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 איבערלעבן
 חסידישע עניינים פַאר שבת

 
 בחוקותי-בהר

 
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 ארה"ק תובב"א תות"ל נתניה

 שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר מה"מ

 "ייוצא לאור ע



  

 יו"ל ע"ינערך ו
 התלמידים השלוחים

 שע"י ישיבת תות"ל נתניה

 כרחם אב

 :ר' מענדל ע"ה פוטרפסמשפיע מרגלא בפומי' דה

מניח את העליונים ואת התחתונים ומייחד מלכותו על עמו "
מלכותו על שכפי שהמלך מייחד  -" ישראל בכלל ועליו בפרט

ך חייליו שהם מקבלים את מלכותו בגלוי יותר משאר העם, והמל
  .מתייחס אליהם באופן שונה

כן הוא ב'מלכותא דרקיעא' שהרבי מייחד יחס מיוחד אל 
 התמימים, מגלה התעניינות מיוחדת במצבם וכו'. 
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 מילים אחדות
פועל עד לסוף ימיו בטשקנט( סיפר, -מלמד בר 'התמים ר' בן ציון ע"ה מרוז )שהי

ציווהו נכנס ליחידות, והרבי הורה לו היכן להתייצב ו בצבא שכאשר עמד להתייצב
ה ידוע מראש שיעמוד לפניהם דווקא בכיפה לראשו ושיצייר את פני הרבי. והי

 שהאחראי במקום שם הוא שונא ישראל.  

גביר שהיה במקום וסיפר לו אשר חפץ -הגיע לאותה עיר נכנס התמים לחסידכש
החיים, נעזוב  לעזרתו בשחרור. הגביר היה יהודי חסידי ואמר לו: הנך בא כעת ממקור

כינו עתה את כל הדאגות ונתוועד, כי התוועדות זהו הדבר הכי מתאים לעת אשר ז
לתמים מליובאוויטש שיבוא לעירנו. העמיד הגביר הרבה משקה על השלחן ובצמאון 
רב שמע מאמרים שנאמרו בתקופה הסמוכה וכך ישבו עד אור הבוקר. כשחזר הגביר 
מתפילת שחרית סיפר לו, שכבר עזר השי"ת ופגש בהשגח"פ גוי ממכיריו שהינו רופא 

יעה העת ועמד לבדיקה סירב גענינו. כשהיראה מה יוכל לעזור ב בוועדה, והלה כבר
בתוקף להסיר את כיפתו. ראה זאת ראש הועדה והחל לצעוק: מה מביאים לכאן 

 משוגעים כאלה, שלחו אותו מיד מכאן.

צבא 'בית דוד' כלי ובזה יחודו.  את כיליונתנייתע'ס! דעו לכם שלכל צבא יש 
לימוד התורה, תפילה, בים מפארבריינגענ'ס ויראת שמים. בהם הכל כלול. מורכ

ית, ודרכי החסידים תולדות ים התקשרות תולדות דיראת שמים. לחלוחמבצע
 ...דפארבריינגענ'ס

ננסה במסגרת זמן שהותנו  –להמצאות בתומכי תמימים  תמימים! זכינו זכינו 
ישנם לריק. בקובץ זה  וח"ו לא לבזבזם לנצל את הזמנים והסדרים למלאותם

וכולנו וההרגל לתת חיזוק בבדקים שנוצרו עקב השגרה  ריבוי עניינים שיוכלו
את כ"ק אדמו"ר מה"מ מלך ביופיו מוליך את  תקווה שעוד היום נזכה לראות

 עם מרעיו לגאולה האמתית והשלימה
 

  יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 

 בברכת גוט שבת
 התלמידים השלוחים 

 נתניה יטשתמימים ליובאוו-תומכישע"י ישיבת 
 

  אייר כ"א, בהר ובחוקתייום ועש"ק פר' 
 תהא שנת פדות –שנת תש"פ 

 שנה לנשיאותושבעים ו שנה להולדת הוד כ"ק אדמו"ר מה"מ חקי
 תובב"א נתניה ארה"ק
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 תוכן עניינים

 ג .................................................................. מילים אחדות

 ה ........................................................... מי אני ומהי חב"ד

 ח .......................................................................... כאב אב

 יב .............................................................. אחדות פנימית

 כב .......... א..."שליט הרבי מיהו יודעים לא שעדיין לי מעיק

 כו ................................ הליובאוויטשי תפקידו של התמים

 לא ................................................................ "מזכרת נצח"

 לד ........................................................................ לחידודי

 

עוד סיפר המלמד התמים רב"צ ע"ה מרוז  -ובא בראשית הקובץ בהמשך לסיפור שה  
שבהיותו תלמיד בליובאוויטש שאל באחת היחידויות על דברי כ"ק אדה"ז בתניא )פרק יח( 

מוסרים נפשם על קדושת ה' על הרוב" _ שהוא אינו חש בנפשו  ש"אפי' קל שבקלים . .
גם אצלך ישנו כח זה. ואכן בזקנותו : יבוא יום ותראה שעל זה ענה הרבי .שמוכן הוא למסור

סיפר, איך שבדידו הוה עובדא )בזמן המלחמה(, שהיה מאושפז בבית רפואה, ובאותו זמן 
היה ימי אידהם של הנוצרים, שאחד מהנהגותיהם היא להביא דמות זקן שיתן מתנות. ואמרו 

קן לבן חי )היה זה זה לזה עד שניקח בובה בדמות זקן בעל זקן לבן, הרי יש כאן לפנינו בעל ז
 ר' בן ציון( ונבקשהו שהוא יחלק את המתנות.

כשביקשוהו לעשות זאת, סירב בתוקף אף שהוא רק חשש אביזרייהו ואין בזה משום 
ע"ז ממש רח"ל. הוא עמד אז בתוקף אף שהיה בידיהם ויכלו להזיקו בתרופות שלא כדבעי 

חש מה שהבטיח הרבי שעוד יתעורר או באופן אחר. אז נתעורר בו זכרון היחידות וראה במו
 אצלו כח המס"נ. 
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 מי אני ומהי חב"ד
 

שאלו אותו המתנגדים: מדוע אתם נאנחים? ענה להם ר' זלמן: איי, ישיבת 

מבית כרכים קשה, שאלו שוב: מה שייך אצלכם ישיבת כרכים, אתם הולכים 

הכנסת לביתכם ומביתכם לבית הכנסת . . ענה להם ר' זלמן . . הרי לגבי הסוס 

הסוחב את המסע קיים הבדל באיזה רחוב הוא הולך, ברחוב המזופת באספלט 

הסביבה , הרי ישיבת כרכים קשה –להבדיל  – , ואילו לגבי הנשמהקל לו יותר

סיד ומהותה של . שיחת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בעניין מהותו של חחסרה

 חסידות * מאלף * חובה לכל חסיד *

 

א. כל אחד שואל אי פעם את עצמו: מי אני? כי זה ממהות אנושית שתהי' לאדם 
 הכרה במהות עצמו. זהו בר דעת.

אנחנו משבט עדת חסידי חב"ד. אך  –כן עלינו לשאול את עצמנו: מי אנחנו? 
 להקדים: מהי חב"ד? כדי לענות באופן יסודי על השאלה "מי אנחנו" יש

ב. חב"ד היא מוחין, ולמוחין תכונות עצמיות שונות. מפאת שלימות המוחין יש 
 בהם גם מדות, אך העיקר במוחין הוא ה"נקודה". העיקר בכל דבר הוא ה"נקודה".
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מוחין פועלים התרחבות בכל דבר. על דרך משל: המצאת השכל בענין הקיטור 
אש, הרי שכל זה יכול לבוא בהתלבשות בכמה הבא על ידי רתיחת המים על גבי ה

ענינים, כמו בטחינת חטים ושעורים, או בהפעלת קרון וכדו'. העיקר בזה הוא 
המצאת השכל של קיטור הבא ע"י רתיחת המים על גבי האש. וכך הדבר גם 

 ברוחניות.

. . ז. עלינו לדעת הענינים כפי שהם בשרשם למעלה. לפני בערך ארבעים ותשע 
נ"ה, מצאו הפרופסורים גיד חדש במוח, העוזר -ים שנה, משנת תרנ"דחמיש –

לזיכרון ולהעמקה. אחד מבני הבית סיפר על כך בהתפעלות גדולה להוד כ"ק 
אאמו"ר הרה"ק בשעת האוכל. הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק האזין ולא העיר דבר. אחרי 

ן כתב ידו ברכת המזון ביקש לחכות עליו קצת, נכנס לחדרו. הביא משם ספר קט
שבע שורות הוא מדבר שם על גיד -של הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי, והראה שבשש

זה. הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי מסביר שם, שיש גיד במוח שהוא מלא אדים 
ומתנענע הלוך ושוב, והוא עוזר בזיכרון ובהעמקה. כשגיד זה מתנענע לעבר מוח 

זה עוזר  –מוח הדעת  זה עוזר לזיכרון, וכשמתנענע לעבר –החכמה והבינה 
להעמקה. לכן רואים אנו, כשאדם רוצה להיזכר במשהו הוא מרים את ראשו, 

 וכשהוא רוצה להתעמק במשהו הוא מרכין את ראשו.

שאלו את הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק: הרי שהוד כ"ק אדמו"ר האמצעי היה 
 –י הוד כ"ק אדמו"ר האמצע –פרופסור גדול? ענה הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק: הוא 

 ידע מכך מפני שזה קיים למעלה באדם העליון, ובמילא זה נמצא גם למטה באדם.

. . טו. צריכים להיזכר כיצד נראו הדברים אצלו בעיירה. בחסלוויטש היה 
תפילה בציבור בפשיטות. ללכת לבית הכנסת שלש פעמים ביום ללמוד "עין יעקב" 

היה בפשיטות, וכל אחד כל זה  –בין מנחה למעריב ללמוד גמרא אחרי מעריב 
 היתה סביבה שלו. ואילו כאן הרי "ישיבת כרכים קשה".

החסיד ר' זלמן מאניעווץ' שהעתיק מקום מגורו מפלוצק למוסקבה, לקח איתו 
כמה אברכים, בבית הכנסת במוסקבה בו התפללו היו מנינים מכל הנוסחאות: 

ין" שלנו והתנהג בכלל הנוסח שלנו, נוסח ספרד ונוסח אשכנז. ר' זלמן התפלל ב"מנ
כמו שהתנהג ב"בית". המתנגדים אהבו מאוד לדבר איתו בלימוד וגם הוא נהנה 

 לדבר איתם בלימוד.

נאנח. שאלו אותו המתנגדים: מדוע אתם נאנחים?  –פעם אחת באמצע שיחה 
ענה להם ר' זלמן: איי, ישיבת כרכים קשה, שאלו שוב: מה שייך אצלכם ישיבת 

ם מבית הכנסת לביתכם ומביתכם לבית הכנסת, אדרבה, כאן כרכים, אתם הולכי
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במוסקבה אתם נהנים מהרבה נוחיות. בביתכם הקודם ]בפלוצק[ השתמשתם בנפט 
וכאן אתם משתמשים בגז וכך בשאר הדברים. ענה להם ר' זלמן: למשל רחוב 
"זאראציי" מרוצף בבולי עץ קטנים, רחוב "בארבייקע" באבנים ורחוב "מליעווקע" 

אספלט, הרי לגבי הסוס הסוחב את המסע קיים הבדל באיזה רחוב הוא הולך, ב
הרי ישיבת  –להבדיל  –ברחוב המזופת באספלט קל לו יותר, ואילו לגבי הנשמה 

 כרכים קשה, הסביבה חסרה.

כאשר נזכרים איך התנהגו ב"בית", למרות שהיה עדיין ילד קטן, מכל  –ולכן 
שאז הוא היה שונה, וכח הראיה והציור מוציא  מקום זה פועל עליו גם עתה, מה

אותו מהבוץ. ולכן מן ההכרח שיהיה ענין הראיה והציור לרחוץ את כל סוגי הבוץ. 
 הראיה והציור מסירים את העפרורית והטיט.

 טז. . . )והתחיל לדבר אל תלמידי הישיבה:(

ע. מה צריכה להיות העבודה עם עצמו. יש לשמור היטב על הזמן, לייקר כל רג
שערים עד השעה שלש אחרי חצות הלילה, אינו מביא עדיין לתכלית. יש לישון 
מתי שצריכים, כדי שיהיה כח ללמוד. אך כל רגע צריך להיות נוגע. זמני הלימוד 
נוגעים מאוד. עצם הלימוד, בנגלה ובחסידות וכן בעבודה שבלב, אינם צריכים 

בין היטב. לא רק שמחפשים למצוא להיות מוטים כל ענין צריכים לדעת בעומק ולה
 איזה חידוש ובכך יוצאים ידי חובה. יש להתייגע בכל דבר ולא להיות מוטעה.

כך גם בסדר האכילה. בדרך כלל אינני מסכים לסדר ההנהגה שנוהגים כאן 
בעניני אכילה. צריכים לאכול מה שמוכרח, כדי שבכח האכילה יוכלו ללמוד. גם 

צריכים למעט, לא את הכל מוכרחים. אך צריכים  –במה שהיו מורגלים מקודם 
 לאכול את מה שזקוקים לאכול.

 )פורים, סה"ש תש"ד 
 נדפס גם בסה"מ 

 ( 831תש"י עמ' 
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 כאב אב
 

מהם, מהאוהבים והרעים האלו, הנני  ...נודד בידו, ופורש ובוכה-וה"אני" לוקח מקל"

 עם מקלי ותרמילי.  נפרד, ומי יודע למתי אוכל לראותם, ולאן הנני נוסע

 המחזה הי' איום ונורא ה"אני" עומד בחלון מרכבת המסע, מביט על כל מביביו, 

אנא השם רחם נא קהל עדתיך וברך עומד ומתמוגג, רק שפתיו נעות וקולו לא ישמע: 

אותם ביתם זרעם, וצאצאיהם ואזכה גם אנכי לראותם בקרוב בשובע שמחות אמן 

ו"ר מהוריי"צ נ"ע, ל"ידידי היקר הנכבד והכי נעלה" קודש כ"ק אדמ-אגרת " *ואמן

 -שהי' מהמקורבים ביותר לבית הרב באותה תקופה * במכתב  -מר ברוך הלוי ריזיק 

תיאור מרטיט ומרגש, בסגנון נדיר ואישי ביותר, של אירועי מסע יציאתו מרוסיה, 

אנ"ש  רגשותיו הפנימיים ביותר בעת פרידתו מהחסידים, והפגישה המחודשת עם

 כמה יקרים החסידים לרבי *   –* מילים הספוגות בדמעות רותחות  בריגא

 

 ב"ה, א' י' כסלו תרפ"ח. ריגא

כבוד ידידי היקר הנכבד והכי נעלה, בעל מדות תרומיות, משכיל נודע, אוהב 
 מישרים, מר ברוך הלוי שי' ]ריזיק[

 שלום וברכה.



 

 ט
 

לקדוש )מובטחני בו בידידי,  הבדלה זו היא בין קדש -תמול ערב, אחרי הבדלה 
אשר זוכר הנהו הנאמר והמבואר בחסידות בענין זה, עפ"י יסוד מאמר הזהר קדש 
מלה בגרמי, פירושו קדש הוא לעצמו, אבל קדוש הוא בו', וידוע דו' מורה על 
המשכה, וזהו קדוש, קדוש ו', היינו העצמו השייך אל הזולת, בַא יעדערין איז פרַאן 

' מדריגות, הא' השייך רק לעצמו, והב' השייך אל הזולת, והם הב' ַא איך, והם ב
מדריגות קדש וקדוש, וכל אדם בשבת הוא במדריגת קדש, שהוא רק לעצמו, 

 ובחול הוא במדריגת קודש.

וביאור הענין בקצרה, בהנוגע בעבודה האלקית, הוא: דהנה ידוע דתכלית 
מחשכי ארץ, בסוד )מאמר הכוונה בבריאת והתהוות העולמות הם לברר ולזכך 

הידוע( כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכים תיקון, והיינו שהאדם על ידי 
עבודתו יברר ויזכך את כל הנברא. והבירור הוא בב' אופנים, בקירוב וריחוק, שהם 
עשה ולא תעשה. ועבודה זו היא בכל ששת ימי המעשה, אבל בשבת בורר אסור, 

שבת, כי השבת הוא תשלום שכר על העבודה דו' ימי ומי שטרח בערב שבת יאכל ב
 המעשה(.

ומוש"ק מבדילין בין קדש לקדוש, ומ"מ אומרים בין קדש לחול )וטעמו מובן(, 
אבל בעומק ענינו הוא דשבת הוא לעצמו בלבד, בסוד יהי לך לבדך, אבל בחול 
 הוא שייך גם להזולת, בסוד ]בהעתקה שלפנינו חסר כאן כמה קטעים[ גמילות

חסדים, שהוא עמוד הימיני, בהג' עמודים אשר עליהם העולם עומד, מדתו של א"א 
אשר הנחילנו, מדות טובות הקבועות ונטועות, בלב כל איש ישראל לעד ולנצח 

 נצחים(.

?(, מענה  11/28הובא לי מכתב ידידי מער"ח זה )ועל המעטפה חותם הפָאסט 
 -שרה טפחים, אשר לפי הרגשתו על מכתבי מי"ד מ"ח, בו דורש ידידי לגלות הע

 העלמתים. -גיפיל 

 " לחוד...אנכי" לחוד... וה"אניה"

האמינו ידידי כי האנכי אכל את האני, איננו כי כבר נשבת מאנוש זכרו, ונהי' 
גודל רגשי עומק פנימית נקודת לאין, עוד טרם הרגיעי מההתעלפות הפנימי, לרגלי 

אות אנשים או יותר, אשר אתם עמם הייתי , ברגעי הפרידה, מאת אחי ורעי, מלבבי
כששה שנים, אשר ידעתי תוכן עומק לבבם ומצוקתם, מהם, מהאוהבים והרעים 
 האלו, הנני נפרד, ומי יודע למתי אוכל לראותם. ולאן הנני נוסע עם מקלי ותרמילי.

דוחקים איש את רעהו, בלי  רגשהמחזה הי' איום ונורא, אלפי אנשים מלאים 
של דחיקה או לחיצה, רק כל אחד מראה גודל התרגשותו, ופניו שום כוונה 

 וה"אני"ותנועותיו מעידים עליו כי מעושה הוא מאת המקרה, הנעשה ברגעים ההם, 
המסע, מביט על כל סביביו, עומד ומתמוגג, רק שפתיו נעות -עומד בחלון מרכבת

, וצאצאיהם אנא השם רחם נא קהל עדתיך וברך אותם ביתם זרעםוקולו לא ישמע: 
 ואשכי גם אנכי לראותם בקרוב בשובע שמחית אמן ואמן.
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ובעוד רגעים אחדים נשמע תקיעת המסע, ואחריו תרועת המלוים בברכת 
, והכהנים הנמצאים באותו מעמד, פורשים כפיהם, והישראלים האנשים יברכך

. הצלח בדרךוהנשים מנופפים בידיהם ובסודרותיהם הלבנים, וכולם מברכים אותנו 
בידו, ופורש ובוכה... אוי לבן ונכד שנגרש מכל היקר לו  נודד-מקל" לוקח אניוה"

בחיים )רק האמונה פשוטה כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד(, כה עברו כשמונה 
עשרה שעות, בהרהורי כאב, כאבים נפשים. חשכת הלילה סערת רוח השדה 

 ושריקת גלגלי אופני המרכבה הוסיפו עוד רגשת עצבי.

ופתאום על אחת התחנות, והנה רעש והמולה, קול המון הוגג או חוגג, צוהלים 
ושמחים, זה אומר בכה, וזה אומר בכה, ועל כולם קול פקיד המסע אומר: פה פה, 

" )שה פזורה( רועד, מרגיש הנהו, אניבואו הנה, ופה תמצאו את אשר תבקשו, וה"
עשרה שנה, אשר -, אחרי ארבעכי מתכונן עליו, התנפלות, והיא הפגישה הראשונה

לא ראינו איש את רעהו, אחח רבש"ע, מה עבר עלינו כולנו, במשך זה, יהי נא 
 חסדך לנחמינו.

הראשון אשר שררו הבאים לקבל פנינו, הי' אותו השיר, אשר  -הניגון  -השיר 
שררו ידידינו אז, כאשר הובילו את החתן  -י"ג אלול תרנ"ז  -לפני שלשים שנה 

ן החופה, אל בית המשתה, והוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק נבג"מ זי"ע, אשר והכלה מ
 .וחזקת והיית לאישהלך לימינו אמר לי אז, 

ודעת לנבון נקל עד כמה זכרונות כאלו פועלים על האדם, ובפרט במצב כזה, 
מאמין הנני בהרגש הנפלא אשר חנן האלקים את ידידי, כי יכול הוא לצייר לעצמו, 

 .של כל גודל התרגשותו מהתמול והיוםי" על מילואו, את המצב של ה"אנ

והמרכבה נמלאה עם נוסעים מאפס מקום, וכה נסענו כשעה, עד אשר באנו אל 
 -בלי הבדל מפלגה, מעמד, וכתה  -ריגא, ומחזה חדשה לנגד ה"אני", אלפי אנשים 

 -באו לראות את הנודדים, לראות ולהראות, אומרים אמור כי היו הרבה אלפים 
את זה ראיתי כי כל בית הנתיבות, והככר אשר לפני בית הנתיבות הי'  -לא עי"ה ב

מלא על כל גדותיו, מאין מקום, ואשר הוצרך לשבת בעגלה לא נתנו להם מקום 
ללכת, ובקושי בא לבית מלונו בהָאטעל קאטמערץ, אשר הכינו לה"אני", שני 

יני אכילה, ויותן צו חדרים גדולים ושלושה ממוצעים, עם שולחן ערוך בכל המ
 מבלי נתון לאיש להפריעו, כאמור: למען ינוח.

כעבור שעתים, באו סופרי העתונים, מכ"ע המקומים, ליטא, פולין, אשכנז, 
צרפת, אנגליא, אמעריקא, ועל כולם, סופר ה"האיט", כעשרים סופרים )כי מנהגם 

, דבר אשר אשר כל אחד שולח כרטיס(, אבל למורת רוחם או לענגי לא קבלתים
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הכאיבם ביותר, סימן הי' להם, כי בי לא ימצאו ענג, לתת להם חומר, לענות בו. 
 ואשבות במעוני, ובחדר הסמוך לו הוסדר מקום להתפלל בציבור, ביום הש"ק.

ה"אני" התחיל עבודתו, במוש"ק, ולא פנה אל ענינו הפרטים, כגון השגת מעון, 
אות, ובהם אין אחד אשר ימצא לנכון והדומה. ואנשים מכל עבר ופנה באים להתר

להתחשב, עם הפרט הקטן של ה"אני", כי כל אחד מהם רק לכוונת עצמו הוא 
עוד לחשוב גם אודות זולתו,  -מכוין, לו טוב לכנוס בשעה זו, או ביום זה, ומה לו 

גם אם זה הזולת הוא האיש, אשר לפי דבריו מחבבי ומיקרי, ומוצא לנכון, אשר גם 
רו כן )ובענינים כאלו אמירה למעשה נחשבת היא, לצאת בה ידי חובת אחרים יאמ

 פועל, ולזאת כל האומר בפה כאלו עשה(.

כעבור שבועות שתיים או שלש בא הנה לבקרני ידידיי הרה"ג ראזין שליט"א, 
והרב המפורסם ד"ר מאיר הילדעסהיימער שי', ויתמהמהו פה שני ימים, ולכבודם 

 בהָאטעל. נערך סעודה גדולה, והכל

ביום ג' ז"ך מ"ח שכרתי, בשעה טובה ומוצלחת, מעון, שני דירות קטנות, בכל 
אחת מהם שבעה חדרים, אבל אינם אלא דבר שבמספר בלבד, והשני דירות הללו 
הם בשני קומות, בקומה התחתונה דירת כבוד אמי מורתי הרבנית תחי' ומקום 

שם, וקומה העליונה היא  להתפלל, וגם חלק מהספרים אשר הבאתי עמי יעמדו
דירתי עם בנותי חי' מושקא ושיינא תחיו, ובתי חנה עם בעלה חתני ובנם נכדי יחיו, 
לקחו להם מעון לבדם, אשר מכל אלה יוכל ידידי להבין ולהשכיל, בהפלאת 
רוממות מעלת הדירות, וכל זה בסיבת ממון הקל, כי בפה מנהג המקום לשלם בעד 

ים גדולים, של שלשה או חמשה אלפים רו"ז )דוקא ולא מעון, רשות הכניסה סכומ
 רו"כ(, ובזה מלאתי בקשתו להודיעו ממצבו של המעון לכל פרטיו.

ביום ההוא עשיתי מסעי לעיר בערלין, לשלם בעקורי להרב הילדעסהיימער, 
 ואגב לדרוש בעצת הרופאים, ובאתי חזרה ביום ד' בקר העבר.

מוע בקרוב, כי הוטב בריאותו, וגם מצב הפעם אסיים מכתבי, בתקוה טובה לש
 פרנסתו.

 והנני ידידו הדו"ש מוקירו ומכבדו
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 אחדות פנימית
  

 שמאטע! ולא אמיתי חסיד אוהבים בליובאוויטש

ברוך הגה"ח שיבות של תות"ל המרכזית י-ראשי סקירה מקיפה  על שני

איתנים בקשר  ע"ה שהיו ישראל גרוסמןהגה"ח ע"ה וכן  שמעון שניאורסון

  לרבם. ובכל זאת ניסו בכל יכולתם להתבטל בתכלית אף לכ"ק אדמו"ר מה"מ

* בעקבות התעוררות אנ"ש והתמימים לאחדות וכן ימי הספירה בהם מתו כ"ד 

 "ז * מיוחד *במתלמידי ר"ע כיוון של נהגו כבוד ז

 
נ"ש חסידי חב"ד. ת. לאחרונה מילה זו לא משה מלהדהד בבתי א-ו-ד-ח-א

ככלל, הינם משפחה אחת גדולה ומפוארת, קורה ולפעמים  ם"פ שחסידיאע
מתגלעות חילוקי דעות המתבטאות פעמים אחדות אף במעשים. על כן, חשוב מידי 
פעם להיזכר ש'אב אחד לכולנא'! לדעת לרדת מהמסילה שבנינו לעצמנו בכבוד, 

כ"כ  ולקלף במעט את המציאות העצמית הנפוחה, דבר לכשעצמו הינו פעולה
פשוט להטות אוזן קשבת ומבינה גם לאחר. ואזי בשינוס מותניים  -פשוטה 

במשותף, ננסה יחד לחשב מסלול בו גם שאר אחינו החסידים יוכלו בכפיפה אחת 
 ל לגאולה האמיתית והשלימה.-לעלות על מסילה משותפת המוליכה בית א
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ישיבת  -יבה ללא ספק שאחד המקומות הבולטים במיוחד והיחודיים; הינה היש
תמימים ליובאוויטש'. בית היוצר שבו יוצקים לבחור את 'המידות טובות' -'תומכי

'מה מצופה  -ומפמפמים בו 'יראת שמים'. זהו המקום שבו הבחור יושב וחושב 
ממני ומה אעשה', אשר מוסר עצמו במסירה ונתינה גמורים לרבי, ניצב ומכריז 

ידושה של 'תומכי תמימים' בפרט ובכלל 'הנני' לכל דבר שבקדושה. יתרה מכך, ח
לימוד לא רק  -חסידי חב"ד מתאפיין ביכולת ההכנסה של ה'חסידות' 'ללומדות' 

בהשכל ודעת אלא גם ברגש. ולכן בזמן זה בעת השהות בישיבה בדרך כלל ישנה 
קנאות בלתי מתפשרת באשר לשיטתו של הרבי. ולפיכך החשוב ביותר שהמשפיע 

 ד בראש, יהי' מאלו שכפופים ובטלים לרבי ולהוראותיו. או איש הצוות העומ

כבר הי' לעולמים כמה וכמה אישים מפורסים שכיהנו בראשות הישיבה, מעניין 
הי' לבחון זמנים מסויימים בהם עמד בראשות הישיבה יהודי שאיננו נמנה על 

 עדת חסידי חב"ד. -העדה הקדושה 

שיעורים בישיבת 'תומכי -גידימה לנו יותר מאשר הסיפור המפורסם שאחד המ
תמימים' בליובאוויטש היה חסיד קוידנוב, עליו מסופר כי לקראת ראש השנה, 
כאשר שיירה של עגלות עמוסות בחסידים הייתה מגיעה לליובאוויטש, יצאה עגלה 
אחת מליובאוויטש בדרכה לעבר קוידנוב. הדבר עורר תחושות לא נעימות בקרב 

לאוזניו של הרבי הרש"ב נ"ע, שהגיב על כך: "אני צריך  התלמידים, והדברים הגיעו
 חסידים, לא 'סמרטוטים'..." 

מסיפור זה למדו חסידים שחסיד הוא אדם שמכיר את מקומו, ולא אדם 
שיעור זה הוא -כמו סמרטוט. והרי מגיד -שמשתנה בקלות בהתאם ללחצי הסביבה 

תכוון להפוך את עורו חסיד אמיתי המקושר לרבו, האדמו"ר מקוידנוב, ואינו מ
 בגלל מקום עבודתו...

לקמן נתחקה אחר שני אישים מיוחדים שהיו ראשי ישבות מיוחדים וייחודיים 
ע"ה. וננסה ישראל גרוסמן ע"ה וכן הרה"ג  שמעון שניאורסון ברוךכאחד. הרה"ג 

 -במעט לגלות טפח או טפחיים בקשר האישי שלהם עם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 
 .משיח צדקנו

ר' ברוך שמעון שניאורסון בעל ה"ברכת שמעון" הי' מיוחס לכ"ק אדמו"ר הזקן 
ארבע פעמים )סבו הרה"ח נחום זלמן שניאורסון אב"ד בצ'רקס היה נכדו של רבי 
יוסף יצחק שניאורסון מאוורוטש שהיה נכד פעמיים של האדמו"ר האמצעי, ור' 

ואמו של הרב נחום זלמן נחום זלמן היה חתנו של רבי מרדכי דב מהורנסטייפל 
( ובצעירותו מבין הישיבות בהם למד 1הייתה נכדתו של רבי יעקב ישראל מצ'רקס

                                                      
1

 שהי' חתנו של כ"ק אדמו"ר האמצעי. 
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. לימים התחתן עם ביתו של 2בולטת ישיבת 'חכמי לובלין' בראשות ר' מאיר שפירא
 הגאון רבי דב בעריש ויידנפלד גאב"ד טשעבין.

שנזכה לקבל פני מסופר כי הי' נוהג בסיומי הדרשות והשיחות שלו לומר "
משיח". עד לכדי כך הגיעו הדברים, אחד מתלמידיו הלך בשליחותו לאחד מגאוני 
ירושלים, ובסיום פגישתו סיים בנוסח סיומי רבו. שאלו הגאון מניין לך שיש עניין 
לקבל פני משיח? זה נשמע יפה אך מה המקור לכך? ענה התלמיד שאינו יודע 

אבל בהחלט יגש וישאל את רבו מה המקור.  ואמר זאת רק בגלל שרבו כך נוהג,
)מג, ב(:  3שזו גמרא מפורשת בעירובין -בבוא התלמיד אמר לו ר' ברוך שמעון 

"כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים 
שמניחין צרכי שבת והולכין  -טובים מפני הטורח". ופירש רש"י: "מפני הטורח 

 .להקביל פניו"

. פעם מצאו את ר' שלמה חיים 4על אופיו המיוחד ניתן ללמוד מהסיפור הבא
יושב בשיעור נגלה של ר' ברוך שמעון ושומע בשקיקה את דרשותיו. שאלהו מה 

 -הניע אותו ללכת לשיעוריו ומדוע כ"כ הי' חשוב לו להשתתף. ענה ר' שלמה חיים 
בעת היותו בהתלבות הכי  ששמע לפני זמן רב שר' ברוך שמעון עבד על עצמו שגם

גדולה בלימודו, ניסה להרגיל את עצמו לא לזוז ולא להזיז אף איבר. לא תנועות 
 ידיים ואף לא אפי' נידנוד קל. ולכן הלך לשמוע, בכדי לראות מופת זה מול עיניו!

. הישיבה לודב המרכזית תמימים תומכי ישיבת בשנת תשי"ב מונה לראש
הוקמה בשנת תש"ט בעיר לוד. אז ראה ר' זושא וילימובסקי בסמוך לבתי הגרעין 

בניין נטוש בן שלוש קומות ובאותה העת הכריז על  לוד ד"חב שיכון הראשון של
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ידוע הקשר החם שהי' בין כ"ק אדמו"ר מה"מ לר' מאיר, שהחלה בפגישתם בעת החתונה בוורשא  
תר נפגשו למשך תרפ"ט שם נפגשו לאחר החתונה לזמן קצר בהוראת כ"ק אדמ"ר מהוריי"צ, ומאוחר יו

זמן ארוך כמה ימים לאחר החתונה ואז בין היתר מסר ר' מאיר את סיפרו 'אור המאיר' )כמדומני. שורות 
אלו נרשמו מהזיכרון ואפשר שלא דויק בהם דיו( לרבי, ושם כתב הקדשה יפה ומהודרת. אגב גם הניגון 

 המפורסם 'בך בטחו אבותינו' הינו ניגון המיוחס איליו.

3
ברכות )יט, ב( "מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי  - מקובל מקורד עו ישנ 
אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם שאם יזכה יבחין  ,ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו ,ישראל

לאו בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם". אולם זוהי לכאו' הוראה כללית על ראיית מלכי ישראל ו
 וקא ברגע בוא משיח צדקנו.וד

4
סיפור זה ראיתי בא' מהקבצים וזכור לי טוב ובבהירות אך כתבתי זאת גם  2שוב. כבערה  

 מהזיכרון ללא יכולת לצטט למקור.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93#%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93
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המקום כישיבת תומכי תמימים. הישיבה שם כונתה ה"פרדס", משום ששכנה ליד 
פרדס תפוזים. אחרי חג הפסח תשי"א התאחדו ישיבת 'אחי התמימים' )שהוקמה 

מאז נקראת בשנת תרצ"ח ע"י ר' אליעזר קרסיק( והישיבה בלוד לישיבה אחת, ו
'ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית'. וכאמור כשהורחבה הישיבה החל 

 ישיבה הייחודי.-משנת הלימודים החדשה זכו התמימים בראש

אך לא כאן החלה להתרקם קשריו המסועפים עם הרבי. כבר בשלהי שנת 
ר תשי"א כתב ברוך שמעון מכתב מחמם לרבי, בו הביע את איחוליו לכ"ק אדמו"

מה"מ לרגל התחלת נשיאותו. ממנו משתקפת הערצתו המיוחדת של הגרב"ש ע"ה 
 אל הרבי.

בח' אב תש"ח,  -אך גם זו אינה ההתייחסות הראשונה. הנה עוד קודם תשי"א 
פירסם רב"ש באחד מעיתוני הארץ )'היומן'( תחת הכותרת: "קרני הוד תורה". ובו 

  .5כ"ק אדמו"ר מה"מסקר את הוצאת סדרת "צמח צדק" שהוהדרה ע"י 

מספר חודשים לאחר כתיבת המאמר האמור שיגר הכותב ע"ה את המאמר אל 
ממנה מתברר על חלק נוסף של  6כ"ק אדמו"ר מה"מ שהשיב לו באגרת קודש

 המאמר שלא נדפס, וזה לשון קדשו:

 

 ב"ה, כ"ב שבט, תש"ט

 ומשכיל וכו'-אלקים נבון-ירא-הגאון איש-בשרי הרב-שאר

 מהורב"ש שי'

 

 שלום וברכה!

עת היומן, והעתק החלק שהשמיטו -בו )מאמרו במכתב-מכתבו עם המוסגר
כן מכתבי, ואתו רוב -בעתון( הגיעני באיחור זמן. ומפני רוב הטרדות נתאחר גם

שכתבתי במכתבי אליו וגם הנדפסים בהוצאותינו -הסליחה. ובודאי מסר לו . . מה
קבלתם. ואם ידפיס הערכה עליהם, או תורתו, ובטח יאשר -שנשלחו . . בשביל כבוד

ת"ח  –חנוך וכו', וישלח לנו העתקה -לעניני-בכלל בהנוגע לפעולות קה"ת מרכז
 זה.-תורתו על-מראש נתונה לכבוד

לאור גם את ספר פסקי  -סוף נגמרו ההכנות להוציא-ל אשר סוף-לא-ואני תודה
 צדק, ונמצא כבר בדפוס. -דינים להצמח
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 .747-751המאמר הועתק בספר "ימי מלך", חלק ב' עמ'  

6
 אגרות קודש חלק ג' עמודים ע־עב. 
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צדק, אחרי נתינת תודה על השבח -איזהו מקומן בהצמחובמענה על מה שהעיר ב
 ועל התהלה לפעולות "קה"ת" שבמאמרו, ואבוא על סדר מכתבו...

]המשך המכתב, הכולל תשעה סעיפים הדנים ומתפלפלים בהערותיו של 
 הגרב"ש שניאורסון זצ"ל בדברי ה"צמח צדק", נדפס ב"אגרות קודש" שם.[

 

 תו את הנשיאות:להלן המכתב שכתב לרבי לרגל קבל

 

 ערב ראש השנה תשי"א הבע"ל, ירושלים עיה"ק תובב"א

 בשרי הרב הצדיק הגאון בנגלה-כבוד שאר-הוד

 ובנסתר נשיא עדת חב"ד מוהר"ר הרמ"ש שליט"א

 

לקראת השנה המתחדשת עלינו ועל כל ישראל לטובה באתי להתברך ולברך 
דיקים לאלתר לחיים שהשי"ת ברוב רחמיו יכתבנו ויחתמנו לטובה בספרן של צ

טובים ויתקבלו תפלותנו לפני אדון כל וכ"ק אבותנו הק' זצללה"ה נבג"מ ימליצו טוב 
 וגשמיות ולגאולה שלימה בקרוב. -בעדנו שנושע בישועה שלימה ברוחניות

לרגלי  –בברכתי ברכת הדיוט  –כבודו -בהזדמנות זו ארשה לי לברך את הוד
השם לאריכת ימים ושנים טובים עד ביאת קבלתו את נשיאת העדה הקדושה, יתן 

צדק, וזכות אבותיו הק' יעמוד לו להיות רועה נאמן לעם ד' אלו להדריכם -גואל
נפש -בדרך המלך אשר סללו הראשונים כמלאכים, ולשמור על גחלת של מסירות

 שעדת חב"ד קידשה שם שמים ברבים בפרט בדור האחרון בעקבתא דמשיחא

 

 על ויתעלה כל העם ויתברכו לרגליוויהי' ד' אלקיו עמו וי

 רצון,-יהי-כן-וגשמיות אמן-ברוחניות

 שאר־בשרו מוקירו ומעריצו

 ברוך שמעון שניאורסאהן

]יצויין כי למכתבו צירף הגרב"ש הערה תורנית בדברי כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע 
 בשולחן־ערוך שלו שלא הועתקה כאן[.
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 ם בולט שייכותו וקירבתו לרבי:אולי כאן המקום לציין לכמה שביבים קטנים בה

 :7אמר לו הרבידות ושני תשכ"ז נכנס רב"ש ליחיבאדר 

אתם לקבוע שיעור בספר התניא  של אדמו"ר הזקן בוודאי צריכיםבתור נכד 
 בישיבה שתחת הנהלתכם!

 שאל הרב"ש: ומה יהי' עם הקושיות שישאלו וכו'?...

חלה תלא היו קושיות?!... בההשיב כ"ק אד"ש: נו, האם בזמנו של אדה"ז עצמו 
בשנה הראשונה, בשנה השניה. אבל בשנה השלישית כבר לא תהי'  –תהיינה קושיות 

 שום קושיות.

ובשלהי שנת תש"נ )או תשנ"א( ביקר ר' מרדכי מנשה לאופר את רב"ש. 
 ואמר: .גליון נייר של שיעור או חידו"ת אחזוכשבידיו מד ורב"ש  עראה שכניסתו ב

סם בדפוס ספר משיעורים של הרבי שציווני לפר "כרגע אני עסוק בקיום ההוראה
 .וחידושים"

 קלינברגיצחק אייזיק  ח"רההש "נפטר גיסו של רבנ "שבט תשבד' יום שלישי ב]
 . מ ללוויה"הר מ"ק אדמו"כיצא ו 770מול  הה והלוויתו עבר"ע

אישתו מ נבע דווקא מצד "ר מה"ק אדמו"נראה שהכבוד שחלק לו כרה לכאוו
 רבנית חיה מושקאעם הידידותי  קשרבתה ישהי (ש"אחות הרב)מרת דבורה לאה 

ם וגב "ט בכסלו תשנ"שישי כום בינפטרה היא . לבקרה מפעם לפעם ונהגה
 . הרבייצא יתה יללוו

עובדה ביתם. נעוץ יויצא להלוו מ"מהר "ק אדמו"כהכבוד שרכש להם שאפשר ו
ב גאנבורג שימשיך את הקשר עם אותם "לש הרבילאחר פטירת הרבנית הורה ש
    [.דה עימם בקשרשהרבנית עמ אנשיםה

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ביקר בארצנו הקדושה בקיץ תרפ"ט. כחלק מכלל 
הביקור רצה להסתובב ולהכיר את כל החוגים והעדות ולכן הלך בכל יום להכיר 
חוג אחר. יום אחד ביקר בבתי הכנסת של מאה שערים, בשטיבלאך של "ישועות 

. משם הלך ל"תורה ויראה" וכן הלאה. אדמו"ר מהוריי"צ הלך ברחובה של יעקב"
עיר, כשהוא מוקף במלווים מנכבדי חסידי ירושלים. בעוברו ברחוב חברת ש"ס 

 פתאום לא יכלו להתקדם.

 "מה קרה?" שאל הרבי.

"אשה עומדת באמצע הכביש. אשה חרדית צדקת גמורה, עם "שאל" המכסה 
 דת במרכז הדרך וחוסמת את הדרך". ענו לו.את הראש והכתפיים, עומ
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היתה זו מרת פייגא ליבע גוטפרב. שהיתה ידועה ומפורסמת בכל ירושלים 
בעיקר בפעולות הצדקה וחסד שלה. היא היתה צדקת מן הימים ההם, מן הסוג 

 שאין רואים עוד.

המלווים ניגשו אליה וביקשו ממנה שתואיל לפנות את הדרך. "דרך ארץ!"   
 בקול, אבל היא לא ניאותה. ונהיה רעש ומהומה סביבה.גערו 

שאל הרבי "מה קורה כאן? מדוע היא חוסמת את הדרך? בודאי היא רוצה 
 משהו, מה היא רוצה?". ניגשו אליה המלווים ושאלו אותה "מה רצונך?"

"אני רוצה ברכה" ענתה. באותו זמן חדרה ההסתדרות לירושלים ואנשיה החלו 
הנוער. אבות ירושלמים רבים גילו פתאום שבנם הבחורים, אינם מקלקלים את בני 

 ובחרו בדרך ההתפקרות, מחללי שבת ר"ל וכדו'. -הולכים בדרכים ישרות 

מרת ליבע רצתה שהרבי יברך אותה שצאצאיה וצאצאי צאצאיה ילכו רק בדרך 
מוטב, ואם לא, היא  -שהקב"ה רוצה ולא אחרת. אם הרבי יבטיח לה שכך יהיה 

 ב על הרצפה ולא תיתן להם לעבור.תשכ

 "היא צודקת" התרגש הרבי. "אני מבטיח לה שכל צאצאיה ילכו בדרכי ישרים".

מאז כבר עברו כשמונים שנה. למרת ליבע גוטפרב נולדו מאז יותר מאלף 
צאצאים ואין ביניהם אפילו אחד )!( שיצא חלילה לתרבות רעה, כולם הולכים 

א היתה אמנם ליטאית אבל ידעה מה כוחה של בדרך התורה והמצוות ב"ה. הי
ברכת צדיק. והרבי ידעה שהיא מתכוונת באמת ובתמים רק עם "ערליכקייט" ולכן 

 הבטיח לה נאמנה וההבטחה התקיימה.

הרבנית הצדקנית מרת פייגא ליבע גוטפרב היתה חמותו של הגאון החסיד ר' 
 לגת זו בנה את ביתו.ע"ה, ועל אדני אמונת חכמים וצדקות מופ ישראל גרוסמן

עוד בהיותו אברך צעיר לימים, כבר היה הגאון החסיד ר' ישראל גרוסמן ע"ה 
 ראש ישיבה במלוא מובן המילה.

לאחר כעשר שנים ששימש כראש ישיבת קרלין בירושלים, התבקש לשמש 
כראש ישיבת "תומכי תמימים" בלוד. ההצעה הגיעה בשנת תשי"ח במהלך חופשת 
הבראה לכל ראשי הישיבות בארץ, שהתקיימה בבניין "ועד הישיבות" בקריית צאנז 

 בנתניה.
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בחלקו של רבי המארגנים הקצו חדר אחד לכל שני ראשי ישיבות, וכך נפל 
ישראל לשהות בחדר אחד עם הגרב"ש שניאורסון. אותה עת שימש הגרב"ש כראש 

 ישיבת "תומכי תמימים המרכזית" בלוד.

במהלך היום סח הגאון ר' ברוך שמעון את דאגתו בפני ר' ישראל. הוא סיפר כי 
חותנו גאב"ד טשעבין עומד להקים ישיבה בירושלים בשם "כוכב מיעקב" ומעוניין 
בכל לבו שהוא )חתנו( ישמש בה כראש הישיבה, אך בשל תפקידו כראש ישיבת 
"תומכי תמימים", נבצר ממנו ליטול על עצמו את התפקיד, עד אשר ימצא מחליף 

 ראוי למלא את מקומו בישיבת חב"ד.

מהכא להתם, החל ר' ברוך שמעון שניאורסון להפציר ברבי ישראל ליטול על 
קומו כראש הישיבה בלוד. ר' ישראל השיב שישקול עצמו את התפקיד ולכהן במ

 את ההצעה.

באותו יום נסע ר' ברוך שמעון שניאורסון לכפר חב"ד להציע את ההצעה, 
לאחר מכן הוזמן ר' ישראל למסור כללי בישיבה, למשמע השיעור הגיבו חברי 
ההנהלה בהתלהבות גדולה, ולאחר שקיבלו את ברכתו של הרבי, נטל ר' ישראל על 

 צמו את התפקיד והחזיק בו במשך למעלה מעשרים וחמש שנים.ע

מתכיפין סיום להתחלה. הסיפור בו פתחנו עם הר"מ בליובאוויטש חסיד 
קוידינוב, העניק גושפנקא וצבעים חיים יותר להחלטת ר' ישראל לקחת את 

 המשרה בלב שלם.

בעת שהגיעה המשלחת להציע לו לשמש כראש ישיבת ליובאוויטש, חש ר' 
ישראל אי נוחות מסוימת ללמד בישיבה חב"די כאשר הוא עצמו משתייך לחסידות 

הגה"ח הרב אברהם דרייזין )מאיור( ושטח בפניו את   8אחרת. הוא פנה אל המשפיע
תחושותיו. ר' אברהם השיב לו עם המעשה הנ"ל שהתרחש בזמן כ"ק אדמו"ר 

 הרש"ב נ"ע:

תמימים" בליובאוויטש, יהודי "באחד מהזמנים, כיהן בראשות ישיבת "תומכי 
חשוב מחסידי קוידינוב. בהגיע ערב ראש השנה, כאשר מאות עגלות מלאות 
חסידים נסעו לעבר ליובאוויטש לעשות את ימי החג הקדוש במחיצת הרבי, בלטה 
מאוד עגלתו של ראש הישיבה דנן שיצא מהעיר לכיוון רבו בקוידינוב... היו 

התלוננו על כך בפני האדמו"ר הרש"ב.  בחורים שהדבר חרה להם מאד והם
תשובתו של הרבי היתה חד משמעית: 'אנחנו אוהבים חסיד אמיתי ולא שמאטע! 
)סמרטוט(. הוא חסיד קוידינוב, שייסע לרבו. איזו צורה היתה לכך אם היה נשאר 

 כאן רק בגלל משרתו!"

 "ובכן", סיים רבי אברהם, "אותו מסר תקף גם לגביך"...
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תו כראש ישיבת "תומכי תמימים" בלוד ומאוחר יותר בכפר חב"ד, בתקופת כהונ
השקיע את כל כוחו ומרצו בהרבצת התורה, במסירת השיעורים בעמקות גדולה 
ובביאור שיטות הראשונים והאחרונים על פי דרכו בשיטת הלימוד הייחודית. בכל 

ותמצית אותה התקופה, לא חס כלל על כוחותיו והשקיע את כל מאמציו מאווייו 
לבו ונפשו בתלמידיו, לגדלם בתורה ולהכניסם בעומק העיון בסוגיות הגמרא 

 בכישרון נפלא.

אך לא רק ראש ישיבה היה. הוא כיהן בפועל כראש ישיבה וכמשגיח רוחני גם 
יחד, כשהוא משקיע את כל כוחותיו בביסוס הישיבה, להחדיר בתלמידיו רוח של 

זמן קצר לאחר מינויו, כבר הורגשה עבודתו  לימוד תורה בהתלהבות חסידית. ואכן
המיוחדת עם התלמידים. הנהלת הישיבה היתה מרוצה עד מאוד מעבודתו הנפלאה 

 וכך גם דווח לרבי.

תקופה קצרה לאחר כניסתו לתפקיד המרומם כראש הישיבה, קיבל ר' ישראל 
 מכתב מאת כ"ק אדמו"ר מה"מ, בו הוא מברכו על כניסתו לכהן בקודש, בברכת

הצלחה מופלגה בכל ענייני הישיבה להעמיד תלמידים ראויים לשמם, ובנוסף 
מגלה את שביעות רצונו על כי נעם לו במיוחד לקבל את הידיעות אודות פעולותיו 

 עם תלמידי הישיבה.

 

 וזה לשון מכתבו:

 

 ב"ה, ה' תמוז, תשי"ח

 ברוקלין.

 

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות וכו'

 שראל שי'מו"ה י

 שלום וברכה!

 

בנועם נודעתי זה מכבר, אשר נכנס כת"ר לכהן בקודש בישיבה הק' תומכי 
תמימים מיסודם ובהנהלתם של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ובנו כ"ק מו"ח אדמו"ר 



 

 כא
 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ובייחוד נעם לי לקבל אחרי כן הידיעות אודות הפעולה אשר 
 ג"כ מכתב כת"ר מעש"ק. על התלמידים שיחיו, וז"ע נתקבל

 

ובעת רצון מתאים להבקשה אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה מופלגה בכל עניני הישיבה. ובנקודה התיכונה 
והפנימית להעמיד תלמידים ראוים לשמם תמים ]להעיר מערכין ל"א, א, תמימה רבי 

קסג, ב[. ביחד עם סגל הר"מ והר"י והמשפיעים אומר כו' ובפה"מ. ומזהר חלק ג' 
 דישיבה קדושה זו.

 

ובימים אלו שלפני ימי חג הגאולה, י"ב וי"ג תמוז, גאולת מנהל הישיבה כ"ק  - - -
מו"ח אדמו"ר, והרי גופא בתר רישא אזיל, הנה יהי רצון שיגאל כאו"א מאתנו בתכ"י 

י' בימים ההם לפני ל"א שנה, מכל הדברים המבלבלים, ובנצחון גלוי עליהם כמו שה
ומתוך הרחבת הדעת יגבירו חיילים בכל אותם הענינים עליהם מסר נפשו בעל 
השמחה, ולכל לראש בהעמדת תלמידים יראי ה' ולומדים תורתו תמימה )הנגלה 

 והפנימית( ומקיימי מצותיו בהידור.

 

 בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור ולבשו"ט בזה.

 הןמנחם מענדל שניאורסא
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 הרבי מיהו יודעים לא שעדיין לי מעיק
 ...א"שליט

 

 ו,מידידי לאחד ,פריז אברהם ר' המפורסם החסיד ששלח אותנטי מכתב לפנינו

 אנשים ישנם שעדיין כך על צערו את אברהם ר' מתנה ,במכתב * ז"תשכ בשנת

 דרס את במכתבו מתאר הוא * הרבי של האמיתית בגדלותו מכירים שאינם בעולם

 הוא הרבי כי יכירו קודם ,למעלה' 'מלמטה לדבריו 'תהי אשר ,הרבי של התגלותו

 :ומסיים * והשלימה האמיתית הגאולה אז תבוא וממילא ,דורנו של רבינו' ה'משה

 הזולת... על נאהב הרבי יהיה אזי ,תמיד בו תהגה מחשבתנו כאשר

 

)פעלדמן( שיחי' לכבוד ידידי הרה"ח הרה"ג וו"ח אי"א מוהר"ר מנחם מענדל 
 והרבנית רחל תחי'
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 שלום וברכה!

 

חייב אני חוב גדול למשפחת ידידי רבי סימפסון שיחיו, ואין לי במה לשלם, 
ואפשר שאין בעולם תשלום כזה שיוכל לסלק חוב כזה. ולכן הנה ברכתי הוא 
מפנימיות נפשי. אני מברך את הזוג, בנכם היקר הרה"ת פנחס שיחי' הכהן עב"ג 

טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות. -מהוללה מרת פנינה תחי', במזלהכלה ה
ויקויים עליהם ברכת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במילואו בגשמיות 

 שהם יכבשו את העולם. -וברוחניות, "וכבשוה" 

טוב לכם, שיהיה לכם רוב נחת מהם, בגשמיות וברוחניות, עד -טוב מזל-גם מזל
טוב לבבי לאביכם רבי סימפסון, שיראה נחת -סור בשמי מזלבלי די ממש. נא למ

מהם ומכל ילדיו שיחיו, ושהשי"ת יעזור לו שהוא יהיה מסדר הקידושין גם אצל 
 הבנים של הנכדים שלו, מתוך שמחה ועונג, אמן כן יהי רצון.

 השגחה עליונה:

ערב החתונה, בשעה טובה ומוצלחת, נפגשתי במקוה עם תייר מברוקלין. 
 תי אותו: "האם אתה יודע על הליובאויטשע'ר רבי?"שאל

 הוא ענה: "כן!"

 שאלתי אותו: "האם ראיתם אותו?"

 והוא השיב: "כן, רבי יפה!"...

אמרתי לו: "הוא לא רק רבי יפה. אלא הוא הרבי של כל העולם". אומר לי אותו 
 תייר: "יהודי, אפילו חצי עולם גם מספיק..."

 ה'משה רבינו' של הדור".אמרתי לו: "לא! הוא באמת 

 ואז הוא ענה לי: "אל תדבר שטויות... הוא אוכל והוא שותה. הוא יהודי טוב".

 מאוד העיק לי שאף אחד עוד לא יודע מיהו הרבי שליט"א. -

 

אצלי ברור, שהתגלותו תהיה, לא בדרך מלמעלה, אלא מלמטה למעלה: כולם 
בדרך  -אדם הכי גדול -א הבןאדם הכי גדול; וכאשר יכירו שהו-יכירו שהוא הבן

ממילא יהיה 'יידישקייט', ורוח הטומאה תסתלק לאט לאט. זאת אומרת, שהכל ילך 
באופן טבעי. לא למעלה מהטבע. יהיה חדור שטבע גופא הוא למעלה מהטבע. גם 

 הגישה לזה תהיה בדרך הטבע.

יכול כשאני רואה, שעדיין לא יודעים מיהו הרבי שליט"א, זאת אומרת שח"ו זה 
 עוד להמשך משך זמן רב... אתה בטח מבין עד כמה מצער אותי מה שיקרה מזה.
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אתה יודע, מענדל, מי אשם בזה? האברכים שלנו! קומץ המקושרים... ואני 
 ואתה בכללם...

כך, -בזה שאנחנו מסתירים את הרבי לעצמנו. מפחדים לדבר עליו, עד כדי -
 שאנחנו לא חושבים עליו...שאנחנו מסתירים אותו אפילו מעצמנו! בזה 

מכיר אני אותך, שאתה צריך הכל שחור על גבי לבן, ולכן אני מעתיק לך כמה 
 י"ג תמוז בהקדמה:-שורות מקונטרס י"ב

 

"ועל כל אחד ואחת מאתנו כולנו לדעת, היינו להעמיק דעתו ולתקוע מחשבתו 
מיות בזה, אשר הוא הוא הנשיא והראש, ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות בגש

ידי ההתקשרות אליו )וכבר הורה במכתביו איך ובמה מתקשרים( -וברוחניות, ועל
 קשורים ומיוחדים בשרש ושרש השרש עד למעלה מעלה כו'".

 הבט והתבונן טוב בכמה מהמילים:

 אומרת, שאפילו נשים מחוייבות לחשוב על זה.-ואחת": זאת (כל אחד)"

 ובאיזה אופן לחשוב על זה?

באופן הכי נעלה, בהעמקה בדרך  -: אשר פירוש הדבר הוא "להעמיק דעתו"
 עיון בפרטי פרטיות,

כך שקועה בזה, שהיכן שהוא רק הולך, -"ולתקוע מחשבתו": המחשבה שלו כל
מחשבתו תמיד עסוקה בעניין זה. עד כדי כך הוא צריך  -והיכן שהוא רק עומד 

 להיות עסוק בזה!

 מה הוא צריך לחשוב?

ראש: כמו שהראש כולל בו כללות החיות של כל אברי שהוא הוא הנשיא וה
אומרת, שממש כך צריך לחשוב -הגוף, וממנו הולך החיות בכל האברים. זאת

ולברר את העניין לפרטי פרטים; עד שיוחדר אצלו, שהן הבריאות, והן הפרנסה, 
שמה שאני לומד, ואלמד, ואתפלל,  -והן בריאות בני ביתו שיחיו, והן ברוחניות 

 צון לעשות מצווה, ועשיית המצווה,והר

 הנה הכל אינו שלי, אלא של הרבי שליט"א. -

עוזר הקב"ה  -פי דרך החסידות, בהעמקה כפי הנ"ל -וכשמתעמקים בזה על
 שיכולים להבין את זה טוב מאוד.
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שמצוים אפילו  -ומה"ואחת", רואים גודל החיוב והנחיצות שיחשבו על זה 
 פן כזה: להעמיק דעתו ולתקוע מחשבתו.לנשים לחשוב על דבר זה ובאו

וכשמתעמקים בזה, אזי המילה בעצמה "ואחת" זועקת אלינו: 'געוואלד 
קינדער'! תתמסרו לזה בשימת לב, וכל אחד יחפש עצות, כל אחד ואחד לפי מה 
שמשער בליבו, התבוננות כזו או התבוננות כזו, רק כדי למצוא את הדרך איך 

כך שזה יהיה -יט"א "יתיישב" אצלנו בלב, עד כדישכ"ק אדמו"ר מלך המשיח של
 בדרך ממילא נאהב גם אל הזולת.

צריכים לדעת שזה נוגע בחיי נפשנו ממש. רק בשביל זה ירדה נשמותינו לעולם 
מוכרח הוא ללכת ליחידות  -הזה, ומי שאינו יודע את הדרך איך לגשת לזה 

 ולשאול עצה לזה.

יבורים שלך, כל מה שאתה מדבר אל לך, מענדל יקירי, אומר אני: כל הד
מושפעיך וכל סביבתך, צריך שיהיה בו תוכן רק על הרבי שליט"א; ואזי, בעוד זמן 

 קצר, אתה לא תכיר את עצמך ולא את סביבתך...

 היו בריאים ילדים, בגשמיות וברוחניות,

 אברהם פאריז
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  התמים של תפקידו

 הליובאוויטשי
 

 התלמידים ואלה המערכות בכל כיום הלומדים, מימיםת תומכי ישיבת תלמידי"

 הנני — פה איננו אשר ואת פה ישנו אשר את, והזמנים הזמן במשך ילמדו אשר

 בתורה נפש במסירות עבודה של השתתפות של ברית, ברית היום אתכם כורת

"... כתבה מרתקת בעניין פשרות ובלי ויתורים בלי, שבלב ועבודח שמים ויראת

תמים נכתבה בידי אומן ע"י הרה"ח חנוך גליצינשטיין בעיתון 'שערים'  תפקידו של

  בשנת תשי"ב * כתוב רהוט ובלול בדברי כ"ק אדמו"ר נ"ע מייסד הישיבה *

  שוכתב מחדש ע"י מערכת איבערלעבן

 

לכאורה ישיבות ככל הישיבות הן הישיבות הליובואוויטשות הנקראות בשם 
בראותנו כוחה הנפלא של הישיבה  "תומכי תמימים ליובאוויטש". אך



 

 כז
 

הליובאוויטשית והשפעתה המרובה על תלמידיה הרבים, שנפוצו בכל ארבע פינות 
העולם והביאו והכניסו שפע של חיים רוחניים בכל דבר ויהא אפילו הקל ביותר, 
תלמידים שבכל מקום בואם ויהא המקום אפילו הנידח ביותר נעשו בבחינת טופח 

יא ברכה של חיי תורה ויראת שפים צרופה לכל הסביבה. על מנת להטפיח להנ
תלמידים שכל הווייתם אומרת כבוד והדר לדרכי הנועם של תורתנו הקדושה 

תלמידים אשר בלהט של מסירות נפש לחמו בכל מונע  -ומנהגי ישראל סבא. 
ומעכב והמשיכו את שלשלת הדורות הקדושה ביסוד ישיבות ובתי חינוך לחנך 

הדור הצעיר בדרך התורה והיראה. ולא רק על תלמידיה ולהדריך את 
הקבועיםשלמדו בה כמה שנים האצילה הישיבה הליובאווויטשית האצלה נפלאה 
ורבת פנים כי אם גם אלה שהיו בה רק בבחינת "עוברי אורח'' בלבד, שלגמו רק 

היה ויש בו בכח "לגימה"  -לגימה מועטת ממעינותיה של הישיבה הליובאוויטשית 
ו משום העמדת התלמיד ז

בקרן אורה של תורה ועבודה 
חסידית, בדרך של מסירות 
נפש ממש. בראותנו כל זה 
מוכרחים אנו לאמר שדבר 
מיוחד במינו ישנו בעצם יסודה 
של הישיבה הליובאוויטש שבו 

גבורה בדרך של מסירות נפש של גלום סוד עמידתם הגאה והאמיצה, עמידת 
 תלמידיה.

מה גדול  כחה, של ישיבת "תומכי תמימים  ליובאוויטש"? והשאלה נשאלת: ב
 ולאיזו מטרה נוסדה, ומה הם תפקידיהם של תלמידיה?

הישיבה הליובאוויטשית הראשונה נוסדה על ידי האדמו''ר רבי שלום דובער 
נ''ע שניאורסאהן )אביו של האדמו''ר רבי יוסף יצחק נ"ע שנאורסאהן 

ה ליובאוויטש וכה היו דבריו בעת יסדו ישיבה מליובאוויטש( בשנת תרנ''ז בעייר
 קדוש־ זו )ט"ו אל־ל י  תרנ"ז(: 

"את הישיבה שהנני מיסד  בעזרתו ית' כהיום, משאלי מאתו ית' ויתעלה אשר 
יאציל עלי' רוח של יראת שמים, רוח של עבודח  ופועל, רוח של נועם המדות, רוח 

שנן כמה ישיבות  במדינתנו )כן של קבלת עול מלכות שמים. הודו  לה' כי טוב. י
ירבו( אשר בלי ספק יצאו מהם מורי הוראה בישראל תלמידי חכמים מופלגי תורה. 
ואני ביסדי היום ישיבת תומכי תמימים לא אל זה בלבד אכוון. אין אני דורש אשר 
תלמידינו יהיו דוקא מורי הוראה תלמידי חכמים ומופלגי תורה, רק הנני בכל תוקף 

ת כן הנני מיסדה, כי תלמידינו יהיו יראי אלקים' עובדי ה' מקרב ולב עוז על מנ
אמת ואשר פרים יתנו בקיום המצות בחבת הקדש ולכשיגדילו ויהיו לאנשים, כל 
אחד ואחר מהם ידע חובתו ותעודתו בחיים בעד "תורה תמימה" ואז נועם היהדות 
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.. )ראה מכתבו של הטהורה יהל במושבם ובכל מקום משכנותם יהי'  תורה אור''.
 האדמו"ר מליובאווויטש נ"ע מיום  יו"ד מנחם אב תרפ''ה(.

בעת התחלת הלימודים בישיבה אמר מייסד מוסד קדוש ונעלה זה: "יהי רצון 
שתשרה שכינה במעשה ידינו. ביום הרביעי למעשה בראשית נתלו המאורות. היום 

ותשעים ותשע שנים.  ח"י אלול יום הקדיש בו נולד הבעל־שם־טוב לפני מאה שנה
הנני מדליק את  -אשר לעת עתה לא  קראתיה בשם  —בהתחלה זו בהישיבה 

המאורות שהבעש''ט והרביים הנחילונו, למען אשר תקוים ההבטחה של יפוצו 
 מעינותיך חוצה להחיש את ביאת משיח צדקנו''...

 אכן דברים ברורים ומבוררים משמיענו מחולל מוסדות "תומכי תמימים" על
רצונו ומטרתו ביסוד  מוסד קדוש זה. המטרה היא "להפיץ את המעינות חוצה'' 
המעינות הם תורתו ושיטתו של הבעל־שם־ טוב מחולל ומיסד תורת ושימת 
החסידות וכפי הידוע שהבעל־שם־טוב שאל את המשיח: "אימתי  קאתי מר" ומשיח 

צריכים המפיצים  ענה לו:  "לכשיפוצו מעינותיך חוצה''! ולשם הפצת המעינות,
להיות חדורים ברוח של  יראת שמים, של עבודה ופועל. של נועם המדות ושל 
קבלת עול מלכות שמים! לדעת חובתם ותעודתם בחיים בעד תורה תמימה, ולשם 

 כך נוסדה ישיבה זו. 

בשמחת תורה שנת תרנ"ח אחרי ההקפה השביעית שהיתה בדביקות עצומה 
שם הישיבה  -נ"ע: "תומך תמימים  הושיעה נא"  אמר האדמו"ר רבי שלום דובער

היא  "תומכי תמימים'' והכונה היא לתורת ה' תמימה תורת הנגלה ותורת החסידות 
היא פנימיות התורה והמאור שבה. כך נוסדה הישיבה "על יסוד מוסד של אורים 
ותומים. שמאירים הדברים ומתמימיםאת דבריהם". )ראה "מאמרים" ער"ח תמוז 

 ברוקלין(. תש"ב 

בסדר הלימידים של הישיבה הוקצב זמן מסוים בכל יום ללימוד תורת החסידות 
החבדי"ת והשגיחו במיוחד להשריש בלב התלמיד "התמים" את העבודה שבלב זו 
תפלה באריכות ההתבוננות בהתאם לתורת החסידות החבדי"ת. במלואת שלש 

ע מליובאוויטש שמינהו שנים להתיסדות הישיבה צווה המיסד לבנו האדמו"ר נ"
למנהל פועל של הישיבה, להקהיל את התלמידים עם המשפיעים והמשגיחים ופנה 

 אלהם בדברים אלה:  

"עם ישראל הוא ארץ חפץ של הקב"ה שבו הטביע את כח הצמיחה בגילויי  -
אורות תורה, ומצות ועבודה שבלב. ישיבה נקראת "כרם ה'" ובו גדלים אילנות 

 עושות פרי.  
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"מדיני הכרם הוא שאסור להנות מפירותיו שגדלו בשלושת השנים הראשונות.  -
הפירות שגדלו בשלשת השנים הראשונות הם "ערלה" ואסורים בהנאה. הפירות  

 של השנה הרביעית הם "רבעי" ומותרים בהנאה רק שצריכים לפדותם. 

גדלו  "לכרם ה" של ישיבת 'תומכי תמימים' נתמלאו שלש שנים. פירות טובים -
במשר זמן זה, אך פירות ערלה הם. למדו הרבה נגלה ויודעים ללמוד בטוב, 
בישיבות אחרות היו מכתירים אתכם בתוארים ובשבחים נעלים ביותר, עילויים 
תלמידי חכמים  גדולים, גאונים וכדומה. למדו חסידות וישנם כאלה שעסקו 

ף 'מהם ריח של גאוה בעבודה שבלב הפירות טובים הם, אך פירות ערלה הם שניד
 וגסות הרוח ועל כלם  החזקת טיבה לעצמו".

הדין הוא שפירות ערלה אסורים לעולם ולא יכולים לפדותם. הגאוה גסות  -
הרוח והחזקת טובה לעצמו שבא מלימוד התורה  וההתעסקות בעבודה שבלב, זוהי 

היא ערלת הלב, שלא יכולים לפדותה, זאת אומרת לטהרה או להכשירה. תקנתם 
 ביטול והעברה מהעולם על ידי תשובה ודמעות מכבסות... 

עכשיו מתחילה השנה הרביעית בכרם ה' של ישיבת תומכי תמימים. פירות  —
להעלותם  —של השנה הרביעית מותורים בהנאה בשני אופנים. בזמן הבית 

לירושלים  ו"ירושלים" פירושו יראה שלום. ובזמן הזה צריכים לפדותם ולבטל 
 הפדיון בטול גמור.   מטבע

הרב נ"ע מליובאוויטש מספר, שבעת שאביו דיבר אדות "פירות ערלה" פרצו 
אחדים מהתלמידים  ה"תמימים" בדמעות תשובה, דבר שעשה רושם עז על כל 

 הנוכחים.

 והרבי המיסד המשיך:  

"מובטח לי )וידוע ההבדל  בין "בטוח" ל"מובטח"( שתלמידי  "תומכי  —
יגשימו בפועל במסירות נפש  —ובארבע פינות העולם יפיצו  —יהיו תמימים" באשר 

 את  הכונה העליונה של "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים". 

"העמד את  —פנה המיסד אל בנו האדמו"ר נ"ע מליובאוויטש  -"מנהל פועל"  -
:  צבא 'תומכי תמימים' רוצה אני לכרות אתם ברית של עבודה" ופנה אל התלמידים

"תלמידי ישיבת תומכי תמימים, הלומדים כיום בכל המערכות ואלה התלמידים 
הנני  —אשר ילמדו במשך הזמן והזמנים, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה 

כורת אתכם היום ברית, ברית של השתתפות של עבודה במסירות נפש בתורה 
דין, את ההר ויקוב ויראת שמים ועבודח שבלב, בלי ויתורים ובלי פשרות 'יקוב ה

הדין דצמצום הראשון את ההר של העלמות והסתרים, יקוב הדין של פמליא של 
 מעלה את ההר של חבורת מפיצי ההשכלה". 

למכה, הקב"ה הקדים הרפואה  של התייסדות  קודםהקב"ה בורא רפואה  -
ישיבת תומכי תמימים למכת המלמדים של חברת מפיצי ההשכלה. מובטח לי 



 
 

 

 ל
 
 

 

מימים תחזק על חברת מפיצי ההשכלה והכפירה בתורה ומצוות שהם שתומכי ת
 מפיצים, אשר תלמידי ה"תמימים  עתידים לתקן"... )ראה שם(. 

באותו מעמד אמר לפני תלמידי ה"תמימים" את שיחתו המפורסמת "כל היוצא 
למלחמת בית  דוד כותב גט כריתות לאשתו", שיחה שהראתה את הדרך בעבודה 

מידים של ישיבת תומכי תמימים שבעז"ה הביאה פירות טובים לאותו דור תל
 בלימוד הנגלה בעבודה שבלב ובהנהגה טובה. 

זהו גילוי משיח  —אומר הרבי  נ"ע מליובאוויטש מיסד הישיבה  -"בית דוד"  —
בן דוד שכפי שהבאנו לעיל הרי היתה, תשובתו של המשיח אל הבעש"ט על שאלתו 

וצו מעינותיך חוצה" שמעינות הבעש"ט תורתו ודרכי "לכשיפ —"אימתי קאתי מר" 
העבודה של תורת החסידות יתפשטו בכל העולם וזהו תפקידם של תלמידי 
ה"תמימים'' שיצטרכו לעמוד במלחמה עזה נגד כל המונעים והמעכבים, שיתרבו 

 דוקא בזמן האחרון של עקבתא דמשיחא.  

יש לה טכסיס מיוחד  -ה זו אומר הרבי נ"ע מליובאוויטש בשיח -"בית דוד"  -
עצמי "לא  בחיל ולא בכח כי אם ברוחי", חיל וכח זהו מוסר ותוכחה ורוחי זהו  

 פנימיות התורה, חסידות, השגה אלקית ועבודה שבלב.

שצריכים  -ממשיך שיחתו של הרבי נ"ע מליובאוויטש   -"תמימים הם אלו  -
כלל ישראל מאויבי ה'   לשרח צבא מלחמת בית דוד אלו הם שצריכים להציל את

 -ביובל של עקבות משיחא, "היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו' 
הסדר בגשמיות הוא שאיש צבא מוכרח להיות בריא, לא רק שלא יהיה בעל מום כי 
אם בריא בכל רמ"ח  אבריו ושס"ה גידיו. אף איש הצבא שצריכים למלחמת בית 

ק הוא שהוא איננו בעל מום ברמ"ח איבריו שהם דוד צריך להיות בריא, לא מספי
רמ''ח מצוות עשה, ושס"ה  גידיו שהם שס"ה מצות לא חעשה, צריך הוא להיות 
בעל כח ולהיות חזק 'בעבודת השי"ת וביראת שמים". )ראה שיחתו של האדמו"ר 
רבי שלום דובער נ"ע מליובאוויטש, שמחת תורה תרס"א, נדפס בברוקלין בשנת 

 תש"ב(.

ן זהי התפקיד הקדוש שהוטל  על שכמם של תלמידי ה"תמימים" תלמידי ואכ
הישיבות הליובאוויטשית שאלפים מהם זכרו וקיימו את דברי רבמם ומנהיגם 
במסירות נפש יוצאת מהכלל, בעוז ובעצמה שאין לתארה לשם הפצת תורת 

ים" החסידות, של הבעש"ט וזהו פרי החינוך המיוחד במינו שמוסדות "תומכי תמימ
  נותנים לתלמידיהם''.
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 "מזכרת נצח"
אולי אין זה חלק מהפולקלור החסידי בכלל ושל תמימים בפרט לכתוב טורים 
וכדו' והכן אין זה טור פורמלי אלא סה"כ כמה שורות שנכתבו ע"מ לשתף אתכם 

מא יחזק את רגש התקשרותינו לכ"ק אדמו"ר מה"מ תבסיפור השגחה מופלא שמס
בכך שממשיך לפעול פעולותיו ולהשפיע השפעותיו בעולם ללא  ואת האמונה

שינוי וללא הפסק כלל. זן ומפרנס אותנו באמונה פנימית ומוחשית. ואם בכלל 
"חבר לכל אשר יראוך" כ"ש שלאנשי משה, שבט לוי התמימים שה"ה יקרים 
שביקרים ההשפעות הינם באין ערוך. רק נפקח את עניינו קצת ונראה איך שהמלך 
זה שמידתיו גבוהים אף משכל העם הרי מצד רחמיו וטוב ליבו מרומם אותנו 

 גשמי ורוחני גם יחד! -ומשפיע עלינו רוב טוב ושפע 

 זה' הי. מאומת קורונה חולה יד-על ששהיתי על התבשרתי וחצי כחודש לפני
י שתכין לי ובקשת לאימי טלפנתי ההודעה ברגע. ד"חב בבית שחרית תפילת בגמר

דת הבייסמנט בכדי שאגיע הביתה ואוכל להכנס לאלתר ללא שהות את יחי
בינתיים. עברו כחמש דקות עד כניסתי לבידוד. בחמש דקות אלו הספיקו להכניס 

 ליחידת הבידוד סה"כ שולחן, כיסא, מזרון ועלון בית משיח.

פוס הטי מחלת על כתבה ברגר ז"שנ הנודע החוקר פרסם שבוע באותו. אז
חללים רבים שר"ל אף לא פסחה על משפחת הרב. אחד  הארורה שהפילה

מהסיפורים שתפסו אותי, הי' שבשנת תרס"א בנו של הרה"ח מאיר שלמה ינובסקי 
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ישראל לייב נפטר ממהמחלה ואביו מאז פטירתו, ליבו נשבר ונכנס לעצב עמוק,  -
 ערווו בעיר. חברו הטוב ר' אשר נקוליימה שגרם לפגיעה במהלך התקין של רבנות

)גרוסמן( כשהגיע לליובאוויטש מסר לכ"ק אדמו"ר מהרש"ב את מצבו של מאיר 
שלמה. וכששמע זאת כ"ק אדמו"ר נ"ע הביא לר' אשר מכתב בו מנחמו, מועדדו 
ובין היתר הוסיף שבאם המכתב יגיע לפני פסח אזי שישתדל ללמוד ביחד עם חתנו 

אדמו"ר מהר"ש(. כשראיתי לכ"ק  -)ר' ליויק אב כ"ק אד"ש( 'וככה הגדול' )תרל"ז 
זאת הי' זה כמה ימים לפני פסח. ולקחתי על עצמי גם, ללמוד את ההמשך הנ"ל. 
ניסיתי לקבוע חברותא, התקשרתי שלחתי מסרונים והכל ללא הועיל. לא מצאתי 
מי שיסכים לקבוע חברותא בהמשך הנ"ל. גוט. החלטה זו החלטה והתחלתי ללמוד 

תי ולמדתי משך זמן ניכר. אך דא עקא כנראה לבד. בשבועות הראשונים התמד
מחוסר סדר יום מסודר ומכל מיני תירוצים שונים ומשונים התחלתי לקצר בזמן 
הלימוד וממילא באיכות עד שבוע שעבר. שאז החלטתי לקחת את העניין ברצינות. 

ללמוד  . התקשרתי לחבר ולחצתי עליוובהוספה. 'בקיאות בתורת רבותינו נשיאנו'
 …לסיים את ההמשך הנ"ל ולסיים המשכים הרבה -ועכשיו בסימן עימי. 

 התולדות בספר עילעלתי-קראתי השינה לפני .פ"תש. קדושים אחרי. שבת ליל
סיקרן אותי גם לדעת בנעשה  )עקב התעסקותי בתורתו ש"מהר ר"אדמו ק"כ של

 מעשה הינו, שם המוזכרים הנפלאים הסיפורים יתר בין. בזמנים אלו בהם נאמרו(
מסויים הבטיח כ"ק אדמו"ר הזקן  מעשה עשיית שבשכר מסופר שבקצו( ארוך)

ללמוד עם הצ"צ פעמים בשבוע נגלה ושלוש פעמים בשבוע חסידות ואחד 
מהקיצורים שכתב כ"ק אדמו"ר הצ"צ בקובץ "קיצורים והערות בספר התניא" הינו 

 קיצור מאותם מאמ' ששמע אז מסבו אדה"ז.

די ובבוקר כשראיתי את הספר הזה שוב. נזכרתי במעשה י-הנחתי את הספר על
 הנ"ל והתחלתי לחפש את הקובץ הנ"ל שידעתי שישנו אצלי בנמצא.

 ראיתי, להימצא אמור' הי לכאורה ששם ארגזים בכמה ממושך חיפוש לאחר
 מה אמצא אם בספרייה אחרון חיפוש לעצמי אמרתי, הקובץ למציאת מוביל שאינו

 ...אחר שהומ אלמד לאו ואם טוב

רק אקדים. זכרתי שיש לי שני קבצים כאלה. ושניהם קניתי שנה שעברה 
בקבוצה. אחד חדש שקניתי יחד עם סידור קטן לפסח. והשני קניתי חודש אח"כ 
)בסביבות חודש אייר אשתקד( במכירת ספרים ישנים המתקיימת פעם בחודש 

 .770לערך, מחוץ ל
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 והספרים הקבצים כל את מיינתי .בקבוצה שהותי לאחר הביתה כשהגעתי
 י שאחד משני הקבצים הללו זרקתי לגניזה. וזכרת שהבאתי

מקוצר שערכתי בספרייתי מצאתי לבסוף את -נחזור לשבת. לאחר חיפוש משנה
הקובץ המיוחל. "קיצורים והערות בספר התניא", אחזתיו בידי ירדתי לסלון הנחתי 

כוס תה עם חלב בחזרתי לשולחן  ע"ג השולחן את הקובץ והלכתי להכין לעצמי
נגש לכיווני אחי עם הקובץ בידו ומראה לי שבתוכו מונח דולר... נתקבל מידי הרבי 

... בעודי המום ואחוז הלם, אמרתי אם הדולר מונח 1989שליט"א ערב כ"ט אלול 
 בתוך הקונטרס אולי גם הקונטרס חולק ע"י כ"ק אד"ש...

 הבאה השורה את לי והראה' ט"תשמ ויותהתוועד' ספר עם אבי חזר דקה לאחר
ספר "קיצורים והערות  -דמו"ר שליט"א נתן לכאו"א מהנאספים שיחיו א ק"כ"

 לספר התניא" הוצאה מיוחדת ושטר של דולר" .

יחלקו עתה ספר זה בשיחה קודם שחילק כ"ק אד"ש את הקונטרס אמר: "
ם של נשיאי חב"ד צדק. ותורת-ל"מזכרת נצח" שתוערר על לימוד תורתו של הצמח

 -בכלל, ופנימיות התורה בכללות דכללות. וכדי שלא לעשות חילוקים וכו' וכו' 
 ". יחלקו ספר זה רק להנוכחים פה שיגשו עתה לקבל הספר

 וכמעט, 770ב שלי בבאקס זמן משך מונח' הי הקובץ. ההשגחה גודל את וראו
 לנוכחים רק שחולקה" נצח מזכרת" אותה ה"ב הנה זאת ובכל, לגניזה אתו וזרקתי

אך אע"פ שהייתה תחת ידי משך זמן בכל … התגלגלה לידיו זכיתי, אז בהתוועדות
 !א דאנק רעבעזאת רק לאחר קבלת ההחלטה... התגלתה במלוא הדרה מול עיני. 

 
 שליחות כ"ק אדמו"ר מה"מ 
 בישיבת תות"ל נתניה ארה"ק

 הכהן סוחייק בנימין
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 לחידודי
 ובחיי רבי גאולה ומשיחבנגלה חסידות  שאלות בקיאות

 נגלה

מסלקין -למה המלוה שיורד לנכסי הלוה לגבות חובו קודם שיתבענו .א
 אותו,הרי הנכסים משועבדים לו?

 )בבא בתרא קעד א( 

 

 אחד מן השותפים שבא לחלוק שלא בידיעת חבירו, בפני מי צריך לחלוק?. ב

 )בבא מציעא דף לא ע"ב(  

 

 חסידות

 ין הפרסא שלפני עולם האצילות?מהו ענ .א

 )סה"מ תר"נ ע' רפד( 

 



 

 לה
 

 למה מלכות יש לה כח העצמות לברוא יש מאין?. ב

 )סה"מ תרס"ו עמ' תקנב(

 

 גאולה ומשיח

מה הפירוש במ"ש בישעי' )סה, כ( שלע"ל "הנער בן מאה שנה למות" הרי גם  א.
 כתוב בישעי' )כה, ח( שלע"ל "בלע המות לנצח"?

 וועדות יום ב' דחג השבועות תשי"ב()שיחות קודש, הת

 

מובא בחז"ל )שבת לב, ב( שלעת"ל יהיה לכל יהודי "ב' אלפים וח' מאות ב. 
 עבדים". האם העבדים יהיו נחשבים כגרים?

 (960)התוועדויות תשמ"ד ח"ב ע' 

 

 התקשרות

 לבקר את אמו, וע"י איזה פעולות כיבד אותה? מתי נהג הרבי מה"מ של .א

 כשהגיע לארה"ב? מו"ר מוהריי"צ להרבי מה"מדה אומה צו. ב

 מתי ביקרה הרבנית נ"ע במחנה גן ישראל? ובקשר למה?. ג

 כמה פעמים, ובשביל מה?ניו ג'רסי הגיע הרבי מה"מ כבת ב. באיזה תחנת רד

 מתי ולמי חילק הרבי מה"מ מצה ללא כל קשר לפסח?. ה

בב' ניסן ' הספרישיחה על מרפסת בנין . בקשר למה אמר הרבי מה"מ ו
 ה'תשמ"א?
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 תלזכו

 כ"ק אדמו"ר מה"מ 

 מהרה יגלה אכי"ר


