ב"ה

פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואינו למזל טוב ביום חמישי ,אחד עשר
ימים לחודש טבת ה'תשס"ח.
התודה והברכה מובאת בזה לידידנו ומכירנו ,אשר הואילו לשמוח איתנו יחדיו ביום שמחת לבבנו ולברך
אותנו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות ורוחניות.
ולזכרון טוב הננו לכבד את המשתתפים בשמחתנו בתשורה המוסגרת בזה ,כפי שהונהג לאחרונה בשמחות
כו"כ מאנ"ש ,מיוסד על פי מה שנהג כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בחתונת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח.
תשורה זו כוללת מכתבים יחידויות ומענות המתפרסמות כאן בפרסום ראשון:
א .לסב החתן הרה"ח ר' שלמה ע"ה מטוסוב.
ב .לסב החתן הרה"ח ר' ניסן ע"ה פינסאן.
ג .לסב הכלה הרה"ח ר' יהודא ליב ע"ה רסקין.
ד .לסב אם הכלה )למשפחת שטרנברג( הרה"ח ר' שניאור זלמן ע"ה גורארי'.
כמו"כ מצורף לקובץ תקליטור מניגונים המושרים ע"י הרה"ח ר' ניסן ע"ה פינסאן המתפרסם בזה
לראשונה.
• • •
"ידוע ומפורסם אשר בעת שמחת נישואין קומען נשמות האבות מן העולם האמת ,ביז ג' דורות
למפרע איז בכל ישראל ,און פראן וואס מער און מער" )קונטרס דרושי חתונה( -
ובכן ,בוודאי נמצאים עמנו יחד בשמחה  -בתוככי "נשמות האבות"  -הסבים שנפטרו לפני שבועות אחדים:
הרה"ח ר' שלמה ע"ה מטוסוב ,שנפטר באור לר"ח כסלו ,והרה"ח ר' ניסן ע"ה פינסאן ,שנפטר בכ"ד כסלו
ערב חנוכה ,ומברכים אותנו בכל מילי דמיטב ,בדור ישרים מבורך.
ויה"ר שזכות התקשרות כל הסבים כשלוחים ומקושרים בלב ונפש לנשיא דורנו יעמוד לנו ולכל משפחתנו
שיחיו בגשם וברוח ,והעיקר ששמחה זו תמהר את קיום הייעוד "מהרה ישמע גו' קול ששון וקול שמחה קול
חתן וקול כלה" בגאולה האמיתית והשלימה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
תנחום וחנה שיחיו מטוסוב
י"א טבת ה'תשס"ח – שנת השמיטה
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מכתבי הרבי לחתן והכלה
מכתב כ"ק אדמו"ר נשי"ד לאבי החתן שי' לרגל הולדתו למז"ט
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשי"ד לאבי הכלה תחי' לרגל הולדתה למז"ט
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הרה"ח ר' שלמה ע"ה
מטוסוב
ייסוד החדרים ברחבי מרוקו
הרה"ח ר' שלמה ע"ה מטוסוב הגיע למרוקו ביום ו' כ"ד אדר א' ערש"ק ויקהל תשי"א ,הוא
ויבדלח"ט זוגתו תחי' לא הספיקו להגיע לפני שבת לקסבלנקה ונשארו לשבת בפורליוטה .ביום
א' כ"ו אדר א' הגיעו צלחה לקסבלנקה.
להלן מכתבו הראשון ששלח לרבי מקסבלנקה מיום ו' ערש"ק פקודי ב' דר"ח אד"ש תשי"א:

"ת"ל באנו לשלום לקסבלנקא ביום ראשון שבוע זה ,מסיבות שונות
לא עלתה בידי להודיע עד עכשיו.
טרם הסתדרנו כי עולה בקושי ,ועדיין נמשך טלטול הדרך ,אבל כל
התחלות קשות ,והתקווה לא'ל עליון כי יעזור לנו להסתדר בכי טוב
בקרב הימים .מפרטי העבודה טרם יש לי מה לכתוב ,כי רק התחלתי
להתוודע עם אנשי המקום ואי"ה ביום ראשון שבוע הבא יבוא הנה
הרה"ח הרה"ג וכו' הרב גאראדעצקי יחי' ויורה לי על אתר מה לעשות
ולפעול בעזרתו ית'.
המייחל לברכת כ"ק שליט"א לכל הדרוש בגשם וברוח".
אחת מהעבודות בהם עסק בשנים הראשונות היא הקמת תלמודי תורה בכפרים ברחבי מרוקו.
ולפנינו סקירה חלקית מאיזה מכתבים בקיצור ,על אף שהאריכות בזה רחבה מיני ים.
כבר במכתב מכ"ד אד"ש כותב לרבי:

"ביקרתי בשבוע שלפני זה שלושה כפרים"...
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הרה"ח ר' שלמה ע"ה היה הולך מכפר לכפר מקבץ את הילדים תושבי המקום והיה ממנה את
החכם של הכפר ללמד אותם ,והיה שולח מידי חודש תשלום לאחזקת ה'חדרים' .במכתבו מז'
אייר כותב:

"עתה באתי להמשיך ולהוסיף על מכתבי הקודם מלפני כשבוע ,והרי
ביקרתי גם בכפרים רחוקים מן היישוב ,במדבר סאחארא ,ות"ל כי עלה
בידנו והוקם וסודר ת"ת בכפר 'ערפוד' ,לעת כזאת מספר התלמידים
אחד וארבעים ,מקווים כי במשך הזמן אי"ה יתוספו עוד"...
מדי פעם היה חוזר ומבקר באותם כפרים ,פעמים בעצמו ופעמים ע"י תלמידיו ,כדי לבחון
ולפקח על התלמודי תורה ,ולהביא ספרים וחוברות ללימודים ולפעמים אף בגדים למשפחות
הכפר הנזקקות )ראה להלן במכתב כ"ה שבט תשי"ג ,אות יג" :הגיעתני ידיעה משיקאגא
ששלחו מביה"כ דשם על שמו עוד עשר חבילות בגדים ,ויש מן המוכן עוד לערך עשרה"(.
גם בימי 'בין הזמנים' פעל למען המשך קיום הלימודים כפי שעולה מהמכתב ששלח לרבי בה'
תמוז תשי"א:

ה' תמוז תשי"א
...והנה סודרו בעזהי"ת ת"ת בחמשה כפרים ,בעיקר בשביל חדשי
החפש ,ואולי יש תקוה כי זה יתן בלב קצת מהתלמידים להשאר
וללמוד גם אחרי כן .ואלה שמותם למספרם א( טאורירט – כחמישה
ושבעים תלמידים .ב( טאזא – כחמישה ושלשים תלמידים .ג( אד-
זעם – כארבעים תלמידים – חמש שעות ,וכעשרים תלמידות – שתי
שעות .ד( סעטאט – כמאה ועשרים תלמידים...
הרבי הורה לו לדווח בצורה מדוייקת על מספר המוסדות והתלמידים ,ובכל פעם שיש שינוי
במספר עליו להודיע תיכף ומייד .וכך כותב הרבי במכתב מי"א מנ"א תשי"א )נדפס באג"ק(:

"לעתים קרובות דרוש פה לדעת בדיוק מספר המוסדות ובערך גם
מספר התלמידים והתלמידות ,שבכל אחד ואחד מהם .וכיון שלפי
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מצב העבודה שלו מתוסף וגדול מספר המוסד' מזמן לזמן ,הנה מטובו
להודיע תיכף בכל פעם ופעם שמתוסף מוסד ,וגם בהוספת איזה פרטים
שיהי' בידו אודות המוסד ,ות"ח מראש".
במכתב מכ"ג מר-חשון תשי"ב )נדפס באג"ק( כותב הרבי בין השאר:

"ת"ח על הידיעות שכותב מהכפרים הנתוספים מזמן לזמן עם הפרטים
השייכים לזה ובטח גם להבא יעשה כן ,ות"ח מראש".
העבודה להקמת וביסוס ה'חדרים' הייתה כרוכה בהתייגעות עצומה ,הקושי הרב להגיע אל
הכפרים הנידחים הן מפאת הדרכים הבלתי סלולות ,והן מפאת מזג האוויר הקיצוני ששרר שם
דרשו ממנו כוחות רבים.
במכתב שלפנינו ששלחו לרבי בי' בכסלו תשי"ב ,מתאר הרה"ח ר' שלמה ע"ה את הקשיים
)ההדגשה אינה במקור( :

י' כסלו תשי"ב
...הנני שולח בזה רשימה מששה עשר כפרים שנסתדרו בעזהי"ת
בשבועות האחרונים במחוז שאין שם שום בתי ספר אחרים ,ובכן ה"ז
ללימוד תדירי...
...גם בהרבה מקומות בנהר נעברה ברגל ובסוסים ובחמורים ,כי אין
דרך ובכלל נוכחתי שיש עוד הרבה כפרים כגון אלו במחוז אחר ,וגם
יש הרבה מקומות שקשה להגיע אליהם עכשיו מפני השלגים בהרים,
ואראה אי"ה לבקר בכל המקומות כפי שתהי' היכולת בעזהי"ת.
בהצטרף הכפרים הללו עם אלו שהזכרתי כבר במכתבי הקודמים הרי
הם תשעה ועשרים יחד עם מידלת ,לבד ממעקנעס...
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במברק שלפנינו מי' שבט תשי"ב ,כאשר לא עברה עדיין שנה שלימה מעת הגיע הרב מטוסוב
כבר מזכיר הרבי ע"ד שלושים וארבעה )!( ערים וכפרים ומוסיף  -ו'הנוספים':

להלן תמליל המברק:

למסור לכל אחד בפרט בוטבול דאווילא אלמליח גראסס פרץ זאגורא
ולהרבנים והעסקנים בהרים והכפרים אכלוף אנטיפא ערומיאת
אסלים בן -אמעד בני-חיון בזשו בריזה בוזשאד קסאסבי ארפוד
גרסיף קסאר-סוק לכאסבא למחמיד מידלת מין-דלימיני מיסור אד-
זעם אאוזאן ראבאט שדה-חיים צ'פרו סעטאט תאדלא תאלמאסלא
9
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תאמאסינת תאמנוגאלת תאנג'יר תאורירת תאזא תימסלא תיכרת
זאוויא והנוספים.
ביום ההילולא דאזלינן מיני' עשירי בשבט גדול ביותר זכות בעל
ההילולא צדיק עליון המשביר בר לכל הארץ להמשיך ישועות ברכות
והצלחות לכת"ר ולכל המתעסקים במוסדות אהלי יוסף יצחק שעל
שמו .ובודאו יאמצו מיום מסוגל זה והלאה בהשתדלותם בהנ"ל
להתקשר באילנא דחיי ולהתברך ומשפחתם בהמצטרך בגשמיות
וברוחניות.
המצפה לבשורות טובות .בברכה.
בינתיים מספר ה'חדרים' הולך ומוסיף' ,כפי הנראה מהמכתב שלפנינו מהרה"ח ר' שלמה ע"ה
להר"ב גאראדעצקי:

ט"ז שבט תשי"ב
שפע ברכות ורב שלום עד בלי ירח!
שולח הנני בזה רשימה כללית מהכפרים החדשים ,והמה  21במספר
ומה שאמר  25טעות הי' בידו ,כי חשב כפרים הקרובים זה לזה וחיבר
אותם ביחד לשנים או לשלשה.
בטינגריש יש אליאנס ,ולומדים אצלנו כל היום  34תלמידים ו 21
תלמידות ,והשאר שיעורי ערב ויום ראשון .יש שלשה כפרים שעדיין
אין להם מלמדים אבל הם אומרים שישיגו בעצמם.
כותב אני מכתבי זה בבקר ,ובכן לא נתחדש עדיין שום דבר .ואסיים
הפעם.
באיחולי ברכות מרובות עד בלי די.
שלמה מתוסוב
אחרי כמה חודשים ביו"ד אייר תשי"ב כותב הרה"ח ר' שלמה ע"ה לרבי בין השאר:

" . .גם נתוספו עוד ת"ת בשלושה כפרים .האחד שמו אוטאט .שם היו
לומדים בבית הספר גם בשבת וע"י התאמצות הבחור משה לחייאני
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ביטלו זה בהחלט ,ושלחנו לשם תלמיד ממקנס ללמד התלמידים
והתלמידות שהם כשלושים ללימוד כל היום ,וכחמישים לשלושה
ימים בשבוע .עוד כפר אחד קאסאבי שמו שסידרתי שמה לפני שנה
והפסקנו עמהם מחמת שהתחילו ללמוד בשבת ועכשיו פסקו מזה,
אבל יש חשש ספק שיחזרו לסורם ח"ו וה' יעזור.
הכפר השלישי שמו תיזגין ,הוא במחוז מאראקש עשרים ושלוש
תלמידים ועשר תלמידות .ובכן מחוץ למקנס ,צ'פרו ,וקסבלנקה ,יש
לנו עכשיו ת"ת בחמישה וחמישים כפרים " . .
הרה"ח ר' שלמה ע"ה היה בטבעו דייקן ומסודר בכל ענייניו ,הוא הקפיד לרשום את חשבונות
הוצאות ה'חדרים'.
לפנינו צילום ממחברתו בה מפרט את הסכומים ששלח לערים ולכפרים בין החודשים מנ"א
תשי"ב עד חודש טבת תשי"ג אז מספר הכפרים מגיע ל (!) 69-בנוסף לעוד אחד-עשר משכורות
להעוסקים בעבודת הקודש.
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לפנינו מכתב מהמזכירות לתלמיד
שרצה להתקבל לאחד מישיבות חב"ד
בו כותבים לו לפנות בזה ל:
"בא כוחנו במרוקה והוא הרה"ח
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב ר'
שלמה שי' מאטוסאוו".
 מעניין לציין שהכתובת שמעלהמכתב הינה בכתב-יד-קודשו של
הרבי.
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לפנינו העתק ממכתב הרבי לאחד מהתלמידים המבקר בכפרים בשליחותו של הר' מטוסוב:

עם הזמן ,הרבה 'חדרים' בכפרים הקטנים נסגרו עקב עליית היהודים לארצנו הק' תובב"א ,וכן
בעקבות ההגירה מהכפרים לערים הגדולות ,ובמשך השנים הבאות עיקר העבודה הייתה בערים
המרכזיות.
)ראה להלן במכתב הרבי מכ"ה שבט תשי"ג ,אות ג' ובסקירה על המוסדות מניסן תשט"ו
בקטע המתחיל "שארי הכפרים"(.
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שליחת מאות ספרים
נדירים לספריית הרבי
הרה"ח ר' שלמה ע"ה היה שולח לרבי ספרים וכתבי יד נדירים ,בין השאר ספרים שמצא או
קנה בכפרים בהם ביקר ,לפעמים אף שלח מתנות של רבני מרוקו לרבי .במכתב מכ"ג מר חשון
)נדפס באג"ק( כותב הרבי:

"נ"ב בטח משתדל כת"ר גם עתה בהשגת הספרים וכמדומה שכבר
כתבתי לו שאם קשור זה בהוצ"ק יוכל לעשות כזה ,ויודיעני החשבון
ואסלק כאן .ות"ח מראש על הטרחה בזה".
לפנינו רשימות הספרים אותם שלח לרבי בחודש טבת תשי"ג ,עליהם ענה השיב הרבי )במכתב
שיובא להלן(:

"כן נתקבלו חבילות הספרים שנשלח על ידו שישי וט"ו בטבת".
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במשך השנים שלח מאות רבות של ספרים וכת"י נדירים לספריית הרבי שם נמצאים עד
היום.
להלן צילום מכתי"ק של הרבי בקשר לשילוח הספרים מתאריך י"א מנחם-אב תשי"א ,בו מודה
להרה"ח ר' שלמה ע"ה ומבקש שישתדל לשלוח עוד ספרים 'וכל המרבה ה"ז משובח'.
)המכתב המלא נדפס באג"ק(

יש לציין אשר לפנינו רק דוגמא מיני רבות אודות הספרים ששלח הרב מטוסוב ,אך במשך כח
שנות שליחותו שלח ספרים רבים ולפעמים ספריות שלימות והייתה בזה התכתבות עם הרבי
ועם המזכירות.
חביבות רבה הייתה אצל הרבי לספרים ששלח הרב מטוסוב ,וכל השנים )עד היום הזה( נמצא
בחדרו הק' של הרבי ,בארון הספרים שורה מיוחדת עבור ספרים נבחרים שהגיעו ממרוקו.
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שילוח תלמידים לחזרת
דא"ח ברבים
לפנינו מכתב מעניין ששלח הרה"ח ר' שלמה ע"ה לרבי ביו"ד שבט תשי"ג ,ע"ד שילוח תלמידים
לחזור דא"ח בבתי כנסיות בערים ובכפרים .במכתב זה כותב שאחד התלמידים הכריז באחד
מהכפרים שיבדקו התפילין והמזוזות.
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במכתב מכ' שבט ממשיך וכותב:
"מה שכתבתי בעניין שילוח תלמידים לבתי כנסת הנה בשבת שעברה דרשו שני תלמידים
ברבים את שסידרתי לפניהם ד"ה 'יצא אדם לפעלו' מסה"מ אידיש ואקווה שבשבת הבאה ג"כ
ייצא הדבר לפועל אי"ה ,ובמספר תלמידים יותר ,ויהא להצלחה ".וע"כ ענה הרבי בלשון נדיר
ומיוחד במכתב שיובא להלן )באות ט' ויא(" :נהנתי במאד".

הרה"ח ר' ניסן ע"ה פינסאן
מגיע למרוקו
בכ' שבט תשי"ג כותב לרבי בין השאר:

" . .היום הגיע לכאן ר' ניסן יחי' פינסאהן ,וכל מה שהוא נחוץ כאן
מובן למדי ויהא רעווא שיהיה הכל להצלחה להביא תועלת רב בכל
המובנים .". .
וע"כ ענה הרבי במכתב דלהלן )אות יב(:

"גרמה לי שמחה מיוחדת ביאת מהר"ן פינסאן".
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ניסן תשט"ו:

"זוהי הפעם הראשונה
בחיי שזכיתי לעמוד
בהיכל מלך"
בחודש ניסן תשט"ו נסע הרה"ח ר' שלמה ע"ה בפעם הראשונה בחייו לרבי  -לאחר ארבע
שנות שליחות  -וזכה להכנס שלוש פעמים ליחידות.
לפנינו מכתב וסקירה על מצב המוסדות והעניינים במרוקו שנתן לרבי לקראת כניסתו
ליחידות.
מעניין לציין שבנוגע לתיקון מקוואות כותב:

"הרי זו עבודה קשה למדי וכמו שהורה הנסיון בראשונה שטיפל ועסק
בה הר"נ יחי' פינסאהן כמעט יומם ולילה".
ובנוגע לכשרות תפילין כותב:

"הר"נ יחי' פינסאהן עומד על זה בהשגחה .". .
מעניין לציין שהילדים עבורם מבקש בעניין חינוכם בסוף הסקירה דלהלן הלא הם:
הרב יוסף יצחק פינסאן שליח בניס ,צרפת )דוד החתן( ,והרב יוסף יצחק מטוסוב שליח בטולוז,
צרפת )דוד החתן(.
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כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו והרה"ח ר' שלמה מטוסוב )מימין( סמוך לבימת קריאת התורה

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו והרה"ח ר' יהודה לייב רסקין )מימין( סמוך לבימת קריאת התורה
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סמינר למורות ומדריכות קזבלנקא .במרכז יושבים הרבנים מטוסוב ופינסאן

בר מצווה הכללית )ח"י אלול( .יושבים מימין לשמאל :הת' חיים אביסדריס ,הרב אליהו דיין ,הרבי קריספין ,הרב
מטוסוב ,הרב רסקין עומד .הרב איידלמן ,אהרן כהן .שורה שניה משמאל :אלון דוד ,דוד ישראל ,יוסף אוחיון ,אברהם
ביטון ,מסעוד דיין ,אליהו דנינו .שורה עליונה :רפאל עצור ,הרב עטיה.
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במרכז רוקדים הילדים יהודה לייב )אב החתן( ויוסף יצחק מטוסוב.
יושבים מאחור :הרבנים מטוסוב ,רסקין ואיידלמאן

הרבנים מטוסוב ופינסאן )קזבלנקא ,מרס (1960

סיום הרמב"ם תשמ"ה .יושבים הרבנים :מטוסוב ורסקין
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מימין לשמאל הרבנים :משאש ,גורודצרקי ,מטוסוב ורסקין

סיום ס"ת דמרוקו ,כינוס השלוחים תשנ"ב .הרבנים רסקין
ופינסאן )אוחז הס"ת(
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" הרה"ח וכו' הר"ל שי' ראסקין
וזוגתו תי' המשביעים רצון וכו'"
לפנינו מכתב מהרבי להרב שלמה מטוסוב )סב החתן( בו מופיע ביטוי נדיר אודות הרב יהודה
לייב רסקין )סב הכלה(:
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הרה"ח ר' ניסן ע"ה
פינסאן
לפנינו מקבץ מכתבים שזכה הרה"ח ר' ניסן פינסאן ע"ה לקבל מהרבי במהלך שליחותו:

קזבלנקה ,מרוקו תשי"ג  -תש"כ
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טוניס תש"כ ואילך
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הרה"ח ר' יהודא ליב ע"ה
רסקין
היחידויות הראשונות
 חלק מהעתק מיחידות הראשונה אצל הרבי:
על הכתב רשם הרי"ל רסקין:

"נכנסתי ביום א' ב' חשון ה'תשי"ד בשעה שתים בלילה ,ושהיתי עשר
מינוט".
ב"ה ,יום ב' ג' מר חשון תשי"ד
לכ"ק אדמו"ר שליט"א
היות שאתמול בלילה זכיתי להיכנס בפעם הראשון בחיי על יחידות ,והנני
לא זוכר את הלשון מה שאמר לי כ"ק בדיוק ,ע"כ הנה בקשתי שכ"ק יגי' את
זה מה שהנני זוכר:
בנוגע בענין לימוד הנגלה הנה תלמוד בהסדר של הישיבה ,ושאל אותי
כ"ק הנה אתה עוד בן עשרים ומתי צריך להמלאות לך עשרים ואחד? אמרתי
בחודש טבת .ואמר כ"ק הנה הוויזה אצלך על שנה? אמרתי כן .והנה במילא
תלמוד בזמן הזה את הגמרא את הגמרא מה שלומדים בישיבה .ובנוגע בענין
לימוד דא"ח .הנה תלמוד כפי הוראות המשפיעים.

 העתק מיחידות השני' אצל הרבי:
ב"ה יום א' ז' טבת ה'תשי"ד
היום בלילה בשעה  12זכיתי להכנס על יחידות לכ"ק אדמו"ר שליט"א
ושהיתי כשבע מינוטין.
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אחר שקרא כ"ק אד"ש את הפתק שלי ,שאל כ"ק עלית בשבת לתורה?
אמרתי לא .ואמר לי :וכי אתה לא יודע את המנהג ,ולכן תעלה לתורה בשבת
הבאה.
והנה יום ההולדת שלך ביום השלישי ,והנה תתן על צדקה לפני התפילה
שלשה סענט .וסענט אחד לפני תפילת מנחה .ותחזור במשך המעל"ע פרק
תניא ,ופרק משניות .וכמובן שתלמוד את השיעורים השווים לכל נפש.
ותלמוד במשך המעל"ע מאמר דא"ח ,והמאמר יהי' כזה שתוכל אח"כ לחזור
אותו בשבת בביהכנ"ס.
והשי"ת יעזור לך שתהי' חסיד וכו'
ושתהי' בריא שתצליח בשנה זו בהלימוד כל עניניך.

 חלק מהיחידות יום א' ח' טבת תשט"ו:
היום בלילה בשעה  1זכיתי להכנס על יחידות לכ"ק אדמו"ר שליט"א,
ושהיתי כתשע מינוטין.
כ"ק קרא את הפתק שלי ,ואח"כ פנה אלי ושאל :וחומש אתה לומד ,כי כל
השיעורים שאתה לומד כתבת ,והשיעור של חומש לא כתבת?
אמרתי כן ,והרבי שאל :ומה עם שיעור תניא אתה לומד?
אמרתי כן.
הרבי אמר אלי :מה שאתה כותב בענין הסדר של התפלה שלך ,ושאתה בא
לשעה שתים עשרה ללימוד .ובשתים עשרה אז אתה הולך לטעום ,ע"כ הנה
אתה צריך לסדר זה הענין של התפלה כמו שכל הבחורים עושים שגומרים
תפלתם בשעה .11
בענין השחיטה מה שאתה כותב )שאפשר כדאי ללמוד ביום שישי( הוא
דבר נכון ,כדי שלא תשכח מה שלמדת .ותלמוד הלכות שחיטה והשחזת
הסכין ביום הששי ,אבל לא כל יום השישי.
בענין השינה בכלל א"א להגיד ,כי זה תלוי כ"א לפי מזגו .אבל בכלל צריכים
לישון שבע שעות ,שבע וחצי ,שמונה .העיקר לראות בעצמו אם זה לא
מבלבל ללימוד .מה שאתה כותב בענין הלימוד )בלילה( הנה תלמוד במקום
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שלבו חפץ.
מחר הנה יום ההולדת שלך ,הנה בבוקר קודם התפלה תתן כמה כסף על
צדקה .ותעלה מחר לעלי' לתורה .הרבי שאל :איזה קאפיטל תהלים אתה
צריך להתחיל להגיד? ועניתי :כ"ג .הרבי המשיך :הנה על קאפיטל זה יש
רשימות מהצ"צ ,ותלמוד כמה רשימות ,וכן תלמוד מחר מאמר דא"ח כדי
שתוכל אח"כ לחזור אותו בשבת.
והשי"ת יעזור לך שתצליח בלימוד ,ובכל הפרטים.
אח"כ שאלתי :מה הכוונה מה שאמר כ"ק בענין רשימות של הצ"צ האם
זה תהלים עם יהל אור? וענה הרבי" :כן זהו תהלים עם יהל אור ,ושמה יש
על קאפיטל זה הרבה רשימות מלוקטים ,הנה תלמוד כמה מהם ותוכל גם
לבחור איזה שנראה לך ,וגם תלמוד עם המ"מ".

 היחידות דיום ה' ז' טבת ה'תשט"ז:
היום בלילה זכיתי להכנס ליחידות לכ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה אחת
וחצי ושהיתי כשבע מינוט.
אחרי שקרא כ"ק אד"ש את הפתק שלי ,אמר כ"ק :כפי שאתה כותב את
הסדר שלך בענין הלימוד בסדר הישיבה ,ואחרי הסדר מזה נראה שאתה
לא ישן שבע שעות בלילה ,וזהו לא בסדר ,וצריך אתה לסדר את הזמן יותר
טוב.
זה מה שאתה כותב שיש לך קביעות בנגלה ובדא"ח עם בחורים הצריכים
קירוב ,זהו דבר נכון מאד.
וכיון שיש לך פה בהישיבה קביעות עם בחורים הצריכים קירוב במילא
אתה לא צריך ללכת ללמוד דא"ח בישיבות אחרות.
בענין יום ההולדת שלך:
הנה הסדר של יום ההולדת הוא כבר ידוע ,והיות שיום ההולדת שלך חל
ביום השבת ,במילא תתן מחר )בעש"ק( לפני תפלת מנחה צדקה ,וכן לפני
תפלת שחרית.
וביום השבת תחזור מאמר בע"פ ,או מאמר שפעם חזרת כבר ,תחזור אותו
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בע"פ .ותחזור את המאמר ברבים או בשבת זה או בשבת הבא.
והשי"ת יעזור לך שתצליח בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות און עס זאל
זיין א געזונטער יאהר.
אחרי שכבר התחלתי לצאת מאצל כ"ק אד"ש ,שאל כ"ק :ומה עם העיניים
שלך? )שלפני שנה הי' כאב ואז הודעתי לכ"ק אד"ש(
ועניתי :ב"ה בסדר.

 חלק מיחידות אור ליום ב' ח"י סיון ה'תשט"ז:
היום לפני עלות השחר זכיתי להכנס ליחידות לכ"ק אדמו"ר שליט"א
בשעה חמש וחצי ,שהיתי כשתים עשרה רגעים.
אחרי שקרא כ"ק אד"ש את הפתק שלי,
אמר כ"ק :כבר פעם כתבת את כל הענין של הניירות ,ומסרתי הכל ע"י
הרב חודקוב שיחי' ובשביל זה היית צריך להיות ניעור כל הלילה ,ואח"כ
כשהתחיל כ"ק לקרוא את המכתבים שצרפתי להפתק שלי ,אמר כ"ק :בכלל
ראיתי אותם ,ואחר שראה את המברק של הסענאטאר אייווס אמר כ"ק:
הנה הוא הי' כבר אצלי
 -ברשימה כתוב" :כ"ק אדמו"ר שליט"א הי' בפנים שוחקות".

 חלק ממכתב הרי"ל רסקין לכ"ק אדמו"ר  -מיום ה' כ"ט
שבט ה'תשט"ו ,בנוגע לנסיעה למאנטרעאל ומענה כ"ק ע"ז:
הנה ע"פ בקשת הת' שמואל פאגעלמאן שאסע על הקישו"ת )קישורי
תנאים( שלו למאנטרעאל עם עוד כמה בחורים ,והוא כבר שאל את כ"ק
שליט"א בזה ,ואמר לנו שמענת כ"ק שליט"א בזה שבתנאי שבמשך שבע
או עשר ימים ימלאו אחרי הסדר את השעות הלימוד של הסדר מה שיחסרו
במשך הנסיעה הזאת ,וכן שידברו עם הנהלת הישיבה בזה
הנה כבר דיברו עם הרב מענטליק שיחי' בזה ,והוא נותן רשות ע"כ הנני
מבקש מכ"ק שליט"א את ברכתו הק' שיהי' הנסיעה הלך וחזור בהצלחה
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ושאוכל במשך השבע או עשר ימים להשלים את השעות הלימוד שיחסרו
במשך הנסיעה בלי שום מניעות ועיכובים
וע"ז ענה כ"ק אדמו"ר:
"וה"ר שכהנ"ל יהי' בהצלחה ובטח יפעלו כל הנוסעים בעניני הפצת
המעיינות ג"כ )במאנטרעאל ,בדרך("

 חלק מפתק שכתב הרי"ל רסקין ונתן לרבי ביחידות
נוראה י"ב שבט ה'תש"ל:
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הפרטים איך שזכיתי לבוא לכאן ליו"ד שבט כבר כתבתי לכ"ק שליט"א,
היום אמר לי הרב חדקוב שי' שיש לי רשות להשאר ג"כ לשבת שירה ות"ל
בעד זה ,מחר אי"ה הנני מקוה להתקשר עם חברת הנסיעות ולראות איך
לסדר נסיעתי במשך יום א' בבקר או בערב ,ולבקר כחצי יום בפריז ולחזור
במשך יום ב' למרוקו.
והנני לבקש מכ"ק שליט"א שהביקור הפתאומי הזה יהי' לרצון לפני כ"ק
שליט"א ,ושזה לא יהי' מניעה לביקורי לחודש תשרי תשל"א הבע"ל שהפעם
אולי תבוא לבקר ג"כ זוגתי לכה"פ לחה"ס.
בנוגע מצבי הפרטי הנני מרגיש שחסר לי הרגש ביר"ש חיות בלימוד התורה
וקיום המצות וכו' והנני מבקש מכ"ק שליט"א שיורני איך לצאת מההגבלות
שלי ושאזכה להיות קשור בהתקשרות והתמסרות אמיתית לכ"ק שליט"א.
י"ב שבט תש"ל
ברוקלין נ.י.
והמענה ע"ז – בעת היחידות – מכ"ק אדמו"ר:

"בענין ההרגש :הרי יש לך הרגש בהיות שבאת על יוד שבט והי' הצלחה
למעלה מדרך הטבע א"כ הרי יש לך הרגש.
לחודש תשרי אין לזה שום שייכות כיון שזה ענין מיוחד לגמרי ואין בזה
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הגבלות.
שתבשר תמיד בשורות טובות מענינים הכלליים ומענינים הפרטיים
ושאתה עם זוגתך תקבלו רוב נחת חסידותי מילדיכם שיחיו".

מרוקו וטוניס
 קטעים ממכתבי הרי"ל רסקין לרבי בקשר לשליחות
במרוקו וטוניס.
מכתב כ"ז תשרי תש"כ:

כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום קבלתי הבשורה טובה ע"י הרב חודקוב שכ"ק שליט"א מזכה אותנו
לנסוע בשליחותו במדינות טוניס ומאראקא )קאסאבלאנקא(
ות"ל בעד הזכות זה
והננו מקבלים בשמחה ובטוב לבב
והשי"ת יעזור שנצליח בשליחותינו ושנגרום ע"י שליחותינו רק נחת רוח
לכ"ק שליט"א
יהודה ליב בן דרויזא רסקין
כ"ז תשרי תש"כ

 ממכתב י' מ"ח תש"כ דהרי"ל רסקין לכ"ק אדמו"ר:
קבלתי מכתב מהכלה תחי' שהיא מקבלת את ענין השליחות בשמחה
ובטוב לבב
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וכן שואלים המחותנים על איזה זמן )במשך איזה חודש( ,לקבוע החתונה
בשטו"מ.
ברצוני שיהי' לכה"פ החופה בפה שנזכה שכ"ק שליט"א יסדר קידושין
ומה עלי לעשות כדי לזכות לזה.
י' מ"ח תש"כ

 חלק ממכתב ארוך ונדיר של הרי"ל רסקין לכ"ק
אדמו"ר כ' כסלו תש"כ:
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...והנה החתונה עב"ג האדא רייזל בת רישא תחי' תתקיים אי"ה ביום ג'
כ"ח כסלו אור ליום ד' נר ה' דחנוכה
ואבקש את כ"ק שליט"א שיזכינו בסידור קידושין שהמקום וזמן אצל כ"ק
שליט"א אינו מפסיק ויברכינו שיהי' בשעה טובה ומוצלחת בכל הענינים
במשך ימי חיינו .עס זאל זיין ַא הויז וואס דער רבי שליט"א וועט זיין דער
בע"ב ושנגרום רק נחת וקורת רוח לכ"ק שליט"א כל ימי חיינו
...והנה איך עלי לגשת לענין השליחות ,שלפני שבת בראשית הזכיר הרב
חודקוב שי' ע"ד טוניס או מאראקא ,וגם בעת שנקראתי לכ"ק שליט"א בענין
קביעות זמן החתונה ,אמר כ"ק שליט"א שעוד לא ברור עניני ההסתדרות
עד אחרי  1959ואז יודיעו אם טוניס או מאראקא,
...במילא אבקש מכ"ק שליט"א בהיות שזכיתי שכ"ק שליט"א מתנהג עמי
לא רק בהעלם אלא אפילו בגלוי אזוי ווי א טאטע וקורא אותי ונותן לי הוראות,
במילא אבקש שיזכני גם להבא שאקבל הוראות בהחיים בכל המובנים רק
מכ"ק שליט"א בעצמו ושיהי' מפורשות שלא אטעה ח"ו בכוונתם ,ובפרט
מהיום והלאה מאחר שהנני נכנס בחיי משפחה ובריחוק מקום גשמי.
...והנני מדגיש עוד פעם שהנני עומד מוכן לקבל כל מיני הוראות מכ"ק
שליט"א באיזה אופן שיהי' והנני ברשות כ"ק שליט"א ויש לי רק רצון אחד
לקיים רצון כ"ק שליט"א באופן של ופרצת בלי הגבלות ושאלתי מכ"ק
שליט"א להתנהג ג"כ הלאה באופן כזה ולכתוב הכל במפורש.
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...והנה ביום ש"ק פ' ויגש ט' טבת יתמלאו לי עשרים ושבע שנים לאריכות
ימים ואבקש מכ"ק שליט"א סדר ההנהגה ביום ההולדת ,ושיברכני כ"ק
שליט"א שאצליח בכל הענינים בגו"ר
ויברכני כ"ק שליט"א שלכה"פ פעם אחת בשנה אזכה להיות בפה אצל
כ"ק שליט"א בלי שום העלמות והסתרים
ושנהי' כלים ראוים לקבל כל ההשפעות והברכות מכ"ק שליט"א
יהודה ליב בן דרויזא רסקין ,כ' כסלו תש"כ

 חלק ממכתב לכ"ק אדמו"ר מכ"ב כסלו תש"כ:
כ"ק אדמו"ר שליט"א
דיברתי עם הרב"ג שי' ותיאר לי בכללות העבודה שבמאראקא ושבטוניס
וגם אצלו עוד לא ברור מי יסע לטוניס כי המדובר הוא ר' ניסן שי' פינסאן

 חלק ממכתב הרי"ל רסקין לכ"ק אדמו"ר מיום ה' כ"ח
טבת תש"כ:
...היום ראיתי את הרב"ג שי' ואמר לי שלטוניס זה ברור שאנחנו לא נוסעים
כי רצון כ"ק שליט"א שיסע לשם ר"נ שי' פינסאן.

 חלק ממכתב הרי"ל רסקין לכ"ק אדמו"ר ששלחו דרך
אחיו הרב דוד שיחי' רסקין לאיוש"ט מח"י ניסן תש"מ:
"...ג"כ נא להודיע לכ"ק אד"ש ,היות שבמוצש"ק הגדול חילק כ"ק אד"ש
מצה להאורחים שבאו ממרחבי תבל לי"א ניסן ,ג"כ קיבלו הב' זוכה בגורל
ממרוקו ,ובזמן שכ"ק אד"ש נתן להם המצות אמר חבילה אחת עבור מרוקו
ושימסרו להרבנים מתוסוב ורסקין שהם יחלקו וכו' וחבילה השני' עבור תוניס
אמר אחד מהם שהם ממרוקו ולא מתוניס ,אמר הרבי שליט"א שימסרו
להרבנים מתוסוב ורסקין והם כבר ידעו מה לעשות איך לשלוח וכו'
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והנה ביום ראשון בקר ,שבארצה"ב זה הי' עוד מוצש"ק ,מטלפן לי בני
הבכור יצחק שי' )שליח במיאמי( להודיע את מה שאמר הרבי שליט"א שהוא
שמע ברם-קול בביהכנ"ס שעלי ומתוסוב לסדר לשלוח המצות לתוניס ,כי
עד שהם יגיעו למרוקו בערב חה"פ איך נוכל לסדר את כל זה ,ות"ל מה שנפל
לו הרעיון להודיע לי )דא"ג ב"ה בעד החינוך החסידי מה שמקבלים ילדינו
לייקר א ווארט ועאכו"כ איזה הוראה מכ"ק אד"ש(
נתקשרתי עם הרב מתוסוב בקשתי ממנו שיטלפן לתוניס ,עד שבאתי
אצלו הביתה בערב הוא אז טילפן לתוניס ודיבר עם מרת פינסון
בנתיים חיפשתי ע"י מי לשלוח המצות ע"י איזה יהודי ,ובאם לא נמצא
יהודי לשלוח ע"י הטייסים וכו' אבל איך להגיע לזה ,התקשרתי עם אחד
ידיד שלי שיש לו היכרות בממשלה בשדה התעופה וכו' שמו עדמאנד
מימון אזולאי ואמרתי את כל הנ"ל ושמוכרחים לסדר ,והוא הבטיח שיעשה
מה שיש ביכלתו וכו',
למחרת בקר בערך בשעה עשר קבלתי את המצות ע"י הנוסעים ,רצתי
מהר אצל אזולאי הנ"ל ואמר לי שכבר נתקשר בשדה התעופה ושמה יש
מישהו שיעזור לנו איך לשלוח לתוניס ,מיהרתי מהר לשרוף את החמץ
ונסעתי ביחד עם אחיו של עדמאנד ששמו אלי' )שהי' זוכה בגורל באשתקד
לחג הגאולה י"ב תמוז( לשדה התעופה שהנסיעה בערך  40מינוט ובמהירות
כחצי שעה.
כשהגענו כבר הי' אחרי שעה  ,11המשתדל בשדה התעופה דיבר ודיבר
עם האחראי של הנוסעים לתוניס ולא פעל שום דבר ואח"כ דיברו עם הראש
האחראי על חלוקת האוכל וכו' ובשניהם הם ערביים מתוניסי' ,ראיתי מרחוק
שמדברים הרבה וטוענים וכו',
אזי נגשתי לפניו והסברתי בצרפתית השבורה שלי שזאת החבילה הגיעה
היום מארה"ב מהרבי הגדול שזה ברכה גדולה לא רק למי שאוכל זה אלא
ג"כ שלמי שיקח וימסור למי שהרבי הגדול שולח ,כשהוא שמע זה אזי פתחו
את החבילה לראות אם אין בה משהוא של חשש מטעם הבטחון הוא לא
נגע בזה רק הראיתי לו מכל הצדדים ,אמר טוב שישתדל למסור למר חורי,
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אמרתי לו עוד יכול להיות שאיש הנ"ל לא יהי' בשדה התעופה בגלל שאצלנו
היהודים מתחיל החג מזמן השקיעה ,במילא אני מבקשו שיביא זה לביתו
)והי' כתוב על החבילה השם הכתובת וכו'(.
כשראיתי שהוא חושב בזה אמרתי ,תתן לי את שמך ושם אמך ואבקש
עבורך ברכה מהרבי הגדול ,כששמע זה נשתנו פניו וקיבל הכל ,ומסר לי שמו
מוחמד בן עיישא ,ותיכף בא ג"כ השני האחראי של הנוסעים וג"כ נתן את
שמו ושם אמו מוחמד בן וואסיליא ,והבטיחו שימסרו את החבילה למר
באם שיבוא לשדה התעופה ואם לאו יביאו לו הביתה,
כשבאנו משדה התעופה נתקשרתי עם תוניס ודברתי עם מר חורי ואמר
לי שהוא ישתדל לבוא לשדה התעופה באם שהאוירון יגיע בזמן אז יש עוד
זמן לפני השקיעה ,ות"ל שזכינו לקיים רצון כ"ק אדמו"ר שליט"א.
והנה ג"כ בכאן אח"כ נתפגשתי עם הרב מתוסוב וסדרנו בינינו את המצות
הוא לקח כמה מצות והשאר לקחתי לחלק ,חילקתי להרבנים אישי ציבור
וכו' עד הערב ממש שהייתי הולך לבתיהם מבית לבית ,וג"כ הנני ממשיך
לחלק כעת בחוהמ"פ למי שלא קיבל ,כמובן שהנני מחלק חתיכות קטנות
ביותר ,יעזור השי"ת שיהי' מיכלא דהימנותא ומיכלא דאסוותא ג"כ בהרגש
שלנו.
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הרה"ח ר' שניאור זלמן ע"ה
גורארי'
הוראות ומענות
סב הכלה הרה"ח הרה"ת ר' שניאור זלמן ע"ה גורארי היה מקורב מאד וזכה ליחס נדיר מכ"ק
אדמו"ר נשי"ד.
הרשנ"ז ע"ה הי' כותב לכ"ק אדמו"ר כמעט בכל יום ויום וזכה לקבל במשך השנים אלפי מענות
והוראות מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו .מהם היו מענות לשאלות הנוגעות לענייניו הפרטיים ,ומהם
עבור עניינים כלליים.
פעמים רבות הביע הרבי בפני הרש"ז ע"ה  -ביחידות או בכתב  -אי שביעות רצון מאופן
התמסרות אנ"ש לעניני הרבי בכלל ובמיוחד בדברים העומדים על הפרק.
לפעמים ניסה הרש"ז ע"ה להיות סנגור עבור אנ"ש ,ובמקביל התבטא הרבי אליו בביטויים
מיוחדים המשקיפים מורת רוח על שלא נתמלא הוראותיו במילואו.
לפנינו צרור מענות שנרשמו במחברת שלו משנת תש"ל ,על אף שאין לנו העתק ממכתבים
של הסבא ,מביאים אנו המענות בצירוף רקע ע"פ זיכרון בני המשפחה.

א( במענה להצעה לתת לכ"ק אדמו"ר במתנה אתרוגים
מהודרים לחג הסוכות הואיל כ"ק אדמו"ר לענות:
"ע"פ צווי חז"ל דאסור להינות כו'
הנה מנהגי לקחת הד' מינים שלי אצל זה שכ"ק מו"ח הי' לוקח )ודווקא
בכסף כמובן(
וגם בשנה זו כן
ובכל אופן כוונתו רצוי' ות"ח ע"ז אזכיר עה"צ"
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ב( במענה להצעה להביא לדפוס מכתבי רבותינו נשיאנו,
הואיל כ"ק אדמו"ר לענות:
"העבודה והטרדות הולכות ומתרבות ,הפועלים ו]ה[עושים – הולכים
ומתמעטים ועשיית כ"א גם כן מתמעטת.
מתקרב חודש אלול ולאחריו חודש תשרי וכו' ומה שעולה בדעתו להציע
לי עוד "עסק" נוסף בו היינו לא שהוא יוסיף על פעולותיו הרבות דע"ע אלא
שעלי להוסיף וכו'"

ג( כנראה שמענה זו בא על הצעה דומה
"לי אין חסירה עבודה .וגם ללמוד יכולני מתוך הר"ד ולאנ"ש שליט"א
בכלל לא אכפת כל הענינים"

ד( בעניין ביסוס השכונה
באחרון של פסח תשכ"ט עורר כ"ק אדמו"ר אודות ביסוס השכונה לאחרי שפרצה "מגיפה"
)בלשון הרב( שרבים מאחינו בנ"י עזבו את השכונה .במשך אותו תקופה תבע נשי"ד מהעסקנים
לפעול בעניין .הרבי גם הזכיר שנשי ישראל יש להם כוח מיוחד לפעול בעניין.
כנראה שבאותו זמן הי' חילוקי דעות בין אנ"ש אודות "מי גדול ממי") ,ראה שיחת אחש"פ
תש"ל( ועל מי מוטל אחריות לפעול בתחום זה.
לעומת זה כמה נשים עסקניות )ובראשם מרת אסתר שת' שטרנברג הסבתא של הכלה( היו
ראשונות לעסוק בפעילות רציניות בתחום זה ותוך זמן קצר לפ"ע ארגנו אסיפה של נשים מחוגים
שונים שגרו אז בשכונה.
באותו תקופה הביע הרבי העדר שביעות רצון ממידת פעולות עסקני אנ"ש לביסוס השכונה.
במענה שלפנינו )כנראה לאחר שהרשנ"ז ע"ה ניסה להצביע על אי אלו פעולות שכן עשו בתחום
זה( מתבטא הרבי מורת רוח מזה שהעסקנים אינם פועלים ביוזמות שלהם ,וכל מה שעשו
העסקנים עד עכשיו הי' רק לאחר שהרבי התערב בכל פרט ופרט )ע"י המזכיר הרחמ"א ע"ה
חודקוב( אבל חוץ מזה אינם עושים דבר.
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יום ה' י"א טבת ה'תשס"ח

לעומת זה מביע הרבי קורת רוח מהנשים שפועלות יותר ומצליחות:

"האומנם אינו משער – ע"פ המנהג זה  19שנה )ולאחרונה עוד מהדרין
בזה וביותר( שהסיבה שהלכו הייתה  -שבכל ענין וענין קראתי הרחמ"א שי'
ואמרתי לו שיש ענין ולכן ידבר שלא בשמי עם פ' שילך וידבר כו' ובענין פ'
גם הוא לא ידבר אלא ע"י אחר וכו' .ולמחרתו שאלתי להנעשה ובקשתיו
שעתה ידברו עם פ' וכו' וכו' ומה שלא אמרתי בפי' ובפרטיות אין איש עושה
עד היום הזה )ואפילו הפשוט ביותר(
משא"כ הנשים תי' שאמרתי פ"א ורק התכלית והכוונה – והן עשו
מתחילה ועד סוף וכמובן – הצליחו .ואין ביניהם ד"ת ואין תובעות עוה"ז
ועוה"ב גם יחד ואפילו אין מכריזות שהן מסנ"פ ]מוסרות נפשן[ על קידוש
שם ליובאוויטש בכל יום ויום"
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לעילוי נשמת
הרה"ח ר' שלמה ע"ה
בן הרה"ח ר' יצחק אייזיק ע"ה
מטוסוב
נלב"ע אור לר"ח כסלו ה'תשס"ח


הרה"ח ר' ניסן ע"ה
בן הרה"ח ר' נחום יצחק ע"ה
פינסאן
נלב"ע כ"ד כסלו ערב חנוכה ה'תשס"ח


הרה"ח ר' יהודא ליב ע"ה
בן הרה"ח ר' יעקב יוסף ע"ה
רסקין

נלב"ע י"ב אייר תשס"ד
שלוחי המלך במדינות צפון אפריקה
מרוקו ותוניס

