
 

ראל"ע"מיין גענ  

 בס"ד

-תדפיס-  

 משרת משה מבחוריו

 הרב ירחמיאל בנימין הלוי קליין
אב ה'תרצ"ה-וא"ו מנחם  

 ח"י סיון ה'תשע"ה

החוברת   



 פתח דבר
קשר משך השנים האחרונות בשי"ל ב ציםקובהלקובץ זו הנו השלמה והמשך 

 הכתי"קצילומי גם . בקובץ זו הבאנו ה'יארצייט' של ר' בנימין בח"י סיוןל
ע"י המשפחה לאחרונה בתשורות מחתונות במשפחה )לעתים פרסמו נתש

 בצילום ברור יותר מהנדפס שם(.

התמונות שבקובץ זו נתפרסמו ע"י ספריית אגו"ח, והם ממעמד צאתכם מ כמה
בשביל הרה"ח ר' עזריאל זעליג סלונים מירושלים. הוא הגיע לרבי  לשלום

תו כמה חזר לארה"ק. בהוראת הרבי הלכו א בחודש כסלו תשי"ז, ובזאת חנוכה
התעופה ללוותו, ובפרט אלה שהכירוהו כבר, ביניהם ר' -מהתמימים לשדה

 בנימין.

רבי )בעת קראנו לקובץ בשם "מיין גענעראל" ע"פ הידוע שבלשון זה כינהו ה
-שהציגו בפני מר מנחם בגין בעת ביקורו המפורסם בקיץ תשל"ז(. ככותרת

משנה נקטנו בלשון הפסוק )בהעלותך יא, כח( "משרת משה מבחוריו", 
 מהשיעור חומש של יום פטירתו )יום שישי פ' בהעלותך, ח"י סיון ה'תשע"ה(.

בד לחיבור על , קובצים אלו הנם נסיון ראשון והתחלה בלכנ"ל בקובצים הנ"ל
תולדות ימי חייו בכלל שיצא לאור ברצות ה' בעתיד. אי לזאת בקשתינו 
שטוחה לכל מי שיש לו הערות והוספות נא לשלוח אלינו לכתובת 

rabbiklein5775@gmail.com. 

"להמו  

  



 

 ז(, כותב הרב טוביה שיחי' בלוי:-ב'לקט ופרט ג' )שביבים פו

 -יוקדשו לתולדותיו של ידידי ורעי מילדותי  ה"שביבים הבאים
הרה"ח ר' ירחמיאל בנימין הלוי קליין ע"ה, חבר המזכירות  -אבדלחט"א 

 של כ"ק אדמו"ר זי"ע.

הסיבה לקריאת שמו היתה משום שאמו נפטרה בשעת לידתו, כפי שהיה 
אצל רחל אמנו כאשר ילדה את בנימין, ולכן קראו גם לו "בנימין", בתוספת 

 .ל" ..-" שמשמעותו "ירחם א"ירחמיאלהשם 

 כיון שאמו נפטרה, מסרו את התינוק למשך כמה חדשים ל"מינקת".
ה"מינקת" היתה "באבע חייקא", מרת חייקא רוזנברג ע"ה, אמו של חותני, 

 הרה"ח ר' חיים אורי רוזנברג ע"ה.

ב ב"ישיבת ציון" אצל הרה"ח ר' -בגיל ילדות למדנו שנינו את אותיות הא
הם יעקב טורנהיים ע"ה, אולם לאחר מכן נפרדו דרכינו, כאשר הוא אבר

ני התחלתי ללמוד בת"ת "עץ החל ללמוד בת"ת "שומרי החומות" ואילו א
 חיים".

בשנת תשי"א נפגשנו שוב כאשר למדנו שנינו אצל הרה"ח ר' נטע פריינד 
 .ב"עץ חיים"

 -קליין ע"ה בשנת תשי"ב נכנס ר' בנימין בהשפעת הגה"ח ר' אברהם לייב 
ללמוד בישיבת "תורת  -מי שהחל לקרב גם אותי לחב"ד בשנת תשי"ג 

 אמת" בירושלים.

בחתונתי, בשנת תשט"ו, היה זה ר' בנימין שהביא במונית את מורי ורבי 
הגה"ח רבי שמריהו ששונקין ע"ה לחתונה. להשערתי היה זה אקט שלו, 

קרבותי לחב"ד, שכן בתור חבר נעורים, ושל אחרים, כדי לחזק אותי בהת
 הגעתי לחב"ד היתה לא הרבה זמן לפני תחונתי.

השלמות 
 והוספות



בעש"ק בה ע וקביו של ר' בנימין, ר' מנחם, היה אחראי להחזיק בביתו חצוצרה ולתא
זוכרים את הצעיר ר' בנימין מסתובב זקני מאה שערים נרות. -סמוך לזמן הדלקת

 .י שבתות לתקוע על הכנסת השבת..בערב השכונהברחובות 

 בס' 'תפארת יעקב' מספר ר' ארי' פראגער:

"בשנת תשי"ד או תשט"ו שלח הרבי את הרב חסקינד לארץ הקודש עם 
שהבחורים  -פעמי -מבצע חד -שליחות מאד מעניינת ומיוחדת במינה 

 והרברכים ילכו לבתי כנסת לעורר את האנשים בענין שמיעת פרשת זכור...

מושב בשם 'עין כרם' ליד אחד התמימים, הת' שפט הלפרט, הלך אז ל
עליכם מהרב הוא -הכנסת ולאחר השלום-. הוא הגיע לבית. ירושלים . 

קיבל גם מנה: "כעת אתם באים? בשבת? לדבר בפני המתפללים? מדוע 
הספר, מסתובבים -שלא תבואו ביום חול כשהילדים, לאחר שעות בית

 בואו ללמוד איתם קצת?"תברחובות באפס מעשה, מדוע שלא 

מאז התחלנו ללכת, קבוצת בחורים ואני בתוכם, לשכונת 'עין כרם' באופן 
תחילה הגענו פעמיים בשבוע והופיעו מעט מאד סדיר ללמוד עם הילדים 

גם לא הי' לנו מקום מסודר, הי' מקום מוזנח וכל זה הי' . ללימודים ילדים
למורת רוחם של ההורים והי' חשש סכנה לכל הענין. עד שיום אחד הגיע 
לארץ ישראל, בשליחות כ"ק אדמו"ר, הרב יעקב יהודה העכט, מנהל מוסד 
"של"ה". כששמע על הבעי' שלנו, הוא נרתם לענין ועזר לנו לקנות חדר 

-עד שהגענו להתחילו להתרבות ספסלים בבית המדרש,  נקי ומרווח, ואז
ילדים שהגיעו מידי יום ביומו ללמוד, עם מספר מלמדים. גם קנינו  60

משחקים וציורים לילדים וכמובן 
 קיבלו גם סוכריות וממתקים...

במשך הזמו הגיעו רבנים ובחנו את 
הילדים בפרק "אלו מציאות" שלמדנו 

וזה גרם  אז והביעו את שביעות רצונם,
להם להטות שכם להמשך החזקת 
המפעל. המלמדים שאני זוכר היו: ר' 
בנימין קליין, ראובן כהן והרב 
בלומא'ס ועוד תלמידים מישיבת 

 "תורת אמת".

שהי' חדר להשתמש ב]פעם סיפר ר' בנימין, כנראה בקשר לענין זה, שהוצע להם 
יהיו כאורחים של כך , כי ןלעשות כ בנין של ארגון מסויים. אך הרבי לא הרשהתוך ב

 .[לרצונםאותו אירגון ויצטרכו להתנהג בהתאם 

 אמר בנוגע לצעירותו: אליהו שוויכהלר' בראיון שהעניק ר' בנימין 

)שאיננו  הגעתי לחב"ד דרך ישיבת המתמידים. היה שם אחד בשם קליין
ותי לישיבת 'תורת אמת', ושם נהפכתי לחסיד קרוב משפחה( והוא הביא א

חב"ד. המשפיע שלנו היה הרב משה יהודה רייכמן וראש הישיבה היה 
הגאון הרב משה לייב שפירא. ליומי דפגרא היינו נוסעים ללוד, 

 להתוועדויות של המשפיע הרב שלמה חיים קסלמן.

חדרי "תורה אור"  -ר' ארי' פראגער ור' בנימין 
 כרם ירושלים, תשט"ו-בעין



בשנים הראשונות, כל 
בחור מארץ ישראל 
שהגיע לכאן היה צריך 
אישור מהרבי כדי 
להגיע. אני המתנתי 

לאישור  כחצי שנה
המו"ל[,  -]שנה וחצי 

בתוך  -ולאחר שהתקבל 
יומיים כבר היו לי כל 
הוויזות והאישורים 
מהצבא. לפני שבת כ' 

במנחם אב תשט"ז קיבלתי את האישור, וביום חמישי כבר הייתי אצל הרבי. 
 בחורים. 35-למדו אז כ 770-ב

, 770-למוד בללבוא  מהרבי אישור ר' בנימין כשהתחיל לבקש במכתב הראשונה אל
מובן ג"כ, שנסיעה כזו קשורה בהוצאות גדולות לפי ערך, וכיון שאין כתב לו הרבי "

". אשר על כן, ר' בנימין לווה את הסכום קופה על זה הרי עליו לפתור גם שאלה זו
 לאחרי חתונתו.מסויים משך זמן לא סיים לשלם עד ו -ושילם במשך הזמן 

~~~  



 

 [בקשר לשליחות זו"מיין גענעראל א" נדפס בקובץ ראה ה]

 "האוואנער לעבן" )כ"ו תמוז תשי"ט(

די רבים הערסאן און קליין צוגאסט אין 
 האוואנא

זונטיק, כ"ז תמוז, דעם צווייטן אויגוסט, 
וועלן אנקומען אין האוואנא די יונגע 
רבנים הרב משה הערסאן און הרב בנימין 

"מרכז לעניני חינוך", קליין, שליחים פון 
די צענטראלע ארגאניזאציע פאר 
דערציאונג, וועלכע שטייט אונטער די פירערשאפט פון 

 דעם ליובאוויטשער רבין שליט"א.

הרב משה הערסאן איז א געבארענער אין בראזיל, און הרב 
 קליין איז א געבארענער אין ירושלים.

אין קובא,  דער באזוך פון די דערמאנטע צוויי יונגע רבנים
איז א טייל פון אן אלגעמיינער אקציע וועלכע ווערט 
דורכגעפירט דורך דעם "מרכז לעניני חינוך", צו שיקן יעדן 
זומער שליחים אין די פארשידענע אידישע ישובים אין 

אמעריקא און די דערבייאיקע לענדער, כדי צו באקענען זיך -אלע טיילן פון צפון
יט, און העלפן ווי ווייט מעגלעך אויף צו פארשפרייטן מיט דעם מצב פון אידישקי

דעם גייסט פון תורה און אידישן חינוך. און גלייכצייטיג אויך צו פארשפרייטן די 
פארשידענע ליטערארישע אויסגאבען אין פארשידענע שפראכן, וועלכע ווערן 

 ארויסגעגעבן דורך דעם ארגאנעזאציע.

אין קובא אומגעפאר א וואך צייט, און וועלן די חשובע רבנים וועלן זיך זאמען 
 עלא און קאלאמביע.זודערנאך פארזעצן זייער נסיעה קיין ווענע

~~~ 

 

 

 

 שליחות המל"ח
 תשי"ט



 :אור ליום כ"ה תמוז ה'תשי"ט יחידות,

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

 אב יתמלאו לי כ"ד שנה-הנני להודיע שבעזהי"ת ביום שני ו' לחודש מנחם

 שליט"א.והנני לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר 

וכן הנני להודיע לאי"ה ביום ראשון הבא הנני ביחד עם משה הערסאן נוסעים 
 בשליחות המל"ח למדינות: קובא, ווענעזוועלא, קאלאמבי',

 והנני לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה במילוי הכוונה בשלימות,

 והנני מתמסר לכ"ק אדמו"ר שליט"א ומוכן למלאות כל תפקיד שיותן עלי.

 המעתיר
 ירחמיאל בנימין הלוי בן רחל

 קליין

שבת בעפאר זאל מען דיר געבען א עלי', אדער שבת אין  זאל]סט[ זען אז א"
דער פרי אדער צו מנחה. דעם טאג אליין זאלסטו געבען צדקה אין דער פרי, 

 און זאלסט מוסיף זיין אן ענין אין נגלה און א ענין אין חסידות.

דער אויבערשטער זאל דיר געבען ]א[ הצלחה'דיקער יאר  [נוסח הברכה:]
אין למוד הנגלה און אין חסידות. הסתדרות טובה בכלל און אין א גוטען 
שידוך בפרט אין דעם יאר. און זאלסט האבען הצלחה אין די נסיעה מיט מ. 

 .עדיקערהייט און געזונטערהייטהערסאן, און זאלסט צוריקומען פריילכ

י לאחורי:[ זאל]סט[ זען נישט זיך אן שטריינגען אין די ]לאחרי שחזרת
אבער ]ועניתי נישט עקסטערס[ שליחות, דו זעסט אויס זייער מאגער 

נישט עקסטערס מעגסטו האבען פילערע באקען און נישט אזע]ל[כע באקן 
 ".]והראה בידו הק' על פניו )לחיו( הק', ובפנים צוחקות[

~~~ 

 הוואנא קובא. ב"ה, ב', ו' מנ"א ה'תשי"ט,

 לכ' הנהלת המל"ח

 שלום וברכה!

הי' רצוננו לכתוב מקודם, אבל חכינו להחלטות ממשיות. הננו נמצאים יותר משבוע 
 בהוואנא, ונפגשנו עם הרבה מהעסקנים בעיר לטובת היהדות.

 ברוחניות הננו רואים ב"ה הצלחה גדולה ואפשר לומר מופלגה.

ישראל" ועכשיו בנו לה בנין ביהכנ"ס מפואר. אבל אין -יש כאן קהלה בשם "עדת



להם רב שינהג את הקהלה. 
בביהכנ"ס מתפללים בכל יום שלש 
פעמים ביום, והוא יחידי במדינה 
בדבר הזה. בכל יום בערך שעה קודם 
המנחה למדנו אתם בעין יעקב 
מענינא דיומא )בפרק הנזיקין(, 

באים יותר משני  ולקביעות הזאת הי'
מנינים זקנים ואברכים. והי' שבע 
רצון מזה עד כדי כך שלא רצו לעזוב 

 אותנו לנסוע.

סקול. וכשנפגשנו עם -יש כאן מוסד חינוך הנקרא בשם "תחכמוני" והוא כמו דעי
אחד מהנהלתם מסר לנו מצב המוסד. ואמר שהוא מוכן לקבוע אסיפה ביחד עם 

דו שתי המוסדות האלו לדאוג אודות מצב הכספי ישראל, כדי שיתאח-הנהלת עדת
של המוסד, וגם להביא אברך מליובאוויטש שיהי' מנהיג רוחני של המוסד, וגם יהי' 
לו אפשרות לקבל משרת הרבניות בעדת ישראל, והאסיפה נתקיימה למחרת ודנו 

ישראל לא היה בעיר והוצרך -בהנ"ל בהשתתפותינו, והיות שהפרעזידענט של עדת
-למחר לכן הוחלט שההמשך ידונו למחרת וכן הי'. ונחלט שהנהלת עדת לבוא

ישראל ידונו בפ"ע, ואח"כ יעשו אסיפה ביחד עם הנהלת תחכמוני, וההחלטות יכתבו 
שליט"א, מפני שהננו נוסעים מכאן והם לא יכולים לעשות  ישר לכ"ק אדמו"ר

ה נמצאים אסיפה לפני שבוע הבא מפני שהרבה שצריכים ליקח לחלק בהאסיפ
 עכשיו בחופש.

וכן יש כאן ביהכנ"ס ומוסד לנוער הנקרא בשם "פאטראנאט" העיקר הוא לנוער. וגם 
אצלם אין להם רב רק חזן והוא מנהיג את הכל שם. ובכל יום שלשי בערב מתאספים 
שם הנוער לבלות הערב והיינו שם. ודברנו עם אחדים מהנהלת הביהכנ"ס והמוסד 

נפגשנו עם הנוער רובם הם סטודענטים, אבל הם חומר טוב  אודות עבודתינו. וכן
ובילנו שם כל הערב. ואח"כ דברנו עם אחד  יהדותוהם רוצים לידע ומענין אותם 

מהנהלת הנוער אודות שנוכל לדבר לפני הנוער. והוא קבע א"ז ליום חמישי בערב. 
והחומר  והי' קבוצה של עשר ומשה הערסאן דיבר לפניהם בספאניש אודות יהדות

לך ומפר' בהר. וכן קבענו אי"ה שיהי' קשר מכתבים עם -לקח מתוכן ענינים מפר' לך
המנהל הנ"ל שהנו בעל הרגש גדול ורוצה ומעונין במאד לידע מעניני יהדות. 

 והתלונן שאין לו למי לפנות. והי' שבע רצון שפגש אותנו.

: א( מפני שמצב אודות הפצת הספרים לצערינו הי' קשה מאד, מפני כמה סיבות
הכספי בעיר ובפרט אצל היהודים הוא ירוד מאד והסיבה לזה הוא חליפת 
השלטונות. ב( שטוענים שרק באים לקחת אצלם, וליתן ולדאוג אין עבורם. הנה הם 

ישראל וכן עבור מוסדות בארה"ב, והנה חסר אצלם -נותנים הרבה כסף עבור ארץ
 "חסר אצלנו מנהיג הננו כצאן בלי רועה".מנהיג ואין דואג להם. וכולם בטענה אחת 

 לבאראנקיאה קאלאמבי'. 6:30ובעזהי"ת הננו נוסעים מחר בבוקר בשעה 

 הנוסעים,
 בנימין קליין, משה הערסאן

~~~ 



 ב"ה, יום א' י"ב מנ"א. באגאטא, קאלאמבי'

 לכ' הנהלת המל"ח

 שלום וברכה!

נפגשנו עם מר ברוך באנו לבאראנקי' קאלאמבי' ביום שלישי בערב, ומיד 
וואטענבערג, יהודי בעל רגש גדול, וגם הי' מהנוסעים להאדמו"ר באטוואצק, ומסר 

 לנו את המצב בעיר.

יהודים כ"י. ומתחלק לשלשה קהלות: אשכנזים, רובם מפולין  1000-בעיר נמצאים כ
 ושבאו לכאן לפני כשלשים שנה והיא הקהלה הכי גדולה בעיר. גרמנים, וספרדים.

ו עם הנ"ל אודות שליחותינו. וקיבל אותנו בסבר פנים יפות, ומיד טילפן לכמה דברנ
אנשים בעיר אודותינו. והשתדל שבליל א' דת"ב יבואו לביהכנ"ס יותר אנשים כדי 

 שנוכל להפגש אתם ולדבר לפניהם אחרי הקינות.

בעיר ישנם שלשה בתי כנסיות, אבל רב אין להם ומנין יש להם רק לשבת. יש להם 
שוחט יר"ש שהגיע לפני ארבע שנים מקהיר, מצרים, והוא ג"כ המוהל ואצל 

 הספרדים הוא כרב.

בביהכנ"ס הספרדי נמצא כעין ת"ת 
בכל יום לשעתיים אחה"צ כדי ללמד 
להילדים לקרוא וגם באים לשם 

 25-ילדים מהאשכנזים. ויש להם כ
ילד. והמורים הם השוחט, וגם יש 

א שם ספרדי בשם שלמה ידיד הו
הסבא של הילדים הלומדים בישיבה 
שבאו מג'מייקא, וגם הוא מלמד שם. 
והוא יליד ירושלמי ודתי ויר"ש מאד. 
והוא ג"כ מלמד כמה שעות בביהס"פ 
העממי בעניני יהדות. הביהס"פ 

 עומדת תחת הנהלת יהודים. וגם עזר לנו, ובעיר מתחשבים בדעתו.

העסקן בביהכנ"ס הנמצא בעיר גם נפגשנו עם אחד בשם צבי שטיינבערג, והוא 
שנה  22העתיקה, ועוזר מאד להאורחים הבאים לעיר, ונפגשנו עם בנו שהוא בגיל 

והוא למד בישיבת תורה ודעת חצי שנה. ויש לו נטי' גדולה לעניני יהדות, וכפי 
הנראה הוא היחיד מהצעירים שמניח בכל יום תפילין. ודברנו אתו ע"ד יסוד מסיבת 

בת, והראה התעניינות מיוחדה בזה וכנראה זהו דבר של קיימא. שבת בעיר בכל ש
 והבטיח שיעשה בזה, ואנחנו נשלח לו חומר עבור זה. ונעמוד אתו בקשר מכתבים.

בליל הראשון דת"ב אחרי הקינות דברנו בביהכנ"ס בעיר העתיקה אודות שליחותינו, 
רנו לפניהם ואח"כ הלכו לביהכנ"ס בעיר החדשה ואמרנו שם הקינות ואח"כ דב

 מענינא דיומא וההוראה לזמננו אודות החורבן של חנוך הצעירים.

 וב"ה הי' ניכר הצלחה מופלגה הן בגשמיות והן ברוחניות.



יצאנו באוירון דרכנו לבאגאטא והגענו לכאן אחה"צ,  10ביום שישי בבוקר בשעה 
 ובשבת דברנו בביהכנ"ס. ונפגשנו כבר עם הרבנים והעסקנים בעיר.

תינו להשאר כאן עוד כמה ימים, ולנסוע לעיירות הסמוכות ולכאן לנסוע ותכני
לווענעזוועלא. לכן הננו להודיע שיכול להיות שנהי' מוכרח להשאר בשליחותינו עד 

 שבת מברכים אלול הבעל"ט, מפני ריבוי העבודה וקוצר הזמן.

 הנוסעים,
 משה הערסאן, בנימין קליין

~~~ 

 קאלאמבי'-באגאטאב"ה, ב', כ' מנ"א ה'תשי"ט, 

 לכ' הנהלת המל"ח נ.י.

 שלום וברכה!

באנו לכאן ביום שישי בערב י' מנ"א. בשבת התפללנו בביהכנ"ס מהיהודים החרדים 
שבת. ואחרי התפלה הי' קידושא רבא, ודברנו אודות -ביותר שיש להם מנין משומרי

העיר שליחותינו ואודות ליובאוויטש. אחה"צ בקרנו את ר' יונה דרעשער שכל 
אוחזים אותו לחסיד ליובאוויטש, בנו חיים דוד הוא אחד מועד הקהלה דכאן ודברנו 
אתו אודות שליחתינו. ואמר לנו שישתדל אצל בנו הנ"ל שיעזור לנו בכל מה 
שבאפשרותו. וגם דיברו אודות כ"ק אדמו"ר שליט"א והוא הי' בהתפעלות גדולה. 

 והוא שבור ורצוץ מזה שלפני חודש מתה אשתו.

ביום ראשון יש מנין של נערים בביהכנ"ס הגדול, רובם שלומדים בביהס"פ העברי 
שיש בעיר. בהדרכת הרב רויטבלאט )גיסו של ר' אלי' חיים רויטבלאט( אחד מאתנו 

 ביקר שם ואחרי התפלה דיבר לפניהם וגם שרו קצת. והשתתפו כשלשים ילד.

ננו אין שם שום ספרי הביהס"פ שיש בעיר נקרא בשם ביס"פ עברי, אבל לדאבו
קודש, ורק לומדים שלש שעות עברית. ביום שישי ביקרנו שם וקיבלו אותנו בסבר 
פנים יפות, וביקרנו בכמה כיתות. וגם היינו שם בעת ההפסקה ודיברנו עם כמה 

כ"י תלמידים ותלמידות ויש להם  280תלמידים ותלמידות. בביהס"פ לומדים 
 מספר התלמידים. תוכנית לבנות בנין חדש ולהגדיל

-וכן יש אצל הספרדים כעין סאנדע
סקול ויש שם שלשה כיתות וזה 
בהדרכת הרב דוד שאראבאני הרב 
של הספרדים והוא תלמיד מישיבת 

יוסף" מירושלים והוא יר"ש -"פורת
והוא גם מוהל בעיר. וביקר אחד 
מאתנו אצלם, וקיבל אותו בסבר 
פנים יפות וגם נתן לנו רשימה 

כולים לבקר אצלם מאנשים שי
אודות האפשרות להדפיס הספרים 
שלנו בספאניש. וב"ה הצלחנו בזה. 



ואחרי הביקור בסקול הלך אצל ביתו של הרב ודיבר אודות ליובאוויטש וגם דיבר 
שבת, ואנחנו נשלח לה חומר -שתנהל קבוצה של מסבת 12עם בתו שהיא בגיל 

ש בעיר. והבטיחה שהיא בעברית ובאנגלית שהיא לומדת בביהס"פ האמרקני שי
תעשה וגם דיבר עם חברתי' שתעזרו לה. ומקווים שזה דבר של קיימא, והשבת הזה 

 פר' עקב כבר הדריכה קבוצה.

ביום שני נפגשנו עם כמה אנשים ודברנו אתם אודות שליחתינו ואודות ההצעה שהי' 
 לנו שנתרגם הספרים באנגלית לספאניש עבור הנוער ועזרו לנו במאד. בערב
נפגשנו בביהכנ"ס עם חיים דוד דרעשער ודברנו אתו והצענו לפניו שהקהילה יעזור 
לנו ויתמוך בהצעתינו. וענה לנו שהקהלה מוכנה לעזור לכל דורש בעניני נוער 

עקיבא" -שקיים בעיר שעומדת תחת הנהלת הקהלה, ונתן לנו עצה שנדבר עם "בני
ן שהוא חושב ראש מבני עקיבא וכן עשינו. ודברנו עם בחור אחד בשם רובינשטיי

והסכים והלך אתנו ביחד להאסיפה שהי' ביום רביעי בערב והציע לפניהם שחסר לו 
חומר עבור הנוער. ולמחרת קבלנו מענה שהקהלה מוכנה להדפיס על חשבונה איזה 

. ודברנו עם הבחור רובינשטיין מה 400$סכום -חוברת מה שיבחרו "בני עקיבא" על
בחוברת תפלין וכן נפגשנו ביום שני בערב עם הנוער וסיפרו  שהוא רוצה, ובחר

לפניהם מעשיות וגם לימדו אותם כמה שירים. וקבעו שביום חמישי בערב נפגש עוד 
הפעם. והי' שבע רצון. וכן נפגשנו ביום חמישי בערב עם הנוער ועשו אתם כנ"ל 

 ילד כל פעם. 30-והשתתפו כ

מפני שנתאסכנו קרוב לביהכנ"ס הנ"ל.  ביום השבת התפללנו כמו בשבת העברה
ואחרי התפלה עשו קידוש והתוועדנו שם כשעה. ועשינו שלום בין כמה אנשים שהי' 
במחלוקת מקודם והקהל הי' מזה שבע רצון. ולכבודנו עשו מנין בעש"ק לקבלת 
שבת ולמעריב. וכן עשו סעודה שלישית והתחילו לדבר בענין הפועל, שכל השבוע 

נו התחיל אתנו להתווכח בטענה מדוע רק באים לקח אצלם ולא עם מי שנפגש
רוצים ליתן להם מנהיג שנראה בזה חסרון גדול. ועכשיו בסעודה שלישית התחילו 
לדבר היות שהננו נוסעים צריכים לעשות אסיפה ולהחליט שכ"ק אדמו"ר שליט"א 

רב יתקיים ישלח להם אחד שיפעול בנוער בעניני יהדות. והחליטו שביום ראשון בע
אסיפה בביהכנ"ס הגדול. ואחרי מעריב התקיים האסיפה, והתחילו בטענות הנ"ל. 
והציעו שכ"ק אדמו"ר שליט"א ישלח להם אברך עבור הנוער. והתחילו להחתים את 
הקהל, והכריזו שכל החותם ידע שחתימתו מתחייב הן בגופו והן בממונו. וגם טענו 

יר וכו' שכ"ק אדמו"ר שליט"א שולח אליהם מדוע הם יותר גרועים מהמקומות אלג'
אנשים. ועשו וועד הפועל מר' יונה דרעשער, ר' חיים ברוך פויגעל, ור' דוד כהנא. 

והחתימו את האנשים 
שהשתתפו, וכולם טוענים 
בפה אחד שאפי' האנשים 
שלא השתתפו בהאסיפה 

 בודאי יסכימו לזה.

 3:15היום אחה"צ בשעה 
-הננו נוסעים למאראקייבא

וענעזוועלא, ולשהות שם ו
עד יום חמישי בערב ולנסוע 
לקאראקז ולשהות שם 
הלילה והננו מקוים שאי"ה 



יארק ונגיע אי"ה בשעה -ננצל את הלילה. ובעזה"י ביום שישי בבוקר נסע לניו
 החמישית בערב.

 הנוסעים,
 י. בנימין קליין, משה הערסאן

~~~ 

 -לח אליהם מנהיג י ישבהמשך לבקשת הקהילות בהאוואנא ובבוגוטא, שהרב
אלול )נדפסו באג"ק ענה להם הרבי במכתבים ששלח אליהם בכ"א  -לעיל  כמסופר

 (:ז'יאואגרת  ז'ית ח"י אגרלק ח

 ב"ה, כ"א אלול, ה' תשי"ט
 ברוקלין, נ.י.

 לכבוד חברי ועד הפועל של
 הועד הזמני, בוגוטא, יצ"ו

 ה' עליהם יחיו

 שלום וברכה!

ההתוועדות עם שלוחינו שי' ובקשתם לשלוח בעתו נתקבל מכתבם ע"ד 
למחנם מדריך להקמת ישיבה קטנה וביסוס החינוך בקהלתם על טהרת 

 הקדש.

ואתם הסליחה על העיכוב במענה שלי, כיון שרציתי לברר האפשריות למלא 
בקשתם. לצערי עדיין לא נמצא המדריך הדרוש להם, מפני סיבות שונות, 

, אולי יש להם דרך אחרת למצוא מדריך והחלטתי שלא לעכב מכתבי יותר
 מתאים.

לאידך גיסא מחובתי להעיר על גודל האחריות המוטלת על חברי הקהלה, 
ובפרט על עסקני הציבור וכל אשר לבו ער לצרכים החיוניים של אחב"י 

החינוך על טהרת הקדש, למצוא בינתים בין בני  -במחנם, ולכל לראש 
י' החיונית הזאת בפועל, כוונתי לסידור הקהלה אנשים שיטפלו בפתרון הבע

לימודי קודש, בין בשביל הילדים והנוער ובין בשביל המבוגרים, עד שיימצא 
המדריך המתאים לקחת עליו את אחריות החינוך. ועל פי מרז"ל אין 
הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, וכיון שדורש חינוך הכשר על טהרת 

את הדרוש בהשתדלות והתאמצות  הקדש, הרי בודאי שיש אפשריות למלא
 המתאימה.

תקותי אשר בימי סגולה אלה, עת שאנו אומרים פעמים בכל יום מזמור כ"ז 
דתהלים, בקשו פני את פניך ה' אבקש, הנה המבקש קרבת ה' בפנימיות 

 מובטח לו שמצליח, ויהי רצון שיבשרו בשורות טובות בזה.

לכל או"א ובני ביתו ולכל בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה 
 יט"א, בגשמיות וברוחניות גם יחד.של - בני קהלתם בתוככי כלל ישראל

*** 

 

 



 ב"ה, כ"א אלול, ה' תשי"ט
 ברוקלין, נ.י.

 ישראל" האוואנא, קובא לכבוד קהלת "עדת
 ה' עליהם יחיו

 שלום וברכה!

בעט איך האב דערהאלטן אייער בריף פון י"ב מנחם אב, אין וועלכן איר 
צושיקן אייך א מדריך, ווינשנסווערט א מוסמך אין הוראה, בכדי ער זאל 

 האבן דעם נויטיקן אויטאריטעט צו זיין א מנהיג, אא"וו.

מיין ענטפער האט זיך פארהאלטן, ווייל איך האב געוועלט אויספארשן די 
מעגלעכקייטן צו געפינען א פאסנדן קאנדידאט. ליידער האט זיך נאך ביז 

ווייניק צוגעפאסט צו די -ניט געפונען אזא פערזאן וואס זאל זיין מעראיצט 
באדינגונגען און פאדערונגען פון אייער קהלה, צוליב פארשידענע 
אומשטענדן. איך האב דעריבער באשלאסן ניט אפצוהאלטן מיין ענטפער 
לענגער, ווארום אפשר האט איר אנדערע וועגן ווי אזוי צו באקומען א 

 נדידאט.פאסנדן קא

איך מוז אבער צוגעבן, אז אויב עס וועט נאך מוזן נעמען צייט ביז איר וועט 
-באקומען א פאסנדן קאנדידאט, מוז מען אבער זען, אז די לעבנס

נויטווענדיקייטן פון דער קהלה זאלן אינצווישן ניט ליידן. איך מיין 
כה, ספעציעל דעם חינוך על טהרת הקדש. אונזערע חכמים, זכרונם לבר

פארזיכערן אונז, אז דער אויבערשטער פאדערט לויט די מעגלעכקייטן זיי 
צו דערפילן. וויבאלד אז חינוך על טהרת הקדש איז פון די עלעמענטארסטע 
און העכסט נויטווענדיקע פליכטן, ווי אויך לימוד התורה בכלל אויך פאר 

לה צו דערוואקסענע און עלטערע, ליגט א הייליקער חוב אויף דער קה
געפינען אין דער קהלה גופא עטלעכע פערזאנען וועלכע זאלן צוזאמען 
דערפילן די דערמאנטע פונקציעס, ביז דער צייט ווען עס וועט זיך געפינען 
דער פאסנדער קאנדידאט וואס זאל איבערנעמען אויף זיך די גאנצע פליכט. 

יקע פליכט, וועט נויטווענד -און, ווי געזאגט, וויבאלד אז דאס איז א לעבנס
מען זיכער געפינען וועגן ווי זי צו דערפילן, אויב מען וועט מאכן די פאסנדע 

 אנשטרענגונגען דערצו.

אין די איצטיקע טעג פון חודש אלול, חודש הרחמים, און דערנעענטערנדיק 
השנה, איז צו האפן, אז אייער קהלה בכלל און יעדער איינער -זיך צו ראש

עדרונגען ווערן מיט א געפיל פון התעוררות און גייסטיקע בפרט וועט דורכג
אויפלעבונג צו באפעסטיקן די יסודות פון חינוך הכשר, הרבצת התורה 
וקיום המצוות אין אייער קהלה. איך האף אז איר וועט אינגיכן קענען 
אנזאגן די גוטע בשורה, אז איר זייט צוגעטראטן צו דער ארבעט און אז עס 

 לחה.גייט מיט הצ

איך ווינש אייך אלעמען בכלל און יעדן איינעם בפרט א כתיבה וחתימה 
 טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

 בכבוד ובברכה.

~~~ 

  



 

 ]ראה הנדפס בקובץ "מיין גענעראל א" בקשר לשליחות זו[

 :לקראת יום הולדתו בשנת תש"כ יחידות שזהו כנראה

מסתמא וועט איהר זיין אין א פלאץ וואס ס'וועט זיין א מנין אידין וועסטדו "
זאגן א דבר חסידות. און פרייטעג פאר דעם זאלסטו געבען צדקה פאר 

 מנחה.

און זאלסט האבן הלצחה אין די אלע ענינים וואס דו האסט געשריבן, און 
 "ה.זאלסט אנזאגען בשו"ט אין די אלע ענינים בטוב הנראה והנגל

~~~ 

 (1960טן אויגוסט -26" )היינט"

א באזוך אין רעדאקציע פון די רבנים שמואל פסח באגאמילסקי און ירחמיאל בנימין 
 קליין

צוויי יונגע רבנים וויילן איצט אין מאנטעוודעא ווי די פארשייער פון איינער פון די 
אונטערן בארימטסטע און באוווסטע דערציונגס ארגאניזאציעס, באקאנט -וועלט

העברעישן נאמען "מרכז לעניני חינוך" )צענטראלע ארגאניזאציע פאר יידישער 
איסטערן פארקוויי, ברוקלין, ניו  770קווארטיר אויף -דערציונג( מיט איר הויפט

יארק. די אויבנדערמאנטע ארגאניזאציע שטייט אונטער דער פירערשאפט פון 
גיעזע פירערס אין אונדזער צייט, כ"ק באוווסטע יידישע רעלי-איינעם פון די וועלט

 אדמו"ר הרב מנחם מענדל שניאורסאהן דער ליובאוויטשער רבי שליט"א.

בחורים אויף א -די אויבנדערמאנטע ארגאניזאציע שיקט ארויס יעדן זומער ישיבה
וואקאציע באשטייט אין ארומפארן איבער די דריי וואכיקער "וואקאציע". די -צוויי

פארשידענע שטעט און קהילות, 
קליינע ווי גרויסע, באזוכן די יידישע 
באפעלקערונג און אויפצווועקן אין 
זיי זייער אינטערעס און ליבע צו 

 יידישקייט.

די צוויי יונגע רבנים, הרב שמואל 
פסח באגאמילסקי און הרב 

ען דא ירחמיאל בנימין קליין זיינ
אנגעקומען אלס א טייל פון זייער 

 שליחות המל"ח
 כתש"

 הוויזא של ר' בנימין בשביל שליחות המל"ח בתש"כ



אמעריקאנער -רייזע איבער די דרום
 לענדער.

זייענדיק דא, האפן זיי צו טרעפן זיך 
מיט די היגע רבנים, דערציערס און 

יידן, און אויך רעדן אין -סתם "עמך"
די שולן אא"וו מיט דער באמיאונג צו 
פארשפרייטן דעם גייסט פון תורה 

 ע שיכטן.צווישן די יידיש

איינער פון די מיטלען דורך וועלכע 
זיי האפן צו דערגרייכן זייער ציל אוז 
דורך פארשפרייטן ליעראטור, וואס 
ווערט ארויסגעגעבן דורך דער 
דערמאנטער ארגאניזאציע, וועלכע 
האט צווישן אירע פיל אפטיילונגען 
און אקטיווטעטן, אן אייגענעם 
פארלאג וואס פארנעמט זיך מיט 

רויסגעבן ספרים אום פארשידענע א
ליטעראטור פאר קינדער און 
דערוואקסענע, אין לשון קודש, 
יידיש, ענגליש, פראנצויזיש, רוסיש, 
 אראביש, איטאליעניש און שפאניש.

"אין דער קורצער צייט וואס מיר 
זאגט הרב  -וועלן דא פארברענגען 

האפן  -שמואל פסח באגאמילסקי, 
קן דעם יידישן מיר צו קענען דערווע

פונק אין די יידישע הערצער און דאן 
וועלן די אויסגאבעס פון אונדזער 
פארלאג העלפן צו אנהאלטן די 
דערוועקונג אויך אויף שפעטער. 
דורך דעם וואס די יידישע מאסן 
וועלן זיי לייענען און דורך זיי זיך 

-נענטער באקענען מיט די הויפט
וועט יסודות פון יידישקייט ביז דאס 

ווייזער אין -פאר זיי ווערן זייער וועג
 דעם טאג טעגלעכן לעבן".

אזוי ווי די רבנים וואס באזוכן אונדז, זיינען פון דעם "מרכז לעניני חינוך" 
בחורים איבער דער לענג און ברייט פון די -ארויסגעשיקט געווארן ישיבה

ריקע אומעטום ווו אמע-פארייניקטע שטאטן, ווי אויך אין קאנאדע, און צענטראל
 אויפצווועקן דאס יידישע פאלק צו זייער הייליקער ירושה. -יידן געפינען זיך 



א  באאיינפלוסןמיר וועלן מצליח זיין צו  "אויב
זאלן נעמען א מער  זייפאר געציילטע יידן 

אין יידישקייט, האבן מיר  טיילאקטיוון אנ
אונדזער שליחות צו א געוויסן  פולקאמטפאר

ירחמיאל  הרבהאט דערקלערט  -פראצענט" 
 בנימין קליין.

פון דער  דערהאבן שוין באזוכט די לענ זיי
] קאלאמביע, קאראסאפאציפישער זייט ארובא, 

פאנאמא, עקוואדאר, פערו, באליוויא, טשילע, 
, פאראגווייארן זיי קיין . פון דאנען פגענטינעאר

. זונטיק אדער בעדעסבראזיל, סורינאם, באר
 מאנטיק פליען זיי צוריק קיין ניו יארק.

~~~  
ר'   –יבלחט"א  –ר' בנימין ע"ה עם 

 שמואל פסח באגאמילסקי



 

לאוסטרלי' בפעם הראשונה בתשכ"ב, היה ר' בנימין חלק מקבוצת  ולפני נסיעת
באו קבוצה . אחרי שכבר נסע לאוסטרלי' Penn State University-אנ"ש שנסעו ל

בהוראת הרבי  770-יעקב חנוכה נשאר ללמוד בר' מהתלמידים ליחידות אצל הרבי, ו
 (."ב"מיין גענעראל )ראה אודות זה בקובץ 

הוא למד בישיבה במשך שנה, ואז הרבי הורה לו לחזור לסיים לימודיו 
במשך זמנו שם הקפיד על כל ההידורים שקיבל על עצמו במשך זמנו  באוניברסיטה.

)הרב מטעם ארגון "הלל" ל הרבי, כולל חלב ישראל. אבל הרב גאלדבערג אצ
רי יעקב הר' הקפיד על חלב ישראל, והרגיש נפגע מזה שלא שאוניברסיטה שם( 

 ועכשיו הוא לא רוצה לאכול בביתו! - על ידותחיל להתקרב ה

ועוד בחשון תשכ"ד, במשך ביקורו של ר' בנימין בניו יארק, הורה הרבי לר' בנימין 
יעקב וגם לדבר ר' לבקר  Penn State University-כמה אברכים לנסוע במיוחד ל
 עם הרב גאלדבערג בנושא זו.

 הכל -יעקב בשמירת תומ"צ ר' להרב גאלדבערג שכל זכויותיו של  הסבירר' בנימין 
בזכותו, כולל ההקפדה על חלב ישראל, ולכן לא ירגיש נפגע מזה. ואכן זה פעל  הוא

 עליו.

 יעקב, בו כותב:ר' , בט"ו כסלו תשכ"ד כתב הרבי מכתב לרי זהאחלודש כח

“I received your letter 
written towards the 
end of Cheshvan, and 
I also received regards 
through the visitors, 
especially Rabbi Klein. 
I was gratified with the 
reports, confirmed in 
your letter, that the 
frictions have 
subsided”. 

~~~ 

 

 

כסלו -חשון
 תשכ"ד



"מיין בכסלו תשכ"ד נסע ר' בנימין לבדו בחזרה לאוסטרלי' )ראה בסוף קובץ 
 כתב דו"ח להנהלת המל"ח מפעולותיו בדרך:ו( "בגענעראל 

 י"ב כסלו ה'תשכ"ד מאלטא. ב"ה. ה'

 כבוד המל"ח
 יארקניו 

 שלום וברכה!

 יארק.יעכם איך שעבר עלי מיום עזבי ניו ברצוני להוד

בלגי', שם נמצא תלמיד תו"א לשעבר  -יארק נסעתי לאנטווערפן מניו 
בשם ברוך שי' כהנא, והוא כעת נכד של ר' איציקל שי' גווירצמאן. מלאכתו 

מאר, וחצי יום יושב ולומד, ובכלל מקבל שם חצי יום מלמד בישיבת סט
שכירות מזקנו הנ"ל. עמו דברתי אודות לימוד החסידות שזהו הי' חלק 
גדול מנסיעתי לשם. ותקוותי להשי"ת שמשהו פעלתי בכיוון הזה. ושהיתי 

שהי' ברצוני שם עד אחרי ש"ק מפני 
להפגש עם מר יהודא שי' אלינסון 
מאה"ק כדי להוודע ממנו כמה 

ן שיהי' לתועלת ביקורי אדרעס
ביארופה, אבל אחרי הפגשי עמו 
נברר לי שאין הזמן העכשיו ראוי 
לזה לכן השתדלתי לקצר במשך 
הנסיעה באירופה. והייתי יום אחד 
בשווייץ ופגשתי עם הרב צבי 
צאלהר שי'. בבלגי' ג"כ פגשתי עם 
מר זילברשטיין, ועם מר יעקוביץ, 
חזרתי את השיחות מש"מ כסלו 

 תי את ב' הניגונים החדשים.ולימד

כן הייתי יומיים ברומא, ונפגשתי עם השו"ב אלי' שי' אוואזנא תלמיד תו"ת 
מפריז. וביום רביעי נסעתי למאלטא. ונפגשתי עם מר עמנואל שי' טאיאר, 

משפחות יהודים, ב' מהם התחתנו לחוץ.  7דור שני במאלטא. כאן נמצא 
טריפולי, ביהכנ"ס -ממוצא ספרדיבערך, רוב המשפחות  35ומנין היהודים 

 שנים. 6יש להם אבל אין להם רב. הי' להם רב ספרדי עד לפני 

אודות ספרים עתיקים הנה כפי שביררתי על אתר וגם ביקרתי אצל 
היהודים לא מצאתי רק חומשים בלי שום פירושים וכן מחזורים. בתכניתי 

ים בחצי יום הי' להיות כאן עד אחרי ש"ק אבל אחרי ביקור אצל היהוד
הראשון החלטתי להמשיך הנסיעה. עוררתי אודות כשרות, מקוה אין על 

ות, מפני שלא יוכלו להשתדך עם -משפחות רובם רווקים 5-המקום, מה
 היהודים. ומר טאיאר הנ"ל ג"כ רווק וכן אחותו והם למע' מגיל החמישים.

. מספר כן עוררתי למר טאיאר אודות לסדר ספרי' עבור הנוער והמבוגרים
ות. והבטיח לי לקבל ספרי המל"ח שמגיע -נוער אולי מגיע לחמש ילדים

 . ובמכתב הבא אשלח רשימת הספרי'.100$לחשבון של 

ר' בנימין משוחח עם ילדים במחנה קיץ 'גן ישראל'  
 באוסטרלי'שניהל 



מארקעט, לכן הבטיח להזמין -אודות כשרות, היות שהנ"ל יש לו סופער
מארץ ישראל )שיש לו עסקים משם( מאכלים כשרים. ובכלל התדברנו 

 ם תכופות.לעמוד בקשר מכתבים לעתי

 מכאן הנני נוסע לקפריסין דרך רומא.

 בכל הכבוד

 ב. קליין

בטח ידוע לכם שר' שמואל שי' גורביץ מאה"ק נמצא כעת באוסטלי'  נ. ב.
 לטובת הישיבה באה"ק. לודע לי בדרך.

 הנ"ל

כפי הנראה הרבי קרא דוחו"ת אלו ו"עקב" אחרי מסעו של ר' בנימין, כמסופר במכתב 
 לר' בנימין מח"י טבת: אלינסון )ראה אודותיו בקובץ "מיין גענעראל ג"(ממר יהודא 

"...כמובן שבליל חמישי ]=י"ט כסלו[ הייתי כל הערב בחצר כ"ק האדמו"ר 
שליט"א עד אחרי שלש לפנות בוקר ובוודאי כתבו לך כבר איך ומה שהיה 
שם ואני הייתי מאושר שזכיתי גם השנה להיות שם מבלי לעשות הפסקה 

שנים האחרונות גם השנה ואשרי שזכיתי לכך. במצ"ש נכנסתי בשעה ב
 4:35אחרי חצות אל כ"ק האדמו"ר שליט"א ויצאתי ממנו בשעה  1:50

לפנות בוקר ולולא הרב חודיאקוב זה הי נמשך אולי עוד שעה או שעתיים. 
בתוך השיחה הבינותי שכ"ק האדמו"ר שליט"א ידע כבר על הפגישה שלנו 

 והרגשתי עד כמה שאתה אהוב ויקר אצלו..." בבלגיה שמעתי

~~~  



 
להלן יובאו צילומי מכתבים וכתי"ק מהרבי שנתפרסמו בתשורות שונות. 

התוכן כבר נזכר בהקובצים  כאשרהצילומים מסודרים ע"פ זמן כתיבתם. אף 
 מ"מ הבאנו כאן צילומו. ,שלפנ"ז

גראסבוים )כ"ב סיון תשע"ח(; -נפרסטק: האלו תשורותהצילומים נדפסו בה]
; )ז' אלול תש"פ( גארדאן-; שייקביץ)י"א אלול תשע"ח( מישולבין-גארדאן

 [)ט"ו סיון תשפ"א( גרליק-ווענגער

 ב' ט' אלול

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום קבלתי טלפון ממדריך בקעמפ רמה שדיבר אודותי עם הרב אברהמס 
שאבקר את הקעמפ ושאפגש עם המדריכים מנהל הקעמפ, והחליטו להזמין אותי 

 דשם.

והיות שביום ד' הבע"ל עוזבים את הקעמפ לכן יעצו לי שאבוא אליהם 
 מחר.

 והנני לשאול דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א

 בנימין קליין

 

 ויהא בשטומו"צ )בטח יקח עמו טופסים משיחת ערי מקלט.

~~ 

 מענות
 וצילומי כתי"ק



 ו' כ"ד כסלו

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

הציעו לי למלאות מקומו של ליב שי' ראסקין, היות שהנהלת צאגו"ח 
דהיינו להביא לפועל הפעולות של צאגו"ח בפועל, ז"א להשתדל אצל רבנים 
בעיירות שיסדרו אצלם מלוה מלכה וכו', וכן אודות מחלקת חזרת דא"ח בביהכנ"ס. 
והיות שזה ישפיע לי בסדרי הישיבה, לכן הנני שואל אם לקבל הנ"ל, או להשאר 

 מקודם.בישיבה כ

 ירחמיאל בנימין הלוי בן רחל
 קליין

 

 תלוי בהנהלת הישיבה, כמובן.

~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ג' ה' טבת ה'תש"כ

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

הנני להודיע בהתאם לתשובתו של כ"ק אד"ש על הצעת צאגו"ח שאמלא 
מקומו של ליב שי' רסקין "שתלוי בהנהלת הישיבה" הנה דברתי עם הנ"ל והסכימו 

 לזה.

 ההצעה יהי' העבודה רק לכמה שעות ביום והשאר אהי' אי"ה בישיבה.וכפי 

 והנני לבקש ברכת כ"ק אד"ש להנ"ל.

 המעתיר
 ירחמיאל בנימין הלוי בן רחל

 קליין

 

 ויהא בהצלחה בכה"ע

~~ 



 

א לידי מעשה בפועל בעניני ויה"ר שיבש"ט שיתקיים בכהנ"ל לימוד )ודיבור( המבי
 תומ"צ.

~~ 

 

 שלבו חפץ פס"ד חז"ל במקום

~~ 



 

 כהנה וכהנה ויה"ר שעוד תגדל

~~ 

 ה' כ' חשון התשכ"א
 כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום נקראתי ביחד עם הת' משה שי' באגאמילסקי ע"י הנהלת הישיבה 
 בקשר להישיבה בפיטסבורג אודות הרמת הרוח אצל הבע"ב בעיר בנוגע להישיבה.

 י"ג כסלו(. - ודברו אתנו שנסע לשם על משך ב' שבועות )ר"ח כסלו

אודות עבודתינו שם, צריכים אנו להתייעץ עם הר"ר שלום שי' פויזנער 
 כשנבוא לשם.

 והנני לשאול אם מתאים למצבי הנוכחי לקבל ההצעה הנ"ל.

 ירחמיאל בנימין הלוי בן רחל ע"ה
 קליין

 

הרבי העביר קו על התיבות "והנני לשאול", ועשה חץ לתיבת "מתאים" וגם עשה קו 
 . ועל תיבות "למצבי הנוכחי" כתב הרבי סימן שאלה.תחתיו

~~ 



 

 או' כ"ח חשון ה'תשכ"
 כ"ק אדמו"ר שליט"א

הננו להודיע שאנחנו נוסעים אי"ה לעיר פיטסבורג ביום ראשון הבעל"ט 
 בבוקר. 10:45בשעה  509מספר הטיסה  .T.W.Aעם אוירון 

 והננו לבקש ברכתו הק'
 קלייןירחמיאל בנימין הלוי בן רחל ע"ה 
 משה בן חסיא הדסה באגאמילסקי

 

 לשקו"ט בנגלה. בטח יבקרו שם )המתאימים לזה( אזכיר עה"צ

 

ומסר  12:20הרב חדקוב טלפן באור ליום ו' ו' כסלו, בשעה  :ר' בנימין ]מאחורי המכתב כתב
 המענה. ואמר שהי' עוד ביום א'.[

~~ 

 

 



 אתשכ" טבת' ד

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

קבלתי מכ' מאחי יעקב הלוי בן רחל ע"ה ובו מודיע שנולד הננו להודיע ש
 לו בת למז,ט וקרא שמה בישראל רבקה חי' פייגע בת מלכה ליבא.

 ירחמיאל בנימין הלוי בן רחל ע"ה 
 לייןק

 

 ת"ח על הבשו"ט

 ויגדלוה לתחומע"ט

~~ 

 

 

 

 

 

 

 



 ה' ט' שבט ה'תשכ"א

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

ודעת, והשתתפו -בפנימי' תורה אתמול בלילה הלכתי לשיעור הקבוע
. ולמדתי המאמר יו"ד שבט תש"י, והראו בפעת הזאת 19-23שמונה תלמידים מגיל 

 התעניינות גדולה יותר מפעמים הקודמים.

התלמידים הינם הלומדים חצי יום בישיבה וחצי יום הב' הם הולכים 
 להקאלעדז.

במוצש"ק  צת לכבוד יו"ד שבט, והבטיחו לבואאחרי השיעור התועדו ק
 לההתועדות.

 תלמידו ירחמיאל בנימין הלוי בן רחל
 קליין

 

 ת"ח על הבשו"ט

~~ 

 

 

 

 



 ה' ט"ז שבט ה'תשכ"א
 כ"ק אדמו"ר שליט"א

-הנני להודיע שאתמול בלילה הלכתי להקביעות דא"ח בישיבת תורה
. ואחרי יודעת, ולמדו אות ב' מהמאמר דיו"ד שבט תש"י, והשתתפו ה' תלמידים כ"

חזרו מהתועדות דיו"ש שבט ש.ז. כמה מהם הי' בההתועדות וגם הביאו הלימוד 
 עמהם כמה מחבריהם.

הקונטרסים שלומדים בהם נשארים אצל א' מהתלמידים. ויש תלמידים 
שלא יכולים לבוא להקביעות, הנה הם מבקשים מהתל' שמשתתפים בהקביעות 

 .ם ב' פעמים בשבועהשילמדו עמהם, ממילא יש להם קביעות ביני

 תלמידו ירחמיאל בנימין הלוי בן רחל ע"ה
 קליין

 

 יהא בהצלחה ובאופן דמוסיף והולך.ו

~~ 

 

 

 

 

 

 



לפני חתונתו באדר תשכ"א, כתב לרבי שלמרות שביקש מאביו שיבוא על חתונתו 
 שאף אחד ממשפחתו ישתתף בשמחתו.על מה  שרוי בצעראינו יכול להגיע, ולכן 

 

 ב:שיבוא על חתונתי" וכתהרבי סיבב את המילים "בקשתי 

 בזה )ליציאה מאהקת"ו( ע"פ שו"ע? ? הנמצא היתר

 

 ב:שתתף בהחתונה כתמועל מה שכתב שאף אחד ממשפחתו 

הת' ור"מ ור"י דתו"ת הם  מייסדי ומנהלי תו"ת כל נשיאינוע"פ דברי רבותינו 
 משפחתו.

  



 א' ב' ניסן ה'תשכ"א

 כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות הסתדרותי הרב חדוקוב שי' מסר לי 
בזמן שהותי כאן. א(אודות חצי היום הא' לקביעות במקצוע בתורה. והנני חושב ללמוד הל' 
מקואות כפי שהזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א. והנני חושב לדבר עם הרב הרליג אודות שילמוד 

 עמי.

' שאתעסק על משך הג' ב( אודות חצי היום הב'. הנה הציע לי הרב חדוקוב שי
חדשים במשרד המל"ח. ובהשקפה ראשונה העבודה הוא לסדר התיקים בהמל"ח וגם 

 לשבוע. 36$ -התעסקות בעניני צאגו"ח ומס"ש. והשכירות הוא: לארבע שעות ליום 

חב"ד. וכפי -בשבוע העבר הציע לי הרמ"ל שי' ראדשטיין שאתעסק בעבודת כולל
עבודה בלי סכום שעות, אלא כמה שעות שארצה. ואודות הנראה העבודה בלי תוכן, וגם ה

שכירות עדיין לא דיברו. אבל הנני חושש שבהצעה זו הזמן מתבטל )ווערט צוריבען( ביותר 
מכיון שאין השעות קבועות וגם שאין תוכן בהעבודה. וגם שבההצעה הא' יכול להיות 

 שהשכירות פחות, אבל השימוש שמגיע מזה על להבא משתלם.

 ה בשאלתי מה עלי לעשות.והנ

אשתי לאה בת העניא חאשע שתחי' מתחילה מחר לעבוד בב' המשרות שהי' לה. 
 א( בבית רבקה. ב( ת"ת אהבת אחים.

 תלמידו
 ירחמיאל בנימין הלוי בן רחל ע"ה קליין

 
בכלל נכון. ע"פ מרז"ל במקום שלבו  ①

]ועשה חץ וסיבב גם בהנ"ל יעסוק  -חפץ 
 סדר הלימוד שלו[. -אות א 

 לכה"פ ד' שעות ביום. ②
 ויהא בשטומו"צ. ③
 לשבוע. 25$-מקרן תורה  ④



 ב' ג' ניסן ה'תשכ"א

 שליט"אכ"ק אדמו"ר 

"בכלל נכון וכו'", הנה לא זכיתי  אבהתאם למענתו של כ"ק אדמו"ר שליט"
 להבין. אם המענה הוא רק על חצי יום הא' או ג"כ על חצי יום הב'.

 תלמידו
 ירחמיאל בנימין הלוי בן רחל ע"ה

 קליין

 

 .וסיבב תיבות "ג"כ על חצי יום הב'"הרבי עשה חץ 

~~~  



 

 לע"נ

 הרה"ח הרה"ת
 ירחמיאל בנימיןר' 

 הלוי ע"ה ז"ל מנחםבן הר"ר 
 קליין

 סיון ה'תשע"ה "יחעש"ק  נלב"ע
 ת.נ.צ.ב.ה.


