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משמחת הנישואין של

 לוי יצחק ורחל לאה שיחיו
 ניומאן

כ”ג אלול
 “תהא שנת פלאות אראנו”





פתח דבר
לזכרון טוב, ליום כלולת צאצאינו החתן הרה”ת לוי יצחק שי׳ 

עם ב”ג הכלה המהוללה מ׳ רחל לאה תחי׳,

ועל יסוד הנהגת אדמו״ר הריי״צ, בעת חתונת כ”ק אדמו”ר 
והרבנית הצדקנית מרת חי׳ מושקא נ”ע, ביום הבהיר י”ד כסלו 

תרפ”ט –

הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב 
ומרחוק, בתשורה המובאת בזה.

בחוברת זו יבואו:

א. ג’ מכתבים מהרבי באנגלית - בפרסום ראשון    
שנשלחו לסבא רבה של החתן פסח חיים ניומאן ולרעייתו 

מרים ניומאן  

ב. מכתבים של הרב חיים שלום דייטש שכתב מבית חיינו 
למשפחתו שבו מתאר את תשרי בשנים תשכ”ט, תשל”ד, 

תשל”ח, ותש”מ      
נ)הרבה פעמים שלא מובן המילה או הקשר הוספנו קצת בסוג

ריים מרובעות,(      

JEMהתמונות הם מ

 ב”ה 



ג. חלקים מיחידות של הרב חיים שלום דייטש משנת תשכ”ט 
ותשל”ד

בהזדמנות זו ברצוננו להודות לכל אלו שעזרו במהלך 
הכנת התשורה לדפוס, ובראשם:  הרב מנחם מענדל דייטש 

)סמרה( ,הרב אריאל נוה, ובמיוחד לסבא הרב דייטש במסירת 
המכתבים והיחידות. 

יצויין שרוב החומר בתשורה זו מתפרסם בזה לראשונה. 

ויהי רצון אשר משמחת נישואין זו נזכה תיכף ומיד ממש 
לשמחת הגאולה, ולשלמות הנישואין דישראל וקוב”ה, ויקויים 
היעוד “מהרה ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים . . קול חתן 

וקול כלה גו׳”

בשמחה ובברכה
מוקיריהם ומכבדיהם

משפחת ניומאן                                                משפחת מזרחי 

יום שלישי, כ”ג אלול 
תהא שנת פלאות אראנו

הערות והארות אפשר לשלוח לאימייל:
 levinewman@gmail.com 
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שנת תשכ"ט

מכתב א'

ב"ה     
כ"ד אלול תשכ"ח לונדון  

ברוך שהגיעני לשלום.   
נהגענו ללונדון ביום שני בבוקר, נסע

נו באוטובוס וטקסי עד שהגענו לבית 
ליובאוויטש, כולנו חבורה בת 7 איש, 
יפות,  פנים  בסבר  פנינו  קיבלו  שם 

שתינו והלכנו להתפלל,

רצים  לא  למאד  עד  שקטה  המדינה 
הכל שקט ורגוע. 

בניינים  כמה  מונה  ליובאוויטש  בית 
אחד מהם חדש ממש ולא מזמן חדשו 

זה, בבניינים מרוכז בית ספר לב נאת 

נים ולבנות , יפה לראות בנים מדברים 
היהודי  ובחן  בפאות  רהוטה  אנגלית 

נהמאופף אותם, יש שם גם משרד המו
ולכולם מטרה  עובדים  וכמה  נה כמה 
לאביהם  ישראל  את  לקרב  להם  אחת 
עד  לאות  ללא  עובדים  שבשמים, 

מאוחר בלילה.

נהנסיעה היתה טובה עד למאד , והח
בורה שנסעתי נעימה מאד.

מועד הנסיעה ]מלונדון[ לכ"ק אדמו"ר 
שליט"א הוא ביום רביעי בשעה שתים 
ליובאוויטש  מבית  יוצאים  עשרה, 
ואי"ה מחר  וחצי,  אי"ה בשעה שמונה 
בערב אזכה בחסדו הגדול לראות פני 
יתן  קודש הקדושים אדמו"ר שליט"א 
ואקבל  לקבלה  ראוי  כלי  ואהיה  ה' 
חיות והדרכה לכל חיי וחיי משפחתינו.
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נאתמול הגיעו עוד אנשים מארץ יש
נראל וגם היום יגיעו, יחד נהיה כעש

רים איש מא"י, ההרגשה כמו משפחה 
אחת אשר לכולם אב אחד,

נבברכת שנה טובה שנה מאושרת בג
שמיות וברוחניות

מכתב ב' 

ב"ה     
אלול  כ"ז  קודש  ]כנראה מערב שבת 

תשכ"ח[ 

שלום וברכה

לפ רביעי  ביום  בשלום  הגעתי  נת"ל 
היקר  חברי  לקראתי  חיכה  ערב.  נות 
יחד  אברהם אלתר הבר שיחי' נסענו 
האמנתי  לא  שליט"א  אדמו"ר  לחצר 
לעצמי שהנה עוד מעט אזכה לראות 

את אד"ש. 

הגעתי לשם והרבי היה באותו יום על 
נהציון אדמו"ר ר' יוסף יצחק זי"ע ומח

כים לביאתו. לרגע הושלך הס - הרבי 
בא. רעדה אחזני לראות את אדמו"ר 

לח מהירים  בצעדים  צועד  נשליט"א 
מנחה,  להתפלל  נכנס  ואח"כ  דרו, 
תפסתי מקום ממול וראיתי את אד"ש 
כל התפילה הרבי לא הביט מהנעשה 

סביבו כל התפילה.

ורק אחרי התפילה סקר במבט חודר 
רגשי  סביבו,  מהעומדים  הלב  לתוך 

נבושה אחזני בהביטו עלי ונסיתי לה

חבא מאחורי שכני ]ואח"כ[ הרבי יצא 
לחדרו, ]ולאחר כן[ בהפסק קצר יצא 
אחרי  כנ"ל  ושוב  מעריב,  להתפלל 
התפילה סקר כמה פעמים העומדים 

מסביבו.

והתחיל לנגן הושיעה את עמך הרבי 
הורה בידו הקדושה להתחזק בנגינה 
ריקוד  מתוך  קולו  הרים  הציבור  וכל 
הגדיר  שליט"א  הרבי  המקום,   על 
את תנועתיו בצורה כזאת שעדין לא 
אש  לבת  מבחוץ  היה  ניכר  ראיתי, 

קודש פנימי הבוער מבפנים.

משמש  חדוקוב  הרב  יצא  זה  אחרי 
בק כמה  ובידו  אד"ש  אצל  נבקודש 

בוקי משקה ודרש מיופה כח ]שליח[ 
בש צוה  הרבי  סיפר:  ,וכה  נמאורחים 
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נבוע זה להוציא לאור את אגרת התשו
בה - חלק ג' שבתניא מחדש ומיהר את 
זה שיהיה מוכן לשבת קודש ולמוכרו 

במחיר סמלי בלבד.

נוזה עתה הגיע הטופס' ]הספר[ הרא
לעשות  צוה  הרבי  הדפוס  מבית  שון 
]שליח[  כח  ומיופה  כעת,  התחלה 

וחל ]הספר[  הטופס  מתוך  נהקריא 
רוממות הנפש  לחיים הרגשה של  קו 

אפפוני אחרי כל הנ"ל.

והח נואני מודה לשי"ת על כל הטוב 
חסדו       יסיר  לא  כן  עמדי  שעשה  סד 

לעולם. 

שנה טובה וחג שמח   

חיים שלום 

 

מכתב ג'

ב"ה     
ה' תשרי תשכ"ט ברוקלין 

ב"ה.  הטוב  משלומי  אספר  ראשית 
הרבה  מאד,  וקרובה  טובה  האכסניה 

ידידים יש לי ב"ה כאן.

מהמתרחש  במקצת  לך  אכתוב  כעת 
כאן.

אין  שהיא  כמו  המציאות  את  לתאר 
בכח ידי אולי בכח פי אוכל לתאר יותר 
אך עד אז אנסה לכתוב והשאר - אי"ה 

אגמור בירושלים עיה"ק.

בקביעות  רואים  שליט"א  הרבי  את 
בשח ומעריב.  מנחה  תפילת  נבעת 

רית רק ביום הקריאה שיוצא לשמוע 
קרה"ת. בעת התפילה לא רואים עליו 
שום תנועה או תנודה כל שהוא. הוא 

עומד ישר ומתפלל.

מתוך  ומתפלל  סידור  עם  נכנס  הוא 
כאילו  כזאת  ומתנהג בפשטות  סידור 
יהודי פשוט. אך המצב  לא היה אלא 
לפני  זמן  כמה  לחלוטין  שונה  סביבו 

וכשה הכן,  עומדים  כבר  תפילה  נזמן 
]שו נשתקים  כולם  ברגע  נכנס  נרבי 

כבוד  היראת  את  לתאר  ואין  תקים[ 
הנמצא אצל גדול כקטן עיני כולם אל 
פני הרבי שליט"א, הדוחק רב כל אחד 

רוצה להביט.

שהרבי  ואף  לרמות  א"א  העולם  את 
נלא מתנוענע ולא צועק בכ"ז לא שב

עים מלהביט אחריו - אכן אין פעולות 
נמיוחדות - אבל כל עצמותו אומר רו

יחידות,  ליל  היה  אתמול  הנה  ממות 
השעה ]היתה[ כבר מאוחרת העיפות 
ואיך  יוצא  הרבי  עוד מעט  אך  גדולה 
אפשר לוותר על הזדמנות כזאת ואף 
שרק לפני כמה שעות ראיתיו מתפלל 

מעריב. 

רואים את הרבי  בזמנים מיוחדים  אך 
במצב שונה. לראשונה היה זה בשב"ק 
פ' נצבים. הרבי עולה למפטיר וקורא 
הקריאה  בתחילת  כבר  ההפטרה  את 

מק לעמוד  רוצה  אחד  וכל  ננדחקים 
אומר  הוא  אין  אז  גם  ולשמוע.  רוב 
בקול רם. אך הבעת פניו שונה, רציני 
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במיוחד, ובקול שובר הלב מקריא את 
ההפטרה מילה במילה, את זה גם לא 

נאוכל לתאר בפי כי אין לי למצוא הדו
גמא ולומר כזה עשה וכה דיבר ואשרי 

מי שראהו בכך.

בתואר  במכתב  להמשיך  היה  ברצוני 
בער"ה,  היום  סדר  בש"ק,  ההתועדות 
מאוחרת  השעה  אך  בר"ה,  והעיקר 
ואין אני רוצה  ויבא השבת  עוד מעט 

להשהות המכתב אצלי 

ואמשיך בזה במכתב הבא אי"ה.

ובכן שבת שלום וחתימה וגמר חתימה 
טובה מצפה לשמוע בשו"ט

חיים שלום  

מכתב ד'

ב"ה    
ערב חג הסוכות תשכ"ט ברוקלין 

התישבתי כעת לכתוב אחרי שורה של 
ימים ודחיות מיום לרעהו

בשעות  קל,  ב"ה  הצום  עבר  עלי 
אחה"צ הרגשתי במיוחד טוב בשעות 
טוב  במקום  לזכות  שנדחפתי  ]בזמן[ 
בעת ההפטרה, וכן אח"כ להיות נוכח 
לפני  הנצחון  שיר  את  הרבי שר  בעת 
התקיעה, מעמד כזה אין לתאר הרבי 
מתחיל לשיר ותוך כדי שירה הרי הוא 

מל בטעם  )המרופד  כסאו  על  נעולה 
ומנצח על השירה תוך מחיאות  כות( 
קיטל  )לבוש  כסאו  על  וריקוד  כפים 
הציבור  כל  זה  את  אין לתאר  וטלית( 

נכגוש אחד דבוק רוקד על המקום בה
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תלהבות נוראה.

הרי ואת  ההתלהבות  את  נבראותי 
קוד ואת המחיאות כפיים אצל הרבי, 
הדבר הזה עורך כחמש דקות, ויוצאים 

צרודים וכאובים מהריקוד.

נבשבת זו היה התועדות, זמן ההתוע
דות הוא באחד וחצי, ונמשך עד חמש 
הוא  כאן  נירות  הדלקת  ]ו[זמן  וחצי, 
לפני  שעה  אומרת  זאת  ורבע,  בשש 
סעודת  סעדו  לא  ועדיין  השקיעה 
קידוש  עשו  ההתועדות  לפני  שבת, 

וסעדו מזונות.

מתפלל  הרבי  ההתוועדות:[  ]ואחרי 
לסעוד  הלכו  לשש  ברבע  ורק  מנחה 
סעודת שבת, בכלל יש לומר שאין כאן 

שום הגבלות של אכילה ושינה, אחרי 
מעריב התחילו חזרה.

קודם  שעה  גמר  הרבי  שעבר  בשבת 
נוהתחילו חזרה עוד ביום השבת, והל
מצו דקות  חמש  שבת  לסעודת  נכתי 

פירושו  חזרה  השקיעה,  לפני  מצמים 
כזה: ישנם כמה חוזרים, ביניהם אחד 
ומאמר  השיחות  על  החוזר  המיוחד 
ששמעו ,ושאר החוזרים מתקנים לעת 

נהצורך, ולפעמים גם אחד משאר הצי
בור יודע לתקן יפה,

החוזרים מחוננים בחוש מיוחד לתפוס 
בפעם אחת וכמעט גם באותו הנוסח,

בשתים  החזרה  את  גמרנו  השבוע 
ערכה  ההתועדות  ז"א  וחצי  עשרה 
תפילת  בהפסק  שעות  עשרה  כאחת 

מנחה-מעריב וסעודת שבת באמצע.

עבודה מיגעת שמרגישים בה רק בעת 
הסיום,
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לע מהרבי  עבורך  ביקשתי  נבעיו"כ 
קאח והרבי נתן לי בהוסיפו את ברכתו 

לשנה טובה ומתוקה 

לפני  שעה  חצי   5,45 כעת  השעה 
הלילה  אמצע  כבר  אצלכם  הדה"נ, 
מצות  וקימתם  אכלתם  שכבר  אחרי 

סוכה ואנחנו עוד לפני הלילה.

הזה  ומהחג  שמח  חג  שיהיה  ה'  יתן 
יומשך על כל השנה כולה שיהיה שנת 

שמחה ודיצה

גמר חתימה טובה 

חיים שלום 

 

מכתב ה"א

ב"ה     
עש"ק חוה"מ סוכות תשכ"ט

נבעז"ה אכנס ליחידות ביום רביעי בלי
לה אחרי החגים. באופן כללי אני יודע 
ומסודר אצלי ע"מ לדבר. אך עדיין לא 
עוד  מרובות  ושעות  לכתוב  התחלתי 
שקוע  ראשי  וכל  ע"ז.  אתן  ודאי  אני 
בפירוט  זה  את  לי  לסדר  בזה  עתה 
ומלאכה  קצר  הזמן  בעזרי.  יהיה  וה' 
מרובה יש לי בסה"כ יומיים ]לא ברור 
כשאבוא  לכתיבה,  להתמסר  במכתב[ 
לשלום אי"ה אספר לך בפירוט ואי"ה 

התשובות.

נוביום השני של חג התוועד הרבי בסו
כה, הדוחק היה נורא כי הסוכה קטנה 

יחסית, הנקודה העיקרית שדבר היה 
נ- שבחג הסוכות אפשר לעלות לקדו

שה גם הגוף והנפש הבהמית , התחיל 
סוכות  של  בהפטרה  שמסופר  בזה 
שלעתיד לבא גם אומות העולם יחוגו 
את חג הסוכות ובאם לאו יהיה עליהם 
עונש מבהיל, וגם מצאנו את זה בעניין 
הקרבנות של חג הסוכות שמקריבים 
העולם  אומות  למספר  פרים  שבעים 
– בשבילם, והסיק אשר בכל יהודי יש 
את האל זר אשר בקרבך והוא הנה"ב 
בחג  מיוחדת  סגולה  יש  אשר  והגוף 
והסביר  לקדושה  להעלותו  הסוכות 

בהסברה ארוכה את טעם הדבר.

נאנו מברכים בכל יום על לולבו ואתרו
גו של כ"ק אד"ש.

בברכת חג שמח וגמר חתימה טובה...

 

שנת תשל"ד

מכתב ו'

ב"ה     
יום ג' ג' דסליחות תשל"ג 

שלום וברכה.

אומרים כאן סליחות בשעה 7

של  גבאי  הודיע  שהגענו  לפני  עוד 
אחד  לכל  יתן  שהרבי  שליט"א  הרבי 
אחת  מטבע  יום  בכל  מטבעות  שתי 
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ומ הרבי,  של  כשלוחו  לצדקה  נשיתן 
אד"ש  נותן  טירחא,  כשכר  שני  טבע 
הוסיף  זו  בשבת  אחד.  לכל  מתנה 

לצד יתנו  השני  שגם  שכדאי  נאד"ש 
אחר  במטבע  להחליפם  נוהג  אני  קה 
יום מתוסף לי מטבע נוסף  כך שבכל 
- כמה  גדול מאד.  מכ"ק אד"ש. הזמן 
טורח ועמל עשו החסידים ע"מ לקבל 
בכל  ניתן  זה  ועכשיו  מהרבי  מטבע 

יום.

יקבעו  אורחים  שכל  אד"ש  דרש  עוד 
עתים לתורה, לומדים כאן בשעה 8-9 
ר"ה,  הלכות  שו"ע   11-12, חסידות 
-7:30 8:30 שו"ע. 8:30-9:15 חסידות. 
בשיעור של הבוקר משתתף גם אשר.

מהתווע אחדות  נקודות  לך  נאכתוב 
דות של שבת.

כך  על  נסבו  הראשונות  השיחות 
לק הכנה  הוא  ר"ה  שלפני  נששבת 

ראת העבודה של ראש השנה ובאשר 
זה  שביום  ר"ה  של  שהעבודה  ידוע 
מלכותו  עול  את  האדם  עליו  מקבל 

נשל הקב"ה, ע"כ ההכנה לזה הוא שי
פעל האדם בעצמו שירצה את העול, 
עליהם  קבלו  ברצון  ומלכותו  וכמ"ש 

שעוד לפני שקבלו היה הרצון לזה.

שצריך  ז"א   - התענוג  יום  הוא  ושבת 
התע את  בעצמו  לפעול  זה  נביום 

דהיינו  הקב"ה,  של  מלכותו  בעול  נוג 
שיהיה להאדם תענוג בזה שהוא עבדו 

של הקב"ה. והיות ושבת ]ה[זה יוצא 

נביום כ"ה אלול ע"כ יש בו הוראה נו
ספת באשר בכ"ה אלול נברא העולם, 

העו כל  אבל  האדם  נברא  נשבר"ה 
ההוראה  ע"כ  אלול  בכ"ה  נברא  לם 
מיוחדת לשנה זו שצריך האדם לפעול 
רק  לא  מלכותו  עול  בקבלת  הרצון 

אצל עצמו אלא בכל העולם.

אח"כ היה מאמר ואח"ז דבר על רש"י 
בפרשת שבוע )שזה דבר קבוע לדבר 
והרי  השבוע(  של  רש"י  פירוש  על 
של  המצווה  נמצא  זה  שבוע  בפרשת 
מצווה  נזכר  למה  ואד"ש שאל  הקהל 

נזו אחרי שכבר גמר משה לומר כל המ
צוות בפרשות הקודמת והתחיל בפר' 
והתעוררות  מוסר  דברי  לדבר  נצבים 
ובתוך אמצע דברי התעוררות מכניס 
את המצווה הזאת של "הקהל" משום 

מה רש"י לא מסביר קושי זה,

הכ על  המשך  שזה  הסביר  נואד"ש 
תוב לעיל בו מספרת התורה שה' צוה 

נלמשה - "קח את יהושע וחזקהו ואמ
כחו  במה  התורה  מספרת  וע"ז  צהו" 
של יהושע - שאחת לשבע שנים הוא 
קורא בתורה ומכח זה - "למען ישמעו 
ולמדו ליראה את ה'" ומכח זה תוכלו 
להתקיים "על האדמה" של א"י. שהרי 

והת בא"י  היה  הקהל  של  זו  נמצווה 
חיל את זה יהושע. והוראה מזה שאף 

התו אומרת  במדבר  נמצא  נשיהודי 
ז"א שאם  מיהושע  רה שאם שומעים 
קשורים לרבי אפילו ששומע רק אחת 

לשבע שנים ה"ז פועל אצלו שיהיה 
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שנים  הרבה  שעברו  ואף  ה'  יראת  לו 
ששמע ]את[ זה. 

חיים שלום

 

מכתב ז'

ב"ה    
אדמו"ר  כ"ק  יא"צ  תשרי  י"ג  ג'  יום 

מהר"ש זי"ע תשל"ד

שלום וברכה

יום  בעצם  עוד  שמענו  המלחמה  על 
מבש הגויים  כשהשוטרים  נהקדוש 

רים את זה ליהודים, גם לכ"ק אדמו"ר 
מזה,  הקדוש  יום  של  בבוקרו  הודיעו 

נא"א לתאר איזה מצב רוח השרה בשו
נרה זו על כל יהודי גם מי שאין לו קרו

בים בא"י, המסמל את מהותו של עם 
נישראל כעם אחד - כאיש אחד המפו

זר ומפורד בין העמים.

מנהג  שכידוע  נעילה  תפילת  אחרי 
נפוליונ'ס  שירת  על  לנצח  אד"ש 
מארש – שיר הנצחון, הנה יודעי דבר 

ניודעים להראות על שינוי ממנהגו הת
מידי, תחילה אמנם שר וכן טפח בידיו 
לא  משהוא  עדיין  אך  יד  על  יד  הק' 
כ"כ שמח , פתאום התכסה בטלית על 
לעולמים,  כזה  היה  שלא  דבר   – פניו 
והתחיל לטפח בידיו הק' בשמחה כזו 

נומהירות כזו – וכל הקהל אחריו כר
ללא  הראש  לפקודת  הנשמעים  גלים 

שהיות ]שהות[ בינתיים.

שוב  הסתובב  זו  שמחה  עוצם  ובתוך 
כשפניו  מתפלל  היום  )כל  הקיר  אל 
אל הקיר ורק לקראת השיר מסתובב 
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נכשפניו אל הקהל ( ואני מרגיש )ושמ
עתי אחרים מרגישים כמוני( הנה דרך 
נגמר אתו  וכבר  ידיו  בין  ]רמס[ אותו 

ואפשר לחזור אל הקיר במנוחה.

יוה"כ  במוצאי  ממנהגו  שינה  לא  וכן 
לומר "גוט יום טוב" יחד עם הקהל ג' 
פעמים כשמראה ע"ז בידיו הק', ויצא 
מביה"כ כשהוא מתחיל בשיר , כל זה 

נתן עידוד שהמצב יהיה בעז"ה טוב. 

עם  שדיבר  את  במיוחד  ע"ז  ונוסף 
הרבה  ונוכחות  בנוכחותי  עתונאי 
שנוהג  מלוייה  שובו  לעת  מהחסידים 
ע"י  העוברת  לויה  בכל  לצאת  אד"ש 

.770

במוחש  לראות  אפשר  אגב  )דרך 
מצב  כל  חי  שאד"ש  איך  ]בלוויה[ 
בכל  ראיתי  לא  כזו  וצורה  כמו שהוא 
ופנים  קמוטות  עינים  כאן  שהותי 
על  מסתכל  הזמן  ורוב  ממורמרים, 
על  להסתכל  מה  היה  לא  )לי  הארון 
וכנראה  אחת,  מראיה  יותר  הארון 
רואים(  לא  שעיני  מה  רואות  שעיניו 
הזדמנות  היה  ]בלוייה[  לזה  נוסף 
לראותו כמלך על יד עבדיו כשהולכים 
ברחובות העיר, שהרי כידוע אד"ש לא 
מרשה ללכת אתו ברחוב גם לא מלווה 
אחד, וביוצאו מ770 ה"ה הולך ומתנהג 
כאדם פשוט והמאחל לכל אדם ב"גוט 
שבת" וכדומה, אך כאן היה הזדמנות 
גם  ברחוב,  גם  כמלך  הולך  לראותו 

נהגויים מבחינים בזה, וכשהיה לו לע
בור חזרה את הכביש והרמזור הראה 
שאין לעבור כעת להולכי דרכים עצר 

שוטר את התנועה ונתן לאד"ש לעבור 
נגם באור אדום, דומה לזה אחרי התו

שני  אותו  מלווים  חול  יום  של  עדות 
מלפני  אחד  המשטרה  של  מכוניות 
המונית שלו ואחד אחריו, כשמרימים 
קול נסיעת מכונית משטרה המאפשר 
וכך  הרמזורים  כל  לעבור  כזה  במצב 

מלוים אותו עד ביתו, ואני ממשיך: ( 

החרדי  העיתונאי  ליד  ]הרבי[  ועמד 
להם  "יהיה  לו  ואמר  חב"ד.  חסיד   –
פסיעות  כמה  פסע  גדולה"  מפלה 

העי ושאל  ממקצת"  "יותר  נואמר 
אד"ש  לו  וענה  הימים  מששת  תונאי 
משהוא  העיתונאי  לו  אמר  אח"כ  כן, 

לו שמוסרים: שהמ נ– כנראה שאמר 
ואמר   – ישראל  צועדים לעבר  צריים 
לו אד"ש "דאס נארטין מען זיי אוייס" 

]שרו )היינו  אותם"  "מרמים  ]זה[  נ– 
לצודם  ]יוכלו[  ואח"כ  שיכנסו  צים[ 
ביום  ששמענו  וכמו  הצדדים  מכל 
אמר  וכן  הוה.(  שכן  מרדיו  המחרת 

]כוב זה  את  עושים  היהודים  נשלמה 
הרי אפשר לעשות  שים[ לאט לאט? 
זאת ב24 שעות. ועדין אינו מא]ו[חר. 
ושלא יחזירו כלום, ושיזהרו היהודים 
מהעולם ומאמריקא שלא ירמו אותם 

נשיחזירו למצרים, ושילכו הלאה ויכב
שו ומה ]שבסוף[ שלא יצטרכו יכולים 

להחזיר אח"כ.

אח"כ אמר לו לשאלתו אם להודיע זה 
ורק  "ח"ו"  לי אד"ש  לשר החוץ. אמר 
כבר  )והוא  הצבא.  לאנשי  זה  שיודיע 
להודיע  ע"מ  שהתקשר  למי  התקשר 

זה(
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גם שמענו כאן שמסרו זה ברדיו בא"י.

יתן השם ונשמע בקרוב ממש אך טוב 
לישראל בכלל ובפרט.

אכנס  בעז"ה  היחידות  בענין   ...הנה 
ברא שבת  אחרי  שני  ביום  נליחידות 

שית ז"א יום לפני הנסיעה. 

 

שנת תשל"ח

מכתב ח'

יום חמישי בלילה אור ליום השישי פ' 
וילך ד' תשרי תשל"ח

שלום וברכה

נאכתוב מעט מה שעבר עלינו, בהשג

חה פרטית הבחנתי באיזה מקום קרוב 
שאפשר לראות משם ולשמוע תקיעת 
שופר ולאחר חקירה ודרישה נודע לי 

נמהגבאי שפשוט היה להם טעות וח
מאלו  זה  תפוס,  כבר  שהמקום  שבו 
כבר  ויש  אותם  שמוכרים  המקומות 
שם קבועים משנה לשנה. בתחלה לא 
האמין לי שקרה להם כזה טעות ואחר 
שנתברר לו אמר לי שזכיתי בהמקום. 

נשאפשר לראות שם גם את הרבי שמ
תפלל.

בהתרגשות,  מאוד  היתה  ההרגשה 
שהר איך  וראיתי  עמדתי  ר"ה  נובליל 

ללא  כמעט  ישר  אף שאמנם עמד  בי 
זיע בכל זאת עמד וניגב את עיניו הק' 
כל הזמן וכמובן שדבר זה מעורר את 
התפילה  בתשובה.  להתעורר  הלב 
שליט"א  שהרבי  בזה  התחיל  בבוקר 
פעמים.   3 מלכנו  אבינו  לנגן  התחיל 
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נואח"כ כבר באמצע חזרת הש"ץ הת
חילו כבר הדחיפות לקראת התקיעות. 
באותו מקום שישבתי מצטרפים עוד 
כמה וכמה מהבחורים כדי לשמוע שם 
ולראות טוב את כל מה שנעשה בעת 

התקיעות.

וכ לרגע  מרגע  מתרבים  נהדחיפות 
כמעט  היה  לא  לעבור  צריך  שהרבי 
אח"כ  )אמרו  לעבור  שיוכל  אפשרות 
הרבי(.  את  מעט  דחפו  גם  שבאונס 
הגבאים  ואחריו  לתקיעות  עלה  הרבי 
עם 4 חבילות פתקאות להזכיר לשנה 

טובה. 

את החבילות שמים על הבימה ולפני 
נתקיעת שופר הרבי מסדר את השפו

רות בכל מיני מטפחות מטפחת אחת 
לבנה  אחד  ועוד  אדומה  ואח"כ  לבנה 
ורואים  מיוחד  בסדר  זה  את  ומסדר 
שיש לו בזה כוונות. ואח"כ הוא מכסה 

הפתקאות  כל  על  בטליתו  עצמו  את 
לקול  ומקשיבים  עומדים  העם  וכל 
כאמור  שעמדתי  מתוך  נשמע.  שלא 
קרוב ראיתי איך שהרבי מתנדנד ודבר 
זה מעורר את לב הרואים לראות את 

וכנ הפתקאות  כל  על  מתכסה  נהרבי 
ראה מעורר רחמים על כל המזכירים 
לומר  מתחיל  הרבי  אח"כ  עצמם.  את 
לפני  שאומרים  המזמור  זועק  בקול 
תקיעות ושוב הוא מתכסה עם טליתו.

אח"כ הוא מתחיל לומר את הפסוקים 
בטליתו  מכסה  כשהוא  פסוק  פסוק 

נאמ הפסוקים  פיו  עד  ראשו  נאת 
לתאר.  שא"א  כזאת  נעימות  תוך  רים 
ואח"כ הוא שוב מתכסה טליתו ונשען 
מגלה  התקיעות  לקראת  הבמה.  על 
טליתו ומפשיל את טליתו לפני אוזניו 
הק' )כנראה בשביל לשמוע היטב ללא 
הרבי  את  רואים  ואז  הטלית(  הפסק 
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אומר  הוא  חוצב  ובקול  הדרו  במלא 
את הברכות. התקיעות ביום הראשון 
היה עם הפסקים ז"א שהתחיל לתקוע 
וזה לא הלך כ"כ טוב והתחיל שוב. אך 
ביום השני זה הלך חלק.  ביום השני 
בהפטרה שמדבר בביאת המשיח בכה 

הרבי. אשרי עין ראתה כל אלה.

טובה  חתימה  וגמר  חתימה  בברכת 
נלשנה טובה ומתוקה בגשמיות ורוח

ניות.

חיים שלום

מכתב ט'

ב"ה    
יום שני ז' תשרי תשל"ח

שלום וברכה

התפלות  על  כתבתי  הקודם  במכתבי 
נשל ר"ה עכשיו אכתוב קצת על הת

וועדות של ר"ה:

ב'  ביום  מתקיים  ר"ה  של  התוועדות 
נשל ר"ה לפנות ערב כל הציבור נוט

לים ידים לסעודה וגם הרבי נוטל ידיו,

נבאתי כשעה וחצי לפני התחלת ההת
וועדות בכדי לתפוס מקום טוב,

באווירה  הוא  ר"ה  של  ההתועדות 
שיר  לשיר  מורה  הרבי  מיוחדת 
והמגיד  מהבעש"ט  החל  רבי  מכל 
הזקן  מהאדמו"ר  ואח"כ  ממזרטיש 

וכן הלאה הרבי נראה בשעת השירים 
בצורה מבהילה , ולא פעם היה נראה 

נלי שכאילו הרבי לא נמצא עתה בעו
של  בשירו  זה  היה  במיוחד  שלנו  לם 

האדמו"ר הזקן – ארבע בבות.

באמצע הסדר של השירים אמר הרבי 
שלומדים  דיבר  הוא   , אחת  שיחה 
השלישי  ביום  ר"ה  חל  שהשנה  מזה 
בקידושין  והגמ'  טוב  כי  בו  שהוכפל 
להיות  הוא  טוב  כי  אומרת שפעמיים 
לבריות.  טוב  וגם  לשמים  טוב  גם 
להקפיד  מאתנו  נדרש  זה  ובעקבות 
של  הכיונים  בשני  כזו  בשנה  במיוחד 

בין אדם למקום ובין אדם לחבירו.

הרבי דיבר ע"ז שלכבוד חג הפסח קיים 
שאוספים  דפסחא  קמחא  של  מנהג 
בחג  וא"כ   , הנצרכים  לאלו  ונותנים 

נהסוכות וכן ר"ה יש הוצאות יותר גדו
לות מכמה בחינות שצריך גם סוכה ד' 
נהוג  שיהיה  לארגן  צריך  ולכן  מינים 
כמו בחג הפסח. גם הרבי אמר מאמר 
אבל  ארוך  מאמר  ר"ה  בענין  חסידות 
היטב.  ומוסבר  מובן  כלל  בדרך  היה 
אף שכאמור היתה ההתועדות באוירה 
מתוך  זה  כל  היה  זאת  בכל  ר"ה  של 
שמחה, אחרי ההתוועדות הרבי מחלק 

נמכוס של ברכה שהוא בירך ע"ז בהת
נוועדות והוא בעצמו מחלק לכל העו

ברים דרכו. וגם שלמה שיחי' עבר יחד 
לחיים  אמר  והוא  לו  מזג  והרבי  אתי 

והרבי ענה לחיים ולברכה.

התוועדות  עוד  היה  בלילה  אתמול 
במכ בעז"ה  כך  ועל  תשרי  ו'  נלכבוד 
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וגמר  בחתימה  המברככם  הבא.  תב 
חתימה טובה ולהתראות מתוך שובע 

שמחות.

חיים שלום  

 

מכתב יו"ד

ב"ה     
יום ג' אור ליום ד' ט' תשרי תשל"ח

שלום וברכה

שלומנו ב"ה בסדר, אנו מקווים בעז"ה 
לקום מוקדם לכפרות.

חיות  של  שלם  יום  הוא  תשרי  ו'  יום 
רוחניות נעלות ביום זה הרבי שליט"א 

ות הדחיפות   , העמוד  לפני  נמתפלל 
מתחיל  זה  לקראת  מקומות  פיסת 
מבעוד מועד, ותלי"ת שהיה לי מקום 
כלומר  היושבים  האנשים  אצל  טוב 
אצל הבחורים העומדים הדחיפות שם 

נלמעלה מכוחתי אך אצל אנשים המ
נבוגרים והזקנים תפסתי לי מקום ישי

לא מראה שום  בה קרוב. אף שהרבי 
זאת  בכל  בתפילה  חיצוניות  תנועות 
היה מה לראות ולשמוע, ראשית הוא 
מתפלל בנעימות מיוחדת, אך במיוחד 

ניש להבחין לפי ההדגשות שהוא מד
גיש בעת תפילתו על כוונות מיוחדת , 
כמובן שדברים מעין זה אין בכח הפה 

נוהעט לבטאות, אולי הדבר מסור למ
שורר לבבי.

ו' תשרי יש התוועדות,  בלילה שאחר 
להתוועדות מעין זו שהוא בימות החול 
ויודעים על כך מראש )כי ישנם הרבה 
פעמים התועדויות בימות החול אך זה 
לא ידוע מראש( באים הרבה אורחים 
מקנדה,  כמו  רחוקים  ממקומות  גם 
חשובים  אנשים  הרבה  באים  כמו"כ 
רבנים וראשי ישיבות. גם הרב הראשי 

ההתווע להתוועדות.  בא  קנדה  נשל 
היה  לא  מיוחדת  בשבילי  היתה  דות 
לי בנתיים כזה התוועדות הרבי דיבר 
הרבה מזה שהקב"ה נמצא קרוב לכל 
יהודי בעשי"ת ואיך צריכים לנצל זמן 
שהרמב"ם  מה  הביא  הוא  כזה,  חשוב 
בצדקות  אלו  בימים  שמרבים  כותב 
ובשאר מע"ט, הוא גם דיבר על צדקה 
לאיזה  ומספרים  שבאים  ברוחניות 
עכשיו  נמצא  שהקב"ה  לך  דע  יהודי 
קרוב וצריך לנצל את הזמן ה"ז צדקה 

ברוחניות,

פאה  מסכת  על  סיום  עשה  גם  הוא 
שכתוב  מה  עם  הדברים  את  וקישר 
שם בנוגע לעני שהדין אצל עני שאם 
יש לו פחות ממאתים זוז ה"ז לוקח מן 
הצדקה. אך אם יש לו אפילו חמשים 
זה  הרי  בהם  ונותן  נושא  הוא  רק  זוז 
זוז והננ  200  חשוב כאילו יש לו כבר
רק  לומד  אדם  שאם  ברוחניות  משל 
לעצמו אם חסר לו קצת הרי זה כבר 

נעני אך אם הוא נושא ונותן בהם כלו
לו  יש  אם  לאחרים  מר שהוא מלמדו 
בנתיים רק 50 אין זה כבר נחשב לעני. 
בסוף התועדות הוא חילק 2 דולר לכל 

אחד. 



| כא |

טובה  חתימה  וגמר  חתימה  בברכת 
נלשנה טובה ומתוקה בגו"ר ובכל הע

נינים.

 חיים שלום

 

שנת תש"מ

מכתב י"א

ב"ה     
חוה"מ סוכות תש"מ אצל בית חיינו

הגענו  במנוחה  עברה  ב"ה  הנסיעה 
…הל ההתוועדות  לפני  שעות  נכמה 

כנו לתפוס מקום להתוועדות,

ות"ל מצאנו מקום טוב, לעת המועד 

נכנס כ"ק אד"ש, ובשמחה הודינו לה' 
שה ברכת  וברכנו  להתראות  נשזכינו 

חיינו.

נההתוועדות היה מיוחד מאד )כן אומ
גם אלה שבאו בתחילת החודש(  רים 

פאברינ אגהובענר  שנקרא  מה  נהיה 
לי הרגשה אחרי ההתווע נגען. היתה 

דות שכבר אפשר לנסוע חזרה הביתה 
זה לבד היה כדאי כל הנסיעה  כי על 
דיבר  בהתוועדות  רווח.  הכל  ומעתה 
שזה  מהר"ש  הרבי  שהרי  ע"ז  הרבה 
יום ההילולא שלו היה מתנהג ברחבות 

נכנגד שרי המלוכה, ועד"ז צריך להת
ננהג נגד האל זר אשר בקרב האדם בה

רחבה נגדו, דיבר על זה הרבה.

אח"ז דיבר מאמר על חג הסוכות. וגם 
דיבר אח"כ על המצב בא"י.
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שלא  מה  הפעם  זכיתי  סוכות  בערב 
זכיתי עדיין הרבי שליט"א נתן הפעם 
נותן  הוא  ירושלים.  עבור  מינים  ד' 

ועי מדינות  וכמה  לכמה  שנה  נכל 
רות. הפעם גם ירושלים ביניהם , והיו 
מירושלים  אנשים  ג'   להכנס  צריכים 
ואני הייתי ביניהם. נפתלי לא הסכים 
, והיה  בשום אופן שהוא ישאר בחוץ 
שם אחד שאמר שאם כך גם אני צריך 

להישאר בחוץ.

אך נכנסתי יחד איתו, כשנכנסו הרבי 
ובחדר הקדמי  ליד פתח חדרו,  עומד 
על  מונחים  התחתון  עדן  גן  הנקרא 
מד'  מין  שולחן  בכל  שולחנות  כמה 
שיחי'  נפתלי  גם  כשנכנסתי  המינים. 
לא  משהוא  ושאל  בנו,  הביט  הרבי 
היתה  השאלה  אבל  בדיוק  שמעתי 
האם גם הוא … ואח"ז נתן חיוך ואמר 

ברא כרעא דאבוה הכונה בן הוא כמו 
רגל אביו,

 אחרי זה כשבחרנו את ד' מינים נגשנו 
כללית  ברכה  ונתן  שליט"א  הרבי  אל 

וש העם  ושלימות  התורה  נלשלימות 
על  הביט  אח"ז  ועוד.  הארץ  לימות 
נפתלי ואמר לו "גי נעם אהדס" נגשתי 
אתו לקחת הדס הוא גם התעמד ליד 
הרבי והרבי נתן לו ברכה בפ"ע שיהיה 

נחסיד ירא שמיים ולמדן. ואמר לו שי
אלי  ופנה  בשמים  על  זה  עם  שתמש 
בבית שיערבו  לכם בשמים  יש  "בטח 

את זה ויהיה זה חלקו".

בפי  מילים  אין  אדבר  ומה  אומר  מה 
הגדולים  חסדיו  על  להקב"ה  להודות 
יסיר  לא  כן  זה,  כל  שעל  חינם  חסד 
השם חסדו מאתנו וכל בית ישראל עד 

עולם.
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ולהתראות  שמח  חג  בברכת  ואסיים 
בשמחה וטוב לבב בירושלים תו'. 

חיים שלום

יחידות

תשכ"ט

לימוד  להוסיף  יש  הלימוד:  בסדר 
שלמדו  כאלה  ישנם  למעשה  הלכה 
הלכה  ידעו  ולא  בישיבות  שנים  כמה 
ולא  תפילה  הנהנין  ברכות  למעשה 
להתבייש בזה שהרי סכ"ס העיקר הוא 

והסידו שו"ע   קיצור  מתוך  נהמעשה 
רים לכה"פ ואף אחד אינו צריך לידע 

נמזה. כמובן צריך להיות זה מחוץ לס
דרים.

והרמב"ם  מהגמ'  ידוע  תפילה:  בענין 
נדמה  )כן  גאר מחמיר שהעיקר  מאיז 
והסדר  מחשבה  הרבי(  של  לשון  לי 
בזה צריך להיות שבימות החול צריך 
הזמן  לפי  המילות  בפירוש  להתפלל 

המתאים.

ובענין הריכוז בתפילה ולפני זה:

צריך לחלק את התפילה לחלקים עד 
שבמשך שבוע או עשרה ימים יעברו 

נעל כל התפילה לפי זמן המתאים וב
חלק זה אפשר להתרכז ועצה להתרכז 
פתוח  הספר  שיהיה  ותפילה  בתורה 
בידעו  סגורות  בעינים  שחושב  ואף 

שהספר פתוח יוכל להתרכז.
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בענין עבודת התפילה: ה"ז כשמו און 
כולם  ואצל  מעטערן  זאך  דארף  מען 

זה כך.

הענינים  ללמוד  צריך  קב"ע:  בענין 
הקבלתעולניק  במעלת  המדברים 
כמוסר וחסידות ומוטב יותר חסידות 

ולחשוב בזה בלכתך בדרך.

נבענין הלימוד: מובן מפסק הגמ' לעו
נלם ילמד אדם במקום שלבו חפץ ומו

בן שגם באופן שלבו חפץ, אך בכולל 
עצמו יש ללמוד לפי הסדרים ובזמנים 

הפנוים ללמוד לפי אופן שלבו חפץ.

בענין עשה לך רב: אין זה דוקא לזה 
בסביבה  למצא  וצריך  לים  שמעבר 
להסיח  אפשר  שיהיה  אדם  הקרובה 
צוקומען  אויך  קענן  יועיל   ועי"ז  לבו 

לשייכות לרב שמעבר לים

דאך  האט  מען  ההתקשרות:  ובענין 
אזוי פיל גירעט - הרי כ"כ הרבה דובר 
בהתוועדויות בענין לימוד התורה הרי 

נע"י הוספה בלימוד התורה יהיה ההת
קשרות.

שהכונה  שנדמה  או  שיש  מה  בענין 
בשביל הזולת: הרי כפסק הגמ' לעולם 
שלא  ומתוך  לשמה  שלא  אדם  ילמד 

נלשמה יבא לשמה ומען דארף איינש
נפאנען )היינו לחבר(  דעם יצה"ר לע

נין תורה ומצות ועבודת התפילה וכן 
בענין המדה מגונה יש לעשות באופן 
זה ומען דארף דעם יצה"ר מסביר זיין 
איינשפאנען(  היה:  הרבי  שלשון  )או 

הרי באם יודע לשני את זה יהיה ביזי 
בזיונות.

מן  שזה  מפני  הוא  החלטות  בענין 
וע"פ  עקרי  בענין  הקצה  אל  הקצה 
תורה מעט מעט אגרשנו. וצריך לקבל 
האט  אז  און  ואח"כ  לחודש  החלטה 
זיך איינגעשטלט )כלשון הזה או קצת 
שלשון  ]או  יותר  לקבל  אחר(  באופן 

הרבי היה: הלאה[

מה שאתה כותב שהנך הולך לפני שש 
וחוזר בחצי התשיעית פויפצען )אמרו 
זה דרך  בקול רם ומתרעם( שעה אין 
לחיי משפחה ע"פ תורה או און סי איז 
נישט גוט פאר זיך, פאר די וייב ,פאר 
די משפחה, און מען דארף מבקר זיין 
ושאנ היום  באמצע  מינוט   10  לכה"פ
שלא  וענה  זמן  לי  אין  בצהרים  לתי 
בצהריים ויהיה בשאר היום. והיות וזה 

ע"פ תורה תמצא לך כבר זמן

נבענין תיקון על העבר: יש צריך אויס
ותניא  משניות  תושב"פ  אותיות  חזרן 
בע"פ ובזמנים הפנויים ובלכתך בדרך 

לחזור על זה

להתחשב  צריך  מגורים:  מקום  בענין 
בעקרת הבית.

 

תשל"ד

הרב  עם  כבר  דברתי  לכולל  בנוגע 
כהן )הרב אברהם הירש כהן( כשהיה 
בליובויץ  היה  לא  הכולל  שענין  כאן 
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זאך  קאכן  זי  וואס  ולאלו  וקרמנצ’וג 
אין לערנען נותנים האפשרות שיהיה 
להם פרנסה. וישנם שני סוגי כוללים 
אחד שזה הכוונה לפרנסה וזה פרנסה 
עדינה , והשניה וואס זיי קאכן זאך אין 
און  לזה.  האפשרות  ונותנים  לערנען 
די נפ"מ לפעול איז אז זיי קאכן זיך אין 
מישהוא  ברחוב  כשפוגשים  לערנען 
און אז ער זאגט אסברא אין סומכוס 
את  ער  זאגט  אינעם  טרעפט  ער  או 
שאמר...שזה  כמדומני  הזו,  הסברא 

מראה שכך הוא בכולל  

פאפיר  רק  וזה  זה  ניכר  אינו  בקובץ 
ער  זאגט  קאפ  אגליכע  האט  ער  אז 
שחסר  מראה  זה  אך  סברא.  אגלייכע 
דער זאך קאכין זאך אין לערנען, כמו 

ורמינהו ת"ש

און אז איר האט זוכה גיווען צו שטיין 

בראש שאפילו ריש גרגותא מן שמיא 
בהנוגע וואס איר פרעגט וועגן ממשיך 
וויבלד  זיין אבער  זיין אוודאי ממשיך 
אז איז פארבונדען מיט קארלין נישט 
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לזכות

 הרב חיים שלום שיחי' בן מרים 
ולרייעתו אסתר לאה שתחי' בת נחמה

דייטש

לאריכות ימים ושנים טובות
ונחת מכל הצאצאים והצלחה

 בהפצת המעיינות חוצה

 

 הרב יהודה ליב שיחי' בן מרים
ולרייעתו זיסל שתחי' בת רבקה גיטל

ניומאן

לאריכות ימים ושנים טובות
ונחת מכל הצאצאים והצלחה

 בעבודת החינוך





לזכות
החתן לוי יצחק שי’

 והכלה רחל לאה תחי’
 ניומאן

  
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת

 ביום שלישי, כ”ג אלול
תהא שנת פלאות אראנו


