úøëæî
ïéàåùéð úçîùî
ìù

åéçéù à÷ùåî ' éç å ïñé ð

øò á ò

ã " ò ùú ' ä , åìñë ç " øãá
àãàðà÷ , ìàòøèðàî

ב"ה.

פתח דבר
אנו מודי לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו ,החת הרב התמי ניס,
והכלה המהוללה מרת חי' מושקא שיחיו.
התודה והברכה לכל קרובי המשפחה ,ידידי ומכירי ,שהואילו לבוא לשמוח אתנו ביו שמחת לבבנו,
ולבר את החת והכלה שיחיו ,ואותנו כולנו ,בברכת מזל טוב וחיי מאושרי בגשמיות וברוחניות.
בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את המשתתפי בשמחתנו בתשורה מיוחדת – על יסוד הנהגת כ"ק
אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחתונת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו – הכוללת) :א( כמה מכתבי – בפרסו ראשו
– מגוכתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בנוגע למינוי שד"ר של סבארבה של החת הרה"ח ר' אליהו ע"ה
עבער) .ב( כמה מכתבי לסבא של החת הרה"ת ר' ניס ע"ה עבער) .ג( מכתבי מסבא של הכלה הרה"ת
ר' יהודה ליב ראסקי ובה (1 :מכתב שכתב ל"שליש" ובו בקשה והסבר מפורט מדוע עליו לנסוע ללמוד
בצל רבינו (2 .מכתבי שכתב )וקיבל( בשבתו בשבת תחכמוני בהיותו בחור בד' אמות של נשיא דורנו.
 (3מכתבי שכתב )וקיבל( בהיותו בשליחות במרוקו – ותוכנ התקשרות לנשיאנו (4 .כמה עניני מלפני
שלשי שנה ,שהיא כקביעותה של שנה זו – מארכיו אבי הכלה.
האל הטוב הוא ית' יבר אתכ ואותנו ,בתו כלל אחינו בנ"י ,בברכות מאליפות מנפש ועד בשר,
ובקרוב ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש.
מוקיריה ומכבדיה

משפחת עבער

משפחת ראסקי
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מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בו ממנה את סבארבה של החת  ,הרה"ח ר' אלי' עבער לשד"ר
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המש וסיו מכתב הנ"ל
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ב"ה .א' כ"א שבט ,תרפ"א
רוסטוב דא
כבוד ידידינו אוהבינו ,מקושרי כ"ק אבותינו ,אבות העול ,רבותינו
הקדושי ,זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,שומרי פקודת ומחבבי
אורחות ורצונ הקדוש ,יושבי עיר ויטעבסק ,האראדאק ,ליאזני,
רודניא ,ליובאויטש ,ארשע ,יצ"ו
ד' עליה יחיו ,ויתענגו על רוב טוב הוי' בגו"ר.
לשלו אי סו ,ולברכה אי ק.
בגשתי אל הקדש ,לקבל הברכה הבלתי מוגבלת העליונה ,לקיי את אשר צוֵ תי מאת
הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,הכ"מ ,בכתב צוואתו הגלוי'
והמפורשה ,האמורה בבקשה ודרישה ,אלי ואליכ ,הנה כהיו מלאתי יד תלמידינו
הנעלה ,וו"ח אי"א מוהר"ר אלי' שי' עבער ,לנסוע בכל המקומות המבוארות ,לחזור דברי
תורת אל חי ,הבאה אלינו – בחסדי אל עליו – ע"י עבדיו כ"ק אבותינו רבותינו הקדושי,
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,אשר לטל אורות היו דבריה הנשגבי בכל עת ,ומה ג עתה,
אשר הוא הנוח היחידי ,לעודד הנפש ,להרימָ ה מטיט מצולת חומר הדאגה והתלאה –
יעזר האל וירוִ יחֵ  – ולהעמידה על בסיס האמת וחיבת הקדש——.לפקח על אוס
וסידור קופת רבינו מאיר ,ולעורר על תמיכת קופת ישיבת תומכי תמימי ,וליסד קופת
רבינו ,כאמור במכתבי מי"א טבת ש"ז.
גודל בקשתי לקרב ,את ידידינו הנ"ל שי' בכל מיני קירוב ,אשר מהותו הפרטי ,ת"ל
בדעת ובכשרו ,והיותו מנבחרי תלמידי התמימי יחיו ,הנהו כהיו עומד לפניכ
במַ לְ אֲ כות מורכ ורבכ הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק ,זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,הכ"מ ,אשר
עבד ושקד בטובתכ הזמני והנצחי ,שני רבות בעמל נפש טהורה ,ברוח ובגש ניב שפתי
קדש בשיח שרפי אל ,בתורה ועבודה ,ואשר כהיו ישא רינה ותפלה את פני אל ר ונשא,
לעורר הבריכה העליונה ,להשפיע שפעת חיי מנוחה אֹשר ועשר ,להַ שרות ברכת אלקי
השמי והאר ,בכל מעשי ידי תלמידיו ותלמידיה ,המקושרי לרצו עבדי הוי'.
בהיות הר"א שי' הנ"ל ,עמוס עבודת הקדש ,ועתו יקרה ביותר ,בתלמוד תורה ברבי,
אשר ע"כ לא יעכבוה ,בכל מקו יותר מכפי ההכרח ,ויסתפקו במועט ,בכוונה לש שמי.
ואני תפלה לאלקי אבותיי ,אשר עינַי תחזינה ,צא מרעה הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,הכ"מ ,תלמידיו יתומיו ,נוהַ רי על טוב הוי' ,הוגי בתורת ד'
ומקיימי מצוותיו ,עוסקי בצדקה וחסד ,מטהרי לבות בדבוק חברי ,ויופי המדות,
כדרישת רבותינו הקדושי מאתנו ,מצליחי בעניניה ,בריאי ושלמי ,ה ,בית
וזרע בגו"ר.
והיו ברכה ושלו כאוות נפש ,והמוקיר ומכבד ברגשי
כבוד ויקר
ב מור ורב יוס יצחק שניאורסאה
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מכתב רבינו לאבי הכלה בעת לימודו בברונא

מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לועד המפקח לתת להרה"ח ר' אלי' עבער על הוצאות נסיעתו
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מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ליושבי עיר נעויל ,בו מודיע לה אשר מצב העניני
דורש את נסיעת משפיע הרה"ח ר' אלי' עבער בתור שד"ר בהעיירות הסמוכות

––8

ã " òùú ' ä åìñë ç " øãá – øòáò åéçéù à÷ùåî ' éç å ïñéð ìù ïéàåùéð úçîùî úøëæî

ב"ה .ב' כ"ב שבט ,תרפ"א
רוסטוב דא
כבוד ידידינו אוהבינו ,אוהבי תורה ויראה ,מקושרי אבותינו רבותינו
הקדושי,
יושבי עיר נעויל ד' עליה יחיו.
שלו וברכה.
הנה מצב העניני ,דורשי אשר משפיע תלמידינו היקר והנעלה ,וו"ח אי"א מוהר"ר
אלי' שי' עבער ,יעשה נסיעה בהעירות הסמוכות אליה כאמור במכתבי איליו .ולזאת גודל
בקשתי שלא למנוע אותו ,ומבלי עכבו מהפועל הנחו הזה ,והשי"ת יהי' בעזר ללמוד
להבי ,ולהשכיל ולקיי בפועל ככל אשר ילמדו.
והיו ברכה כאוות נפש וכחפ ידיד הדורש שלומ וטוב
מוקיר ומכבד
ב מור ורב יוס יצחק שניאורסאה

❖
ב"ה .ב' כ"ב שבט ,תרפ"א
רוסטוב דא
כבוד חברי ועד המפקח על שלש הקופות ,רבינו מאיר ,תומכי
תמימי ,קופת רבינו ,יצ"ו
בעיר נעויל יצ"ו ,ד' עליה יחיו ויתענגו בגו"ר.
שלו וברכה.
על תוק מכתבי זה ,יואילו לית לחבר הועד ידידינו היקר ,תלמידינו וו"ח אי"א מוה"ר
אלי' שי' עבער ,כמה שיודרש לו על הוצאות נסיעתו בעיירות הסמוכות כפי שכתבתי לו,
ויחַ שבו זאת על חשבו שילוח לפה ,וכאשר אקבל מכתב בידיעה ,אמסור זאת להקופה
שיכתבו ,לזכות.
הנני מציע להועד הנכבד למלאות יד תלמידינו הנכבד מר מרדכי אליעזר שי'
לאפאטאווסקי לנסוע מטע הועד להתחנות )סטאנ'( והעירות הסמוכות לה במסה"ב
העולה נעויל פעטרגראד כאמור במכתבי אל תלמידינו הנ"ל ,ולית למו הוצאות הנסיעה
כנ"ל.
והיו ברכה ,ומאושרי בעבודת לראות פרי מעולה ,כאוות
נפש וכברכת ידיד ומוקיר
ב מור ורב יוס יצחק שניאורסאה

❖
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מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לסבא של החת הרה"ת ר' ניס עבער
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מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לסבא של החת ר' ניס עבער
חתימת המזכיר ,וכ הכתי"ק בצד השני של הגלוי' – של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה
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מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לסבא של החת ר' ניס עבער
מענה על ברכתו לרגל בוא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ צלחה לארצות הברית
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מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לסבא של החת ר' ניס עבער
ברכה לשידו טוב
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מכתב כ"ק אדמו"ר לסבא של החת ר' ניס עבער
בנוגע לביכל חסידות של קרוביו ששלח לכ"ק אדמו"ר
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מכתב כ"ק אדמו"ר לסבא של החת ר' ניס עבער ע"ד הקיצור בדו"ח
אודות ההתוועדות ע האורחי שבאו מכא וע"ד הצעה של דירה שמיקומה אצל הי

מכתב כ"ק אדמו"ר לסבא של החת ר' ניס עבער
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מכתב של הרה"ח הרה"ת ר' שלו שיחי' פלדמ להרי"ל רסקי
המתאר את קורות בואו פע הראשונה לחצרות קודש בשנת תשי"ג
ב"ה .אור ליו ה' ז' טבת שנת תשי"ג
לכבוד חבירי היקר מר ליב ראסקי יחי'
שלו וברכה!
כשלושה שבועות מקוד באתי לבית קודשי קדשי הוא בית של אדמו"ר נ"ע וכ"ק אדמו"ר שליט"א.
באתי לנ.י .השכ בבוקר ,באו לקראתי כמה בחורי ,בתוכ יוס בליזינסקי צבי לרמ יואל כה ב ציו
דער פוילישער פו טאשקענט ,מנח ש טוב ,ג בחור אחד אמריקאי שהוא הי' אצל הנהג של הטקסי
ששכרו.
הדר היתה קצת רחוקה אתה כבר יכול לצייר את הרגשתי בשעה שאני יודע שעוד קצת ואני אעמוד בד'
אמות של כ"ק אד"ש .הרי עוד יותר ,התחילו החברה והעיקר צבי לרמ לצייר לי ממש לא שאני נוסע,
ושממש פה ברחוב הזה הול כ"ק אד"ש .ויכול להיות שתיכ שאני יוצא מהטעקסי ניפגש איתו.
וככה ממש נפל עלי אימה ופחד ,זה הי' בבוקר ונכנסנו באמצע הדר למקוה ,המקוה הזו הי' לי קצת לא
באותו ההרגש כמו בבריכה בלוד.
אנו באנו לישיבה לאמצע הסדר של חסידות ,לא חשבתי הרבה ,וישבתי ללמוד כמו כל הבחורי ,אבל לבי
ועוד קצת נופלת מאתי.
אח"כ התפללתי ואכלתי ,והוצרכתי לנסוע ע יוס שיחי' בליזינסקי ,אודות הניירות ,מפני שלא הי'
אצלי עוד מסודר ,ולקח זה אצלינו כמה שעות וחזרנו בשעה שכבר עמדו כול וחיכו עד שיכנס כ"ק אד"ש
להתפלל .באמצע רואה הנני שכל הבחורי נדחפי אל הפתח ,ורק פתחתי את עיני ,והנה נכנס כ"ק
אד"ש באותו צד החדר שהוא עומד ש אי עומד ש איש ,וכול מביטי רק אל נקודה אחת ,כ"ק
אד"ש ,זה פעל עלי רוש גדול ,אי שבשעה שכ"ק אד"ש נמצא בבית הכנסת הרי ממש כול בטלי.
בתפלת מנחה זו הי' פע הראשונה שראיתי את כ"ק אד"ש.
ביו חמישי בשעה שתי וחצי בער נכנסתי ליחידות ,בתחילה נתבטלתי לגמרי ,רק ראיתי שהיתה ידי
בשעה שנתתי את הנייר שכתבתי מקוד לכ"ק אדמו"ר שליט"א לבנה כשלג .אבל אח"כ נתיישבתי קצת
וזוכר הנני את כל מה שאמר.
לבסו ביר אותי בזה"ל :זאלסט לערנע תורה ביראת שמי ,זאלסט זיי א חסיד ירא שמי ולמד ,
מע זאל פו דיר הנאה האבי אי גשמיות או אי רוחניות.
בכלל ,את הציור שמרגישי קוד שנכנסי ובשעה שאומרי שהוא הול עכשיו ליכנס וממש בשעה
שפותחי הדלת ?? הוא עני שמי שלא ראה את זה ...
ג כבר זכיתי להיות על שלושה התוועדויות.
הראשונה תפסתי מקו טוב ליד כ"ק אד"ש ושמעתי וראיתי הכל בפרטיות ,בכלל הנה בשעה ששומעי
מאמר או שיחה מכ"ק אד"ש הנה העיקר מסתכלי לבי השורות ,ובמילא את זה אי אפשר לכתוב
במכתב רק שצריכי לראות את זה,
עיקר סדר ההתוועדות של י"ט כסלו כבר כתב מזה יוס בליזינסקי לצבי ליפש.
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בשבת חנוכה א' ,הרבי אמר מאמר עמוק בעני מה שנרות חנוכה ה דוקא לאחרי שקיעת החמה,
והסביר את ההפרש שבי אצילות להאור שמתעל ע"י הפרסא לבי"ע ,ועיקר עני של בריאת העולמות
הוא בשביל עול הזה הגשמי דוקא כמו שכתוב בתניא פרק ל"ח .והיה על זה שלושה טעמי והסברי
מחולקי זה מזה ,עני של נרות המקדש שהיו בעוד יו דוקא עני של נרות שבת ויו טוב שה אחר
שקיעת החמה דוקא .ג היו שיחות קצרות בהמש לעניני המאמר.
בשבת חנוכה ב' היתה התוועדות ארוכה עד השקיעה ממש ,כ"ק אד"ש עשה קידש ואמר כמ"פ לחיי על
כוסות מלאי וגדולי עד הסו.
 ,וועל אי איבערזאגי א שטיקל מאמר פו צ"צ,
ואמר בתחילת ההתוועדות
ואמר עוד ,וועט איר זי ניט דארפי אויפשטעלי  ,או אי וועל זי ניט דארפי אנשטרענגע ,וועט זיי
מיר גוט או איי גוט.
אח"כ היתה שיחה ארוכה בהסבר העני של הפסוק היתה לי דמעתי לח יומ ולילה באמור אלי כל
היו אי' אלוקי ,בשיחה זו בכה כ"ק אד"ש בשעה שאמר הלשו הזה :פארוואס איז דמעתי לח יומ
ולילה ,מפני באמור אלי כל היו אי' אלוקי ,ואמר מילא ביי דע דאוונע ,מילא ביי דע לערנע ,אדער
ביי א פארבריינגעניש איז שטייט דא יעדערער אי א תנועה פו עליה למעלה .אבער א גאנצי טאג איז
ניכר אי דיר דער אויבערשטער ,ובשעה שאמר המלי האלו התחיל לבכות בקול ויש את ידו על מצחו
ועיניו ובכה כ"כ עד שחרדה ממש נפלה על כל העול שהי' ש ,ובשעה שבכה ועיניו ופניו היו מכוסות,
אמר )בקול נמו ושבור מצד הבכיות( ,ער דאוונט געשמאק ,ער קומט אהיי קלייבט ער זי אויס ביי
דע עסי א חלק יפה ,או ער פילט א טע אז עס פעלט זאל ,דערזאלצט ער ,איז וואס האט ער פאר א
שייכות מיט דע אויבערשטי  ,ער שיקט אוועק דע אויבערשטי אי עומק רו ,או ער איז אי עומק
תחת ,או ער האט נא טענות פארוואס האט ער ניט קיי געשמאק אי דאוונע או פארוואס האט ער
ניט קיי גוטי אפלייג אי לערנע או אז ער האט מקבלי טענה'ט ער פארוואס האט ער אוי זיי קיי
השפעה ניט.
ואמר :ווע ער וואלט וויס ווער ער איז ,וואלט ווער רעכט אלע קושיות .בשעה שאמר ווע ער וואלט
וויס ווער ער איז היתה בכי' נוראה ? ועמוקה.
אח"כ אמר) :היינו באמצע השיחה הזאת( ,אי גמרא איז פארא אז עס זיינע געווע צוויי בדחני וואס
האבי משמח געווע איד  ,האט מע זיי דערפאר געגעב עוה"ז או עוה"ב או עצמות ומהות א"ס ב"ה.
איז וואס זאל אי איי מאכי אומעטיק ,ואמר שיחה שמחה ,וציוה לנג נגו שמח ואמר אבער ער זאל
זיי א ריר פו ארט.
רוצה ומוכרח הנני לקצר ,א שבשיחה זאת היו עוד כמה דברי ,רק אכתוב ל דבר אחד מה שאמר
לאיש א' פרטי ,ציוה לו לומר לחיי על כוס מלא ואמר דער רבי איז דא דער זעלבער נאר ער האט זי
אנגעטא אי אנדערע לבושי או נא אי העכערע לבושי או איידעלערע לבושי.
ג אמר שפע סיפר דער מזריטשר מגיד לכ"ק אדה"ז איזה סיפור שהי' בו עני של גילוי אליהו ואמר
כ"ק אדה"ז כי הוא רוצה לראות אותו ואמר כ"ק אד"ש :איז ביי אלע נשיאי איז דאס שוי בגילוי נאר
דאס דאר זיי למטה מעשרה טפחי.
כתוב מה קיבלת על מכתב תשובה מכ"ק אדמו"ר שליט"א.
כתוב מה נשמע חדשות אודות ניירותי
שלו פלדמ
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מכתבו של הסבארבא הרה"ח הרה"ת ר' יעקב יוס ע"ה רסקי לבנו הרי"ל אודות מכתביו
ב"ה .יט טבת תשמ"ג כפר חב"ד
לבני יקירי רב חביבי שלוחא דרבנ כ"ק אד"ש הרה"ת י"ל נ"י
עב"ז א"ח עט"ב היקרה מרת האדע רייזל תי'
ע כל יו"ח הנחמדי שי' ,כול יעמדו על הברכה ,חיי עד העול
שלו וברכה
 ...באמתחת המכתבי שאני אוס מצאתי הרבה מכתבי של משנות תשיגיד,
היינו העתק המכתב שכתבת אז לב גוריו כו' לפני נסיעת ,והמכתבי שכתבת לכא מאמריקה אחרי
שהגעת למחוז חפצ בהצלחה ,וכשקראתי עכשיו מעניי מאוד לקרוא אי שנועזת בהעזה של קדושה
להוציא היתר יציאה מכא מאבי אבות כו' ,והשי"ת ברוב רחמיו הצליח דרכי.
וכ המכתבי מההתוועדות ל"ג בעומר כו',
יש לי עוד הרבה ,א תרצה אשלח כול אלי.
יעקב יוס

❖
העתק המכתב שכתב הרי"ל רסקי להרבי אודות פגישתו ע שליש ראש הממשלה
ב"ה .עש"ק פ' ראה תשי"ג
לכ"ק אדמו"ר שליט"א
הנה היות שהתחלתי לעשות ניירות הדרושות לנסיעה לארה"ב ע"פ הסכמת כ"ק ,והי' אצלי מניעות
ועיכובי גדולי ממשרד הביטחו וג כתבתי מעני זה לכ"ק אבל לפועל עוד לא יצא שו דבר ,על כ
נפלה ברעיוני אפשר לכתוב לנשיא המדינה ולראש הממשלה ושר הביטחו וכ עשיתי ,וכתבתי בזה
הלשו ... .. :
והנה הגיע לי מכתב משלישו של ראש הממשלה מר ארגוב שהוא מציע לי שאני יבוא למשרדו לירושלי,
והנה באתי למשרדו ושאל אותי זה אתה רסקי ? אמרתי כ  ,ב כמה אתה? ועניתי ב עשרי ,כמה זמ
אתה באר? עניתי ארבע שני וחצי ,תספר לי בבקשה אי נשארת יהודי ברוסיה? אמרתי הנה היות
שבישיבה אנו מדברי באידיש על כ קשה לי לספר עני פו א איבערלעבונג בעברית אבל בכלל אני יכול
לדבר בעברית ,אז אמר לי כבקשתי דבר באידיש ,והתחלתי לספר מה שעלה אז ברעיוני הנה בשנת תרנ"ז
נתייסדה ישיבת תומכי תמימי בליובאוויטש בנשיאות כ"ק אדמו"ר הרש"ב ובישיבה זו למדו גמרא
וחסידות ,וחסידות זה מחקר אלוקי ,והישיבה ההיא היתה מובדלת מכל הישיבות בכמה וכמה עניני,
והעיקר בישיבת תומכי תמימי היה מושרש העני של אהבת רעי ,ואח"כ הבחורי נתגדלו וג יצאו
מהישיבה וכול נתאחדו ביחד ,והעיקר אצל מנהיג כ"ק אדמו"ר הרש"ב ,וכ התחילה ברוסיא נוער
חדש וחזק ואח"כ נעשית המהפיכה ברוסיא ובעני היהדות נעשה יותר גרוע התחילו לסגור הבתי כנסיות
ות"ת ומקוואות ,ואדמו"ר הרש"ב נסתלק ובנו האדמו"ר הריי"צ לקח על עצמו את כל העבודה לחזק
היהדות ,וכל החסידי התמסרו לאדמו"ר בלב ונפש ואז התחילה העבודה הקשה והיעבסעקציא לחמה
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נגד היהדות ,ובפרט נגד מנהיגינו .כי מה שה הרסו הוא אדמו"ר וע חסידיו בנה .על כ ה החליטו
שצריכי להתפטר מהמנהיג הזה ,ובכ הושיבו את האדמו"ר במאסר ,ומתחילה רצו להרוג אותו ,ואח"כ
נשפט לעשר שני מאסר ,ואח"כ לשלש שני מאסר ,עד שב"ה ביו י"ב תמוז תרפ"ז יצא לחפשי ויד
החסידי היתה על העליונה.
אבל הבשורה הטובה לא אחזה הרבה זמ  ,כי כ"ק היה מוכרח לצאת מרוסיא ,והנה הוא קרא לעשרה
חסידי ונת ולקח מה תקיעת כ ,שיעמדו בראש היהדות ,וכל החסידי נתאחדו כול ביחד ,באהבת
רעי ,עוד ביתר שאת ,וג היו באי ומתקבלי מכתבי התעוררות מכ"ק אדמו"ר ,שזה נת הכח לא
להתפעל מה.
שאל אותי :ואי אתה נשארת יהודי? אז עניתי לו ,מה שנוגע אלי בפרט הנה כ הוא העני ,אנחנו זאת
אומרת המשפחה שלנו גרה בלנינגרד ,והמשפחה שלנו היינו חמשה ילדי ,והנה ברוסיא היה חוק חינו
חובה ,והיה מוכרחי ללכת לשקאלע ,אבל החסידי חב"ד נתייצבו בכל תוק שזאת לא ,כי ללכת
לשקאלע צריכי לחלל השבת ,ולהיות בחברה של שקצי ,ואי עשו? הנה לאבא שלי הגיע מכתב שהוא
צרי לשלוח את הילדי לשקאלע ,הנה הוא החלי את הדירה וכ עשה כמה פעמי ,כי לנינגרד עיר
גדולה עד שהיה א"א עוד לעשות ככה ,והנה האחי היותר גדולי ממני ,שלח לישיבה לגרוזיא ,שהיה
ש אצלינו ישיבה במחתרת ,ואני עוד הייתי קט ולמדתי בבית ,אבל ב"ה ה'שקאלע' לא ראיתי א פע
אחד .ואח"כ נהיה המלחמה ,וככה ב"ה נשארתי יהודי.
ואח"כ אמר לי מר ארגוב שהוא רוצה לספר משהו ,הנה לפני שש שני )תש"זח( נת זלמ שז"ר
מארה"ב בשליחות הסוכנות לאו" בעני שאלת א"י ,והנה אז דוקא המצב היה רציני ,כי כמה מדינות
חזרו מהחלטת ,ופתאו בא אצלו טלפו מהרבי מליובאוויטש שהרבי רוצה לדעת מה נשמע ע
ההצבעה ,אמר לו שז"ר שהמצב רציני ,אמר לו הרבי אל תיפול ברוח ,אי"ה יהיה הכל טוב ואת תצליחו,
ואח"כ בא זלמ שז"ר בשמחה לחביריו ,שהוא מקוה שהכל יהיה בסדר בגלל שככה אמר הרבי
מליובאוויטש ,וזלמ שז"ר הוא חסיד .ולפועל ככה היה ,ואנחנו זכינו שקמה מדינת ישראל ,ומאז
התחלנו להתחשב ע אדמו"ר מליובאוויטש וע חסידי חב"ד שנעשה אצלינו סימפטיה גדולה לרבי
מליובאוויטש כי כל האדמור"י וג האדמו"ר מליובאוויטש היו נגדינו ,אבל האמת אח"כ מוכר ,וג
שלח חסידי לא"י ,ונתייסד כפ"ח ,והחסידי עובדי את האדמה ,וככה נמש הדיבור ועוד כמה דברי
שצריכי לעשות איחוד של החפשי ע הדתיי ,וג מוכרחי ללכת לצבא כי היא חיינו.
ואח"כ נעשה קצת רציני ואמר לי הנה בנוגע ל מר רסקי  ,הנה החלטנו לתת ל רישיו ממשרד הביטחו
למש שנה אחת .באיזה זכות ג אני לא יודע ,אבל כ הוא העני ,וכ הוא חזר על זה כחמשה פעמי,
באיזה זכות אני לא יודע ,זאת אומרת שאצלינו נעשה נטי' סימפתי' ל .ואמר לי שאתה נעשה שליח
ממשלת ישראל ,וכל מקו שאתה בא ,אתה צרי להתגאות בזה .ונת לי ידו ,וביר אותי שתיסע
בהצלחה ובשלו ,ול ללשכת הגיוס ותקבל ההיתר יציאה ,ועניתי לי תודה רבה לכ עבור זה שעשית
לי ,ואני מודה לכ מאוד ,ואי לי מילי להודות ,אבל אי"ה בעת שאזכה להיות אצל הרבי שליט"א
בברוקלי  ,אספר את המדובר ואת הסימפטי' שלכ לחב"ד.
ואח"כ אמרתי לו ואפשר שזאת היתה חוצפה ממני שאני כתבתי לראשה הממשלה ,אבל לא היתה לי
ברירה אחרת ,וענה כ נכו זה היה חוצפה גדולה ,אבל תדע שג המדינה אנחנו לקחנו ע חוצפה .והוא
ליוה אותי עוד הפע ואמר לי תיסע בשלו.
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ואני סיפרתי את כל הנ"ל לראשי האנ"ש ,והתפעלו מזה מהקירוב הלזה מאוד ,ואמרו לי שאכתוב הכל
בפרטיות לכ"ק שליט"א כי אפשר זה נוגע לכ"ק.
והנני עוד עוסק לגמור את כל הניירות ,ואני מקוה להשי"ת שיהי' הכל בסדר ,הג שע הקונסול עוד אני
לא יודע אי יהי' ,כי אני נולדתי ברוסי' אבל לפני חודשיי אמרו לי שא אני מביא ההיתר יציאה אני
מקבל הויזה.
והנה אני מבקש מכ"ק שיברכני שיהי' הכל בסדר ,ולא יהי' עוד שו מניעות ועיכובי ג ע הכס,
ושאוכל להיות על ימי נוראי אצל כ"ק ,ויהי' דר צלחה.
]סו דבר :ביו חמישי כ"ג אלול ה'תשי"ג נסע הרי"ל לחצרות קודש ,וזכה לראות את הרבי בפע הראשונה[

העתק מהסידור שקיבל סב הכלה הרי"ל מאביו הרי"י
ובעמוד שני כתב לו כמה שורות ובה כמה תאריכי בקשר למשפחת רסקי
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מכתב מלפני כששי שנה מסב הכלה הרי"ל רסקי לגיסו ואחיו
המתאר את אחרו של פסח וש"פ קדושי  ,מבה"ח אייר תשי"ד אצל הרבי
ב"ה ,עחה"ש ה'תשי"ד פה ישיבת תות"ל ברוקלי נ.י.
לכ' גיסי הר"ר דוד שיחי' ע ב"ב שיחי'
לכ' אחי הר"ר מ"מ שיחי' ע ב"ב
שלו וברכה!
ת"ל בעד החיי והשלו וכה יוסי ה' לשמוע רק טוב .אחרי דרישת שלומכ הטוב  ...והנה עכשיו
אכתוב לכ כמה קטעי מההתוועדות דאחרו ש"פ שהי' התוועדות נוראה ,וכ נמשכה יותר משמנה
שעות .היה מאמר ד"ה ונחה עליו רוח הוי' כו' ,והנה אח"כ הי' כמה שיחות ,וכ אח"כ ציוה כ"ק אד"ש
להרש"ג שיחי' שית לכל הבחורי שלומדי עכשיו בתו"ת ושלמדו מכבר בתו"ת ד' כוסות ,וכ היה.
וכל אנ"ש הי' קצת בגילופי )כי המנהג לשתות כוסות מלאי( ודיבר כ"ק אד"ש הרבה לפעול על הזולת,
ולכל מי שיש חוש בהשפעה ,וכ סת במנהיגות עליו מוטל האחריות של הזולת.
והנה אחר שיחה זו הנה אנו פתאו שומעי איזה קול )ובכלל הראש לא כ"כ בסדר כי שתינו הרבה יי (,
והנה אנו רואי ושומעי אי שכ"ק אד"ש בעצמו מנג את הניגו 'עס עסט זי שלאפי שלאפט זי או
וואס זאל מע טא אז עס דאוונט זי ניט' ופע אמר 'לערנט זי ניט' ובעת הניגו בכה הרבה מאוד .וכה
ניג בעצמו כמה פעמי) .וכמוב שלכל המסתופפי עמדו דמעות בעיני ,ובכלל זה היה בפע הראשו
שאנ"ש שמעו אי שכ"ק אדמו"ר שליט"א מנג( ואח"כ אמר אד"ש שכול ינגנו ,אבל לא יכלו לנג מצד
ההתרגשות ,וכ רצו לשמוע אי שכ"ק אד"ש בעצמו מנג ,כי כ"ק אד"ש ניג כ"כ מיט א התרגשות ובקול
דממה דקה ,ואמר אד"ש מע מיינט ניט מיר אליי מע מיינט איי אוי ,והנה כול ביחד ניגנו כמ"פ,
ואח"כ הפסיק כ"ק אד"ש ואמר:
או נא דע קומט דע קלוגינקער ,או טענה'ט אז באמת דאווענט זי ביי אי יא ,או עס עסט זי
ניט ,עס איז מער ניט בכדי ער זאל ניט זיי קיי נהמא דכסופא ,האט דער אויבערשטער געמאכט אז עס
זאל אויסקומע מצד דע גו ונה"ב אז עס עסט זי או דאוונע דאוונט זי ניט .אבער דאס איז דא
מער ניט ווי א דמיו בלבד ,וואס באמת איז דאס ניט אזוי .או דאס איז דא די גאנצע כוונה ,אז מצד
הגו ונה"ב זאל אויסקומע דער דמיו או פונדעסטוועג זאל מע זי מתגבר זיי אוי אי .איז דאס
וואס ער טענה'ט אז מצד הנשמה דאוונט זי יא ,איז דאס אמת ,אוודאי איז טאקע אזוי ,אז מצד
הנשמה כמו שהיא איז ער ניט שיי לגמרי צו עניני גשמיי ,או ער וויל נאר אלקות .דאס וואס ער
טענה'ט אז דער גאנצער עני איז מער ניט ווי דמיו איז אוי אמת .או דאס אז דור דע פירט זי אויס
די כוונה איז ווייטער אמת ,אבער פונדעסטוועג איז דאס לגמרי ניט ממעט די בכי' וואס ער דאר
וויינע ,או זיי ניט צופריד מיט זיי מצב .ווארו די אלע עניני הנ"ל זיינע ניט ממעט זיי
נידעריקייט ,ווארו דאס אל איז דא א חשבו ווי דאס איז מצד הנשמה ,אז די נשמה איז שטענדיק
באמנה איתו ית' ,מצד איר איז דאס מער ניט ווי דמיו  .או דוקא דור דע פירט זי אויס די כוונה,
אבער צו אי האט דא דאס ניט .ער איז דא אי דע דמיו  ,ביי אי איז דא טאקע אזוי ,אז עס
עסט זי ,שלאפי שלאפט זי ,או דאוונע דאוונט זי ניט .בשעת עס קומט צו עס אדער אנדערע
עניני גשמיי דאר מע ניט האב קיי התבוננות והשתדלות אוי דע .דאס טוט זי בדר ממילא,
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בשעת עס קומט אבער צו דאוונע דאר ער האב התבוננות ,גאנצע הכנות ,מיט השתדלות ביז ער זאל
נתעורר זיי  .איי וואס דאס איז א דמיו  ,אבער ער איז דא אי דע דמיו  ,ביי אי איז דא טאקע
אזוי ,או דערצו איז דא דאס ניט נאר מצד התולדה ומצד עצ ירידת הנשמה בגו ,וואס אזוי איז די
כוונה ,אז הג אי ווילט זי ניט דאוונע ,פונדעסטוועג זאל ער זי מתגבר זיי  ,נאר דאס קומט מצד
מעשיו ,מצד דע וואס חטא ופג ועבר את הדר ,או ער האט זי אפגעריס פו אלקות ,איז אי דע
ארט וואו ער האט פוג געווע או אפגעריס זי ,דארט ווילט זי ניט ,או אוי דע זאגט מע עס
עסט זי.
והתחיל עוד פע בעצמו את הניגו עס עסט זי ,ובאמצע הפסיק כ"ק אד"ש ואמר ,איינער האט אמאל
געזאגט אז ער פארשטייט ניט דע סדר המועדי ,יו כיפור בשעת מע זיצט א גאנצע טאג אי שול או
מע דאווענט ,יעמאלט זאגט מע על חטא ,וואס איז דא יו כיפור וואס צו זאג על חטא? בשעת מע איז
אי גאס מע האט צוטא מיט עובדי דחול ,מיט אלע עניני גשמיי יעמאלט דאר מע זאג על חטא,
איצטער ביי א פארבריינגעניש בשעת וואס צו עסי איז ניטא קיי בעט אוי שלאפי איז ניטא ,או בכלל
איז מע ביי א חסידישע פארבריינגע ,מאנט מע ביי זי פארוואס עס עסט זי או שלאפט זי ,או
דאוונע דאוונט זי ניט .קומענדיג אהיי בשעת עס קומט צו עסי או בשעת עס קומט צו שלאפי ,
יעמאלט זאל מע זינגע או טענה'  ,ווי קומט ע אז עסי עסט זי שלאפי שלאפט זי או דאוונע
דאוונט זי ניט.
נו ,דער סדר איז פארט אזוי ,איז זאל מע לכה"פ איצטער בשעת' פארבריינגע זינגע עס עסט זי ,או
דאס זאל פועל' אז אוי שפעטער קומענדיג צו עס או שלאפ זאל מע דאס געדיינקע או דאס זאל
פועל' אז דער עס זאל זיי כדבעי .עס דאר מע טאקע ,אבער דאס זאל זיי צוליב דע וואס מע
דאר .צוליב שמירת בריאות הגו ,וואס דאס איז מדרכי עבודת הש הוא.
כ"ק אד"ש התחיל? שוב לנג את הניגו עס עסט זי ,ובאמצע התחיל בעצמו לנג ניע זשוריצי חלאפצי,
וכה היה עוד הרבה שיחות ועניני הנוגעי לפועל.
בשבת מברכי אייר הנה התחלת ההתוועדות בהתחלה אמר כ"ק אד"ש ,עס איז דא בהמש צו סעודת
המשיח דאחש"פ ,זאל מע אנהויב מיט' אני מאמי .
אח"כ אמר :דער רבי האט געזאגט אז מע גייט צו משיח' זאל מע גייט מיט שמחה ,הג אז מע זאל
מאכ א חשבו אליבא דנפשי' קע מע ניט זיי בשמחה ,נאר באמת אז איצטער איז אל פארא נאר
דאס איז בהעל ,ובביאת המשיח וועט דאס נתגלה ווער  ,וואס דער קיו דתומ"צ האט בזמ הגלות
אויפגעטא  ,איז במילא דאר מע זיי בשמחה ,וואס דאס איז איינער פו די נקודות פו דע תוכ פנימי
של הניגו ניע זשוריצי חלאפצי ,אז מע זאל ניט זארגי  ,ווארו באמת איז שוי אל פארא איצטער,
או אז מע וועט קומע דא קראטשאמקא ,או פאנאנדערפאק וואס מע האט ,וועט מע ערשט יעמאלט
זע וואס מע פארמאגט ,או דאס ברענגט צו שמחה ,במילא זאגט דער ניגו ניע זשוריצי.
אחר שניגנו אמר כ"ק אד"ש פונדעסטוועג דערוויילע אבער גייענדיק אויפ וועג האט מע דא פארט
גארניט ,אמת טאקע אז איצטער טוט זי אוי אל דינג .או סוכ"ס וועט עס קומע אוי בגילוי ,אבער
דערוויילע ,איז דא פארט אל בהעל ,או מע פארמאגט גארניט .איז פו וואס זאל זיי די שמחה? איז
אוי דע איז פארא א עצה פו צימאו  ,דאס גופא וואס מע איז צמא צו גילוי אלקות ,איז דער צמאו
אליי מרווה במקצת .ווארו דער צמאו הויבט אוי אי דע ארט צו וועלכי מע איז צמא ,כמאמר
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הבעש"ט במקו שרצונו של אד ש הוא בעצמו .או דאס איז אוי וואס דוד המל האט געזאגט
צמאה ל נפשי כמה ל בשרי גו' ,כ בקודש חזיתי ,טייטש דא דער אלטער רבי בש מורינו הבעש"ט
נ"ע כ בקודש חזיתי הלואי בקודש חזיתי ,אז הג ער געפינט זי טאקע באר צי' ועיי בלי מי,
פונדעסטוועג ווינטשט מע זי הלוואי בקודש חזיתי ,וואס דאס איז מצד מעלת הצימאו כנ"ל ,ביז אז
אוי בקודש 'מלה בגרמי'' וואס איז העכער פו קדוש ,ווינטשט מע זי הלוואי אז יעמאלט זאל זיי
אזוי.
ואמר אד"ש עס איז פארא דער אלטע ניגו צמאה ל נפשי ,זאגט דע ניגו ,והתחילו המנגני לנג
ניגוני ע התיבות צמאה ל נפשי ,ועל כל אחד אמר כ"ק אד"ש שלא זה .ואמר כ"ק אד"ש קיינער קע
ניט? והתחיל כ"ק אד"ש בעצמו את הניגו ,וניג כמ"פ ,ואנחנו בפע הראשונה שמענו את הנ"ל .ואח"כ
באמצע ההתוועדות אמר כ"ק אד"ש שיתלמדו את הניגו ,וכ"ק אד"ש בעצמו לימד אותנו את הניגו עד
שהתלמדו .ולתאר את אופ הלימוד של הניגו ,א"א לצייר.
ואח"כ ציוה לנג את הניגו 'עס עסט זי' ואח"כ כ"ק אד"ש אמר עס שטייט דא תלמיד שגלה מגלי
רבו עמו ,או אלע עניני קומט דא דור די התקשרות מיט די רביי ,וואס די התקשרות איז דור
לימוד תורת ,וועט מע זאגי א מאמר ,המש להמאמר דאחש"פ ,וואס דאס איז א מאמר פו אלטי'
רבי' והבאי אחריו ,או אזוי ווי עס איז דא א מנהג יש נוש מדור דור ,אז פאר חסידות זאגט מע א
ניגו ,זאגט א ניגו .ניגנו ניגו ואחר הניגו אמר אד"ש מאמר ד"ה על שלשה דברי העול העומד וכו',
ואח"כ היו עוד כמה שיחות בעני העבודה דחדשי הקי.
ואח"כ אמר :כ"ק מו"ח אדמו"ר האט אמאל דערציילט אז עס איז געווע בשעת אז עס איז געבארי
געווארי די עלטערע שוועגערי האט ער יעמאלט געבעטי זיי פאטער דער רבי נ"ע א מתנה ,צי אז דער
רבי נ"ע האט אי אליי געוואלט געבי א מתנה ,או ער האט אויסגעקליב וואס פאר א מתנה .האט ער
יעמאלט געבעטי דער רבי' נ"ע ,ער זאל אי זאג א מאמר מיט דע סיגנו ווי יעדער רבי האט געזאגט,
האט ער אי געגעבי די מתנה ,וועלעכע מאמר דאס איז האט דער רבי יעמאלט ניט דערציילט ,במילא
קא אי דאס איי אוי ניט איבערגעבי – אבער אוי דער מאמר דאחש"פ קא מע אי אי אוי זע
די הבחנה ווי יעדער רבי האט געזאגט דע מאמר באופ אחר .דער מאמר איז פארא פו אלטי' רבי'
או הויבט זי א להבי מארז"ל אוא"ס למטה מטה וכו' ולמעלה מעלה וכו' ,או ער רעדט דארטי
באלט? וועגי דע עני פו אתה עשית את השמי גו' בכח הגדול ,דער מאמר ברענגט זי אי חסידות
מיט' נאמע ד"ה להבי אוא"ס כו' בכוח הגדול .פו מיטעלי רבי איז פארא דער מאמר אי אמרי
בינה .עס איז אוי פארא אי תורת חיי בד"ה צדקת פרזונו .אבער דארט רעדט זי ניט דער עני
בעיקר ,משא"כ אי אמרי בינה .או עס איז קענטיק אז די פרקי באמרי בינה שער הק"ש וואס רעדט
זי די עניני ,איז דאס אמאל געווע א מאמר בפ"ע .דער מאמר איז פארא אוי מכ"ק הצ"צ .או אוי
פו רבי' מהר"ש אי ספר המאמרי תרכ"ז ד"ה להבי אוא"ס למעלה כו' ולמטה וכו' .אוי איז פארא
דע מאמר פו רבי נ"ע בשנת תרס"ו ,תרנ"ה או תר"פ ,זעט מע אי דע מאמר די הבחנה ווי יעדער
רבי האט גערעדט דער מאמר אוי א אנדער סיגנו) ,או ( מע קע דאס זע אוי אי אנדערע מאמרי.
אבער ווי כ"ק מו"ח אדמו"ר פלעגט זאגי  ,וואס איז שלעכט דע עני? דער אלטער רבי רעדט דע עני
פו מעלה או מטה אצילות או בי"ע אבער ניט העכער ,אוי איז דארטי ניטא פארא קיי מראי
מקומות ,בני אב'ס והדומה ,דער מיטעלער רבי רעדט דע עני פו מעלה או מטה נאר אי לפני
הצמצו או נידעריקער רעדט ער אינגאנצי ניט .דער צ"צ רעדט שוי דע עני ברוחב ,או איז מציי
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כמה מאמרי בתו"א וואס האט א שייכות צו דע עני ,או איז מקיש מיט בני אב'ס איי עני צו
צווייט  ,דער רבי מהר"ש רעדט דע עני בסגנו אחר או מיט כמה הוספות ,דער רבי נ"ע רעדט דע עני
פו למעלה ומטה ,הויבט ער א פו נידעריקע עניני ,או רעדט די עניני אוי בשרש ,ביז ער
פארקריכט אי לפני הצמצו ,ביז יכולת העצמות ,דער ביכלתו להאיר וביכלתו שלא להאיר ,אוי
ברעגנט ער ניט קיינע דיעות או זאגט דער עני באלד כפי ההכרעה ,מתאי צו ווארט וואס כ"ק מו"ח
האט איבערגעזאגט בש זקני החסידי אז דער רבי נ"ע איז דער רמב" פו חסידות ,וואס דער רמב"
בריינגט ניט קיינע דיעות ,או זאגט יעדער עני באלד בסגנו קל צח ומסודר.
מע האט שוי אמאל גערעדט אי דע פירוש פו ממלא מקו ,אז דאס איז כפשוטו אז ער פארנעמט
דע גאנצע פלא דאס הייסט אז אלע נשיאי זיינע דא ממלא מקו ,האבע זיי אלע עניני וואס
זיינע געווע ביי די פריעדיקע רביי .עס איז נאר וואס עס איז צוגעקומע א הוספה מתאי לפי הדור,
אויב ניט האט דא געקענט זיי דער זעלבער ,או יעדער איינער לפי ענינו האט געזאגט חסידות מתאי
לפי ענינו ,וואס דאס איז דער חילוק אי דעס סגנו המאמרי ,וואס דאס איז דער אופ גילוי האור לפי
אופ המאור .די התקשרות צו די רביי איז ע"י לימוד תורת ,עס איז טאקע געוויס אז וויפל מע זאל
ניט לערנע ,שעפ או שעפ וועט מע דע מאור אליי קיינמאל ניט אויסשעפ  ,ווי עס שטייט דער לשו ,
אז כש ווי לא זהו עיקר אלקות מה שהעולמות מתהוי ממנו ,כמו"כ לא זהו כל העצמות וואס ער איז
א מאור ,דאס הייסט וואס עס איז יוצא פו אי אור ,אבער פונדעסטוועג הג עס איז טאקע הארה
בלבד ,אבער סוכ"ס איז ע"י לימוד תורת בינדט מע זי צו זיי ,מע ווערט איינס מיט' מאור ,או מע
פארבינדט זי אוי מיט' עצ אליי  ,וואס דער עני ההתקשרות איז נוגע ומסייע בכל העניני.
והנה הפע אסיי מצד קוצר הזמ והשי"ת יעזור שכל העניני הנ"ל יפעלו עלינו ,זאת אומרת לקיי
בפועל ממש ,שע"י לימוד דא"ח של כ"ק אדמו"ר שליט"א שעי"ז להתקשר באילנא דחייא .והשי"ת יעזור
להתראות בקרוב ממש אצל כ"ק אד"ש.
הנני שולח לכ את המאמרי דאחש"פ ד"ה ונחה עליו רוח ה' ,והמאמר דשבת מברכי אייר ד"ה על
שלשה דברי וכו' שהוא המש להמאמר ד"ה ונחה .ובבקשה למסור פ"ש להורינו היקרי שיחיו וכ
לית לקרות את מכתבי זה וכ בבקשה אחר שתלמדו את המאמרי ,לית אות לידידינו אברה חנו
גליצנשטיי להעתיק ,ושהוא ישלח לי ממנו שני העתקות כפי ההסכ שלנו ,כי ב' מאמרי האלו ה לא
שלי .בברכת חג שמח שנקבל את התורה בשמחה ובפנימיות ,אחיכ הדו"ש הטוב,
יהודה ליב רסקי
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תיאור התוועדות שבת מברכי החודש וער"ח כסלו תשי"ז
)ובמיוחד ששנה זו היא אותה הקביעות בכל השנה(

ב"ה ר"ח כסלו שנת ה'תשי"ז
ישיבת תות"ל ברוקלי נ.י.
לכבוד הורי היקרי שיחיו
שלו וברכה
תודה לקל בעד החוה"ש
הנני אכתוב קטע מהמאמר דשבת העבר פ' תולדות שבת מברכי שהי' שיי להמאורעות האחרונות
דאה"ק ת"ו ,מקוד הי' שיחה מעני חודש כסלו ,שהוא חודש הנסי ,השיחה הנני שולח בפ"ע.
כ"ק אד"ש התחיל את המאמר :מי רבי לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה א ית איש
את כל הו ביתו באהבה בוז יבוזו לו ,ופי' בתרגו ,מי רבי ה אומות העול שרוצי לכבות
)אפוויש ( את הרחמי והאהבה של הקב"ה לישראל )כ"ק אד"ש כשהתחיל בעני זה עד הסו בכה
מאוד( ,הנה מי רבי לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות ה מלכי או"ה שירצו לשטו ח"ו את
ישראל ,הנה ונהרות לא ישטפוה .א ית איש את כל הו ביתו באהבה ,היינו דכל מי שירצה לרכוש את
אהבת הקב"ה בזמ הגלות ,הנה בוז יבוזו לו ,שיתנו לו בכפלי ויתנו לו את הביזה ושלל דמלחמת גוג.
ובזמ ההוא הנה המלאכי ידברו ביניה ,אחות לנו קטנה ,זו אומה שזכיותי' מועטי ,ושדי אי לה,
שאי לה מל שילחו עבורה ,הנה מה יעשה לאחותינו ביו שידובר בה ,היינו בשעה שאו"ה ילחמו על
ישראל הנה מה יעשה לאחותינו אז ,הנה על זה משיב מלא מיכאל ,שר של ישראל ,א חומה היא
דכאשר ישראל ה כחומה ,שאי מתערבי בי או"ה ,זיי האבי מיט זיי ניט קיי געשעפט  ,ואי
מתערבי בדרכיה ,הנה אז נבנה עלי' טירת כס ,שה כמו כס שאי אומה שולטת בה ,ואפילו א
דלת היא מלשו דלות שאי בה זכיות הנה ג אז נטוע עלי' לוח ארז ,ה זכות התורה דתינוקות של
בית רב  ,שאותיות התורה חרות על ליב.
וכמו כ איתא במדרש פ' במדבר על פסוק זה ,דמי רבי לא יוכלו לכבות את האהבה קאי על אוה"ע שלא
יוכלו לכבות את אהבת הקב"ה לכנס"י ,ונהרות לא ישטפוה ,דמלכי או"ה לא יוכלו לשטו את ישראל ,א
ית איש את כל הו ביתו באהבה בוז יבוזו לו .ומפרש המדרש דאוה"ע ירצו את רכוש התומ"צ ,ויענה לה
הקב"ה שבזיו הוא לה )בוז יבוזו לו( ,שהרי ה חוטאי ,ויטענו אוה"ע שג ישראל ה חוטאי ,ויענה
לה הקב"ה אחות לנו קטנה ,משל לבת קטנה שאינה עושה רצו ההורי ,ומכל מקו אי מתרעמי עליה
לפי שהיא קטנה ,כ ישראל אע"פ שה חוטאי אי הקב"ה מתרע עליה.
וזהו אחות לנו קטנה ,והקשה אי מתווכי את הפירוש זה שבתרגו ובמדרש – שש מדברי אי
שישראל ה בשפל המצב ביותר ,דאחות לנו קטנה שאי לה זכיות וה חוטאי עד אשר אוה"ע רוצי
להשתוות לישראל – להפירוש שפירש רבינו הזק בפרשה זו )פ' תולדות בתו"א( על פסוק מי רבי,
דמי רבי היא ההתבוננות בעני ממלא וסובב וכקכל"ח ,שהיא ההתבוננות דשמע ישראל וברו ש,
ומצד התבוננות זו יבוא לואהבת ,הנה מי רבי לא יוכלו לכבות את האהבה ,שמדרגות אלו כמה
שמתבונני לא יוכלו לרוות את האהבה והצימאו שבנפשו ,וג נהרות לא ישטפוה ,דנהרות הוא הגילוי
שבג"ע .. ,שכל הגילוי אור דג"ע לא יוכל לרוות את הצמאו כ"א בתומ"צ ,שע"ז הוא אומר "א ית איש
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את כל הו ביתו באהבה" ,ד'איש' זה הקב"ה ,כאשר ית את כל הו ביתו הוא התומ"צ ,הנה בוז יבוזו לו,
חטו ואכול חטו ושתי ,שהגילוי שבתומ"צ דוקא יוכל לרוות את הצימאו ) ..ובזה הוא סיו הקושיא(.
ולפי פירוש רבינו הזק הנה פסוק זה מדבר בעני ישראל אי שה במדרגה עליונה ביותר ,דאהבת
לאלקות הוא בתוק כ"כ עד אשר ג הגילויי היותר עליוני לא יוכלו לרוות את צמאונ ,ובאמת ב'
הפירושי הנה לא זו בלבד שאי זה סותרי זה לזה אלא עוד זאת שהא בהא תליא ,וצרי להבי אי
מתווכי את ב' הפירושי?
ולהבי זאת הביא ממאמרי רז"ל שישנ ג' פירושי בהוי' אחד :א' אחד שאי כיו"ב .ב' אחד לשלול
העני דע"ז .ג' אחד הוא מצות היחוד והסביר את העניני הנ"ל בארוכה )ואי"ה כשיהי' ההנחה
בשלימותה אצלי אשלח לכ( ,ולבסו המאמר סיי:
וזהו מי רבי לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה ,דמי רבי הוא ההתבוננות בעני
ממכ"ע ,וסוכ"ע ,וכקכל"ח ,הנה כל אלו המדריגות לא יוכלו לכבות את האהבה ולרוות את הצימאו
דנשמות ישראל לאלקות ,לפי שנשמות ישראל ע"י עבודת ה מגיעי בבחי' המרחב העצמי שלמעלה
מכל הגילויי ,וג כאשר ה באר ,בעניני ארציי ועבודה פשוטה ,הנה ג אז ה מגיעי בבחי'
מרחב העצמי ,דלכ מי רבי ונהרות שהוא הגילוי דג"ע ,לא יוכלו לכבות את האהבה.
וג כאשר ישראל ה בשפל המצב ,דאחות לנו קטנה שזכיותיה מועטי עד אשר ה חוטאי מ"מ הנה
ג אז ע"י עבודת הפשוטה ה מגיעי למעלה מכל הגילוי ,עד אשר מי רבי וג נהרות שהוא
הגילוי דג"ע לא ישטפוה ,כפירוש רבינו הזק  ,ומצד זה הנה ג מי רבי שה אוה"ע ,ונהרות שה
מלכי אוה"ע לא ישטפוה ,כפי' התרגו והמדרש ,דא שה חוטאי מ"מ אי מתרעמי עליה ,והטע
לזה הוא לפי שה מושרשי בהעצמות ממש שלמעלה מכל הגילוי.
וכמו במשל הבת קטנה שאי עושה רצו הוריה שאי מתרעמי עליה ,הרי הטע לפי שהשרשת הבת
אצל ההורי הוא במקו נעלה ביותר ,מקו כזה וואס אלע עניני שישנ אצלה פארנעמע דארט קיי
ארט ניט כלל .דלכ אי מתרעמי עליה ,כמו"כ הוא ג בנש"י שה מושרשי בהעצמות למעלה מ
התורה ,ולכ הנה כאשר פוגמי בתורה אי מתרעמי עליה ונותני לה בחי' מרחב העצמי שבתומ"צ
שלמעלה מכל הגילויי ,דא ית איש זה הקב"ה ,את כל הו ביתו ,בחכמה יבנה בית ,בתבונה תכונ,
ובדעת חדרי ימלאו כל הו יקר ונעי ,וג נותני לה כל הביזה והשלל דמלחמות היותר אחרוני
ומלחמות גוג ,מצד האהבה עצמית דהקב"ה לכנס"י ,וינצחו את המלחמות ,דיד נצח ,והקב"ה יגאלנו
ע"י משיח צדקינו שאז יתנו לישראל כל הו יקר ונעי.
סליק.
בכלל ההתוועדות היתה נוראה מאוד כמו שתראה מהקטע של המאמר ומהשיחה שאנו שולחי שהי'
בהשיחות עניני כללי ,ושתראה בהשיחה שאחרי המאמר שכנראה שהמדובר הוא מהבחירות דפה.
והיות שהשעה מאוחרת קצת לכ אסיי בזה ,והשי"ת יעזור שיהי' שלו באמת ,ושברכות כ"ק אד"ש
יקויימו שדיד נצח שיהי' הגאולה שלימה בפועל ממש
בנכ הדו"ש הטוב
יהודה ליב רסקי
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המש למכתב הנ"ל
ב"ה יו ב' טו כסלו ה'תשטו"ב ,ישיבת תות"ל ברוקלי נ.י.
לכבוד הורי היקרי שיחיו
שלו וברכה
תודה לקל בעד החוה"ש,
הנה תודה לקל שזכינו שכ"ק אד"ש הוציא את המאמר ד"ה מי רבי וכו' שאמרו דהתוועדות בש"מ
כסלו ,והמאמר נדפס על ש של כ"ק אד"ש ,זהו בפע הראשו שזכינו שיוצא מאמר של כ"ק אד"ש
לדפוס )וכ שמעתי מאחורי הפרגוד שאת ההתחלה ואת הסו הי' בכתי"ק של כ"ק אד"ש ,זאת אומרת
לא שהי' הנחה וכ"ק הגיה אלא שכ"ק כתב בעצמו(.
ושמאמר הזה נוגע להזמ האחרו להמאורעות שבאה"ק ,כי בעש"ק וישלח חצי שעה לפני השקיעה,
הביאו כמה עקזעמפלערי של המאמר ותיכ ציוה כ"ק לשלוח לאה"ק כדי שיהי' על חג הגאולה .וזה מה
שאני כתבתי ושלחתי לפני שבועיי את ההתחלה והסו של המאמר זה הי' לפי ער כמו שהי' בעת
אמירת המאמר ,אבל בהמאמר שנדפס קצת בשינוי כי כ"ק אד"ש הוסי כמה עניני וכ גרע כידוע
משני קדמוניות שמאמר שהיה יו"ל הי' קצת בשינוי מכמו שהי' בשעת האמירה .והשי"ת יעזור
שהברכות של כ"ק יקויימו שהמי רבי שה האומות לא יוכלו לכבות את האהבה של הקב"ה לכנס"י
אפילו שה בבחי' קטנה שזכיותיה מועטי ,מפני שה מושרשי בעצמותו ית' כמו המשל מבת קטנה
שהורי' אי מתרעמי עלי'.
וכ הנני שולח ל מכתב מצאגו"ח שישנו ש תוכ משיחת חוה"מ סוכות ,ושכ"ק אד"ש מסביר בעני
שישנו מלחמת הגנה ומלחמת תנופה והשתי מעלות במלחמת תנופה ,וכשידייקו טוב בהשיחה אפשר
לראות שכל העני מה שהי' עכשיו באה"ק הי' בדיוק כמו שאמר כ"ק אד"ש לפני חודשיי.
אצלינו ב"ה הכל בסדר כול לומדי את המאמר מי רבי ומחכי על בואו של יו הגדול חג הגאולה
י"ט כסלו ,וההתוועדות העיקרית תהי' במוצש"ק פ' וישב באול גדול .והשי"ת יעזור שנקבל הכל
בפנימיות ,ובזה אסיי ואחתו בלשו הרב גוט יו טוב לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות
תכתבו ותחתמו ,בנכ הדו"ש הטוב
יהודה ליב רסקי
לפני כמה שעות הביאו את המאמר מבית הדפוס ,על כ הנני שולח את המאמר היו
הנ"ל
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תיאור התהלוכה של ל"ג בעומר תשי"ז אשר סב הכלה הרי"ל הי' מראשי המארגני
ב"ה עש"ק פ' נשא שנת ה'תשטו"ב ,פה ברוקלי נ.י.
לכבוד הורי היקרי שיחיו שלו וברכה!
ת"ל בעד החיי והשלו
 ...כי בהיות שבל"ג בעומר דהאי שתא הי' קידוש ש"ש וגדולת כ"ק אד"ש שא"א לצייר ,אבל כמוב כדי
שיהי' דבר כזה דאר מע אי דע עפעס אריינלייגי ,זאת אומרת שהיו צריכי שיהיו מתעסקי כדי
להכי את התהלוכה הגדולה וההכנות לזה הי' יותר מב' חדשי ,וג אני הייתי אחד מהמתעסקי בזה,
וכמוב שכל הנ"ל הי' צרי להיות אחר סדר הישיבה )כ הי' הוראת כ"ק אד"ש(.
עכשיו הנני אתאר קצת את ההכנות להתהלוכה ואופ התהלוכה ,מקוד עשו תכנית שבהאי שתא יהי'
כחמשת אלפי ילדי ,כי בשנה העברה הי' כאל וחמש מאות ילדי בתהלוכה .מי ה הילדי? ואי
משיגי אות? בנ.י .גרי יותר משני מיליו יהודי כ"י ,וכמוב שחלק חשוב עדיי אינו בגדר דתפילי
דר"ת וכו' ,וכ אינו בגדר דבשר חלק ...והילדי אינ מתחנכי בישיבת ליובאוויטש אלא  ...במילא
עשינו פתקאות וחילקנו בכל בתי ספר העממי דנ.י .בזמ שהילדי הולכי הביתה ,והתוכ של הפתקא
היתה שבהיות שבל"ג בעומר יהי' פאראד על איסטר פארקווי ומש יביאו את הילדי בג הגדול
דברוקלי הנקרא פראספעקט פארק ,וש יתנו לילדי לאכול ,ובמילא צריכי את חתימת ההורי ,ובלי
חתימה לא קיבלנו ,וכ חילקו קרוב לחמשי אל פתקאות כאלה ואח"כ הי' מענה של ההורי ע"י
הדואר .וכ היו הילדי מת"ת וכ מהישיבה דתו"ת בית רבקה ,בית יעקב ,אבל העיקר היה הילדי
מהורי שלא יודעי רח"ל משמירת שבת אכילת כשרות וכו'.
המארג של כל העני והכס על זה הי' מהארגו מסיבת שבת שתחת הנהלת המל"ח שעני המסיבות
שבת לקב כל שבת ילדי מהרחוב ולדבר עימ מעניני שבת ,תורה ומצות ,וללכת לת"ת'ס ולישיבות.
והנה קיבלנו רישיו מהמשטרה להפסיק את התנועה )טרעפיק( של איסטער פארקווי הגדולה ,כי זהו
בפע הראשו שנתנו לאיזה אירגו רישיו להפסיק את התנועה כי על איסטר פארקווי ישנו רק פע
בשנה תהלוכה של הממשלה ,וכ א נוסע הנשיא לפני הבחירות כמו שנסע בהאי שתא הפרזידנט
אייזנהאור אז סגרו הרחוב ,אבל הפע נתנו לנו רשות ,ועוד יותר שהבלאק שבי קיגסטו וברוקלי הי'
סגור יותר משלש שעות ,כי ש נתקבצו הילדי .הילדי הביאו מכל פינות נ.י ,.והי' שמוני באסס ,וכ
הי' אורקעסטרא מיוזיק .מקוד רצוננו הי' לעשות הבימה איפה שכ"ק אד"ש יעמוד באמצע איסטר
פארקווי ,ע"י הרייד לייט ,הסימ של התנועה )הנני כותב כמה דברי בלי פירושי כי אני חושב שבהיות
שהיית פה תוכל לצייר הציור איפה( ,וכ קיבלנו ג ע"ז רישיו מהפאליס ,אבל כ"ק אד"ש לא הסכי
לעמוד אלא רק ע"י הפתח הראשי של ) 770כמו שתראו בהתמונה המצורפת להמכתב(.
והנה היה מענות מההורי יותר מארבעה אלפי ילדי כול יחד ,ועפ"י תכנית עשינו כיתות שבכל
כיתה היו חמשי ילדי ,וכל כיתה הי' לה מספר ,לדוגמא  .3 2 1והנה על כל ילד מהכיתה נדבק במספר
של הכיתה )הגרופ( ,וכ כל באסס הי' לה מספר א ,ב ,ג ,ועל כל ילד של הבאסס הי' נדבק עליו המספר של
הבאסס ,ועל כתה של חמשי ילדי היו ארבעה מדריכי ועל הילדות היו מדריכות ,וכדי לנהל את
התהלוכה היה צרי יותר מחמש מאות איש ,ובזה הי' עבודה גדולה כי הי' צריכי לבקש בחורי
מישיבות אחרות ,אבל מתנגדי לא חסר )קליפות( .הנה דוקא ביו ל"ג דהאי שתא עשו בכמה ישיבות
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שיהי' ביו הזה סדר חזק כדי שלא יוכלו ללכת על הפאראד ,אבל ב"ה באו בחורי ג מישיבות אחרות,
וכ ריכזו את כל אנ"ש בי הצעירי ובי הזקני ,כי הי' כמה עבודות ,לסדר את האוכל בשביל חמשת
אלפי ילדי ,והי' צריכי יותר משש מאות פונט נקניק ,לח סאדע לסדר לפני התהלוכה ולחלק בשעת
התהלוכה ,מסדרי ליטול ידיי להילדי .וכ הי' משטרה מצד אחד שהלכו כול ע סימני על ידיה
לראות את הסדר ועוד כמה וכמה פרטי שא"א להעלות על הנייר אבל תודה לאל הי' סדר נפלא.
והנה ביו הל"ג בעומר בבוקר )המסדרי כמוב שהי' נעורי( והננו רואי שהתחיל לרדת גש ,והנה
פשוט רעדה אחזתנו ,אי שהשט מקטרג על כל פסיעה ופסיעה .כבר שש ,שבע ,שבע וחצי ,והגש הול,
והילדי כבר צריכי לבוא ע הבאסס בתשע וחצי ,וכל הטלפוני של  770מכל הפינות מצלצלי מה
יהי' ,הורי ,מדריכי ,וכ הבאס קאמפאני ,מצלצלת מה יהי' כי הגש ירד ,והנה צלצלנו להרב חודוקוב
שיחי' הביתה שהוא המנהל של המל"ח ,ובפרט שהוא היד הראשו של כ"ק אד"ש) ,והכוונה היתה
שיתקשר ע"י הטלפו ע כ"ק אד"ש( ,וענה הוא :שבמש חצי שעה הוא יענה) ,וכבר הבינו שהוא יתקשר
מיד ע כ"ק אד"ש( ,וכמוב שהיתה המענה שלא לדאוג ,ושיהי' היו מזג טוב ולא יהי' גש ,וכמוב
שרבע לשמונה כבר נפסק הגש עד שתי עשרה בלילה ,וכל היו הי' ענני שחורי על השמי ,והי'
רעמי ,אבל צדיק גוזר והקב"ה מקיי פשוט ראינו פלא בעינינו כמו שאמרו יהודי מ הצד ,אז אויב
דער ליובאוויטשער רבי שטייט וועט קיי רעג ניט גיי  ,מעגסט זיי זיכער.
הנה בשעה תשע וחצי התחילו לבוא הבאסעס ע הילדי ותיכ המשטרה הפסיקה את התנועה ,וכבר
איסטר פארקווי נכבשה ביד ליובאוויטש ,והנה הבאסס באי לעשרות ומביאי את הילדי ,ותיכ חילקו
את השלטי לכל הכיתות ,שלטי הי' נכתבי בזה הלשו ,לשמור שבת ,לשלוח ילדי לישיבות ,וכ הי' דגל
של מסיבת שבת יפה במאוד ,כמו שנראה על התמונה שהי' על הבימה איפה שכ"ק אד"ש עמד.
אחר שכבר כל הבאסס באו ,והמוזיק ניגנה ניגוני שוני וכ על כל איסטר פארקווי הי' רמקול ,שהי'
מדברי לפני הילדי עניני שוני ,והעיקר שסיפרו מכ"ק אד"ש שהוא עכשיו הול לצאת לדבר לפני
הילדי ,והרב יעקב שיחי' הכט הוא תיאר באנגלית את כ"ק אד"ש והכריז שכל הארבעת אלפי ילדי
ויותר מחמש מאות המסדרי ויותר מאלפי שבאו לראות ,שכול יעמדו דו בזמ שכ"ק אד"ש ידבר.
והמשטרה שמרה על הסדר באופ מופלא והושל הס ,והמוזיק ניגנה את האני מאמי בלי תיבות ,ובתו
כ יצא הוד כ"ק אד"ש אל הע ,ועלה על הבימה ,וכ"ק אד"ש ציוה לנג את ממצרי גאלתנו ואמר,
שהילדי ינגנו והילדות קלאפ מיט די הענט .וכ"ק דיבר כעשר רגעי בעני שעכשיו אנו עומדי בי פסח
לשבועות שיציאת מצרי הי' ע"י שהי' מסירות נפש על ילדי ,וכ קבלת התורה הי' ע"י ילדי ע"י
שאמרו היהודי בנינו ערבי ,וסיי כ"ק אד"ש שכ עכשיו צריכי הילדי להתנהג ע"פ תומ"צ ועי"ז
יזכו בקרוב לקבל פני משיח צדקינו.
ואח"כ הותחלה התהלוכה שכל הילדי עברו ע"י כ"ק אד"ש ומש התחילו ללכת באמצע איסטר פארקווי,
והלכו עד טראיי עוועניו ,וש עלו על הבאסס לנסוע להפארק ,ובהפארק כול נטלו ידיה ואכלו ,ואח"כ
בירכו ע כל הילדי ע"י הרמקול ,וכ שיחקו קצת אבל בהיות שהיו הי' קר קצת ,כי השמש לגמרי לא הי',
כי רק הגש נתעכב ,במילא לא רצינו לאחוז את הילדי ,ובשעה שלוש נסעו כבר הביתה.
והנה בהתחלת התהלוכה הלכו ע שני דגלי ,דגל אמריקאי ודגל של מסיבת שבת ,וכל הילדי הלכו
בשורה ,הי' קידוש ה' שא"א לצייר ,כ"ק אד"ש עמד כל הזמ עד שהילדי עברו ,וכ בזמ שהבאסעס
נסעו להפארק כול נסעו ע"י  ,770והנה יצא כ"ק אד"ש פע ב' ,ומחא כ על כ כנגד הילדי.
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והנה כל הניו יורק הגדולה איז געווע חאדארא ,מה עשו הליובאוויטשר'ס ,אנשי ונשי עמדו ע
עיני מלאות ,והנה בהתוועדות דשבת מברכי סיו ציוה כ"ק לכל המתעסקי להגיד לחיי ,ואמר
שבהשנה הבאה יעברו כל הילדי היהודי ע משיח צדקינו.
ובהיות שהזמ מאוחר ע"כ אקצר ,והשי"ת יעזור שנוכל לעשות רק נח"ר לכ"ק אד"ש .כי אמרו שכ"ק אד"ש
אמר אחר הפאראד ,אז עס איז אראפגעקומע א נייע גילוי אור אי וועלט אי דע עני פו הפצת המעיינות.
והשי"ת יעזור שנקבל את התורה כברכת כ"ק אד"ש ,בשמחה ובפנימיות,
בנכ הדו"ש
יהודה ליב רסקי

❖
מכתב של הסבא רבא של הכלה הרה"ח יעקב יוס רסקי לבנו הרי"ל אודות היחידות שלו
אצל נשיא דורנו בקשר למקו שליחותו של בנו הרי"ל בקסבלנקא מרוקו
ב"ה יו ה' ח"י אדר תש"כ ראשו לציו
לאהוביי ויקיריי בני היקר ונחמד ותיק וחסיד י"א
התמי מוה"ר יהודה ליב שיחי'
ע זוגתו כלתנו היקרה שושנה הנחמדה אשת חיל מרת רייזל שתחי'
לשלו אי ק ולברכה אי סו
 ...הבשורה שהגיעה לנו מכ ,ע"ד ההחלטה מכ"ק אד"ש לנסיעתכ למארוק הבהילנו קצת ,כמוב
אנחנו ההורי אשר רק עיני בשר לנו ואי לנו כח להביט מרחוק ,קשה לנו להיפרד מילדינו היקרי
שיחי' ,שיסעו להסתדר מעבר לימי במדינות השחורי ,אשר לבד זאת שה רחוקי מהשכלה הנה
מסיתי אות לשנוא אותנו ולרחק אותנו ,רק שאנו מאמיני באמונה פשוטה שזהו שלימות נשמותיכ
בעלמא די  ,לתק ולברר עניניה בארצות הה ,אשר בזה גבהו דרכי ה' מדרכינו ,ומחשבותיו כביכול
ממחשבותינו ,כמו שגבהו שמי מאר ,ונעלמו מדעתינו ומוחינו דרכי השי"ת ,ומוכרחי אנחנו לעזוב כל
ישותינו הגשמי והאנכי ,ולסמו על דעת קדשו של קדושת נשיאינו היקר והאמיתי שליט"א ,אשר לו נגלו
כל תעלומות ,ומאיתו לא תצא ח"ו הרעות כו' ,והשי"ת ברוב רחמיו ,יעזרנו שנהי' כולנו תמיד מקושרי
באמת לאמיתו מיט א חיותדיק' התקשרות לאילנא דחיי שליט"א ואת יקיריי וחביביי תצליחו בכל
מקו שתהיו ובכל אשר תפנו ,יהי' השי"ת עמכ בצלחה מרובה מתו בריאות הנכונה בחיי אריכי ,ובני
חיי ,ומזוני רויחי ,ונזכר לבשר ולהתבשר איש מרעהו רק בשורות טובות ,אמ .
 ...בעת שהיינו על יחידות וזכינו להיות בהיכל המל שליט"א ,כששאלתי אודות הסתדרותכ? אמר כ"ק
שליט"א ודיבר בשבח של קסבלנקה ,שש כבר ישנ הרבה מאנ"ש ויש ש כר נרחב לעבודתכ ,והבנתי
תיכ מזה שבטח מאחר שהמושכל ראשו של כ"ק רבינו שליט"א הוא קסבלנקה ,בטח ייגמר העני בטוב
כו' ,והנני מעתיק ל עוד פע מרשימתי מהיחידות הראשונה ,שדיבר כ"ק שליט"א בעת שהזכרתי ע"ד
החתונה שלכ ,שהיתה ברוב פאר ושמחה ,אז אמר עוה"פ "מזל טוב" .והוסי ואמר ,הג שכתב לנו
בכתב במכתב ,מ"מ הוא כופל עוה"פ בברכת "מז"ט".

– – 30

ã " òùú ' ä åìñë ç " øãá – øòáò åéçéù à÷ùåî ' éç å ïñéð ìù ïéàåùéð úçîùî úøëæî

ושאלתי ומה אודות הסתדרות? השיב כ"ק ,הוא מקוה שבעוד שבוע יהי' העני ברור ,ושאלתי באיזה
מקו? ענה כ"ק ,שהוא חושב שבטח בקסבלנקה.
אחרי שכבר שמעתי ההחלט בהחלט ,סיפרתי לו שמחותני ר' הלל אזימאוו שיחי' שהי' בשליחות הלשכה
באמסטרד דרשו ממנו שוחט ,כשהי' בשוויי כו' כמו"כ במארסעיל כו' .והוספתי שג ש יש ופרצת:
אז ענה לנו בהרחב הביאור ,כי הוא יודע מאמסטרד וג ממרסעיל ,ולפי מיטב ידיעתו אי ש אנשי
ע מי להתחבר ,ואי ע מי לדבר ,ג צרי ש הרבה עמל ויגיעה לבנות בני של חדרי ,כ במארסעיל
אותו המצב.
אשר לא כ  ,בקסבלנקה ש יש ב"ה יישוב יהודי ,יש ע מי לדבר ,והעיקר יש ש ב"ה  1800תלמידי
כ"י ,הלואי גיזאגט גיוואר אוי ברוקלי  ,וש יהי' לה פרנסה בשפע רב וכל טוב.
אז עניתי אמ  ,והוספתי :אשר מה שסיפרתי ,לא ח"ו בתורת הצעה ,כי אינני מתערב בעניניה כלל ,רק
רציתי שכ"ק רבינו ידע מזה ,ע"כ העתקתי בדיוק בנוגע לכ ,וא כ אחרי כל הנ"ל ,נאמר כדברי
המגילה ,כי כתב אשר נכתב בש המל )מלכו של עול( ונחתו בטבעת המל אי להשיב ,ואת יקיריי
תעלו ותצליחו למעלה למעלה ,ואנחנו הוריכ מכל הצדדי נזכה לראות נחת מכ ,נחת אמיתי בגשמיות
וברוחניות ,כי ג הגשמיות שלנו הוא רוחניות כו' וד"ל.
עוד דבר נזכרתי ,כשהזכרתי ביחידות שדורשי אותו לשוחט באמסטרד ,ענה ע"ז בצחוק ,צחק ואמר,
הלוא יותר טוב להתעסק ע אנשי מלהתעסק ע בהמות ....

❖
מכתב נדיר ומיוחד מהרב יעקב יוס רסקי לב אחותו הרב שנ"ז ע"ה קייז
אודות אביו הרה"ח הרה"ת ר' חיי ב ציו ע"ה רסקי
ב"ה יו ג' יא מרחשו תשכ"א ראשו לציו לס' כי ידעתיו למע אשר יצוה את בניו וגו'
רוב שפע ברכות ושובע שמחות מאלקי המערכות לאהובי ב"א היקר והנחמד
וו"ח ירא אלקי מוהרש"ש זלמ ע"ש נו"ב א"ח עט"ב א הבני שמחה
מנשי באוהל תבור מרת שולע תחי' ע שלו כל הנלוי אליו ,בני כשתילי
זתי סביב לשולחנ כול יעמדו על הברכה חיי עד העול
מכתב היקר והנעי מ ז' מרחשו קיבלתי עכשיו
 ...התארי של מכתב אלי הוא ז' מרחשו  ,ולפלא ששכחת ולא הזכרת במכתב היו החשוב במשפחתנו
יר"ה ,והוא ההילולא של כבוד אבי מורי החסיד נ"ע זי"ע ,אשר בהעלות על דעתנו כמה ענק וגדול הי'
האיש הזה ,שכל ימיו לרבות הלילות מסר נפשו ורוחו ונשמתו בשביל חינו הבני ,ואנחנו ילדיו ואת
הנכדי והניני כולנו יחדיו צריכי להכיר בטובתו ,שהודות מס"נ ופעילותו באמת הנה אנחנו כל יו"ח
עומדי ב"ה בתנועה הזה שאנחנו נמצאי ,היינו מאלו שאתה בחרתנו מכל העמי כו' ומקושרי
לאילנא דחיי שליט"א ,זאת הכל אנחנו צריכי להודות דיינקע להוד כבוד אדוני אבי מורי ז"ל שמס"נ
על חינו הילדי.
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ובטח ידוע ל ,כשאחי הרה"ח הר' יצחק )הי"ד( כשהי' ב שמונה או תשע שני ואז הי' המצב אצל אבי
ז"ל דחוק בכדי לנסוע בעצמו להביאו למקו תורה ,ואז שלח אותו קוד לליאזנא לאחותו נחמה ע"ה
שגרה שמה בליאזנא על זמ מה ,ומש הביאו אותו לליובאוויטש ,מה עשה אבא ז"ל ,הביא את הילד
יצחק לתחנת הרכבת בגזאטסק ,ומסר הילד על יד קאנדוקטאר אחד ושיל לו בעד זה מתנה ,בתנאי
שיוריד אותו על סטאנציע קראסנאיע ,וש כבר הודיע ,שיחכו עליו ש בתחנה קראסנאיע ,לקבל פניו,
ומש הביאו אותו למקו תורה ,ובאופ כזה נתגדל איש ר ונעלה כמו דוד הלא הוא הרה"ח ר' יצחק
זצ"ל )הי"ד(.
בפורי שנת תרצ"ז ,כמדומה שג עתה היית אז איתנו בלנינגרד ,כבוד אבא ז"ל הי' כבר חולה מהשיתוק
רח"ל ,אז בזמ סעודת פורי ,באתי ע הילדי שלי ,וג אחי הרה"ח הק' הרב יצחק ז"ל בא ע ילדיו
שיחי' ללערמאנטאוו  ,17לדירתו של אבא ז"ל ,לאחרי עבור זמ מה בסעודה הלכנו לרקוד ,ואבא ז"ל ישב
על כסאו מפני השיתוק ברגלו רח"ל ,שלא הי' יכול לרקוד ע כול ,אז ניגש אחי הרב יצחק ז"ל ,ותפס
את אבא והכסא בידיו ,והעמידו ורקד עמו ,ועיניו זלגו דמעות ,וניג בזה הלשו  :טאטע דו האסט אונז
געראטעוועט ,טאטע דו האסט אונז געראטעוועט ,הכוונה שלו הי' על המס"נ של אבא ז"ל על חינו
הילדי ,והמשי לרקוד עמו וחיבקו ונישקו באהבה אמיתית.
בטח ידוע ג ל השיחה של כ"ק אדמו"ר נ"ע בלנינגרד ,כרגע איני זוכר הלשו בדיוק ,א התוכ הוא:
אמר עס זיצט א איד אי א שטעטל גזאטעסק נעבי מאסקווא ,שטייט או פיר אזייגער פארטאג ,או
זאגט תהלי או וויינט ,ער בעט דע אויבערשטי אז די קינדער זאלי זיי ערליכע איד צו גיי בדר
הישר.
אנחנו רואי מזה כמה הי' מייקר כ"ק אדמו"ר נ"ע את כבוד הסבא של נ"ע ,עבור התמסרותו לחינו
הבני במס"נ ,ותודה לאל בעד החסדי המרובי שזכה ,שכל יו"ח שיחיו נצח זיינע חסידישע
יונגעלייט ,ובפרט עתה כמה ידוע ל ממסירת נפשו על חינו הנכדי ,כי הלא אתה זכית להיות בילדות
מהמחונכי ממנו בכבודו ובעצמו ,שזה השפיע עלי ב"ה ,שזכית שיו"ח שיחי' מתנהגי ויתנהגו בדרכי
אבותינו ורבותינו הקדושי ,א"כ לא מ הנמנע שאתה מחוייב ביו ההילולא שלו ללמוד לכה"פ פרק
משניות ,כמוב שאני לומד תמיד כל העשרה פרקי של שמו היקר זי"ע ,ולכה"פ לזכור ולהזכיר אותו
ביו ההילולא שלו ,כי זה זכות גדול עבורו ואנחנו צאצאיו זוכי שהוא ישא רנה ותפלה בעדנו ,שנזכה
להמשי בדרכיו ועבודתו עד ביאת משיח צדקנו ע"י כ"ק נשיאינו היקר ,אדמו"ר שליט"א
וכמו שכתוב בשיעור תניא היומי היו ,אגה"ק סי' כ"ז בזה"ל :כי בראותו ילדיו מעשה ידיו בקרבו
יקדישו שמו ית' אשר יתגדל ויתקדש כאשר נל בדר ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נס"ו,
כו'.
היוצא מכל האמור ,הלא ג אתה שזכית להיות מהמחונכי צרי אתה תמיד להכיר טובתו ולהזכירו
לטובה ולברכה ,ובזכות זה בטח ישא רנה ותפלה בעד וב"ב היקרי ובעד כל יו"ח שיחיו נצח ,וכל אתר
ואתר שה נמצאי.
תסלח לי יקירי שהרביתי לדבר בזה ,ואי אני בא ח"ו להוכיח אות רק באתי להזכיר ל הנושנות ,ואולי
ג מעניי ל לשמוע משהו מעול היש כו'.
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מכתב של הרי"י רסקי לבנו הרי"ל אודות מה שקרה בר"ח אדר תש"מ אצל הרבי
)שאז ג נסע נכדו הרב רלוי"צ לשליחות באוסטרליא וג הוא נסע לאה"ק באותו יו(
ב"ה אסרו חג של פסח כ"ג ניס תש"מ כפר חב"ד
החיי והשלו והברכה ישיג ויגיע לבני היקר הרה"ת
וו"ח מו"ה יהודה ליב נרו יאיר ויזרח
ע נות ביתו היקרה והעדינה א הבני שמחה רייזעלע שיחיו
ע כל ילדיכ הנחמדי די בכל אתר ואתר הוי' עליה יחיו
שלו וברכה
 ...עכשיו אספר בקיצור  ...מעת שחזרתי לשלו בר"ח אדר מבית חיינו שליט"א.
כמדומה שכבר כתבתי ל שביו א' ר"ח אדר ,הי' יו עמוס בהפתעות נחמדות ,והיינו :כחצי שעה לפני
שלוש אחה"צ )היינו לפני מנחה( ,הודיעו שהרבי שליט"א הזמי כל השלוחי לאוסטרליא לג"ע התחתו .
ג ההורי והסבי ,וברבע לפני שלש יצא כ"ק מחדרו אלינו ,לבר את השלוחי וג את ההורי
והסבי ואמר א יישר כח די עלטערי או די זיידעס וואס זיי האבי אויסגעהאדעוועט קינדער שמוכשרי
להיות שלוחי כו' .אח"כ חילק לכל אחד כר ט"ו במעטפה ונת לכל אחד בידו בצירו דריי דולר.
ואני בתור סבא של נכדי התמי הנעלה לוי יצחק ב בני הרש"ב נ"י שהוא אחד מהשלוחי המצוייני,
זכיתי להיות נוכח באותו מעמד ,והרבי שליט"א חילק לכל א' וא' ג' דולר ,היינו שלושי דיימס )כ
התבטא כ"ק שליט"א( ,וג לי נת שלשי דיימס כו'.
אחרי שגמרנו זה ,הלכנו כולנו לתפלת מנחה ביחד ע כ"ק רבינו שליט"א ,בער שעה שלש וחצי ,ותיכ
אחר מנחה היתה התועדות )ופלא שבמש כמה רגעי נודע הדבר שהרבי יתוועד וכל הבית כנסת למטה
הי' כבר מלא מפה אל פה( ,אחרי שתי שיחות ,הפסיק ,והודיע שיחלק בידו הקדושה ,לכל אחד ואחד שלש
דולרי ,והוסי ואמר ,שמי שצרי היו לנסוע ,יקבל הדולרי קוד כול ,וא"כ הייתי מעשרה
הראשוני ,וחשבתי במחשבה הלא כבר קיבלתי שלשי דיימי לפני שעה ) ..היינו לפני מנחה( א"כ בטח
לא אקבל שוב פע.
אכ לא כ חשב כ כ"ק שליט"א ונת לי שוב פע שלש דולר ,לייבל גרונר נ"י עמד על ידו ע ארגזי
מלאי בקבוקי ע משקה ,אחרי שקיבלתי ואמרתי ברכת פרידה ,והלכתי ,והנה לייבל נ"י רד אחרי
וקרא אותי ,אמר שהרבי קורא אותי ,עוד הפתעה והנה נת לי בידו הקדושה בקבוק משקה ,ותיכ
הלכתי ע אחיכ דוד שיחי' לארוז המזוודי והחפצי כי באותו יו בערב שעה  7הייתי צרי להיות
בשדה התעופה קנדי לטוס הביתה ,והכל הי' ב"ה בהצלחה.
 ...עכשיו מתכונני אנו להחתונה של נכדתנו חוה תחי' עב"ג הת' יצחק סוסובר שיחי' שתהי' אי"ה ביו
י"ב סיו הבעל"ט  ..כמדומה שכתבתי לכ מאמריקה שבעת היותי ביחידות אצל כ"ק ,הג שהי' הזמ
מוגבל מאוד מ"מ הספקתי לשאול הסכמת כ"ק ע"ד השידו ,וענה א יהי' משיכת הלב וכו' )בי
המדוברי(.
לסו נודעתי שג הוא הי' אז ביחידות וג הוא שאל והרבי שליט"א ענה לו שהשידו נכו )א גלייכע
זא( ושתהי' בשעטומו"צ ,ואז תיכ נסע לאה"ק .ואחר שנפגשו איזה פעמי מצאו ביניה שפה משותפת
והסכמה משותפת בחיי לעתיד בעז"ה ,וביו א' ר"ח אדר הנ"ל צלצלו למזכירות לבקש הסכמת וברכת
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כ"ק שליט"א .זה הי' בער שעה  12בצהריי באמריקה ,ובמש עשר דקות הי' המענה מכ"ק בזה הלשו
"נכו השידו ויהי' בשעטומו"צ אזכיר עה"צ" .והרבי אמר ללייבל ובנימי קליי שיגשו אלי לבר אותי
משמו בברכת מז"ט .וזהו ג"כ מההפתעות שהיו באותו יו כפי שכתבתי בתחילת המכתב .וראה זה פלא
שבמש כמה דקות כמו חשמל התחשמל בכל  770לכל התלמידי וכל הנמצאי ש ובאו אלי לברכני
במזל טוב ב"ה.
ובהיותי בשעה  3לפני מנחה ע השלוחי לקבל ברכתו הקדושה ,אמרתי להרבי מזל טוב עבור השידו,
וענה בפני שוחקות ,ושאל א נכדה או נינה או ששאל על לוי"צ שיחי' א הוא נכד או ני ,ואמרתי
הלוא הוא ב בני שלו בער שיחי'.

❖

מכתב מהרי"י רסקי לבנו הרי"ל בקשר למנהג חב"ד בכריכת הציצית
ב"ה יו ד' כ"ו מנ"א תשמ"א ברוקלי בית חיינו
לבני היקר רי"ל וכב"ב שיחיו
בעני כריכת הציצית ,בטח אתה יודע שאחי רמ"מ שיחי' קיבל מאחי הת' הר' יצחק הי"ד לעשות
הסיבובי של השמש בי חוליא לחוליא היינו שיעביר השמש ,אחרי כל חוליא של שלש כריכות בי
החוטי ,היינו  4חוטי מצד זה  4חוטי מצד השני ,וכ נוהגי בכחב"ד ,אשר לימד אותנו הרה"ת ר'
אלימל פרמ ע"ה )אביו של ר' יוס פרמ נ"י שאופה המצות(.
לא מזמ נפגשתי ע ר' שמחה גורודצקי במקוה ,וראיתי בט"ק שהוא ג"כ עושה הכריכות כ ,שהשמש
עובר בי חוליא לחוליא כנ"ל ושאלתי אותו ,מאיפה קיבל הקבלה לעשות כ ,וענה לי:
שהוא קיבל מרבו ,הרה"ח ר' אליעזר דוואסקי )צעצערסקער( הי"ד )והוא חותנו של ר' אייזיק קרסיק
והוא קיבל מהרה"ח רשב"צ נ"ע בליובאוויטש.
נ"י(
והוא קיבל מהרה"ח ר' מיכל אפאצקער.
בהיותי פה הסתכלתי בהציצית של כ"ק אד"ש ,והנה אצלו הכריכה פשוטה בלי הקונצי הנ"ל.
כרגע דיברתי ע ר' בנימי קליי נ"י שזה מזמ שיש לי רצו להודיע מזה לכ"ק אד"ש אי לעשות זאת?
והנה סיפר לי שאתה היית מסדר הציצית של כ"ק רבינו שליט"א ,א"כ מעני לי לדעת א קיבלת איזה
הוראות אי לעשות או סת עשית בלי שו הוראות ועצות ,ובפועל אנו רואי שאצל כ"ק אד"ש
הכריכות פשוטות כרגיל והשמש אינו עובר בי כריכה לכריכה ויע לי בנימי קליי נ"י לשאול אצל א
ידוע ל משהו מזה.
מאת אבי דו"ש וכט"ס
יעקב יוס
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מכתב מהסבא רבא של הכלה הרב יעקב יוס רסקי אודות ביקורו אצל הרבי בכ' אב תשמ"א
ב"ה יו רביעי כ"ו מנח אב תשמ"א ברוקלי
החיי והשלו והברכה לאהובי בני יקירי הרי"ל נ"י
ע א"ח עט"ב האדא רייזל שתחי' וכל ילדיכ הנחמדי שיחי'
שלו וברכה
ברוב שמחה שבח והודאה להשי"ת שזכיתי להגיע הנה להסתופ בצל כ"ק אד"ש ולהשתת בשמחת
בחתונת נכדתי חי' מושקא שתהי' בשעטומו"צ ,באתי למש ג' שבועות בעזרת ה' ,יצאתי מביתי ביו ב'
י"ז מנח אב בערב תארי הכרטיס בחזרה ט' אלול בעזה"ש) ,זה הי' המצאה של אחי הר"ד שיח' לבוא
להשתת ליו ההילולא כ' מנ"א ולהשתת בהחתונה אי"ה ,ולאחר השבע ברכות לחזור(
 ...וב"ה שזכיתי להשתת בהילולא של כ"ק אביו הגדול זי"ע ,ובההתוועדות של כ' מנ"א .בש"ק פ' עקב
הי' התוועדות בער  4שעות ,וכ"ק אד"ש זיכה אותי בשליחות לקרית ג ישראל ונת לי בידו הק' ,בקבוק
י"ש ,יי  ,וחצי מהמזונות שהי' מונח על ידו בשולח  ,לקח בידו הקדושה וש בשקית מלוא חפניו ,ונת
לידי ממש ,ואמר לי לחלק בג ישראל ,כ ג נת להמתעסק הרב יוס נעמאטי נ"י שהוא סידר המצבה
ושמר על הציו כל זמ שהי' ש.
מתחילה לא חשבתי לנסוע כו' ,אבל אחרי שכ"ק מינה אותי לשליח ב"ה לנסוע לש ,ולמסור כמה מילי
מהתעסקותי ,לבשתי כחות חדשי בשמחה לקיי פקודתו .אחרי הבדלה נסענו באוטו טובה) ,כ אמר
כ"ק להועד המסדר שיסדרו עבור השלוחי אוטו טובה( ,והיינו ש עד אחרי ארבע בבוקר ,כל אנ"ש
והתלמידי באו לש ,האול הי' מלא מפה אל פה בלעה"ר ,יחד עמנו באוטו נסעו אחי הר"ד ,והרב
מענטליק ע הרבנית שלו ,נסענו טוב מאוד ,ש כיבדו אותי לשאת דברי ,וסיפרתי קצת מהתעסקותי
בעני להוציאו מצ'יאלי לאלמא אטא ,אשר הי' צרי לזה הרבה מסירות נפש וג הרבה כס בשביל
שוחד כו'.
בעיקר הדגשתי ההשגחה העליונה ,בעני שנסענו מלנ"ג ברכבת האחרונה ,שאחרי שנסענו הפציצו
הגרמני כל הגשרי ,שהי' על יד הקשר ע כל העול )כי לנ"ג עומדת על מי מסביב( ,ובעת שנכנסנו
כל המשפחה שיחי' בחסד עליו בהרכבת ,החלטנו לנסוע עד שהרכבת תפסיק לנסוע ,כ נסענו כחמש
עשרה ימי ,עד שהגענו לאמסק כמה ימי לפני ר"ה ,כי יצאנו מלנ"ג ביו ד' אלול תש"א ,אבל באמסק
לא הי' אפשר להסתדר ,ועל כ נסענו מאמסק לאלמא אטא.
יש בזה אריכות ,כי משפחת סולדובניקוב שמואל יעקב החליטו לנסוע לאלמא אטא ,ועל כ נסענו ביחד.
בטח אתה זוכר שבאלמא אטא לא נתנו רשות להכנס לעיר) ,שהי'  8קילומטר רחוק( ,אבל במש
שבועיי עלתה לנו בדרכי ניסי ליכנס והסתדרנו בטסטג ,הירשל רבינובי ע"ה ירד באלמא אטא ,לפני
שבאנו ,וחשב לנסוע הלאה ,כמו כל אנ"ש לטשקנט וסמרקנד ,אבל כשראה אותנו נשארי באלמא אטא
ג הוא התחבר למשפחתנו.
עכשיו כעבור זמ רואי ג בזה השגחה עליונה פרטית ממסבב כל הסיבות שנשארנו בקביעות באלמא
אטא ,כי למחי' שלח אותנו הקב"ה כדי להציל את כ"ק האד הגדול ר' לו"י נ"ע מגלות בצ'יאלי ,שהי'
מחוז קזיל אורדה .מפני ,שהעיר הזאת היתה במדינת קזחסטא  ,שהעיר הבירה היא אלמא אטא ,וכל
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הפקודות ממאסקווע ע"ד כל העניני ,ובפרט ,ע"ד הגולי והאסירי מרוסיא ,הי' כל הפקודות
ממאסקווע ישר לאלמא אטא ,ומש שלחו להגלילות כו'.
ועכשיו אנו רואי ההשגחה העליונה שאנחנו בהיותנו על המקו ,באלמא אטא הי' באפשרות להתעסק
בהצלה של כ"ק אביו הגדול ע"ה ,אשר בזה יש עוד אריכות דברי א אתה זוכר  ...שבחור תש"ד,
היתה אחות תחי' חולה במחלת טי רח"ל ,וש הכירה בחורה ,שהיתה שופטת באלמא אטא ,והיא
היתה ילידת דניעפראפעטראווסק והכירה את כ"ק אביו נ"ע.
בתי תחי' קירבה אותה ,והזמינה אותה לבוא אלינו לליל ש"ק ,להדלקת הנרות ולאכול גיפילטע פיש,
וככה התרגלה לבוא אלינו לפרקי .פע סיפרה לנו בסוד ,שיש פקודה ממאסקווע ,אשר כל הגולי אשר
זמ השיחרור כבר מגיע להשתחרר ,שלא לשחרר אות עד גמר המלחמה ,החמש שני גלות של כ"ק
אביו נ"ע גומר לפני הפסח תש"ד ,ועל כ עצתה להזדרז לשלוח שלוחי לקזיל אורדה ,ע מכתב שחרור
מאלמא אטא עבור כ"ק הרב לוי יצחק ע"ה ,ולהביא זאת לקזיל אורדה כו' כו' .אז מצאנו שני שלוחי,
מענדל ע"ה רבינובי אחיו של ר' הירשל ע"ה שנסע בבגדי צבא בכובע אדומה ,ע אסתר בתו של הרה"ח
ר' אלי' חיי אלטהויז הי"ד ,הפרטי בזה תוכל לקרוא בספר תולדות לוי יצחק שער הרב גוטליב נ"י,
)מזכיר של כולל חב"ד בירושלי( ,בטח נמצא ביד .ובחסד עליו  ,בהשגח"פ אשר רואי בעיני בשר
ממסבב כל הסיבות ,שכל הנסיעה שלנו מלנ"ג עד אלמא אטא ,ולהיות ש מהעסקני בהצלת כ"ק אביו
זצ"ל ,זהו לא פשוט  .....מי קא א דאס אנטאפ מיט די הענט.
אח"כ סיפרתי שסידרנו אחרי יציאת הנפש זי"ע ,שאני הייתי השליח מאנ"ש ללכת לבית העולמי ,לחפש
מקו כבודו למנוחתו ,אבל לא מצאתי מה שרציתי! אז דיברתי ע הח"ק ,וביקשתי מה שיתנו לנו את
כברת האר אשר אחרי הכניסה מהשער ,עד מקו הקברות יהי' פנוי ,והסכימו על זה ,אז דרשתי מה
שלא יתנו רשות לקבור ש על ידו ,ששה קברי משני הצדדי ,והסכימו על זה) ,אבל שמעתי שבמש
הזמ כבר נתמלא כל המקו( ,בערב הכריזו ,שמי שרוצה להשתת ע הגו הקדוש ,שיל בבוקר
לטבילה ,וכול הלכו לטסטג ש הי' בריכה מגולה שהיו בה מי גשמי ,ולא יבשו המי א פע כל
הקי.
המטה נשאו בידי עד בית העולמי בקדושה ובטהרה.
אחרי כשבועיי אחרי הסתלקותו ,תפסו אותי ברחוב ע בלבול ועלילה ,שגנבתי איזה בית ילדי,
והכריח אותי לכנוס עמו למשטרה שהיתה ש לא רחוק מ המקו ,ואמר שתיכ יבוא לקחת אותי
לחקירה ,רק עבור כחמש שעות בא האיש ע אוטו שלה ,ולקח אותי אל הבית הגדול האיו  ..ה.ק.ג.ב.
וחקרו אותי כל הלילה ,כשישבתי על הכסא ,עמד איזה חייל מאחורי ,וכשתקפה עלי השינה הי' דוח
אותי בגבי ולא נת להרד ,ואני כמעט שהתייאשתי מלחזור הביתה ,כשראיתי המצב האיו והנורא
איפה אני נמצא!!
בער בשעה חמש בבוקר פתח מישהו הדלת מהאול שישבתי בו ,והסתכל עלי ,ואחרי כחצי שעה בער
אמרו לי ל הביתה ,השתוממתי ולא האמנתי ,א הוא מדבר בחלו או בהקי  ....כשיצאתי החוצה
רצתי הביתה ,וכל הבית היו נעורי כל הלילה )בטח אתה זוכר!!!(.
אבל פחדתי לישו בבית ,וג ביו החבאתי אז אצל מכירי )אצל נפתלי גלוסקי וטאמארע איטע(,
והחלטנו לברוח מאלמא אטא ,אבל הי' קשה להשיג כרטיסי ,ובחסד עליו מצאו ב' כרטיסי בשבילי
ובשביל צבי' תחי' שהיא ליוותה אותי כל הדר ,ולא ידענו לא לנסוע ...והחלטנו לנסוע למאסקווע כי רק
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כתובת אחת ידענו ,זהו במאלאחאווקע אצל דוד ברוומ ע"ה ,וכ הי' נסענו עד מאלאחאווקע ,וש
נשארנו .כשיצאתי מאלמא אטא הי' זה ט"ו אלול תש"ד) ,ג' שבועות אחרי הסתלקותו זי"ע(.
לפני הנסיעה בלילה נכנסתי לרבנית חנה ע"ה זי"ע לקבל ממנה ברכת פרידה ,ואז אמרתי לה היות שאני
נוסע סמו לראש השנה ואיני יודע איפה נהי' בר"ה ,אולי תוכל לתת לי אחד מהשופרות שנמצאי
ברשותה ,אז הוציאה לי השופר השחור של הרבי מהר"ש זי"ע ונתנה לי בחפ לב ,וסיפרה לי כל
השתלשלות הדברי ,אי הגיעה לידה השופר  ,בעת שנסעה פע הא' לבקר אצל אישה הגדול זי"ע
נכנסה לאיש חסיד מחסידי הרבי מהר"ש זי"ע שהי' תמיד תוקע המאה תקיעות ,אחר התפלה בר"ה אצל
המהר"ש אחרי שגמר לתקוע ,הרבי לא דרש ממנו השופר וש בכיסו ,היא אמרה ש החסיד אבל חבל
שלא רשמתי.
ש גר אביו של יודקע גו"א שהי' בלנ"ג ,והוא קיבל השופר מהיהודי ההוא .הרבנית חנה ע"ה נכנסה
להגו"א הנ"ל ,וביקשה ממנו שופר ,כי אמרה שנוסעת לבעלה ,והוא נת לה השופר הזה וסיפר לה כל
הנ"ל –
השופר הי' בידי חמש שני ותקעתי בו בר"ה ,כשבא ר' בערל חסקינד ז"ל בשליחות הרבי שליט"א וביקש
השופר ,מסרתי לידו ,ועבור זה קיבלתי המתנה הטיכלע של כ"ק אדמו"ר נ"ע זי"ע.
היו מסרתי לכ"ק אד"ש דו"ח מהנסיעה לקרית ג ישראל ,וכתבתי על ג' גליונות  ..כתבתי תודה רבה
עבור הזכות שזיכני להיות שליח  ..ובער מה שדיברתי ש ,והעיקר שראינו במוחש השגח"פ מתחילת
הנסיעה מלנ"ג )אשר ג זה היו בניסי ניסי כי אחרי הרכבת אשר נסענו כבר נתקעו כל הגשרי ,מלנ"ג
ע כל העול ,ומי שנשאר בלנ"ג אחרינו נשארו מתי מעט רח"ל(.
והשי"ת יעזרנו שנזכה לראות בעינינו התגלות המל המשיח כ"ק רבנו שליט"א ,וכל העול יכירו וידעו
כי ל תכרע כל בר ,והי' ה' למל על כל האר  ...הוי' אחד ושמו אחד.
אביכ אוהבכ יעקב יוס.
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מענה של הרי"ל לאביו הרי"י על ב' מכתבי הנ"ל
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מכתב מהרי"ל אל המשפיע הרה"ח הרה"ת וכו' הרב ניס ע"ה נמנוב ומאוד מעניי סיו המכתב
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מכתב מענה מר' ניס נמנוב
ב"ה יו ד' כ"ו תשרי )תשל"ו(
כבוד ידידי ש"ב הרה"ח אי"א כו' מהו"ר ר' יה"ל שיח' ראסקי
ביתו תח' וב"ב יחי'.
שלו וברכה
אחדשה"ט ראשית מז"ט מז"ט עבור הבת שנולדה לכ לאיוש"ט יעזור השי"ת שתגדלוה לתורה חופה
ומעש"ט ותרוו רוב נחת ממנה ומכל ילידיכ שיחיו ,ויעזרינו השי"ת שתמיד נבשר ונתבשר ברוב טוב
ושמחה.
 ,הנה כפי שכותב אודותו מוכני הננו לקבלו בספ"י,
ועתה ע"ד שאלתו במכתבו ע"ד מר
והשי"ת יעזור שיהי' זאת בהצלחה וימסור א"ע ללימוד ביר"ש והנהגה טובה ואז בעזרתו ית' יהי' טוב לו
וטוב ממנו.
כמוב שמה שכותב שאביו יח' הסכי לשלוח עבורו  700פראנק לחודש ,נא להשתדל בזה שכ יהי' לפועל
כי כל פרוטה נוגע לנו עד למאוד ,כי המצב דחוק בהישיבה ועומדי בחובות גדולות.
אצלנו ב"ה לפ"ע הכל כשורה ,והש"ית ירחמנו שנוכל להשלי הכוונה הפנימית כל אחד מאתנו ,ולגרו
נח"ר לכ"ק אדמו"ר שליט"א
מכתבו נתקבל בערב יו טוב ממש ,וחותנו שיחי' הי' אצלי בחוה"מ ,וביקשתיו שיענה ל על דבר התמי
הנ"ל .ומשו זה לא מיהרתי במכתבי עד היו
ידידו ש"ב הדו"ש ושלו ב"ב יחי' ומברכ בכל טוב בגשמיות וברוחניות
ניס
פ"ש לכל ידידינו אנ"ש שיחיו.

❖
מכתב שני מר' ניס ובו מדובר על הידור מצוה
יו ה' ו' תשרי )תשל"ז(
כבוד ידידי ש"ב היקר והנכבד הוו"ח אי"א כו' מוה"ר יה"ל יח' רסקי
ע"ש ביתו תחי' וב"ב יחי'
אחדשה"ט הנני להודיעו שברכתו לקראת השנה החדשה הבעל"ט נתקבל בזמנו והמבר יתבר
ובזה הנני לבקשו בשמי ובש ידידי הרי" שיחי' לעשות לנו הטובה הזו ,למצוא עבורנו הדסי כמוב
מהודרי בכל האפשרי ,ולשלוח כל מה שאפשר בהקד באופ מהיר אקספרעס ,ומוב שבתודה רבה
נחזיר כל ההוצאה שבזה והשי"ת יעזרנו לקיי מצותיו ית' בהידור בכל האפשרי ,ובשנה טובה ומתוקה
ידיד ש"ב הדו"ש ומבר בחתימה וגמר חתימה טובה בגו"ר בכל הפרטי ניס
המספר יהי' לכה"פ שלשי הדסי
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מכתב זה והבא אחריו מיוחדי במינ בו מתאר הרי"ל רסקי
את בוא של התלמידי השלוחי שיחיו הקבוצה הראשונה לייסד ישיבה גדולה בקסבלנקה מרוקו
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מכתב מא' המקורבי של הרי"ל ר' רפאל שיחי' עצור המתאר ביקורו אצל הרבי
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מענה הרי"ל על המכתב הקוד
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מכתב מיוחד לא' מרבני מרוקו )לאחר שעזב את מרוקו( בנוגע למבצע נש"ק
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עוד מכתב לא' מיהודי מרוקו אודות מבצע נש"ק
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מכתב נדיר מהרי"ל ליבלח"ט ידיד נעוריו השליח באיטלי' הרה"ח הרה"ת ר' גרשו מענדל שיחי' גרליק
המכתב הוא מתשל"ח ומוזכר ש אודות בריאות הרבי
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כמה מכתבי מיוחדי בי הרי"ל רסקי והרה"ח הרה"ת ר' שלמה ע"ה מטוסוב
מהשלוחי הראשוני במרוקו ]אשר ביו ר"ח כסלו הוא יו היארצייט הששי שלו[
בקשר לעבודת ביחד כשאחד מה נסע והשני מילא מקומו )עוד משנות הכ'פי (
וא' שלח להשני מכתבי ובה רואי הפעולות שלה ואי שהתדברו ביניה באופ מיוחד
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מכתב נדיר ומיוחד מסב הכלה הרי"ל רסקי שכתב לבת דודו שבאה"ק בהיותו תמי ב770
ותוכנה אי להיות יהודי שומר תומ"צ ואשר זה נוגע לכל הדורות
ב"ה .יו ה' י"ד תמוז התשי"ד,
ישיבת ת"תל ברוקלי נ"י
לכ' בת דודי היקרה מרת אביבה שתחי'
ברכה ושלו!
ראשית מז"ט מז"ט ל עבור חתונ ע מר דוד ולפובסקי שיחי'.
השי"ת יעזור שהזיווג יעלה יפה ,ושיהי' בשעה טובה ומוצלחת ושתחי' חיי טובי ומאושרי ביניכ,
ושתבנו בית בישראל לש ולתפארת ,ושתזכו להמשי את שלשלת הזהב של משפחתנו היקרה שעמדה
ועומדת בגאו ובעוז ומס"נ עבור ה' עמו ותורתו ,והשי"ת יבר אתכ בבני חייא ומזונא רוויחא בדור
ישרי יבור.
א אביבה יש לי עלי תרעומות אי זה לא כתבת לי מהשידו של שנעשית כלה .ועוד יותר לא כתבת
זמ החתונה ,רק היו י"ד תמוז יו אחד אחר החתונה קבלנו ב"ה את הזמנת החתונה ,שלא רק שלא
יכולתי להשתת בשמחת אלא שאפילו ג מברק לא יכולתי לשלוח שיגיע להחתונה )כי היה כבר
מאוחר( .וזה באמת לא נכו עשית .א עצמינו ובשרינו אנחנו .והג לכאורה שבהשקפות יש חילוקי
דיעות בינינו ,אבל עצמינו ובשרינו אנחנו ואי זה להתרחק כ"כ אחד מהשני .שאפילו בעני של שמחה,
ולא סת שמחה אלא שמחת חתונה שזהו שמחה נעלית עד מאוד שאפילו העוונות מוחל הקב"ה להחת
והכלה ביו חתונת ,הנה ג שמחה כזו להעלי איש מאחיו ואשה מאחותה.
ואפילו בהשקפות שלכאורה אנחנו מחולקי בזה ,הנה ג זה לא נכו  ,שא נתחיל להסתכל לעיי בכל
דבר ודבר ,בכל עני ועני יותר בעומק )בל"א טיפער( ז"א בלי אמצעית הפוליטיקא וכו' .א"כ אפשר
לראות שכוונתינו ומטרתינו היא אחת ,ז"א להיות יהודי אמיתיי ונאמני לה' עמו ותורתו.
והנה החלטה על מטרה זו נמצאת אצל כל אחד ואחד מישראל בעצ הנפש והנשמה שלו בלי שו
פילוגי ,ז"א אפילו אצל פחות שבפחותי והקל שבקלי ישנו החלטה זו כי אצל יהודי מבואר בכתבי
חסידות הנה הפחות שבפחותי והג' שבגדולי הנה מצד נשמתו בשווה ממש ע הגדול שבגדולי כי כל
ישראל בלי פילוגי נקראי בני למקו כדכתיב בני בכורי ישראל .וזה רואי ג"כ במוחש שיש זמני
אפילו אצל אלו שרחוקי לע"ע מהתורה וכו' ,הנה ג אצליה יש זמני שנופלי ברעינותיה שהוא
מחשיב בעצמו שסוכ"ס "הנני יהודי" )אי בי א איד( ומה תכליתו על האר וכו' .רק בזמ שהמחשבות
והשקפות יוצאי לפועל הנה אז כל אחד אומר כמוב שהדר שהוא בחר זהו הדר האמיתי ,וזה אומר
להיפ.
והנה בכדי שב אד ע ראש ז"א שיש אצלו מח בקדקדו ז"א שהוא בר דעת יוכל לברר איזה היא הדר
הישרה והאמיתית .הנה הוא צרי להתבונ ולהעמיק בחכמתו ובינתו ודעתו במעמדו ומצבו אליבא
דאמת ז"א בלי איזה פניות שמהזולת .רק יתבונ מה תכלית של ב אד )פו א איד ( על האר הלזו
הגשמיות ז"א בשביל מה נברא הב אד בכלל ובשביל מה נולד הב אד .ולאיד גיסא מזה רואי שיש
איזה שליחות אצל הב אד שנברא – על האר – מאחר שהוא נברא ,במילא צרי ב אד להתבונ מה
שליחותו ז"א מה תפקידו שעליו מוטל שהוא צרי להשלי.
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ובמה צרי להיות ההתבוננות? הנה זה פשוט מאוד שההתבוננות צרי להיות בהתורה שאפילו אלו
שבהשקפותיה מסתכלי לצד אחר ,הנה ג ה מודי שהעיקר היא התורה ,והתורה היא הבסיס
האמיתי של ע ישראל .שהתורה היא המורה דר לב אד אי לבוא להדר האמיתי ,ז"א שמהתורה
יכול האד לקחת מוסר השכל מה תכלית הב אד על האר ז"א מה תפקידו ומה הוא צרי לעשות
לזה.
וא הב אד יתבונ בהנ"ל בלי שו פניות מבחו ז"א בלי שו פוליטיק וכו' הנה אז הוא במילא יראה
איזה היא דר הישרה ואמיתית שיבחר האד על האר והנה באו זמני שמהתורה שבכתב בעצמה
קשה היה להאד הפשוט לפי שכלו הקל לבוא יותר אל הבירור .והנה אי הקב"ה בא בטרוניא על האד,
אלא בא לבקש אצל כאו"א לפי כחו ויכלתו ,והנה באו דור של תנאי ואמוראי שכתבו את התורה
שבעל פה וכ בכל דור ודור כל מה שהוא יותר נמו ,נת את החכמי שבדור שידריכו את הע ישראל
ונתנו הסדר להע ישראל שהתורה היא נצחית ,ז"א כמו בעת שנת הקב"ה התורה למשה רבנו בזמנו כ
הוא עכשיו בלי שו השתנות וכאו"א יכול ללכת ולהתנהג ע"פ התורה בלי שו פשרות .וזה הסבירו
החכמי הגדולי לע ישראל ובזה ב"ה הנה אנחנו כאלפיי שנה בגלות וע ישראל חזק בדעתו בלי
להתפעל ,וזהו ג"כ רואי במוחש שמי שהל להצד אחר ר"ל מה היה הסו שלו וע ב"ב וד"ל.
וכ ג בדורנו זה כמוב שיש אנשי כאלו שה מנהיגי את כלל עדת ישראל ,ואי זה אפשר לקבוע מי
הוא המנהיג ,ז"א שכל אחד יכול לאמר שהוא חושב שאיש זה הנה הוא החכ הגדול והוא דוקא המנהיג
הדור והשני אומר להיפ ,הנה לפי דעתי הנה כל אד ביכולתו לקבוע מי הוא הב אד הגדול שאפשר
עליו לסמו ,אבל רק כמוב שצריכי ללכת ע"פ פסקו ,שהתחלנו לדבר בהתחלה שהעיקר הוא התורה
ז"א שהתורה היא הנקודה האמצעית .הנה בב אד המנהיג שאפשר ושצריכי ומוכרחי ללמוד ממנו,
הנה הוא צרי להיות ב אד גדול ז"א שהוא מלומד בכל התורה ומקצעותי' ובכל הספרי המסבירי
את התורה .וכ בשאר חכמות העול ,והוא ב אד חכ ומשכיל? ומצביא וע מידות תרומיות שדואג
להזולת יותר כמו שבשבילו ז"א שהוא משלי חייו בשביל השני והוא ב אד אמיתי בלי שו קונצי
ופשרות וכו' כי זהו רק עניני כלליי ,ובזה גופא אפשר לחלק לכמה וכמה חילוקי מה תפקידו של
המנהיג הדור ,הנה מהב אד הנ"ל צריכי לשמוע וללמוד אי הוא ומה הוא ג בזמ הזה .התכלית של
ב אד על האר ומה צרי לעשות כדי להשלי את הכוונה האמיתית בשליחותו לעלמא די .
והנה ג ב אד כזה ב"ה לא חסר ג בדורנו זה היתו והשפל ובכ אביבה היקרה אל תחשבי שהנה
באתי להטי מוסר להעציב את לב המשמח בשמחת ,אלא רק באתי להגיד ל דברי כמו אח ממש
מתו עצ נפשי היות שהשי"ת זיכה אות לבוא ליו כלולותי .ושזהו ז"א הזמ שהוא הבסיס של הב
אד על כל החיי שלו ,וכמו שמתייצבי בזמ זה כ הול כל החיי של המאה ועשרי שנה .וזה ג"כ
נוגע להדור הבא שיצאו מחלצי ,והיות שהימי אלו נוגעי לכל החיי ע"כ צריכי להעמיד על בסיס
נכו שלא ח"ו יפול אח"כ ,ועכשיו הוא הזמ שצריכי ומוכרחי להסתכל לצד האמיתי להצד הרוחני,
ולהתנהג לכה"פ בהעניני העומדי ברומו של עול ע"פ התורה שאל יבואו אח"כ ח"ו ח"ו יוצאי חלצי,
לטעו בטענה אל אמ בשביל איזה קטנות ז"א בשביל איזה פוליטיק או איזה ביישנות או איזה סת
דבר בלי חשבו שלא עשתה אימנו מה שצרי הא לעשות ע"פ התורה ,הנה בשביל זה אנחנו צריכי
לסבול כל החיי שלנו ,והטענה שלה יהיה טענה אמיתית ונכונה .ובכ אביבה אל תשכחי על העניני
העומדי ברומו של עול ומה כוונתי בזה הנני חושב שאת מבינה די וטוב ואי להארי.
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והנני חוזר עוד פע אל תחשבי שבאתי להטי מוסר ,אלא רק באתי להזכיר את הדברי שכואבי את
לבי ,למה ...למה ..עצמינו עצ אחד בשרינו בשר אחד דמינו ד אחד ,ד קדוש וטהור הנוזל בעורקינו
הבא בירושה מאב לבנו לנכדו ולנינו.
והנה הפע אסיי והנני חוזר ומבר אות שתזכי לבנות בית בישראל ע"פ התורה ומצותיה ,ושאז
במילא יהיה בית נאמ לע ישראל ושיהי' דור ישרי יבור.
הנה אבקש אות תכתבי לי בבקשה מי הוא החת של ומאיזה משפחה הוא ,וכ כל הפרטי בזה ,וכ
מה מקצועתו ,וכ איפה נסתדרת באיזה מקו .בבקשה תכתבי הכל ,ואני אי"ה אענה הכל בזמנו .וכ
א יש אצל איזה הערה על מה שכתבתי בבקשה תכתבי לי אני אי"ה אענה על כל פרט ופרט ,וכ ג דוד
יכול ג"כ לכתוב משהו.
ובזה אסיי ,והשי"ת יעזור שיתרבו שמחות בע ישראל שיכירו את הדר האמיתי כל אחד בהחיי
שלו.
ב דודת הדו"ש הטוב מבר מעומק נפשו ולבבו
יהודה ליב רסקי

❖

ב"ה י"ד תמוז תשי"ד
לבת דודי אביבה שתחי' ובעלה דוד ולפובסקי.
מזלטוב מזלטוב לכ בעת חתונתכ ,ויעזור השי"ת שתבנו בית בישראל עפ"י דרכי התורה ומצוות,
וכפי שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לדוד אלי' שיחי' )בודאי אתה אביבה ראתה המכ'( עוד בשנת תשי"ב.
"שיהיה סמל לבית יהודי וחסידי" ויעזור השי"ת שיקיימו בכ דבריו הקדושי והנני מקה לשמוע מכ
בשורות טובות
תהי' בשלו דוד רסקי

❖
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מכתב מיוחד ששלח סב הכלה הרי"ל רסקי לזוגתו תחי' ולבני ביתו שיחיו
כשנסעו בפע הראשונה לאה"ק ובמכתב זה מתוועד ע כל אחד מבני ביתו שיחיו
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אחת הקביעויות של שנה זו היא שנת תשד"מ אשר כל השנה הוא ממש אותה הקביעות
בחור של שנת תשד"מ הרבה הרבי לבקש שילמדו שיחותיו ובמיוחד מאמריו בע"פ
ומצו"ב אחת השיחות ומודעה מיוחדת על זה

– – 60

ã " òùú ' ä åìñë ç " øãá – øòáò åéçéù à÷ùåî ' éç å ïñéð ìù ïéàåùéð úçîùî úøëæî

חלק משיחת ש"פ מק תשד"מ
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