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שבעים שנה _לנשיאות כ''ק אדמו''ר זי''ע

ה ר ו תש



פתח דבר

אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו, 
החתן התמים ברוך שניאור, והכלה המהוללה מרת חי' מושקא שיחיו.

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

מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות. 

יסוד  על   – בשמחתנו  המשתתפים  את  לכבד  בזה  הננו  לבב  ובטוב  בשמחה 
הצדקנית  והרבנית  אדמו"ר  כ"ק  בחתונת  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הנהגת 

מרת חי' מושקא זי"ע.

התשורה כוללת:

השליח	  הרה''ח  הכלה  של  לזקנה  זי"ע  אדמו"ר  מכ"ק  קודש   אגרות 
ר' ישראל שי' דערען.

אגרות קודש מכ''ק אדמו''ר מוהריי''צ לזקן זקנה של הכלה הרה"ח ר' שלמה 	 
אהרן ע"ה קזרנובסקי.

הגהות כ''ק אדמו''ר על כתבה שהכינה זקנתה של הכלה.	 

כמה מענות קודש מכ"ק אדמו"ר.	 

כהנ"ל מתפרסם בזה בפרסום ראשון.

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

צדקנו בקרוב ממש.

 מוקיריהם ומכבדיהם
משפחות צייטלין ודערען

 יום ה', חג הגאולה יו"ד כסלו ה'תשפ''א
שבעים שנה לנשיאות כ''ק אדמו''ר זי''ע 
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מכתב כ"ק אדמו"ר לזקני הכלה לרגל לידת בתם בלומא ע''ה

בכתי''ק: וזוג' תי'
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 מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לזקן זקנתה של הכלה
הרב שלמה אהרן קזרנובסקי ע"ה

בכתי''ק: ידידו
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 מכתב כ"ק אדמו"ר לרגל חנוכת
הבית חב"ד באמהערסט, מאסאטשוסעטס

מקום שליחותם של זקני הכלה מלפנים

מיט אייך
הסיפור המופלא של הליווי המופתי של הרבי שחווה הרב דערען בימי ראשית עבודתו בשליחות

הקהילה  את  ליידע  כדי  תשל"ד.  בשנת  באהמרסט,  לשליחות  בהגיענו  היה  הדבר 
ממש  סמוך  שרכשנו  החדש  חב"ד  בית  את  לה  ולהכיר  בואנו  על  בעיר  היהודית 
אנשים  וכך  קהל,  שימשוך  גדול  קונצרט  לקיים  החלטנו  הגדולה,  לאוניברסיטה 

שיתעניינו בקונצרט המוזיקלי בתוכנית האומנותית , יתוודעו גם לבית חב"ד ...

שנבנה  החדש  הקונצרטים  אולם  את  שהקצתה  האוניברסיטה  הנהלת  עם  קבענו 
רכישת  באמצעות  התקיים  לאירוע  הרישום  האירוע.  בפרסום  והתחלנו  בקמפוס, 

כרטיסים מוקדמת במשרד האולם, שהחלה מספר חודשים טרם האירוע.

לאורך מספר חודשים עמלנו רבות לקראת האירוע. הזמנו את מיטב בעלי-הנגן ולא 
ואף  נרחב,  קיימנו קמפיין פרסום  וברדיו המקומיים  גם בטלוויזיה  חסכנו בהוצאות. 

שלחנו חוברות מהודרות לכל המשתתפים הפוטנציאליים.

לפני השבת שקדמה  וזמן קצר  ביום ראשון בשבוע,  היה עתיד להתקיים  הקונצרט 
לו, כ48 שעות לפני מועד הקונצרט, התקשרתי למשרד מכירת הכרטיסים כדי לברר 

כמה כרטיסים נמכרו.

 : ומסרה  הטלפון  אל  חזרה  הנתונים,  את  בדקה  רגע,  שאמתין  ביקשה  המזכירה 
"שמונים ושבעה" .

"לא, לא", אמרתי לה. "אנחנו מדברים על האירוע שיתקיים ביום ראשון" .

"כן", היא אמרה, "שמונים ושבעה כרטיסים נמכרו".

אין דרך לבטא את תחושותיי באותה השבת. המצב היה נראה אבוד.

בדמדומי החמה של יום השבת עליתי לקומה השנייה של בית חב"ד, שממנה אפשר 
לראות את כל הקמפוס, והבטתי על מרכז האומנויות, שבו שכן אולם הקונצרטים. 



6

מזכרת משמחת הנישואין של ברוך שניאור וחי' מושקא שיחיו צייטלין

'הנני רק חמישה חודשים בשליחות', הרהרתי במפח נפש, 'וכבר קורה לי אסון כזה. 
איך יכולתי להיכשל כל כך? איך אוכל לשאת את הכישלון הנורא הזה?'.

ואז נזכרתי בסיפור על ר' מענדל פוטרפס, שביושבו במאסר ברוסיה, כאשר לא יכול 
ולמרבה  במחשבה',  'פ"נ  לרבי  שלח  שבחוץ,  העולם  עם  גשמי  קשר  כל  ליצור  היה 

הפלא באותו היום שלח הרבי לבני משפחתו מכתב ובו מענה על הפ"נ!

אותי  כך. הלוא הרבי הוא ששלח  אני  גם  נוהג  'הייתי   , הייתי חסיד', הרהרת  רק  'לו 
לכאן, הוא שלח אותי כדי לעשות קידוש השם, אם כן - הוא יעזור לי'.

התעוררתי  נגמרה…  השבת   , ערבית  להתפלל  השעה  הגיעה  נבר  הזו  הזמן  בנקודת 
בבוקרו של יום ראשון מתוך ציפייה ליום נורא.

הגיעה השעה הידועה, אני צועד עם קבוצה של תומכי בית חב"ד, אלו שאפשרו לנו 
לרכוש את המבנה, ואני מעיף מבט לעבר הכיכר המוליכה אל מרכז האומנויות. לא 
האמנתי למראה עיניי: שורות-שורות של אנשים עמדו בתור והמתינו לרכוש כרטיס 
לקונצרט... בקונצרט השתתפו אלף אנשים, הוא היה מוצלח במיוחד, וריחפתי מרוב 
שבו  יום  כבאותו  רוח  התרוממות  בה  שחשתי  הזדמנות  לזכור  יכול  אינני  שמחה. 
התהפך הכל, והמצב שנראה היה בלתי הפיך ביום שישי השתנה מן הקצה אל הקצה.

סבתנו, מרת חיה פויזנר ע"ה, השתתפה אף היא בקונצרט, ומיד לאחריו מיהרה לנסוע 
' עם אחותי הצעירה  ל'יחידו  יורק, משום שבאותו ערב התעתדו הוריי להיכנס  לניו 

שעמדה לפני חתונתה, ועמם נכנסו גם הסבים.

מגיעה  שהיא  לרבי  הסבתא  אמרה  ובירכם,  והכלה  החתן  עם  דיבר  שהרבי  לאחר 
מהקונצרט באמהרסט. הרבי נשען לאחור, הבעת פניו הק' השתנתה והוא החל לשאול 
אותה שאלות שונות על אשר אירע בקונצרט - אם הגיעו אנשי עיתונות, אם השתתפו 

אישי ציבור, אם הוריי היו שם.

ואז שאל הרבי : "נו, און וויפל מענטשן איז געוועזן? " ]נו, וכמה אנשים השתתפו?[. הסבתא 
ענתה שהשתתפו למעלה אלף אנשים, והרבי הגיב: "וואס? איבער טויזנט? און נעכטן 
ב'מרה  היה  ישראל  ואתמול  מאלף?  למעלה  ]מה?  פארדייגעט…"  אזוי  געוועזן  ישראל  איז 

שחורה ' כזו...[.
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לפנינו המכתב ששלח כ''ק אדמו''ר לרגל החנוכת הבית
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 הגהות כ''ק אדמו''ר על מאמר
שהכינה זקנתה של הכלה בנושא "מיהו יהודי"

את המאמר הכינה זקנתה של הכלה מרת שפרה דערען )אז - פוזנר( בשנת תשל"א בהיותה נערה, עבור 
המגזין של בנות חב''ד. מערכת המגזין הכניסה את המאמר לכ''ק אדמו''ר אשר הואיל להגיהו. להלן בא המאמר 

עם פענוח ההגהות. יצויין שלא פוענחו תיקוני טעויות כתיב )לדוגמא - תיקון לאותיות רישיות וכיו''ב(.
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Mihu Yehudi - Who Is A Jew?

by Shifra Posner

Purim 5731 - a whole year has gone by since the Rebbe Shlita began 
speaking publicly on the subject of Mihu Yehudi - who is a Jew and since 
last year nearly every public address of the Rebbe Shlita is tied in with 
this problem - Farbrengens, Lag B’Omer Parade, Neshei Ubnos Chabad 
convention, and so on.

The issue is a critical one - crucial to the continued existence of Am Yisrael 
as Am Echad Ba’aretz; the Rebbe Shlita has made that abundantly clear. The 
is an attempt to summarize the main points of this pressing crisis.

!!Soon after its establishment as a state. tThe government of Israel 
declared that every Jew has the right to go up to Israel  - this is known as 
the Chok Hashvoot - The Law of Return. Later the government bestowed 
immediate citizenship on any Jew entering Israel. Neither Law made any 
attempt at definition and in the late 1950’s the then Prime Minister - Ben 
Gurion - sent out a questionnaire to 40 (approx.) world Jewish personalities. 
(The Rebbe Shlita’s reply has been printed in The Thought for the Week.) 
The vast majority affirmed that the only acceptable definition of the term 
jew, is one born of a jewish mother or converted by halachic procedure.

In Israel, citizens are required tohe carry identity cards which state, 
among other things, religion and nationality. Benyamin Shalit, an Israeli 
who married a non-Jew, (next to this line the Rebbe made a line and wrote: 
-to inquire where he is) wanted his children registered as: Religion - לברר הכן הוא
None. Nationality-Jewish. The Supreme Court of Israel upheld his request 
decisions 5-4. The resultant storm and furor of world Jewry caused the 
issue to be brought before the Knesset.

The Knesset declared Jewishness to be determined by ones mother or 
by conversion 0 with one word intentionally omitted from the clause: 
K’Halacha - according to Torah law.

Implicit in this omission is the recognition of conversion by other than 

פענוח ההגהות:
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Halachic procedure, in effect , no conversion. Being that Ministers of the 
religious Party paricipated in this decision, the act of the Knesset is even 
more deplorable that that of the Supreme Court. For theise participation 
Ministers claim to speak in the name of Torah, and their actions implyies the 
stamp of approval of Torah - in this case, to something diametrically opposed 
to Torah.

Essentially, it means applying the word Jew to one who is not, a phenomenon 
which never before occurred in Jewish History. Despite countless terrible 
persecutions, the identity of the Jew remained inviolate. This definition 
is beneficial to no one, for something predicated of falsehood will never 
succeed. The person involved is not filled, and by forcing him to lead a double 
existence, to be externally what he knows he’s not internally, one only builds 
up his resentment.

The question itself is not one resolved by referendum - Hamavdil bayn 
Yisroel L’Amim is comparably to Hamavdil bayn Ohr L’Choshech. The Latter 
is clearly not decided by Majority rule. The Definition of “Jew” can come 
from only one source: Torah. Geruth (conversion) - is a purely religious 
matter. Imagine a situation where a patient required surgery. Would anyone 
dream of calling a quorum of non-medical people, their intelligence and good 
intentions notwithstanding, to vote on whether or no an operation should be 
performed?

The Knesset is comprised of 120 people, some of whom are not Jewish. Yet 
they participated in determining who shall be accepted as a Jew. Would the 
Knesset ever dream of determining qualifications for Moslem faith, or any 
other?

The question here in not discrimination as to who may enter Israel and 
receive citizenship. This is not the objection issue at all. The objection is 
giving the name Jew to one who is not. Make him a Minister in the Government, 
bestow medals galore upon him, but don’t call him a Jew. he knows he’s not, 
you know he’s not - no one is being fooled here, certainly not for long.

Those who speak in the name of Torah can never  be party to such an act, 
and if need be they should leave the government which passes such a law. 
This would be see as an act of honesty that one who speaks for Torah can’t go 
against Torah, especially to change the essential character of the Jew. If the 
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“religious” can’t produce this sort of integrity - who can?

In further discussion it was declared that conversion must be K’Halacha 
in Eretz Israel but nothing was said about necessarily in, Chutz La’aretz! 
(1) who gave anybody the right to sell-out the Jews in Chutz La’aretz? This 
nonchalant indifference is in strong contrast to the attitude towards financial 
aid from world jewry.

Do we have two religions?! Two “jewry’s” Jewish people!

(2). An already terrible, heartrending situation has been given the official 
approval of the State of Israel. The practices of the Reform “rabbis” are 
notorious: conversion through a couple of easy lessons (Milah and Mikveh 
are unheard of): among the really liberal - a mail order certificate for $25, 
and now “conversion factories” in Vienna, Chile and more. Imagine the 
anguish of parents, confronted by their children with the prospect of inter-
marriage who are told; “Look, I have a paper I brought. The State of Israel 
Itself recognizes me as a Jew. So what do you want?”

Those in Israel who believe they are in a safe haven are making a grave 
mistake.  People travel, communities are no longer isolated, worlds unto 
themselves. The implications are not far-fetched --- “some Jew in Oshkosh”. 
It means you. If non-Halachic conversion counts outside of Israel, a goy 
from New York who got a “quickie”, or a mail order certificate, can come to 
Yerushalayim tomorrow and tell you he’s marrying your daughter! and why 
not - you yourself affirmed his jewishness.

There is no defense of this, and those who would defend it avoid direct 
discussion of it. They bring up questions like the general fight against Reform. 
Or the tragedy of the holocaust, which are both topics of importance but don’t 
touch at all on the question of Mihu Yehudi “Who is a Jew.”

If G-d forbid left as it is, the present law is full of awful consequences 
implications for Am Yisroel. On the other hand it's nullification will eliminate 
this pointless anguish and open the door to greater and even heights.

The Rebbe Shlita included in the general blessing and prayers for the new 
year, that the decree of Mihu Yehudi be nullified.

Amen.
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)חורף תשמ"ט(

 מענה לסב הכלה השליח הרב ישראל דערען על שאלתו אם עליו לבדוק
אפשרות רכישת אחוזה ובניין לבית חב"ד בסטאמפורד, קונטיקט:

כמפורסם, עושים כשאר השלוחים שיחיו

)תשמ"ט(

מענה לא' התמימים על הודעתו ע''ד חזרת מס' ב"מ בע"פ:

בדיקת תפילין, אזכיר על הציון

)חשון תשנ"ב(

 מענה לאבי הכלה השליח הרב יוסף דערען:
 על דו"ח מהפעולות שלו ושל אחיו בחג הסוכות אצל הוריהם בסטאמפורד,

קונטיקט וע"ד לימוד בהתמדה במשך החודש:

-)1( ת"ח ת"ח
-)2( אזכיר עה"צ

)אייר תנש"א(

מענה לזקנתה של הכלה השלוחה מרת שפרה אביבה דערען שכתבה אודות 
כמה ענינים - בר מצוה וכו' :

אעה"צ ותבשר טוב ובהוספה לעתיד לבוא

מענות קודש



לזכות

 החתן התמים ברוך שניאור
 והכלה מרת חי' מושקא 

צייטלין

 הוריהם
 הרב אהרן אליעזר ומרת עדינה צייטלין

הרב יוסף הכהן ומרת מאריאשע באדאנע דערען

 זקניהם
 הרב ישראל הכהן ומרת שפרה אביבה דערען

 הרב ישראל ומרת שרה מינדל שם-טוב
שיחיו

ומשפחותיהם שיחיו




