
 

 
 

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

'בחוברת   



 פתח דבר

, שהוא שלח לשם ר' בנימין לאוסטרליא בקשר לשליחות פעם התבטא הרבי
. במשך השנתיים שר' בנימין וזוגתו היו בשליחות "א גאלדענעם יונגערמאן"

תשכ"ד( עבדו במסירות בכל -של המרכז לענייני חינוך באוסטרליא )תשכ"ב
 ענייני הפצת היהדות והפצת המעיינות.

ה, מתקופת בקובץ זה השתדלנו לאסוף ממה שידוע לנו אודות ר' בנימין ע"
עד להתחלת מרת לאה שתליט"א בכ"א אדר תשכ"א חתונתו עם להבחל"ח 

בחזרתו מאוסטרליא בניסן תשכ"ד. התוכן נכתב ע"פ דברים  עבודתו במזכירות
מעט ולא דיבר כלל אודות כעל אף ששהוא סיפר בעצמו בהזדמנויות שונות )

כולל  -שונים  (, ע"פ מה שסיפרו מכיריו באותם שנים, וע"פ מסמכיםתקופה זו
שנשתמרו  -ובראשם אגרות קודש ומענות בכתי"ק כ"ק אדמו"ר זי"ע אליו 

 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

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

נסיון ראשון והתחלה בלבד לחיבור על  , קובץ זו הנוהקודםבקובץ כנ"ל 
תולדות ימי חייו בכלל שיצא לאור ברצות ה' בעתיד. אי לזאת בקשתינו 

נא לשלוח אלינו לכתובת  שטוחה לכל מי שיש לו הערות והוספות
rabbiklein5775@gmail.com. 

"להמו  

  



 

משפחת שוסטערמאן, )תבלחט"א( לתונת ר' בנימין עם זוגתו מרת לאה 
שאטא" -ה במלון "מעלרוזתהחתונה הי כ"א אדר תשכ"א.ב מההתקיי

היו בוימגארטען ואשתו  מ' מ"רחתונה, ונכח בהחתן לא  אביבבראנזוויל. 
היה המסדר קידושין. ר'  הרב זלמן שמעון דווארקיןהשושבינין של ר' בנימין. 

בנימין סיפר שלפני החתונה הורה הרבי לחותנו, ר' מרדכי שוסטערמאן, 
חתונה, ויכבדו בברכה תחת החופה )ר' מרדכי כבר ב שמחה עלבערג לשיזמין את הר

בברכת הנישואין  זרא"(.דפוס "ע –הכירו, כי הוא היה מדפיס את ספריו בביה"ד של 
חתונה השתתף הזמר ב הכלה, הרב חיים לייב זאקס מקליבלאנד. -אם-כובד דוד

החסידי ר' יו"ט עהרליך, שהכיר את משפחת שוסטערמאן משהותו בסאמארקאנד 
 .דרכו האופייניתבשנות מלחמת העולם השניה, ושימח את החו"כ וכל המשתתפים ב

 כסא גלגלים(.מרותק ל)למרות שהיה  חתונהב השתתף ג"כר ר' אוריאל צימ

הכלה אנקדוטה שמראה על אופיו המיוחד של ר' בנימין: באחת הפגישות עם 
בקשר עם הנהג שהיה ר' בנימין אח"כ עמד במונית, ו בתקופה שלפני החתונה נסעו

 אכן הגיע!הוא להחתונה, ויהודי, עד שכשהשתדכו הזמינו 

בברכת מזל טוב  מברקים הגיעו לידינו ג'
שנשלחו לשמחת החתונה: א' מאבי 
החתן ומשפחתו, שלא יכלו לבוא 

מזל "ברק כותב: מב מאה"ק לאמריקה.
טוב מאבא ומכל המשפחה, שנזכה 
לראות אצלכם רוב נחת ושמחות. מנחם 

 ."קליין, וגאטליב

. במברקים האלו כתבו י; וא' מהרבנית חי' מושקא ע"הא' מהרבנית חנה ע"ה, אם הרב
 ה.חהמברקים האלו נשלחו ישר לאולם השמ מזל טוב, וחתימתן. רק התיבות

 

 

 ח



שכרו צלם מיוחד להסריט את החתונה, דבר נדיר  משעשעת מהחתונה:אנקדוטה 
אלא שאח"כ  -יע והסריט את השמחה הג הצלםשעלה הרבה כסף. ובאותם ימים 

פחות ל, ולא הסריט כלום... תברר ששכח להכניס את קלטת ההסרטה בכללה
 .נשתמרו תמונות המתעדות את האירוע

 96$טגאמרי בדירה ששכרו בהזוג בקראון הייטס, ברחוב מאנ אחרי חתונתם התגורר
 לחודש.

 מוד הל' מקואות )הואילשתלם בהרבי הורה לר' בנימין שי
. הוא אכן עשה בבחרותו(הלכות אלו עוד התחיל ללמוד 

בהביהמ"ד של ה'נאראל'ער רב' )הרב שפירא( זאת אח"כ 
שהיה על רחוב איסטערן פארקוויי. בחציו השני של היום 
עבד ר' בנימין במשרדי המל"ח, בעיקר בתפקידים 

יכולים להבין שכבר אז  הסיפור הבאממשרדיים. אבל 
עם זוגתו  פעם דיבר: ה עבודתו בקירוב אל הרביתהי
. השפופרתאת ריד את השיחה והו ופתאום ניתק, טלפוןב

ואמר שהרבי קרא , לאחר משך זמן צלצל בחזרה והתנצל
 .לו ולכן היה צריך להפסיק

שימשה מורה לילדי בתי ב"בית רבקה" במשך חצי היום )ו עבדה כמורהמרת קליין 
 "(.אהבת אחים ב"תלמוד תורה ספר עממיים שבאו ללמוד תורה ויהדות 

ה לבקר אצל ת)חלק מכוונתו בזה הי עם זוגתו ל"נייאגרא פאלס" נסעבאותו קיץ 
 נחשב כמומחה בהלכות מקואות(, ומשםהרב צוקערמאן בבאפאלא שהיה 

ל. אבל בעת שהותם שם צלצל אליו הרב ולהמשיך למאנטריאהיתה בתוכניתם 
הקונסוליה בניו יארק ו לה הדרכון אבדנאשה ישראלית ש סיפר לו אודותחדקוב ו

לחזור הורה לו לו )כבר אז( 'קשרים' עמם,  ת שהיוהיולהנפיק לה דרכון חדש.  לא רצו
 הענין.את לסדר 

 ההכנות להשליחות באוסטרליא

כל ניירי ההגירה שלו לארצה"ב, כדי שאח"כ את משך הקיץ סידר ר' בנימין 
 .זוב )בשליחות( לא יהיו לו בעיות כשירצה לחזור לביקור באמריקהכשיע

להם, שישלחו אותם לשליחות באוסטרליא.  תשכ"ב נמסרבתחילת שנת 
 במשך השבועות הבאות הכינו את הוויזות וכו' בשביל הנסיעה וכו'.

שבועיים לפני יציאת ר' בנימין וזוגתו בשליחות כתב הרב חדקוב לר' יהושע שנ"ז 
 סערעבראנסקי, שניהל המל"ח באוסטרליא:

 ב"ה, י"ז מרחשון תשכ"ב
 ברוקלין נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרה"ח
 וכו' מוה' יהושע שניאור זלמן שי'

 ב



 שלום וברכה!

בזה הנני להזכיר את כת"ר אודות האסיפה שצריכה להתקיים אצלכם, בענין 
 בואו של הרב קליין שי', כפי שהתדברנו וכו'

 הנ"ל כבר קיבל הוויזא ועומד לנסוע מכאן אי"ה כעבור שבוע וחצי.

ועות בדרך באיזו מדינות, בכ"ז נחוץ, מטעמים שונים ואע"פ שישהה איזה שב
 חשובים, שהידיעה המבשרת אודות החלטתכם כנ"ל תגיע לכאן לפני נסעו.

 בת"ח מראש ובברכת כט"ס

 הרב ח.מ.א. חדקוב
 מנהל

 "Penn State Universityשבתון ב"

נעימה ה לו הפתעה תהי, הה בקראון הייטסשבנימין עדיין ' ראשר כ, אחדום 
והרב ". בענטש-און-עס"ב( ז בווקו"לפנעמו פגש נ)לפגוש את הרב גאלדבערג 

של " ראבאיי"ועכשיו הוא ה, גאלדבערג הסביר לו שעזב את משרתו בווקו
בנימין שהוא עדיין זוכר הרושם ' ואמר לר. Penn State University-ב" הלל"ה

עם " הלל"ב ביקשו לארגן שבתון אצלוו, משה הרסון בווקו' הטוב שעשה עם ר
 .הסכים לזהר' בנימין . כמה מחבריו בשביל התלמידים

הוא . שבועיים לפני נסיעתם לאוסטרליאכ, פ לך לך"שאורגן לבפועל יצא שהשבתון 
ור' דובער  חיים סוויד' שמואל לו ור' ר, יוסף גאלדשטיין' עם ר נסע לשם

 .בוימגארטען

הענדל ליבערמאן של חסידים רוקדים עם ' עם ציור מר', קמפוס'הם תלו מודעות בה
הגיעו  מה מאד התפלאו כאשרו", Join us for a Chassidic Experience"המילים 

התברר שהרבה מהתלמידים שמעו ! סעודת שבתשתתף בשלש מאות תלמידים לה
ולכן , ובפרט חסידים המדברים אנגלית, על חסידים אבל מעולם לא ראו אותם

 .הסעודסקרנותם הובילם ל

מהם התקרבו ליהדות בהמשך  מהוכ, השבתון בכלל פעל רושם חזק על התלמידים
אבל באותו  -ונכנסו ליחידות עם הרבי , 777-ז באו לשבת ל"כמה שבועות לאח. לזה
 .לאוסטרליא דרכובנימין ב' ר היהכבר  זמן

לכל באותו שבתון היה בחור שישב כל הזמן והאזין בהתעניינות והתרזכות 
וכמה עולה השכר , ישיבההבנימין אודות ' רובמוצאי שבת שאל את , וכו'הדיבורים 

כי , בנימין ענה לו שהוא לא יודע כלום אודות השכר לימוד' ור)ב "לימוד ושאלות כיו
ל "עם הקבוצה הנ 777-הגיע ל -יעקב חנוכה  -הבחור , לבסוף(. הוא לא שילם כלום

פ "אע, 777הורה לו לבוא ללמוד בהרבי . שעתייםכוגם נכנס ליחידות שארכה בערך 
הוא יהיה הראשון "להנהלת הישיבה שאז הרבי אמר . אפילו" ת"בי-ף"אל"שלא ידע 

שתלמידי , במשך השנים' ד"פגישות עם חב'האת בהמשך הוא אירגן ". אלפיםשל 
 יםרבשמזה נתרשמו , שבת יהודית" ותלחו"ים יבואו לקראון הייטס 'הקאלעדז

 י 



 .והתקרבו ליהדות

 היציאה לשליחות באוסטרליא

ר' בנימין וזוגתו ביחידות, והרבי בירכם בהצלחה  פני יציאתם בשליחות היו
 בעבודתם הק' באוסטרליא.

תקיימה מסיבת "צאתכם לשלום" עבור ר' בנימין בערב ראש חודש כסלו ה
שאורגנה ע"י צאגו"ח. וכך תוארה המסיבה בחוברת "מזמן לזמן", חוברת א' 

 מרחשון תשכ"ב(:)תשרי 

 מסיבת "צאתכם לשלום" עבור הרב בנימין קליין.

מסיבת "צאתכם לשלום" נתקיימה ער"ח כסלו לרגלי נסיעתם של הרב בנימין 
 קליין וזוגתו לאוסטראליע בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בדרכו לאוסטראליע יתעכב הרב קליין גם במדינות אירופה ובאה"ק ת"ו, ויש 
מדינות אלו, יביא התעוררות בין אנ"ש וחברי צאגו"ח, ויוסיף לקוות שביקורו ב

 מרץ בעבודתם בקדש.

מטעם הנהלת צאגו"ח המרכזית דארצות הבירת וקנדה, פתח את המסיבה הרב 
דוד רסקין, ובהזכירו את 
פעולות הנוסע בעבודת 
צאגו"ח המרכזית, הביע 
את בטחונו שיצליח 
בשליחותו הק' גם במקומו 

 החדש.

וב, מנהל הרב חדק
מזכירות כ"ק אדמו"ר 
שליט"א, עמד בנאומו על 
מעלת השליחות בכלל, 
ושליחות כ"ק אדמו"ר 
שליט"א ביחוד, ושייכותם 
לפרשת השבוע, ולבסוף 
הביע תקוותו וברכתו 
להצלחת שליחותו של 
הרב קליין בכל מקומות 

 ביקוריו.

מד הרב מרדכי מענטליק, ר"מ ראשי דישיבת תומכי תמימים המרכזית, ע
בדבריו על מעלת תלמידי התמימים שמטרתם להיות "נרות להאיר", וביחוד 
מעלת אלה מהתלמידים שזוכים להיות שלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א, ובהדגישו 
את מעשיו ופעולותיו של הרב בנימין קליין בעבר, איחל לו הצלחה מרובה 

 בשליחותו הקדושה אשר הוטלה עליו מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

 ל



שמואל זלמנוב, מנהל חברת "ניח"ח", עמד בדיבורו על מעלת ה"תמים", הרב 
שבכל אחד משתקף ה"ליובאוויטש הכללי", ונראה זה ביותר כשנמצא בריחוק 
מקום, להיות אז מתגלים כחותיו הנעלמים והנסתרים. ועל יסוד שמו הטוב של 

ליחות צעיו ופעולותיו בשהרב בנימין קליין, הביע את בטחונו להצלחתו במב
 "ר שליט"א בעתיד.כ"ק אדמו

למחר בבוקר התעניין הרבי אצל המזכיר אודות המסיבה ואודות הנסיעה בכלל, וכך 
 מתואר ביומן א' מהמזכירים:

 ה', ראש חודש כסלו, תשכ"ב:

בבקר שאל אותי כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מתי 
נוסעים בנימין קליין 

 וזוגתו.

כן שאל ע"ד ה"צאתכם 
ע"ד לשלום", וסיפרתי 

הנאומים ושלא הי' 
הרבה משתתפים 
ושאל כ"ק אדמו"ר 

 שליט"א: למה?

 לא אמר כלום, למה?דבר...גם כאשר סיפרתי מי היו הנואמים, שאל: ומה על 

איך ]ביומנים מאותו תקופה מתואר איך היו מסיבות מטעם צאגו"ח בכל ערב, ו
 המו"ל.[-מרוצה מזה  שהרבי לא היה

, להודיע להם ב מכתב להנהלת צאגו"ח באה"קבמשך אותו יום שלח הרב חדקו
)מכתבים דומים  שבדרך יתעכב ר' בנימין באה"ק ושינצלו ההזדמנות להפצה וכו'

 :כתב לכל המקומות שאליהם הגיעו במשך הנסיעה(

 ב"ה, ר"ח כסלו תשכ"ב
 ברוקלין

 אל הנהלת צעירי אגודת חב"ד
 אשר באה"ק ת"ו

 ה' עליהם יחיו

 שלום וברכה!

נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה בנימין שי' קליין, אשר נתמנה ע"י המל"ח  הרה"ח אי"א
לנהל את סניף המל"ח באויסטראליע, נוסע היום יחד עם זוגתו הרבנית תחי' 

 לאויסטראליע למילוי עבודתו הנ"ל.

בדרכם ישהו שבועות אחדים באה"ק ת"ו, אשר לכן הננו להציע לפניכם לנצל 
המתאים ובמרץ הדרוש לחיזוק ועידוד בכל את שהותם באה"ק ת"ו באופן 



 החוגים האפשריים ע"י התועדויות, נאומים, פרסום בעתונות וכו'.

 בטח תודיענו מהנעשה בכהנ"ל, ות"ח מראש.

 בברכת כט"ס

 הרב ח.מ.א. חדקוב

 זמן ביאתו לאה"ק ת"ו יודיע הנ"ל בעצמו ע"י מכתב.

בדרכם, והרבי יצא  777-מ בערב, לאחרי תפילת מעריב, יצאו ר' בנימין וזוגתו
משם עלו . , ורקדו שםללוותם. אל שדה התעופה ליוו אותם המשפחה וידידים

 וכן מתואר ביומן א' מהמזכירים מב' כסלו:למטוס ללונדון. 

ועש"ק פ' תולדות, ב' כסלו, 
 תשכ"ב:

כ"ק אדמו"ר שליט"א שאל 
אותי ע"ד נסיעת קליין. 

בשדה -ואמרתי: שהי' שם 
חב"ד וגם מנשי -התעופה 

יונגעלייט ובחורים שנסעו 
 ללוותם.

בשדה -ושאל: מה עשו שם 
התעופה? ואמרתי: שניגנו 

 ..ורקדו קצת.

 דארט האבן זיי זיך געזעגנט? ואמרתי: הן....ושאל:

 וראיתי שנשתנו פניו קצת.

 לונדון, קאפענהאגען, פאריז, מילאנא

והרבי קראם ורשם  דוחו"ת מפורטות,-משך הנסיעה כתב ר' בנימין ג' מכתבים
 כמה דברים עליהם. הבאנו המכתבים בשלימותם, בלי לשנות בהם.

 ב"ה. אור ליום ו' ט' כסלו עש"ק פר' ויצא, תשכ"ב פאריז.
 ישיבת תו"ת, ברונא

 יארק-המל"ח, ניו

 שלום וברכה!

 , מקאפענהאגן.6הגענו לכאן )פאריז( אתמול בערב בשעה 

לונדון הי' ב"ה בהצלחה. על האוירון פגשנו יהודי -: הנסיעה מניו יארקא' כסלו

 ב



יארק שמתייחס להרבי מסיגעט, אבל הוא בעצמו רחוק קצת -בשם מר כץ מניו
מיהדות, ודברנו עמו )כעין ויכווח( על עניני יהדות. ומסרנו לו הכתובת של 

א על איזה ממש. הוא נסע לרומ-יארק. ותקותי שיהי' פועל-ליובאוויטש בניו
 ימים.

בבוקר )לשעון לונדון( על שדה התעופה  7::7: הגענו ללונדון בשעה ב' כסלו
טוב, ודובער שי' פוטערפאס. התאסכנו בביתו של -קיבל פנינו הרב"צ שי' שם

ש"פ שי' וואגעל. הרב"צ שי' סידר ראיון עם מר סמיט מהדזואיש קראניקעל, על 
וריאל שי' צימר אבל מצאתי אותו נסענו לבקר את ר' א 27. בשעה :2שעה 

במצב לא טוב, עד כדי כך שלא יכולתי לדבר עמו רק רגע אחד ממש. ומסרתי 
לו ד"ש, והבטחתי 
לו שאבקרו עוה"פ. 
ואח"כ נסענו 
להראיון בהדזואיש 
קראניקעל. ומשם 
נסענו לבית 
ליובאוויטש, והי' 
כבר אחרי 
הלימודים. בליל 

 ח ע"י הר"נ שי' סודאק בהמשך תש"ח.ש"ק לפני קבלת שבת יש שיעור בדא"

: בבוקר לפני התפלה יש קביעות מאברכי אנ"ש בדא"ח. אחרי ג' כסלו, ש"ק
התפלה הי' קידוש רבא, לכ' החתן הת' אהרן שי' קוזין והתוועדו, ומסרתי ד"ש 
מבית חיינו וחזרתי השיחות מש"מ כסלו. והשתתפו כל אברכי אנ"ש ושאר 

משך עד שעה מאוחרת ועוררו אודות קביעות מתפללי בית ליובאוויטש, ונ
ללימוד התורה, ואודות הזכות שכ"ק אד"ש שלח אליהם שלוחים ובראשם הר"נ 

 שי' סודאק שמסור למוסד בלו"נ.

מלכה ומסרתי דו"ח מהפעולות דצאגו"ח המרכזי -במוצש"ק סידרו מלוה
מקום. )ויש לציין -ובפרט בזמן האחרון ושכמותם יכולים לפעול בכל

סרותו של ר' אהרן דוב שי' סופרין למען הנוער, שמתקיים בכל ליל ויום התמ
ש"ק מנין עבורם ובמוצש"ק סעודת מלוה מלכה, וביום א' בשבוע שיעור ע"י 

 הרב כהן(.

ליובאוויטש בעת הלימודים ומצא חן -: ביום ראשון בקרתי בביתד' כסלו
 ורות שיחי'.בעינינו הן הלימודים והסדר ובפרט ההתמסרות מהמורים והמ

ביום ראשון בערב התקיימה אסיפת צאגו"ח והשתתפתי בהאסיפה שהיו"ר הי' 
ר' א"ד שי' סופרין ולמדתי הרבה מאופן סידור העבודה על כל השנה כולה. ביום 
דברתי עם הר"נ שי' סודאק אודות אופן עבודתו והראה לי וגם נתן לי חומר 

ז"ל והלכתי לשם עם הר"נ  ממהלך העבודה. בערב הי' הספד על הרב גודמאן
 שי' סודאק. והי' ניכר שליובאוויטש ישנה ג"כ שם.

 במוצש"ק וביום א' בערב סודר ע"י נשי חב"ד ג"כ עבור זוג', איזה מסיבות.

 7:-ביום ראשון נפתח בפעם הראשון בבית ליובאוויטש כעין מועדון והי' שם כ



 תלמידים, והי' משהו מעונין.

י לבקר עוה"פ את ר' אוריאל שי' צימער ומצאתיו במצב : ביום שני נסעתה' כסלו
 יותר טוב מפעם הא', אבל זוג' אמרה לי שמצבו עדיין לא טוב.

במשך יום ב' בקרתי אצל כמה אברכים, שזהו מביא קצת עידוד ובפרט אצל 
 הרב ספעקטער שי'.

 : ביום ג' בבוקר נסענו לקאפענהאגען וליוו אותנו ש"פ שי' וואגעל עםו' כסלו
בבוקר והגענו לקאפענהגען  6עה זוג' עד השדה התעופה. ויצאנו מלונדון בש

. על שדה התעופה חיכו לנו הרב עזריאל שי' חייקין עם זוג', :2עה בש
שעה ובמשך היום בקרנו הישיבה )ישיבת  2:והתאסכנו בביתו. ושהינו אצלו רק 

וב"ה שמו הולך בגן.  7:תלמידים  07ילדים שבכולם ביחד יש -ערב( והת"ת והגן
לפניו. וכן פגשתי את הרב אברהם שי' אזדאבא וביקרנו אצלו בבית. והשתתפתי 
בשיעור של הרב חייקין, ולמדתי אותם הניגון החדש "אנעים וגו'" ובכלל הי' 
ניכר בהם )חייקין ואזדאבא( שביעת רצון מביקורנו אצלם בכלל, ובפרט מהד"ש 

 מבית חיינו.

בערב נסענו לפאריז והרב חייקין בעצמו ליווה אותנו  9: ביום ד' בשעה ז' כסלו
בערב, ועל שדה התעופה חיכה לנו  0עד שדה התעופה. והגענו לפאריז בשעה 

ג' תל' מהישיבה והסיעו אותנו לש"ב שי' נעמענאוו שאצלו התאסכנו. ואח"כ 
נפגשתי עם הרה"ח המשפיע הר"נ שי' נעמענאוו. והוסדר שלמחרת אבקר 

 ים בכל יום א' וה' בשבוע.החדרים שמקיימ

נסעתי לר' הלל שי' אזימאוו והראה לי החדרים, וניכר  7: בבוקר בשעה ח' כסלו
הרבה בהבפועל ממש שכל התלמידים מלובשים בט"ק ובקיאים בברכות 
הנהנין. ומשם נסעתי להלשכה ופגשתי שם את הר"ר שי' ווילשאנסקי. ובערב 

ב"ר, וביקרנו את הב"ר ויש מה לראות  בקרתי את ר' דובער שי' גורעוויטש מנהל
 ב"ה.

התלמידים מהישיבה דרשו התוועדות, ודברתי עם הר"נ שי' ואמר שיסדר 
התוועדות רק עבור התל' האשכנזים אחרי הסדר, אבל לזמן קצר. וכן הי', 
והשתתפו כל הרמי"ם וגם ר' ישראל נח שי'. ומסרתי קצת מהשיחות דש"מ 

 ות הרשמי.כסלו. ובש"ק יתקיים ההתוועד

: כל היום הנני נמצא בהישיבה. והתכנית הוא, שעל ש"ק אשבות אי"ה ט' כסלו
כאן בברונא, ובמוצש"ק אסע לקיבוץ בעיר שמסדרים מלוה מלכה. וביום א' 

 אי"ה בערב נסע למילאנא.

 



ר, אלא שכנראה הידיעה נפטר ר' אוריאל צימ)תאריך כתיבת דו"ח זה( ביום ט' כסלו ]
 המו"ל.[- בברכת החייםמין באותו יום ולכן מזכירו לר' בניעד"ז לא הגיע 

 המשך הדוחו"ת:

 ב"ה עש"ק פר' וישלח ה'תשכ"ב ירושת"ו

 המל"ח נ.י.

 שלום וברכה!

בלילה. על השדה התעופה  22:17הגענו לכאן )אה"ק( ביום רביעי בערב בשעה 
 קבלו פנינו מלבד משפחתי, ר' אפרים וואלף ביחד עם תל' מהישיבה. כעת

 אכתוב המשך ממכתבי הקודם.

: בש"ק העבר התאכסנתי בביתו של ר' ניסן שי' נעמענאוו, י' כסלו, י"א כסלו
בסעודה שלישית הי' התוועדות, ומסרתי השיחות מש"מ כסלו בלה"ק כדי 
שהתל' ממורוקו יבינו. במוצש"ק סידרו "מלוה מלכה" בקיבוץ של אנ"ש וגם שם 

 יארק.-ות צאגו"ח בניומסרתי השיחות מש"מ, ודו"ח מפעול

וקבלו פנינו הרב  pm 27ביום א' בערב נסענו למילאנא, והגענו למילאנא בשעה 
מ. לאזאר, י. חדד, וגם הרבנית גרליק ואחותה. התאסכנו בביתו של הרב  ,גרליק

 ג.מ. גרליק.

: בבוקר התפללתי ]ב[ביהכנ"ס של הרב גרליק. ואחרי התפילה ב', י"ב כסלו
תי ד"ש מבית חיינו ותוכן  שיחות בקיצור נמרץ. וכן הי' אחרי הציגו אותי, ומסר

תפילת מנחה, מפני שהמתפללים היו אחרים מהבוקר. ובמשך היום: הי' לי ראיון 
עם העורך של העיתון היו"ל ע"י הקהילה. וגם בקרתי את הת"ת של הרב גרליק, 

יו שכל וכן בקרתי בביתו של מ. לאזאר שהביא עידוד גדול בביתו )מובן מאל
 הביקורים ביחד עם זוג'(.

: נסעתי לבקר הסקול היהודי בעיר, ודיברתי עם המנהל שאומאן. ג', י"ג כסלו
 ובקרנו עוד הפעם המוסד שלנו.

נסענו ממילאנה לרומא. כל הנ"ל ליוו אותנו עד  27: בבוקר בשעה ד', י"ד כסלו
צ, אבל אחה" 1השדה התעופה. ומרומא הצתרכנו ליקח אוירון לאה"ק בשעה 

שעות.  9האוירון נתעכב בשש שעות, והצטרכנו להיות על שדה התעופה 
 בלילה. 22:17והגענו לאה"ק בשעה 

: נפגשתי עם ר' ע. ז. סלונים בכולל חב"ד, ואח"כ בקרתי בישיבת ה', ט"ו כסלו
כסלו יסדרו התוועדות בקשר לבואי. ואח"כ בקרתי -אמת" ואחרי י"ט-"תורת

 המתמידים.-בישיבת

 מקוה לשהות כאן אי"ה עד ה' טבת הבעל"ט.אני 

 ד"ש לכל העובדים במל"ח.
 בנימין קליין



 נא להזכירנו לפני כ"ק אד"ש שיעלנו על זכרונו הק' לטוב.

 חב"ד-ירושלים, כפר -אה"ק 

, שלא בירושלים שהה ר' בנימין משך זמן אצל משפחתובאה"ק משך ביקור זה 
. )וגם זוגתו לא פגש את משפחתו כלל עד אז( ראה אותם יותר מחמש שנים

אה"ק ובהפצת  ברחביאבל ביחד עם זה עסק הרבה בביקור מוסדות חב"ד 
 .דלקמןהמעיינות, כמפורט בהדוחו"ת 

זו כתב חמיו, ר' מרדכי שוסטערמאן: הם נסעו לאוסטרליא דרך ארץ  ביקור זה אודות
והתבטא בנימין: -ישראל ובקרו בכפר חב"ד אבל תושבי הכפר עדיין לא הכירו אותו 

שכעת הנני -איידעם!" )בניגוד לעתה  ןבין איך דעם שווער'ס א-אין כפר -"אז דא 
 בנימין קליין'ס שווער! כאן יתרו מתכבד בחתנו!(-אני 

 המשך הדוחו"ת:

 ב"ה ערש"ק פר' וישב, "כפר חב"ד" ה'תשכ"ב

 המשך מכתבי הקודם.

 המל"ח נ. י.

: בקרתי בקברי הסנהדרין בירושלים. קבלת שבת התפללתי ו', ט"ז כסלו
בביהכנ"ס חב"ד במאה שערים. בליל ש"ק בקרתי בשכון חב"ד ובפרט בביתו של 

 צבי אייזנבאך שנתדבר על ניצול הזמן.

אמת. אחרי הצהריים סידרו -: בבוקר התפללתי בישיבת תורתכסלוש"ק, י"ז 
התוועדות ומסרתי ד"ש מבית חיינו, והשיחות מש"מ כסלו. וסיימתי 

סמך -בהתעוררות לקביעות עתים לתורה עבור האברכים, ודרשתי בחזקה על
 שבשנה זו הסיסמה של הרבי שליט"א היא: "תורה".

עקיבה והתקיימה -יבה עבור בוגרי בניבמוצש"ק נסדר ע"י צאגו"ח ירושלים מס
מאיר, והוזמנתי ע"י צאגו"ח. ופתחתי המסיבה במסירת ד"ש ומהמתרחש -בבית
 277-חיינו, שהשאיר רושם עז על המשתתפים. והשתתפו למעל' מ-בבית

 תלמיד כ"י.

ציון. בערב נסדר ע"י צאגו"ח ירושלים חגיגה בישיבת -: בקרתי בהרא', ח"י כסלו
דאתרא -איזור שפיר, עבור תלמידי ישיבות בני עקיבא. המראעציון" ב-"אור

הוא הרב בנימיני ובאותו היום שהתקיימה החגיגה קיבל מכ' מכ"ק אד"ש 
-בצירוף המאמר שיו"ל, וצהבו פניו של הרב וכו'... והשתתפו בהחגיגה למעל' מ

 תלמיד כ"י מג' ישיבות. והיו נאומים ע"י הרב זווין, והרב נרי', ובסיום 777
הוכבדתי למסור כמה מילים והוצגתי בתור שליח מהרבי שליט"א לאוסטרלי'. 

מהשיחות בנוגע לחנוכה, ובזה נסתיים -תוכן -ומסרתי ד"ש וכמה מילים 
 המסיבה.

: בקרתי בביה"ס חב"ד מנחת ומצאתי אותם באמצע החגיגה בנים , י"ט כסלו'ב

 ב



לבד ובנות לבד, והוצגתי ע"י המנהל הרב רלבג, ומסרתי ד"ש במילים ספורות. 
בעיר גנים, ובקרתי בכתות, וגם נהנתי מההכנות ומשם נסעתי לביהס"פ חב"ד 

שהתקיימו לכבוד החגיגה. 
חב"ד, -ומשם נסעתי לכפר

והספקתי לבקר את ביס"פ 
לדפוס בעת עבודתו. בערב 
השתתפתי בחגיגה הגדולה. 

חגיגה נסעתי לישיבת אחרי ה
לוד כדי להתוועד עם התל' 
מישיבות בני עקיבא שבאו על 
החגיגה ואח"ז נסעו לישיבת 

  לוד.

אביב ובקרתי -: בקרתי בסמינר בכפר חב"ד, ואח"כ נסענו לתלג', כ' כסלו
ברק ובקרתי בישיבת פונביז ולא הי' לי -במשרד צאגו"ח. ומשם נסענו לבני

 שהי' באמצע השיעורים.אפשרות לדבר עם התל' מפני 

גת, ובקרתי בכל הכתות -: נסעתי בבוקר לביספ"ר חב"ד בקריתד', כ"א כסלו
ומסרתי ד"ש מבית חיינו, ובכתות הגבוהות מסרתי השיחה שכ"ק אד"ש דיבר 
לפני הסטודנטים מפא. סטייט קאלעג'. ובאיזה מהכתות הצעתי שישאלו 

שיבנה ביהמ"ק, וא' ביקש שאלות, וא' מהתל' ביקשני שאבקש מהרבי שליט"א 
שאמסור להרבי שליט"א שהוא מברכו באריכות ימים. ומוכר שם הצלחה 
מופלגה, ויש להדגיש התמסרותם של המנהל והמורים, ולפי בקשתם שלא 
יכולתי להשיב אותם ריקם ונשארתי שם עד למחרת ובערב התוועדו ומסרתי 

 השיחות מש"מ כסלו.

חב"ד ובקרתי בביס"פ למלאכה לנגרות,  : בבוקר חזרתי לכפרכסלו ה', כ"ב
 ולחקלאות, בעת העבודה.

 : ענינים פרטיים.ו', כ"ג כסלו

 על ש"ק נשארתי בכפר חב"ד.

 מסיבות טכניות נשאר המכ' עד אחרי ש"ק, לכן הנני מוסיף מהמתרחש בשבת:

בש"ק אחרי התפילה התוועדו בביהכנ"ס וחזרתי כל השיחות מש"מ ומסרתי 
. ומשם הספקתי עוד להתוועד בביהכנ"ס בכפר הישן. מהפעולות דצאגו"ח

 במוצש"ק נסעתי לירושת"ו.

 על השבוע הזו בתוכניתי לנסוע על המקומות הקדושים.

 מהמזכירות. לתי המכ' בצירוף ב' המאמרים וכו'היום א', כ"ה כסלו קב



 נ.ב.

כפי הנראה תכניתנו לנסוע מכאן לאוסטרלי' ביום ג' ה' טבת הבעל"ט, בשעה 
 אחה"צ. 2:77

ביום ה' טבת שלחו מברק מהמזכירות לר' אפרים וואלף עם הוראה לסדר "צאתכם 
 עבור ר' בנימין. וכן כותב ר' אפרים להרב חדקוב באותו ערב: "לשלום

נ.ב. קבלתי היום מברק מהמזכירות בקשר לסידור צאתכם לשלום להרב קליין ...
אן, ומאידך ראיתי בו כל הזמן שי', ומכיוון שהזמן קצר כי היום הם נוסעים מכ

שהוא מתחמק מפרסומת, טלפנתי אליו היום בבוקר לירושלים ושאלתיו אם 
יסכים שיסדרו להם צאתכם לשלום כדבעי בשדה התעופה, ואמר שהוא מעדיף 

 מטעמים הידועים לו שלא לעשות זאת.

לפני כמה רגעים היו הוא וזוגתו יחיו כאן במשרד בדרכם לשדה התעופה 
 נו מהם לשלום.ונפרד

, עש"ק וכן כותב בדו"ח מיום שלמחרת זוגתו למלבורן.ו ר' בנימין והגיעביום ז' טבת 
 ח' טבת:

 ב"ה, עש"ק פר' ויגש ח' טבת ה'תשכ"ב. מלבורן.

 המל"ח נ.י.

 שלום וברכה!

ראשית הנני להודיע שהגענו בשעטומו"צ לכאן אתמול ביום חמישי בשעה 
קיבלו אותנו ר' זלמן שי' גראנער ור' פנחס  לפנה"צ. על השדה התעופה 22:77

אלטהויז וכו', ומנשי חב"ד עם 
פרחים לזוג' תחי'. אכסני' שלנו 
הוקבע כעת אצל ר' זלמן שי' 
סערעבראנסקי. המברק מכ"ק 
אד"ש נתקבל בזמן, ועודד אותנו 
במאד. והנסיעה הייתה כשורה, 
והננו מרגישים ב"ה טוב. היום 

הכתות בבוקר בקרתי בישיבה בכל 
והרב גראנער הציג אותנו ושמעתי 
בכל הכתות איך שלומדים ויש מה 
לראות ומה לשמוע. וכן סידרו 

 שהיום יש לנו ראיון עם עתונאי.

 כעת אמשיך מביקורי באה"ק:

-כל השבוע שעבר בקרתי בהמקומות הקדושים, כגון מירושת"ו נסעתי למירון 
בחלקת ליובאוויטש......, ביהכנ"ס בית העלמין, האר"י ב"י וכו' וגם -רשב"י, צפת 

האר"י החדש והישן, וגם בביהכנ"ס של הב"י. נשארנו בצפת עד למחרת, ונסענו 



, ובבית עלמין נהרמב"ם, השל"ה ור"י בן זכאי וה' תלמידיו, הרמבעה"-לטברי' 
אביב, -הכרמל. ומשם לתל-אצל תלמידי הבעש"ט. ומשם לחיפה, על הר

 דום. וחזרנו לירושת"ו.שבע, ולס-ולמחרת נסענו לבאר

]כל הנ"ל היה ביחד עם אביו ר' מנחם ע"ה, שלמרות הקושי שבדבר בשבילו הלך 
 איתם לאורך הארץ לבקר בהקברים[

ביום שישי נסעתי לכפר חב"ד עפ"י בקשת הר"א שי' וואלף ועשו ממני תמונות 
ר בכל המוסדות בכפר, וביום ג' לפני נסיעתי קבלתי התמונות. וביום ג' בבוק

טלפן אלי הרב חנוך גליצנשטיין שקבל מברק ממזכירות לסדר עבורי צאתכם 
לשלום כדבעי, אבל כבר הי' מאוחר לסדר חגיגה ורצה שהתל' מהישיבה ילוו 
אותי אבל שאל היות שיודע שצריכים ליזהר מפני הניירות. ולא ידעתי לבד 

משרד והחלטתי שב ואל תעשה עדיף, אבל בדרכי לשדה התעופה נתעכבתי ב
הישיבה דלוד ושתינו לחיים. וב"ה לא הי' לי שום קושיים הן בהכניסה והן 

 בהיציאה.

 בשבת הייתי בירושת"ו.

ביום א' ג' טבת בקרתי בביתו של הר"מ ר' משה ליב שי' שפירא, והי' שבע רצון 
 מזה.

בערב סידרתי בעצמי אסיפה מצאגו"ח )במקום שאין איש השתדל להיות...( 
תי ד"ש מבית חיינו ומהפעולות דצאגו"ח בארה"ב. והקדמתי דירושת"ו, ומסר

שאיני בא ח"ו להגיב עליהם אלא שהי' לי הזדמנות לדבר עם כמה מאברכי אנ"ש 
בענין הפצת המעיינות וקבלתי תשובות שלא מצאו חן בעיני, לכן הרגשתי חוב 
 לעצמי בתור מחונך מירושלים לקרוא לאסיפה און זיך דורכרעדען, וגם אמרתי

שכפי הנראה לי מחמיצים הזדמנות מיוחדת שיש בירושת"ו, וזהו להחדיר רוח 
החסידות בין יהדות החרדית, ובעיקר לימוד החסידות, ועד כמה שידוע לי 
יתאים לכוונת כ"ק אד"ש. ואחרי האסיפה הי' כעין ויכוחים בין האברכים, 

ד פעלתי ואחדים אמרו לי שאינם יודעים אם יהי' איזה פועל, אבל דבר אח
שנשמע רעש בהישיבה שזה זמן רב שלא שמעו שאברכים ידברו בהענינים 

 האלו.

ביום ב' ד' טבת התקיים אסיפה הנהלת צאגו"ח ירושת"ו בשיכון חב"ד ובנוכחות 
הרב ע"ז סלונים, ומסרתי שם ג"כ מהפעולות דצאגו"ח בארה"ב וכאן מסרתי 

 בירושת"ו. בתור הצעה בענין הפצת המעיינות בין יהדות החרדית

ה שהתקיים בישיבה ג"כ דרשתי מאלו שזכו להסתופף בחצרות קודש ובהאסיפ
שעליהם האחריות יותר ובפרט משיחות קודש של השנה, וח"ו הם יכולים 

 להיות מהמונעים בר.

יש לי כמה ענינים לכתוב שבקשו ממני מאה"ק שהם לא יכולים משם, מטעמים 
 ואסיים בשבתא טבא.המובנים, ואי"ה במכתבי הבא אפרטם, 

 בנימין קליין



שהרב חייקין מקאפנהאגען מעונין לקבל  .L.N.S-להרב קרינסקי: נא למסור ל
 אותם בכל עת שיו"ל.

", ביום שני של השבוע The Heraldבאותו יום התראיין אצל עתונאי עם העיתון "
 נדפס בעיתון:

Religious uplift, says Rabbi 

Religion throughout the world is experiencing a great upsurge, 
according to Rabbi Benjamin Klein. 

Rabbi Klein has arrived in Melbourne with his wife Leah, to start a 
lecture tour of Jewish communities in Australia and New Zealand. 

“Not only the Jewish faith, but every religion is experiencing this 
upsurge” said Rabbi Klein, 24 [26]. 

“Present world conditions -fear engendered by super-bombs and 
the realisation that the world may not last forever -has made people 
think.” 

Rabbi Klein is a member of the international Jewish organisation of 
Merkolinyonie Chinuch -Central Organisation for Jewish 
Education, which has its world headquarters in New York. 

Its main Australian base is in St. Kilda. 

3 YEAR STAY 

In his tour Rabbi Klein will 
concentrate mainly on the education 
and guidance of the Jewish youth. 

Rabbi Klein, who left Israel at 18 [21] 
to study in the United States, toured 
Jewish communities in South 
America, Central America, England 
and Europe before coming to 
Australia. 

Rabbi Klein and his wife will stay in 
Australia for at least three years, “but 
probably longer”. 

 

 



כמה ימים אח"כ קיבל מכתב מהרב חדקוב, המאחל לו ברוכים הבאים והצלחה 
 חינוך. בהמכתב היו ג"כ כמה הוראות פרטיות:-לעניני-בעבודתו בשם המרכז

 ב"ה, י"ז טבת תשכ"ב
 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק
 ירחמיאלבצ"צ וכו' מוה' 
 בנימין שי' הלוי

 שלום וברכה!

שמחנו לקראת מכתבו מח' טבת המבשר כי כת"ר וזוגתו הרבנית תחי' הגיעו 
צלחה למחוז חפתם, מעלבורן, ומברכים אנו אתכם שתצליחו בהצלחה מופלגה 

 במילאו שליחותכם הקדושה.

תודה רבה על משלוח היומן ממשך זמן שהותם באהקת"ו, ועל השתדלותו לנצל 
 את כל זמן היותם של לעבודת חיזוק ועידוד.

בודאי ראה כבר באהקת"ו את העתק המכתב מכ"ק אדמו"ר שליט"א למזכירות 
מא' חנוכה, ובטח ישתדל כת"ר להאציל את רוח המכתב הנ"ל הדורש כ"כ 
בתוקף לנצל את הזמן והכשרונות כדבעי למהוי, ואיש לרעהו יאמר חזק 

 כל מרחבי אוסטרליא מתוך שמחה וטוב לבב.בהרחבת עבודתנו בכל החוגים וב

]הכוונה לאגרת ח'רעו באגרות קודש )חכ"ב עמ' ס'(. בשוה"ג שם: מוסג"פ העתק 
הוראה מהירה שקבלנו היום מכ"ק אדמו"ר שליט"א בפקודה מיוחדת להראות הנ"ל 
ליחידים...וכיון שאפשר שגם במחנם נמצאים כאלה אשר ההוראה הנ"ל יכולה 

-לבד התועלת הכללית לכל אחד שילמד בעיון הוראה זו -ם להם להיות שייכת ג
-מצאנו לנכון לשלוח לו תיכף את הנ"ל ובטח יזורז לפרסם זה במדה האפשרית. 

 המו"ל[

נא למסור את תודתנו לכל אנ"ש שיחיו אשר הואילו לקבל את פניכם, ואשר 
מעין  בטח מסייעים הם אתכם בהסתדרותכם בכל הענינים, אשר כמובן יש בזה

 טובה לכל הציבור כולו.

 מצפים אנו לקבל תדיר את ההמשכים מיומנו, המבשר טוב מפעולותיכם.

 בברכת כט"ס

 הרב ח.מ.א. חדקוב
 מנהל

 השליחות באוסטרליא

בנימין עסק בפעולות שונות: הוא השיג רשימה של היהודים שהתגוררו בהאיזור  
לעורר אותם  והיה מבקרלפעמים רק ב' או ג' יהודים בעיירה אחת, מחוץ למלבורן, 

של ביהדות וקיום תומ"צ. לשם זה קנה מכונית כדי שיוכל לבקר מספר גדול יותר 



 תזו היה ג"כ בקשר עם הקהילה היהודיעבודתו במסגרת יהודים בכל יום. 
, ת"קהעסק במכירת ספרי  כן , ואפילו ביקר שם למשך כמה ימים.בניו זילאנד

 .בפרט ספרים באנגלית

קיץ" בשביל ילדים -ן ה"מחנהורגיאבחיזוק היהדות אצל הנוער, בעסק  הוא
ה'קעמפ' התקיים במקום טבת(. -)באוסטרליא הקיץ הוא בתקופת כסלווילדות 

בהפצת גם פעל  את המדריכים.בעצמו ביקר שם, ועודד  עיר, ור' בנימיןמחוץ לרחוק 
הוא  .Talks and Talesהירחון 

גם עסק באירגון שיעורים 
בגמרא ושו"ע בשביל 
'סטודענטים', ולמסור להם 
דברי חסידות )מהלקו"ש 
וכיו"ב(. גם אירגן חגיגה לכבוד 

חקים ל"ג בעומר, עם מש
וממתקים וגם ד"ת, שהשתתפו 

 הרבה ילדים. בה

ספר -" )שהיה ביתMt. Scopusאחד מעהנינים החשובים שפעל הוא שבהביה"ס "
 שם. בה יהדות בהלימודים...( יוסיפו עניני יהדות שמלמדיםל לא היה הריהודי, אב

זוגתו )שהיתה במלבורן כל הזמן( לימדה בביה"ס "בית רבקה", וג"כ עסקה עם 
 הנערות, במסירת שיעורים ומסיבות שבת וכיו"ב.

ח "אבל הוא גם השתתף בפעולות צא, ח"היה מטעם המל פ שתפקידו הרשמי"אע
, וכאשר ר' חיים ח"שמטעם צא' מינים' מבצע ד'הוא אירגן ה לדוגמא)במלבורן 

בשביל העיירות הקטנות שיש בהם פחות גם גוטניק קיבל הוראה מהרבי לדאוג 
(, איך לבנות סוכה בעצמם Blueprintsוגם  ' מיניםשלחו להם ד -ממנין יהודים 

 .ח בביתו"צא תקיימו אסיפותפ ה"וכמ

ש "ע' רחל' לראשונה קראו. בנות' נולדו להם בשהותם באוסטרליא במשך תקופת 
, ש סבתו של מרת לאה"ע' פיגא' לשנית. לידתושנפטרה סמוך ל, בנימין' אמו של ר

 .ש"י הנאצים ימ"שנרצחה ע

כנראה שבחצי שנה 
הראשונה לא ראה הרבה 
הצלחה, ובמכתב שכתב 
להרבי לקראת יום 
הולדתו בז' מנ"א התאונן 
על זה. הרבי מסר המכתב 

רב חדקוב לענות עליו, לה
ובסוף מכתבו במענה לר' 

בודאי כבר בנימין כתב: "
קיבל ע"י המל"ח המענה 
על שאר תוכן מכתבו. 
והתקוה שיגיעו )ראה 

 ר'



". וכן כתב אליו הרב חדקוב לקו"ת ר"פ שמיני( הדברים אליו וביחד עם שמחה וט"ל
 בנימין(:ר' עסק בהם הפעולות שאפשר ללמוד ע"ד מיגוון המכתב מ)אגב 

 ב"ה, ז' מנ"א תשכ"ב
 ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
 וכו' מוה' ירחמיאל בנימין שי' הלוי

 שלום וברכה!

כ"ק אדמו"ר שליט"א מסר לנו את מכתב כת"ר מער"ח מנ"א המספר על מהלך 
 עבודתו.

לא לפלא גדול נפילת רוחו אשר לבד שאין לה שום יסוד ממשי, הנה מצבו זה 
 רק שאינו עוזר לו בעבודתו אלא להיפך.

כל ההתחלות קשות, ואין למעט גם את ערכן של אלו הפעולות שאמנם פעל 
ע"י נסיעתיו, דברי התעוררות, הפצה וכו', שאע"פ שמעטות הן בכמות אבל מי 

 הוא שיוכל לשער עד כמה שחשובות הן באיכות.

השמועסן מדי חודש  כי, למשל, אלה עשרת הבתים אשר זיכה אותן בקבלת
בחדשו, הלא אין להם לעצמם נפק"מ כ"כ עד כמה גדול הוא המספר של בתים 
אחרים שזכו לזה. והלא מדי חודש בחדשו חודר לבתי החותמים הנ"ל אור תורה 
ויר"ש, אשר לולא זאת לא היו מקבלים אותו, ומצוה גוררת מצוה. וגם אין ספק 

שאר הסביבה. וכן גם אלה אשר לאט לאט מעט האור הזה יתפשט גם ב
הנה לבד מה שכל פרוטה ופרוטה -גם אם מעט היא -שהשתתפו בנדבתם 

מצטרפת לחשבון גדול בתמיכת המוסדות שהכסף יגיע אליהם, הנה נוסף ע"ז 
הלא זכו במצות 
השתתפותם בעבודתנו 
הק' וגם גורם זה 
להתקשרות יותר 
לליובאוויטש, דבר 
שלעצמו חשוב הוא לכל 

 בים.אחד מהמתנד

וכמו"כ ההתעוררות בדבר 
המקוה ב"אדלייד", הלימוד 
עם התלמידים, וכו'. אשר 

 קשה להאריך במכתב בהערכת החשיבות של פעולות אלו.

אבל היא הנותנת, כי באם נתבונן עד כמה ששוות הן גם פעולות מועטות 
בכמות, נווכח עד כמה גדולה היא האחריות כשאפשר להרבות בהם, הן בכמות 

יכות. ואין שום ספק וספ"ס אשר למרות הציור שמתאר את מהותה של והן בא
 אוסטרליא יש שם כר רחב להרחבת פעולות.



והלא דוקא משום שרואה מניעות ועיכובים בעבודתו יש להתאמץ ביותר, כי 
כמו שהוא מטרתם של השלוחים האחרים של -הלא זו היא מטרת שליחותו 

תיקון, ובהתמסרות, מרץ ושמחה, לבוא למקומות שזקוקים לבדק ו-המל"ח 
 להתגבר בעזהשי"ת על כל המניעות הנ"ל.

וכמו שהוא במקצועות שהמל"ח עוסק בהם כך הוא גם בנידון עבודת צאגו"ח, 
אשר בטח ידועים לו כל סניפי העבודה של צאגו"ח בשאר המדינות אשר בודאי 

התנועה כולן, או חלק מהם, מתאים גם לאוסטרליא. וכעומד כמעורר ראשי ד
שם במקצוע זה, יוכל להשפיע גם על אלה האנשים אשר ראויים לזה, שלמרות 
טרדתם בעניני פרנסה וכו' במשך היום יוכלו לנצל גם זמנם להשתתפותם 

 בעבודת צאגו"ח.

וכדאי להדגיש עוד הפעם כי חסרון גדול הוא מה שאינו רושם, כמדובר, יומן 
עלה]ו[ לדעת שגם יום שרושם בו כי קבוע ושולחו לנו לכה"פ פעם בשבועיים, ו

 לא פעל בו הרבה, גם זה כדאי להודיע.

והבה נקוה אשר סוכ"ס יתעורר כדבעי למהוי, וימשיך עבודתו בהתפשטות הכי 
 גדולה.

 בברכת כט"ס

 הרב ח.מ.א. חדקוב
 מנהל

 תשרי תשכ"ד אצל הרבי

קראת תשרי תשכ"ד, חזרו ר' בנימין ומשפחתו לניו יארק להיות אצל הרבי 
שכתב ר' בחודש החגים. מיד בחזרתו כבר עזר במזכירות, כפי שמתואר ביומן 

...אח"כ נערך לתקיעות. הסדר עם השופרות א' דר"ה: "יום בערקע וואלף ע"ד 
והמטפחות, מכסה פניו וזורק הטלית על חבילות 

 ."ע"י המזכירים הרב קליין וכו'הפני"ם שהובאו 

עיתון "פנים אל פנים" )תשכ"ו( תיאר ר' שמואל ב
 ר את היחידות שלו מיום ח' תשרי תשכ"ד:ואביד

לא אוכל לתאר איך צעדתי אל דלת חדרו של הרבי. 
איני זוכר איך נפתחה הדלת ואיך נכנסתי פנימה. 
נסיתי כמה פעמים לשחזר לי, לצורך יומן זה, 
פרטים אלה והדבר לא עלה בידי. אני זוכר רק 
שעמדתי בפרוזדור הצר והאפלולי שלפני פתח 

משם נישא בחלל ניגון של -חדרו של הרבי. אי
עיניים -לא רחוק ממני עמד חיוור ועצום דביקות.

האברך ר' בנימין קליין, מילידי ירושלים, שעלה 
והתעלה בצלו של הרבי והפך להיות אישיות 
מקסימה ורבת השפעה. הוא חזר משליחות 
ממושכת, שהטיל עליו הרבי, באוסטרליה. וגם תורו 

 ל



 ל"יחידות" נקבע לליל זה.

בה היו מדווחים אודות , העולמי" ח"ינוס צאכ"מ סוכות "התקיים בחוה, כמידי שנה
בנימין מהנעשה ' ובאותו שנה דיווח ר. ד בכל העולם במשך זמן האחרון"פעולות חב

שמחת "ה התוועדות תשהי]התוועדות הרבי באותו ערב כ ב"אח. באוסטרליא
 :ח מהכינוס"דו בנוכחות הרבי קראו[, ל"המו-שהרבי התוועד  נההאחרו" ש"ביה

אודות הישיבה והבית רבקה : בנימין קליין מסר מהפעולות באוסטרליאהרב "...
שידאגו ( ח גוטניק"לר)בהתעוררות הרבי  .ורק התגברו עוד יותר, כבר ידוע

מ "שיהיה להם ד, במיוחד על העיירות הקטנות שיש שם מנין או עוד פחות מזה
גם מסר איך  והא. איך לבנות סוכה blueprintsמ ו"אירגנו ושלחו להם ד, וסוכות

 Yeshiva-שמאות תלמידים מישיבות אחרות באיזור מבקרים ומתרשמים מה
College .ושבשנה , ז"איך שיש פעולה אדירה בהילדים עי, ודיבר אודות הקעמפ

וגם מסר אודות . שעברה ניתוספו עוד חמישים ילדים מתלמידי הישיבה
שלומדים אתם , באידיש ובאנגלית' סטודענטים'שיעורים המתקיימים בשביל 

מוסרים להם דברי ( ב"בשעה שמגישים האוכל וכיו)ע ובין הדברים "גמרא ושו
 [".ל"המו-ש באותו זמן "כך היה נקרא חוברות הלקו' ]תוכן עניינים'חסידות מה

 סיום השליחות

הרבי יוצא למעריב. אחר מעריב כשהרבי היה בחדרו  9:27" ר"ח כסלו תשכ"ד:
קליין שנוסע היום עם משפחתו בשליחות הרבי ליוו בחוץ את הרב בנימין 

בי הרים את ווילון חדרו והסתכל" )מיומנו של לאוסטליה ורקדו עמו הרבה. הר
 ע"ה וואלף(. ערקער' ב

חתונת אחותה מרים מנת להשתתף באשתו עם שתי הילדות נשארו בניו יארק על 
ובדה שאז היה עם העגם הישארותם היתה כרוכה . בי"ט כסלו עם ר' משה נעמענאוו

ר' בנימין חזר לבדו לסדר הענינים באיזה אופן המשך שליחותם "תלוי באויר". 
שיהיה. במשך החדשים הבאים 

חת קפלון, התגורר אצל משפ
והתכתב עם הרב חדקוב בענין. 

לניו יארק,  ורכשנתברר שיחז
סידר כל עניניו במלבורן, 
הספרים וכל שאר הפעולות. 

נימין ולקראת חג הפסח חזר ר' ב
 לניו יארק.

איזה זמן אח"ז התחיל לעבוד 
בקשת ע"פ במזכירות הרבי )

 .קביעותהפעם בוהרבי(, 



 

 
 מכתב א'

 ב"ה, מוש"ק שמות כג' אור לכ"ד טבת
 ה'תשכ"ב. ברוקלין, נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
 מו"ה ירחמיאל בנימין שי' הלוי

 וזוג' הרבנית תחי'

 וברכה!שלום 

 מכתבו מיום י"ג טבת נתקבל.

להעיר אשר הקביעות דשנה זו היא כמו בשנת ההסתלקות דאדמו"ר  –ומענינא דיומא 
 להשו"ע. –הזקן, עיין "הקדמת הרבנים בני הגאון המחבר ז"ל" 

שנדפס בעתו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר(:  –ובלשון אדמו"ר הצ"צ )הועתק במענה לשון 
 "ד טבת.במוש"ק דשמות כג' אור לכ

 ויהי רצון אשר בעגלא דידן יקוים חותם וסיום דברי הצ"צ שם:

ה' יחיש ביאת גואלנו והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם ישמיענו נפלאות מתורת ה' 
 תמימה משיבת נפש בגוף כי טל תורה מחי' אכי"ר בעגלא דידן ובזמן קריב.

 נכון ללמוד. –נהגות 

 לבשו"ט מהצלחתם במקומםבברכה 
 חי"ק. עתה,

: אולי י"ל שבזה נכללת ג"כ בקשה שיהיו במדריגת זכו, וכדרז"ל: זכו אחישנה יחיש
: להעיר מדרז"ל שוכני שוכני עפר והוא בתוכם: ישעי' כו, יט. והקיצו ורננו)סנה' צה, א(. 

עפר כו' שנעשה שכן לעפר בחייו )סוטה ה, א. הובאה בשו"ע אדה"ז סקנ"ו ס"ו(. וידועה 
אגה"ק דאדה"ז, אשר כתב קרוב לזמן הסתלקותו: נפש השפלה באמת לאמיתו כו'. 

משיבת : להעיר אשר בהקדמה הנ"ל הל': נפלאות מתורתו תורת ה'. נפלאות מתורת ה'
הובא בהצ"צ לתהלים )י"ט, ח,  –ח"א )קפד, סע"ב( ובזהרי חמה שם : ראה זנפש בגוף

: ל' הכתוב בישעי' שם. הקיצו גו' כי טל אורות טלך. ובכתובות )קיא, טל תורהסק"ה(. 
ב( דרשו ע"ז אור תורה מחייהו. אבל בתניא  ספל"ו טל תורה. וכן היא הגירסא ביל"ש 

חיים אלא בטלליםכו' כי טל אורות  לישעי' שם. ובירודק ברכות פ"ה ה"ב: אין המתים

 מדור
 אגרות קודש



גו'. וראה שבת פח, ב. ובכ"מ. לקו"ת האזינו עג, ג. ובד"ה סמכוני תר"ס דבחי' אור תורה 
 וטל תורה הוא בחי' רזין ורזי דרזין.

 מכתב ב'

 ב"ה, כג' שבט תשכ"ב
 ברוקלין

 הרה"ח אי"א נו"נ בעל מדות
 עוסק בצ"צ וכו' מוה' ירחמיאל

 בנימין שי' הלוי

 וברכה! שלום

 במענה למכתבו מח"י שבט עם המצורף אליו,

בענין המזוזות בדירה שכורה 
כמדומה נוהגים  -בחו"ל, 

שקובעים המזוזות תיכף וביום 
 –שלשים בודקין אחת מהנה 

ע"מ להוסיף בהידור להחליפה 
במהודרת יותר אם ישנה, 

על שאר גם בכוונה עלי' וומברכין 
 המזוזות.

הפצת  –וזכות עבודתו בקדש 
 –היהדות ובנקודה הפנימית 

הפצת המעיינות, תעמוד לו 
ולזוגתו תחי' בכל המצטרך להם 

 בגשמיות וברוחניות גם יחד.

שתהי'  –ובזה כמובן וגם פשוט 
כניסתם לדירה החדשה בשעה 

 טובה ומוצלחת בכל הפרטים.

 חי"ק.בברכה לבשו"ט, 
 נ.ב.

 הידיעות בזה. –י שורות לפלא שבנוגע להתועדות דיום ההילולא צמצם רק בשת

 

 מכתב ג'

 ב"ה, י"ב אד"ר תשכ"ב
 ברוקלין

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ



 מוה' ירחמיאל בנימין שי' הלוי

 שלום וברכה!

 במענה על הודהתו אשר נולדה להם בת למזל טוב,

הנה יה"ר מהשי"ת שיגדלה ביחד עם זוג' תי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך 
 הרחבה.

 לתורהידועה מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, אשר מנהגנו הוא לאמר גם בלידת בת  -
ולחופה ולמעשים טובים, ע"פ מרז"ל )ברכות יז' א( נשים במאי זכיין באקרוי' כו' 

 באתנוי' כו' ונטרין כו'.

 חי"ק.בברכת מזל טוב, 

 מכתב ד'

 ב"ה, שושן פורים ה'תשכ"ב
 ברוקלין, נ.י.

 בצ"צ כו' הרה"ח אי"א נו"נ עוסק
 מו"ה ירחמיאל בנימין שי' הלוי

 שלום וברכה!

 ,מברקומאשר הנני קבלת 

, אשר קימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקבלו כבר, לבטל ובבואנו זה עתה מימי הפורים
 המודעה רבה לאורייתא,

יהי רצון שיוסיף כאו"א בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות. ובפרט בלימודים אלו שהם 
 דרבים, באופן דת"ת

 ובפרט שאפשר לומר שלימוד פנימיות התורה הוא המקיים ת לימוד הנגלה.

וע"ד שהוא בכללות העבודה, וכמבואר בקונטרס עץ החיים בארוכה, איך שהעבודה  -
  -באופן דיחו"ע מקיימת העבודה שבאופן דיחו"ת 

עשה, כהוראת חז"ל, גדול תלמוד שמביא לידי מ –ואזי יומשך במעשה המצות וקיומם 
כי יבוטל ההעלמות וההסתרים, כיון שהלימוד הוא הנגלה והפנימיות ביחד. וכמובן 

 בקונטרס הנ"ל.

אשר זוהי גם הדרך שיומשך ממצות מעשיות וקיומם גם בעבודת ה' בדברי  –וי"ל 
 הרשות, בכל דרכיך דעהו.

 ולא עוד אלא גם להעבודה דבירור ג' קליפות אתהפכא חשוכא ממש לנהורא.

יאור חז"ל: בכל דרכיך דעהו אפילו לדבר עבירה באם צורך מצוה הוא כגון אליהו וע"ד ב



 בהר הכרמל.

אשר עילוי העבודה הזו מובן ממש"כ כ"ק אדמו"ר הצ"צ, אשר אף שבמקום שבעלי 
תשובה עומדים צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד שם, הנה ע"י עבודה הנ"ל מגיעים 

 לדרגא דגבוה אפילו מבעלי תשובה.

 אלא שיהי' כל זה מתוך שמחה וטוב לבב, בטוב הנראה והנגלה.

 שהרי זהו עילוי דפורים שהוא שמחת הגוף ועניניו.

 והבכן מכל הנ"ל לעבודה בפועל, בודאי מובן.

 חי"ק.מתוך הרחבת הדעת, בברכה לבשו"ט 

: ראה מגלה ג, רע"ב. מג"א לשו"ע או"ח דת"ת דרבים: שבת פח, א. לאורייתא . . קיימו
: ראה קונטרס עה"ח פט"ו, כא. לקו"ת ויקרא ביאור ולא ובפרט שאפשרסתרפ"ז סק"ד. 
: ראה בכ"ז סוף ביאור אחרי )בסו"ס המצות דבירור ג' קליפות..הצ"צתשבית פ"ה. 

 ג.: ראה ט"ז לשו"ע או"ח סתר"ע סק"שמחת הגוף: ברכות סג, א. וכביאור חז"ללהצ"צ(. 

 מכתב ה'

 ב"ה, ר"ח סיון ה'תשכ"ב
 ברוקלין נ.י.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
 מו"ה ירחמיאל בנימין שי' הלוי

 שלום וברכה!

 מאשר הנני קבלת מכתבו

 ובעמדנו בריש ירחא תליתאי בו יהיב רחמנא אורין תליתאי לעמא תליתאי,

יהי רצון שכאו"א בתוך כלל ישראל יעשה ויבשר טוב בכל שלשת הדברים עליהם 
 זה האדם( עומד, תורה עבודה וגמ"ח. –העולם )כפשוטו, והעולם קטן 

אדם, אתם קרוים אדם, הנחלקים בשלשת -וימשיך זה ויוסיף בברכת רחמנא בכל צרכי
 בני חיי ומזוני רוויחי. –הסוגים 

"ל הוא ענין התורה וקבלתה. וכלשון הרב הוא כ"ק מו"ח ובנקודה התיכונה שבכל הנ
 אדמו"ר,

 קבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

 ולבשו"ט מפעולות בברכת החג 
 חי"ק.כדבעי, 

: ה"ז כאלו נשלמו כל הז' שהועות וישראל מוכנים ועומדים לקבל בריש ירחא תליתאי



התורה )תו"א לרבנו הזקן יתרו סד"ה בחדש השלישי. וראה בהוספות שם(. ובפסיקתא 
דר"כ פסקא בחדש השלישי: ביום הזה באו מדבר סיני וכן הוא אומר היום הזה ה' 

: שבת פח, א. וראה ר' נסים גאון שם )ממדרש ירחא תליתאיאלקיך מצוך לעשות גו'. 
: ראה תקו"ז בשלשת הסוגיםין נדה ע, ב(. : לאחר מ"ת )תוד"ה ואקרוים אדםתנחומא(. 

: בני בני חיי ומזוניחדש )קג, ד(: רזא דתלת שמהן יה"ו משולשין ומתמן בני חיי ומזוני. 
מדעת )הנמשך דרך חוט השדרה( חיי מחכמה מזוני מבינה )מאורי אור ב, סז. הובא 

. וכבר העירו בביאוה"ז להצ"צ )לא נדפס לע"ע( פ' וירא. וכ"מ בת"ז בהקדמה טו, רע"ב
שצ"ע מל"ת להאריז"ל פ' תולדות ומליקוטי הש"ס ברכות( וראה ג"כ ביאוה"ז ס"פ 

 וירא.

 מכתב ו'

 ב"ה, ז' מנ"א תשכ"ב
 ברוקלין

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
 מוה' ירחמיאל בנימין שי' הלוי

 שלום וברכה!

 במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן 
 אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה.

 בברכת שנת הצלחה בגו"ר )בקשר
 עם יום הולדתה( לזוג' מרת לאה

 חי"ק.תי', 

)ראה לקו"ת בודאי כבר קיבל ע"י המל"ח המענה על שאר תוכן מכתבו. והתקוה שיגיעו 
 ר"פ שמיני( הדברים אליו וביחד עם שמחה וט"ל.

 מכתב ז'

 ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ב
 ברוקלין, נ.י.

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

 שי' הלוי
 שלום וברכה!

 מכ' נתקבל.
לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ו

ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות 
 וברוחניות.

 חי"ק.ת הצלחה בעבוה"ק, בברכ



 'חמכתב 

 גה'תשכ" כ"ט מ"חב"ה, 
 ברוקלין

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

 שלום וברכה!

 במענה על הודעתו אודות מצב זוג' תי',

 ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.השי"ת 

 חי"ק. בברכה

 'מכתב ט

 ט' ניסן תשכ"גב"ה, 
 ברוקלין

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
 שי' הלוי ירחמיאל בנימין הרב

 שלום וברכה!

 במענה על הודעתו אודות מצב זוג' תי',

ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה אכפול ברכתי, שהשי"ת ימלא ימי הריונה כשורה 
 כשורה ובקל.

ת חג הפסח כשר ושמח בברכ
 חי"ק. ולבשו"ט
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