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בס"ד

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

בנינו היקר לוי

יצחק שיחי' לגיל מצוות.

ברצוננו להביע בזה תודתינו לקרובינו ,ידידנו ומכירנו ,אשר הואילו לשמוח
אתנו יחדיו ,ביום שמחת לבבנו ,ולברך אותנו ואת חתן הבר-מצוה שיחי' בברכת
מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
כפי הנהוג לאחרונה בין אנ"ש שי'  -מתכבדים אנו להגיש לפני כבודו ואנשי
ביתו יחיו" ,תשורה" מיוחדת זו ,1הכוללת:
א( מכתבי הרבי עבור הולדת והאפשערעניש של חתן הבר-מצוה; מכתב
הרבי לאבי הבר-מצוה לרגל הכנסו לגיל מצות.
ב( מנהגי בר-מצוה.
ג( לקט רשימות דברים שנאמרו ב"יחידויות" משולבים בשביבי סיפורים
ופתגמים ש"בדידי הוה עובדא" ,ונרשמו כאן לראשונה מפי בעלי-המעשה ,משפחת
חתן הבר-מצוה שיחיו.
ד( שער "מענות קודש" שזכו לקבל הורי וזקני חתן הבר-מצוה שיחיו מכ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו משך השנים תשל"ח-תשנ"ב ,אשר רובם ככולם מתפרסמים
כאן לראשונה.
בתפילה להשי"ת שיקויים מיסמך גאולה לגאולה 2כאשר "נזכה זעהן זיך
מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים ,והוא יגאלנו".
יום א' לסדר והי' לאות על ידך,
כ"ט טבת ה'תשנ"ט
קאט ס .לוק ,מונטריאל קנדה.

מנחם מענדל ושרה ברכה רסקין
 (1וכאן המקום להודות להרה"ת יוסף יצחק שי' עמאר שליקט סידר וערך תשורה זו ,וזכות הרבים תעמוד לו.
 (2שיחות קודש תשכ"ז ח"ב ע'  ,249ושם" :דער ענין פון א בר-מצוה האט א פארבונד מיט גאולה ויציאה לחופש  . . .דער
יצר טוב איז מתחיל פעולתו פון יום הבר-מצוה וואס דערפאר זאגט ער אויף דעם אין זהר ,אז אני היום ילידתיך".
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מכתב הרבי ע"ד הולדת חתן הבר-מצוה שי'
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מכתב הרבי ע"ד התספורת של חתן הבר-מצוה שי'
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מכתב הרבי ע"ד הבר -מצוה של אבי חתן הבר-מצוה שי'
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מנהגי בר מצוה
התחלת הנחת תפילין

עליתו לתורה

הוראה לרבים :מתחילין להניח
תפילין שני חודשים קודש הבר-מצוה.
בתחילה בלא ברכה ,וכעבור איזה
שבועות  -בברכה.3

צריכים להשתדל שפעם הראשונה
אשר הבר-מצוה עולה לתורה ,תהי' זה
בהקריאה דב' וה' ומנחת ש"ק.

ברכת ברוך שפטרני

באותן שבועות מלמדים אותו לכוון
מקום ההנחה וכן הקשירה ,4עד שיתרגל
הדק היטב לדיין בהנחתן שתהי'
מתאימה למצוותה ,ורק אז יתחיל
לברך.5

ברוך שפטרני מברכים בלא שם
ומלכות ,ומברכים אותה גם ביום ב' וה'
בר"ח ולאו דוקא בשבת.

התוועדות
מנהגי ליובאוויטש  -אחרי תפילת
שחרית מתאספים ביחד ,הורי הבר-
מצוה אומרים מלות אחדות לכבוד
השמחה ,אח"כ חוזר הבר-מצוה מאמר
חסידות ,ואח"ז מכבדים את המסובים
עם לעקאח ומשקה .ובערב עושים
סעודה.9

זמן הנחתן
זמן הנחת תפילין לפני הבר-מצוה,
הוא ע"ד הנחתן לאחר גיל מצוות ,זאת
אומרת :כל משך התפילה.6

תפילין דרבינו תם
בדורנו זה פשט המנהג )ובפרט
מנהג חב"ד( שמתחילים להניח תפילין
דרבינו תם באותו זמן שמתחילים להניח
תפילין דרש"י) ,כולל גם בנוגע לזמן
ההכנה שלפני הבר-מצוה(.7

חסידישע פארברענגען
במענה על מכתבו מערחה"ס,
נהניתי לקרות בו אשר בקשר עם הבר
מצוה של בנו שי' סידר התועדות והי' א
חסידישער פארבריינגען ,ויה"ר שתומשך
ההתעוררות על השבועות והחדשים
שלאחרי זה ,וגם זה יוסיף בסייעתא
דשמיא לבנו שי' הבר מצוה שגרם לכל
זה.10

מתי להניחן
כדאי ונכון להניחן תיכף אחר
התפילה ,שאז מקושר לברכת תפילין
דרש"י )שאינו דומה הפסק עניני תפילה
לעניני חול( ... .באם אי אפשר  -יכול
להניחם כל היום.8

לכתבו ע"ד התועדות דבר מצוה -
ע"פ מש"כ בז"ח )בראשית טו ,ד( מובן
שכדאי לעשות ]עכ"פ בעשרה ,עדה
שלימה[ באותו היום התועדות ,ומובן

 (3היום יום ב' מנ"א.
 (4אגרות קודש חי"א ע' עו.
 (5אגרות קודש חי"ד ע' סג.
 (6אגרות קודש חי"ח ע' רסו.
 (7ספר השיחות תשמ"ט ח"ב ע' .632
 (8לקוטי שיחות חכ"א ע' .358

 (9ספר המנהגים ע' .74-75
 (10אגרות קודש חי"ב ע' מט.
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שאפשר לעשות לאח"ז עוה"פ ברב עם
יותר.11

גם ענין בנגלה ,ובאם לדרוש גם הענין
בנגלה ,בזה מנהגים מחולקים.14

בחשאי או בפומבי

לקוטי שיחות

במענה על מכתבו  ..בו שואל איך
לעשות את הבר מצוה של בנם  ..שי'
בחדש אייר הבע"ל ,אם בחשאי או
בפומבי ,אבל אינו כותב הטעמים באופן
כזה או כזה .ולכאורה כשנכנס איש
היהודי בגיל מצות אינו מובן מפני מה
לעשות זה בחשאי ,אפילו בימים מקדם,
ובפרט בדורנו עלוב זה ,אשר כל ענין של
תורה ומצות ,יש לחזקו ולחקוק בזכרון
כל אלו השייכים לזה ,ככל היכולת
והאפשריות .מובן שאין כוונתי בהנ"ל
לבזבוז מעות אלא שתהי' מסיבה תורנית
חסידותית והמשתתפים יאחלו לבנם
שיגדל להיות ירא שמים חסיד ולמדן,
וכבר ידוע פתגם רבוה"ק וואס א
חסידישער פארבריינגען קען אויפטאן
קען מלאך מיכאל נישט אויפטאן  -נדפס
בקונטרס קובץ תהלים  -וגם יעיין בזהר
חדש בראשית )י ,ג .טו ,ד( בענין שמחת
בר מצוה.12

הפתעה נעימה היתה בראותי
בהעתק דרשת הבר מצוה שלך  -אשר
לומד אתה ה"לקוטי שיחות" וגם -
ההצלחה במסירת תוכנם בסגנון המובן
לרבים,
והשם ימלא כל משאלות לבבך
לטובה.15

להיות על הציון
הנה בכלל תמה אני על שאלתו ,ועל
שאינו מחפש סיבות להיות על ציון כ"ק
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,
וכיון שהבר מצוה של בנו הוא בהימים
הקרובים ליום ההילולא יו"ד שבט ,הרי
לכאורה זהו הוראה שצריך להאחז
)אנחאפען זיך( בהזדמנות זו ולהיות על
הציון ,און אפפרישען מה שזכה להיות
כמה זמן בימים הבהירים בהיותו
בהישיבה ובסביבת אנ"ש ,ואם לא
בהזדמנות זו ,אימתי? ואם ]מ[איזה טעם
שיהי' אי אפשר הדבר או עכ"פ שנדמה
לו שא"א הדבר ,הרי יה"ר שתהי' הבר
מצוה במקומו עתה ובשעה טובה
ומוצלחת והוא וזוגתו שיחיו וב"ב שיחיו
כולם יחד ישמחו בשמחה אמיתית שהיא
שמחה של מצוה.16

דרשת בר מצוה
מאמר ד"ה איתא במדרש תילים

אודות מנהגים קשורים בבר מצוה,
 ..כן מהנכון לחזור  -הבר מצוה המאמר
ד"ה איתא במדרש תהלים ,וקל ללמדו
בעל פה ,וגם בנו יעשה כן.13

קריאת התורה על ידו

ענין בנגלה

לכתבו שהבר מצוה מתכונן לקרות
בתורה בצבור כל הפרשה,

במ"ש ע"ד דרשה בנגלה ליום הבר
מצוה - ,הנה לדעתי ברור שצריך להכין
לא רק מאמר בחסידות וגם לאמרו אלא

ידועה דעתי בזה מאז ,שלצערנו
בדורנו עשו העיקר טפל ולהיפך ,ובזה
גם שבתור הכנה לקבלת עול תורה
 (14אגרות קודש חי"ז ע' רל.
 (15היכל מנחם ח"א ע' מד )ממכתב ג' ניסן תשל"ח(.
 (16אגרות קודש ח"ה ע' צה.

 (11אגרות קודש חי"ט ע' תז.
 (12אגרות קודש ח"י ע' שעו.
 (13אגרות קודש חי"ט ע' קיא.
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אדער נאכדעם אויסטאן די תפילין און
אנטאן נאמאכל ]ואז לפתוח[".

ומצוה ,ממעטים בלימוד היסודות
והעיקרים ,הלכות הצריכות בחיי היום
יומיים ,ומחליפים זה בענינים שעכ"פ
אינם יסודיים ,ועוד וגם זה עיקר ,אשר
מעולם לא נהגו בזה ואף שאמרו חז"ל
אתית לקרתא אזיל בנימוסא ,הנה בכל
קרתא וקרתא ישנם כמה מנהגים וכו'
וק"ל.

בתשי"ט נכנסתי 19ביחידות ביחד
עם אבא שי' לרגל הבר מצוה ,והוא שאל
לרבי ,מה בנוגע לקשירה של השל יד
האם פותחים או לא? )כי נשכח ממנו
שכבר שאל פעם( ,וענה לו הרבי" :אני
לא פותח ,אבל ממני אין ראי' כי הנני
עושה מה שאבי עשה ,וע"כ תשאל לזקני
החסידים שהיו בליובאוויטש" .אבי שאל:
אבל מה עושה הרבי? וענה לו הרבי
"הנני עושה מה שאבי למדני לעשות".

מובן שהנ"ל בא בתור הצעה והערה
בעלמא ,לעיון עוד הפעם מצדם האם
כדאי ,ואיך שיחליטו יה"ר שיהי' לטוב.17

הוספה

בדיוק אז ב  770הסתובב הרה"ח ר'
שמואל ע"ה לוויטין ושאלוהו ,והוא ענה
שבליובאוויטש לא נהגו לפתוח.20

קשירה בתפילין של יד
בתשי"ד נכנסתי 18ביחידות לרגל
הבר מצוה ,ואבי שי' סיפר שהי' בכמה
ישיבות בתו"ת בכמה מקומות ברוסי'
וכו' ,וכמה משפיעים אמרו לו כן לפתוח
הקשר ואחרים אמרו לא לפתוח ,ובמילא
שואל מהרבי מה לעשות.

שנים לאח"ז ,המשפיע הרה"ח רמ"ג
שי' ביקשני 21שכשאכנס לרבי אשאל
ממנו :שהנני מבין שהרבי אומר שלא
לפתוח אבל מצד שני המשפיע שלי אומר
שהחסיד ר' איצע דער מתמיד אמר
שאדה"ז עשה ככה הקשר בדוקא בכדי
שנוכל לפתוח .ב[ מה שיענה לך ,האם
זה הוראה לרבים?

ענה לו הרבי" :אף פעם לא הייתי
בהנחת תפילין אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר,
אבל באם הי' בזה ענין )לפתוח הקשר(
אבי הי' מלמדני".

על שאלה הא' הרבי ענה" :דו ווילסט
טאן ווי די משפיע זאגט ,טו" .ועל
השאלה האם זה הוראה לרבים? ענה לי
"האסט דאך געפרעגט פאר דיר"!

באותו תקופה נכנס הרב שמואל
זלמנוב ע"ה עם בנו וגם שאל האם
לפתוח הקשר או לא ,וענה לו הרבי:
"יכול שזה שאלה של הפסק בברכה".
הרב
נכנס
לאח"ז
תקופה
באגמילסקי ,הוא גם שאל האם לפתוח
או לא )כי טען שלכאורה צריכים לפתוח(,
ענה לו הרבי :זה שאלה של הפסק
בברכה" ,און אויב דו ווילסט שטארק,
זאלסטו פארמאכן פאר דער ברכה,

 (19מפי בעל המעשה הרה"ח נתן שי' גורארי' ,כיום
שליח הרבי למדינת בואפלו נ.י.
 (20לציין ,שהרה"ג רז"'ש ע"ה דווארקין סיפר לי ,שמי
שלמדוהו בליובאוויטש להניח תפילין ,לימדו לפתוח
הקשר.
 (21הנ"ל שבהערה .18

 (17אגרות קודש ח"כ ע' קיח ,וראה שם ע' קלז; ראה
בנושא זה גם אגרות קודש חי"ח ע' רכב.
 (18מפי בעל המעשה הרה"ח ר' יצחק מאיר שי'
גורארי' ,כיום משפיע ביתות"ל מונטריאל.
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בדידי הוה עובדא
 -סיפורים ופתגמים -

א דאנק דיר פאר
זיין מיין שליח!
מה הדאיג את הרבי בערב יום הכיפורים?  ואיזו בעי' יכלה להפריע לשליחות?
 ומה ענה הרבי למי שדאג לפרנסה?  למה לא רצה הרבי לחלק הדולרים
לנשים אחרי מנחה?!  מה צוה הרבי לאלו שלא הלכו למבצע נש"ק  ...ומה
הפתרון למי שלא יכלה להשתתף בנישואי אחותה  ...מה גרם שמחה להרבנית
חנה ע"ה ...ואיך שלחה את ברכותי' לחתן-כלה?  פרסום ראשון של רשימות
דברים שנאמרו ב"יחידיות" משולבים בשביבי סיפורים ופתגמים שלא ראו את אור
הדפוס  -שאירעו עם משפחת חתן הבר מצוה שיחיו
י"מ שי' - 24שלא הגיע הביתה מכיון שזה הי'
אחרי הקפות ואחרי שרקדו כל הלילה ושתו
הרבה לחיים ,ובמילא לקח לי הרבה זמן רב
עד שמצאתי אותו בפנימיי' שהיתה אז ב 674
איסטערן פארקאווי ,בקשתי מא' שילך לעורר
אותו ,ספרתי לו כל הסיפור ואמרתי לו
שעלינו ללכת לבית הרבי.

מיין מאן זאגט מ'זאל פרעגען
בא ד"ר זעליגסון...
ביום 22הש"ק שמיני עצרת תשח"י ,אבי
הרה"ח רש"ז שי' הי' לו אבן בא' מכליותיו,
ומזה נהי' לו זיהום וחום ,באותו בוקר בשעה
שבע וחצי קמתי מקול מוזר בבית ,זה הי' קולו
של ד"ר מאריט ותבע מאבא שי' שעליו לנסוע
לבית הרפואה כי זה מצב של סכנה; אבא שי'
הסביר לרופא שבלי הוראת הרבי הוא לא ילך
לביה"ר ,וכשראה שנכנסתי לחדר ,ביקש ממני
ללכת לבית של הרבי 23ולשאול את הרבי מה
לעשות.

אחי לא רצה ללכת לבד ,הרי הרגע קם,
ומצאנו עוד א' וכך בבוקרו של שמע"צ
סביבות  8:30בבוקר פנינו מועדות לכיוון
ביתו של הרבי...
דפקתי בדלת הראשית ואף א' לא ענה,
הלכתי לדפוק על הדלת הצדדית וגם שם לא
ענו; אמרו לי שזה מצב של פיקוח נפש
ושאצלצל בפעמון ,צלצלתי ,ואז הרבנית ע"ה

בתור ילדה קטנה ,לא רציתי ללכת לבד
וחשבתי שאקח ביחד אתי את אחי ]הרה"ח[
 (22הסיפורים שלפנינו מפי בעלת-המעשה מרת אסתר
תי' שטרנברג ,אם אמה של חתן הבר-מצוה.
 (23ב  1304פרעזידענט סט.

 (24כיום ,משפיע בישיבת תות"ל מונטריאל.
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פתחה את הדלת ומסתכלת עלי חזק ,25אמרתי
לרבנית  -לאחרי שהצגתי את עצמי וביקשתי
סליחה ע"ז שהנני בא מוקדם וכו'  -שאבא שי'
חולה ושהרופא אומר שצריכים לנסוע
לביה"ר ,והוא רוצה לדעת מה אומר הרבי.
ענתה לי הרבנית" :איין מינוט איך וועל
פרעגען מיין מאן" ,26וכשחזרה ,אמרה לי "מיין
מאן זאגט מ'זאל פרעגען בא ד"ר זעליגסון";27

ר' לייבל אח"כ המשיך לשאול האם לילך
עם אמבולנס או עם טקסי? והרבי ענה" :וואס
דארף מען יעצט ריידען וואס וועט זיין
ביינאכט" ...?33והנס קרה כנ"ל.
ובאותה לילה ,במשך התוועדות דליל
שמח"ת ,הרבי מסר לאחי ]הרה"ח[ רי"מ שי'
ולד"ר זעלגיסון חתיכת עוגה.34

"איך וויל אז דו זאלסט ווערן
מיין שליח"...

כילדה קטנה עניתי לרבנית "אבל הרי כבר
שאלנו את הרופא מאריט והוא אמר ללכת
לביה"ר 28הרבנית ענתה "ווארט ,איך וועל
נאכאמאל פרעגען בא מיין מאן" ,29וחזרה
ואמרה )במענה לשאלתי( "אויב אזוי זאל מען
גיין" ,30וכשחזרנו לבית ספרתי לאבי כל מה
שהתרחש בבית הרבי.

בחודש שבט תשכ"א ,הייתי בדרכי ללמוד
באה"ק ת"ו ,כי כאן בניו יורק לא הי' סמינר
בית-רבקה ,ואבא שי' רצה שאלך ללמוד שם;
הסדר הי' אז ,שכל מי שנוסע מעבר לים
הי' לו הזכות וההזדמנות ליכנס ביחידות.
לפני הנסיעה ,נכנסתי ביחד עם הוריי שיחיו,
ואבא שי' סיפר לרבי שסידר לי מקום לישון
לאכול וכו' ,הרבי פנה אלי ואמר לי" :מיט
וואס פאר א איירעפלאן פארט איר" ?35אני:
הנני נוסעת דרך אנגלי' .הרבי" :קען דאס
אפשר זיין דורך פראנקרייך" ?36עניתי" :באם
הרבי רוצה זה אפשרי דרך צרפת" .הרבי
המשיך ואמר" :איך וויל אז דו זאלסט ווערן
מיין שליח ..."37והתחיל לספר לי שיש בית-
רבקה בעיר יער ,ושהבנות הם כ "סיסטער-
סקול" לבית-ספר ליובאוויטש דכאן ,ורצה
שאתוועד קצת עם הבנות "און איבערגעבן
אלץ וואס טוט זיך דא און וואס מ'האט דא
גערעט שבת שירה און י' שבט" 38ושאהי' שם
לכה"פ שבוע כולל שבת.

לפועל הלכנו בטקסי להביא את ד"ר
זעליגסון .כשהוא הגיע לבית ,בדק את אבא
שי' ואח"כ ישב ואמר" :היום הרי שבת ויו"ט,
ובערב יהי' רק יו"ט ולא שבת ,הבה נחכה עד
הערב ,וככה לכה"פ לא נחלל את השבת".
למעשה ,בצהריים האבן כבר יצאה
מהכליות החום נעלם ,ולא היו צריכים לנסוע
לשום בית רפואה!
באותו בוקר  -שמע"צ ,הרה"ח ר' לייבל
שי' קרעמער 31החליט לגשת לבקש ברכה
מהרבי עבור אבא ,ואמרתי לו שאלך איתו
יחד; בהתחלה הוא סיפר לרבי שקראו לד"ר
זעליגסון ומה שהוא הורה לעשות .הרבי
התבטא אלינו "איך האב דאך געזאגט מ'זאל
רופן ד"ר זעליגסון" ,32ואני הקטנה התחלתי
לבאר למה שאלתי עוה"פ ,כי חשבתי שלא
הובן אצל הרבי...

לאחרי שהפסיק ,הסתכל עלי והמשיך:
"אבער ס'פאראן איין פראבלעם .די מיידלעך

 (25כי אז הי' אחרי כמה שנים מהפעם הראשונה
שראתה אותי.
 = (26דקה ,אלך לשאול את בעלי...
 = (27בעלי אומר שישאלו את הרופא זעליגסון; )לא
לקחו אותו לכתחילה כי לא רצו שיחלל שבת ,כי אז הי'
גר רחוק )ביוטיקה אוו.((.
 (28כאילו שרציתי להסביר שזה לא אנחנו שהחלטנו,
אלא הרופא.
 = (29חכה אשאל עוה"פ את בעלי...
 = (30אם ככה ,שנלך )לביה"ר(.
 (31כיום ,מנכ"ל ישיבת תו"ת במונטריאל.
 = (32הרי אמרתי שיקראו לרופא זעליגסון.

 = (33זה הרי בלילה ,למה לדבר עכשיו על מה שיקרה
בלילה?
 (34וראה גם מה שאמר אז הרבי לד"ר זעליגסון ,בספר
תולדות ר' אברהם הרופא ע' .125
 = (35עם איזה מטוס את נוסעת; )באותם ימים לא היו
טיסות ישירות לאה"ק ,והיו צריכים לעבור דרך אנגלי'
או צרפת וכיו"ב(.
 = (36האם זה אפשרי דרך צרפת?
 = (37הנני רוצה שתהי' שלוחי...
 = (38ולמסור להם כל מה שקורה כאן ומה שדיברו כאן
בשבת שירה וכן בי' שבט.
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יום כ"ט טבת ה'תשנ"ט
רעדען אדער פראנצויזיש אדער עברית.
פראנצויזיש זיכער ווייסטו נישט ,און דא רעדט
מען עברית 39וועסטו דארפן צוגעווויינען
ריידען אויף עברית ;40והמשיך ,שהוא ישלח
להם מברק שיבואו לקחת אותי מהשדה-
תעופה ,שלא אדאג כי הוא יסדר לי את זה;
וגמר עם בקשה שאשלח לו דו"ח מיד אחרי
הביקור.

יסוד "ארגון בנות חב"ד" בירושלים
א' מההוראות שהורני באותה יחידות ,הי'
שאייסד ארגון "בנות-חב"ד" בירושלים,
ושאצרף עוד שניים שיעזרו לי ,הא' היתה
הרבנית סימה תי' רלב"ג ,והשני' מרת רבקה
דונין 43ושנחליט ביחד איך לייסד הארגון.
בירושלים הי' לנו הרבה קשיים לפתוח את
הארגון ,עיקר השיעורים והאסיפות היו
בשעות הערב ,והבנות פחדו להגיע אלינו כי
פחדו שבית יעקב ]איפה שלמדו משך היום[
יוודעו שהם מגיעים אלינו ואז היו שולחים
אותם מהביה"ס ,וע"כ היו באים בהחבא ולא
בפרסום ,כ"א בנפרד וכיו"ב.

לאחרי שגמר לדבר הוא פתח את המגירה
שבשולחנו הק' ,ועוד א' ועוד א' ,קם והלך
לצד השני של השולחן ,פתח את הארון וחזר
וישב על כסאו ,ואמר לי "שרצה ליתן לי
מתנה אבל מכיון שאין לו עכשיו בחדר,
שאחזור מחר אחר מנחה".

בא' מהאסיפות שלנו עלתה שאלה האם
להמשיך עם הארגון בחשאי ,או שנתחיל
לפעול בפרהסיא עם כל התוקף ,ומכיון שאני
קבלתי השליחות ,הוחלט שאני אכתוב לרבי;
כתבתי המכתב בחודש אדר ולא קיבלנו
מענה;

למחרת הגעתי אחר מנחה ,והרבי נתן לי
במתנה סידור תהלת ה' עם תהלים ,41ואמר
לי" :מסתמא ווייסטו אז מ'האט ערשט
אפגעדורקט די סידור מיט די תהלים ,און
מסתמא ווייסטו אז די תהלים איז צוטיילט
אויף יעדער טאג פון חודש און מסתמא
ווייסטו אז דער מנהג איז צו זאגן דער שיעור
תהלים יעדען טאג ,זאלסטו צוזאגן די שיעור
יעדען טאג ,און אויב דו קענסט נישט ,זאלסט
לכה"פ זאגן די ערשטע קאפיטל" ,42ובירכני
בהצלחה רבה.

בחודש אלול כשחזרתי לניו יורק ,קבלתי
מענה מהרבי" ,שנחליט בעצמנו מה לעשות".

עצה לשלום-בית...
בתשרי תשכ"ב ,אבא שי' אמר לי שמכיון
שזכיתי להיות שלוחה של הרבי ,עלי לגשת
לקבל לעקאח .44אני מצידי חשבתי מה פתאום
שאלך הרי שום אשה לא הולכת ,אבל מצד
שני חשבתי כיבוד אב וכו' ,ולפועל הלכתי.

נסעתי לצרפת למשך שבוע ,ומיד אח"כ
נסעתי לאה"ק ת"ו ,וביום השני להגעתי לשם,
שלחתי מיד דו"ח מכל מה שפעלתי בשליחותי
בצרפת .וזכורני שמיד לאח"ז קיבלתי מכתב
עם תביעה מהרבי למה הי' לו לחכות כ"כ עד
שיקבל הדו"ח.

כאשר אבא שי' עבר לפני הרבי לקבל
לעקאח ,פתאום אני רואה אבא שי' שמחפש
אותי ואומר לי שמכיון שלא הגעתי ,אז הוא
ביקש מהרבי לעקאח עבורי ,והרבי ענה לו
"זאל זי אליין קומען" ...45אז מיד נגשתי לרבי,
וקבלתי לעקאח מידו הק'.

 (39אמר מילה זו בביטוי ובהברה אמריקאית ,ובפעם
השני' אמרה בהברה ספרדית.
 = (40אבל ישנה בעי' א' .הבנות שמה מדברות או
צרפתית או עברית .ובמילא צרפתית בטח הנך לא
יודעת ,ופה הרי מדברים עברית ,תצטרכי להתרגל לדבר
בעברית )כנ"ל(.
 (41שהודפס אז לראשונה.
 = (42מסתמא יודעת את שעכשיו נדפס הסידור עם
התהילים ,ומסתמא יודעת את שהתהילים מחולק לכל
ימי החודש ,ומסתמא יודעת את שהמנהג הוא לומר
שיעור תהלים כל יום ,אז תאמרי השיעור כל יום ,ובאם
אינך יכולה לכה"פ תאמרי המזמור הראשון.

 (43אז ,ששונקין.
 (44כי בד"כ נשים לא היו הולכות לקבל לעקח ,ורק
האנשים היו מקבלים ,ולפעמים היו מבקשים בשביל
הנשים או בשביל המשפחה וכיו"ב.
 = (45שתגיעה בעצמה )לקבל(...
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הרבנית חנה ע"ה הי' לה קביעות כל יום
לרדת מדירתה 52ולעמוד בפינת הרחוב ,53כי
בפינה זו השמש הי' מאירה חזק ,וככה היתה
עומדת בין השעות  11או  12בבוקר לכמה
שעות ,והיתה מסתכלת על אנשים עוברים
ושבים והיתה מבחינה בכל א' עם התנועות
שלו אופן דיבורו ,אופן הילוכו וכיו"ב.

בשנה הבאה בתשרי תשכ"ג כבר הייתי
כלה ,הגעתי בעצמי עוה"פ ,וקבלתי לעקאח
מידו הק'.
לשנה הבאה בתשרי תשכ"ד עברתי עוה"פ
ביחד עם אבא שי' ,וקבלתי לעקאח מידו הק'.
והנה לשנה הבאה בתשכ"ה ,הגעתי עוה"פ
ביחד עם אבא שי' 46לקחת לעקאח 47ואחרי
שהרבי נתן לי לעקאח אמר לי" :ווען וועט
איר אנפאנגען גיין מיט אייער מאן און נישט
מיט'ן טאט'ן"?48

55

אחי הרה"ת יצחק מאיר שי' 54ובעלי שי'
היו חוזרים כל יום ביחד הביתה בחזרה
מהכולל לאכול לאונטש ,והיא הרבנית ע"ה
הבחינה שכל פעם היו מדברים יחד וכו',
ופעם א' התקשרה לאמי תבלחט"א ואמרה
שהיא "צופרידן זעהן אז די איידים האט גוט
שפראך מיט זיין שוואגער"...56

הזן ומפרנס לכל
כשהיינו חתן כלה ,49הרבי הורה שבעלי
שי' ילמד בכולל שנתיים .לאחרי שתמו
השנתיים ,50הוא חפץ להתקבל למשרת ראש-
ישיבה באיזה מקום ,אבל לא מצא משרה כי
הרי אז לא היו כ"כ הרבה ישיבות וכו'.

איך מסרה הרבנית חנה ע"ה ברכות
לחתן-כלה כשלא יכלה להשתתף
בשמחה?!

אני דאגתי ולא רציתי שיכנס בעסקים.

בש"ק א' בשנת תשח"י )?( ,השבת שבה
57
הי' האויפרויפעניש של הת' ש"ב רסקין
פגשתי ברבנית חנה ע"ה בבוקר ,ואמרה לי
שתלך קצת ל"פרוט-סטאר און מיט דעם
אפגעבען מז"ט לצד החתן 58און דען וועל איך
גיין צו די גראסערי-סטאר 59און כ'וועל שטיין
דארטאן א פאר מינוט און דארטאן וועל איך
געבען מיינע ברכות".60

ספרתי מחששות אלו לאבי שכנראה ספרם
לרבנית ע"ה שספרה לרבי ,ובקיץ כשנכנסתי
ליחידות ,אמר לי הרבי" :איך הער אז איר
דאגה'ט וועגען פרנסה" ...51ממש התביישתי
כי לא ספרתי את זה לרבי ,והפנים שלי אדמו
מבושה ...והרבי בראותו פליאתי המשיך
ואמר" :וואס מיינט איר ,דער אויבערשטער
האט צו מפרנס זיין ביליוני מענטשן ,און האט
נישט פאר אייך"?

תפלת יום ב' דר"ה תשכ"ה

די איידים האט גוט-שפראך מיט זיין
שוואגער...

בד"כ מרת ל .תי' ק .היתה מביאה הרבנית
חנה ע"ה לביהכנ"ס ,ופעם א' 61שאלה אותי

 (46כי מכיון שהי' מלא עם דחיפות וכו' ,יותר נוח הי'
עבורי ללכת עם אבי מללכת עם בעלי.
 (47באותה שנה הרבי לא חילק ערב יוהכ"פ ,כי הי'
באמצע השבעה אחרי אמו הרבנית חנה ע"ה ,ולכן חילק
ביום הושענא רבה בסוכתו שלפני .770
 = (48מתי תתחיל לגשת עם בעלך ולא עם אביך?!
 (49בתשכ"ג.
 (50זה הי' סביבות פסח תשכ"ה.
 = (51אני שומע שהנך דואגת אודות פרנסה ...מה את
חושבת? להקב"ה יש עבור פרנסת בליוני אנשים ,ואין לו
עבורכם?!

 (52שהי' ב  1414פרעזידענט סט.
 (53רחובות קינגסטון ופרעזידענט.
 (54שהתחתן בשנת תשכ"ד.
 (55שהתחתן בשנת תשכ"ג .
 = (56שמחה לראות שהחתן יש לו קשר-טוב עם הגיס..
 (57שהתחתן עם מרת אסתר ליפסקער תי' בת הרה"ח
ר' יעקב ע"ה.
 (58החנות-פירות בפינת פרעזידענט קינגסטון ,שהיתה
בבעלות משפחת רסקין.
 (59המכולת בפינת יוניון קינגסטון ,שהיתה בבעלות
משפחת ליפסקער.
 = (60לחנות-הפירות ,ושמה אמסור מז"ט לצד החתן,
ואז אלך לחנות-המכולת ואעמוד שמה כמה דקות ושמה
אמסור להם ברכותיי.
 (61הייתי אז בחורה צעירה.
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האם אוכל להביא אותה היום לביהכנ"ס ,ומני
אז זכיתי כל פעם להביאה לביהכ"ס עד
הפעם האחרונה.

מה הדאיג את הרבי בערב יום
הקדוש?!
בהתוועדות של יום ב' דר"ה תשל"ה )יום
רביעי בלילה( ,הרבי הורה שכל בת שתדליק
נש"ק ,תקבל שתי דיימ'ס.

בשנת תשכ"ה ,הנה ביום א' דר"ה הלכה
לביהכנ"ס ,אבל ביום ב' דר"ה לא רצתה
לפתוח לי הדלת ואמרה שלא מרגישה טוב
ורוצה להישאר בבית .בקשתי שתפתח לי כי
הנני רוצה לישאר איתה ,ולא רצתה ואמרה לי
ללכת להתפלל ולא לדאוג לה.

גם הזכיר ,שכל מי שיש לו קשר עם בנות
ישראל ,שיביא את השמות ויקבל דיימ'ס עבור
כל אחת מהן.
למחרת ביום חמישי ג' תשרי הי' בלגן כי
לא ידעו איפה נמצא מקום בכדי שכולם יבואו
לקבל הדיימ'ס ,והחלטתי שיבואו לביתי ע"מ
לקבלם.

אזכיר על הציון גם אלו ששכחתם...
בא' מוועידת נשי חב"ד ,בעמדי במקומי
בתור וועד המסדר ביחידות שלאחרי
השיחה ,62חשבתי שמכיון שאבא שי' הי' מאוד
חולה וגם באותה שנה חל יום הולדתי
העשרים וחמש ,אולי אגש לבקש ברכה
מהרבי ,אבל מצד שני פחדתי כי הרי זה הי'
מיועד דווקא לאלו שגרים מחוץ לנ.י...
ביקשתי מהריל"ג שי' ויעצני לכתוב כמה
מילים במכתב ולמסור לרבי;

ביום ועש"ק ,חלקתי המון דיימ'ס לכולם,
וזה הי' ערב שבת-שובה ,וככה נמשך יום א'
ויום ב' שהרבה בנות הגיעו לקבל דיימ'ס;
בערב יוהכ"פ כשעברתי לקבל לעקאח
ביחד עם כל המשפחה ,הרבי שאל" :איר האט
נאך גענוג דיימס" ,?65ועניתי שעוד נשאר
קצת ,אז הרבי הוציא מכיסו הפנימי כו"כ
חבילות דיימ'ס ומסרם לי!66

לקחתי חתיכת נייר וכתבתי שורה א':
שמכיון שהשנה הוא יום הולדתי ה  ,25בזכות
זה הנני מבקשת ברכה עבור אבי שיש לו
מחלה בלב שיהי' לו רפו"ש .מסרתי הפתקא
בידי הרבי ,63והרבי קורא הפתקא כאילו זה
הי' מכתב ארוך ,והיינו למשך זמן; והתפלאתי
כי כתבתי רק שורה א' ...ואז הרבי פונה אלי
ואומר" :דאס וואס איך שרייבט וועגען דעם
פאטער ,וועל איך דערמאנען אויפן ציון,
צוזאמען מיט אלעס וואס איר האט פארגעסען
וועגען אייער מאן און אייער קינדער"!64

מבצע נרות שבת קודש
משך זמן לאחרי התחלת מבצע נרות שבת
קודש ,הריל"ג שי' סיפר לי שהרבי התבטא
אליו "שלא שומע משום א' שעושה משהו
אודות נרות שבת קודש"...
זה הי' ביום ו' עש"ק ,כבר ממש קרוב לזמן
הדלקת נרות ,ישבתי לכתוב דו"ח על פעולות
קטנות שעשיתי בענין ,אבל לדעתי לא הי'
שום דבר מיוחד .והנה ,להפתעתי ,תוך כמה
דקות קיבלתי מענתו הק'" :ת"ח ת"ח על
הבשו"ט אודות הדלקת נרות שבת קודש

 (62אז הסדר הי' שכל מי שהגיעה מערי השדה )מחוץ
לנ.י .דוקא( הי' לה יחידות עם הרבי ,והיינו שאחרי
השיחה היתה יכולה לעבור לפני הרבי ולדבר עם הרבי
במה שחפצה ,ולפעמים זה הי' נמשך עד שלש לפנות
בוקר! ומכיון שכל שנה הגיעו יותר ויותר נשים ,הריל"ג
שי' ביקשני להיות הוועד המסדר שילכו באופן מסודר
וכו'.
 (63ובעצמי כולי פחד כי הרי זה בגניבה ולפום ריהטא
היחידות לא מיועדת עבורי.
 = (64מה שאת כותבת אודות האבא ,אזכיר על הציון
ביחד עם כל אלו ששכחתם ,בנוגע לבעלך ובנוגע
לילדיכם.

באותו בוקר שניים מילדיי הי' להם נומוני' ,ולבעלי הי'
שבר ,ואת זה לא הזכרתי במכתב וגם אף פעם לא
אמרתי לרבי!
 = (65האם נשאר אצלכן עוד מספיק דיימ'ס?
 (66ידוע הרי באיזה מצב-רוח רציני הרבי הי' בערב יום
הכיפורים בכלל ,וכאן עוד לפני התחלת חלוקת
הלעקאח הכין אצלו חבילות דיימ'ס וכשאעבור ,יוכל
למסרם אלי.

14

תשורה מחגיגת בר-מצוה של הת' לוי-יצחק רסקין
שהגיעו כמה רגעים לפני הדלקת נרות שבת
קודש".

Thank you for being my
Shliach...

מאז ,כל יום ששי הכנסתי דו"ח לרבי מכל
הפעולות שעשינו משך השבוע )וזה כלל כל
מיני סיפורים ומקרים שאירעו במשך השבוע
אודות המבצע( ,וככה המשכתי למשך ג'
שנים.

מעשה זה אירע בסוף התוועדות מיומא
דפגרא של שנת תשל"ה ;69באותה התוועדות
הרבי הודיע שהוא רוצה ליתן דולרים גם
לנשים .70אנחנו בעזרת-נשים חשבנו איך נוכל
להגיע לרבי כי בהתוועדות כזו בימות החול
הביהכנ"ס מלא ,ובעודי חושבת ,ראיתי שבתי
מלכי תי' 71עומדת ליד הרבי )האמת אגיד
שאינני יודעת איך היא הגיעה לשם( ,והרבי
נותן לה חבילה גדולה של דולרים ע"מ
שתחלק לנשים ביחד עם חתיכת עוגה,72
ובנתיים אבא שי' שראה ילדה מסתובבת בין
הגברים צעק לעברה שתלך ...ואז הרבי
הסתובב לאבא שי' באמרו "דאס איז דאך
אייער אייניקל"...73

הגיע חודש אלול ,חשבתי לעצמי שאין זמן
לרבי לקרוא כל הדוחו"ת באריכות ,ואשר ע"כ
לא אכתוב דו"ח אלא אחת לג' שבועות.
באותו יום ששי של השבוע השלישי ,והנני
באמצע לכתוב דו"ח ,ומצלצל הטלפון בביתי.
על הקו המזכיר הריב"ק שי' ,ואומר לי שהרבי
ביקשו ממנו לטלפן אלי כי "כבר ג' שבועות
שלא שמע ממבצע נש"ק" .ומאז המשכתי
לכתוב מידי שבוע בשבוע.
*

היא הגיעה למעלה ,ומסרה הדולרים בידי
וחלקתי לכל הנשים ,ומכיון שהי' משהו מיוחד
כי כנ"ל זה הי' הפעם הראשונה שנשים זוכות
לקבל דולר מהרבי ,כל אחת התקשרה
לחברותי' וכו' ככה שהגיעו הרבה מאוד נשים,
ולא הי' מספיק דולרים.

ומענין לענין ,במוצש"ק אור לט' כסלו
תשל"ה ,הי' הפעם הראשונה שעשינו מלוה-
מלכה לאסוף כספים עבור המבצע ,וביום א'
בבוקר קיבלתי טלפון מהרחמ"א ע"ה חדקוב
שהרבי עומד לנסוע לאוהל הק' ,ורוצה לקבל
דו"ח לפנ"ז ממה ואיך התרחש אתמול במלוה
מלכה.

נכנסתי ל  770ואמרתי לריל"ג שי' שחסר
דולרים; ענה לי שילך לבקש מהרבי ,ובחזרה
אמר לי שהרבי אמר "שעכשיו לא נשארו,
ושמחר אחר מנחה יקבלו"; החלטנו בין הנשים
שמכיון שאחר מנחה הם עוד באמצע העבודה,
אז בערב בשעה מסויימת אמסור להם.

לפעם אחרת כשעשינו מלוה-מלכה עבור
המבצע ,הנה בבוקר הרבי התבטא לא' מחברי
המזכירות "ס'שוין אדורך צוועלף שטונדע זינט
די מלוה-מלכה און כ'האב נאך נישט באקומען
קיין דו"ח"...67

הגעתי ל  770אחרי מנחה ,וביקשתי
מלייבל שי' שיבקש מהרבי את הדולרים
עבורנו ,והרבי ענה לו "שיכול למסור רק בידי
אותו שליח של אתמול" ,והמשיך "מסתמא איז
זי יעצט אין סקול ,זאל זי קומען בא נאכט

*
בחלוקת הדולרים של א' מימי ראשון
בשנת תשמ"ט ,לאחרי הרבה זמן שלא
הכנסתי דו"ח ,אמר לי הרבי" :איך האב שוין
לאנג נישט געהערט וועגען מבצע נש"ק"...68
ונתן עוד דולר עבור ה"פאסט-מארק".

 (69אולי התוועדות י"ט כסלו? להזכיר ,שבתחילת אותה
שנה הרבי יצא עם מבצע נש"ק.
 (70באותם ימים הרבי הי' מחלק דולרים רק
לטנקיסטים ,והנשים אף פעם לא קיבלו.
 (71כיום אשת הרה"ת ר' דוד שי' דובאוו ,שלוחי הרבי
בפרינסטון ניו ג'רסי.
 (72כאילו ,בתור שכר על הטירחה.
 = ( 73זה הרי נכדתך...

 = (67כבר עברו שתים-עשרה שעות מאז המלוה-מלכה,
ועוד לא קיבלתי דו"ח...
 = (68כבר זמן רב שלא שמעתי אודות מב צע נש"ק...
ונתן עוד דולר עבור הבולים.
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 .74"6:30היינו המומים מזה שהרבי רצה
דווקא למסור ע"י אותה שלוחה ,ועכ"פ מיד
שיצאה מבית הספר הלכנו ללבוש בגדי שבת
והגענו ל .770

מכון-חנה ,ובאם נשאר עוד ליתן לנשים
העוסקות במבצע נש"ק;
לפועל הלכו לבית רבקה ,למכון חנה ,וכן
לעסקניות שעוסקות במבצע ]ולאו דוקא
שמשתייכות לחב"ד[ ,ובאותו יום רק שתי
נשים הביאו הדולרים בחזרה ,וכמובן הי'
הצלחה רבה למבצע.

כשהגענו ,עמדנו בג"ע התחתון ,והרבי
מסר לבתי מלכי תי' הדולרים ואמר לה:
 .Thank you for being my Shliach.בתי
הראה פליאה ע"ז שהרבי מדבר איתה
באנגלית 75והרבי שהבחין בזה אמר עוה"פ
באידיש "א דאנק דיר פאר זיין מיין שליח",
ואז בירך אותי שיהי' לי הרבה נחת ממנה
וכו'.

רופא חולים

יתן ויתנו אחרים...

זה קרה בשנת תשל"ח ,א' מהילדים הי' לו
בעי' בעיניים 77מאז שנולד ,וכל בוקר קם עם
שכבה גדולה של מוגלה על עיניו; אחרי כמה
חודשים ,הלכנו לרופא ואמר שנצטרך לנתח,
כי ככה לבד זה לא יסתדר .מצידנו לא רצינו
כי זה הי' חורף ,וחשבנו שנחכה עד הקיץ ואז
ננתח.

הפעם הבאה שהרבי חילק דולרים לנשים,
הי' בסוף ההתוועדות שהתקיימה ביום חמישי
ליל אדר"ח אייר בלילה ,76הרבי אמר אז שיתן
לנשים ג' דולרים ,א' עבור צדקה כמו
שהאנשים מקבלים לצדקה ,א' עבור שמחר
ילכו למבצע נש"ק ושיתנו הדולר לאשה
שישפיעו עלי' להתחיל להדליק נש"ק ,והג'
עבורם מתנה עבור השתתפותן במבצע ,וסיים
שבאם א' לא יכולה לילך מחר ולהשפיע על
אשה א' ,שתביא בחזרה השני דולרים.

לפועל אותה שנה הרבי החליט ליתן
חנוכה-געלט )דולר( לכאו"א ,78וכשעברתי ליד
הרבי ביחד עם הילד ,הרבי נתן לי ולו חנוכה
געלט ,ועם חיוך על פניו הק' נפנף בידו הק'
מעל עיניו של הילד כמ"פ )עד שהילד הבחין
בזה(; למחרת בבוקר כשהילד קם ,לא הי'
שום רושם מהמחלה!

בסוף ההתוועדות הרבי שלח חבילת
דולרים עם הרה"ח ר' יוסף שי' וויינבערג
שימסרם לנשים ,והוא ידע מה שקרה בפעם
שעברה עם בתי תי' ,ע"כ מסרם לי ע"מ
שאמסור להם.

כשהלכנו לרופא לבדיקות ,אמר שהוא
מוכרח להודות שמשהו נסי קרה פה.

למחרת ,יום ששי בבוקר הרחמ"א ע"ה
חדקוב שאל אותי האם עוד נשארו דולרים?
עניתי שכן ,אז אמר לי שאביא לו ג' פעמים ג'
דולרים ,והמשיך ,שהרבי הורה שנלך לבית-
רבקה ליתן לבנות שלא היו בהתוועדות
אתמול וליתן להם באותו אופן שדובר אתמול
בהתוועדות ,ובאם נשאר עוד ליתן לבנות של

אחת מההוראות היתה שלא תהי' שום דבר
על הראש כאשר החתן עושה הבאדעקעניש.

 = (74מסתמא היא עכשיו בבית הספר ,שתגיע בערב
בשעה שש וחצי.
 (75כי בבית דברנו רק אידיש.
 (76ראה שיחות קודש תשל"ה ח"ב ע' .70

 (77מקור-הדמעות הי' סתום.
 (78לאחרי המאורע שקרה בשמע"צ.

בכלל איז מאדערן צו זיין אנדערש...
לפני חתונתי ,הרבנית ע"ה רצתה שאדייק
בכל המנהגים בנוגע לתלבושת-כלה.
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כעשרים שנה לאח"ז ,כשבתי 79הראשונה
עמדה להתחתן ,עוד פעם הזכירה הרבנית
ל
שבנוגע
ואמרה
המנהגים,
אודות
 Headpieceנוהגים שלא שמים אותו עד
לאחר החופה כי "די ערשטע זאך וואס גייט
אף די כלה'ס קאפ איז די דעק טיכעל";

מען דורכפאלן און דער צווייטע מאל איז מען
שוין מצליח...84

מה הקשר בין רשיון-נהיגה לנשים?!
 דודתי 85תי' כשביקשה רשות מהרבילעשות רשיון-נהיגה )ביחידות( ,הרבי התבטא
ע"ז" :זינט ווען זיינען ווייבער געווארן בעלי-
עגלות" ?86אבל לפועל כשנסעה בשליחות
קיבלה רשות.

כאשר שמעתי שבתי לא תוכל ללבוש
 Headpieceבשעת הקבלת-פנים ,מאוד נגע
לי ללב שלא תוכל לעשות ככל הכלות כי הרי
זה מוסיף יופי לכלה וכו' .כאשר אבא שי'
סיפר את זה לרבנית ע"ה בטלפון ,הרבנית
אמרה שהיא רוצה לדבר עם בתי לבד.

מי שיש לו מנה רוצה מאתיים...
ביום א' י' סיון תש"נ חתן הבר-מצוה הת'
לוי יצחק שי' עבר בחלוקת דולרים לפני
הרבי ,אחרי שקיבל הדולר הושיט ידו לקבל
עוד א' ...הרבי שאל אותו" :וואס דארפסטו
צוויי" ?87והוא ענה :דער רבי זאל זיין געזונט
און שטארק! והרבי חייך אליו חיוך רחב.

וכאשר דברה איתה אמרה" :מיין טייערע
קינד ,עס איז א גרוייסע זכות צו האלטען די
מנהגים ,און בכלל איז מאדערן צו זיין
אנדערש"...80

התנאי לעשיית רשיון-נהיגה

זאל זי מאכן א חסידישער
פארבריינגען בא איר אין שטוב...

כשרציתי 81לעשות רשיון-נהיגה כתבתי
לרבי ,וקבלתי מענה שעלי לשאול את הגרש"ז
דווארקין ע"ה; הוא פסק שכשאלך בשליחות
אוכל לעשות רשיון.

ביום א' י"ב תמוז ה'תנש"א ,כשאמי תי'
עברה בחלוקת הדולרים אמרה לרבי שהרופא
לא מרשה לי 88להגיע לחתונה.89

לאחרי שהי' אי-הצלחה פעם אחת,
תצליח!

הרבי אמר לה" :וואס איז?! )בפליאה(...
זאל זי מאכן א חסידישער פארבריינגען בא
איר אין שטוב ,און דארטאן פראווען די שמחת
חתונה און זי וועט טאנצען בא איר קינדער'ס
חתונה ,און קינד'ס קינדער!90

 כשאמי תחי' הלכה בפעם הראשונהלהבחן עבור רשיון-נהיגה ,נכשלה.
זקני 82שי' נכנס לרבי באותו יום ,והרבי
התעניין אצלו בנוגע לטעסט של בתו .הוא
ענה לרבי" :זי איז דורכגעפאלן" .83ענה לו
הרבי" :אזוי דארף זיין ,די ערשטע מאל דארף

 = (84ככה צריך להיות בפעם הראשונה נכשלים ,ובפעם
השני' מצליחים.
 (85מרת צבי' מרים תי' ,אשת הרה"ח ר' נתן שי'
גורארי' )בופאלו(.
 = (86ממתי נשים נהיו בעלי-עגלות?!
 = (87מה הנך צריך שתיים?
 (88כי הייתי אמורה ללדת אותו יום ,במונטריאל.
 (89של אחותי מרת מלכי תי' )דובאוו( שהיתה אמורה
להתקיים למחרת יום שני י"ג תמוז בערב ,בחצרות-
קדשנו.
 = (90מה קרה? שתעשה התוועדות חסידית בביתה,
ושמה תערוך שמחת החתונה ,ותרקוד בחתונת בני' ובני
בני'.

 (79מרת רבקה תי' אשת הרה"ת ר' אהרן שי' סלונים,
כיום שלוחי הרבי בבינגהאמטון נ.י.
 = (80ילדתי יקירתי ,זו זכות גדולה לשמור על
המנהגים ,ובכלל זה מודרני להיות שונה...
 (81הסיפורים דלהלן ,מפי בעלת-המעשה מרת שרה
ברכה תי' רסקין ,אם חתן הבר-מצוה.
 (82הרה"ח רש"ז שי' גורארי'.
 = (83הכשילה.
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שער מענות קודש

זה מזמן רב שלא
שמעתי ממנו...
לקט מענות והוראות ק' שזכו לקבל במשך השנים תשל"ח  -תשנ"ב משפחת זקני חתן הבר-
מצוה ,הרה"ח ר' יהודא לייב וזוגתו מרת האדא רייזל שיחיו רסקין  -שלוחי הרבי למדינת
מרוקו ∗ משפחת הורי חתן הבר-מצוה ,הרה"ת ר' מנחם מענדל וזוגתו מרת שרה
ברכה שיחיו רסקין  -שלוחי הרבי לקאט ס .לוק ,מונטריאל קנדה

תשל"ח

ב( הענין דכיון דדש )שכבר נשואים ב' אחים לב'
אחיות( דש ,ולהחמיר כיון שמדובר באח שלישי -
בכיו"ב בנסתר אין למדין סברות דנפשי' ,והעיקר -
שיתנהגו ביר"ש.

נשואין
שלשה אחים לשלשה אחיות
מענה להרה"ג ר' אהרן שי' מונסונייגו 91בקשר למה
שבקש לשאול מהרבי "בענין שלשה אחים שרוצים
לישא שלש אחיות אם אין בזה שום חשש ,כאן
מדובר ששני אחים נשואים כבר לשתי אחיות
והשלישי רוצה לישא האחות השלישי ,אם אינו רואה
בזה שום חשש ,ומה עצתו בזה".

)כ"ט טבת ,להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

תשמ"א
נסיעות
לחצרות קדשנו
במענה לבקשת התלמידים השלוחים של ישיבת
ליובאוויטש במרוקו ,לערוך גורל לנסוע לחצרות
קדשנו על יום הבהיר י"א ניסן:

באם שניהם יר"ש )שבתקופתנו  -שאינו מצוי
כ"כ כבדורות שלפנינו ,זהו :טעם עיקרי להשתדל
בהשידוך( יגמרו השידוך בטוב ,אבל לא ידורו בעיר
אחת עם שאר האחים.

חס ושלום לנסוע משם בתחילת בתוקף מילוי
שליחותם ולפלא גדול הקס"ד )אף שמחשבתם
כו'(.

כ"ז  -בנוגע לאשכנזים ,בנוגע לספרדים  -יש
לברר האם בכלל קבלו עליהם סעיף זה מצוואת
ר"י החסיד,

)תחילת חודש אדר שני ,הרה"ת רמ"מ שי' רסקין הי' א' מהשלוחים(

*

כן יש לצרף לעשיית השידוך:

דוחו"ת

א( מש"כ בהצוואה ומסתמא ב' אחים לב' אחיות
 -לזרעו

ס"ת של ילדי ישראל

 (91כיום ,רב הראשי למדינת מרוקו.
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תשורה מחגיגת בר-מצוה של הת' לוי-יצחק רסקין
וחצי( ,והכנסת דו"ח מכמה ילדים של צבאות השם
ממרוקו ששלחו החלטות טובות לקראת יום הבהיר
י"א ניסן:

במענה על מה שהודיע בדו"ח לרבי שרשמו
למעלה מ  800ילדים בס"ת של ילדי ישראל:
ות"ח ת"ח על הבשורות טובות ובפרט בנוגע
שבודאי שיוסיפו כהנה וכהנה בכל עת מצוא .אזכיר
על הציון בהצלחה רבה בכל הנ"ל.

נת' ות"ח על הבשו"ט כן יבש"ט תכה"י.
וצירף  2דולר לצדקה שם ,אזכיר עה"צ.

)אייר  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

)י' ניסן  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

תשמ"ב

*

מחנות-קיץ

נסיעות

לבוש יהודי גם במשחק!

לחצרות קדשנו

כשהכנסתי אלבום תמונות של המחנות-קיץ
תשמ"ג שהתקיימו באיפראן-מרוקו ,העיר הרבי
להריל"ג על תמונה בה נראה ילד שהתלבש בלבוש
ערבי ב"אוקשען נייט" שלא כדאי להתלבש כן.

במענה למה שביקשו קבוצת תלמידים השלוחים
לישיבת ליובאוויטש במרוקו רשות מהרבי להגיע
לתשרי לחצרות קדשנו לאחרי שזכו והרבי האריך
שליחותם ,וכתבו גם שע"פ הוראת הרבי ,כמה
בחורים ישארו בשליחות משך חדש תשרי עד שיגיעו
השלוחים החדשים וככה לא יהי' הפסק בשליחות:

)קיץ  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

תשד"מ

בטח דיברו בזה עם ההנהלה שעל אתר ולמה
אין מזכירים חוו"ד .אזכיר עה"צ.

מחנות-קיץ
בקשר למחנה קיץ שנה זו ,ענה:

)חודש מנחם-אב ,הרה"ת רמ"מ שי' רסקין הי' א' מהשלוחים(

למסור לו המברק לגן ישראל ,ויבשר טוב.

*

)להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

לימוד יורה דעה  ...בניו יורק?!
*

במענה למה שכתב ראש-ישיבת ליובאוויטש
במרוקו הרי"ש שי' שרוצה לנסוע לנ.י .משך הקיץ כיון
שהבחורים התלמידים השלוחים נוסעים לקעמפ,
והוא צריך לגמור לימוד יורה דעה ,ובמילא רוצה
לנסוע לנ.י .על חודש מנ"א ,וזה בהסכמת מנהלי
הישיבה:

במענה על ההודעה  -באותו יום  -שהנני נוסע
למרוקו בתור מדריך ראשי של הקייטנה ביחד עם
הרב שלום שי' שריקי והרב מ"מ שי' מטוסוב כדי
לארגן המחנה-חורף ,תחת הנהלת אבי הרי"ל שי':
דו"ח ופנ"נ ות"ח ת"ח .המצו"ב יחליפו בממון
מרוקו ויתנו דמי חנוכה להחונים בהמחנה חורף
שי' שבהדרכתם )שהרי פעולת חנוכה נמשכת(
אזעה"צ.

א( והוא יעזבם וינוס לנ.י!?.
ב( לגמור יו"ד כ"ז הרי יכול להעשות ובמנוה"נ
יותר במקומו עתה.

וצירף  360פראנק.

ג( אזכיר עה"צ.

)ז' טבת  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(
)קיץ תשמ"ב(

*

תשמ"ג

במענה על קבלת הדו"ח ממחנה-חורף הנ"ל
והאלבום:

תלמידים-השלוחים

הדו"ח וכל המצו"ב והאלבום נת' ות"ח כן
יבש"ט תכה"י.

השליחות שלנו בתור תלמידים השלוחים למרוקו,
הייתה עבור שנת תשמ"א-מ"ב ,ואח"כ הרבי האריך
השליחות לעוד חצי שנה .ובמענה על ההודעה
שאמשיך בשליחות במרוקו )אחרי שתמו השנתיים

)להרה"ח רי"ל שי' רסקין(
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יום כ"ט טבת ה'תשנ"ט
מענה על איחולי' ליום הבהיר י"ד כסלו יום
החתונה:

*

שידוכים

כל המברך מתברך.

כתבתי לרבי שיש כמה הצעות בנוגע לשידוך עבור
בני מנחם מענדל שי' "ושואל מאבינו מלכנו מה
לעשות".

)טז כסלו  -למרת שרה ברכה תי' רסקין(

*

מבין הג' הצעות שכתבתי ,בחר הרבי בהצעה
אחת ,ועשה קו תחת המילים "ובהצעת שטרנברג
תי' שנתגדלה ונתחנכה בד' אמות של ."770

מחנות קיץ
במענה על איזה שם ליתן למחנות-קיץ לבנות
בטולוז בקשר לכ' שנה להסתלקות הרבנית חנה
ע"ה ,והציע ג' שמות (1 :גן חנה  (2כרם חנה (3
פרדס חנה ,ענה הרבי על הצעה הג'.

)להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

להמדוברת תי' הרבי ענה:
ע"פ הידוע המדובר שיחי' "עסק" גם בבעלי
הבתים ,אנשים מחוגים שונים והצליח ונשא חן
בעיניהם וכו' ...וכן ראה בביתו תמיד כל הימים
בפעולות הוריו שיחי'.

)קיץ ש.ז - .להרה"ח רי"י שי' מטוסוב(

*
בנוגע למחנות-קיץ הנ"ל ,הייתי אמור להיות
המדריך ראשי ,ומכיון שזו הי' בתוך שנה ראשונה
אחרי חתונתי ,רציתי לנסוע ולנהל הקעמפ במרוקו
ביחד עם זוגתי תי' ,וכתבתי דא"ג שהיא עכשיו
בהריון .ע"ז קיבלתי מענתו הק':

ע"ז שכתבה שהיא נערוייז  -מעצם הענין שעומדת
להתחתן וכו' ,קיבלה מענתו הק':
הרי זה מצות ה' וממילא מובן שנותן כח ועוזר
בזה.

בהריון  -לכן לא כדאי שינוי האקלים וכו'.

ע"ז שכתבה שהיא פארמישט )מעורבבת( ,קיבלה
מענתו הק':

)עש"ק נשא  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

*

תוסיף בנתינותיה לצדקה )המביא מנוחת הנפש
דהעני( ,כמובן תחליט בהענין כשתהי' במנוחת
הנפש.

במענה על מה שבקשתי ברכה בעד  14ילדים
מהמחנות-קיץ שהיו חולים בעיניהם ,ענה:

ע"ז שכתבה "צי איך זאל גיין ווייטער" ,מחק תיבת
"ווייטער" וכתב נענטער .אזכיר עה"צ.

הפ"נ נתקבל ויבשר טוב בטוב הנראה והנגלה,
אזכיר עה"צ.

)ב' אלול  -למרת ש"ב תי' רסקין(

)ז"ך תמוז  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקיו(

תשמ"ו

על הסכמתו לשידוך ,ענה:
ויהא בשעטומ"צ בכל ,אזכיר עה"צ ולשנה טובה
ומתוקה.

ברכה להריון
על בקשת ברכה שאשתי תי' נכנסת לחודש
התשיעי להריונה ,הואיל לענות:

)כו אלול  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

מענה לעצם הידיעה שנתקיים הווארט ,ענה:

אזכיר עה"צ ויבש"ט.

נת' ות"ח על הבשו"ט כן יבש"ט תכה"י.

)י"ג כסלו  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

נסיעות

)כ"ז תשרי תשמ"ה  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

תשמ"ה

לבקר חולה

ברכות

20

תשורה מחגיגת בר-מצוה של הת' לוי-יצחק רסקין
במענה על בקשה האם הנני יכול לנסוע לאה"ק
ת"ו לבקר אבי 92שלא הי' בקו הבריאות ,ענה:
הרי יש שם כו"כ מהמשפחה שי' ,ולמה
להפחידו ח"ו שגעקומען צולויפן כו' .התורה חסה
על ממונם .אזכיר עה"צ.

תשמ"ח
שליחות

)אד"ש  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

על מכתבו בערב ר"ה שהוצע לעבוד אצל צא"ח,
קיבל מענתו הק':

תשמ"ז

אזכיר עה"צ להצלחה רבה ולבשו"ט.

נסיעות

)ז' תשרי  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

חנוכת בית-חב"ד

*

במענה למה שהודיע שנוסע בחול המועד סוכות
לבקר בניו שי' כולל גם חנוכת הבית-חב"ד בקאט ס.
לוק ,ענה:

יום הולדת
על הדו"ח מהתוועדות די"ב תמוז והתוועדות ביום
ההולדת עם ההחלטות לרשום  2700יהודים למבצע
יום הולדת ,ענה:

אזכיר עה"צ שיבש"ט בכל הנ"ל בכל עניניהם
הפרטים והכללים.

מנהגי יום הולדת.

)להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

ובסוף המכתב כתב:

לחצרות-קודש

כן יבש"ט תכה"י ובהוספה ,אזכיר עה"צ.

במענה על המכתב בו הודעתי שהנני מגיע עם
קבוצה של  12איש על שבת-מברכים כסלו ובקשת
ברכה עבורם ,נת' מענה באותו יום:

)כ"ב תמוז  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

*

תפלת הדרך ,ויהא בשעטומ"צ אזכיר עה"צ.93

נסיעות

)עשק"מ כסלו  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

ע"מ לאסוף כספים למוסדות

מחנות-קיץ

לאחרי שהרבי התחיל השטורעם אודות שנת
הבנין ולבנות בנינים חדשים וכו' ,כתבתי לרבי שהנני
חושב לנסוע למלבורן-אוסטרלי' אצל א' מאנ"ש שי'
ע"מ לאסוף כספים עבור בניית בית-חב"ד ,וכתבתי
לרבי שיש לי כבר הכרטיס ,עם תאריכי הנסיעה
המתוכננת וכו' ,ע"ז קיבל מענתו הק':

במענה על מכתבו של אחי הרה"ח דוד שי' רסקין
אודות ביקור ראש-העיר הערבי במחנות-קיץ
באגאדיר ,ובסוף כתב שראש-העיר ביקש למסור שמו
 עבדיל קרים בן פאליעא  -ומבקש ברכה מהרבי,סיבב המילים אודות ראש-העיר ,וכתב:
באם מוכרח אישור ומכ' מכאן  -ינסחו הם וישלח
לכ"מ.

הרי הוא במונטריאל והמדובר באוסטרלי'?! אין
ענין לסדר הרגיל לבזבז כמה אלפים ממון ישראל
לנסיעות מעבר לים לבקש נדבות כהנ"ל ולפלא
גדול על הקס"ד אף שכוונתו רצוי' ,אזכיר עה"צ.

ועל כל המכתב כתב:
כן יבש"ט תכה"י ובהוספה אזכיר עה"צ .סיומים
בט' הימים.

המכתב הוכנס לרבי מוצש"ק לפני סליחות,
וקיבלתי ע"ז מענתו הק' באותו ערב עשר דקות לפני
סליחות.

)כ"ד תמוז  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

)י"ט אלול  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

*

 (92הרה"ח הרה"ת ר' יעקב יוסף ע"ה.
 (93וזה הי' ממש רוח הקודש ,כי בדרך הלוך לנ.י.
שכחנו לומר תפילת הדרך.
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שידוך

נת' ות"ח אזכיר עה"צ לפעולה נמשכת
ובהוספה.

 בב' תמוז ,כתב א' מהמקורבים האברך מ .כ .עלשידוך עם מ .א ,.וקיבל מענתו הק':

)י"ז טבת  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

באם החליטו שניהם לייסד ביתם על יסודי
התורה והמצוה בחיי היום יום יהי' השידוך בשעה
טובה ומוצלחת.

*
על דו"ח מחגיגת יום הילולא של הרמב"ם בבית
חב"ד ,ובקשת ברכה עבור התוועדות לרגל יום
ההילולא של הרבנית ע"ה ,הואיל לענות:

)כ"ב תמוז  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

תשמ"ט

נת' ות"ח אזכיר עה"צ והזמ"ג בסמיכות ליום
ההילולא י' שבט )התחלת שנת הארבעים(.

נישואין  -שלום-בית

)ז' שבט  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

במענה על בקשת ברכה עבור אברך א' שעמד
על סף גרושין ל"ע ,ענה:

*
במענה על דו"ח מהחגיגה לרגל מלאת שנה
לפתיחת הבית-חב"ד שנפתח בכ"א אדר שנה
שעברה ,יום השלשים להסתלקות הרבנית ע"ה:

דיוק בטהרת המשפחה .וכדאי שילמדו עוה"פ
הל' הצריכות שמא נשכחו פרטים אחדים ,אזכיר
עה"צ.
)ח' חשון  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

נת' ות"ח ויה"ר שתהא פעולה נמשכת וכו'
אזכיר עה"צ והז"ג.

בהמשך לזה ,בט"ו תמוז אותה שנה כתב עוה"פ
לרבי שהמצב לא השתפר ,ע"ז ענה:

)כ"ב אד"ש  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

*

עניתיו כבר ,באם הוא אינו רוצה בזה יעשה
כהוראת הרב דעדתו אזכיר עה"צ.

פרנסה
במענה על בקשת ברכה עבור א' מהמקורבים
שביקש ברכה לפרנסה ,וכן לילד שלו שמצאו גידול
במוחו ,ענה:

באותו מכתב ביקש ברכה עבור מישהו שמתחתן
אור לכ' אב:
בטח החליטו שניהם לייסד ביתם על יסודי
התורה והמצוה בחיי היום יום ותהא החתונה
בשעטומ"צ.

בדיקת התפילין והמזוזות אזכיר עה"צ והז"ג.
)כ"ב אד"ש  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

*

*

ביקור בחצרות קדשנו

על דו"ח מהתקופה האחרונה וכן עם מלאות ג'
שנים לצאתם לשליחות במונטריאל קנדה ,נת' מענה
באותו יום:

על דו"ח של קבוצת ישראלים שבאו לראשונה
להיות בחצרות קדשנו על שבת ,הואיל לענות בו
ביום:

נת' ות"ח ויה"ר שתהא פעולה נמשכת אזכיר
עה"צ.

ואמרו רז"ל "משנכנס אדר מרבין בשמחה"
אזכיר עה"צ.

ואודות מר ק .ברכה שיצא מהמיצר וכו' ,הואיל
לענות:

)יום ו' י"ב אדר עש"ק תצוה  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

בהתייעצות ידידים מבינים ,אזכיר עה"צ.

*

דוחו"ת

)י"ב אייר  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

*

על דו"ח ,ובקשת ברכות לכמה מהמקורבים:
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מחנות-קיץ

על מכתבו מיום ד' ניסן ,בו הודיע על התוועדות
לרגל י"א ניסן שיתקיים בבית חב"ד וכו' ,ושיגיע לנאום
במיוחד הרה"ח המשפיע ר' יואל שי' כהן ,וזה גם
מסיבה להודות על הנסים שקרו לכלל ישראל באה"ק
ת"ו ,וסיים "שיהי' א גרוייסען עולם  ..ושכבר באותו
ערב נוכל לבשר על מתנה חדשה לרגל י"א ניסן מאת
כל משתתפי החגיגה" ,ענה:

במענה על מה שכתב אודות ברכתו והסכמתו לבא
לנהל הקעמפ בסאפי שבמרוקו ,קיבל מענתו הק':
סרגל מתוך מכתבו את התיבות כבשנים הקודמות
והוסיף ויהא בהצלחה רבה.
)יום ה' כ"ז תמוז  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

אזכיר עה"צ לתוכן הבקשה.

*

נישואין

)ט' ניסן  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

*

על בקשת ברכה עבור אברך א' שיוצא עם גוי'
ורח"ל יתחתן עמה ,ע"ז ענה:

סעודת-משיח

אזכיר עה"צ.

במענה על ההודעה ערב שש"פ אודות הכנות
לסעודת משיח באופן של נפלאות:

)ערב תשעה באב  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

אזכיר עה"צ והזמ"ג להצלחה רבה בכיו"ב.

באותה מכתב כתב בקשת ברכה עבור זוג א',
להאיש על יום הולדתו ולהאשה עבור ההריון שתהי'
בנקל וכו' ,ענה:

)כ"ד ניסן  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

תשנ"ב

בדיקת המזוזות והתפלין ,אזכיר עה"צ.

שמחת בית השואבה

תנש"א

על ההודעה מערב חג הסוכות ,שמבקשים ברכתו
הק' באירגון שמחת בית השואבה שיהי' דוקא בחוץ
ולא בפנים ,ושנצליח להחדיר באנשים ענין הגאולה.
ושיהי' מזג אוויר נעים שלא ירד גשם ח"ו ושלא יהי'
קר ח"ו" .הי' מענה:

על מה שכתב בקשת ברכה בקשר למצב במחנם
הטהור )קסבלנקה מרוקו( ,ערב התחלת מלחמת
המפרץ .ענה:
כאו"א מבנ"י  -חלק אלקה ממעל )ומבאר אדה"ז
בתניא בתחלתו פי' כתוב זה שזהו ממש )ועד
שיורגש במישוש גשמי(.

נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה
והזמ"ג ,כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף
מוסיפין לו ,ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו
מרובה כו' והזמ"ג  -שנכנסנו בשנת ה)י'( ת)הא(
ש)נת( נ)פלאות( ב)כל( ב)ה( .חתימה וגמר
חתימה טובה .אזכיר עה"צ.

והזמ"ג תוכן פ' וארא  -בשלח ועד לסמיכות
ממש לתביאמו ותטעמו בהר נחלתך )נאמר זה
מתוך שירה )שמחה(( לגאולתינו האמיתית ע"י
משיח צדקנו כהבטחה המפורשת בפרשת ימים
אלה אל אברהם גו' וגו' והוצאתי אתכם גו' ,והצלתי
אתכם גו' וגאלתי אתכם גו' ולקחתי אתכם גו'
והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי גו'.

)יום א' דחוהמ"ס  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

*

סיום הרמב"ם

אמחז"ל בהתחלת פ' וארא  -כבר בטלה כל
העבודה מבנ"י במצרים.

על ההודעה שנוסע לעיר טאנשזער להשתתף
בברית מילה ביחד עם סיום הרמב"ם ,ענה:

)בעש"ק וארא )כה טבת(  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

ויבש"ט והזמ"ג אזכעה"צ.

*

)ז' כסלו  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

על הדו"ח מהביקור בעיר הנ"ל ,ענה:

י"א ניסן
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רפואה שלימה

ות"ח על הבשו"ט ותהא פעולה נמשכת אזכיר
עה"צ.

על בקשת מר ש .שזוגתו תלד בנקל וצריכים
רחמים רבים ,ענה:

)י' כסלו  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

אזכיר עה"צ.

*

ביקור בחצרות-קדשנו

והי' מופת גלוי שהלידה היתה כשורה.

על ההודעה מיום ח' כסלו עש"ק ויצא ,שהגענו עם
קבוצה גדולה לקראת ש"פ ויצא ,ומבקש ברכתו הק'
"שהשבת תעבור בהצלחה כמתאים לשנת הצדיק
ושנת נפלאות בכל ושנצליח להחדיר בכל אנשי
השבתון ההכרה וההרגשה שהמשיח וההתגלות כבר
פה ,וצריך סך הכל לקבל משיח צדקנו )כמ"ש
ונתבאר בשיחות הק'( ושיהיו מקושרים בלו"נ לכ"ק
אדמו"ר שליט"א".

)כ"ו כסלו  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

*
למשפחת א .שביקשו רפו"ש ,ענה:
בדיקת התפילין והמזוזות ,אזכיר עה"צ.
)כ"ו כסלו  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

*

הי' מענה באותו יום תוך חצי שעה ,וזלה"ק:

למשפחות אי .אצ .גי .שביקשו ברכת רפו"ש ,ענה:

ויהא בהצלחה רבה והענין והז"ג אזכיר עה"צ.

בדיקת התפילין והמזוזות וכל הנ"ל אזכיר
עה"צ.

)ח' כסלו  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

)י"ג טבת  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

*

יום הנישואין

*

על בקשת ברכה לרגל מלאת ז' שנים ליום
חתונתינו ביום יז כסלו לאויוש"ט ,ענה:

חנוכת בית חב"ד

אזכיר עה"צ לבשו"ט והזמ"ג והענינים.

על ההודעה ע"ד חנוכת הבית חב"ד בעיר מרקש,
ענה:

)יא כסלו  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

נת' ות"ח אזכיר עה"צ ,לבשו"ט והזמן גרמא
והענין.

*

דוחו"ת

)מוצש"ק מקץ אור לבדר"ח טבת  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

על ההודעה ע"ד חגיגת חנוכה ,שמחת ס"ת החדש
מיהודי מרוקו בעיר קזבלנקה ,94סיומי הרמב"ם
מחזור שמיני ,חגיגת שנת הצדי"ק ,ענה:

*

דוחו"ת

נת' ות"ח ת"ח ואזכיר עה"צ.

על הדו"ח דמסיבת חנוכה בקסבלנקה שהי' ברוב
פאר והדר והשתתפו יותר מ  1700איש כ"י ,ענה:

)י"ט כסלו  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

והזמן גרמא להצלחה אזכיר עה"צ.
)ד' טבת  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

*
*

על הדו"ח דכינוסי חנוכה ,הברי"מ אצל בנו של א'
מהמקרובים ,מחנוכת בית חב"ד דמרקש ,ביקור אצל
ראש העיר דקסבלנקה שנתן המעדאל ,והכנסת
האלבום תמונות מחנוכת בית חב"ד דמרקש ,ענה:

 (94ראה בארוכה אודות סיום הס"ת שהתרחש בבית
חיינו  770ביום א-ב כ"ו-ז מרחשון תשנ"ב ,ביחד עם
התייחסות הרבי לענין זה כולל חלוקת קונטרס סיום
והכנסת ס"ת במיוחד עבור האירוע ועוד ,בשבועון כפ"ח
מס'  498ע'  48ושם במוסף בית חיינו ע' .4-6
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וכל הנ"ל נת' ות"ח והזמן גרמא והענינים וכו'
וכו' אזכיר עה"צ.
)כ"ד טבת  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

*
על הדו"ח דמחנה-חורף ,ועל ההודעה דסיום
הרמב"ם בביתו בעיר פעס ביום ז' שבט ,וחגיגת שנת
הצדי"ק בביהכנ"ס המרכזי בעיר פעס ,ובאותו יום
בערב סיום הרמב"ם וחגיגת שנת הצדי"ק )בעריכת
סעודה גדולה( בעיר מקנס ,ובקשת הסכמה וברכה
להנסיעות לארה"ב להילולא של הרבנית ע"ה ביום
כ"ב שבט ,ולביקור באה"ק ,ענה:
וילכו מחיל אל חיל והזמן גרמא ,אזכיר עה"צ.
)ד' שבט  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

*

רפואה
במענה על מה שכתבתי שאנשי הקהילה
מודאגים ממחלה מסוימת הפוגעת בעיקר בילדים
ובצעירים וכו' ויש ספיקות בדבר מצד הרופאים וכן
מההורים ,ענה:
האומנם אינו יודע שיש רבנים גדולים בעירו
ויפנה כל הנ"ל אליהם.
)שבט תשנ"ב  -להרה"ת רמ"מ שי' רסקין(

*

טיול
על ההודעה ע"ד סידור טיול כ  100ק"מ
מקסבלנקה בב' אוטובסים עבור הזקנים והזקנות,
תפארת זקנים לוי יצחק ,וחכמת נשים חנה ,ענה:
אזכיר עה"צ ויבשר טוב.
)י"א שבט  -להרה"ח רי"ל שי' רסקין(

7
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זה מזמן רב שלא שמעתי ממנו...
הסיפור שמאחורי המכתב :מר פ .אביטן ,התקרב לחב"ד במרוקו ,ונהי' ממש בעל תשובה שומר
תומ"צ .הוא אף פעם לא הי' בניו יורק אצל הרבי ,אבל כשהיו שולחים דו"ח לרבי מאלה שהלכו
למבצע תפילין ,שם הנ"ל הי' בפנים;
יום א' פתאום ירד מן הדרך ועזב את הכל.
הרה"ת רמ"מ שי' רסקין נסע מנ.י .למרוקו בקיץ תש"מ ,ע"מ לעזור לאביו הרה"ח הרי"ל שי'
בשיעורי קיץ ,וכשחזר בח' אלול לנ.י .כתב דו"ח לרבי מהפעולות וגם בקש ברכה מיוחדת "אנא לעורר
רחמים רבים עבור מר פנחס שי' אביטן שיחזור בתשובה" .רמ"מ שי' לא קיבל תשובה על הדו"ח ,אבל
מר פנחס הנ"ל קיבל ישר מכתב מהרבי ,ואע"פ שההוא אף פעם לא ראה את הרבי ,הרבי מתחיל
המכתב ופונה אליו באמרו "זה מזמן רב שלא שמעתי ממנו"...
כמובן שהמכתב פעל פעולתו ,וכיום ב"ה הוא שומר תורה ומצוות.
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