
"יובל היא"
תר"פ. שיחות, אגרות, בקשר ל-100 שנה

תומכי-תמימים בעת משבר
הישיבה  את  נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  העביר  ניסן  בב'  ההסתלקות  לאחר     
הישיבה  פתיחת  על  לשנה.  קרוב  התקיימה  שם  לרוסטוב,  אליו  מקרעמענטשוג 

והנהלתה סיפר הרה"ח ר' יצחק גולדין ע"ה ברשימת זכרונותיו:
    "אחר חג הפסח ]תר"פ[ התחיל לדבר ]כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע[ 'איך וויל 
תו"ת זאל זיין ארום מיר' ]= חפץ אני כי ישיבת תו"ת תהא בקרבתי[. תו"ת הי' אז 
בקרעמענצוג. המצב בבית חיינו הי' בדוחק עד למאוד, מיא איז גיווען אפ גיריסון 
פון דער וועלט ]= היו מנותקים מהעולם[; הי' קשה עד למאוד קישור המכתבים ]= 

שליחת מכתבים לחו"ל[.
    . . כעבור ערך שבוע או שבועיים באו ערך פ' ]= כשמונים[ בחורים, קרועים, 
חולים, ר"ל; הלבושים שלהם היו מ'סחורה' ]= בד[ של שקים, פשוט פון ֶזעק ]= פשוט 
ארוגים משקים![, ונוסף לזה - קרועים. כ"ק נבג"מ הי' מביט מבוקר עד ערב ע"י 

החלון שיצא לחצר על כל א' וא' בפרט.
    . . כ"ק אדמו"ר נבג"מ אמר, 'עס איז מלחמה־צייט, מאבאליזירטע סאלדאטון 
מאכט פאר אפיצירין ]= זוהי עת מלחמה, טירונים הופכים לקצינים[' . . והתחלתי 
לבקש שיקחו את ר' אלתר מָפּאטשעּפ בתור משגיח דא"ח. ואמר כ"ק: 'יצחק, דעם 
מצב ווייסטו דאך בעסער ]= הרי המצב )הגשמי( ידוע לך היטב, ואף יותר ממני[. 
דא"ח  ההוצאה; המשגיח  על  השי"ת  יעזור   – תו"ת  יהי'  'אם  ועניתי:  דעתך?',  איך 
הוא איש הפנימי של תו"ת, ולולי זאת – איזה יתרון יש בתו"ת?!', והצעתי רק ליקח 
את ר' אלתר הנ"ל. והרש"ג שליט"א עמד ]על כך ואמר[ שאי אפשר ליקח הוצאה 
כזו ]= לשלם משכורת שתספיק לפרנסת ר' אלתר[ בזמן דחוק כזה . . וענה כ"ק: 
'אני מסכים עם יצחק. גיי און נעם אלתר'ן ]= לך והבא את אלתר[, והשי"ת יעזרך 
ותצליח'. ולא חיכיתי זמן רב, ותיכף הלכתי אל השוק – מקום שהי' ר' אלתר הנ"ל 

עומד ומוכר לנכרים ונכריות קוואס ]= משקה אלכוהולי מוגז[.
    לראות את ר' אלתר הנ"ל במצב כזה, הי' כל לב נמס. הוא הי' בשצעדרין משגיח 
ומשפיע שלי, איש חכם לב ־טוב, בנוגע לתו"ת – עובד ומשכיל. כל ענין פרטי של כל 

בחור מתו"ת הי' אצלו ענין נפשי. והוא, ר' אלתר, הי' צריך לעמוד בשוק.
    וכשבאתי אצלו אמרתי לו: 'ר' אלתר, מה יהי' התכלית מזה? יותר טוב שתלכו 
חפצתי  מאוד  שמאוד  יצחק,  לי[,  האמן   =[ מיר  'גלייב  לי:  וענה  למשגיח'.  לתו"ת 
יותר בתו"ת מלעמוד פה; אבל מה אעשה, דיא קינדער בעטין ברייט ]= העוללים 
שואלים לחם[' )אז הי' מצב כזה, לא היו מדברים ודורשים - רק לחם(. ועניתיו: 'כ"ק 
אדמו"ר נבג"מ הסכים שתלכו לתו"ת', וענה לי: 'אם אתה לוקח ע"ע שאתה תשלם 
את משכורתי, אז אלך', ועניתיו, 'הן'. ותיכף לקח דעם עמער מיט די קוואס ]= את 
הדלי ובו ה'קוואס'[ ושפך, והלך בשמחה רבה. ואז אמרתי לו כל הענין ]המסופר 
לעיל[, ולמחרתו יצא על משמרתו, ובהאולם הי' שמחה רבה כשראו את ר' אלתר 

הנ"ל על הבימה".

)מתוך 'תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית' פרק ס(

ימים ראשונים
כיון שהוא 'תמים' - בוודאי יצליח

 "בהתוועדות שמחת-תורה תרצ"ז, אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר: ישיבה – צריכה 

להיות, וצריכים להשתדל בזה, ובמסירות-נפש. כי, תמימים הם בניו של אאמו"ר, 
ולכן צריכה להיות להם מס"נ כדי למלאות כוונת אאמו"ר".

את  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אמר  שאליו  ניכר, שהאברך  הדברים  מתוכן   .  .     
"ישיבה,  כוונת הדברים  מובן: מה  אינו  וא"כ  בעירו.  ישיבה  לו  היתה  הדברים, 
צריכה להיות" – בה בשעה שקיימת כבר ישיבה? הרי כוונתו של הרבי לא היתה 
סתם להעניק לו "יישר-כח" על קיומה של הישיבה, אלא אמר את הדברים בלשון 

הוראה: "ישיבה צריכה להיות", מהי איפוא ההוראה בכך?
    אלא מכאן ראי', שיכולה להיות מציאות שתהי' ישיבה במקום מסויים, 
צורך  ויש  "ישיבה",  של  המציאות  כל  שחסרה  עד  כך  כל  בזה  יחסר  ואעפ"כ 

להורות שצריכה להיות ישיבה.
    . . ממשיך הרבי ומבהיר, ש"תמימים הם בניו של אאמו"ר, ולכן צריכה 
להיות להם מס"נ כדי למלאות כוונת אאמו"ר". כלומר: ענין זה אינו מצד עצמם 
ומצד הכחות שלהם, אלא כיון שהוא "תמים", ועוסק בענין של הרבי להקים 
ישיבה – הנה מצד כח המשלח יכול גם ביום חול רגיל לעורר בנפשו כח המס"נ, 
שיהי' מסור ונתון לגמרי לשליחותו. וכאשר הדבר יהי' נוגע לו וימסור נפשו על 

זה, אזי יעמוד בכל הקשיים.
     . . על כל אחד ואחד להתמסר לעניניו של הרבי, ישיבות וכדומה. ואפילו 
מי שכבר יש אצלו ישיבה – עליו לדעת שיתכן שלאמיתו של דבר עדיין איננה 
קיימת, אלא שהוא אינו מבחין בזה . . ועוד זאת – שכאשר הענין נוגע לו, אזי 
הוא קשור עם הרבי, וא"כ, יש לו את הכחות של הרבי, ואז ההצלחה היא באופן 

אחר לגמרי . .

   )משיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול ה'שי"ת - תו"מ ח"א ע' 178 ואילך(

שה' תמימים ' לא יידעו צורת מטבע  
 פעם אמר אדמו"ר נ"ע, אז ער וויל אז די תלמידים פון תומכי תמימים זאל'ן ניט וויסען פון א צורת מטבע. "איי, וואס וועט זיין פון 
זיי? דאס נעם איך אויף זיך" ]= שרצונו הוא שתלמידי 'תומכי תמימים' לא יידעו מ'צורת מטבע'. "איי, כיצד 'יסתדרו' בחייהם? זאת לוקח 

אני על כתפיי"[; ואם עושים תחבולות - אז מסיר האחריות'.
)'היכל הבעש"ט' גליון מ, ס"ע שלז - מרשימות ר' אברהם ווינגארטען, בשם ר' אברהם פאריז(

פנינה
"צוגעקומען

א פערל"

ניתן  הזאל.  מקום  משמאל,  "ה'חצר'. 
להבחין ביציקת הבטון לשחזור הזאל".
)באדיבות השליח הרב גבריאל גורדון(

ליובאוויטש עכשיו
תמונות מהעיירה ליובאוויטש כיום

ב"ה. ט"ו אלול תש"פ. 70 שנה ליו"ד שבט, ו-100 שנה לב' ניסן. גליון 4

ט"ו אלול
יום התייסדות

תומכי תמימים 
"הייתי בטוח אז

סעווען סעווענטי
גייט חאדאראם!..."
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"נאש בראטסקי סאיוז, תמימאוו" = "ברית-האחווה - בינינו התמימים"
)מתוך המנון-התמימים המסעיר, "מי ארמייא אדמורא", של הרב"צ שמטוב ע"ה(

    אנו מתכבדים לפרסם את המשך יומנו של הרה”ח ר’ אלישיב קפלון אודות שליחותו בברה”מ בשנת תש”נ. היומן 
מועתק כאן כלשונו, עם הערות שנוספו כעת בשולי הגליון. 

הקאשע של תו”ת דנעוול 
 חלק מסיפוריו ]של ר”י יפה[:

בנעוול למדו בזמנו 180 תלמידים והיו אומרים שבזכות 180 התלמידים - מתקיימת העיר נעוול.
כ”ק אדמוהריי”צ נ”ע הזהיר )קודם החתונה – כמדומה( את המבשלות שיבדקו את 

הביצים כדבעי )ראה ימי מלך1(.
בהתוועדות בפ”ז2 פנה כ”ק אדמוהריי”צ נ”ע באמצע לר”י נעוועלער ואמר:

“וועגן רבנים איז אגערעדט, זיי האבן – ניט קיין עוה”ז, ניט קיין עוה”ב, און שוחטים 
ווי אנדערע  זיינען שענער  נעוועלע קצבים  זיינען ראוי א דחי’ה לגמרי.  איז מהם 
ערטער שוחטים!” ] = בנוגע לרבנים – הרי הדבר ברור: אין להם – לא עולם הזה ולא 
עולם הבא...3; והשוחטים – יש מהם שראויים לדחייה מוחלטת. הקצבים של נעוול 

נאים ]הגונים[ יותר מאשר שוחטים במקומות אחרים...4[
אמר ]ר”י יפה[, גיט איבער דעם רבי’ן אז די קאשע וואס איך האב געגעסן אין 
תו”ת איז ניט פארפאלן געווארן. ]= תמסרו לרבי שהדייסה שאכלתי בתומכי תמימים 
לא הלכה לאיבוד...[ בכלל מתגאה בכך שאומר בכ”י קאפ’ פ”ט5. וסיפרנו לו גם ע”ד 

הרחמן6 בברהמ”ז והי’ דבר חידוש בעיניו.
]לאחרי כהנ”ל – בנוגע להנהגה במעשה בפועל – צריך גם הוא לקירוב. וד”ל[.

מביתו הלכנו למק”א ששם התקיים שיעור להיסטורי’ ע”י 2 מורות מקיבוץ נגבה 
ויטבתה, שהגיעו לחארקאוו באותו יום שאנחנו הגענו. אנחנו דיברנו ראשונים בנושאים: הנשמה היהודית; ארץ ז’ וג’ 
דלעת”ל, ותרגם את דברינו יהודה שי’. אח”כ ביקשו שיתרגם את דבריהם, והחלטנו שאדרבא. בכ”מ צינזר ]י.ב.[ מעט 
את דבריהם בתבונה. בדבריהם התייחסו גם לדברים שאנחנו אמרנו )כנראה באופן של “בע”כ עונה אמן”( והי’ בזה קצת 

“כיבוש”, ואכמ”ל. 
היו שם כ-50-60 איש.

                                                                         )המשך יבוא(
ואולי הכוונה למטבח הישיבה  )ח”א( עמ’ 274 הערה 34. אלא שפלא איך הגיע הסיפור לחרקוב שבבריה”מ המסוגרת.  1  שם 

בנעוול..
2  ככל הנראה המשפט הזה לא מוכר ממקור אחר. מדובר לכאורה בהתוועדות י”ט כסלו תרפ”ז – סה”ש.תרפ”ז עמ’ 124-125 - 

התוועדות שבה היה נוכח גם הרבי נשי”ד – ראה שם. אודות קצבי נעוול החסידיים – ראה גם ‘אלה תולדות פרץ’ עמ’ 18.
3  אולי הכוונה היא: הם טרודים מאד בשאלות המובאות אליהם, ומצד זה אין להם עוה”ז, אבל מאידך, הם עלולים לפסוק חלילה 

שלא כדין, ומצד זה – גם עוה”ב אין להם..
4  למרות שבדרך-כלל השוחט נחשב ליר”ש, והקצב - לאו דווקא, כי הוא צריך לפרנסתו שיכשירו את הבהמה גם כאשר ישנו 

פקפוק וכו’.
5  הפרק של הרבי אז.

6  הוא יברך את אדמו”ר.

הר"ר יצחק יפה ע"ה )לאחר שגידל 
את זקנו(. מימינו –יבל"ח - השליח 
הרב משה מוסקוביץ'.


