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פתח דבר 
',  תי  ארויז  שושנהמ'      שי' עם ב"ג הכלהיצחק  לזכרון טוב, יום כלולת צאצאינו החתן התמים לוי  

ת כ"ק  הנהגיסוד  על    – הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק  
נ מהוריי"צ  אדמו"ר   החתונ ה  בעת  ע"אדמו"ר  כ"ק  זי"ע    של  הצדקנית  בתשורה   –והרבנית 

. המוסגרת בזה

:נחלק לשערים התשורה 

כ"ק אדמו"כמה מכתבים    – שער משפחה  א( והכלה  ר למאת  החתן  והיות    שיחיו.משפחת 
בני ש ללוות  ממשיכים  אדמו"ר  כ"ק  ברכות  עתה  גם  בודאי  לעד"  קיימים  צדיקים  "דברי 

 המשפחה שיחיו.

ב )  שער ר' ישראל נעוולער   –   זכרונות שנספרו ע"י  משפחת הכלה, על הרה''ת המפורסם 
ר'  ישראל לוין, המכונה ר' ישראל נעוול'ר  -  זקנו של החתן, שביניהם שרתה קירוב 

משפחתית. 

רליג אר' מאיר שיחי' ה  חמכתבים שכתב המשב"ק הרה"כמה    –  ם מבית חיינו שער מכתבי   ( ג 
רסקין  חבלהלידידו   ע"ה  ליב  יהודא  ר'  הרה"ח  מרוקו  –ל"ח  במדינת  אדמו"ר  כ"ק  . שליח 

מופיע וכלשונן    יםהמכתבים  ככתבן  פליט  – כאן  ובתיקון  קלים  עריכה  שינויי  ת  ו מלבד 
באדיבו.  סהקולמו זה  מענדלהר'    תשער  בסארסעל  ביטון  שי'    מנחם  אדמו"ר  כ"ק   - )שליח 

 .את אוצרו להרוות צמאון אנ"ש והתמימים לנו שפתחע"ז  צרפת( ותודתנו נתונה לו

 *

.שרוב החומר בתשורה זו מתפרסם בזה לראשונה יצויין 

בערי יהודא ובחוצות ירושלים "ישמע  לשמחה האמיתית  תיכף ומיד  משחה זו נצא  ויהי רצון, ש 
מעשרה   דא למטה אין א גוף ולמטה  נזכה זעהן זיך מיטן רבי'ןוקול ששון וקול שמחה" האמתי,  

טפחים והוא יגאלנו.  

ורנר משפחת              פלטיאל משפחת  
 ה'תשפ"ב  י"ג סיון

,הולדת כ"ק אדמו"רלשנה מאה ועשרים 

 ברוקלין, נ.י
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ק אדמו"ר"לקה בחתונת כוהתשורה שח 
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שער משפחה
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להורי החתן שיחיו לקראת נישואיהם  מכתב כ"ק אדמו"ר 
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להורי הכלה שיחיו לקראת נישואיהם מכתב כ"ק אדמו"ר 
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קצת מקורות חייו של הרה"ח ר' לייבל וויינשטאק ז"ל 
וויינשטאק לייבל  ר׳  הרה״ח  שקיבל  המכתבים  רקע  כאן    להבנת  מובא  אדמו״ר,  מכ״ק 

  קיצור מתולדות ימי חייו. 

שיהיה כל זה לעילוי נשמתו, ולהבחל״ח לזכות אשתו מרת רבקה שתחי׳, ולזכות כל יו״ח 
  שיחיו. 

הבא לקמן נערך ע״י נכדו הרה״ח ר' ברוך שמואל שיחי׳ שאיא.

ז"ל, נולד ב' אדר א' תרצ"ה לפ"ק, לאביו ר' ישראל צבי    הרב ר' לייבל וויינשטאק    
אמארנא ז"ל, ולאמו מרת חי' ע"ה.  מק  א"ר  ק "הרה  חסידי   ממשפחת  וויינשטאק ע"ה,

ונקרא יהודא ליב נח ע"ש זקינו אביו של אמו הרה"ח ר' יהודא ליב נח דיער ע"ה  
. ל"זצ  שהי' מחסידי הרה"ק ר' יהושע מבעלזא 

)בדרך אגב, פעם חלה זקינו ר' יהודא ליב נח ע"ה,  
ידו  מבעלזא ק " הרה ומישש, מבעלזא  ק"הרה ונסע לרבו

(. ונתרפא עליו הקדוש

ר׳  וכשבא הרה"ק ר' אהרן מבעלזא היכר משפחתו,
לו   סיפר,  ל"זצ   מבעלזא   א"ר   ק"להרה,  ק" לאה  לייבל
כשהיו (  אמו  אחי )  דודתו  זוכר  שהוא

. המלחמה  לפני  בבעלזא יושבים

אביו ר׳ ישראל צבי, התגורר בניו יארק, והי' לו בית  
מאפי'. ר׳ לייבל למד בישיבת תורה ודעת, וגם שנה אחת  

  לו   ויעץ ,לבו  על  נחלש  ב "י  בגיל . צעהלים בישיבת
ח " תש  שנת  בערך)  ארידא, משום שהאויר שם טוב לו. ובגיל י"גלפל  שילך   הרופא

 .בפלארידא התיישב ( ק"לפ

יארק    בפלארידא,   לניו  כלל  דמיון  היתה  הנה.    -לא  עד  שהי'  איפה 
.  מעשה   אנשי  רבנים,  לרוב   מדרשים  ובתי התורה מוסדות  היו יארק בניו

'  והי,  מדרשים  בתי  קצת ,  כלל   מוסדות  ללא שמם   מקום  מצא,  בפלארידא כ "משא
לילך   שיוכל  המוסד   אנשי   עם   ללחום   צריך  והיה ,  ממשלתי  ספר  לבית   לילך  מוכרח 

. )בארה''ב של אותם הימים )ובהפרדת עניני דת ומדינה  האכילה בשעת יסוי ראשבכ

הרן מבעלזא אהרה"ק ר' 
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לראשם   כיסוי  ללבוש  הרוצים,  לאלו  שאיפשר  חוק  היה  בשעת    – וכו'(  ורק  אך 
הארוחות וההפסקות, ולא בשעת הלימודים. אבל הנהלת בית הספר ההוא, לא רצו  

והו א היה צריך לנהל מאבק שלם כדי שיאשרו שיוכל  בשום פנים להרשות כנ''ל, 
ללבשו בשעה שאוכל בארוחה...(.

ליהדות   וצמא  מזה,  נחה  לא  ודעת,  תורה  של  החינוך  כבר  בו  שיה'  לייבל,  ר׳ 
בפרהסיא וחסידות. ודרש וחקר מה שיכול מעצמו, ומצא ביהמ"ד אחר )שלא התפלל  

יו יארק  בנ  כבר) שם להתפלל.חסידי פולין, והלך    - שם אביו(, ששם התפללו זקנים
עם   שיעורים   לו '  והי  עמהם   דיבר(  שמצא הי' רגיל לסובב אצל חסידים ואנשי מעשה

סקול"    ושומע לסיפורים שלהם. )כלשון בנו: עם בני גילו שבה"פאבליק  מהם  כמה
הם היו "חביריו", ואיתם    –לא היה יכול לסבול, ואילו זקני החסידים שבבית המדרש  

.העיר של  היהדות  מצב  לו  הוא רצה תמיד להסתובב.(. ומאוד היצר 

לכתוב   לו  ויעץ,  לחסידות  מאוד  שצמא  בחור  שראה,  ליובאוויטש  חסיד '  הי שם,
לשהות   שצריך   מצבו על   התמרמר   כנראה  אבל.  ידוע  לא  להרבי  שכתב   מה .  להרבי

סידות. וח תורה ללא שלו( במקום  הבריאות מצב  מצד)

הציון   על  שיזכיר  בקיצור  כתב  רק  הרפואה,  אודות  כ"כ  לו  ענה  לא  הרבי 
בקודש בדרכי נועם,   כדרכו הרבי, מצבו על  שהתמרמר מה על  אבל, קרובה לרפואה

נותן לו מוסר גדול, אבל עם הוראה עמוקה מאוד. 

אדער   עלטער  דיין   אין   בחורים   נאך   געפינען   געדארפט   האסט   דו " : לו  כותב   וכך 
אידישקייט   צו  זיי  זיין  מקרב  זיי   אויף  ווירקען   און  נגער יו

אין   חשק  אריינגעבן  און  בפרט  תורה  לערנען  צו   או  בכלל
כאן   שאין  התמרמר  דהוא  היינו.  תורה״   לערנען  צו  זיי

,  תתמרמר , אך הרבי מורה לו, אל  וחסידות  תורה  מקום 
 . וחסידות תורה מקום   אתה עשה

)עוד יש לציין שהרבי כותב לו שהי' צריך להדריך 
בחורים בגיל שלו או קצת פחות מכך. אבל לא ציוה לו  
שיוכל   כדי  כנראה,  והטעם,  מגילו.  יותר  אלו שהם  על 

להשפיע עליהם, ולא יהיה להם השפעה עליו.(

שנראה   כפי  שנים,  לכמה  הרבי  עם  שייכות  לו  הי' 
 כתבות שלו עם הרבי.מההת

ר' לייבל מלמד את תלמידיו 
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באחד,   ופגש  בפלארידא  פעם  הי'  שיחי׳  יוסף  ברוך  ר'  בנו 
שאביו    שאלו,  וויינשטאק ששמו  וכששמע והשיב  כאן,  משפחה  פעם  לו  הי'  אם 

בני תורה שומרי תומ״צ,   בנים  לו  יש  וסיפר לו האיש, שבזכות אביו  התגורר כאן. 
ולומדים בארץ ישראל. הוא לא היה שומר תומ"צ, ור׳ לייבל קירבו והידרך אותו,  
הביאוהו לביתו לסעודות שבת, ועשהו בעל תשובה. כנראה שר' לייבל אחז בהוראת 

י שקיבל )המסופר לעיל(. הרב 

בפלארידא, התפלל זקן אחד מחסידי בעלזא וכיון    -שהתפלל, שם    ד"ביהמ  באותו 
,  בעלזא   של  אוירו  עליו  השפיע ,  בעלזא  חסידי  של   ממשפחה   היא שידע שמשפחתו  

ץ מעות ושלח לבית הרבי מבעלזא. קיב . לשם נתקרב  לייבל ור׳

לייבל בתוכם לגור בניו יארק. ומשם נסע לארץ  ור'    ה משפחתו חזר  שנים '  ג  לאחרי  
ישראל ללמוד בישיבת בעלזא, נתקרב אצל הרה"ק ר"א מבעלזא זי"ע אשר קירבו.

עוד  בי  ולמד  י "לנ חזר  כ"לאח   שלח  כנראה  ושם  במאנסי  עליון  ביהמ"ד  שיבת 
מכתבים להרבי. 

,  בשבילו,  ע"זי  מבעלזא   א"ר  ק"הרה  שבירך יש לציין שלר׳ לייבל, היה מטבע,
. לשמירה לו  שיהא

, שאל מהרבי אודות המטבעות, )שנענה עליהם במכתבים  זה  מטבע  שעל  וכנראה 
שהובאו כאן(. 

המטבע  עם   הסתובב   תמיד   לייבל   שר׳,  רבקה  מרת   להבחל״ח   אשתו   מספרת  
פאקעטינ"גנ,  הייטס  בוואשינגטאן'  כשהי  פעם  .הזאת פי"ק  ע"י  כיסו  ונגנב  גנב   ,

)בכלל לפלא  והי'  לייבל  ר׳  נחלש  ואילך  זמן  ומאותו  שרוב   בבעלזא  ידוע המטבע. 
(. פלאי באופן הזמן   עם נאבד מבעלזא הרבי שנתן  מהמטבעות

ר׳ לייבל התחתן עם זוגתו להבחל״ח מרת רבקה שתחי׳, בשנת תשי"ח. וכשביקש  
.  ל"ז  עלדצהעלערג יהושע '  ר  של פרנסה, התחיל ללמד אל"ף בי"ת לתלמידי הישיבה

במאנסי,ולאח  ,ודעת  תורה  בישיבת  כ"ואח התיישב  ב׳    מ"כ  בכיתה  מלמד  והי' 
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ידוע הי'  דוד.  בית  מופלא  1בישיבת  דמות 2כמלמד  הוא  הזה  היום  עד   ,
1נתפרסם לרוב  3שלו הטייפס  למלמדים.

 עד היום הזה. 4

יהא זכרו ברוך. 

כדי להמחיש הדברים, מצאנו כדאי להעתיק איך שמתואר הוא, בספר "אמירה נעימה" מהאדמו''ר רבי אברהם משה    (1
רבינוביץ מסקאליע שליט"א, שלמד אצל ר' לייבל בילדותו.  

 וכך מובא שם בדרשות לסוכות:
של אז, הספר לא היה כ''כ "אינני יודע אם הכל זוכרים הא' ב' מלמד שלהם, אבל אני זוכר התענוג של לימוד א' ב'   

מהודר כמו הספרים של עכשיו... ספר פשוט בכריכה שחורה, והחדר שבה היתה הכיתה, לא היתה כ''כ מהודר... והשולחן 
הרב וויינשטאק ז''ל ... ואני    - של הרבי היה מ"תרח'ס צייטן"... אבל המלמד היה חסידישע איד וערליכע איד , שמו  

א' ב' הזה ... ללמוד א' ב' בחדר כזה היא יותר "געשמאק" מללמוד בכיתה שכל פינה זורחת עדיין זוכר ה"געשמאק" של  
וכו'." 

ובפרשת האזינו: 

"ואני רגיל לאמר, שעיקר היראת שמים שיש לו להאדם בחייו, תלוי בההתחלה של כיתה א' כיתה ב' וכיתה ג'. ואני  
זכיתי שהא' ב' מלמד שלי היה הרב לייבל וויינשטאק. ועכשיו כשעומדים יותר מחמישים שנה לאחר שהייתי בהכיתה 

ר חסידישע פייערדיגע יונגערמאן, שהכניס בקרב ליבות שלו, עדיין אני רואה הצורה שלו לנגד עיני. הוא היה ערליכע 
הילדים, הא' ב', באופן של אש שחורה ע''ג אש לבנה."  

סיפר לר' לייבל,    -להבחל''ח הרה''ח הר''ר שמחה בונם שיחי' ווערנער, זקנה של הכלה    –פעם גיסו של ר' לייבל  (  2
שבה מלמדים תורה לילדים יהודים הנמצאים בבתי ספר אודות מקרה שקרה בעת ה"ריליס טיים"  )"מיטוואך שעה",  

העממים, שהונהג ע''י כ''ק אדמו''ר מוהריי''צ נ''ע( שהוא ניהל ב"ראקלאנד קאונטי", בעת שהביא סופר סתם, להראות  
חושו להילדים איך כותבים ס''ת תפילין וכו', ביטא אחד מהילדים בלשון גנאי שזה מגיע  מעור של בהמה כו'. ר' לייבל, ב

החסידי, אמר לו: שפה כזאת לא מתאים כלל לילד יהודי, ושיברר באם הילד אכן יהודי הוא. אחרי בירור, נתברר שאימו  
 אינה יהודיה... 

חנוכה, פורים, נח, אברהם אבינו, עקידת יצחק, אלי' בהר הכרמל, אלישע,    -על מועדי ישראל, וסיפורי תנ''ך וחז''ל,  (  3
 דניאל, ורשב''י.  יונה,

הקלטות אלו מתאפיינות בייחודיות שלהם במסרים של יר''ש עם השקפה בהירה, בחינוך הילדים וכו'.( 4
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א' סיון תשי"א   .ב"ה

 ברוקלין. 

האברך הנו"נ אי"א וכו' מר יודא נח שי' 

שלום וברכה!

איך האב ערהאלטן דיין בריף, און נעכטן ווען איך בין געווען אויפן ציון פון  
געווען מזכיר  דיך  איך  האב  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  כ"ק  שווער  מיין 

לרפואה קרובה. 

דו שרייבסט אז דו האסט געלערנט אין תורה ודעת און דער צעלמער ישיבה,  
דו, און דו האסט געדארפט געפינען נאך   בין איך זיכער אז אויך איצטער לערנסט 
בחורים אין דיין עלטער אדער אינגערע פון דיר און ווירקען אויף זיי, מקרב זיין זיי  

לערנען תורה בפרט, און אריינגעבן אין זיי א חשק צו    צו אידישקייטש, בכלל, אין
לערנען תורה.

בייגעלייגט איז דא די שיחה פון ל"ג בעומר, און דו וועסט זי לערנען, וואס עס  
יתברך.שם עלפן צו עבודת ההדיר  טווע 

מיך אינטערעסירט צו וויסן, פון דיין קביעות אין לערנען, און צי לערנסט דו  
אויך חסידות. 

דעם יום תהלים    -יך וויל דיר פאשלאגן, אז דו זאלסט זאגן תהלים אלע טאג  א
און לערנען אלע טאג א פרשה    - ווי דער תהלים ווערט פאנאנדערגעטיילט אויפן חדש  

חומש מיט רש"י, דעם ערשטן טאג פון וואך פון אנהויב סדרה ביז שני, דעם אנדער  
ין  י מאל אין וואך געבן צדקה, וויפיל ד  טאג פון שני ביז שלישי, א. א. וו. און איין 

מעגלעכקייט איז. 

בברכת רפואה שלמה וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות. 

מ. שניאורסאהן  

_________ 

 צילום המכתב מעבר הדף. 

 10 ע' עיליהודה ליב נח וויינשטיין, מיאמי. תולדות חייו נדפס ל   :מר יודא נח ...האברך
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יו"ד כסלו תשי"ב  .ב"ה

 ברוקלין 

נח שי'    אהאברך מר יהוד 

שלום וברכה!  

פארינען זומער האב איך ערהאלטן א בריף פון דיר אבער פון דענסטמאל אן  
האב איך פון דיר ניט געהערט. איך האף אז דו פילסט בעסער אין געזונט און האלסט  

האסט דו אויך א קביעות אויף צו  סדרים אין לערנען. און זיכער  ואן די שיעורים  
דיין   אין  דערמאנסט  דו  וועלכען  שי'  אנ"ש  פון  איינעם  דעם  מיט  חסידות,  לערנען 

בריף.

צו דעם י"ט כסלו, דער יום טוב וואס דער אלטער רבי איז ארויס פון תפיסה,  
איז דא בייגעלייגט א בראשור וואו עס ווערט דערציילט בקיצור דער אינהאלט פון  

יו טובדער  איר  און    ,ם  מיט  באקאנטע  דיינע  אויך  זיין  מזכה  דו  וועסט  געוויס 
אינהאלט. 

בברכה.  

מ. שניאורסאהן. 

_________ 

 צילום המכתב מעבר הדף. 

יהודה ליב נח וויינשטיין, מיאמי.    :מר יהודא נח האברך 
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ב"ה. י"ח טבת תשי"ב 

 ברוקלין. 

האברך מר יהודא נח שי'  

וברכה!שלום  

איך האב ערהאלטן דיין בריף אין וועלכער דו שרייבסט וועגען דיין געזונט און  
אויך וועגן דיין לערנען, און איך האף אז דו האלסט אויך אן די דריי שיעורים אלע  
טאג, צו זאגן א יום תהלים )ווי דער תהלים ווערט פאנאנדערגעטיילט אויף די טעג  

ער פרי, און צו לערנען אלע טאג א פרשה חומש מיט  פון חדש( נאכן דאוונען אין ד
פרש"י פון דער סדרה פון דער וואך, און אויך דעם שיעור אין תניא )ווי דער תניא איז  
צו   זיינען כלים אויף  וואס דאס  יאר(  פון  די טעג  געווארן אויף  פאנאנדערגעטיילט 

מקבל זיין די ברכות השי"ת. 

פון די רייד וואס איך האב געזאגט צו די    בייגעלייגט איז דא א פארצייכנונג 
תלמידים וועלכע זיינען אריינגעגאנגען צו מיר, און וואס די רייד האבן א שייכות צו  

די אלע וועלכע זיינען באהלה של תורה, און דערפאר שיק איך דאס אויך דיר. 

יעצט  וועלכע געפינען זיך  י אנ"ש החסידים  דאיך האף אז דו טרעפסט זיך מיט  
צוזאמען.   טאין מיאמי, און מען פארבריינג

בברכת רפו"ש והצלחה בלימוד. 

מ. שניאורסאהן  

נ"ב בייגעלייגט איז דא א קבלה פון "ביקור חולים" אויף דאס וואס דו האסט  
. געשיקט

_________ 

צילום המכתב מעבר הדף. 

יהודה ליב נח וויינשטיין, מיאמי.   :מר יהודא נח האברך 
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כ"ז כסלו תשי"ג  . ב"ה

 ברוקלין. 

האברך ליב נח שי' 

שלום וברכה!

אשמח  וזה מזמן שלא קבלתי ממנו מכתב, ובתקוה שטוב לו מאשר לפנים,  
לשמוע זה ממנו בפירוש. 

שיביא לו תועלת, הן לו וגם יפרסמו    מוסגר פה מעסעדזש לימי חנוכה, שאקוה 
תמיד   לבשר  שיוכל  יעזור  והשי"ת  שבשמים.  לאביהם  לבן  את  לקרב  מכיריו  בין 

בשורות טובות, הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לסביבתו, 

בטח שומר השיעורים.

בברכה לבריאות הנכונה  

 מ שניאורסאהן 

_________ 

 צילום המכתב מעבר הדף. 

יהודה ליב נח וויינשטיין, מיאמי.    :ב נחלי  האברך 



פ"ב תש סיוןי"ג 

22



תשורה משמחת הנישואין של לוי יצחק ושושנה רויזא פלטיאל

23

ז "יתש ניסן  כהב"ה.   

 ברוקלין 

האברך לייביל שי'  

שלום וברכה!

התקשרות אופני  אודות  כותב  בו  חמישי,  מיום  מכתבו  על  ואיזה    ,במענה 
פרטים מוכרחים להיות בכדי שתהי' ההתקשרות אמיתית. 

שהועתקו   זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  דברי  בזה  יעוין  הנה 
בלוח היום יום כ"ד סיון ה'תש"ג. ומובן אשר אפילו פרט אחד מהם ג"כ פועל איזה  

ג ובזה  וכהנה,  כהנה  עוד  להוסיף  יש  שם  המוזכרים  הפרטים  ועל  ם  התקשרות. 
התפילה באותו הנוסח שמתפללים כל המקושרים. 

בודאי ידוע לו ע"ד שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא מתקנת כ"ק מו"ח  
אדמו"ר, אשר שוים הם לכל נפש אפילו קודם התקשורת, ועכ"פ ישמור אותם מכאן  

ולהבא.  

בברכה  

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א  

מזכיר

_________ 

 הדף. צילום המכתב מעבר 

מיאמי.  , יהודה ליב נח וויינשטיין  :לי לייב האברך 
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ב"ה. יו"ד מ"ח תשי"ח 

 ברוקלין 

האברך לייביל שי'  

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק, בו שואל בהמשך למ"ש רבנו הזקן באגה"ת אודות  
אם גם תענית דבור מועיל להחליף.- נתינת צדקה במקום תענית, 

ומובן מכל הצעת הדברים שבאגה"ת שבנדו"ד אין זה כן וראה ג"כ אגה"ת שם  
פרק ג' וכמ"ש הפוסקים ליתן בעד כל יום תענית וכו'. וענין דתענית דיבור וכיו"ב,  
ע"ב   עמוד  מהר"ש  התולדות  ספר  ג"כ  )ועיין  מסויימים  ובמקרים  הוא  בפ"ע  ענין 

. האמורות בסופו(, אבל אינו מחליף תענית 

וכו'  בשאלתו   מטבעות  נותנים  שהיו  וכו'  המנהג  נפק"מ    -אודות  למאי  צ"ע 
בעניניו הוא. והרי ידוע מאמר רז"ל שלא ברא הקב"ה דבר אחד בעולמו לבטלה, שזהו  
ג"כ הוראה בעניני האדם, שכל מחשבות דבורים ומעשים שלו צריכים להיות שלא  

אני נבראתי    לבטלה כי אם לתכלית ומטרה. והתכלית והמטרה היא כפסק המשנה 
קוני,  ל מרמב"ם  ו שמש את  ג"כ  זה  רל"א תש"ל  מובן  סי'  או"ח  ושו"ע  בכל וטו"ר 

צע"ג מהי הנעולה בזה. בכל זה כדי שלו   -דרכיך דעהו. וביאור ענין שאלתו האמורה  
אפשר לומר שגמרא מפורשת היא )ב"ב טו' סוף ע"ב(.  -יאמרו כו' 

מוד הנגלה דתורה אלא גם  רצוני לקוות שמוסיף הוא מזמן לזמן לא רק בלי
בתורת החסידות, שהרי זהו דין מפורש דמעלין בקדש.  

בברכה 

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א 

מזכיר

_________ 

נדפס באגרות קודש חט"ז מכתב ה׳תתלו. צילום המכתב מעבר הדף.  

יהודה ליב נח וויינשטיין, מיאמי.    האברך  לייביל:  

שהיו נותנים מטבעות:  לשמירה וכדומה, מה הענין בזה. עיין לעיל ע' 12.
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ג' אדר תשט"ו ב"ה.     

 ברוקלין 

 מוה"ר איסר שי'  מהות' הוו"ח אי"א נו"נ כו'

 שלום וברכה!

שבט מי"ט  מכתבו  נתקבל  סו"ס  הארוכה  שתיקתו  נהניתי    , לאחרי  ובפרט 
שימא תחי' מורה בישיבת אהלי יוסף יצחק אשר במעלבורן,  לקרות בו, אשר בתם  
בזה   תוסיף  המובנים  –ובודאי  בכל  הישיבה  לפתח  הדבר  שמוכרח  שכיון  לכן  , 

ובמילה פשוט שיהי' זה ג"כ ענין של הסתדרות    ,מובטחני שיש יכולת רחבה על זה
 .ה"ז משובח –ופרנסה וכל הקודם והמרבה בזה 

ע"ד עסקנותו הוא   ועסקנות  ,  הפצת מעינות חוצהבלפלא שאינו מזכיר דבר 
 זוגתו תחי' בזה ע"י אגודת נשי ובנות חב"ד, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.  

 בברכה לבריאות לו ולכל ב"ב ולבשו"ט 

שניאורסאהןמ.   

_________ 

 צילום המכתב מעבר הדף. 

  , מלבורו.קלובגאנט   מוה"ר איסר:
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 ר' ישראל נעוולער
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 קצת מקורות חייו של הרה''ח התמים המפורסם ר' ישראל נעוול'ר 

שסופרו על ידי משפחת הכלה, על הרה''ח התמים המפורסם הר''ר ישראל    להלן קטעי זכרונות 
זקנו של החתן, שבינהם שרתה קירבה משפחתית, והיו מאוד קרובים    - לוין, המכונה ר' ישראל נעוול'ר  

 זל''ז. 

במשפחת אם זקינה של הכלה )מרת חיה דבורה דישא בערגשטיין(  
זר )נפטר בטשקנט(. אליע-משפחת שייקביץ , היו חמש. א( הבכור    –

אם זקינה של הכלה. ג( שרגא    - ב( מרת חיה דבורה דישא )בערגשטיין( 
פייטל. )בסוף ימיו התגורר בא''י( ד( מרת איטא העניא שפרינגער. )אשת 

 ר' חצק'ל שפרינגר(. ה( ר' דובער )מכפר חבד(.

רובם של הזכרונות הבאים לקמן הם ממה שנשמעו מהנזכרים לעיל,  
בשעתם וחלקם נרשמו לאחר זמן. )וכמובן שיכול להיות    חלקם נכתבו 

דיוקים, הן מצד המספר והן מצד הכותב,  ובפרט שזכרונות    -שישנו אי 
 אלו סופרו שנים רבות אחרי שקראו.(

 

הנ''ל נולדו להוריהם הרה''ח ר' חיים משה, ומרת דאבא רבקה )ריבה( 
 שייקביץ.  

שייקביץ  אליעזר  ר'  הרה''ח  לאביו  נולד  משה  חיים  מהעיר  2ר' 
מקום מגוריו של אשתו מרת   -יאנאוויטש. ואחרי חתונתו עבר לגור בנעוול  

דאבא רבקה. ושם גידלו את חמשת ילדיהן, עד שבשנות הצ' נאלצו לעזוב  
את נעוול, ועברו לאיגורבסק )פרבר של מוסקווא(. שם היו עד המלחמה,  

 לטשקנט. שאז ברחו

מרת דאבא רבקה היתה בתם של הרה''ח ר' צבי יוסף )הירשל יאשע(  
 כהנסון.   3ומרת ביילא

ר' צבי יוסף היה דודו של ר' ישראל נעוולר, בהיותו אחיו )למחצה( של  
 מם מרת איטא העניא.יר' דוד אבא, אביו של ר' ישראל. כי שניהם נולדו לא 

 

' חיים טשקנטער )הגיע מעיירה שליד יאנאוויטש( סיפר שר' אליעזר היה גביר וקנה כמה שטחי אדמה ובנה על גבם בתים והיה  הרה''ח ר   1)
 עניים. מושיב עליהם אברכים חסידיים בני  

וכובע     והיה מלובש כמו עני, לקחו להשוק וקנה לו חולצה וחליפה  ,ראה אותו ר' אליעזר ליד הבית הכנסתפעם    ,בהיותו ילד, שסיפרר' חיים    
 הכל מחדש. כשחזרו לבית הכנסת אביו חיפשו ולא הכירו...

  אביו של ר' אליעזר היה הולך רגלי לאדמו''ר הצ''צ בליובאוויטש.  
אכסניא ביאנאוויטש וכאשר היו עוברים חסידים בחזרתם מליובאוויטש היה מאכילם ומשקם והיה אומר להם "עסט און טרינקט און    הי לו   

 פארגעס ניט אפ'ן אויבערשטין" 
   

 שראל(. נולדה בוויטפסק. מקובל שהיתה מצאצאי הרה''ק ר' מנדל מוויטפסק. )כך סיפרו כל נכדיה, וכך שמע ר' דובער, ג''כ מר' י 3) 
 

ר' דובער שייקביץ  
 בצעירותו 

 ר' ישראל כהנסון 
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איטא   החסידית מרת  בהעיירה  גרה  העניא 
שם   עם  לאחד  ראשון  בזיווג  ונישאה  נעוול, 
משפחה לוין, ונולדו מהם כמה ילדים, ביניהם ר' 
דוד אבא. אחרי שנתאלמנה מבעלה נישאה שנית 
לר' שרגא פייטל כהנסון, וממנו נולד ר' צבי יוסף.  
כך שחלק מילדיה נשאו את שם המשפחה לוין, 

כהנ המשפחה  שם  עם  בין וחלקם  והקשר  סון. 
היו  משפחתם  בני  ואצל  וכהנסון(  )לוין  הילדים 

   מאוד הדוקים.

ר' שרגא פייטל,    -אחרי זמן מה נפטר גם הוא  
חמישה  עם  לבד  נשארה  העניא  איטא  ומרת 

 יתומים. וכמובן שהחיים היו חיי דחק, ותלוי' באחרים.

הר''ר חיים משה שיחי' בערגשטיין, מספר מה ששמע מדודתו מרת העניא זקנו של הכלה, הרה''ח  
שפרינגער, אשר היהודים אשר בעיר ברצונם לעזור לה, סידרו לה הרשיון )שרק אחד בעיר היה מקבל( 
למכור ה"טאבאק" בנעוול, שזה היה יכול להביא פרנסה מכובדת ובכבוד, שיהיה לה ממה לפרנס את בני 

, ראוה עוד הפעם אוספת צדקה. שאלו אותה למה היא צריכה לאסוף צדקה? הלוא  ביתה. אחרי זמן מה
לאלמנה  למכירת ה"טאבאק"  ענתה שנתנה הרשיון  ולפרנס את עצמה?  "טאבאק"  למכור  יכולה  היא 
אחרת אשר בעיר. שאלו אותה, אבל למה האלמנה השני' יותר חשובה ממנה? ענתה ש"לי, יש חמשה 

 יש לה שש...".  –ילדים, אבל לאלמנה ההיא  

 

ומספר   בנעוול,  שבת,  מוצאי  כל  מלכה  מלוה  עורך  היה  ישראל  ר'  אשר  סיפרה,  בערגשטיין  מרת 
  סיפורים. והיא היתה הולכת אליו כל מוצ''ש לשמוע  אותו.

 

אביה ר' חיים משה שייקביץ, נפטר באמצע שנות המלחמה, בהיותם 
נקל בערגשטיין.  וכשנה אחרי זה התחתנה עם בעלה ר' יע    בטשקנט.

התנהג  ובכלל  להחתונה,  ה"אונטערפירער"  היו  וזוגתו  ישראל  ור' 
אבהרהם   ר  הרה''ח  שהמחותן  כך  כדי  עד  בת,  עם  כמו  איתה 

 בערגשטיין, חשב שר' ישראל הוא המחותן, והיה מחשיבו למחותן. 

ישראל   הר''ר  הרה''ח  דודה  היה  קידושין  ר'    4כהנסון, )המסדר 
את  קידמו  זה  ובגלל  למוסקווא,  לנסוע  צריך  היה  )כהנסון(  ישראל 

 החתונה מוקדם מאוד כדי שיוכל להיות המסדר קידושין(. 

 

בנוגע ר' ישראל, מרת בערגשטיין היתה מספרת, אשר ר' ישראל היה משגיח בתו''ת, אשר בנעוול עוד בהיותו בחור. ושפעם באמצע  4) 
 הלימודים, הגיעו מהמשטרה לחפשם, וכולם קפצו מחלון, אשר בקומה השניה, לחוץ, לתוך השלג. וכך ב''ה הצליחו לברוח.   

 ר' ישראל הלוי לוין )נעוולער(

 ר' חיים משה שייקביץ
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יקח   והוא  זמן  אצלו משך  בערגשטיין ללמוד  יענקל  ר'  לבעלה  ישראל גם הציעה  ר'  אחרי חתונתה 
 אחריות על צרכיותיו.

 

 ל היו בני משפחתו ישנים על הריצפה ונותנים מיטותיהם לאורחים. היתה מספרת, שבביתו של ר' ישרא

,שהבנות שלה יודעות להתפלל  ר' ישראל היה המלמד לאחיה, אימה מרת דאבא שייקביץ ביטאה פעם
 איך שר' ישראל מתפלל עם אחיהם. טוב, בגלל ששמעו 

עוד יותר ויותר עניני  זכרה איך שר' ישראל היה לוקח הרבה משקה, אבל במקום להשתולל היה שופע  
 חסידות. 

 

סיפרה פעם שזוכרת איך שפעם אמר ר' ישראל לנכדו לאמר ברכה על הציצית שלו והילד לא רצה, ר' 
 ישראל נתן לו ממתק ואז בירך. 

 

ג''כ   ישראל מצד המשפחה,  בנוסף להקירוב עם ר'  )כפ''ח(, אשר  ר' דובער שיקביץ ע''ה  הרה''ח 
על ר' ישראל, ועובדות וסיפורים מר' ישראל היו כסדר שגורים על פיו.  נתחנך אצלו. היה כסדר מספר  

 להלן כמה סיפורים וכו' שנשמעו מפיו. 

מוסקווא  שליד  לאיגוברסק  ועברו  נעוול,  את  לעזוב  נאלצו  המשפחה  המוקדמים  הצ'  שם  בשנות   .
התגוררו עוד משפחות של חסידים וביניהם ר' ישראל ומשפחתו. להתפילות היו מחליפים מקומות איפה  

 שהיו מתפללים, פעם אצל משפחה זו ופעם אצל זו.  

)ר' בערל היה מספר שאצלם )משפחת שייקביץ( בבית, היה מעלה, שהחלונות היו פונים להחצר ולא  
 לא יראו אותם.  להרחוב, כך שהיה יותר רגוע שהשכנים

בנוסף לזה, לאביו ר' חיים משה, היה ספר תורה, שקיבל בירושה שהיה שייך לאבותיו, שנכתבה ע''י 

 ביאנאוויטש, העיר שר' חיים משה הגיע משם. מושבו   'ר' ראובן סופר, הסופר של אדה"ז, שכידוע הי

 מסקווא עד שיחזרו(.בתקופת המלחמה כשהמשפחה ברחו לטשקנט עזבו את הספר תורה בבית כנסת ב  

וכמו שהיו מסדרים את התפילות, עד''ז היו הסדר לההתוועדויות, שהיו מחליפים מקומות כל פעם בבית 

התוועדיות אלו ושבין הדמויות הבולטות בההתוועדויות היה ר' ישראל, בשגם מספר על  ' אחר. ר' בערל הי
 שהיה המבוגר מכולם. 

 

תוועדות שזוכר משנות הילדות שלו ששם סיפר ר' ישראל הסיפור ר' בערל תמיד היה חוזר על אותו ה 
עם השליח של הצ''צ שלא מלא השליחות לגמרי, ובגלל זה נחסרו משנות הצ''צ. אחד מהמסובים אמר 

 לר' ישראל  שיש פה ילד ולא צריך להזכיר לפניו עם איזה חסיד זה היה, השיב לו שהוא ילד ולא יזכור.. 
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המלמד שלו, וכדרך המלמדים ,לפעמים צריך לתת מנה לילד, אבל ר' ישראל    כנזכר ר' ישראל היה 
מיד אחרי זה היה מתחיל לבכות על המצב של הילד )שלכן היה צריך לתת לו מנה(, ר' בערל היה מסיים  
בספרו זאת, שהבכיה של ר' ישראל פעל מאוד על הילד. ויותר אפי' ממה שפעל ע''י ההוכחה, היה פועל  

  שלו לאחרי זה.עם הבכיות 

 

פעם, ניגש ר' בערל לר' ישראל בשעת ההפסקה של הלימודים , ושאלו על זה שבחסידות עושים רעש 
גדול על ענין של אתכפיא, ושאלו מה כל כך המעלה של זה? ר' ישראל אמר לו שימתין עד שכולם יחזרו  

 מההפסקה, ואז יענה לו. 

כאשר חזרו כולם לחדר השיעורים, ביאר לכולם: כאשר יהודי הולך ברחוב ונזכר שמגיע זמן קריאת  
שמע וצריך לקרות ק''ש, ומרים ידו הימנית ושם על עיניו וקורא ק''ש, אף אחד לא יגיע לראות אותו.  

ריאת שמע, אבל באם היה פרה הולכת ברחוב, וכשהגיע זמן קריאת שמע הגביה את ידה הימנית וקראה ק
 כל העיר היו באים לראות את המחזה המוזר, שזה דבר שאינו רגיל כלל. 

כך כאשר מלאך שאין לו נסיונות מקיים רצון ה', אין חידוש בדבר, אבל כאשר יהודי שהוא חי בגוף   
,  גשמי בעוה''ז הגשמי ויש יש לו נסיונות ואעפ''כ עושה אתכפיא ומקיים את רצון ה'  הרי זה חידוש גדול

 ולכן על זה יש רעש גדול. 

 

כידוע שר' ישראל היה מספר הרבה סיפורים. ר 'בערל היה משחזר, כאשר ר' ישראל סיפר סיפור, לא  
 שמעו סיפור אלה ראו סיפור. 

וכל לילה היה מגיע לביתו של ר' ישראל, ור' ישראל היה מספר לו סיפור . ור' בערל    היה לו סדר איתו 
קיבל ממנו רשות לרשום את הסיפורים ששומע ממנו. היה לו מחברת והיה רושם כל הסיפורים ששמע 

   ממנו.  )המחברת נאבדה באיזשהו שלב(.

 

נחום טשרנובלר, והתפאר ר' נחום   בין הסיפורים שהיה מספר משמו, פעם היה אדה''ז עם הרה''ק ר'
לפני אדה''ז על אחד מהחסידים שלו שהוא זוכה לגלוי אליהו. אדה''ז הראה לו את ר' זלמן זעזמער, ואמר  

 שאצל ר' זלמן מאיר "חי' יחידה" וזה נעלה יותר מגלוי אליהו.

 

חב''ד ניצלו את   כידוע שאחרי המלחמה, היתה רשות לכל אזרחי פולין לעזוב את רוסיא. והרבה חסידי
ההזדמנות ויצאו בדרכונים פולנים מזוייפים. ר' בערל היה ילד לפני הבר מצוה והיה לו היכולת להצטרף  
לאחד המשפחות שיצאו אז. )קצת זמן לפני היציאות הגדולות של חסידי חב''ד(. באופן פלאי מצא את  

פולני,   -ר' יענקל בערגשטיין    - בעלה  אחותו מרת ברגשטין ובעלה, שיצאו כבר קצת זמן לפני זה, )בהיות  
ואז עבר לפוקינג ללמוד  ישראל עבר את הגבול  והיה אצלם, עד ששמעו שר'  לנסוע מיד.(  יכולים  היו 

 בהישיבה. 
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ר' בערל דיבר פעם עם אחד מבני משפחתו וסיפר לו את הרושם החזק שפעל עליו הסיפורים ששמע   
לבד בלי משפחה. וסיפורים אלו, הם שהחזיקו אותו וליוו    מר' ישראל, באמרו, שהוא היה ילד צעיר ונסע

 אותו בדרכו. 

)סיפר גם כן ביחס לתקופה ההיא, לפני עזבו את רוסיא אימו מרת דבא רבקה שייקביץ אמרה לו, היא  
יודעת שיש לו חוש עם הידים, ובטח יקבל כל מיני הצעות לעבודה, ובפרט באם יהיה בארץ ישראל יהיו  

 נעו להצטרף לקיבוצים.. וביקשה ממנו להבטיח לה, שלא יעזוב את תומכי תמימים.( אלו שירצו לשכ

 

בהיות ר' בערל בפוקינג, עמד פעם בחוץ עם החברים שלו, וחזר להם סיפור ששמע מר' ישראל. ר' 
ישראל עמד כל הזמן מאחוריו ליד החלון, והסתכל עליהם מבפנים, והקשיב לאיך הוא חוזר הסיפור. כאשר 

אסאך    סיים עס  דערציילט  ישראל  אבער  גוט,  דערציילסט  "דו  חיוך,  עם  ישראל  ר'  לו  אמר  לספר, 
 שענער"... )אתה מספר טוב,  אבל ישראל יודע לספר את זה יותר יפה..( 

 

שמע, שכאשר יצאו כולם מרוסיא, הרבי הריי''ץ  שאל מאחד האם ר' ישראל עדיין מספר להילדים 
 ם שלו הוא מרים את הילדים מצד אחד לצד השני. סיפורים, והוסיף שעם הסיפורי

 

מרת דבא רבקה שייקביץ, יצאה מרוסיא בשנת תשכ''א. בעלה ר' חיים משה נפטר בטשקנט בשנת 
 תש''ד. אחרי המלחמה עברה עם הוריה ר' צבי יוסף ובילא, ללמברג, לנסות להבריח את הגבול. 

מרוסיא, אבל בסוף נתנה את זה לאחותה מרת  היתה לה דרכון וכרטיס לנסוע באחד האשלונות שיצאו   
 שינא רטובסקי, באמרה, שלשיינא יש ילדים קטנים, לכן היא צריכה לנסוע קודם. 

יוסף )בלמברג(, ומרת דאבא רבקה היתה צריכה לנסוע ביחד עם   באותו תקופה נפטר אביה ר' צבי 
ת. אחרי תלאות רבות, הגיעה אימה מרת ביילא כהנסון ברכבת האחרון, שבפועל נתפסה ע''י השלטונו

ביחד עם אימה, לריגה. ושם גרו אצל בנה שרגא פייטל. עד שבשנת תשכ''א קיבלה היתר יציאה מרוסיא,  
 לנסוע לארץ ישראל.  

לפני שנסעה קבלו החסידים שהיו ברוסיא הוראה מכ''ק אדמו''ר, לתת לה שלוש ספרים שהיו שייכים  
וי יצחק, )שאחד מהם היה התניא שעליו כתב הגהותיו על התניא,(  לאביו הרה''ג הרה''ח המקובל הר''ר ל

 262להביאם מעבר לגבול. )להסיפור בשלימות ראה ספר תולדות לוי יצחק הוצאת "תשע''ח", כרך ג' ע'  
הסיפור ע''ז, ואיך שהיה כרוך עם נס גלוי.( ולמחרת הגעתה    48חזן "תשע''ט" ע'    –ואילך, ותשורה וורנר  

 גיע שליח בשם ר' אפרים וואלף, לקחתם על מנת לשלחם להרבי.לכפר חב''ד, ה

מרת חנה לוין אשתו   -)לבית שפרינגר(, הגיעה לבקרה, קרובה,    -ביום אחרי בואה מספרים נכדותיה  
של ר' ישראל. אחרי שנים של ניתוק שתיהן בילו ביחד את כל היום. מצאו מקום מוסתר בבית, ולחשו 

 שתמיד ישנו עין רואה ואוזן שומעת(. -ת הפחד הנטוע אצלם מרוסיא אחת להשני' כל היום.. )מחמ 
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ר' צבי יוסף, כנזכר קודם, היה דודו של ר' ישראל. והיו מאוד קרובים זה לזה. ר' ישראל היה    – אביה  
 קוראו בשם "פעטער". 

ה כסדר מרת העניא שפרינגר סיפרה, שגם לזקינה ר' צבי יוסף, היה לו חוש לספר סיפור חסידי. והי
מזקנה ומר' ישראל, אף פעם לא היו שומעים מהם חוזרים על אותו  –מספר סיפורי חסידים. ומשניהם  

 סיפור פעמיים. 

)מרת ברגשטין ג''כ סיפרה שבהיותה ילדה בנעוול, היתה הולכת לבית זקינה והיה מספר לה חסידישע  
  מעשיות.(

 

מספר ששמע מר' אייזיק שוויי, פעם בקשו הבחורים מר'   זקינה של הכלה ר' חיים משה בערגשטיין
ישראל שיספר להם סיפור, ר' ישראל היה באמצע לקשור הנעלים שלו והתחיל לספר סיפורים, וכך עבר 

  שעה וחצי שהוא מספר להם ועדיין אוחז במנעליו..
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מכתבים מהנעשה והנשמע בבית חיינו ששלח הרה"ח ר' מאיר שיחי' הרליג  
   הרה"ח ר' יהודא ליב רסקין ע"ה השליח במרוקולהבחל"ח לידידו 

 

 א
 

יום א ד' תשרי תשכ"א    ב"ה 
ן    ברוקלי

 
 'מדות טובות יהודא ליב שי  לכבוד ידידי הרב התמים בעל 

 !שלום וברכה 
הקבלת פנים לקבוצת הנוסעים במטוס המיוחד הי' בפרסום גדול. אל שדה התעופה נסעו  

בבוקר וקבלנו האורחים בשמחה וריקודים    7:20שלש באסים עם אנשים. המטוס הגיע בשעה  
ל  כולם  נסעו  בלילה בשעה  770ואח"כ  ואמר מאמר.    9:30.  אד"ש להבהמ"ד החדש  כ"ק  יצא 

אד"ש   כ"ק  כרגיל,  עברו  ר"ה  תהלוכה  ימי  הי'  א'  ביום  המיושב.  התקיעות  כל  בעצמו  תקע 
נשים וטף חכו לראות כ"ק אד"ש, ובכל הדרך שרו ניגונים. א'    , גדולה לתשליך ואלפי אנשים 

 .מהמשטרה שמרו על הסדר 
 

ואמר שיחה, ואח"כ    ביום ב' של ר"ה שתי שעות קודם השקיעה יצא כ"ק אד"ש להביהמ"ד 
ן וחלק כוס של ברכה לכאו"א ואח"כ אמר מאמר, ואח"כ רקדו ושרו   .בירך ברכת המזו
ואמר שהאורחים שבאו  וכ"ק אד"ש אמר חמשה שיחות  ג"כ התוועדות   ' הי יקבעו    בשבת 

הדינים של   אותם  ילמוד  חב"ד  בכפר  שי'  ושהרב  וחסידות,  לנגלה  ובערב  בבוקר  לימוד  זמני 
 .יוה"כ וסוכות 

 

 .שוב כתוב נא נא נא לי מכל הנעשה לטובה ולברכה 
  ! ופרצת   . גמר חתימה טובה 

ז   המצפה ומייחל להתראות בקרוב ממש בחצר כ"ק אדמו"ר שליט"א ידידך עו

 מאיר 
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 ב

  ב"ה יום א' ב' מר חשון תשכ"א
 ברוקלין 

 
 לכבוד ידידי הרב התמים בעל מדות טובות ליב שי' 

 שלום וברכה! 
ש עשה התוועדות ביום שני של חג הסוכות, ושבת "ק אד"ב"ה בשמחה רבה כחג הסוכות עבר  

  ו ההקפות הי.  1:45ס, ובליל שמחת תורה עד שעה  "ס, ושמחת בית השואבה ביום ב' דחוהמ"חוהמ
ואחר5:30עד שעה   בשנים האחרונ  י,  כנהוג  הופיע  בבהמ  ותהסעודה  וח"עוד הפעם  לק משקה יד 

 .7:30אתה בחרתנו ושהה עד  המיליםעם ן חדש ומד ניגיול
 

 . 10:00שעה הואמר מאמר ושיחות עד ד  " מ יה הב ב ביום שמחת תורה קודם השקיעה הופיע 
והי' התוועדות כק הי' התוועדות כנהוג ב"ביום ש ל שבת מברכים וקודם השקיעה הופיע שוב 

וגם שבת פ' נח הי'   2:30,א עד שעה "לק כוס של ברכה לכאויואח"כ ח ,בלילה 1:00עד  6:00משעה 
בהפצת החסידות ואמר    תעסקות. בכל התוועדות דיבר הרבה מהה4:00עד    1:30התוועדות משעה  

ק שמה, ולא  ושאם בא יבא אחד למקום ורואה שאפשר לעשות שמה בקיום תורה ומצות אזי יעס 
 ש."של אד ויו יחכה על הצ י

 

של שלמה מאדיינטשיק לבקר את ראש    םק בראש" רחים מארהוש שלח משלחת מהא"ק אד"כ
בוואשינגטאן, ונתקבלו בכל מקום בכבוד  יארק, וגם בהסטייט דעפארטמענט - העיר מאנטריאל, ונוא

  גדול.
 

ימי  יו האורחים עשו התוועדו היום בלילה    .ה בשמחה ובשלום"ג הסוכות והכל עבר בחת בכל 
 ח התוועדות וצאתכם לשלום להאורחים. "עושים צא

 אברהם יצחק שם טוב שי'. החתונה של ש סידר קידושין אצל "ק אד"כ
 

   !ופרצת. להתראות בקרוב ממש בבית חיינוידידך עוז המצפה ומייחל 

 מאיר 
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 ג
 

 מש"ק ה' מר חשון תשכ"א  ב"ה, 
 ברוקלין 

 
 לכבוד ידידי הרב התמים בעל מדות טובות ליב שי' 

 שלום וברכה! 
  הבנינים כל  את  תם שיגמרו  י ד ודיבר א " כל אנשי כפר חב ל ש  " ק אד " בליל ג' קרא כ 

ברחובות ובבתים וגם בהלבשה יען שבאים אורחים ותיירים    ן הניקיו דו מאד על  י ויקפ 
צריך   והכפר  העולם  ל ל מכל  ובגשמיות א היות  ברוחניות  ולתפארת  א ות  ביקש  .  ח"כ 

 א יעשה התוועדות ונעתר לבקשתו. " ק אדמו"ר שליט " מהכפר שכ   ' ליק שי ע ר ו ג הרב  
 

כ   10:00ובשעה   ב ק אדמו"ר  " הופיע  )ואנ"ש הת " יהמ ב ה שליט"א  פזון(  י ספו בח א ד 
ומאמר   שיחות  שלש  יפ ד"ה  ואמר  ונ   טר על  הלכה,  דבר  מתוך  אלא  מחברו  גנו  י אדם 

  . 11:45הרבה ושהה עד  
 

בשעה   ד'  האורחים    1:30וביום  מכונ   ם והמלוי נסעו  הרבה  וגם  באסים  ות  י בשני 
ונ  גדול  בשמחה  והי'  התעופה  לשדה  ורקדו י פרטיות  עלה    4:20ובשעה  ,  גנו  המטוס 

ן   11:00וביום ה' שעה    להעננים   שלום ללוד. ב הגיע    זמן של ברוקלי
 

ן   ן    . חדשות   יותר אי  ? תב ו כ אתה  למה אי

 
ופרצת   ית חיינו ב ראות בקרוב ממש ב ת ידידך עוז המצפה ומייחל לה   

מאיר    
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 ד
 

 א "ב"ה יום א' ט"ו כסלו תשכ
 ברוקלין 

 
בעל מדות טובות יהודא ליב שי'.התמים  לכבוד ידידי הרב   

 
 וברכה! שלום 

מה  אין אתה כותב מפורט  מפני מה  בעד מכתבך, שמחתי לשמוע משלומך, אבל  רבה  תודה 
 ?םמעשך ואיך אופן העבודה ואם דברך נשמעי 

 

איננ  הרעקארדער  לתקן  גומי  לך  לשלוח  בבקשתך  שזקוק    יובדבר  המקום  וגם  חלק  איזו  יודע 
מי הישן ואז אשתדל אי"ה ולך לשלוח לי הג  תוכלב מה שאתה דורש, ואולי  ט לתיקון, לכן נא לבאר הי

  לקנות כאן חדש.
 

שי'    וםברוך שלו  ...ש, יען ש"ק אד"יקירי אי אפשר לי כעת לשלוח לך השיחות והמאמרים של כ
 ואין נמצא עדיין מי שיעסוק בדבר זה.  יןייוו הכעת שוחט בניו 

 

מנחם  עברה ביקר  שבשבוע    .ר החדש"ה בבהמד" כאן מתכוננים לחג הגאולה וההתוועדות תהי' אי
 ש. "ק אד"אצל כבעיגין וגם דר' בורג 

 

 קסלמן.  ח שי'"רס. אי"ה ביום השני בא הרשאהב' משה שי' קאדאנער נת
 

  ופרצת!  א."ק אדמו"ר שליט"ידידך עוז המצפה להתראות בקרוב ממש אצל כ
 
 מאיר 
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 ה
 

 תשכ"א  יום הזכרוןב"ה מש"ק כ' טבת 

 טבת תשכ"א ופרצת!( 'כ –טבת תשי"ז   ')כ

 

 לכבוד ידידי הרב התמים בעל מדות טובות יהודה ליב שי'

 שלום וברכה!  

אתה כותב כמו משפיע זקן ורגיל ונהנתי מאד מזה, אכן שני רואה ב"ה  יתודה לך בעד מכתבך, הר 
אחי יקירי זכור נא ימים הראשונים האם תוכל לומר שהי' טובים מאלה... כלומר ההתמדה ושמירת 

 הזמן והסדר... 
 

  ני מצפה לראותך ומתי תשים פעמים לחצר הקודש.י אהובי הר
לשלוח לך עוד חפצים ואזי    הוא  קוקז ד שי' כי  ובדבר האימרימיקים אשלח לך אי"ה ע"י אחיך ד

 אצרף זאת למענך. 
 

 אזי אשלח לך אי"ה.  משיךישי' יותר השיחות הקודש וכאשר  ...ן לא העתיקיעדי
 

עושה כעת    ארסו, בערל שי פוטערפאסתשמואל שי' העכט ואהרן שי' טאביל נ  :חדשות מכאן
ה  קבשביל ההתוועדות, אפרים שי' ראזענבלום קיבל מש  מ"דהי עשרה שלחנות ועשרים ספסלים לב

 יונה שי' סלאפאטשניק יסע לברזיל בחדשים הבאים.  .בפטרסבורג בהישיבה  )?(וכהבשל 
 

 . שמעתי עם משה לאזאר וגמ"ג אמתשמה 
 

 גולם כמנהגו נוהג.  -עולם מה נשמע אצלך בכלל ובפרט? כאן ב"ה אין חדש יותר, 
 

 ופרצת!   . ידידך עוז המצפה ומייחל להתראות בקרוב ממש אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א

 מאיר 
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 ו
 ב"ה יום ב' י"ג שבט תשכ"א 

 ברוקלין 

 לכבוד ידידי הרב התמים בעל מדות טובות יהודא ליב שי'

 שלום וברכה!  

 מכתבך קבלתי לנכון בתודה. 

כ"ק אד"ש התפלל כל הג' תפילות לפני התיבה והי' עולם גדול,  .הנני להודיעך מיו"ד שבט עכשו
אנ"ש על הציון הקדוש, וכ"ק אד"ש שהה על הציון הק' ג' שעות. כן הי' שלג גדול וקור אעפ"כ נסעו  

ת מינוט. וביום ש"ק הי' התוועדו  45קודם כגוונה אמר מאמר ד"ה באתי לגני על אות י"א    קבליל ש"
 שתי שעות ושלשה שיחות ודרש בענין צריכים לקיים כל מה שיצוה. 

לשוב הביתה   וומצש"ק הי' התוועדות והבהמד"ר הי' מלא מפה אל פה והרבה אנשים זקוקים הי
והי' שבע שיחות ומאמר כן הי' ג"כ   1:30ושהה עד שעה    9:20מאפס מקום. כ"ק אד"ש הופיע בשעה  

 ש הי' רציני מאד.התוכן בענין ההתקשרות, וכ"ק אד"

ממאנטריאל באו הרבה אנ"ש וגם ילדים, וגם מדיאטראוט בא באס עם שלושים ילדים ובערל  
 שי' שם טוב בראשם. 

לק כ"ק אד"ש דמי חנוכה הי' תשובת קדשו דמי חנוכה הוא חיצוניות  יואודות שאלתך מדוע לא ח
 בלי פנימיות אין מקום.  והעיקר הוא לימוד החסידות ושמירת הסדר זה פנימיות ולחיצוניות 

בערל שי' פוטערפאס עובד כעת באהלי תורה, וכאשר ישיג אי"ה הקארטע הירוקה אזי ישם דרך  
 פעמון ללנדון.  

! ופרצת .ידידך עוז באיחול להתראות בקרוב ממש אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א  

מאיר  
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 ז
 

 ב"ה. יום ב' כ"ז שבט תשכ"א 

 ברוקלין 

 

 מדות טובות יהודא ליב שי' לכבוד ידידי הרב התמים בעל

 שלום וברכה!  
ונהנתי מאד שסעודת   ב"מ של בנך שי' היתה באופן של ופרצת בכל התודה לך בעד המכתב 

 .770הענינים ואתה התנגת כמו ב
 בערל שי' מאצקין נתארס עם אחות אשתו של ש"ב שי' נעמונאב. 

 "ד שבט.אשלח לך אי"ה הטייפס מיו
עוד  מאמר ו  ,ואמר ג' שיחות קודש  4:15עד   1:30שבת היה התוועדות כ"ק אד"ש משעה משעה  

כל .  שיחה אח"כ חז"ל שיבאר  עפ"י  ואלה המשפטים שפי' רש"י  ענין של  בקצרה:  תוכן השיחות 
המשפטים באר ובירושלמי איתא שרשב"י אמר ואלה המשפטים שתשים מלשון סימה היינו אוצר  

כל לכולם רק לאנשים הגונים, וביאר כ"ק אד"ש שהשני ירושים ודברים מנגלה שבתורה  השלא יגלה  
 ומפנימיות התורה, והנגלה מבאר הפנימיות והפנימיות מבאר הנגלה. 

 מקוצר זמן אסיים הפעם בתקוה להאריך יותר במכתבים הבאים אי"ה.  
 

 ! ופרצת .ידידך עוז המצפה להתראות בקרוב ממש אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א

 מאיר 
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 ח
 

 א " שכ ת מש"ק ב' ניסן   ב"ה, 
 ברוקלין 

 
' יהודא ליב שי  מדות טובות   בעל   ם לכבוד ידידי הרב התמי   

 שלום וברכה! 
 . תודה תודה בעד מכתבך 

וכ"ק    , אחר חצות  3:00עד שעה   9:00ראשית הנני להודיעך ההתוועדות התחילה בשעה  
בשמחה " אד  הי'  הי'  .  ש  השיחות  לאביונים, תוכן  ומתנות  מנות  משלוח  לו    בענין  ידוע  בטח 
כבר לגיל המצות יקיימו מ"מ ומ״ל,    ו לדות שהגיע י ש ציווה שידייקו שגם ילדים ו " ק אד " מכ 

 ריז זאת בכל המנינים אחרי תפלות שחרית ומנחה. כ ופקד לה 
 

היו"ט יבטלו חוץ מפורים, ואח"כ שיחות למה נקראת מגילת  כל    ד"ה   מאמר אמר  אח"כ  
ב  השם  נזכר  שאין  והטעם  והט " אסתר,  בפירוש,  רק  ע ה  הוא  התורה  מן  למרדכי  שרמז  ם 

בע ,  בתרגום  שנתפרסם  בדבר  שיחה  הכריז  י ואח"כ  קענעדי(  )זה  הממשלה,  שראש  תונות 
רח   שיגיסו  ומדינות   למקומות  ויסעו  הנכונה  ההכשרה  להם  שיש  לעזר  הנוער  להיות  וקות 

מבוצי  כבר  אנשים  הרבה  המדינה  ולסדר  לבנות  איך  אותם  וללמוד  שמה  להדרים    ם לסמך 
ק אד"ש אומר זאת זה זמן רב,  " וכ   . ם ורהיט לנסוע בלי שאלות על השכר ואיך תהי' דירתם  

 בראן, ולא לנסוע למקומות שצריכים להם.   א שואל למבקש עלילות איך לישב " וכאו 
 

ישראל    .   יותר אין חדש .  3:45עד    1:30  שעה מ   ה בשבת מברכים ניסן היה התוועדות הרגיל 
 עם אחותו של משח שי' גורקאוו. ס  פרידמאן נתאר   ' שי 

 

 ! ופרצת   הי' בטוב וחג כשר ושמח 
 

! ופרצת   . א " ידידך עוז המצפה למייחל להתראות בקרוב ממש אצל כ"ק ארמו"ר שליט   
 מאיר 
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 ט
 

 ב"ה מש"ק כ"ט ניסן תשכ"א 

 ברוקלין 

 מדות טובות יהודא ליב שי' לכבוד ידידי הרב התמים בעל 

 שלום וברכה!  
הפסח אחר חג הפסח עבר כאן בבית חיינו בשמחה כרגיל. כ"ק אד"ש התוועדה בליל שני של חג  

ומאמרו   ,4:00עד    1:00הסדר משעה   ונגמר   6:00באחש"פ התוועדה משעה    .אמר ששה שיחות 
 ואמר שמנה שיחות ומאמר.  ,בלילה 2:00חלוקת כוס של ברכה בשעה 

 

 . 4:00עד  1:30משעה היום היה התוועדות 
 

יין נשפך   -  באופן של ופרצת  ,הבחורים התוועדו בכל ליל של חוה"מ ובפרט בליל שביעי של פסח
 כמים וד"ל. 

 

פסח של  הלכ  תלע  ,בשביעי  וחאתמכו  נערב  לוויל  משיםים  שמ)כ  בורגמסאיאיש  בכל    ה( נו 
 . ובריקוד גוניםיחה בנמה בשתכה היו והתהל

 

ש  יפ טשם    י'בערל  גן  תחוב  ל  קאמפ  סמוך  שי  ט.וראטידישראל  יהי'  מקל  'ומרדכי  נסאן 
העדקאנסלער. שי'    ועקיבא  ,ר טהדירעק גאלדש  גרינבערג  שי'  שיוסף  אומרים  העד  טכאן  יהי'  יין 

 . קאנסלער בגן ישראל שלנו
 

 ם ץ, וברוך שלו ר חק מאיר שי' הצי  ישראל שי' פרידמאן,  הם  ו בזמן האחרוןס ארתהבחורים שנ
 . שי' כהן

 ט?לך בכלל ובפרצמה נשמע א
 

 ופרצת! . א"טר שלי"ק אדמו"כ צלה להתראות בקרוב ממש אצפידידך עוז המ
 מאיר 
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 יו"ד
 

 א " שכ ת א סיון  " ק י " עש .  ה " ב 
 ברוקלין 

 

 יהודא ליב שי' טובות    ת דו מ   בעל   מים לכבוד ידידי הרב הת 
 

 שלום וברכה! 
ראשית דבר אודיע לך שבליל ראשון של חג השבועות בשעה   מפסח שני,ך  בכתמעד  ודה רבה בת

 .  3:45עד  3:00 שעהשלישית אמר כ"ק אד"ש מאמר ד"ה בשעה שעלה משה למרום מ
 

וכאשר חזרנו    יארק- ביום ראשון של חג בשעה ששית הלכה תהלוכה לבארא פארק ולאיסט נוא
 ישב כ"ק אד"ש עוד בסעודת יו"ט ואמר לנגן ניגון של שמחה ולומר לחיים. 

 

,  3:00וגמר כוס של ברכה בשעה    8:00ביום שני קודם השקיע הופיע כ"ק אד"ש להתוודות מן  
 . מ"ת לאחר מ"תלוק שבין קודם ימאמר ושלש שיחות תוכן שיחה א: החש, ואמר חמש שיחות קוד

על כל האומות זר  שיחה ג: למה הקב"ה ח  .רים אתה בחרנו רק ביו"ט ולא בש"קאומ  השיחה ב: למ
ד:   נסע ממקום למקוםשיקבלו התורה. שיחה  לנשי    .שהבעש"ט  ו:  שיחה ה: מעלת הניגון, שיחה 

שליחות, שכל אחד שנמצא    בעניןשיחה ז:    .גשמי  תידפו לתחליחב"ד שישתדלו שילמדו בניהן ולא  
 בענין נגלה.שיחה ח: . כאן יסע למקומות שונות

 

 התוועדות של פורים תשכ"א.השלחתי לך הטייפס מן 
 

בעניני גן אהרן שי' טאוויל נסע ביום ד' לארגנטינה, אברהם שי' שם טוב עושה  .יותר אין חדשות
 ישראל. 

 !ופרצת .שליט"א ידידך עוז המצפה להתראות בקרוב ממש אצל כ"ק אדמו"ר 
 מאיר 
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 מכתב חזרה מאת ר' יהודא ליב ראסקין 
  

 ב"ה עש"ק פ' בלק תשכ"א 

אזא, מרוקו ק  

 

 כבוד ידידי ורעי וכו' וכו' התמים הנע' מאיר שי' הארליג 

 שלום וברכה!  

כתבתי לך, ובאמת ההתנצלות לא מועילה בזה   את"ל בעד החיים והשלום. זה זמן רב של       
הגם שטרודים וכו' בכל אופן יכולים למצוא קצת זמן. נו, להבא הנני מקוה להיות יותר מדויק בזה  

 ולמותר כל האריכות בההתנצלות. 

וכו' שא"א לי לתאר על הנייר בכל הטוב והחסד שעשית          וכו'  ראשית תודה רבה ועמוקה 
י עם "הטייפ" שכ"כ ברור נשמע קולו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א בהשיחות עמדי שפשוט החייתנ

וכן הניגונים, ובפרט שנשמע בסוף הניגון החדש "אתה בחרתנו" איך שמנגנים אצל כ"ק אד"ש, אין  
לי בזה להאריך בהענין שהנך כ"כ מבין )אבל לא הרגשת( והנני כופל עוד פעם בתודתי העמוקה,  

 וע ממש מפי ק'. והשי"ת יזכני כבר לשמ

מלונדון יו"ר אגו"י היוראפית, ומתפאר    ...אצלינו ב"ה הכל הולך כסדרו, הי' כאן לביקור מר       
בעצמו שהוא חסיד של כ"ק אד"ש ושכותב? תמיד פ"כ מעבודתו בעסקנות הכלל וכו', וגם דיבר כן  

כן אפילו אז מ'האלט ניט לפני הרבנים שבכאן ושכ"ק אד"ש הוא מנהיג הדור וכו', )בכלל כשמדברים  
הריבוי  מצד  רק  לא  גדולה  בהתפעלות  והי'  שלנו  במוסדות  ביקר  גוט(  אויך  לכאורה  איז  דערביי 
שבכמות שישנו אצלינו כמה אלפים תלמידים אלא ג"כ מצד האיכות, איך שתל' קטנים לומדים דף 

 אוויטש לשבח.גמרא, וכבר שלח לנו את העיתון שלו "יידישע פאסט" וגם שם מזכיר את ליוב
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חג הגאולה י"ב י"ג תמוז תמוז עבר אצלינו השנה באופן טוב ויפהוכו' כי הפעם סידרנו ג"כ בר  
ערכו   דרוש שלפי  דרש  וכ"א  וכו'  חליפות  רגל  עד  ולבשו אותם מראש  ח"י תלמידים  עבור  מצוה 

והיתה וסיימו מעניני דיומא מפרשת החג ושג בו ביום היתה הב"מ של כ"ק אדמו"ר בעל השמחה,  
דיומא  אחד מהרבנים מענעני  נאם  וגם  והשתתפו הרבה אנשים הרבנים  וכו'  גדולה בבשר  סעודה 
ונתנו  יפים מפרשת החג ותלו על הקירות  וגם סידרו פתגמים  ובפרט מהפעולות של ליובאוויטש, 
וקיצשו"ע שהי' כתוב  בישיבתנו שבמקנס  לכ"א מהב"מ מתנות טלית משלהם תפילין שמסדרים 

ו מתנה מאהי"י וזמן חג הגאולה י"ב י"ג תמוז והי' באמת מסבה יפה, ולמחרת נתקבל מכתב  עליו שזה
מיוחד מכ"ק אד"ש להב"מ ועשינו בסענצעל והנני שולח לך במצורף למכתבי, וכן הנני שולח העתק 

 ר אבערוויל.י ממכתב של כ"ק אד"ש לאנ"ש דפאריז שכעת גרים ע"י פריז בע

 ו החדשות האחרונות, מסתמא הנך בקעמפ מה נשמע שם? מאיר מה נשמע בבית חיינו מה

 ובזה לע"ע אסיים בתקוה שנתראה בקרוב ממש אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א בשבוע שמחות. 

 ידידך הדו"ש הטוב ומאחל כל טוב בגו"ר.

.פ"ש לכל החבריא הקדישא    
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 לחיזוק ההתקשרות מוקדש 
 לנשיאנו כ"ק אדמו"ר

 
 ולזכות 
 לוי יצחק החתן הרה"ת 

 והכלה מרת שושנה רויזא שיחיו 
 פלטיאל 

 לרגל נישואיהם ביום י"ג סיון תשפ"ב
 

 
 יהם הורולזכות נדפס ע"י 

 פלטיאל  שרה אסתר וזוגתו מרת  שלום משה הרה"ת ר'
 ורנר הדסה חנה וזוגתו מרת יהושע הרה"ת ר'

 




