
להי חודש חשוון תשע"ח, סערה 
בחסידות  מתחוללת  ממש  של 
חב"ד בארץ בכלל ובצפת בפרט. 

שהגיעה  ארוכה  משפטית  סאגה  לאחר 
לבית המשפט העליון, לישיבת חסידי חב"ד 
ליובאוויטש בצפת בראשות הגאון הרב יוסף 
מלון  במבנה  השוכנת  וילשאנסקי,  יצחק 
מהוצאה  פינוי"  "צו  הגיע  לשעבר,  'רקפת' 
לפועל, בו נכתב כי הישיבה תפונה בכח בג' 

כסלו תשע"ח משעה 8:00 בבוקר.

זה לאחר סאגה משפטית שנערכה  היה 
בערכאות שונות, על בניין הפנימיה. הדיון 
שהגיע לפתחו של בית המשפט העליון קבע 
בשנת 2015 כי על הישיבה להתפנות. מכיון 
שהבניין נמכר על ידי חברת' ממש אחזקות' 

לגורם מחו"ל.

נענתה  לא  והישיבה  זמן  חלף  למעשה 
ולא  לפתחה  שהגיעו  המשפט  בית  לצווי 
הדין,  לפסק  בהתאם  המבנה  את  פינתה 
הגיעה ההודעה מ"ההוצאה לפועל" על כך 
שבאם לא יתפנו מרצון, אזי תפנה את מבנה 

הישיבה על תלמידיו ויושביו בכוח.

הבחורים  מאות  את  שמאכלס  בנין  "זה 
הלומדים בישיבה, לאן רוצים שנלך?!" תהו 

בישיבה.

בפני  שעמדה  ריאלית  הפחות  הברירה 

הישיבה, הייתה לגייס בתוך ימים ספורים סך 
של 24 מיליון ש"ח, סכום דמיוני לחלוטין, 
ולרכוש את המבנה באופן שיוכר בערכאות.

איש מבין כל הנוגעים בדבר, לא העלה על 
דעתו את האופציה הזו, המופרכת לחלוטין 

מבין כל האפשרויות.

אולם אדם אחד היה רגוע. היה זה ראש 
וילשאנסקי,  יצחק  יוסף  ר'  הגאון  הישיבה 
שדפק על השולחן והפטיר "אנחנו נמצאים 
את  לעשות  צריך  ושליח  בשליחות,  פה 

התפקיד, גם במחיר של 24 מיליון".

האמירה הזו, שיצאה מפיו של אביהם של 
אלפי תלמידי הישיבה לדורותיה, בטון נחרץ, 
המלמד פרק יסודי במהותה של "שליחות" 
חדרה  חב"די,  "תמים"  כל  של  שאיפתו   -
וההחלטה  הנוכחים,  כל  של  ליבותם  אל 

התקבלה.

כבר  כך  אחר  שאירע  מה 
חב"ד  ישיבת  וידוע.  מפורסם 
ובתוך  ייאמן,  הלא  את  עשתה 
גיוס  במבצע  ספורים,  ימים 
המונים חסר תקדים גייסה סכום 
של 24 מיליון שקל, ורכשה את 

המבנה. 

היה זה עוד בימים שבציבור 
מ"מאצ'ינגים".  שמעו  לא  שלנו 
אבל ההחלטה של הראש ישיבה 
הפכה חלום רחוק למציאות של 

ממש.
הרב וילשאנסקי בהנחת אבן הפינה לבניין הישיבה

לומד בילדותו עם ר' אהרון יוסף בליניצקי

ש

חיים אברמוביץ
צילום: דוד כהן, חב"ד אינפו, ארכיון 'צפת בתנופה' 



ראש  ווילשאנסקי,  יצחק  יוסף  הרב  הגאון 
ליובאוויטש(  חב"ד  )-חסידי  חח"ל  ישיבת 
תשי"א,  בשנת  בפריז  נולד  בעולם,  הגדולה 
הצדדים.  משני  שורשית,  חב"דית  למשפחה 
אבות אבותיו היו חסידים עוד מזמן האדמו"ר 

הזקן. 

ברחו  ואימותיהם  אבותיהם  גם  כמו  הוריו 
מרוסיה לפריז כפליטים בתום מלחמת העולם 
השנייה, והתיישבו באזור בו התרכזו משפחות 

פליטים רבות לאחר המלחמה.

אביו היה החסיד ר' רפאל ווילשאנסקי ע"ה, 
אשר עוד בעודו נער בן 12 'זכה' להיתפס ע"י 
הקומוניסטים בעוון לימוד תורה ונשלח לבית 
יתומים ממנו ברח במסירות נפש תוך שנלחם 
לבדו ללא חת מול שיני הסובייטים על חיים של 
תורה ומצוות. החל משנת תש"ז שימש כמזכיר 
ומנהל כללי של הלשכה האירופאית של הרבי 
הריי"צ )הרבי הקודם( ולאחריו של חתנו הרבי 

על  ממונה  הייתה  זה  לשכה  מליובאוויטש. 
קליטת פליטים מהמלחמה ולכל אורך השנים 
וצפון  רוסיה  יהדות  עם  רציף  בקשר  עמדה 
לאור  הוצאה  לעריכה,  דאגה  וכן  אפריקה, 

ותרגום ספרים לצרפתית.

יוסף  הרב  התחנך  בחרותו  ובימי  בילדותו 

בחיידר  תחילה  בפריז.  חב"ד  במוסדות  יצחק 
תמימים  תומכי  בישיבת  ולאחריו  המקומי, 
'ברינואה' - זו שלימים הפכה לאחת מישיבות 
הללו  המוסדות  בעולם.  המפורסמות  חב"ד 
בימי  דרכן,  בתחילת  עוד  הימים  באותן  היו 

הבראשית של הקהילה החב"דית בפריז.

לרבני  הרי"י  נקשר  ישיבה,  תלמיד  בהיותו 
ראש   - החסידים  הגאונים  הם  הלא  הישיבה, 
הלל  ורבי  גולדברג,  יוסף  הרב  דאז  הישיבה 
המיתולוגי  החב"די  המשפיע  וכמוהם  פבזנר. 
ר' ניסן נמנוב, מי שהתמנה עוד ע"י האדמו"ר 
הריי"צ למשפיע ברוסיה, ולאחר המלחמה הגיע 
לברינואה.  ניצולים  חסידים  קבוצת  עם  יחד 
במחיצתם קיבל הרב וילישאנסקי את היסודות 

הראשונים בלימוד הנגלה והחסידות. 

הרבי  בחצרות  ללמוד  עבר   18 בגיל 
מליובאוויטש ב-770 בניו יורק, בישיבת תומכי 
תמימים בראשותו של הגאון הרב ישראל יצחק 
ו'אוצרות  הלכות'  'חקרי  בעמח"ס  פיקרסקי 
שיעורים', שם עשה חיל בלימודו וקיבל הסמכה 
לרבנות ולדיינות. בשלב מסוים הצטרף ל'ועד 
עריכת  על  וממונה  האמון  שיחות'  להפצת 
תורתו של הרבי מליובאוויטש, זו שיצאה לאור 

תחת הסדרה 'ליקוטי שיחות'.

כשנה וחצי לאחר מכן, בחודש אייר תשל"א 
נמנה על קבוצה של ששה תלמידים שנבחרו 
ולקהילה  לישיבה  כשלוחים  הרבי  ידי  על 
במלבורן אוסטרליה. בדרכם הורה להם הרבי 
לעצור גם בקהילות היהודיות בהודו ובאיראן 
בכדי לעוררן ולחזקן. מטרת השליחות לישיבה 
שם הייתה הן ללמוד בה בכדי לחזק אותה, והן 
ללמד את התלמידים שבה, וכבר שם במלבורן 
החל במסירת שיעורים בפני תלמידי הישיבה. 

בחודש באלול תשל"ד, לאחר שובו ל-770, 
נישא עם גב' מלכה פערל בתו של הרב משה 
אביב,  בתל  חב"ד  קהילת  רב  ע"ה  אשכנזי 
הגאון  הרב  חמיו  של  הרבנות  את  שהמשיך 
אליעזר קרסיק ע"ה ששימש ברבנות הקהילה 

בהתוועדות חסידית בהיכל הישיבה



חב"ד  חסידי  אגודת  בראש  ועמד  אביב  בתל 
והחל ללמוד בכולל האברכים  בארץ הקודש, 
שעל ידי מזכירות הרבי, תוך שהוא ממשיך את 

עבודתו בועד להפצת שיחות.

תשל"ו,  בשנת  נישואיו  לאחר  וחצי  כשנה 
ב-770,  הרבי  מזכירות  ליד  בכולל  כשלמד 
מנת  על  שלוחים  של  בקבוצה  הרבי  בחר 
לשולחם לאה"ק – לירושלים וצפת. והוא זכה 
בין חברי הקבוצה שנשלחה לצפת.  להימנות 
גם  נמנו  נשלח  בה  שבקבוצה  מהמפורסמים 
הרב לוי ביסטריצקי ז"ל – רבה של צפת מלפנים 
והרב אהרון אליעזר צייטלין ע"ה ויבדלו לחיים 
טובים הרב יוחנן גוראריה רב העיר חולון, הרב 
במגדל  חב"ד  ישיבת  ראש  גולדבערג  יצחק 
הוסיף  מכן,  שלאחר  בשנתיים  ועוד.  העמק 

הרבי ושלח שתי קבוצות נוספות.

שליחותו  מאז  שנה  כחמישים  מזה 
הרב  עוסק  היום,  ועד  הראשונה 
בפני  תורה  בהרבצת  ווילשאנסקי 
תלמידים. ומה שהחל עוד בימי בחרותו 
בישיבה באוסטרליה, המשיך פה בארץ 
בצפת,  הגדולה  חב"ד  בישיבת  הקודש, 
אשר הוקמה לפני 45 שנה בהוראת הרבי 

מליובאוויטש.

הרב  התפרסם  השנים  ברבות 
ווילשאנסקי כראש ישיבה המרביץ תורה 
מיוחד  באופן  מזמנו  ומקדיש  לעדרים 
זאת  ולרבים,  ליחיד  והשקפה  להדרכה 
אלפי  בקרב  הן  הישיבה  כותלי  בין  הן 

הבוגרים, ובקהילות חב"ד בארץ ובעולם.

 הישיבה בצפת 
מליובאוויטש  הרבי  שלח  בה  בתקופה 
בשפל  צפת  העיר  הייתה  לצפת,  שלוחיו  את 
הרב  להיום.  ביחס  רוחנית  מבחינה  המדרגה 
אריה לייב קפלן ז"ל שליחו הראשון של הרבי 
מהרבי  הוראה  קיבל  לצפת  מליובאוויטש 
לצד  החינוך  מוסדות  כל  את  בצפת  להקים 
בעיר  כאשר  זאת  מקומית,  חבדי"ת  קהילה 
בקושי נראו אנשים שומרי תומ"צ. לצורך כך, 
הביא הרב קפלן בתחילת דרכו קבוצת אברכים 
ויהוו  בכולל  ילמדו  בעיר,  שיתיישבו  שלוחים 

תשתית להקמת הקהילה.

הרב  את  למנות  ניתן  המתיישבים  בין 
שלמה רסקין מנכ"ל מוסדות בית חנה, הרב 
מוסדות  מנכ"ל  הענדל  הכהן  זלמן  שניאור 
אור מנחם והרב שלמה זלמן לבקיבקר מי 
שעומד לצידו של הרב ווילשאנסקי בניהול 

החינוכי החל מיומה הראשון של הישיבה. 

התייסדות  יום   – באלול  ט"ו  בתאריך 
בעיירה  הראשונה  תמימים  תומכי  ישיבת 
לרבי  מכתב  קפלן  הרב  שלח  ליובאוויטש 
את  להקים  ההצעה  ובו  מליובאוויטש 

בניין הישיבה ברח' ירושלים לפני 20 שנה

ימי הבראשית של הישיבה



הרבי  עם  מיוחד  שיח  לכם  היה  האם 
בנושאי הישיבה?

"כנהוג, היינו שולחים דו"חות ומקבלים 
בחזרה מכתבים, אמנם לא היה דיבור אישי 

עם הרבי בענין זה".

אותם מכתבים שהחזיר הרבי על שאלות 
שהגיעו לפתחו, הם אלו שהתוו את דרכה 

של הישיבה ואופייה מאז ועד היום.

האם יוכל כבוד הרב לתת לנו דוגמא? 

חדש  דבר  ייסדנו  המ"ם  שנות  "בתחילת 
שאחר כך התקבל בכמה וכמה מישיבות חב"ד, 
כאשר קבענו שיעורים לבחורים בשולחן ערוך 

- יורה דעה".

"הרעיון היה, שלפתוח את הדלת בפני אותם 
ההלכות  בלימוד  מתקשים  אשר  תלמידים 
שיוכלו  לרבנות,  סמיכה  לקבלת  הנדרשות 
לקבל את ההסמכה לרבנות. וזאת כפי הוראתו 
של הרבי שבחור ישיבה ילמד ויקבל הסמכה 
לרבנות עוד לפני החתונה. דבר זה היה חדשני, 
שיש "שיעורים" על איסור והיתר. בניגוד לרוב 
המקומות שבהם הבחורים עושים את זה לבד".

לנו  השיב  והוא  הרבי,  את  כך  על  "שאלנו 
להתייעץ עם אנ"ש במקום ובעקבות כך החל 

סדר זה בישיבה מאז ועד היום".

 במקום שבעלי
תשובה יושבים 

משמעותי  לדבר  נוספת  לדוגמא  ומכאן 
תשובה  לאור  בצפת,  חב"ד  ישיבת  שייסדה 

שקיבלה מהרבי:

תשל"ז.  באייר  נוסדה  הישיבה  כאמור 
התחבורה בין צפת למרכז הייתה מאוד קשה 
בימים אלו. היו אוטובוסים של אגד עם מושבים 
והנסיעה  רעועים,  היו  הכבישים  נוחים,  לא 
מהמרכז הייתה אורכת עד 5 שעות, ולפעמים 

אף יותר. 

קבוצה קטנה של כעשרים תלמידים שעברה 

לראשונה  שחבשו  הם  לצפת,  חב"ד  מכפר 
את ספסלי בית המדרש. באותה תקופה עלה 
רשמי  באופן  הישיבה  את  להפוך  הרעיון, 

למסגרת מיוחדת לבעלי תשובה.

"מדובר על לפני יותר מארבעים שנה", מספר 
הרב ווילשאנסקי."כאשר כמעט ולא היו ישיבות 
לבעלי תשובה, פרט ל'אש התורה' בירושלים 
של  וישיבה  אמריקאים,  בעיקר  למדו  שבה 
בכפר  קטנה  מסגרת  וכן  בעלזא,  חסידות 
שניאור  הרב  בראשות  אנגלית  לדוברי  חב"ד 
אז  הורגש  בצפת.  היום  המתגורר  גפני  זלמן 
הצורך לפתוח ישיבה מסודרת לבעלי תשובה 
בצפת,  כזו  ישיבה  להקים  והרעיון  ישראלים. 
שמאז ומתמיד משכה אליה יהודים שצמאים 

לרוחניות היה נפלא ביותר".

ווילשאנסקי  היו מי שניסו להניא את הרב 
מהרעיון "לקחת בחורים שצריך להתחיל אתם 
ללמדנים  אותם  ולהפוך  ממש,  בי"ת  מאל"ף 
הוא  אך  לו.  אמרו  פשוטה"  לא  משימה  זו 
שהורגל כבר עוד בהיותו בחור צעיר בלימוד 
ולאחר  בברינואה  בישיבה  מקורבים  עם 
באוסטרליה  בישיבה  שיעורים  במסירת  מכן 
לבחורים מתחילים שעד מהרה הפכו ללמדנים 

בנגלה ובחסידות, לא נרתע מהרעיון.

"בנוסף לכך, היינו ב"שליחות" והיינו מוכנים 
לעשות את כל מה שדורשים מאיתנו" מסביר 
הרב ווילשאנסקי, בנימה המלמדת פרק יסודי 

בתפקידו של שליח אמיתי.

השאלה הופנתה לרבי, והרבי השיב בשלוש 
מילים בלבד: "גם לבעלי תשובה"!

לאור תשובת הרבי, הנהלת הישיבה פתחה 

 הרב וילשאנסקי )מימין( בילדותו,
יחד עם אחיו וסבם הרב אלכסנדר מנקין

הישיבה. הסכמתו וברכתו של הרבי לא אחרו 
הרב  החסיד  את  קפלן  הרב  מינה  אז  לבוא. 
אליהו פרידמן שגם הוא נמנה על אותה קבוצת 

מתיישבים לנהל הישיבה.

מאודו  בכל  התמסר  פרידמן  אליהו  הרב 
לגייס כספים ולבנות תשתית לישיבה שתקום 
ותהיה למעצמה, ובחודש אייר ה'תשל"ז נפתחה 

ישיבת חב"ד בצפת.

הצוות הרוחני כלל אז שני אברכים צעירים, 
והרב  ווילשאנסקי,  יצחק  יוסף  הרב  הלא הם 
הרב  עסקו  ביחד  לבקיבקר.  זלמן  שלמה 
ונתינה  במסירה  לבקיבקר  והרב  ווילשאנסקי 
בלימוד עם התלמידים בחינוך והדרכה, כאשר 

הלכות  לתלמידים  מלמד  לבקיבקר  הרב 
שחיטה, ובהמשך הצטרף במסירת שיעורי 

חסידות ונגלה.

לצוות  הצטרף  יותר  מאוחר  בשלב 
הישיבה הרב משה מרדכי ארנשטיין ע"ה 
גאון בתורה הנגלה והנסתר שכיהן במשך 
שנים רבות כמשפיע הראשי של הישיבה. 
גם בשנותיו האחרונות - למרות  חולשתו 
הבריאותית המשיך הרב ארנשטיין למסור 

את שיעור התניא המסורתי אותו החל למסור 
חסידות  שיעורי  למסור  לתפקיד,  נכנס  מאז 

שבועיים ולהתוועד עם התמימים.

ווילשאנסקי העומד בראשות הישיבה  הרב 
תפקיד  את  בכך  מקיים  היווסדה,  יום  מאז 

ה"שליחות" שלו לאורך ימים ושנים טובות. 

***

בניהולה  הפסקה  ללא  עסוק  היותו  חרף 
בארץ  הגדולות  הישיבות  אחת  של  הרוחני 
ישראל, הסכים הרב ווילשאנסקי להקדיש לנו 
מזמנו ימים ספורים לפני חג הסוכות תשפ"ב, 

לראיון חג ייחודי לרגל החג. 

"יש לנו פה ישיבה עם צוות 
מוכשר ביותר, לימוד תורת 
הנגלה הוא ברמה גבוהה, 
לומדים את המסכתות 
בסגנון הישיבתי עם קצות 
החושן, נתיבות, ר' חיים 
בריסקער, צמח צדק, 
ושיחות מליקוטי שיחות 
הקשורות לחומר הנלמד"
בכניסה להיכל בית המדרש

המסגרת לבעלי תשובה בישיבת חב''ד בימי הבראשית



הישיבה,  מסגרת  בתוך  מיוחדת  מסגרת 
הכלים  כל  עם  תשובה,  לבעלי  נועדה  אשר 
המקצועיים המתאימים להם. עם ליווי מושלם 

לאורך הדרך, עד למציאת שידוכים ועוד.

"הדבר הזה שבחורים בעלי תשובה יושבים 
יחד עם בחורים רגילים באותה ישיבה ובאותה 
פנימייה, גורם להם להשתפשף ולהתקרב יותר 
ולאידך בעלי התשובה מביאים איתם לישיבה 

רוח של תשובה והתחדשות".

כמה אחוז מהישיבה הם בעלי תשובה?

כמעט  היו  תשובה  שבעלי  תקופה  "הייתה 
שלושים אחוז מן התלמידים. בשנים האחרונות 
אחוזים,  לעשרה  חמישה  בין  כלל  בדרך  הם 
מכלל ארבע מאות וחמישים תלמידי הישיבה 

כיום.

חב"ד  ישיבות  נפתחו  השנים  "במרוצת 
מיוחדות לבעלי תשובה בכמה מקומות בארץ, 
ובהנהלת הישיבה כאן מפנים בחורים מתאימים 
לישיבות הללו, אבל מי שרוצה ללמוד במסגרת 
הרגילים  הבחורים  עם  משתלב  הוא  שבה 

מתקבל לישיבה בצפת".

 ישיבת חב"ד
הגדולה בעולם 

מזמן  כבר  בצפת,  חח"ל  הגדולה  הישיבה 
השנה  בעולם.  הגדולה  חב"ד  לישיבת  הפכה 
)תשפ"ב( התקבלו לשיעור א' בישיבה, כמאה 
לומדים  להיום  ונכון  תלמידים.  וחמישים 

בישיבה כ-450 תלמידים, לצד 50 אנשי צוות.

ותחת  בראשותו  הישיבה  הדברים,  מטבע 
השפעתו של הרב ווילשאנסקי, נותנת את הטון, 

ומעצבת את דרכו של דור ההמשך של חסידות 
חב"ד.

אלפים רבים מבוגרי הישיבה פזורים בצפת, 
ברחבי הארץ ובכל רחבי העולם. שלוחי חב"ד 
כמו  בעולם  רבות  בארצות  נקודות  מאיישים 
יורק,  ניו  אוסטרליה,  זילנד,  ניו  רוסיה,  הודו, 
סין, במדינות דרום  מיאמי, קליפורניה, פולין, 
ורבים מהם  וכן בעוד ארצות רבות,  אמריקה 
נמנים על בוגרי הישיבה, ובסך הכללי מדובר 
ישיבות,  ראשי  רבנים,  של  עצום  קהל  על 

משפיעים, אנשי חינוך, שוחטים ופעילי חב"ד.

הישיבה  החלה  האחרונות  בשנים  רק 
האחרונות,  מהשנים  מסודרות  רשימות  לרכז 

הכוללות כחמשת אלפים בוגרים.

חשוב לציין, כי מלבד הישיבה הגדולה, הרי 
ישנן מוסדות  שתחת מוסדות הישיבה בצפת 
ברחוב  יושב  המרכזי  המוסד  בעוד  נוספים. 
ירושלים והפנימייה ברח' האר"י )מלון רקפת 
בוגרים  לתלמידים  משכן  משמשת  לשעבר( 
ישיבה  פאר  לה  שוכנת  התשובה,  בעלי  לצד 
רן  )מלון  יפתח  חטיבת  ברחוב  לצעירים 
לשעבר( ובה לומדים 200 בחורי חמד בגלאי 

14-16, המגיעים מכל רחבי הארץ.

מתקיים  גדולה  הישיבה  במסגרת  כן,  כמו 
כולל אברכים, בו משלבים חמישים אברכים בין 
לימודי רבנות, ללימוד וסיוע לתלמידי הישיבה 

הזקוקים לכך. 

ווילשאנסקי  הרב  הקים  השנים  ברבות 

בניין מלון רקפת לאחר קנייתו

בכינוס לבוגרי הישיבה

בעצמו וגם היה שותף להקמת ישיבות חב"ד 
נוספות בחיפה בתל אביב ועוד.

ללמוד  להגיע  קושי  היה  סיפר שבעבר  הרב 
הגדולה  היא  בצפת  שהישיבה  כעת  בצפת. 
בישיבות חב"ד בעולם, עולה לה השאלה, מה 
להרחיק  רבים  כך  כל  תלמידים  כיום  מושך 

וללמוד דווקא בצפת?

בטרם  מעט  מתמהמה  ווילשאנסקי  הרב 
יתייחס לשאלה. ומפטיר בנימת חיוך קל "אתה 

הלא יודע שאין הנחתום מעיד על עיסתו?!".

עם זאת הרב פונה להשיב על השאלה, כמי 
שמשנתו סדורה לו: 

"יש לנו פה ישיבה עם צוות מוכשר ביותר, 
לימוד תורת הנגלה הוא ברמה גבוהה, לומדים 
קצות  עם  הישיבתי  בסגנון  המסכתות  את 
החושן, נתיבות, ר' חיים בריסקער, צמח צדק, 
לחומר  הקשורות  שיחות  מליקוטי  ושיחות 

הנלמד".

וחצי  שעה  לומדים  בערב  וגם  בבוקר  "גם 
של  צוות  ויש  גבוהה.  וברמה  בעיון  חסידות, 
משפיעים שכל התפקיד שלהם הוא להכשיר 
גבוהה  לימוד  ברמת  התלמידים  את  ולבנות 

בחסידות".

"הערות  בחוברות  ניכרת  הלימוד  "רמת 
התמימים ואנ"ש" הנדפסות מידי שבוע, ובנוסף 

בכל שנה יוצא ספר שלם מחידושי התלמידים 
גם  וכך  הגבוהה.  הלימוד  רמת  ניכרת  ממנו 
בלימודי ההלכה, ובלימוד עניני גאולה ומשיח 
- לימוד התופס מקום מרכזי לאור דברי הרבי 
שלימוד זה יביא את הגאולה בפועל. ואת כל 
זה הבחורים לומדים בעיון עם פלפול ברמה 

גבוהה".

הנהוגה  הגבוהה  הלימוד  רמת  עם  "יחד 
בישיבה, אנחנו מקבלים באופן של לכתחילה גם 
בחורים חלשים יחסית. זה בשונה מן המקובל 
הדברים  שמטבע  גבוהה  ברמה  בישיבות 
מתמקדים בבחורים המתאימים לרמה שלהם. 
בחורים  על  גם  פחות  לא  דגש  שמים  אצלנו 
תשובה  בעלי  על  וכן  הגבוהה,  ברמה  שאינם 
שיש להם את הצרכים שלהם, ואנחנו מהווים 
כיום כתובת מרכזית לבחורים הללו, היות ויש 

לנו התאמה מיוחדת בכל מסגרת גם עבורם".

"השנה קיבלנו לשיעור א' כמאה וחמישים 
שלכל  כיתות,  ל-5  מחולקים  והם  תלמידים, 

"והנה, אברך מצפת פגש 
איש מהצוות שהיה אחראי 
על הבחורים הללו שנבחנו 

בעל פה, והוא שאל אותו 
בתמיהה האם גם הם אותם 

התלמידים שמניחים תפילין 
בימי שישי?!"

ה''זאל'' - היכל ישיבת חב''ד בצפת



גם  יצרנו  כן  כמו  שלה.  הרמה  את  יש  אחת 
הנצרכים  לבחורים  אחה"צ  מיוחדים  סדרים 
כשרות, שחיטה,  לומדים  הם  שונה.  למסגרת 
להם  ויש  ועוד.  לשמיטה  שקשורים  נושאים 

כיתות מיוחדת".

מתייחד  הישיבה  צוות  זאת,  לכל  "בנוסף 
התלמידים  לכל  והפרטנית  האישית  בגישתו 
הרוחניים  הן  לצרכיהם  מיוחדת  ובאכפתיות 
והן הגשמיים והתלמידים רואים בהם כתובת 
להתייעצות בכל אשר על ליבם, הרבה מעבר 
בשנים  גם  כמו  הרשמיות,  הלימוד  לשעות 

שלאחר סיום חוק לימודם בישיבה".

"זו אחת הסיבות למה יש משיכה לישיבה 
ולכל  הרמות  לכל  מענה  נותנת  היא  כי  כאן, 

צרכי הבחור".

"סיבה נוספת לכך היא, הפעילות המיוחדת 
זה  של הבחורים שלנו שמורגשת בכל העיר. 
כולל "מסיבות שבת" לכ-3,000 ילדים בצפת 
שישי,  יום  מידי  תפילין  מבצעי  שבת,  כמידי 
בשבת  בעיר  רבים  כנסת  בבתי  מסתובבים 

בבוקר ומוסרים שיעורים".

"אספר לך סיפור. זה שנים רבות שנהייתה 
מתמסרים  בחורים  שהרבה  מציאות  בישיבה 
ללימוד כל המסכת בעל פה במסגרת מבצעי 
התורה של הישיבה. רק עכשיו הייתה חלוקת 

פרסים למסיימי המסכת והלכות ברכות הנהנין 
ופרסים.  תעודות  קיבלו  והבחורים  פה,  בעל 
ובנוסף קבוצה של כעשרים תלמידים חריפים 
גדולי  אצל  להיבחן  הלכו  קטנה  מהישיבה 
הרבנים בארץ על כל מסכת בבא מציעא בעל 
פה, וזה התפרסם אצלכם בעיתון 'צפת בתנופה' 

לפני כמה שבועות". 

"והנה, אברך מצפת פגש איש מהצוות שהיה 
פה,  בעל  שנבחנו  הללו  הבחורים  על  אחראי 
והוא שאל אותו בתמיהה האם גם הם אותם 

התלמידים שמניחים תפילין בימי שישי?!"

"כלומר, בעולם מצטייר שהלימוד והפעילות 
לא הולכים ביחד, והפעילות בוודאי מגרעת מן 
הלימוד. ובאמת אצלנו הפעילות והלימוד הם 
ובעצם הם רק  יחד אצל התלמידים,  חדורים 

מעצימים ומחזקים זה את זה".

"כמו כן, יש פה אווירה מאוד ייחודית. אווירה 
חסידית ושמחה, ויותר מהכל יש פה "אחווה" 
שקשה לתאר אותה במילים. אתה לא תמצא 
בישיבה כאן 'היבדלות' הלמדן הגדול והבחור 
הפשוט יותר שניהם יחד כאיש אחד ובלב אחד. 
האווירה הזו של האחדות, וההתוועדויות של 
שסוחפים  דברים  אלו  הייחודיים,  המשפיעים 

התלמידים שלנו".

 נקודת ההתקשרות 
כעת מגיע הרב ווילשאנסקי לנקודה, שהיא 
ישיבת חב"ד  לכאורה המרכזית, בעולמה של 

בצפת שתחת השפעתו.

לרבי",  "התקשרות  זה  המרכזית  "הנקודה 
והשליחות זה פועל יוצא ממנה. נושא זה של 
התקשרות לצדיק, התקשרות לנשיא הדור הינו 
ובתקופתינו  דורות  מדורי  החסידות  מיסודות 
הדבר מקבל משנה תוקף. המקום כאן הוא בית 
היוצר לשליחות, והישיבה עומדת על הנקודה 
חזק  באופן  לרבי  וההתקשרות  השליחות  של 

ביותר".

"כידוע אחד המקומות שהנושא של "משיח" 

מקושר לרבו בכל נימי נפשו



הוא הכי חזק, זה בצפת".

הנחות  כמה  להפריך  רוצה  אני  "וברשותך 
יסוד שגויות".

"הרבי בתחילת הנשיאות שלו אמר, שהדור 
שלנו הוא זה צריך להביא את הגאולה בפועל. 
אנחנו הדור האחרון של הגלות והראשון של 
הגאולה. הרבי הגדיר זאת שבדור הזה התפקיד 

שלנו הוא לפעול לבנות דירה בתחתונים 
שזה התגלות המשיח".

"בסוף שנות המ"ם הרבי דיבר על הנושא 
של משיח. והוא אמר שאם הבעש"ט אמר 
שהמשיח יבוא לכשיפוצו מעיינותיך חוצה, 

הרי שעכשיו על זה צריך להיות הדגש". 

"על העובדה שהרבי הוא מלך המשיח 
אין שום ויכוח בחב"ד. הרבי אמר את זה 
בצורה מפורשת. זה דבר שהחסידים בכל 
שכן  וכל  רבותיהם,  על  האמינו  הדורות 
לך  יגיד  חב"ד  חסיד  יהודי  ואם  בחב"ד. 
שהוא לא מאמין שהרבי הוא המשיח, אל 
תאמין לו. אתה גם לא תמצא הרבה כאלו, 

כולם יודעים את זה וחיים את זה".

"החילוקי דעות שיש בחב"ד הם מה נכון 
לפרסם לאחרים ומה לא לפרסם".

זו  שהרי  חידוש,  בכך  שאין  "ובאמת 
)צ"ח(  סנהדרין  במסכת  מפורשת  גמרא 
ששאלו מהו שמו של המשיח, וכל קבוצה 
אמרה שהשם שלו הוא כמו השם של רבם, 
פשוט  להם  היה  כי  מקור.  לכך  והביאו 

שהרב שלהם הוא המשיח".

מפורשת  בשיחה  לזה  מתייחס  "והרבי 
ליקוטי שיחות, תזריע תשנ"א, ומביא את 
נענה  החסידים  "ואנן  ואומר  הזו,  הגמרא 
אבתרייהו" ]אומרים אחריהם[, והוא דורש 
כך על הרבי הריי"צ. ואם הרבי ראה את 
והוא  אחת,  כמקשה  עצמו  ואת  הריי"צ 
אמר את זה על הריי"צ כמי שהיה הרבי 
מליובאוויטש, וכי הוא לא ידע שהיום הוא 

עצמו הוא הרבי מליובאוויטש?!".

ווילשאנסקי לנושא הישיבה  כעת שב הרב 
משיח  של  הנושא  יהיה,  שלא  "ואיך  בצפת: 
חב"ד  של  בישיבה  מרכזי  מאוד  מקום  תופס 
השנים  ב-35  בעיקר  התפתח  זה  בצפת. 
המיוחדת  להתעוררות  בהתאם  האחרונות 
שפעל הרבי בשנות הממ"ים ותחילת הנוני"ם, 
להתמסרות  המחונכים  הישיבה  ותלמידי 
מיוחדת לכל הוראות הרבי, הציבו את הנושא 

ִמספרים
מַספרים

ישיבות חסידי חב"ד ליובאוויטש במספרים:
700 תלמידים בישיבות ובכולל	 
5000 בוגרים ברחבי הארץ והעולם	 

 מידי שבוע
מעל 40 שיעורי תניא, חסידות וענייני משיח 	 

בישיבות, בחוגי בית בעיר וביישובי הסביבה.
100 שיעורי תורה בטלפון לתושבי הקיבוצים.	 
כ3000 ילדים משתתפים ב'מסיבות שבת'.	 
שישי 	  ביום  תפילין  מניחים  יהודים  כ1800 

ברחבי הצפון.
שאינו 	  עם  בחברותא  ללימוד  מפגשים   15

שומר תורה ומצוות.

 בתשפ"א
מעל 90 תלמידים סיימו את כל מסכת בבא 	 

מציעא בעל-פה! 
נ"ג 	  על  בהצלחה  נבחנו  תלמידים   110 מעל 

פרקי התניא במבחן עיוני מעמיק.
21 ספרי 'שערי ישיבה' עבי כרס יצאו לאור 	 

עם חידושי תלמידי הישיבה ורבניה 
180 חוברות חידושי תורה מתלמידי הישיבה 	 

ורבניה.
הו"ל שלושה חיבורים משיעורי ראש הישיבה 	 

ועשרות מאמרים מחידושי תורתו התפרסמו 
בבמות תורניות שונות.

כנקודה  הרבי  שהעמיד  הזה 
השליחות  בעבודת  מרכזית 

בראש מעייניהם".

וכאחד  הישיבה,  כראש 
החרדים  מתושביה 
אתם  איך  בעיר  הוותיקים 
של  ההתפתחות  את  רואים 
העיר  האם  בכלל?  צפת 

נמצאת במסלול הנכון?

ומשיב  מעט,  מהרהר  ווילשאנסקי  הרב 
בנחרצות, לא לפני שהוא מקדים לי שהתשובה 

תישמע יומרנית.

"אם צפת של היום קיימת, זה הכל בזכות 
חב"ד".

"אמירה יומרנית?".

הרבי  שלוחי  כשהגענו,  כך.  היא  "הנקודה 
לצפת, המקום היה שומם מבחינת אידישקייט. 
לא היית רואה יהודי חרדי ברח' ירושלים, ועל 
הדרום שלא לדבר בכלל, בקושי דתיים היו שם. 
בקושי היו בתי כנסיות באזור. גם לא היה פה 

אוכל מהדרין". 

"באותם ימים קהילת צאנז החלה להתפתח 
הקהילה  וגם  מצומצמת,  מאוד  הייתה  והיא 
של ברסלב שהייתה בראשית דרכה התמודדה 
החלה  חב"ד  קהילת  אבל  הבנייה.  נושאי  עם 
רבים  אברכים  ובעקבותיה  ולגדול,  להתפתח 
התחילו להגיע לעיר כי שמעו שיש פה קהילה 
של חב"ד. וכך גם מאור חיים של הרב ארנסטר 
הייתה  לא  כבר  צפת  כי  להתפתח,  התחילה 
מחוץ לתחום, כולם ידעו שיש פה בעיר קהילה 

חרדית של חב"ד".

הכשרות  של  בנושא  גם  היה  הדבר  "אותו 
באותם הימים, עד שהגיע הרב ביסטריצקי ע"ה 

והתחיל לשפר את הכשרות".

"באותם ימים הישיבה הייתה במלון הרצליה, 
ואחר כך במלון רקפת, והיינו משכירים חדרים 

לפה  לבוא  חרדים  יהודים  משך  וזה  בקיץ, 
לנופש, וכך הכירו את העיר ובאו לגור במאור 

חיים וכך החלה ההתפתחות החרדית בעיר".

"כמו כן, ראש העיר צפת לפני 40 שנה היה 
אהרן נחמיאס. באחת השנים הוא הגיע לרבי 
ונתן לו מפתח מזהב של העיר צפת )בשנים 
יותר, אף ראש העיר מר זאב פרל  מאוחרות 
הגיש לרבי מפתח של העיר(. והרבי אמר לו 
שאם הוא נותן לו מפתח של העיר הרי שהוא 
נותן לו קניין בעיר. וכמה חודשים לאחר מכן 
הרבי דיבר עם ר' לייב קפלן ע"ה וביקש שהוא 
יבדוק אם נחמיאס 'תפס' את מה שהוא אמר 

לו".

"בעקבות זה, מונח אצל חסידי חב"ד בצפת 
שאם לרבי יש קניין בעיר, הרי שהוא בעל הבית 
והוא זה שמקדם את העיר לכיוון הנכון היכן 

שהיא נמצאת כיום".

כבוד  של  מקום  יש  היא  אף  לישיבה 
זאת  הרוחנית של העיר, מלבד  בהתפתחותה 
שהיא הגדולה ביותר בישיבות שבעיר ומהווה 
מגדלור של תורה וחסידות בטבורה של העיר, 
הרי שאין ילד בצפת שלא שגורים על לשונו 
הגיעו  השנים  ברבות  הפסוקים.  עשר  שנים 
אלינו סיפורים רבים על משפחות שלימות)!( 
ששבו לשמור שבת ולקיים חיי תורה ומצוות אם 
בעקבות הנחת תפילין וחלוקת חומרי יהדות או 
בעקבות השתתפותו של הילד במסיבות שבת 

המפורסמות. 



כמובן שבנוסף יש גם את מוסדות החינוך אור 
ובתי חב"ד  גם השלוחים  ובית חנה כמו  מנחם 

הפזורים ופועלים רבות בעיר.

"בשיחות שנשא הרבי אודות העיר צפת וצפון 
אה"ק בכלל בעקבות ביקוריהם של ראש העיר 
מר נחמיאס וראש מחוז צפון במשרד הפנים מר 
ישראל קניג הביא הרבי את דברי החסד לאברהם 
שאומר שצפת זה כנגד אותיות הא"ב, כי "צפת" 
במספר קטן יחד עם הכולל זה 22, ולכן צפת היא 
מקום ראוי ללימוד התורה. "וכן החסד לאברהם 
כותב שבצפת מאירים י"ג מידות הרחמים, ולכן 
האוויר צח. ואין אוויר צח בכל ארץ ישראל כמו 

בצפת".

"הרבי אחר כך הגיה את השיחה, והוסיף הרבה 
מעלות שצפת מיוחדת בהן. וגם על כך שכאשר 
יש  ולצפת  מצפת.  יצא  הוא  המשיח,  יתגלה 

סגולות מיוחדות".

"וברוך השם משמח לראות את התפתחותה 
התורנית, חרדית, דתית של העיר צפת, כיצד היא 

מתכוננת וצועדת לקבלת פני משיח".

בן  יוחנן  )כ"ח( מובא שרבי  "בגמרא בברכות 
יודע  "איני  ואמר  לפני הפטירה שלו  זכאי בכה 
לאיזה דרך מוליכים אותי". ונשאלת השאלה, מה 
הכוונה איני יודע? הלא ארבעים שנה הוא למד 
וארבעים שנה לימד, ומה הספק שלו לאיזה דרך 

מוליכים אותו?"

עצם  שנקרא  דבר  שיש  מסבירה  "החסידות 
הנפש, ואת זה הוא לא ידע. ולמה הוא לא ידע? 
לו  שיש  ידע  יוחנן  שרבי  הרבי  של  הסבר  יש 
תפקיד בעולם, והיה עסוק כל כך עם השליחות 
הדרגה  עם  להתעסק  התחיל  ולא  בעולם,  שלו 
שלו. אבל לקראת הפטירה צריך לעשות חשבון 

נפש, ואז התחיל עם זה, ואמר איני יודע".

תשי"ב,  בשנת  בשיחה  זה  את  אמר  "הרבי 
ט"ז  חלק  שיחות  בלקוטי  מודפסים  והדברים 
התוועדות  באותה  שהיה  ומי  שמות.  בפרשת 
שמי  הנחייה  לנו  נתן  הוא  בכה.  שהרבי  מספר 
שנמצא בשליחות אין לו זמן לנוח. לפחות ברמה 
הרוחנית שלו הוא צריך לעשות את מה שמוטל 

עליו. וזה הנקודה של שליחות".

נשמח אם הרב יוכל לסיים בדברים לכבוד חג 
הסוכות.

החסידים  אחד  את  שלח  הבעש"ט  "פעם 
לעיירה מסוימת לפגוש יהודי בשם ר' בער. ואותו 
והפנו  בער  ר'  את  וחיפש  לעיירה  הגיע  חסיד 
אותו לר' בער המלמד, והוא פגש ביהודי שיושב 
התפרסם  שלימים  מי  עניות,  הרבה  עם  בבית 
לו  שיש  הבין  חסיד  ואותו  ממעזריץ'.  כהמגיד 
עסק עם יהודי גבוה. והוא שאל אותו על קרש 
שבור שהיה שם ששימש לכל כך הרבה דברים, 
לשולחן, למיטה, וללימוד, והוא שאל אותו "איך 
שייך לחיות כך?". ואותו ר' בער שאל בחזרה את 
החסיד, ואיך אתה מסתדר כשאתה נמצא בבית 
והוא  שלך?  התיק  מלבד  כלום  אתך  ואין  שלי 
לו  ור' בער השיב  "אני נמצא בדרך".  לו  השיב 
"ישמעו אזניך מה שפיך מדבר. אתה רק בדרך. 
וגם אני בדרך". אנחנו כל הזמן בדרך, ואנו נגיע 

להיכן שנגיע".

"הרבי מביא את זה גם לגבי העניין של סוכה, 
'ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות'.  על הפסוק 
שלגבי "יעקב" זה היה בית, אבל לגבי ה"מקנה" 
באה  הסוכה  עראית.  סוכה  עשה  הוא  הגשמי, 

להזכיר לנו שאנחנו נמצאים בדרך".

מה  וכל  משיח".  פני  לקבל  בדרך  "אנחנו 
זה רק אמצעי בפרוזדור ע"מ להגיע  שבינתיים 
מתוקן לטרקלין – בית המקדש השלישי במהרה 

בימינו אמן •


