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פתח דבר
ארגון אחות התמימים בארה"ק פועל עם בנות חב"ד כבר 
זהות  בגיבוש  נפלאות  עושה  הארגון  עשורים.  ל-2  קרוב 
חסידית אצל בנותינו, חיזוק ההתקשרות והאמונה במשיח, 

בהנהגתה של המשפיעה הגב' יפה קדוש.

הקים  התמימים  אחות  מוסד  את  אך  יודעים  רבים  לא 
את  לו  העניק  ואף  תרצ"ז,  בחורף  עוד  הריי"צ,  אדמו"ר 

שמו המיתולוגי. 

סקירה  תמוז  י"ג   - י"ב  לרגל  לאור  היוצא  זה  בקובץ 
הצמודות  וההנחיות  האישי  הליווי  אל  והצצה  היסטורית 

אותם השקיע אדמו"ר הריי"צ בארגון הקדוש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

אחות התמימים
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 פרק א'

סקירה היסטורית
הנערות שהרבי הודה להן באופן אישי • הכינוי הסודי בו קרא הרבי הריי"צ לאחות 

התמימים במכתבים שעברו צנזורה • הניצולה היחידה מספרת • הרחבת הסניפים • 
שש נערות חדשות מצטרפות • המשפיעים וחומרי הלימוד

פרטים אלו ועוד עשרות עובדות מרתקות נחפשות בכתבה שלפניכן, מאת ההיסטוריון 
החסידי הרב שניאור זלמן ברגר 

• מהפכה בעולם היהודי
במבוא לספר אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ )חלק ד'( כותב המביא לבית הדפוס על התייסדות 
אגודת "אחות התמימים": "לא ידוע לנו תאריך מדויק להתייסדות אחות תמימים, וגם לא 
התחלת  ואת  תרצ"ז,  לחורף  ההתייסדות  זמן  את  לקבוע  נראה  אך  נתייסדה,  שבה  הדרך 

ההתארגנות בחורף תרצ"ו".

הרבי הריי"צ – כמנהיג ישראל אמיתי שאכפת לו מכל איש ואשה, נער ונערה עולל וישיש, 
דאג לחיזוק ההכרה היהודית בקרב בנות החסידים, ובעקבות כך הגה והקים את ארגון "אחות 
ואדמו"ר  אדמו"רים,  בקרב  מקובל  היה  שלא  מעשה  היה  לנערות  ארגון  הקמת  תמימים" 

הריי"צ עשה בכך מעשה 'מהפכני', כמו מעשים רבים נוספים שלו.

של  רבות  מאות  של  אחיות  גם  שהיו  החסידים  בנות  את  לאגד  הייתה  הארגון  של  מטרתו 
תלמידי התמימים שלמדו בישיבות ברוסיה ובפולין. הרבי רצה שההשפעה תהיה לא רק על 

הבחורים, אלא גם על הבנות שבבית.

ערכו  חסידות,  למדו  יחד,  התפללו  מזומנות,  לעתים  הנערות  התכנסו  זה  ארגון  במסגרת 
מסיבות והתוועדות ביניהן, כפי שיסופר בהמשך.

על ראשון הארגון מינה הרבי הריי"צ שלושה מנהלים ומפקחים שכונו בשם "רועים", הלא 
הם החסידים הרב מרדכי חפץ ששימש כ'חוזר' אצל אדמו"ר הרש"ב, החסיד הרב אברהם 
אליהו אשורב, שהיה ראש ישיבה בוורשא, והרב צבי גאר, ששימש כמשגיח בישיבת חב"ד 
בריגא. שלושה אלו למדו בצעירותם בישיבת "תומכי תמימים" בליובאוויטש, והם היו גדולים 
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ויראת השם, ובם בחר אדמו"ר הריי"צ להחדיר בבנות החסידים  'עבודה'  בתורה, חסידות, 
את חשיבות לימוד תורת החסידות והלחלוחית החסידית. השלושה – כמו רובה של קהילת 

ליובאוויטש בריגא – נספו על קידוש ה' בזמן מלחמת העולם השניה. 

השם יקום דמם.

היררכיה וחזון ארגוני
כ"ק אדמו"ר הריי"צ שלח אל הנהלת ואל חברות "אחות תמימים" מכתבים רבים מהם אפשר 
ללמוד על אופיו של הארגון שהחדיר רוח ואווירה חסידית בקרב בנות החסידים, שברבות 

מהמשפחות היו אחיות של תלמידי התמימים, ומשום כן נקרא בשם "אחות תמימים". 

על מטרות הארגון וסדר פעולתו ניתן ללמוד מהאגרת הבאה הנושאת את התאריך ה' מנחם 
אב תרח"צ )אגרות קודש הריי"צ, חלק ד(, וכך כותב הרבי:

עליה  ]יגן  יע"א  ריגא  תהילה[  ]בעיר  בעי"ת  יחיו  תמימים  אחות  רועי  ידידיי  אל 

אלוקים[.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעת האחרונה אין לי ידיעות על אודות אחות תמימים במעמדם ומצבם בהוה לכל 

פרטיהם. 

מכבר אמרתי כי ידידיי רועי ה'אחות תמימים' שיחיו היו צריכים להורות להן, אשר 

בענייני  הן  ומסדרה בכל פרטיה,  ועד המנהל את הכיתה,  יהיה  וכיתה  כיתה  בכל 

והן  ההתוועדות,  )"טעמע"(  נושא  ובחירת  ההתוועדויות  זמני  וקביעות  הלימוד, 

והכל  התעמולה,  ובעבודת  המטרה,  אל  והתמסרות  החברות  בין  האהבה  בחיזוק 

יהיה רשום בספר.

של  כללית  בהעבודה  יתעסק  אשר  הכיתות  מכל  צירות  יהיו  בו  אשר  כללי  ועד 

המוסד, לסדר את העניינים הכלליים על פי הוראת הרועים שיחיו, ועצתם – כמו 

הנהלת  בקרת  החברות,  הנהגת  בקרת  ההתוועדויות  ואופני  הלימוד  חיזוק  אופני 

הכתות, אופני התעמולה המקומות וגם מחוצה לה".

ובהמשך באותו מכתב:

"ובזה הנני פונה אל ידידי רועי אחות-תמימים, אשר יתאספו יחד להתייעץ באיזה 

אופן להביא כל האמור בזה מהכח אל הפועל, והנני חושב אשר החברות מכיתה 

הגדולה, כבר יש להן היכולת להעמיד דבר מסודר על תילו".
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העלונים הראשונים של אחות התמימים
"לסדר עבודת  באותו מכתב מורה אדמו"ר הריי"צ להפיץ דברי חסידות בשפה המקומית: 

העתקה ותרגום מאמרים, מכתבים בשפה המדוברת".

מה אכן נעשה בתחום הזה? – גם על כך לא ידוע רבות, אולם במבוא לספר אגרות קודש של 
אדמו"ר הריי"צ )חלק ד( – נכתב בקצרה על פעולת "אחות תמימים" בתחום הזה.

הבנות קיבלו מאדמו"ר הריי"צ אגרות ארוכות, וחברות "אחות תמימים" תרגמו את האגרות 
תרגמו  השאר  בין  הבנות.  בקרב  הפיצו  אותם  בקונטרסים  אותן  והדפיסו  החסידות  ודברי 
והדפיסו בקונטרס מיוחד את אחת מאגרותיו של הרבי הריי"ץ )אגרת א'מד( תחת הכותרת – 
"אגרת קיום נפש מישראל מכ"ק אדמו"ר מליובאויטש". קונטרס זה הודפס במשך השנתיים 
מספר פעמים. על שערו של אחד הקונטרסים הללו צוין כי הוא הוגה "על ידי החברה ב"אחות 

תמימים" פעסיה בת ר' מיכאל פיזוב תחי' ריגא".

התעניינות רצופה והנחיות מדויקות
אודותיו  והיה מתעניין  "אחות תמימים"  הארגון  הריי"צ את  הרבי  עודד  כל השנים  במשך 
לעיתים תכופות. בגלל הצנזורה הרוסית כתב לפעמים את מכתביו ברמזים כמו למשל במכתב 
שכתב לרב מרדכי חפץ: "ואתעניין לדעת משלום.. ושלום האחות יחיו" )אגרת ד'תפט( כאשר 

הכוונה היא לשלום חברות "אחות תמימים" אשר הרב חפץ היה ממנהלי הארגון.

הריי"צ  והרבי  עוזה,  במלוא  השתוללה  השניה(  העולם  )מלחמת  המלחמה  בהם  בימים  גם 
עצמו היה נתון במצב של סיכון, לא שכח להתעניין אודות פעילות הארגון. באחד ממכתביו 
שכתב לחסידים בריגא אודות הנסיון להציל יהודים מגיא ההריגה – או במכתב אחר בו הוא 
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דואג לחתנו כ"ק אדמו"ר מה"מ – טרח להתעניין אודות הארגון וביקש למסור "פרישת שלום 
לאחות תמימים", ואף נתן מספר הוראות מפורטות בקשר לארגון.

לא רק החסידים היו יקרים ללבו של הרבי הריי"צ, אלא גם הילדים והילדות – כדרכו של רועה 
אמיתי הדואג לכל כבשה שבעדר: "על אודות אחות תמימים, הנה תחת זה שהיה עליו לבוא 
בארוכה ולהודיע בפרטיות מעניני הלימוד, והעיקר אם נראה איזה תועלת בפועל, כי הלא ידוע 
הוא עד כמה מעניין אותי לדעת מהנהגתם של כל אחד ואחת מילדי החסידים" – כך כותב הרבי 

הריי"צ מתמצית לבו הטהור.

באחד הימים טרח לכתוב אגרת בת עשרה עמודים )!( ל"רועה" הרב מרדכי חפץ ובו הוא 
מבקש כי הלימוד של הבנות במסגרת הארגון, לא יהיה בדרך קבלת עול, אלא לימוד מתוך 
רצון פנימי. בהמשך לכך מספר הרבי הריי"צ כמה סיפורים, וכך הוא כותב בתחילת מכתבו 

הארוך:

"ומזה הנני דן אשר בכללות הנה הלימוד הוא רק בדרך קבלת עול בלבד, ואין בו 

רצון פנימי. ואף שהעבודה הבאה בדרך קבלת עול הוא גם כן עבודה תמה, ויכולה 

להיות לפעמים עבודה בהירה ביותר, אבל בלימוד כלל ועם תלמידים בפרט, הנה 

עבודה של קבלת עול בלבד, אינה מביאה תועלת הראויה. וטעמו של דבר הוא, לפי 

שהלימוד צריך לעורר נקודה פנימית, והתעוררות נקודה הפנימית – רק ע"י לימוד 

ברצון והרגש פנימי".

ההתפתחות: סניפים חדשים, מפגשי חול המועד, תכנית ודיווח. 
מרכז ארגון "אחות תמימים" היה בלטביה. באותה תקופה שלטו הקומוניסטים במדינה זה 
כשנה. רבים מהחסידים הוגלו לסיביר על היותם שומרי מצוות, אך למרות זאת התחזקו הבנות 

סביב הארגון וסביב לימוד החסידות.

באגרת מיום ט"ז שבט ת"ש )חלק ה' אגרת א'קמח( מודיע אדמו"ר הריי"צ שמעתה יקרא 
הארגון בשם "אחות תמימים המרכזי דמדינת לטביה". בהמשך לכך מעורר הרבי על הקמת 
סניפים נוספים של הארגון בערים אחרות, כמכתב זה הוא אף פונה בבקשה לצרף עוד שש 

נערות לארגון:

"בזה הנני מצרף מכתב בקשה משש נערות כ"י המבקשות לקבלן לחברות באחות תמימים 
ולסדר להן סדר בלימוד חסידות. בבקשה להתעניין בזה ולסדרן בעז"ה באופן הראוי".

השני  בשמה  )או  דווינסק  בעיר  נוסף  סניף  המכתב  בעקבות  פתחו  תמימים"  "אחות  ראשי 
דאוגבפילס( שבלטביה. ניתן ללמוד על כך ממכתב נוסף של הרבי שנכתב בחודש ניסן ת"ש 

כי שמח לשמוע על התחלת הלימוד בדאוגבפילס. 

לקראת חג הפסח ת"ש הורה הרבי לארגן פעילות ייחודית שתתקיים במשך ימי החג. 
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"אל ועד אחות תמימים בריגע.. יש לסדר בכל יום מימי חג הפסח הבעל"ט מסיבות בבתי 
החברות, בכל יום בבית אחר, במסיבות מרצות מי מהחברות בעניני דיומא. חומר להרצאות 

אפשר למצוא בלקוטי דיבורים".

בהמשך המכתב כותב הרבי שיש לחייב לא פחות מ-16 חברות להכין הרצאות, ואם יהיו בו 
יותר חברות, הרי ששתיים מהן יכינו הרצאה על אותו נושא או נושא מתאים אחר..

ההרצאות של התלמידות היו קצרות והיו מתקיימות לאחר שיעורי חסידות הקבועים או בעיצומן 
של המסיבות השונות שנעשו. ההרצאות של התלמידות היו יקרות וחביבות בעיני הרבי, ובאחד 

ממכתביו הוא מבקש: "את תוכן ההרצאות להעלות על הכתב והעתקה לשלוח אלי".

• "התפעלות גדולה מהתוועדות של אחות התמימים" הפעילות 
ממשיכה להסתעף והנציגות פוגשות את הרבי. 

את ההוראות הללו ביצעו ה"אחיות" על הצד היותר טוב, כרצונו הטהור של הרבי הריי"צ. 
במכתב שנשתמר מאותה תקופה, ניתן לקרוא את תיאורו של ה"רועה", הרב מרדכי חפץ 

המתאר לרבי את אשר פעלו הבנות בימי חג הפסח:

"עתה אני עומד בהתפעלות גדולה מהתוועדות של אחות תמימים אשר היה אתמול 

בלילה בבית ידידנו היקר ר' מרדכי דובין. לא בעל כתב אני לצייר גודל העונג והנחת 

רוח אשר ידברו כל אחת ואחת בפני עצמה.. הרי"ף ]הרה"ח יחזקאל פייגין[ או ר"י 

]הרה"ח יהודה[ עבער או רש"ז אשר גם הם יכתבו לכ"ק בפרטיות יותר מהתוועדות 

בכל יום ויום מחג הפסח במקום אחר".

על פעילויות אלו כתב הרבי באגרת מכ' אייר תש"ד:

"אל ועד הנהלת מרכז אחות תמימים יחיו בעי"ת ריגע יע"א ה' עליהם יחיו 

שיחי  מרדכי  מוהר"ר  אי"א  הרה"ח  נפשי  ידיד  מאת  לשמוע  נהניתי  ברכה!  שלום 

]חפץ[ הרועה, מהתוועדותן בימי חג הפסח העבר, ובטח יעשו לי העונג וישלחו 

לי הרצאה מפורטת.

ובזה הנני למלאות את ידם:

- לפרוש גיני בשלום החברות באחות תמימים בכל הכתות ולמסור להן את ברכתי, 

שיעזור ה' יתברך לכל אחת ואחת, בהדרוש לה בגשם וברוח.

יישר כח וברכה מיוחדת להחברות – מרת בתיה חפץ, מרת מינה  - להגיד בשמי 

יע"א, על  נסיעתן לעיר דאוגבפילס  יחי עבור  ומרת רבקה קרמניקובה,  סקובלה, 

והשי"ת  אייר העבר.  ו'  ביום  "אחות תמימים" דהתם, שנתקיימה  סניף  התוועדות 

יהיה בעזרם בגשם וברוח".

בהמשך המכתב הורה הרבי להרחיב את הפעילות, וביקש כי במשך ימות הקיץ ייסעו כמה 
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נציגות לערים נוספות כדי לנהל תעמולה עבור "אחות תמימים".

בתחילת חודש אייר ת"ש נסעו כמה מחברות בארגון שהתגוררו בריגא אל הסניף החדש של 
אחות תמימים בדווינסק שם ערכו התוועדויות עם חברות הארגון בעיר. על כך כתב הרבי: 

"אל ועד הנהלת אחות תמימים בעי"ת דוגבפילס יע"א

ה' עליהם יחיו

ברכה ושלום

נהניתי לשמוע הרצאתם על אודות התוועדות של אחות תמימים במחנם הטהור, 

שנתקיימה ביום ו' באייר, ותוכן נאומי החברות דסניף דוגבפילס מרת קיידער תחי' 

ומרת זליקמן תחי' ומרת קויפמן תחי' ועונג גרמה לי נוכחותן של החברות, מרת 

חפץ ומרת סקובלה ומרת קרמניקובקה יחיו צירות מרכז אחות תמימים"

על כך מוסיף הרבי וכותב לר' מרדכי חפץ: "ימים אלו קיבלתי מכתב של חברי ועד 

הנהלת אחות תמימים בעי"ת דאוגבפילס יע"א, על אודות מצב "אחות תמימים" 

נוכחות החברות  והיו  אייר  ו'  ביום  ועל אודות התוועדות שנתקיימה שם  במחנם 

רבקה  ומרת  סקאבלה  מינע  ומרת  חפץ  בתיה  מרת  והחברות  המרכז,  צירות 

קרמניקובה ונהניתי במאוד מזה".

בתקופה מסוימת הגיעו כמה נציגות אל הרבי ונפגשו עמו. על כך כותב הרבי:

"קודם נסיעתי ביקרוני חברות אחדות מאחות תמימים יחיו ומהן ששאלו ודיברו 

בעניינים שונים. בבקשה למסור לאותן שביקרו אז, שהנני מתעניין לדעת תוצאות, 

ומצבן של אותן העניינים אשר דיברו עמדי אז, והנני מבקשן לכתוב אלי ישר".
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הרבי הריי"צ שאב מלוא חופניים נחת מהארגון, וביקש להרחיב אותו כהנה וכהנה גם בערים 
אחרות. באחד ממכתביו הוא כותב לחסיד הרב פנחס מינץ שכדאי שגם במקומות אחרים בנות 

ילמדו חסידות כפי שעושות זאת בנות החסידים בריגא.

אין אנו יודעים את תשובתו של הרב פנחס מינץ, אנו רק יודעים כי לאחר שקיבל את המכתב 
החל ללמוד עם בתו את תורת החסידות. אנו למדים על כך ממכתב שכתב אדמו"ר הריי"ץ זמן 
קצר לאחר מכן, אל החסיד הרב אליהו חיים אלטהויז )חלק ד' אגרת תתקע"ד( – כי ר' פנחס 

מינץ החל ללמוד חסידות עם בתו ועם עוד בנות חסידות.

ניצולה מספרת
הפעילות עליה סופר לעיל, התקיימה בעיצומה של שנת ת"ש, כאשר הנאצים ימ"ש החלו 
לכבוש בסערה את מדינות אירופה. למרות המצב הקשה, המשיכו חיים היהודיים, וכך גם 
חיי החסידות של החברות בארגון "אחות תמימים" כאשר הארגון פורח ועושה פירות טובים.

"אחות  חברות  עשרות  ובתוכם  ריגא,  יהודי  ואלפי  לריגא,  גם  הגיעה  ההשדמה  חרב  אולם 
תמימים" נרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם מקרב האוכלוסייה הלטבית. ה' יקום דמם.

כשוך עשן האש של הקרבות בתום המלחמה, התברר כי מתוך עשרות רבות של בנות שהיו 
חברות ב"אחות תמימים" נשארו בחיים רק בודדות, בהן מרת פסיה פיזוב. היא ניצלה הודות 
פרוץ  לפני  כשנה  שבסיביר  קרסנויארק  לאזור  משפחתה  את  הגלו  שהקומוניסטים  לכך 

המלחמה וכך ניצלו מצפורני הנאצים.

בראיון קצר שערכתי עימה סיפרה על מה שזכור לה מ"אחות תמימים":

"בריגא היו עשרות משפחות מחסידי ליובאוויטש. ילדי החסידים למדו בבית הספר "תורה 
ודרך ארץ" בהנהלתו של הרב חודקוב, ובשבתות ובחגים ערכו לנו מפגשים מטעם "אחות 
תמימים" לשם הגיעו כמה קבוצות. בקבוצה שלי היו כעשר בנות, ובכל שבת למדנו בדירה 
שהיו  שיעורים   – אלטהויז  חיים  אליהו  הרב  החסיד  היה  השיעורים  את  שמסר  מי  אחרת. 

מרתקים ביותר.

"החברות באחות התמימים היו בגילאי חמש עשרה עד שמונה עשרה, בדרך כלל".

ארגון "אחות תמימים" בניו יורק

בארה"ב,  גם  תמימים"  "אחות  ארגון  של  סניפים  פתיחת  הריי"צ  הרבי  יזם  הימים  ברבות 
וכך, למרות שחרב ההכחדה עברה על לטביה, הרי שהפעילות המשיכה בארצות הברית. על 

התייסדות הארגון בניו יורק מספר החסיד הרב ישראל ג'ייקובסון בזכרונותיו )פרק ל"ה(:

"בקיץ תרצ"ז נסעתי לאירופה לכ"ק אדמו"ר הריי"צ למקום ישיבתו במקום מנוחה ומרפא 
בפערכטעלסדארף סמוך לוויען )וינה( באוסטריה. באחת היחידויות שבאותו ביקור סיפר לי 
הרבי על התפתחות מעודדת בריגא, שיש שם כבר ח"ן )58( בנות שלומדות חסידות בשלוש 
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קבוצות עם המשפיעים ר' מרדכי חפץ, ר' אברהם אליהו אשרוב, ור' צבי גאר הי"ד.

איתן  שילמדו  מתכוון  איני  מסודר.  באופן  להיות  דבר  כל  צריך  בחב"ד  לי:  ביאר  "והרבי 
מאמרים עמוקים בחסידות, הקבוצה הגבוהה הראתה הבנה יסודית בחסידות, ולא זו בלבד, 
אלא שתוצאות הלימוד נראות בהנהגתן ותכונתן. הרבי הציע אפוא שנארגן שיעורים כאלה 

גם בארה"ב".

ביום י"ד כסלו תרח"צ מבקש הרבי הריי"צ במכתב – לסדר לימוד חסידות והתועדות לבנות 
כפי שנוסד בריגא: "לייסד כן גם במקומם להחיות את לב בנותיהן יחיו בטל תחיה של דרכי 

נועם החסידות".

ואכן, קבוצה כזאת אורגנה מיד בברוקלין, והתלמידות הראשונות היו בנות של חסידי חב"ד, 
אך במשך הזמן החלו בנות אלה להביא לפעילות גם את חברותיהן.

באותה תקופה הגיע החסיד הרב מרדכי חפץ לארצות הברית כשלוחו של הרבי הריי"צ. כאמו, 
חסיד זה היה המשפיע של הקבוצה הגבוהה של הבנות בריגא. בביקורו בארה"ב הגיע לבקר 
את חברות "אחות תמימים" בסניף האמריקאי. הוא התוועד בפניהן ועודד אותן להתקשר לרבי 
ביתר שאת. בעקבות זאת שלחו הבנות מכתב לרבי ובו הביעו את רצונן להוסיף בלימודיהן. 

במכתבן שאלו את הרבי מה ללמוד בתורת החסידות.

הרבי השיב להן במכתב הנושא את התאריך כ"ז סיון תרח"צ: המכתב נכתב באנגלית ומובא 
בתרגום ללשון הקודש באגרות קודש חלק ד':

החסידות  בלימוד  להתעניין  הטובה  מהחלטתן  בהודעה  למכתבן  "במענה 

במאוד  שנהנתי  להודיען  שמח  הנני  תמימים",  "אחות  חבורת  בשם  ולהקראות 

מהחלטתן הטובה, והנני בזה להביע הסכמתי להתייסדות חברות "אחות תמימים" 

ה'  להן  יעזור  ואיחולי הטובים,  ברכותי  להן  והנני שולח  רבתי,  יורק  ניו  בעי"ת 

יתברך לקיים את החלטתן הטובה באופן מסודר, ובהתאם לתורת החסידות.

"באשר לפרי המוסד בדו"ח, נושאי הלימוד ומורים, בחרתי ועד של שלושה רועים 

שהם ידידי הנכבדים הרב  ישראל דזיקאבסאן, הרב ש.א. קזרנובסקי, ור"י גורדרון".

באותו יום כתב הרבי מכתב מקביל לשלושת החסידים הללו – הרב יוחנן גורדון )הוא האיש 
שנתן את מרבית השיעורים לבנות במשך שנים רבות( הרב שלמה אהרון קזרנובסקי, והרב 
ישראל ג'ייקובסון – ובמכתבו הוא מפרט את תוכן יסוד "אחות תמימים" )חלק ד' אילו( להלן 

קטעים ממנו:

רועים,  שלוושה  של  ועד  לבחור  והחלטתי  הראוי,  בסדר  הדבר  לסדר  "דרוש 

ועד  לחברי  כי בחרתי מהם  מודיעם  הנני  ובזה  התמימים,  להנהלת חבורת אחות 

הנזכר. עבודת הועד היא ללמוד עמהן זמנם קבועים, ולהורותם דרכי הנהגה ואופני 

הלימוד ולהתעניין בכל הדרוש  להם להביא בעזרתו יתברך ההחלטות הטובות מן 
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הכח אל הפועל.

"הלימוד איתם יהיה פעם בשבוע, אמנם צריכים לקבוע עוד איזה פעמים בשבוע, 

שיהיה להם לעצמן זמן קבוע לקריאת השיחות וכפי אשר יסדו להם בזה שיעורים 

לפי ערכם מן הקל אל הכבד, כי מעיקרא עיקר העבודה היא להכניסם באוהלה של 

תורה זו, לחזות בנועם ההנהגה והדרכה בדרך החסידות..

"הלימודים צריכים להיות במאמרי הקונטרסים מה שיקל עליהם הבנתם, ופרקטים 

הקבועים  בזמנים  לקריאה  בהשיחות  שיעורים  להם  ולרשום  מהתניא,  מלוקטים 

כאמור, ומזמן לזמן לדבר עימהן בזה לידע אופן ידיעתן בזה.

"פעם בשבועיים או פעם בחודש נחוצה לקבוע התוועדות של אחות התמימים ותוכן 

ההתוועדות יהיה הבעת דעת בהנושא של אחת השיחות מה כוונתה ומה תועלתה 

בחיי היום יום, וכל אחת תתעניין בקריאת השיחות למצוא בה אותו החומר אשר 

עליה תביע דעתה בעת התוועדותם ובכל פעם התועדות תבחר חברה אחת אשר 

תרשום מאופן הלוך ההתוועדות, החברות הנכחות, ותוכן המדובר בההתוועדות.

כי  נכון  עמהם  הלומדים  על  להכביד  לא  ולמען  פרטי  בבית  יהיה  הלימוד  מקום 

מקום הלימוד יהיה בבית חברי הועד אשר לומד עמהם. נכון הדבר אשר מזמן לזמן 

ובאופני  ביניהם בסדר הענינים  ויתדברו  ועד הנ"ל  יתועדו השלושה רועים חברי 

התעמולה להרבות חברות להחברה מבנות גזע החסידים. והשי"ת יהיה בעזרכם 

בגשמיות וברוחניות".

במכתב זה מינה הרבי למעשה שלושת החסידים הללו ל"רועים", במקביל לשלשת ה"רועים" 
שהיו בריגא. 

•

יורק היתה ברורה: להציל את הבנות  בניו  כי המגמה בארגון "אחות תמימים"  ניתן לומר 
מהחינוך הקלוקל ששרר באותם ימים. למעשה לא ידוע על מסגרת חינוכית לבנות בניו יורק 
שחינכה על ברכי היהדות האוטנטית, וארגון זה היה למעשה מעין גלגל הצלה לעשרות בנות, 

בעיקר בנות החסידים וחברותיהן.
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 פרק ב'

לקט מכתבים
נכון הדבר ונחוץ הוא!

לאחר שהתארגנה והסתדרה האגודה בריגא, מעורר רבנו ליסד אגודות דומות בעירות נוספות, 
וכך כותב בי"ד כסלו תרח"צ )אג"ק ח"ד תתקסא(:

ביניהן לימוד בדברי  ריגא לסדר  יחיו בעי"ת  זה לא כבר נתעוררו בנות החסידים 

חסידות במאמרי עבודה, וגם עניני התועדות.. נכון הדבר ונחוץ הוא, אשר אנ"ש 

ותלמידי התמימים יחיו למקומותיהם יקחו להם למופת, ובמדה האפשרית ליסד 

כן גם במקומם להחיות את לב בנותיהן יחיו בטל תחיה של דרכי נועם החסידות.

נהניתי מהחלטתן הטובה
כזו כתבו זאת לרבנו, שהשיבן בכ"ז סיון  כשהחליטו גם בנות התמימים בנ.י. ליסד אגודה 

תרח"ץ, באנגלית, וניתן כאן התרגום ללה"ק )שם א' לז(:

במענה למכתבן בהודעה מהחלטתן הטובה להתענין בלימוד החסידות ולהקראות 

בשם חבורת אחות תמימים, הנני שמח להודיען שנהניתי במאד מהחלטתן הטובה, 

והנני בזה להביא הסכמתי להתייסדות חבורת אחות התמימים בע"ת נויארק רבתי, 

החלטתן  את  לקיים  השי"ת  להן  יעזור  הטובים,  ואחולי  ברכתי  להן  שולח  והנני 

הטובה באופן מסודר ובהתאם לתורת החסידות.

באשר לפרטי המוסד בדבר נושאי הלימוד והמורים, בחרתי ועד של שלשה רועים 

גורדון.  ור"י  דזייקאבסאן, הרב ש.א. קזרנובסקי  ידידי הנכבדים הרב ישראל  והם 

כתבתי להם בארוכה בקשר לסידורים ובקשתים להתענין בזה, והוריתי להם איך 

להביא את ההחלטות הנ"ל מהכח אל הפועל. 

ברצוני לנצל הזדמנות זאת לברך את כולכן, ויברך השי"ת את כל אחת להתמסר 

בכל לבבכן לחיים של טוב ויושר. יזכו הוריכן לאריכות ימים וריבוי ברכה בגשמיות 

וברוחניות, ויראו רוב אושר הם ומשפחותיהם הן בגשמיות והן ברוחניות.
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לכוון את שעות הלימוד
עד כדי כך גברה שמחת רבנו מסדרי הלימוד של אחי ואחות תמימים, שבי"ח מנ"א תרח"צ 

כתב אל הר"י דזייקאבסאן )שם א'נה(:

יודיעוני  בטח  סיון,  מטו"ב  במכתבי  האמור  כפי  בעזה"י  הלימודים  כשיסודרו 

אחי  התמימים  דא"ח  שלומדים  השעות  אותן  לכוון  יהיה  גדול  ענג  כי  בפרטיות 

התמימים ואחות תמימים ה' עליהם יחיו.
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הדרך הטובה בחיים
בי"ד טבת ת"ש כותב אליהן רבנו מריגא )נכתב באנגלית וניתן כאן התרגום הנדפס בא"ג 

ח"ה א'קמ(:

לאגודת אחות התמימים ניויארק רבתי נ.י.

יהי ה' עמכן

ברכה ושלום

תקותי להשי"ת שהחברות של אחות תמימים יחיו מתקדמות בלימודן וממשיכות 

בדרך הטובה בחיים בהתאם לתכנית של אחות-תמימים.

הנני שולח את ברכתי לכל אחד מהן ביחוד ואל מנהיגיהן הרוחניים המלמדים אותן, 

יברכם השי"ת ברוב אושר ושמחה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

כל  בתוך  אחות-תמימים  של  בדרכה  להמשיך  הדרוש  כל  בעזהי"ת  נעשה  בטח 

חברות המשפחה הגדולה של חסידי חב"ד, ולרוב עונג יהיה לי בקבלת דו"ח שלהן 

בשטח זה.

התייצבו כולן כאחת באחו"ת!
בי"ג אלול תש"א כותב להן רבנו )שם א'תקכב(:

תמימים"  "אחות  באגודת  תתאגדו  אשר  לבבית  בקריאה  אליכן  פונה  הנני  בזה 

בתכנית של לימוד ידיעת הדינים הנוגעים בחיי ישראל ויחד עם זה לקבוע גם לימוד 

ללכת  יחד  וכלן  רעותה  את  אשה  לעורר  להתועד  זמנים  ולקבוע  חסידות  בדברי 

והמצוה  התורה  יסודות  על  בישראל  בתים  לבנות  העתידות  ישראל  בנות  בדרכי 

בגאון יעקב סלה. 

כאחת  כולכן  התיצבו  אלקים!  יראי  וכל  התמימים  ותלמידי  אנ"ש  ידידי  בנות 

והושלבו באגודת אחות תמימים והשי"ת יעזור לכן בכל הדרוש לכן ולהוריכן יחיו 

בגשמיות וברוחניות.

הוראות למשפיעים
ובאותו יום - אל הרועה ה"ר יוחנן גורדון )שם א'תקכ"ג(:

בזה הנני למלאות את ידו לקרא אסיפה מאחות התמימים, ה' עליהן יחיו, ולסדר את 

הלימוד וההתועדות לזמן הבע"ל המתחיל, להצלחה בגשם וברוח, מעתה.

את זמני הלימוד בטח יקבעו לזמן המתאים לפניו שיכול ללמוד עמהן כפי הדרוש 

להן, והשי"ת יהיה בעזרו ויצליח לו בגשמיות וברוחניות.
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את ההסתדרות והתעמולה יעמיסו על מרת ר. סימפסאן, מרת מ. חאסקינד ומרת 

ולתעמולה כפי שימצאו  ועדים מיוחדים לשמירת הסדר  יעשו  והמה  יחיו  רבקין 

לנכון.

אל האסיפה יזמינו את ידי"ע הרב הפדגוג בעלמדות טובות אי"א מוהרחמ"א שי' 

חאדאקוב אשר יבאר לפניהן מטרת ההתאגדות ותכליתו. 

המעשה הוא העיקר!
האגרת האחרונה אליהן שהגיעה לידינו היא מג' מ"ח תש"ב )אג"ק ח"ו א' תקפו(:

ואירגון  ולהתועד  ללמוד  והסתדרותן  החברות  בשמות  מכתבן  את  קראתי  בענג 

הועד, והנני בזה לברכן שיצליחו בלימודן ויתברכו ברוב טוב גשמי ורוחני, ולרגלן 

יתברכו הוריהן יחיו ובני ביתם בכל הדרוש להם בגשם וברוח.

הרעות  מדות  בהסרת  המעשיות  מצות  בקיום  המעשה,  אלא  עיקר  הלימוד  לא 

וקנין מדות טובות, אשר על כן הנה עיקר הלימודים צריכים להיות בידיעת הדינים 

הנוגעים למעשה בפועל, וראשית הלימוד יהיה בקיצור שולחן ערוך, ליקוטי דינים 

הנוגעים למעשה, ובענין הליקוט יפנו לידידי הנעלה והכי נכבד מר חדקוב שי'. 

הועד צריך לסדר לכל חברה וחברה מה שתלמוד ותחזור במשך השבוע בינה לבין 

החברות  את  ולעורר  עצמה  לבין  בינה  מאמר  או  בשיחה  שתקרא  מה  כן  עצמה, 

לעשות תעמולה בין מכורתיהן להכנס לאחו"ת, והשי"ת יעזור להן ויצליחו בלימודן 

ויהיו יראות אלקים באמת והוריהן יחיו יגדלון לתורה חופה ומעשים טובים מתוך 

פרנסה בהרחבה.
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 פרק ג'

אחות בבית המלך
מי חזרה מאמר בפני הרבי? מה מכאיב מאוד לרבי? מהי מטרת אחו"ת? מה פרוש "שקר 

החן והבל היופי"? מי נושא את דגל אחו"ת?

דםי"אחות  להתלמידות  קטן  פורים  ה'ת"ש,  ראשון  אדר  י"ד  עש"ק  ו'  ליום  אור  ה'  יום   •
התמימים"

]"אחות התמימים" בריגא פנו - על ידי הרועים שלהם ) = משפיעים ומדריכים: הרב רא"א 
שו"ב אשעראוו, ר"מ שו"ב חפץ, ורא"ח אלטהויז. אג"ק ח"ד קעא( בבקשה אל הרבי שיקבל 

אותן. יום ה' ]אור ליום ו'[ – פורים קטן = בשעה שש בערב קבלן הרבי[.

אחות- אודות  לו  נותנים  שהרועים  הדוח"ות  כל  אצלו  ששמורים  הרבי  להן  אמר  בתחילה 
תמימים, והוא מדווח היטב על מצב אחות-תמימים ומאוד שבע רצון מההווה, ותקוותו חזקה 

בעזה"י על העתיד. 

לאחר מכן ביקש הרבי שתלמידה אחת מכל כתה תחזור על תוכן מאמר החסידות שלמדו 
לאחרונה.

]מהכתה הגבוהה אמרה התלמידה מרת בלינער תוכן המאמר "צהר תעשה לתבה". מהכתה 
הקטנה יותר אמרה התלמידה מרת קראמינקאוו תוכן המאמר "לך לך". לאחר מכן פנה הרבי 

אל אחו"ת בדברים הבאים[:

כל אחת מאחו"ת צריכה לדעת באופן ברור ובהיר מטרת אחו"ת ולבצעה בחיים, בעזה"י. 

המטרה והתוכן הפנימי של אחו"ת – שמירת קיום מצוות מעשיות מתוך רגש נכון, הבא על 
ידי לימוד החסידות. 

שיכריח  עד  כך,  כל  הראש  את  שיעסיק  המוח,  שעבוד  על  להשפיע  צריך  החסידות  לימוד 
שעבוד הלב. ושניהם, "שעבוד המוח ושעבוד הלב", באים בצורה של קירוב והמשכה, שזה 
ההבדל בין חסידות למוסר. נוסף על מה שמוסר עיקרו שעבוד הלב, הרי הצורה של שעבוד 
הלב על ידי מוסר באה באופן של שבירה, שבירת הרצונות, סיגופים. ואילו שעבוד המוח והלב 

הבא על ידי חסידות הוא רק בצורה של קירוב והמשכה.
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והרגלים  טובות  מדות  ולרכוש  הרעים,  מההרגלים  לצאת  הרעות,  המדות  את  לדחות  כדי 
טובים, מוכרחים ללמוד ספרי מוסר מסויימים. כך היה בכל הזמנים, שלמדו ספרי המוסר 

הידועים ברגש חסידי.

לחיי  הנוגעים  דיני התורה  ומוכרחים לדעת  צריכים  לזכור, ש"לא עם הארץ חסיד".  נחוץ 
היום יום. 

מטרת אחו"ת בלימוד החסידות היא לא כדי להמיר את לימוד המוסר, ובפרט לימוד ההלכה 
בדיני התורה שכל ילד יהודי צריך ומוכרח לדעת. 

לבסיס  בפרט  חסידיות  ובנות  בכלל,  ישראל  בנות  בעזה"י, את  להביא,  היא  מטרת אחו"ת 
הנכון עליו צריכה בת ישראל לעמוד. ולתת לבת היהודית אמצעי הגנה נגד מגפת החיידקים 

המאיימת להכחיד – חס ושלום, היה לא תהיה – את עם אלקי אברהם.
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הזמן הנוכחי הוא זמן של מגפה ר"ל. בגלל סיבות שונות, שלא כעת הזמן לדבר על כך, נמשך 
ואין מה לדבר  רגשי האמונה,  איפול  רבות על  דבר המשפיע  רעות,  הנוער לסביבות  כיום 

ששמירת המצוות המעשיות נחלשת. 

אספר לכם אימרה תוכנית שאמר הרבי לפני הרבה שנים בשעת ההתוועדות, כשדיבר אל 
הורים אודות חינוך הבנות. 

קיצור דברי הקודש האמורים, הוא: שלמה המלך קורא לאשה היהודית הטובה ויראת השמים 
בתואר "אשת חיל", כלומר אשה שיש לה כח. כוחה של האשה ניכר בהנהגת הבית ובהנהגת 
בעלה וילדיה. ולכן "אשת חיל עטרת בעלה" – לא רק העטרה של ילדיה המחונכים, אלא גם 

העטרה של בעלה.

בפרק "אשת חיל" אומר שלמה המלך "שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל", 
ומסיים "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה".

הפסוק "שקר החן" יכולים לפרש במובן מסויים על זמן מסויים, שעלול ח"ו לבוא מחינוך רע.

"שקר החן והבל היופי" – יבוא זמן, שלשקר יהיה "חן" והבל יהפך ל"יופי". כלומר, החן יהיה 
נתון בשקר, והיופי יהיה נתון בדברי הבלים. 

החברה היהודית תאבד חלילה את משקלה בין האנשים וביחוד בין הנשים. "אשה יראת ה' 
היא תתהלל" – אם תימצא אשה שתשמור על יהדות, יעשו מכך הוללות, כלומר, יצחקו מכך, 

וזאת כפועל יוצא מהחינוך הרע והמזיק.

שלמה המלך מסיים את הפרק "אשת חייל" בפסוק "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים 
מעשיה". אל תזלזלו בחינוך הבנות. מוכרחים לדעת לנכון שהנהגה יהודית טובה וישרה בבית 

יהודי, היא תודות לעקרת הבית, שהיא המחנכת של הילדים והמדריכה של הבית.

זה משמעות המילים "תנו לה מפרי ידיה" – תנו לאשה את שבח הכבוד האמיתי המגיע לה. 
האמונה  בעל  התהלים  יהודי  את  "תלים",  תיבות  ראשי  הן  ידיה"  מפרי  לה  "תנו  המילים 

האמיתית מחנכת רק האשה.

זוהי מטרת אחו"ת: לעורר בבת היהודית את רוח החיים היהודית הפנימית, להשמיד את החן 
השקרי ואת היופי של הבל, ולשאוף להגיע לגובה הנכון, עליו על בת יהודית לעמוד.

כאמור, הזמן הוא מר מאוד. הנוער היהודי זקוק לעזרה רוחנית עמוקה, ויש לקוות שלימוד 
החסידות יתן ויביא עזרה זו.

כל מדע נותן חוזק מסויים. כך גם לימוד החסידות נותן תוקף מסויים. התוקף החסידי הוא 
הטוב האמיתי. אך הרי "אין טוב בלא רע". לפעמים יש העדר המשמעת כלפי המלמד, או רגש 
של ביטול כלפי ההורים. אך זה נוגד את יסודותיה העיקריים של תורת החסידות. אם קורה 
כך בין חברות של אחו"ת, זה מכאיב אותי מאוד ומבקש לתקן זאת מיד. אלה שרוצים להיות 

במצב טוב, צריכים לחזק את המשמעת בקול מורים. 
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מעומק הלב אני מברך כל אחת מכן, שתהיו ילדות טובות להוריכן, תלמידות טובות למוריכן 
ולמורותיכן ונושאות נאמנות של דגל אחו"ת הקדוש, כדי להאיר את הרחוב היהודי ולבנות 

את הבית היהודי. הוריכן יגדלו אתכן לתורה חופה ומעשים טובים. 

]התלמידה מרת מינא סקאבאלא מודה, בשם אחו"ת, לרבי על יסוד אחו"ת, שהביאה כבר 
פירות טובים ונותנת תקוות טובות להגיע למטרת אחו"ת, ובזכות זה ישלח השי"ת רפואה 
בדרך  ריגא  רבנו את  עזב  וחצי לאח"ז  )כשבוע  נסיעה מאושרת.  לו  ושתהיה  לרבי  שלימה 

לארה"ב([

לאחר מכן אמר הרבי: היו כולכן בריאות בגשמיות וברוחניות. יעזור השי"ת לשמוע בשורות 
טובות מכן ואתן ממני, יחסכן אלי יהיה כשל ילדים אל הוריהם, שכן, הנני מחשיב את כל אלה 

הקשורים אלי – כילדי. יצליח השי"ת לכולנו בגשמיות וברוחניות.
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