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הרה"ק ר' אברהם שניאורסון נולד ביום י"א בסיון 
ר'  האדמו"ר  לאביו  בכור  כבן  בליובאוויטש,  תר"כ 
ישראל נח – מי שמכונה: "המהרי"ן מנעז'ין" – בנו 
של כ"ק האדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש. ונכדו 
של "הרב" בעל התניא קדישא. ולאמו מרת פריידא 
דובער  רבי  חתן  וואלעס  זלמן  יקותיאל  רבי  בת 
חתן  בונים  יוסף  רבי  הרה"ק  ובן  מליובאוויטש 

ה"קדושת לוי" מבארדיטשוב

מרת  הרבנית  את  לאשה  נשא  תרל"ז,  כסלו  בט"ו 
שיינבערג.  פאליק  יהושע  ר'  הרה"ח  בת  יוכבד 
בירת  קישינוב  בעיר  החסידים  ונגידי  מחשובי 
מולדבה שברומניה. לאחר חתונתו התיישב הרה"ק 
ושקד  לחותנו  בסמיכות  בקישנוב,  אברהם  ר' 
הוא  והעבודה.  התורה  על  ובמסירות  בתמידות 

התפרסם בצדקותו חסידותו וענוותנותו המופלאה.

"לא פסיק פומיה מגרסיה"
לאורך כל שנותיו של ר' אברהם סירב לקבל על עצמו 
להתגורר  ונשאר  והאדמורו"ת.  הנשיאות  עול  את 
נישואיו, לפרנסתו  בקישינוב שם קבע מגוריו אחר 

המשיך  ימיו  כל  משובח.  יין  ובייצור  במסחר  עסק 
לעשות לילות כימים ולהתעלות בתורה ויר"ש, הוא 
קירב צעירים לרוח 'תומכי תמימים' ושיגר תלמידים 
לישיבות ברחבי ברית המועצות, תוך שהוא ממשיך 
יומו  ועבודה עד  וחסידות  נגלה  בשקדנותו בלימוד 

האחרון. 

סרובו לכהן באדמורות
אברהם  ר'  מופיע:  פ'(  )עמ'  אוזן'  'לשמע  בספר 

נח  ישראל  ר'  אדמו"ר  הרה"ק  של  בכורו  בנו  היה 
מניעז'ין – בנו של אדמו"ר הצמח צדק. נולד בעיירה 
לאישיות  נחשב  כאמור,  תר"כ.  בשנת  ליובאוויטש, 
אביו  כ"ק  הוד  נסתלק  "כאשר  זאת  ובכל  דגולה, 
אדמו"ר מוהרי"נ, י"ז ניסן תרמ"ג מיאן לקבל עליו 
לילות  שם  אז  וגם  במסחר,  ויעסוק  הנשיאות  את 

כימים בתורה ועבודה. 

עצה טובה קא משמע לן
שאמת  הריי"צ  לאדמו"ר  אמר  הרש"ב  האדמו"ר   
לאור  וזאת  מחותנו.  ללמוד  אפשר  הענווה  ומידת 
כי כאמור כאשר נפטר אביו המהרי"ן בקשו חסידי 
ניעז'ין מר' אברהם למלא את מקום אביו באדמו"רות, 
אך הוא סרב. על רגשי החיבה ששררו בין האחים 
הקדושים ר' ישראל נח מניעז'ין ואחיו כ"ק אדמו"ר 
המהר"ש, ובדיעבד – על הסיבה שאולי בעטיה סירב 
ר' אברהם ליטול את עול נשיאות חצר ניעז'ין אחר 
הסתלקות אביו, ניתן ללמוד מהמעשה הבא, שאירע 
בהיותו  האחים:  שני  הסתלקות  טרם  רב  לא  זמן 
ר'  בקישינב, הגיע פעם רבי אברהם לאביו הרה"ק 

חכמי 
רומניה

מצבת הרה"ק רבי 
אברהם שניאורסון 

זצ"ל המחודשת 
בבית העלמין 

בקישנוב

מימין: המצבה 
הישנה מצידה 

האחורי ברקע בית 
העלמין העתיק 

בקישנוב

אדמו"ר חבד"י מ'חכמי רומניה'
דמות מפתיעה ומיוחדת מצטרפת לנו השבוע למדור 
'חכמי רומניה', ה"ה הרה"ק רבי אברהם שניארוסון 
זצ"ל, חמיו של הרה"ק הרבי הריי"צ מליובאוויטש, 
מנעז'ין,  האדמו"ר  של  בכורו  בנו  היה  אברהם  רבי 
סירב  ימיו  כל  אולם  מליובאוויטש  צדק  הצמח  בן 
הפנים  מנשואי  והיה  תורה,  של  בכתרה  להשתמש 
מנו"כ,  ושם  הרומנית  מולדובא  בירת  קישנוב  של 
מעל  המסווה  את  להסיר  ננסה  דלהלן  בשורות 

תולדותיו ונתחקה אחר פעולותיו ומעלותיו. 
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ישראל נח בניעז'ין, ואמר לו: אבא, לפני שאני מקבל 
כי  ליחידות.  אליך  להיכנס  רוצה  אני  ממך,  שלום 
לא באתי כבן לאביו, אלא כחסיד לרבו. ענה לו רבי 
כן,  אם  צריך.  אתה  אני שלעצה  "מבין  נח:  ישראל 
סע לדודך לליובאוויטש". כאשר הגיע לליובאוויטש, 
ערכה  חשוב.  כאורח  רבקה  הרבנית  אותו  קיבלה 
שולחן לפניו, וגם אדמו"ר המהר"ש הצטרף אליהם 
– ושהה עמם כחצי שעה. כשאדמו"ר המהר"ש קם 
לצאת, אמר לו ר' אברהם: דודי, ליחידות אני צריך! 
ענה לו אדמו"ר המהר"ש: הלילה, פקע וריד בגופי 
וקרעתי פיסת בד מכותנתי כדי להדקו, והנני סובל 
ייסורים נוראים. אולם ייסורים אלו הם כאין וכאפס 
איה"ש, אקבל  ליחידות! מחר,  יהודי  לעומת קבלת 
"נו,  אביו:  לו  אמר  לניעז'ין,  לאביו  כשחזר  אותך... 
עצה טובה קיבלת מדודך המהר"ש? אחר הסתלקות 
אביו, אדמו"ר המהרי"ן הפצירו בו חסידי אביו למלא 
את מקומו בנעז'ין. אלם ר' אברהם סירב לקבל על 
עצמו את הנשיאות – הוא קיבל עצה טובה מאדמו"ר 

המהר"ש...

כי טובים דודך מיין
עסק  ולפרנסתו  בקישינוב,  נשאר  אברהם  ר' 
במסחר של יינות כשרים, יינות אלו גם שיגר מהם 
ותלמידי  החסידים  להתוועדויות  לליובאוויטש 
הישיבות 'תומכי תמימים'. ועם זה המשיך לעשות 
לילות כימים בתורה ועבודה עד יומו האחרון. כ"ק 
האדמו"ר הרש"ב התבטא בפני בנו כ"ק האדמו"ר 
ללמוד  אפשר  הענווה  ומידת  "אמת  הריי"צ: 
שימש  אברהם  ר'  הרה"ק  שליט"א.  הרב  מחותנך 
הקהילה,  מנכבדי  לאחד  ונחשב  חסידית  כדמות 
חדש,  רב  מינוי  שאלת  הפרק  על  עמדה  וכאשר 
מאלו  שיינברג,  צבי  ר'  גיסו,  עם  ביחד  הוא  היה 
שפעלו רבות והשתדלו עבור מינויו של רב חסידי 
ליובאוויטשי – הרב יהודה לייב צירלסון, עמו גם 
למדו יחד והגו בתורת החסידות. בנוסף לכך הפיח 
רוח חיים חב"דית ליובאוויטש בקרב יהודי קישינב, 
ובאי הישיבה שם, כפי שעולה גם מעדותו של הרב 
נחום שמריהו ששונקין שלימים היה רב הקהילה 
היהודית בבתומי שבגאורגיה. לאחר עלותו לארץ 
ישראל שימש כמשפיע של חסידי חב"ד, הוא נולד 
אברהם  ר'  הרה"ח  לאביו  תר"נ  בשנת  בפרפויסק 
ששונקין. למד בישיבות שונות, ביניהן בקרמנצ'וג, 
התקרב  בקישינב  בהיותו  ובקישינב.  באמצ'יסלב 
האדמו"ר  של  חותנו  שניאורסון,  אברהם  לרב 
והריי"צ, ובהשפעתו נסע לישיבת תומכי תמימים 

ליובאוויטש ולמד בה.

 מחותן הרבי וחותן המלך
בן הרבי הרש"ב העלם חמודות רבי  כאשר הגיע 
עבורו  הוצעו  מקדש,  האיש  לפרק  יצחק  יוסף 
הצעות מגוונות, ביניהן הצעות ממחותנים עשירים 
שהבטיחו נדוניה נכבדה. אך הוריו כ"ק האדמו"ר 
מוהרש"ב נ"ע והרבנית הצדקנית מרת שטערנא-

שרה ע"ה, נטו לשידוך עם בת הרה"ק ר' אברהם 
הרבנית  החתן,  של  הסבתא  ואילו  שניאורסאהן, 
הצדקנית מרת רבקה נ"ע, נטתה לשידוכים נוספים 
שהוצעו. כאמור הוצעו לו הצעות רבות לשידוכים 

ביניהם היו עשירים בעלי נדוניה רבה וכו' בין השאר 
היתה גם ההצעה של הרבנית מרת נחמה דינה בת 
בן  שהיה  מקישינוב  שניאורסון  אברהם  ר'  הרה"ח 
הרבנית  הסבתא  דעת  אך  דניז'ין,  האדמו"ר  הרה"צ 
משום  עשירים  לשידוכים  להענות  נטתה  רבקה 
ביותר  דחוק  אז  היה  הרבי  בבית  הכלכלי  שהמצב 
אולם בנה האדמו"ר מוהרש"ב אבי הריי"צ נטה יותר 
מרת  מקשינוב  אברהם  רבי  של  בתו  עם  לשידוך 

אמר  לבסוף  כאשר  התקיים,  שאמנם  דינה  נחמה 
הרבי לאמו נקיים מה שכתוב בתורה, ונשאלה את 
פי' ונשאל את פי החתן. הם החליטו אפוא לשאול 
את החתן עצמו, שהיה אז צעיר לימים. הוריו סיפרו 
בהתאם  כי  והוסיפו  המוצעים  השידוכים  על  לו 
למסופר בתורה על נישואי יצחק ורבקה, שבהם היה 
"ונשאלה את פיה", הם פונים אליו ומבקשים לדעת 
דעתו בקשר לשידוכים המוצעים. השיב החתן  את 
’ולקחת  נאמר  עצמה  פרשה  באותה  "הרי  להוריו: 
אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי." הבינו שגם דעתו 

כדעת אביו.

התנאים  קישורי  נערכו  ה'תרנ"ו  בסיון  כ"ח  ביום 
שניאורסאהן.  אברהם  ר'  של  בתו  עם  הרבי  של 
ההתוועדויות של שמחת קישורי השידוכין התקיימו 
קראסניא(  הרכבת  תחנת  )ליד  באליווקא  דשא'  ב'נאות 
ונמשכו שבעה ימים רצופים, וסיפר ר' אברהם לחתנו, 
המאמר  את  אביו  אמר  שלו  הנישואים  בשמחת  כי 
"המגיד מראשית אחרית", בתקווה כי מחותנו ישמיע 
מאמר על ד"ה זה, אך הרבי סרב באומרו כי איננו 
אומרים  אין  למנהגנו  התנאים  (בשטר  זאת  גורסים 

מילים אלו, אלא מתחילים במילים "למזל טוב יעלה 
ויצמח".

לעת משוש
בתו  חתונת  בליובאוויטש  נערכה  ה'תרנ"ז  בשנת 
מוהריי"צ  החשוב  החתן  עם  דינה  נחמה  הרבנית 
לימים ממלא מקום אביו הרבי הרש"ב. על הערכתו 

הרבה בעיני מחותנו האדמו"ר הרש"ב מסופר כי פעם 
אמר לבנו הרבי הריי"צ: "אמת ומידת הענווה אפשר 
ללמוד מחותנך הרב שליט"א. על גודל הערכתו של 
רבי אברהם לחתנו האדמו"ר הריי"צ אפשר ללמוד 
דינה,  נחמה  מרת  הרבנית  לבתו  שכתב  ממכתב 
חתני  "מאישך  כותב:  הוא  בו  תר"צ,  תמוז  בחודש 
היקר הרה"ק שליט"א, קבלתי את החסידות של י"ב 
י"ג תמוז מאמריקה לנחת רוח גדול ב"ה. זהו כל נחת 

הרוח שיש בעולם.

יין ליובאוויטש 
היין.  במסחר  לפרנסתו  עסק  מכן,  שלאחר  בשנים 
במרתפי ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש נשמרו 
יינות שאותם ייצר, ועליהם היו מתוועדים התמימים 
מודעה  הופיע  'האח',  בגיליון  'לחיים'.  ואומרים 
אברהם  הר"ר  של  בהשגחתו  שנעשה  גפן'  'יין  על 
שניאורסאהן מקישינוב חותנו של האדמו"ר מוהרי"צ 
שליט"א  מליובאוויטש  האדמו"ר  כי  פורסם  וכך 
מבריסק  סאלוועייציק  הלוי  חיים  ר'  והרה"ג 
שליט"א מפליגים מאד בהידור היין גפן הזה וכל 
אחרי  מהדרים  ורייסין  ליטא  מפולין  האדמו"רים 
ופרידמן  וניתן להשיגו אצל שמוטקין  זה,  יין גפן 

בווארשא. 

נשיאי ישראל 
משמו מסופר על הנהגתם של רבותינו הקדושים 
מאז  לדורותיהם  ישראל  בני  ראשי  התורה  ענקי 
רבינו המגיד הגדול ממעזריטש כפי שהעיד הגה"ק 
הרה"ק  של  משמו  מטשורטקוב  ישראל  מוה"ר 
אדמו"ר  כ"ק  של  בנו  שניאורסון  אברהם  מוה"ר 
מוהרי"נ מניעז'ין בנו של רבינו הצמח צדק ורבינו 
נשיאי  אדמור"י  וכל  והשו"ע  התניא  בעל  הגדול 
חב"ד ליובאוויטש הקדושים לעלות בכל שבת ויום 
טוב למפטיר. ואולי כמו בכל הנהגותיהם בקודש 
סוד טמיר גנוז בגווייה כדי לומר את ברכת הבוחר 

בתורה שבברכת ההפטרה. 

ביקור אדמו"ר מהוריי"צ 
בעיר קישינב 

מידי פעם, היה זוכה החותן לביקוריו של חתנו כ"ק 
אלו  בביקורים  ובית.  הקדוש  מוהריי"צ  האדמו"ר 
אותם אמר  חותנו מאמרים  בפני  הרבי  חוזר  היה 
לבנו  כותב  הרבי  היה  כאשר  בליובאוויטש.  אביו 
בשלומו  דורש  היה  אלו,  בביקורים  ששהה  בעת 
ה'תרכ"ט  תשרי  חודש  כל  במשך  המחותן.  של 
אברהם  הרה"ק  כ"ק  חותנו  אצל  הריי"צ  שהה 
ה'תרע"ז  אייר  בחודש  גם  בקישינב.  שניאורסון 
אל  הרבנית  וזוגתו  הריי"צ  האדמו"ר  כ"ק  נסעו 
הוריה בקישינב, ומשם כתבו אל בנותיהם שנשארו 
מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  זקניהם  בבית  ברוסטוב, 

וזוגתו הרבנית. 

שמחת נישואי נכדתו 
בשנת ה'תרפ"ט, הגיע רבי אברהם להשתתף בשמחת 
שהוכר  מי  עם  מושקא  חי'  הרבנית  נכדתו  נישואי 
מליובאוויטש  הרבי  הוא  הלא   – הרמ"ש  בתור  אז 
אברהם  רבי  ישב  החתן,  אבי  של  בהעדרו  זצוק"ל. 
השני  מצדו  כאשר  לחתן,  סמוך  ה"מזרח"  בשולחן 
יושב חתנו, אבי הכלה, אדמו"ר מוהריי"צ. כשבועיים 
בעיצומה.  התרגשותו  היתה  כבר  החתונה  לפני 
התלבטותו  על  מספר  הוא  החדש,  לחתנו  במכתבו 

תמונת בנו רבי בן ציון שניאורסון זצ"ל.
בכתבי רבי מנחם גוטמן 'אוצר אגדות החסידים' )א' עמוד 15( כתב 
סיפור פלא: החסיד הישיש ר"א שניאורסון חותן האדמו"ר הגדול רבי 
היה  יחיד  בן  וגלמוד,  שכול  והוא  ביאסי  גר  שניאורסון  יצחק  יוסף 
לו בעירנו ונהרג בין קדושי יאסי. הרבה פעמים היה מבקר בביתנו 
פעם ביקשתיו לספר לי מגדולתו של חתנו האדמו"ר וסיפר לי שפעם 
בהילולא של הרבי שלום מליובוויץ ב' ניסן באו שוטרים ממשטרה 
הקומוניסטית להזמין את חתנו למשטרה לעשות עליו לחץ שיעזוב 
עניני מסירת נפש לדת ישראל והפקיד הראה להרבי על השלחן מונח 
אקדח ואמר לו תדע שהכלי הזה הפך כבר לבם ודעותיהם של רבים. 
והרבי מליובוויץ ענה במה דברים אמורים באלו שיש להם רק עולם 
אחר ומאמינים באלילים רבים, אבל אנו בני ישראל לנו שני עולמות 
ומאמינים רק באל אחד. ובתשובה נוצחת זו יצא בשלום מן המשטרה. 
ע"כ מהספר הנ"ל. אולם יש להעיר כי רבי בן ציון שניאורסון נפטר 
בט"ז טבת תשל"ז ומנו"כ בחלקת חב"ד הר הזיתים ירושלים, ואולי 
כוונתו שרבי בן ציון היה גר ביאס, ולו היה בן יחיד שנהרג בפרעות 
וגלמוד. )אשתו צילה נפטרה בכ"ט  נותר שכול  ורבי בן ציון  ביאס, 

כסלו תשס"ו בת 105(
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האם להגיע מספר ימים לפני החתונה הגדולה על 
מנת להתראות עם נכדותיו, או שאולי הוא יכביד על 
בתו העסוקה בהכנת החתונה. טרדה נוספת שהציקה 
לו, היא כיצד יביא כלי כסף כמתנה לחתונה – בדרך 
ושם  הרומני,  בגבול  עוברים  לוורשה  מקישינוב 
מחרימים חפצים כאלו. אך נראה כי חלק מהמתנות 
המלכותי,  לזוג  להביא  אברהם  ר'  הרה"ק  הצליח 
באיגרת ששיגר אביו של הרבי הגה"ק המקובל רבי 
החתונה  לאחר  הרבי  אל  נ"ע  שניאורסון  יצחק  לוי 
בתרפ"ט, כותב הוא לו בין השאר בשלום ובבריאות 
תשתמש בהנר במנורת חנוכה שנתנו לך, )מסתמא 
הוא של כסף ונר מצווה ותורה אור יאירו לפניך כל 
יגן  זיע"א  נ"ע  מהרי"ן  זקנכם  אביכם  וזכות  הימים 
עליכם לטוב לכם כל הימים). בשולי האיגרת כותבים 
המוציאים לאור מהתוכן נראה שהיא מנורת חנוכה 
מניעז'ין  נחום  ישראל  הרב  מורנו  הקדוש  הרב  של 
שהוענקה לו כדורון דרשה על ידי בנו של המהרי"נ 

הרה"ח ר' אברהם שניאורסון זקנה של הכלה. 

 בהיותו בנם של הרבה קדושים, הצטברו אצלו חפצי 
מושקא,  חי'  הרבנית  לנכדתו  במכתב  רבים.  קודש 

סיפר לה למי הוא חפץ להעביר את קערת הכסף 
של אביו, אותה קיבל מהטשערקאסער: "יש אצלי 
]מהרי"ן[  אאמו"ר  מכ"ק  שלי  ירושה  מכסף,  קערה 
יעקב ישראל  זיע"א, מה שהרה"ק הרב  נ"ע  זצ"ל 
זצ"ל מטשרקאס, נתנה במתנה לכ"ק אאמו"ר זצ"ל, 
היקר  חתני  לאישך  זו  קערה  להעניק  רוצה  אני 
שליט"א, מחמת מחו' הר' שטערנא שרה תי' - אמו 
של אדמו"ר מהוריי"צ - היא נכדתו, אלא שלשלוח 

מכאן כלי כסף מאוד קשה...". 

וחתנו  בתו  אל  שנים  מאותן  הסבא  של  מכתביו 
בפרישות־שלום  גדושים  הריי"צ  אדמו"ר 
היקר  "נכדי  של  ונסיעותיו  במעשיו  ובהתעניינות 
בבד,  בד  נ"י".  הר' מענדל  ומרומם  נכבד  המופל' 
וחתנו,  בתו  אל  הריי"צ  אדמו"ר  של  במכתביו 
מוצאים אנו דיווחים על מצב בריאותו של הסבא 

היושב בקישינוב. 

לעת מצוא
ביום ב' חשון תרח"צ נפטר רבי אברהם — "בקיץ 
מחלתו,  גברה  הסוכות  חג  ואחר  נחלה  תרצ"ז 
ובאור ליום החמישי בשני לחדש מרחשון, תרצ"ח, 
נסתלק, ומנוחתו כבוד בעיר קישינוב, כפי שנכתב 
"הקריאה  בטאון  של  אבות'  זכות  'זכרון  במדור 
והקדושה" )גל' חשון תש"ד(. הידיעה על פטירתו של 
ר' אברהם הוסתרה מחתנו, כ"ק האדמו"ר הריי"צ 
במשך שנה תמימה. כאשר נודע לו הדבר — בחודש 
חשון תרצ"ט — כתב על כך אל בתו וחתנו הרבי: 

קרה  אשר  האסון  מאת  נודעתי  ימים  כעשרה  "זה 
זי"ע,  נ"ע  זצוק"ל  הרה"ק  חותני  כ"ק  בהסתלקות 
וכבד לצייר הרושם שעשה עלי, ולא ידעתי מנוח איך 
ומה יהי' עם רעייתי חמותו הכבודה שליט"א, וכאשר 
נודעתי מאת בתנו הכבודה תח' כי היא כבר יודעת, 
ורק אשר ממני העלימו כל משך השנה, הצטערתי 
צער רב על אשר גרמתי כמה עגמ"נ לה, כאשר הייתי 
שואל מה כותבים לה ממצב בריאותו. אינני יודע על 
איננה  שליט"א  רעייתי  כבוד  אשר  לי  נדמה  ברור, 
אדמו"ר  קודש'  )'אגרות  מזה"  לי  נודע  כבר  אשר  יודעת 

מוהריי"צ, טו, עמ' שיב־שיד(.

צאצאיו אחריו
זוניס.  בתו, מרת מלכה היתה אשת ר' פנחס הכהן 
האדמו"ר  של  רעייתו  דינה,  נחמה  הרבנית  בתו, 
הריי"צ. בנו, הרב בנציון שניאורסאהן - למד בתומכי 
תמימים בליובאוויטש, וכשהגיע לגיל נישואין נשא 
את מרת צילה שניאורסון. לאחר מכן עבד כמנהל 

חשבונות. בתקופת נערותו נסע לליובאוויטש לבקר 
את אחותו, ובאותה הזדמנות זכה לסעוד על שולחנו 
ורעייתו  הריי"צ  הרבי  עם  יחד  הרש"ב  הרבי  של 
כיבד  הרש"ב  שהרבי  זכה  סעודה  באותה  הרבנית. 

אותו בזימון על הכוס.

שיפוץ ואיתור קברו 
של הרה"ק ר' אברהם 

שניאורסהן

על איתור ושיפוץ ציונו הק' בביה"ח בקשינוב אנו 
קוראים בגליון "אלה תולדות רבי אברהם" שי"ל ע"י 
לשכת עזרת אחים - חב"ד ליובאוויטש ליוצאי ברית 
המועצות וליהודי חבר העמים וארגון יהודי מולדובה 

- חב"ד ליובאוויטש.

הרה"ק ר' אברהם שניאורסון, חותנו של כ"ק אדמו"ר 
אשר  והרבנית,  ]שליט"א[  הרבי  של  וסבם  הרש"ב, 
'בית  בהיסטוריית  כמופיע  קישינב  בעיר  ופעל  חי 
קישינב  בעיר  מ"כ  גם  החב"דיים,  ובתולדות  רבי' 
'בית  כי  שידעו  השלוחים  (בסרבי'ה(,  במולדובה 
הקברות היהודי', נחרש והושחת בידי פורעים, גמרו 
מצבתו  השנים,  חישוב  לפי  שכנראה  בליבם  אומר 
של הרה"ק יחד עם יהודים נוספים הי"ד, הושחתה 
ואין אפשרות לדעת בדיוק היכן מיקומו. מידי תקופה 
סיפר השליח הרב זלמן אבלסקי, הרה"ר למולדובה, 
לתלמידי הישיבה 'תומכי תמימים' בקישינב, אודות 
בפי  שסופר  כפי  בקישינב,  כאן  ופעל  שחי  הצדיק 
נשלחו  בקישינב  שייצר  היינות  שעל  חסידים 
חב"ד  אדמו"רי  עליהם  התוועדו  שם  לליובאוויטש, 
של  וחייו  אודותיו,  סיפורים  לצד  החסידים,  וקהל 
מתוך  התורה  ולימוד  המצוות  בקיום  לכת  הצנע 
מתלמידי  מספר  כך,  בשומעם  מופלאה,  גאונות 
ישיבת תו"ת בקישינב, ניסו מספר פעמים לאתר את 

מצבתו הק' אך העלו חרס בידם. 

כעבור מספר שנים לערך בשנות הסמ"ך, מחזור נוסף 
בעקשנות  החליטו  בקישינב,  הישיבה  תלמידי  של 
לאתר את מקומו של קברו הק', אולי בכל זאת הוא 
נמצא בבית החיים היהודי הנוסף, שהוא חדש יותר 
הנמצא במרחק קרוב מבית החיים היהודי שנחרש 
הפכו  המקומיים  השלטונות  זכר,  נותר  לא  שממנו 
מצבות  שברי  עשרות  גבי  על  מרכזי,  טיול  לפארק 
והרס בלתי יתואר, כמו גם במקומות רבים נוספים 
לאחר  דגלם.  על  הקומוניזם  שתורת  אלו  במדינות 
חיפושים נרחבים ומאמצים רבים, גילו כי מצבתו של 
הרב הקדוש ר' אברהם שניאורסהן, עומדת על תילה 
בבית הקברות היהודי בחלקה מספר אחד, בפתיחתו 
של בית החיים היהודי, היה מן הראשונים שנקברו 
יתר  נותרה מצבתו בשלימות כמו  כך,  ובזכות  שם, 
היהודים שנקברו שם. עבודת פרך הושקעה באיתור 
ידי תלמידי  נערכה במשך תקופה ארוכה על  והיא 
של  שבסופו  גץ,  אליהו  התלמיד  ובראשם  הישיבה 
דבר על אף מיקומו של הקבר וגדר שנבנתה בסמוך 
לו אשר הסתירה את קברו, הקשו רבות על מציאתו 
לרבם  הנפלאה  התגלית  על  ספרו  יחד  ומקומו. 
אמרו  אבעלסקי,  הכהן  זלמן  הרב  הגה"ח  השליח 
החליט  מהרה  עד  במקום,  תהילים  פרקי  מספר 
אנ"ש  לקהל  הקבר  חשיפת  אודות  לספר  השליח 
בעולם, תגלית חדשה פורסמה, בצירוף התמונות, 
זיהוי  על  ומקשה  ומסתירה  המכסה  הגדר  עם 
השלוחים  בקרב  רבה  היתה  השמחה  המצבה, 
ובכלל קהילות אנ"ש במרחבי תבל אודות מציאת 
נמצא,  הק'  קברו  שהושמד,  חשבו  שהכל  קברו 
אם כי ראוי לשיפוץ אך עמד במצב סביר על אף 
ריבוי השנים, חלקים נשברו בו, חלקי המצבה זזו 

ממקומם, הכיתוב נשחק עד מבלי הכר. 

שיפוץ הקבר 
השלוחים  התלמידים  הגיעו  ה'תשע"א,  בשנת 
לקישינב, הת' השליח מנחם מענדל זלמנוב ונסעו 
אברהם,  ר'  הרה"ק  של  הקבר  את  לחפש  לבקר 
יחד  פילסו  ובשלג  בכפור  רבים  חיפושים  לאחר 
בחיפוש ואיתור במשך ימים ממושכים עם תלמידי 
הישיבה, שכן בית הקברות היהודי, חלקו הגדול ישן 
ובלתי מסודר, לאחר חיפושים נרחבים לא נמצאה 
זלמן  הרב  השליח  עם  משותפת  בעצה  מצבתו, 
הכהן אבעלסקי, שקישר את התלמידים השלוחים 
עם תלמידי הישיבה הבוגרים עמהם שוחחו רבות 
השלוחים, בצירוף מסמכים והסברים סיפרו היכן 
למעלה  לפני  איתרו  אותו  הק'  קברו  של  מיקומו 
הסימנים  באמצעות  השם  ברוך  שנים,  מעשור 
מספר החלקה ועוד, על ידי הסימנים ומיקומם של 
ומקום נחלתו  קברים אחרים נמצא קברו הקדוש 
של הרה"ק ר' אברהם שניאורסון. קשה היה לזהות 
את מיקום הקבר, כי כאמור מחיצה נבנתה במקום 
הכיתוב על המצבה והכיתוב המיושן כבר היה ללא 
של  מהתפוררות  שנמחקו  אותיות  לצד  כלל  צבע 

האבן ברבות השנים

חלקת  נתגלה  ממושכים,  חיפושים  לאחר  כאמור 
הקבר שהיה צריך שיפוץ דחוף לאחר שהמקום היה 
את  הסתירו  ופסולת  כבדים  ענפים  קשה,  בהזנחה 

שברי המצבה.

מענדל  מנחם  הת'  הראשי,  והרב  השליח  של  נכדו 
המתרחש  על  דיווח  המקום,  את  פקד  זלמנוב 
הרב  אבעלסקי  זלמן  הרב  השליח  עם  ובהתייעצות 
הראשי למולדובה, הוחלט על שיפוץ המצבה, תוך 
על  יתבצע  הזה  לנושא  לדאוג  התפקיד  כי  שביקש 
ידי חתנו הרב דוד נחשון האיש שמונה על ידי הרבי 
לשיפוץ קבריהם של רבותינו נשיאנו ובכללם קברי 

האהל והמצבה שהוקמו ושוחזרו בידי חסידי חב"ד בקישנוב
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לרב  טילפן  מיד  זוהי שליחותו.  וממילא  רבי'.  'בית 
עבור  לו  שניתנה  הרבי  בתשובת  שהתעמק  נחשון 
שיפוצי כל קברי רבותינו הקדושים ובית רבי "מעניין 
שלא הבחנו עד כה בקבר זה", הפטיר. הרב נחשון 
שקיבל  לשליחות  ומינוי  הרוחני  אישורו  את  נתן 
שיבצע  זלמנוב  מענדל  מנחם  הת'  לשליח  מהרבי 
את השיפוץ, עוד הוסיף והסביר לתלמידי השלוחים, 
ובפרט  הקברים  בשיפוץ  העשיר  מניסיונו  הוראות 
קברו של אביו של הרבי, בעיר קבורתו אלמא אטא 
ב'בית  לנהוג  המתאים  באופן  קזחסטאן,  שבמדינת 
רבי', ומה הם התארים שניתן לכתוב על שמם וכו', 
לאחר העברת אישורו מר' דוד נחשון ובעצה משותפת 
עמו כיצד לערוך את השיפוץ כראוי ולנסח את נוסח 
המצבה החדשה יחד עם הגה"ח השליח הרב זלמן 
טובי' הכהן אבעלסקי, שדאג שכל הפרטים יבוצעו 
על הצד הטוב ביותר, לנחת רוח רבינו זצוק"ל. לאחר 
כל זאת יצא שוב התלמיד השליח הת' מנחם מענדל 
זלמנוב, אל עבר 'בית החיים היהודי' הישן בקישינב 
בעצומה של סופת שלגים קשה, בדיוק זהו הזמן בו 
התפנה מלעסוק עם היהודים הרבים כך כשמרבית 
בתי העסק סגורים כשהכל ספונים בביתם, זה הזמן 
המתאים לדאוג לכך מבלי לפגום בהפצת המעיינות 
ליהודי העיר והמבקרים בה. לאחרי זמן מה חיפוש 
שוב  הקשו  הרב,  בשלג  שכוסו  הסימנים  ואיתור 
על מציאת קברו בחלקה מספר אחד בתחילת בית 

החיים, כשלבסוף אותרה מצבתו הק'. עם מציאת 
קצרה  תפילה  לאחר  הקבורה  ומיקום  המצבה 
תהילים,  פרקי  מספר  ואמירת  השלימה  לגאולה 
העומדת  המצבה  מן  הכיתוב  את  להעתיק  החל 
להתפורר, כאמור ברבבות השנים חלק מן המצבה 
החלה להישחק כליל ועמה האותיות שנחקקו בה. 
לגדר  בינות  האצבעות  את  הכנסנו  רב  במאמץ 
המפריעה ועומד בסמיכות למצבה על מנת למשש 
ובאיטיות את חקיקת האותיות החלקית  בזהירות 
החדש  השיש  על  לכתוב  מנת  על  זאת  ששרדו, 
שיוצב על מצבתו הק', כיתוב מדוייק ללא שינוי 
חברי  ה'תרצ"ח,  בשנת  שקברהו  כפי  שהוא,  כל 
יראיו, כפי  וקהל  ובני משפחתו  'החברא קדישא', 
שביקש השליח הרב זלמן אבעלסקי שעל המצבה 
עצמה לא לשנות כלום, אלא בדיוק אותו הדבר. 
דברים ברוח זו נאמרו גם אצל מה שהיה בשיפוץ 
רוצים  שאם  אטא,  באלמא  הרבי  אבי  של  קברו 
על  לא  אך  בצד  נוספת  במצבה  אפשר  להוסיף 

הקבר כפי שאכן הם עשו בשיפוץ קברו של אביו של 
הרבי ר' לוי'ק, בעיר אלמא אטא שבמדינת קזחסטאן, 
זאת עוד עומד בתכנון השלוחים כיוון שעל המצבה 
אינו מוזכר סביו האדמו"ר הצמח צדק מליובאוויטש, 
עבודה  של  בסופו  השם.  בעזרת  למועד  חזון  ועוד 
המופיעות  הכיתוב  ומילות  הושלמה  התמונה  רבה 
עד  ומרבית,  משלימה  בצורה  הועתקו  הקבר  על 
כמה שניתן ואפשרי לזהות. לקראת סיום עמדתי עם 
המצבה  שסביב  השטח  את  למדוד  והתחלתי  מטר 
בהשגחה פרטית מופלאה לא נקבר בסמיכות לקברו 
מצבתו  יד  על  ריק  קטן  שטח  ועומד  הרה"ק  של 
שניתן  שאומר  מה  שם.  הרבים  מהקברים  בשונה 
למבקרים  עמידה  ומקום  קטן  אוהל  איזהו  לבנות 
והמתפללים, והוספת מצבה נוספת מכובדת כנדרש. 
תהילים  פרק  הק'  מנוחתו  מקום  עזיבת  לפני  שוב 
נוסף על קברו של הרה"ק ר' אברהם. מתוך צפייה 
ותקווה שעוד לפני שנסיים את גמר מלאכת השיפוץ 
נזכה לחזות בקיום היעוד של תחיית המתים בגאולה 
הגדול  הכנסת  לבית  בהגיענו  ממש.  מיד  השלימה 
מהרה  נכנסו  בקישינב  ליובאוויטש  חב"ד  ברחוב 
הרב  השליח  סבי  אל  הראשית  הרבנות  ללשכת 
הדברים,  התקדמות  על  לו  ודיווחתי  אבלסקי  זלמן 
נכון  אכן  שהכיתוב  שוב  ובדקתי  פניתי  מכן  לאחר 
ומדוייק בסיוע של תמונות שצילמנו במקום ותמונות 

לראות שאכן  לפני כעשור  יותר שצולמו  מוקדמות 
יותר  מאוחר  כך.  הוא  המצבה  של  הנוסח  העתקת 
דיווחתי על ההתקדמות לר' זושא אבעלסקי, מידידי 
יהדות קישינב, אולי להצליח למצוא תורם לפחות 
להתחיל חלקית לשקם את המקום וההזנחה הרבה 
שם. ולשיקום המקום, שדרש הוצאות רבות לשיפוץ 
שמקורות  ממושכת  תקופה  לאחר  המצבה.  שברי 
מימון עדין לא נמצאו, והושקעו יותר בקירוב יהודי 
המקום לרוח ישראל סבא והכנה והשתוקקות לחזות 
בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש . ניסיתי לעניין בזה 
כל מבקר ותייר שהגיע הנה לקישינב על מנת לדאוג 
למצב נאות של המצבה, ברוך השם בסופו של דבר 
בימי  השנה  סיום  לקראת  פירות  נסעו  המאמצים 
שביקרו  יקרים  חב"ד  חסידי  תורמים  נמצאו  הקיץ, 
עם  זאת,  יממנו  בליבם, שהם  אומר  וגמרו  במקום, 
זאת חפצים הם בעילום שמם אך התגייסו לממן את 
שיפוץ ושיקום ההזנחה ששרתה במקום. שוב יצאנו 
חב"ד  ידיד  יחד  המבקר,  החסידי  התורם  עם  יחד 
בקישינב לאתר את הקבר מרוב שמחה והתרגשות 
עשינו טעות כנראה בסימני הדרך והגהה למיקומו 
המדויק של קברו, כמעט שעה של חיפושים ואיתור 
מיקומו של הקבר היו לריק. כמעט והתייאשנו. אז 
קדישא,  החברה  איש  את  פרטית  בהשגחה  פגשנו 
שיחד סייע לנו למצוא את קברו הקדוש, יחד אמרנו 
הרבי  של  פרקו  את  תהילים  פרקי  יחדיו  כולנו 

דיון  ערכנו  מכן  לאחר  השלימה.  הגאולה  ובקשת 
בזריזות  המצבה  לשקם  ניתן  כיצד  הפתוח  בשטח 
ובכבוד הראוי לסביו של הרבי והרבנית. לאחר שעה 
את  מצאנו  הרבות שצצו בשטח  והבעיות  מאומצת 
שעד  ותאריכים  יעד  סימנו  השם  וברוך  האפשרות 
היארצייט הקרוב בב' חשון תושלם מלאכת השיפוץ 
והמצבה תעמוד על תילה. בכלל הפועלים המקומיים 
שם וחברי ה'חברה קדישא' אינם ממהרים וכל דבר 
נעשה בעצלתיים, במאמצים רבים דאגתי שהדברים 
יזדרזו ויגמר במהירות האפשרית כמו למשל סיפור 
מוזר שנאמר לנו כי לא ניתן להשיג שיש לבן, ישנו 
של מצבות רק שיש שחור, בהבזק של רגע אמרנו 
לבסוף  התעקש,  ידידנו  אך  הזה,  כדבר  יתכן  שלא 
את  מצא  שם  מטבחים  של  לשיש  אותו  הנפתי 
מבוקשנו, כך כל פרט לקח את זמנו עד שקרם עור 
וגידים. כך או כך הגיע הזמן לחזור לבית חיינו בסיום 
שנת הלימודים ופעילות השליחות עם הסטודנטים 
הישראליים הרבים עימהם למדתי במשך השנה, על 
מנת לשאוב כוחות וחיות מחודשת, הדבר הראשון 
בהגיעי לבית חיינו 770 ישבתי וכתבתי דו"ח לרבי 
שתושלם  ברכה  ובקשת  השיפוץ  ההתקדמות  על 
ושכל  האפשרית  ובזריזות  במהירות  המלאכה 
משם  היו.  כלא  ייעלמו  נערמים  שפתאום  הבעיות 

מבית חיינו המשכתי להיות בקשר עם חברי ב'חברה 
קדישא' והתעדכני בהתקדמות וסיום החלק האחרון 
והצבת  וליטושה,  המצבה  מחדש  יציקת  אחרי  של 
ולתהילה. בחודשי  המצבה החדשה על קברו לשם 
ריצוף  מרשימים,  הישגים  הגיעו  רצופים,  עבודה 
לקברו  כיאה  ומצבה חדשה,  סיכוך מתאים  מחודש 
של הקדוש ר' אברהם שניאורסון, נכדו של אדמו"ר 
הצמח צדק, חותנו של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, חמיו 
אדמו"ר  כ"ק  של  זקנו  מהוריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של 
רבי'  'בית  לנסיכי  חמישי  דור  והרבנית,  ]שליט"א[ 

ונשיאי חב"ד ליובאוויטש'. 

ניסי ניסים' בשימור המקום
 בסיומו של חודש ניסן ה'תשע"ג הקהילה היהודית 
בקישינב הוכתה בתדהמה, בית החיים היהודי הישן 
בקישינב בירת מולדובה, חולל בצורה נוראית. ללא 
מחשבה ושימת לב נכרתו עצים באופן בלתי מחושב, 
הפכו  קברים  עשרות  נפגעו,  ישנים  קברים  עשרות 
שנפלו  הגדולים  הגזעים  עוצמת  עקב  אבנים,  לגל 
עליהם. ניקוי 'בית החיים' מההרס בסמוך למצבתו 
על ידי השליח הרב מנחם מענדל זלמנוב, הרבנית 
יהודי  קברו.  על  בתפילה  השליחות  והתלמידות 
המקום מבקרים בקברו בבית החיים היהודי העתיק 
זה שם גם קבור ומנוחתו כבוד של הרה"ק ר' אברהם 
מהוריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של  חותנו  שניאורסאהן, 
ביקרו ה"חברא קדישא" שעל ידי הרבנות הראשית 
למולדובה, על מנת לראות את מצב המצבה כמו 
את יתר בית החיים, והשתוממו לראות כי באורח 
ר'  הרה"ק  של  קברו  וניסי,  שמימי  ובאופן  פלא, 
בדומה  ניזוק,  ולא  נפגע  אינו  שניאורסון  אברהם 
קשות,  וניזוקו  בסמוך  ממש  שהיו  רבים  לקברים 
גזעי  עליהם  כשנפלו  החיים,  בית  ביתר  גם  כמו 
עצים רבי משקל, ששופצו וחודשו על ידי ה'חברא 
קדישא' שעל ידי הרבנות הראשית למולדובה. אל 
בית החיים היהודי הישן ברחוב מילאנו בקישינב, 
יהודים רבים מבני הקהילה, שמעו על קברו לאחר 
גילוי המקום ושיפוצו על ידי ה'חברא קדישא' של 
הרבנות הראשית למולדובה, היהודים פוקדים את 

המקום ומתפללים להצלחתם בכל.

עם  ודברים  בדין  עומדים  וכעת  נטויה  היד  עוד 
למתחם  המוביל  השטח  ריצוף  על  העירה  רשויות 
גישה  תהיה  החורף  שבימי  מנת  על  זאת  הקבר, 
ומקשים  בשבילים המובילים לשם, המלאים בבוץ, 
על ההגעה למקום, בפרט ביום היארצייט ב׳ חשון 
לצד הקמת אוהל מתאים כיאה לסב הרבי והרבנית, 
לפנות  יכולים  בזה  חלק  ליטול  הרוצים  חסידים 
לנכדו השליח ולסייע בגימור ובהשלמת האוהל על 

ציונו הק'.

הרב זלמן הכהן אבעלסקי מספר, כי, באחת הפעמים 
הגיע לתפילה עם שני תיירים דוברי עברית להתפלל, 
זנח את חיי התורה  האחד, חרדי שקצת כלפי חוץ 
מאמין'  כ'לא  עצמו  המתייג  יהודי  והשני  ומצוות, 
ואף גרוע מכך, שניהם הסכימו לבקשת השליח הרב 
זלמנוב והגיעו עמו לבקר להתפלל ולקרוא תהילים 
מאותו  בדרך  לשמוע  התפלא  בסיום  הק',  בקברו 
יהודי, אני לא מחזיק מתפילות וקברי צדיקים, אבל 
גם הצעיר,  מיוחד,  עובר עלי משהו  כאן,  מהביקור 
החל לחזור לדרך המוכרת לו בהשפעת בית חב"ד 
להרהורי  לו  גרם  בקברו  שהביקור  וציין  בקישינב, 

תשובה וקבלת החלטות טובות להבא.

אברהם'  ר'  תולדות  'אלה  מקובץ  המצבה  תמונות 
שיו"ל על ידי חב"ד במולדובא

המצבה של רבי אברהם שניאורסון בבית העלמין בקישנוב
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