
ט' תמוז ה'תשע"ד | 1 

�����.indd   1 04/07/2014   16:22:11



akivay770@gmail.com עיצוב ועימוד: עקיבא פרידמן

�����.indd   2 04/07/2014   16:22:11



ט' תמוז ה'תשע"ד | 3 

ב"ה

פתח דבר
אנו מודים לד' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו, 

החתן התמים הרב מאיר שלמה שיחי' עב"ג הכלה מרת מנוחה רחל תחי', למזל 

טוב, ביום שני ט' תמוז ה'תשע"ד.

התודה והברכה נתונה בזאת לידידינו ומכירינו, אשר הואילו לשמוח איתנו יחדיו 

ביום שמחת לבבנו ולברך את הזוג בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות 

ורוחניות גם יחד.

בשמחה וטוב לבב, הננו לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו מקרוב  

ומרחוק, בתשורה המוגשת בזה.

התשורה שלפנינו כוללת:

שי'  צבי  ישראל  להרה"ח  אדמו"ר,  מכ"ק  ומענות  סיפורים  מכתבים,  א. 

גליצנשטיין, אביו של החתן שי'.

ב. מכתבים, סיפורים ומענות מכ"ק אדמו"ר, להרה"ח מנחם מ.ח.ב. הלוי שיחי' 

ולפא, אבי הכלה תחי'.

לסב הכלה  דורנו  נשיא  ומכ"ק אדמו"ר  ג. מכתבים מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 

חג  איסרו   - בניסן  בכ"ב  השנה,  )שנפטר  טייכטל,  ע"ה  מנחם  חיים  ר'  הרה"ח 

קירובים,  לריבוי  שזכה  בירשלים,  חב"ד  חסידי  מזקני  תשע"ד(.   - הפסח  דחג 

מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ובפרט בקשר להוצאות לאור בהן עסק, כמו שנראה 

במכתבים שקיבל, שבהן מעודדו להוציא לאור את חיבוריו וחיבורי אביו הרה"ג 

ר' יששכר שלמה הי"ד טייכטל.

תודתנו נתונה, לבנו בכורו הרה"ח יששכר שלמה שי' טייכטל, שהמציא לידינו 

את המכתבים המתפרסמים בזאת בפרסום ראשון. 
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 ד. הוספה: מכתב כ"ק אדמו"ר מהורייצ, לסבא רבא של הכלה, הרה"ח עזריאל 

זעליג ע"ה סלונים, בנוגע לתכליתה של התוועדות חסידית.

 הא-ל הטוב, הוא יתברך, יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו, בתוך כלל אחב"י 

יחיו, בברכות מאליפות מנפש ועד בשר.

ושנזכה כולנו במהרה, לחזות בזיו פני קודש כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בגאולה 

האמיתית והשלמה, בביאת משיח צדקנו בקרוב מיד ממש.

 מוקיריהם ומכבדיהם

משפחות גליצנשטיין - ולפא
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מכתבים מהרבי
לאב החתן הרה"ח

ישראל צבי שי'
גליצנשטיין
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החתן מאיר שלמה שי', נולד בכ"ד טבת.

הודעתי ע"כ מיד לכ"ק אדמו"ר על לידתו, בצירוף שהננו חושבים לתת לו את 
השם מאיר שלמה ע"ש הסבא של הרבי, האם נכון.

ומיד יצא מענה:
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לקראת השנה החדשה וכן לחג הפסח, הי' הרבי שולח מכתב כללי – 

אל בני ובנות ישראל.

המכתב הי' נשלח לארה"ק, במכתב אקספרס, אל הרה"ח טובי' שי' בלוי, ע"מ 
לתרגמו ללשון הקודש.

לאחר התרגום, היינו מדפיסים את המכתב באלפי עותקים, ומחלקים זאת בירות"ו 
ובכל ריכוזי אנ"ש בארה"ק.

על  לכתוב  אדמו"ר  כ"ק  הואיל  המכתבים  חלוקת  בדבר  הדוחו"ת  אחד  אל 
המעטפה "בדלחה"פ".

)היינו לשלוח מכתב ברכה לחג-הפסח(

וכתב: 1( י.צ. גליצנשטיין

ולפני שמו של אליעזר ארי' ליכטשטיין הוסיף 2(
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במסגרת הפעילות שלנו עם צה"ל, עמדתי בקשר קבוע הם הרב בצבאי האזורי.

וביקש  האוגדה,  סמל  עם  האוגדה  לחיילי  שהנפיק  הדרך  תפלת  לי  מסר  הרבי 
שאעבירנה כשי לרבי.

שלחתי את תפלת הדרך, ולאחר מספר שבועות קבלתי מכתב מהרבי, כשתפלת 
הדרך מצורפת, מוגה בכתי"ק של הרבי
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כידוע, באילת קייטנת "גן ישראל", בכל השנים, הייתה מוצלחת מאד.

בכל שנה, הייתי שולח מכל מלאכה שהילדים עשו, דוגמא לרבי.

הייתי שולח זאת למזכיר ר' בנימין שי' קליין, והוא הי' מכניס את הקופסא עם 
המלאכות לרבי.

היו, במשך השנים, תגובות מהרבי בקשר למלאכות – 

בשנת תשמ"ה הרבי ביקש מר' בנימין להוציא את כל המלאכות מהקופסא, והרבי 
לקח בידו הק' כל מלאכה והביט בה. לאחר מכן, לקח את המלאכה, כאשר במרכז 

התמונה של הרבי, וכתב על התמונה – תשמ"ה.
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הייתי כותב לרבי דוחו"ת מפורטים מאד וכו'.

באחת ההזדמנויות, בהתוועדות של כמו"כ שלוחים, דברו על כך שלא צריכים 
לכתוב לרבי דוחו"ת ארוכים, לרבי אין זמן, והרבי במילא יודע הכל וכו' וכו', 

וע"כ החלטתי לכתוב דוחו"ת קצרים.

הגיע חנוכה, כתבתי 2 דוחות

1. הפעילות בעיר

2. הפעילות בצה"ל

דוחות קצרים ביותר.

ע"ג העמודים שהודפסו ע"י צא"ח, עבור הפעילות בצה"ל, מישהו הדפיס ע"ג כל 
עמוד את הכיתוב, לתשומת לבך!...

גזר מאחד  כ"ק אדמו"ר 
הכיתוב  את  העמודים 
בתוך  אותו  והניח  הזה, 
על  מענה  המכתב, 

הדו"ח הקצר שכתבתי.

�����.indd   10 04/07/2014   16:22:15



ט' תמוז ה'תשע"ד | 11 

רוצה  הרבי  אמר:  וולף,  אפרים  מהרה"ח  אלי,  טלפונית  בשיחה  תשל"ז,  בשנת 
שיעשו מבצע מזוזה בכל הבסיסים וכו' בצבא, והאם אני מוכן להשתתף במבצע 

באזור אילת והסביבה.

הרבי ביקש שהמבצע יהי' סודי.

בהיות ובמסגרת המבצעים בצבא הייתי, אז, אחראי על האזור הנרחב, מעין גדי 
עד אילת, הסכמתי מיד להשתתף במבצע.

המזוזות  כל  את  להוריד  ומוצבים,  תצפיות  הבסיסים,  בכל  לבקר  צריכים  היינו 
ולבדוק אותם.

המזוזות שנמצאו כשרות, לקבוע מחדש, המזוזות הפסולות, וכן דלתות שחייבות 
במזוזה ואין מזוזה, נתן הרבי מזוזות חדשות.

לאחר תיאום עם הרבנים הצבאיים ומפקדי היחידות בכל הגזרה הנרחבת, התחלנו 
את המבצע, שנמשך מספר שבועות, וקבענו אלפים רבים של מזוזות חדשות.

היינו מוסרים דו"ח להרב וולף, ובהתאם לזה קבלנו מזוזות חדשות.

בכל המקומות קיימנו גם מבצע תפילין נרחב.

יש לציין את ההתלהבות הגדולה ושיתוף הפעולה המיוחד עם מפקדי היחידות 
וכן של החיילים, שעזרו וסייעו רבות בכל הפרטים להצלחת המבצע.

ועל כך השיב לו הרבי  הרב הצבאי כתב לרבי על התרשמותו מהמבצע הגדול 
באגרת:
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ביחידות, תשרי תשל"ח

ישב כ"ק אדמו"ר, בפתח חדרו הק'. כל אחד מסר פתק לרבי, הרבי נתן לכל אחד 
דולר ואמר:

שנת ברכה שנת הצלחה.

עברתי וקבלתי כנ"ל, והמשכתי ללכת. כ"ק אדמו"ר סימן עם האגודל שאחזור, 
ונתן לי 7 דולר ואמר:

אויף ההתוועדות באילת. בשורות טובות. שנת  איז השתתפות בהוצאות  "דאס 
הצלחה".

הגעתי לאילת, עשיתי התוועדות גדולה והגיעו אנשים רבים.

בסיום ההתוועדות חלקתי את ה-7 דולר לראשי וחשובי העיר.

לאחר ההתוועדות נגשו אלי כ-10 אנשים ובקשו גם דולר של הרבי, ופשוט לא 
הניחו לי.

מסרתי דו"ח טלפוני למזכיר ר' בנימין שי' קליין על ההתוועדות וכן בקשת ה-10 
אנשים לדולר.

הוא מסר לרבי, הרבי שמע ולא הגיב לו על הדברים.

בערב ר"ח כסלו, הרה"ח שלום חסקינד חזר לארץ, והוא כתב לרבי בפתק שהוא 
חוזר לארץ ומבקש ברכה, הרבי ענה לו:

"המצו"ב )י"א דולר(

מטובו למסור להרה"ח גליצנשטיין שי' שבאילת ות"ח על הטרחא".
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נוסח הכפרות במטרה  בתשמ"ח הדפסנו מעטפה מיוחדת לכפרות עלי' הודפס 
שהכסף לכפרות ילך למטרת צדקה של פעילות הבית חב"ד.

בדו"ח לאחר חודש תשרי, נשלחה דוגמא אחת לכ"ק אדמו"ר.

הרבי שלח את המעטפה חזרה,

וכתב בכתי"ק המילה ישראל )באנגלית( בצירוף שטר של עשרה ש"ח.
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יא' ניסן תשד"מ

וזוגתו תי'.... ולהצלחה רבה בעבוה"ק ובכלל
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טז' אד"ר התשל"ו
מענה כ"ק אדמו"ר על הצעת הנכבדות
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יז' אד"ש תשל"ח

"הרי בימי חה"פ - ביכולתו לעשות בעירו גדולות ונצורות ואיך יברח משם וכו' 
!!??
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יג' מנ"א תשל"ט

רב פעלים כו'
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יח' אייר תשל"ו
ברכה לחתונה
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ג' ניסן תשמ"ח

כן יבש"ט תכה"י ]=תמיד כל הימים[ ובהוספה ולחהפכו"ש ]= ולחג הפסח כשר 
ושמח[
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ב' אייר - מלכתחילה אריבער תשמ"ז

המכ' והדו"ח והפ"נ נת' ....בברכה להצלחת הטנק ובכלל
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ה' סיון תשמ"ג

מאשר הנני קבלת המכ' והמצו"ב )דו"ח מבצע פסח ולג"ב( בברכת החג ולהצלחה 
רבה בעבוה"ק ובכלל
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כ"ד שבט תשל"ו

בברכת מז"ט להשידוך בשעטומו"צ
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עש"ק וחנוכה תשל"ו

דו"ח, נתקבלו וכן הפ"נ והתמונות ות"ח
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בברכה לעסקנות באופן מסודר ולשידוך טוב בקרוב
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ב"ה כ"ד שבט ה'תשל"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה ישראל צבי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו בשבט, תשל"ט.

בשאלתו נידון סניף מתו"ת וכו':

ע"ע  והלוקחת  ת"ו  באה"ק  תו"ת  הנהלת-מרכז  חוו"ד  צ"ל  לראש  לכל  הנה  א( 
האחריות שבזה וכו'.

ב( לַמה שמזכיר במכתבו "משפיעים, ר"י וכו'" היוכל להודעיני גם מאין – לפי 
דעתו – "יקבל" כל אלה.

ורק לאחר קבלת מענה להכתוב לעיל, יש מקום לחוו"ד בזה מכאן.

"א"כ אין לפתוח הסניף,

כי באם אח"כ יתאמת החשש

)מפני השפעת האוירה החילונית

על הילדים ונערים שישלחו לשם(

הרי כו', וד"ל.

בקשר לשם עבור כנס נשים "שיחרור האשה הישראלית" הואיל לענות:

"הפירוש שמצבה עד עתה שעבוד".

מענות
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כשהוחלף שם הכנס – "האשה הישראלית ב-120" הואיל לענות:

"ויהא כ"ז בהצלחה 

אזכיר עה"צ."

מר"ח תשל"ח

ות"ח ת"ח על

הבשו"ט כן יבש"ט תכה"י

אזכיר עה"צ

נת' ות"ח

ודבר בעתו

בסמיכות לי"א ניסן

אזכיר עה"צ

כפשוט – להיות שליח חב"ד משרה מלאה והלואי שיספיק 

וביחד עם זה סגן מנהל ביה"ס הממ"ד ימין הרצוג כאן אי אפשר,

וכיון שעוה"פ שואל – יבחור באחת מאלה )1(

קדימה שימשיך ללמוד כאן בביה"ס, לע"ע, שנה נוספת )2(

אזכיר עה"צ

ותהא פעולה נמשכת

ובהוספה והזמן גרמא

אזכיר עה"צ

ואזכיר עה"צ

שיהי' )כהנ"ל( בשמחה וט"ל.

לצדקה שם
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כפשוט

היו הפעולות בהצלחה רבה מאד ובאהדה רבה אצל הציבור

אזכיר עה"צ

להצלחה רבה עוד יותר,

ולבשו"ט מתוך שמחה

אמיתית וטוב לבב

מובן וגם פשוט שלפתור

אנ"ש  רבני  דועד  העיקרים  מתפקידיו  כהנ"ל  דעות  וחילוקי  ומצבים  בעיות   .1
שיחיו בארה"ק

2. יפנה להנ"ל ויעשה בהתאם

3. בטח יודע שע"ד הנ"ל אירע בתוככי אנ"ש שיחיו מזמן אדמו"ר הזקן ועד עתה 
וסוף סוף מסתיים ברובא דרובא בשלום אמיתי

אזכיר עה"צ

"נת' ות"ח. הפ"נ, יקראו, בל"נ עה"צ,

בפרט הדו"ח והאלבום וכו' דהקייטנא.

בטח נת' המברק להגן"

כסלו תש"נ

בקשר למסיבת סיום הרמב"ם –

דו"ח מפורט וכו' וכן תמונות, אשלח בל"נ, בהקדם.

בקשר להכנות למבצע חנוכה –

"נת' ות"ח

ותהא פעולה נמשכת ובהוספה
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והזמן גרמא כנתינת כח דחנוכה

להוסיף בנר מצוה ותורה אור

מיום ליום

אזכיר עה"צ"

תמוז תשמ"ט

"אזכיר עה"צ.

וימשיך לבשר טוב

ובהוספה"
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כדי  במושב חצבה  הת'  עם  ביחד  עברנו  חנוכה,  למבצע  בדרך  באחד השנים 

להגיע למוצב צבאי. בנסיעתנו ברכב הצבאי נעצרנו ליד טרקטור מחובר לעגלה 

עלי' ישבו כעשרים ילדים. ירדנו מהרכב וחילקנו לילדים סופגניות, עלוני חנוכה, 

אמרנו עמם פסוקים ושרנו שירי חנוכה.

בהיות והייתה הוראה ממרכז צא"ח שדמי החנוכה מיועדים אך ורק לחיילים, 

וגם על השקיות של הדמי חנוכה הי' כתוב לחיילי ישראל, אזי לא נתנו לילדים 

דמי חנוכה.

מבצע  פעילות  על  ודיווחתי  קליין  שי'  בנימין  ר'  למזכיר  התקשרתי  בלילה 

חנוכה, וסיפרתי גם על הפעילות שעשינו עם הילדים.

הרבי שאל אותו:

"חנוכה געלט האט מען זיי געגעבן?".

בשנת תשל"ו, כשלושה חודשים לאחר שהגעתי לאילת מסר לי ראש העיר מר 

גד כץ, את מפתח העיר למסור לכ"ק אדמו"ר.

זכיתי למסור את המפתח לידו הק' של כ"ק אדמו"ר בהתוועדות י"א ניסן. כ"ק 

אדמו"ר פתח את הקופסא והביט במפתח, וכן קרא את המכתב של ראש העיר, 

שהי' מצורף. כשסיים, שאל: האם ראש העיר כהן. עניתי: כן. כ"ק אדמו"ר אמר: 

תאמר לחיים עבורך ועבורם שיהי' בהצלחה רבה.

לירות   100 לי  נתן  אדמו"ר  כ"ק  שבועות,  חג  אסרו  ביחידות  לזה,  בהמשך 

ישראליות ואמר:

אני נותן לך כאן 100 לירות למסור לראש העיר, השתתפותי בבנין אילת, ובנין 

אילת, הרי ראש העיר יכול לקחת את הכסף ולהשתמש בזה עבור עניני בטחון, 

היות וזו עיר גדולה וגם יש שם גבול ומתגוררים שם גם ערבים, וזה יכול להיקרא 

גם בנין אילת. אזי לא לזה כוונתי. כוונתי בבנין אילת לעשות דברים טובים עבור 

סיפורים
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יהודים באילת. לא בטחון, לא ערבים, רק דברים טובים עבור יהודים באילת.

בסיום היחידות נתן לי כ"ק אדמו"ר עוד 200 לירות ואמר:

תעשה בזה דברים טובים באילת.

באסרו חג שבועות תשל"ו, בשעות אחה"צ, כשהתפללתי מנחה בג"ע התחתון, 

בסידור של הרבי, עמדתי שמו"ע בפינה, בסמיכות ליציאה לעזרת נשים.

לפתע נפתחה דלתו של חדרו הק' של הרבי, )המזכיר ניסן מינדל הי' שם( והרבי 

אמר לו: קום אהער.

הדלת נשארה פתוחה, ואלו דברי הקודש שהרבי אמר לו:

דובר אתמול בהתוועדות אז מ'דארף זאך קאכן אין לימוד התורה, במילא גם 

אתה צריך זאך קאכן אין לימוד התורה, שאם לא, מה יגידו, אז דער מזכיר פון 

רבי'ן קאכט זאך ניט אין לימוד התורה.

אבי החתן שי' מוסר לרבי את מפתח העיר אילת
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סיון תשל"ו

לאחר סיום הפאראד, בל"ג בעומר תשל"ו, פרקנו בזריזות את הבימה המרכזית, 

בכדי שכ"ק אדמו"ר יוכל לעבור לעבר המכונית, בנסיעתו למקוה ואח"כ לאוהל. 

בזמן הפירוק קבלתי מכה חזקה ברגל הימנית וכו', קבלתי טיפול, אולם לא יחסתי 

לזה חשיבות.

בחג השבועות, שחל ביום ששי וביום הש"ק, התנפח לי הרגל, והיה כולו אדום 

עד הברך. כשחזרנו מהתהלוכה, כבר בקושי הלכתי, וביום השני של החג בבוקר, 

כבר ממש לא יכולתי ללכת, והיו לי כאבים עצומים.

במוצאי שבועות, לאחר שקבלתי כוס של ברכה, לקחו אותי לבית רפואה. לאחר 

בדיקה נאמר לי, שיש לי שושנה רצינית מאד, וזה עלול להתפשט, ועלי להשאר 

)בשבועות  כלפי מעלה.  הזמן עם הרגל  כל  ולשכב  ימים,  בבית הרפואה שבוע 

היה העליה לתורה שלי. החתונה התקיימה בארה"ק ביום חמישי י"ב סיון. ביום 

ראשון קבלתי הסידור מכ"ק אדמו"ר לפני תפלת מנחה, ובלילה נכנסתי ליחידות(. 

לך תספר לרופאים את כל הנ"ל, בזמן שהם אומרים שאתה צריך להשאר בטיפול 

שבוע ימים. בקיצור הודעתי להם שאני לא נשאר. הם כעסו מאד, וחתמתי על 

הצהרה שהנני לוקח אחריות על עצמי, וחזרתי ל-770.

למחרת ביום ראשון בלילה נכנסתי ליחידות. בקושי הלכתי. כשמסרתי הפתק 

לידו הק' של כ"ק אדמו"ר, לפני שפתח הפתק הביט בי ושאל: כשעזבת את בית 

בכלל  אולי  למטה,  הרגל  עם  למעלה,  הרגל  עם  לשכב  לך,  אמרו  מה  הרפואה, 

אסור לך לדרוך על הרגל.

עניתי: שאמרו לי לשכב עם הרגל למעלה, ועתה הנני הייתי אצל ד"ר זליגסון, 

ונתן לי זריקה.

מעשה  ובשעת  שטרות,  מספר  הוציא  הק',  שבשלחן  המגירה  את  פתח  הרבי 

אמר: היות ואנחנו אנשים שלא מתנהגים בניסים למעלה מהטבע, אצלנו צריך 

הכל להיות בדרך הטבע, אזי מחר תלך עוד הפעם לד"ר זליגסון, והוא יגיד לך מה 

לעשות עד הנסיעה ומה לעשות הלאה, )הרבי חייך( וזה יעבור.

אכן למחרת בבוקר הלכתי לד"ר זליגסון, במרפאה שלו בג"ע התחתון, אמרתי 

לו שהרבי שלח אותי אליו. והוא אומר לי, הרבי שלח אותך, אז התרופה היא, 

תשתה מיץ תפוזים טבעי וזה יעבור. )כדאי לציין, שע"פ רפואה אין כל שייכות 

זריקה, ומכתב לרופא  לי  נתן  וכן  בין מיץ תפוזים טבעי לשושנה רצינית מאד( 
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בארץ.

כשעליתי על המטוס ביום שני לא יכולתי ללכת, וברדתי מהמטוס הלכתי לבד 

רגיל ללא כל כאב ברגל. לא שכבתי כלל, והכל עבר מהר באופן ניסי, ועד היום 

לא נשאר כל זכר לשושנה ברגל.

יו"ט באילת, ביום א',  קטע מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א ביחידות אודות ב' 

אסרו חג שבועות תשל"ו

"בנוגע לזה שאתה שואל האם לעשות באילת יומיים יו"ט.

כמו שאתה כותב ששאלת שני רבנים, והם אמרו לך לעשות, אזי תשמע בקולם. 

ובכלל ענין יומיים יו"ט לא שייך לארץ ישראל או חוץ לארץ, זה שייך לפסק דין 

ובאם השלוחים לא הגיעו צריך לעשות  או לא,  כן הגיעו לשם  באם השלוחים 

יומיים יו"ט.

היות  אולם  יו"ט.  יומיים  לעשות  צריך  אז  הגיעו  לא  השלוחים  ובאילת  היות 

וישנה שם קבוצה שאומרת שאילת זה ארץ ישראל, ואילת הרי זה לא ארץ ישראל, 

אז תעשה שם יומיים יו"ט, אולם בתנאי שזה לא יהי' בשמי ושיהי' בחשאיות, 

היות ולא צריך אויסראיסן זיי די עייגין.

איני רוצה להגיד שמו, הי' רב, גאון, שעשה טועמל אודות תל אביב ועל יד תל 

אביב - שצריך לעשות שם יומיים יו"ט, היות והשלוחים לא הגיעו לשם, וזה ישוב 

חדש. בזמנו הוא עשה טועמל והשתיקו את זה;

שם  לעשות  צריך  הגיעו,  לא  השלוחים  ששם  ירושלים  יד  על  מקום  יש  באם 

יומיים יו"ט.

איני יודע מדוע יושבים כיום הרבנים ושותקים, אולי הם מפחדים ממחלוקת.

בשמי  יהי'  ושלא  יו"ט,  יומיים  תעשה  לך:  שאמרתי  כמו  תנהג,  אתה  אולם 

ושיהי' בחשאיות.

ומה יהי' אויב מוועט דיר חאפן?

זה חוץ לארץ, אל  יו"ט לא בגלל שאילת  יומיים  אז תגיד להם שאתה עושה 

תספר להם כזה דבר ארץ ישראל או חוץ לארץ, תגיד להם שאתה מסתמך על פסק 

דין שהיכן שהשלוחים לא הגיעו צריך לעשות יומיים יו"ט.
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בתשרי תשל"ז, ביחידות של אבי הרה"ח יצחק ז"ל,

הוא מסר את הפתק לכ"ק אדמו"ר, ולפני שהרבי קרא את הפתק, שאל:

מה עם הבן שלך?

אבי: איזה בן

נפול  תמיד  הוא  מדוע  מבין  לא  אני  כאן.  כעת  נמצא  הוא  צבי  ישראל  הרבי: 

בעיני עצמו, הוא פועל דברים גדולים. כשאתה יוצא מפה, תאמר לבן שלך שאתה 

מצוה עליו במצות כיבוד אב ואם להיות תמיד בשמחה ותאמר לו שאני אמרתי 

לך להגיד לו זאת.

למחרת נכנסתי ליחידות עם זוג' פייגא תחי', באמצע היחידות, הרבי הסתובב 

לכיוון שלי, הביט בי כל הזמן, ואמר:

השיטה שאתה עובד איננה נכונה, היות ואתה מעמיס על עצמך דברים גדולים, 

כסף  לעשות,  יכול  אינך  לעשות  יכול  ויותר ממה שאחד  בעיר,  לבד  אתה  והרי 

גם אין לך, ובמילא כשאתה לא מבצע את כל מה שאתה רוצה לעשות הנך נופל 

בשברון, בנפילת הרוח.

תלמד מהשלוחים שנוסעים כאן בארה"ב, מגיעים למקום, אז זה אחד לבד, אזי 

פועלים כמה שאחד יכול לפעול. כסף גם אין להם, אזי פועלים לפי ערך הכסף 

שיש להם, עשה כמו שהם עושים הרי שתהי' תמיד בשמחה בלי כל מרירויות 

)כ"ק אדמו"ר חייך מאד, ממש באופן מפליא( ועל אחת כמה וכמה בלי עצבות.
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מנחם מ.ח.ב. שי' ולפא

�����.indd   35 04/07/2014   16:22:20



36 | תשורה משמחת הנישואין

ברכה לחתונה – כ"ה מנ"א תשל"ז
במכתב דלהלן שנשלח לחתונת הורי הכלה הוסיף הרבי את המילים: "שאר 

בשרי".
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כ"ז תמוז תשי"ב 
בהיות אבי הכלה כבן שנתיים, היה מאושפז בבית הרפואה עקב בעיה בריאותית, 

זעליג ע"ה סלונים שלח מברק עם בקשת ברכה, במכתב  עזריאל  וסבו הרה"ח 

דלהלן שנשלח בקשר לעסקנותו הציבורית, אישר הרבי את קבלת המברק, והוסיף 

שכשאהיה עה"צ יזכירו לרפואה קרובה. מכתב זה לא בא בדפוס ומתפרסם כאן 

בפרסום ראשון.

"עתה נתקבל מכתבו מח"י תמוז,עם מאמרו שבמכ"ע ] שבמכתב עת[,וטוב טוב 

עשה בהדפסתו,והלוואי גם על להבא ובתוספת באיכות וכמות"
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ו' מנ"א תשכ"ב
המכתב דלהלן הוא המכתב הראשון שזכה אבי הכלה לקבל מהרבי )בהיותו 

כבן 12(, זאת לאחר שדיווח לרבי שמשתתף בפעילות "ישיבת ערב" של צעירי 

חב"ד בירושלים ובהתועדויות שנערכות שם, והוסיף שכתוצאה מזה משפיע גם 

על ילדים נוספים בענייני תומ"צ.

"וגזע צור מחצבתו, אשר ממשפחת רבנו הזקן הוא, יעמוד לו להצלחה בכל 

האמור"
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מכתב ב' כסלו תשכ"ח
בשלהי חודש מר חשון תשכ"ח מיד עם הכנסו של אבי הכלה ללמוד בישיבת 

תומכי תמימים המרכזית כפר חב"ד, לאחר המעבר מישיבת קול תורה שבירושלים, 

כתב מכתב לרבי, שבו מודיע הוא על המעבר, בצירוף בקשת ברכה להצלחה בכל 

העניינים, ועל זה כתב לו הרבי שכאשר יקיים מאמר רז"ל "יגעת ומצאת" בנוגע 

ליגיעה בלימוד התורה, תקוים אז ההבטחה "ומצאת", כשבסיום המכתב מוסיף 

בכתי"ק: "בברכה והצלחה בהנ"ל".
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מכתב לתלמידי הקבוצה תש"ל
היה  אלו  בשנים  )הנוהג  תש"ל  דשנת  הקבוצה  תלמידי  על  נמנה  הכלה  אבי 

שהיו נוסעים מחודש ניסן, עד אחרי חודש ניסן בשנה שלאחריו(, מספר חודשים 

קודם נסיעתם, בחודש טבת שנת תש"ל, חתמו כל תלמידי הקבוצה על פ"נ כללי, 

שבו כתבו לרבי שמתכוננים הם להגיע לפני חג הפסח השתא, ומבקשים ברכה 

להצלחה: "אשר יסדרו כל העניינים בהצלחה ללא כל מניעות והפרעות ח"ו", 

)הכוונה לקשיים שנערמו אז בקשר להשגת אשרות יציאה מהצבא(.

מכן,  לאחר  חודש  הרבי  אצל  ליחידות  קסלמן  ע"ה  חיים  שלמה  ר'  כשנכנס 

נשאל: "מתי הבחורים יגיעו?" וענה: "לקראת חודש תשרי הבא עלינו לטובה" 

)כנראה שמבחינת ההתארגנות של ההנהלה היה זה יותר נוח(. מיד אמר הרבי: 

"אבל הבחורים כתבו לי שהם מגיעים לפני פסח..".

המכתב שנשלח מהתלמידים:

וע"ז בא המכתב דלהלן, שהוגרל בין כל תלמידי ה'קבוצה' וזכה בו אבי הכלה 

שי'. בסיום המכתב הוסיף הרבי בכתי"ק: "בברכת הצלחה בלימוד התורה וקיום 

המצות מתוך אהיו"ר ]=אהבה ויראה[".
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י"ג מנחם אב תשל"ז
לאחר בוא הורי הכלה בקשרי השידוכין, שאל החתן את דעת הרבי לגבי שמו 

שמות  שהינם  טייכטל(  ע"ה  מנחם  חיים  ר'  )הרה"ח  חותנו  ושם  חיים(  )מ"מ 

דומים. וע"ז קיבל המענה: "הרי זה סדר הפוך, ז"א שם אחר, אך כיון שמעורר 

יוסיף לעצמו השם ברוך או יוסף או שם אחר כפי רצונו".

בהמשך להנ"ל כתב החתן שהחליט להוסיף את השם ברוך, והוסיף לשאול: 

א. לגבי הצעת רבנות בנתניה. ב. ביקש את הסכמת הרבי לכך שיקבעו את מקום 

מגוריהם -  בשליחות הרבי לאחרי החתונה - בשכונת קריית נורדאו בנתניה, וע"ז 

בא המכתב דלהלן. מעניין לראות שכבר במכתב זה כותב הרבי את השם החדש, 

"ברוך".
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ב' ניסן תשל"ח
לאחר חודש תשרי של שנת תשל"ח קבעו הורי הכלה את מקום מגוריהם בעיר 

נתניה, בהיותם משמשים כשלוחי הרבי לעיר, מיד עם הגיעם, החלו לעסוק במרץ 

בהפצת היהדות בקרב תושבי המקום, הכמתב דלהלן נתקבל לאחר שכתב אבי 

הכלה על ההריון הראשון של בנם בכורם, נוסף על נוסח הברכה הקבוע, הוסיף 

]=התורה  התומ"צ  בהפצת  רבה  "להצלחה  ועידוד:  ברכה  בתור  בכתי"ק  הרבי 

ומצוות[ ולחה"פ ]=ולחג הפסח[ כשר ושמח".
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ימי הסליחות ה'תשמ"ג
בקשות  בצירוף  ברכה,  בקשת  מכתב  הכלה  אבי  העביר  תשמ"ג  שנת  בשלהי 

ברכה של תושבי העיר, כמענה ע"כ בא המכתב דלהלן, כשהרבי מוסיף בכתב ידו 

)שנתקבלו מכתבים של( "דהתושבים שי'" 

"בברכה להצלחה בעבודה"ק ובכלל".
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מכתב י"ג שבט תשד"מ
במכתב דלהלן שנשלח בקשר עם הולדת אחת הבנות הוסיף הרבי את התואר 

"עוסק בצ"צ" ]=עוסק בצורכי צבור[ אלא שעושה זאת באופן מיוחד כשהמילה 

וכו' הופכת למלה 'עוסק'.
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תמוז תשכ"ח
שד"ב  הרה"ח  הכלה  דוד  כשכתב 
במצב  הטבה  על  לרבי  וולפא  הלוי  שי' 
זאב  יצחק  ר'  הכלה  סב  של  הבריאות 
הלוי ע"ה וולפא קיבל המענה: "ת"ח על 

הבשו"ט אזכיר עה"צ".

קיץ תש"מ
במהלך שנת תש"מ יצא הרבי במבצע 
"והשיב לב אבות על בנים". באותו זמן, 
כתב אב הכלה מכתב אל הרבי ובו בקשת 
ברכה עבור זוגתו העומדת ללדת ללידה 
ענה  נוספות  פעמים  שכתב  לאחר  קלה, 
לב  והשיב  מבצע  עה"צ,  "אזכיר  הרבי: 
אבות על בנים?" דהיינו שיש להיות מונח 

בעניין זה, ואין לדאוג על עניין הלידה.

תמוז תשמ"ב
לברכה  פתק  הכלה  אבי  כשהכניס 
של  בצירוף  הולדתו  יום  עם  בקשר 
בקשות ברכה מאנ"ש והמקורבים בנתניה 
קיבל המענה: "אזכיר עה"צ כאו"א שי' 

להמצטרך ולבשו"ט".

מנחם-אב תשמ"ב
לאחר  תשמ"ב,  אב  מנחם  ה'  א'  ביום 
למען  מפעילות  הכלה  אבי  שחזר 

"בשבוע  דו"ח:  כתב  בנתניה  המוסדות 
וב"ה  במונטריאול  הייתי  שעבר 
הצלחתי", מתח הרבי קו מתחת למילים 
עה"צ  "ואזכיר  וכתב:  הצלחתי"  "וב"ה 

שתומשך הצלחתו בכ"ז".

בחורף שנת תנש"א היה מצבה הכספי 
גזבר  ביותר,  קשה  נתניה  עיריית  של 
העביר  לוסטיג  דוד  מר  דאז  העירייה 
הכלה  אב  ע"י  הרבי  אל  ברכה  בקשת 
המענה:  נתקבל  וע"כ  הרבי,  שליח   –
באה"ק  עיר  זכות  וגדול  עה"צ  "אזכיר 
תומ"צ  בעניני  תוסיף  שההנהלה  וביחוד 

שבעיר".

תמוז תשל"ז
הורי  כתבו  תשל"ז  תמוז  י"ד  ה'  ביום 
הסכמה  על  ברכה  בקשת  לרבי  הכלה 
לשידוך שלהם, באותו לילה לפנות בוקר 
הורי  לבית  התשובה  נתקבלה  לט"ו  אור 
הכלה, בטלפון על ידי המזכיר ר' בנימין 
בשעה  ויהיה  השידוך  "טוב  קליין:  שי'  
טובה ומוצלחת אזכיר עה"צ, בטח יקבעו 
ביקש  )הרבי  לאלול הבעל"ט",  החתונה 
את  ולהודיע  להזדרז  קליין  שי'  מבנימין 
המענה, כדי שביום שישי תתקבל הברכה 

אצל המשפחה(.

מענות
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מזל טוב

לאחרי יוהכ"פ שנת תשל"ח כחודש וחצי אחרי נישואיהם, נסעו הורי הכלה אל 

הרבי, בשעה שהגיעו ל770 הי' הרבי באמצע התוועדות יג' תשרי,

בסיום ההתוועדות ניגש אבי הכלה עם שאר הטנקיסטים לקבל חבילת שטרות 

לו את  נתן  אליו הרבי  פנה  תורו  אז, בהגיע  נהוג  כפי שהי'  ע"מ לחלקם לקהל 

הדולרים וברכו בברכת מזל טוב!

יחידות יום ג' אור לכ"ה תשרי אסרו חג דחג הסוכות תש"מ

ארצה,  שובם  טרם  קודשנו,  בחצרות  הכלה  הורי  שהו  תש"מ  תשרי  בחודש 

למקום שליחותם שבנתניה, נכנסו ליחידות, )יחד עם בנם בכורם ר' עזריאל זעליג 

סיפורים
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שי' שגילו היה אז פחות משנה( על אף היותה יחידות פרטית דיבר אליהם הרבי 

בסגנון כמו בשיחה הנאמרת לקבוצה שלימה של שלוחים.

פון  איינער  יעדער  העלפן  זאל  אויבערשטער  "דער  מהיחידות:  נקודות  להלן 

האבן  וועט  איר  און  לכם,  המצטרך  הענינים  בכל  צוזמען  אלע  אייך  און  אייך 

אויך  און  כללים,  ענינים  די  אין  סיי  און  פרטים,  ענינים  די  אין  סיי   )?( הצלחה 

ובפרט )?( אין די ענינים דהפצת היהדות והפצת המעינות חוצה, און טאן דאס 

אלס בשמחה ובטוב לבב, און אין אן אויפן פון הולך ומוסיף ואור. דא וועל איך 

אייך ממנה )?( אין שליחות מצוה געבן דעם שווי אין ארץ הקודש בשליחותי, און 

דאס וועט מוסיף זיין בברכת השי"ת בכל המצטרך".

להלן בתרגום חופשי: "הקב"ה יעזור לכל אחד ואחד מכם, ולכולכם ביחד, בכל 

העניינים. שתהיה לכם הצלחה הן בעניינים הפרטיים והן בעניינים הכלליים, וגם 

בענייני הפצת היהדות והפצת המעיינות חוצה. ולעשות כל זאת בשמחה ובטוב 

את  לתת  בשליחות-מצוה  אתכם  ממנה  אני  ואור,  ומוסיף  דהולך  ובאופן  לבב, 

השווי בארץ הקודש בשליחותי, וזה יוסיף בברכת השם יתברך בכל המצטרך".

"מיינער א שוועסטערקינד"
בהתוועדות ט"ו באב תשמ"ב אמר הרבי: 'נמצא כאן זה שנוסע מחר לארץ- 

הוא?'  היכן  וולפא!  שוועסטערקינד"(,  א  )"מיינער  שלי  בן-דוד  הלוי,  הקודש, 

אבי הכלה ניגש מיד אל הרבי, הרבי שאל אותו: 'אתה נוסע מחר לארץ ישראל?' 

הרבי מזג לו 'משקה', ונתן לו בקבוק 'משקה' עבור כל הנוסעים ללבנון )במלחמת 

שלום הגליל(. והרבי הוסיף: 'תקיים התוועדות בכפר חב"ד. זהו דבר נפרד, אבל 

בעיקר לנוסעים ללבנון. ותאמר להם שמכיוון ששלחו לי ספרי תניא אלה שנדפסו 

בלבנון, מסתמא ישלחו לי גם את שאר ספרי התניא' )כידוע, הרבי רצה שייכנסו 

לכל הערים בלבנון וגם לביירות וידפיסו שם תניא(.

קהילה קדישא
באמצע חודש אלול של שנת תשמ"ז: נסע אבי הכלה לניו יורק לטובת המוסדות, 

כשאת חזרתו הוא מתכנן ליומיים שלושה טרם ר"ה, בכדי שיוכל לשהות במקום 

שליחותו, בימים הנוראים: את שבת סליחות הוא מעביר אצל הרבי, וביחד עם 

בחזרתו  הוא  'נזכר'  בחלקו,  שנפלה  הזכות  על  הגדולה  והשמחה  ההתרגשות 
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המתוכננת ליום ראשון, גם המראה של המוני האורחים המגיעים עם מזודותיהם 

ל-770 לא תרם לשיפור מצב רוחו, בחלוקת הדולרים של אותו יום ראשון, היה 

לו  נתן  נתון בהרגשת כאב, אך מובן שלא אמר לרבי דבר, בעוברו לפני הרבי, 

הרבי דולר לברכה והצלחה כרגיל, וכשפסע כמה פסיעות לעבר היציאה, קורא 

קדישא  בקהילה  לצדקה  "איברגעגעבן  באומרו:  נוסף  דולר  לו  ונותן  הרבי,  לו 

דיליה"... ועוד שפע של ברכות רבות שמעולם לא קיבל. כשהוא עושה את דרכו 

ארצה בהרגשה מרוממת ביותר.

בשלהי שנת תשמ"ח הוחלט על הקמת בית חב"ד המרכזי בנתניה. כשהתעוררו 

קשיים כספיים בקשר לבנייה, דיווח אבי הכלה על המצב וביקש ברכה על זה. 

וקיבל המענה: "בטח הגיע אליהם המדובר בימים האחרונים אודות בניה, אזכיר 

והורה  הבניין'  כ'שנת  שנת תשמ"ט  על  זמן  באותו  הרבי  הכריז  )כזכור  עה"צ" 

שכולם יתעסקו בבניה ויתברכו בהצלחה( למותר לציין על השיפור שחל במצב.

חצי שנה לאחר מכן, בי"ג אדר א' תשמ"ט במהלך חלוקת הדולרים עבר ר' ש. 

ש. שהיה אז נציג אגודת ישראל בעיריית נתניה, וסיפר על הסיוע שמגישים הם 

לבנית הבית חב"ד שהולך ונבנה, שאל הרבי: "מתי יסיימו את הבנייה?" הנ"ל 

וזה  רואה שאתה מחייך  "אני  יהיה אחרי החגים" הרבי:  בחיוך: "מקווים שזה 

סימן שאתה מרוצה, תגיד להם שאם הם רוצים שאני אהיה מרוצה, שיסיימו את 

מיוחד  דולר  לו  ונתן  באב".  עשר  לפני חמשה  הבית  חנוכת  את  ויערכו  הבנייה 

עבור בית חב"ד נתניה להצליח בכך. 

כשחזר ארצה, מסר את דברי הרבי לאבי הכלה. ועל אף שהדבר נראה כבלתי 

אפשרי, התאגדו כל אנ"ש שבעיר, סביב זה וסייעו לפועלים בתור משמרת שניה 

ובי"ד מנחם אב, התקיימה  לבנייה, עד שזכו לברך על המוגמר במועד הנקוב. 

ומיוחדת  ארוכה  ברכה  נתקבלה  הטקס,  פתיחת  לפני  קצר  זמן  הבית.  חנוכת 

הפרטים  בכל  ומוצלחת  טובה  בשעה  העניינים  כל  "שיהיו  בירך:  הרבי  מהרבי, 

ובכל העניינים תמיד כל הימים", והוסיף: "ויקוים בכל זה כפירוש ה' נתן )ואמרו 

רז"ל כל הנותן בעין יפה הוא נותן, ועל-אחת-כמה-וכמה כשהנותן הוא י-ה( והיום 

ערב י-ה במנחם-אב – קיימא סיהרא באשלמותא – שלא היו ימים טובים לישראל 

כט"ו באב וכו'".
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ברכה והצלחה פאר גאנץ נתני'
נוסף  דולר  הרבי  נתן  תשנ"א  סיון  י"ג  דולרים  בחלוקת  הכלה  אבי  כשעבר 

באמרו: ״ברכה והצלחה פאר גאנץ נתניה״ ]-ברכה והצלחה עבור כל נתניה[.

זיין  זאל  ״אמן.  שליט״א:  אדמו"ר  כ״ק  המוסדות.  בניית  עבור  ברכה  ביקש 

הרחבה בקרוב ממש״. ]-שתהיה הרחבה בקרוב ממש[.

ביקש ברכה עבור אחיו הרב ר׳ שד״ב שי׳ וולפא. הרבי נתן לו דולר נוסף ואמר: 

״זאל זיין גוטע בשורות. ]-שיהיו בשו״ט[ והוסיף בחיוך: ״ער דארף האבן אסאך 

מערער ברכות יעצט... דער אויבערשטער וייס וויפל ער דארף, וועט ער אים געבן 

מערער״.]-הוא צריך כעת הרבה יותר ברכות... הקב״ה יודע כמה הוא צריך והוא 

יתן לו יותר[.

ביקש ברכה ״עבור החולים בנתניה״. ואמר הרבי: ״שיהיו בשורות טובות״.
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י"ג כסלו תש"י
הרה"ח  הכלה  של  רבא  לסבא  מהוריי"צ  אדמו"ר  מכ"ק  מכתב  להלן  מובא 

עזריאל זעליג ע"ה סלונים, המכתב נתקבל כתשובה על דיווחו בנוגע להתוועדות 

גדולה שארגן בירושלים בר"ח כסלו תש"י, בקשר עם חודש הגאולה.

הוספה
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מכתבים לסב הכלה
הרה"ח חיים מנחם

ע"ה טייכטל
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כ"ו תשרי תשי"ב

החודש   – תשרי  דחודש  חב"ד  אגודת  דצעירי  בפעולת  הוא  משתתף  "בטח 

הכללי".
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ה' שבט תשט"ו
בשלהי שנת תשי"ד, כתב סב הכלה הרה"ח ר' חיים מנחם ע"ה טייכטל מכתב, 

ובו בקשת ברכה לקראת השנה החדשה. משלא נענה כתב שוב אל הרבי, בר"ח 

שבט של אותה שנה – בדאגה על אי קבלת המענה. וע"ז קיבל המכתב דלהלן:
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י"א ניסן תשכ"ה
בתחילת קיץ תשכ"ה הושלם בסייעתא דשמיא בניית שיכון חב"ד בירושלים, 

)אשר נבנה בברכות הרבי על ידי הסבא רבא של הכלה הרה"ח ר' עזריאל זעליג 

ע"ה סלונים(, בניסן של אותה שנה, כתב הרב טייכטל על רצונו לעבור להתגורר 

דאנ"ש  לסביבה  להעתיק  הסברא  שנכונה  "מובן  המענה:  נתקבל  וע"ז  בשיכון. 

בשעה טובה ומוצלחת".

�����.indd   56 04/07/2014   16:22:34



ט' תמוז ה'תשע"ד | 57 

ה' מנחם אב תשכ"ה
בכסלו תשכ"ה הוציא את חיבורו הראשון 'נתיבות חיים' חלק א'. סדרת חוברות 

שהוציא לאור, בהלכות הקשורות להנהגת היום יום. בקיץ אותה שנה, שאל, האם 

נתקבל  "ז"ע  נענה:  וע"כ  סדרה,  שבאותה  החלקים  שאר  את  להוציא  להמשיך 

]=דספר  נ"ח  דס'  החלקים  בשאר  שימשיך  שנכון  מובן  מנ"א  ו'  מיום  מכתבו 

נתיבות חיים[".
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ה' סיון תשכ"ט 
פרסום ראשון

"מאשר הנני קבלת מכתבו והפ"נ . . בברכה בקשר ליום ההולדת -לשנת הצלחה 

בגו"ר- כולל כמובן הצלחה בפרי עטו לזכות הרבים".

בנ.ב. מוסיף הרבי "החוברת ילקוט המועדים חוברת ג' נתקבלה, ות"ח" )חיבורו 

בענין שמירת המועדים(.
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זאת חנוכה תשל"ג
שנת  על  הראשון  חיבורו  את  לאור  הוציא  תשל"ג,   – השמיטה  שנת  לקראת 

השמיטה המוכר בשם 'ילקוט השמיטה' )המאגד בתוכו את כל הלכות השמיטה 

בצירוף המראי מקומות(, במכתב דלהלן מאשר הרבי את קבלת הקונטרס הנ"ל 

ביחד עם הוספה מיוחדת בכתי"ק:

השמיטה[  ]=ילקוט  ילה"ש  והקונטרס  מ"ח  מד'  המכתב  קבלת  אני  "מאשר 

ות"ח ת"ח על הנח"ר וכו'", המכתב מובא - בפירסום ראשון - בקשר עם שנת 

השמיטה הבעל"ט.
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י"א ניסן תשל"ד
"המכתבים וכן הספרי שו"ת ]=שאלות ותשובות[ נתקבלו ות"ח ת"ח" )הכוונה 

על 'משנה שכיר' על הש"ס של אביו, הרה"ג ר' יששכר שלמה הי"ד טייכטל(.

"הפ"נ יקרא בל"נ עה"צ".
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כ"ח שבט תשל"ו

"בטח משתתף )וישתתף ביתר שאת( במבצעים, וה' יצליחם".

�����.indd   61 04/07/2014   16:22:36



62 | תשורה משמחת הנישואין

י"א ניסן תשל"ז
לקראת י"א ניסן תשל"ז – שנת ה-75 להולדת הרבי – שיגרו מתפללי בית הכנסת 

שיכון חב"ד שבירושלים מכתב ברכה לרבי, במכתב דלהלן מודה להם הרבי על 

על  המכתב  ונתקבל  זכה  הכנסת  בית  ועסקני  הגבאים  מראשי  )בהיותו  הברכות 

ידו(.

"בהוקרה ובכבוד".
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א' דר"ח אד"ש תשמ"ו
מכתב נוסף שבו מעודדו הרבי להמשיך להוציא את ספרי אביו "בברכה להצלחה 

בההו"ל ]=הוצאה לאור[ דחד"ת ]=דחידושי תורה[ דאביו הרה"ג הי"ד ובכלל".
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מכתב - ימי אלול מ"ז 

"הרשימות והפ"נ נתקבלו ות"ח. . . בברכה להצלחה בכה"ע ]= בכל העיניינים[ 

ולבשו"ט"
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לסב  מהוריי"צ  אדמו"ר  מכ"ק  ראשון  בפרסום  מכתבים  מספר  מובאים  להלן 

הכלה הרה"ח ר' חיים מנחם ע"ה טייכטל.

ב' מר חשון תש"ט
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כ"א שבט תש"ט

בקשר להעתקת מגוריו מצרפת לארה"ק. 
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א' טבת תש"י
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לעילוי נשמת

הרה"ח ר' חיים מנחם ע"ה טייכטל

 מזקני חסידי חב"ד בירושלים
שימש רבות בשנים כגבאי ומשפיע 

ראשי בבית כנסת חב"ד שבשיכון חב"ד 
ירושלים, מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר 
נשיא דורנו אשר קירבו במאוד ועודדו 

 להוציא לאור את כתבי אביו
 הרה"ג יששכר שלמה הי"ד,וכן להדפיס 

את ספריו שלו

זכה לריבוי צאצאים " שלוחים" אשר 
פזורים בכל רחבי תבל בשליחות כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו

נלב"ע כ"ב  ניסן

אסרו חג דחג הפסח תשע"ד

ת.נ.צ.ב.ה.
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