
ירוו ממנו נחת

תשורה
משמחת ברית המילה

של הת' מנחם מענדל שי' דורון
ימי התשלומין - י"א בסיון ה'תשע"ה

צפת עיה"ק, ארה"ק תובב"א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה
תיכף ומיד ממ"ש נאו!

לזכות
הרך הנימול הת' מנחם מענדל שי'

ולזכות הוריו
הרה"ת ר' אהרן משה שי' וזוגתו מרת דבורה תחי'

דורון

•

ולזכות זקניו 
הרה"ת ר' מיכאל וזוגתו מרת אילנה שי' דורון

והרה"ת ר' משה וזוגתו מרת אריאלה שי' תמרי
וכל בני ביתם שי'



לזכות
החתן הת' מנחם מענדל שי' דורון

לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג
הכלה המהוללה מרת חיה מושקא שתחי' כהן

יה"ר שיבנו את ביתם בנין עדי עד על יסודי התורה והמצווה 
לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,

בית חב"ד החדור בשליחות היחידה
מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות

ויזכו לקבל פני משיח־צדקנו
בקרוב ממש!

•

לע"נ
הרה"ח הרה"ת

ר' ראובן ב"ר דוד ע"ה הלמן
מגזע חסידי חב"ד, רבני וגדולי הוראה

מקושר לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
פעל בשליחותו לקירוב יהודים לאביהם שבשמים

נלב"ע ד' מנחם אב ה'תשע"ג

יה"ר שיזכה לעליית נשמה הכי גדולה
בהתלבשותה בגוף גשמי והקיצו ורננו שוכני עפר

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממ"ש!



ב"ה

פתח דבר
זיכנו להכניס את בננו־ אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול 
בכורנו הת' מנחם מענדל שי' בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, ובנוסח הרב, הרינו מתברכים 

שכשם שנכנס לברית כך ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים, ונגדלו מתוך הרחבה.

ומרחוק  מקרוב  שבאו  ומכרינו  ידידנו  משפחתנו,  לבני  בזה  מובעת  והברכה  התודה 
להשתתף בשמחתנו ולברך את הרך הנימול שי' בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות 

וברוחניות.

בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו, מוגשת בזה תשורה 
'תשורה' בשמחה שערך  כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שחילק  מיוסד על הנהגתו של  מיוחדת, 

במשפחתו - בחתונת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בברכות  אחב"י  כלל  בתוך  יחיו  ביתו  אנשי  ואת  כבודו  את  יברך  ית'  הוא  הטוב  הא-ל 
מאליפות מנפש ועד בשר, ובמיוחד בברכת השמחה העיקרית ד"שמחת עולם על ראשם" 

בהתגלותו המיידית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. 

�  �  �

תשורה זו כוללת מקבץ מכתבים הסוקרים את התיישבותו בכפר חב"ד של סב הנימול 
הרה"ח ר' ראובן הלמן ע"ה, דבר שהיה כרוך בהתערבותו האישית של הרבי שליט"א שגילה 
כלפיו חביבות מיוחדת, והתבטא כי חרף מה שנדמה לעסקני הכפר, הרי תושבי הכפר "ירוו 

ממנו נחת". שלושה ממכתבים אלו מתפרסמים בזה בפרסום ראשון.

ר'  הרה"ח  של  חייו  תולדות  על  כללית  סקירה  הקדמה  בתור  הבאנו  הענין  לשלימות 
ראובן הלמן, ועוד חזון למועד להקדיש לכך במה מיוחדת.

וזאת למודעי, כי מפני קוצר הזמן לא סיפק בידינו להגיה את החומר כדבעי, וייתכן כי 
נפלו שגיאות בעת הקלדת המכתבים.

�  �  �

"הרחמן הוא ישלח לנו משיחו הולך תמים, בזכות חתן למולות דמים, לבשר בשורות 
משיחנו,  מלכנו  נגלות  בהגלות  העמים",  בין  ומפורד  מפוזר  אחד  לעם  וניחומים,  טובות 

בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
אהרן משה ודבורה דורון
י"א סיון ה'תשע"ה - "דאתיא משיחא" לפ"ק

ולפלא שאינו מזכיר האם דבר בזה עם ועד כפר חב"ד ומה המענה שלהם. ובאם לא יבואו 
לידי הסכם - יפנה להרב שי' מרא דאתרא, וכפי שכתבתי מכבר לכמה שהיו בחילוקי דעות עם ועד 

הכפר בהנוגע לעניני הכפר, והרי זה נוהג ישראל בכגון זה, ומשי' ימלא במכתבו חוזר.
מובנת הפליאה והתמי' שזה זמן רב ביותר שלא הי' ממנו כל ידיעות ומכתבים, ועכ"פ תקותי 
חזקה שהענינים בסדר אצלו, ובזה גם שיעורי לימוד בתורתנו הק' נגלה וחסידות, והלימוד באופן 
שמביא לידי מעשה, וכהודעת רז"ל. ומובן שזהו גם צנור וכלים לקבלת ברכת השי"ת נותן התורה 

ומַצוה המצוה בהמצטרך לאדם ולביתו.
בברכה לבשו"ט ולחג פסח כשר ושמח

מ. שניאורסון

ז
 ב"ה, כ"ט סיון תשכ"א

ברוקלין  

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' ראובן שי'

שלום וברכה!
לאחרי הפסק הכי ארוך מתקבל מכתבו מ7/6 בו כותב אודות ענין הדירה והחוזה, שכנראה 

ממכתבו כבר חתמו עליו ועתה רוצה שיחזירו לו ויבטלו החוזה.
כותב,  אודות  להחששות  מקום  הי'  אפילו  שבאם  מובן  הנה  הענין,  בגוף  להכנס  ומבלי 
הרי באם ועד הכפר יחזיר חוזה למי שהוא ומאיזה טעם שיהי' הרי זה מערער כל עמדת הועד 
ופעולותיו, ועי"ז יחול הירוס כל מצב הכפר, והרי התפתחות הכפר והביסוס שלו, זהו טובתו של 
כל אחד התושבים, וגם הוא וב"ב שיחיו בכללם. כנ"ל זהו אפילו אם הי' יסוד חזק להחששות שלו 
ובפרט שאין מקום להם. ולכן יסיח דעתו מכל הענין, וידור עם כל ב"ב שי' בכפר חב"ד מיסודו 

ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשמחה ובטוב לבב.
אלא שיקח חלק פעיל בהחזקת שיעורים ועניני חסידות בכפר חב"ד ובהשפעה על כל ידידיו 

. . שגם הם יתנהגו ככה, והרי בכח המרץ שלו יכול לפעול בזה כו"כ וכן זוגתו תחי'.
ואצפה לבשו"ט אשר נחה דעתו ומתחיל בפעילות להפצת המעיינות, בתוככי הפצת היהדות, 

מתוך שמחה וטוב לבב דוקא.
בברכה

מ. שניאורסון

ז
נדפסה בתשורה משמחת הנישואין של משפחות דייטש-אוירכמן עמ' 57.



"האלוף" - הרה"ח ר' ראובן הלמן ע"ה
הרה"ח ר' ראובן הלמן נולד בתל־אביב בי"א באדר ב' תרפ"ז לאביו ר' דוד הלמן ולאמו 

מרת הניה. בעת ברית המילה נקרא ראובן על שם סבו מצד אביו.
תעודותיו של אביו ששימש כרוקח מוסמך מטעם אוניברסיטת טומסק שבסיביר, נשרפו 
ובברכת  ברוסיה,  האזרחית  המהפכה  במהלך 
אדמו"ר הריי"צ נסע בחורף של שנת תרצ"א לברן 
להשלים  שנים  שלוש  במשך  עמל  שם  שבשוויץ 
לתל־ חזר  מכן  ולאחר  שלו  הרפואה  לימודי  את 
אביב. לנסיעה זו הצטרפו גם שאר בני המשפחה 

וראובן הצעיר בתוכם.
הנוער  לתנועת  הצטרף  המאוחרת  בילדותו 
ובהמשך  הצעיר',  'המכבי  הציונית-ספורטיבית 
הלוחמים  על  ונמנה  הבריטי  לצבא  התגייס 
גם  התגייס  יותר  ומאוחר  היהודית,  בבריגדה 
על  השאר  בין  ונמנה  ולצה"ל,  ההגנה  לתנועת 
שהפך   - ספריה  הערבי  הכפר  אדמות  משחררי 

לימים לכפר חב"ד.
לאחר הקמת המדינה החל לעבוד במשטרת ישראל, והיה אלוף הארץ בהרמת משקולות 

ומאז ואילך דבק בו התואר "האלוף".
לאורך כל שנים אלו התאמץ אביו להכניסו לעולמה של חסידות חב"ד ולהשיבו לשורשי 
משפחתו, כשהוא בטוח שהדבר יצליח בידו עקב ברכתו של אדמו"ר הריי"צ שיזכה ב"דור 

ישרים יבורך".
בחודש אדר תשי"ד נסע ר' ראובן לאמריקה, וכחלק ממסע ביקורו התארח בקראון הייטס 
של  לעולמה  אותו  והכניס  אותו  שקירב  אלפרוביץ'  דובער  שלום  ר'  אביו  של  ידידו  אצל 
חסידות חב"ד, והוא אף נכנס ליחידות אצל הרבי שנמשכה כשעתיים ופעלה עליו באופן 
לו  וכן העניק  בין השאר שישתלם בלימודיו בפילדלפיה,  לו הרבי  יעץ  זו  ביחידות  נפלא, 
ספר תניא ונתן לו סדר לימוד מפורט שכלל בין השאר שיעור לימוד בספרי הנביאים ובספר 

'חובת הלבבות'.
בעקבות יחידות זו כתב הרבי לאביו ר' דוד: "נהניתי מהשיחה אשר היתה בינינו, ומהתנועה 
אשר נראית בו להתקרב עוד יותר ויותר לכל הקדוש לנו, אשר אף גם ממצבו עתה נהנה אני, 
שהוא טוב יותר מאשר כתב לנו כבודו אודותו, ואולי ירא כבודו שאהבתו אהבת אב משחדת 
אותו, ולכן הקטין ומיעט בהנ"ל. והעיקר הוא כנ"ל שהולך הוא ימינה, בהנוגע לתורתינו 
ומצותי' והשי"ת יזכה את כבודו וזוגתו שיחיו, אשר מתוך בריאותו נכונה יקבלו רוב נחת 

מבנם ומבתם וחתנם שיחיו".
מאז אותה יחידות ואילך זכה ר' ראובן לקירובים רבים מהרבי, וכן להדרכות מפורטות 

נצרך  הגוף  יותר  שעוד  אלא  בריא,  לגוף  צריכה  הנשמה  רק  שלא  מכבר,  לו  כתבתי  שכמדומה, 
לנשמה בריאה.

ולכן  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  רצון  בעת  הזכרתיו 
תקותי חזקה שיהי' בידו בשו"ט לבשר בהקדם, ואז יראה שאם גם נפל ברוחו מפני שלא הסתדר 
תיכף בעלותו לארץ הקדושה - לא הי' יסוד לנפילת הרוח, כי הרי דרך החיים כך הוא, שבענינים 
הגשמים האדם לפעמים בעלי' ולפעמים בירידה, והעיקר עליו להתאמץ שהענינים הרוחנים ילכו 

בעלי' אחר עלי', ואין לך דבר העומד בפני הרצון.
אחכה לבשורה טובה ותודה מראש

מ. שניאורסון

ה
 ב"ה, ט' אדר תשט"ז

ברוקלין  
מר ראובן שי'

שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ג וי"ט שבט, והנה מה שכותב אודות התיישבות בכפר חב"ד, 
חלקה  לא  אבל  בהכפר,  חלקה  בשבילו  שתהי'  מקוים  אשר  ידיעה  מהם  קבלתי  אלו  ימים  הנה 
שכבר הובטחה לאחר, אלא שחלקות אלו הנמצאות רחוקות יותר ממרכז הכפר, ומסיימים שאין 
יכולים להבטיח מה שאינו תלוי בהם - היינו שבודאי תתפנה חלקה, והרי זהו מתאים למה שכתב 
הוא - שאינו רוצה שיצא אחר בשבילו . . תקותי שלעת עתה גם לו נודעו פרטים אלו, ולכן ידון 
אותם לכף זכות, ותקותי גם כן שסוף סוף יסתדרו עניניו ויתיישב בכפר, ויהנו שני הצדדים - הן 

הוא והן אנשי הכפר - משכנות זו, ויהיה רצון שיהי' זה בלי קישויים.
יהי' שינוי לטוב  ולימי הפורים הבע"ל שכפסק רז"ל מרבים בשמחה, אקווה שגם בעניניו 

ולשמחה ויבשרני.
 בברכה להצלה בכל זה

ובפ"ש אביו שיחי'
מ. שניאורסון

ו
 ב"ה, ח' ניסן תש"כ

ברוקלין  
מר ראובן שי'

שלום וברכה!
ז"ע קבלתי מכתבו מג' ניסן עם המצורף אליו, אודות הענין דבנין בית בכפר חב"ד לבעלי 

מקצוע.

ה-ו
נדפסה בתשורה משמחת הנישואין של משפחות דייטש-אוירכמן עמ' 54-56.



החסידים.  לשאר  ביחס  וחריגות  ארוכות  וליחידויות  תכופים  מכתבים  קשרי  באמצעות 
ליל  בסעודת  השתתף  לדוגמא  כך 
הסדר עם הרבי בדירתו של אדמו"ר 
ההתוועדויות  באחת  הריי"צ, 
ולא  לחיים  לומר  לו  הורה  כשהרבי 
הרבי  לו  הורה  בסביבתו  יין  היה 
את  הכוס  לתוך  והוריק  להתקרב 

תכולת היין מהכוס האישית שלו.
הוא חזר לארץ הקודש בסוף חודש 
אייר, ולאחר חזרתו ניסה לשלוח ידו 
במשך  עבד  וכן  יהלומים,  בליטוש 
ישראל,  תקופה לא ארוכה באגודת 
ולאחר מכן בעיריית תל אביב, ובד' 
אדר תשט"ז נישא למרת לאה רייזל 

ר' ראובן ביקש  ר' יהודה שמוטקין מתל-אביב. בשבת האופרופעניש של  בתו של החסיד 
הרבי באתערותא דלעילא מר' שלום דובער אלפרוביץ' שיאמר לחיים לזכות החתן.

בהשפעת הרבי החל להתעניין בהעתקת מגוריו לכפר חב"ד, אך עקב חזותו החיצונית לא 
רצו בתחילה העסקנים שהיו אחראים על הנושא להעניק לו חלקת אדמה ומקום מגורים, 
והדבר התאפשר הודות למעורבותו האישית של הרבי שהורה להם להעניק לו חלקת אדמה 
ולסייע לו בכל האפשרויות העומדות לרשותם, ואף אמר שמלבד הטובה האישית שתצמח 
לו מכך, יסייע הדבר גם לכל אנשי כפר חב"ד )את מעורבותו האישית של הרבי בנושא זה 

ניתן לראות המכתבים הנדפסים בתשורה זו(.
ניצל  לפרנסתו,  לעבודתו  ובמקביל  תשכ"ב,  שנת  לקראת  רק  חב"ד  בכפר  התיישב  הוא 
בשמירה  העוסקים  מראשי  והיה  הכפר,  אנשי  של  בטחונם  על  השמירה  למען  עברו  את 
כנופיות  מפני  ובפטרולים 
ובתקופת  הפדאיון, 
מלחמת  שלפני  ההמתנה 
את  אימן  הימים  ששת 
ולימד  חב"ד  כפר  צעירי 

אותם להשתמש בנשק.
האחרונות  בשנותיו 
התגורר אצל בנותיו בצפת, 
ד'  חמישי  ביום  ונפטר 
ונטמן  תשע"ג,  אב  מנחם 
בבית  יום  באותו  עוד 

העלמין בצפת.

ת.נ.צ.ב.ה.

שיודיעו אח"כ לכאן - בפרטיות - מהפגישה והשיחה.
ד( כנראה מהמכתבים מהכפר, מר ראובן שי' הלמן אינו גם בין המועמדים להתיישבות שם. 
וגם במכתבים הראשונים שנתקבלו ממנו  נסעו מכאן  כיון שבעת  זה,  על  ביותר  גדולה  ופליאה 
בידו  סייעו  שלא  לבד  שלא  לחשוש  מקום  ויש  בהכפר.  להתיישב  רצונו  הי'  אדיר  ת"ו,  מאה"ק 
בספ"י, אלא שעוד היתה איזה דחי' בזה. וכיון שכאן אין ידוע בבירור מי הוא הדוחה, והעיקר 
טעמי הדחי', בבקשה להודיע גם עד"ז בהקדם. ויה"ר שאפילו אלו שאין זמנם פנוי - לדעתם - 
לקרב את הרחוקים ואפי' לקרב את הקרובים או עכ"פ להשתדל שיתקרבו ע"י אחרים. עכ"פ לא 

ישתדלו לדחותם ולרחקם.
הדבר.  ערך  לגודל   - ג"כ  זה  במכתב  זה  מזכיר  הנני  הכפר,  לועד  עד"ז  הנני  שכותב  אף  ה( 
והוא שצריך להביא בחשבון, שאלו המתיישבים בהכפר תהי' להם גם דיעה באופן הנהלת הכפר 
ועניניו, ואף אם קודם ההתיישבות בודאי יסכימו על כל הענינים, ועכ"פ לא יבליטו הצד שאינו 
שוה בהם, וכפר חב"די, הנה במשך הזמן וזמן קצר לפי ערך, אי אפשר שלא יבוא זה מן ההעלם 
אל הגילוי. ובמילא יש לקדם פני הדברים בעוד מועד באופן המתאים. ומזה מובן ג"כ, אשר אלו 
להתיישב בשלום  עליהם   - וכו'  חיים חסידותי  לאורח  שמבליטים מבתחילה שאינם מסכימים 
שייך  זה  שאין  מעצמו,  ומובן  המתיישבים.  שאר  ובין  ביניהם,  השלום  שישרה  במקום  ובנועם 
להנ"ל בסעיף הקודם, כיון שבודאי מר הלמן שי' ירוו ממנו נחת. והלואי שלא היו דוחים אותו 
אנ"ש דתל אביב, וכנראה גם עתה אנ"ש דהכפר - שלא הי' משתנה מצבו מבעת נסעו מכאן למה 

שהוא עתה.
חב"ד  בכרם  אשר  ואלה  בכלל  צבורית  בעסקנות  חלק  שלקחו  אנ"ש  את  לעורר  מהנכון  ו( 
זמן שהדבר שמור אצלם.  כל  זכרונותיהם  שירשמו את  בדור האחרון,  לפנים  במדינתנו  בפרט, 

ובטח, במשך הזמן, בקבוץ הזכרונות תהי' גם תועלת הרבים.
ז( בהמשך להנ"ל הנה הרב אהרן אלי' שי' רומנוב-גרשוני מתעניין, ע"פ מכתבו, ג"כ בכגון 
דא. ומהנכון שבעלי רשימות הנ"ל יבואו בקישור אתו, וביחד ימצאו אופן איך לנצל את הזכרונות 

לתועלת הכי גדולה.
בברכה,

ד
 ב"ה, כ"ח כסלו תשט"ז

ברוקלין  

 הוו"ח אי"א נו"נ כו'
מר ראובן שי'

שלום וברכה!
לפלא שזה זמן רב - מעת מכתבו האחרון - ולא נתקבלו ממנו כל ידיעות, אף שתקותי שמזמן 
תהי'  בזה  שהסיבה  ויה"ר  להסתדרותו.  בהנוגע  בידו  סייעו  ובמילא  פב"פ,  עמו  התקשרו  לזמן 
עוד  שיעורר  כדאי  כן  וברוחניות.  בגשמיות  לפניו  המתאים  באופן  בקרוב  ויסתדר  טובה,  סיבה 

הפעם השאלה דהתיישבותו בכפר חב"ד, ובפרט שבונים עתה שם כמה בתים.
תקותי שהשתתף בהתוועדויות שנערכו בי"ט כסלו, שעי"ז מעוררים את הנקודה הפנימית 
וכמו,  נוספת, מתאים לתכונת הנוער,  ומעוררת אותה בחיות  שישנה בכל אחד ואחד מישראל, 

ד
נדפסה בתשורה משמחת הנישואין של משפחות דייטש-אוירכמן עמ' 53.

מר ראובן שי': הלמן, תל-אביב. אגרות נוספות אליו ראה לקמן.



א
 ב"ה, ד' תשרי תשט"ו

ברוקלין  

 הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו,
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!
וגם  יכתבו,  )אולי היתה הסיבה שסמכו שאחרים  רב אין מהם כל מכתב,  זמן  לפלא שזה 
כיון  העבר,  מן  החסר  ג"כ  וימלאו  בכתובים  הם  גם  יבואו  עתה,  ועכ"פ  פה(,  בעל  אח"כ  ימסרו 
שכמנהג קדירא דבי שותפי אחד סמך על חבירו ובמילא איש מהם לא כתב. ובטח יענו ג"כ על 
מכתַבי. וכן ממה שהיתה הצעה זה מכבר אודות נתינת גמ"ח לכמה אנשים, ולעת עתה לא נעניתי 
לתת  להשתדל  בזה  להוסיף  הנני  לזה  ובהמשך  לא,  או  ההלוואות  ונתנו  האמצעים  מצאו  אם 
הלוואה למר ראובן שי' הלמן על סכום של אלף ליטרה. לשלמה נח שי' קרול סכום של שלש מאות 
ליטרה. ובימים האלו, ימי הרחמים בטח ימצא אנ"ש המקורים להלוואות אלו. ובפרט שתקוותי 

שבמשך שתי שנים ישלמו הנ"ל.
ואכפול בזה ברכתי ברכת הצלחה מופלגה בעבודתם הק' להפצת תורת החסידות תורתה 
ומנהגי' בארץ אשר עיני ה"א בה מראשית שנה עד אחרית שנה, הצלחה מופלגה בזה ובמילא ג"כ 

הצלחה בעניניהם הפרטים של כל אחד מהמשתתפים ועושים בזה.
המחכה לבשו"ט ובברכת חתימה וגמח"ט

מ. שניאורסון

ב
 ב"ה, כ"ט מ"ח, תשט"ו

ברוקלין  

 הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!
הזמן  כל  שכותבים  לתוכנו  בהתאם  חכיתי  הנה  כשבוע,  זה  שנתקבל  מכתבם  על  במענה 
להמשיכו בידיעות וכיון שמסיבה אינה מובנת מתארך כנראה, הנני בא במענה עליו. והידיעות 

שחיכיתי הם:
א( מהנעשה סו"ס בהנוגע להרבנות בבית הכנסת של הר"ח ז"ל נאה.

ב( מה נעשה בהנוגע להביכלעך כתבי יד שכותבים במכתבם שמסרו בקשתי )שבאמת תמהתי 
ע"ז, כי מובן שלא היתה כוונתי להטריחם במסירת בקשה. כי הרי יכול הייתי לכתוב ישר מבלי 
להטריח כמה אנשים בזה. אבל כיון שכבר טעיתי והטרחתים, הנה קודם שאעשה בזה הלאה( 
אחכה למענה שלהם בחוזר מהמצב בזה. ובטח יכתבו ג"כ למי מסרו הבקשה ואפנה, אם ע"י הבי 

דואר או באופן אחר. ות"ח מראש.
ג( בהנוגע לגמ"ח. תקותי שיסדרו עכ"פ עתה להתמים שלום דוב ליפשיץ שי' לטובת הפעילים. 

לראובן שי' הלמן. וכן להאברך שלמה נח שי' קרול. ות"ח על הטרחה בזה.
ד( בכלל צריך הי' לעשות רשימה בתוככי אנ"ש, לדעת מי הם הראוים לקבל משרת רבנות 

באה"ק ת"ו, ואם מועט מספרם ביותר - הרי צריך למלאות החסרון בהקדם.
או  איצטלא,  לאותה  הראוים  כאלו  הקשישים  מהבחורים  גם  או  מאברכים  ישנם  ובודאי 
שיכולים לקבל סמיכות ושימוש )פראקטיקא( במשך זמן לא ארוך. ובזמננו זה הרי צריך להבטיח 

)באווארענען( כל ענין וענין בעוד מועד.
גם  יודיעוני  ובטח  לי שזה מזמן היתה הצעה לעזור בהכנסת כלה לאיזה אנשים,  זכור  ה( 

עד"ז מהנעשה בפועל.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש, המחכה לבשו"ט בקרוב ממש,

מ. שניאורסון
עתה נתקבל מכתבם מכ' מ"ח. ות"ח עכ"פ על התרת הספק.

ג
 ב"ה, יו"ד כסלו, תשט"ו

ברוקלין  

 הנהלת אגודת חב"ד אשר באה"ק ת"ו
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!
מכתבי הקודם בטח קבלו במועדו ויאשרו קבלתו.

ב( מוסג"פ קטע ממכתבי לאחד שמהראוי לקוראו באסיפת אגודת חב"ד. כן מוסג"פ רשימת 
כתובות במענה על שאלתם.

ג( 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.
 - מענין  ביחוד  כאן.  שהיתה  השיחה  ולתוכן  כאן  לביקורם  הענין  לסובב  השיחה  ובאמצע 
במאד  שנחוץ  מעצמו  ומובן  שי'.  בורג  מר  ועם  דינבורג  שי'  ציון  בן  מר  עם  להפגש  ההשתדלות  א

מצילום האגרת.
קדירא דבי שותפי: עירובין ג.

ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית שנה עד אחרית שנה: דברים יא, יב.

ב
נדפסה באגרות קודש חלק י' אגרת ג'סה עם השמטות, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

בהנוגע לגמ"ח: ראה האגרת דלעיל.
הראוים לקבל משרת רבנות: ראה גם מכתב כ"ק אד"ש לשלוחים לארה"ק, לקו"ש חכ"ד ע' 391.

ג
נדפסה באגרות קודש חלק י' אגרת ג'צ עם השמטות, והושלמה ע"פ צילום האגרת.



א
 ב"ה, ד' תשרי תשט"ו

ברוקלין  

 הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו,
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!
וגם  יכתבו,  )אולי היתה הסיבה שסמכו שאחרים  רב אין מהם כל מכתב,  זמן  לפלא שזה 
כיון  העבר,  מן  החסר  ג"כ  וימלאו  בכתובים  הם  גם  יבואו  עתה,  ועכ"פ  פה(,  בעל  אח"כ  ימסרו 
שכמנהג קדירא דבי שותפי אחד סמך על חבירו ובמילא איש מהם לא כתב. ובטח יענו ג"כ על 
מכתַבי. וכן ממה שהיתה הצעה זה מכבר אודות נתינת גמ"ח לכמה אנשים, ולעת עתה לא נעניתי 
לתת  להשתדל  בזה  להוסיף  הנני  לזה  ובהמשך  לא,  או  ההלוואות  ונתנו  האמצעים  מצאו  אם 
הלוואה למר ראובן שי' הלמן על סכום של אלף ליטרה. לשלמה נח שי' קרול סכום של שלש מאות 
ליטרה. ובימים האלו, ימי הרחמים בטח ימצא אנ"ש המקורים להלוואות אלו. ובפרט שתקוותי 

שבמשך שתי שנים ישלמו הנ"ל.
ואכפול בזה ברכתי ברכת הצלחה מופלגה בעבודתם הק' להפצת תורת החסידות תורתה 
ומנהגי' בארץ אשר עיני ה"א בה מראשית שנה עד אחרית שנה, הצלחה מופלגה בזה ובמילא ג"כ 

הצלחה בעניניהם הפרטים של כל אחד מהמשתתפים ועושים בזה.
המחכה לבשו"ט ובברכת חתימה וגמח"ט

מ. שניאורסון

ב
 ב"ה, כ"ט מ"ח, תשט"ו

ברוקלין  

 הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!
הזמן  כל  שכותבים  לתוכנו  בהתאם  חכיתי  הנה  כשבוע,  זה  שנתקבל  מכתבם  על  במענה 
להמשיכו בידיעות וכיון שמסיבה אינה מובנת מתארך כנראה, הנני בא במענה עליו. והידיעות 

שחיכיתי הם:
א( מהנעשה סו"ס בהנוגע להרבנות בבית הכנסת של הר"ח ז"ל נאה.

ב( מה נעשה בהנוגע להביכלעך כתבי יד שכותבים במכתבם שמסרו בקשתי )שבאמת תמהתי 
ע"ז, כי מובן שלא היתה כוונתי להטריחם במסירת בקשה. כי הרי יכול הייתי לכתוב ישר מבלי 
להטריח כמה אנשים בזה. אבל כיון שכבר טעיתי והטרחתים, הנה קודם שאעשה בזה הלאה( 
אחכה למענה שלהם בחוזר מהמצב בזה. ובטח יכתבו ג"כ למי מסרו הבקשה ואפנה, אם ע"י הבי 

דואר או באופן אחר. ות"ח מראש.
ג( בהנוגע לגמ"ח. תקותי שיסדרו עכ"פ עתה להתמים שלום דוב ליפשיץ שי' לטובת הפעילים. 

לראובן שי' הלמן. וכן להאברך שלמה נח שי' קרול. ות"ח על הטרחה בזה.
ד( בכלל צריך הי' לעשות רשימה בתוככי אנ"ש, לדעת מי הם הראוים לקבל משרת רבנות 

באה"ק ת"ו, ואם מועט מספרם ביותר - הרי צריך למלאות החסרון בהקדם.
או  איצטלא,  לאותה  הראוים  כאלו  הקשישים  מהבחורים  גם  או  מאברכים  ישנם  ובודאי 
שיכולים לקבל סמיכות ושימוש )פראקטיקא( במשך זמן לא ארוך. ובזמננו זה הרי צריך להבטיח 

)באווארענען( כל ענין וענין בעוד מועד.
גם  יודיעוני  ובטח  לי שזה מזמן היתה הצעה לעזור בהכנסת כלה לאיזה אנשים,  זכור  ה( 

עד"ז מהנעשה בפועל.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש, המחכה לבשו"ט בקרוב ממש,

מ. שניאורסון
עתה נתקבל מכתבם מכ' מ"ח. ות"ח עכ"פ על התרת הספק.

ג
 ב"ה, יו"ד כסלו, תשט"ו

ברוקלין  

 הנהלת אגודת חב"ד אשר באה"ק ת"ו
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!
מכתבי הקודם בטח קבלו במועדו ויאשרו קבלתו.

ב( מוסג"פ קטע ממכתבי לאחד שמהראוי לקוראו באסיפת אגודת חב"ד. כן מוסג"פ רשימת 
כתובות במענה על שאלתם.

ג( 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.
 - מענין  ביחוד  כאן.  שהיתה  השיחה  ולתוכן  כאן  לביקורם  הענין  לסובב  השיחה  ובאמצע 
במאד  שנחוץ  מעצמו  ומובן  שי'.  בורג  מר  ועם  דינבורג  שי'  ציון  בן  מר  עם  להפגש  ההשתדלות  א

מצילום האגרת.
קדירא דבי שותפי: עירובין ג.

ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית שנה עד אחרית שנה: דברים יא, יב.

ב
נדפסה באגרות קודש חלק י' אגרת ג'סה עם השמטות, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

בהנוגע לגמ"ח: ראה האגרת דלעיל.
הראוים לקבל משרת רבנות: ראה גם מכתב כ"ק אד"ש לשלוחים לארה"ק, לקו"ש חכ"ד ע' 391.

ג
נדפסה באגרות קודש חלק י' אגרת ג'צ עם השמטות, והושלמה ע"פ צילום האגרת.



החסידים.  לשאר  ביחס  וחריגות  ארוכות  וליחידויות  תכופים  מכתבים  קשרי  באמצעות 
ליל  בסעודת  השתתף  לדוגמא  כך 
הסדר עם הרבי בדירתו של אדמו"ר 
ההתוועדויות  באחת  הריי"צ, 
ולא  לחיים  לומר  לו  הורה  כשהרבי 
הרבי  לו  הורה  בסביבתו  יין  היה 
את  הכוס  לתוך  והוריק  להתקרב 

תכולת היין מהכוס האישית שלו.
הוא חזר לארץ הקודש בסוף חודש 
אייר, ולאחר חזרתו ניסה לשלוח ידו 
במשך  עבד  וכן  יהלומים,  בליטוש 
ישראל,  תקופה לא ארוכה באגודת 
ולאחר מכן בעיריית תל אביב, ובד' 
אדר תשט"ז נישא למרת לאה רייזל 

ר' ראובן ביקש  ר' יהודה שמוטקין מתל-אביב. בשבת האופרופעניש של  בתו של החסיד 
הרבי באתערותא דלעילא מר' שלום דובער אלפרוביץ' שיאמר לחיים לזכות החתן.

בהשפעת הרבי החל להתעניין בהעתקת מגוריו לכפר חב"ד, אך עקב חזותו החיצונית לא 
רצו בתחילה העסקנים שהיו אחראים על הנושא להעניק לו חלקת אדמה ומקום מגורים, 
והדבר התאפשר הודות למעורבותו האישית של הרבי שהורה להם להעניק לו חלקת אדמה 
ולסייע לו בכל האפשרויות העומדות לרשותם, ואף אמר שמלבד הטובה האישית שתצמח 
לו מכך, יסייע הדבר גם לכל אנשי כפר חב"ד )את מעורבותו האישית של הרבי בנושא זה 

ניתן לראות המכתבים הנדפסים בתשורה זו(.
ניצל  לפרנסתו,  לעבודתו  ובמקביל  תשכ"ב,  שנת  לקראת  רק  חב"ד  בכפר  התיישב  הוא 
בשמירה  העוסקים  מראשי  והיה  הכפר,  אנשי  של  בטחונם  על  השמירה  למען  עברו  את 
כנופיות  מפני  ובפטרולים 
ובתקופת  הפדאיון, 
מלחמת  שלפני  ההמתנה 
את  אימן  הימים  ששת 
ולימד  חב"ד  כפר  צעירי 

אותם להשתמש בנשק.
האחרונות  בשנותיו 
התגורר אצל בנותיו בצפת, 
ד'  חמישי  ביום  ונפטר 
ונטמן  תשע"ג,  אב  מנחם 
בבית  יום  באותו  עוד 

העלמין בצפת.

ת.נ.צ.ב.ה.

שיודיעו אח"כ לכאן - בפרטיות - מהפגישה והשיחה.
ד( כנראה מהמכתבים מהכפר, מר ראובן שי' הלמן אינו גם בין המועמדים להתיישבות שם. 
וגם במכתבים הראשונים שנתקבלו ממנו  נסעו מכאן  כיון שבעת  זה,  על  ביותר  גדולה  ופליאה 
בידו  סייעו  שלא  לבד  שלא  לחשוש  מקום  ויש  בהכפר.  להתיישב  רצונו  הי'  אדיר  ת"ו,  מאה"ק 
בספ"י, אלא שעוד היתה איזה דחי' בזה. וכיון שכאן אין ידוע בבירור מי הוא הדוחה, והעיקר 
טעמי הדחי', בבקשה להודיע גם עד"ז בהקדם. ויה"ר שאפילו אלו שאין זמנם פנוי - לדעתם - 
לקרב את הרחוקים ואפי' לקרב את הקרובים או עכ"פ להשתדל שיתקרבו ע"י אחרים. עכ"פ לא 

ישתדלו לדחותם ולרחקם.
הדבר.  ערך  לגודל   - ג"כ  זה  במכתב  זה  מזכיר  הנני  הכפר,  לועד  עד"ז  הנני  שכותב  אף  ה( 
והוא שצריך להביא בחשבון, שאלו המתיישבים בהכפר תהי' להם גם דיעה באופן הנהלת הכפר 
ועניניו, ואף אם קודם ההתיישבות בודאי יסכימו על כל הענינים, ועכ"פ לא יבליטו הצד שאינו 
שוה בהם, וכפר חב"די, הנה במשך הזמן וזמן קצר לפי ערך, אי אפשר שלא יבוא זה מן ההעלם 
אל הגילוי. ובמילא יש לקדם פני הדברים בעוד מועד באופן המתאים. ומזה מובן ג"כ, אשר אלו 
להתיישב בשלום  עליהם   - וכו'  חיים חסידותי  לאורח  שמבליטים מבתחילה שאינם מסכימים 
שייך  זה  שאין  מעצמו,  ומובן  המתיישבים.  שאר  ובין  ביניהם,  השלום  שישרה  במקום  ובנועם 
להנ"ל בסעיף הקודם, כיון שבודאי מר הלמן שי' ירוו ממנו נחת. והלואי שלא היו דוחים אותו 
אנ"ש דתל אביב, וכנראה גם עתה אנ"ש דהכפר - שלא הי' משתנה מצבו מבעת נסעו מכאן למה 

שהוא עתה.
חב"ד  בכרם  אשר  ואלה  בכלל  צבורית  בעסקנות  חלק  שלקחו  אנ"ש  את  לעורר  מהנכון  ו( 
זמן שהדבר שמור אצלם.  כל  זכרונותיהם  שירשמו את  בדור האחרון,  לפנים  במדינתנו  בפרט, 

ובטח, במשך הזמן, בקבוץ הזכרונות תהי' גם תועלת הרבים.
ז( בהמשך להנ"ל הנה הרב אהרן אלי' שי' רומנוב-גרשוני מתעניין, ע"פ מכתבו, ג"כ בכגון 
דא. ומהנכון שבעלי רשימות הנ"ל יבואו בקישור אתו, וביחד ימצאו אופן איך לנצל את הזכרונות 

לתועלת הכי גדולה.
בברכה,

ד
 ב"ה, כ"ח כסלו תשט"ז

ברוקלין  

 הוו"ח אי"א נו"נ כו'
מר ראובן שי'

שלום וברכה!
לפלא שזה זמן רב - מעת מכתבו האחרון - ולא נתקבלו ממנו כל ידיעות, אף שתקותי שמזמן 
תהי'  בזה  שהסיבה  ויה"ר  להסתדרותו.  בהנוגע  בידו  סייעו  ובמילא  פב"פ,  עמו  התקשרו  לזמן 
עוד  שיעורר  כדאי  כן  וברוחניות.  בגשמיות  לפניו  המתאים  באופן  בקרוב  ויסתדר  טובה,  סיבה 

הפעם השאלה דהתיישבותו בכפר חב"ד, ובפרט שבונים עתה שם כמה בתים.
תקותי שהשתתף בהתוועדויות שנערכו בי"ט כסלו, שעי"ז מעוררים את הנקודה הפנימית 
וכמו,  נוספת, מתאים לתכונת הנוער,  ומעוררת אותה בחיות  שישנה בכל אחד ואחד מישראל, 

ד
נדפסה בתשורה משמחת הנישואין של משפחות דייטש-אוירכמן עמ' 53.

מר ראובן שי': הלמן, תל-אביב. אגרות נוספות אליו ראה לקמן.



"האלוף" - הרה"ח ר' ראובן הלמן ע"ה
הרה"ח ר' ראובן הלמן נולד בתל־אביב בי"א באדר ב' תרפ"ז לאביו ר' דוד הלמן ולאמו 

מרת הניה. בעת ברית המילה נקרא ראובן על שם סבו מצד אביו.
תעודותיו של אביו ששימש כרוקח מוסמך מטעם אוניברסיטת טומסק שבסיביר, נשרפו 
ובברכת  ברוסיה,  האזרחית  המהפכה  במהלך 
אדמו"ר הריי"צ נסע בחורף של שנת תרצ"א לברן 
להשלים  שנים  שלוש  במשך  עמל  שם  שבשוויץ 
לתל־ חזר  מכן  ולאחר  שלו  הרפואה  לימודי  את 
אביב. לנסיעה זו הצטרפו גם שאר בני המשפחה 

וראובן הצעיר בתוכם.
הנוער  לתנועת  הצטרף  המאוחרת  בילדותו 
ובהמשך  הצעיר',  'המכבי  הציונית-ספורטיבית 
הלוחמים  על  ונמנה  הבריטי  לצבא  התגייס 
גם  התגייס  יותר  ומאוחר  היהודית,  בבריגדה 
על  השאר  בין  ונמנה  ולצה"ל,  ההגנה  לתנועת 
שהפך   - ספריה  הערבי  הכפר  אדמות  משחררי 

לימים לכפר חב"ד.
לאחר הקמת המדינה החל לעבוד במשטרת ישראל, והיה אלוף הארץ בהרמת משקולות 

ומאז ואילך דבק בו התואר "האלוף".
לאורך כל שנים אלו התאמץ אביו להכניסו לעולמה של חסידות חב"ד ולהשיבו לשורשי 
משפחתו, כשהוא בטוח שהדבר יצליח בידו עקב ברכתו של אדמו"ר הריי"צ שיזכה ב"דור 

ישרים יבורך".
בחודש אדר תשי"ד נסע ר' ראובן לאמריקה, וכחלק ממסע ביקורו התארח בקראון הייטס 
של  לעולמה  אותו  והכניס  אותו  שקירב  אלפרוביץ'  דובער  שלום  ר'  אביו  של  ידידו  אצל 
חסידות חב"ד, והוא אף נכנס ליחידות אצל הרבי שנמשכה כשעתיים ופעלה עליו באופן 
לו  וכן העניק  בין השאר שישתלם בלימודיו בפילדלפיה,  לו הרבי  יעץ  זו  ביחידות  נפלא, 
ספר תניא ונתן לו סדר לימוד מפורט שכלל בין השאר שיעור לימוד בספרי הנביאים ובספר 

'חובת הלבבות'.
בעקבות יחידות זו כתב הרבי לאביו ר' דוד: "נהניתי מהשיחה אשר היתה בינינו, ומהתנועה 
אשר נראית בו להתקרב עוד יותר ויותר לכל הקדוש לנו, אשר אף גם ממצבו עתה נהנה אני, 
שהוא טוב יותר מאשר כתב לנו כבודו אודותו, ואולי ירא כבודו שאהבתו אהבת אב משחדת 
אותו, ולכן הקטין ומיעט בהנ"ל. והעיקר הוא כנ"ל שהולך הוא ימינה, בהנוגע לתורתינו 
ומצותי' והשי"ת יזכה את כבודו וזוגתו שיחיו, אשר מתוך בריאותו נכונה יקבלו רוב נחת 

מבנם ומבתם וחתנם שיחיו".
מאז אותה יחידות ואילך זכה ר' ראובן לקירובים רבים מהרבי, וכן להדרכות מפורטות 

נצרך  הגוף  יותר  שעוד  אלא  בריא,  לגוף  צריכה  הנשמה  רק  שלא  מכבר,  לו  כתבתי  שכמדומה, 
לנשמה בריאה.

ולכן  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  רצון  בעת  הזכרתיו 
תקותי חזקה שיהי' בידו בשו"ט לבשר בהקדם, ואז יראה שאם גם נפל ברוחו מפני שלא הסתדר 
תיכף בעלותו לארץ הקדושה - לא הי' יסוד לנפילת הרוח, כי הרי דרך החיים כך הוא, שבענינים 
הגשמים האדם לפעמים בעלי' ולפעמים בירידה, והעיקר עליו להתאמץ שהענינים הרוחנים ילכו 

בעלי' אחר עלי', ואין לך דבר העומד בפני הרצון.
אחכה לבשורה טובה ותודה מראש

מ. שניאורסון

ה
 ב"ה, ט' אדר תשט"ז

ברוקלין  
מר ראובן שי'

שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתביו מי"ג וי"ט שבט, והנה מה שכותב אודות התיישבות בכפר חב"ד, 
חלקה  לא  אבל  בהכפר,  חלקה  בשבילו  שתהי'  מקוים  אשר  ידיעה  מהם  קבלתי  אלו  ימים  הנה 
שכבר הובטחה לאחר, אלא שחלקות אלו הנמצאות רחוקות יותר ממרכז הכפר, ומסיימים שאין 
יכולים להבטיח מה שאינו תלוי בהם - היינו שבודאי תתפנה חלקה, והרי זהו מתאים למה שכתב 
הוא - שאינו רוצה שיצא אחר בשבילו . . תקותי שלעת עתה גם לו נודעו פרטים אלו, ולכן ידון 
אותם לכף זכות, ותקותי גם כן שסוף סוף יסתדרו עניניו ויתיישב בכפר, ויהנו שני הצדדים - הן 

הוא והן אנשי הכפר - משכנות זו, ויהיה רצון שיהי' זה בלי קישויים.
יהי' שינוי לטוב  ולימי הפורים הבע"ל שכפסק רז"ל מרבים בשמחה, אקווה שגם בעניניו 

ולשמחה ויבשרני.
 בברכה להצלה בכל זה

ובפ"ש אביו שיחי'
מ. שניאורסון

ו
 ב"ה, ח' ניסן תש"כ

ברוקלין  
מר ראובן שי'

שלום וברכה!
ז"ע קבלתי מכתבו מג' ניסן עם המצורף אליו, אודות הענין דבנין בית בכפר חב"ד לבעלי 

מקצוע.

ה-ו
נדפסה בתשורה משמחת הנישואין של משפחות דייטש-אוירכמן עמ' 54-56.



ב"ה

פתח דבר
זיכנו להכניס את בננו־ אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול 
בכורנו הת' מנחם מענדל שי' בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, ובנוסח הרב, הרינו מתברכים 

שכשם שנכנס לברית כך ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים, ונגדלו מתוך הרחבה.

ומרחוק  מקרוב  שבאו  ומכרינו  ידידנו  משפחתנו,  לבני  בזה  מובעת  והברכה  התודה 
להשתתף בשמחתנו ולברך את הרך הנימול שי' בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות 

וברוחניות.

בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו, מוגשת בזה תשורה 
'תשורה' בשמחה שערך  כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שחילק  מיוסד על הנהגתו של  מיוחדת, 

במשפחתו - בחתונת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בברכות  אחב"י  כלל  בתוך  יחיו  ביתו  אנשי  ואת  כבודו  את  יברך  ית'  הוא  הטוב  הא-ל 
מאליפות מנפש ועד בשר, ובמיוחד בברכת השמחה העיקרית ד"שמחת עולם על ראשם" 

בהתגלותו המיידית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. 

�  �  �

תשורה זו כוללת מקבץ מכתבים הסוקרים את התיישבותו בכפר חב"ד של סב הנימול 
הרה"ח ר' ראובן הלמן ע"ה, דבר שהיה כרוך בהתערבותו האישית של הרבי שליט"א שגילה 
כלפיו חביבות מיוחדת, והתבטא כי חרף מה שנדמה לעסקני הכפר, הרי תושבי הכפר "ירוו 

ממנו נחת". שלושה ממכתבים אלו מתפרסמים בזה בפרסום ראשון.

ר'  הרה"ח  של  חייו  תולדות  על  כללית  סקירה  הקדמה  בתור  הבאנו  הענין  לשלימות 
ראובן הלמן, ועוד חזון למועד להקדיש לכך במה מיוחדת.

וזאת למודעי, כי מפני קוצר הזמן לא סיפק בידינו להגיה את החומר כדבעי, וייתכן כי 
נפלו שגיאות בעת הקלדת המכתבים.

�  �  �

"הרחמן הוא ישלח לנו משיחו הולך תמים, בזכות חתן למולות דמים, לבשר בשורות 
משיחנו,  מלכנו  נגלות  בהגלות  העמים",  בין  ומפורד  מפוזר  אחד  לעם  וניחומים,  טובות 

בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
אהרן משה ודבורה דורון
י"א סיון ה'תשע"ה - "דאתיא משיחא" לפ"ק

ולפלא שאינו מזכיר האם דבר בזה עם ועד כפר חב"ד ומה המענה שלהם. ובאם לא יבואו 
לידי הסכם - יפנה להרב שי' מרא דאתרא, וכפי שכתבתי מכבר לכמה שהיו בחילוקי דעות עם ועד 

הכפר בהנוגע לעניני הכפר, והרי זה נוהג ישראל בכגון זה, ומשי' ימלא במכתבו חוזר.
מובנת הפליאה והתמי' שזה זמן רב ביותר שלא הי' ממנו כל ידיעות ומכתבים, ועכ"פ תקותי 
חזקה שהענינים בסדר אצלו, ובזה גם שיעורי לימוד בתורתנו הק' נגלה וחסידות, והלימוד באופן 
שמביא לידי מעשה, וכהודעת רז"ל. ומובן שזהו גם צנור וכלים לקבלת ברכת השי"ת נותן התורה 

ומַצוה המצוה בהמצטרך לאדם ולביתו.
בברכה לבשו"ט ולחג פסח כשר ושמח

מ. שניאורסון

ז
 ב"ה, כ"ט סיון תשכ"א

ברוקלין  

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
מוה' ראובן שי'

שלום וברכה!
לאחרי הפסק הכי ארוך מתקבל מכתבו מ7/6 בו כותב אודות ענין הדירה והחוזה, שכנראה 

ממכתבו כבר חתמו עליו ועתה רוצה שיחזירו לו ויבטלו החוזה.
כותב,  אודות  להחששות  מקום  הי'  אפילו  שבאם  מובן  הנה  הענין,  בגוף  להכנס  ומבלי 
הרי באם ועד הכפר יחזיר חוזה למי שהוא ומאיזה טעם שיהי' הרי זה מערער כל עמדת הועד 
ופעולותיו, ועי"ז יחול הירוס כל מצב הכפר, והרי התפתחות הכפר והביסוס שלו, זהו טובתו של 
כל אחד התושבים, וגם הוא וב"ב שיחיו בכללם. כנ"ל זהו אפילו אם הי' יסוד חזק להחששות שלו 
ובפרט שאין מקום להם. ולכן יסיח דעתו מכל הענין, וידור עם כל ב"ב שי' בכפר חב"ד מיסודו 

ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשמחה ובטוב לבב.
אלא שיקח חלק פעיל בהחזקת שיעורים ועניני חסידות בכפר חב"ד ובהשפעה על כל ידידיו 

. . שגם הם יתנהגו ככה, והרי בכח המרץ שלו יכול לפעול בזה כו"כ וכן זוגתו תחי'.
ואצפה לבשו"ט אשר נחה דעתו ומתחיל בפעילות להפצת המעיינות, בתוככי הפצת היהדות, 

מתוך שמחה וטוב לבב דוקא.
בברכה

מ. שניאורסון

ז
נדפסה בתשורה משמחת הנישואין של משפחות דייטש-אוירכמן עמ' 57.



לזכות
החתן הת' מנחם מענדל שי' דורון

לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג
הכלה המהוללה מרת חיה מושקא שתחי' כהן

יה"ר שיבנו את ביתם בנין עדי עד על יסודי התורה והמצווה 
לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,

בית חב"ד החדור בשליחות היחידה
מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות

ויזכו לקבל פני משיח־צדקנו
בקרוב ממש!

•

לע"נ
הרה"ח הרה"ת

ר' ראובן ב"ר דוד ע"ה הלמן
מגזע חסידי חב"ד, רבני וגדולי הוראה

מקושר לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
פעל בשליחותו לקירוב יהודים לאביהם שבשמים

נלב"ע ד' מנחם אב ה'תשע"ג

יה"ר שיזכה לעליית נשמה הכי גדולה
בהתלבשותה בגוף גשמי והקיצו ורננו שוכני עפר

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממ"ש!



ירוו ממנו נחת

תשורה
משמחת ברית המילה

של הת' מנחם מענדל שי' דורון
ימי התשלומין - י"א בסיון ה'תשע"ה

צפת עיה"ק, ארה"ק תובב"א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה
תיכף ומיד ממ"ש נאו!

לזכות
הרך הנימול הת' מנחם מענדל שי'

ולזכות הוריו
הרה"ת ר' אהרן משה שי' וזוגתו מרת דבורה תחי'

דורון

•

ולזכות זקניו 
הרה"ת ר' מיכאל וזוגתו מרת אילנה שי' דורון

והרה"ת ר' משה וזוגתו מרת אריאלה שי' תמרי
וכל בני ביתם שי'


