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ב"ה

פתח דבר
מתוך שבח והודי' להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ושהחינו וקימנו והגיענו
ליום כלולות צאצאינו היקרים ,החתן הרה"ת הרב ראובן ישראל שי' עב"ג הכלה
המהוללה מרת חיה מושקא תחי' ,ביום רביעי י"ז אדר שני ה'תשע"א ,מביעים
אנו בזאת תודה מקרב לב לכל בני משפחתנו ,ידידנו ומכרינו על אשר טרחו ובאו
מרחוק ומקרוב להשתתף עימנו בשמחתנו ,ולברך את הזוג במזל טוב ובחיים
מאושרים בגו"ר ולנח"ר רבינו ,ובעז"ה בשמחתכם נשיב לכם כגמולכם הטוב.
על פי יסוד מנהג כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחתונת נשיא דורינו כ"ק אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,מתכבדים הננו להגיש קובץ זה כתשורה לאורחים
שבאו מרחוק ומקרוב לשמוח בשמחתנו.
בתשורה זו מופיעים צילומי כתבי יד קודש של ל"ג מכתבים ואגרות קודש מכ"ק
אדמו"ר לסב הכלה הרה"ג הרה"ח הר"ר שמעון גד אליטוב שליט"א ,ר"י עוז
מאיר חב"ד ,חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ורבה של המועצה האזורית
מטה בנימין בארץ הקודש .מכתבים אלו – שרובם מופיע כאן בפרסום ראשון
– נבחרו ונלקטו מתוך ארכיון מסודר של למעלה מ 100מכתבים ומענות שזכה
הסב לקבל במשך שנים מהרבי ,ועוד חזון למועד לפרסום שאר המכתבים.
מתוך מכתבים אלו ניתן ללמוד על התייחסותו האבהית של הרבי לחסידיו,
"כאשר ישא האומן את היונק" ,תוך כדי ירידה לפרטי נבכי נפשו של בחור צעיר
ועד להדרכת אברך ,מורה חבד"י ,שו"ב ורב בישראל .ותקוותנו אכן ,כי אגרות
קודש אלו יעניקו השראה ויפעלו פעולתם.
הא-ל הטוב הוא יתברך יברך את כל הבאים להשתתף בשמחתנו ,יחד עם
בני משפחותיהם בתוך כלל בנ"י ,בברכות מאליפות מנפש ועד בשר ,ובמיוחד
בברכה העיקרית ,שנזכה ללכת מנישואין אלו לשמחת הנישואין שבין הקב"ה
וכנס"י ,בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
משפחת סויסא

משפחת שוויכה

באר שבע

נחלת הר חב"ד
יום רביעי י"ז אדר שני ה'תשע"א
כפר חב"ד אה"ק

תשורה משמחת הנישואין של

4

מבוא
קשה לדבר על ימי הבראשית ההם ,ובמיוחד כשהדור הצעיר של היום לא יודע בכלל
אילו קשיים היו קיימים אז לתמים בתחילת דרכו .כיום ,בזמן אלול צועדים הבחורים
לישבות תומכי תמימים ,בראש זקוף ובגאוות יחידה .אולם אז ,ההליכה לישיבות
תות"ל ,בקרב הנוער הכללי ,היה זה כמו היום לשלוח את הבן ללמוד באיזו מדרשיית
נוער במרומי הגליל.
ציבור שומרי התורה ומצוות היה אז מיעוט שבמיעוט ,והרחוב עשה בו שמות .מוסד
תלמידי הישיבה לא נהנה מהערכה רבה ,ובתוך מוסד זה ,הישיבה החב"דית בפרדס
בלוד הייתה ממוקמת בתחתית הטבלה ,מבחינת המשיכה של התלמידים לישיבה
זו ,כשהסיבה פשוטה :המלחמה אז על כל בחור ישיבה בעולם אז הייתה מאד קשה,
וכחלק מהאסטרטגיה של המלחמה הרבו בחוגים הליטאיים ללעוג לישיבה זו ,והרחוב
שלא הכיר את בית היוצר הזה ,נגרר אחרי הסטיגמות הללו.
ולכן ,אני שבאתי מישיבת נובהרדוק לחב"ד ,ולמרות שהצלחתי לרכוש חברים טובים
בישיבה בלוד ,בכל פעם שהייתי שב לביתי בירושלים ,החברים מפוניבז' ונובהרדוק
היו מזלזלים קשות בדרך .ההתלהבות שלי מתורת החסידות ,והשינוי שניכר כבר אז
בהנהגתי ,התקבל אצלם כאילו נפלתי לאיזו חבורה של מלוה-מלכה ,ולכן הם היו
משקיעים בקיום שיחות ארוכות עמי על מנת שאשוב לחיקה של פוניבז'.
נער בן ארבע עשרה הייתי ,וזו התקופה שבה האדם מייחס חשיבות גדולה ללחץ
החברתי ,ובכל פעם ששבתי משבת מחוץ לישיבה ,הייתי מרגיש מעין כניסה מחודשת
לישיבה.
בפרק זמן זה ,לאחר שהתייעצתי עם המשפיעים ,הם הורו לי לכתוב לרבי על הכל.
שעות היממה היו כמובן קודש ללימוד ,ואילו בשעות הלילה ,הייתי מתבודד בזאל
הישיבה ,ומוצא פורקן בכתיבת המכתבים לרבי .אז לראשונה ,הנחתי את ההתנסחויות
בצד ושפכתי את ליבי ,כדבר בן לאב.
כך נבנה אצלי מוסד ההתכתבויות לרבי ,כשבמהלך השנים זכיתי ללמעלה ממאה
איגרות קודש בעבודת ה' המתאימות לתלמיד הישיבה המתבגר .לא כל ידידי
הקודמים נתנו את ידם לתופעת הכתיבה הזו ,אבל כשראיתי את היחס של הרבי ,ואת
העולמות החדשים שנפתחו לפני כתוצאה מאותם מענות קודש ,התמסרתי לכתיבה
בכל ליבי.
כאמור ,הלילות הארוכים הם שהיו מועד הזמן למכתבים ,ולפעמים אף הלילות
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נפגשו עם הבקרים ,ומהזאל הייתי יורד ישר למקווה לשיעור החסידות .באותם לילות
מעוטי שינה שאבתי את מנוחת הנפש האמיתית .הייתי מציב לפניי את התשובה
הקודמת שקיבלתי מהרבי ,ובמוחי היו מתרוצצים כל מאורעות הישיבה כמו סרט נע
וכך הייתי חושב וכותב ,חושב וכותב.
ההתייחסות של הרבי במכתבים הייתה מאד אבהית ,אבל גם נוקבת.
בפרק זמן מאוחר ,חל הפסק במשלוח תשובות הרבי אלי ,ואז חשתי כבר כמי שמטריד
ונוטל את זמנו של הרבי ,ולכן הפסקתי לכתוב .לאחר כמה חודשים מאז הפסקת
הכתיבה ,אני מקבל מכתב כללי עם תוספת של כתב יד קודשו בתחילת המכתב:
"מאשר הנני קבלת מכתבו .ולפלא שתיקתו מאז ,ומצער אם "מנהל חשבון" על
העדר המכתבים מכאן ואני עמוס הטרדות והתלאות וכו'".
כיום ,כשאני מעלעל באותן אגרות קודש ,בתור מחנך לתלמידים ודווקא מהסוג
הבלתי שגרתי ות"ל ש"עוז מאיר" הצילה ומצילה הרבה נשמות יקרות ובתור סבא
לנינים ,אין מנוס מהפן האקטואלי של אותן הדרכות בעבודת ה' .באגרות אלו אני
מוצא בהם הרבה הדרכות בעניינים חינוכיים מובהקים שהרבי התייחס לכל אחד
ואחד מהם בצורה המעמיקה ביותר .בימים שכיהנתי ברבנות בגולה לא תמיד הבנתי
את הקשר בין אותן הוראות לבין התחומים שבהם פעלתי ,אבל לאחר שנים של עבודה
תוך מגע הדוק עם התלמידים ,ראיתי עד כמה הדברים הללו נכונים ושאבתי מהם
עזרה רבה והרה כח .המכתבים הללו הן אבן הפינה של כל העשיה החינוכית שלנו.
בתחילת נשיאות הרבי ,כתמימים ,זכינו להדרכה בכל צעד ושעל בחיים" ,לכתך אחרי
במדבר בארץ לא זרועה" ,אבל אז לא ידענו מספיק להעריך מה זה מענה של רבי .חלפו
שנים והתשובות הפכו לכלליות יותר ,ואז זכורני ,שכשאחד מבניי זכה לקבל מענה
קודש מהרבי של "ויבשר טוב" ,היה היום הזה הופך ליום חג ושמחה בקרב בני הבית.
חלפו שנים עד שהגענו לימים אלו ,שתמים משתטח לפני הציון של הרבי ,ושוטח את
לבטיו שם – וזוהי פסגת ההתייחדות בין תמים לרבי.
"אנא נפשית כתבית יהבית" .מי שמחפש הדרכה בעבודת ה' ,יסור נא לאגרות
הקודש ,ויבשם נפשו מהן ,שם הוא יפגוש ברבי עצמו ,ללא כל פשעטלאך והוספות.
באיגרות ובשיחות הללו טמון הרבי עצמו ,ומי שרוצה להתחבר למעיינות החיים ,כל
השערים פתוחים לפניו .הקשיים ,הלבטים ,התהיות ,העליות והמורדות – לא השתנו,
וגם תורתו של הרבי לא תשתנה לעולם .ויה"ר שנהיה מספיק 'קלוגע תמימים' לדעת
היכן אוצרות המלך מצויים ,ומשם נשאב כח ,חיות והתקשרות עד לביאת המשיח
במהרה.
הרב שמעון גד אליטוב
ירושלים עיה"ק
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לפני שסב הכלה הרב אליטוב הגיע ללמוד בישיבת תות"ל בלוד ,למד הוא
בישיבת נובהרדוק ,מורשתה הרוחנית והמרירה של נובהרדוק ,הכוללים גם
לחצים של חברים שלמדו עדיין שם ,יחד עם לבטים של בן ישיבה מתבגר,
חברו וגרמו להרב אליטוב מעט עצבות שעוררה בו מחשבות לעזוב את ישיבת
תומכי תמימים בלוד ולעבור לישיבה אחרת .רגיל היה הוא אז לכתוב הכל
לרבי ,וגם על כך הוא כתב ,וע"ז קיבל בתאריך כ"ב מר-חשון תשט"ז את
המענה הבא ,בה מדמה הרבי את מצבו למצבים המבוארים בתניא פרקים
כ"ו – כ"ז) .עקב יושנו של המכתב ,בא הפענוח בעמוד הבא(:
"נתקבל מכתבו מב' חשון עם הפ"נ
המוסגרים בו ,וכבקשתו יקראו בעת רצון
על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע .וכיון שכל
ישראל ערבים זה בזה ,ונוספה על זה גם
השייכות המשפחתית ,הנה ככל שיוסיף
הוא בלימוד בהתמדה ובשקידה בעבודת
התפילה ובקיום המצות בהידור יתוסיף
בברכת השי"ת בענינים אודותם כותב
בהפ"נ הנ"ל ,ויזכהו השי"ת ויצליחו
לבשר טוב בזה . . .
זה עתה נתקבל מכתבו מט"ז מ"ח עם
ד' פ"נ שיקראו בעת רצון על הציון הק'.
ומה שכותב במכתבו ע"ד מצב רוחו
– כבר מלתו אמורה ,ובביאור ,בתניא
קדישא פכו' כז' ואילך .והרי רואה

במוחש אשר מחשבותיו ע"ד עצמו
מביאות אותו לביטול תורה ולקס"ד
מופרך שיעזוב את הישיבה ,שמזה ברור
אשר מהיצה"ר באות מחשבות אלו ,אשר
כל ענינו להלחם נגד אושרו של האדם
הרוחני והגשמי והסברות שאין להם
יסוד בשכל הבריא וכל מציאותן הוא
כי מנסה הוי' אתכם וגו' ,וכשמתאמץ
ועומד בניסיון – רואה גם האדם עצמו
איך שבטלה כל מציאותן המדומה –
ויסיח דעתו מכל מחשבות אלו )מבלי
להכנס אפילו בשקו"ט עד"ז ,כי אם ,ע"י
מחשבות אור שאפילו מעט אור דוחה
הרבה חושך( ויבקש את הר"מ ור"י שלו
לסדר לימודיו כדבעי ,וכהוראתם יעשה
והשי"ת יצליחו".
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במכתב דלקמן שנכתב בתאריך ט' אייר תשט"ז כהמשך למכתב הקודם ,כותב לו
הרבי אשר "טוב עושה" על ששמע על ההוראה הנ"ל לדבר עם הר"מ והר"י שלו.
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במכתב דלקמן שנכתב בתאריך ג' תמוז תשט"ז ממשיך הרבי לבאר את העניין הנ"ל,
אך בעוד שבמכתב הראשון מבאר הוא באריכות ע"פ התניא פרקים כ"ו – כ"ז ,הפעם
הוא ממשיך ומבאר ע"פ המבואר בתניא פרק כ"ח ,הנכתב בהמשך לפרקים הנ"ל.
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באותה התקופה החל הרב אליטוב ללמד תורה ולהדריך צעירים ,וע"כ נכתב המענה
הבא בתאריך ט"ו מנ"א תשט"ז .באותו החודש ביקרו בארץ הקודש ,תמימים ,שלוחי
כ"ק אדמו"ר שבאו לחזק את חסידי חב"ד תושבי הארץ לאחר הפיגוע המזעזע בכפר
חב"ד ,הרבי מתייחס לביקור במכתבו וכותב" :בטח נפגש עם השלוחים שליט"א
מכאן ,ויה"ר שגם פגישה זו תכניס בו חיות בעבודת הבורא בכלל ,ובהתמדה בלימוד
תורת הנגלה ותורת החסידות ביחוד".
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המכתב דלקמן אשר נכתב בתאריך כ"ב טבת תשי"ז ,מתייחס הרבי לשאלת הרב
אליטוב ,אודות אמירת תחנון בקריאת שמע במוצש"ק .מכתב זה נעתק במקומות
שונים ומהווה מקור למנהג חב"ד כיום.
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באותם הימים התפרסם ספר יוסיפון בעולם החרדי .בעולם הישיבות הספר הכה
גלים והחלו דיונים אודות כשרותו של הספר ,כמה חברים מישיבת פוניבז' שאלו את
הרב אליטוב אודות דעתו של הרבי על הספר ,וע"כ ענה הרבי בשוה"ג למכתב מתאריך
ח' תמוז תשי"ז.
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באותו הזמן הרבי דרש מהנהלת הישיבה בלוד לשלוח אליו את תמונותיהם של תלמידי
התמימים בישיבה ,סב החתן הרב שמעון גד אליטוב צירף אף הוא את תמונות למכתב
שכתב בר"ח אב תשי"ז) ,אגב המשפיע הרב שלמה חיים ע"ה קסלמן הורה ,שבעת
הצילום יש לחשוב חסידות ,מכיון שהרבי רואה בעד התמונה את הבחור!( ,הרבי
במכתב מתאריך ט"ו מנ"א תשי"ז התייחס לתמונה במענה מפתיע ונדיר מאד ,בה
כתב אשר "נעם לי לראותה ,ובפרט שעי"ז נתחזקה בי דעתי ברורה ,שאם רק ירצה
להקדיש כוחותיו בשטח החינוך על טהרת הקודש יצליח בזה".
מענה זה מפתיע במיוחד בהתחשב בעובדה שמכתב זה נכתב לבחור ישיבה בן עשרים
בלבד!
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תשורה משמחת הנישואין של

בתור בחור ישיבה צעיר ,החל הרב אליטוב לחלק את זמנו בין הישיבה בלוד בה למד,
לבין הכיתה הגבוהה בתלמוד התורה שבכפר חב"ד בה לימד ובית הספר למלאכה בו
הדריך .באותו הזמן היה הוא מלמד ומתוועד בשפה הערבית עם העולים החדשים
ממרוקו שעלו לגור בכפר חב"ד .במכתב דלקמן מתאריך ז' אלול תשי"ז קיבל על כך
עידוד מיוחד מהרבי.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

במכתב מתאריך י"ז במרחשון תשי"ח בו מברכו הרבי אודות הצעת השידוך עם זוגתו
הרבנית תליט"א ,כותב לו הרבי "לפעמים חותם בשם שמעון גד ולפעמים שמעון
לחוד ,ובטח יודיע הבירור בזה" .בהתייחסות אבהית זו הפנה הרבי את תשומת ליבו
לשינויי חתימתו של הרב אליטוב במכתביו לרבי .הסיבה לשינוי השם הייתה טמונה
בשם הנוסף שניתן לו בברית מלבד השם שמעון ,ושם זה לא היה שם עברי ,והיה
חילוקי דעות על תרגום השם ,האם לתרגמו לשם "גד" או "אשר" ,ומפני כך לפעמים
היה חותם בשם "שמעון" ולפעמים בשם "שמעון גד" .לאחר שהרבי כתב לו את
המענה דלקמן ,כתב הוא הכל לרבי בפירוט מלא ,ולבסוף סוכם אשר שמו המלא יהיה
שמעון גד ולא שמעון אשר.
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תשורה משמחת הנישואין של

לאחר שסב וסבת הכלה החליטו ביניהם להקים בית נאמן בישראל ,כתבו על כך לרבי
בכדי לקבל את אישורו ,ולשם כך הם שלחו מברק לרבי ,וע"ז ענה הרבי במברק מיוחד
הממוען אל "שמעון גד ישיבה לוד":
"YHEI ROZOIN SHEYIHIYE SHIDUCHOI BESHOO TOIVO UMUZLACHAS
BIBROCHO
NENACHEM
"SCHEERSON
]=יהי רצון שיהיה שידוכו בשעה טובה ומוצלחת .בברכה ,חי"ק[.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

במכתב דלקמן מעודדו הרבי על עבודתו בתחום החינוך בתלמוד תורה בכפר חב"ד
ועוד.
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תשורה משמחת הנישואין של

לקראת החתונה ,כתבה אמו של הרב אליטוב ,הרבנית מרת שושנה ע"ה ,מכתב לרבי,
בה היא מפרטת על הקשיים הכלכליים בחתונה ,הסיבה לכך נעוצה בהיות צד הכלה
עולים חדשים לאה"ק ואילו אביו של הרב אליטוב ,רבי יוסף רחמים ע"ה ,היה סגי נהור
מצעירותו ,וע"כ ענה לה הרבי במענה הבא ,מתאריך כט' אייר תשי"ח.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

כחודש לאחר המכתב הקודם ,כותב הרבי מכתב בתאריך אדר"ח תמוז תשי"ח בנושא
זה גם להרב אליטוב עצמו ,במכתב כותב לו הרבי שיפנה למוסדות בהם הוא עובד –
ישיבת תות"ל ורשת אהלי יוסף יצחק והם יסייעו בידו .ואכן בסופו של דבר החתונה
נערכה בזאל דישיבת תות"ל אשר בפרדס בלוד ,והשמחה הרבה שהייתה בה זכורה
לכל משתתפיה) .ראה ימי תמימים כרך ב' עמ' (349
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מכתב הברכה לחתונת סב וסבת הכלה יחיו.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

במכתב מיח תשרי תשי"ט שנכתב זמן קצר לאחר החתונה ,ובו התייחס הרבי להצעות
שכתב הרב אליטוב בנוגע לעבודה בעתידו .הרבי כותב לו "להתחיל באופן דראשיתך
מצער שאז אחריתך ישגא מאד" .ואכן כך היה ב"ה ,לאחר עבודת ראשיתך מצער
בבתי ספר של הרשת בברוש ,קרית גת ועוד ,תקופה בה שירת כשו"ב ביוגוסלביה
וברומניה ,תקופת רבנות בארגנטינה ,ובשנים הראשונות של ישיבת עוז מאיר – חב"ד
בשכונת קטמון בירושלים ,נהיה אחריתך ישגא מאד ,בכהנו כחבר מועצת הרבנות
הראשית לישראל ,רבה של המועצה האיזורית מטה-בנימין וראש מוסדות עוז מאיר
חב"ד.
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תשורה משמחת הנישואין של

לאחר חתונתו עבד בבית הספר שבכפר חב"ד ,אירע פעם ותלמידה ממשפחה
חסידית הביאה לבית הספר ,ספר לא כשר .הצוות החינוכי התלבט כיצד יש להגיב,
לבסוף הוטל על הרב אליטוב לכתוב על כך לרבי ,ואז התקבל המענה הבא מתאריך
י"ט ניסן תשי"ט.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

מכתב זה נתקבל בזמן שעבד כמורה ברשת ובבית ספר למלאכה ,ובמקביל רשם גם
ילדים לבתי הספר של הרשת .לאחר מכתב זה עברו הרב אליטוב ורעייתו יחיו לגור
בשליחות הרשת בקרית גת שם עבדו כמחנכים בבית הספר חב"ד.
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תשורה משמחת הנישואין של

במכתב דלקמן מתאריך י"ח שבט תש"כ כותב הרבי אודות עבודת סב וסבת הכלה
כמחנכים ברשת אהלי יוסף יצחק.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

לאחר שחלפו כשנתיים מחתונתם ועדיין לא נפקדו ,כתבו על כך לרבי ביום ל"ג בעומר,
עליו נכתב בלוח 'היום יום' שאדמו"ר האמצעי היה מושיע בו בנוגע לזחו"ק ,וע"כ ענה
להם הרבי במענה דלקמן בתאריך כב' אייר תש"כ.
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תשורה משמחת הנישואין של

בי' תמוז תשכ"ג שלח הרב אליטוב בקשה לברכה אודות קרובי משפחתו ,ע"כ ענה
לו הרבי בכתי"ק מיוחד ונדיר בשולי מכתב כללי-פרטי מיום יב – יג תמוז ה'תשכ"ג.
מעוררת התפלאות היא העובדה בה העתיק הרבי את שמות הזקוקים לברכה עם
שמות אמותיהם למכתבו חזרה.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

בחודש ניסן תשכ"ד אירע אסון במשפחת אליטוב ,האח הבכור רבי מאיר ע"ה שכיהן
כראש ישיבה חשוב וכרב בשכונת רחביה בירושלים ,נפטר בתאונת דרכים מחרידה
בדרך לשיעור תורה .הרבי ענה על כך במכתב ניחום מיוחד מתאריך כז' ניסן תשכ"ד.
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בתחילת מכתב כללי-פרטי מתאריך כ"ב אד"ש תשכ"ז ,מאשר הרבי את קבלת הספר
תניא והלכות תלמוד תורה לאדה"ז מדפוס עתיק ,אשר מצא הרב אליטוב בתקופה
בה כיהן כשו"ב ברומניה ושלחו לרבי.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

לאחר שנים של כתיבה רצופה ,חל בשנת תשכ"ח הפסק במשלוח תשובות הרבי להרב
אליטוב ,הוא חש אז כמי שמטריד וגוזל את זמנו של הרבי ,ולכן הוא הפסיק לכתוב.
הרבי אשר נושא את חסידיו כאשר נושא האומן את היונק ,שם ליבו לכך ,ולאחר כמה
חודשים מאז הפסקת הכתיבה קיבל הרב אליטוב מכתב כללי-פרטי מתאריך ועש"ק
פ' כי תשא תשכ"ח עם תוספת של כתי"ק מיוחד בתחילתו "ולפלא שתיקתו מאז,
ומצער אם "מנהל חשבון" על העדר המכתבים מכאן ואני עמוס הטרדות והתלאות".
כל מילה נוספת – מיותרת.
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לאחר לידת אם הכלה מרת שטערנא שרה שי' שוויכה ,הודיע על כך אביה לרבי,
המענה לכך נתקבל בחודש ניסן כשבראשו נכתב בתאריך ד' ניסן תשכ"ח .הרבי הוסיף
בשוה"ג ברכה לחג הפסח.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

מכתב זה נכתב בזמן שעבד כשו"ב במזרח אירופה ,הרבי הוסיף בכתי"ק ליד שמו את
התואר עוסק בצ"צ .בשולי המכתב הוסיף הרבי ברכה לכל צוות השחיטה שליט"א.
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תשורה משמחת הנישואין של

המכתב דלקמן מתאריך טו"ב כסלו תשכ"ט נתקבל בעת ששימש כשו"ב במזרח
אירופה ,הרבי הוסיף בכתי"ק ליד שמו את התואר "שו"ב" ,ובסוף הוסיף הרבי כמה
שורות בנוגע להסתדרותו העתידית ,וכך הווה.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

במכתב דלקמן משלהי אלול תשל"א נכתב בסופו בכתי"ק "בברכת הצלחה בהפצת
היהדות בכלל והמעינות בפרט ומתוך בריאות ולבשו"ט" חי"ק.

33

34

תשורה משמחת הנישואין של

מכתב זה מר"ח אד"ר תשל"ג נתקבל בעת ששימש ברבנות בארגנטינה ,ולכן שינה
הרבי בכתי"ק את התואר מהוו"ח להרה"ח .בסיום המכתב כותב לו הרבי" :ת"ח
מראש על שילוח המכ"ע שמזכירו" .כלומר ,הרב אליטוב הזכיר לרבי במכתבו דבר
שנכתב בעיתון מסויים ,וע"ז כתב לו הרבי שישלח לו את העיתון ות"ח על זה מראש.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

אף במכתב זה מתאריך ט"ו תמוז תשל"ג שינה הרבי את התואר מהוו"ח להרה"ח,
לפני החתימה הוסיף הרבי בכתי"ק" :בברכת הצלחה בהפצת המעיינות והיהדות
בכלל ובמרץ הדרוש ולבשו"ט בכהנ"ל" חי"ק.
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תשורה משמחת הנישואין של

במכתב כללי-פרטי מתאריך ר"ח אד"ר תשל"ה הוסיף הרבי לקראת החתימה "בברכה
להצלחה בכהנ"ל במקומו עתה ולבשו"ט" חי"ק.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

במכתב מתאריך כו' אלול תשמ"ב לסבת הכלה הרבנית מרת מזל אליטוב שתליט"א
הוסיף הרבי ,לאחר המילים "והמלך בשדה" קו הדגשה מתחת המילה "כמפורסם".
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במכתב מימי אלול תשמ"ו הוסיף הרבי שוה"ג נדיר "בברכה להצלחה רבה בהפצת
המעינות בתוככי הפצת היהדות בכלל ולבשו"ט בכ"ז" .חי"ק.

הרה"ת ראובן ישראל ומרת חיה מושקא סויסא

מכתב זה נכתב לחתונת הורי הכלה יחיו.

39

מוקדש
לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
•
לזכות
החתן הרה"ת הרב ראובן ישראל שיחי'
והכלה המהוללה מרת חיה מושקא תחי'
סויסא
•
ולזכות הוריהם
הרב מאיר ומרת רחל שיחיו סויסא
הרב יעקב ומרת שטערנא שרה שיחיו שוויכה
•
ולזכות זקניהם
מרת עליזה תחי' סויסא
הרב דוד ומרת מלכה שיחיו יפרח
ר' אליהו ומרת מרים שיחיו שוויכה
הרה"ג הר"ר שמעון גד ומרת מזל שיחיו אליטוב

