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 פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי 

איטא שיחי' והכלה המהוללה מ'  אלימלך מ' הרב התמיםצאצאינו, החתן 

 .באקמאןשתחי'  מלכה

ביום  שמוח אתנו יחדיושהואילו לידידנו ומכירינו ל התודה והברכה

בברכת מזל טוב וחיים ואותנו כולנו  הזוג יחיו, ולברך את שמחת לבבנו

כנהוג לאחרונה בין אנ"ש, ויסודתו בהררי  .בגשמיות וברוחניותמאושרים 

קודש אשר כן עשה כ"ק אדמו"ר הריי"צ בהילולא דבית יוסף שבשנה זו 

הנוטלים חלק  נתמלאו לו תשעים שנה, גם אנן נעני אבתרייהו ונכבד את

הכוללת כתי"ק ואגרות קודש מכ"ק תשורה מזכרת נצח, בשמחתנו ב

בפרסום ראשון. תודתינו נתונה לכל אלו  כמה מהםאדמו"ר נשיא דורנו, 

 שמסרו הדברים לדפוס לתועלת קהל אנ"ש והתמימים.

 חמשה עשר בשבט ראש השנה לאילן. על כן ראינו לנכון לצרף פרטב

ו ועוללות, לקוטי בתר לקוטי, מתמונות וכתבי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנ

 ליום זה. השייכים

אחב"י בברכות מאליפות  ליברך את כל ,יתברך הוא ,ל הטוב-הא

 יקויים היעוד צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגהעדי מנפש ועד בשר, 

זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף נזכה ו, בביאת משיח צדקנו

.ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו

 משפחת
 באקמאן

 משפחת
סטאשאווער

 

 

 ב"ה
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 והיו עיניך רואות את מוריך
אדמו"ר נשיא דורנו בט"ו בשבטרגעים מהתוועדויות כ"ק 
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 אור וחום ההתקשרות לנשיאנו, לתורתו ולהוראותיו
 מכתב כ"ק אדמו"ר לעדת החסידים, ט"ו בשבט תשי"א

 "ה טו בשבט ר"ה לאילן ה'תשי"א, ברוקלין נ.י.ב

 שלום וברכה

 מה שנת ההסתלקות של נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.ינסתי

 ואנחנו לא נושענו עובר חורףיץ כלה קי עבר חורףמתגברים הגעגועים באשר  מצד אחד ומובטחני

הדבר, ואור וחום ההתקשרות  ח"ועושה את שלו. ויש מקום לחשש אשר יתיישן  אבל מצד השני ההרגל

 ילך הלוך וחסור ח"ו. –אשר כולא חד  –לנשיאנו, לתורתו ולהוראותיו 

ופירשו , םהיובנוגע לתורה: הדברים האלה אשר אנכי מצוך  אמרה תור הכתובאלה הדברים אשר דבר משה 

 ופירושו: כדיוטגמא )מצות המלך( חדשה שהכל רצין לקראתה. רז"ל:

. ופירושו: שיהיו עליכם חדשים כאילו היוםובנוגע למצות: מצותי אשר אנכי מצוה אתכם  אמרה תורה

שמעתם בו ביום.
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 הקב"ה מברך כאו"א –וכבר"ה הכללי 
 ט"ו בשבטמענה כ"ק אדמו"ר בסביבות 

 לכאו"א תי'

 אזכיר עה"צ, והזמ"ג

 - ר"ה לאילנות

 -והאדם עץ השדה" 

 ע"ד

 –וכבר"ה הכללי 

 מברך כאו"א שי' הקב"ה

 מבנ"א

 בכ"ט גו"ר

 כמענת –בהשאלות 

רב פס"ד
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 פרי עושה פרי –ענין ר"ה לאילנות 
 בשנות המ"מיםמענה לדו"ח פעילות לאחרי ט"ו בשבט 

 

 

 כ"ז נת' ות"ח, ואזכיר עה"צ

 – ובהוספהשתכה"י יבש"ט 

 וה"ז ענין דצומח )ור"ה

 לאילנות( פרי עושה

 כו'פרי 

 בההתוועדותכמדובר 

 

 צמיחה בכל הענינים ובחיות חדש
not. הרבי הוסיף בכתי"ק: ה לאילנותר"זלמן יפה ב ר'ברכה ל
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 תפארת בנים אבותם
 הכלההחתן ות ולמשפח הקשורותאגרות קודש תמונות ו

שמואל  רובין. ר' )באקמאן( א' אלול תש"ז. הרבי מסדר קידושין בחתונת הרב משה וזוג' מ' יוכבד מרים ע"ה

 הרב שלום דובער הכהן אייכהארןרבה של החתן, נראה באמצע התמונה. מאחוריו נראים -באקמאן, סבא

.הרב משה לייב ראדשטייןו
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, הודיעה הסבתא של יותחב"דמשפחות יה שהיו מותלנישואי זקני הכלה. בעצת חברמכתב כ"ק אדמו"ר 

טפה שיגר לה מכתב הברכה שלפנינו. על המעכ"ק אדמו"ר כי היא עומדת להתחתן ו כ"ק אדמו"רהכלה ל

SPECIAL DELIVERY Expressבכתי"ק:  כ"ק אדמו"רהוסיף 
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לנישואי הורי הכלה כ"ק אדמו"ר מכתב
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 משה שלמה סטאשאווער, עומד בתור לקבל כוס של ברכה מהרבי. ר'מוצאי שמח"ת תשד"מ. אבי הכלה, 

 פנינים מיחידות – הביאני המלך חדריו
אברהם יצחק באקמאן: שייכותי לליובאוויטש התחילה כאשר דודתי  ר'א. מספר אבי החתן, 

. אמנם שפיע על אבי ע"ה בדרכי חסידות חב"דהתחתנה עם הרב משה ע"ה רובין, שהתחיל לה

שנת בב בפעם הראשונה "רהכשהגיע לא)בילדותו זכה אבי לראות את פני כ"ק אדמו"ר הריי"צ 

אבל באופן רשמי, הוא לא מנה את עצמו מעולם על קהל חסידי חב"ד, ושלח את ילדיו  ,תרפ"ט(

באותם ימים,  ללמוד בעולם'שע ישיבות. אני, למשל, למדתי בישיבת מיר שבאושען פארקוויי.

ואני נטלתי חלק בהם,  777התקיימו בישיבה שיעורים קבועים בחסידות שאורגנו ע"י כמה בחורים מ

וכך הלכה והתחזקה השייכות שלי לחב"ד ולכ"ק אדמו"ר. הייתי מגיע בשבתות להתוועדויות ואף 

 זכיתי להיכנס ליחידות כל שנה לרגל יום הולדתי שהיא בחג השבועות.

קיים מנהגי יום ההולדת, ואצלי בפרט הזכיר ענין הצדקה יות אלו, הרבי תמיד הורה לביחידוכרגיל 

והעליה לתורה. ומעניין לציין, שעל אף הכתוב  –שאתן בערב יום טוב מכיון שא"א לתת ביו"ט  –

קריאה, עולים לתורה ביום ההולדת עצמו ולא ה( שכשחל יום ההולדת ביום 18בספר המנהגים )ע' 

ליום ההולדת, ואף הקפיד  שקדמהבשבת שלפניו, הנה הרבי תמיד הורה לי לעלות דוקא בשבת 

. ועד היום אינני יודע פשר הדבר. זכור לי גם שבא' של אותה השבת לנקוב בשם פרשת השבוע

 היחידויות הרבי נעמד ממקומו כשנכנסתי, ויהי בעיני לפלא.

הוריי ליחידות עם  עם בשנת תשל"א, נכנסתי: משה שלמה סטאשאווער ר'מספר אבי הכלה, . ב

את הרבי  שאל, אבי, שהיה חרש באוזן אחד ובכלל לא שמע טוב הרבי לקראת הבר מצוה שלי.

ט"ו בשבט ה'תשע"ט –תשורה משמחת הנישואין של אלימלך ואיטא מלכה שיחיו באקמאן    



[ 11 ] 
 

 "מיט. טוב )ולא ממול הרבי, כרגיל( כדי שיוכל לשמוע יותר השולחן בצד לעמוד יוכל אם בהכנעה

  .הרבי ענה ,פארגעניגן!"

 שאלות כו״כאותו  שאלהוא  .דברים בכו״כ אבי אצל להתעניין הרבימשמצא את מקומו, התחיל 

לצערי אינני זוכר  .התחנךהוא  ואיך למדהוא  ואיפהאבי בצעירותו,  גר בהם פוליןע"ד העיירות ב

 פרטי הדברים.

 איזשהו וגמגמתיאני התבלבלתי קצת . הבר מצוה במאמראותי שאלה  ושאל אלי הרבי פנה אח"כ

 .מיוחד מאד היה זה. עצבים שליה כלאת  באחת שהרגיע רחבכה  חיוך חייך הרבי אבל ,תירוץ

". שמאטעס פארקויף איךויען אבי: ". פרנסאח"כ פנה הרבי שוב אל אבי וביקש לדעת במה הוא מת

 זהביטוי  שכח לא אבי. "געלט ווערן זאל שמאטעס די פון" באמרו: מיוחדת ברכה לו נתן הרבי

 .לעולם

לרבי שיש לו בת שרוצה להשיאה. שוב התבטא הרבי באופן בלתי רגיל:  אביאחר כל אלה אמר 

טרם צאתנו הרעיף הרבי עלינו ברכות . "צייט ריכטיקע דער אין קומען וועט זיווג ריכטיקער דער"

 בטחון עצמיבו טובב כ״כ הרגשתיאת חדרו הק'  כשעזבתי. הדברים בין ותפילין צדקה והזכיררבות, 

 .יתואר בלתי באופן

במהלך היחידות היחידות ארכה כעשרים דקות, זמן מאד ארוך בימים ההם )המזכיר פתח את הדלת 

י שישמע אבי הוא הגביה את עצמו ממקומו כד כו"כ פעמים(. שמתי לב שכל הזמן שהרבי דיבר עם

 יותר טוב. והגע עצמך הפלא שבזה!

 פנינים מדולרים –לחלות פני קודש 
מספרת אם הכלה, מרת פערל סטאשאווער: בי"ט שבט תנש"א, באתי עם אחי ר' דוד שיחי' 

  ואמי עברנו ביחד. לייטמאן ואמי מרת פריידא לקבל דולרים מכ"ק אדמו"ר. אחי עבר בעצמו ואני

 .אמן בקרוב. בשורות טובותאחי ביקש מכ"ק אדמו"ר ברכה לשידוך הגון. כ"ק אדמו"ר ענה: 

לאחרי שאמי קיבלה הדולר שלה וכבר עברה את פני הקודש, קרא אותה כ"ק אדמו"ר בחזרה 

ר כ"ק אדמו" .אחות לה שיש כ"ק אדמו"ר ידע איך בהלם, שכן היתה אחותך?" אמי עם "מה ושאל

 .אחותה עוד דולר בשביל לה נתן
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 יש בעל הבית לבירה זו
 והכלה מכתבים וכתי"ק הקשורות למקום מגורי החתן

 שבקנדה ויבקמונטריאל, העיר הכי גדולה במדינת קוו אלבאני, בירת ניו יארק,

( בו רשם כ"ק אדמו"ר ע' לחאג"ק חכ"א נעתק חלקו ב ומשם 676ימי מלך ח"ב ע' אגרת מקיץ תש"ג )נדפס ב

רשימות החברות שנתוספו לחברות תהלים. בסוף העמוד נזכר ביהכ"נ אגודת אחים שבעיר אלבאני
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מה שרשם כ"ק אדמו"ר על מעטפת מכתב לימין: 

גר ממר היימן אלפרט שכ"ג תשחודש אדר בשקיבל 

שואלים שכתבו לפני זמן ולא . בעיר אלבאני אז

 קבלו מענה

על קופסות הגפרורים  שהופיעוהלוגו והכיתוב : למטה

 במסגרתע"י ארגון נשי חב"ד בתשל"ה  שנעשו

עליו הכריז כ"ק אדמו"ר באותה  פעילות מבצע נש"ק

שהזמין הרב ישראל  צייר אומן. הם צויירו בידי שנה

 .שיחי' רובין, שליח כ"ק אדמו"ר בעיר אלבאני

 

 

 

מה שרשם כ"ק אדמו"ר על מעטפה 

: למבצע נש"ק רשימת תורמים ובה

. הלוגו נת' ות"ח]=פ"נ נתקבל[  פנ"נ

כתובת.מתחת להנ"ל נראה 
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תלמידי ישיבת תו"ת 

 שליט"א –דמנטרעאל 

פשוט דהנ"ל שייך ומופנה 

 גם לכאו"א מהם, ולא

 באתי אלא להעדפה

  - מצד כאו"א מהם

 בתור נרות להאיר.

 וה' יצליחם.

 

 

 

מונטריאל מענה לא' העסקנים ב

 ששאל אודות בניית מקוה:

 שייכת –בפרט: שאלה כזו וכו' 

 להרבנים שעל אתר

 והרי במאנטרעאל ב"ד חשוב וכו'

 כמפורסם

 

 

תשכ"ט דיבר כ"ק אדמו"ר ע"ז שההנהלות דהישיבות אינם כותבים אליו על הבחודים  "בש"פ חובהתוועדות 

בדו"חות אדמו"ר, שהרי  קהחוזרים דפי גמרא ומאמרי דא"ח בע"פ. בהמשך לזה כתב הרי"מ גורארי' לכ"

כ"ק אדמו"ר אינו שכנראה בזה, ו והצלחתם הבחורים שלבע"פ חזרת דא"ח הריבוי  שלו תמיד מדגיש ע"ד

צון מזה, ולכן שואל איך הוא יכול להשתפר בזה. במכתב הבא שקיבל מכ"ק אדמו"ר, הוסיף כ"ק שבע ר

)מתשורת גורארי',  ל.המודיעה ולא לה נתכוונו. וד" היחידה –מונטרעאל ד ת"תוו אדמו"ר בכתי"ק:

(22תשע"ב, ע' 
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 להדליק נר של שבת קודש
באנגלית עם כ"ק אדמו"ר מכתב מוגש בזה הנדפס לעיל ע"ד השייכות דמבצע נש"ק לאלבאני, קשר לב

ומתפרסם כאן  721ח"ה ע'  Letters from the Rebbeהוראות בענין הדלקת נרות. המכתב נדפס בס' 
 עם ההגהות בכתי"ק לראשונה

be, also, yourself, first LIGHTING THEM THEN reciting the Brocho 

ט"ו בשבט ה'תשע"ט –תשורה משמחת הנישואין של אלימלך ואיטא מלכה שיחיו באקמאן    



 

 

 

 

 

 

 מוקדש לזכות

 שיחי' אלימלך מ' הרבהתמים החתן 

 שתחי' איטא מלכהוהכלה מ' 

 באקמאן

 לרגל נישואיהם בשעטו"מ

 תשע"טה' ט"ו בשבט ר"ה לאילןב

 שיבנו בית בישראל בנין עדי עדמהשי"ת יה"ר 

 על יסודי התורה והמצוה

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות

 כ"ק אדמו"ר נשיא דורנוכרצון ולנח"ר 



 נדפס ע"י ולזכות

 הוריהם

 אןבאקמשיחיו  מריםחי' וזוגתו מרת  יצחקאברהם  ר'

 סטאשאווערשיחיו  פערלוזוגתו מרת  משה שלמה ר'



 


