
בשיתוף הארכיון העולמי לתולדות העם היהודי

]יום[ א', ו' אייר, ואגאן ]קרון[ 
]מ[דטרויט לסנט לואיס

רעייתי הכבודה
ת"ל בעד הח"וחש ]טעות דפוס, 

וצריך להיות: החוה"ש, כלומר 
החיים והשלום[ כה לחי,

ביום שישי כתבתי לך את ]מכתב[ 
מס’ 208, שבוודאי קיבלת.

עכשיו רציתי לכתוב אליך, אבל 
הכתיבה ביד היא קשה. ]לכן[ אני 
כותב במכונה, זה יותר טוב מאשר 

לא לכתוב בכלל, ואצלי יש רצון 
לכתוב ואצלך יש רצון דומה לקרוא 
מכתב ממני, לא חשוב באיזו צורה 

הוא נכתב, העיקר שיהיה מה 
לקרוא.

כך פותח הרב יוסף יצחק שניאורסון, 
האדמו"ר השישי של חב"ד, את 
מכתבו לרעייתו נחמה-דינה, מן 

הרכבת הנעה בלב ה"מידווסט" של 
ארצות הברית, ממישיגן למיזורי. 

משם ממשיך הרבי לתאר בפרוטרוט 
את השבת שלו בעיר דטרויט, ואת 

ההנאה שהייתה לו בליל שבת 
מקריאת מכתבה.

הרבי, שחי אז בריגה שבלטביה, 
נסע ב-1929 לארץ ישראל ולארצות 

הברית כדי לבקר במרכזי החסידות 
שלו. הוא הקפיד לשלוח לאשתו 

מכתבים, לפחות אחד לשבוע, ולרוב 
בכתב יד. במכתבים הוא דיווח על 

הקורות אותו, ולא שכח לברך אותה 
לכבוד יום הולדתה.

המכתבים האלה הם חלק מאוסף 
בן קרוב למאה תיקים מעזבונו של 

הרב יוסף יצחק שניאורסון שנמצאים 

מנבכי הארכיון

הרבי מליובאוויטש כותב לאשתו, מאמריקה של סוף שנות העשרים

העיקר שיהיה מה לקרוא
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 

עוסק בהצלה, בשחזור ובשימור של 

תיעוד היסטורי של העם היהודי על כל 

תפוצותיו, מימי הביניים ועד ימינו.

מאז היווסדו לפני למעלה משישים שנה 

על ידי קבוצת היסטוריונים ואישי ציבור, 

הצליח הארכיון לאסוף את ארכיוניהם 

של אלפי קהילות, ארגונים, משפחות 

ואישים יהודיים מ–64 ארצות. היום 

מוחזקים בארכיון קרוב לשישים מיליון 

דפים של חומר מקורי, החל מהמאה 

ה–14.

כדי להשלים את החומר היהודי, שהוא 

לעתים קרובות מקוטע, מקיים הארכיון 

עבודות סקר שיטתיות בארכיונים לא 

יהודיים בחו"ל, במטרה לגלות ולתעד 

מקורות המתייחסים ליהודים. מבחר מן 

החומר המתגלה בסקרים אלה מצולם 

על סרטי מיקרופילם ועומד לרשות 

החוקרים בארכיון בירושלים. קרוב 

לעשרה מיליון תאי מיקרופילם כבר 

צולמו, וחומר רב בעל חשיבות מחכה 

לתורו.
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במוסקבה, בארכיון המורכב רובו 
מאוספים שהרוסים לקחו שלל 
מהגרמנים לקראת סוף מלחמת 

העולם השנייה. עיזבונו של הרבי הוא 
אחד מאוספים רבים של קהילות, 

ארגונים ואישים יהודיים שהוחרמו 
על ידי השלטון הנאצי. ניירותיו של 

הרבי הוחרמו כנראה כאשר חולץ 
מוורשה אחרי פרוץ מלחמת העולם 

השנייה ועבר לארצות הברית.
האוסף כולל דברי תורה של הרבי, 

מסמכים אישיים, והתכתבויות 
שלו ושל חסידיו בענייני החסידות 

ומוסדותיה. בין הכותבים גם רבי 
שניאור זלמן מלובלין, סבו של 

יצחק שדה, שהתיישב בירושלים 
בערוב ימיו והיה ממנהיגי חסידות 

חב"ד בארץ ישראל. מכתבים רבים 
מחסידים ברוסיה הסובייטית מעידים 

על ניסיונותיו של הרבי לשקם 
את יהדות רוסיה תחת השלטון 

הקומוניסטי.
בין המסמכים האישיים נמצאים 

שטר התנאים של הרבי משנת 
תרמ"ו )1886( עם נחמה-דינה בת 

הרב אברהם שניאורסון מקישינעוו, 
מכתבים מחותנו אליו ואל אשתו, 

הזמנה לחתונת בתו חיה מוסיא עם 
מנחם מנדל בן לוי יצחק שניאורסון 

)לימים יורשו כאדמו"ר(, מכתביו אל 
אשתו, וכן שלוש מעטפות שהכילו 
קבלות על הכנסות מקופת חיסכון 

וינאית שעליהן היה כתוב "עבור בתי 
שיינא תחי'", “עבור בתי חנה תי'", 

"עבור בתי חי' מוסיא תחי'".
הדסה אסולין

רכבת של הנורת'רן פאסיפיק, 
מראשית המאה העשרים

צילום: ג'ורג' מ' וויסטר, מאוסף ספריית 
הקונגרס
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או פנו אלינו בדואר 
 האלקטרוני

אצלנו לכסף שלך יש גם
ערך היסטורי!
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