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Memento
Wedding Celebration of
Mendy & Devora Leah Mathless
8 Tammuz 5767 ~ June 24, 2007
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It has become customary for parents of the Chosson & Kallah – based on the Rebbe’s wedding practice – to share
interesting family Rebbe-related memento with their guests.
Included are several letters from the Rebbe, both in English and in Hebrew, as well as anecdotes associated with
New Haven and Albany – the cities where the Chosson & Kallah grew up.
Thank you for sharing in our Simcha!

- Mathless and Rubin families

מכתב מהרבי למשתתפי
הדינר לכבוד הרה"ח ר'
משה יצחק ז"ל העכט –
סבו של החתן.
הדינר הי' לרגל כ"ה שנות
פעולותיו באזור ניו הייבן
)בשנת ה'תשל"ב( ,והרבי
כותב שבטח זה ישמש
כהמשך לעוד ענינים
בחינוך וכו'.

סבו של החתן ,הרה"ח ר'
משה יצחק ז"ל העכט ,עם
נכדו שי' ,בכוס של ברכה
במוצאי שמח"ת.

א' ממכתבי הרבי לסבו של החתן ,הרה"ח הרה"ת ר' משה יצחק ז"ל העכט.
בכתי"ק שבסוף המכ' :נכון הדבר שיתקנו את ה play-groundבאופן המתאים.
וההוצאה שעל זה – בטח תגרום הכנסה יותרגדולה – .מהו סוף דבר במה שדברתי
עם  ...מרת  ...תי'?
*
]בברכ[ת הצלחה בעבודתו הק' און ער זאל פילען דעם גודל הנחת שבזה] .חתי"ק[.

א' ממכתבי הרבי לזקניהם של החתן ,הרה"ח ר' משה יצחק ז"ל – ויבדלחט"א –
הרבנית מרת רבקה שתחי' העכט.

מכתב הרבי לזקניו של החתן ,הרה"ח ר' משה יצחק ז"ל
– ויבדלחט"א – הרבנית מרת רבקה שתחי' העכט

מכ' מהרבי לנישואי הורי הכלה שיחיו

מכתב "כללי-פרטי" אל סב הכלה ,הרה"ח ר' משה רובין
שו"ב ז"ל ,לקראת שנה הבאה.
בכתי"ק :מכ]תבו[ נתקבל .ולקראת..

מכ' "כללי-פרטי" אל סב הכלה ,הרה"ח ר' יחיאל
מיכל פיקארסקי שו"ב ז"ל ,לקראת שנה הבאה.
בכתי"ק" :הפ"נ נתקבל".

ענין ממאמר ד"ה
באתי לגני תשכ"ז –
oey`x meqxt
]נקודה א' מד"ה
באתי לגני )הא'( ה'תשכ"ז
– בלתי מוגה .מש"פ בשלח,
יו"ד שבט .כאן מובא ממה
שרשם אבי הכלה שי'
למחרתו ,יום א' לפ'
משפטים ,י"א שבט )אגב:

המאמר ד"ה באתי לגני הב'
– דמוצש"ק – אכן הודפס,
הן בשעתו ,והן בקובץ בפ"ע
)תשס"ז( .ועוד(.
יש לציין ,שככל
הנראה אין רשימה ממאמר
זה חוץ מזה )אכן,
ב'רשימה' של המאמרים
החסירות ,אין שם אפי' קיצורים ממנו.

המכתב ששלח אבי הכלה שי' להוריו ,שם נרשם תוכן ההתוועדות) .הענין שבהמאמר –
הוא רובו של קטע הראשון(

לא הבאנו ההמשך )של השיחות וכו'( – שכבר נדפסו ב"שיחות-קודש" )תשכ"ז ח"א,
עמ'  ,(289-292שאין כאן אלא לחידושו .גם הבאנו אותו כסגנונו ולשונו מאז[:
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אלבני – כחלק מ"משפט הספרים"..
בנידון הספרים ,כשהיו צריכים להגיש
המסמכים על קיומה של "אגו"ח" ,כשנוסדה
כ" "Corporationלגיטמי )זה הי' בשנות הת"ש(.
– אבל ,לא מצאו בארכיוני הספרי' את
מסמכי ה Corporation-של אגו"ח .אז התקשרו
מספריית אגו"ח לאבי הכלה שי' ,שצריכים לחפש
ב"ארכיון" של כל ה" "Corporationsבנ.י ,.שהם
בבירת המדינה ,אלבני .בהשתדלותו של אבי הכלה
שי' ,הי' מר יוסף ז"ל סיַידעל )מידידי חב"ד ,והי'
עובד במשרדי הממשלה( מחפש מאוד להמסמך,
ועדיין לא מצאו מקומו בערכו .אז ,עלה הרעיון
)במקום
""AGGUDAS...
תחת
לחפש
" "AGUDAS..שחיפשו לפנ"ז( ,שאכן
עפ"י הוראת הרבי )בשיחות קיץ תשמ"ה( שהבנין שייכת לאגו"ח ,ושיכתבו הנוסח
כתבוהו ככה בשנים ראשונות.
על בנין  – (770שאכן ,נראה עם ” “Agudasנכתב כפי שמצאו בארכיון המדינה..
ולאחר זמן מצאוהו ,ועלי' רשום גם הוועד שלה ,עם חתימתם ,וביניהם של כ"ק רבינו .ובגלל
פרט החשוב הזה ,המשיכו בהשתלשלות המשפט ,שהסתיים ב"דידן נצח" לעיני כל.

שלב חדש  -חלוקת פמוטות
] [..כמו במקרים אחרים ,לפעמים מבצע גדול מחכה לאדם המתאים שיבוא עם רעיון פשוט
ומעשי אשר יסייע להוציאו אל הפועל .כשהרבי יצא ב'מבצע תפילין' לא היה ספק שצריך פשוט לצאת
לרחוב עם זוג תפילין ביד ולזכות יהודים במצווה .ב'מבצע נש"ק' ,הוצאת הרעיון לפועל נראתה
מסובכת יותר .בשעת הדלקת הנרות נשים אינן מסתובבות ברחובות .להפך ,כל אישה ובת עושות כל
מאמץ להיות בבית בשעה מוקדמת ככל האפשר .גם המצווה עצמה אינה נעשית ברחוב אלא בבית.
והנה בתחילת אותו חורף ,בעוד נשות חב"ד דנות בסוגיה ומחפשות דרכי פעולה ,פנה אל מרת
שטרנברג מנהל מוסד חינוכי בניו-יורק ,ושליח הרבי – הרב רובין שמו – וסיפר ששמע על המבצע והוא
רוצה לעודד את התלמידות שלו להדליק נרות-שבת) .בית ספר זה היה 'תלמוד-תורה' אמריקני -
מסגרת חינוכית יהודית לילדים שלומדים בבתי-ספר יסודיים רגילים לפני-הצהריים ,שהעבירה להם
שיעורים במקצועות היהדות בשעות אחר-הצהריים או בימי ראשון(.
כאן העלה הרב רובין רעיון פשוט ומעשי :אם נחלק לבנות פמוטות לפני ערב שבת ,הפמוט
יזכיר לכל בת שיש להדליק נר בשעה הנכונה" .יש לי תשעים תלמידות" ,אמר" ,ואני מבקש סיוע
במימון קניית הפמוטות" .הרעיון נראה לנו" ,מספרת מרת שטרנברג ,אבל באותו זמן לא היו פמוטות
מן המוכן גם ל'מבצע נש"ק' וגם לא היה מימון למטרה זו .ענינו לרב רובין שנשתדל למצוא פתרון עד
יום שישי והצלחנו לעמוד בהבטחה .ביום שישי כבר היו לנו מאה פמוטות ומדבקות של זמן ההדלקה
באותו שבוע .מובן שהדו"ח שמסרנו לרבי באותו יום שישי הכיל את העובדות הללו.
"ביום שני ,הרב רובין פונה אלינו שוב ומבקש עוד מאה נרות .לפליאתנו ,הסביר שהתלמידות
סיפרו על הדלקת הנרות לחברות שלהן ,ועכשיו גם אלה מבקשות נרות ,מובן שסיפקנו את הבקשה...
"מאז ואילך ,חלוקת פמוטות לילדות נהפכה למרכיב מרכזי בפעילות ,לצד הפצת עלוני
הסברה על המצווה .חשוב לציין שהרבי הגיה בעיון את העלון הראשון ותיקן והעיר הרבה עד שהעלון
יצא בדיוק כפי רצונו".

]עפ"י "התקשרות" גל' תע"ד – )מתוך כתבה ארוכה על מבצע נש"ק( פ' ראה ,כ"ד במנחם-אב תשס"ג.
ויש להוסיף בעוד פרטים )גם הובאו ב"כפר חב"ד" גל'  :(884מה שאבי הכלה שי' ייצר ,הי' קופסאות גפרורים שעליהם
פרסומת למבצע נש"ק .מיד כששלח לרבי דוגמא ,ביקש הרבי שיביאו בדחיפות קופסאות גפרורים כאלו והרבי חילק אותן
לכל אחד מהעוסקים במבצע נש"ק[.

מקום השליחות – דווקא באלבני?..
ישראל רובין ,ילד בן  ,8בא
אותו יום ,יחד עם אביו ,ממונטריאל
הרחוקה לניו-יורק ,כדי להשתתף
בהתוועדות י"ט כסלו אצל הרבי
שליט"א.
למחרת ,כהרגלם ,עשו את
דרכם חזרה ברכבת ,כאשר האבא,
המשפיע וה'עובד' הוותיק ,הרב
משה רובין ,הי' שקוע כתמיד
בלימודו ותפלתו.
שניות ספורות לאחר
שנעמד לתפילת מנחה – כשעצרה
הרכבת בתחנת 'אלבני' – הגיע לפתע
'מבקר הרכבת' והודיע כי על כל
יושבי הקרון לעבור לתחילת הרכבת
בתוך שתי דקות ,שכן קרון זה לא
ממשיך הלאה.

תמונה קבוצתית של אנ"ש ותמימים שהגיעו ממאנטריאל לבית חיינו ביו"ד שבט ,תשכ"א.

בשורה האחורית – בצד השמאל של דלת הכניסה ל – 770-סב הכלה ,הרה"ח ר' משה רובין
הילד,
שו"ב ז"ל .בשורה הראשונה ,אב הכלה שי' )שלישי מימין(.
ישראל ,עמד מבוייש
קמעא .לא ידע כיצד להסביר ל'מבקר' מדוע אביו אינו יכול לזוז עתה ,ובלבו הרי ידע שתפילתו של
האבא תארך יותר משתי דקות ...כך ,עמדה הרכבת והמתינה  15דקות תמימות בתחנת 'אלבני' ,עד
שסיים הרב משה רובין את תפילתו .רק כשסיים יכלו להמשיך סו"ס בדרכם למונטריאל...

...כעבור קרוב ל 20-שנה ,כאשר הרב ישראל רובין נבחר להיות השליח החב"די באלבני ,נזכר
בסיפור המעשה ותהה בחבו אם אמנם יש קשר של 'השגחה-פרטית' בין תפילתו של האב לבין
פעולותיו של הבן...
]קטעים מתוך "כפ"ח" גל' ) 290כ' סיון תשמ"ז(,
מתוך כתבה על חב"ד באלבני[.

דולר מאב לבנו ,ובהקשר
מיוחד..
בסמיכות לחג השבועות
ה'תשמ"ז ,עבר סב הכלה,
הרה"ח ר' משה רובין שו"ב ז"ל,
ליד הרבי בחלוקת הדולרים.
הרבי נתן לו דולר נוסף ,עבור בנו
)אבי הכלה שי'( ,באמרו "איך

ווייס אז ישראל איז אין
אלבני"..

סב הכלה ,הרה"ח ר' משה רובין
שו"ב ז"ל )שלישי מימין בקהל(,
בהתוועדות של הרבי.

לפתוח? לבנות!
הרבי עידד מאוד את הקמת והתפתחות הישיבה שהי' כמה שנים בעיר טראי .וענה כבר
במכתבו הראשון "לא רק לפתוח אלא לבנות ישיבה".
)יצויין ששמה הרשמי היתה "תומכי תמימים ",כידוע שהרבי הקפיד בשם זה ,שלא ניתן לכל
מקום(.
]מובא בכתבה על הישיבה בטראי ,בכפ"ח גל' ) 366י"ב שבט תשמ"ט([.

הרבי צפה מראש..
לפני כמה שנים ,קיבלנו הוראה מהרבי לבנות מקוה מהודרת בעיר 'טראי' .ההוראה היתה
עבורנו פלא עצום' .טראי' היתה כזה עיר שכמעט ולא היו שם יהודים כהמשך לקהילה יהודית .כל מי
ששמע כאן על ההוראה הזאת של הרבי – נראתה לו זו תמהונית אם לא יותר מזה.
לאחר מעט בשנים ,דו המימשל של המדינה בדבר הקמתו של "קומפיוטר-סנטר" ,מרכז ענק,
מעין עיר של מחשבים .והנה ,לא פחות ולא יותר ,מכל ערי המדינה החליטו להקים זאת דווקא
בטראי..
רוב הצעירים המומחים לענייני מחשב הינם יהודים ,והמקוה המהודרת כבר היתה כמובן
מוכנה עבורם ..ושליח הבאנו תוך זמן קצר.
הרבי התעניין בכל שלביה של המקוה .הרב חודקוב עיקב אחר שלבי הבנייה ,וה'מרכז לעניני
חינוך" שילם שליש הוצאות הבניין.
]מובא ב"כפ"ח" גל' ) 290כ' סיון תשמ"ז(,
מתוך כתבה על חב"ד באלבני .ועוד[.

המכתב ששלח הרבי לחגיגת חמש שנים לחב"ד-ליובאוויטש באלבני ,בשנת ה'תש"מ.
יום אחד ,בתוך כל הנסיונות הרבים של שנים הראשונות לשליחותינו ,הגיע כהפתעה מכ' ארוך
מהרבי –
שבו תואר ,בין השאר ,שהיות ואנו נמצאים בין פרשת ויצא לוישלח – ע"כ יש להתבונן בתוכן
הפרשיות .אנו רואים שב'ויצא' מסופר על יעקב שיצא מבאר-שבע יחידי ובודד לחרן ,בלי לדעת כיצד יסתדר
שם ,מוקף שונאים על כל צעד ושעל – והנה כעבור שבוע בלבד ,ב'וישלח' ,אנו קוראים בתורה כי יעקב מגיע
כבר עם פמליות שלימות ויש לו הכל :משפחה ,חינוך ,השונאים משלימים ובאים לקראתו' .מעשה אבות
סימן לבנים' כותב הרבי ,ומפרט באריכות כיצד בפרק זמן קצר אפשר לצאת מהמיצר להמרחב..

"לתשעה באב – יש לו שני צדדים":
מהעלוני
א'
הסברה שהכין אבי
הכלה שי' ,על תענית ט'
באב .כשני צדדים של
אותו דף – אחד מתאר
)בשחור( את העצב
שביום זה ,כשכתוב
"תמשיך לצד השני",
שם מוסבר )בצבע
בהיר( ע"ד הציפי'
לימים טובים הבאים
עלינו בגאולה הקרובה.
העלון נדפס בשנות
המ"מים .מהמזכירות
נמסר ,שהרבי מאוד
נהנה כשראה את
העלון.

מכתב של הרבי ,מיום
ר"ח אלול ה'תש"ל ,לפרופסור
יהודי באלבני ,ע"ד מסרים
בחינוך.
המכ' הופיע בפעם
הראשונה – מארכיון המזכיר
הרה"ח ר' ניסן מינדל ז"ל –
"בכפר חב"ד" )גל'  (1060בתרגום
חפשי ללה"ק ,מאנגלית המקורי.

בתחילת שנת תשל"ה ,כתב ר'
ארי' ליב סיימאנס ז"ל )מידידי חב"ד(,
ביחד עם זוגתו ע"ה ,לעיתון היהודי )לא
דתי( המקומי באלבני“The Jewish ,
” ,Worldשיכללו זמני הדה"נ לעש"ק
בכל שבוע .הודיעו לרבי על ההחלטה,
והרבי שלח לו ,בחזרה ,מכ' באנגלית
להודות להם על הפרסום ,וגם שיכללו –
ברשות העורך ,כמובן – עוד שורה ,עם
זמני יציאת השבת.
לאח"ז ,שלח לרבי על עשיית
הדבר בפועל ,כולל זמני מוצש"ק כמו
שהרבי הורה לו .ועוה"פ ,שלח הרבי לו,
על שמודה על עשיית הדבר ,ובפרט
שנכלל זמני יציאת השבת ג"כ.
ועד היום הזה ,מתפרסמים שם
הזמנים האלו מדי שבוע בשבוע ,ב"ה.
)ולהעיר ,שישנו מכ' דומה ,שם רואים
שיטת רבינו בזה עוה"פ )שיהיו הן הזמנים
לכניסת השבת והן יציאתה( ,באג"ק חכ"ז
)קה"ת ,תשס"ו( אג' י'שנב.
וגם רואים כיום כו"כ עיתונים
יהודיים ,אכן מכל הקצוות ,שכותבים ב' זמנים
אלו( .

למעלה :מכ' הראשון של הרבי לר'
סיימאנס ז"ל.
אומר הרבי ,בין היתר ,שבדבר
החלטתכם בענין – אי"צ לומר "תודה",
דהרי שכרכם מובטח משמים .אבל עם-
כל-זה ,יש מדרכי הנימוס לומר "תודה"
לכם..
ומסיים – שכהבטחת חז"ל,
ש"מי שיש לו מנה ,רוצה מאתיים ..ד'
מאות" ,הנני מובטח שדבר חשוב כזה,
יביא לעוד פעולות טובות .ןהזכות יעמוד
לו ולמשפחתו לטובה.
מימין :מכ' השני מהרבי.
מלבד להודות על הזמנים
כנ"ל ,הרבי מברך אותו לבשר בשו"ט ,הן
בעניני הכלל והן בעניניו הפרטיים.
וגם – שהרבי יזכירו בתפלה
בענין מסויים שלו ,ומייעץ ,שיבדוק
כשרותן של התפילין ומזוזות שלו ,באם
לא נעשתה בי"ב חודשים האחרונים.

10 Shvat 5735. January 22, 1975.
Excerpts from a dialogue of the Rebbe with
then-NYS State Assemblyman, Mr. Howard Lasher,
at the Rebbe’s farbrengen
Rebbe: Thank you very much.
He told me that you are the sponsor of the
good resolution.
Lasher: Well, I'm not really the sponsor,
Steingut was the sponsor, and I helped it carry.
I'm the only Orthodox Assemblyman. I'm
Shomer Shabbos, and therefore…
Rebbe: You are satisfied to be the only one?
Lasher: No, absolutely not satisfied..
Signing the “Year of Chinuch (education)” Declaration, in honor
of Yud-Alef Nissan, the Rebbe’s birthday Right to Left: Rabbi
Rubin; NY Gov. Hugh Carey; NYS Assemblyman Lasher;
Speaker of the NYS Legislature, Steingut.

Rebbe: To be a ben yochid ("only son") is not
good…

Lasher: It's not good. The problem is that in Albany,
it's away from your family, its away from Yiddishkeit,
there's very little up there.
Rebbe: You are living in Albany?
Lasher: No, but I come up during the week.
*

Rebbe: Maybe if you can change something in the
resolution: It should be for the Movement, not for
me personally. Then it will have more success. Don't
underline the yochid (individual), underline the
Movement.

Assemblyman Lasher at the Rebbe’s farbrengen. Behind Lasher is
Rabbi Rubin. (–“Living Torah” video clip, from Jewish Educational
Media).

Lasher: I understand. I believe, yes, that you're
probably right, that it should be. Besides the yochid
– because definitely a movement is only as good as the leader that leads them – but it should be
entitled as for the whole Movement.
Rebbe: Yes.
Lasher: I see the Mitzvah mobiles downtown, in Brooklyn.
Rebbe: We have opened now a snif, a branch, in Albany also.
Lasher: Yes, I know. Rabbi Rubin. It's a pleasure to have, believe me.
There's a minyan now for Mincha time and Maariv time, it's a pleasure to have.
Rebbe: Then you will have the hope to be not an "only son (yochid)". There must be "Twelve
Shevatim"..
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