
אגרות קודש  
למשפחת הבר

אסופת אגרות ששלח הרבי 
במהלך השנים אל מליובאוויטש

הרב החסיד אברהם אלטר הלוי 
וזוגתו מרת רחל לאה הבר
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,וברכהשלום
שמחיםאנו',שיחיהלויאלטראברהםהרב,לאבינו75-היובללרגל

מכתביםאסופת–'הברלמשפחתקודשאגרות'אתבזהלהוציא
מופיעיםזובחוברת.השניםבמרוצתואמאלאבאהרביששלח
.שלחשהרבימכתבים100-מלמעלה

,אבאשללשמוידבכתב"הלוי"השםנוסףפעמיםמספרכייצוין
הרבי,כןכמו.הרבישלידובכתבמדוברמהפעמיםבחלקולפחות

המכתבבראשהמקובלהכיתובאתפעמיםעשרותלשנותטרח
."החסידהרב"ל"וחסידהוותיק"

:חלקיםלכמהנחלקתהחוברת
אמאעםלעיתים,הרביאצלאבאשליחידויותתיעוד–יחידויות1.

לרובנכתבהתיעוד.'שיחיהלוייצחקיוסףהבןעםולעיתים
.היחידותלזמןבסמוך

אבאבהיותנתקבלהראשוןהמכתב–מצוההברלפנימכתבים2.
.לרבינ"פושלח,בלודבישיבהלמדאז.9בגיל

מכתביםאבאקיבלמצוההברלאחר–החתונהעדמכתבים3.
חלק.המעמדדמיורישוםאיסוףעלהאחראיהיותועםבקשר

שלקודשוידבחתימתוחלקם,מהמזכירותהגיעומהאישורים
.הרבי

עסקאזגם.לודבעירואמאאבאבהיות–החתונהאחרימכתבים4.
.מעמדדמיבאיסוף

הציבוריתלעסקנותקשוריםחלקם–ד"חבהרבנחלתמכתבים5.
.פרטייםוחלקם,למלאכהספרובביתד"חבהרנחלתבועד

והתספורתהלידה,ההריוןלרגלברכות–הילדיםללידתמכתבים6.
.שיחיוהילדיםכלשל

נחתורוב,אמאעםיחד,טובותושניםימיםאריכותלאבאמאחליםאנו
.נכונהובריאותלבבוטובשמחהמתוך,חלציהםיוצאימכלחסידי
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יחידויות

מ"תש–ו "תשכ
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זיךמעןדארף,העניניםפרטיאלעדיאון.זייןדאסדארף–התפלהעבודתוועגן
מעןקען,לזמןמזמןנשתנהווערןוואסזאכןדאךאיזדאסווייל,משפיעמיטןדורכרעדן

.חדשיםעטליכעאיןמאלאייןריידןדורךניטדאס

,פארשטאנדיקניטדאסאיז–אנהאלטןצווואסניטהאסטדואזשרייבסטדווואסדאס
.אותיותציעניןאדאךטראכסטדוווארום

פוןספרדעםעפענען,דעםצועצהדיידועדאךאיז–המבלבלותמחשבותדיוועגןאון
מעןקוקט,זיךפארטראכטמחשבהדיוועןאון,אותיותדיאדערעניןדעםטראכט'מוואס
.ספרדעםאיןאריין

דעםאויףפארגעסןקען'מאז,הנגלהלמודוועגןשרייבסטדווואסאויךאזויאון
הלמודבתחלתזייןדארףלשמהאזבינוניםפארשטייטתניאאיןאיז–ו"חאויבערשטן

פארנאראיזדאסאבער,הלימודבאמצעזייןקען'ס.(תורהספראוןגטבאוויאזוי)
למודדערזייןזאל'סבכדיהלימודבתחלתנאר,ניטדאסשטייטתניאאיןאבער.צדיקים

.סברותאלעמיטבעיוןסוגיאדעראין

צווואסניטהאסטדואזשרייבסטדווואס,המטהשעלשמעקריאתוועגןאויךאזויאון
צי)עניןאדאךטראכסטדו,(תפלהאיןוויאזוי)פארשטאנדיקניטאויךאיז–אנהאלטן
.(אותיות

גאנצעדימאכסטדווואסדעםמצדדאסאיז–נערווזקייטוועגןשרייבסטדווואסאון
.אלייןטאןדיאיןממעטדאסאיזובמילא,שעהבכלצי,(-?-יום/רגע)בכלוטריאשקלא
איןמאלאיינציקעדאסאיזהנפשחשבוןוועגן(גירעדט/גיזאגט)האטרבידערוואסדאס
.שעהיעדערניטאבער,מיוחדיםבזמניםאדער,חדשאיןמאלאיינציקעצי,יאר

:האמורמכלהיוצא

לערנעןדארף'מאון,(משפיען'מיטזיךדורכרעדןאין)התפלהאריכותזייןדארף'סאז
דיגעבןוועטדאסאון,הישיבהסדרידיהיטןאון,ואחרוניםראשוניםופוסקים'גמבעיון
.שעהיעדערמערסטנסטאדערהלמודבתחלתזייןדארףלשמהאון,בזהלהצלחהברכה

אזייאבער,חדשאיןמאלאיינציקעצי,יאראיןמאלאיינציקענארזייןדארףנפשחשבוןא
דעםפוןהנפשחשבוןאמאכןניטאון,טאגדעםוועגןנארטראכטןדארפמעןטאגיעדן

.(לחודתפלהוזמןלחודתורהזמן)דאָ שטייט'סויפרטיםאלעמיטלעבןגאנצן

דאסוועט,חפץשלבומקוםאיז'סוויילישראלארץפוןארויסגייןפוןהיתרדעםדורךאון
.לבבובטובבשמחהזייןזאל(עבודהדי)אזגעבן

.באידיש, הבריחידות לתמים אברהם אלטר הלוי . ו"ו טבת תשכ"אור לט
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,משפיעעםלשוחחצריךהענייניםפרטיכלועל.להיותצריךזה–התפילהלעבודתבנוגע
בכמהאחתפעםכךעללדבראפשרואי,לזמןמזמןשמשתניםדבריםהרישזהכיון

.חודשים

שאתהכיון,מובןלאזה–(התפילהכוונתבעת)=להיאחזבמהלךשאיןכותבשאתהמה
.אותיותאו(בחסידות)ענייןחושבהרי

חושביםשממנוהספראתלפתוח,לכךהעצהידועההרי–המבלבלותלמחשבותובנוגע
.הספרבתוךבפניםמסתכלים,נופלתהמחשבהוכאשר,אותיותאוהענייןאת

לאגם–להיאחזבמהלךשאיןכותבשאתה,המיטהשעלשמעלקריאתבנוגעגםוכך
.(אותיותאו)ענייןהריחושבאתה,(לתפילהבנוגעכמו)מובן

בכלשלםדיוןעושהשאתההענייןמצדזה–(עצבים)למתחבנוגעכותבשאתהומה
(דיבר/אמר)שהרביזה.עצמההעשייהאתממעטזהובמילא,שעהבכלאו,(-?-יום/רגע)

בזמניםאו,בחודשבודדותפעמיםאו,בשנהבודדותפעמיםרקזה,נפשלחשבוןבנוגע
.שעהכללאאבל,מיוחדים

:האמורמכלהיוצא

ופוסקיםגמראבעיוןללמודוצריך,(משפיעעםולשוחח)התפילהאריכותלהיותשצריכה
'לשמה'ו.בזהלהצלחההברכהאתיתןוזה,הישיבהסדריאתולשמור,ואחרוניםראשונים

.שעהכלהיותרלכלאוהלימודבתחילתלהיותצריך

כלכךאבל,בחודשבודדותפעמיםאו,בשנהבודדותפעמיםרקלהיותצריךנפשחשבון
הפרטיםכלעםהחייםמכלנפשחשבוןלעשותולא,יוםלאותובנוגערקלחשובצריךיום
.(לחודתפילהוזמןלחודתורהזמן)(במכתב)=פהשכתובכמו

תהיה(העבודה)שיתןזה,חפץשליבומקוםשזהכיוןישראלמארץלצאתההיתרידיועל
.לבבוטובבשמחה

,  יחידות לתמים אברהם אלטר הלוי הבר. ו"ו טבת תשכ"אור לט
.בתרגום לעברית
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קומסטדווויאזויאיז,הלימודיםסדריאיןזיךזייןמסתדראזויוויפרעגסטדווואסדאס
.ובחסידותבנגלההישיבהסדרידיהיטןמעןדארףלראשלכלאיז,ארטנייעםאאיןדאך
משפיעדעםבאפרעגןמעןדארף,לתלמידתלמידביןחילוקיםפראןאיז'סוואסדאסאון
.לערנט'מוואוהישיבהסדרידיפון

דעםצועצהדיאיז,פאנאנדערנעמעןצושווערדיראיז'סאזשרייבסטדווואסבפרט
אמיטאדער,משפיעאמיטאדער,חברתלמידאמיטאדער,חבראמיטבדבורריידן
וואסדאסאטפרטיםדיפאנאנדערקלייבןצוהעלפטבדבורריידןדערוואס,ישיבהראש

.מבולבל(בסדרניט)איז'סוואסדאסאטאוןמסודראיז'ס

צי,חסידותאיןצי,נגלהאין–טפיזהירדערזייןזאלוואסאויףפרעגסטדווואסדאסאויך
:התפלה(עבודת)אין

און,ובחסידותבנגלההישיבהסדריהיטןמעןדארףלראשלכלאז,פריערוויאויךדאסאיז
ביסטווואסאיןמשפיעאפרעגןמעןדארף,דירבלייבט'סוואסזמןאיבעריקעדיוועגן
.שייך

וואסאיןאיןחילוקדערנאר,בחסידותסייבנגלהסייהוספהדיזייןדארףאויך,בכללותאון
.הוספהדימעראיז

וואוהישיבההנהלתדיאיןאפדאסהיינגט–דעהיורהוועגןפרעגסטדווואסאויךאזוי
.לערנט'מ

צווואסעניניםדיפראןאין–הישותמדת,המדותבירורוועגןשרייבסטדווואסאויךאזוי
וואו,העבודהקונטרסאין,תניאאין,התפלהבקונטרסכמבואר,דעםאיןזיךזייןמתבונן

.הישותמדתאויך,המדותבירורוועגןזיךרעדט'ס

זאלסטוטאגדעםאיןאון,עליהאדעםפארשבתאבעטןזאלסטו–הולדתיוםדייןוועגן
נגלהאיןבלימוד)הוספהאמאכןאון,מנחהפאראוןדאוונעןפארןאינדערפריצדקהגעבן
בנגלהלהצלחהברכהא(געבןדירוועטדאס/האבןזאלסט)און,(חסידותאיןאון

און,התפלהעבודתאוןבהידורהמצוותוקיום(מעשהלידימביאולימוד,בתורה)ובחסידות
.צלחהנסיעהאזייןזאל'ס

זאלסט,יארהקהלאדאךאיז'ס.נסיעהדעראיןהשתתפותמייןאיזדאס:ואמר50$נתן
.ובהתמדהבשופילערנעןאיןהצלחההאבן

.באידיש, יחידות לתמים אברהם אלטר הלוי הבר, ז"תשכ'חשון ה' אור לד
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לכל,חדשלמקוםמגיעהרישאתהכיון,הלימודיםסדריעםלהסתדראיךשואלשאתהזה
תלמידביןהבדליםשישוזה.ובחסידותבנגלההישיבהסדריאתלשמורצריךראש

.שלומדיםהיכןהישיבהסדרישלהמשפיעאצללשאולצריך,לתלמיד

עםבדיבורלשוחחלזההעצה,הדבריםביןלהפרידלךשקשהכותבשאתהמהבפרט
לארגןתעזורבדיבורשהשיחה,ישיבהראשעםאו,משפיעעםאו,חברתלמידעםאו,חבר
.מבולבל(בסדרלא)שמהואתשמסודרמהאת.הפרטיםאת

או,בחסידותאו,בנגלה–'טפיזהיר'הלהיותצריךלמהבנוגעשואלשאתהמהגם
:התפילהבעבודת

,ובחסידותבנגלההישיבהסדריאתלשמורצריךראששלכל,כןלפנישדוברכמוגםזה
.שייךאתהלמהמשפיעלשאולצריך,לךשנשארהזמןליתרובנוגע

צריכהבמההיאהשאלהורק,בחסידותוהןבנגלההןהוספהלהיותצריכהגם,ובכללות
.הוספהלהיות

שבההישיבהבהנהלתתלויהדבר–דעהיורהללימודבנוגעשואלשאתהבמהגםכך
.לומדהנך

להתבונןשצריךענייניםיש–הישותמידת,המידותלבירורבנוגעכותבשאתהמהוגם
לבירורבנוגעבהםשמדובר,העבודהבקונטרס,בתניא,התפילהבקונטרסכמבואר,בהם

.הישותמידתגם,המידות

בבוקרצדקהתתןיוםובאותו,כןשלפניבשבתעלייהתבקש–שלךההולדתליוםבנוגע
יתןזה/לךשתהיה)ו(וחסידותנגלהבלימוד)הוספהותעשה,מנחהולפניהתפילהלפני
המצוותוקיום(מעשהלידיהמביאולימוד,בתורה)ובחסידותבנגלהלהצלחהברכה(לך

.צלחהנסיעהושתהיה,התפילהבעבודתבהידור

לךשתהיה,הקהלשנתזוהרי.בנסיעהשליההשתתפותזו:ואמרדולרחמישיםנתן
.ובהתמדהבשופיבלימודהצלחה

,  יחידות לתמים אברהם אלטר הלוי הבר, ז"תשכ'חשון ה' אור לד
.בתרגום לעברית
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הברהלויא"את"להרה,ט"תשכ'התשרי

איזדאס.ווייניקצואיז'ס,י"קסימןאןאוןתערובותהלכותנארשבטח"רפוןלערנען
?אזייכוללגאנצען

.מפרשיםאלעמיטלערנט,לא:עניתי

'?מגדיםפרי'אלעמיט:שאל

.כליםנושאיאסאךמיט:עניתי

.בראשוונענע,כ"אעפ:ואמר

איזבכללאון,כוללפוןהנהלהדערמיטרעדןמעןדארף–חסידותאיןסדראוועגן:אמר
לערנעןמעןדארף,חבריםבפלפול,חבריםבדיבוקנקניתהתורההמשנהכמאמרדאך

מיטדערנאךדאסריידןאיבערזעהןמעןדארף,אלייןלערנטמעןאזאפילואון.בחברותא
מעןלערנט,אלייןלערנעןן'בשעתאויךאזגיטדאסוואס,(שיעורמגידאאדער)חברא

.חבראמיטלכתחילהלערנט'מאזוכמהכמהאחתעל.חיותאמיט

ווייס'מאזאיז–עליכבדראשיאזדיינעשאלהצוויטעדיאףתשובהאשויןאיזדאסוואס
ממילאמעןלערנט,מארגןאפילואדערהיינט,חברן'מיטדורכרעדןדאסזיךדארף'מאז

.חיותאמיט

דיניטנאךדאךיעצטאיז–כוללפוןצייטדיענדיקןזיךוועט'סוועןלאחרפרנסהוועגן
שייךאיזהחלטה,בכלל.זייןמחליטמעןוועטצייטדיקומעןוועט'סאז,זייןמחליטצוצייט
צישיעורמגידאצי–אופניםאלעאיןזוכןמעןקען,זוכען.הצעותצווידא(שוין)איז'סאז

.צייטדיפרייעצטנאךאיזבכללאבער,זאכןאנדערע

נדרבליהחלטהאזייןמסתמאוועט–(מעמדכספי)געלטדיאיבערצוגעבןוועמעןוועגן
מעןוועט,אלעמעןדאסגעבןאיבער(יעמאלט)מעןוועט,תשריחדשדעםאיןדעםוועגן
.געבןאיבעראויךדירדאס

התורהלימודאיןיארהצלחהאהאבןאלסט'ז.הציוןעלזייןמזכיראיךוועלנעמעןדיאון
.כדבעיפרנסההאבןזאלסט,התפלהובעבודתבהידורהמצוותוקיום

באידיש, החסיד אברהם אלטר הלוי הברלהרביחידות , ט"תשרי תשכ
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כלהאם.מאודקצתזה,י"קסימןובליתערובותהלכותרקשבתחודשמראשללמוד
?כךהכולל

.המפרשיםכלעםלומדים,לא:עניתי

'?מגדיםפרי'הכלעם:שאל

.כליםנושאיהרבהעם:עניתי

.בראשוונענע,כןפיעלאף:ואמר

כמאמרהריזהובכלל,הכוללהנהלתעםלדברצריך–בחסידותלסדרבנוגע:אמר
ואפילו.בחברותאללמודצריך,התלמידיםבפלפול,חבריםבדיבוקנקניתהתורההמשנה

נותןשזה,(שיעורמגידאו)חברעםבהמשךכךעללדברלראותצריך,לבדשלומדים
עםמלכתחילהשלומדיםוכמהכמהאחתעל.חיותעםלומדים,עצמוהלימודבשעתשגם
.חבר

כךעללדברשצריךיודעיםכאשר–עלייכבדשראשישלךהשנייהלשאלהתשובהכברוזו
.חיותעםממילאלומדים,מחראפילואוהיום,חברעם

וכאשר,להחליטהזמןלאעודהריכעת–הכוללשלהזמןשיסתייםלאחרלפרנסהבנוגע
,לחפש.הצעותשתייש(כבר)כאשרשייכתהחלטה,בכלל.להחליטיתאפשרהזמןיגיע

עודהזמןכעתבכללאבל,אחריםדבריםאושיעורמגידאו–האופניםבכללחפשאפשר
.מוקדם

–((קסלמןחייםשלמההרבשלפטירתולאחר)המעמדכספי)הכסףאתלתתלמיבנוגע
ויעבירו,לכולםכךעליודיעוואז,תשריבחודשלזהבנוגענדרבליהחלטהתהיההסתםמן
.לךגם

המצוותוקיוםהתורהבלימודהצלחהשנתלךשתהיה.הציוןעלאזכיראניהשמותאת
.כדבעיפרנסהשתהיה,התפילהובעבודתבהידור

,  החסיד אברהם אלטר הלוי הברלהרביחידות , ט"תשרי תשכ
בתרגום לעברית
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:המבצעיםעלבבתיםלדברבקשר

(זהפרטעלגםלמשפחהנוגעואז)'אפרטמחסיריםכאשרכי,הכלעללדברלהשתדל
ראוייםלאשהםשחושביםאו,חשובלאדםרקשייךשזהבגללשזהוהמשפחהחושבת
.בזהלדבר

.הכלאודותלדברכ"ג,ספקכשישואפילו,הכלאודותלדברמהראויולכן

לטהרתבקשרהבעיהועיקר,שאלותאיןק"לנשבנוגעהריכאןמהנשמע,ובכלל
.המשפחה

.כשרותעלגםלדברצריך,קלדברזהק"ונשוהיות,קודששבתנרותעללדברולכן
רואיםבאםאך.לדבר,ספקישבאםוגם,לדברלהשתדל–המשפחהלטהרתובקשר
.אודותיוידברואחרתשבהזדמנותנוסףעניןשישולומר,לדברלאאז,להזיקיכולשהדבר

.שובלבאכדאיאםבדברנוגעיםשאינםמחנכיםעםלדבר–לשיעוריםבקשר

.(רחבהבגישה)=פאברייטערןלראותצריך,בכלל

למעלהלעשותהחלטהיששכאשרץ"הריישאמרכמואז,כוחותמספיקשאיןחושביםאם
למעלהלעשותההחלטהמעצםהרי,זאתלפעוליכול'הילאשבכחותיו,מהכחות
.מסייעתםהרביםוזכות,חדשיםוכחותחדשיםצנורותנפתחיםמהכוחות

.ישראללארץולנסוע,ב"בארהאותהלהשאיר–ואמרהרביחייך,לצרידותובנוגע

.מסייעתםהרביםוזכות,חילאלמחילותלכו..לטובהלבבכםמשאלותימלא'ה

החסיד אברהם אלטר הלוי וזוגתו מרת רחל הברלהרב, (לערך)ו "תשרי תשל
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.ב-אתמונות

לתכנןניתןלאולכן,ציבוריתהעסקנותמתפתחתובעיירות,ישראלבארץמשתניםעניינים
עללהחליטלזמןמזמןלישבצריךלפיכך.העבודהאופןאתחדשיםלכמהאולשנהמראש
.'כוהעסקנותאופי

בצרכיעוסקהרי–לרוחניותזמןואיןמדאייותרציבורבצרכישעסוקעלשדואגמה,ובכלל
,אדרבההרי–אמונהחסראם.זמןלואיןאםבשעתושמעמקריאתפטורבאמונהציבור
.בשעתושמעמקריאתאףפטורציבורבצרכיהעוסקאבל.אמונה(לךשתהיה)=האב

ציבורבצרכיוהעסקנות,ברביםתורהוללימוד,תורהללימודקביעותלךישבודאי,ובכלל
.יצליחו(רובאתיספיקו)הכמותבמעטשגם,בהלימודגםברכהמביאה

.מסייעתוהרביםוזכות

בתרגום לעברית, החסיד אברהם אלטר הלוי הברלהרב, ד"שנות הלמ
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?אתהכמהבן:שאל

.10בןמעטעוד:ענה

?מעטעודזהמה:שאל

.שבטז"בי:ענה

?באחרונהלמדתמה:שאל

.המקבל:ענה

.דיןאיזהתגיד:שאל

.שקמהשבח:ענה

.שקמהשבח:שאל

.1200-1000:ענה

?משביחיםאיך:שאל

.ומעבדיםוזורעיםחורשים:ענה

?השביעיםבשנהומה:שאל

.המניןמןתעלהלאשביעיתועונים,שואלים:ענה

?לבשלאסור,בשביעיתאסורמהכ"ואח:שאל

.'וכוולזרועלחרושאסור:ענה

חינוךשלבצדקהותתן,ישראליותבלירותשםזהאתותחליף,דולרלךאתןאני:אמר
.וברוחניותבגשמיותבתורההצלחהלךיתןגםוזה(ברכהלךיתן'וה),ילדים

האדעוועןאיןהצלחההאבןאיהרזאלט,פרוידימיטדואויךאזויאון:ואמרהאבאאלפנה
היהדותהפצתאין,כלליםעניניםאיןאויךאון.טוביםולמעשיםלחופה,לתורהקינדערדי

,לתורההילדיםבגידולהצלחהלכםשתהיה,אשתךעםאתהגםוכך)=בכללוהמעיינות
.(בכללוהמעיינותהיהדותבהפצת,הכללייםבענייניםוגם.טוביםולמעשיםלחופה

און,צדקהאויףגעבןאוןדארטאויסבייטןדאסזאלסט,דולראגעבןאויךדירוועלאיך
.(יעזורגםוזה,לצדקהותתןזהאתתפדה,דולרלךגםאתןאני)=העלפןאויךוועטדאס

החסיד אברהם אלטר ובנו יוסף יצחק הלוי הברלהרב, מ"כסלו תש
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מכתבים  
בר מצוהלפני 

ט"תשי–ו "תשט
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מענה  , 9בגיל , המכתב הראשון שאבא קיבל. חתימת הרבי. ו"אלול תשט
.  ששלח לקראת ראש השנהנ"לפ

14



שבט' ששלח לקראת ינ"לפמענה . מכתב מהמזכירות. ז"שבת תשט' ט

15



.ששלח לקראת ראש השנהנ"לפמענה . חתימת הרבי. ז"אלול תשי

16



שבט' ששלח לקראת ינ"לפמענה . חתימת המזכיר. ח"ד שבט תשי"י

17



מענה , מכתב לסבא הרב ישראל צבי. חתימת הרבי. ט"מרחשוון תשי' ז
.ט"ב חשון תשי"להודעתו על הבר מצוה לאבא שיחול בי

18



מצוה שלו -מכתב ברכה לאבא לרגל הבר. חתימת הרבי. ט"מרחשוון תשי' ז
.  ט"ב מרחשוון תשי"שיחול בי, (מענה למכתב ששלח)

19



מכתב לסבא בעקבות מכתב ששלח ובו  . חתימת הרבי. ט"ג כסלו תשי"י
חדש בו מסופר על לזהרמציין . 'לאבא שיחיהמצוה-פירוט על אירוע בר

ואמר שביום זה נכנסת בו נשמה  , א"י לבנו ר"שעשה רשבהמצוהשמחת בר 
.  קדושה ושמח שמחה גדולה

20



מכתבים  
בגיל הבחרות

ה"תשכ–ט "תשי

21



.נ ששלח"מענה על פ. מכתב מהמזכירות. ט"ו טבת תשי"כ

22



אודות הוראות  "מענה למכתב ובו בקשה . חתימת המזכיר. ט"ז אייר תשי"כ
.  תשובת הרבי שתלמיד צריך להתנהג לפי הוראות ההנהלה". פרטיות בלימוד

.ת"חתוכן הוראה בדבר 

23



מסיים  . ששלח לקראת ראש השנהנ"לפמענה . חתימת הרבי. ט"אלול תשי
".בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים"

24



מענה על הודעה בעניין יום ההולדת שיחול  . חתימת המזכיר. כ"חשון תש' ה
ומשיב , מתייחס לשאלה על כך שהלימוד מהירהגליוןבשולי . ב חשון"בי

,  ג שנה"ר הזקן בן י"ק אדמו"כשהיה כ: שם מסופר, לעיין בספר השיחות
,  בקול רם, רגילה-שמע פעם אחת אברך יושב ולומד בהתמדה בלתי

ואבדתם מהרה מעל הארץ  "נאמר : אמר לו רבנו הזקן. ובמהירות גדולה
ארץ מלשון  )היינו רצון וחשק –" הארץ הטובה". "נותן לכם' הטובה אשר ה

ה  "שהקב–" נותן לכם' אשר ה. "בלימוד התורה ובעבודת הבורא( רצוא
.  זו' ארץ'ולסלקו מ' מהרה'יש לאבד את ה–" ואבדתם מהרה. "מעניק לאדם
.לענג את הנשמה בנועם התורה, יש ללמוד תורה בנעימה, כלומר
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.שבט' ששלח לקראת ינ"לפמענה . מכתב מהמזכירות. כ"שבט תש' ו

26



.שבט עצמו' נוסף ששלח בינ"לפמענה . מכתב מהמזכירות. כ"ד שבט תש"כ

27



.שבט' ששלח לקראת ינ"לפמענה . מכתב מהמזכירות. א"שבט תשכ' ז

28



שבט  ' נוסף שכתב בינ"לפמענה . מכתב מהמזכירות. א"ח שבט תשכ"כ
עצמו

29



סיום . ששלח לקראת ראש השנהנ"לפמענה . חתימת הרבי. א"אלול תשכ
"בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים"

30



מענה להודעה על יום ההולדת שיחול  . חתימת המזכיר. ב"מרחשוון תשכ' ה
.  ב מרחשוון"בי

31



'  ששלח בקשר לינים"פמענה לשני . מכתב מהמזכירות. ב"ב שבט תשכ"י
(שבט עצמו' שבט והשני בי' כנראה אחד לפני י)שבט 

32



סיום  . ששלח לקראת ראש השנהנ"לפמענה . חתימת הרבי. ב"אלול תשכ
".בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים"

33



מענה להודעה בדבר יום ההולדת שיחול  . חתימת המזכיר. ג"מרחשוון תשכ' ז
.  ב מרחשוון"בי

34



מכתב  . לכאורה בכתב יד קודשו של הרבי, חתימת המזכיר. ג"כסלו תשכ' ב
הרבי משיב לעשות כדעת שני  . פרטי כמענה לשאלה אודות טיפול רפואי

.  רופאים מומחים

35



אישור לקבלת רשימת התלמידים שנתנו  . מכתבים מהמזכירות4. ג"ניסן תשכ-כסלו
,  בכתב יד" הלוי"בשני מכתבים נוספה המילה . ניסן-דמי מעמד בחודשים כסלו

ולכאורה בכתב יד קודשו של הרבי

36



נראה שהרבי הוסיף  . ששלחנ"לפמענה . מכתב מהמזכירות. ג"טבת תשכ' כ
"הלוי"בכתב יד קודשו את המילה 

37



. שבט' ששלח לקראת ינ"לפמענה . מכתב מהמזכירות. ג"שבט תשכ' ט

38



אישור על קבלת  . ארבעה מכתבים מהמזכירות. ד"מרחשוון תשכ–ג "אייר תשכ
"  הלוי"באחד מהם נוספה המילה . רשימת התלמידים שנתנו דמי מעמד בחודשים אלו

.ולכאורה בכתב יד קודשו של הרבי, בכתב יד

39



.ב תמוז"ששלח לקראת ינ"לפמענה . מכתב מהמזכירות. ג"ז תמוז תשכ"ט

40



ב  "שיחול בי14-מענה להודעה בדבר יום ההולדת ה. ד"ז תשרי תשכ"כ
בשולי המכתב הרבי עונה לשאלה האם להתחיל להניח תפילין  . מרחשוון

ומציין  . ומשיב לחיוב, (שאז עדיין לא היה מקובל אצל כולם)דרבנו תם 
.'וכולשעבד את המוח והלב , למקורות על כוונת הנחת התפילין

41



אישור לקבל רשימת התלמידים  . ארבעה מכתבים מהמזכירות. ד"אדר תשכ-כסלו
. שנתנו דמי מעמד בחודשים אלו

42



'  ששלח בקשר לינים"פמענה לשני . מכתב מהמזכירות. ד"ו שבט תשכ"ט
. שבט

43



.  ששלחנ"לפמענה . מכתב מהמזכירות. ד"ניסן תשכ' ז

44



אישור על קבלת רשימת  . ארבעה מכתבים מהמזכירות. ה"שבט תשכ–ד "ניסן תשכ
.התלמידים שנתנו דמי מעמד בחודשים אלו

45



אישור על קבלת רשימת התלמידים שנתנו דמי . חתימת הרבי. ד"סיון תשכ' ד
.וברכה לרגל חג השבועות, מעמד

46



מכתב  . לכאורה בכתב יד קודשו של הרבי, חתימת המזכיר. ד"ח תמוז תשכ"ר
פותח באישור קבלת רשימת התלמידים  . ב תמוז"פרטי בקשר עם י-כללי

.שנתנו דמי מעמד

47



ב תמוז"ששלח לקראת ינ"לפמענה . מכתב מהמזכירות. ד"ב תמוז תשכ"י

48



וכן  , ששלח לקראת ראש השנהנ"לפמענה . חתימת הרבי. ד"אלול תשכ
".בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים"סיום . רשימת דמי המעמד

49



נ וכן  "אישור על קבלת פ. מכתב מהמזכירות(. ה"או תשכ)ד "אלול תשכ
.רשימת התלמידים שנתנו דמי מעמד

50



.  לכאורה בכתב יד קודשו של הרבי, חתימת המזכיר. ה"ח תשרי תשכ"כ
וכן אישור על קבלת , ב מרחשוון"מענה להודעה בדבר יום ההולדת שיחול בי

.נ ורשימת מעמד"פ

51



ואישור קבלת , פרטי לחנוכה-מכתב כללי. חתימת המזכיר. ה"חנוכה תשכ
.רשימת התלמידים שנתנו דמי מעמד

52



אישור על קבלת רשימת התלמידים  . מכתב מהמזכירות. ה"א שבט תשכ"כ
.שנתנו דמי מעמד

53



הרבי  . תשאפרטי בעניין פרשת כי -מכתב כללי. חתימת הרבי. ה"אדר תשכ
לבשורות טובות בפרט "ובסיום , של דמי מעמד" הרשימה"הוסיף בכתב יד 

"ובכלל

54



.נ ורשימת המעמד"אישור על קבלת פ. המשך המכתב הקודם

55



. פרטי בעניין פורים-מכתב כללי. חתימת הרבי. ה"א אדר שני תשכ"י

56



הרבי הוסיף בכתב  . נ ורשימת מעמד"אישור קבלת פ. המשך המכתב הקודם
".אדר שני וניסן"יד 

57



. פרטי בעניין חג מתן תורה-מכתב כללי. חתימת המזכיר. ה"סיון תשכ' ב

58



הרבי  . פרטי בעניין חג הגאולה-מכתב כללי. חתימת הרבי. ה"ב תמוז תשכ"י
".ולבשורות טובות בכלל ובפרט"הוסיף בכתב יד 

59



פרטי בעניין ימי בין  -מכתב כללי. חתימת הרבי. ה"מנחם אב תשכ' ה
.  המצרים

60



. פרטי בעניין חודש אלול-מכתב כללי. חתימת הרבי. ה"אלול תשכ' ו

61



מכתב שאמא קבלה עבור המדריכות והמשתתפות במועדון  . ה"אלול תשכ
ומסביר שלמרות שמועדון , הרבי מציין שהזכיר אותן על הציון. י"פאגשיכון 

.תפקידו האמיתי שתהיה עלייה מחיל אל חיל, עניינו מנוחה מהלימודים

62



מכתבים  
לחתונהבקשר 

ז"תשכ

63



בו מספר על תשובת הרבי בנוגע , ינסקי'בליזממכתב של סבא הרב החסיד מאיר שלום 
זייערזייער, גוטזייערזייער: וכבוד קדושתו ענה: "להצעת השידוך של אבא ואמא

".ואמר זה בהרמת ידיים ובסבר פנים יפות. גלייך

64



על הצעת  , מכתב לסבא וסבתא מנדלסון. חתימת הרבי. ז"ז כסלו תשכ"י
". נכונה ההצעה ותהא בשעה טובה ומוצלחת"–השידוך של אמא ואבא 

"לבשורות טובות"והוסיף בכתב יד 

65



נכונה  "–מענה על הצעת השידוך עם אמא . חתימת הרבי. ז"ז כסלו תשכ"י
וכן , "הלוי"הרבי הוסיף בכתב יד ". ההצעה ותהא בשעה טובה ומוצלחת

" לבשורות טובות"

66



'  נ שכתבה לרגל י"מענה על פ. מכתב מהמזכירות לאמא. ז"שבט תשכ' כ
.שבט

67



במענה  ", מכתב לאבא ואמא בתור חתן וכלה. חתימת הרבי. ז"טבת תשכ' ט
".על ההודעה אודות קישורי התנאים שלהם בשעה טובה ומוצלחת

68



כנראה זו תשובת  . יום פרוץ מלחמת ששת הימים, ז"ו אייר תשכ"הגיע בכ, מברק מהרבי
ויהי בשעה טובה  : תשובת הרבי(: "בתמוז' לתאריך ה)הרבי על קביעת זמן החתונה 

".ומוצלחת

69



במענה  "מכתב לאבא ואמא בתור חתן וכלה . חתימת הרבי. ז"ז סיון תשכ"י
לכאורה  ". תמוז הבא עלינו לטובה' על ההודעה מקביעות זמן חתונתם ליום ה

"הלוי"הרבי הוסיף בכתב יד קודשו את המילה 

70



מכתבים  
החתונהאחרי 

ט"תשכ–ז "תשכ

71



.מכתב כללי פרטי בעניין ימי בין המצרים. חתימת הרבי. ז"בין המצרים תשכ

72



"מכתבו נתקבל"הרבי הוסיף בכתב יד קודשו . חתימת הרבי. ז"אלול תשכ

73



מענה למכתב ששלח בדבר יום ההולדת  . חתימת הרבי. ח"מרחשוון תשכ' ג
"לבשורות טובות"הרבי הוסיף בכתב ידו הקדושה . ב מרחשוון"שיחול בי

74



' מכתב לאמא בנוגע ליום הולדתה שיחול בג. חתימת המזכיר. ח"חנוכה תשכ
.  טבת

75



מכתב כללי פרטי בעניין יום ההילולא של  . חתימת הרבי. ח"ד טבת תשכ"כ
".לבשורות טובות"הרבי הוסיף בכתב יד קודשו . ר הזקן"אדמו

76



הרבי  . מכתב כללי פרטי בעניין חג הגאולה. חתימת הרבי. ח"תמוז תשכ
. אינו בשבילו כלל–( לימודו)מובן שהמצורף בזה : "הוסיף בכתב יד קודשו

מדובר היה בהצעה שילמד  (". המחשבה בנידון)=דעתך סלקאולפלא הקא 
".  להרחבה ולבשורות טובות: "והוסיף בברכה. הנדסה לצורכי פרנסה

.הרבי שלל לימוד הנהלת חשבונות עבור אבא, ביחידות, בהזדמנות אחרת 77



.  ברכה לשנה החדשה. חתימת הרבי. ח"אלול תשכ

78



.מכתב כללי פרטי בעניין חודש אלול. חתימת הרבי. ח"ה אלול תשכ"כ

79



ממוען עבור  . מכתב כללי פרטי בעניין חודש אלול. ח"ה אלול תשכ"כ
שיעור שאבא –" משתתפי השיעור בחסידות בקונטרס ומעין במושב יסודות"

.בברכת כתיבה וחתימה טובה"בכבוד ו"והוסיף בכתב יד קודשו . היה מוסר

80



מענה למכתב בדבר יום ההולדת שיחול  . חתימת הרבי. ט"ז מרחשוון תשכ"ט
הרבי הוסיף בכתב יד קודשו  . וכן רשימת מעמד מתושבי לוד, ב מרחשוון"בי
עוסק בצרכי "זו הפעם הראשונה שהרבי כותב על אבא ". לבשורות טובות"

.כנראה בקשר עם העיסוק בדמי מעמד של תושבי שכונת לוד ועוד, "ציבור
81



פרטי בקשר לארבעים שנה  -מכתב כללי. חתימת הרבי. ט"ז כסלו תשכ"י
הוותיק  "זו הפעם הראשונה שהרבי שינה במקום . לחתונת הרבי והרבנית

והוסיף בכתב יד קודשו  (. ח"הרה" )הרב החסיד"ל( ח"הוו" )וחסיד
".נתקבל( והמצורף בזה)' אדנרהמכתב "וכן , "כסלו' דט( המכתב")

82



. שבט' פרטי בעניין יום ההילולא י-מכתב כללי. חתימת הרבי. ט"שבט תשכ
".נ"והפ"הוסיף בכתב יד קודשו 

83



84



מכתבים  
ד"הר חבבנחלת 

ו"תשמ–ל "תש

85



מענה על המכתב בנוגע ליום ההולדת  . חתימת הרבי. ל"מרחשוון תש' ה
ממנו נולד , וכן בנוגע להריון של אמא באותה תקופה. ב מרחשוון"שיחול בי

"לבשורות טובות"הרבי הוסיף בכתב יד קודשו . 'יוסי שיחי

86



פרטי בקשר עם יום -מכתב כללי. חתימת הרבי. ל"ראש חודש שבט תש
והוסיף  , "הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ. שבט' ההילולא י

"  ל"הצלחה בכל הנ( בברכת")בכתב יד קודשו 

87



'  פרטי בקשר עם ההילולא של י-מכתב כללי. חתימת הרבי. ל"שבט תש' ל
והוסיף בכתב יד קודשו , "הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ. שבט

"להתמדה ולשקידה כדבעי ולבשורות טובות"

88



".הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ. חתימת הרבי. ל"א ניסן תש"י

89



הוותיק  "הרבי שינה מ. ב תמוז"פרטי בקשר עם י-מכתב כללי. ל"תמוז תש' ג
"נ"והפוהרשימות "והוסיף בכתב יד קודשו , "הרב החסיד"ל" וחסיד

90



,  "הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ. חתימת הרבי. ל"אלול תש
(עלתה לשורה קודמת" 'שי"והמילה " )הלוי"שינה ל" 'שי"ובמקום 

91



ב "מענה למכתב בדבר יום ההולדת בי. חתימת הרבי. א"ז מרחשוון תשל"י
".  'וכומלאכתו מלאכת שמים "בפעם הראשונה מופיע הכינוי . מרחשוון

92



הוותיק  "הרבי שינה מ. פרטי בעניין חנוכה-מכתב כללי. א"חנוכה תשל
כל  "וכן , "נ"והפוהרשימות "והוסיף בכתב יד קודשו , "הרב החסיד"ל" וחסיד

"לבשורות טובות"ו, "על הציון, בלי נדר, ייקראונ"הפ

93



על פי : "מענה מהרבי. מכתב מהמזכיר הרב בנימין קליין. א"אדר תשל' ג
".אזכיר על הציון. עצת ידידים הנמצאים בארץ הקודש תבנה ותכונן

94



ממוען לכיתות של אמא ושל מרת רחל  . מכתב מהמזכירות. א"א אדר תשל"כ
. שבט' ששלחו לינ"לפמענה , ברוומןלאה 

95



פרטי -מכתב כללי. חתימת הרבי(. א"אותיות תשל–" תשאכי "שנת )א "סיום אדר תשל
".הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ. בעניין פורים ופסח

96



ב  "פרטי בעניין חג הגאולה י-מכתב כללי. חתימת הרבי. א"סיום תמוז תשל
והוסיף בכתב יד קודשו , "הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ. תמוז

"יקראו על הציוןן"הפכל "

97



,  "הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ. חתימת הרבי. א"אלול תשל
".נתקבלנ"הפ"וכן " הלוי"והוסיף בכתב יד קודשו 

98



הרבי  . ט כסלו"פרטי בעניין י-מכתב כללי. חתימת הרבי. ב"ו כסלו תשל"כ
"  והקודמיו"והוסיף בכתב יד קודשו , "הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"שינה מ

"לבשורות טובות"וכן בסיום , "שבהם יקראו"ל" שבו יקרא"ובהתאם שינה מ

99



במענה  , ד"ד בנחלת הר חב"ס חב"מכתב לתלמידות בי. חתימת הרבי. ב"א ניסן תשל"י
הרבי הוסיף בסיום בכתב יד  . לברכתן לרגל יום הולדתו של הרבי של שנת השבעים

".בברכת הצלחה בלימוד ובהנהגה"קודשו 

100



ב  "פרטי בעניין חג הגאולה י-מכתב כללי, חתימת הרבי. ב"ו תמוז תשל"ט
.'תחיפראדיממנו נולדה , בסיומו ברכה להריון אמא. תמוז

101



,  "הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ. חתימת הרבי. ב"אלול תשל
".עוסק בצרכי ציבור"וחזר להוסיף את התואר 

102



.  פרטי בעניין שנת השמיטה-מכתב כללי. חתימת הרבי. ג"תשל' אדר א' א
והוסיף בכתב יד קודשו  , "הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ

".לבשורות טובות"וכן בסיום , "ו(שיקרא")ושינה , "'וכו", "והרשימות"

103



הרב  "ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ. חתימת הרבי. ג"א ניסן תשל"י
בסיום ". המצורפות בזה' והרשימות וכו"והוסיף בכתב יד קודשו , "החסיד

הרקע לכך הוא בשל אדם שעבד ". ולבשורות טובות תמיד כל הימים"כתב 
החל ממכתב  . ואבא דיווח על כך במכתבו לרבי, בעירייה שאיים לפגוע באבא

.בכל המכתבים" עוסק בצרכי ציבור"זה מופיע תמיד התואר  104



הרבי  . פרטי בעניין מבצע תפילין-מכתב כללי. חתימת הרבי. ד"כסלו תשל' ג
".הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"שינה מ

105



,  ח"בנהברכה לרגל המעבר לדירה החדשה . חתימת הרבי. ד"ז אדר תשל"כ
והוסיף  , "הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ. 156/11ח"נה' רח

".הצלחה"בסיום 

106



.  ב תמוז"פרטי בעניין יום הגאולה י-מכתב כללי. חתימת הרבי. ד"תמוז תשל
:  מסיים את המכתב בעמוד הבא במילים". והרשימות"הרבי הוסיף 

".ד"נחלת הר חבבועדולבשורות טובות מהצלחתו רבה "

107



.המשך המכתב מהעמוד הקודם

108



הרב  "ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ. חתימת הרבי. ה"ו מרחשוון תשל"ט
בענין( לשנת הצלחה בגשמיות ורוחניות")והוסיף בסיום בכתב ידו , "החסיד

".הפרט והכלל גם יחד

109



.  פרטי בעניין חודש אדר-מכתב כללי. חתימת הרבי. ה"ראש חודש אדר תשל
ח  "דו"וכן , "הלוי"והוסיף , "הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"הרבי שינה מ

".לבשורות טובות"וסיום בברכה , "והרשימות

110



הרבי הוסיף  . ברכה לרגל חג השבועות. חתימת הרבי. ה"ראש חודש סיון תשל
.  על המכתבים" ותשואות חן"בכתב ידו הקדושה 

111



הרבי  . שבט' פרטי בקשר לי-מכתב כללי. חתימת הרבי. ו"ה שבט תשל"כ
".ח ותשואות חן"והדו"הוסיף בכתב ידו הקדושה 

112



:  תשובת הרבי בנוגע לטיפול רפואי. מכתב מהמזכירות. ו"תשל' ו אדר ב"ט
".ישאל דעת עוד רופא מומחה אחד"

113



הרבי הוסיף בכתב ידו הקדושה  . חתימת הרבי. ז"ח מנחם אב תשל"י
".  להצלחה בעבודת הקודש"ובסיום , "ח"והדו"

114



ותשואות חן על הבשורות הטובות  "הרבי כותב . חתימת הרבי. ח"חשון תשל
,  ח"נהלועדויתכן שהכוונה לכך שניהול בית ספר למלאכה עבר , "אשר בהם

.  ואבא קיבל על עצמו את הניהול

115



ב  "פרטי בעניין מאמר שנאמר בי-מכתב כללי. חתימת הרבי. ח"תמוז תשל
".נ"והפ"הרבי הוסיף בכתב ידו . תמוז

116



בסיום . ט כסלו"פרטי בעניין י-מכתב כללי. חתימת הרבי. ט"ו כסלו תשל"ט
יתכן שהכוונה  ". ותשואות חן על האיחולים והברכות, מכתביו נתקבלו"נכתב 

.  לאיחולים לרגל יובל שנים לנישואי הרבי והרבנית

117



הרבי  . ו באב"פרטי בקשר עם ט-מכתב כללי. חתימת הרבי. ט"ו אב תשל"ט
בסיום בעמוד הבא ". 'וכוח "ים והדו(המכתב")הוסיף בכתב ידו הקדושה 

"להצלחה רבה בניהול הבית ספר למלאכה ובצרכי ציבור בכלל"כתב 

118



המשך המכתב הקודם

119



הרשימות  "הוסיף בכתב ידו הקדושה . חתימת הרבי. מ"ה מנחם אב תש"כ
".לבשורות טובות"ובסיום , ("ח"דו)וה

120



ד  "ובו נוסח הברכה של הרבי לבנות חב, מכתב מהמזכירות. א"ו סיון תשמ"ט
.  לרגל הכנס הארצי הראשון

121



הוסיף בכתב ידו הקדושה  . חתימת הרבי. א"ה מנחם אב תשמ"כ
".להצלחה בעבודת הקדושה ובכל העניינים"ובסיום , "והרשימות"

122



,  "הרשימות"הוסיף בכתב ידו הקדושה . חתימת הרבי. ב"א ניסן תשמ"י
".'וכולהצלחה בעבודת הקודש "ובסיום 

123



".המכתבים"הוסיף בכתב ידו הקדושה . חתימת הרבי. ב"אלול תשמ' ח
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הצלחה  "הוסיף בכתב ידו הקדושה בסיום . חתימת הרבי. ג"ו כסלו תשמ"ט
".בעבודת הקודש ובכל העניינים
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'  פרטי בקשר עם הילולת אביו בכ-מכתב כללי. חתימת הרבי. מ"תשדאב 
".ויבשר טוב בטוב הנראה והנגלה"הוסיף בכתב ידו הקדושה . מנחם אב
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ולהצלחה  "הוסיף בכתב ידו הקדושה . חתימת הרבי. ה"א ניסן תשמ"י
".בעבודת הקודש ובכלל
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.  פרטי בקשר לזמן-מכתב כללי. חתימת הרבי. ו"תשמ' ראש חודש אדר ב
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ח  "והדו")הרבי הוסיף בכתב ידו הקדושה . חתימת הרבי. ו"אלול תשמ
(".נ"והפ
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םהילדיללידת

ב"תשמ–ח "תשכ
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הרבי  . 'הלוי שיחידובערברכה להריון ממנו נולד משה . ח"ז ניסן תשכ"כ
".לבשורות טובות"הוסיף 
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.  'ברכה להולדת יוסף יצחק הלוי שיחי. חתימת הרבי. ל"ט שבט תש"י
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ברכה לרגל התספורת של יוסף יצחק הלוי  . חתימת הרבי. ג"ז שבט תשל"ט
הצלחה  "והוסיף , "החסידהרב"ל"וחסידהוותיק"הרבי שינה מ. 'שיחי

".ח"בנה
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ממנו נולד יעקב שלמה  ההריוןברכה לתחילת . חתימת הרבי. ל"אלול תש' ג
וכן ברכה לקבלת הצעת הניהול של בית ספר למלאכה בנחלת הר  . 'הלוי שיחי

. ד"חב
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יעקב שלמה  נולדממנוההריוןלסיוםברכה.הרביחתימת.א"תשלשבטג"י
לבשורות  "והוסיף , "הרב החסיד"ל" הוותיק וחסיד"שינה מהרבי.'הלוי שיחי

".טובות
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.'ברכה להולדת יעקב שלמה הלוי שיחי. חתימת הרבי. א"אדר תשל' ג
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.  'תחיפראדיברכה להולדת . חתימת הרבי. ב"ג מנחם אב תשל"כ
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.'ברכה להולדת נחמן שמואל הלוי שיחי. חתימת הרבי. ו"ב מנחם אב תשל"י
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שמואל הלוי  נחמןשללתספורתברכה.הרביחתימת.ט"תשלאבמנחםו"ט
.'שיחי
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.'תחיברכה להריון ממנו נולדה חנה . חתימת הרבי. ח"טבת תשל' ה
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'תחיברכה לרגל לידת חנה . חתימת הרבי. ח"ראש חודש אדר תשל
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.  'ברכה להולדת חיים אליעזר הלוי שיחי. חתימת הרבי. ב"ה אלול תשמ"כ

143


