כזאת: שמעתי לא ".מעולם

* * *

הטלית.יב על שהחיינו
למ שאלתו הטליתעל בלבישת שהחיינו לברך שלא אצלנו נהוג הראשונה9ה ,בפעם

בס":ענה נקבצו בזה והנימוקים סכ'הדעות המחנות לכל ".ד"מאסף

דוקא.יג החתונה בעת אבנט
ענה דוקא החתונה עם האבנט שייכות מה שאלתו "ועל בדא"י: אבנט:פ"ל חגירת

גו–ענינה לקראת לב"וע.10'הכון טליתד ביחוד"וט–ישת דמלכא–ג תניא,פריסו עיין
".א"רפמ

* * *
חדקוב הרב ציוןרשימות לשואל(לעצמוכתבםשכנראה-בלי )או

בשני.א חסרון שכשרואה מי יש שע–לפעמים בראשון"ובפרט פוגע הזה החסרון –י
בעיניו השני את עליו,ממאס ואינו,כועס אותו שונא גם גםלפעמים אדותיו מלדבר נמנע
בגנותו ולספר עם,לאחרים להתחשב בשנימבלי שיש .המעלות

חסרונות בעצמו גם למצא הראשון יוכל שבטח עצמו,ואף את מלאהב נמנע ,אינו
על זכות ללמד ברבים,כ"ועאכו,עצמוומשתדל חסרונותיו מפרסם .שאינו

שו)8 ע"ראה שלום תורת כ"אג.נ"ושה-סד.כו'ת אדמו"ק ח"ק ס"ר נד"ז .ע
ס)9 בתורתך'ראה עינינו חב.רלח'ע)ה"תשס,מאריסטאון(והאר .17'ע500ד"כפר

שו)10 אדה"ראה סי"ע ס'ז .ב"צא
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את לזכר עליו כמוך"והנה לרעך בהנוג,"ואהבת לעילגם להמדובר יחסו,ע את ולהשוות
שמתיחס כמו .לעצמולשני

* * *
ומלבושיו.ב גופו ביופי רק מעונין שלו,כשאדם הרוחני למצב כלל לב שם נדמה,ואינו

חנוט חיים,למת בושרוח כ,אין נדמה גופו .יַחאלא

* * *
התורה.ג "בברכות כל'ונהי: וצאצאי וצאצאינו אינם:השאלה".עמךאנחנו מדוע

גם וצאצאיהםביתועמךאומרים לעצמם,ישראל בנוגע שאומרים .כמו

הוא הלא המברך של לעצמו בנוגע כי לומר אפשר וכוואולי ללמד בחירה ומבקש'בעל
אותו"שהקב יסייע ל,ה מחויב האב הלא לצאצאיו בקשתולכן,מדםלובנוגע שייכת
לגדולי,סיוע בנוגע עושיםאבל שאינם זמן וכל ללמד כל קודם ברשותם הלא אחרים ם
סיועכך ובקשת הברכה חלה מה הקטנים.על לבנים בנוגע האבות–אבל של גם

מ אינם בניהםמדיםלשבעצמם ל,את הזולת על גם החיוב אותםלהלא וכו"בי(מד )'ד
ל מקום יש שוב כך עבורםהוכשעושים .תפלל

זד.ד או"רשב":ג,מאי בעהג של מלאכתו ממעט שהוא מפני יחשוך לא (ב"מר ע"ר"
מסעודתו..."מברטנורה וממעט עצמו מרעיב יאכל לא שאם ויאכל אחת גרוגרת ויקנה

של מלאכתו בכך ממעט מלאכה"בעהונמצא לעשות יוכל שלא ").ב

גם עצמו להרעיב רשאי שאינו הפועל של האחריות היא גדולה כמה עד מכאן להעיר יש
ג מלאכהרוגרתעל לבטל שלא כדי .אחת

אנן יממא פועלי כי ברוחניות זמננו,וכשנתבונן לבטל שלא להזהר אנו צריכים כמה עד
ולא לריקלבטלה כחות .לנצל

העולם11הקנאה.ה מן האדם את מוציאין והכבוד הפי.והתאוה אתמוציאיןשל'מה
וכו לומר?'האדם אפשר קט,ואולי עולם הוא האדם הכבוד,ל"והנ,ןכי –מוציא,כגון
ארויס האדם–ציט שלואדםדעם–את העולם אדםונשאר,מן בלי .עולם

תיבת על הדיוק לומר אפשר עם.העולםעוד מעורב מלהיות אותו מוציאין כי
.הבריות

פ'מס)11 מכ"אבות .א"ד





לזכות
הרה והכלה"החתן יוסף קרעמערשיחיומושקא'חית

ע ולזכות"נדפס הוריהםי

ר"רהה מיכל'ת קרעמערשיחיורבקה'חיוזוגתויצחק

ר"הרה הדסהוזוגתופנחס'ת צימענדשיחיואסתר

ה של חתןהסבתא
חי מרת קרעמער'שתחיזעלדא'הרבנית

הכלה זקני

ר"הרה צימענדשיחיואסתרוזוגתוחיים'ח

ר"הרה הלוי'ח בנימין קללאהוזוגתוירחמיאל ייןשיחיו

*

ה"ולע זקני חתןנ

ר"הרה ב'ארי'ח מיכל"ליב יצחק קרעמערה"ער

ר"הרה ב'ח אייזיק מרדכי ישראל"חיים שלום ר
ר בת צערנא שמריהו'עטל מאיר
ה"ע

חדקוב

.ה.ב.צ.נ.ת


