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"מיין גענעראל"
משרת משה מבחוריו
-תדפיס-

הרב ירחמיאל בנימין הלוי קליין
וא"ו מנחם-אב ה'תרצ"ה
ח"י סיון ה'תשע"ה

פתח דבר
פעם ,כאשר ר' בנימין ע"ה סיפר קצת על ימי בחרותו ,התבטא אודות
הקירובים שקיבל מהרבי באותם שנים :אלו העובדות .למה זכיתי איני יודע,
אבל הרבי קירב אותי במאד. . .
בקובץ זה השתדלנו לאסוף ממה שידוע לנו אודות ימי צעירותו של ר' בנימין
ע"ה ,מלידתו בו' מנחם -אב תרצ"ה (כולל גם קצת רקע על גזע צור מחצבתו)
עד לחתונתו עם להבחל"ח מרת לאה שתליט"א בכ"א אדר תשכ"א .התוכן
נכתב ע"פ דברים שהוא סיפר בעצמו בהזדמנויות שונות ,ע"פ מה שסיפרו
חבריו שהכירוהו באותם שנים ,וע"פ מסמכים שונים  -כולל ובראשם אגרות
קודש ומענות בכתי"ק כ"ק אדמו"ר זי"ע אליו  -שנשתמרו בארכיון המשפחה.
קראנו לקובץ בשם "מיין גענעראל" ע"פ הידוע שבלשון זה כינהו הרבי (בעת
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),
וגם מפני שקובץ זה מתמקד על ימי בחרותו של ר' בנימין ע"ה.
וזאת למודעי שקובץ זה הנו נסיון ראשון והתחלה בלבד לחיבור על 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
המו"ל

בנימין נולד ביום ו' מנחם אב תרצ"ה,
לאביו ר' מנחם הלוי ז"ל ואמו מרת רחל
ע"ה קליין .אביו היה מה"חסידים ואנשי
מעשה" דעיה"ק ירושלים ,והיה עוסק
בגמ"ח וצרכי ציבור באמונה כל ימיו ,וגם
פיזר ממונו להחזקת מוסדות תורה ולמתן בסתר
הוריו של ר' בנימין ,ר' מנחם ומרת רחל
ולהלוואות .הוא שימש במס"נ כראש הדגל ב"חברא
קדישא גמילות חסד של אמת" של הפרושים בעיה"ק ירושלים ת"ו ,עד ליומו
האחרון ,והיה מקפיד בכל המנהגים הישנים של אנשי ירושלים בעת פטירה רח"ל.
במיוחד היה מקפיד לזרז בקבורת המת בהקדם (והיה מתבטא בשם צדיק א' אשר
אם היו יודעים גודל הטובה הנצמחת מזה ,היו חופרים בור עמוק במקום אשר הוציא
האדם את נשמתו והיו טומנים אותו שם תיכף ומיד).

ר'

["בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו" ,וכשנפטר היה זה בל' מנחם -אב בערך
בשעה  4:00אחה"צ  -ובשעה  5:45היה כבר אחרי סתימת הגולל ,כרצונו ושאיפתו].
ר' מנחם הי' קם בעוד ליל ופותח המקוה בשעה  2:00לפנות בוקר ,ואחרי הטבילה
הי' אומר כל ספר תהלים .הוא הי' אומר את מזמורי התהלים עם רגש רב ובכי ,וזו
היתה הכנתו לתפילת ותיקין מדי יום ביומו .בכלל הקפיד להתפלל תמיד במנין ,וגם
בתפילות מנחה ומעריב הוא הי' משתדל להתפלל במנין הראשון שהתאפשר לו ,כדי
שאם יצטרך פתאום לטפל באיזה פטירה וקבורה ,לא יפסיד תפילה בציבור עד
שיגמור להתעסק בגמ"ח של אמת...
סיפור מאפיין ,המלמד גם על מדותיו הנעלות ,ועל אופיו הרגיש :כאשר עסק בטהרה
של הרב איסר זלמן מלצר ז"ל (נלב"ע י' כסלו תשי"ד) ,ראה הרב אריה לוין ז"ל איך
שר' מנחם הזיל דמעות .ר' אריה התפעל כ"כ מתופעה של איש חברה קדישא ,שגם
אחרי שנים של עיסוק בגמ"ח של אמת ,טהרות וקבורות וכל הקשור לזה ,שעדיין
יכול להזיל דמעות בעת עבודת הקודש הזו ,עד שאמר שבבוא הזמן והוא ייפטר
מהעולם ,ברצונו שר' מנחם יתעסק בו ,וכן אכן הי' (נלב"ע ט' ניסן תשכ"ט) [ליתר
פרטים ראה בספר 'איש
צדיק היה'].
אנשי ירושלים כבדוהו
מאד ,וראו בו דמות של
יהודי ירא שמים ,עובד
ה' ברצינות ובאמיתיות.
הוא גם הצטיין מאד
חכמים
באמונת
וצדיקים ,וכיבד את
כולם ,וגם בכלל קיבל
כל אדם בסבר פנים
יפות.
אביו של ר' מנחם הי' ר'
יעקב ב"ר אליעזר
יהודה לייב .המשפחה

תשובה שקיבל ר' יעקב בגיל שבע עשרה מה'שואל ומשיב'

התייחסה בן אחר בן להשל"ה הקדוש( .שם
משפחתם במקור היה הורביץ ורק בתקופה
מאוחרת יותר המירו את זה להשם קליין).
המשפחה התגוררה בצייצע שבהונגריה,
וכבר בצעירותו היה ידוע – בשם "דער
צייצער עילוי" ,והיה בקי בש"ס ובד' חלקי
השו"ע בהמלא לו ט"ו שנה .והיה נושא ונותן
בהלכה עם גאוני הדור ,ובהיותו בן י"ז שנה
בלבד קיבל תשובה מאת הרה"ג הנודע ר'
יוסף שאול נאטאנזאהן על שאלה ששיגר
בית משפחת קליין ב'בתי אונגארן'
אליו (ונדפסה בספרו שו"ת שואל ומשיב
תשובה שכ"ה) .ר' יעקב התחתן בזיווג שלישי עם האשה החשובה מרת אסתר
מהעיר באניהעדש (גליל מאקאווא) ,וממנה נולדו לו בן  -ר' מנחם ,ובת  -מרת
שיינדל שנהרגה בהשואה ,הי"ד .בשנת תרס"ו עלה ר' יעקב ומשפחתו לאה"ק ,ונפטר
ביום כ' אייר תרפ"ו בירושלים ,ומנו"כ בחלקת הנביאים בהר הזיתים.
אמו של ר' בנימין ,מרת רחל ,היתה בתו של ר' אברהם אשר שמואל ז"ל פדהוצר,
ממשפחת פדהוצר המפורסמת מעיה"ק צפת ת"ו .אבי אביה הי' ר' יונה ב"ר יעקב ז"ל
פדהוצר ,שהי' עסקן נמרץ בצרכי הציבור של הקהילה בצפת ,וגם נסע כמה פעמים
לאירופה לטובת בני ארץ ישראל .ר' יונה גם הדפיס מחדש את הספר "אמרי משה"
של זקנו ,ר' אברהם יוסף משה ב"ר יעקב ז"ל פדהוצר .הוא התחתן בזיווג שני עם
מרת שרה ,בתו של ר' יחיאל אשר שמואל כהנא -שפירא ז"ל אבד"ק זאלין .ר' יונה
נפטר ביום ב' דר"ח אדר תרנ"ד בצפת ,ומנו"כ בבית העלמין הישן שם.
לר' מנחם וזוגתו נולדו ג' בנים :ר' אברהם יהודה אשר שמואל ,ר' יעקב ,ור' ירחמיאל
בנימין ,וב' בנות :מרת חנה (אשת ר' אברהם גאטליב בזוו"ש) ,ומרת אסתר גיננדל
(שנפטרה בצעירותה בחייו) .המשפחה התגוררה בשכונת "בתי אונגארן" שב"מאה
שערים"  ,בבית הקטן שבו התגורר אביו ר' יעקב ,שהיה ברשות א' מהכוללים
העתיקים שבירושלים.
צעיר הילדים הי' ר' בנימין .כמה ימים אחרי לידתו,
ביו"ד לחודש ,נפטרה אמו ,ולכן נקרא שמו בישראל
ירחמיאל (אותיות רחל) בנימין (בדוגמת בנימין
הראשון ,בנו של יעקב אבינו ,שגם אמו רחל נפטרה
בעת לידתו) .ר' מנחם לא התחתן שוב ונשאר אלמן
עד פטירתו בר"ח אלול תשד"מ.
בב-ג שנותיו הראשונות שהה ונתגדל בבית-
יתומים בירושלים ,ואח"כ חזר למשפחתו ,ושם
טיפלה בו אחותו חנה (שבעלה נפטר והיא חזרה
לגור בבית אביה ולטפל במשפחתה כ"אמא").

ר' בנימין כילד בבית יתומים

בשנות ילדותו למד בתלמוד-תורה עץ-חיים ,עד
פרוץ מלחמת השחרור בשנת ה'תש"ח ,שאז נסגרו
הישיבות מפני הסכנה .אחרי המלחמה ,בהתקופה
לפני שהישיבות חזרו ונפתחו ,היה תלמיד בישיבת

המתמידים בראשות ר' אברהם הירש לוין ז"ל .הוא היה חסיד חב"ד ,ועל ידו התקרבו
כמה וכמה בחורים לתורת חסידות חב"ד.
"אני זוכר אותו עוד כילד"  -משחזר הרב יעקב שפיצער שי' (מנהל מוסדות צאנז
באה"ק) את זכרונותיו אודותו מאותם ימי ילדותו " -תמיד היה רץ ,מהר מהר". . .
" אבדלחט"א אני והוא למדנו שנים רבות ביחד ב'חדר' ,והיינו חברים טובים עוד
מילדות ",כותב הרב טוביה שי' בלוי" ,הייחודיות שלו כבר ב'חדר'  -וגם כשהוא גדל
 הייתה הטוב -לב והנכונות המיידית לעזור לכל מי שפנה אליו".בקיץ תשי"ב עבר ללמוד בישיבת
תורת-אמת (כמו אחיו יעקב שעבר
ללמוד שם כבר בשנת תש"ח [ראה לקמן
מדור אגרות קודש  -נספחים]) ,ואז זכה
לקבל (ביחד עם כמה חברים שהתחילו
ללמוד אז בתו"א) את המכתב הראשון
מהרבי ,מכתב ברכה להצלחה בלימוד
נגלה ודא"ח ובעבודת התפלה [לקמן
מדור אגרות קודש  -מכתב א'] .בלמדו
שם המשיך להתקרב יותר ויותר לדרכי
החסידות ,במיוחד תחת השפעתם של
הרה"ח ר' נחום שמריהו ז"ל ששונקין
והרה"ח ר' משה ז"ל וובר.
בהיותו שם גם עסק בניהול הספרייה של
הישיבה ביחד עם הת' יהודה קורנט .הם
כתבו מכתב להנהלת קה"ת ביום י"א
חשון תשי"ד בבקשה שישלחו להם כו"כ
ספרי קה"ת ,שעליו כתב הרבי בכתי"ק
"למלאות בקשתם מהספרים של המל"ח
הנמצאים אצל שמוטקין".
כן עסק גם בהפצת המעיינות ,כפי שזה
מתועד בשני קטעים שנדפסו בגליון
'בטאון חב"ד' (אייר תשט"ז)" :בש"ק
מברכים אדר ...בבית הכנסת של
המרוקנים בחצר שטראוס בירושלים
נאמו התמימים יעקב מנסקי ובנימין "למלאות בקשתם מהספרים של המל"ח הנמצאים אצל
שמוטקין"
קליין יחיו" ,"...בפורים דפרזים התקיימה
פעולה רבת ערך במושב קסטל בירושלים בה מתחנכים למעלה ממאה ילד ע"י
המחלקה להצלת הנוער של צעירי חב"ד .הוצגו כמה הצגות בהן השתתפו החניכים
הנ"ל תלמידי המקום ,עין כרם ,מלחה ושערי חסד .הוצגו "מגילת אסתר"" ,לא
תשתחוו" ו"חנוך על טהרת הקדש" .אולם ההצגות הי' מלא מפה אל פה מהמון
המשתתפים ברובם תושבי המקום ,הורי ומורי הילדים .המסיבה עשתה רושם רב.
יש לציין במיוחד עזרתם הרבה להצלחת הפעולה של התמימים צבי אייזנבך ,נחמן
ירבלום ובנימין קליין יחיו".

הגה"ח ר' ישראל שיחי' פרידמאן ,ראש ישיבת אהלי תורה ,משחזר שהוא זוכרהו
עוד "מלפני הצמצום" כשהיה בחור והם ,התמימים ,סחבוהו להתוועדויות עמם
ללוד.
פעם אחת הגיע הרה"ח ר' חיים שאול ברוק ז"ל לירושלים וביקר בישיבת תורת-
אמת .בישיבתו בראשון לציון היה נצרך אז בחור שישמש כמדריך לתלמידים
הצעירים שם .ר' בנימין התעניין בזה ושאל את רח"ש אודות המשכורת .ר' שאול
ענה לו :כפול ממה שאני מקבל .אחרי קבלת רשות מהנהלת הישיבה נסע ר' בנימין
לראשון לציון ונהיה מדריך שם .כעבור איזו שבועות הוא הי' צריך לנסוע לשבת
לירושלים .לפני הנסיעה ניגש לר' שאול וביקש שישלם לו המגיע לו עבור עבודתו.
ר' שאול שאלו מה הם סיכמו ור' בנימין ענה שסוכם על כפול ממה שר' שאול לוקח.
ר' שאול נענה ואמר :איך נעם גארניט ,און דו קענסט נעמען צוויי גארניט" (אני לוקח
כלום ואתה תקח שתי כלום)! יותר הוא כבר לא חזר לישיבה בראשון לציון . . .
בתקופת למדו בתו"א זכה לקבל כמה אגרות קודש מהרבי .לקמן נסקור חלק מהם
ואת הרקע שקדם להם.
ר' בנימין כתב מכתב לרבי ובו שואל האם עליו להתשתתף במאבק נגד המסיון .הרבי
ענה לו שיש לו כבר הסכמה וברכה מאת השי"ת להציל אפי' נפש אחת [לקמן מדור
אגרות קודש  -מכתב ה'] .במכתב הבא הרבי מאשר לר' בנימין את קבלת הידיעה
שאכן התחיל לעסוק בתחום זה ,ומברך אותו בהצלחה [לקמן מדור אגרות קודש -
מכתב ו'].
משני מכתבים אלו עולה גם
העובדא שבשלב מסויים
בהתקרבותו לדרכי החסידות
הוא החליף את קשר התפילין
שלו שיהי' כפי דעת אדה"ז,
אבל כעבור איזו תקופה
מסויימת שוב החליף בחזרה
למנהגו הקדום [מסיבה בלתי
ידועה לנו] .איכשהו נודע
לרבי מזה [אין לנו מידע
מדוייק בזה ,יתכן שהוא
ר' בנימין בשיעור נגלה בישיבת תורת אמת
בעצמו כתב אודות זה לרבי
או שאולי בדו"ח ההנהלה כתבו אודות זה] והרבי הביע תמיהתו היתירה על הנהגה
זו בשולי מכתב שכתב לר' בנימין באותה תקופה [לקמן מדור אגרות קודש  -מכתב
ה'] .כמובן שבהתקבל מכתב זה ,חזר והחליף שוב פעם למנהג חב"ד לכל ימי חייו
והודיע לרבי עד"ז ,כפי שנוכחים לראות במכתב הבא ששלח לו הרבי ,בו הרבי מאשר
את הבשורה הטובה שהתחיל שוב לנהוג כדעת אדה"ז ומוסיף להורות לו ע"ד
הכוונה הפנימית שעליו לכוון בעת הנחת תפילין ואשר עליו לטבול (אותיות בטול)
את מוחו בתורת חסידות חב"ד הדרכותי' ומנהגי' וכו' [לקמן מדור אגרות קודש -
מכתב ו'].
הוא גם קיבל מהרבי הרבה מכתבים כלליים-פרטיים באותם שנים .מצד איזו סיבה

שאינה ברורה לנו ,הרי שכל פעם שקיבל מכתב כללי -פרטי מהרבי באותם שנים
הי' מקבל שני עותקים חתומים בחתימת יד קדשו של הרבי ,אחד על שם האברך
ירחמיאל בנימין הלוי קליין והשני על שם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר
ירחמיאל בנימין הלוי קליין! ולפעמים באחד ישנה הוספת תיבות בכתי"ק ובשני
הוספה אחרת! [לקמן מדור אגרות קודש  -מכתבים ז' ,י"ב]
בארכיונו נמצאו ג"כ כמה
מכתבים ,מהשנים תשט"ו -ז,
במענה על בקשותיו לבוא
ללמוד ב .770 -הרבי כותב לו
שמצד הסיבות שכתב לנמק
את רצונו יכול הוא לעבור
ללמוד בלוד או בברינוא ,ואינו
צריך בשבילם לנסוע מעבר
לים דוקא .אין אנו יודעים מה
היו הנימוקים שכתב לרבי
[לקמן מדור אגרות קודש -
ר' בנימין בחדר האוכל בישיבת תורת אמת
מכתב ח'] .כעבור זמן חזר וביקש שוב בזה ,והרבי עונה לו בפליאה על ששואל אחרי
שכבר קיבל מענה ברור בענין [לקמן מדור אגרות קודש  -מכתב י"א] .רק בקיץ
תשט"ז קיבל רשות מהרבי לבוא ללמוד בחצרות קדשינו ,ואז זכה לממש את
משאלת לבבו לנסוע לרבי.
מיד בקבלו את אישור הרבי לנסיעה ניגש ר' בנימין לסדר ויזה .סוכן הנסיעות אמר
לו שתהליך זה צפוי לקחת כמה חדשים .הוא נסע לשגרירות האמריקאית בתל אביב
כדי להירשם .בעת סידור הניירת שם במשרד השגרירות הפקיד בטעות החליף את
התיק שלו עם זה של מישהו אחר ,ולכן שאלוהו שאלות שלא התאימו לתיק שלו.
כאשר הפקיד נוכח לראות שקרתה כאן טעות ,הרגיש ברע על שבזבזו את זמנו וכו'
וכדי לפצותו מיד סידר לו ויזה חתום ונתנו לו זאת על המקום! כאשר ר' בנימין חזר
לסוכן הנסיעות והלה התפלא איך הצליח לסדר ויזה כל כך מהר ,ענה לו ר' בנימין
ש'יש לו קשרים'...
לפני נסיעתו ניגש לקבל הדרכה מאת הרה"ת הרב נחום שמריהו ששונקין ז"ל איך
להתכונן לשהות בד' אמות של הרבי .ר' שמריהו נחום ענה לו שבסביבה של הרבי
צריכים להיות זהיר במעשה בדיבור ובמחשבה ,כי הרבי מרגיש גם מחשבות[ .ר'
בנימין העיר שבשעתו הבין דברים אלו כהכנה "רוחנית" בעבודת ה' ,אבל אח"כ,
כאשר זכה לשמש כמזכיר ,נוכח לראות זאת במוחש הרבה פעמים במסגרת עבודתו
אצל הרבי כאשר הרבי היה מדי פעם מפתיעו ושואלו על דברים שחשב אודותם
באותם רגעים].
בשבועותיו האחרונים לשהותו בארץ הקודש ,הגיעו התמימים השלוחים שהרבי
שלח ארצה אחרי הפיגוע המחריד שקרה בכפר חב"ד בא' אייר תשט"ז ,כדי לנחם
את אנ"ש והתמימים תושבי הכפר ואנ"ש באה"ק בכלל .ר' בנימין התלווה אליהם
בנסיעותיהם והתוועדויות שלהם בעת שהותם באה"ק והתחבר אליהם.

הגעתו לחצרות קדשינו ,וקירובים מהרבי

ר'

בנימין מאד רצה להגיע לרבי עוד לפני כ"ף מנחם -אב ,שחל באותה
שנה בשבת קודש ,ולכן הזדרז לסדר כרטיס נסיעה ויישם את משאלת
לבבו ונסע בשעה טובה ומוצלחת לרבי .הוא הגיע לניו יארק ביום חמישי
ח"י מנחם -אב תשט"ז ,והוא אז בחור בגיל עשרים ואחד .בשדה התעופה
כבר המתינו לו שני תלמידי הישיבה ב ,770התמימים היל'קע (הלל) כצמאן ובערל
פוטערפאס ,שהגיעו לקבל את פניו .הם סיפרו לו שהראש ישיבה ,הרה"ג הרב מרדכי
מענטליק ז"ל ,שלחם על פי הוראה שקיבל מהרבי לשלוח שני תלמידים לקבל פניו
ולהביאו ל.770
באותה שבת התקיימה התוועדות לרגל כ"ף מנחם -אב.
באמצע ההתוועדות הרבי קרא לר’ בנימין שיגש אליו,
והרבי נתן לו חתיכת מזונות מקערתו .אח"כ ,לאחרי
שחזר למקומו ,קרא הרבי להרב מענטליק ונתן גם לו
חתיכת מזונות והורה לו למוסרה לר’ בנימין ,ויהי לפלא.
למחרתו ביום ראשון בערב ,אור לכ"ב מנחם -אב זכה
להכנס ליחידות הראשונה שלו .בתוך הדברים אמר
הרבי שמן הסתם הוא מתפלא ("מסתמא וואונדערסט
זיך") על שנתן לו שנית דרך הרב מענטליק ,והסביר לו שהסיבה לזה היא כי כתלמיד
בישיבה עליו לדעת שכל ענייניו ,גם הגשמיים ,צריכים לעבור דרך הנהלת הישיבה.
בחדשים אב ואלול היה  770ריק מהרגיל היות שרוב הבחורים נסעו בשליחות
המל"ח בשבועות הקיץ .ר' בנימין הרגיש את החסרון בסביבה של בחורים תלמידי
הישיבה ,ואפילו עלתה לו מחשבה שאולי עליו לחזור לישיבה באה"ק .אבל בהתקרב
חודש תשרי תשי"ז התמלאו שוב ספסלי בית המדרש ואז החליט להישאר ,ומני אז
"לא ימיש מתוך האוהל".
באותה שנה  -תשי"ז  -ר' בנימין התחיל לעסוק בפעילויות המוסד "מסיבות-
שבת" (שעל יד ה"מרכז לעניני חינוך") .באותם שנים המוסד הזה היה מהמוסדות
הכי פעילים של חב"ד ליובאוויטש ,ופעל גדולות ונצורות עם הנוער היהודי בארצות
הברית .מדי שבת בשבתו יצאו בחורים לבתי כנסיות ברחבי העיר ניו יארק להקהיל
ילדים למסיבות שבת בהם אמרו עמם מזמורי תהלים ונאמו בפניהם בדברי תורה
ויראת שמים להפיח בהם רוח ישראל סבא .הסדר הי' שהבחורים נסעו בימי שישי
לבתי הספר ברחבי העיר וחילקו לילדים מודעות על קיום המסיבות שבת עם
הפרטים על הזמן והמקום וכו' .הם הביאו למקום המסיבה ממתקים ושתיה עבור
הילדים בערב שבת ,ובכל מוצאי שבת הכינו דו"חות והרב חדקוב נתן להם עבור כל
ילד שהשתתף  10סנט עבור ההוצאות של הממתקים והשתיה .היות ולשון הקודש
היתה שגורה בפיו של ר' בנימין ,הוא נהיה האחראי  -בין היתר  -גם על כתיבת
הדוחו"ת האלו לרבי.
אחת הפעולות הגדולות של המוסד הזה היה לארגן ולסדר את תהלוכות ל"ג בעומר
שהתקיימה באותם שנים בהם חל ל"ג בעומר ביום ראשון בשבוע .כך היתה
הקביעות בשנת גם בתשי"ז .זאת היתה התהלוכה הראשונה לבואו של ר' בנימין

לחצרות קדשינו והוא השתתף בארגונו המופתי .ניתן לראותו בתמונות ובהווידיאו
של הפאראד עומד מאחורי בימת הכבוד של הרבי בחזית בנין  .770בשנת תש"כ
היתה סברא שהוא יעמוד בראש ארגון וניהול התהלוכה כי הרב אברהם שי' קארף
שניהל את התהלוכה לפני כן
התחתן בינתיים .לפועל הרבי הורה
שהרב קארף ינהל גם הפעם את
ארגון התהלוכה .כמובן שר' בנימין
עבד לצדו ועזר בכל הענינים ביתר
שאת .גם בכל התהלוכות בשנים
הבאות ,אחרי חתונתו של ר' בנימין
ובהיותו כבר מזכירו של הרבי,
המשיך לעסוק בזה כפי יכולתו.
ר' בנימין עומד מאחורי בימת הפאראד בל"ג בעומר תשי"ז
כנראה שמתוך עיסוקו בכל אלו התגלגל שהיה לו משא ומתן לעתים קרובים עם
הרב חדקוב ז"ל שלמד להכירו ,שראה בו אדם בר פועל שאפשר לסמוך עליו .הגיעו
הדברים לידי כך שכמה פעמים הרב חדקוב ביקש ממנו לבצע שליחויות עבור הרבי
בעצמו .ידוע לנו על שני מקרים כאלו:
א) ביו"ד שבט תשי"ט או תש"כ קרא הרב חדוקוב לר’ בנימין ,ואמר לו שהרבי רוצה
לשלוח אותו על איזה שליחות ,ושהוא ימתין בגן -עדן התחתון מחוץ לחדר הרבי.
כמובן שניגש לשם והמתין שם .הרבי פתח את הדלת ,מסר לו מעטפה שכללה
צילומי רנטגן ,וכן מסר לו כתובת של משרד של איזה רופא מומחה במנהטן .הרבי
אמר לו שיב יא את המעטפה לאותו רופא וימסור לו שהרבי מליובאוויטש מבקש
ממנו שיחווה דעתו ע"ז ,ושימתין שם ויחזיר לרבי את חוות דעתו של הרופא .כמובן
שר' בנימין מילא את הכל כפי שהורהו הרבי( .ר' בנימין סיפר עוד פרט צדדי מעניין
בקשר לסיפור זה :באותו יום ,היות שזה הי' יו"ד שבט ,הי' בדעתו לנסוע לאוהל כ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ובעת עמדו לפני חדרו הק' של הרבי כבר הי' לבוש בנעלי
יוה"כ .כשהרבי ראה זאת הורה לו להורידם ("טו זיי אויס")).
ב) הסיפור הזה רשמו ר’ בנימין בשעתו על חתיכת נייר קטנה ,ואנו מביאים אותו
בלשונו :
במוצש"ק פר' ויחי אור ליום א' י"ז טבת ה'תש"כ .טלפן אלי הרב חדקוב שי' מביתו
שקיבל טלפון בין עירוני ממיאמי מהרב וויס שיודיע משהו לכ"ק אד"ש והיות שאין
לו עכשיו קשר להיכל ק' של הרבי שליט"א לכן שאכתוב כל מה שיגיד לי ואח"כ
שאשים את זה בסדקי הדלת של ההיכל ק' .ועשיתי כן .ובאותו מעמד רצה הרב
דזאקאבסאהן להיכנס לכ"ק אד"ש להודיע על הולדת נכד אצלו בשיקאגו .אחרי זמן
מה ירדה הרבנית שתחי' כנהוג בכל מוצש"ק ונכנסה אל הרבי וממילא מסרה גם
הפתק לכ"ק אד"ש .ואח"כ נשמע צלצול מהדלת והי' רמז שהרב דזייקאבסאן יכנס.
כנראה שהרבנית שתליט"א מסרה לרבי שהוא מחכה בחוץ .ושהה שם כמה רגעים
ואח"כ יצא כ"ק אד"ש מחדרו והפתק בידו וכפי שהי' נראה לי שאל להרב
דזייקאבסאן מי הכניס א"ז ונגשתי מפני שנתן מבטו הק' אלי שעמדתי שם בין יתר
התל' .ואמר לי [= שאל אותי] שאם [= האם] אני כתבתי א"ז [= את זה] .ועניתי לו
שהרב חדקוב טלפן אלי וכנ"ל.

ושאל אותי אם זה המספר של הרב וויס ואמרתי לו שכך מסר לי הרב חדקוב .ושאל
אותי אם אוכל לטלפן אליו בחזרה וניסה [לפתוח את] הדלת ממשרד [= של משרד]
המרכז .ואמרתי לו שאין אף אחד בפנים והלך בחזרה לחדרו והוציא המפתח מחדרו
ונכנס עמי במרכז [למשרד ה"מרכז" (לעניני חינוך) כפי שנקרא חדר המזכירות בפי
הרבי] וטלפנתי אל הרב וויס ושהה כעשרה רגעים ולפני צאתי אמר לי יישר כח.
הרבה תמימים מתלמידי הישיבה ב 770היו נוסעים לעתים קרובות לבקר בישיבות
אחרות בשכונות עיר ניו יארק ועוסקים שם בהפצת המעיינות  -ללמוד חסידות
עם בחורים ,להתוועד איתם וכיו"ב .גם ר’ בנימין הצטרף לנסיעות אלו והיה מבקר
בישיבת תורה -ודעת ,וכמובן היה כותב דוחו"ת לרבי עד"ז תמידים כסדרם .הוא
זכה לקבל כמה מענות מהרבי בקשר לזה .לדוגמא ,בהזדמנות מסויימת היה מסופק
מה ללמוד איתם ,וכתב להרבי ב' הצעות בזה ,והרבי ענה לו שילמוד במקום שליבם
(של התלמידים) חפץ.
במסגרת עיסוקו במבצע זה (כנראה) ,נתוודע לישיבה ספרדית ,שתלמידיה אומרים
(בשם הראש ישיבה שלהם ,הרב פעור) שהחרם שעשו בזמן הגר"א על תנועת
החסידות  -עדיין בתוקפו עומד בזמן הזה .ר' בנימין כתב אודות זה לרבי ,וביקש
הדרכה איך להתייחס לתופעה זו .הרבי ענה לו כמה נקודות:
 )3...כדאי שמושפעיו ישאלוהו  -א"כ איך לומד עמהם הרמב"ם ובפרט מו"נ עפמש"כ
בבי' הגר"א יו"ד סי' קע"ט ס"ק י"ג וסי' רמ"ו ס"ק י"ח [לכאורה הכוונה למש"כ הגר"א
על הרמב"ם (בסי' קע"ט) ש"והפלסופיא הטתו ברוב לקחה לפרש הגמרא הכל בדרך
הלציי ולעקור אותם מפשטן"
(וכעין זה בסי' רמ"ו)  -הערת
המו"ל].
 )4מהנכון אשר למושפעיו יראו
ויסבירום שו"ע יו"ד סרמ"ב ס' ו -ז
[לכאורה הכוונה למש"כ שם
בשו"ע "אם לא קיבל הנסמך
הסמיכה מיד הרב ההוא הסומך
אלא ע"י רבנים אחרים והוא נעשה
להם סניף אין לאותו הרב
להשתרר עליו כלל אם אינו רבו"
 הערת המו"ל].ואליו יכתבו (מי שהוא) מכ' -
רשום  -שתלמידיו מספרים בשמו
כנ"ל ושואלים אם אמת הוא וכו'
ובאם לא יענה במשך שבועיים -
ה"ז הוכחה שנכונה השמועה ,ואז
הרשות נתונה לפרסם קלונו.
 )5כיון שרבו של פ .בחבורה אחת
עם הבויאנער וכו' ה"ז הוכחה אשר
פ .בהנ"ל שקר מדבר.

ר' בנימין כנראה קיים את הוראת הרבי במענה זה ,כי בארכיונו נשמר גם צילום
ממכתב אליהם שהוא כתב ע"פ מענה הרבי הזה ,אבל אין לנו מידע נוסף על המשך
השתלשלות הענינים בזה.
בתקופת לימודו בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב ,770 -שאל פעם את הרבי האם
לשנות מלבושו ה'ירושלמי' ללבוש הרגיל בין אנ"ש והתמימים בליובאוויטש .הרבי
ענה לו לא לשנות ,וכן נהג כל השנים.

שליחות המל"ח ("מרכז -שליחות")

ב

קיץ תשי"ז נסע בשליחות המל"ח ביחד עם ידידו ר' משה הרסון למדינת
טקסס למשך כמה שבועות[ .אפיזודה משעשעת שר' בנימין הי' מספר על
נסיעה זו :התוכנית היתה שהם ימכרו שם מספיק ספרים כדי לממן בזה את
נסיעתם חזרה לניו יארק ,אבל בפועל לאחרי ככלות הכל לא הספיק הכסף לזה .הם
הוצרכו להתעכב שם כמה ימים עד שהרב חדוקוב יעביר להם את הכסף דרך הבנק].
בין השאר ביקרו אז גם בהעיר ווייקא ,ופגשו שם את הרב גולדברג הרב של קהילת
אגודת יעקב ,שמאוד קירב וחיבב אותם.
בקיץ תשח"י נסע עם ר' יצחק בלאק לכמה מדינות בארצות הברית ,ביניהם אייווא,
וויומינג ועוד .מעניין לציין שהיות ויום הולדתו חל באמצע הקיץ (ו' מנחם -אב) ,וזה
היה בזמן שהותו בשליחות ,היה רגיל להכנס ליחידות לפני נסיעתו ,והיה מבקש
ברכה עבורו אישית וגם בקשר להשליחות.
בקיץ ה'תשי"ט נסע שוב פעם עם ר' משה הרסון .הפעם הם נסעו לשלשה מדינות
בדרום אמריקה :קובה ,קולומביה ווענעזועלא.
ר' בנימין שמר לעצמו העתק מהפתק שנתן לרבי בהכנסו
ליחידות לפני נסיעתו זו בשליחות המל"ח .פתק זה מאד
אופייני לו ,ומורה על ההתקשרות הפשטנית שלו .וכה
הוא כותב לרבי )1" :הנני לבקש ברכה מכ"ק אדמו"ר
להצלחה במילוי השליחות בשלימות )2 .והנני מתמסר
לכ"ק אדמו"ר שליט"א ומוכן למלאות כל תפקיד שנותן
לי ".כך בפשיטות ,בלי התחכמויות ,ואכן התנהג כך כל
ימיו בהתמסרות מוחלטת לקיים כל תפקיד שהרבי הטיל
עליו.
בשנה זו ,בין השאר ,בירכו הרבי שתהי' לו התיישבות ,שידוך וכו' (בפועל התחתן רק
כעבור עוד שנה ויותר).
באותה שליחות נסעו תחילה לקובה .זה היה בתקופת המהפכה של פידל קסטרו,
והם דאגו איך הם יתקבלו שם אצל ההמון .כאשר הם הגיעו לשם וכן כל משך שהותם
שם ,הנה בכל מקום אליו הגיעו ,לתדהמתם ,נתנו להם כבוד רב .הם התפלאו מאד
ולא הבינו על מה זכו לכל הכבוד הזה ,עד שקלטו והבינו שזה בזכות זקנם :כל אלו
שלחמו בעד קסטרו הגדילו זקן קצר ,וזקנם היה נראה דומה ,עד שכולם חשבו שהם
מלוחמי קסטרו( ...במלון בו התאכסנו היה חייל אחד שלא "זכה" ללחום ביחד עם
קסטרו ,ובכל פעם שראה אותם  -אפילו מרחוק -היה מסתכל עליהם בסקרנות,

כאילו מתפלא שהם לחמו בההרים עם קסטרו .עד שפעם פגשם במעלית במלון ,ולא
התאפק ושאל אותם בקנאה "אתם הייתם שם ,בהרים?!")...
משם הם המשיכו לקולומביה ,שם נפגשו עם ראשי הקהילה ,שביקשו להעביר דרכם
בקשתם מהרבי שיאות לשלוח שליח למדינתם [כאשר הם חזרו והעבירו את
הבקשה הזו לרבי ,הרבי ענה שבמצב ההווה זה רק ירבה מחלוקת] .הפעולות שם
היו בהצלחה מרובה ,כפי שזה התבטא בין השאר גם בעובדה שהם השפיעו על
משפחה מסויימת שיסכימו לשלוח את בתם ,שהיתה בגיל  ,15ללמוד ב"בית יעקב"
בנ.י .המשפחה השיגו עבורה ניירות הגירה וסידרו עבורם שלא יצטרכו לשלם שכר
לימוד .הם שלחו כל חודש  $70עבור שכר דירתה ,ור' בנימין דאג להשלים את ה$30
הנוספים שנדרשו עבור שכר דירתה .נערה זו גרה היום בשכונת קראון הייטס ,והיא
אם וסבתא למשפחה חב"דית.
משם הם היו אמורים לטוס לווענעזועלא ,אבל כאן היתה להם דילמה :לפני נסיעתם
נכנס ר' משה הרסון ליחידות (לרגל יום הולדתו) ,והוא כתב בפתק שלו גם על
התוכנית של שליחותם לדרום אמריקה .ע"פ תוכנית זו ,הם היו אמורים לשהות
בווענעזועלא רק בעיר אחת  -בקאראקאס .הרבי קרא את ה'צעטל' ושאל למה רק
עיר אחת? ר' משה לא ענה ,כי התוכנית הזאת הוא קיבל מהרב חודוקוב ור' משה לא
ידע מה הם נימוקיו לפרטים
השונים בתכנית נסיעתם .הרבי
נענה והמשיך לומר :נו,
יותר
שיהיה
שישתדלו
[מקומות] ושיהיה בהצלחה
רבה .מיד בצאתו מהיחידות הלך
לחפש את ר’ בנימין וסיפר לו את
הוראת הרבי שישתדלו להיות
בעוד מקום או מקומות מלבד
קאראקאס .הם ניסו להחליף את
כרטיסי -הטיסה שלהם (שכבר
ר' בנימין משוחח עם ר' יוסף גאלדשטיין במחנה גן ישראל
סודרו ונקנו) לאפשר להם לסדר
שישהו ביותר מעיר אחת ,אבל כל נסיונותיהם והשתדלותם לא הועילו והודיעו להם
שזה בלתי אפשרי .הם החליטו להמתין ולראות איך יתפתחו הדברים ולנסות שוב
פעם לארגן שינוי כאשר יהיו בקולומביה  -אשר משם היו צריכים לטוס
לווענעזועלא  -ולסדר זאת שם.
והנה עכשיו הם בקולומביה ,וניסו עוד הפעם לסדר זאת משם ,אבל הם לא הצליחו
ועדיין אומרים להם שזה בלתי אפשרי .כך הם ישבו בחדרם במלון ,חפציהם ארוזים
ומוכנים ובעוד דקות ספורות הם אמורים לנסוע לשדה -התעופה .פתאום הטלפון
מצלצל .על הקו היה נציג חברת התעופה שהודיע להם שמאיזה סיבה טכנית נסגר
שדה -התעופה בקאראקאס ,ולכן יטוסו תחילה לעיר אחרת ,מאראקייבו ,וישהו שם
יממה אחת ,ואז ימשיכו לטוס לקאראקאס .הוא התנצל בפניהם על העיכוב ,והבטיח
להם שבמאראקייבו יסדרו עבורם חדר במלון טוב וכו' וכו' .כמובן שהם שמחו ביותר
לקבל הודעה מפתיעה זו ,וכך יוכלו לקיים את רצונו הק' של הרבי .כאשר הם הגיעו
לשם והביאום למלון ,גילו שבעל המלון הנו יהודי ,ויכלו לקיים שליחות הרבי בפועל
ממש ולקרב את היהודי ולדבר עמו על קיום תומ"צ .ביום המחרת המשיכו משם

לקאראקאס ,וגם שם פעלו רבות להפיץ יהדות לתושבים יהודים רבים.
בקיץ תש"כ ר' בנימין נסע עם ר' שמואל פסח באגאמילסקי לכמה מדינות בדרום
אמריקה .תחילה נסעו לאורוגוואיי .שם פגשו בין השאר את פרופסור שושני ,שפגש
את הרבי עוד באירופה והיה איזה קשר ביניהם .הוא ישב בבית -הכנסת ,יהודי זקן
ועזוב .כשהם פגשוהו ושוחחו עמו ונודע לו שהם שלוחים מליובאוויטש ,שאלם אם
מכירים הם את הרבי' .בודאי' ,ענו הם' ,אנו רואים אותו מדי יום ביומו' .הוא הגיב,
'אתם רואים אותו כל יום אבל אינכם מכירים אותו!'  . . .בשיחתם עמו הוא גם ביקש
מהם למסור לרבי בקשתו שהרבי ישלח לו טלית -גדול וש"ס .כמובן שבחזרם מסרו
זאת לרבי ,והרבי מילא את בקשת הפרופסור[ .ר’ בנימין סיפר שהוא שמע שלפני
פטירתו הפרופסור ביקש שיקברו אותו בטלית זו].
באחת השנים ההם ,הורה לו הרבי שילמד וייבחן ל"סמיכה" עוד לפני שנוסע
בשליחות המל"ח .כמובן שקיים את זה ונבחן ע"י הרב פיקרסקי ז"ל (ר' בנימין הי'
מוסיף בחיוך שאפשר לשער איזה סוג בחינה זה היה.)...

בואו בקשרי השידוכין וההכנות לחתונה

ב

קיץ תש"כ כתב ר’ בנימין לרבי שר' דוד רסקין הציע לו שידוך עם בתו של ר'
מרדכי שוסטערמאן "והנני לשאול אם להתענין בזה" .הרבי רשם קו על
התיבות "הנני לשאול אם" ורשם חץ לעבר המילים "להתענין בזה" .הם נפגשו
איזה פעמים ,אבל אחרי כמה שבועות הנערה עדיין היססה לסגור את השידוך (מצד
היותו ירושלמי ,בעל רקע שונה ומנטליות שונה וכו') .כאשר אביה ,ר' מרדכי
שוסטערמאן נכנס ליחידות בקשר עם יום הולדתו החל בער"ח אלול ,שאלו הרבי
על זה ,והרבי אמר לו שאין מה לדאוג כי "ער איז א פיינער בחור" .ואכן כעבור עוד
כמה שבועות ,בחודש חשון תשכ"א ,בא ר’ בנימין בקשרי השידוכים עב"ג מ' לאה
שתחי' לבית שוסטערמאן ,וקבעו זמן חתונתם בשעטומו"צ ליום כ"א אדר באותה
שנה.
באותו חורף הורה הרבי לר' מרדכי
שבנו גרשון שי' (שהגיע לגיל
מצוות בי"ד כסלו תשכ"א) יחזור
המאמר ד"ה איתא במדרש תילים
אצל הציון של כ"ק אדמו"ר
מהוריי"ץ נ"ע .החתן ר' בנימין
הסיעם לשם במוכניתו של ר'
אוריאל צימער ז"ל.
היות והחתן הי' יתום מאמו ואביו
לא תכנן לנסוע מאה"ק לנ.י .לקראת החתונה ,הי' על ר' בנימין לבחור זוג שישמשו
כשושביניו בחופה .בתחילה ביקש מהרב אברהם מרדכי וזוגתו ז"ל גראנער שיהיו
שושביניו (הוא הי' רגיל לבקר בביתם) ,אבל מצד זקנותם זה הי' קשה מדי עבורם,
ולכן ביקש מבתם וחתנם ,הרב מנחם מענדל ומרת נחמה ז"ל בוימגרטן ,להיות
שושביניו וכתב זאת לרבי ,והרבי אישר בחירתו.

על מכתב מכ"ז שבט שכתב לרבי ,מיהר הרבי לענות בו ביום ,ובין השאר כתב
" המשתדל ע"ד הסתדרות? והרי זמן החתונה בשטומו"צ מתקרב" .והוא כתב מיד
שחיכה לקבל הוראה מהרבי ,והוא והכלה מוכנים לכל שליחות בשמחה וטוב לבב.
אבל בהתאם למענה שקיבלו לפנ"ז מהרבי "שצריכים להציע מעצמם" יכתוב כל
ההעצעות שקיבל במשך הזמן :א) הרב חנוך גליצנשטיין הציע שהיות שהרבי
התלוננן על הצורך שמישהו יעמוד בקשר עם אלו שהיו בקשר או שביקרו אצל הרבי
[ראה למשל אג"ק ח"י מכתב מיו"ד כסלו תשט"ו לאגו"ח באה"ק..." :זה מכבר הצעתי
ובקשתי ,שיתענינו להפגש עם אלו שביקרו אותי
בהיותם בארצוה"ב ,כיון שיש כמה ענינים שהנ"ל
הבטיחו .ומובן אשר תועלת גדולה שהם -
האנשים הנ"ל  -בעצמם יאמרו שהבטיחו פרטים
אלו ,שאז בודאי יקיימו הבטחתם בהקדם .וכנראה
משתיקותם לא עשו בזה עד עתה .וחבל על העבר.
ועכ"פ בטח ישתדלו למלאות את זה בעתיד .ומובן
שבזה נכלל תיקון העבר במקצת עכ"פ ,כיון
שאפשר בנקל למצוא איזה אמתלא לבקר את אלו
שהיו בארצוה"ב זמן מה מלפנים .ובאמצע השיחה
לסובב הענין לביקורם כאן ולתוכן השיחה שהיתה
כאן - ". . .הערת המו"ל] ,שהוא יקבל ע"ע תפקיד
זה .ב) הרב חנזין הציע שעזור בניהול הרשת
(אוהי"י) באה"ק .ואולי ב' ההצעות הנ"ל יכולים לצרף .ועל ב' הצעות אלו כתב הרבי
"שאלת צה"ל?" .ג) האברכים מאוסטרלי' הציעו שחסר שם א' בעבודת המל"ח
צאגו"ח ומס"ש [=מסיבת שבת] .ועל זה כתב הרבי "הנוגע ידיעת אנגלית?" .ד)
הרב"צ שם -טוב הציע אודות הת"ת בברזיל ,אבל אח"כ נתברר שאינו שייך .ה) הרב
חדוקוב הציע שיהי' נציג מהמל"ח בכל המדינות אשר בדרום אמריקה.
באותו מכתב ר' בנימין גם שאל אם לסדר הנישואין האזרחיים לפני או שבועיים
אחרי החתונה ,והרבי ענה ע"ז "באם אין טרחא יתרה בדבר" כדאי לסדר הנישואין
האזרחיים מקודם.
באותה תקופה שבין סגירת השידוך והחתונה ,הרבנית חנה ע"ה הזמינה את החתן
והכלה לבקר בדירתה .הרבנית חנה כבר הכירה את ר' בנימין מלפני זה ,כי בכמה
הזדמנויות היתה לו הזכות לעזור לה בענינים שונים .הרבנית הודיע להם באיזה
שעה לבוא אליה ,שעה שהרבי לא היה אמור לבקרה .החתן והכלה באו בזמן המיועד,
אבל מיד אחרי הגעתם לשם ,פתאום הגיע הרבי לבקר את אמו הרבנית .הם יצאו
לחדר הכניסה והמתינו שם ,ואחרי כמה דקות הרבי יצא ואמר להם שהם יכולים
להכנס עכשיו .אחרי שנכנסו הרבנית ביקשה מר' בנימין להביא שתיה מהמקרר,
ואח"כ ישבו משך זמן אצלה.
באותה תקופה כבר הפסיק הרבי לסדר קידושין באופן כללי ,לבד ממקרים בודדים.
ר’ בנימין סיפר שבאותה תקופה כתבו כמה מחבריו  -והוא בתוכם  -מכתב לרבי,
בו כתבו שמוכנים הם לוותר שהרבי יסדר קידושין בחתונותיהם ,ומבקשים שהרבי

יאות להסכים לסדר קידושין בחתונת ידידם ר'
בערל פוטערפאס ,שאביו היה אסור במחנה
עבודה בסיביר עבור הפצת יהדות ברוסיא
הסובייטית[ .הם הבינו שהרבי לא היה רוצה
להפלות בין התלמידים ,וכפי שהרבי אכן ענה
לכמה שביקשו שהרבי יסדר אצלם קידושין
שהוא אינו יכול להפלות] .לפועל גם בחתונתו
הרבי לא סידר קידושין.
בהתקרב תאריך החתונה (כנראה שזה הי' ביחידות
של החתן והכלה לפני החתונה) כתב לרבי שזה נוגע לו
בנפש שהרבי יסדר קידושין .והרבי ענה 'הרי רק אתמול
התקיימה חתונה ולפני שבוע ושבועיים ולא כדאי לעשות השינוי' [היינו כנ"ל שאי
אפשר להפלות בין חתן לחתן] .הוא גם כתב וביקש "תיקון על העבר והוראות
והנהגות על העתיד" .בקשר להוראות והנהגות על העתיד הרבי הורה לו לדבר עם
אברכים שהתחתנו בזמן האחרון ,ובקשר לתיקון הרבי אמר לו 'תראה אחרי
החתונה'.
באותה יחידות ר' בנימין גם השיב לרבי (בהפתק שכתב) על מה שהרבי כתב לו
בקשר להצעות לשליחות שהוא יכול ללמוד את השפה האנגלית יותר טוב ,ואשר
הוא בירר בקשר לההצעה באה"ק שלא יהיו לו בעיות מצד הצבא.
~~~

מדור
אגרות קודש
ב"ה ,א' תמוז תשי"ב
ברוקלין.

מכתב א'

שלום וברכה!

האברכים הוו"ח אי"א וכו'
מו"ה משה יהושע יוסף שי'
מו"ה אליעזר בן -ציון שי'
מו"ה ברוך שי'
מו"ה מרדכי שי'
מו"ה יצחק יהושע שי'
מו"ה אליעזר ליפא שי'
מו"ה בנימין שי'
ומו"ה יעקב איסר שי'

בנועם קבלתי מכתבם מכ"ב סיון ,בו כותבים שנכנסו בזמן הזה לישיבת תורת אמת
ומבקשים ברכה להצלחה בלימוד תורת הנגלה ותורת דא"ח ובעבודת התפלה:
הנה כשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע ,אזכירם למילוי
משאלות לבבם לטובה.
ובודאי שמעו מפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בביאור הענין אשר בענין הברכה רגיל הלשון
גשמי ברכה ,כי זהו ענין הברכה אשר מצליחה כשיש שדה חרושה וזרועה ,ואזי הגשמים
בירידתם פועלים תוספת צמיחה כמה וכמה
פעמים ככה .מובן מזה בפשטות עד כמה גדלה
נחיצות החרישה וזריעה .וביחוד לאחר בקשת
ברכה ,כי מקודם הרי לא היה זה אלא ענין שלו ,ושל
שאר ישראל רק מצד הענין דכל ישראל ערבים
זב"ז ,מה שאין כן כשבקש ברכה והמבוקש מלא
בקשתו .ובפרט אם המתבקש הוא צדיקא
דאתפטר דאשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי,
הרי לוקח הוא ע"ע ג"כ האחריות כלפי צדיק זה
שהברכה תוכל לפעול פעולתה במדה היותר
אפשרית ולא תהי' כל מניעה ועיכוב מצד המתברך.
והאריכות בזה אך למותר.
בטח ראו את מכתביי הכלליים לתלמידי הישיבות

לר"ה תשי"א ולחג הפסח תשי"ב ,ומשתדלים לעשות כפי יכולתם בכיוון המטרות ההן ,וה'
יתברך יצליחם.
בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים חי"ק.
מכתב ב'
ב"ה ,תחלת ניסן ה'תשי"ג
הת' ירחמיאל בנימין בן רחל
שי'

שלום וברכה!

הפ"נ שלו מיו"ד שבט תשי"ג נתקבל ,ויקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
א .קווינט
מזכיר
מכתב ג'
ב"ה ,שלהי אלול ,ה'תשי"ג
ברוקלין נ.י.
האברך בנימין ירחמיאל בן רחל שי'

שלום וברכה!
הפ"נ שלו נתקבל.

ולקראת השנה החדשה ,הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע לו
ברכתי ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
בברכה לת"ת ביראת שמים חי"ק.
מכתב ד'
ב"ה ,ח"י שבט ה'תשי"ד

שלום וברכה!

האברך ירחמיאל בנימין שי'
קליין

הפ"נ שלו נתקבל ,ויקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
ש.מ .סימפסאן
מזכיר

מכתב ה'
ב"ה ,כ"ד שבט ,תשי"ד
ברוקלין
הרה"ח אי"א נו"נ כו'
מוה"ר ירחמיאל בנימין שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' שבט שמציעים לו לעבוד נגד המסיאן ר"ל,
הנה אינו כותב פרטים באופן העבודה ,ובכל אופן עבודת הצלת נפשות אינה זקוקה
להסכמה ממי שהוא .ואופני העבודה צ"ל באופן שתביא תועלת הכי גדולה כמובן ,והשי"ת
יצליחו בהנ"ל ובשאר עניניו.
בברכת הצלחה בעבודה בכרם חב"ד חי"ק.
תמה אני וביותר על חילוף קשר התפילין מחב"ד לפולין ,אחרי שהכל מודים ,אשר הרב
המגיד ,ממלא מקום הבעש"ט ,מסר דוקא לרבינו הזקן לערוך שו"ע ,ובכל מדינת פולין
נקרא בשם "הרב" סתם ,ואם מפני סיבות ,ישנן מהוראות רבינו הזקן שלא קבלו עליהם,
אבל לאחר קבלת איזה פס"ד שלו בפועל ,ואח"כ לחזור בו – זהו דבר תמוה ומופרך.
והשי"ת ינחהו במעגלי צדק ואמת.
מכתב ו'
ב"ה ,כ"ז מנ"א ,תשי"ד
ברוקלין

שלום וברכה!

האברך הוו"ח אי"א נו"נ עוסק
בצ"צ מו"ה ירחמיאל בנימין שי'

במענה על מכתבו בו כותב אודות עבודתו נגד המסיון .ויה"ר מהשי"ת שיהי' זה בהצלחה
מופלגה ,מתאים למרז"ל כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא.
ומ"ש שהחליף את הקשר של תפילין לקשר חב"ד ,הנה בודאי החליף ג"כ את פנימיות
הענינים ,שהרי תפילין – מובא בזהר וביותר באריכות בתורת חב"ד – שהם ענין המוחין,
ולכן צריך לכוון בהנחתם לשעבד הלב והמוח (מוחין דנוקבא ומוחין דז"א) .והחליף באופן
המתאים ,שטובל (אותיות בטול) את מוחו בתורת חכמה בינה ודעת ,בתורת חסידות חב"ד
הדרכותי' ומנהגי' .והשי"ת יצליחו ,בכל הנ"ל.
בברכה לבשו"ט
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
א .קווינט
מזכיר

מכתב ז' – ב' נוסחאות
ב"ה ,ימי הסליחות ,ה'תשי"ד
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה"ר ירחמיאל בנימין שי'

שלום וברכה:
מכ' נתקבל.

ולקראת השנה החדשה ,הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע ברכתי
לו ולכל אשר לו ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
בברכה חי"ק.
ב"ה ,ימי הסליחות ,התשי"ד
ברוקלין ,נ.י.
האברך ירחמיאל בנימין שי'

שלום וברכה:
הפ"נ שלו נתקבל.

ולקראת השנה החדשה ,הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע לו
ברכתי ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
בברכה לת"ת ביראת שמים חי"ק.
מכתב ח'
ב"ה ,י"א טבת תשט"ו
ברוקלין
שלום וברכה!

האברך ירחמיאל בנימין שי'

במענה על מכתבו מה' טבת ,בו כותב אשר מכמה סיבות רוצה לבוא ללמוד בישיבת תומכי
תמיתים בארצות הברית.
והנה אחר כל הטעמים שכותב ,אינני רואה יסוד למה שאינו יכול ללמוד בישיבת תורת
אמת או בישיבת תומכי תמימים דלוד .ואם מטעמים שאינם מובנים לי וטעמים מצד
הקדושה – אי אפשרי הנ"ל ,הרי טוב שיסע ללמוד בישיבת תומכי תמימים בצרפת ולא
לכאן .מובן ג"כ ,שנסיעה כזו קשורה בהוצאות גדולות לפי ערך ,וכיון שאין קופה על זה
הרי עליו לפתור גם שאלה זו .ועוד הפעם הנני כופל ,שאם ירצה באמת ילמוד באחת
הישיבות דחב"ד באה"ק ת"ו ,ויקויים בו מרז"ל יגעת ומצאת.
בברכה
בש"ם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר :א .קווינט

מכתב ט'
ב"ה ,י"ז שבט ה'תשט"ו

שלום וברכה!

האברך ירחמיאל בנימין שי'
קליין

הפ"נ שלו מיום ההילולא נתקבל ,ויקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה
נבג"מ זי"ע.
ש.מ .סימפסאן
מזכיר
מכתב יו"ד
ב"ה ,י"ז אדר תשט"ו
ברוקלין
שלום וברכה!

האברך ירחמיאל בנימין שי'

במענה על מכתבו מאדר"ח אדר,בו מבקש להורות לו הדרך מה לעשות.
והנה כבר כתבתי לו פעם חוות דעתי ,וכנראה שאינו מתאים לרצונו הוא .וכיוון שהרצון
מטעה את השכל ,הנה בורא לו בדמיונו מניעות ועיכובים במילוי הדבר .בכל זאת אכפול
עוד הפעם את חוות דעתי ,ויה"ר מהשי"ת שיראה את הטוב לפניו באמת ,לא את הטוב
המדומה ,והוא – שיסע לישיבת תומכי תמימים דלוד וילמוד שם בשקידה והתמדה
אמיתית ,ובקביעות בנפש ובקביעות בזמן – בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות ,ויסיח
דעתו מחיפוש ענינים המעכבים לזה והמסתירים על הטוב שבזה ,וחבל על הזמן שעובר
מבלי שממלאו בתוכן המתאים וכו'.
בברכה
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
א .קווינט
מזכיר
מכתב י"א
ב"ה ,ה' אייר תשט"ו
ברוקלין
שלום וברכה!

האברך ירחמיאל בנימין שי'

במענה על מכתבו מכ"ח ניסן ,הנה לפלא ששואל דבר אחד כמה פעמים וגם לאחר שקבל
מענה פעמיים ,ויציע כל הנ"ל לפני שלשה מאנ"ש ,ויה"ר מהשי"ת שייעצו אותו כטוב לפניו
בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בברכה
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
א .קווינט
מזכיר

מכתב י"ב – ב' נוסחאות
ב"ה ,ימי הסליחות ,ה'תשט"ו
ברוקלין נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מו"ה ירחמיאל בנימין שי'

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה ,הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע לו
ברכתי ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
בברכה חי"ק.
ב"ה ,ימי הסליחות ,ה'תשט"ו
ברוקלין נ.י.
האברך ירחמיאל בנימין שי' קליין

שלום וברכה!
הפ"נ שלו נתקבל.

ולקראת השנה החדשה ,הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ,הנני בזה להביע לו
ברכתי ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
בברכה לת"ת ביראת שמים חי"ק.
מכתב י"ג
ב"ה ,י"ט תשרי תשט"ז
ברוקלין
שלום וברכה!

האברך ירחמיאל בנימין שי'

במענה על מכתבו מערב חג הסוכות ,בו כותב עוד הפעם שאלתו בהנוגע למקום לימודו
בעתיד ,וכבר הודעתי חוות דעתי ברורה ,אשר יסתדר בלימוד בתומכי תמימים דלוד או
בפאריז ,אם מפני סיבות אמיתיות שכותב אודותם לא יכול להסתדר להמשיך לימודו
בירושלים ת"ו.
בברכה
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
א .קווינט
מזכיר

מכתב י"ד
ב"ה ,ט' שבט תשט"ז
ברוקלין
האברך ירחמיאל בנימין הלוי שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מג' שבט ,ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון
הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,ומובן ופשוט שככל שיוסיף בתורה
ובקיום מצותי' ,ובפרט בלימוד נשמתא דאורייתא היא תורת החסידות אשר הנשמה היא
הנותנת חיות בגוף ועניניו והגשמיות תלוי' ומשתלשלת מהרוחניות ,יתוסף גם כן בברכת
השי"ת בכל האמור במכתבו .ומה שנדמה לפב"פ שצריך למעט בהנ"ל כדי לסייע וכו' –
הוא עצת היצר המתלבש באיצטלא של יראת שמים וכו' .וכבר ידוע ענין הנסיונות,
שכשעומדים נגדם בתוקף – רואים שאין בהם ממש.
בברכה לבשו"ט בכל האמור חי"ק.

נ.ב.

מהנכון שיבדקו את התפילין שלו ,של אביו ,ושל אחיו יעקב – שי' – אם לא נעשה במשך
י"ב חדש האחרונים – וכן יבדקו את המזוזות בביתם שיהיו כולן כשרות כדין ,ומה טוב
שכל בני -המשפחה ובפרט הנ"ל – יפרישו בכל יום חול בבקר איזה פרוטות לצדקה.
מכתב ט"ו
ב"ה ,ט"ז שבט ה' תשט"ז
האברך ירחמיאל בנימין שי'

שלום וברכה!

הפ"נ שלו מיום ההילולא נתקבל ,ויקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה
נבג"מ זי"ע.
ש.מ .סימפסאן
מזכיר
מכתב ט"ז
ב"ה ,כ"ו מ"ח תשי"ט
ברוקלין
האברך ירחמיאל בנימין שי'
הלוי
שלום וברכה!
במענה על הודעתו אשר נולדה בת לאחיו שי'
למזל טוב,
הנה יה"ר מהשי"ת שהורי' שי' יגדלוה לתורה
ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.
 ידוע מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע ,אשרמנהגנו הוא לאמר גם בלידת בת לתורה ולחופה

ולמעשים טובים ע"פ מרז"ל (ברכות יז ,א) נשים במאי זכיין באקרוי כו' באתנוי' כו' ונטרין
כו'.
בברכת מזל טוב חי"ק.
מכתב י"ז
ב"ה ,כ' כסלו תשכ"א
ברוקלין

שלום וברכה!

האברך הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
הרב ירחמיאל בנימין שי' הלוי
וב"ג תי'

במענה על ההודעה מקביעות סידור ה"ווארט" בשעה
טובה ומוצלחת,
הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת
ולבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם
מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.
בברכת מזל טוב חי"ק.
מכתב ח"י
ב"ה ,שושן פורים תשכ"א
ברוקלין

שלום וברכה!

האברך הוו"ח אי"א נו"נ
עוסק בצ"צ וכו'
הרב ירחמיאל בנימין שי' הלוי
וב"ג תי'

במענה על ההודעה מקביעות זמן חתונתם ליום ה',
כ"א אדר הבע"ל,
הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב
ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל
בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם
מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.
בברכת מזל טוב
מזל טוב חי"ק.

נספח א'
ב"ה .י"ד אד"ש תש"ח
ברוקלין
אל התלמיד מר יעקב שי' קלייין.
שלום וברכה!
במענה על כתבו מו' לחד"ז כי נתקבל לתלמיד
בישיבת תורת אמת .ישתדל בשמירת הזמן
ובהנחת וממסירת עצמו בשקידת התורה ותיקון
מדותיו אשר זהו עיקר ותכלית הכל .והשי"ת
יצליחו בגשמיות וברוחניות.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר ח .ליבערמאן
נספח ב'
ב"ה ,כ"ז תשרי תש"י
ברוקלין
אל הנכבד מר יעקב שי' קליין
שלום וברכה!
כתבו במועדו נתקבל וברכתיו בברכת שנה טובה
ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר ח .ליבערמאן

~~~

לע"נ
הרה"ח הרה"ת
ר' ירחמיאל בנימין
בן הר"ר מנחם הלוי ע"ה ז"ל
קליין
נלב"ע עש"ק ח"י סיון ה'תשע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

