
  

  

  תשורה

  משמחת נישואין

  של

 שיחיומושקא ' פרץ וחי

  מאצקין
 

 

 

 

 

  ט"תשס'ה אלול א"י

 

2

  ה"ב

 דבר-פתח

 ילדינו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי, על כל הטוב אשר גמלנו' אנו מודים לה

נו ומכרינו אשר הואילו יהתודה והברכה מובעת בזה לידיד.  למזל טוביחיו

בברכת מזל טוב ך את הזוג יחיו ולבר, נובלשמוח איתנו יחדיו ביום שמחת לב

  .וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות

הננו מכבדים בזה את כל הנוטלים , בשמחה ובטוב לבב ולאות תודה והוקרה

בתשורה מוגשת , ולאלו ששלחו ברכתם מרחוק, חלק בשמחת לבבנו מקרוב

שואי  על יסוד התשורה שחולקה בעת ני– כפי המנהג ההולך ומתפשט –בזה 

  .ע"מושקא נ' ר נשיא דורנו עם זוגתו הרבנית הצדקנית מרת חי"ק אדמו"כ

ר נשיא דורנו בקשר עם "ק אדמו"בתשורה זו נלקט קובץ מענות ושיחות כ

 השלוחים שיחיו שנסעו םהשליחות המיוחדת של קבוצה הראשונה דתלמידי

,  שבמדינת מרוקוקסבלנקהגדולה בעיר - מישיבת אהלי תורה להקים ישיבה

  .'כשביניהם אבי החתן שי

שהשלוחים על , וממחשבה לדיבור ועד למעשה בפועל, הרבה מחשבות עברו

קשו רשותו לשלוח תלמידים כשלוחים לפתוח את יר וב"ק אדמו"אתר כתבו לכ

 לעסוק –" ללמוד וללמד לשמור ולעשות"ומטרתם תהא , הישיבה הגדולה

  .בהפצת היהדות ובהפצת המעיינות חוצה

 הוצאת –הן לימודם בעצמם : בה דברים נתחדשו בעת שליחותםובאמת הר

 –" צבאות השם"',  שיעורי תורה וכו–הן לימודם עם אחרים , קובצי תורה

אשר התוצאות היו חזרת בני נוער . כינוסים ועוד, קיץ-חורף ומחנות-מחנות

ר ולדרך "ק אדמו"לכ, צ"והרבה הרבה נתקרבו לשמירת תומ, רבים ליהדות

כ "ומפוזרים בכו, והם היום אברכים ההולכים בדרך זו, ד"בחסידות ח

  .מקומות בעולם

ועוד חזון למועד לקבץ לפונדק אחד , ל יש להאריך עוד הרבה יותר"ובאמת בהנ

ק "ת שכתבו לכ"בצירוף כל הדוחו, ידם במרוקו- שנעשו על' כל הפעולות וכו

 .ז"חד מכולהוציא ספר מיו, יחד עם כל התמונות', ר והמענות כו"אדמו
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ר "ק אדמו"מענות כחלק מפ "נקבצו עכ, אולם בפועל בתשורה מיוחדת זו

ובאמצע , בתחלת שליחותם, טרם שליחותם, השלוחים ואודותם' ומכתביו לתל

אלו כיתובים ביניהם בכדי להאיר ולהבהיר - בתוספת אי–שליחותם ובהמשכה 

  ").ַארּום"וה(את תוכן הענינים 

והננו בזה להודות לו על  , ראסקין'  צבי הירש שי'ח ר"י הרה"הקובץ נערך ע

  .הטרחה וההשקעה הרבה באיסוף החומר ובהכנת הסקירה

ר נשיא "ק אדמו"י כ"כאן המקום להזכיר את פועלם של השלוחים שנשלחו ע

 יהודה לייב ראסקיןוהרב  , שלמה מטוסובה הרב "ה, דורנו למדינת מרוקו

נ משך שנים רבות "שפעלו במס, ןאיידעלמא' א הרב שלום שי" ויבלחטה"ע

  .בעניני הפצת היהדות והפצת המעיינות במרוקו
  

 
  

יברך את כל הבאים להשתתף בשמחתנו ואת בני ' ל הטוב הוא ית- הא

ובקרוב ממש , י בברכות מאליפות מנפש ועד בשר"משפחותיהם בתוך כלל אחב

תיכף בגאולה האמיתית והשלימה ר נשיא דורנו "ק אדמו" כלהתגלותנזכה 

  .ומיד ממש

  ,בשמחה ובברכת כתיבה וחתימה טובה

  דוד אבא וחנה מאצקין

  זאב וואלף מרדכי הכהן ופריידא הינדא טייטלבוים

  ט"תשס'ה אלול א"י

  הקנד, אלעמאנטר
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 א

  הנסיעה למרוקו–התייסדות הישיבה 

שלמה ' ת ר"ח הרה" הרה למרוקומ נפגש השליח הראשי"בימי הסליחות תש

 יהושע בנימין,  איידעלמאן מנחם מענדל–מונת התמימים ה עם ש"מטוסוב ע

 וסף יצחקי,  מטוסובנחם מענדלמ, )אבי החתן( מאצקין באאוד ד, גאלדמאן

.  ראסקין שיחיונחם מענדל צייטלין ומחיאל יוסףי, שמואל פעווזנער, פאלטער

כ "וע, השליח שוחח עימם אודות התייסדות ישיבה גדולה בקסבלנקה מרוקו

וישנה רשות , )כמפורט במענות קדשו שנדפסו להלן(סכמה מהרבי שקיבלו ה

ואשר על כן הוא שואל , ל המרכזית"תורה ותות-מהנהלות הישיבות אהלי

. אותם באם הם מסכימים לנסוע למשך שנתיים ללמוד בישיבה דקסבלנקה

  .התלמידים השיבו בחיוב

 והרבי שאלו ,ש מטוסוב נכנס ליחידות לרבי"אשר הר, מאז השתלשלו הענינים

הרבי הצביע בידיו . וענה שממתינים להסכמת הרבי? מה קורה בדבר הישיבה

וענה שבנוגע לבחור שנבחר לראש , )כאומר שהעבודה רבה(על השולחן ' הק

ב גורודעצקי מסכימים הרי "והר) ש"הר( אם הוא –) ל שחט"א' הת(הישיבה 

 ענה שגם –ים ש מה בדבר התלמידים השלוח"ועל שאלת הר; גם הוא מסכים

  !כ אם הם מסכימים גם הוא מסכים"ע

כדי שיוכלו להישאר ללמוד בישיבה ' ויזה'מיד החלו להתעסק בקבלת רשיון 

  !ובינתיים נתפרסם הענין בכל רחבי תבל, במשך כל השנה

. א"תשמ'טבת ה' ז' לאחרי שנתקבלו הרשיונות קבעו את יום הנסיעה ליום א

ת "מטעם ישיבת תו' צאתכם לשלום'תוועדות טבת נערכה עבורם ה' ד' וביום ה

  .המרכזית
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ר בנוגע השליחות לקסבלנקה "ק אדמו"מענות כ
 ל"מרוקו במשך התקופה הנ

 ):א"תשמ'טבת ה'  ד–מ "תש'אלול ה (

  

  ):מ"תש'אלול ה(על הצעת התייסדות ישיבה בקסבלנקה מרוקו ) א

א "כ" גזירה מלמעלה"י "ע' אלא שאין מקום שתהי, ל וטוב"כדאי הנ"

  ' של התלמידים וכוהטובברצונם 

  ".'ואני מאשר ומעודד וכו

  ):מ"תש'אלול ה(על כמה פרטים בנוגע להישיבה ) ב

  ".פ"צ לשאול עוה"צ שיהא בהצלחה וא"נכון וטוב ואזכיר עה"

ג כסלו "י(כניסה מהממשלה לקסבלנקה מרוקו - על ההודעה שנתקבל הרשיון) ג

  ):א"תשמ'ה

  .ח"ות' נת"

   –ודבר בעתו 

  , הוא חודש הגאולה–בחודש כסלו 

  .ט בו"וי-ד"ובימים שבין יו

  ".צ"אזכיר עה

שהישיבה תקרא ) 1: ענינים אלו' ביחד עם המענה הקודם בא המענה על ב) ד

ג כסלו "י(האם לנסוע קודם חנוכה או לאחרי חנוכה ) 2. 'ישיבה גדולה'בשם 

  ):א"תשמ'ה

  :בנוגע לענין הראשון

  ."יבה גדולהיש "מתח קו תחת התיבות
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  :בנוגע לענין השני

  ".כרצון ההורים"

טבת ' ד(טבת ' ד' התקיים ביום ה' צאתכם לשלום'על ההודעה שה) ה

  ):א"תשמ'ה

  ח"ות' נת"

   בשנת הקהל ובסמיכות–ודבר בעתו 

  לימי חנוכה דענינם מוסיף

  והולך ואור ולהמשיך זה בכל

  "צ"אזכיר עה, ימות השנה

  

נכנסו התמימים השלוחים , לאחרי תפלת מנחה, א"תשמ'טבת ה' ביום ראשון ז

ר בירך "ק אדמו"כ. יחד עם בני משפחותיהם', עדן התחתון- גן'הישיבה ל-וראש

 .נדפסה להלן, י הרבי"השיחה הוגהה ע. אותם ואמר בפניהם שיחה מיוחדת
  .כ"ח ש"ובלק ונדפסה

 הכניסו הרב דוד ראסקין והרב משה פסח, צ"לאחר נסיעת התמימים בשעטומו

מצורף להלן מכתבם . 'צאתכם לשלום'ח לרבי מה"גאלדמאן שיחיו בו ביום דו

  .ז"לרבי ומענה קדשו ע

התעופה - בו כתבו שנסעו לשדה, מעניין לציין שאת הקטע האחרון במכתב

נגנו . . הרבה חברים וכן ההורים והמשפחות ומטעם הישיבה "' ללוות את התל

 הקיף הרבי מימין וכתב –" יםנאם שם ברב. . ישיבה - והראש, ורקדו הרבה

  ."ונכון במאד "ק"בכתי
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ר מיציאת התמימים "ק אדמו"ח לכ"תצלום הדו
  קדשו נסיעה ומענהל
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 ב

 ת ומענות קודש במשך השליחות"דוחו

ר "ק אדמו"ת לכ"כ דוחו"במהלך שליחותם כתבו התלמידים השלוחים כו

  .כ מכתבים ומענות"וקיבלו ממנו כו

יום (טבת ' ז' ח נכתב שהוא מיום א"על הדו(ח הראשון "ולהלן חלק מהד

  ):ז טבת"ק כ"עד ערש, )הנסיעה למרוקו

- ורקדנו קצת בשדה) לפי שעון מרוקו( לערך 2:30הגענו בשעה : טבת' ח' יום ב

  . . התעופה 

עבור תלמידי . . ח "היום נתייסד גמ. היום בבקר הותחל הסדר: טבת' ט' יום ג

  ".קסבלנקה מרוקו'שיבה גדולה דח די"גמ"הישיבה בשם 

כל יום בין הסדרים בצהריים הולכים למושב זקנים ומניחים : א טבת"י' יום ה

ס למלאכה "וכן נוסעים כל יום בין הסדרים לבי.  תפלין בכל יום15לערך 

  ).ס סגור"חוץ מהימים בהם ביה( תפלין 50- ומניחים שם כ" ארט"

ק מתקיימות "בכל ש. לילדים וילדות' אוצר התורה'כינוס ב: ב טבת"י' יום ו

-70כ ביחד "ומשתתפים סה' נוה שלום'וב' אוצר התורה'שבת ב-כמה מסיבות

  .י" ילדים כ80

' ואצל ר, השלוחים בכולל' ח נכתב גם אודות קבלת הפנים שנערכה לתל"בדו

  .יעקב בוסקילה

  .כנסיות- לקבלת שבת הולכים לנאום בכמה בתי

גיעו כבר קבעו קביעות ללמוד עם אחרים בזמנים שנקבעו כשבוע לאחרי שה

משתתפים , שעה בצהריים ושעה בעת סדר חסידות בערב, פ רשות ההנהלה"ע

  .כמנין אנשים וכמה מהם חברי הכולל

לייב ראסקין בנוגע שבוע הבא ' ו טבת התקיימה אסיפה עם ר"ט' ביום ב

  .לתכנן תכנית עם הילדים) ס סגורים"שהבתי(

 –א טבת עד סוף השבוע היתה תכנית מיוחדת שעתיים בכל יום " כ'מיום א
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  .סיפורים ומשחקים, )כ ענינים"כו(לימוד 

  .ק"כ להניח ט"פעלו על כו: ג טבת"כ' יום ג

  .ל ועוד בא המכתב דלקמן"ועל כל הנ, ח"ל הוא רק חלק מהדו"כהנ
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ובו ריבוי ', אח אדר "שבט אדר' ל' ח שבט עד יום ד"ר' ח השני הוא מיום ג"הדו

  :חלקו בא לקמן, ענינים שפעלו במשך חודש זה

  :הנה ניתוסף, )בשבתות וימי החול(בנוסף לפעולות היומיות 

בני (שוחחו עם תלמידי הכיתה הגבוהה ', אואזיז'שבט נסעו לישיבת ' ו' ביום א

  ".ווי וואנט משיח נאו"ולאחר מכן רקדו עימם בניגון , ) לערך15

התפללו שם ', אליאנס' בין הסדרים בערב הלכו למועדון ,ד שבט"יו' ביום ה

  .ד שבט"מעריב ודיברו עם השוהים שם אודות יו

  .עשר בשבט התקיימו באוצר התורה ובנוה שלום-הכינוסים דחמשה

 נוה שלום וחלקו כתה מהמבוגרים –" ליסיי ישיבה"ז שבט נסעו ל"י' ביום ה

  .עם כתה אחרתכ שוחחו גם "לאחמ. לשלש קבוצות ושוחחו עימם

וכן מניחים , י"במקומות שמניחים בהם תפלין מיתוסף בכמות המניחים כ

כמות הילדים המשתתפים ". קור קאנפלעמאנטער"כמו ב, ספר- בעוד בתי

  !י" ילדות כ150-שבת עלתה לכ- במסיבות

ח מודיעים אודות הקביעות שישנה לשלוחים שיחיו עם הצעירים "בהמשך הדו

-12 צעירים בני 20- למעלה מ, ל"הנ" אנפלעמאנטערקור ק"ס "שלומדים בבי

 מלבד - , ק"הנחת ט, י בבוקר"ופעלו עליהם אמירת מודה אני ונט, 14

  .'השיעורים כו

  !]כ מצעירים הללו הם כיום חסידישע יונגעלייט"שכו, להעיר[

  :ח כתבו"בסיום הדו

ת לעיונא ישנם "בלימוד גפ. פ רשות ההנהלה"ל בזמנים הקבועים ע"כל הנ

וישנם , ב ואילך"ע' שכבר גמרו הסוגיא דרכוב ומנהיג והמשיכו ללמוד דף ט

  .שעדיין לומדים הסוגיא דרכוב ומנהיג

  .ז בא מכתב הרבי דלקמן"ועכ, ח"ז הוא רק חלק מהדו"כ
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שכתב בקשת , התשובה הבאה לקמן היא על מכתבו של אבי אחד השלוחים

  .'מצוה של אחיו שי- רשות עבור בנו שיבוא להבר

ט ניסן "בישיבה בקסבלנקה היות שביום כ. . ביקש לשאול בשם בנו ". . 

א ניסן ולהישאר כאן עד "וברצונו לבוא לי) אחיו(מצוה אצל בנם -יתקיים הבר

  .א"ר שליט"ק אדמו"מצוה ושואלים הסכמת וברכת כ- אחרי הבר

  

  :ל"א על הנ"ר שליט"ק אדמו"מענה כ

' להפצת כווהוסיף , מתח הרבי קו, שכתב האב על בנו' השליח'תחת תיבת 

  :וכתב את המענה דלהלן,  מוקף בעיגול1' בצידי הדף ואת המס

  ".ל אפילו לימים אחדים"להפסיק בהנ, כפשוט, לא כדאי

  

'  בז–חדשים מתחילת השליחות ' מעניין לציין שהמענה הגיע בדואר בדיוק ג

  .א"תשמ'אדר שני ה

***  

ם יכולים לעשות גורל עבור נסיעה ר בשאלה הא"ק אדמו"השלוחים כתבו לכ

ביום שהוכנס (ר "ק אדמו"ומענה כ, א"תשמ'א ניסן ה"לחצרות קדשנו לי

  :'הי) ד אדר שני" יו–הצעטיל 

ד "חס ושלום לנסוע משם בתחילת בתוקף מילוי שליחותם ולפלא גדול הקס"

  )".'אף שמחשבתם כו(

לילה להודות התוועדו במשך כל ה, השלוחים תשובה זו' לאחר שקיבלו התל

בתחילת בתוקף מילוי ", ולהלל על הזכות שזכו לקבל תשובה כה נפלאה מהרבי

, א ניסן"ולא רק שלא התעצבו על שלא זוכים לנסוע לרבי לי... 'וכו" שליחותם

אף "ג "ובפרט הוספתו בחצע,  שמחו על דברי הרבי אליהם–אלא אדרבה 

 "!'שמחשבתם כו

  

* * *  
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בכדי . י.חט רצה לנסוע למשך חדשי הקיץ לנש' שי. ל.א' ראש הישיבה הר

  ):א"סיון תשמ(ז בא מענה הרבי דלקמן "וע. דעה- ע יורה"לגמור לימוד שו

  !!יארק- הוא יעזבם וינוס לנוי) א"

  ז הרי יכול להעשות ובמנוחת הנפש יותר במקומו עתה"לגמור יורה דעה כ) ב

  "צ"אזכיר עה) ג

' המחנה היומי שארגנו התל בקשר עם –שבתחלת חודשי הקיץ , יש לציין

י הרב " הגיעה הוראה מהרבי אל הרב שלמה מטוסוב ע–השלוחים בקסבלנקה 

קיץ היומי משך - השלוחים יישבו ללמוד לאחרי המחנה' שהתל, א גורודעצקי"ב

  ! שעה ומחצה נגלה ושעה ומחצה חסידות–שלש שעות בכל יום 

* * *  

 מחודש –] ח לרבי בכל חודש"השלוחים שיחיו כתבו דו' הת[ח השביעי "על הדו

  .ח"מענה על הדו, הגיע מכתב מהרבי, )?או תמוז(סיון 

,  בלימודם–כתבו לרבי אודות הפעולות היומיות ) ת"כבשאר הדוחו(ח זה "בדו

ה "ת וצ"רישום ילדים למבצע אות בס, בשיעורים, בהנחות תפלין, בכינוסים

חים מהפיכה עצומה בכל הרי עשו השלו, ת אלו"וכפי הנראה מדוחו(' וכו' וכו

  !).בעיקר עם הצעירים והילדים, קסבלנקה

שביקשו רשות מאת הרבי ' הי, בנפרד, ענין נוסף עליו כתבו לרבי באותה עת

לאחר (מענה הרבי במכתב דלקמן ' ז הי"וע, לבוא לחודש תשרי לחצרות קדשנו

  "):תבוא"ק "הוסיף בכי" האחת"המילה 
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 לתלמידים השלוחיםר "ק אדמו"מכתבים נוספים מכ
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 עלי הגהת השיחה לתלמידים השלוחים

  חלקה בפרסום ראשון–

    

  

  :פיענוחים

קרוב לודאי "העיר " קאסאבלאנקא מאראקא"על תיבות ". ?"כתב " ברכת"על תיבת 

לאסוקי שמעתתא . .  אין א מדינה דאך איר פארט ווי". "ב"וכיו' ם בסשלא כן כותבי

איז 'סאו  . . "המעשה שהוא העיקר". .  אויפלעבן ןמען זאל דארט. . לכתא יאליבא דה

 ".ה כולא חד" ישראל אורייתא וקובדאך



 

21

  
  :פיענוחים

נין בע (1ג הערה "בשוה...".  שטורעםַא דעםמאכט מען . .  ישראל איז דאך'סאון "

" א"ט סי"תשל'ו תמוז ה"ראה שיחת ט"על ציון המניחים ) ט"ח והבעש"השייכות דאוה

ש וההערות נדפסים "שהלקו) 1:  מי שהוא שיסבירםישכרו ס"סואולי ", "?" כתב –

ו "שיחת ט אין בידם ]עמא דבר[=" " ש) 2א בשביל עמא דבר "ל כ" בשביל המולא

 – בפשטותלציין המקור ) 3ל "י הנ"תחשגם עמא שבפנים אין . א"ט סי"תשל'תמוז ה

 ". פ ממש"ז אין זה מסנ"אבל בכ, אין מתאים למשכילים
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  :פיענוחים

 "".צבאות השם"ל . . )דעם תפדה(ממהר זיין "
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  :פיענוחים

נקודות ' סימן ג). 20" (פריילעכע"וכן אחרי ) 19(הערה ' הוסיף מס" נאו"אחר תיבת 

  ".'איר זאלט וכו"ים להפסיק לפני ברכתו להתמימים השלוח

) ר"מב(י "ראה פרש") 19. . ' שם הוידאותיות ' ד: "ג"בשוה. . ". ל " כנלהן להםונתן "

דשייכת לתורה ) 20 . . .'לגלות את הקץ כו): כח, מז(בהתחלת שיעור החומש היומי 

 ".ישרים המשמחי לב'  פקודי ה–והפצתה 

 

 :ל דהתשורה"הערה מהמו

: ל לההורים ואמר להם" דהשלוחים שיחיו כנלהעיר שכשהרבי נתן להאחים
 .'נחמן שיחי,  הרבי דיבר להאח של אבי החתן–' וכו
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  התקשרות קזוחיל

  ר נשיא דורנו"ק אדמו"כל

 

 

 

 לזכות

  'ת פרץ שי"החתן הרה

  'תחי מושקא' חי והכלה

  הוריהם

  דוד אבא וחנה מאצקין 'הר

  בויםטייטלהינדא הכהן ופריידא וואלף מרדכי זאב ' הר

  וזקניהם

  שלום דובער וסימא מאצקין' הר

  יצחק אליהו ורייצא קאסאווסקי' ר

 אברהם דוד הכהן ושרה טייטלבוים' ר

 מרת ציפא רחל קרינסקי


