
 ìù ïéàåùéð úçîùî úøëæîïñéðå éç 'à÷ùåî  åéçéùøòáò – øãá"åìñë çä 'òùú"ã 

–    – 

28

  המארגני� מראשי' הי ל"הרי הכלה סב אשר ז"תשי בעומר ג"ל של התהלוכה תיאור

  .י.נ ברוקלי	 פה, ב"תשטו'ה שנת נשא' פ ק"עש ה"ב

  !וברכה שלו� שיחיו היקרי� הורי לכבוד

   והשלו� החיי� בעד ל"ת

 כדי כמוב	 אבל, לצייר א"שא ש"אד ק"כ וגדולת ש"ש קידוש' הי שתא דהאי בעומר ג"שבל בהיות כי... 

 כדי מתעסקי� שיהיו צריכי� שהיו אומרת זאת, אריינלייגי� עפעס דע� אי	 מע	 דאר� כזה דבר' שיהי

, בזה מהמתעסקי� אחד הייתי אני וג�, חדשי�' מב יותר' הי לזה וההכנות הגדולה התהלוכה את להכי	

  ).ש"אד ק"כ הוראת' הי כ� (הישיבה סדר אחר להיות צרי�' הי ל"הנ שכל וכמוב	

' יהי שתא שבהאי תכנית עשו מקוד�, התהלוכה ואופ	 להתהלוכה ההכנות את קצת אתאר הנני עכשיו

 ואי�? הילדי� ה� מי. בתהלוכה ילדי� מאות וחמש כאל�' הי העברה בשנה כי, ילדי� אלפי� כחמשת

 דתפילי	 בגדר אינו עדיי	 חשוב שחלק וכמוב	, י"כ יהודי� מיליו	 משני יותר גרי�. י.בנ? אות� משיגי�

 לאבמי ... אלא ליובאוויטש בישיבת מתחנכי� אינ� והילדי�... חלק דבשר בגדר אינו וכ	', וכו ת"דר

 הפתקא של והתוכ	, הביתה הולכי� שהילדי� בזמ	. י.דנ העממי� ספר בתי בכל וחילקנו פתקאות עשינו

 הגדול בג	 הילדי� את יביאו ומש� פארקווי איסטר	 על פאראד' יהי בעומר ג"שבל שבהיות היתה

 ובלי, י�ההור חתימת את צריכי� ובמילא, לאכול לילדי� יתנו וש�, פארק פראספעקט הנקרא דברוקלי	

 י"ע ההורי� של מענה' הי כ"ואח כאלה פתקאות אל� לחמשי� קרוב חילקו וכ	, קיבלנו לא חתימה

 הילדי� היה העיקר אבל, יעקב בית, רבקה בית ת"דתו מהישיבה וכ	 ת"מת הילדי� היו וכ	. הדואר

  .'וכו כשרות אכילת שבת משמירת ל"רח יודעי� שלא מהורי�

 המסיבות שעני� ח"המל הנהלת שתחת שבת מסיבת מהארגו	' הי זה על והכס� העני� כל של המארג	

  .ולישיבות ס'ת"לת וללכת, ומצות תורה, שבת מעניני עימ� ולדבר מהרחוב ילדי� שבת כל לקב� שבת

 זהו כי, הגדולה פארקווי איסטער	 של) טרעפיק (התנועה את להפסיק מהמשטרה רישיו	 קיבלנו והנה

 פע� רק ישנו פארקווי איסטר	 על כי התנועה את להפסיק רישיו	 אירגו	 לאיזה שנתנו הראשו	 בפע�

 הפרזידנט שתא בהאי שנסע כמו הבחירות לפני הנשיא נוסע א� וכ	, הממשלה של תהלוכה בשנה

' הי וברוקלי	 קיגסטו	 שבי	 שהבלאק יותר ועוד, רשות לנו נתנו הפע� אבל, הרחוב סגרו אז אייזנהאור

 וכ	, באסס שמוני�' והי, .י.נ פינות מכל הביאו הילדי� .הילדי� נתקבצו ש� כי, תשעו משלש יותר סגור

 איסטר	 באמצע יעמוד ש"אד ק"שכ איפה הבימה לעשות' הי רצוננו מקוד� .מיוזיק אורקעסטרא' הי

 שבהיות חושב אני כי פירושי� בלי דברי� כמה כותב הנני (התנועה של הסימ	, לייט הרייד י"ע, פארקווי

 הסכי� לא ש"אד ק"כ אבל, מהפאליס רישיו	 ז"ע ג� קיבלנו וכ	, )איפה הציור לצייר תוכל פה יתשהי

  ).להמכתב המצורפת בהתמונה שתראו כמו (770 של הראשי הפתח י"ע רק אלא לעמוד

 שבכל כיתות עשינו תכנית י"ועפ, יחד כול� ילדי� אלפי� מארבעה יותר מההורי� מענות היה והנה

 במספר נדבק מהכיתה ילד כל על והנה. 3 2 1 לדוגמא, מספר לה' הי כיתה וכל, ילדי� �חמשי היו כיתה

 של המספר עליו נדבק' הי הבאסס של ילד כל ועל, ג, ב, א מספר לה' הי באסס כל וכ	, )הגרופ (הכיתה של

 את לנהל וכדי, מדריכות היו הילדות ועל מדריכי� ארבעה היו ילדי� חמשי� של כתה ועל, הבאסס

 בחורי� לבקש צריכי�' הי כי גדולה עבודה' הי ובזה, איש מאות מחמש יותר צרי� היה התהלוכה

 ישיבות בכמה עשו שתא דהאי ג"ל ביו� דוקא הנה). קליפות (חסר לא מתנגדי� אבל, אחרות מישיבות
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, חרותא מישיבות ג� בחורי� באו ה"ב אבל, הפאראד על ללכת יוכלו שלא כדי חזק סדר הזה ביו�' שיהי

 חמשת בשביל האוכל את לסדר, עבודות כמה' הי כי, הזקני� ובי	 הצעירי� בי	 ש"אנ כל את ריכזו וכ	

 בשעת ולחלק התהלוכה לפני לסדר סאדע לח�, נקניק פונט מאות משש יותר צריכי�' והי, ילדי� אלפי�

 ידיה� על סימני� �ע כול� שהלכו אחד מצד משטרה' הי וכ	. להילדי� ידיי� ליטול מסדרי�, התהלוכה

  .נפלא סדר' הי ל� לא תודה אבל הנייר על להעלות א"שא פרטי� וכמה כמה ועוד הסדר את לראות

 והנה, גש� לרדת שהתחיל רואי� והננו) נעורי�' שהי כמוב	 המסדרי� (בבוקר בעומר ג"הל ביו� והנה

, הול� והגש�, וחצי שבע ,שבע, שש כבר. ופסיעה פסיעה כל על מקטרג שהשט	 אי�, אחזתנו רעדה פשוט

 מה מצלצלי� הפינות מכל 770 של הטלפוני� וכל, וחצי בתשע הבאסס ע� לבוא צריכי� כבר והילדי�

 חודוקוב להרב צלצלנו והנה, ירד הגש� כי' יהי מה מצלצלת, קאמפאני הבאס וכ	, מדריכי�, הורי�', יהי

 היתה והכוונה(, ש"אד ק"כ של הראשו	 היד שהוא ובפרט, ח"המל של המנהל שהוא הביתה' שיחי

 יתקשר שהוא הבינו וכבר(, יענה הוא שעה חצי שבמש�: הוא וענה, )ש"אד ק"כ ע� הטלפו	 י"ע שיתקשר

 וכמוב	, גש�' יהי ולא טוב מזג היו�' ושיהי, לדאוג שלא המענה שהיתה וכמוב	, )ש"אד ק"כ ע� מיד

' והי, השמי� על שחורי� ענני�' הי היו� וכל, בלילה עשרה שתי� עד הגש� נפסק כבר לשמונה שרבע

 אויב אז, הצד מ	 יהודי� שאמרו כמו בעינינו פלא ראינו פשוט מקיי� ה"והקב גוזר צדיק אבל, רעמי�

  .זיכער זיי	 מעגסט, גיי	 ניט רעג	 קיי	 וועט שטייט רבי ליובאוויטשער דער

 וכבר, התנועה את הפסיקה המשטרה ותיכ� הילדי� ע� הבאסעס לבוא התחילו וחצי תשע בשעה הנה

 חילקו ותיכ�, הילדי� את ומביאי� לעשרות באי� הבאסס והנה, ליובאוויטש ביד נכבשה פארקווי איסטר�

 דגל' הי וכ�, לישיבות ילדי� לשלוח, שבת לשמור, הלשו� בזה נכתבי
' הי שלטי�, הכיתות לכל השלטי� את

  .עמד ש"אד ק"שכ איפה הבימה על' שהי התמונה על שנראה כמו, במאוד יפה שבת מסיבת של

' שהי, רמקול' הי פארקווי איסטר	 כל על וכ	 שוני� ניגוני� ניגנה והמוזיק, באו הבאסס כל שכבר אחר

 לפני לדבר לצאת הול� עכשיו שהוא ש"אד ק"מכ שסיפרו והעיקר, שוני� עניני� הילדי� לפני מדברי�

 ילדי� אלפי� הארבעת שכל והכריז ש"אד ק"כ את באנגלית תיאר הוא הכט' שיחי יעקב והרב, הילדי�

. ידבר ש"אד ק"שכ בזמ	 דו� יעמדו שכול�, לראות שבאו מאלפי� ויותר המסדרי� מאות מחמש ויותר

 ובתו�, תיבות בלי מאמי	 האני את ניגנה והמוזיק, הס והושל� מופלא באופ	 הסדר על שמרה והמשטרה

, ואמר גאלתנו ממצרי� את לנג� ציוה ש"אד ק"וכ, מההבי על ועלה, הע� אל ש"אד ק"כ הוד יצא כ�

 פסח בי	 עומדי� אנו שעכשיו בעני� רגעי� כעשר דיבר ק"וכ .הענט די מיט קלאפ	 והילדות ינגנו שהילדי�

 י"ע ילדי� י"ע' הי התורה קבלת וכ	, ילדי� על נפש מסירות' שהי י"ע' הי מצרי� שיציאת לשבועות

 ז"ועי צ"תומ פ"ע להתנהג הילדי� צריכי� עכשיו שכ	 ש"אד ק"כ וסיי�, ערבי� בנינו היהודי� שאמרו

  .צדקינו משיח פני לקבל בקרוב יזכו

, פארקווי איסטר� באמצע ללכת התחילו ומש� ש"אד ק"כ י"ע עברו הילדי� שכל התהלוכה הותחלה כ"ואח

 כ"ואח, ואכלו ידיה� נטלו כול� ובהפארק, להפארק לנסוע הבאסס על עלו וש�, עוועניו טראיי עד והלכו

', הי לא לגמרי השמש כי, קצת קר' הי שהיו� בהיות אבל קצת שיחקו וכ�, הרמקול י"ע הילדי� כל ע� בירכו

  .הביתה כבר נסעו שלוש ובשעה, הילדי� את לאחוז רצינו לא במילא, נתעכב הגש� רק כי

 הלכו הילדי� וכל, שבת מסיבת של ודגל אמריקאי דגל, דגלי� שני ע� הלכו התהלוכה בהתחלת והנה

 שהבאסעס בזמ	 וכ	, עברו שהילדי� עד הזמ	 כל עמד ש"אד ק"כ, לצייר א"שא' ה קידוש' הי, בשורה

  .הילדי� כנגד כ� על כ� ומחא', ב פע� ש"אד ק"כ יצא והנה, 770 י"ע נסעו כול� להפארק נסעו
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 ע� עמדו ונשי� אנשי�, ס'רהליובאוויטש עשו מה, חאדארא� געווע	 איז הגדולה יורק הניו כל והנה

 ואמר, לחיי� להגיד המתעסקי� לכל ק"כ ציוה סיו	 מברכי� דשבת בהתוועדות והנה, מלאות עיני�

  .צדקינו משיח ע� היהודי� הילדי� כל יעברו הבאה שבהשנה

 ש"אד ק"שכ אמרו כי. ש"אד ק"לכ ר"נח רק לעשות שנוכל יעזור ת"והשי, אקצר כ"ע מאוחר שהזמ� ובהיות

  .המעיינות הפצת פו� עני� דע� אי� וועלט אי� אור גילוי נייע א אראפגעקומע� איז עס אז, הפאראד אחר אמר

  ,ובפנימיות בשמחה, ש"אד ק"כ כברכת התורה את שנקבל יעזור ת"והשי

  ש"הדו בנכ�

  רסקי	 ליב יהודה

❖  

  

  שלו תהיחידו אודות ל"הרי לבנו רסקי� יוס�  יעקב ח"הרה הכלה של רבא הסבא של מכתב

  מרוקו בקסבלנקא ל"הרי בנו של שליחותו למקו� בקשר דורנו נשיא אצל

   לציו	 ראשו	 כ"תש אדר י"ח' ה יו� ה"ב

  א"י וחסיד ותיק ונחמד היקר בני ויקיריי לאהוביי

  'שיחי ליב יהודה ר"מוה התמי�

  'שתחי רייזל מרת חיל אשת הנחמדה שושנה היקרה כלתנו זוגתו ע�

  סו� אי	 ולברכה ק� אי	 לשלו�

 כמוב	, קצת הבהילנו למארוק לנסיעתכ� ש"אד ק"מכ ההחלטה ד"ע, מכ� לנו שהגיעה הבשורה... 

 היקרי� מילדינו להיפרד לנו קשה, מרחוק להביט כח לנו ואי	 לנו בשר עיני רק אשר ההורי� אנחנו

 הנה המהשכל רחוקי� שה� זאת לבד אשר, השחורי� במדינות לימי� מעבר להסתדר שיסעו', שיחי

 נשמותיכ� שלימות שזהו פשוטה באמונה מאמיני� שאנו רק, אותנו ולרחק אותנו לשנוא אות� מסיתי�

 כביכול ומחשבותיו, מדרכינו' ה דרכי גבהו בזה אשר, הה� בארצות עניניה� ולברר לתק	, די	 בעלמא

 כל לעזוב אנחנו י�ומוכרח, ת"השי דרכי ומוחינו מדעתינו ונעלמו, מאר� שמי� שגבהו כמו, ממחשבותינו

 נגלו לו אשר, א"שליט והאמיתי היקר נשיאינו קדושת של קדשו דעת על ולסמו�, והאנכי הגשמי ישותינו

 מקושרי� תמיד כולנו' שנהי יעזרנו, רחמיו ברוב ת"והשי', כו הרעות ו"ח תצא לא ומאיתו, תעלומות כל

 בכל תצליחו וחביביי יקיריי ואת�  א"שליט דחיי לאילנא התקשרות 	'חיותדיק א מיט לאמיתו באמת

 ובני, אריכי בחיי הנכונה בריאות מתו� מרובה בצלחה עמכ� ת"השי' יהי, תפנו אשר ובכל שתהיו מקו�

  .אמ	, טובות בשורות רק מרעהו איש ולהתבשר לבשר ונזכר, רויחי ומזוני, חיי

 ק"כ אמר? הסתדרותכ� אודות כששאלתי, א"שליט המל� בהיכל להיות וזכינו יחידות על שהיינו בעת... 

 והבנתי, לעבודתכ� נרחב כר ש� ויש ש"מאנ הרבה ישנ� כבר שש�, קסבלנקה של בשבח ודיבר א"שליט

 בטוב העני� ייגמר בטח, קסבלנקה הוא א"שליט רבינו ק"כ של ראשו	 שהמושכל מאחר שבטח מזה תיכ�

 ד"ע שהזכרתי בעת א"שליט ק"כ ברשדי, הראשונה מהיחידות מרשימתי פע� עוד ל� מעתיק והנני', כו

 לנו שכתב הג�, ואמר והוסי�". טוב מזל "פ"עוה אמר אז, ושמחה פאר ברוב שהיתה, שלכ� החתונה

  ".ט"מז "בברכת פ"עוה כופל הוא מ"מ, במכתב בכתב


