
משמחת הנישואין של
לוי יצחק שי' 

וחנה תחי'
בן שחר

יום הבהיר י"א סיון, ה'תשע"ג





פתח דבר
בעזהי"ת.

בנישואי  זיכנו  הגדול  ובחסדו  גמלנו,  אשר  הטוב  כל  על  להשי״ת  מודים  אנו 
צאצאינו שיחי' למז"ט, ביום שני יום הבהיר י"א סיון, התשע"ג.

על יסוד הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית 
הצדקנית זי"ע, מוגשת תשורה זו, הכוללת:

שחר  בן  אורי  הרב  הרה"ח  החתן  לסב  אדמו"ר  מכ"ק  קודש  אגרות   - א  חלק 
להיות חבר  היתר  בין  וזכה  לעבודת חב"ד בארה"ק  להיות שותף  ע"ה, שזכה 
בצאגו"ח וברשת אהלי"י ליובאוויטש מיום היווסדם, ובמסגרת עבודתו זו הקים 

את ביה"ס חב"ד ביפו ושימש כמנהל הבי"ס עשרות שנים. 

כמו"כ מספר אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר לסב הכלה הרה"ג הרב חיים מנחם 
שלמה דרוק ע"ה. 

חלק ב -מענה הרבי לשאלת צא"ח בנ"י, וכן הגהותיו של הרבי על טופס רישום 
לאות בסה"ת שע"י המוסד 'בית רבקה'.

וכו' הרב לוי יצחק  יום נישואי הרה"ג והרה"ח המקובל  'יומא זכאין'  בקשר עם 
 - זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  של  הוריו   - שניאורסון  נ"ע  חנה  מרת  הצדקנית  והרבנית 
שזכו החתן והכלה שיחי' להיקרא על שמם וכן שיום נישואיהם חל ביום בהיר 
של  זיכרונותיה  מרשימת  כת"י  קטעי  ב'  צילום  בזאת  מגישים  הננו  זה.  וקדוש 
נכתבו  סיון שנת תר"ס. הזכרונות  י"א  ביום  נישואיהם  יום  עם  הרבנית, בקשר 
לועד  נתונה  תודתנו  הקודש.  ללשון  התרגום  בא  ולאחריהן  האידיש  בשפת 

הנחות בלה"ק שהמציאו לידינו כת"י הנ"ל.

התודה והברכה בזה לכל מכרינו וידידינו שבאו מקרוב ומרחוק להשתתף בשמחתנו 
ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

משפחות בן שחר ודרוק

יום שני, י"א סיון ה'תשע"ג

ירושלים, עיה"ק

מאתיים שנה להסתלקות-הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן



  



  5 תשורה משמחת הנישואין של לוי יצחק וחנה בן שחר

 ד' סיון תשט"ז

וכן להקים  הצלחת הרישום לביה"ס צריך שימשך כל הזמן גם בימי הקיץ בקייטנות 
מוסד המשך לתלמידי הרשת / תלמידה שהוריה לא מרוצים מחינוך דתי שמקבלת, 
שיעבירו אותה לבי"ס חרדי עם פנימיה  רחוק מהבית / הצלחתו בהשגת דירה חדשה 

בזכות עבודתו ברשת.

 י' מכתבים לסב החתן 
הרה"ח ר' אורי בן שחר ע"ה



י"א סיון ה'תשע"ג6   

ב' טבת תשי"ח

תשואות חן על הבשורה הטובה מקבלת בנין חדש לביה"ס, ויה"ר שיוכלו לומר צר לי 
המקום גם על בנין חדש זה, וכפי שהבטיח ר"ע תל אביב מר חיים לבנון, - ביחידות אצל 

הרבי - לעזור לביה"ס.
 בענין זה כותב הרבי במכתב ו' טבת נדפס באג"ק חכ"א לר' יצחק גנזבורג:

היום,  הברקתי  מיכה,  לשדה  בהנוגע  שי',  שחר  בן  אורי  ושל  מועמדתו  אודות  להמברק  "...במענה 
שכדאי שהוא יקח זה על עצמו ]כוונתי בזה בעיקר - לזמן הראשון עד שיאורגן הדבר כדי צרכו, ז.א. 
עד סוף שנת הלימודים, ובודאי יוכל לסדר הדבר באופן שלא יגע כלל בההכנות בהנוגע להקייטנא וכן 
שאר ענינים הכללים של הרשת שהתחיל להתעסק בהם[, והטעם, שע"פ מה שדברתי עם מר לבנון 
שי' בהנוגע להרחבת הבנין של הרשת ביפו, ככל הדרוש, אין כדאי להכניס עתה שינוים בביה"ס אשר 
שם, בכדי שלא יהי' כל מקום לאמתלא לדיחוי ההבטחה וכו'. ועוד טעם והוא העיקר, שתקותי חזקה 
ע"פ שהכרתיו כאן, שיעבוד בענין שדה מיכה במרץ ככל הדרוש ויצליח להעמיד הענין בטוב. והרי יש 

מקום לומר שבאופן העמדת מוסד זה - תלוים יהיו היחסים עם המשרדים המתאימים, וק"ל."

וכן על עזרתו  )כנראה בערבי חב"ד(,  ר"פ מנסיעותיו במסגרת צא"ח  ת"ח על רשימת 
באירגון ההתוועדות המרכזית די"ט כסלו בכפר חב"ד.



  7 תשורה משמחת הנישואין של לוי יצחק וחנה בן שחר

ז' מנ"א תשי"ח 

נעם לי לקבל מכתבו מג' מנחם, ע"ד שהמשיכו הלימודים שבוע לאחר הזמן הרשמי, 
ואף שהכמות אינה מספיקה, אבל באיכות, אפילו רק שבוע תוספת, מראה שלא מרוצים 
מהזמן הרשמי של הלימודים / אפשר למצוא מורות שמתאימות למקצוע שמחפש וגם 
הנהגתם כשאר המורות / ניצול ימי החופש לקשר עם התלמידים ובמיוחד שיש חופש 

מלימודי חול, ולנצל זמן חשוב זה להחדיר בתלמידים תוספת בענינים של קדושה.



י"א סיון ה'תשע"ג8   

ב' אייר התש"כ
מיומנו של הסבא אודות מכתב זה: 

הכנסת ספר תורה לביה"ס
 כאשר חלק נכבד מהתלמידים הגיעו לגיל המצוות, הוחלט לקיים בביה"ס מנין של תלמידים אשר 
פניתי  כך  ולשם  תורה,  ספר  לקבלת  לדאוג  חייבים  היינו  הלימודים.  תחילת  לפני  להתפלל  יקדימו 
ואכן לאחר  להנהלת המשרד לעניני דת להקציב לביה"ס אחד מספרי התורה הנמצאים ברשותם. 
טובה  סיבה  לנו  היתה  ביה"ס.  לרשות  שהועמד  ס"ת  וקבלנו  בקשתנו  אושרה  קטנים  לא  מאמצים 

לערוך חגיגה פומבית ולשתף את כל תושבי השכונה בהכנסת ספר התורה לביה"ס. 
 זו היתה חגיגה מרשימה, כאשר ספר התורה יצא מביהכנ"ס בשכונת צהלון תחת חופה מלווה במאות 
לפידים שנישאו בידי תלמידינו ובהשתתפות ההורים שראו בזה שמחה אישית והשתתפו בכל מאודם 

בשמחה ובריקודים עד שהספר הוכנס למקומו הקבוע באולם התפילה של ביה"ס."
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י"ג טבת תשכ"ב
כותב בקיצור מהפעולות בעניני הבי"ס, ולפלא הקיצור / תורת אדמו"ר הזקן על פירוש 
הבאות,  השורות  פירוט  וביתר   / ויחי  היה,  במצרים  שגם  מצרים"  בארץ  יעקב  "ויחי 

נכתבו כנראה בנוגע לעניין אישי שכתב אודותיו.



י"א סיון ה'תשע"ג10   

ועש"ק כי תשא ה'תשכ"ה
מכתב כללי פרטי, ומוסיף בכתי"ק:

"מכ"ט טבת והקודמיו. וכן ב' הפ"נ לי"ש ]לי' שבט[ )שיקראו עה"צ(." ]על הציון[

בסוף המכתב לפני החתימה מוסיף הרבי בכתי"ק "לבשו"ט בפרט ובכלל". 
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עמודו השני של המכתב דלעיל.
הרבי  ומוסיף  אד"ר  מי"ט  מכתבו  נתקבל  ז"ע  נ.ב.  בסופו:  נכתב 

בכתי"ק "ותהא הקני' בכחב"ד בשטומו"צ ומרבים בשמחה."

באותו זמן עברו המשפחה לגור בכפ"ח, וממשיך לנהל את ביה"ס ביפו.



י"א סיון ה'תשע"ג12   

ב' סיון ה'תשכ"ה
במסגרת  לשלבם  יש  "מבצעים"  כמה  "בטח  בכתי"ק  הרבי  מוסיף  המכתב  בסיום 

הלימודים. ולא עוד אלא שמסייעים הם ביותר להבנת הלימוד." 
 



  13 תשורה משמחת הנישואין של לוי יצחק וחנה בן שחר

י"א שבט ה'תשכ"ו
בכתי"ק "להסתדרות טובה בכל הפרטים בכחב"ד"



י"א סיון ה'תשע"ג14   

עש"ק ט"ו מ"ח ה'תשכ"ז
בכתי"ק "בברכת הצלחה רבה בביה"ס ובכלל"



  15 תשורה משמחת הנישואין של לוי יצחק וחנה בן שחר

ט"ז אדר תש"מ
באותה שנה רצה לעזוב את משרת מנהל חינוכי ולהשקיע כוחותיו בניהול הגשמי של 

הביה"ס. ועל כך כתב הרבי בכתי"ק "וכמובן ימשיך בניהול בחינוך".



י"א סיון ה'תשע"ג16   

שלהי אלול ה'תשי"ג
ובחסידות אשר  בנגלה  "בברכת הצלחה  לפני החתימה מוסיף הרבי בכתי"ק: 
גוף  כמו  זה  ופנימיות  שנגלה  נזכר  הנ"ל  ]בזוהר  א(".  קנ"ב,  )זח"ג  תלוי  זב"ז 

ונשמה שצריך את שניהם בשביל להתקיים[.

 ג' מכתבים לסב הכלה 
הרה"ג הר' חיים מנחם שלמה דרוק ע"ה



  17 תשורה משמחת הנישואין של לוי יצחק וחנה בן שחר

ימי הסליחות ה'תשכ"א 
בשם הנמען נכתב חיים נחמן שלמה, והרבי תיקן בכת"י "למנחם".



י"א סיון ה'תשע"ג18   

ה' ניסן תשט"ו
זה  במכתב  השמשות'.  'בין  הלכות  וליבון  בביאור  רבות  שנים  במשך  עסק  הכלה  סב 
הרבי כותב לו בעניין הנ"ל, בשנת תשט"ז הוציא לאור ספרו הראשון 'אורות חיים', על 

הלכות בין השמשות.



  19 תשורה משמחת הנישואין של לוי יצחק וחנה בן שחר

מענה הרבי להנהלת צא"ח בניו יורק
בגיוס  פעם  מידי  לעסוק  ב770  הישיבה  מתלמידי  לאחד  לאשר  לבקשתם  בקשר  א. 

כספים לטובת צא"ח. ע"כ עונה הרבי: "שייך לעסקני אנ"ש"

ב. על שאלתם בקשר לסדר דינר לכבוד הסנטור קנדי. ע"כ עונה הרבי: "כפשוט מופרך"

ענינים שונים



י"א סיון ה'תשע"ג20   



  21 תשורה משמחת הנישואין של לוי יצחק וחנה בן שחר

 הגהות הרבי על טופס הרשמה למבצע אות בס"ת 
שע"י מוסד 'בית רבקה'

על מה שנכתב: "בזמן הזה של פירוד ומחלוקת, אחדות בין היהודים בעולם הוא חיוני 
ונצרך. הרבי מליובאוויטש שליט"א מציע שהדרך לאחדות כזו יכולה להיות מושגת" - 

מסמן הרבי עיגול ללמעלה ומוסיף המילה also = "גם" "ע"י כתיבת ס"ת זה.."

על מ"ש : "התורה היא דבר אחד בלתי מתחלק ונצחית, כל יהודי" ensure = "יבטיח" 
 contribute העביר הקולמוס על תיבת "יבטיח", ומתח קו ללמעלה לראש העמוד וכתב

to the = "יתרום בכך" "לשלום והרמוניה בעולם ע"י קנית אות בס"ת הזה."

על מ"ש: "הרבי מליובאוויטש הציע שבי"ס "בית רבקה" יקחו על עצמם המשימה 
הזו" 

עצמו[  ]על  ע"ע  "יקח  והוסיף  ללמעלה  קו  הרבי  סימן  רבקה"  "בית  המילים  אחרי 
)ו(משפחותיהם וכל התומכים במוסדות אלו בכל העולם  לעשות זה בין הת']למידות[ 

כולו".

על מ"ש: "אנחנו מזמינים אתכם להשתתף איתנו במצווה חשובה זו", ובהמשך לכך 
העביר קולמוס על המילים "שכל הכותב אפילו אות אחת בס"ת נחשב לו הדבר כאילו 

כתב כל הס"ת". 

קרובי  עבור  גם  ליקנות  יכולים  אתם  עצמכם  עבור  אות  שקניתם  "כמו  מ"ש:  על 
משפחתכם" העביר הרבי קולמוס על המילים may also = "אתם יכולים" וכתב "בטח 

יזכה גם".

על מ"ש: "האות הראשונה שכתבו מחכה שיסיימו לכתוב כבר את האות האחרונה" 
אחרי המילים "האות הראשונה" הוסיף הרבי לכאורה המילה "דהס"ת"?

על מ"ש: פרטיים אישיים שלך: תלמיד ביה"ס ------ chabad lubavitch  = חב"ד 
לא  זה  שמבצע  )להבהיר  ליובאוויטש  חב"ד  המילים  על  קולמוס  העביר  ליובאוויטש 

שייך רק לתלמידי המוסדות של חב"ד(.

)אודות מבצע זה בכללותו ראה בספר 'אות בספר תורה' עמוד 130(



י"א סיון ה'תשע"ג22   

י"א סיון תשי"ב
ציינתי את התאריך, אבל לא רשמתי דבר באותו יום. ביום זה מלאו חמישים ושתים 

שנה לחתונתי.
היה על לבי דבר-מה שגרם לי לרצות לכתוב משהו, אבל לא עשיתי זאת.

י"א סיון ]תשי"ג[
היום מלאו חמישים ושלוש שנה מחתונתנו. יכולה אני לומר "קטנתי מכל החסדים"  

בתקופה זו עברו מאורעות רבים – הן בכלל, והן על כל אחד בנפרד. אבל לא מזמן 
שמעתי פירוש על פסוק זה, שמרוב החסדים שעושים עם האדם מלמעלה – הוא 

קטן והולך, שכן כל מאורע שעובר עליו מחסר מעט מכוחותיו, הגשמיים והרוחניים 
כאחד, ככל שינסה להתחזק.

רשימת זכרונותיה של הרבנית 
הצדקנית מרת חנה שניאורסון ע"ה



  



לזכות
החתן התמים לוי יצחק שי' 

והכלה מרת חנה תחי' 
בן שחר

נדפס ע"י הוריהם
הרה"ח ר' ישכר דוב וזוגתו מרת ברכה חנה שיחיו בן שחר

הרה"ח ר' בנימין וזוגתו מרת תמר שיחיו דרוק

זקניהם 
מרת רבקה עלקא שתחי' בן שחר

הרה"ח ר' יעקב וזוגתו מרת חיה שיחיו שנור


