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בפתח

הכהן  טובי'  זלמן  הרב  החסיד  הגאון  של  השנה  יום 
ורבה  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שליח  אבעלסקי 
מיוחדת  חוברת  מוגשת  כמזכרת  מולדובה.  של  הראשי 
של  חייו  מקורות  זעיר  מקבץ  ובה   - בחזית'  'חסיד   - זו 
אבעלסקי.  הכהן  טובי'  זלמן  הרב  החסיד  הגאון  השליח 

אבלסקי  הרב  היה  כאשר  ה'תשע"ד,  סיון  כ"ט  שישי  ביום 
הרופאים  רפואי,  וטיפול  ניתוח  לקראת  הרפואה  בבית 
מן  להתעורר  שיצליח  להבטיח  ביכולתם  אין  כי  הודיעו 
באמצעות  הרבי  עם  להתייעץ  ביקש  אבלסקי  הרב  התרדמה. 
בידיו.   הקודש  אגרות  כשספר  וכך  קודש',  ה'אגרות 

בערב  לעולמו  הלך  מאחיו'  הגדול  'הכהן  אבלסקי,  הרב   
שבת  ערב  שישי  ביום  לו',  יפה  ש'סימן   – חצות  אחר  שבת 
עשרות  אחרי  זאת  אהרון'.  'וידום  חוקת  פרשת  קודש 
הגאולה,  ולבשורת  למבצעיו  לרבי,  מסירות  של  שנים 
העמים. חבר  ובמדינות  הקודש,  בארץ  מוסדותיו  ביסוס 

וו"ח  הרה"ח  השליח  ביצע  גווניות  ורב  רבות  שליחויות   
ונפש לבשורת  בלב  ורב פעלים, מסור  בצ"צ  עוסק  נו"מ  אי"א 
בן הרה"ח  ע"ה אבעלסקי  טוביה  זלמן  מוה"ר  והגאולה  הגואל 
תות"ל  ישיבת  מתלמידי  הכהן,  ע"ה  שו"ב  שמריהו  הרה"ת 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  החשאי  שליחו  ובפאקינג,  ברוסי' 
חבר  ומשפיע,  מחנך  ומיצר".  סכנה  "מקום   - רומניה  למדינת 
הנהלת רשת "אהלי יוסף יצחק - ליובאוויטש" וממקימיה, חבר 
'יד לאחים', מראשוני  הנהלת צעירי חב"ד, חבר פעיל בארגון 
מפיצי זהותו של משיח – כ"ק אדמו"ר שליט"א, מייסד ומנהל 
בית ספר חב"ד בקרית גת, פעל רבות בעיר קרית גת להקמת 
נתמנה  חב"ד,  כנסת  בית  ומשפיע  כרב  ושימש  המוסדות 
בשמח"ת  רומניה  מדינת  על  הבית"  ל"בעל  אד"ש  כ"ק  ע"י 
]=תברך  אידן  "בענטש  לו  אמר  אד"ש  וכ"ק  זכה  ה'תשל"א, 
יהודים[ ואני אברכם" ובכח זה בירך עשרות אלפי יהודים, פעל 
בקיבוצים  וחסידות  תורה  בשיעורי  חוצה  המעיינות  להפצת 
הגאולה משך  לאות להפצת בשורת  ללא  וערים, פעל  ישובים 
ובירתה  מולדובה  של  הראשי  ורבה  הרבי  שליח  חייו,  ימי  כל 
קישינב   העמיד דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים 
צדקנו. משיח  פני  לקבלת  העולם  להכנת  היחידה  בשליחות 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

דבר מלך
". . עם היותו מאורע פרטי אצל יחיד מישראל, 
ומקושר לכ"ק מו"ח  . מדובר אודות חסיד   . הרי 
אדמו"ר נשיא דורנו, ששלחו ומסר על ידו הקמת 
והיהדות  התורה  הפצת  של  מוסדות  וניהול 
היתה  זו  שליחותו  ובמילוי  חוצה,  והמעיינות 
האחרון  ליומו  עד  חייו  ימי  משך  כל  התעסקותו 
. . בודאי שיש בזה לימוד והוראה, "והחי יתן אל 
השליחות  עבודת  להמשך  בקשר  ובפרט  לבו", 
דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו לכל דורו בהפצת 

התורה והיהדות והמעיינות חוצה.

צריך  פטירתו  לאחרי  שגם   - לראש  לכל   .  .
)שעסק  המוסדות   והרחבת  קיום  המשך  להיות 
בהם בשליחותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר  ואדרבה, 
ביתר שאת וביתר עוז, באופן של תוספת וחידוש 
 .  . בחיים"(  הוא  אף  בחיים  זרעו  "מה   - החיות 
"זרעו"  שיחיו,  ומשפחתו  ביתו  בני  ע"י  בפרט 
כפשוטו, "זרעו בחיים", מתוך  הוספה בכל עניני 
בגוף  בריאה  נשמה  ובגשמיות,  ברוחניות  חיים, 

בריא לאויוש"ט.

שבת"  בערב  ד"מת  שהמאורע   - ועיקר  ועוד 
מהוה "סימן יפה" )אם עדיין יש צורך ב"סימנים"( 

שכבר 

דבירור  השליחות  עבודת  ונשלמה  נגמרה 
וזיכוך עניני החול . . ובאים כולם יחד, ביחד עם 
הבתי כנסיות ובתי מעשים טובים )כולל מוסדות 
לארצנו  לארץ,  שבחוץ  כפשוט(  לעיל  הנזכרים 
הקודש  להר  הקודש,  עיר  לירושלים  הקדושה, 
ומיד  תיכף  )והמשולש(  השלישי  המקדש  ולבית 

ממש"...

)'דבר מלכות' שיחת שבת פרשת וארא, כ"ח טבת תשנ"ב(

נאספים   אלו  בימים  ליבו",  אל  יתן  "והחי 
חי  איש  השליח  של  הרב  פועלו  על  סיפורים 
תמונות,  סיפורים,  שתח"י  מי  כל  פעלים,  רב 
בקשה  של  לשון  בכל  מתבקש  ועוד,  ומסמכים 
על   ,brzta770@gmail.com למייל:  לשלחם 

מנת שיקובצו יחד למאגד מפואר ומהודר.
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אדמו"ר  כשליח  לצאת  זכה  מצעירותו  כבר 
במסירות  רומי'  למדינת  מליובאוויטש  מהוריי"צ 
זכה  עשורים,  משבעה  יותר  חיים,  ובסכנת  נפש 
אבעלסקי  הכהן  טובי'  זלמן  הרב  הגה"ח  השליח 
כחייל  המלך,  בצבא  תפקידים  בשלל  לפעול 
שנות  מתחילת  הרבי,  בשירות  וגנרל  מפקד 
צדקנו. משיח  מליובאוויטש  הרבי  של  הנשיאותו 

נוסף לפועלו בצעירי אגודת חב"ד, שיעורי תורה 
בקיבוצים, ופעילות ענפה של 'ופרצת', בחודש שבט 
עתה  זה  שהצטרף  צעיר  אברך  אז  זלמן  ר'  תשי"ב, 
וייסוד  להקמת  הקשורה  האינטנסיבית  לעבודה 
“רשת אהלי יוסף יצחק" בארצנו הקדושה. יחד עם 
החסיד ר' זושא וילימובסקי. ר' זושא ור' זלמן צוות 
חמד שעובדים ימים כלילות, להקמת המוסד האדיר 
הצליחו  ומחוץ,  מבית  המניעות,  כל  חרף  הרשת, 
לפתוח עוד בית ספר ועוד גן ילדים לנחת רוח נשיא 

המוסד.

משנות היו"דים, כך משך כל ימי חייו עובד בלהט 
של קדושה בשירות הרבי ללא לאות וללא הפסקה, 
וכפי שהרבי עצמו כתב על  אין קץ,  מתוך מסירות 
נאמן"  עבד  “עבודת  היא  עבודתו  סגנון  כי  עבודתו 
שאינו מסתפק במשרה הרשמית שהוטלה עליו, אלא 

מחפש כל העת כיצד להרחיב ולהוסיף.

זלמן  הרב  הגה"ח  השליח  כיהן  השנים  במשך 
החינוך  בשדה  וכגנרל  כמפקד  כחייל,  אבעלסקי 
הכשר והטהור. הוא פעל רבות להקמת ולביסוס בתי 
הספר של ה'רשת', כיהן כמנהל כמה מבתי ספר של 
הרשת ובהתאם לצורך נסע במסירות ממקום למקום, 
על מנת להציל ולעמיד על הרגליים בתי ספר בערים 
נוספות, שם הגיע ניהל את בית הספר, העמידו על 

רגליו, והצילו חלילה מסגירה, והמשיך ליעד הבא.

ופעולו  הראשונות  בשנים  חב"ד  כפר  מפריחת 
הרב בצעירי אגודת חב"ד, ממשיל להקמת מוסדות  

הרב זלמן אבעלסקי  
ממייסדי רשת אהלי יוסף יצחק, הרב הראשי ושליח הרבי דמולדביה

כבר מצעירותו זכה לצאת כשליח אדמו"ר מהוריי"צ לרומי' במסירות נפש ובסכנת חיים, משם המשיך 
ליותר משבעה עשורים ייסד והקים פעולות 'ופרצת' לרוב, השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי, כחייל, 
מפקד וגנרל בצבאו של שליט"א הרבי מלך המשיח, נכון לעשות כל משימה כדי למלא את רצונו של 
הרבי ולגרום לו נחת רוח • שליחותו החלה בתנאים קשים ביותר עם הקמת בתי הספר של "הרשת" 
אותם הקים מעפר וניהלם במסירות בתנאים קשים • מהקמת המוסדות ופריחת כפר חב"ד, אוזר את 
מיטלטליו לדרום הארץ לקרית גת להפיח חיים יהודיים ומוסדות חינוך בארץ לא זרועה, ימי הבראשית 
זוכה לצאת בה'תשי"ט מהשלוחים הראשונים של הרבי בארץ הקודש ובעולם כולו • בשנות הממי"ם 
עם העלייה של יהודי ברית המועצות, החל לחרוש את ארץ הקודש ברשת שיעורי תורה בהתקרבו 
לגיל הפנסיה • עוד טרם הפרסטרויקה במדינות חבר העמים, ארז שוב את מיטלטליו וביחד איש וביתו 
ובמדינת  היתד בקישינב  תוך שקובע את  אלו,  להיות השליח הראשון למדינות  וזוכה  לשליחות  יצא 
מולדובה, מותיר מאחוריו תנאי חיים נוחים • במשך השנים עומד בראש מפיצי בשורת הגאולה ללא 
חת! • קווים לדמותו של השליח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה, בשליחות 

רבותינו נשיאנו.

שגריר הרבי לרומני'
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לרוב,  'ופרצת'  החינוך בארץ הקודש, לצד פעולות 
אוזר את מיטלטליו לדרום הארץ לקרית גת להפיח 
זרועה,  לא  בארץ  חינוך  ומוסדות  יהודיים  חיים 
מהשלוחים  בה'תשי"ט  לצאת  זוכה  הבראשית  ימי 
כולו,  ובעולם  הקודש  בארץ  הרבי  של  הראשונים 
גם בכפר חב"ד לא הבינו זקני החסידים, מדוע עוזב 
זרועה, מושגי  וילדים רכים לארץ לא  עם משפחתו 
בשטורעם  והוא  נפוצים,  היו  טרם  עוד  השליחות, 
מיוחד מצוייד בברכת והוראת הרבי בשנת ה'תשי"ט  
גת,  קרית  לעיר  זרועה  לא  לארץ  לשליחות  יוצא 
ולדרום ארץ הקודש, שם מקים ממלכה יהודית של 
ממש, מוסדות חב"ד לתפארת, כולל בית ספר ענק 
עם למעלה משבע מאות תלמידים בשנותיו הטובות, 
חב"ד  הכנסת  בית  הישיבה,  הקמת  לצד  זלמן  הרב 
חשובות  פעולות  ושלל  בעיר,  החב"דית  הקהילה 
כמו גם חיים יהודיים בעיר, עומד למעלה משלושה 
הקים  אותו  חב"ד  הספר  בית  בניהול  עשרוים, 

במסירות ממש.

ברית  יהודי  של  העלייה  עם  הממי"ם  בשנות 
ברשת  הקודש  ארץ  את  לחרוש  החל  המועצות, 
שיעורי תורה, לעולים חדשים, בני קיבוצים וישובים, 
נכנס  מסעותיו,  בדרך  חב"דית  קהילה  כל  וכמובן 
למסירת שיעורים, התוועדויות, יעוץ ומכניס בלהט 

אוירה של רבי והתקשרות ללא פשרות.  

שנים רבות חלפו, השליח הרב זלמן אבלסקי כבר 
את  אורז  הוא  ושוב  בחייו,  השישים  גיל  את  עבר 
חפציו, עוזב ארץ טובה ומפנקת, נוטש מאחוריו את 
טרם  ועוד  הדלתות,  על  הנוקשים  הפנסיה  חלומות 
ברית  וגרורותיה  רוסיה  של  הברזל  חומת  קריסת 
וזוכה  הרבי  יוצא בשליחות  הוא  המועצות לשעבר, 
קביעת  עד  העמים,  לחבר  הראשון  השליח  להיות 
מדינת   - קישינב  ובירתה  מולדוביה  במדינת  היתד 
היום–יומי  החיים  ואורח  הכלכלה  בה  מולדובה, 
של  רבות  עשרות  לפני  במערב  שהיה  כפי  נותרו 
שנים. גם בגילו המתקדם, כשהיה קרוב יותר לשנות 
התשעים משנות השמונים, המשיך בלהט ובמסירות 
את שליחותו, ומשך כל ימי חייו עד נשימתו האחרונה 

במדינת שליחותו עם קהילתו וצאן מרעיתו.

כשלושה עשורים עומד השליח הגה"ח הרב זלמן 
אבלסקי רבה הראשי של  מדינת מולדובה ופועל בה 

טעמה  את  שהכירו  יהודים  אלפי  ונצורות,  גדולות 
הכנסת,  בתי  ושיפוץ  הקמת  היהדות,  של  המיוחד 
חינוך  מוסדות  הקמת  היהודיים,  החיים  החזרת 
לרוב, בתי ספר מצליחים, גני ומעונות ילדים, ישיבת 
תומכי תמימים, 'מחנות הקיץ' - 'גן ישראל' - ימות 
המשיח מולדובה, עם אלפי בוגרים, ועוד מגוון רחב 
עבור  מלאים  קהילה  וחיי  מבצעיים  פעולות  של 
ובירתה  היהודיות ברחבי מולדובה  יהודי הקהילות 

קישינב.

נערים בעלי כשרונות

ברוסיה  נולד  אבעלסקי  הכהן  טובי'  זלמן  הרב 
הרב  לאביו  ה'תרפ"ז  בשנת  א'  אדר  בכ"ו  בשנת 

החסיד השו"ב ר' שמריהו הכהן אבעלסקי.

זאת  והחסידות  התורה  בדרכי  התחנך  בילדותו 
תורה  חיי  על  שהקשה  הקומוניסטי  הדיכוי  למרות 

ומצוות.  

בילדותו בעיר מוסקבה בברית המועצות התחנך 
הדיכוי  למרות  זאת  והחסידות  התורה  בדרכי 
זקנו,  ומצוות.  תורה  חיי  על  שהקשה  הקומוניסטי 
הרב ישעיה זושא שוב )"הבוידער רב" ובתקופה זאת 
רושיצ'א"  "מרינא  חב"ד  הכנסת  בית  של  הרב  כיהן 

במוסקבה והרב הראשי לברית המועצות(. 

בעל  'נער  אבעלסקי:  הרב  נכדו  על  כתב  הסבא 
במסירות  חונך  אבעלסקי  הרב  מופלאים'.  כשרונות 
נפש בחדרים במחתרת והתגורר יחד עם אמו הצדקת 
המלחמה  בשנות  גם  שוב,  לבית  רחל  נחמה  מרת 
נדדו ממקום למקום ושמרו על קלה כבחמורה זאת 

בתנאים הקשים ביותר. 

)“הבוידער  שוב  זושא  ישעי'  משולם  הרב  זקנו, 
אישורי  אחיו  ובעבור  בעבורו  להשיג  השתדל  רב"( 
שוב  הרב  הקודש.  לארץ  להגיע  כדי  מרוסי'  יציאה 
בכתבו אל  הרב ישראל ג'ייקובסון יו"ר אגודת חסידי 
חב"ד בארצות הברית,  כותב אליו אודות נכדיו: “בני 
שלום  ומשנהו  טוביה  זלמן  ]אבלסקי[  שמרי'  חתני 
יורד  ופה  מופלאים  כשרונות  בעלי  נערים  הם  דוב 
לטמיון. בקשתי ממך, כאשר השגת עבורי את הכסף 
שיירי  עשה  מרוסיה[  לצאת  שוב  לרב  ]לסייע  הלז 
הנכדים[  ובהם  המשפחה  ]לכל  ויזות  להשיג  מצוה 
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כי זה דבר נקל במעט כסף". לדאבון לב, לא הושג 
תחת  נותרה  המשפחה  וכל  מרוסי'  יציאה  אישורי 

הדיכוי הקומוניסטי.

הרב  לסב  בסמיכות  משפחתו  גדלו  שנים  מספר 
ניסים  וראה  ויראת השם  תורה  למד  גם  שוב, ממנו 
הגדולה שהשקיע  להשקעה  נוסף  שחולל.  ונפלאות 
אביו בילדיו, עד לפטירתו במסע הבריחה מהמלחמה.

תמימים  תומכי  בישיבות  למד  הבאות  בשנים 
יחד  המלחמה,  בתום  המועצות.  בברית  מחתרתיות 
עם רבים מחסידי חב"ד, יצא מרוסיה הסובייטית והיה 
הקומוניזם  מציפורני  החסידים  בחילוץ  פעיל  חלק 
המאיים, כשהדבר כרוך היה בסכנת נפשות מוחשית. 

שם  גרמניה  בפוקינג  העקורים  במחנה  המשיך   
באותם  שהוקמה  תמימים'  'תומכי  בישיבת  למד 
ימים. בשונה מכל החסידים שהמשיכו משם למדינות 
ברומניה,  מורכבת  שליחות  נכונה  זלמן  לר'  רווחה, 
של  רשימה  מתוך  בו  בחר  מהוריי"צ  כשאדמו"ר 

עשרה תלמידים לצאת לשליחות.

בישיבת  למד  שם  בפוקינג  העקורים  ממחנה 
‘תומכי תמימים' שהוקמה באותם ימים. בשונה מכל 
החסידים שהמשיכו משם למדינות רווחה, לר' זלמן 

נכונה שליחות מורכבת ברומניה.

שליחות חשאית ומסוכנת ברומניה

מזקני  הריי"צ  אדמו"ר  ביקש  תקופה,  באותה 
אנ"ש )ר' ניסן נמנוב, ר' זלמן שמעון דבורקין, הרב 
לשליחות  לשלוח  מישהו  שיציעו  ועוד(  פלוטקין, 
זו  מהמדינה  לצאת  ליהודים  שיסייע  כדי  לרומניה 
שהיתה תחת שלטון קומוניסטי. החסידים הציעו את 
הסכמתם,  את  שהביעו  בחורים  כמה  בפני  ההצעה 
אולם הרבי הריי"צ בחר בר' זלמן אבלסקי. בעקבות 
זאת הוא נסע לרומניה. אל תוך לוע הארי, “זו היתה 
אבעלסקי.  זלמן  הרב  סיפר  מסוכנת",  די  נסיעה 
ואני  רוסיה,  של  גרורה  מדינה  אז  היתה  “רומניה 
ללא  בשפתו,  ניכרת  עדיין  שהרוסית  רוסי  כפליט 

תעודות מזהות, היה לי מסוכן לשוב לשם".

בנוגע  מיוחדת  אגרת  אליו  שיגר  הריי"צ  אדמו"ר 
“צריך  ברומני':  לנהוג  כיצד  והוראות  לשליחות 
הכלולה  זו  קדושה  מעבודה  רבה  בשמחה  להיות 
שמים,  ויראת  תורה  בעלי  והחזקת  ישראל  מאהבת 
ולא  גדולה  זהירות  שדרוש  וכמובן  יצליחו  והשי"ת 
לבטוח על הרומנים שלא יעלילו ח"ו בשביל להוציא 
ממון כו' והשי"ת יעזור בגשמיות וברוחניות, ובודאי 
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יודיעני בכל עת מהמצב ועבודתו והצלחתו בגשמיות 
וברוחניות" ]אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חי"ג אגרת ד'תתקלב[.

בשליחותו של אדמו"ר מהוריי"צ הרב זלמן הכהן 
אבעלסקי במדינת רומני' פעל גדולות ונצורות, מסר 
במקום,  איידשקייט  והפצת  חסידות  שיעורי  ולימד 
ומזוזות  תפילין  תורה  ספרי  ובדיקת  תיקון  גם  כמו 
לזאת  נוסף  ברומני',  היהודית  הקהילות  לרווחת 
ביצע “שליחות חשאית", שעדין חלקים משליחות זו 

נתונים תחת ערפל.  

היה זה נדיר ומיוחד שהרב זלמן אבלסקי שזה אך 
ונרדף, ובמיוחד  יצא ממדינה קומוניסטית בה סבל 
שחלק מבני משפחתו עוד שהו ברוסי', אך בשליחות 
שהייתה  קומוניסטית  למדינה  לשוב  הסכים  הרבי 

סכנה בעבורו.

ההברחה  על  עלו  רוסיה  ששלטונות  לאחר 
חשבו  חסידים,  ועצרו  לבוב  העיר  דרך  החב"דית 
מרוסיה  חסידים  להבריח  לנסות  בפוקינג  החסידים 
ניתן  בהן  המערב  למדינות  ימשיכו  ומשם  לרומניה 
נשלח  כך  לצורך  הפרעה.  ללא  מצוות  לשמור  היה 
במקום  פעל  והוא  לרומניה,  אבלסקי  זלמן  הרב 
עם  קשר  ליצור  הצליח  הוא  נסתרות.  בדרכים 
של  קבוצות  להעביר  יסכימו  שאלו  כדי  מבריחים 
)צ'רנוביץ שכנה  חסידים מהעיר צ'רנוביץ לרומניה 

בסמוך לגבול עם רומני'(.

שליחות זו הייתה כרוכה בסיכון רב והרבה מאד 
רוסיה  של  ביותר  הקשים  בתנאים  נפש,  מסירות 
בחסדי  ורק  אחריו,  חיפשו  רב  זמן  הסטאליניסטית. 

השי״ת יצא בריא ושלם מתוך לוע הארי.

בית  את  אף  ניהל  ברומניה,  שליחותו  זמן  במשך 
והביא  הקשות,  בתקופות  סקולען  של  הילדים 
פעולה  כל  הדור,  לנשיא  להתקשרות  מהם  רבים 
דער  זלמן  "ר'  על  מסקולען  האדמו"ר  הטיל  קשה 
היהודים  לכל  מצות  אפיית  כגון  ליובאוויטשער", 
וילדי בית היתומים, ניקוי ספריית האדמו"ר לקראת 
חג הפסח, ועוד. ידע האדמו"ר כי כל פעולה "ר' זלמן 
הטוב  הצד  על  אותה  יבצע  ליובאוויטשער",  דער 
ביותר, בנוסף להפצת היהדות והחסידות ושליחויות 

חשאיות מורכבות ומסוכנות.

 עם בנו של האדמו"ר רבי ישראל אברהם פרטיגול, 

הצעיר  בנער  השקיע  ומפרשי',  גמרא  ולימדו  ישב 
רבות כבקשת אביו האדמו"ר, עם בנו למד כחברותא 
ישראל.  בני  אחינו  בהצלת  יחד  התעסקותם  לצד 
לימים בנו וממלא מקומו של אביו באדמו"רות של 
ידוע לכם על  וידיד חב"ד. "בודאי  חסידות סקולען 
דבר הקשר שהיה בין ליובאוויטש וסקולן בפעולות 
שליט"א,   אדמו"ר  לו  אמר  ההיא".  במדינה  שנעשו 
רומניה  ההיא,  במדינה  ליובאוויטש  פעולות  כי 
הקומוניסטית פעל שם בשליחות אדמו"ר מהוריי"צ 
האדמו"ר  עם  יחד  אבעלסקי,  זלמן  הרב  השליח 
עד  וחיבב  הרבי  ייקר  אותה  שליחות  מסקולען, 

למאוד.

בשנת ה'תשע"א, ביקור ידידו האדמו"ר במולדובה 
נרשם כ'ביקור היסטורי' של 'סגירת מעגל', האדמו"ר 
ביקר במוסדות חב"ד בעיר והתוועד עם שליח הרבי 
והרב הראשי למולדובה, הרב זלמן הכהן אבעלסקי,   
במקום נכח השליח הרב מנחם מענדל זלמנוב, נכד 
חסידי  כי  למולדובה, המספר  הראשי  והרב  השליח 
לשמוע  מרותקים  ישבו  האדמו"ר  ובני  סקולען 
זכרונות וניגונים מהימים ההם בחצר סקולען, והיה 
יצויין  היסטורית,  מעגל  וסגירת  רושם  רב  ביקור 
'הרב  קבור  שם  במולדובה,  עיר  היא  ש'סקולען' 

מסקולען', סגירת מעגל של ממש.

כשהרב פורטיגול נאסר ברומניה, החסיד השליח 
והרבי פעל  לרבי  כך  על  דיווח  זלמן אבלסקי,  הרב 
וקשריו,  חסידיו  את  הפעיל  הרבי  הצלתו.  למען 
ושלח את הרב אליעזר סילבר לוושינגטון כדי לדאוג 
לשחרורו. תחילה סירב הרב סילבר באומרו שרבים 
בפועל הסכים לבקשת הרבי  ולא הצליחו, אך  ניסו 
ובדרך פלא פגש פקיד שהכיר ממקום מגוריו. הוא 
האדמו"ר  את  לשחרר  שידאגו  עליו  לממונים  כתב 
בארצות  השגרירות  ברומניה.  שבמאסר   מסקולן 
הברית שלחה מכתב רשמי לרומניה והיה זה באותו 
שגריר  לשלוח  ביקשה  רומניה  שממשלת  עיתוי 
רומני חדש לארצות הברית. ממשלת רומניה ראתה 
החדש  השגריר  לאישור  כתנאי  השחרור  בקשת  את 

והורתה לשחרר את האדמו"ר.

 מסכת קשרים מלאה ביצעה הרב זלמן אבעלסקי, 
את  חתם  ואף  במקום,  והשלטונות  הגורמים  עם 
וזכו לאישור המיוחל מרומניה  שמו בשם האדמו"ר 
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ולמאמציו  הרבי  של  לברכתו  אודות  הקומוניסטית 
של שליחו הרב זלמן אבעלסקי.

אחרי משך זמן השליחות ברומני', המשיך לארץ 
הרב  נסע  הרבי  בהוראת  ה'תשי"א  בשנת  הקודש 
מכתב  שיגר  זו  בהזדמנות  אבעלסקי  הכהן  זלמן 
מיוחד הרבי לאגודת חסידי חב"ד את חביבותו של 
ברומניה,  החשאית  הפעילות  על  הריי"צ  אדמו"ר 
“ידוע  אבעלסקי:  הכהן  זלמן  הרב  השליח  עסק  בה 
ידעתי עד כמה חיבב נשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר 
אי"א  וו"ח  הרה"ח  של  המסורה  עבודתו  את  הכ"מ, 
נו"מ עסקן ורב פעלים וכו' מו"ה זלמן טובי' שי' בעת 
היותו במקום סכנה ומיצר" ]אגרות קודש ח"ד אגרת 

תתפז[.

הרבי גואלן של ישראל כבר בשנת ה'תשי"א

עם הגיעו לארץ הקודש החל הרב זלמן אבעלסקי 
ארגון  במסגרת  החדשים  העולים  בקרב  לפעול 
ישראל  בני  ולעורר את  כל מקום לקרב  ‘הפעילים'. 

ישראל  לנשיא  ובהתקשרות  שבשמים,  לאביהם 
ישראל,  של  גואלן  מליובאוויטש,  הרבי  ותפארתו 
וגאולה  משיח  בענייני  גם  ובמרץ  בלהט  ועסק 

ובשורת הגאולה של הרבי לעם ישראל.

הראשי  רבה  אבעלסקי,  זלמן  הרב  השליח  מספר 
של  מולדובה ובירתה קישינב: “לאחר שהגיע המאמר 
הראשון של הרבי, י' שבט ה'תשי"א לארה"ק, הייתי 
בכפר חב"ד והבנתי מיד למה שואף הרבי, לפעילות 
הזאת  הגאולה  שאת  הבנתי  בפועל.  גאולה  שתביא 
יביא הרבי, הלא הוא המלך המשיח, ואת זה התחלתי 

לפרסם כבר אז.

“כל מי שמעיין באותו מאמר ראשוני, רואה שהרבי 
מדבר על כך שהשליחות שלנו בפועל היא להוריד 
את השכינה משבעה הרקיעים עד למטה, כפי שהיה 
אצל שבעת הצדיקים עד משה רבינו. והרבי ממשיך 
כי אנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא, ובסיום הגלות 

האם אפשר היה לפרש פירוש אחר לדברים הללו?!
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בפשטות.  כך  כל  התקבלו  לא  שהדברים  “מובן 
שבוע  בכל  אולם  קיבלו.  גם שלא  והיו  היו שקיבלו 
מה  כל  את  פירטתי  בהם  מכתבים  לרבי  כתבתי 
כתבתי  השאר  ובין  ‘הפצה',  בענייני  עושה  שאני 
שבמקומות האפשר אני מפרסם שהרבי הוא המלך 
המשיח. מובן שלא סתם דיברתי, אלא איפה שראיתי 
אמרתי  הללו  הדיבורים  את  גם  יתקבלו;  שהדברים 
בשכל  יתקבל  כדי שהעניין  ארוכים  הסברים  בליווי 
זה,  לדיבורים מסוג  כמובן שהיו שהתנגדו  האנושי. 

אבל במשך השנים זה החל לחלחל יותר ויותר.

ארגנתי  ה'תשי"ב,  שנת  ניסן  י"א  הבהיר  “ביום 
התוועדות בכפר חב"ד לכבוד יום הולדתו של הרבי. 
קודם  הזה.  היום  את  ציינו  לא  עדיין  ימים  באותם 
הסכמתו  את  הביע  והוא  לרבי  כך  על  כתבתי  לכן 
לזה וביקש שיחלקו מצה בעת ההתוועדות. באותה 
חתמו  עליו  לרבי  ברכה  מברק  ארגנתי  התוועדות 
החסידים בכפר חב"ד, שם כתבנו במפורש על הרבי 
“ויגאלנו במהרה בימינו"; למרות שהיו חסידים שלא 
קיבלו את העניין הזה וערכו מזה סיפור שלם )כבר 
אז!(, הגיעה עד מהרה תשובתו של הרבי ‘כל המברך 

מתברך'".

ישיבה  לבני  התוודע  ‘הפעילים',  פעילות  במהלך 
על  השיחה  התגלגלה  הפעמים  ובאחת  ליטאים, 

אודות זהות המשיח:

יד לאחים  “בשנת תשי"א עבדתי בחבר הפעילים 
התאספנו  פעילות,  כל  לקראת  תקופה.  במשך 
הזקנים  בבית הכנסת של מושב  הבחורים הצעירים 
ברחוב אלנבי בתל אביב, שם קיבלנו הוראות לקראת 
היציאה לדרך. עד שהאסיפה היתה מתחילה, היינו 
בחורים  היו  מאתנו  שחלק  מכיון  בינינו.  מדברים 
חב"דיים וחלק מישיבות ליטאיות, השיחות היו תמיד 

מעניינות.

ואמר  המבוגרים  הבחורים  אחד  אלי  פנה  “פעם 
שהוא שמע שאנו מכנים את הרבי כמשיח, ומה יש לי 
לומר בעניין הזה. השבתי לו ‘אני מתפלא עליך. מה 
אומרים  חב"ד,  חסידי  אנחנו,  מה  לדעת  צריך  אתה 
ומהי דעתנו. בן תורה כמוך צריך לדעת מה אומרת 
לפשר  ושאל  מאד  התפלא  זאת  כששמע  התורה'. 
בפניו  הרציתי  שעה  רבעי  שלושת  במשך  כוונתי. 
דברים על פי הנביאים, ראשונים וספרי הלכה שונים. 

הוא וחבריו שאלו שאלות ואני השבתי ככל יכולתי. 
בסוף השיחה אמר לי שהוא מוכרח לשאול את זקני 
חב"ד אם הם מאשרים את מה שאני אמרתי, ואם כן, 

אמר, אז גם הוא יהיה חב"דניק…

זקני  לו  יאמרו  מה  מראש  שידעתי  “מכיון 
החסידים, ומעולם לא יודו בזה, ניסיתי להניא אותו, 
ועל  נביאים  דברי  על  איתך  מדבר  אני  לו:  ואמרתי 
דעתם של תנאים ואמוראים, ראשונים וגאוני עולם, 
ואתה משיב לי על דעתם של זקני חב"ד. הם אמנם 
יפים וטובים, אבל הם לא נביאים, וגם לא תנאים או 
אמוראים. אני מדבר על גמרא ואתה מדבר על זקני 

אנ"ש"…

ממשפחות מקימי הישוב החב"די - כפר חב"ד

תבדלחט"א  לאה  מרת  ורעייתו  זלמן  ר'  משפחת 
החב"די  הישוב  מקימי  ממשפחות  הורביץ,  לבית 
בכפר חב"ד, הרב אבלסקי ביקש ותבע מתושבי הכפר 
להתקשר לרבי ללא לאות וללא פשרות, על אף גילו 
הצעיר, ראו בו זקני אנ"ש דמות ומודל לחיקוי של 
חסיד נאמן מסור ומקושר, בבית הכנסת בית מנחם, 
השפיע רבות. ושימש לא אחת כחזן ב'ימים הנוראים' 
על הצד הטוב ביותר, ויתר שלל תפקידים כל מטלה 
שלא היה מי שיעשה ראו בך זקני החסידים כתובות 

של חסיד מסור בעל קבלת עול נדירה ומיוחדת.

'בתים'  יצור  הסת"ם,  כתיבת  מלאכת  כל  את 
לתפילין ידע במקצועיות רבה השליח הרב אבלסקי, 
בהגיעו לכפר ביקשו לפתוח מפעל תפילין, על מנת 

הרב אבלסקי עם ראש העיר מר נאור
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לספק לאנ"ש ולארץ ישראל בכלל תפילין מהודרות, 
זקני החסידים אף היטיבו לשכנע שזהו מקור לפרנסה 
טוב, הרב אבלסקי את הרבי שאל האם לעסוק בכך 
את  בחינוך.  לעסוק  היה  הרבי  מענה  בחינוך,  או 
שליחות זו ביצע השליח כל ימי חייו במיטב האפשרי 

בשליחותו הרבות.

קם  עתה  שזה  החב"די,  בכפר  מעשור  למעלה 
לרווחה,  פתוח  אבלסקי  משפחת  בית  בהם  ונבנה 
לעשרות אורחים, תמימים, ועוד  ועוד שלימים יצאו 
אלו כגדולי המשפעים, אשר התוועדו טעמו ממעדני 

הרבנית, והרימו כוסיות 'לחיים' באיחולים לבביים.

חבר הנהלת 'צעירי אגודת חב"ד'

התמסר  חב"ד  בצעירי  פעל  חסידית  חיות  עם 
לישובים  ביציאה  הרבי,  של  המצוות  למבצעי 
הסמוכים למסור שיעורי תורה והתוועדויות, ארגון 
התוועדויות ענק בימי דפגרא בכפר חב"ד, את אנ"ש 
עודד והמריץ לפעול במבצעי הרבי, בדגש על מנהגי 

החסידים ולימוד מאמריו ותורתו.

בצבא, חייל וחסיד בחזית     

הרב אבלסקי היה בצבא חייל חסידי, מסור דוגמא 
לכל, הפיץ יהדות וחסידות בשופי לחבריו ומפקדיו 
חייל  מדליית  של  הצטיינות  אות  קיבל  אף  לחזית, 
חסיד  של  אישית  כדוגמא  לכל  שימש  הוא  מצטיין, 
ומחזקם  כולם  את  שמחייה  איתן  חייל  של  מסור 

נדירה  עול  בקבלת  כשהכל  ובמצוות,  בתורה 
ומיוחדת.

בכל המבצעים "חייל ראשון בחזית''

בראש,  בחזית  תמיד  עמד  המצוות,  בכל מבצעי   
נאם בחסד עליון וסחף את כולם בהתלהבות בחיות 
היסטוריים  ובדבריו המרתקים, השתתף  במבצעים 
"חב"דניקים  כמו  בראשם,  ועמד  חב"ד  בתולדות 
חטפו מטוס במבצע חנוכה" -  מבצע חנוכה תשל"ג, 
מבצעי החגים בבסיסים שבחצי האי סיני, על גדות 
תעלת סואץ  ובמקומות רבים נוספים. רוח דומינטית 

וחזקה היה הרב אבלסקי בכל פעולות רבות אלו.  

הקמת חדרי 'תורה אור'

הרב זלמן הכהן אבעלסקי הקים מסגרות לימודיות 
אור'  תורה  'חדרי  עולים,  לתלמידים  הצהרים  אחר 
יחד עם ר' זושא וילימובסקי ור' יונה איידלקופ. שם 
מסר הרב אבלסקי צעיר דינמי, בעל קול קם, ופעלתן 
נדיר מסר שיעורים ותוכניות מרתקות לרוב, הקמת 
מסגרות אלו הביאו את המשך יסוד בתי הספר של 
חב"ד - "רשת אהלי יוסף יצחק" - חב"ד ליובאוויטש.

 מייסד ה'רשת' - 'רשת אהלי יוסף יצחק'

מבוא  רק  היתה  ‘הפעילים'  במסגרת  הפעילות 
לטרקלין. הרבי הורה להקים רשת בתי ספר חב"דיים 

תחת השם “רשת אהלי יוסף יצחק".

יחד עם חברו ר' זושא ווילימובסקי ייסד הרב זלמן 
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כל  ובמשך  הראשוניים  הספר  בתי  את  אבעלסקי, 
השנים היה שותף מלא מחיה ועומד מאחורי הקלעים 
בכל ענייני הרשת, עם הרב דוד חנזין, שלימים מונה 
מנהל הרשת, בעמל רב ובמסירות נדירה, לקח הרב 
אבעלסקי, על עצמו תפקידים, בכל תחום, מה שלא 
חפצו לקחת, לקח בשמחה עצומה, לבצע את רצון 

הרבי, לא התפעל, משום קושי הבא בדרכו.

הראשון:  בצעד  נותבו  בתחילה  הרשת  הקמת    
לתלמידים  הצהרים  אחר  לימודיות  מסגרות  הקמת 
עולים, והשניה: טיפול אינטנסיבי בהשגת אישורים 

להקמת בתי ספר.  

הרב זלמן אבעלסקי עזר יזם ודחף תוך שטורעם 
החב"דיים  הספר  בתי  הקמת  את  באנ"ש  מיוחד 
פעיל  והיה  יצחק"  יוסף  אהלי  "רשת  במסגרת 
בתי  לייסד  הרבי  הוראת  הגיעה  מאז  חל  בהקמתם. 
יזם  דאג  מאיש  חת  לא  האמיצה  בעבודתו  ספר, 
המוסדות  שיוך  דרך  עבור  חב"ד  להצלחת  וטיפל 
יזם  דחף  הקלעים  מאחורי  עמד  זרמי',  בלתי  ל'זרם 
חב"ד  רשת  שיוך  של  המרתקת  הפרשיה  את  וניהל 
לזרם הממלכתי ובהמשך לממלכתי דתי. שותף פעיל 
הספר  בתי  בארבעה  מנהל  כיהן  שגם  ומהמייסדים, 
קשיים,  שנערמו  ספר  בית  לכל  בארץ,  הראשונים 
וחשש סכנת סגירה, הגיע במרץ הרב זלמן אבעלסקי, 
את  להרים  הצליח  יתר,  ובעקשנות  הרבי  ובכוחות 
בית הספר על הרגליים, תוך שמעביר למנהל נוסף 

ופונה ליעד הבא, להעמיד ולייסד עוד בתי ספר.

והקשיים  בעבודות  הפרטיזן,  זושא  ר'  עם  יחד 
במסירות  בהם  וטיפל  זלמן  הרב  לקח  ברשת  שהיו 
השנים  בכל  בנוסף,  ושמימית.  מפולאה  ובהצלחה 
שהתמסרו  חברו  עם  ועבד  נוספים  ספר  לבתי  עזר 
שנים,  רבת  בידידות  עמהם  והיה  הרשת  לעבודת 
הפרטים  בכל  ועוד  בליזנסקי,  מאיר  הרב  דוגמת 
הרב  עם  יחד  איתן'.  כ'צוק  עמד  שנערמו  והקשיים 
הרשת,  בהקמת  אבלסקי  זלמן  הרב  פעל  חנזין 
הרבי  של  לענייניו  אבעלסקי  הרב  של  המסירות 
הוא   שנים  באותם  ורע'.  אח  לו  ש'אין  באופן  היתה 
כאשר  הרשת,  ושגשוג  לפיתוח  כולו  כל  התמסר 
ענייניו של הרבי ומימוש רצונו הק' עומדים בראש 

סדר עדיפויותיו!

אספות רבות נערכו עם הרב חנזין בביתו הקט של 

לאספות  הגיע  ומרשים  גבוה  חנזין  הרב  זלמן,  הרב 
זושא,  ר'  עם  יחד  פעמים  המוסד,  בפיתוח  לדון 
בו  במקום  ודיונים  לאספות  יוצא  זלמן  ר'  ופעמים 

קבעו את תוכנית הפעולה לימים הבאים.

כתיבת פ"נ ראשון לרבי עם ילדי הכיתות

מורים  חילקו  הראשונים,  הספר  בתי  מן  באחד 
ללמד,  הסכים  לא  מורה  אף  א'  כיתה  ואם  לכיתות 
כאשר אמרו לר' זלמן את הבעיה, פתר אותה בקלות,  
את  נאמן,  עבד  של  עול  בקבלת  עצמו  על  לקח 
התפקיד והחל ללמד את הילדים בכיתה א', והכניס 
ולתלמידי  המורים  לצוות  התמסרות,  של  דוגמא 

התמימים, כיצד יאה וראוי לפעול במוסדות הרבי. 

לקראת ראש השנה כתב המורה עם הילדים 'פדיון 
נפש' לרבי לקראת השנה החדשה, כולם 'גבה הרימו', 
ושאלו: כך, עם ילדים קטנים? מבלי להתפעל ענה, 
והם אינם חסידים? לאחר שמענה מהרבי הגיע ובו 
מקבלת  לרבי,  רוח  הנחת  קורת  קבל,  ברכה  איגרת 
ובכל   הדבר,  התפרסמה  הרכים,  מהילדים  ה'פ"נים' 
פ"נים  כתבים  הכיתות  בכל  התחילו  הספר  בתי 
וצוות  החסידים  זקני  שבתחילה  אף  הדור,  לנשיא 
המורים לא כל כך הבינו את עומק התקשרותו של 
הרב אבעלסקי, אחרי מענות הרבי אליו, הבינו וראו 

בחוש, כי הרבי מרוצה עד מאוד מעבודתו.

ר' זלמן המייסד והמנהל

בתי  ארבעה  נפתחו  הלימודים  שנת  פתיחת  עם 
ספר של רשת אוהלי יוסף יצחק. הרב זלמן אבלסקי 
מונה לנהל את בית הספר בכפר סבא. תלאות רבות 
בכוח ברכותיו של  היו מנת חלקו באותן שנים, אך 
ופיתח  הקשיים  כל  על  אבלסקי  הרב  התעלה  הרבי 

את בית הספר וביססו.

 מנהל בית הספר ברחובות במעברות זרנוגה

הרשת  הנהלת  הקימה  ה'תשי"ב  חורף  במהלך 
ארבעה מוסדות חינוך ברחבי הארץ: זרנוגה, מנחת, 
חב"ד  חסידי  לימדו  אלו  במקומות  סבא.  וכפר  יפו 
הבאה  הלימודים  ובשנת  הצהרים,  אחר  בשעות 
זרנוגה  הללו.  במקומות  ספר  בתי  ארבעה  נפתחו 
ליד  שהוקמה  עולים  מעברת  זמנים  באותם  הייתה 
המושבה רחובות. במקום זה, שהיה מלא בצריפים, 
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מתימן.  החדשים  העולים  את  הסוכנות  אנשי  שיכנו 
ה'פעילים' ערכו במקום חריש עמוק שהניב תוצאות 
את  לשלוח  ביקשו  הורים  עשרות  כאשר  מבורכות, 
בית- הקודש.  טהרת  על  חינוך  למוסד  ילדיהם 

הספר בשנותיו הראשונות, הוקם בצריפים שקיבלו 
שנה  לאחר  הראשונה,  בשנתו  המקומית.  מהרשות 
בית  על  העיבו  קשות  ובעיות  מנהלים  התחלפו  בה 
הספר, והאיום על סגירתו היה חלילה נראה באופק.

הגיע במרץ להציל ולנהל את בית הספר על-ידי 
הבאה  הלימודים  בשנת  אבלסקי,  זלמן  הרב  הגה"ח 
במעברת  חב"ד  הספר  בית  את  ולנהל  להציל  הגיע 

זרנוגה שליד רחובות.  

בו  ראו  לא  שרבים  לאתגר,  נענה  אבעלסקי  הרב 
הספר,  בית  את  רב  במאמץ  שוב  והרים  סיכוי,  כל 
למרות שהמוסד היה על סף סגירה. באופן רשמי היו 
בו מאה תלמידים וזאת בשביל התקן, אבל למעשה 
גם חצי מזה לא הגיעו ללימודים והתלמידים שהגיעו 
יצא  הלימודים  יום  בסיום  גן.  בגילאי  היו  חלקם 
לגייס ולהביא ולשכנע את ההורים וביצע בנאמנות 
ובגילאים  חדשים  תלמידים  להביא  מלאכתו  את 

מתאימים, להצלת בית הספר.

תוך  דרך  פורצות  ויוזמות  מצליח,  ניהול  אחרי 
הרב  השליח  להעמיד  הצליח  במטרה,  דבקות 
משראה  המלך,  דרך  על  הספר  בית  את  אבעלסקי 
זאת שהקשיים נעלמו ובית הספר איתן ויציב, העביר 

את ניהולו, והמשיך ליעד הבא לחרוש שטח חדש. 

 

מנהל בית הספר בכפר סבא

 על הרב זלמן אבלסקי הוטלה המשימה החשובה 

לפעול לרישום לבית הספר העתידי בכפר סבא שאך 
הקשיים  אף  על  בשמחה  זאת  לקח  בהמשך,  ניהלו 
הרבים שנערמו בדרך. מלבד העשייה הרבה הנוגעת 
עוד  עצמו  על  לקח  אבלסקי  זלמן  הרב  לרישום, 
מלאכה מורכבת וחשובה - הפצת חסידות ושיעורי 
תניא עם תלמידי תלמידי ישיבת ‘חפץ חיים‘ ששכנה 
באותם ימים בכפר סבא, בראשותה עמד הרב אהרן 

לייב שטיינמן. 

המהפכה והיחס המיוחד שהביא גם מחוגים אחרים 
לליובאוויטש היה דבר פלא שפעל השליח הרב זלמן 

וקשריו  סבא  בכפר  חב"ד  הספר  בבית  אבעלסקי 
החמים עם הרב שטיינמן וקירובים של בחורים משם 

לעולמה של תורת החסידות ודרך ליובאוויטש.

בית  כמה  עד  לראות  שנוכח  שטיינמן  הרב   
הספר בניהולו של הרב זלמן אבלסקי מתנהל ברוח 
ישראל סבא – שלח את בניו לבית הספר אצל הרב 
אבעלסקי, הידיות של השליח עם הרב הביאה פירות 
בין כל היחס במשך השנים לחסידות חב"ד,  טובים 
חם  בקשר  היו  אבלסקי  זלמן  והרב  שטיינמן  הרב 
ולבבי, יחד למדו חברותא בספר התניא קדישא, וכן 

מסר הרב אבעלסקי שיעור תניא בישיבתו.

הזה  היום  עצם  עד  שטיינמן  הרב  של  בניו  גם 
מתגאים  בעובדה שלמדו בבית הספר של חב"ד.

לרבי  אבעלסקי  זלמן  הרב  השליח  דיווח  כאשר 
יוצא  עידוד  מכתב  קיבל  פעולותיו,  על  שליט"א 
הרשום  סדר  דבר  על  שכותב  מה  על  “ות“ח  דופן: 
והתוצאות במקום שהתעסק הוא וצריך להיות חזק 
בבטחון בהשי“ת אשר יסתדרו הענינים לפי הכוחות 
שיש בידינו ואז יבטלו מעצמם ההעלמות וההסתרים 
במאד  נהניתי  “כן  ממנו.  טובות  לבשורות  ואחכה 
פי  על  עליו  המוטלת  בהעבודה  מסתפק  שאינו  על 
משרתו, אלא עוד מוסיף בזה בהידור )שזה סימן על 
עבודת עבד נאמן…( וכוונתי בזה למה שכותב על 
דבר השפעתו ופעולתו על בחורי הישיבה הנמצאים 
בכפר סבא ובטח יוסיף אומץ בזה“ ]אג“ק ח“ו אגרת א'תתטו[.

כך ניהל את בית הספר במשך תקופה ולא התפעל 
מקומו  על  עמד  שהכל  לאחר  הרבים.  הקשיים  מן 
חדש,  ספר  בית  אל  ועבר  המושכות,  את  העביר 
לבנות  לעזור  הקשה,  הקרקע  את  לחרוש  לכבוד 

ולייסד ולאחר כך כמובן להמשיך ליעד הבא...

מנהל בית הספר ביפו

לבית הספר הן ביפו והן בזרנוגה, הגיע להציל את 
לאחר  שם,  שנערמו  הרבים  הקשיים  מן  הספר  בתי 
ובעיות קשות העיבו על  שנה בה התחלפו מנהלים 
המקום  את  לנהל  אבלסקי  הרב  הגיע  הספר,  בית 
למרות שהמוסד היה על סף סגירה. באופן רשמי היו 
בו מאה תלמידים וזאת בשביל התקן, אבל למעשה 
גם חצי מזה לא הגיעו ללימודים והתלמידים שהגיעו 



12

חלקם היו בגילאי גן. על השליח הרב זלמן אבעלסקי 
הוטלה המלאכה להביא תלמידים חדשים ובגילאים 
הגיע  כאשר  המבנה.  היתה  נוספת  בעיה  מתאימים. 
למקום היה בסך הכל צריף אחד ובו שני חדרים. אז 
איך מלמדים חמש כיתות? פתרון יצירתי העלה הרב 
מהכיתות  חלק  במשמרות.  לימוד  הוא  אבעלסקי, 

למדו לפני הצהרים וחלקם אחר הצהרים.

הרב זלמן אבלסקי שכיהן גם כחבר הנהלת הרשת, 
הימים  של  הבעיות  מכלול  את  מילים  בשני  תיאר 
תחום  שהיה  לומר  קשה  קשה,  היה  “הכל  ההם: 
אחד קל. כולם הביטו על חב“ד כגוף זר. אני אומר 
‘כולם', זה החל מלמעלה דהיינו משרד החינוך ועד 
למטה - הרשויות המקומיות. נכון, שבמשרד החינוך 
שידרו שהם עובדים בעדנו, אבל בפועל הם הערימו 
בעיות וקשיים כל העת. אנחנו המנהלים עמדנו מול 
היה עלינו להבקיע את הדרך  הרשויות המקומיות, 
מכתבים  קיבלתי  הרבי.  ובהכוונת  בעידוד  לבד, 
וזה  לנהוג,  וכיצד  איך  הוראות  ובהם  מהרבי  רבים 
עזר וסייע“. בתחום זה גם עמל רבות הרב דוד חנזין 

מנהל הרשת, שהתדיין ושיכנע למען בתי הספר.

מייסד כינוסי ענק לילדי רשת חב"ד ביו"ד שבט

זלמן  הרב  קיבל  יחודיים  ומענות  תשובות  שלל 
ב'יו"ד  ה'רשת'  של  הכינוסים  ומארגן  יוזם  אבלסקי 
שבט', להלן מענות בהם ניתן לראות, עד כמה ייקר 
"כינוס  לו.  והמסייעים  ועבודותו,  הכינוס  את  הרבי 
הוא  גדול  דבר  בכפר  הרשת  בתי-ספר  תלמידי 
ביותר". "במענה על מכתבו ממוצש"ק, נהניתי לקרות 
בו שהתחילו כבר בהכנות לעריכת כינוס תלמידים-

זה בכפר חב"ד,  ות הרשת ביום ההילולא ומסדרים 
יחד.    גם  וברוחניות  ויה"ר שיהי' בהצלחה בגשמיות 
בהוצאות  להשתתף  שי'  אנ"ש  את  אעורר  ובל"נ 
בזה".  גם  תפקידו  למלאות  יצליחו  והשי"ת  הכינוס 
הכינוס  לארגן  הסכויים  שהוטב  הבשו"ט  על  "ות"ח 

דיום הילולא יו"ד שבט..." 

הרשת  לימודים  חינוך  ותכני  לימוד  חוברות 
הרב  ידי  על  אלו  נערכו  ובתחילה  לאור,  הוציאה 
אבלסקי ושימשו את בתי הספר ברחבי הארץ. גולת 
הכותרת של חיבוריו היו ללא ספק שיריו המוצלחים 
ושירים  השבוע,  פרשיות  ישראל,  ומועדי  חגי  על 

לקייטנות חב"ד שלימים הושרו בהתוועדויות הרבי 
ב770 והפכו לחלק טבעי מניגוני חב"ד.

 קרית גת - השליח הראשון מגיע לעיר

עבר  אל  הרבי  לשליחות  יצא  ה'תשי"ט  בשנת 
העיר קרית גת, תושבי הכפר היו בהלם על היציאה 
לשליחות, הנה רק היה ממיסדי הכפר, שכבר באים 
וכעת  הרבים,  הקשיים  אחרי  ולנחלה  למנוחה  בו 
יוצא ר' זלמן לדרך חדשה אל עבר עיר לא זרועה, 
כל  את  בה  ומייסד  לעיר,  הגיע  הראשון  החב"דניק 
מודעות  פיתח  כנסת,  בתי  ופתח  שיקם  היהדות 
יהודית וכשרותית, פיתוח מוסדות חינוך והיה מענה 
הכותרת  כשגולת  וחסידי,  יהודי  ודבר  צורך  לכל 
וניהולו במשך עשרות  בית הספר חדש  יסוד  היתה 
ומוביל בתחום החינוך בארץ  שנים, מוצלח, מיוחד 
הקודש, שמו יצא למרחוק ואלפי בוגרים זוכרים את 

ימיהם היפים בחברת המנהל החביב ר' זלמן. 

 מייסד ומנהל בית הספר בקרית גת 

 גולת הכותרת של כל הפעילות האדירה של הרב 
אבלסקי בקרית גת היא ללא ספק בית הספר בעיר, 
ניהל ביד רמה. עשרות בשנים השקיע בו את  אותו 
כל מרצו במסירות ובעקשנות מעוררת השראה, חרף 
הקשיים זכה בית הספר לימים למצטיין באזור כולו, 
ובמאמצים רבים הביא לכך שמספר שנים, עמד בית 

הספר על שבע מאות תלמידים שמחים ומרוצים.

בשם  שיטה  פיתח  אבלסקי  הרב  הספר  בבית 
לא  הוא  החברתי  החינוך  מטרת  חברתי״.  ״חינוך 
גם לחנכם לחיים  ידע, אלא  רק להקנות לתלמידים 
חברתיים מלאים, וכלשון הרבי ״עבודה בכוח עצמו״, 
שיטה שחוללה פלאים ונפלאות, המנהל ר' זלמן נתן 

לילדים רגש אחריות ומינה אותם לשלל תפקידים.

בחכמתו הרבה הצליח לסלול נתיב לליבם הצעיר 
היהדות  עיקרי  את  בהם  ולהשריש  תלמידיו  של 
ודרכי החסידות, בנוסף לכך ערך מועדון יהודי נוסף 
לומדים  שטרם  העיר  לילדי  הצהריים  אחר  בשעות 
בבית הספר, אוטבוסים של המסדות היו אוספים את 
לשעתיים  להגיע  מנת  על  העיר  חלקי  מכל  הילדים 
וחסידישקיי'ט  אידישקיי'ט  קצת  ללמוד  רצופות 
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כאחד מפיו מפיק המרגליות.

 יסוד הקהילה החב"דית בקרית גת

העיר  תושבי  בקירוב  הרבות  פעולותיו  בעקבות 
ובשיעורי התורה הרבים, יצר הרב זלמן אבלסקי את 
פסיפס אנשי חב"ד בעיר, ובעקבות המוסדות שהקים 
קהילה  לה  התגבשה  מהרה  עד  שניהל  הספר  ובית 
חב"דית למופת. עוד ייסד והקים את בית כנסת חב"ד 
המרכזי הראשון שם שימש כרב ומשפיע בית הכנסת. 
בתחלה אף מנין לא היה אך במרץ ובחיות של הרב 
שבית  עד  להתפעל  מבלי  המשיך  אבעלסקי  זלמן 

הכנסת היה מלא אנשים.

סיוע ישיר מהרבי ליהודי העיר

נכנס  העיר  ראש  נאור  גדעון  מר  תשכ"א,  בקיץ   

ליחידות אצל הרבי וביקש סיוע לצורכי הדת במקום 
מגוריו, על פי בקשתו של השליח הרב זלמן אבלסקי.

עם שובו לארץ הקודש כתב לו הרבי כי תיכף לאחר 
הכנסת  בתי  צורכי  עבור  בהשתדלות  החל  שיחתם 
בעירו, ולעת עתה מבשר לו הרבי כי הצליח להשיג 
שני ספרי תורה. בפועל, חלו עיכובים במשלוח ספרי 
התורה, ובשל כך כתב לו הרבי שלמרות הזדרזותו, 
ספרי-התורה  בהגעת  קשיים  נערמו  שבפועל  הרי 

ליעדם.

בט"ז באדר א' כותב לו הרבי אגרת הפותחת אודות 
ערב חב"ד בקרית גת ובשוליה בקשר לספרי תורה:

שעד  ממכתבו  הבנתי  גדול  בתימהון  וגם  "בצער 
עתה לא נמסרו שני הספרי-תורה שנשלחו זה מכבר, 
ואולי נתעכבו על-ידי המשרדים. בכל אופן כתבתי 
לברר  בבקשה  ת"ו  באה"ק  אשר  לעסקנינו  תיכף 
הגיעו  התורה  ספרי  האפשר"  ככל  ולזרזו  הדבר 
לקרית גת, ובכך סייע הרבי לתושבי העיירה הקטנה, 

ברובם עולים חדשים מרומניה וממרוקו.

הקמת ישיבת תומכי תמימים בקרית גת

הרב  ישיבת  תלמידי  ידי  על  הוקמה  הישיבה   

שם  על  קישינב,  מהעיר  לחב"ד  צירלסון שהתקרבו 
'ישיבת  קישינב' שנהרסה בתקופת מלחמת העולם 
בבית  התקיימה  הבאים  ברוכים  התוועדות  השנייה. 

הכנסת של עולי רומניה בקריית גת.

בישיבה,  מאמצים  השקיע  אבעלסקי,  זלמן  הרב 
כל  ובעצם  הספר,  הבית  המשכת  את  בזה  ראה  כי 
מהות הבית הספר להכניס תלמידים ולהפוך אותם 

לתמימים בתומכי תמימים. 

הרב  את  אבלסקי  הרב  הציע  הישיבה  לניהול 
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שהביא  הרבים  ממקרוביו  אחד  שהינו  טייכמן,  דב 
לחסידות חב"ד שפעל בסקולען.

תקופה מסויימת הישיבה נקלעה לקשיים, לא היה 
כספים, והרב זלמן אבעלסקי, עורר ודירבן להחזיק 
אחד  בחור  למד  תקופה  מחיר,  בכל  הישיבה  את 
בחור  אותו  ישיבה,  שתמשיך  מנת  על  רק  בישיבה, 
כמובן הוא בנו של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי.

 הרב זלמן אבלסקי שישמש חבר הנהלה, ושימש 
דמויות  את  ועיצב  רבות  דומננטי שהשפיע  משפיע 
רבים  מהם  הרבי  של  ומקושרים  לחסידים  תלמידיו 

היום משפיעים ומעצבי 'דור החסידים' הבא.

ערבי חב"ד

 בכל ערב ערכה כל חוליה ערב חב"ד מיוחד שלווה 

בניגוני חב"ד, שיחה על מהות החג ועוד. הרב זלמן 
אבלסקי היה לרוח החיה, למסור שיעורים והרצאות 
חסידי,  בלהט  דיבר  שם  בקיבוצים,  חב"ד  בערבי 
להתחזק  הקיבוץ  אנשי  את  ודרבן  המריץ  עודד 
לגאולה,  ומצוות להכין עולם  בדרכי היהדות תורה 
מפרך,  יום  אחר  נערך  היה  זאת  שכל  היה  המדים 
ואילו אדם הצופה מן הצד בטוח היה כאילו שעות 
של מנוחה קדמו להרצאותיו בקיבוצים, משם הביא 
השליח הרב זלמן, בעלי תשובה רבים, שעורר ודרבן 
אותם לפתוח בעצמם שיעורים, וראה פרי פירות של 

שליחות לנחת רוח הרבי המשלח.

ליל סדר ציבורי ראשון בארץ הקודש

נערך  הקודש  בארץ  הראשון  הציבורי  הסדר  ליל 
בקרית גת על ידי הרב זלמן הכהן אבעלסקי, לליל 
בית  של  והתלמידים  ההורים  כל  את  הזמין  הסדר 
הספר, ומודעות הזמינו אף את יתר התושבים בעיר, 
ומיוחד  מוצלח  סדר  ליל  נערך  ההתנגדות  אף  על 
והביא לקידוש שם שמים רב, שהתפרסם בעיתונות 
המקומית בעיר, מיד לאחר החג הרב זלמן אבעלסקי 
מיוחדות,  ברכות  והגיעו  לרבי  הסדר  על  דיווח 
בשנים לאחר מכן נערכו כבר מספר סדרים בארגונו 
ארצנו  רחבי  בכל  לחיקוי  למודל  הדבר  והפך  בעיר 

הקדושה.

 שיעורי תורה וכינוסים לאלפי עולים

עם שנות העלי'ה לארץ, כינוסי ענק לאלפי עולים 
ידי  על  נערכו  המועצות  מברית  עתה  זה  שיצאו 
ארגון חמ"ה בארץ הקודש, הרוח הפעילה והחיה של 
כינוסי הענק היה הרב אבלסקי  השפעה רבה ומניבה 
על העולים הביא בנוסף להרצאות ושיעורים שמסר 

להם.

 מייסד ומקים רשת שיעורי תורה וחסידות

בקיבוצים  חסידות  שיעורי  רשת  וייסד  הקים 
גדולה  הצלחה  הייתה  הארץ,  רחבי  בכל  וישובים 
הפכו  השעורים  ממשתתפי  ורבים  אלה,  בשיעורים 
לכל  הבסיס  הם  אלו  שיעורים  תשובה,  לבעלי 
שמספרים  כפי  היום  בישובים  החב"דית  הפעילות 
על  ובקיבוצים  בישובים  הפועלים  השלוחים  כל 
המהפכה הגדולה שערך שם. שיעורים רבים נמשכים 

עד עצם היום הזה.

בשליחות הרבי למולדביה

ה'תשמ"ט. השלטון הקומוניסטי בברית המועצות 
ערך הקלות רבות הן בנושאי דת והן בנושאי כלכלה 
ויחסי חוץ, מה שקרוי “הפרסטרויקה". ארגון “עזרת 
אחים" שפעל במשך שנים רבות בחשאי לטובת יהודי 
קבועים  שלוחים  לשלוח  החליט  המועצות,  ברית 
למדינות אלה. הראשון שיצא לדרך הוא הרב זלמן 
מיקוח  קלף  והיה  חי',  דוגמא  שהראה  אבעלסקי, 
נוספות,  לערים  שלוחים  לגייס  הלשכה  אנשי  בידי 
זלמן  הרב  של  הכבירות  הצלחתיו  את  כשמראים 

הכהן אבעלסקי.

לקישנב  בשליחות  לצאת  לו  שהציעו  לאחר 
ברכתו:  את  וקיבל  הרבי,  את  שאל  שבמולדביה, 

“הסכמה, ברכה והצלחה".

נסיעתו  לפני  בשבת  קודש  התוועדות  במהלך 
בחודש חשון ה'תש"נ, זכה הרב אבלסקי לקבל מידו 
הק' של הרבי בקבוק משקה להצלחה בשליחות, ואמר 
בפני הרבי כי הוא יוצא לשליחות למולדובה ומזמין 
רעייתו  עם  יחד  בה.  לבקר   – המשלח   – הרבי  את 
תבדלחט"א יצאו לשליחות במשך למעלה משלושים 
שנים דאגו לרווחת יהודי ויהדות מולדובה, גם כיום 
שליחות  המסורה  בדרכו  השליחות  את  ממשיכים 
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נצחית עד בוא גואל צדק.

 היה זה פלא בעיני רבים כיצד חסיד שעבר את גיל 
השישים וחותר במהירות לעבר שנות הפנסיה, יוצא 
עם רעייתו למדינה קומוניסטית שבה תנאי המחיה 
קשים ומורכבים כל כך, ואין בה חיי יהדות מסודרים. 

לימים השיב על תמיהה זו:

“חושבני שמצד עצם ההתקשרות של חסיד לרבי, 
כל יהודי יהיה מי שיהיה, צריך לומר כל יום: כל זמן 
שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך על שזכיתי להיות 
חסיד ומקושר ולעשות את הדברים שהרבי רוצה. זו 
צריכה להיות המטרה של חסיד - לעשות את רצון 
הרבי, שאר הדברים פחות חשובים. ב"ה, לאחר כל 
כיום  מאד.  נרחבת  לפעילות  הגענו  הללו  השנים 
כל אברך יכול לבוא לכאן ולגור כמעט ללא בעיות 
בגשמיות או ברוחניות, גם עם ילדים קטנים. זה דבר 

שהגיע בעמל רב".

הרב זלמן ורעייתו לאה אבלסקי, יצאו למולדביה 
והתיישבו בעיר הבירה - קישינב זאת למרות שאיש 
ההיסטוריים  ההליכים  יסתיימו  כיצד  ידע  לא  עוד 
של ממשלת ברית המועצות. בפועל, כעבור כשלוש 
ובמקומו  לחלוטין  הקומוניסטי  השלטון  קרס  שנים 
הגיע שלטון דמוקרטי שהתיר לחלוטין את כל נושא 
הרבי  בשליחות  לפעול  אלא  נותר  לא  כעת  הדת. 
בקרב אלפי היהודים אשר במשך שבעים שנה נותקו 

מכל ענין יהודי.

ולחבר  מולדביה  של  לרבה  נבחר  הבאות  בשנים 
לנשיא  מונה  כן  כמו  העמים.  חבר  רבני  בוועד 

הפדרציה של הקהילות היהודיות במולדביה.

יפים  מוסדות  ענפה,  פעילות  פיתח  השנים  עם 
אור  את  להביא  במטרה  לאור  הוצאה  ומערכת 
התורה והחסידות לרחבי מדינת מולדביה. לרב זלמן 
השלטון  נציגי  עם  מסועפים  קשרים  אבלסקי  הכהן 
ציבור  אישי  אצל  רבות  התארח  אף  הוא  המארח. 
וצמרת הממשל על מנת לדאוג לרווחת יהודי ויהדות 

מולדביה.

שליחות של 'מסירות נפש'

בתקופת  עוד  לקישינב  הגיע  אבלסקי  משפחת   

ב״רשימה  עדיין  היה  אבלסקי  הרב  הקומוניסטים. 
רבות.  שנים  אחריו  חיפשו  הם  שלהם.  השחורה" 

אחר,  בשם  הארי  לוע  לתוך  בא  חת,  ללא  הוא  אך 
והחל מייד בפעילות מלאה וגלויה ובתנאים גשמיים 
חזקה.  בתעוזה  התחילה  זו  שליחות  ביותר.  גרועים 
בראשית הדרך כאן התברר שעלו עליהם. היו רגעים 
ולנטוש  לברוח  ידידים  להם  יעצו  שבהם  מסויימים 
משפחת  אך  ביותר,  הגדולה  במהירות  המקום  את 
בברכתו  ודבקו  בניסיון  עמדו  נרתעה,  לא  אבלסקי 
של אדמו"ר שליט"א ובשליחותו. ברוך השם  ניסיון 
זה הניב פירות של מאות בעלי תשובה המפוזרים על 

פני כל העולם.

'תומכי תמימים' בקישינב בהוראת הרבי

 ישיבת תומכי תמימים בקישינב מולדובה נוסדה 
ליובאוויטש"  "חב"ד  ברחוב  ה'תש"נ  שנת  בראשית 
בראשה,  שעמד  אבלסקי  זלמן  הרב  השליח  ידי  על 
לאחר שנפתחה הישיבה פנה הרב אבלסקי לרב משה 
סלונים מ'לשכת עזרת אחים', על מנת שידווח לרבי, 
שם  באיזה  ולשאול  ישיבה,  נפתחה  השם  שברוך 
תמימים'.  'תומכי  או  תמימים'  'אחי  לישיבה  לקרוא 
לקישינב:   בקשר  סלונים  הרב  שקיבל  הרבי  מענה 
ויקרא שמה בישראל "ישיבת 'תומכי תמימים', ברכה 

והצלחה". 

לה  העמים  בחבר  היחידה  הישיבה  למעשה  זהוי 
העניק הרבי שם זה, בכל יתר המקומות הסתמכו על 
הישיבות שהקומו על ידי רבותינו נשיאנו בערים שם.

כשלושים  הישיבה,  מנתה  הראשונה  בשנה  כבר 
בחורים ששקדו על לימודים דבר שהיה חידוש בפני 
עצמו, וכך גם המשיך ביתר השנים. כיום יש לישיבה 
המלך  בשליחות  המכהנים  בוגרים  של  מבורך  יבול 
ברחבי תבל ובארץ הקודש, כשבעיקר מתעסקים עם 
שוחטים,  מהישיבה:  יצאו  עוד  העמים,  חבר  יוצאי 
היום,  עד  אז  כמו  בישיבות  ורמ"ים  סת"ם,  סופרי 
כצעירים,  מבוגרים  תלמידים  ומתקרבים  לומדים 
לדרך התורה והחסידות ונמנים על תלמידי ישיבות 
השלוחים'  ה'תלמידים  בסיוע  תמימים".  "תומכי 

שלימדו בישיבה במשך השנים הרבות. 

סמינר חג הפסח בתש"נ בברית המועצות

 בקישינב נערך ליל סדר ענק וכל הקהילה יצאו 

קישינב,  העיר  בפרברי  מיוחד  פסח  לסמינר  יחד 
כשבמהלך כל החג מתוועד, מרצה, ומעורר השליח 
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הרב אבלסקי את יהודי מולדובה הרבים, התועדויות 
רבות מידי יום, סעודת משיח, פסח חסידי ויהודי רב 

עוצמה.

כינוס השלוחים הראשון בברית המועצות

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לשלוחי  השלוחים  כינוס 
על  נערך  הכינוס  לשעבר  המועצות  ברית  במרחבי 
ידי לשכת עזרת אחים – ליובאוויטש בחבר העמים, 
ברית  מרחבי  השלוחים  כלל  הגיעו  המיוחד  לכינוס 

המועצות )חבר העמים כיום(.

אדר  כ"ו  פיקודי  ויקהל  לפרשת  שלישי  ביום 
ה'תש"נ נקהלו ובאו, מחזה מרנין היה להכנס לאולם 
הגדול דום-פיונערין מס' 1 שלמעשה שימש כמועדון 
בביסוס  דנים  שלוחים  בו  הקומוניסטי,  הנוער 

והרחבת מפעל השליחות.

'הכהן  בכינוס,  החיה  והרוח  בשלוחים  המבוגר 
הגדול מאחיו', הרב זלמן אבלסקי בהתלהבות רבה 
עודד את השלוחים לפעול במלוא המרץ והיה לרוח 
הנמרץ,  מהשליח  בהלם  הכל  הכינוס,  במהלך  חיה 
ומבוקש  מצליח  כה  הוא  מדוע  הבינו  כולם  אז  אך 
על  סיפר  מחודשת  בחיות  וסביבותיה,  בקישינב 
ישיבת תו"ת והפעילות הגדולה במקום, 'אני ורעייתי 
לזוג המפורסם במדינה, כולם רוצים לראיין  הפכנו 
אותנו בעיתונות ברדיו ובטלווזיה, קידוש השם גדול 
וברוך השם רואים פירות מבורכים'. גם ביתר כינוסי 
השלוחים היה הרוח החיה וקרא לשלוחים והפעילים 
של ׳לשכת עזרת אחים׳ להתמסר ולמנף את עבודת 

השליחות במדינות.

התהלוכה הראשונה במדינות חבר העמים

זלמן  הרב  השליח  קיים  תש"נ,  בעומר  בל"ג 
אבלסקי ורעייתו את תהלוכת ל"ג בעומר הראשונה 
קישינב  העיר  של  הראשי  ברחובה  העמים  בחבר 
במיוחד,  חידוש  שהיה  דבר  מולדובה.  מדינת  בירת 
כי עד אז נערכו כינוסים בבתי כנסת בשקט, ור' זלמן 
ללא  כל.   לעין  בגלוי  היהדות  על  מצהירים  אמר 
בתהלוכת  עיר  של  ברחובה  וצעדו   יצאו  אישורים 
להתמודד  כיצד  ידעו  לא  השלטונות   - בעומר  ל"ג 
לאחר  מלכתחילה,  חוקית  הבלתי  התהלוכה  עם 
דו"ח  אבלסקי  זלמן  הרב  השליח  כתב  התהלוכה 
המזכירות  באמצעות  שקיבל  והמענה  לרבי  מפורט 

בשנה  ובהוספה".  ת"ח,  ות"ח  מכתבו.  "נתקבל  היה 
שלאחר מכן - תשנ"א - החלו להתקיים תהלוכות ל"ג 
בעומר בכל עיר ומדינה בה הגיעו כבר שלוחי הרבי 

למדינות חבר העמים. והיה מודל מוצלח לחיקוי.

 

רב ראשי ראשון במדינות ברית המועצות

הרב  השליח  פאר  הוכתר  ה'תשנ"א  בשבט  בט"ו 
של  היסטוריה  למדינה,  הראשי  לרב  אבלסקי  זלמן 
ממש במדינות אלו, מינוי רשמי של רב ממשלתי לכל 
של  הראשי  לרבה  הוכתר  ממלכתי  בטקס  המדינה, 
הרופליקה  מממשלת  ראש  נכחו  במעמד  מולדובה, 
מר מירטשא דרוק, נציג משרד הדתות במדינה מר 
קוביאקאוו,  וולאד  מר  החינוך  משרד  נציג  בורגין, 
ראשי הקהילות היהודיות מרחבי מולדובה, שבחרו 
ברית  מיתר  יהודיות  קהילות  ונציגי  אבלסקי,  ברב 

המועצות.

לרב  רשמי  רבנות  כתב  הוגש  הטקס  במהלך 
במולדובה,  היהודיות  הקהילות  כל  בשם  אבלסקי 
ראש הממשלה נשא דברים חמים לרב הראשי החדש 
ליהדות  לסייע  כדי  שביכולתו  כל  שיעשה  והבטיח 
נציגי  השמיעו  לרב  ושבח  ברכה  דברי  במדינה, 
משרדי הדתות והחינוך שהבטיחו בשם שריהם, דלת 
פתוחה לצרכי חב"ד והיהדות בראש הרב אבלסקי. 
מינו את הרב אבלסקי לתפקיד רשמי  לזאת  בנוסף 
לקיום  רבות  ופעל  מולדובה  של  הדתות  במשרד 

הצעות לחוקים דתיים לרווחת היהודים במדינה.

בית הספר הראשון במדינות חבר העמים

שנה  שבעים  מזה  לראשונה  חינוכית  מהפכה   
תחילת  לקראת  הנוקשה  הקומוניסטי  השלטון  של 
השליח  ומקים  מייסד  תשנ"ב,  שנת  של  הלימודים 
הצלחתו  לאור  מקומי,  יהודי  ספר  בית  לראשונה 
ליום ראשון  של השליח במדינה והפעלת בתי ספר 
הצלחה  אחרי  הבירה,  ובעיר  המדינה  רחבי  בכל 
החינוך  שר  גם  כורחו  בעל  אמן  אמר  מרשימה  כה 
הכרה  אף  תהיה  הספר  שלבית  כך  במולדובה, 
ממשלתית דבר שיביא לעזר רב ברישום התלמידים.

בית הספר שימוקם במרכז העיר במבנה ששימש 
בעבר בית ספר יהיה המוסד החינוכי היהודי הראשון 
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ברחבי ברית המועצות. היתר זה היה הראשון מסוגו 
בברית המועצות בעידן החדש.

רחוב 'חב"ד ליובאוויטש' היחיד ברחבי החבר

רשמי(  )באופן  הנקרא  ברחוב  נמצא  הכנסת  בית 
"רחוב חב״ד ליובאוויטש", במאמצים מרובים הביא 
בכל  מדובר  לנושא  שהפך  זה  נפלא  להישג  השליח 

העולם כולו ותיירים באים לחזות בפלא.

'מחנות הקיץ - גן ישראל'  מולדובה

מחנות הקיץ הם גולת הכותרת של קישינב. מדי 
שנה במשך חודשי הקיץ, מתקיימים שני מחנות קיץ 
עם פנימייה - אחד לבנים ואחד לבנות. מאות ילדים 
שלנו  מוסדות  ממשיכים  הקיץ  במחנה  משתתפים 
במסגרת  הספר.  ובבית  חמ"ש  במכון  בישיבות,  ־ 
הקצה.  אל  הקצה  מן  אנשים  משתנים  הקיץ  מחנות 
מילה,  ברית  עוברים  הבנים  עשרות  הקיץ  במחנות 
מוציאים  הכנסת,  לבית  אנו  מכניסים  הבנות  ואת 
הבנות  יהודי.  שם  אחת  לכל  ונותנים  תורה  ספרי 
מאד מחבבות את שמן היהודי ומשתמשות אך ורק 
בו, ממחנות קיץ אלו ראו ניסים ונפלאות ומשפחות 

שלמות המתקרבות לדרך ישראל סבא.

אל  ניגשה  מולדובה  בקישינב  הראשון  במחנה 
לו  ואמרה   17 בת  נערה  אבעלסקי  הכהן  זלמן  הרב 
בביטחון מוחלט: ״איך אתה חושב שבמספר שבועות 
תצליחו להוציא מראשנו מה שהחדירו בנו במשך כל 
קצת  הכניסו  דבריה  הקומוניסטי״?  השלטון  שנות 
נערה  אותה  שוב  לרב  באה  שבוע  לאחר  למבוכה. 
ואמרה לו: "אכן, הצלחת במשך מספר ימים להחזיר 
גרה כעת בארץ  זו  נערה  היהודית״.  אותנו לאמונה 

והקימה בית בישראל, בית של תורה ומצוות. 

'קבלת פנים' לשלוחי 'עזרת אחים' 

אלפי  השתתפו  העיר  במרכז  יוקרתי  באולם   
יהודים בקבלת פנים לשליח החדש של "עזרת אחים"  
אורחים נרגשים מיהודי העיר, וביניהם רבים מאנ״ש 
העמים.  חבר  במדינות  אחים״  ״עזרת  ושלוחי  בעיר 
והרב  השליח  אבלסקי,  זלמן  הרב   - המרכזי  הנואם 
פני  להקביל  במיוחד  שהגיע  למולדובה,  הראשי 
כך  הגאולה,   בנושאי  הקהל  את  ולעורר  השלוחים 
צעירים  שלוחים  עם  ודיבר  דרבן  המקומות  ביתר 
ברית  יהודי  רבבות  עם  ולפעול  לבוא  ומבוגרים 

המועצות.

בשורת הגאולה ברחבי מדינות חבר העמים
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 הרב זלמן אבלסקי הרב הראשי והשליח למולדביה 

מטעם "לשכת עזרת אחים", מסר את המסע המרכזי 
באירוע ענק שנערך בקייב. מטרת האירוע המרכזית 
היא,  לתת פרסומות מאסיבית לענייני משיח וגאולה 
על  באריכות  אבלסקי  הרב  דיבר  שם  ובשורתה. 
לי  "שעשה   – ברוסי'  שנערכו  והנפלאות  הניסים 
ניבא מראש את  נס במקום הזה" - שהרבי שליט"א 
מרתקות  הרצאות  ומסר  נסע  אירועים  לכאלו  הכל, 
באירועי  ועוד,  אוקראינה  בלורוס  רוסיה,  במדינות 

ענק לאלפי יהודים צמאים.

ו'פדרציית  למולדובה'  הראשית  'הרבנות 
הקהילות'

השליח  בראשות  למולדובה  הראשית  הרבנות 

והרב הראשי הרב אבלסקי, הדואג יחד עם פדרציית 
הקהילות ליהודי ויהדות מולדובה באשר הם, שרותי 
יהדות בכל תחום, בתי כנסת, קבורה יהודית ודאגה 
הולם  מענה  מתוך  המדינה,  במרחבי  החיים  לבתי 
לכל יהודי באשר הוא. הקהילות היהודיות הפזורות 
משלוחים  מתמיד   לסיוע  זוכים  המדינה  במרחבי 
לחגי ומועדי ישראל לצד עלוני הסבר, ביקורי שלוחי 
ופעילי חב"ד בקהילות היהודיות המפיחים רוח חיים 
ושמחה של מצווה ביהודים יקרים אלו. השליח והרב 
פרלמנט,  חברי  הממשל,  ראשי  עם  נפגש  הראשי, 
בפגישות  ומהעולם,  מהארץ  ציבור  ואישי  רבנים 
העולם  ומוכנות  מולדובה  יהדות  חיזוק  אודות  דנו 

לגאולה.

בשורת הגאולה והנבואה

מפרסם,  הנבואה  את  מבקר  תייר  לכל  בקישינב 
היחי  בריקוד  וליטאים,  חסידים  מזרחיים,  ליהודים 
רבות  הרבה  בנאומיו  מקום  בכל  השתתפו,  כולם 
כל במה  ומעל  גלוי  וגאולה באופן  לדבר על משיח 
אפשרית. אם זה בטלוויזיה, בשידורי הרדיו, בכתבי 
הגדולים  האירועים  בכל  העיתונים.  ובשלל  העת 
באופן  משיח,  על  דיבר  הוזמן,  אליהם  והקונצרטים 

הכי גלוי ופשוט.  

 לימוד המקורות עם רבנים חשובים, אדמו"רים, 
ישראל  מארץ  ומו"צים  הראשית  הרבנות  נציגי 
המקורות  ולימוד  הספרים  פתיחת  ומהעולם, 
הוא  שמשיח  שכותב  הרמב"ם  הקדושה,  מתורתנו 

בדור  יחיד  ומהם:  שמות  בכמה  הנקרא  הדור  צדיק 
)במדבר  הדור  נשיא  המשניות(  בפירוש  )רמב"ם, 
ורש"י  ז,  לא,  )דברים,  הדור  ר  ַדבָּ וברש"י(.   כא, 
רמב"ם,  רש"י,  רבים:  ומקורות  ע"א(.   ח,  סנהדרין 
רמב"ן, 'חתם-סופר' ה'ילקוט שמעוני' 'אגרת דכלה', 
והרבנים  המבקרים  עם  משותף  לימוד  ודומיהם.  
בסוגיות התלמוד כמו הגמרא עד שיודעים ומאמנים 

כולם שה'ליובאוויטשער רבי' הוא משיח צדקנו.

בתי הכנסת ברחבי המדינה

ייסד,  הרב זלמן אבלסקי הרב הראשי למולדובה 
הקים והחיי' מהמסד עד הטפחות בתי כנסת ברחבי 

המדינה ומהם: 

בית  ממוקם  ליובאוויטש,  חב"ד  ברחוב  קישינב: 
הכנסת  בית  ליובאוויטש",  "חב"ד  המרכזי  הכנסת 
היום.  עד  ופעיל  המלחמה  לאחרי  שנותר  היחיד 
כשבעים  קישינב  בעיר  היו  המלחמה  לפני  כי  יצוין 
בתי כנסת יהודיים. בערים: בצלי, טירספול, בנדרי, 
צורכי  נשלחים  הכנסת  בתי  לכל  וסורקה  אורגייב, 
השלוחים  התלמידים  לצד  קדושה,  ותשמישי  החג 
ותלמידי הישיבה הפוקדים את בית הכנסת בתקופות 
החגים. מסעות רבים ערך השליח הרב זלמן אבלסקי, 
הרב הראשי למולדובה, ברחבי הערים הכפרים בהם 
לרוב,  תורה  שיעורי  ומסר  יסד  יהודים,  מתגוררים 
ובתי  השם  צבאות  מועדוני  חינוך  מוסדות  הקמת 

ספר לימי ראשון ועוד.

מוסדות חינוך וחסד

טהרה  מקווה  בנה  ליובאוויטש  חב"ד  ברחוב 
מפואר המשמש את הקהילה היהודית. מעונות חב"ד 
פועלים בקישינב הבירה במבנה רחב מימדים המכיל 
גם את גני חב"ד, הפועלים ומחנכים את ילדי יהודי 

קישינב הבירה עוד בקטנותם.

בתי ספר חב"ד ליובאוויטש בקישינב, מהם יצאו 
עשרות בוגרים המנהלים אורח חיים יהודי וחסידי.

סטודנטים  עשרות  של  הגעתם  סטודנטים:  חב"ד 
הרפואה  באוניברסיטאות  ללמוד  מישראל  יהודיים 
לסטודנט,  חב"ד  בית  לרוותם  מופעל  קישינב,  של 
ישראל  ומועדי  השנה  ימות  סביב  עמם  הפועל 

ושיעורי תורה לרוב. 
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ספורים  רחובות  הנמצא  לאור  הוצאה  במכון 
חודש  מידי  לאור  יוצא  ליובאווייטש,  חב"ד  מרחוב 
זלמן  הרב  השליח  של  ובעריכתו  בפיקוחו  בחודשו, 
החיים",  "מעינות  בשם  עמודים  רב  עיתון  אבלסקי, 
כמו כן הוציא המכון, למעלה מחמישה ספרי יהדות 
זלמן  הרב  השליח  ידי  על  שנכתבו  הרוסית  בשפה 
על  הש"ך,  בת  על  מפראג,  המהר"ל  על  אבלסקי, 
הדור,   ראש  על  המשיח,  מלך  על  השליחות,  מפעל 
על תולדות האדמו"ר הזקן, מלבד זאת מידי חג יוצא 

לאור חומר הסברה על מהותו של החג.

אבעלסקי  זלמן  הרב  מושקא',  חי'ה  'בית  קול'ג 
יהדות  ונערות ללימודי  ומכון לנשים  הקים מכללה 
שניאורסון.  מושקא  חיה  הרבנית  שם  על  וחסידות, 
בית חי'ה מושקא מאגד תחתיו את הארגונים לנשים: 
ליולדות,  עזר   - ופועה  שפרה  חב"ד,  ובנות  נשי 
נשים  אצל  בית  ביקורי  לנשים,  ושיעורים  סדנאות 

מבוגרות, וחב"ד סטודנטיות.

עוד ייסד מרכזי חסד 'אחים' - אהבת חסד יהודי 
מולדובה,  בהם נתמכים יהודים רבים ברחבי הערים 
מזינות  ארוחות  שלוש  המספק  חם,  בבית  במדינה 
חם'  'בית  מקיים  החגים  לקראת  ביום,  ומבושלות 

חלוקת מזון רחבת היקף.

'טנק מבצעים' ברחבי הבירה

השליח  בראשות  בקישינב  פועל  טנק"  "מצוה 
עשרת  בשלטי  מעטור  הטנק  אבלסקי,  זלמן  הרב 
אוייש  הטנק  והגואל.  הגאולה  ובבשורת  המבצעים 
יהדות  המפיצים  השלוחים  התלמידים  ידי  על 
התרגשו  יהודים  עשרות  קישינב,  הבירה  ברחובות 
לאחר  בחייהם  לראשונה  תפילין  הניחו  דמעות,  עד 
עשרות שנות דיכוי של ממשל הקומוניזם הנוקשה. 
השליח   הרבנות,  בלשכת  שביקרו  תורמים  כאשר 
הרב אבלסקי הוציא להם בגאווה תמונות מפעולות 
השליח  הראשי  הרב  של  נכדו  של  המבצעים,  טנק 
מנחם מענדל זלמנוב, ואמר להם תראו מה כוחה של 

חב"ד.

  ארגון חב"ד ליוצאי מולדובה ו'בסרבי'

יוצאי  עם  אבלסקי  הרב  הקים  מיוחד  קשר   

מולדובה ו'בסרבי'ה', ובביקוריו בארץ הקודש ביקר 
ועוד  שנוספו  לילדים  מילה  בריתות  ערך  בבתיהם 

כהנה רבות.

מרכז חב"ד - 'שבע מצוות בני נח'

בטלווזיה  תדיר  פרסם  נח'  בני  מצוות  'שבע  את 
בשנה  אבלסקי,  הרב  השליח  ובעיתונות  ברדיו 



20

האחרונה קיבל הדבר משנה תוקף בהפקה מהודרת 
בנוסף  נח,  בני  מצוות  שבע  כרטיסי  אלפי  של 
לפרוספקטים במבחר גדלים של שבע מצוות, בחודש 
אייר ה'תשע"ד הכריז השליח על הקמת מרכזי שבע 
מצוות, והמרכז הראשון הושק, בעיצומה של שיירת 
שעות  מספר  במשך  שחלפה  עוצמתית  אוטובוסים 
בני  מצוות  שבע  של   שילוט  עם  העיר  רחבי  בכל 
האוטובוסים  שיירת  את  הגאולה.  בשורות  לצד  נח 
הרב  אבלסקי  זלמן  הרב  השליח  ליווה  המיוחדת 
השיירה,  בראש  מיוחד  ברכב  למולדובה,  הראשי 

כאשר שלטי המצוות מעטרים את רכבו.

בשורת הגאולה - מראשוני מפיצי הבשורה 

 בי' שבט ה'תשי"א לאחר שהגיע המאמר הראשון של הרבי 

"באתי לגני", לארה"ק,  בכפר חב"ד ר' זלמן הבין מיד 
בפועל.  גאולה  שתביא  לפעילות  הרבי,  שואף  למה 
הוא  הלא  הרבי,  יביא  הזאת  הגאולה  שאת  הבנתי 

המלך המשיח, ואת זה התחלתי לפרסם כבר אז.

שמעיין  מי  “כל  אבלסקי:  הרב  הסביר  לימים 
כך  על  מדבר  שהרבי  רואה  ראשוני,  מאמר  באותו 
השכינה  את  להוריד  היא  בפועל  שלנו  שהשליחות 
משבעה הרקיעים עד למטה, כפי שהיה אצל שבעת 
אנחנו  כי  ממשיך  והרבי  רבינו.  משה  עד  הצדיקים 
האם  הגלות  ובסיום  דמשיחא,  בעקבתא  נמצאים 

אפשר היה לפרש פירוש אחר לדברים הללו"?!

כך גם לאורך כל ימי חייו, במלך מסכת שליחויותיו 
ענק  באירועי  והרצה  פרסם,  עודד,  דיבר,  הרבות, 
בארץ הקודש וברחבי תבל, להפיץ לכל את בשורת 

המלך, בחתימתו על פסק הדין על הרבי כמשיח היה 
זה מעמד מיוחד אצלו.

הוא  זלמן הכהן אבלסקי רבה של מולדובה  הרב 
הגאולה  בשורת  את  בגאון  שהפיץ  השלוחים  אחד 

בקרב יהודי מקום שליחותו, ועל כך סיפר:

“בעיתון שאנו מוציאים בקהילה, התחלנו להרחיב 
את נושא הגאולה ביתר שאת. גם במקומות השונים 
בהם אני נואם לעתים, מוסדות החינוך ובית הכנסת, 
לקראת  כולנו  של  ההכנה  בעניין  דברים  מדבר  אני 
הגלות  ‘חסל  היא  שלנו  הסיסמה  השלמה.  הגאולה 

תחי הגאולה', וברוסית זה נשמע ‘מצלצל' יותר…

“כך גם בנאום שנשאתי בטקס חנוכת הבית לבניין 
חדש של בית הספר. בחגיגה נכחו חסידים כמו נציגי 
ממשלה לא יהודים, ואני דיברתי במעמד הזה גם על 
ההכנה הנדרשת לקראת התגלותו של המלך המשיח 
הדברים  אמונה,  מתוך  כשמדברים  תמיד,  וכמו   -
מתקבלים בפשיטות, וחזקה על דברים היוצאים מן 

הלב שגם נכנסים אל הלב.

ובבית  הבנות  במכון  בישיבה,  שלנו,  “במוסדות 
הכנסת, אני מלמד את העניין של המשיח באופן עיוני 
שיוחדר ויובן היטב אצל התלמידים והתלמידות. יש 
שני מקומות בתורתנו שאני מתבסס עליהם בעיקר, 
בהקדמה  הרמב"ם  מדברי  קטע  הוא  מהם  אחד 
באריכות  מסביר  הוא  שם  שלו,  המשניות  לפירוש 
שבכל דור יש יחיד בדור, והוא מסביר מיהו מנהיג 
הדור, המשיח שבדור. בהמשך הוא נותן שם סימנים 
בכל  תורה  מפיץ  שהוא  הזה,  האיש  של  זהותו  על 
העולם כולו ומפיץ את אחדות הקב"ה בכל העולם 
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בכל הנברא.

“זהו אחד הקטעים החשובים ביותר, שמסביר את 
אני  לפעמים  ודעת.  טעם  ובטוב  שכל  פי  על  העניין 
אותם  ואני שואל  חב"ד,  חסידי  עם  גם  בשיחה  נכנס 
מנין אתם יודעים שהרבי הוא משיח, ולא רבים השיבו 
תשובה ברורה, מנומקת והגיונית על פי תורה. אולם 
כשלומדים את העניין ברמב"ם שם, מקבלים תשובה 

מוצקת וברורה, והיא ממקור לא חב"די.

“לאחר מכן אנו לומדים את השיחה של הרבי על 
‘בית רבינו שבבבל', ואני מבקש מהתלמידים שילמדו 
הזה  החומר  את  תדעו  ‘אם  הללו.  העניינים  שני  את 
היטב, תוכלו אחרי זה לדבר עם מי שתרצו, גם רבנים 
על  תהיה  וידכם  משכילים,  ופרופסורים  חשובים 
העליונה, כי אתם מתבססים על תורה והגיון גם יחד. 

ואת זה אני ממליץ לעשות בכל מוסד חינוכי'.

רק  לא  המקומיים,  היהודים  אצל  מתקבל  “זה 
באמונה, אלא גם בהגיון. הרבי דורש שנלמד ענייני 
משיח ונעשה הכל באופן המתקבל על השכל וההגיון; 

צריך לנמק ולהסביר את הטענות והסברות".

ובשליחותו משל  בפעילותו  הרב אבלסקי המשיך 
היה צעיר חסר מגבלות, וזאת חרף גילו המתקדם. 

וביום  בריאותו התדרדר,  בתקופה האחרונה מצב 
סיון  כ"ט  היום  חצות  אחרי  קודש  שבת  ערב  שישי 

השיב את נשמתו לבוראה.

חב"ד  בכפר  ההלוויה  התקיימה  ראשון  ביום 
כבוד  מנוחתו  רבים.  אלפים  בהשתתפות  ובירושלים 

בהר הזיתים בירושלים. 

שגריר ומברך

הרב אבלסקי זכה לקירובים מיוחדים מהרבי, והנה 
שניים מהם:

בימי חג הסוכות תשל"א התקיימה בניו יורק ועידה 
של נציגי האו"ם. במהלך החג אותה שנה, דיבר הרבי 
על כך שכאשר אומות העולם מתאספים, צריכים גם 
יהודים להתאסף יחדיו ולהוסיף בעניני תורה ומצוות 
על מנת לפעול על נציגי אומות העולם שלא יחליטו 

החלטות שעלולות להרע לבני ישראל.

ההקפה  במהלך  שנה,  אותה  של  תורה  בשמחת 
“או"ם"  והקים  שמיימי  מעשה  עשה  הרבי  הרביעית, 
שהוא  בעולם,  מדינה  מכל  נציג  מינה  הרבי  חסידי. 
יהיה ה'בעל הבית' של אותה מדינה על פי תורה. הרב 
אבלסקי היה אף הוא מהנבחרים ומונה על ידי הרבי 
בגין השליחות החשאית  וזאת  רומניה באו"ם,  לנציג 

שעשה ברומניה בברכת אדמו"ר הריי"צ.

קירוב מיוחד לו זכה, היה בימי חודש שבט תשמ"ז, 
בעת חלוקת הדולרים, כאשר הרב אבלסקי עבר ליד 
אברכם".  ואני  יהודים,  “ברך  לו  אמר  והרבי  הרבי, 
בירך  מאז  יהודים.  לברך  כוח  לו  נתן  הרבי  למעשה 
פי  על  וזאת  רבים,  יהודים  בברכת  אבלסקי  הרב 
בכוח  ונפלאות  ניסים  לראות  שזכו  הרבי.   הוראת 

נשיא הדור.

'בעל תפילה' חסידי

ובעל  חזן  חסידי,  תפילה  בעל  היה  אבלסקי  הרב 
חב"ד  בכפר  אנ"ש,  בקהילות  נדיר,  חסידי  תפילה 
לא  לעצמו  הרבים,  שליחותו  ובמקומות  ב-770 
וההפטרה,  התורה  קריאת  טעמי  את  ולימד  הסתפק 
למילים  חיבר  ב-770  דורש.  לכל  התפילה  נוסח 
"הללו את השם" בתפילת הלל את הניגון המפורסם 
ליובאוויטש  חב"ד  קהילות  רחבי  בכל  כיום  שמושר 

ואף מחוצה לה.

'גאון בלימוד' בתורה הוגה יומם וליל 

שקידתו והתמדתו בתורה לא ידעו גבולות. במשך 
גם  כך  לימודו,  על  ושקד  בביתו  ישב  הפנוי,  זמנו 
בבית הכנסת התמיד בלימודו. למדנותו היתה גם שם 
דבר, הוא היה בקי עצום בנגלה ובנסתר בדברי ימי 

החסידים והנהגותיהם.

מגירסא.  פומיא  פסק  ולא  כמעט  ימיו,  בערוב  גם 
חסידות  בלימוד  החל  המוקדמות  הבוקר  משעות 
מעמיק, בוקר בוקר כמו שעון,  הנכד ר' מנחם מענדל 
אצלו,  כשביקרתי  רבות  "פעמים  מספר:  זלמנוב 
והתעוררתי משתני מספר פעמים במשך הלילה ובכל 
הקודש  ספרי  על  רכון  היקר  סבי  את  ראייתי  פעם 

ושוקד על תלמודו, לימוד זוהר וחסידות בשופי!".
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מאת: הרב משה ע"ה סלונים 
מנכ"ל רשת אוהלי יוסף יצחק ומנכ"ל עזרת אחים ליהודי חבר המדינות

ר' זלמן 
הצית בי את רעיון המשיח

חב״ד  בתי  הרבה  ראיתי  רבים.  שלוחים  אצל  ביקרתי   

ברחבי העולם, בעולם המזרחי ובעולם המערבי.

לכל  הרבי.  ענייני  לכל  במסירות  חדורים  כולם 

מרשימים.  והישגים  זכויות  רשימת  מהשלוחים  אחד 

משפחת  של  פעולתם  בדרך  שנראית  כפי  תופעה  אן 

אבלסקי, השלוחים לקישינב ומולדובה ממש מדהימה. 

ומנוגדות  שונות  פעילויות  בתוכה  המאגדת  שליחות 

בתכלית.

שנות  וחמש  בארבעים  הסתפקו  שלא  שלוחים  זוג 

שליחות והתחילו בשליחות חדשה בעיר קישינב, במרץ 

מתוך  זאת  וכל  צעירים.  זוג  מבייש  שאינו  יתואר  בל 

איתנה  ואמונה  משיחנו,  למלכנו  ונאמנות  מסירות 

ובלתי מתפשרת בהתגלותו הקרובה של הרבי שליט"א.

והיה ראשיתך מצער  ואחריתך ישגה מאד 

בקישינב,  דרכם  בראשית  אבלסקי  הזוג  את  ראיתי 

נכנסו  כאשר  כעת,  אותס  וראיתי  במיצר,  היו  כאשר 

למרחב.

בפעם הראשונה ביקרתי אותם בראשית שנת תש"נ. 

עם  וחצי  תדר  בת  דירה  הראשונה,  בדירתם  זה  היה 

מטבחון קטן. את בית הכנסת טרם השיגו. החדר האחד 

גדול כמובן,  כישיבת תומכי תמימים, עם שלט  שימש 

 6 המיטות  על  ישבו  זה  בחדר  החדר.  בגודל  כמעט 

בחורים ולמדו יחד עם ר׳ זלמן ששימש כראש ישיבה, 

משפיע, משגיח וחבר. במטבחון הצמוד לימדה הרבנית 

לאה קבוצה של 4 נשים תוך כדי בישול והכנת ארוחת 

איש   15 יום  כל  האכילה  לאה  הרבנית  שהרי  צהריים. 

כולל התלמידים והתלמידות.

זוג  זה.  מחזה  ראיתי  כאשר  בעיניי  עמדו  דמעות 

מתחילים  בחיים,  הרבה  שעברו  צעירים,  לא  שלוחים 

בשליחות חדשה בתנאים הגרועים ביותר.

יום  כל  לרבנית  הייתה  הקשים  התנאים  לכל  מלבד 

בעיה קשה, עם איזה מצרכים תוכל להכין אח הארוחות 

כאשר לא ניתן להשיג מאומה.

דירה  ראיתי  תשנ״ה  בשנת  בביקורי   - השם  וברוך 

מקום,  אפס  עד  באורחים  מלא  גדול  מטבח  מרווחת, 

המתקרבים  יהודים  של  ושפע  מאכלים,  של  שפע 

בעלי  מאות  הוציאו  הדירות  שחי  ליהדות.  ונדבקים 

תשובה רבים. אלה מתוך מיצר ואלה מתוך המרחב.

בעיניי ראיתי מאות האנשים מהעיר קישינב שבאים 

זלמן  הרב  מולדובה  של  ורבה  מהשליח  ברכה  לקבל 

ביותר,  מרוחקים  ממקומות  אף  חלקם  אבלסקי,  הכהן 

מערי מולדובה ומחוצה לה, כולם מקבלים את מבוקשם 

כאן  מתגלגלים  והנפלאות  והניסים  יפות  פנים  בסבר 

תדיר בכוחו של המשלח.

  ר' זלמן הצית בי את רעיון המשיח

תומכי  בישיבת  בלומדי  מספר:  סלונים   משה  ר' 

זלמן  לך  לסייע  גת  לקריית  נשלחתי  בלוד,  תמימים 

אחרי  שישי,  ביום  הספר.  לבית  תלמידים  ברישום 

שבוע עמוס ביותר, חזרתי לישיבה. באוטובוס היה גם 

ר׳ זלמן שהיה בדרכו לכפר חב״ד. נדחקנו יחד לפינה 

ברכב. ר׳ זלמן ראה שנפלתי לידיו כפרי בשל, והתחיל 

לי  הסביר  הוא  ומתמיד  מאז  כמנהגו  בי"  ״לטפל  מייד 

׳׳תעזוב את השטויות״,  שהרבי הוא הוא מלך המשיח. 

עניתי לו. ״מהיכן לקחת את זה, ה״קאך״ של חסיד צריך 

להיות בחסידות ובכל העניינים אותם דורשים הרביים 

ולא בדמיונות שלך״. ר׳ זלמן לא התפעל מהתפרצותי 

ובקור רוח שאל אותי ״את המאמר הראשון של הרבי 

למדתי  לא  אבוש  ולא  אודה  נבוכתי,  היטב״?  למדת 

״אם את המאמר הראשון של הרבי  זה מעולם.  מאמר 

נדרש היום  כן  יודע אתה לשפוט מה  אינך מכיר, איך 

ומה לא נדרש היום״...

דברי הטעם דחפו אותי להשיג את המאמר וללמוד 

אותו היטב. לאחר ששיננתי את המאמר כדבעי נפקחו 

עיניי, ראיתי במאמר דברים ברורים ביותר.

כל השקפתי השתנתה בעקבות לימוד מאמר זה״.

תודתי לר׳ זלמן.
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מאת: הרב יוסף יצחק חיטריק 

 

ר' זלמן מחייב ותיקים...

שלוחים כ יצאו  כי  שומעים  אנו  אשר 

חדשים למקום חדש, מיד מצטיירת 

או  כשנה  צעיר,  זוג  של  תמונה  אצלנו 

מגיע   הבעל  החתונה.  אחר  שנתיים 

ישירות מהכולל, האישה זה עתה סיימה 

הוריהם  את  עוזבים  והם  הסמינר,  את 

חדשים'  'חיים  ומתחילים  ומשפחתם 

בשליחות הרבי.

אך ישנן גם הפתעות בחיי שליחות.

חיי שליחות,  אחת מנפלאות הטבע של 

היא התופעה של חסידים ותיקים שהיו 

היטב  התבססו  פורייה,  עשייה  באמצע 

נקראו  ולפתע  רבות,  שנים  בשליחותם 

לדגל על מנת לפתח מקום חדש.

בנו  במקומם,  יתד  תקעו  שכבר  למרות 

מסביבם קהילה, והיו מוקפים במושפעים 

לקבל  קריאה  שמעו  כאשר  אך  רבים, 

נראה  שהיה  חשוב,  אתגר  עצמם  על 

עליהם  הטיל  שהרבי  לאלו  )או  לרבי 

האחריות של ניהול מערך השליחות( כי 

הם המתאימים ביותר למשימה החדשה 

הכול,  עזבו  לקריאה,  התייצבו  הם   –

והעתיקו את חייהם לשליחות חדשה.

יותר  גבוהה  זו כבר דרגה  ופלא!  הפלא 

של 'מסירות נפש', והתבטלות מוחלטת 

יותר לרצון הרבי.

אחד  את  לבקר  לי  הזדמן  תשנ"ג  בקיץ 

זלמן  ר'  החסיד  הרב  פלאים,  מאותם 

אבלסקי, שנפטר לצערנו בחודש זה.

בגיל  יהודי  כיצד  לראות  מעניין  היה 

שישים ושתים, עושה מעשה גבורה כזה. 

לאחר שנות שליחות בארץ הקודש, הוא 

קם עם הרבנית שלו תחי', ועבר לקישינב 

– מולדובה.

ר' זלמן עבר לשם בשנת תש"ן, ובשנים 

המעטות שהיה שם, עד לביקורי בשנת 

למהפכה  לגרום  הצליח  כבר  תשנ"ג, 

רוחנית.

פעיל,  כנסת  בית  מצאתי  לשם,  בבואי 

התבשיל  בית  ולבנות,  לבנים  קייטנות 

לרוב,  שיעורים  אנשים,  מאות  שהאכיל 

ויהודים שחזרו בתשובה שלימה הודות 

לפעילותו הענפה של השליח המסור.

ביקורי  בזמן  בדיוק  פרטית,  בהשגחה 

הוזמן ר' זלמן לארמון הנשיאות על ידי 

כדי  סנגור,  מירצ'ה  מר  המדינה  נשיא 

ר'  של  לעבודתו  הערכתו  את  להביע 

זלמן למען הקהילה יהודית.

לפגישה.  להצטרף  אותי  הזמין  זלמן  ר' 

שמעניק  המלכים  כבוד  את  בראותי 

הנשיא לר' זלמן – חשתי את דברי הרבי 

כי בכוחו של יהודי אחד, תוך זמן

קצר, להפוך מדינה שלמה.

...
עני  על  יומא  במסכת  הגמרא  ידועה 

ועשיר ורשע הבאים לבית דין של

מעלה.

עסקת  לא  מה  'מפני  אומרים:  לעני 

בתורה?'.

במזונותיי'.  וטרוד  הייתי  'עני  אומר  אם 

אומרים לו 'כלום עני היית יותר מהלל' 

...

עסקת  לא  מה  'מפני  לו:  אומרים  עשיר 

בתורה?'.

הייתי  וטרוד  הייתי  'עשיר  אומר  אם 

היית  עשיר  'כלום  לו  אומרים  בנכסי' 

יותר מרבי אלעזר בן חרסום' ...

רבי  העניים,  את  מחייב  הלל  נמצא 

אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים...

מחייב  זלמן  'ר'  אבתריה.  נענה  אנן  אף 

)ומזכה( יציאה לשליחות אף לאחר גיל 

שכונות  את  שחיזקו  אלו  גם  העמידה'. 

רוב   – חב"ד  קהילות  על  ושמרו  חב"ד, 

כפי  מעשה,  ויעשו  יקומו   – שנותיהם 

שקיים אבי האומה בגיל שבעים וחמש – 

'לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך 

מהפירוש  החל  אראך'.  אשר  הארץ  אל 

החסידי: כי צריך יהודי לצאת "מארצך" 

הטבעיים  ומהמאוויים  מהרצונות   –

לצאת  עליו  וכן  הבהמית.  הנפש  של 

הטבעי  האנושי  השכל   – "ממולדתך" 

והמידות הטבעיות.

אבל בכל אלה לא די, אלא יהודי נדרש 

לצאת גם "מבית אביך" – מכל ההרגלים 

שאולי  הבלתי־ראוי  והחינוך  השליליים 

קיבל. עליו לצאת מכל אלה וללכת "אל 

לרצונו  להתחבר   – אראך"  אשר  הארץ 

של הקדוש ברוך הוא.

ונוסף על כל הנ"ל אין מקרא יוצא מידי 

בגיל  אף  לשליחות,  לצאת   – פשוטו 

שבעים וחמש, 'אל הארץ אשר אראך' – 

למקום שהקדוש ברוך הוא

מראה לו – כי שם נמצאת תכלית חייו, 

ובעזרתו ית' – גם יצליח.

זו רק דעתי.

מה דעתכם?
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רשת החינוך 'אוהלי יוסף יצחק' חב"ד ליובאוויטש

המורים ה מוותיקי  הרטמן  צבי  רפאל  רב 

והמנהלים ברשת החינוך של חב"ד, )'אוהלי 

החינוך  "יקיר  התואר:  בעל  יצחק'(  יוסף 

הכרתי  מספר:  הדתי", 

הרה"ח  את  היטב 

טובי'  זלמן  הר' 

דמות  אבלסקי  הכהן 

ומקרינה,  מיוחדת 

בנוף  נדריה  אישיות 

וגם  החב"די  החסידי 

רבים,  יהודים  בקרב 

של  ההוד  מדמויות 

הדור הקודם. 

הראשונה  הפעם 

היתה  אותו  שפגשתי 

בקיץ  תשי"ט.  בשנת 

למדתי  שנה  אותה 

בלוד  חב"ד  בישיבת 

נסענו  דרייזין  ז"ל  ישראל  הר'  עם  יחד  נשלחתי 

לקריית גת על מנת לערוך רישום לבית הספר חב"ד 

שאמור להפתח וינהול על ידי הרב אבלסקי.

פגישה  אבלסקי  הרב  עם  לראשונה  נפגשתי  שם 

רבות  שנים  למשך  ועז  חזק  רושם  בי  שהותירה 

פעל  העוצמה שבה  את  היטב   זוכר  אני  היום.  ועד 

מבלי  לשעון  מסביב  לעבוד  בנו  להחדירה  והצליח 

לבית  מבית  עברנו  ומניעות.  בקשיים  להתחשב 

לרשום  ההורים  את  לשכנע 

הספר  לבית  ילדיהם  את 

להפתח  אמור  אשר  החדש 

של  הלימודים  שנת  בתחילת 

וניתן   ניחן  זלמן  לר'  ה'תש"כ. 

באופיו  נדיר  אירגון  כושר  לו 

ויצירתו, אך את זאת לא שמר 

לא  אותנו  והמריץ  עבורו  רק 

לוותר אפילו על משפחה אחת 

ולהשתדל  להתאמץ  במקום, 

הספר  לבית  ברישום  רבות 

היה  הוא  יפתח,  עתה  שזה 

הרבי  של  בשליחות  חדור 

חייל   – המילה  מובן  במלוא 

ובלהט  חזק,  בלהט  הרבי  של 

זה הדביק גם אותנו הצעירים. הוא כבש את ההורים 

היוצאים  הכנים  ובדבריו  והרהוט  הכובש  בדיבוריו 

מתוך הלב והכל בחיוך ובמאור פנים.

מאוחר יותר בשנת תשכ"ב קיבלתי את ניהול בית 

הספר חב"ד בכפר סבא.

חינוך וחזון 
יהודי-חסידי
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הרב אבלסקי ניהל את ביה"ס כמה שנים לפני כן 

אולם למרות שחלפו מספר שנים מאז עדין  רישומו 

היה ניכר היטב: הורים רבים והתלמידים המבוגרים 

סיפרו בהערצה על המנהל הטוב, רבי זלמן, על כך 

שניהל את ביה"ס ביעילות והתייחס בחביבות לכולם, 

מבצעים  על  לומר  ידעו  יותר  הבוגרים  התלמידים 

נפלאים שערך עבורם והמרציו אותם באהבה לבית 

הספר בהתקדמות בתורה ומצוות, ועוד כהנה רבות.

בהנהלת  בחינוך,  העבודה  לאורך  יותר  מאוחר 

לצעירים  ובפרט  המנהלים  בפנינו  המליצו  ה'רשת' 

בניהולו  גת  בקריית  המצליח  הספר  בבית  לבקר 

את  לראות  אבלסקי  זלמן  הרב  השליח  של  וביסודו 

ההשקעה הרבה, וללמוד ממנו.

ואנוכי  שונים  ספר  מבתי  מנהלים  לשם  נסענו 

מניהולו  מאד  התרשמתי  ואכן  התרשמות  לשם 

המופלא של ביה"ס, כמו גם עמיתי המנהלים מבתי 

ספר נוספים ברחבי הארץ, בית הספר היה מאוכלס 

זהו  אך המיוחד שבלט מעל הכל  רבים,  בתלמידים 

ולא  ומטופח,  מסודר  נקי  היה  שהמקום  העבודה 

רבים,  קישוטים  עיטרו  הספר  בית  קירות  זאת  רק 

ולימוד  נפלאה  אווירה  והשרו  אומן  ביד  שבוצעו 

תכנים יהודיים וחסידיים ברוח מקורית ומעניינת.

החינוכית  השיטה  אותנו  הרשימה  בעיקר  אבל 

כינה  הוא  חברה"  "חיי  אבלסקי  הרב  הנהיג  אותה 

תלמידים  ועדת  הייתה  בביה"ס  נושא  לכל  אותה: 

אשר פעלה בתחום שלה ביעילות ובאחדות.

עשרת  יש  ואם  ותוסס  חי  ממש  היה  המקום 

הדיברות אז כל בית הספר וכל התלמידים מוזמנים 

לבית הספר בחג עצמו לחוג את החג, אם ניתן להגדיר 

זאת כך בית הספר היה פתוח תמיד והתנהל כקהילה 

אחת גדולה בכל ימות השבוע ובשבתות וחגים דבר 

רבה,  בהתפעלות  הייתי  ורע,  אח  לו  שאין  מופלא 

זו  הצלחה  שאת  בליבי  והחלטתי  זאת  בכל  כצפיתי 

שיעמדו  חב"ד,  של  הספר  בתי  בכל  לשכפל  צריך 

הנוער  של  המצליחה  החינוך  בתעשיית  ראשונים 

היהודי בארץ הקודש

ואפילו  ההורים  גם  הקהילה  הם  התלמידים  גם 

ידידים וחברים קרובים הוזמנו להתוועדויות ואירועי 

בית הספר.

סיום  עם  פסקה  לא  שהפעילות  הדבר  מדהים 

והלילה  הערב  לשעות  גם  המשיכה  אלא  הלימודים 

לתפילת ערבית וכדומה גם לשבתות ולמוצאי שבת 

התלמידים השתתפו בקידוש לבנה

כמובן הכל גם בהשתתפות ההורים וחברים מהעיר 

והכל חדור בהוראות הרבי ובמבצעיו.

התקשרות  'רבי',  וזועק  חדור  הספר  בבית  הכל 

פעולה  כל  ישראל,  בני  ראש   - מליובאוויטש  לרבי 

ספר  בית  סתם  לא  זהו  זה,  בנושא  היטב  חדורה 

לכך,  מעבר  הרבה  אלא  'וי',  לסמן  להצליח  בשביל 

זהו לא  בית ספר רגיל שרק שמגיעים בשמונה עד 

יהודית  פעולה  כל  בערבים  פתוח  הספר  בית  אחד, 

חדור  והכל  הספר  לבית  והילדים  ההורים  מוזמנים 

בדברי הרבי והוראותיו. בית חב"ד ענק שפועל בתוך 

של  וקהילה  משפחות  מאות  עם  הספר  בית  כתלי 

ממש.

רב  בכשרון  הצליח  הוא  אלו  לפעולות  כמובן 

לרתום את צוות המורים שיעבדו במרץ ובהתמסרות  

מעל  אישית  חיה  דוגמא  להם  נתן  אבלסקי  הרב 

ומעבר למצופה ממנהל רגיל.

של  המנהלים  מאספות  אותו  זוכר  אני  כן  כמו 

הרשת שהתקיימו אז בדרך כלל ברחוב הרב קוק 16 

בתל אביב.

ומהבולטים  הדוברים  מראשי  היה  הוא  תמיד 

כיצד  יעץ  הוא  האסיפה  של  החיה  והרוח  שבהם 

הספר  בתי  את  ולשפר  לייעל  להרחיב  להוסיף 

הצעות  בפנינו   הציע  הוא  העשיר  נסיונו  מתוך 

נכבדות ורעיונות מקוריים הוא דרש להתמסר לרבי 

להתקשר ולהתבטל אליו מתוך כך להוסיף בפעולות 

כהנה וכהנה.

עבודתי  שנות  בכל  בניהול  דרכי  את  התווה  הוא 

אפשר  לכן  לחיקוי,  כמודל  עבורי  ושימש  הרבות 

אותי  שזיכתה  והערכה  ההוקרה  שתעודת  לומר 

ארגון  מטעם  הדתי-תשע"ד"  החינוך  "יקיר  בתואר 

המורים הדתיים היא בזכותו.
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מבט לחייו המאלפים של אחד מראשוני מפיצי זהותו של משיח - השליח 
והרב הראשי למולדובה, הרה"ח ר' זלמן טובי'ה הכהן אבעלסקי 

מיין טייערער זיידע, סבי היקר!

לארץ הקודש הגעת, אחרי שנים של שמירת תורה 

ומצוות במסירות נפש, בתנאים לא תנאים, בחיידר 

במחתרת, חיים של מנוסה ובריחה, בישיבות תומכי 

מאדמו"ר  סודית  שליחות  המחתרתיות.  תמימים 

מהוריי"צ ברומניה הקומוניסטית בדייקנות מילאת, 

וכאן בכפר חב"ד את משפחתך לתפארה הקמת, יחד 

עם באבע היקרה תבדלח"א.

הראשון  שהמאמר  ברגע  ה'תשי"א,  בשנת  כבר 

מיד  למדת,  רב  בעיון  ואותו  הגיע,  לכפר  הרבי  של 

צדקנו!  משיח  שלנו  הרבי  הודעת:  ולחסידים  קמת 

לא התפעלת, במסירות התעקשת, פרסמת והודעת 

לכל. בחוגי אנ"ש לא הסתפקת, ועם כל מי שנפגשת 

זאת לו בישרת, בטוב טעם ומקורות, ספרים נפתחו 

וסוגיות משיח בתורה לובנו.

גם בקרב חבריך הליטאים עימם עבדת במסגרת 

הצלתם  הציידים  מידי  הנפשות  את  ה'פעילים' 

ובינתיים לחבריך על משיח וגאולה פרסמת. גם אלו 

שהרימו גבה, זיידע שלנו, לא התפעל ובחוש המיוחד 

השמור לך, בחן ובנועם לכל הסברת, בליווי מקורות 

מתורתנו הקדושה, את דבריך היטב ביססת.

זיידע, זיידע, עידודים רבים מהרבי תמיד קיבלת 

שלחסידים  בזמן  גם  הבשורה,  ופרסום  פועלך  על 

אחרים הורה להמתין עם הבשורה.

ניגונים,  שיעורים  הבאת,  לקיבוצים  'ופרצת'  אור 

ומבט אמיתי לחיים יהודיים, מתק שפתך את כולם 

לאבינו  ליבם  וקירוב  הדלקת,  רבות  נשמות  ריתק, 

שבשמים.

בכל מקום פעלת לביסוס מוסדות חב"ד. חבורות 

בערבי  כבשתם  ארצנו  את  עמהם  גייסת,  תמימים 

לבתי  ילדים  ברישום  המבצעים,  בפעולות  חב"ד, 

והעתידים  עתה,  זה  שנפתחו  החב"דים  הספר 

הוא  הוא  שרבינו  והשפעת  לימדת  אותם  להיפתח. 

משיח צדקנו.

ראשונים  מהעומדים  הבשורה  איש  שלנו,  זיידע 

בחזית המלחמה. התמימים ניסו להקשות: אולי כעת 

העבודה היא הפצת המעיינות? או תפילות בכוונות 

רבות? להם השבת בנוחות ובתקיפות האופיינית לך: 

היטב  לגני'  ‘באתי  המאמר  את  זאת?  כל  לכם  מנין 

למדתם?! למדו ועיינו בו כמו שצריך להם הכרזת, 

כדברי רבינו 'והוא יגאלנו'!

בדרכך הסלולה תמיד המשכת, בכל שליחויותיך 

חינכת  שם  גת  בקרית  מהישיבה  תלמידים  הרבות, 

בצד,  דברים.  אותם  את  הם  אף  מספרים  והשפעת 

בשקט, לבחורים בישרת שהרבי הוא משיחנו. לא כל 

כך לעכל הצליחו, ומיד הפנתה ללימוד מעמיק של 

המאמר הראשון. כשבחור הקשה: האם גם יתר רבני 

חב"ד אומרים כך? באופייניות המיוחדת שלך, ענית 

‘אולי עכשיו הם אינם אומרים זאת,  לו בטוב טעם: 

אך עוד מעט כולם יגידו!'.

כשעידן חדש קם במפעל האגדי ‘עזרת אחים' בו 

לכל  זכית,  להיות  השלוחים  ראשון  והקמת,  סייעת 

בשורת  של  ענק  לקונצרטי  נסעת,  המדינות  חבר 

הגאולה הנואם המרכזי שם היית. ברוסיה, בבלרוס 

ונאומך המצליח את  בדיבורך הכובש  ובאוקראינה, 

בשורת הגאולה והגואל לרבבות יהודי חבר העמים 

בישרת.

 משיח'דיקע 'חסיד'! 
מאת: נכד הרה"ר למולדובה השליח הרה"ת מנחם מענדל זלמנוב
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למעלה משלושה עשורים בשליחותך 

מוסדות  שורת  לצד  מולדובה  במדינת 

את  ראשונית–מקורית,  ענפה  ופעילות 

פרסמת.  תדיר  והגואל  הגאולה  בשורת 

ביקר,  שבקישינב  ומבקר  תייר  זר  כל 

ידע שבריקוד ה'יחי אדוננו', בסיומה של 

ירצה לוותר, יחד משתתף  התפילה לא 

בשמחה ומוכן לגאולה השלימה.

נפתחו  ספרים  הרבים  המבקרים  עם 

לכולם  בעמקות  נשלפו,  מקורות  ודפי 

הוא  איתנו,  וקיים  חי  הרבי  הסברת: 

התפעלת,  לא  מאיש  צדקנו.  משיח 

רבינו  ‘משה  ברורות:  כגדול, שמע  קטן 

גבי  כל  מעל  הושמעו  הברורים  דבריך  בדורנו'.  חי 

במה אפשרית, באירועי ענק ליהודים ושאינם ברחבי 

חשובים  רבנים  מבקרים,  לעיתונאים,  המדינה, 

ואדמו"רים, פוליטיקאים ואישי ציבור, ליטאים ועמך 

כשחלקם  בישרת.  זאת  ישירות  להם  ישראל,  בית 

ענית,  להם  באופטימיות  דבריך,  בנכונות  הסתפקו 

עם תורתנו הקדושה להתווכח אי אפשר, את הספרים 

נפתח, עינינו נפקח, נלמד נעיין, נשנן, ולבוא הגואל 

נתכונן ונייחל. את לשכת הרבנות יצאו אחרת לאחר 

שראו בצדקת דבריך.

לרוב,  הוכר  לגני'  ‘באתי  מאמר  בקישינב  כאן  גם 

זקנים,  תפארת  כולל  חברי  לצד  התמימים  תלמידי 

ב’רעווא  בתורו  אחד  כל  על–פה,  שיננו  אותו 

דרעווין', חזר ‘אותיות'  מהמאמר הנפלא בחזרה בעל 

פה, בהתרגשות מחודשת,  מחזה מרגש ומרטיט. כל 

מבקר התקשה להאמין בחינוך המיוחד שלך המצליח 

כל כך. ההתפעלות שברה שיאים.

ליבי  לוח  על  וחקוק  עומד  בשליחות,  אצלך  כאן 

של  ההיסטורי  ביקורו  ולחוש,  לראות  שזכיתי  את 

בשליחותך  לימדת  אותו  מסקולן,  האדמו"ר  חברך 

העבודה  דרשת,  ממנו  גם  בקישינב  כאן  ברומניה. 

שמעו  החסידים  לכל.  הבשורה  פרסום  היא  היום, 

ואדירה  נרגשת  בשירה  פיותיהם  פצחו  הקהל  ויתר 

של ‘אני מאמין בביאת המשיח'.

שם  אי  שליח  למרחוק,  המשיכה  השפעתך 

בארצות הברית התפעל רבות וסיפר כי יש לו שכן 

לתרום  נאות  לא  פעם  שאף  סקולען  מחסידי  אמיד 

הגאולה.  בשורת  את  שמפיץ  בטענה  לפעילות,  לו 

אחרי שמקישינב חזר, התרשם התפעל, ולא הפסיק 

זלמן  לספר על אישיותו הכובשת, של השליח הרב 

אבעלסקי.

לא יאומן כי אדם קרירי בטבעו, מספר בהתלהבות 

בלתי נסתרת על ‘הצדיק מקישינב' שלמשיח מצפה, 

נוגדני  מיוחדת  בצורה  דברים  כאלו  אומר  וכשהוא 

לטבעו, עד שלמד וראה שיש לאמונה ביסוס תורני 

יהודי מוצק.

שנערכו  יהודיים  אירועים  לסקר  שבואו  כתבים, 

את  הסתירו  לא  בקישינב,  קודש  בקהילות 

התפעלותם, מהכרזות ה'יחי אדוננו' שתדיר נשמעות 

הרב  מגיעים  שאליו  ענק  מאירוע  הכנסת;  בבתי 

כתבו  הפרלנמט.  וחברי  הממשלה  ראש  הראשי, 

שגם כמעט מלך המשיח! אכן שליחו הנאמן המפיץ 

הבשורה ב'גאון יעקב' וב'כבוד ליובאוויטש'.

נמשיך עד  זיידע היקר, את שליחותך במולדובה 

משתוקקים  מצפים  אנו  בא!  כבר  משיח  שנבשר, 

בבית  הקודש  בעבודת  משמש  לראותך  ומייחלים 

בהתגלות  מאחיו',  הגדול  כ'הכהן  השלישי  המקדש 

משיח צדקנו הרבי מליובאוויטש שליט"א.

זיידע, בגאולה השלימה יחד נתראה,
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 'רבי זלמן' 
לפני מספר שנים התארח אתמול בכפר-חב"ד. ניצב ניסים מור מפקד 
מחוז מרכז במשטרת ישראל הביקור נחתם בביקור בבית אגודת-חסידי-

שוב  ומארחיהם  תפילין.  ובהנחת  בתפילה  בכפר-חב"ד,   '770' חב"ד 
הפתיעו את האורח, כאשר הגישו לו את כרטיס התלמידה של אחותו 
מרגיש  הוא  כי  ואמר  התרגש  מור,  ניצב  רבקה".  ב"בית  שלמדה  בעת 
שהוא "סוגר מעגל", וסיפר כי אף הוא התחנך בבית ספר חב"ד בקריית 
ניהולו  את  זוכר  והוא  אבלסקי,  זלמן  הרב  על-ידי  ונוסד  שנוהל   גת, 

המסור ודאגתו לכל תלמיד, של המנהל הדגול רבי זלמן.

היהודית,  הזהות  הלימוד  כנסי  בשורת 
הגיעה השבוע לקישינב. הגיעו: מתעניינים 
המדולדלת,  המפוארת  מהקהילה  יהודים 
וגם  וכתבנו.  מולדובה,  ממשלת  ראש 
המשיח, כמעט מתוך כתבה של כתב עיתון 
'מעריב' שביקר בקישינב: בשנות השיא של 
הנוכחות היהודית במולדביה חיו בה מאות 
בעיר  קישינב.  באזור  רובם  יהודים,  אלפי 
היו שבעים בתי כנסת. אך מגמת השיקום 
המאפיינת  הכנסת  בתי  של  והשימור 
על  פסחה  מאירופה  גדולים  חלקים  כיום 

מולדובה. רק בית כנסת אחד שוקם במדינה, וכיום יש בעיר בית תפילה יהודי פעיל יחיד, בניהול 
מתפללים  היו  שבת  ליל  בתפילת  למולדובה.  הראשי  הרב  אבלסקי,  זלמן  הכנסת,  בית  רב  חב”ד.  
סטודנטים  של  רפואה  לימודי  היא מעצמת  קישינב  ישראלים.  סטודנטים  ביניהם  רבים.  ומתפללות 
זרים, ובכללם ישראלים. “יש פה קרוב למאתיים סטודנטים ישראלים”. לאחר ארוחת ערב שבת דשנה 
וכשרה אצל הרב זלמן ואשתו צעדתי אל עבר המלון. נושא שיעורו של הרב זלמן אבלסקי רבה של 
הגיבו  איך  וקיים.  חי  כך שהוא  “על  לי.  סיפר  המשיח",  על  כמובן  “דיברתי  המשיח.  היה  מולדובה 
המשתתפים, המולדבים היהודים לשיעור החב”די-? אלכסנדרה אהרונוב בת ה-29 מספרת שנהנתה. 

“כל מה שהוא אומר מעניין אותי ולא משנה מה הנושא". משתתפים נוספים ישבו מרותקים אף הם.

 בקישינב מוכנים למשיח צדקנו
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מי יודע ‘לגלגל כדורים'?… 
בימי הראשית של ארגון חבר הפעילים לימים הארגון יד לאחים, היו כמה אברכים חב”דיים שבימי 
בן– אורי  הרב  הכהן אבעלסקי,  טובי'  זלמן  הרב  כמו  ה'פעילים',  פעלו במרץ במסגרת  הבראשית 

שחר ע"ה, הרב זושא וילימובסקי ע"ה, הרב ישראל לייבוב ע"ה, ואחרים. במכתבו של אחד מראשי 
ה'פעילים', הרב שלמה–נח קרול ע"ה )לימים חתנו של הגר"י לנדא ע"ה( אל הרבי, בכ"ז כסלו תשי"ב, 
הוא כותב: ‘מפי הר"ר זלמן טוביה הכהן אבלסקי והר"ר זוסיא וילימובסקי שמענו אודות המכתב 
אשר הגיע מכקש"ת האדמו"ר שליט"א בענין עבודת החינוך באה"ק, שיפעלו למען ת"ת אשר עובדים 

כ'זרם בלתי זרמי'…”

ה'פעילים'  ע"ה. במסמך של  אבלסקי  זלמן  הרב  הוא  במסירות–נפש  ב'פעילים'  נוסף שעבד  פעיל 
משנת תשי”א מתוארת האפיזודה הבאה: 

‘מושב בית עריף הוא מושב תימני שמתיישביו הם שומרי תורה ומצוות, יראים ושלמים. משאת נפשם 
היחידה היא שבניהם יתחנכו ברוח התורה והיראה. חשנו בצערם הרב ושלחנו אליהם את הרב זלמן 
אבלסקי, תושב ספריא ]=כפר חב"ד[. כשתושבי המושב ראו אותו, ששו על בואו כמוצאי שלל רב. 

הוא החל לעודדם ולחזקם שיעמדו על משמר החינוך התורני בכל עוז. 
‘כשנודע דבר בואו למדריך הכפר, חרה לו הדבר מאוד. הוא עלה על ג'יפ, בלוויית ארבעה ברנשים 
לכפר.  שהגיע  האשכנזי'  ‘הרב  היכן  לו  שיגידו  התימנים  מהתושבים  וביקש  חם,  בנשק  חמושים 
ובינתיים התחילו להתקהל סביב הג'יפ כדי למנוע מהמדריך  התימנים חרדו לשלומו והסתירוהו, 
ואנשיו להפיק את זממם. משעמדו נוסעי הג'יפ על דעתם בעקשנות יתרה, יצאו התימנים למחסן 
הנשק של היישוב, הוציאו משם כמה רובים ופקדו על נוסעי הג'יפ להסתלק מיד מהאזור, באומרם: 
‘לא רק אתם יודעים לגלגל כדורים'… מוכי אכזבה וחפויי ראש נאלצו היושבים בג'יפ לחזור כלעומת 

שבאו, והרב אבלסקי יצא להמשיך בפעילותו המוצלחת'.
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 - יהודי בסרבי', שגריר הרבי לרומני'  כל  רומני', עבור  יהודי  כל  עבור 
השליח והרב הראשי למולדובה, הרה"ח ר' זלמן טובי'ה הכהן אבעלסקי, 
ויהודי מולדובה, המספרים על רבם בעיינים  רשמים ממקום שליחותו, 

נוצצות מלאות הרצאה לאביהם הרוחני של יהדות מולדובה ובסרבי'. 

אבעלסקי  הכהן  טובי'  זלמן  הרב  הגה"ח  השליח 

לוע  לתוך  נכנס  הרבי,  של  בשליחותו  למקום  הגיע 

הארי במסירות נפש, עוד טרם קריסת 'מסך הברזל', 

שהחל  שליחותו  של  רוחני  מעגל  וסגר  השלים 

מהוריי"צ  אדמו"ר  בשליחות  צעירותו  בימי  כבר 

שליחות  חייו  ימי  כל  משך  גם  וכך  מליובאוויטש, 

סביב יהודי רומני ובסרבי', טבעי איפה, שהמקום בו 

הגיע מולדובה, שבעברה היא חלק מרומני', ושטחי 

הרב  ממש,  של  מעגל  סגרית  היא  היהודית  בסרבי' 

וגם  רוחני,  שממה  למדבר  הגיע  אבעלסקי  זלמן 

גשמי, עניות ודלות בכל פינה, מהר מאוד בכישורו 

היהודים  וחיי  קישינב  יהדות  את  שינה  כבר  הרב 

במוסדות  הכר:  לבלי  מולדובה,  מדינת  ברחבי 

החינוך בתי הספר וגני הילדים שייסד והקיהתחנכו 

מחצבתם,  לכור  שבו  ואלפים  יהודים,  ילדים  מאות 

המעמידה  תמימים'  'תומכי  ישיבת  וייסד  הקים 

של  הקודש  בארץ  בתים  עשרות  רבים,  תלמידים 

משפחות אנ"ש בוגרי מוסדות החינוך של הרב זלמן 

אבעלסקי. - שלושים ושתים שנים אחרי, ממשיכים 

זלמן  רבי  הגה"ח  השליח  של  ובדרכו  שליחותו  את 

ליובאוויטש,  חב"ד  ברחוב  הכנסת  בית  אבלסקי, 

אותה קיבל את שמו של השליח הרב זלמן אבעלסקי 

השליחות  את  במרץ  וממשיכים  דאתרא,  המארא 

במקום, מוצאים ומעוררים יהודים שהם יהודים, חיי 

קהילה תוססים  גם לישראלים שמגיעים למולדובה 

השליח  של  הכובשת  ולדמותו  ליהדותם  ונחשפים 

של  מהפכה  במקום,  שחולל  אבעלסקי,  זלמן  הרב 

דמותו  עם  חיים  קישינב,  יהודי  היום  ועד  ממש, 

הרב  מולדובה  של  הראשי  הרב  של  ורוחו  האגדית 

זלמן אבעלסקי, כך בקישינב בירת מולדובה, כמו גם 

ביתר ערי המדינה וגם יוצאי מולדובה חיים את רוחו 

של השליח הבלתי נשכח, המעורר יהודים להמשיך 

לקיים תורה ומצוות לקבלת פני משיח צדקנו, הרבי 

מליובאוויטש.   

המולדובנית.  בעגה  נשמע  יָנאּו'  'ִקישִׁ או  קישינב 

אחרי  שכיום  מולדובה  של  בירתה  הגדולה,  העיר 

בפני  למדינה  הפכה  המועצות  ברית  התפרקות 

טיפוסית:  סובייטית  עיר  של  רושם  משרה  עצמה, 

בנייני ענק אפרוריים חסרי צורה וצבע, נטועים להם 

שרידים  מפוארים,  עתיקים  מבנים  לצד  בצפיפות 

לתקופות זוהר מימים עברו.  

מעוררת  הגייתה  שעצם  העיר  קישינב.   

אסוציאציות כה מנוגדות בליבו של כל יהודי. מחד, 

בשנים  בישראל.  ואם  לעיר  בעבר  נחשבה  העיר 

שבין מלחמת העולם הראשונה לשניה היתה העיר, 

יהודי  זו כחלק מרומניה, למרכז  שנחשבה בתקופה 

שהרה"ק  מובא  הוותיקה  בעיר  ושוקק.  ענק  חסידי 

רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע שהה בה  התגוררו 

יותר ממאה אלף יהודים, כשלצד מאות בתי הכנסת 

אף פעלו בה כמה ישיבות, בין השאר ישיבת 'תומכי 

תמימים'.

אדמור"י חב"ד ליובאוויטש ביקרו בה, וחותנו של 

שניאורסון  אברהם  הרב  החסיד  מהוריי"צ  אדמו"ר 

העיר  רב  עם  בידידות  גם  כך  גדולות,  בעיר  פעל 

החבד"י הרב יהודה לייב צירלסון, חברותא קבועה 

סגירת מעגל 
אידן אין בסרבי'
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אותם  ראו  חסידות,  לימוד  של 

יהודי קישינב לומדים במרץ.

אברהם  ר'  הרה"ק  של  קברו 

על  ושופץ  אותר  שניאורסון 

הראשי  והרב  השליח  נכד  ידי 

מענדל  מנחם  הרב  למולדובה, 

היהודי  החיים  בבבית  זלמנוב, 

בעיר.

לפניה  הלך  העיר  של  שמה 

הגויים  שאף  כך  יהודי,  כמעוז 

בעת,  בה  אידיש.   בה  דיברו 

יהודיה  של  הצלחתם  דווקא 

של  קנאתם  את  עוררה 

היהודים  על  שקמו  המקומיים, 

מה  במסגרת  בהם  טבחו  והם 

קישינב'  'פרעות  לשם  שזכה 

בשנים  פעמיים,  בה  שארעו 

בתרס"ה.  מכן  ולאחר  תרס"ג 

לא  היהודים  ברחו  בעקבותיהן 

אלא  וממולדובה  מקישינב  רק 

הם הבינו שמקומם אינו ברוסיה, ואז החלה תנועה 

של בריחה מכל ערי רוסיה ואוקראינה לעבר ארה"ב 

וארץ ישראל.

ממנה  שנותרו  מה  כל   שהיום  הזו  בעיר  וכאן, 

השליח  ותלמידי  השלוחים  הזכרונות,  בקושי  הם 

העוממות  בגחלים  ניצוצות  ומפיחים  המעוררים 

שעוד נותרו בה. אחרי החרישה והזריעה של השליח 

הגה"ח ר' זלמן טובי' הכהן אבלסקי השליח הראשון 

של הרבי במולדובה בפרט ובברית המועצות בכלל, 

ייסד והקים והכניס יסדות חזקים ואיתנים של יהדות 

חי' ותוססת במדינה, ממשיכים את שליחותו הנצחית 

וקיום  לחיזוק  נוספים  יהודים  ומעוררים  במקום, 

התורה הקדושה ומצוותייה לקבלת פני משיח.

בית יהודי חם

של  נכדו  זלמנוב,  מענדל  מנחם  הרב  השליח   

לפעול  להגיע  זכה  אבעלסקי,  הכהן  זלמן  הרב 

בשליחות במולדובה, ולהיות הנשלח ראשונה מבין 

במקום,  חייו  בשליחות  לסב  לסייע  השליח,  נכדי 

להטות  הזמנים'  'בין  בימי  נוסע  עשר,  ארבע  מגיל 

כתף,  ללמוד עם בחורי הישיבה, ולהפיץ המעיינות 

וביתו'  'איש  לבוא  חתונתו  לאחרי  גם  כך  במדינה,  

לפעול בשליחות אצל השליח הרב זלמן אבעלסקי, 

וכעת ממשיכים בדרכו בהמשך השליחות, ובהפצת 

במקום  והמבקרים  היהודים  את  לחבר  המעיינות, 

למורשת אבותיהם, ברוח ישראל סבא.

ואף מבקרים נמשכים  לבית הכנסת  יהודי העיר 

– הממוקם למרבה הפלא ברחוב 'חב"ד ליובאויטש' 

ידי  על  נוצר  זה  נדיר  רוחב  האור,  אל  כפרפרים   –

השליח הרב אבעלסקי, וכך גם כל הפעילות הענפה 

מהמרכז היהודי התוסס. 

דבר  שמעו  שלא  ומבקרים  יהודים,  צעירים   

ליהדותם  שבים  והם  יהודי  ידע  רוכשים  יהדות  על 

במולדובה, 

הסבא  השליח,  הגיע  שנה  ושנים  שלושים  לפני 

למדינות  הראשון  השליח  אבלסקי,  זלמן  ר'  הגה"ח 
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ולמעשה  חבר העמים, עד שקבע היתד במולדובה, 

נהיה סגירת מעגל של ממש בשליחותו סביב יהודי 

השליח  קיבל  נדירים  קירובים  ובסרבי',  רומני' 

יהודי  כל  עבור  לחלוקה  משקה  גם  כמו  מהרבי, 

הגיע  אבעלסקי  הכהן  זלמן  הרב  ובסרבי',  רומני' 

למדבר שממה רוחני וגשמי כאחד, בשנים הראשונות 

לשליחותו, הביא את שמחת החיים היהודית ומסורת 

ישראל סבא, לאלפי יהודים בקישינב וערי מולדובה, 

תוך שחולש על איפריית מוסדות חינוך תורה וחסד 

לרחוותם של יהודי קישינב ויהודי מולדובה, עשרות 

אלפי יהודים, שלא ידעו דבר על יהדותם. עורר בהם 

השליח את הזיק והניצוץ היהודי, בנר מצווה ותורה 

יהודית  צידה  והביא  רבות,  משפחות  העמיד  אור, 

לדרך לאפלי היהודים שעלו לארץ הקודש ולמדינות 

נוספות. במשך למעלה מ 30 שנה הוא קירב רבים 

רבים, שעד היום, הם ממשיכים את איפריית היהדות 

במולדובה, ויודעים ומרגישים, את התנופה היהודית 

זלמן  הרב  השלוחים  של  המסורה  מעבודתו  בעיר 

ורעייתו אבעלסקי במקום.

הרב זלמן הכהן אבעלסקי הגיע למולדובה בשנת 

ה'תש"נ, בצעד אמיץ עוד טרם קריסת מסך הברזל 

ונפילת הקומניזם. בשליחותו של הרבי נטשו חלמות 

פנסי' וחיי שיבה בארץ הקודש, הגה"ח ר' זלמן וזוגתו 

השישים  בשנות  כבר  אז  שהיו  תחי',  לאה  הרבנית 

לחייהם, המשיכו במרץ ליעד שליחות חדש עם דם 

השלוחים  להיות  זכו  הם  בעורקיהם,  הזורם  צעיר 

הראשונים בעיר קריית גת בה פעלו והחייו היהדות 

שם מאפס ממש, הרב זלמן ייסד שם בית ספר חב"ד 

ענק עם למעלה מ700 תלמידים, ועמד בניהול בית 

הספר למעלה משלושים שנה, עד היום הזה דמותו 

בקרב  ומופת  לאות  שם  הוא  האגדי  זלמן  הרב  של 

תושבי העיר קרית גת ובוגריה.

במרץ הרב של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי, 

הגיע לשליחות במולדובה עם רעייתו. השניים נחתו, 

תרתי משמע, בעיר הגדולה כשאפילו הויזה שלהם 

הוגבלה לשלושה חודשים, אך נותרו בה תקופת חיים 

שלימה של למעלה משלושים שנה.

זלמן  ר'  הגה"ח  השליח  חולל  השנים  במהלך 

אבעלסקי, רבה הראשי של מולדובה, מהפיכה רוחנית 

עצומה בעיר במדינה אך לא רק בה אלא בסמוכתי' 

כולה. הוא היה בעצם שליח חב"ד הראשון במדינת 

השלוחים  יתר  הגיעו  ובעקבותיו  כשאחריו  הענק, 

רוסיה  רחבי  בכל  היהדות  אש  את  מבעירים  שכיום 

לבנים  ספר  בתי  בעיר  קמו  בהשראתו  ואוקראינה. 

גם  )שפעל חלקית, אגב,  בית הכנסת הישן  ולבנות, 

בשנות הדיכוי הקומוניסטי( חזר לפעול, לצד מקווה 

שפעלו  אברכים  וכולל  ישיבה  ואפילו  שבנה  טהרה 

בעיר כשמהם יצאו עשרות ומאות משפחות חסידיות 

למופת. אלפי משפחות שבו בזכותו ליהדותם, והם 

רואים ב'רבי זלמן' את רבם ומורם כשהם דבקים בו 

ולא עושים מאומה מבלי לקבל את ברכתו, אביהם 

הרוחני של יהודי ויהדות מולדובה.

בית הכנסת במלוא הדרו, אוייש מחדש בידי הרב 

שזכר  הקהל  את  איך  לימד  הוא  אבעלסקי,  זלמן 

כהלכתו,  כנסת  בית  מתנהל  איך  יהדות,  שביבי 

נוסף לכך הזמין יחד עם  ושמירת שבת קודש מהי, 

התלמידים השלוחים, עוד רבות יהודים שכף רגלם 

הצליח  זלמן  הרב  הכנסת,  בבית  לראשונה  דרכה 

לסובב  היהדות,  לחיק  ביותר,  הקשים  את  להחזיר 

עבורם חזרה את הראש, אחרי שנות קומינזם נוקשה, 

והאמת  שלו  הלבבי  החיוך  עם  התפעל,  לא  הוא 

הפנימית שלו כבש ליבות כולם. הביא לבית הכנסת 

התפללו  שבת  בכל  להדרו.  קהילה  וחיי  מתפללים 

בינות  ומרחוק,  מקרוב  מתפללים  מאות  במקום 

הרב,  לדרשות  מרותק  הרב,  הקהל  ישב  לתפילות 

בהלכה באגדה ופרשת השבוע, מחזה מרהיב החוזר 

על עצמו מידי שבת, למאות המפללים נערך קידושא 

רבה, הן בליל שבת והן ביום השבת עם סעודות שבת 

בתי  אבעלסקי  זלמן  הרב  ייסד  לכך  נוסף  מלאות,  

במשך  תלמידים  אלפי  עם  ילדים,  ומעודוני  ספר 

עשרות בשנים בית בית ספר לבנים ובית ספר לבנות 

בהם  התחנכו  השיא  כשבשנות  ומעונות,  גנים  לצד 

מאות תלמידים בכל מחזור. אך במשך השנים לאחר 

שמרבית הקהילה עלתה לישראל הלכה האוכלוסיה 

היהודית והתמעטה, הסיר הרב זלמן את המושכות 

בתי הספר  כהיום  בתי הספר,  ההנגה מתפעול  ואת 
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אמנם פועלים ועומדים על מכונם – אך מי שלומד 

בהם הם ילדים גויים רובם ככולם.  

שבת  מידי  במולדובה,  השבת  לתהלוכות  עדות   

וצועדים  זלמן  הרב  את  מלווים  אנשים  עשרות 

מוזמנים  שם  לביתו,  הכנסת  מבית  העיר  ברחובות 

זלמן  הרב  במחיצת  המרוממות  השבת,  לסעודות 

את  ריתק  והוא  מרגליות  מפיק  פיו  אבעלסקי, 

האחרונות  בשנים  ורע,  אח  לה  שאין  בצורה  הקהל 

זלמן, אותם כיסאות  הוצבו כסאות בדרכו של הרב 

המדרכות.  בצידי  נטועים  נותרו  שעוד  הדוממים, 

לבית  מביתו  כשהדרך  האחרונות  שבשנים  מתברר 

בני הקהילה שנהגו  הכנסת היתה קשה עליו, הלכו 

כיסאות  קיבעו  והם  התפילה  אחר  לביתו  ללוותו 

במדרכה כל כמה מטרים, וכך היה יכול לנוח מידי 

זמן מה. הם מצביעים בפנינו על הכיסאות המיותמים 

ונזכרים בערגה ובקול רווי געגועים: "כאן ישב רבי 

לנו  והביא  ההומה,  ברחוב  גם  עמו  התוועד  זלמן", 

בכל  קודש  השבת  קדושת  על  לשמור  חזקים  כלים 

מחיר, מבלי התפעלות מה קורה ברחובות הגויים. 

מרכז העצבים של הפעילות היא הדירה הצנועה 

אלכסנדרי.  וואסיל  שברחוב  החדרים  שלושת  בת 

בדירה עמדה הרבנית – ה'ראבעצא' כך היא מכונה 

והיא   – הקהילה  בני  כל  בפי  לאויט"א,  היום,  עד 

בעצם  די  מאד  רבים  שעבור  שבת  סעודות  הכינה 

הזיכרון שלהם בכדי להיתקף ברגשי געגועים. "אוי", 

הם אומרים לך, "סעודות השבת של ה'ראבעצא'. רק 

הריח גרם לנו להבין שאנו מגיעים לעולם אחר. על 

אף הדלות, הבית אירח אלפי אנשים במשך השנים 

הרבות, חוויה יחודית של ממש, לשבת ולראות את 

השליח הרב זלמן אבעלסקי, מרתק את הקהל, פותח 

ומצוות,  לתורה  ומעוררם  המרגליות  מפיק  פיו  את 

נוסף לזאת מלמדם בלהט ניגוני חב"ד, וניגונים עם 

עם  אבעלסקי,  הרב  השליח  שחברם  ברוסית  מילים 

המחזקות  עוצמתיות  מילים  אלו,  מיוחדים  ניגונים 

לעבודת השם וקיום המצוות בהידור, עד היום הזה 

החיים  בטרדות  הקהילה  בני  על  ושומרים  מחזקים 

להמשיך להיות יהודים נאמנים למוסרת אבותינו.

  כשמבקרים בדירה ומגלים במטבח, שבו עומדים 

זו של יום חמישי כבר מרבית  כבר בשעה מוקדמת 

תבשילי השבת על הסירים המבעבעים, עוצמתם של 

לבית  ונכנסים  המפתן  את  חוצים  משאך  הרגשות. 

הישן, אפשר לחוש שהגענו לפלנטה אחרת. במטבח 

עד  מליאה  שחזיתם  מקררים  שני  מגלים  הגדול 

והנינים,  הנכדים  הילדים,  של  בתמונות  מקום  אפס 

מקום  בכל  העולם,  רחבי  בכל  היום  להם  שפזורים 

אנו  התמונות  בין  אך  ל'שליחות'.  יצאו  הם  אליו 

לרב   ביניהן  שהקשר  משפחות,  של  תמונות  מגלים 

ולרבנית אבעלסקי אינו דווקא ביולוגי.

הרבנית מצביעה על התמונות, מפרטת את שמות 

בשמותיהם  במדוייק  זוכרת  היא  אותם  הילדים 

היתה  "זו  כי  נחת  מלא  בקול  ומספרת  ובגילאיהם, 

משפחה של סטודנטים. שלושה אחים שהגיעו דווקא 

מישראל אך לא ידעו דבר על יהדות. הם אכלו כאן 

אותה  מהחתונה  התמונות  והנה  שבת,  אחר  שבת 

בהמשך,  גם  כשרה…"  יהודית  חתונה   – שלחו 

כמובן  נשלחות  ילדים,  זוגות  לאותם  שנולדו  לאחר 

חלק  היו  כאילו  בהן  שמתפארת  לרבנית  התמונות 

מהשבט המבורך שלה.

שהתגוררו  משפחות  הן  אחרות  משפחות 

וסיפורה.  משפחה  משפחה  השנים,  כל  במולדובה 

אותה  כמו  ומצמררים  קשים  מקרים  ביניהם  יש 

מביתה  שגורשה  עיוורת,  לאמא  בת  מצוקה,  ילדת 

זלמן  לרב  הגיעו  הן  איכשהו  ברחוב.  התגוללו  והם 

היום  חם.  בית  מצאו  הן  ושם  ורעייתו  אבעלסקי 

בכפר  בישראל,  מתגוררת  לאמא  שהפכה  הילדה 

למופת  חסידי  יהודי  בית  מנהלת  היא  שם  חב"ד, 

כשאמה אף היא חיה עמה ולצידה, יהודים מאין אלו 

של  חדשים  לחיים  שזכו  מאוד  רבים  השנים  במשך 

ממש עם העוצמות שהכניס בהם השליח הרב זלמן 

אבלסקי.

הקטן,  הבית  מתוך  לו  צמח  הזה  הענק  ה'יש'  כל 

שממנו פעלו בלהט הרב זלמן וזוגתו אבלסקי ללא כל 

שהורכבו  סלטים  לייצור  למומחית  "הפכתי  תנאים. 

הרבנית,  בחיוך  מספרת  בסיסיים",  מירקות  רק 

שמצביעה על שורת הסלטים המגוונת שכבר עומדת 

על השיש. "פשוט, זה מה שהיה לנו, ירקות…"
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זלמן הכהן אבעלסקי,  ביוזמתו של השליח הרב   

חלקם  במולדובה,  כשרים  יינות  של  יצוריים  החלו 

אף בהשגחתו המהודרת, גם כיום ישנם כמה יהודים 

את  העושה  כשר,  איכותי  יין  של  בייצור  שעוסקים 

ברוסיה  האחרים  היהודיים  לריכוזים  מכאן  דרכו 

על  להתרפק  זמן  אין  לרבנית  אך  תבל,  רחבי  ובכל 

הזכרונות. מי שראתה את הקהילה היהודית בתחילת 

אותה  השליחות  ברוח  להמשיך  ובפריחתה,  דרכה 

הקים וייסד השליח הגה"ח ר' זלמן הכהן אבעלסקי 

רבה של מולדובה.

השבועיים  לביקורים  ממהרת  אבעלסקי  הרבנית 

אותם היא עושה בבתי הקשישות. מדובר במשימה 

ועניות, אין  נכנסת לבתים מוכי דלות  מפרכת, היא 

ידיה בקשישות  ולא חום, מטפלת במו  שם לא אור 

מעט  להם  מביאה  לתפקד,  שמתקשות  סיעודיות 

לשבוע,  משבוע  חיות  הן  מבחינתן  אך  וכסף  אוכל 

מביקור אחד של ה'ראבעצא' לביקור הבא. הביקור 

הזה זה הדבר היחיד שיש להם בעולמם".

יצא  בעצמו  זלמן  הרב  גם  הראשונות,  בשנים 

ועודד את רוחם של אנשים גלמודים, העניק עבורם 

אוכל כשר, והופעל מערך חסד נתינה ומנות חמות 

וכשרות עד פתח ביתם.

יגלה לנו אחד מבני הקהילה שגם היום,  בהמשך 

של  בבית  זאת  עושה  הוא  להתחזק,  מבקש  כשהוא 

"כשהגעתי לשם  זלמן אבעלסקי,  אביו הרוחני הרב 

לא  לכלום.  זקוק  הייתי  "לא  הוא מספר,  לראשונה" 

בפעם  לשם  הגעתי  נוספת.  אחת  במילה  צורך  היה 

אבעלסקי.  זלמן  הרב  עם  שבת  לסעודת  הראשונה 

קטן,  במטבח  אחד,  שולחן  סביב  איש   23 ישבנו 

לחלוטין.  מסוחרר  שהייתי  הוא  זוכר  שאני  מה  וכל 

בי  הכה  הכל  הקולות,  המראות,  הריחות,  האוכל, 

אני  בית  כזה  אחד:  דבר  ידעתי  וכשיצאתי  בעוצמה 

רוצה. בית יהודי.

"אכן, זכיתי להקים בית כזה, אך גם היום כשאני 

שואב  הזה  לבית  מגיע  פשוט  אני  להתחזק,  מבקש 

צריך  לא  וזהו.  דקות,  כמה  מסתכל  יושב,  כוחות 

זלמן  הרב  הרבי  של  השליח  של  העוצמות  יותר". 

הכהן אבעלסקי, ממשיכות, מאז ולתמיד!

את  מרפים  אינם  והאתגרים  הקשיים  כך,  או  כך 

פלוס,  העשרים  בני  הצעירים,  השלוחים  של  ידיהם 

ובכך  הסב,  של  מלאכתו  את  להמשיך  שמבקשים 

תפקיד  הרבי,  עליו  שהטיל  התפקיד  את  להגשים 

זלמן  הרב  של  הנצחית  שליחותו  הסתיים,  שטרם 

הכהן אבעלסקי ממשיכה ביתר שאת וביתר עוז.

  תלמידיו של הרב זלמן, בוגרי הכולל ע"ש 'רבי 

כשהוא  המבקרים  את  מפתיע  שהקים,  יצחק'  לוי 

אומר בעל פה את המאמר הידוע 'באתי לגני' אותו 

אבעלסקי  הכהן  זלמן  הרב  השליח  בחיות  החדיר 

בכל קהילות חב"ד, וגם בהקהילתו בקישינב, מרבית 

מתפללי בית הכנסת זכו לשנן חלקים מהאמר בעל 

גם  תמימים,  תומכי  ישיבת  תלמידי  גם  כמו  פה, 

הרב  של  תלמידיו  כולם  הכנסת  בית  מתפללי  כיום 

תלמידיו  את  וחינך  שחולל  אבעלסקי,  הכהן  זלמן 

יהודים  ללמד  לעשות:  להפליא  שהצליח  פלאות, 

חסידי  'מאמר'  לומר  אף  אות,  צורת  יודע  שאינם 

בשטף, מתחילתו ועד סופו בעל פה בצורה מסודרת, 

מסר  ברוסית  המדוברת  בשפה  שיעורים  לכך  נוסף 

חברי  הישיבה  לתלמידי  לרוב  זלמן  הרב  השליח 

יסודות המאמר  היטב את  ביהר להם  ובהם  הכולל, 

אחרון  דור  השביעי,  הדור  דורנו  החסידות,עבודת 

להוריד  עליו  הדור שהוטל  לגאולה,  וראשון  לגלות 

שליט"א  הרבי  צדקנו  משיח  לגילוי  ולזכות  שכינה 

מליובאוויטש.

עם זאת, ישנם עדיין אי אלו שרידים מהעבר. כאלו 

בתפארתה.  היהודית  קישינב  את  זוכרים  שעדיין 

מאחד מהם אני שומע כי הוא זוכר את הימים שבהם 

זוכר  עדיין  הוא  לפה.  מפה  מלא  היה  הכנסת  בית 

את המקום המדוייק בשוק העירוני, שבו היה עומד 

השוחט אליו הגיע כילד עם העוף במטרה לשחטו.  

במשך  כאן  עומדים  "היו  אומר,  הוא  פסח"  "לפני 

מחוץ  ארוכים  בתורות  יהודים  אלפי  שלמים  ימים 

לבית הכנסת בכדי לקבל חבילת מצות". אגב, אותה 

מסורת נמשכת עד היום, אך היהודים נוהרים לכאן 

לפני כל פסח מכל קצווי הארץ בכדי לקבל חבילת 

מצות כשרות ומהודרות לחג הפסח.
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והעלה  חיבר  הוא  אבעלסקי  זלמן  הרב  אצל 

ניצוצות של יהודים שמשום מה המראה של יהודים 

שביום יום לא היית מעלה על דעתך שיש להם קשר 

נוצצות,  ועיניהם  ב'התוועדות'  יושבים  ליהדות 

דווקא נתפס כאן טבעי. במתק שפתיים מרתק 

  כח הברכה

ובכל זאת, לצד 'כח המשלח', יש גם זכות אבות.    

השלוחים הם כבר דור שלישי הפועלים באותו מקום, 

נושק  כבר  שגילה  ה'ראבעצא',  של  לצידה  כמובן 

הכח  את  רואים  הם  בה  ואשר  לאויט"א,  לתשעים 

המניע בכל הפעילות. מהם אנו שומעים על הסיפור 

המפורסם במולדובה, אצל היהודים והגויים כאחד. 

בשנת ה'תשמ"ז הורה הרבי שליט"א לרב זלמן הכהן 

אבעלסקי ואמר לו ברך יהודים 'ואני אברכם' – אתה 

על  ששמעו  החסידים  הברכות.  לכח  ותזכה  תברך, 

ההוראה הגיעו לבקש מהרב זלמן ברכות, והוא  לקח 

את הדברים כפשוטם, והוא נהג לברך יהודים. בירך 

ראו  יהודים  התקיימו,  והברכות  לב,  ברוחב  ובירך 

מולדובה  ברחבי  גם  מאוד,  גדולים  וישועות  ניסים 

וברחבי מדינות חבר העמים.

נהרו  ולביתו  לפניו,  הולך  הברכות  של  שמען 

מקרוב ומרחוק לקבל ברכה. הדבר היה מפורסם גם 

אצל הגויים וכך הוא הצליח לחולל אותות ומופתים.   

המדינה,  ואזרחי  ליהודים,  וסיוע  ונפלאות  ניסים 

גם  נוח,  בני  מצוות  בשבע  להתחזק  ביקש  עליהם 

מגיעים  בירושלים  הזיתים  בהר  מנוחתו  למקום 

ישראל  בית  עמך  גם  כמו  לתפילה,  מולדובה  יהודי 

זלמן  ר'  אצל  בתפילה  וניסים  פלאות  לראות  שזכו 

בירושלים.

יהודי המקום, לא רק בקישינב אלא גם בעיירות 

זלמן  הרב  של  לדמותו  הערכה  מלאים  הסמוכות, 

של  לנכדיו  גם  רוחשים  הם  הערכה  מקצת  ואת 

על  בלהט  השומרים  אבעלסקי,  זלמן  הרב  השליח 

דרך חינוכו ושליחותו של הרב. כך, בעוד משפחתו 

בשורה  כ'שלוחים'  פועלים  זלמן  הרב  השליח  של 

של יעדים בעולם, נכדיו שזכו לסייע לו בשליחותו, 

זוכים להמשיך את דרכו בשליחות, עם יהודי ויוצאי 

מולדובה, בכוחות הרבי שהעניק לשליח הרב זלמן, 

יהודים  ועוד  עוד  לקרב  בכדי  ופועלים  ממשיכים 

ליהדותם ולהכין אותם לקבלת פני משיח.

   בשנים הראשונות לשליחותו של השליח הרב 

זלמן הכהן אבעלסקי שאז העיר קישינב היתה מליאה 

ביהודים, גם אם הם לא ידעו דבר על יהדותם, בשנים 

מחטים  לחפש  אחרת,  היה  המשימה  האחרונות 

לחיים  שמתעוררים  יהודים  עוד  שחת,  בערימת 

יהודיים גם במולדובה.

 יהודי מולדובה החיים עם המבט הממיס המחיך 

זלמן  הרב  של  הגלויה  ואהבתו  הפנים  מאור  ואת 

את  עורר  הוא,  באשר  אדם  לכל  אבעלסקי  הכהן 

הגחלת לאש להבה בעורת אצל אלפי יהודים החזיר 

אלפי נשמות יהודית לכור מחצבתם, ובמורשת הסב, 

ממשיכים בזה גם נכדיו.

בהתפעלות  לספר  יודעים  המולדוביים  היהודים   

של  ברכותיו  מכח  שראו  ה'מופתים'  על  ובהערצה 

מאור  גם  כמו  אבעלסקי,  הכהן  זלמן  הרב  השליח 

קשבת  אוזן  שלו,  המרתקים  התורה  שיעורי  פניו, 

ויעוץ, נוסף לכך שבכל רקע פנוי בין פגישה לשיעור, 

את  בלהט  ולומד  ספרים  שלל  זלמן  הרב  פותח 

התורה הקדושה, משימת חייו ללמוד וללמד לשמור 

ולעשות, על אף כל הקשיים ממשיכים את השליחות 

בבררכה כפולה ומכופלת של כח הרבי המשלח, יחד 

עם כוחו ומסירות נפשו של הסב השליח, שעושה את 

הפירות גם בדורות הבאים.  

'חב"ד  קרוי  שהרחוב  קישינב  מפלאי  אחד 

ליובאויטש' הגיע בבקשת הרב זלמן הכהן אבעלסקי 

מהפכב  שחולל  היהודי  הרב  את  שכיבדו  לממשל, 

לרחוב  לתת  ביקש  במדינה,  כאחד  וגשמית  רחונית 

שבו ממוקם בית הכנסת בשם 'חב"ד ליובאויטש', הם 

שאלו האם יש עוד כזה מקום בעולם רחוב כזה, ענה 

להם בשנינות הרב זלמן הכהן אבעלסקי, בואו תהיו 

של  פקחתו  לחיקוי,  המודל  תהיו  אתם  הראשונים, 

הרב זלמן, הם אהבו אותה, ומילאו את בקשותיו של 

שליח הרבי במדינה.
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ורב פעלים, מסור בלב  נו"מ עוסק בצ"צ  וו"ח אי"א  הרה"ח 
של  זהותו  מפיצי  מראשוני  והגאולה  הגואל  לבשורת  ונפש 
משיח מוה"ר  הגאון השליח הרב זלמן טובי'ה הכהן אבעלסקי. 
ובסניף  ברוסי'  במחתרות  תמימים  תומכי  ישיבת  מתלמידי 
הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  החשאי  שליחו  בפוקינג,  הישיבה 
רשת  הנהלות  חבר  ומיצר".  סכנה  "מקום   - רומני'ה  למדינת 
אוהלי יוסף יצחק וצעירי חב"ד בארץ הקודש, חבר פעיל בארגון 
'יד לאחים', ממקימי הישוב החבד"י כפר חב"ד ודמות חסידית 
מעורכת, מחנך ומשפיע, מייסד ומנהל בתי הספר בכפר סבא, 
זרנוגה וביפו ועוד. מייסד כתיבת פ"נים עם ילדים רכים לנשיא 
ראשון  יצחק',  יוסף  אוהלי  'רשת  וממייסדי  פעיל  חבר  הדור. 
השלוחים לעיר קרית גת. מייסד ומנהל בית ספר חב"ד בקרית 
גת, פעל בה להקמת המוסדות ושימש כרב ומשפיע בית כנסת 
הציבורי הראשון  ליל הסדר  את  יזם  בית הספר,  ומנהל  חב"ד 
ארגן  ומקוריות,  ראשונות  פעולות  שלל  לצד  הקודש,  בארץ 
שיעורי תורה הנמשכים בעיר עד עצם היום הזה, קירב רבבות 

בעיר לאביהם שבשמים ולדרך ישראל סבא.

על  ל"בעל-הבית"  הרבי  ע"י  נתמנה  ה'תשל"א,  בשמח"ת 
וכ"ק אד"ש אמר לו "בענטש אידן ]=ברך  זכה  מדינת רומניה, 
יהודים[ ואני אברכם" ובכח זה בירך עשרות אלפי יהודים וחולל 
ישועות ונפלאות. עם שנות העלייה לארץ, כינוסי ענק למאות 
עולים שיצאו זה עתה מברית המועצות נערכו, הרוח הפעילה 
והשפעה על העולים הרצאות ושיעורים מסר ופעל. מסר וייסד 
שיעורים  ארה"ק.  ברחבי  בשופי  וחסידות  תורה  שיעורי  מאות 
אלו  ופעולות  משיעורים  הזה.  היום  עצם  עד  ממשיכים  רבים 
הוקם מערך השליחות החב"די בקיבוצים והישובים ברחבי ארץ 

הקודש. 

ראשון השלוחים למדינות חבר העמים, מייסד שורת פעילות 
גם  המשיכה  ומשם  במולדובה,  לראשונה  שנערכה  מוצלחת 
ברחובות  העמים  בחבר  הראשונה  התהלוכה  המדינות,  ליתר 
המהפכה,  לאחר  הראשון  היהודי  הספר  בית  את  הקים  העיר. 

מונה להרב הראשי הראשון בחבר המדינות ועוד רבות.

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח למדינת מולדובה, 
פדרציית  ונשיא  קישינב  ובירתה  מולדובה  של  הראשי  רבה 
בשליחות  חייו  ימי  כל  משך  במולדובה.   היהודיות  הקהילות 
בשורת  והפצת  צדקנו  משיח  זהות  מפיצי  מראשוני  המלך, 
הגאולה משך כל ימי חייו. העמיד דור ישרים מבורך, משפחה 
ענפה ומפוארת של בנים ובני בנים, עוסקים בשליחות אדמו"ר 

שליט"א מנהלי מוסדות, שלוחים, ראשי ישיבות ואישי חינוך.

 


