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Memento
From the Wedding Celebration of

Levi & Frumie Charitonow
Thursday, Erev Rosh Chodesh Sivan, 5771
The Second of June, 2011

 כאן צוה ה' את הברכה, ברוקלין,קראַון הייטס
שנת חמשת אלפים שבע מאות ושבעים ואחת לבריאה
ÂÈ¯Â„ ‡È˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙„ÏÂ‰Ï ‰˘ Ú˘˙Â ‰‡Ó

בס"ד.
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצינו ,החתן התמים
הרב לוי יצחק שי' עב"ג הכלה המהוללה מרת פרומיט מיכל תחי' חאַריטאָנאָוו.
התודה והברכה מובעת בזה לבני המשפחה ,ידידינו ומכרינו שיחיו ,שבאו – מקרוב ומרחוק
– להשתתף בשמחתנו ,ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב מזל טוב ,וחיים מאושרים
בגשמיות וברוחניות.
*
בהכרה לבבית ובהוקרה ,ולזכרון טוב ,הננו בזה להגיש לפני כל הנוטלים חלק בשמחתנו,
"תשורה" זו ,הכוללת:
ב( מכתב כללי-פרטי מכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו אל סב החתן ,הרה"ח הרה"ת ר' שמשון
ע"ה חאַריטאָנאָוו.
ג( ב' מכתבים מסב החתן לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,מה שהונח אצלו בביאור סדר הניגונים
שהואיל כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו ללמד )במשך השנים תשט"ז-תשכ"ד( בשמחת-תורה לפנות
בוקר.
ד( צילומי גוף כתב-יד-קודש כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו – חלקם בפירסום ראשון – בענינים
שונים.
*
הא-ל הטוב ,הוא יתברך ,יברך את המשתתפים בשמחתנו ,ואנשי ביתם יחיו ,בתוך כלל
אחב"י יחיו ,בברכות מאליפות מנפש עד בשר.
ואנו תפלה ,שבמהרה בימינו ממש נזכה לשמוע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון
וקול שמחה וגו' ,בנישואי כנסת-ישראל עם הקב"ה ,בגאולה האמיתית והשלימה ,ומלכנו כ"ק
אדמו"ר בראשנו.
בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות ובברכת קייץ בריא ושמח.
בשם המשפחות
אלכסנדר סנדר וחנה ריזל קאַגאָן

שמריהו ושיינא רחל חאַריטאָנאָוו
אור ליום ועש"ק ,ר"ח סיון ה'תשע"א )ופרצת(
קראון הייטס ,כאן צוה ה' את הברכה
מאה ותשע שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו
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לפנינו מכתב כללי-פרטי מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לסב החתן ,הרה"ח הרה"ת ר' שמשון ע"ה חאַריטאָנאָוו,
שבראשו הוסיף הרבי בכתי"ק את התואר "הרה"ח  . .התמים" ,ובסופו הוסיף הרבי :חוגמח"ט ומנוחת הנפש והגוף
בכלל) .המכתב נדפס באגרות-קודש ח"ג אגרת תשסה – ע' תפה(.
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ב' מכתבים מסב החתן לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,מה שהונח אצלו בביאור סדר כמה מהניגונים שהואיל כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו ללמד )במשך השנים תשט"ז-תשכ"ד( בשמחת-תורה לפנות בוקר.
המכתבים שלפנינו )שהם טיוטות ,ולא המכתבים הסופיים שנמסרו לכ"ק אדמו"ר( נכתבו ,כפי הנראה ,בשנות
הכ"ף .חלקם נכתבו באידיש וחלקם בלה"ק ,וכן הדפסנו אותם כאן ,בשיפורי לשון קלים.

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î
איך וויל דאָ אויסדריקן וואָס ביי מיר האָט זיך אָ פּגעלייגט ביום השמח"ת ,זמן שמחתנו הכי
גדולה ,וועגן דעם סדר הניגונים פון די לעצטע עטליכע יאָר ,אָנהויבנדיק פון דעם ניגון "שאַמיל"
)אף שאינו ברור לי עדיין אם זה מכוון אל האמת(.
« ,"ÏÈÓאף שבפרטיות איז עס כלול פון שני קוין – קו המרירות וקו הבטחון,
דעם ניגון "˘‡
עכ"ז בכללותו איז דאָס דער דערהער אין דעם גודל הרחמנות פון ירידת הנשמה בגוף מאיגרא
רמה לבירא עמיקתא וכו'.
נאָך דעם קומט דער ניגון "¯ ,"'ÂÎÂ ‡ÈÚ ‡ÈÚÏ ÈÚ„ ‡ÓÁאַז מיר זיינען שוין דאָ אין דעם
"בירא עמיקתא" און צו דעם זיינען מיר עניים בדעת ובתורה ומצוות וכו' ,איז בעטן מיר –
טאַטע ,זיסער דערבאַרעמדיקער טאַטע ,האָב אויף אונז רחמנות )"¯ ‡ÓÁוכו'  ,("‡ÈÚהוציאנו
ממסגר וכו'.
די תחינה ובקשה גופא איז דאָך שוין אַ תנועה של תשובה .איז נאָך דעם קומט דער ניגון
"‡˙ ,"Â˙¯Á· ‰וואָס בעיקרו איז דער צווייטער פאַל פון בעלי תשובה ,און דערפאַר איז דאָס
בתנועה של שמחה ווייל תשובה עילאה איז דוקא בשמחה ובשמחה רבה.
בהתנועה של תשובה ,אפילו כמו שהיא בדרגה היותר עליונה ,איז צי בהתגלות צי בהעלם
« ÔÙÈÂÏËפון דעם לא טוב ,אָדער די שמחה
עכ"פ ,פילט זיך פונדעסטוועגן דער מרוצה ,דער ‡
וואָס מען איז פטור געוואָרן און ניצול געוואָרן פון דעם לא טוב ,ובאיזה אופן שיהי' טראַכט זיך
נאָך וועגן דעם אַמאָליגן לא טוב.
איז נאָך דעם קומט נאָך אַ טיפערע תנועה ,וואָס האָט שוין אינגאַנצן קיין שייכות צום
אַמאָליקן לא טוב ,וואָס דאָס איז די געגועים הגדולים פון דער עצם הנשמה אל עצמות א"ס
ב"ה – "‡ ,"ÍÈÏצו דיר אַליין ,"‚Â¯Ú˙ È˘Ù" ,איך וויל ניט וכו' איך וויל נאָר דיך אַליין ,ע"ד
הסיפור הידוע מכ"ק אדמו"ר הזקן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע .וואָס דאָס איז דאָך דער ענין פון
יחידה שבנפש ,שחפצה וחשקה לידבק בשרשה ומקור חוצבה יחידו של עולם.
דער ענין הנ"ל )"אליך נפשי תערוג"( ווערט שוין אַ כלי אמיתי צו גילוי המשיח ,וואָס משיח
איז דאָך בחי' יחידה הכללית פון כללות נשמות ישראל.
הנני מבקש סליחה ומחילה מכ"ק אד"ש על שהרהבתי עוז לכתוב ענין כזה ,נאָר מיר האָט
זיך זייער געוואָלט אויסדריקן דעם געפיל אין דעם ענין וסדר הנגונים הנ"ל.
*

*

*

על-פי זכרון ר' שמשון ע"ה חאַריטאָנאָוו הואיל כ"ק אדמו"ר לענות על הנ"ל בזה"ל:

˜¯‡˙.Â‡ ÈÎ ,ÍÎ¯„ '·‰ Ì‚ ·Ï˘Ï ÔÂÎ‰ÓÂ .Ô¯„ÒÂ ÌÈÂ‚È‰ „"Ú Â·˙Î ˙ÂÈÚ˙‰· È
בהמשך למענה הנ"ל ,כתב ר' שמשון ע"ה חאַריטאָנאָוו שוב לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו את
הבא להלן:
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‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î
באחד הימים בחשבי ע"ד הצעת כ"ק אד"ש לשלב הב' ניגונים "„¯ "ÍÎו" ,"Â‡ ÈÎנפל אצלי
איזה רעיון בזה )מיט דעם רבינ'ס כח קען דאָך זיין אין שמח"ת( ,וזהו ענינו:
הניגון "„¯ "ÍÎכלול משני פסוקים )או שני חרוזים( שהם שני ענינים ,רק שענין הא' מביא
וממשיך לענין הב' ,או הקדמה והכנה לענין הב' .והיינו ,הפ' הא' מדבר בשבח השי"ת ומדותיו
הקדושים שהוא מאריך אף וכו' ,וזה גופא היא תהילתו ]"„¯‡È‰Â 'ÂÎ ÍÙ‡ ÍÈ¯‡‰Ï ÂÈ˜Ï‡ ÍÎ
˙ .["Í˙ÏÈ‰ואחר שאנו משבחים ומהללים להקב"ה במדה זו ,אנו מבקשים אח"כ "ÂÈ˜Ï‡ ÍÚÓÏ
 ."'ÂÎÂ ‰˘Úוהוא ע"ד "לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל" .והניגון המיוחד לזה
הוא הניגון "„¯ "ÍÎהנ"ל המבאר ומביע בטוב טעם את שני הענינים הנ"ל.
אמנם בהתחינה והבקשה הנ"ל – "למענך אלקינו עשה וכו'" – אינו מבואר ואינו מפורט
עדיין מי הם המבקשים רחמים ולמה צריכים לרחם .„ÂÁÈ· Ì‰ÈÏÚ
ולזה בא אח"כ הניגון " ,"ÂÈ·‡ ‰˙‡Â ÍÈ· Â‡ ÈÎ ,ÂÈ˜Ï‡ ‰˙‡Â ÍÓÚ Â‡ ÈÎכלומר ,אף כי
רחמי השי"ת הם על כל ברואיו ועל כל מעשיו ,אמנם עיקר מדת הרחמים צ"ל  ÂÈÏÚדוקא ,כי
הלא אנחנו עמו ונחלתו והוא ית' אלקינו )כמו "אלקי אברהם וכו'"( ,ועוד יותר הלא אנחנו בניו
ממש והוא ית' אבינו האמיתי ,וע"כ אנו מבקשים שתרחם עלינו על עמך וצאן מרעיתך ,ועוד
יותר על בניך ממש – כרחם אב על בנים וכו' ,וגם ראוי לך ונאה לך לרחם עלינו מאחר שאנחנו
בניך ממש )כמשל הבן הנמשך מעצמות האב וכו'( .והוא ע"ד המבואר בהמשך ת"ש כי עיקר
העלי' שייך דוקא בנשמות ישראל מאחר שהם נמשכים מן העצמות כו' )אינני זוכר בדיוק הלשון
הנזכר שם( .וע"כ כאשר תרחם עלינו ,אז יהי' גלוי לכל העמים כי אנו עמך ,סגולתך ורעיתך,
ואתה הוא אלקינו )וכנ"ל( ,ועוד יותר כי אנו בניך ממש ואת הוא אבינו האמיתי ית'.
ואפ"ל כי נכון מכוון הניגון המיוחד לזה הוא הניגון "כי אנו" הנ"ל ,שהוא בתנועות של גילה
ורינה ,היינו להראות כי אנו בטוחים בחסדו של הקב"ה.
ויה"ר מלפני אבינו שבשמים שירחם על שארית עמו בית ישראל ועל בניו וצאן מרעיתו,
ויגאלנו ויושיענו בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש ,און אונזער הייליגער רבי – כ"ק
אד"ש – זאָל אונז פירן קעגן משיח צדקנו בקרוב ממש ,דאָס וואָס ביי אונז הייסט קרוב.
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' חלקה נדפס בלקו"ש חל"ג ע. ז' אייר ה'שי"ת,קדושים- יום ב' פ' אחרי,"ר"ד לא' התמימים בעת ה"יחידות
, השורה הראשונה – בריש היחידות.226-225 ' ובשלימותה – ב"תורת מנחם" – התוועדויות ה'שי"ת ע. ואילך292
.והקטע שלאח"ז – קרוב לסיומה

.ÌÚÚÈ ËÈÓ Ô»
‡Ë Û«
‡ 'ÂÎÂ ÂÈ·˙ÎÓ ÂÈ˙ÂÁÈ˘· È·¯‰ ˙Â˘È¯„Ó ˙Á‡
– ‰ÎÎ ÛÏ‡ 'Ï‰ ˜ÂÈ„ ¯‡·˙) ‰ÎÎ ÌÈÓÚÙ ÛÏ‡ ÌÈÎÊ Â·ÏÂ ÂÁÂÓ Â˘Ú Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ÔÂ˘ÏÎÂ
‰ÊÓ Â„ÓÏ˘ ,([· ,ÂÎ¯˙˙ (Â Í¯Î) ˙È˘‡¯· ˙"‰Â‡· ÒÙ„] ˙È˘‡¯· Ù"¯ ˙ÂÈ˘¯Ù '‚Ï ˙"Â˜Ï·
ÍÈ¯ˆ Ê"Î· ‰ÎÎ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Ì‰ ÌÈÎÊ˘ Û‡ Ú"ˆÓ ·ÏÂ ÁÂÓ‰ ÈÎ ,ÔÂ·˙‰Ï ÍÈ¯ˆ Ê"Î·˘ :ÌÈ˙˘
˙"È˘‰ Â˘Ù Ì˘‰ .[(ÍÏÈ‡Â · ,Âˆ ‡"Á ÌÈÒ¯ËÂ˜ Ó"‰Ò)] ı"¯˙ Ì˙ÂÁÎ ÈÓÈ˘) Ì‰· ‰ÏÂÚÙ
.¯˙ÂÈ ÏÚÂÙÂ ¯˙ÂÈ ˜ÓÂÚ·Â Ï˜· ‚È˘Ó ÔÂ·˙Ó˘Î˘ ,(„ÂÚÂ .[(ÍÏÈ‡Â 255 'Ú È"˘˙ Ó"‰Ò)]
˜ÁˆÈ ÛÒÂÈ

D
È¯·„· ˙ÂÎÈ¯‡· Ì¯Â‡È· ÔÈ‡˘ ÌÈÈÚ·  דוקאË"Â˜˘Ó  כלל‰ÁÂ È˙Ú„ ÔÈ‡ – כמפורסם
.ÔÚˆÂ˜ ˙Â‡¯‰ÏÂ ÂÈ˙Â·¯
.Ï"„Â .ÌÈ„ÓÂÏ ÔÈ‡ ‰Â¯Á‡Ï Ï"Â‰˘ Ì‰Ï˘ ÌÈ¯Ó‡Ó‰ וריבוי
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– " נדפס בהרחבה וכו' ב"תורת מנחם, מבה"ח אלול ה'תשמ"ב,מענה על המבואר בהתוועדות ש"פ ראה
.77-2076 'התוועדויות ה'תשמ"ב ח"ד ע

Î"˘ÎÓ· "·È˙Î (‡"‰) ¯ÒÁ" Ï"ˆ 'È‰ 'ÂÎ ·È¯Á‰Ï [¯ˆ‡„ÎÂ·=] " ‰ÏÚ˘Î :'È·‰ ˙„Â˜
– (˘"Á Ù"¯ È"˘¯) ÔÂ¯ÙÚÓ
– Â¯ÊÁ ‡ÏÂ Ì˙Â‡ ‰Ï‡‚ ‡Ï Ï·· ˙ÂÏ‚„  הגאולהÂÏÈÙ‡˘ ,ÌÈ¯·„ '˙¯ ·הÂÈ· Ú‚Ù " Ô·¯ÂÁ :Ï"ÈÂ
.‰"È·„ '‰ (ÔÂ¯ÒÁ) Ô·¯ÂÁÓ ˙Â·‰Ï ,' – הÂÁÎ· 'È‰ ÂÎ·ÂÒÓ ‰ÏÚ˘Î ,'Â‚  מלאוםÌÂ‡ÏÂ
˙"Â˜Ï·Â .‰Â˘‡¯ '‰ Ê"ÙÚ – ‰"È ¯Â‡ 'È¯‡„ (‚‡˘ 'È¯‡ Ù"‰Ú) ˙"‰Â‡· ˙"˘ÓÙÚ – ˜˙ÓÂÈÂ
.'ÂÎ ¯ÒÁ ‰È·„ – (‡˙˘‰Î) ˙·˘· Ï"Á˘ ‰"¯„ ÔÈÚ·
.[Â˙ÏÁ˙· ‰ÎÈ‡Ï ˙"‰Â‡ Ù"Ú ÌÈ‡˙Ó Ê"‚Â ˙ÂÎÏÓ 'ÈÙÒ – 'È¯‡„ '‰ – È"‰˜·]
.˘ÏÁ Â˙Â˜Ê·˘ ÈÙÓ – Ó"È ÌÈÂ¯Á‡·Â .Â˙Â˜Ê· È¯‡ Â˙Â¯Ú· 'È¯‡ :‚"ÓÙÒ ·" "¯„‡·
.(· ,ÁÏ ·"ÁÊ) ¯Î„ ˙ÏÈ·˜ ‡Ï„ „Ú '‰ ¯ÒÁ ¯ÚÓ ¯ÈÚ‰ÏÂ
.· ,Î (?¯Ú·‡·) ÈÏ˘Ó ˘¯„Ó· ¯¯·Ï
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."'È‰È ‡Ï" ‡Â‰ (‡"‰Ï ˜¯ ‡Ï) "ÈÎ‡"Ï „‚Ó [Ê"Ú]
.˙Â˜Ï‡Ï ‡Ï (‡ˆÙÁ ‰Ê· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ) ( גברא‰„È˜Ú‰„ ¯‰) Ì„‡‰ ˙„Â·ÚÏ „‚Ó ÔÂÈÒ

D
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D
.שם משפחת החתן )וכלה( שיחיו בכי"ק כ"ק אדמו"ר

לזכות
החתן התמים הרב לוי יצחק שיחי'
והכלה מרת פרומיט מיכל שתחי'
חאַריטאָנאָוו
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
יום ה' פ' נשא ,אור לר"ח סיון ה'תשע"א

נדפס על-ידי הוריהם
הרה"ת ר' שמריהו וזוגתו מרת שיינא רחל שיחיו חאַריטאָנאָוו
הרה"ת ר' אלכסנדר סנדר וזוגתו מרת חנה ריזל שיחיו קאַגאָן
עטרת זקנים בני בנים
מרת שצערא הדסה שתחי' חאַריטאָנאָוו
מרת ראַשא פייגא שתחי' עבערט
מרת פייגא שתחי' ראָדאַל

D

חן חן על השתתפותכם בשמחתינו!

!Thank you for joining us in our Simcha
!May we merit the true and complete redemption now

Levi & Frumie Charitonow

