




 גמלנו אשר הטוב על יתברך להשם והודיה בשבח
 'שי מענדל מנחם 'הת היקר בכורנו בננו להגיע וזיכנו
   ,המצוות לעול

 ועניינים פרקים כתשורה לכם להגיש מתכבדים אנו
 ר"אדמו ק"לכ ההתקשרות לחיזוק יוסיפו ודאי אשר
 א"תשי בשבט ו"מט במכתבו 'הק כלשונו דורנו נשיא

 חורף עבר קיץ כלה כאשר הגעגועים מתגברים"
 .נושענו לא ואנחנו

 חשש מקום ויש .שלו את עושה ההרגל שני מצד אבל
 לנשיאנו ההתקשרות וחום ואור ,הדבר יתיישן אשר

  הלוך ילך – חד כולא אשר – ולהוראותיו לתורתו
 ."ו"ח וחסר

  ההתקשרות את המחזקים עניינים נביא זאת מפאת
 :כדלהלן לרבנו

 
  ה"תשמ בטבת מעשרה ר"אדמו ק"כ משיחת קטעים 

 כיבושין דברי – בשבוע 'ה מיום זו שנה כקביעות –
 .ותענית צום בימי לומר הרבי שנהג כפי

 
 ג"תשכ תשרי – ראשון בפרסום מיומן קטעים 

 .'שי הרטמן יוסף 'ר ח"הרה החתן סב י"ע שנכתב
 

 תשורה

 פתח דבר

* 

* 



 דורנו נשיא ר"אדמו ק"מכ ראשון בפרסום מכתבים
     .ה"ע רוזנבום אברהם 'ר ח"הרה רבא לסבא

 
  * 

  על הרשקופ 'שיחי יוסף ח"להרה להודות המקום כאן
 'שיחי דובער שלום 'ולת ,התשורה בעריכת עזרתו

  .זו חוברת ועימוד עיצוב על הרשקופ
 

  חלק שנטלו אלו לכל להודות הננו זו בהזדמנות
  יתן .הטוב כגמולם ה"הקב להם ישלם ,בשמחתינו

 ן'רבי ן'מיט זיך ן'זעה נזכה בימינו שבמהרה ת"השי
  ,והשלימה האמיתית בגאולה גוף א אין למטה דא

   .ממש ומיד תיכף

 פתח דבר

 אריה ודבורה הרטמן
* 

 .ה"תשע'ה "ולשמחה לששון יהפך" בטבת עשרה מוצאי
 ו"ת ק"ארה , עילית ביתר

* 





 דבר מלכות

 ליום הבר מצווה שלו –מכתב הרבי לאבי חתן בר המצווה 
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 דבר מלכות



 תשורה



 דבר מלכות



 תשורה



 דבר מלכות







 תשורה

 "שהחיינו"' פרק א
 :12:10 השעה ב"תשכ'ה באלול ו"כ 'ג יום ,ה"ב
   ..."הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו ...ברוך..." 

  - א"שליט ר"האדמו ק"כ אל הראשונה בפעם לטוס זכיתי .עצומה ההתרגשות
 !מליובאוויטש הרבי
 .בלוד התעופה-שדה של הקרקע מעל אדיר ברעש מתרומם המטוס ,זה ברגע
  ...מתחתינו נראית רבתי אביב תל .ענק ,במטוס ממריא שאני בחיי ראשונה פעם
  הקדושה לארצינו שלום ...למטה פרוש הכחולים מרחביו על הגדול הים הנה

 אברהם ח"הרה "בגורל הזוכה" מקריא הנסיעה במהלך .מאחור כבר הנמצאת
  "תפילין-מבצע"ב השתתפנו .ובחומש בתניא ת"חת שיעור את ד"חב-מכפר לידר

 ...לנוסעים
 ...אירופה בהרי הגבוה "בלאן-מונט"ה מעל כרגע עברנו ..." 'ה מעשיך גדלו מה"

 מפלי ,קסומים אגמים ,ומבותרים מפורצים הרים ,מתחתינו המושלגת שוויץ
 עם המפגש :שלנו היעד לעבר מתקדמים אנו העיקר !נפלא ממש .גועשים מים

  !הרבי
 לנו הממתינים 'שי ש"אנ עם מרגשת פגישה .בפריס התעופה בשדה חניה

   .'770'ל ושליחויות מידע ומעבירים
 .חסידות מאמר ללימוד הזמן את מנצלים ואנו המראה שוב
 כה העולם !יאומן לא !יורק-ניו מעל אנו .ישראל שעון לפי חצות לאחר 2:00
 ...מהבהבים  "הענק הכרך" אורות מיליוני !?בהקיץ חולם אני האמנם .קטן

  מעט עוד ...העיר את המקיפים נהרות על מתוחים עצומים גשרם ,ענק כבישי
 ..."770"ל "חיינו בית"ל להגיע ונזכה קט

 ש"מאנ עשרות ...פנינו את מקבל קל גשם .יורק-בניו התעופה בשדה נוחתים
 נדיר דבר זה ה'הי ימים באותם) .הפנים קבלת באולם לנו ממתינים והתמימים

 ...פארקווי לאיסטרען נוסעים ה"ב (הקודש מארץ אורחים קבוצת לקבל –
 

 יוסף הרטמן' התקטעים בפרסום ראשון מיומנו של 
 "ג"תשכ'תשרי ה לליובאוויטשמסעי "



 .באלול ך"ז 'ד יום ,בלילה 30:10
 ."בו ונשמחה נגילה 'ה עשה היום זה
 !תגיע ק"מאה שהקבוצה עד ערבית בתפילת והמתין חיכה א"שליט ר"אדמו ק"כ

 חדר דלת נפתחת לפתע ..."הקטן הזאל" התפילה באולם שרר מוחלט שקט
  ...רבה בהתרגשות ומלכות בשם "שהחיינו" מברכים אנו ...נכנס והרבי היחידות

 והקדוש הבהיר מבטו ...הנוכחים כל את וחודר חד במבט סקר הרבי התפילה לפני
 לאחר ...אודותיך הכול ויודע אותך מכיר הוא כי במבטו ניכר ...ולב כליות בוחן

  בגורלי נפל .'שי ש"אנ משפחות אצל לאירוח האורחים את מחלקים התפילה
 הרבי מזכיר של אביו) 'שי גרונר מרדכי רבי נ"נו א"אי ח"הרה של אורחו להיות

  דודה בת היא 'שתחי רחל מנוחה הרבנית זוגתו ('שי גרונר ליבל הרב ח"הרה
 .'שתחי הרטמן שושנה רייזל הרבנית סבתי של ראשונה

 :באלול ח"כ 'ה יום
  סליחות 7:00 בשעה .השחר ברכות ,מקוה ,הרבה העייפות למרות ,לקום השכמנו

  ,להפליא מדויקות הרבי של תנועותיו כי לב שמתי .הראשונה בפעם הרבי עם
  .דומות וערבית מנחה ,שחרית התפילות בעת התנועות

 
 ההתוועדות הראשונה עם הרבי' בפרק 

 ב"תשכ באלול ט"כ 'ה יום
 יום ולרגל ו"ת ק"מאה האורחים לכבוד מיוחדת "התוועדות"ל יצא הרבי !הפתעה
  למטה האולם .נמרץ בדיוק בערב 9:15 ."צדק-הצמח" ר"אדמו ק"כ של הולדתו

 .(היום של מהאולם כשליש ששטחו "הגדול האולם" זה ה'הי הימים באותם)
  .הבימה של שמאל מצד עומדים הבחורים אנו .מאוד רב הדוחק ,גדולה הצפיפות
  לשולחנות מסביב בתווך ,הבימה של ימין מצד עומדים הנשואים האברכים

 יושבים הרבי של כיסאו מאחורי .החסידים זקני יושבים לבנות במפות מכוסים
 ...ָשא" .לבנים זקנים בעלי קשישים ישיבות ראשי ,"משפיעים" ,רבנים עשרות

 דבר על בשיחה פותח הרבי .מקומו את ותופס מהירים בצעדים נכנס הרבי "...ָשא
 .השכינה פני מקבלת הגדולה אורחים-הכנסת של מעלתה

 העיר מפתח את מוסר "ד"חב כפר"מ 'שי פלס יעקב 'ר ח"הרה :הפתעה עוד
 המפתח לעניין מיוחדת שיחה מקדיש-הרבי .א"שליט ר"האדמו ק"לכ גת-קרית

 יומן



 ."וקדושה לוקות-א לעניני שייכת תהיה העיר כל ...העיר את ופותח הסוגר"
  של יצירתם פרי ,חדש "סטנדר" – א"שליט לרבי תשורה מעלים :למתנה וממתנה
 הלומדים שלי תלמידים בהם ,ד"חב-כפר למלאכה ס"בביה לנגרות ס"בי תלמידי

 נשארים ואנו הלילה בחצות בערך מסתיימת "ההתוועדות" .חסידות אצלי
 הבחורים .'שי כהן יואל ח"הרה "הראשי חוזר"ה עם בוקר לפנות 2:00 עד "חזרה"ל

 'והת פרידמן ישראל 'ר מתבלטים בעיקר ,משפצים ,מתקנים ,מסייעים התמימים
 .ליפסקר בערל

 :ג"תשכ ה"ר ערב 'ו יום
  למטה "סליחות"ה היום .'770'-ל ורצים במקוה טבילה כרגיל .מוקדם קמנו

 לאחר .דרומית-המזרחית בפינה הרבי של מקומו .'שי ש"מאנ הרבה הגיעו .באולם
  ...למעלה הקטן "זאל"ב הישיבה של במנין הרבי עם התפילה התקיימה ,הסליחות

 ,"הנדרים-התרת" את ולשמוע לראות רוצים כולם צפיפות ,דוחק ,התפילה בסיום
  הקהל לכל פנה אז ..."כוח יישר" להם ואמר והזקנים המכובדים למנין פנה הרבי
 ..."ומתוקה טובה לשנה ,טובה וחתימה כתיבה" :ואמר
  ."אוהל"ל נוסעים ומיד ...נרגש ובלב רוטטת ביד "נפש-פדיון" ומסרנו עברנו

-ברמת שלי "המשפיע" של בנו 'שי ינסקי'בליז שמואל 'ר עם "טרמפ" תפסתי
  חסידות אצלו ללמוד זכיתי אשר ,א"שליט ינסקי'בליז מאיר 'ר 'וכו ח"הרה יצחק
 התחלנו .5 עוזיאל 'ברח ,גן רמת ,יצחק ברמת ד"חב ס"ביכנ נוסד כאשר 14 מגיל
 ..."מגיע הרבי" לחש-רחש ולפתע (נפש פדיון) נ"פ הנחנו ,"לשון המענה" את לומר
 .ע"נ יצחק-יוסף רבי ר"האדמו ק"לכ האבן-למצבת מסביב לשטח נכנס הרבי

 ם"פני ובהם גדולות חבילות שלוש ובידו גרונר ליבל ח"הרה המזכיר מאחוריו
  לכיוון ופניו מערב בצד עמד הוא .כחולים גומי בנעלי נעול הרבי .תבל-רחבי מכל

  חבילות של "שקים" שלושה .כתיפיו על והפרט הכלל צרות של הנטל כל .מזרח
  לרפואה זקוקים כמה ?ם"הפני כתיבת בעת נשפכו דמעות כמה יודע מי .צרות

  את למצוא זקוקים כמה !?וקיימא חייא בזרעה להיפקד זקוקים כמה !?שלימה
  ."מקיים ה"והקב גוזר צדיק" !?זוגם בת\בן
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  .ל"ז פומרנץ ה'נחמי התמים וחברי ידידי של הרענן קברו את גילתי "האוהל" ליד
 בטביעה מותו את ומצאו ובחסידות בקדושה והתעלה עלה. בלוד  עימנו למד

 .כ"תש באלול 'ג נפטר .וישר תם איש נ"פ" :כתוב מצבתו על ...באגם
  

 .ג''תשכ השנה ראש
 .'הק בתפילתו ולראותו א''שליט הרבי ק''כ ליד קרוב לעמוד זכיתי
 .ח''מכפ לידר 'שי אברהם ר העמוד לפני התפלל השנה ראש של הלילות בשני

 .זלמנוב שמואל ח''הרה ומוסף דוכמן זלמן שניאור ח''הרה התפלל -שחרית
  גדול תהילים גם הסטנדר על מונח היה .וישן גדול מחזור מתוך התפלל הרבי

  מרופד ,מאוד יפה הרבי של כסאו .יד-שעון גם מונח היה הסטנדר על .'אור-יהל'
 .במשענת רבים עץ-פיתוחי ,אדומה בקטיפה

  .שמאל ברגל מתחיל ,אחורנית פוסע הרבי ע''שמו תפילת בסיום כי ,לב שמתי
  מעט כורע :דרבנן במודים  .ימין ברגל חוזר כ'אח ...הפסיעות 'ג בסיום עומד

  בדיוק תהיה הטלית כי מקפיד הרבי כי ,לב שמתי ,כן .שוב כורע כ''ואח בהתחלה
 לעיתים .ומאחוריו מלפניו הציציות את מיישר הוא .'הק כתפיו על באמצעה

 .לעמוד נשאר הרבי ע''שמו אחר עד . הציציות ארבעת כל את מחזיק
  

 הרבי אמר ,ה''דר 'ב תפילות בכל וכן תשרי 'לב אור ק''מוצש ',ב ליל בתפילת
 שינא הרבנית וזוגתו הורנשטיין מענדל מנחם  ח''הרה ,וגיסו גיסתו נ''לע ,קדיש

  ג''תש שנת ה''דר 'ב ביום .פולין אזרחי היו הם .צ''הריי ר''אדמו ק''כ בת ,ד''הי
 .בתוהו עלו ההצלה מאמצי כל .ש''ימ הנאצים י''ע נרצחו

  
 :השופר-תקיעת' פרק ג

  ,בחיי לראשונה ,שופר תקיעת לשמוע זכיתי ,ראשון ביום שחל ה''דר 'ב ביום
  ר''אדמו ק''כ של שופרו שזהו לי אמרו ,ושחור קטן השופר .הרבי ר''אדמו ק''מכ

 ידו אצבעות ושתי ,הימנית בידו באגרופו ,קמוצות בידיים מחזיקו הרבי .ש''מהר
 .וברורות מצוינות תקיעות יצאו השנה .'הק פיו על מניח השמאלית

  בטליתו מכסה לתקיעה תקיעה בין .השולחן על מונחים ,ם''הפני חבילות  שלושת
 והצפיפות הלחץ ...דממה ,הוד נורא ומראה ,להבים הקדושות פניו .ם''הפני את

  
 

 יומן



 .התקיעות של והנשגב 'הק המעמד את לתאר אפשר אי ,מנשוא קשים
 

 .לתשליךצועדים עם הרבי ' דפרק 
 הרבי .ארוכות שורות בשתי מסודרים ,וטף זקנים ,חסידים מאות וחמש כאלף...

 ''נפולאון מארש''ב כולנו .צבאו בראש כמלך ,בראש צועד דורנו נשיא ,א''שליט
 .האירוע את ומאבטחים הסדר על שומרים יורק-ניו משוטרי עשרות .אחריו

 הענק לפארק צועדים .עוברת הארוכה התהלוכה שכל עד התנועה את עוצרים
 ...''תשליך''ה תפילת נאמרת האגם ליד שם ,פארקווי איסטרען שדרות בסוף
 ,שיחות ,מאמר .ה''ר להתוועדות ,הרבי הוראת לפי ,ידיים נוטלים ,מכן לאחר מיד

 ''ברכה של כוס''כ וחלוקת
 (ופורסמו הודפסו ,ה"ב ,והשיחות המאמר)

 
 .היחידות הראשונה' הפרק 

 לנו הודיעו כך ,"ליחידות תכנסו ג'תשכ'ה בתשרי 'לו אור בלילה 'ד ביום"
   .פעמים ליחידות נכנסים ל''מחו שהאורחים נהוג היה שנים באותם .מהמזכירות

  חזרה הנסיעה לפני החגים לאחר שניה ופעם ''לעשור כסה בין" ראשונה פעם
 .למקומם

 לליובאויטש בואם יום את שהחשיבו חסידים שהיו,ידוע ...מאוד רבה ההתרגשות
 הולדתם כים בחייהם הראשונה יחידות'ה את החשיבו ,אחרים .הולדתם כיום

 הכין שנים שלוש .'וכו תהילים אומרים ,בגדים מחליפים ,במקווה טובלים .הרוחני
 תומכי בישיבת ,קסלמן חיים שלמה 'ר ח''הרה והנערץ הדגול המשפיע אותנו

 יודע הרבי .ומעשה דיבור ,המחשבה את לטהר צריך .האלו לרגעים בלוד תמימים
 ''יחידות'ב :כתבת ולא סיפרת לא אם ובין כתבת/סיפרת אם בין ,הכל את עליך

 .יחידה לחיה עד ,שלו ונשמה רוח ,בנפש הרבי אל החסיד מתקשר
  באבנט חגורים .הרבי חדר לפני ''חדרון''ה נקרא כך '',התחתון עדן גן''ב עומדים
  .דקות מספר אחד כל ,ויוצאים נכנסים אנשים .ארוך התור .לחליפה מתחת

  להיות זכיתי .בלילה 10:35 בשעה נכנסתי .שתיים או דקה תמימים בחורים
 ה''את מנהל והנני היות .רב זמן נקרא שזה לי אמרו !דקות כעשר פנימה בקודש

 .כלליות שאלות כמה לי היו (הישיבות תלמידי איגוד) –
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 הרבי כאשר .והשאלות חות'הדו עם הדפים את הגשתי ,מהתרגשות רועד כולי
  עם ארונות .מסביב מבט להעיף הספקתי  .הדפים את במהירות קרא א''שליט

 הרבי .מזרח בצד ,השולחן ליד ,באלכסון יושב הרבי .ופשוט עתיק ריהוט ,ספרים
   :(זכרוני לפי חופשי באופן לעברית תרגמתי ) באידיש לי ענה
 :הראשונה היחידות תוכן

 להתחיל נהוג היה לא ימים באותם) ?ת"ר תפילין להניח להתחיל האם שאלתי
 (היום שנהוג כפי 13 מגיל 'אוטומטית'

 ולהתחיל להזמין צריך ,מאוד נכון דבר זהו ,ת"דר לתפילין בהנוגע " :התשובה
  לשאול אפשר כן אם ,מניחים שלא סוכות המועד חול יש הרי בינתיים .להניח

 ..."מעכשיו כבר להתחיל ואפשר ולהניח ממישהו
 "לחוד להם אכתוב .'וכו "ה"הרא כפר" ,"חמד-שדה"מ נ''פ-למכתבים בהנוגע"
 
  שצריך בודאי ,(התיכונים או) תיכוניות-ישיבות תלמידי עם לפעילות בהנוגע"

 חדש כח יש אם .ס"ביה תלמידי עם להפסיק לא כמובן .שאפשר כמה לפעול
 במקום פעילות להפסיק צריך שלא כמובן .לפעולה להכניסו צריך לפעול שיכול

  שהם כאלו על בפעולה ולהתרכז לפעול יש אלא .שני במקום להתחיל כדי ,אחד
  המילה זוכר לא)...(?) לישיבה למשכם ושאפשר "להטפיח מנת על טופח"

 .(המדויקת
 

  "(איצקה)"-יצחק ח"הרה ידידי ,ישראל גן קייטנת מנהל ידידי י"ע התבקשתי
 :לשאול גאנזבורג

  את רכזתי שנים באותם) ?ל''מחו ילדים ד"חב בכפר לקייטנה להביא כדאי האם
 (ד"חב בכפר "ישראל-גן" קייטנת

 :ענה הרבי
  ותוכנית גדולה אחריות זוהי -ל"מחו ילדים להביא– ד"חב-בכפר לקיטנה בהנוגע"

 ..."כדאי לא ולכן גדולות הוצאות תהיינה ,הנפש פיזור של
 
 ."פרטיות בפרטי לו לענות אוכל ואז במכתבו לעיין צריך ....א.לש בהנוגע "
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 (שלמה לרפואה שמות רשימת הכנסתי)."הציון על אזכיר נ"הפ לרשימות בקשר "
 

 :7 לשאלה הקדמה
 קרץ דוד התמים ,הטוב חברי ,בלבד וחצי לחודש מהצבא "יציאה היתר" קבלנו
 חצי ולפחות שנה שנשאר הסכים לא אופן בשום הצבא (ט"שאבדלח) ואנוכי

 .ברכה ובקשתי לעשות ניתן מה הרבי את שאלתי .שנה
 :הרבי תשובת

  כיוון ,בעצמכם תפנו שאתם מתאים לא כאן שהותכם זמן להארכת בהנוגע "
 נבקש שלא הגיוס-בלשכת אותנו החתימו ;הערה) ."שחתמתם למה סותר שזה

  את לגמרי מבטלת איננה המודעה גם" "(770"ב ללמוד להשאר זמן הערכת
  מנהל)..."ניב ממר עבורכם ובקשו שהם לוולף או לנריה שתפנו טוב ולכן החתימה

 .(הגיוס לשכת
 ועם ביחוד הנוער עם ובפעולות ,בכלל המעינות בהפצת שפעולותיכם יעזור 'ה"...

  .סיים הרבי ..."וברוחניות בגשמיות הענינים ובכל המצטרך בכל יעמדו ,הקייטנה
   .כנהוג אחורה צעדתי .הראשונה היחידות הסתיימה ,בכך

 3:30 בשעה הסתיימה ליחידות האנשים קבלת .הלילה במשך נכנסו איש כשבעים
 התוועדנו מכן לאחר .ל"הנ כל את וכתבתי שקטה לפינה הלכתי מיד .בוקר לפנות

 התבקש שיצא אחד כל .התמימים ועם (ל"ז) רסקין דוד ח"הרה המשפיע עם
 ...פנימה מהקודש "משהו" לספר

  
 .ג"ערב יום כיפור תשכ' פרק ו

  
 . חנה מרת הצדקנית מהרבנית "לאקח" לקבל זכיתי

  
  הולך אני" :לו השבתי .גרונר משה הרב התמים אותי שאל "?הולך אתה לאן"....

 אחר גם תשיג נעלים" . קינגסטון ברחוב זה היה ."כיפור ליום גומי נעלי לקנות
 זקני של קטנה לחבורה הצטרפתי .משה 'ר לי השיב "עכשיו איתנו בוא ,כך

 .גרונר לייבל ח"הרה ,דורנו נשיא הרבי של מזכירו ביניהם ,החסידים
   .לי עונה הוא "תדע מעט עוד" ....? "הולכים אנו לאן" :שאלתיו שוב .הסתקרנתי
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 קינגסטון פינת 1418 פריזידנט ברחוב צנוע לבית מגיעים אנו קלה צעידה כעבור
 :לי מגלה הוא ,לדירה הכניסה לפני אז ורק במדרגות עולים

  ק"כ  של אימו -חנה מרת הצדקנית מהרבנית "לעקח" ,דבש עוגת לקבל הולכים
  שניאורסון יצחק לוי רבי והחסיד הצדיק המקובל הגאון אשת .דורנו נשיא הרבי

 .ובחיוך פנים במאור המשלחת את קיבלה הרבנית .ל"זצ
  

 עם מלכות -חן,ביותר אצילית דמות.וחסד חוכמה ,לב וטוב פיקחות מביעות עיניה
 .ה"ב ,ביותר נדירה בזכות זכיתי .פניה על וענווה חסד של חוט

 גמר" :הקדושה ברכתה את לקבל המלך אם ,הצדקנית הרבנית את לראות
  העתיק המנהג כפי ,"לעקח" פרוסת בצרוף  "ומתוקה טובה לשנה טובה חתימה

 בשר מתנת לבקש האדם על נגזר ו"ח אם ,כיפור יום בערב "לעקח" שמבקשים
  לראות זכיתי בה  והאחרונה הראשונה הפעם זו הייתה .חובתו ידי בזה ייצא ודם
 הגאון בעלה למען גבולות ללא נפש מסירות בעלת אישה ,הצדקנית הרבנית את

  באותן והחסידות היהדות הפצת ולמען שניאורסון יצחק לוי רבי הצדיק המקובל
 .."הברזל מסך"ל מעבר ,אפלות שנים

  
 :שלי הפרטי "אייכה"ה

 שליש היה האולם אז .חיינו בבית "הקפות" מתקיימות כידוע ,עצרת שמיני בליל
 היה הדוחק .הנוכחי לגודלו אותו הרחיבו ח"תשכ בשנת רק כידוע .היום מגודלו

 כולם המקום ותושבי האורחים המוני של והלחץ הצפיפות את לתאר קשה ,גדול
 הרבי מול ,הקודש ארון ליד קרוב מקום לתפוס זכיתי .הרבי אל קרוב לעמוד רצו

  ראיתי בחיי לראשונה .עצומה הייתה השמחה .והמאירות הקדושות בפניו ולחזות
  לקהל הסתובב הרבי ההקפות בשעת .ההגבלות מכל למעלה ,אדירה כה שמחה

  כלות עד ,ובהתלהבות בעוצמה שבקעה השירה על הקדושות בידיו "ניצח"ו
 .הנוכחים אלפי מפי ,הכוחות

  או בסידורו לעיין מפסיק הרבי את רואה הנני השניה ההקפה לפני ,לפתע....
  הקדושות פניו כאשר עמד הרבי כידוע.שלפניו הסטנדר על מונח שהיה,בספרו

  פנה ,מסביב שעמדו הבחורים על הסתכל הרבי .הקיר אל,מזרח לצד מופנות
 :תרגום !"?הרטמן יוסף איז אוו" :ושואלו 'שי גרונר לייבל הרב ח"הרה למזכיר
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 ....... !?הרטמן יוסף היכן
 ....מקומי על וקופא הזה המשפט את שומע אני

  את שוב שואלו הרבי ואז ...דמיון סתם וזהו טועה אני אולי .בי אחזה צמרמורת
 אותי לחפש מתחיל ג"הריל המזכיר .ל"הנ השאלה

  זזו אותי שהסתירו האנשים .הקודש ארון ליד מולו עומד אני פרטית ובהשגחה
 ,והחודרות הטהורות בעיניו עלי מסתכל הרבי ....אותי יראה שהרבי כדי לצד

 שאומרים כפי "מיליונים ששווה" הידוע החיוך ,רחב חיוך מחייך ,מאירות בפנים
 הבחורים....בשמחה יותר להיות למעלה מלמטה ,בידו לי מסמן והוא...החסידים

  להישאר לי רמז הרבי אך .הבימה ליד הראשונה לשורה שאגש כדי מקום לי פינו
 קדוש במעמד שמי הזכרת מעצם המום עדיין אני ...בשמחה ולהיות במקומי
  ספרי חלוקת על האחראי דוכמאן זלמן 'ר ח"הרה ...אפתעה עוד והנה ....זה ומרגש
  יוסף איז אוו"  עלי שאל שהרבי ששמע לאחר .בשמי קרא להקפות  התורה
 אין לשמחתי .תורה ספר עם השניה בהקפה אותי מכבדים .!?"הרטמן

  לי ומוסר הקודש מארון התורה ספרי את מוציא אלטהויז בנימין ח"הרה.!גבול
 הרבי אצל הקפה מקבל ,נשוי לא ,ואחת עשרים בן ,צעיר בחור ,תמים .תורה ספר

 שהכירו "אמריקנים"ה והתמימים ש"אנ לי מספרים כך אחר .  .........!!!ובנוכחותו
 כשאני היום עד .הרבי אצל הקפה יקבל שבחור ביותר נדיר דבר זה כי אותי

 ........!?זכיתי במה יודע אינני הזו המופלאה בעובדה מהרהר
 .שנים ושתיים חמישים מאז חלפו :הערה

 האלפים כל מבין כאשר ,הללו הגדולים הרגעים את משחזר אני קרובות לעיתים
 !"?הרטמן יוסף היכן" :שאל הרבי בהקפות שהשתתפו

  והשולחן התניא בעל הזקן רבנו ק"כ שנשאל !?"אייכה" השאלה על הסיפור ידוע
 הרבי שיחת עיין ) .'וכו הנפש מכלות אותו שהצילה השאלה .הרוסי השר י"ע ערוך
  (ע"נ יצ"הרי ר"אדמו ק"כ חמיו בשם דורנו נשיא

  הפרטי שלי !?"אייכה"ה זהו ,אך .סיטואציה לאותה בכלל להידמות שאנסה אני מי
  רוחניות עוצמות לי שנתן המשפט !!!.חיי את ששינה המשפט .האישי=

 .הרבי רצון את לבצע להשתדל ,עצומה ואנרגיה גדולה שמחה בי שנטע,כבירות
 כעבור .השונים "מבצעים"ב או ,הבורא בעבודת ,והחסידות הנגלה בלימוד זה אם

   המשלח של בכוחו (ל"תש בשנת ) ,ד"חב הר לנחלת לשליחות לצאת שנים שבע
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 נערים מאות והציל ,היום עד ה"ב ,שקיים .למלאכה ס"בי את ולנהל לייסד כדי
  ..."רחוב"ל מהתדרדרות

 הנדיר לקירוב זכיתי מדוע "ניחשו" ,שלי הקרובים הידידים והתמימים ש"אנ
  בעל הזקן ר"אדמו ק"לכ שביעי דור שאתה כיון לי אמרו חלק .הזה והמופלא

  בית שמחת" במסגרת רחוקה לשליחות שנסעת כיון אמרו אחרים .ע"והשו התניא
 קבוצה עם ואנוכי א"שליט טייכמן דב התמים הרב ידידי ,נסענו ,אכן ."השואבה

 .בוסטון ליד פרווידנס לעיר המקומיים ש"מאנ
 החסיד הרב המקומי השליח ,הקודש בלשון דברתי ,בסוכה שם שהתוועדנו לאחר

  הספר לבית עימו לקחנו למחרת .אצלו ללון להישאר בקשנו גורקוב דוד שמואל
 הרבי על החגים על בעברית ודברנו הכיתות בין עברנו .בעברית לימדו בו היהודי

  להמשיך לנו ענה הוא .רוח נחת לו שהסב לרבי ח"דו כתבתי .ד"חב חסידות ועל
 לב שם הרבי ,בוודאי .החג לפני "770" ל חזרנו ...עשינו וכך איתם בקשר

  כמה הסבירו כך ,הגלויה-הגשמית הסיבה וזו וחצי יומיים במשך להיעדרותך
  הרוחני  ממצבך אותך לרומם פשוט רצה הרבי  :לי אמרו אחרים ידידים .חברים

 נשמתך ירדה מה לשם !?בעולם תפקידך מה !?אתה מי !?"אייכה" תמיד שתזכור
 !?לעולם

 ...צודקים שכולם יתכן ,צודקים והם יתכן
  את בזיכרוני מעלה הנני .באוזני מהדהד הזה המשפט שנים ושתיים חמישים 

  אלו שמילים פשוט וגם כמובן .הללו והנפלאים הקדושים ,הנעלים הרגעים
  המעיינות בהפצת אחרים ולהפעיל לפעול פנימית רוחנית עוצמה בי נוסכות

 ...המיוחד ג"תשכ 'ה תשרי חודש באותו רבות מיני אחת חוויה זו....חוצה
 

 :חסידיו מחשבות קורא הרבי
  רשומה .ג"תשכ מפורסם תשרי באותו שחוויתי והנדירות המרגשות החוויות בין

  ההתוועדויות אחת לאחר .עדיין פורסמה שלא ,במינה מיוחדת חוויה בזיכרוני
  ח"הרה היקר ידידי לי סיפר ( מהן איזו כרגע זוכר אינני) ,החודש במהלך

  הבדלי למרות -ט"שאבדלח .(ל"ז) ,נון לבן שמו את ששינה בונין אלכסנדר
  כתוצאה נוצרו הקשרים  ,מצוינים אישיים קשרים לנו היו ,בננו הגבוה הגילים

   תומכי בישיבת לימודי בשנות ,הישיבות תלמידי איגוד=.ה.ת.א כמנהל מעבודתי
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ברעננה אותו ניהל יחד עם " בתינו"והתוועדתי במוסד הרציתי , כן. תמימים בלוד
 .במשך עשרות שנים, במסירות ובאהבה מרובים, רעייתו

בין . ושיחות קודש" מאמר"הרבי כדרכו בקודש חזר . נכחתי בעצמי בהתוועדות זו
"  לחיים"הרימו כוסית , שרו ניגונים, כאשר הקהל הקדוש, שיחה אחת לשנייה

אלכסנדר בן נון  ח"להרהפתאום הרבי פנה ". לחיים ולברכה"לרבי והוא ענה 
 (זיכרוני לפי,הבאיםואמר לו את המשפטים : ) וקרא לו בשמו

  ביסטדו  איצטער, ביתינואף מוסד  פארגעס, אף רעננה פארגעס, בוניןאלכסנדר "
תשכח  , בוניןאלכסנדר : "תרגום חופשי שלי"!!! אלץ בסדר איז דארטאן"!! "דא

רוב "!!!...... שם הכול בסדר. תשכח את מוסד בתינו עכשיו אתה פה, את רעננה
כיון שהכרתיו . מוחלט של הציבור לא שמע את הדברים ולא ידע במי המדובר

"  המוזרים"היטב ניגשתי איליו מיד לאחר ההתוועדות ושאלתיו לפשר הדבורים 
 .ששמענו עכשיו

 .בליובאוויטשלמד בצעירותו , חסידי חם -בעל רגש, אלכסנדר היה יהודי יקר' ר
 :הוא מספר לי בהתרגשות רבה

אני  . עלו במוחי מחשבות שונות, ר"ק האדמו"באמצע אחת השיחות שנשא כ"
המאמרים וההתוועדויות הנפלאות  , נהנה מהשיחות , יושב כאן בבית חיינו

 נושאת לבדה בכל הנטל הכבד של אחזקת  , אשתי מרת צפורה, והמרוממות נפש
 ".הן בבעיות הגשמיות והן בבעיות הרוחניות, הפנימיתיהמוסד 

הרבי קרא את מחשבותיי באמצע  : "הוא היה בהתפעלות עצומה ואמר לי
הרבי אומר שיחות ויודע מה  ,  יושבים כאן מאות ואלפים אורחים".... השיחה

 ...כל ההסברים מיותרים.....חושה חסיד פלוני בעת מעשה
 

 :סיכום קצר שלי
מחדש בקדושתו וצדקותו של רבנו נשיא  , פשוט מדהים להיווכח בכל פעם "

על דאגתו האישית , ללא שום הגבלות, מעבר לאהבת ישראל העצומה שלו, דורנו
 "....כאל בנו יחידו ממש, לכל חסיד

 
 :מיוחדת ביום ההולדת שליברכה 

 התקיימה  , לאחר התוועדות ארוכה שמחה ומרוממת נפש, במוצאי שמחת תורה
  
 

 תשורה



אמרו לי כאשר תעבור לקבל  כוסית יין חברים  .כנהוג" כוס של ברכה"חלוקת 
 .תזכיר כי היום יום הולדתך

 :אמרתי לרבי באידיש, "כוס של ברכה"למרות המהירות בה נעשית חלוקת 
 ".היום הוא יום הולדתי= "תרגום" מיין יום הולדת איז היינט"

נולדתי במוצאי שמחת  : הערה שלי? "חג באיסרובשמחת תורה או : הרבי שאלני
וכך כתבתי לרבי " חג איסרו"בארץ חל . ג בתשרי"אור לכ,תורה בארץ ישראל 

ל זה חל בשמחת "אך בחו. בשנים הקודמות כאשר בקשתי ברכה ליום הולדתי
 .תורה

  .היום"=היינט: "השבתי
זיין א  זאל: "הרבי מזג לי יין בידו הקדושה לתוך הכוסית שהחזקתי בידי ואמר

"  פון דיר  פרייכלאךדי תורה זיין  זאלאון , פון לימוד התורה יארא , יאר פרייליכע
,  שנה של לימוד התורה. שנה שמחה ה'שתהי: "תרגום. סיים בחיוך נפלא

 "...שמחה ממך ה'תהיושהתורה 
  
 

 יומן





 :ק"בכי תיקן הרבי .מהרבי הראשון המכתב זהו
 .'ש 'ל אותיות "שתבטל...לא"

 .'ת האות הוסיף הרבי "האמיתית" במילה
 ."הענין" למלה 'ה הוסיף הרבי ,"דומה" המתחלת בשורה
 ."הנפשי" ',ה האות נפשי למלה הרבי הוסיף אחריה בשורה
 ."זו תוסיף" 'ת האות את הוסיף הרבי ,"ס"סו" המתחלת בשורה

 מכתבי הרבי



 .הרבי מעודד ומברך להצלחה בנגלה ובחסידות ובהפצת המעיינות
 ...ולא ופעולותיו" ופעולותיהם", מענין לציין שהרבי כתב בלשון רבים

 ".וקיום המצוות"', הוסיף הרבי ו" בענייניהם" המתחלתבשורה 
וכן במלה  " שלהם"במלה ' הוסיף הרבי ה" בקישור" המתחלתבשורה 

 ".להם"
ה היה שיפור  "ב. 'וכושתתחזק בביטחונה  אימוברכה נדירה לבריאות 

 .בבריאותה

 תשורה



  מתוך להיות צריכות המעינות בהפצת שהפעולות הוא המכתב תוכן
 .הפעולות בהצלחת המוסיפות והם לבב וטוב שמחה
 ."בעבר ההצלחה"ש במלה 'ה הרבי הוסיף ,"והתקוה" המתחילה בשורה
 ."שהם" במלה סופית 'ם תיקן הרבי "ובפרט" המתחילה בשורה
  דימי" ',ד אות "ניסן ימי" למילים הוסיף הרבי "במבצע" המתחילה בשורה

 ."ניסן

 מכתבי הרבי



 ..."מכתבו לקבל לי נעם" ,הפתיחה מענינת
 ."המדריכים כל וחלק" הרבי הוסיף ,"ואשרי" המתחילה בשורה
  לפני "זכו" המילה את קטנות באותיות הוסיף הרבי אחריה בשורה

 "לעסוק"
 ."להבדיל" הוסיף הרבי ,"יחידם" בשורה
 ."ט"ולכוח" בסיום הרבי הוסיף ,המכתב כתיבת זמן עם מתאים

 תשורה



 ".ולהצלחה בעבודת הקודש חינוך על טהרת הקודש: "ק"כיפענוח 
כפי הנראה זהו המכתב הראשון בו הרבי מברך ומביע כי על סבא לעסוק  

 .בחינוך על טהרת הקודש

 מכתבי הרבי



'  והרבי הוסיף את האות ". המעינותבברכה הצלחה בהפצת : "ק"כיפענוח 
 ".תמיד כל הימים", ק"בכיושוב הוסיף . בדפוס – ט"לבשולפני בברכה 

 תשורה



  היה ,כרגיל .תמימים בתומכי תלמיד עדיין החתן סב , זה מכתב בזמן
   .הפרטי שמו לפני "אברך" התואר את כותב הרבי

  כפי . "'וכו שמים מלאכת מלאכתו" ניתוסף (ההולדת ליום) זה במכתב
  ס"בבי הערב בשעות חסידות ללמד שהתחיל כיון לזה זכה הנראה

 .ד"חב בכפר למלאכה
 :ק"כי פענוח

 ."המעינות ובהפצת ק"עטה בחינוך במלאכתו רבה ולהצלחה"
 .תם דרבינו תפילין הנחת לאי בתיקון המדובר – "לשאלתו במענה"

 מכתבי הרבי



 :ק"כיפענוח 
 ".ותשועות חן. והקודמיו"

 ".בברכת הצלחה בעבודת הקודש חינוך על טהרת הקודש" –בסיום 
  שיתעניןוכי הגיעה השעה , במכתב זה מרה הרבי כי ימשיך בפעילותו

 בשידוך

 תשורה



 .'מכתב הרבי במענה על ההודעה מהשתדכותם של סב וסבת החתן שי
 ".ולבשורות טובות תמיד כל הימים", טוב הוסיף הרבי-אחר ברכת מזל

 
התשובה האחרונה  . יוסף' בשולי המכתב השיב הרבי לשאלתו של ר

 ,  האם נכון שירכז את הקייטנה גם השנה, מתייחסת לשאלה
ב אלול  "שנקבעה לכ)אף שבתקופת הקיץ הזו עליו להתכונן לחתונה 

 .בגשמיות וברוחניות, (ד"תשכ

 מכתבי הרבי



 .לאחר הנישואים, המכתב הראשון לזוג הרטמן
לקחת משמחת החגים על כל השנה כולה והמשך   –תורף המכתב 

 .פעולותיהם
 (תוכן מכתבם ובכלל עניניבהרבי הוסיף אשר יהי רצון שיהיה כן )

 תשורה



בתארים )יוסף ' מוין רק שמו של ר, מעניין כי בנמען הנקוב בראש המכתב
ולהצלחתם  "הוסיף הרבי ' הקאך לפני חתימתו ( אחרים מהמכתב הקודם

 .בלשון רבים, "בעבודת הקודש
 .ד בלוד"בבית הספר חב, להעיר כי גם הגברת הרטמן עסקה בחינוך

 מכתבי הרבי



 תשורה

ובו הוסיף הרבי מענה מיוחד לשאלת סב  , השבועות-מכתב ברכה לחג
שלימות  'ו' שלימות הארץ'האם לפרסם את שיחות הרבי בנושאי , החתן
 '?העם

עת אפילו באם זקוקים  -כדאי לפרסם במכתבי, כמובן" –וזה דבר המענה 
 ".'וכוובלבד שיביא ליראת שמים  –קצת " עיבוד"ל

מתורגמות , יוסף את שיחות הרבי הללו' ואכן במשך שנים רבות פרסם ר
"  הצופה"ומעט גם ב" שערים,כנדרש בעיתונים " מעובדות"ק ו"ללה

 ".ישראל שלנו"ו
,  כן כתב תקצירים מההתוועדויות שהועברו בשידור ישר לרחבי העולם

 .על מנת לפרסמם בעיתונות וברדיו, וולף דובערשלום ' ר ח"להרהוהעבירם 



 .מכתב ברכה ליום ההולדת
ת הצלחה רבה ובמיוחד בהפצת  בברכ", בסיום המכתב הוסיף הרבי

 ".המעינות

 מכתבי הרבי



שבסיומו מורה הרבי  ( יוסף' לראף שתוכנו מיועד )מכתב הרבי לזוג הרטמן 
  ק"עטהדחינוך  ק"בעבוה שיתעניןכדאי  –לשנה הבאה עלינו לטובה "כי 

 ".ד"במוסדות חב
בשורה  ". לבשורות טובות בכלל ובפרטבברכה ", לפני חתימתו הוסיף הרבי

שיקראו על  ", התחתונה הוסיף הרבי כי מכתבים נוספים ממנו התקבלו
 ".הציון

 תשורה



 –כדאי שימשיך בלימוד איסור והיתר "בסוף המכתב מורה הרבי כי  
 ".לקבלת סמיכה

 ".עניניות הצלחה בכל בברכ", בסיום חתם הרבי

 מכתבי הרבי



יוסף בבית הספר למלאכה  ' פרטי שנשלח לתלמידיו של ר–מכתב כללי 
ליום נישואיהם  , במענה למכתב הברכה ששלחו לרבי והרבנית, ד"חב-בכפר

 ...הארבעים
ולהצלחה רבה בלימודיהם ", בסיום המכתב הוסיף הרבי ברכה מיוחדת

 ".חסידותייםפי התורה וה צוות ובחיות ואור -ובהנהגתם על

 תשורה



במענה  ', שפיר'ס תיכון דתי "מכתב ברכה זה נשלח לתלמידות בי
-למכתב ששלחו לרבי ובו בישרו כי קיבלו על עצמן הדלקת נרות שבת

 .קודש
ויזם את , הספר באותן שנים-המכתב נשלח אל סב החתן שהיה רב בית

להצלחה בלימודן  " – מענינתבסיום הוסיף הרבי ברכה . שילוח המכתב
 ".פי התורה והמצוות-ובהנהגתן על

 מכתבי הרבי



 דברים אחדים

 בשנת נולד ה"ע רוזנבום יצחק אברהם 'ר ח"הרה ,סבא
  מנחם יוסף 'ר ח"הרה להוריו ק"עיה בירושלים ח"תרפ

  גור חסידות וממקוממי מחשובי שהיו רוזנבום ומרים
                                    .ק"באה

  והרבה הברוכים בכישרונותיו התבלט בצעירותו כבר 
 .שבירושלים הרוח ענקי בצל להסתופף

  "שלמה תורה" במערכת לחבר התמנה מאוד צעיר בגיל
  ולההדירם לקבצם נדירים פירושים ולרכז לחפש ועמל

  י"ע ודיינות לרבנות הוסמך אף זו בתקופה .זו במסגרת
  מנחם פנחס 'ר ג"הרה ח"הרה ובהם ירושלים רבני גדולי
 -מגור ר"לאדמו כ"אח שהיה ומי אמת שפת י"ר אלתר
 .מנחם הפני

 הנודע כהן דוד 'ר המקובל ג"הרה של ימינו כיד שימש
  סידר אף השאר בין ביתו כנאמן ונחשב "הנזיר" בכינויו

  הנזיר הרב ידי על והוכתר הנזיר של כתביו את וערך
 כן כמו ."דברי את והמבין המביא" בתואר לספרו בהקדמתו

 .ל"זצ הרצוג הרב הראשי הרב כתבי בסידור גם עסק
 כמזכיר לכהן הכהן ישוב שאר הרב י"ע נקרא בהמשך

   ניהל אותו תפקיד "פישל הארי" מכון ל"כמנכ כ"ואח
 כשבתווך .לחייו האחרונה התקופה עד ובהתמדה במסירות

 .לזולת ועזרה ציבורית עסקנות משלב הוא
  השתייכותו את בגאון נשא המכובד ומעמדו תפקידיו חרף

 .חסידיים ופתגמים סיפורים אמרות תמיד ושפע החסידית
  מוחו וחדרי ביתו קירות כל את שמילאה העצומה בספריתו

   שלו הקפדניים הלימוד ובסדרי רבים חסידות ספרי נמצאו

 תשורה



 מכתבי הרבי

 .בהם לעסוק הרבה
  נפשו בנימי וקשור נלהב גור חסיד היותו עם יחד

  עם בקשר ולהיות לכבד הקפיד גור בית י"לאדמור
  ד"חב לחסידות לו היתה מיוחדת חיבה .נוספים ם"אדמורי

  במשך .דורנו נשיא ר"אדמו ק"ולכ (בפרט התניא ולספר)
   התוועדויות בשידורי להשתתף השתדל רבות שנים

  שיחות בליקוטי שיעור וקבע אמת תורת לישיבת ששודרו
  עצומה הערכה ה"ע אייזנבך צבי 'ר ח"הרה גיסו עם

  אודות מדברים שהיו בעת תמיד ממנו נשמעה והתפעלות
 .מתורתו כשהזכירו ובמיוחד ר"אדמו ק"כ

 – בלום אוצר בארכיונו המשפחה בני מצאו פטירתו אחר
  צירף מכתב כשלכל ה"ע סבא אל מהרבי מכתבים אוסף
  ואת לרבי הוא כתב אותו המכתב את בדיקנותו סבא

  בנושאים הנוגעים ישנם המכתבים בין ,הרבי תשובת
 בקשרים 'ואפי ועסקנות ציבוריים בנושאים ויש פרטיים

 .סבא דרך עברו או שנטוו לרבי ישראל גדולי שבין
  של מצווה והבר טבת 'בה סבא של ט"היאצ יום עם בקשר

 'ב  בזאת מפרסמים אנו 'שי הרטמן מענדל מנחם הנין
 :הארכיון מתוך מכתבים

 
  בו מכתב והוא טבת ד'לכ הסמוכים לימים בהקשר (א

  על שיעור מורה עם התניא ספר את להדפיס סבא מציע
 בספר יומי-היום לימודו בעקבות הגיע אליה מסקנה הדף

   .הרבי תשובת ואת ,אליו הרבי הוראת כפי התניא
 
  דבר אכילת הפסק לגבי הרבי את סבא שואל בו מכתב(ב

    .ת"לר י"דרש תפילין בין מה
  
  
 
 
  
 



 תשורה

 :(ד"תשכ בשנת) הרבי על סבא של מכתבו מתוך
 מרובה תועלת תביא תבוצע אם כי שחושבני ,במוחי הצעה עלתה..." 

 מוקטן בצילום או ,התניא של הקטן הפורמט כדוגמת הספר פנים ...לרבים
  של שמאל ומצד ימין מצד רחבים שוליים בתוספת אבל ,ל"הנ הפורמט של

 החיצוני והצד פשוטה שנה בשביל מוקדש יהא החיצוני הצד .הגיליון
  בצד ,כותרות יהיו התור בראש למעלה .מעוברת שנה בשביל הפנימי
 שם ומתחתיהן ,מעוברת שנה – הפנימי ובצד ,פשוטה שנה - החיצוני
 "...החודש תאריך יודפס המתאימה לשורה במקביל .החודש

היומי בשולי  -מענה הרבי לסבא על הצעתו להוצאת תניא עם ציון השיעור
מכפי   בתניאומטעמים מובנים לא רצו עד עתה לשנות את פנים ",  הגליון

 ".  ק רבותינו נשיאנו"י כ"שנדפס ע



 מכתבי הרבי

ט הודפס תניא עם ציון השיעור היומי בשולי  "כי בשנת תשמ, יש לציין
 (  ט"ההוצאה הראשונה משנת תשמ: בתצלום)' היכל מנחם'י מכון "ע הגליון

 
 

 
 

 222 עמוד ו"ל כרך שיחות ליקוטי גם עיין
 



 תשורה

שנית לאחר הפסק   ת"טומענה הרבי לשאלת סבא האם יש לברך על 
 .  אכילה

ואפילו פשט  . כיון שלא פשט הטלית –מובן הספק  אין:"ק"בכיהרבי הוסיף 
 ".ציצית' בסידורו הל ז"אדהעיין 





 קובץ זה נדפס לחיזוק ההתקשרות  
 ר נשיא דורנו"ק אדמו"לכ

 אריה ודבורה הרטמן וילדיהם שיחיו' ח ר"י הרה"ע
 
 

 ולזכות הוריהם
 יוסף וזוגתו מרת מתיה שיחיו הרטמן' ח ר"הרה

 .ב"וב
 
 

 יעקב וזוגתו מרת רבקה שיחיו הרשקופ' ח ר"הרה
 .ב"וב




