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התמים נו הרב יכנו בנשואי צאצאיהגדול זאנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו 
ם ויעשר הארבע,שתחי' בשעה טובה ומוצלחת ביום הרביעיה איטא רששיחי' עב"ג שמואל יצחק 

.  ד"עה'תשסיוןלחדש 

לשמוח אתנו יחדיו, ביום וברצוננו להביע בזה תודתנו לקרובינו, ידידינו ומכירינו, אשר הואיל
טוב וחיים מאושרים בגשמיות -כלה ואותנו כולנו בברכת מזלשמחת לבבנו, ולברך את החתן וה

וברוחניות.

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

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

), הרה"ח בששיגר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לרגלי חתונת סב הכלה (מצד האמכתבי קדשמיצילוב. 
. ע"הקרעמערליב ארי' וכו' ר' 

. שיחיומשפחתם של החתן וכלהלנשיא דורנוצילומי מכתבי קדש ששיגר כ"ק אדמו"רג. 

מכתבי הרה"ח וכו' הרב ונלווה אליהם ,כ"ק אדמו"ר נשיא דורנומענות קדש מצילומי כתי"קד. 
מזכירו הראשי של כ"ק אדמו"ר, שבהם מעתיק את תוכן מענת סב הכלה (מצד האם) ו, ע"החדקוב

. הרבי

רשימות הרה"ח וכו' הרב חדקוב, בדבר הנהגות ומענות כ"ק אדמו"ר, מתקופות שנים . ה
של הנשיאות. הראשונות 

לקט רעיונות/ לימודי מוסר השכל בעבודת השם, מהרב חדקוב.רשימת . ו

.טעויות בפענוחם מכתב ידו. ושגיאות מי יביןאלו-יתכן שחלו אי

נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ובתפילה להשי"ת, ובלשון כ"ק אדמו"ר בעצמו: "
ו". ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנ

."בגשמיות וברוחניות: "א געזונטן זומער 1ונחתום בברכת כ"ק אדמו"ר

קרעמער  וחי' רבקה יצחק מיכל יוסף קיעוומאן
 ---------------------------------

ד"עה'תש,סיוןלחדש םועשר יהארבע
נ.י., ברוקלין

משיחת ש"פ אחרי תשי"א.1
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התשורה שנחלקה לכל המשתתפים בחתונת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו והרבנית יד כסלו תרפ"ט
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:מכתב קדש של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לסב הכלה (מצד האב) לרגלי ההשתדכות
למזל טוב בגשמיות וברוחניות""לסדר את התנאים
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חגיגת החתונה:ב הכלה (מצד האב) לרגלי מכתב קדש של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לס
"יסתדרו בסדר חיים טובים ומאושרים"



תשורה מחתונת הרה"ת ר' שמואל יצחק ושרה איטא קיעוומאן שיחיו

5 

"ם שכותבאודות קנית הבית דירה שכותב בודאי צריך לקנותה ע"פ התנאי"
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שנה החדשההכבודכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לסב הכלה (מצד האב) לברכת מכתב 
"כללות אנ"ש וכלל אחב"י ד' עליהם יחיולברך אותו ואת ב"ב יחיו בתוך "
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נשיא דורנו להורי החתן לכבוד יום חתונתם ביום ל"ג בעומר תשכ"ח. כ"ק אדמו"רברכת מכתב 
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נשיא דורנו להורי החתן לרגלי לידת החתןכ"ק אדמו"רמזל טוב ממכתב 
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חתונתםליוםמכתב ברכת מזל טוב מהרבי להורי הכלה
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לרגלי לידת הכלה מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מזל טוב מכתב 
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הגהות של הרבי בכתי"ק על שיחה שנאמרה לפני התלמידים הנוסעים לצרפת
העביר הקולמוס על מילים שונים.  

ומהם גם על המילים "אין דעם ענין"  וכתב "נעמענדיק". 
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שאלה אם תלמידים מסויימים ילמדו סמיכה ?  מענה להב
.ך לההנהלהי" היינו ששיהנהלה"]עם ציון למילת[" שייך לענה הרבי: "

]עמוד הבאב-מכתב הרב חדקובוראה [
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(בעמוד שלפני זה)הרבי על מכתב ההנהלהתהתאם למענמכתב בהרב חדקוב עונה ב
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) וועדחברי ה"  (למה לא הגיעו גם והנ"ל ?ושאל ", וועדחברי ההרבי סיבב שמות 
]עמוד הבאב-מכתב הרב חדקובוראה [
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הרבי על מכתב ההנהלהתהתאם למענמכתב בהרב חדקוב עונה ב
[ראה בעמוד שלפני זה]
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) וקליןרביום הגיע האדם ל-ץ ליום א'(בציינו חהרי אין לאחרקשר לקבלה ליחידות, העיר הרבי: "ב
(היינו שאין קבלת יחידות אחר יום זה)"יחידות!
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". מהירעל המעטפה (שבו הגיע מכתב הנ"ל) "רשםהרבי 
אות "ח" ("חשאית") הוסיף הרב חדקוב וכנראה ש

שם ר"ת סימן ל UKאותיותו
שי'יודל קרינסקי ברה
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" )לברר ע"י גליק וכיו"ב ?(קשר עם מירוקה, ענה הרבי: "במענה ל
בהתאם לזה כתב הרב חדקוב המענה בחציו הראשון של העמוד
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.רשימה נדירה בכת"י הרב חדקוב
תשי"א, בשנה הראשונה אחרי ההסתלקות של -הרשימה נכתבה, כנראה, בשנת תש"י

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

פנס(?) אין שטריימל והוא אמר לכ"ק שליט"א.......    .........  צוקָאהי' באהל וכ"ק"
מה תצעק אלי וואס שרייסט צום עולם וועגן התקשרות נאר צו מיר 

חסידות ויסעו וועט זיך אנפאנגן דער הלוך ונסוע הנגבה א דבר אל בני ישראל זאג אידן 
" און עס וועט זיין ווארעם און ליכטיק

.ש"א ע"ה קזרנובסקירבשם הרה"ח (שם), 5בהערה 361עס"י בראשית ראה גם ס' ימ
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פגישה הראשונה של הרבי עם חמיו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

מיום טז מנ"א תשט"ז,רשימה בכת"י הרב חדקוב

ללה"ה נבג"מ זי"ע היום אמר לי כ"ק אד"ש כי הפעם הראשונה שנפגש עם חמיו כ"ק אדמו"ר זצוק"
".הי' בסוכות ה'תרפ"ג, בעיר ראסטאוו
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הרב חדקוב ע"ההיומן של קטעים מרשימות 

כ"ק אדמו"רהנהגות רשימת 

א' י"א ניסן, ה'תשט"ו                                                                                      א. 
ק אד"ש כדי לברכו בברכת מז"ט ליום הולדת שלו לאויוש"ט.  אתמול, במוצש"ק, נכנסו לכ"

ענה בענין המברך מתברך.                                                                                      

היום בבקר התכוננתי לנסע עם כ"ק אד"ש על הציון. אבל אחר התפלה נודעתי כי כ"ק אד"ש השכים 
[ר' בבקר ובתשע שעות כבר נסע על האהל.  ואמר שלא לבלבל אותי בזה.....ל.ג. 5:30מביתו בללכת 

פעם שני'.  7:30פעם אחת, וב[ה]הי' כ"ק אד"ש במקו'6:30ספר לי גם כי בלייבל שי' גראנער] 

....יוכל להתפלל שם[ר' יודל שי' קרינסקי] שעות בבקר. ואמר שיודל9-ודקדק שהנסיעה תהי' ב

מוצש"ק שובה ה'תשט"ז ב. 
היום כבחצי השני' הי' בפתע פתאם מאמר כ"ק אד"ש שובה ישראל וגו'. לא הי' ידוע מקודם וגם אני 

נצטערתי מזה וראיתי בזה עונש על שאינני בכתבו אירוע זה: לעצמו חדקוב העיר [הרב לא הייתי. 
מתיחס  ברצינות הדרושה ותשומת לב לשמיעת המאמרים וידיעתם. והרהרתי תשובה בזה. ועי"ז גם 

. 1]התעוררתי יותר לצורך(?) התקשרותי יותר לכ"ק אד"ש

יוהכ"פ אריכות ב'אבינו מלכנו' בנעילת ג. 
בניגון אבינו מלכנו (זה הי' ביו"כ -עפ"י הוראת כ"ק אד"ש–ה כבר שעה מאוחרת האריכו אע"פ שהית

תשי"ז או תש"כ).                                                                                   

יו"ד שבט תשי"ז                                                            ד. 
.   2בש"ק, נסע כ"ק אד"ש ואנ"ש שי' ביום ו' לבקר את האוהל[יו"ד שבט] באשר בשנה זו חל היא"צ 

אחה"צ.            1נסעו להתם אחר שעה 

כ"ק אדמו"רימת מענות רש

בת תשט"ור"ח ט
ן בתיק ביום א' ב' דר"ח טבת, ה'תשט"ו, פשטתי בלשכה את התפילין דר"ת, הנחתיו כל אחת מה

מבלי לכפל רצועותיהן, כי מהרתי לתפלת המוסף, ובעמדי ...על יד הדלת שמעתי -שיידל-שלהן 
שקוראים אותי, ואומרים כי תפילין שלי משכתי אתי, וארא והנה נעמעשאנסקי שי' מחזיק בידו 
התפילין של יד שהרים  מהרצפה בהיותה בתיק שלה, והרצועה כרוכה על ידי, וכפי הנראה נסחבה

סנט לצדקה, 18שאתן -בתחלה–התפילין על ידי או ע"י טליתי. בלילה ספרתי זה לכ"ק אד"ש, ואמר 
שהרצועה היתה על  ידי, אפשר שאינה נחשבת הנחתה על הארץ כנפילה, וכמדובר בזה והוסיף שמכיון

ק ספקות אם אמנם ודאי אצלי שהיתה הרצועה אצלי, אמר כ",  אבל אחר שהתחלתי  להטיל  3בשבת
אד"ש, כי בעת התענית  של עשרה בטבת, אכוון גם לענין התפילין.   עצם המקרה עשה עלי רושם.....                                     

סדרו יצא אד"ש פתאום מחדרו הק' ואמר לבחור א' שי1:30תשובה בשעה מתוך רשימת יומן דא' התמימים: בשבת1
את השולחנות כי יצא עוד מעט לומר דא"ח. ותיכף לאחרי כמה דקות יצא. ישב על מקומו הק' ואמר מאמר ד"ה שובה 

ישראל היו כחמשת מינינם, כי השאר כבר הלכו לבתיהם. 
נתבאר בשיחת יו"ד שבט תשי"ז.   -בנוגע לנסיעה לאוהל וכל הענינים הקשורים ליארצייט שחל בשבת2
בנוגע העקב שנמצא גם בראש, כמו"כ כאן [לה"ק] (קרוב לסיומו) ש לקשר זה עם מ"ש בשיחת ש"פ וישב תשט"ו אולי י3

כיון שאחזו בידיו, נחשב כאילו לא נפל.
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ח"י                                               תשטו אייר 
שלו -רהחד–על שאלתו של ר"מ טייטלבוים, כי באשר לפנים לא נתן כ"ק אד"ש רשות שהמוסד 

יקרא בשם ישיבת ליובאוויטש הי' כדי שלא להכניס בלבול עם תת"ל, אבל באשר כעת "אהלי תורה"
בשם "מוסד..." (ולא ישיבה) אולי אפשר כבר לקראו בשם ליובאוויטש.                               שנו את שם המוסד

ענה כ"ק אד"ש כי למה נחוצות מלחמות, כלם יודעים בין כך ובין כך שזה ליובאוויטש, ואפשר לנאם 
ולספר שזה ליובאוויטש.                                                     

*
רעיונות/ לימודי מוסר השכל בעבודת השם

מאת הרב חדקוב 

. בכל אחד ואחד, אפילו בקל שבקלים, יש עכ"פ איזה דבר טוב, וכאשר המשפיע מוצא את הדבר 1
הדחיפה והחומר שהמושפע ישתמש בטוב הטוב הזה, חופר בו, מוצאו מן ההעלם אל הגילוי, ונותן 

שלו וירחיבו, אזי  נעשה בזה יסוד שכל עצמותו של המושפע יעור משנתו ויתחיל להיטיב, ויהי' כלי 
להשפעה טובה.             

            *

ניסן תשי"ד. 2
אופן יסודי התעוררות ממה ששמעתי מזוגתי תי' כי כשעוברים חדשים אחדים שאינם מנקים ב

החדרים, אזי עולה בקושי הנקיון שאח"כ. וכשאינם עמלים מאד אח"כ נשאר רושם של אבק.                                    

המוסר השכל מהנ"ל, כי אין להזניח ולדחות הנקיון הרוחני, אלא להתבונן ולתקן עצמו ואת אחרים 
.שבוע, בכל חודש, בכל שנהבכל יום, בכל 

             *

. כ"ב תמוז ה'תשי"ד                                                                                                           3
המל"ח, ע"י שהנהג בלילה העבר הי' עקסידענד במכונית שנסעו בה בחורים, תלמידים, מנסיעת 

הצלתם היתה בדרך נס. נרדם.

מוסר השכל ברוחניות, איך שמנהיג דארף זיך היטן ניט איינצושלאפן בעת הנהגתו.                                

            *
כ"א                                                      תש. מוצאי שבת שובה 4

התעוררות לתשובה מתוך חשבון אם ראוים לעלות למקום -...הנפילה מהבימה לפני התקיעות  
עמידתו של כ"ק אד"ש...                                                                                                        

            *
ו' ניסן תשכ"א. 5

שנחוץ לחנך להיטיב לבריות בפועל ממש אפילו אם זה אי נעים בתי חי' תחי' המוסר השכל מהנהגת
ולא להיות מפונקים אלא שיוכלו להמצא גם להםלעושה, כגון לעזר לחולים בדברים הנחוצים

דות הנ"ל יש לעורר גם הגדולים כי אינו מספיק בנתינת צדקה ואבסביבת הכי מעונים ומדכאים ר"ל
פקוח חולים וכדומה אלא גם עזר בגופו ממשבכדי שאחרים יעשו 

             *
ם רוצים לשמעם, אם משום שהם דברים בטלים, . כששומעים לפעמים בע"כ מהזולת דברים שאינ6

אם משום שהם מצערים את השומע, ומשום איזה טעם שהוא למשל כדי שלא לבייש או להכעיס עי"ז 
לבד הנסיון שהאדם השומע לפעמים צריך לעמוד בו, וכשעומד זכות לו הנה באשר את המדבר, הנה

מד דבר מה, לכן יש לו להתבונן מהו הכל בהשגחה פרטית ומכל מה ששומע בהכרח, הנה צריך לל
הדבר שצריך ללמד, אם מהדברים כפשוטם, או מהרמז שיש בהם, שמרמזים לשומע מלמעלה, ואפילו 

שהמדבר אינו יודע כלום מהכונה העליונה שבזה.



לזכות 
קיעוומאןשיחיו שרה איטאוהכלהשמואל יצחק החתן הרה"ת 

ליום חתונתם 
יד סיון תשע"דביום 

*
נדפס ע"י ולזכות

הוריהם
מאןעוויוסף שי' קיהרה"ת ר' 

קרעמערשיחיו חי' רבקהוזוגתו הרה"ת ר' יצחק מיכל 

הסבתא של הכלה
קרעמערשתחי' הרבנית מרת חי' זעלדא 

*

חתןהאם לע"נ
קיעוומאןמרת צפורה בת ר' אהרן ארי' ע"ה

לע"נ זקני החתן 
)הורדוקר(דוד "רבהתמים אי"א ר' אברהם 

בת הרה"ת ר' שמואל יצחק שו"ב רה וזוגתו ש
ע"ה 

קיעוומאן 

ר אליהו"הר"ר אהרן אריה ב
ר יצחק  "סימא גיטל בוזוגתו

ע"ה
כץ

הכלה זקנילע"נ
הרה"ח ר' ארי' לייב ב"ר יצחק מיכל 

ע"ה
קרעמער

הרה"ח ר' חיים מרדכי אייזיק ב"ר שלום ישראל 
עטל צערנא בת ר' מאיר שמריהווזוגתו

ע"ה 
חדקוב
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