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iiiפתח דבר  

בס"ד

פתח דבר
צאצאינו  בנישואי  זיכנו  הגדול  ובחסדו  גמלנו,  אשר  הטוב  כל  על  להשי"ת  מודים  אנו 

החתן התמים ר' מרדכי שי' עב"ג הכלה מרת חוה תחי'.

ומרחוק  מקרוב  שבאו  ומכרינו  ידידנו  משפחת  לבני  בזה  מובעת  והברכה  התודה 
מאושרים  וחיים  טוב  מזל  בברכת  שיחיו  צאצאינו  את  ולברך  בשמחתנו  להשתתף 

בגשמיות וברוחניות.

בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו, מוגשת בזה תשורה 
הרבי  בחתונת  'תשורה'  שחילק  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  הנהגתו  על  מיוסד  מיוחדת - 
ישיבות  של  סיפורה  את  המספר  א,  חלק  הברית"  בארצות  התמימים  "תולדות  הספר   -
תומכי  ישיבת  התייסדות  מראשית  הברית  בארצות  תמימים"  ו"אחי  תמימים"  "תומכי 
סקירות  המכיל  תשכ"ד,  שנת  עד  הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  הברית  בארצות  תמימים 
(קובץ  התקופה  ובעתוני  בספרים  ורשימות,  מסמכים  מכתבים  פי  על  ומחקרים, 
ידי  על  ונערך  (נלקט  ובארכיונים  בספריות  בכתובים  עדיין  ואשר  ועוד)  ליובאוויטש, 

התמים ר' יוסף יצחק שי' קעלער). 

המנהל  ע"י  שנתמנה  שפירא  שי'  דובער  שלום  ר'  להתמים  נתונה  והתודה  ההערכה 
ומתיבתא  תמימים  אחי  ישיבת  את  (שניהל  טענענבוים  מענדל  מנחם  יוסף  ר'  התמים 
דתומכי תמימים במשך למעלה מארבעים שנה) לסגן מנהל המתיבתא דתומכי תמימים 
אחי  ישיבת  ארכיון  את  להעורך  שמסר  יזמתו,  פרי  היא  הזה  שהספר  פארקוויי,  באשען 
על  טענענבוים),  הרב  ע"י  למשמרת  לו  תמימים" (שנמסרה  והמתיבתא "תומכי  תמימים 
לרשות  והעמיד  הברית;  דארצות  התמימים  תולדות  ספר  בתור  החומר  את  לפרסם  מנת 
העורך גם חלקים מארכיון חותנו הרב ניסן מינדעל (מזכירו של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ וכ"ק 
תמימים  תומכי  של  המשרד  עבור  מהיום  חלק  שנים  כמה  שעבד  דורנו,  נשיא  אדמו"ר 
משנת  בה  שלמדו  הישיבה  תלמידי  זכרונות  פי  על  חומר  בו  [ונוסף  הרש"ג)  במחיצת 
תש"א ואילך [חלק נדפס כאן בפירסום ראשון, וחלק נתפרסם בקובצי תשורות למיניהם 
או בשבועוני חב"ד: 'כפר חב"ד' (ומוספי אספקלריא), 'בית משיח']; ועל פי מה שנתפרסם 
מכבר בספר "תולדות חב"ד בארצות הברית", ובספר "זכרון רש"ז גורארי'" [אביו זקנו של 
החתן, הרה"ח ר' שניאור זלמן גורארי', היה ר"מ בישיבת אחי תמימים מיום פתיחתה בה' 
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תולדות התמימים בארצות הברית iv

שבט תש"א (בחדר הקדמי שב770, שהיא כעת חדר המזכירות של כ"ק אדמו"ר) עד סוף 
תש"ח,  קיץ  עד  תמימים"  "תומכי  והמתיבתא  תמימים"  "אחי  ישיבת  ומנהל  תש"ו,  שנת 

שאז מסר את ניהול הישיבה להרב טענענבוים]. 

ישראל  בני  אחינו  כלל  בתוך  יחיו  ביתו  ואנשי  כבודו  את  יברך  ית'  הוא  הטוב  הא-ל 
זו  משמחה  ללכת  שנזכה  העיקרית  בברכה  ובמיוחד  בשר,  עד  מנפש  מאליפות  בברכות 
האמיתית  וגאולה  המשיח  מלך  בהתגלות  ראשם",  על  עולם  "שמחת  העיקרית  לשמחה 

והשלימה.

הורי הכלה הורי החתן 

הרב פינחס דוד ואסתר וובר יוסף יצחק ודבורה לאה שטרנברג 
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