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

 שי' לגיל מצוות.שלמה  בנינו היקר 

ידידינו ומכירנו, אשר   הואילו לשמוח  ברצוננו להביע בזה תודתינו לקרובינו, 
אתנו יחדיו, ביום שמחת לבבנו, ולברך אותנו ואת חתן הבר מצוה שי' בברכת מזל  

 טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות. 

מתכבדים אנו להגיש לפני כבודו ואנשי    –כפי הנהוג לאחרונה בין אנ"ש שי'  
 ב' שערים:" מיוחדת זו, הוכללת תשורהביתו יחיו, " 

 :להרה״ח הרב יהודה ליב מטוסוב  ומענותמכתבים   א(

ו שי'    יהודה ליבהרה"ח הרב  מענות קודש שזכה לקבל סב הבר מצוה  אגרות 
 . במשך השנים מטוסוב

 מנחם מענדל ראסקין:  הרבב( חגיגת הבר מצוה של  

ביום   ראסקיןשי'  מנחם מענדל  תיעוד הבר מצוה של סב הבר מצוה, הרה"ח  
 הש"ק י"ט תמוז תשל"ה.

 .מתפרסם כאן לראשונהכדאי לציין שרובו ככולו של החומר המצו"ב, 

י"ב  ובלשון הרב )משיחת  בתפילה להשי"ת שיקויים מיסמך גאולה לגאולה, 
 תמוז תשכ"ז(: 

פון א בר מצוה האט א פארבונד מיט גאולה ויציאה לחופש . . דער "דער ענין  
ו פון יום הבר מצוה, וואס דערפאר זאגט ער אויף דעם יצר טוב איז מתחיל פעולת 

 אין זוהר, אני היום ילדתיך", בגאולה האמיתית והשלימה.

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 

 מטוסוב   תנחום וחנה

 ה'תשפ"ב טבת,  ג'
 ימים הסמוכים ל"דידן נצח" 

 שנת המאה ועשרים 
 מאנאקא 
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 שער

 ומענותמכתבים 
 להרב יהודה ליב מטוסוב
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 ]י"ט שבט, תשמ"ז[ 

הוראות   "עפ"י  שכתב:  מטוסוב  ליב  יהודה  ר'  להשליח  מענה 
בדיקת   עושים  בצרפת    Echograpie (Sonogram)הרופאים 

פעמיים במשך חדשי ההריון ולפי דבריהם זה הכרחי ואין בזה שום  
ספק סכנה. ושמענו שעפ"י חוו"ד הק' דכ"ק אדמו"ר שליט"א לא  
להתנהג   איך  בזה  הק'  הוראתו  לשאול  והנני  זה.  לעשות  כדאי 

 בזה":

 [ סימן בעיגול את התיבות "ולפי דבריהם זה הכרחי", וכתב:1]

 א"כ יעשו כן

 כתב, כתב: [ על כללות המ2]

 נל' ות"ח

  אזכיר עה"צ 
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 הוספה:

 ה מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לקהילת יוצאי אלג'יר 

זלרוב   הרבמספר   שי'  לשמעון  השלוחים  מהתלמידים  ישיבת , 
 :בשנת תשכ"ב  ברינוא תו"ת 

הרבי כתב לנו שניסע מידי פעם לשהות בשבתות בפאריז ובערים 
ץ הייתה עט און. במיולרסיי  א ץ, מעטשמסביבה. אני הייתי בערים מ

 לי הצלחה עצומה. 

בקיץ תשכ"ב ערכתי שם התוועדות גדולה עם יוצאי אלג'ירה, וגם 
עוררתי אותם שיכתבו לרבי ויבקשו את ברכותיו. חודש לאחר מכן 
הגיע אלי פתאום מכתב מהרבי, ובתוכו גם מכתב המיועד ליהודי  

שאסע  אלג'ירה שהשתתפו באותה התוועדות. הרבי ביקש ממני  
ץ, אתוועד שוב עם יהודי אלג'ירה ואסביר להם את תוכן עטשוב למ

 המכתב. וכך עשיתי. 

 ( 1929)עיתון כפר חב"ד גליון 
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 שער

 חגיגת הבר מצוה
 מנחם מענדל ראסקין  הרבשל 

 י״ט תמוז תשל״ה  -קסבלנקה, מרוקו  
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 מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לבר מצוה
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 הבר מצוה לכ"ק אדמו"ר שליט"אמכתב חתן 
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לפנינו קטעים ממכתבים הרה״ח הרב יהודא ליב  
 אודות הבר מצוה לכ"ק אדמו"ר שליט"א רסקין 

 

 מכתב מהרה״ח הרב יהודא ליב רסקין א( 
 לאחיו הרה״ח הרב דוד רסקין 

 ג׳ דחוהמ״פ תשל״ה

 לאחי היקר דוד שיחי׳ 

 שלום וברכה

 . . .  שליט״אאבקשך לברר אצל כ״ק אדמו״ר 

ביום י"ט תמוז ש"פ פינחס יתמלא י"ג שנה לבננו מנחם מענדל בן  
יום  באיזה  יודעים  ואינינו  טובות,  וימים  שנים  לאורך  רייזל  האדא 

מצוה, בהיות שזה חל בהזמן של בין המצרים, -לקבוע את סעודת הבר
ובאם עד אז עדיין לא יהי' התגלות המשיח, לכאורה יהי' קשה לסדר  
י"ז   אחרי  סעודות  לעשות  נזהרים  שהם  כיון  בפה,  פומבית  סעודה 

 בתמוז,

ולא להתחשב לפי   השאלה שלי: א( לעשות את הסעודה בזמנה 
תמוז   י"ג  הגאולה  חג  ראשון  ביום  ולסדר  להקדים  אולי  ב(  מנהגם. 
עבודה   הרבה  ישנו  הלימודים  זמן  סוף  שזה  כיון  בעי'  ישנו  )אבל 

ו זמן מתאים יותר יום סגולה ואדרבה  במוסד, ולאידך גיסא אדרבה זה
להזמין הרבה אנשים(. ג( או אפשר לאחר )כמו שעשינו עם התספורת 
ישנו בעי'   )אבל  י"ב מנ"א  ולסדר ביום ראשון  והכניסה לחדר שלו( 
לסדר   ירצה  אולי  מנ"א  ב'  נולד  איידעלמאן  הר"ש  של  שבו  אחרת 

מנ"א א"כ    הב"מ ביום זה, וכן בנו של הר"ש שי' מטוסוב נולד י"ד 
 יהי' סמיכות של ב' ב"מ, לא דברתי עמהם בזה שום דבר(, 
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- והנני שואל חוו"ד של כ"ק שליט"א איך לקבוע את הזמן הבר
 מצוה ושיהי' בהצלחה, ושיתגדל כרצון כ"ק שליט"א. 

 

 

 

 

  

 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: 

 כהוראת רב שעל אתר 
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 מכתב לרבי מיום א׳ דר״ח אייר תשל״ה ב( 

 כ״ק אדמו״ר שליט״א 

. . ביום ג' קבלתי טליפון מאחי דוד שי' מענה על השאלות מכ"ק 
הבר זמן  קביעת  בנוגע   .  . אתרמצוה:  -שליט"א  על  רב  , כהוראת 

 ע"ד ביקור בננו יצחק בימי הקיץ במרוקו.  הסכמה ו

ת"ל שזכינו למענה ברורה, היום דברתי עם הרב ר' שלום משאש, 
מצוה, אמר לי כיון שחל ביום ש"ק פ' פינחס -הברבנוגע קביעות זמן  

י"ט תמוז, א"כ יכולים לסדר את הסעודה, שמקודם יהי' תפלה ואחרי  
הנני  יבוא להתפלל עמנו. ובמילא  וכו', ושהוא  התפלה תהי' סעודה 
חושב לסדר באולמי חדרי האוכל של בי"ר וסמינר, שבקומה א' תהי'  

ובקו לשם(  במיוחד  ס"ת  )ולהביא  הסעודה, התפלה  תהי'  ב'  מה 
ובמילא יכולים להזמין אנשים בלי שום הגבלות )כי כל אולם מכיל  

 מקומות עבור התלמידות(. 400עד  300-מ

 יעזור השי"ת שיהי' בהצלחה בגו"ר בכל המובנים.

 "הייר, עש"ק פ' תזו"מ תשלאא' דר"ח 
 קסבלנקה מרוקו.
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 מכתב לרבי מיום ז׳ אייר תשל״ה ג( 

 אדמו״ר שליט״א כ״ק 

בנוגע זמן התחלת הנחת תפילין של בננו מנחם מענדל בן האדא 
כיון   אייר  י"ט  ביום  תפילין  להניח  שיתחיל  חשבנו  שמקודם  רייזל, 
שנולד י"ט תמוז במילא הרי זה חדשיים, אבל אח"כ ראיתי מה שמובא  
בלקוטי דיבורים, שכ"ק אדמו"ר נבג"מ התחיל להניח תפילין "בגלוי" 

מצוה, א"כ משמע שצריכים להוסיף יום  -ר חדשיים לפני הברי"א איי
תפילין   הנחת  זמן  שהתחלת  קבענו  ולכן  ג' יהי'  אחד,  ביום  אי"ה 

 רשב"י. השהוכפל בו כי טוב ח"י אייר, יום ההילולא של 

עבוד י והננו לבקש את ברכת כ"ק שליט"א שיהי' התחלה טובה בש
ונתון   מסור  להיות  ושיתגדל  והראש  שליט"א  המוח  אדמו"ר  לכ"ק 

 בשמחה וטוב לבב מתוך בריאות הנכונה.

ם חשבנו לעשות ביום ש"ק דמצוה שמקו-. . כן בנוגע חגיגת הבר
סעודה   התפלה,  ואחר  תפלה  שמנהגנו   –בבקר  כיון  אבל  קידוש, 

לעלות לתורה בפעם הא' במנחה בשבת )או יום ב' וה'( א"כ לכאורה 
לתפלת שחרית   אנשים  לקרות  מתאים  לא לא  שהבר מצוה  בזמן  בו 

עולה לתורה, במילא חשבנו שאחרי התפלה נעשה קידוש בבית עבור  
 אנ"ש, ולהזמין אנשים לתפלת מנחה ולסעודה שלישית. 

בכל   בגו"ר  בהצלחה  שיהי'  כ"ק שליט"א  ברכת  את  לבקש  הננו 
 המובנים.

 ז' אייר עש"ק פ' אחו"ק תשל"ה
 קסבלנקה מרוקו.
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 סיון תשל״המכתב לרבי מיום כ״ז ( ד

 כ״ק אדמו״ר שליט״א 

. . הנה ביום י"ט תמוז ש"פ פינחס יגיע בננו מנחם מענדל בן האדא 
רייזל לעול מצוות, והננו מבקשים את ברכת כ"ק שליט"א לברך אותו  
למסור   מוכנים  ושיהי' מאלו שיהי'  כ"ק שליט"א  רצון  כפי  שיתגדל 

 נימי.נפשם עבור כ"ק שליט"א מתוך שמחה וטוב לבב ובאופן פ

הזמנות   300-מצוה, כ-כרטיסי הזמנות לחגיגת הבר  500הדפסתי  
ביותר   שמכירים  האנשים  ועוד  עבור  המשפחה   200שבפה,  עבור 

והמכירים שבמרחבי תבל, והננו מזמינים אותם לתפלת מנחה וסעודה  
קול -שלישית, ואחרי תפלת ערבית יאמר את המאמר והפילפול ברם

יהי' ונשים  אנשים  שיהי'  רם  בגלל  בלי  לשמוע  הרב -קשה  וכן  קול 
 קול אחרי המאמר והפילפול. -הראשי מישאש ינאום ברם

 ויעזור השי"ת שכל ההכנות תהי' בהצלחה ובסדר.

 כ"ז סיון עש"ק פ' שלח תשל"ה
 קסבלנקה מרוקו
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 מכתב לרבי מיום ד׳ תמוז תשל״ה ( ה

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

  . מענדל בן האדא רייזל שי' מצוה של בננו מנחם  -סעודת הבר. 
ביום י"ט תמוז ש"פ פינחס, זה יחזק אי"ה את המבצע    אי"ה  שתתקיים

של תפלין, כי לעשות סעודת בר מצוה בג' שבועות ובעיקר ביום ש"ק 
זה חידוש גדול בכאן, ובכלל כאן ענין י"ג שנה לגמרי לא איכפת להם 

ני מוסר  שמסדרים את הסעודה מתי שמתאים להורים, וכעת בזמן שהנ
את כרטיס ההזמנה ומסביר להם את גודל הענין של י"ג שנה, ת"ל זה  

 עודה פירסום גדול בענין הנחת תפלין,

כתבתי לבננו יצחק שי' שימסור למזכירות בקבוק משקה לכבוד 
של אחיו שי' לפני ש"ק חו"ב חג הגאולה י"ב תמוז,    מצוה-חגיגת הבר

הבר לסעודת  עמו  להביא  שיוכל  כל  -כדי  ואת  אותנו  ולזכות  מצוה 
 המשתתפים במשקה של כ"ק שליט"א.

 ד' תמוז עש"ק פ' קרח תשל"ה
 קסבלנקה מרוקו.
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 תמוז תשל״ה  ח"ימכתב לרבי מיום ( ו

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

שי'   יצחק  בננו   . כ"ק  .  של  במשקה  אותנו  וזיכה  לשלום.  הגיע 
 שליט"א.

ויעזור -מתכוננים לחגיגת הבר בננו מנחם מענדל שי',  מצוה של 
 השי"ת שיתגדל כפי רצון כ"ק שליט"א

יותר   הבא  בפעם  אכתוב  ואי"ה  הפעם  אקצר  הזמן  קוצר  מצד 
 בפרטיות.

 תשל"ה פינחס תמוז עש"ק פ'  ח"י
 קסבלנקה מרוקו.
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 לרבי מיום כ״ה תמוז תשל״ה מכתב ( ז

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

כעת זכינו לקבל את מכתב כ"ק שליט"א לבנינו מנחם מענדל שי'  
מצוה שלו, ויעזור השי"ת שיהי' כלי ראוי לקבל את  -לרגל חגיגת הבר

 ברכת הק'.

 . . בש"ק פ' פינחס: 

 "נ מענין הקנאות של פינחס. בליל ש"ק נאמתי בביהכ

שחרית הי' קידוש בישיבה, והבר מצוה חזר בש"ק לאחרי תפלת  
את המאמר ד"ה איתא במדרש תילים וכו' הוא חזר בשפת האידיש,  
מענין   תמוז  י"ב  מהתועדות  שיחת  שי'  יצחק  יוסף  בני  חזר  ואח"כ 

 לימוד התורה,

לפנות ערב משעה חמש התחילו לבוא האנשים והי' בלי עי"ה יותר  
ה שהי' מספיק עניני אכילה איש ואשה, ות"ל שהכנתי ביד רחב  600-מ

ושתי' לכל הקהל, שסדרנו סעודת דגים וכל מיני לפת וכל מיני מזונות,  
לשם   במיוחד  )שהבאיתי  מנחה  בתפלת  הש"ץ  הי'  שי'  משאש  הרב 
ס"ת ובגלל זה סדרנו מנין בי"ז תמוז בבקר ובמנחה כדי שנוכל לקרוא  

 ג' פעמים בס"ת(,

עבור נשים )שזה פעם    בחדר האוכל הגדול סדרנו מחיצה מבד יפה 
כיתה   עוד  סידרו  לזה  ונוסף  במרוקו(  כזה  ענין  שמסדרים  הראשון 

הכינו כ הבחורות,  עבור  כ  1500-גדולה  לימונאד,  של   60-בקבוקים 
 ליטר של יין חוץ ממשקה וכו',

חילקתי לכולם מהמשקה של כ"ק שליט"א ממה שהביא בני יצחק 
 שי'.
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הבר חזר  -החתן  תילים מצוה  במדרש  איתא  דא"ח  המאמר  את 
של   מהמעלות  דיבר  משאש,  הרב  נאם  אח"כ  טעם,  בטוב  בלשה"ק 
ליובאוויטש שזהו ענין של מס"נ שזה קשור עם פ' פינחס, ואמר תראו 
רבני   בשמחת  להשתתף  באים  שכולם  כאן  היום  נמצא  רב  איזה 

הי' ל הם מנין ביום חג ליובאוויטש, בזמן שהם באו למרוקו בקושי 
 הגאולה ותראו מה נעשה היום, דיבר באופן ידידותי. 

שרו כל מיני שירים שלנו ושלהם שבאה במיוחד מקהלה שלהם, 
אמר מצוה  -ואח"כ התפללו ערבית והרב משאש עשה הבדלה, והבר

כמובן   בתפילין,  הדעת  היסח  מענין  שעה  כחצי  ברמקול  פילפול 
קידוש השם שילד בן י"ג שנה    שרובם ככולם לא הבינו, אבל זה הי'

הי'   זה  ובפרט בע"פ  גימגומים  יכול לאמר דברים עמוקים בלי שום 
 עבור כל האנשים )לפי השפה שלהם( קדושה גדולה.

בחגיגה הזאת ראו שיש לנו ת"ל הרבה ידידים )וישנו עוד הרבה 
שלא קראתי בגלל שחשבתי שיהי' מספיק מקום( הנה בשביל זה הי'  

. והעיקר הוא שהברכדאי כל הטרחה    . א  -וכו'  להיות  יתגדל  מצוה 
 אמת'ער חסיד'ישער איד כפי רצון כ"ק שליט"א,

ג"כ אבקש ברכה מיוחדת עבור זוגתי תחי' האדא רייזל בת רישא 
וכו'(  )הגם ששכרנו מבשלת  עלי'  נפל  שעיקר העבודה של הסעודה 
כשורה   הכל  שיהי'  השי"ת  ויעזור  עייפות  לה  גרם  זה  מצבה  ולפי 

 נקל.וב

מצוה - בין המכתבים איחולים שמצורפים למתנות ששלחו להבר
כמו  מצוות  ברי  עוד  במרוקו  לראות  שיזכני  תפלה  ואני  אחד:  כתב 
שראו עיני ביום ש"ק י"ט תמוז תשל"ה שכל המסובין ובפרט עבדכן 

 נתפעלו מהקדושה ומהדרתו של הבחור הנחמד מנחם שי'. 

 כ"ה תמוז עש"ק פ' מטו"מ תשל"ה
 קסבלנקה מרוקו.



 , מאנאקא ה'תשפ"ב טבת ג'
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