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ב"ה.

פתח דבר
בשמחתנו: חלק ליטול באו אשר והידידים הקרובים לכל

תשורה  לחלק דורנו – נשיא אדמו"ר כ"ק בחתונת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר הנהגת כ"ק על – מיוסד לאחרונה מנהג אנ"ש
כ"ק אגרת מוהריי"צ שחילק צילום אדמו"ר כ"ק כהנהגת נשיאינו, רבותינו כתי"ק בשמחה, ובפרט צילומי למשתתפים

הזקן. אדמו"ר

מכתבים'. 'לקט את הקונטרס אנו להגיש לפניכם לכן, שמחים אשר

מרת  הרבנית דוב וזוגתו מרדכי מו"ה וכו' הרה"ח שזכו זקני החתן, מכתבים של קרוב לשמונים אוסף הינו זה קונטרס
ה'תרצ"ז- השנים במשך דורנו נשיא אדמו"ר  ומכ"ק נ"ע  מוהריי"צ אדמו"ר מכ"ק לקבל אלטיין שיחיו  דוואשא  רחל

בזה לראשונה. ה'תשכ"א, ומתפרסמים

ואינה ניתנת כלל לעצמה ברכה קובעת החתן סב משפחת של המסועפת העסקנות שפרשת האמת ניתנת להיאמר,
של השפעתו בארצוה"ב, תחת הצדי"ק שנות בראשית לחב"ד התקרבותו זו: מצומצת במה גבי בשלימות מעל להתפרס
עם תלמידים  יחד לאירופה נסיעתו הרמ"ד); של דזשייקאבסאן (לימים, חותנו ישראל הרב הדגול רב הפעלים העסקן
הרבי ע"י לשליח התמנותו באטוואצק; תמימים" "תומכי בישיבת ללמוד ובכדי הריי"צ הרבי אצל לבקר ע"מ נוספים,
הייווען בניו נוספים סניפים פתיחת בפיטסבורג; תמימים" "אחי הישיבות רשת של הראשון הסניף את לפתוח הריי"צ
חוליות אלה הינם כל שנים; מיובל יותר במשך שם וניהולו הישיבה סניף פתיחת לבראנקס, וברידזשפארט. המעבר
מענות מכתבים,  ומאות עשרות עם שזורים עשורים, משישה למעלה פני על המשתרעת עניפה פעילות בשרשרת 

בחיי היום-יום. פרטים לפרטי ועד המוסדות ניהול העסקנות, תחומי ויחידויות בכל

ע"ע. הדפוס אור את ראה הגדול לא חלקו אך קודש", "אגרות בסדרת נדפס אלו כבר מכתבים מאוסף ניכר חלק
נוסף אשר – מכתבים לקט מתוך הארכיון בחרנו אמנם, לרבים. שייכים פרטי ואינם אופי נושאים מהמכתבים רבים
המיוחדת הנפלא והחביבות על הקירוב הכלל אל מהפרט מהם ללמוד יש הנה לרבים – בהם הוראות שיש העובדה על

ומשפחתו. החתן סב של והפרטיים ועניניהם הכלליים עבודתם אל האבהי ביחס שמתגלה

ניתוספו - השתלשלות הענינים לפעמים חסרה ובמילא קודמת, להתכתבות כהמשך מהמכתבים באו שכמה מאחר
המעיין. על להקל על-מנת רקע הדברים, לתת את ומראי-מקומות כיתובים אי-אלו

אדמו"ר זי"ע  יהושע שי' זאקליקובסקי, שליח כ"ק אליעזר הרה"ת של החתן, ע"י גיסו הליקוט והעריכה נעשו עבודת
דמיטב. מילי בכל ה' שלימה מאת משכורתו ותהא בזה נתונה לו והתודה דזשערסי. במאנרא, ניו חב"ד בית ומנהל

תקויים גו', כי שמחה וקול ששון קול ירושלים יהודה ובחוצות בערי לשמוע נזכה ממש בימינו תפילה שבמהרה ואנו
יגאלנו. והוא טפחים, מעשרה ולמטה גוף א אין למטה דא רבי'ן מיט'ן זיך זעהן אויף בקשתנו ותקוותנו תפילתנו

המשפחות בשם

אלטיין אברהם
דוכמאן הלוי מענדל מנחם

ה'תשס"ז טבת, א"ך

קליפורני' ל.א.





מכתבי
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
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א. י"ב מנ"א ה'תרצ"ז.
ככל  הוא,  זה  מכתב 
שזכה  הראשון  הנראה, 
שי'  דוב  מרדכי  הרב 
מכ"ק  לקבל  אלטיין 

אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

לרבי  הובא  המכתב 
ישראל  הרב  ע"י  הריי"צ 
(לימים  דזשייקאבסאן 
הרמ"ד  של  חותנו   –
אלטיין) שנסע אז במיוחד 
בכדי  מארצות-הברית 
הריי"צ  הרבי  את  לבקר 
באירופה, והביא עמו  אז 
מתלמידי  פ"נ  מכתבי 
שלמדו  תמימים"  "אחי 
איתו שיעורי חסידות וכו', 
תולדות  בספר  כמפורט 
הברית  בארצות  חב"ד 
(מזכרונות  קמב  עמ' 
נסעתי  "כאשר  הרי"ד): 

לאירופה בקיץ תרצ"ז . . הבאתי עמדי רשימה מהתלמידים הקבועים הלומדים דא"ח ופדיונות מכל אחד. 
כ"ק אדמו"ר התעניין מאוד אודותם". ראה בארוכה ובפרטיות ע"ד נסיעה זו בספר זכרון לבני ישראל עמ' 

רא ואילך.

ככל  הוא,  זה  מכתב 
שזכה  הראשון  הנראה, 
שי'  דוב  מרדכי  הרב 
מכ"ק  לקבל  אלטיין 

לרבי  הובא  המכתב 
ישראל  הרב  ע"י  הריי"צ 
(לימים  דזשייקאבסאן 
הרמ"ד  של  חותנו   –
אלטיין) שנסע אז במיוחד 
בכדי  מארצות-הברית 
הריי"צ  הרבי  את  לבקר 
באירופה, והביא עמו  אז 
מתלמידי  פ"נ  מכתבי 
שלמדו  תמימים"  "אחי 
איתו שיעורי חסידות וכו', 
תולדות  בספר  כמפורט 
הברית  בארצות  חב"ד 
(מזכרונות  קמב  עמ' 
נסעתי  "כאשר  הרי"ד): 
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ב. כ"ז תמוז ה'תרח"ץ.
הרבי  כותב  זה  במכתב 
מכתבו,  על  "במענה  הריי"צ: 
ללמוד  עת  שקבע  זה  את 
התלמיד  חבירו  עם  בצוותא 
העכט",  שי'  משה  מר 
"אחי  במסגרת  כנראה 
תמימים" שייסד הרב ישראל 
בסביבתו,  דזשייקאבסאן 
בתולדות  בארוכה  כמסופר 
קמ  עמ'  בארצוה"ב  חב"ד 
ואילך. וראה לקמן מכתב ט"ז 
אלול תרח"ץ "אל התלמידים הנעלים אחי 

התמימים בנויארק ואגפי' יחיו".
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ג. י"ב אלול ה'תרח"ץ.
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ד. ט"ו אלול ה'תרח"ץ.
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ה. י"א אד"ר ה'ת"ש.
הרבי  כתבו  זה  מכתב 
בריגא,  שהותו  בעת  הריי"צ 
הנאצים  מציפורני  שניצל  אחר 
טבת  חודש  בתחילת  ימ"ש, 
טבת  ב'  חמישי  ביום  ה'ש"ת. 
(שם  לברלין  מווארשא  נסע 
ומשם  הש"ק)  במשך  שהה 
נסע לריגא, והגיע לשם ביום ה' 

טבת.

הריי"צ  לרבי  כתב  הרמ"ד 
לארצות-הברית  שחזר  אחר 

מביקורו באטוואצק.

ומעשה שהי' כך הי':

הרבי  כתב  תרצ"ט  בשנת 
תסב)  עמ'  ח"ד  (אג"ק  הריי"צ 
בנוגע להתיסדות ישיבת תומכי 
תמימים בנויארק אשר צריכים 
תלמידים  לשלוח  "להשתדל 
מאחי התמימים לישיבת תומכי 
ובעזה"י  באטוואצק  תמימים 
ישיבה  ליסוד  פתח  זה  יהי' 
תומכי  של  ברוחה  במדינתם 
תולדות  עד"ז  (וראה  תמימים" 

חב"ד בארצוה"ב עמ' קמ).

לפועל נסעו לאטוואצק כבר 
שלמה  הרב  ה'תרח"צ  באלול 
של  (בתו  וזוגתו  העכט  זלמן 
דזשייקאבסאן)  ישראל  הרב 
ואח"כ  חתונתם,  לאחר  מיד 
שני  עוד  ה'תרצ"ט  בתחילת 

בחורים.

ה'תרצ"ט,  שנת  בשלהי 
ישראל  הרב  ע"י  נתארגנה 
של  נסיעה  דזשייקאבסאן 
שלמדו  בחורים  ששה  קבוצת 
חסידות  שיעורי  אתו  אז 
ונתקרבו לחב"ד במשך השנים, 
שיסעו ללמוד בישיבת "תומכי 
להיות  באטוואצק,  תמימים" 
התמימים  תלמידי  בהווי 
וחסידים ולשהות במחיצתו של 
הרבי הריי"צ (כמסופר בארוכה 
עמ'  ישראל  לבני  זכרון  בספר 

רכה-ו ובספר תולדות חב"ד בארצוה"ב עמ' קמד-ו). לפועל נסעו עם הרב ישראל דזשייקאבסאן לאירופה ביום כ"ב מנ"א. מיד עם פרוץ המלחמה 
עזבו כולם את אטוואצק לווארשא (ביום שישי י"ז אלול), וביום ראשון נסעו משם לריגא, וכעבור זמן קצר חזרו לנויארק.

במכתב עצמו מתייחס הרבי הריי"צ ל"הדברים שדברתי אתו" כשהי' באטוואצק.
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ו. ר"ד מה שאמר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ביחידות להתמים מרדכי דוב אלטיין 
טרם נסיעתו בשליחות לבאלטימאר, אמצע חודש אלול ה'ש"ת.

וואו פארסטו?

ווען רעכנסטו צו פארן?

די סיבה פון דיין נסיעה איז א צווייענדיגער [שכחתי השני דברים. מ.ד.א.], צו מעורר [זיין] אידן. 

עס איז פאראן חסידים וואס זיינען פארשלאפן, דארף מען זיי אויפוועקן – דורך חסידות. 

בעלי בתים – דארף [מען] מעורר זיין זייער הערצער. יונגעלייט – רעדן וועגן יראת שמים, מדות, הנהגות. 
מיט רבנים  רעדן אין לערנען. עס איז פאראן א ישיבה – גיין צו דער ישיבה.

[הרב אברהם אלי' אקסלרוד. מזקני התמימים ששימש אז כמו"צ מפורסם  צו הרב אקסעלראד  גייען 
בבולטימור].

וועגן   – קומסט  דו  ווען  שרייבן  זאלסט  דו 
דיר.

דו  [אז]  העלפן  זאל  אויבערשטער  דער 
זאלסט מצליח זיין.

כנראה  זהו  ברכות.  שלשה  כמדומה  [ועוד 
אדמו"ר  כ"ק  אתי  שדיבר  היחידות  תוכן 

שליט"א אודות הנסיעה].

וואס פארא מאמרים וועסטו זאגן?

זייער  יונגעלייט צו רעדן אין  און צו אנדערע 
יראת  וועגן  פארשטייען  זיי  וואס  שפראך 

[שמים] וכו'.

דערציילן א מעשה, אבער ניט נאר דערציילן 
דער  פון  בכן  א  ארויסנעמן  נאר  מעשה,  א 

מעשה.

בחורים,  מיט  רעדן  ישיבה,  אין  אריינגיין 
אנווארעמען זייער הערצער.

בתולדות  זו  נסיעה  על  בפרטיות  עוד  ראה 
חב"ד בארצוה"ב עמ' שסט ("מבוא" לאג"ק 

הריי"צ ח"ה עמ' 51 ואילך).
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י"ז כסלו ה'תש"ב.
הראשון  השליח 
אדמו"ר  כ"ק  ששלח 
השדה  לערי  מוהריי"צ 
סניף  לפתוח  בכדי 
"ישיבת  של  חדש 
הי'  תמימים",  אחי 
מ"ד  הרב  הנראה,  ככל 

אלטיין.

וישלח  פ'  במוצש"ק 
שמסר  אחר  ה'תש"ב, 
השיעור  אלטיין  הרמ"ד 
בקומת  שלו  השבועי 
קרא  שב-770,  המרתף 
לו  ואמר  המזכיר  לו 
רוצה  הריי"צ  שהרבי 
מיד.  אליו  שיכנס 
הרבי  לו  אמר  כשנכנס 

(התוכן):

מכתב  "קיבלתי 
של  מביהכ"נ 
ליובאוויטש בפיטסבורג 
שלהם  ומהפרעזידענט 
שיש להם הרבה בעיות, 
יכול  אני  באם  ושואלים 
במילא  להם,  לעזור 
שתיסע  רוצה  הנני 
ושתקבל  לפיטסבורג, 
של  הרב  להיות  ע"ע 
להם  ותעזור  הביהכ"נ, 

בכל המצטרך".

שמכיון  אמר  הרמ"ד 
י"ט  הוא  שלישי  שביום 

כסלו אז מתי לנסוע?

וע"ז ענה הרבי: 

"תיסע מחר ביום ראשון. תתאכסן אצל ר' יעקב שיף בבית, והוא יעזור לך ככל האפשרי. כבר שלחתי מכתב להם שיקבלו את פניך בבואך 
לשם, וכתבתי אודותך להם ושיקבלו אותך בטוב, ושיתנהגו כלפיך בכבוד הראוי. כסף אל תבקש מהם, וכל מה שתתצטרך יתנו לך מכאן".

 ראה עד"ז לקמן מכתב ג' שבט ה'תש"ב.

 המכתב שלפנינו הוא מה ששלח הרבי הריי"צ להקהילה בפיטסבורג כנ"ל. גם להרב יעקב שיף שלח הרבי הרי"צ מכתב מיוחד (נדפס 
באג"ק הריי"צ ח"ו עמ' קלד-ה). כדאי לציין שבאותו תקופה הי' הרמ"ד תלמיד בישיבה בשנות העשרים המוקדמות.

ז. השליחות 
לפיטסבורג:
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ח. י"ח טבת ה'תש"ב.

ט. ג' שבט ה'תש"ב.
לעניניו  כסף  הריי"צ  הרבי  לו  שולח  שלפנינו  במכתב 
לספר  מוסיף  הרמ"ד  כסלו).  י"ז  מכתב  (כנ"ל  הפרטיים 
שמכיון שהרבי הריי"צ אמר לו ביחידות שלא ישאל מאף 
א' בעיר שום כסף, אלא שישלח קבלות על כל הוצאותיו 
את  וחסך  שצמצם  שכמובן  מכאן,  הכסף  לו  וישלחו 
הפרוטות בכדי לא לקחת יותר מכפי הצורך מהרבי הריי"צ. 

(וראה "מבוא" לאג"ק הריי"צ ח"ו עמ' 15).
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י. כ"ח שבט ה'תש"ב.
הישיבה  יסוד  ע"ד  הריי"צ  הרבי  כותב  שבט  בכ"ח 
ופעולות  ביהכ"נ  בפיטסבורג, שבא בהמשך לכהונתו כרב 
חב"ד  בתולדות  בארוכה  ראה  וכו'.  בעיר  היהדות  לחיזוק 
"אחי  הישיבה  התייסדות  ע"ד  ואילך  רלד  עמ'  בארצוה"ב 

תמימים".

יא. כ"ט שבט ה'תש"ב.
חי"ג  באג"ק  נדפסה  אדר  אמצע  בתאריך  דומה  מכתב 

עמ' שמב.
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יג. י"ח מרחשון ה'תש"ג.
מכתב דומה נדפסה באג"ק חי"ג עמ' שסה.

 יב. ט' תמוז ה'תש"ב.
"ובדרך כלל צריך להוסיף אומץ בעבודתו לעבוד במרץ 

רב ובשקידה גדולה בכל המקצועות". 

הבא  אירע  זו  שבתקופה  לציין  שיש  מוסיף  הרמ"ד 
לקמן:

מפיטסבורג  נסעתי  זו  שנה  של  השבועות  חג  בערב 
והגעתי ל-770 לכבוד חג המצו"ת כמנהגם של כל הרבנים. 
מיד  בי,  הבחין  הריי"צ  הרבי  של  המזכירים  וא'  כשהגעתי 
הרבי  בשליחות  אלי  בא  ומיד  הריי"צ.  לרבי  עד"ז  הודיע 
בכדי  לפיטסבורג  חזרה  מיד  שאסע  להודיעני  הריי"צ 
ולהיות שם לחה"ש. באותם שנים  לפני החג  להגיע לשם 
מראש,  הזמנה  בלי  מטוס  לקחת  אפשרי  בלתי  כמעט  הי' 
ובקושי מצאתי מטוס והגעתי לפיטסבורג סמוך להדלקת 

הנרות.
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יד. י"ב טבת ה'תש"ג.
מכתב זה בא בהמשך למכתבי ג' וכ"ג שבט תש"ב ע"ד 
(ראה  בפיטסבורג  חב"ד"  חסידי  "אגודת  מחלקת  יסוד 
המחלקה  ע"ד  ובפרטיות  ואילך,  שיט  עמ'  חב"ד  תולדות 

בפיטסבורג שם עמ' רלה, שלה).

טו. כ"ו טבת ה'תש"ג.
מכתב זה בא בהמשך, כנראה, להמסופר בתולדות חב"ד 
עמ' רלה ע"ד המכתב שקיבל "ספעשיל דעליווערי" שהרבי 

הריי"צ מסכים להעברת הישיבה לשכונת אוקלאנד.
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יז. ט"ז אייר ה'תש"ג
הצעת  עלתה  בפיטסבורג  אלטיין  הרמ"ד  בהיות  עוד 
מרת  דזשייקאבסאן,  ישראל  הרב  של  בתו  עם  השידוכין 

רחל תחי', וע"ז בא המענה שלפנינו.

טז. כ"א אדר שני ה'תש"ג.
באותו תקופה, מספר הרמ"ד, עורר אותו הרבי הריי"צ 
שילך לבקר בכל הבתי-כנסת ולהשתדל לנאום שם במשך 
לעניני  ולעוררם  התפילה  לאחרי  או  באמצע  לפני,  הש"ק, 
שהיות  הרמ"ד  אז  כתב  ע"ז  וכו',  ויר"ש  היהדות  חיזוק 
לו  קשה  הנה,  לעצמו,  ושקט  מופנם  יותר  הוא  שבטבעו 
המענה  בא  וע"ז  וכו'.  ולנאום  ולדבר  הקהל  בפני  לעמוד 

שלפנינו.
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יח. כ"ט סיון ה'תש"ג.

 יט. י"א מנ"א ה'תש"ג.
לשרת  ליכנס  הצורך  ע"ד  השאלה  עלתה  זו  בתקופה 
בא  וע"ז  באירופא,  המלחמה  בגלל  הברית  ארצות  בצבא 
"יסודר  ביהכ"נ  רב  בתור  שמכהן  שמכיון  שלפנינו  המענה 

הכל".
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 כא-כב. י"ט אלול ה'תש"ג.
מכתבי מזל טוב לרגל האירוסין להחתן ולהכלה. 

להעיר שמסיבת התנאים התקיימה בלילה שלפני תאריך 
המכתבים שלפנינו, במוצש"ק ח"י אלול, בביהכ"נ בשכונת 
והרבנית  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  בהשתתפות  יארק,  ניו  איסט 
הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע. וראה בספר מקדש ישראל 
עמ' 4 שהרבי חזר לביתו במונית באמצע התנאים להביא 

את נוסח התנאים שהצמח צדק הוסיף בו בכתי"ק.

כ. כ"ו מנ"א ה'תש"ג.
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כב. י"ט אלול ה'תש"ג.

כג. כ"ט תשרי ה'תש"ד.
מכתבים  כמה  היו  הישיבה  בניהול  העבודה  ריבוי  על 

מהרבי הריי"צ, ראה תולדות חב"ד עמ' רלה.



תשורה משמחת נישואין ׀ כ"א טבת ה'תשס"ז

23

כה. ט"ז אייר ה'תש"ד.
 הרמ"ד  נשאר בפיטסבורג עד חודש תמוז, שאז נסע לנ.י. 
אחר פטירת אמו מרת חנה ע"ה בוא"ו תמוז תש"ד, ואז מיד 
לאחר ה"שבעה" כבר שלחו הרבי לניו הייווען בכדי לייסד 
שם סניף של ישיבת "אחי תמימים" (ראה בארוכה תולדות 
חב"ד עמ' רנט). אח"כ מילא את מקומו בפיטסבורג הרב 

שלום פויזנר, שנסע לשם בחודש מנ"א תש"ד.

כד. כ"ב כסלו ה'תש"ד.
להעיר שבחתונה השתתף כ"ק אדמו"ר זי"ע, וסידר את 
הקידושין, ואף הואיל לנאום שם, כמסופר בארוכה בספר 
מכ"ק  רשימות  שתי  שם  וראה   .2-5 עמ'  ישראל  מקדש 

אדמו"ר זי"ע בתוכן השיחה.
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כו. י"ד תמוז ה'תש"ד.

כז. ה' מנחם אב ה'תש"ד.
הראשונים  מהתלמידים  אחד  קלאר":  נטע  נתן  "מו"ה 
בהישיבה, שהצטיין בלימודיו והתקרב במיוחד אל הרמ"ד. 
באוניברסיטה  אח"כ  בהיותו  גם  נמשך  ביניהם  הקשר 
ח' תמוז  (וראה לקמן מכתב  וגם אח"כ משך הרבה שנים 

ה'תשי"ז). 
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כח. י"א מנחם אב ה'תש"ד.
עד  שהה  שם  הייווען,  לניו  נסע  ה"שבעה",  בתום  מיד 
בכדי  בברידזשפארט  קצר  ביקור  עם  אלול,  חודש  שלהי 
בארוכה  ראה  הישיבה.  התייסדות  עם  שם  גם  לעזור 

בתולדות חב"ד בארצוה"ב עמ' רסא ואילך.

כט. כ"ג מנ"א ה'תש"ד.
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לא. ט"ו אלול ה'תש"ד.
יצויין הלשון במכתב שלפנינו: "אדע כאשר אבא בעזה"י 
מרפא  למקום  הריי"צ  הרבי  לנסיעת  הכוונה  הביתה", 
ניו דזשערסי, בי"ז  "אאורארא אינסטיטוט" במאריסטאון, 
(ראה  אלול  ט"ו  ראשון  יום  זה,  יום  עד  שהה  שם  מנ"א, 
אג"ק ח"ח עמ' שפח: "איך און מיין פרוי תחי' זיינען שוין 
נ. דזשע.").  וואך אין "אאורארא" מאריסטאן,  צווייטע  די 
בכותרת האגרת נכתב "ברוקלין" – כיון שנכתב ע"י המזכיר 

בברוקלין.

הייווען  בניו  הישיבה  הי'  ה'תש"ד  שנת  בשלהי  כבר 
מבוסס "הכל על מקומו" (ל' המכתב שלפנינו), ואז עלתה 
נסע  שם  בבראנקס,  אר"י  נוסח  בביהכ"נ  למשרה  ההצעה 

לקראת ימים הנוראים של שנת ה'תש"ה.

ל. ד' אלול ה'תש"ד.
כאן נותן הרבי הריי"צ את ברכתו הק' ללידת בתם תחי'. 
זה בט"ו  ולהעיר שעד"ז היו עוד שני מכתבי ברכה בסגנון 
וכ"ו מ"ח ה'תש"ה (עקב מצבה הרפואי של זוגתו מרת רחל 

תחי'), וב"ה שאכן היתה הלידה בעתה ובזמנה וכו'.
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לב. א' מ"ח ה'תש"ה.
בחלק הראשון של המכתב בא ברכתו של הרבי הריי"צ 
ואכן  ועל הדירה שמצאו שם.  לקבלת המשרה בבראנקס 
בבראנקס  החדשה  לדירתם  זה  בחודש  כנראה,  עברו 
בבנין  מהביהכ"נ,  זמן  מרחק  בראנקס,  במערב  (שנמצא 

שהי' שייך להסבא, אביו של חותנו הר"י דזשייקאבסאן).

בחלק השני של המכתב מתייחס הרבי הריי"צ להצעת 
שידוכין לאחותו מרת מרים תחי':  "בדבר ההצעה לאחותו 
מרים", הכוונה בזה להצעת שידוכין עם הרב שמואל אייזיק  

הלוי  שי' פאפאק. וראה עד"ז גם מכתב ט"ו מרחשון.

לג. כ"ו מ"ח ה'תש"ה.
אכן  זמן חתונת אחותם תחי' למז"ט": החתונה  "בדבר 

התקיימה בשעטומו"צ ביום ז' שבט ה'תש"ה. 

"על אודות שאלת ישיבה בבראנקס": אכן בחודש טבת 
נוסדה הישיבה. ראה בהמשך לזה אג"ק הריי"צ ח"ח עמ' 
תסה, ועמ' תקי, ושם: "במענה על מכתבו אודות התייסדות 
יעזרהו  ליובאוויטש במחוז בראנקס,  ישיבת אחי תמימים 
עול  ומקבלי  כשרונות  בעלי  תלמידים  להשיג  השי"ת 
מלכות שמים ויצליח בעבודתו בגשמיות וברוחניות". ראה 
בפרטיות ע"ד יסוד הישיבה בבראנקס בתולדות חב"ד עמ' 

רסז-ח. 



לקט מכתבים | כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

28

לה. ו' טבת ה'תש"ה.
ל'דרעפט  הרבי  מתייחס  המכתב  של  השלישי  בחלק 
והיתה  בעיצומה,  המלחמה  היתה  שאז  מכיון  בארד', 
כותב  וע"ז  לצבא,  להתגייס  האזרחים  כל  על  חובה  אז 
מזמן  מבהכנ"ס  רב  תעודת  לו  שיש  שמכיון  הריי"צ  הרבי 
במילא  כחוק",  מאושרת  "שם  והיא  בפיטסבורג  שהי' 
יפטר  ואז  לבראנקס,  מגורו  מקום  ששינה  להוכיח  אפשר 

מה'דרעפט'.

לד. י"ט כסלו ה'תש"ה.
"הבת שנולדה להם במז"ט": ונקרא שמה בישראל חנה 

רבקה תחי'. לימים נישאה להרב יצחק מאיר שי' גורארי'.
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לו. ט"ז טבת ה'תש"ה.
 ראה לעיל מכתב א' מ"ח ה'תש"ה. 

לז. ו' אייר ה'תש"ה.
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לח. ט' סיון ה'תש"ה.
שמתעסק  אחד  ועד  שיהי'  הכוונה  קאמיטעס":  "שתי 
(בראשות  הישיבה  של  הרוחנית  והנהלה  החינוך  בעניני 
הרמ"ד) ועוד ועד שמתעסק בהנהלה הגשמית של הישיבה 

(בראשות הרב ברוך פוטערמאן).

לט. ט"ו מנ"א ה'תש"ה.
פוטערמאן  ברוך  להרב  הכוונה  פוטערמאן":  "הרב 
ההכנסה.   על  אחראי  בתור  הישיבה  להנהלת  שנכנס 
היגר  אח"כ  בליובאוויטש.  בתו"ת  מהתמימים  הי'  הוא 
לארצוה"ב  והי' מו"צ בבראנקס. וראה לקמן במכתב כ"ה 

אייר ה'תשי"ב.
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מ. י"ג תשרי ה'תש"ו.

מא. ג' כסלו ה'תש"ו.
בהמשך לזה ראה במכתב כ"ב טבת ה'תש"ו.
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מב. כ"ב טבת ה'תש"ו.
בשדה  יותר  תועלת  היא  קריאה  ספרי  כתיבת  "עבודת 
להתעסק  תחי'  רחל  מרת  התחילה  זמן  באותו  החינוך": 
ע"י  באנגלית  לאור  שיצא  "של"ה"  הירחון  בכתיבת 

המל"ח.

מג. י"ב אד"ר ה'תש"ו.
אד"ש,  באדר"ח  התקיימה  אכן  הבית  חנוכת  מסיבת 
גם  (וראה   10 עמ'   11 גליון  ליובאוויטש  בקובץ  כמסופר 

תולדות חב"ד בארצוה"ב עמ' רסז-ח).
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מד. י"ד טבת ה'תש"ז.
וראה  החתן.  אבי   – שי'  אברהם  בנם  ללידת  הכוונה 

מכתב י"ח אדר ה'תש"ז.

מה. י"ח אד"ר ה'תש"ז.
מכתב מזל טוב להולדת הבן אברהם שי' – אבי החתן. 
בביכ"נ  שהתקיימה  שלו,  הברית  שבמסיבת  לציין  יש 
זי"ע.  אדמו"ר  כ"ק  השתתף  אדר  כ"ה  ביום  בבראנזוויל, 
ע"פ בקשת משפחת בית הרב נקרא שמו בישראל אברהם 
אברהם  ר'  וכו'  הרה"ח  הריי"צ,  הרבי  של  חותנו  ע"ש   –
שניאורסאהן מקעשענוב. נולד סיון ה'תר"ך בליובאוויטש. 
("הקריאה  ומ"כ בקעשענוב  נסתלק  ב' מרחשון ה'תרח"ץ 
סה"ש  אודותו  וראה  ה.  עמ'  ה'תש"ג  חשון  והקדושה" 

ה'תש"ז עמ' 82 הערה 8).
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מו. י' ניסן ה'תש"ז.
ראה עד"ז מכתב כ"ד ניסן ה'תש"ז. 

מז. כ"ד ניסן ה'תש"ז.
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מח. ט' אייר ה'תש"ז.
"יסדתי חברת עדינו": מטרתו לאחד ולחזק לומדי תורה 
בדברי  לשוחח  וכינוסים  מסיבות  בשבילם  ולסדר  בעיון 
אח"כ  ולהביאם  בחידושיהם  הרבים  את  ולזכות  תורה 
בדפוס וכו'. ראה כתבה ע"ד החברה ב"קובץ ליובאוויטש" 
גליון 6 עמ' 14. וראה גם בפרטיות ע"ד מוסד זה בתולדות 

חב"ד בארצוה"ב עמ' שסה-ח. 

מט. י"ב אד"ש ה'תש"ח.
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נ. כ"ה אלול ה'תש"ט.
מכתב איחולים לשנה החדשה – שנת ה'שי"ת. יש לציין 
שכאן רואים בחתימת הרבי את האות "י" של שמו הק' השני 
וגדולה, שהתחיל לכתוב כך בחודש  נכתב באות אשורית 
נודע סיבת הדבר, אמנם,  שבט של שנת ה'תש"ט. אז לא 
אחר ההסתלקות ביו"ד שבט ה'שי"ת מצאו החסידים רמז 
ביו"ד הגדולה, המרמזת ליום ההסלקות – יו"ד שבט (ראה 

בארוכה במבוא לאג"ק ח"י עמ' 6 ואילך).

נא. יו"ד מ"ח ה'תש"י.
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נב. כ"ג כסלו ה'תש"י.
הכוונה ללידת בנם בחודש סיון ה'שי"ת, 
ונקרא שמו בישראל – יעקב יהודה ליב שי' 
(ע"ש הסבא, אביו של הר"י דזשייקאבסאן 

שנפטר ביום ג' שבט ה'תש"ח). 

ומענין לענין באותו ענין, כדאי לציין כאן 
סיפור שקרה באותו זמן:

אמו  נפטרה  ה'שי"ת  שבט  בר"ח 
פריידא  מרת  דזשייקאבסאן  הר"י  של 
החל  חמישי,  יום  יום,  באותו  ע"ה.  מלכה 
אצל  שאלה  נתעורר  בעש"ק  ה"שבעה". 
הרי"ד ע"ד היארצייט של אביו שחל באותה 
להתפלל  עליו  האם  הש"ק:  ביום  שנה 
להיותו  לתורה  עלי'  ולקבל  העמוד  לפני 
אבלות  עושין  ואין  ה"שבעה"  באמצע 
חתנו  את  ביקש  הרי"ד  בפרהסיא?  בש"ק 
הרמ"ד שיברר את השאלה אצל הרבי [אז 
– "הרמ"ש"]. הרמ"ד אכן טילפן למשרד 

המל"ח ב-770 ושאל את הרבי את שאלתו. ענה לו הרבי מיד באופן חד משמעי בזה"ל: "איך בין ניט קיין רב, איך פסק'ן ניט קיין שאלות"

שוב שאל הרמ"ד: אנני רוצה פסק דין כ"א ישוב הדעת. וע"ז ענה הרבי: מכיון שבש"ק אין אבלות בפרהסיא, אז באם יתפלל בביכ"נ גדול, ששם כולם 
יודעים שהוא אבל באמצע ה"שבעה" ולא כולם יודעים שיש לו יארצייט, אז יתפלאו על הנהגתו, ויהי' ענין של אבלות בפרהסיא, משא"כ אם יארגן מנין 
מצומצם בביתו בש"ק, ושם יספר לכולם שיש לו יארצייט, ובמילא באם לא יתפלל לפני העמוד וכו' או אז יהי' שאלה של אבלות בפרהסיא. וכמובן שכן עשה 

הרי"ד.
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נג. ז' שבט ה'תש"י.
מכתב זה הוא האחרון שזכה הרמ"ד לקבל מהרבי הריי"צ, שלשה ימים טרם ההסתלקות ביו"ד שבט ה'שי"ת. יש 

לציין גם את ה"י" אשורית גדולה (כמו גם בשני המכתבים שלפנ"ז).



מכתבי
כ"ק אדמו"ר זי"ע
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נד. ט' חשון ה'תשי"א.
"מוהרי"ד": מו"ה ישראל דזשייקאבסאן.

עליהם  ולפעול  מבנ"י  מנין  לקרב  ע"ע  יקבל  שכאו"א  הצורך  על  הרבי  דיבר  שם  כא-כב":  לסעיף  לבו  ישים  "ובודאי 
במחשבה דיבור ומעשה עד י"ט כסלו הבא (נדפס בתורת מנחם ח"ב עמ' 65-66).

"מטובו לפ"ש מהר"ב שי' פוטרמאן": מו"ה ברוך פוטערמאן, מהנהלת הישיבה "אחי תמימים" בבראנקס.
"אתענין לדעת, אם מסדרים התועדות": ראה עד"ז אג"ק ח"ד עמ' תכז ועוד. 
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נה. ב' שבט ה'תשי"א.
המכתב שלפנינו נדפס באג"ק ח"ד עמ' קמד-ה (בלי שם הנמען). בסוף המכתב מוסיף הרבי בכתי"ק: "(בברכ)ת מזל טוב 

והצלחה בדירתם החדשה".
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נו. ז' אדר שני ה'תשי"א.
כללי-פרטי  מכתב 
לקראת חג הפורים שנשלח 
שהכיל  לקונטרס  בצירוף 
בתוכו מאמר מהרבי הריי"צ 
נדפס  לדפוס.  הרבי  שהכין 

באג"ק ח"ד עמ' רד-ה. 
להוסיף  הרבי  הי'  נוהג 

בכתי"ק את אותיות הר"ת של שם הנמען. וכמו"כ להוסיף בשולי המכתב בכתי"ק מענות פרטיות וכו'.
כאן מוסיף הרבי בריש המכתב באותיות מרובעות את האות "מ" [של השם מרדכי], ובשולי המכתב:

במש"כ במכתבו: 

בענין הגמ"ח – בטח כבר דיבר אתו הרה"ח וכו' הרמח"א שי' חדקוב. 

– שיעזוב משרתו בהישיבה – ח"ו. ואדרבא צריך להתחזק על משמרתו.

בענין כאב (המדומה – בגשמיות) הלב – הנה בטח שומר הוראות הרופאים. וצריך – מער זיין צווישען חסידים, 
ובפרט בהתועדות. "ולבא . . ידע מצערא ועקא ויגונא" (זח"ג רכא, ב) – אז דאס פעלט גאר שטארק.

בער"ח אד"ש הזכרתים על הציון – אותו ואת כב"ב שי'.
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נז. ער"ח סיון ה'תשי"א.
מכתב כללי-פרטי לקראת חג השבועות שנשלח בצירוף להקונטרס שהדפיס הרבי (נדפס באג"ק ח"ד עמ' שה-

ו). בריש המכתב מוסיף הרבי הר"ת של שם הנמען "מ" [מרדכי], ובשולי המכתב:
בנוגע ליסוד בי"ס לנערות

יטלפן לו הררמח"א שי' חדקוב.
המברכו בהצלחה בעבודתו בקודש וחותם

יש לציין כי בהנוגע "ליסוד בי"ס לנערות" – לא יצא אז הדבר לפועל עד לשנת ה'תש"כ. וראה לקמן מכתב ט' 
אדר ה'תשי"ג. כ"ה מ"ח ה'תשי"ד.
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נח. י"ט כסלו ה'תשי"ב.
צילום המברק ששלח הרבי לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל לקראת חג הגאולה י"ט כסלו ה'תשי"ב (נדפס בקונטרס 

"צדי"ק למלך" ד' עמ' 69). 

המברק שלפנינו מיועד ל"הרב מ. אלטיין עבור קהילת נוסח האר"י 1331 פינדליי עוו.", ונשלחה ביום ח"י כסלו 
בשעה 7:49 בערב.

וז"ל המברק:

"גוט יום טוב התוועדות שמחה בהחלטות טובות ועשי' לעילא בברכה

מנחם שניאורסאהן".
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נט. יו"ד סיון ה'תשי"ב.
"ות"ח על שהשתדל": הכוונה למה שכתב אליו הרבי במכתב כ"ה אייר ה'תשי"ב (נדפס באג"ק ח"ו עמ' עט): "באתי 
בזה לעוררו בקשר עם חג השבועות . . בענין התעוררות מיוחדה בנוגע להפצת התורה בין בע"ב ובפרט בין הדור הצעיר . 

. ואין כוונתי בזה רק אליו בלבד, כי בטח יש לו ג"כ השפעה והיכירות בעוד בתי כנסיות".
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ס. ט' אדר ה'תשי"ג.
"בענין הלימוד דנערים ונערות באותו הבנין" - ראה עד"ז אג"ק ח"ו עמ' לג: "ובפרט ובדיוק שלא יהיו ביחד עם הנערים, 
היינו לא רק שלא ילמדו בחדר אחד, אלא שלא ילמדו ג"כ באופן שהכניסה ויציאה להבנין יהי' דרך שער אחד ופתח אחת, 
ומה טוב אם רק באפשר שיהיו בבנינים נפרדים ורחובות, כי הזהירות [ב]ענינים כמו אלו, הריבוי בזה הרי זה משובח". וראה 

לקמן מכתב כ"ה מ"ח ה'תשי"ד.

בהנוגע לפועל לא נפתח סניף "בית רבקה" בבראנקס עד שנת ה'תש"כ (אחר פטירת הר"ב פוטערמאן), שאז נשכר 
מקום מרווח בהבנין של "וואן קארטלאנד פארק דזשואיש סענטער" שהי' אז בנין בפ"ע ובשכונה אחרת מהישיבה.

הרמ"ד מספר בהקשר להנ"ל, מדברי הרבי אליו ביחידות: הענין של לימוד נערים ונערות באותו בנין הוא מופרך לגמרי, 
וכהמשל מאילן גדול שכשעושים בו מכה באמצע האילן אז אחר כמה זמן מתיישר האילן וחוזר למצבו כמו שהי' מקודם, 
משא"כ כשמכים אילן קטן בשרשו למטה אז הורסים את כל האילן לעד ונעשה עקום לגמרי. וכמו"כ בילד: אם מכים 
אותו בענין החינוך בגיל הכי קטן (אפילו בשנות הגן) אז כל החיים שלאח"ז נשאר הוא עקום לעד וא"א ליישרו ר"ל. וראה 
עד"ז אג"ק ח"י עמ' כט: "וכבר ידוע המשל אשר היזק קל בגרעין ובאילן רך נוגע הרבה יותר מהיזק גדול באילן שכבר זקן 

בשנים".
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סא. י"ב מנ"א ה'תשי"ג.
"נסעו למחנה קיץ לנוח": הכוונה למחנה קיץ לבנות "אמונה" שנוסדה באותו שנה ע"י סב הכלה הרב יעקב יודא 
ע"ה וזוגתו תבלחט"א הרבנית חוה תחי' העכט (בהסכמת וברכת הרבי – ראה בפרטיות בספר בנאות דשא עמ' 6-7 
ועוד). באותו קיץ ביקרה שם סבתו של החתן הרבנית רחל תחי', שעזרה גם בהנהלת הלימודים. כך נמשך במשך כמה 

שנים.
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סב. כ"ה מ"ח ה'תשי"ד.
"הרב גינזבורג, מר האלפערן ומר שווארץ": הכוונה להרב איסר גינזבורג, מגדולי זקני הרבנים בארצוה"ב ששימש אז בבראנקס. מר. ברך 
האלפערן, ממתפללי ביהכ"נ נוסח האר"י בבראנקס. תומך נלהב וחזק בכל עניני חב"ד ובפרט ישיבת "אחי תמימים" בבראנקס. בעל עסק 

מוצלח ופיזר מהונו להחזקת מוסדות חב"ד בבראנקס. ומר. משה שווארץ, ששימש בתור "פרעזידענט" של הישיבה.

"א פארצייכונג פון מיינע רייד מוצאי שבת בראשית צו די נשי ובנות חב"ד": נדפס בתורת מנחם ח"י עמ' 139-141. וראה גם אג"ק ח"ח 
עמ' סז ששיחה זו נשלחה לכו"כ.
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המשך
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סג. ט"ז אדר ב' ה'תשי"ד.
"להסיר הטאנסלאן": ראה לקמן מכתב ז' אייר ה'תשי"ד.

"במה שכותב": מכאן עד סוף המכתב נדפס באג"ק ח"ח עמ' רעט-פ (בלי שם הנמען).
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סד. ז' אייר ה'תשי"ד.
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סה. י"ח מ"ח ה'תשט"ו.
נדפס באג"ק ח"י עמ' עג-ד (בלי שם הנמען).
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סו. י"א טבת ה'תשט"ו.
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סז. י"ח טבת ה'תשט"ז.
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סח. ג' אדר ה'תשט"ז.
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סט. כ"ב אלול ה'תשט"ז.
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ע. כ"ז סיון ה'תשי"ז.
במכתב שלפנינו מביע הרבי את קורת הרוח שקיבל מזה שמרת רחל קיבלה ע"ע המשרה להיות "אם הקעמפ" במחנה 

קיץ לבנים "גן ישראל" למשך תקופת הקיץ של שנת ה'תשי"ז. וראה גם עד"ז לקמן מכתב כ"ט תמוז ה'תשי"ז. 
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עא. ח' תמוז ה'תשי"ז.
"בהנוגע למר נתן שי' קלאר": ראה לעיל מכתב הרבי הריי"צ אליו מיום ה' מנ"א ה'תש"ד.
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עב. כ"ט תמוז ה'תשי"ז.
במכתב זה כותב הרבי ע"ד הנחת רוח שהסב מביקורו ב"גן ישראל" ביום ט"ו תמוז, לראות  כיצד הילדים נראו שמחים 
כ"כ, ושניכר על פניהם את השימת-לב והדאגה שמקבלים הילדים, ושלמרת רחל תחי' היה חלק חשוב בזה להיותה "אם 

הקעמפ". בארוכה ובפרטיות על הביקור של הרבי ב"גן ישראל", ראה בספר בנאות דשא פרק שני, עמ' 43 ואילך.
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עג. ד' שבט ה'תשי"ט.
"מרת עלקא תחי'": חן. אחותה המבוגרת של הרבנית מרת שיינא אשת הרב ישראל דזשייקאבסאן. אשתו של הרב מאיר 
שמחה חן, שנפטר ברוסיה (נזכר בספר זכרון לבני ישראל עמ' צ ועוד). היגרה מרוסיה לארצוה"ב אחר מלחה"ע האחרונה. 

גרה בברוקלין. היתה אשה צנועה וחשובה מצוינת ביראת שמים. נפטרה ביום ח' אייר ה'תשל"ג.
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עד. י"ח סיון ה'תשי"ט.
השתדלותם  על  הרבי  להם  מודה  ובו  בבראנקס  תמימים"  "אחי  ישיבת  של  ה'  כיתה  לתלמידי  נשלח  שלפנינו  המכתב 

באיסוף כסף לצדקה עבור ישיבת תו"ת המרכזית.
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עה. ד' אדר ה'תש"כ.
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המשך
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עו. י"ב תמוז ה'תשכ"א.
מכתב באנגלית לעשרה תלמידים (בכיתה ז') מהישיבה "אחי תמימים" בבראנקס, בה מודה להם הרבי על ההשתתפות 

מממונם ששלחו לרבי לצדקה, כתוצאה מהחלטה שקיבלו בעת מסיבת הסיום שלהם בהישיבה. 



לחיזוק ההתקשרות 
לכ"ק אדמו"ר זי"ע

ttt

ולזכות
החתן הרה"ת שמואל שי'

והכלה מרת עדינה ברכה שתחי'
אלטיין

לרגל נישואיהם בשעטומ"צ
יום חמישי, כ"א טבת ה'תשס"ז

t

נדפס ע"י הוריהם
הרה"ת ר' אברהם וזוגתו מרת ברכה תרצה שיחיו אלטיין

הרה"ת ר' מנחם מענדל הלוי וזוגתו מרת חנה רחל שיחיו דוכמאן


