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בס"ד
פפתתחח דדבברר

התמים נו הרב יכנו בנשואי צאצאינו, ובחסדו הגדול זאנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמל
ם מיישמונה,שלישישתחי' בשעה טובה ומוצלחת ביום המ' חי'ה מושקא שיחי' עב"ג שלום דובער 

.  ה"עה'תשסיוןלחדש 

לשמוח אתנו יחדיו, ביום וברצוננו להביע בזה תודתנו לקרובינו, ידידינו ומכירינו, אשר הואיל
טוב וחיים מאושרים בגשמיות -ברך את החתן והכלה ואותנו כולנו בברכת מזלשמחת לבבנו, ול

וברוחניות.

מתכבדים אנו להגיש לפני כבודו ובני ביתו יחיו, ידידנו ומכירינו שליט"א המשתתפים בשמחתנו, 
"תשורה" מיוחדת זו, הכוללת: -שמחת חתן וכלה  

החתונה של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו א. התשורה שחולקה ע"י כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בעת 
והרבנית ביום י"ד כסלו תרפ"ט.

סב הכלה הרה"ח לוכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ וששיגרמכתבי קדשמיצילו. ג
. בבפפררססווםם רראאששווןןרובם רואים עתה אור הדפוס הרה"ת ר' אלי' משה ע"ה גערליצקי.

, ]תשע"ה-ה' תמוז תשל"ה[בנציון ע"ה שם טוב רה"ח הרה"ת ר' לרגלי ארבעים שנה לפטירת ה. ב
פרק מהספר "איי בענטשע" שיצא לאור אי"ה בקרוב על הרב –פפררססווםם רראאששווןן–נדפס בתשורה זו 

בנציון ע"ה. 

ר' אברהם שי' גערליצקי על החומר ג הרה"ח נו הרה"ובזה הננו להביע תודה רבה וחמה לדוד
' זליגסון על עריכת התשורה.ולהרה"ת ר' מיכאל א. שי

נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ובתפילה להשי"ת, ובלשון כ"ק אדמו"ר בעצמו: "
ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו". 

."בגשמיות וברוחניות: "א געזונטן זומער 1ונחתום בברכת כ"ק אדמו"ר

מרים לומר הרב מנחם מענדל שם טוב  בר ייאהרב צבי והדסה משא 
מי ביטש, פלורידה                 ברוקלין נ.י.                     לאס אנזעשלעס, קליפורני'ה                                   יַארט מַ נָא
רוקלין, נ.י.ב

 ---------------------------------
ה"עה'תש,סיוןלחדש ימיםשמונה 

 , נ.י.ברוקלין

משיחת ש"פ אחרי תשי"א.1
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עמוד זה  (ושלאח"ז) תשורה שנתחלקה ע"י כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ למשתתפי החתונה
של הרבי והרבנית בי"ד כסלו תרפ"ט
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי החתן שי'
ברכת מזל טוב לרגל יום חתונתם
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הסב הרה"ח הרה"ת ר' אלי' משה ע"ה גערליצקי
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שבו הורה הרבי להרבות בצדקה, מזוזות כשרות וספרי סידור חומש תהלים ותניא
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"חירות וגאולה להרבות זיו בעולם"



אייבר / ח' סיון תשע"השיחיו שלום דובער וחי'ה מושקא תנותשורת מחת

17 
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הרה"ח ר' בנציון שם טוב
סב הכלה מצד אבי הכלה

1טובם שליחות ר' בן ציון ש:פרק

המועצות כ"ק אדמו"ר הריי"צ שלח החל משנת תרפ"ה שליחי חרש לעבור מעיר לעיר בברית 
ולייסד בהן חדרים. אחד מראשוני השלוחים למטרה זו היה ר' שמחה גורודצקי, שמילא שליחות זו 

, ובספר 2בהצלחה, כמסופר בארוכה במכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ מב' שבט תרפ"ט לר' מנחם מזעמבא
.3תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית פרק יא

ואילך), הוא מספר כי 44הדות הדממה ע' בזכרונות ר' שמחה גאראדעצקי (שנדפס בספר י
ההצלחה הביאה לכך שכ"ק אדמו"ר הריי"צ שלח שלוחים נוספים לאותה מטרה:

רצון מאד וביקש מר' יחזקאל פייגין אשר -היה שבע–כאשר ראה רבינו כי הצלחתי בנסיעתי 
יציע לו איש נוסף למטרה זו.

ורק לאחר מכן שלח הרבי לשם שלוחים זכיתי ונפלה בידי הזכות להיות שם השליח הראשון,
נוספים, כמו הר' בנציון שמטוב, אחי הר' בנימין שי'.

במכתבו מיום ה', ט"ו מרחשון תרפ"ח מספר כ"ק אדמו"ר הריי"צ (אגרות קודש כ"ק אדמו"ר 
בתחלת אדר [תרפ"ו] הי' ועידת ועד הרבנים במאסקווא תרכד (אגרת שמ)):- מוהריי"צ ח"א ע' תרכג

קר מטרתי בהועידה ההיא היתה אסיפה אחת אשר במעמד ההוא היו צריכים לשמוע דין .. ועי
וחשבון מארבעה נוסעים (ארום פארער וואס פארון ארום אגיטירן) לייסד חדרים ועוד בעניני 
חיזוק הדת, וגם להחליט אופן העבודה בעתיד במקצוע זה. בועידה זו השתתפתי אני, ב' רבנים, 

י, בסך הכל שמונה אנשים וישבנו בחדר מיוחד כשבעה שעות, ובשעה הד' נוסעים, מזכיר
הראשונה לילה נגמרה המועצה ונסענו איש למקום מלונו, גם הניירות נשלחו (דיא דאקלאדן 
וההחלטות) למקום משומר (כי כן הוא הסדר כי הניירות כתובים ברמיזא, וגם זה צריכים 

החצי שני לילה, וכרבע שעה אחרי צאתי מהמקום לטמון מעין רואה) ואני יצאתי אחרון בשעה 
שהי' הועידה באו הידועים כו' ועשו חיפוש גדול בבית ההיא ודרשו וחקרו עלי ועל מי שהיו עמי 

בבית ההוא, ות"ל אשר לא מצאו מאומה.

.פרק יב (ע' סב ואילך)חב"ד ברוסיא הסובייטית מיוסד על תולדות 1
.(אגרת תכג)אגרות קודש כ"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ב ע' קמו ואילך 2
ע' נו ואילך.3
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על שליחותו של ר' בן ציון שמטוב, מספר כ"ק אדמו"ר הריי"צ במכתבו מב' שבט תרפ"ט לר' 
:4מנחם זעמבא

כשנה תמימה הי' האברך מר בן ציון שי' תחת שבט עברתה של הגפא"ו בחרקוב ע[ד] 
אשר נלכד ברשתם בהיותו בעיר אוורוטש, פלך זיטאמיר.

בן ציון שי' הוא בחור למדן וירא שמים, בעל כשרון נעלה בלימוד הנגלה ודא"ח, בקי 
עילוי הלימוד נבאו לו.בגמרא ובהרבה הלכות ביורה דעה וחושן משפט, ועתידות טובות ב

ובשנת תרפ"ד, על אחת המועצות אשר היתה לי עם עוזרי בעבודת התעמולה בהרבצת 
תורה, הוכרחו לנו עוסקים בזה, והצעתי אז לקבוצה קטנה מתלמידינו היקרים שי' פן יאבו 

ן, לקחת עבודה זו. והיה הוא הראשון אשר גילה דעתו כי חפץ הוא בעבודה, וניתן לו פלך ואהלי
לעבדה לנסוע בהעיירות ולעורר ע"ד חדרים, שיעורי לימוד ברבים, תיקוני מקואות ועוד.

שתי שנים ומחצה עבד בעזה"י בחר[י]צות גדולה, וייסד הרבה הרבה עשיריות חדרים, 
ונשא נאומים נלהבים ע"ד קביעות עתים לתורה, לייסד חברות לומדי גמרא משניות הלכה 

דברי התעוררות ע"ד טהרת בנות ישראל יחיו, ורוח אחרת לבשה ואגדה, תפארת בחורים, ו
ואהלין. 

בארבעה מקומות, נוסדו ישיבות גדולות (בחשאי) עם ראשי ישיבה מופלגי תורה, וכשלש 
.5מאות תלמידים למדו בהד' מקומות גמרא בעיון רב, ובהנהגה טובה

שם ע' קמט.אגרות קודש כ"ק אדמו"ר הריי"צ 4
.יאהמשך מכתבו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ הנ"ל אודות מאסרו של הרב"צ שם טוב, נעתק לקמן בפרק5

שיבה בקרעמענטשוג בשנת תרפ"ה ראה בספר הזכרונות דברי הימים להרה"ח ר' מאיר גורקאוו אודות הי
[בקרעמענטשוג, מביקורו בקיץ תרפ"ד בפעטערבורג 'כשבאתי לביתי לט):-(נדפס ע"י נכדיו בשנת תשל"ז) פרק יד (ע' לח

ת הישיבה שבקרעמענטשוג. בשלום ושבתי ב"ה לאיתני בבריאות הנכונה, הפצירו בי שאסע לטוב(לענינגראד)] 
לבד זאת שהעבודה בעצמה היא עבודה קשה בטלטולי גברא, עוד זאת שהיתה כרוכה גם בחשש סכנה כי 
הממשלה הארורה החלה להפריע הלימוד בישיבות. ואם כי שלא נתפשטה עדיין בכל תקפה עדיין כמו בימים 

במקום א'. אבל אם מצאו איזה ישיבה האחרונים, שהענישו קשה אם מצאו כנופיה של תלמידים הלומדים 
פזרום וגרשום וסגרו את בית המדרש מקום לימודם, ופקדו עליהם שלא יתקבצו עוד ללמוד, והוכרחו ללמוד 
בחשאי ובהצנע ובזהירות יתירה. תמיד היו שומרים את פתח הכניסה מבחוץ, שאם ראו הולכים אנשים 

רו התלמידים, ויצאו מפתח אחר אשר הי' מוכן בשביל החשודים לבקר את מקום הלימוד מסרו תיכף שיתפז
זה. הישיבה הזאת נשארה הישיבה היחידה בכל מדינת אוקראינא; ועל שארי המדינות שהחזיקו 
הקאמאניסטים מכבר, טרם שנכנסו לאוקראינא, שם מכבר היתה גזירתם בתוקף גדול וספו ותמו הישיבות, 

ובאוקראינה היתה התחלת הגזירה רעה ר"ל.

בעיר קיעוו נתייסדה ישיבה קטנה ע"י הרה"ח עסקן ציבורי ר' משה ווינארסקע ז"ל, אבל לא החזיקה מעמד, 
כי תפסו את הישיבה כמה פעמים והזהירו באזהרה נוראה שבל יראה ובל ימצא עוד, והתלמידים שלמדו 

אוו מקאנטאפ בקיעוו באו לקרעמענטשוג. ועוד ממרחקים מהרבה מקומות נתקבצו תלמידים מטשערניג
מזלאבין מניקאלאיעוו ועוד ועוד. מספר התלמידים היו בערך ארבעים וחמשים ולפעמים עוד יותר, יסוד 
ישיבה זו היתה השארית מישיבת ה"חומה" בליובאוויטש אשר מצאה מקום בקרעמענטשוג, בעת אשר 

גדולה של הגביר ר' הועתקה הישיבה הגדולה ישיבת "האולם" לקרעמענטשוג וקבעה מקום הלימוד בחומה
פנחס קריצעווסקי ז"ל.. ואז היתה הישיבה זו בציור נעלה בין בכמות ובין באיכות, כי מספר התלמידים הגיע 

קרוב למאה וחמשים.
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ר' אלי' נחום שקליאר (שהיה באותה שעה ובמכתב ר' בנציון שם טוב מיום א' פרשת ויקרא תרפ"ו לחברו 
מספר התלמידים בחארקאוו ובכל המקומות היינו קרעמענצוג, רומען, נעוויל, כותב:6בארץ הקודש)

אשטאשקאוו, ת"ל מתרבה ומתגדל בכמותו ובאיכותו.

בחודש אייר תרפ"ה נפתחה בראמען מחלקה של תומכי תמימים שהתקיימה עד תחלת קיץ [
גרה ע"י המשטרה. אחד מראשוני תלמידי' הי' ר' דוד אוקינוב (ראמענער) המספר (נרשם תרפ"ח, שאז נס

בראמען עוד תרע"ו הי' ר' איטשע מתמי דראש הישיבה והישיבה נתמכה ע"י ע"י ר' שמואל שי' העבער):
שוג]. הרב ר' יחזקאל גרינפרס, שהי' עשיר ובן תורה גדול... אחר חה"פ [תרפ"ה] נדעתי לישיבה [בקרעמענט

לאחר כמה ימים אמרו לנו (כמה עשרות) לנסוע לניקאלאייעוו לייסד שם עוד מחלקה. לא רצינו לנסוע 
והחלטנו לחזור הביתה. קא לי רי"ח הימלשטיין ומר לי למסור לר' יחזקאל [גרינפרעס] שאשלח עוד עשרה 

. בינתיים שלח ר' ילדים אליכם [לראמען] ותהי' מחלקה. וכך החלה הישיבה בשנת תרפ"ה חדש אייר
מאתנו ולמד אתנו ר' יחזקאל עצמו... גם ליפא שפירא בא אז אלינו... בא אלינו 10-ארבעה והי' לנו כ

7מקרעמענטשוג יעקב גורארי' הנק' יאני גורארי... ובחשון תרפ"ו הגיעו כבר הרבה ילדים. מפאריטש באו 
אכלו "טעג" וישנו בביהכ"נ.תלמידים.25ילדים, ביניהם מיכל פיקרסקי. היו אצלנו אז כ

הישיבה התקיימה עד תחלת קיץ תרפ"ח, למדו שם גם לוי יצחק שפירא ונחום וואלאסאוו, אך 
אני ועוד שנים עברנו בסוף חורף תרפ"ו לקרעמענטשוג.

בשאלון ספר החסידים רושמים את מקום לימודם בראמען גם ר' חיים הלל אזימוב, ור' נחמן 
.7יוסף פערמאן

הרמי"ם ומגידי שיעורים היו מופלגי תורה, בכיתה הראשונה הי' מגיד שיעור העילוי המפורסם ר' שמואל 
כשרונותיו היו בלתומכי תמימים, והי' אז עדיין אברך צעיר לימים, אבאריסעווער זצ"ל, מחניכי ישיבת

להפליא, הי' חריף גדול, וחבל על דאבדין ולא משתכחין, כי נפטר בימי עלומיו. ובכיתה השני' הי' מגיד שיעור 
י' מגיד שיעור הרבה שנים הבשם דער דווינסקער, משום שוריו ר' יהושע ארש ז"ל והי' נקראמובהק מנע

ישיבת דווינסק, סגנון לימודו הי' בדרך טוב וישר בשכל, א געזונטער לערנען, להבין הסוגיא על מקומה, נישט ב
גענארט, עם כל המפרשים, וגם שארי המגידי שיעורים היו תלמידי חכמים מופלגי תורה. ובזמן האחרון רוב 

ב ומספר התלמידים נתמעט מחמת התלמידים נכנסו לישיבת האולם, וישיבת האולם בזמן הזה הועתקה לחרקו
שינויי וחילופי הזמן, המנהל פועל של ישיבה זו הי' התמים הישיש הרה"ח ר' ישראל נח בעליניצקי' (ראה שם 

בארוכה).      

תרפ"ה ואילך ראה בספר תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית פרק סז -ואודות הישיבה בחרקוב בשנות תרפ"ד
.רק סו (ע' רסב) אודות ששה הבחורים שנשארו ברוסטוב בקיץ תרפ"ד ללמוד שחיטה][וראה שם פ(ע' רסג ואילך) 

בקיץ תרפ"ו נתקבל בהנהלת בית המדרש 'כותב: 21ובספר זכרון להרב בנימין אליהו גאראדעצקי ע' 
מביע חפצו לשלוח לרבנים בנעוועל שבראשות הרב שמואל לעוויטין מכתב מכ"ק אדמו"ר הריי"צ, בו הוא 

בתור רב לקיוב והגלילות, וכן לשם ארגון חדרים, תתי"ם וישיבות. מובן שהסכמתי מיד להצעה..אותי 

שנים אחדות שפטו את מנהלי התלמוד תורה, ר' משה וינרסקי ור' יעקב מייזליק, וכן שני מלמדים,  לפני
חב"ד ברוסיה הסובייטית  [נעתק בתולדותלתקופה של שנתיים ימים. העיר קיוב נשארה אז בלי תלמוד תורה וישיבה' 

.פרק יג ע' סה]

ואילך בארוכה איך שייסד בקיוב תלמוד תורה חדש על טהרת הקודש, והעבירו את הישיבה 22וראה שם ע' 
.[נעתק בתולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית שם](שהיתה קיימת בפאדאל) לרשותו 

נעתק בתולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית ע' רסד.6
ד ברוסיא הסובייטית ע' רעז פרק ע.תולדות חב"7
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: 'משם 8ת המחלקה באסטאשקאוו כותב ר' מיכאל ליפסקער מפולטאבה בזכרונותיואודו
[=מהישיבה בקרעמענטשוג] העבירו כיתה של כשנים עשר תלמידים [שלמדו אצל הרה"ח הרה"ת ר' 

יחזקאל הימלשטיין] לאוסטשקוב.

שם אז אוסטשקוב הי' אז ע"ד שצדרין בזמנה, נשלחנו לשם כיתה של שתים עשרה בחורים; הי' 
הרה"ח הרה"ג ר' אלי' פלאטקין, והוא הי' אומר שיעור, שנה תמימה היינו שם, אפינו שם מצה שמורה.
אחרי איזה שבועות שנסענו משם באו לחפש אותנו, ולא מצאו אף אחד ב"ה שעזבנו בעוד זמן'.

.. מאוסטשקוב נסענו לעיר נעוול שעלי' אמר כ"ק אדמו"ר ז"ל: הללוהו בנבל'.
ספר החסידים מונה ר' שניאור זלמן לויטין, בין הישיבות שלמד בהן בתקופה זו גם את בשאלון 

אסטאשקאוו. 

עיירה זו שוכנת לא רחוק מניקאלייעוו, וגם בה נעשה נסיון לפתוח מחלקה של תומכי תמימים, 
נחום כדלעיל. הנסיון לפתוח מחלקה בניקאלאייעוו נזכר גם באגרת שכתב ר' שמאי וויגאן לר' אלי' 

שקליאר במכתב מיום ב' פרשת בהר ובחוקותי תרפ"ו: "זלמן מקורעניץ נסע לניקאלאייעוו ליסד שם 
מחלקות של תו"ת". אך לפועל לא ידועה לנו רק המחלקה שנוסדה אז באסטאשקאוו הסמוכה לה.

היא נזכרת בכמה אגרות שכתבו התמימים בשנת תרפ"ו. מגיד השיעור הי' שם (בשנת תרפ"ו) ר' 
].9צחק ליב ניישוליערי

עבודתו של הרב"צ שמטוב נזכרת בכמה מאגרות חבריו שלמדו באותו שעה בישיבת תומכי 
תמימים בחרקוב. 

ביום ג' פרשת במדבר תרפ"ו כותב ר' ניסן נעמענאוו (לחברו ר' אלי' נחום שקליאר הנ"ל):
.10באסטאשקאוו נמצא גם עתה ליבע נישוליער

"ק אדמו"ר שליט"א אודות חדרים וכדומה מאלו הדברים.בצש"ט עתה בשליחות מן כ

באוקריינא נפתחו [מחלקות] אחדות ג"כ לקטנים בב' מנחם אב כותב ר' יצחק ליב ניישוליער:
ואצליהם בנציון שמטוב.

תיאור מפורט מעבודתו של הרב"צ שמטוב בנסיעותיו בעיירות וואלין, בצירוף מכתב שכתב בנדון 
אדמו"ר הריי"צ, מוסר לנו הרב שלמה יוסף זוין בסקירתו על המרכז הרוחני שיסד זה מזיטאמיר לכ"ק 

הרי פרשת נסיעתו של ציר אחד מהם מר.. עבודתו העיקרית :11כ"ק אדמו"ר הריי"צ, משלהי שבט תרפ"ז
היא: לייסד חדרים וישיבות במקום שאינם, לעוררם ולזרזם על כך וכו'. הלך הציר הזה במשך החדשים 

האחרונים הלוך ועבור בערי ועיירות ישראל שבגלילי וואהלין, קיוב ופודוליא, ובדרך נסיעותיו האחדים 
הרי הוא מאסף גם חומר סטאטיסטי ע"ד המצב של היהדות הדתית בכלל במקומות שהי' שם ובהמקומות 

הסמוכים.

עיר הרי רשימה של הציר מהידיעות שהנהו מאסף רושם ושולח להמרכז: מצב העיר, א) שם ה
והתחנה וכו', ב) כמה משפחות יהודים, ג) כמה ביהכ"נ, ד) כמה מתפללים בחול, כמה בש"ק, וכמה צעירים 
עד ל"ה שנה בין המתפללים, ה) בכמה ביהכ"נ יש קביעות על לימוד ומה לומדים, ו) אם יש חברה משניות, 

אם יש קהלה דתית ומי הם ע"ד אפשרות התיקון, ח) –תהלים וכדומה, ז) אם יש סדר בהחברה ואם אין 
המתעסקים בה מהחרדים או מהחפשים, ט) שייכות הקהלה למקוה, כשרות הבשר, ותשב"ר, י) שם 
היו"ר, י"א) כמה רבנים שמותיהם ושנותיהם וכו', י"ב) אם מתעסקים הרבנים בענינים הדתיים של העיר 

נדפס ב'תכתב זאת לדור אחרון... תולדות הרה"ח הרה"ת ר' מיכאל ליפסקער (תשורה משמחת הנישואין 8
ט.- של מיכאל ובת שבע שיחיו ריבקין כ"ז סיון תשע"ד)' ע' ח

תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית ע' רעח פרק עא.9
שם.10
.ע' תקעטח"אוהריי"צ נ"עו"ר מנדפס באגרות קודש כ"ק אדמ11
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כו', ט"ו) אם מתענינים בעניני העיר במוה, כשרות וכו', י"ג) מצבם הגשמי, י"ד) כמה שובי"ם ושמותיהם ו
וכו', ט"ז) אם יש אגודת אברכים מיוחדת.

והרי רשימה של ידיעות ע"ד תשב"ר: א) שם העיר והתחנה, ב) אם יש חדרים, ג) כמה מלמדים, 
שמותיהם ושנותיהם וכו', ד) כמה תלמידים עניים וכמה בע"ב, ה) שמות התלמידים, ומצב לימודם, וכו', ו) 

מידי גפ"ת, ז) סדר הלימוד אם להרבה ביחד או לקבוצות וכמה בכל קבוצה ואם להוראות שעות, כמה תל
ח) אופון הלימוד אם עפ"י דרך הישן או באופני מיטודות חדשות, ט) אם התלמידים של החדרים הולכים 

החדרים, גם בבתה"ס הכללים וכמה, י) אם יש ועד המתענין בזה ומי הוא היו"ר, י"א) הכנסות והוצאות 
י"ב) אם אין חדרים אזי מה הסבה ובמה תלוי תיקון הדבר.

ועוד רשימה שלישית יש ע"ד מצב הישובים והכפרים הסמוכים להערים, כמה יהודים שם ואם יש 
שם מנין ומקוה וש"ב וכו' וכו'.

וכאמור למעלה אין כל אלו הרשימות אלא עבודה של אגב אורחא של הציר; עבודתו העקרית 
הוא יסוד ובנין חדרים וישיבות חדשות והרחבת ושכלול הישנות, ובמקצוע זה פעל–שלשמה הוא נוסע 

הציר הרבה מאד באותן הערים ועיירות ואהלין ואוקראינא שביקר שם, הרי דוגמא קטנה מעיר אחת: 
אמיר, קטעים קצרים אחדים ממכתבו של הציר מעיר זו יתנו לנו איזה מושג מעבודתו:זיט

"באתי הנה ת"ל בחו"ש ביום ד' לח"ז (שבט), סכום המשפחות של אחב"י פה וכו' (הוא הולך 
ומתאר המצב של כשרות הבשר ומצב הרבנות וכו') במשך היותי פה נפתחו ג' חדרים קטנים בסדר מסודר 

ה נמצאים לע"ע שלשים וששה תלמידים ובעזה"י לאחר ש"ק יפתחו עוד ג' חדרים משלשים עצהיו"ט, ס"
וחמשה תלמידים,  ע"י האספות שעשיתי פה נדון זה וכן עי"ז שהייתי פה בכמה בתי כנסיות (בס"ה 
נמצאים פה חמשים בתכ"נ) ואצל בע"ב חשובים אחדים נעשת התעוררות הראוי' שניכרת בפועל ממש; 

ות ונחלקה כל העיר לחלקים על ידיהם וילכו מבית לבית (במקום שאפשר) לייסד מעמד חדשי נבחרו זוג
לטובת החדרים, יכולים להעמיד פה מעמד על סך ת"ק ר' אשר לפי שכירות המלמדים יכולים ללמוד לר"ן 

וחד תלמידים (פה הוא הולך ודן ע"ד עצות ופרטים איך לקיים הדבר, כמו שנחוץ להיות פה איש אחד מי
שישגיח ע"ז וכו') בדעתי לפתוח בו ישיבה, וכפי הידיעות שקבלתי מהסביבה ישנם תלמידים, ואחדים 
הראויים לישיבה ישנם גם פה,  קבלתי מכתב מקמיניץ פודולסק מא' אשר יש לו ב' נערים הראויים 

שיש שם ישיבה על איזה ימים כי שמעתי12וואלינסק- לישיבה  כו', היום בערב בדעתי לנסוע לנאוואגאראד
וחדרים ואסע לבקרם ואח"כ אחזור הנה לראות הפועל, יש תח"י רשימה פרטית מהתלמידים דפה כו' גם 
ידיעות כלליות משמות המקומות שבהגליל שלי, יותר מב' מאות מקומות הראויים לייסד שם חדרים אשר 

אשלח אי"ה בקרוב" (כבר התקבלה רשימה זו).

ס יסד ציר זה ישיבה בעד תלמידים הלומדים כל היום בגפ"ת, קבוצות צריך להעיר כי בעיר צערקא
לבן, טאראשצע, חבנא ועוד.-קטנות לגמרא יסד בכמה מקומות, שדה

תוצאות נסיעתו של ציר זה בכלל מראות לנו כי חבלי וואהלין, קיוב ופודוליא הן כר נרחב לעבודה 
ונטיעות יפות אפשר לגדל בכרם בית –ומסירות פורי' במקצוע הפצת התורה, נחוצה התענינות ואנרגי' 

ישראל של אותן הגלילות.

על פעולות כ"ק אדמו"ר הריי"צ במשך הזמן הזה בגלילי וואלין פודוליה מספר ר' אלי' חיים 
כמעט אין שם מאנ"ש, כי רחוקה היא וואהלין מרייסין, גם אבותיו אלטהויז במכתב מכ"ד אייר תרפ"ח:

זוויהל. בחורף תרפ"ח קיבל הרב שאול ברוק מכתב מחברו ר' מרדכי אליעזר לאפאטווסקי בו הוא מבקש 12
ממנו לנסוע לזוויהל (נאוואגאראד וואלינסק) על מנת לשמש שם כר"מ וכמשפיע, וכתב על כך לכ"ק אדמו"ר 

די פולין, וכ"ק ישפה משותפת עם חסאולדעתו לא יוכל למצוהריי"צ ובין השאר כתב כי הדבר קשה עליו היות
אדמו"ר הריי"צ ענה לו שכדאי מאד לנסוע לשם 'ומה שכותב שקשה לו להתאחד עם אנשי פולין, הלא כבודו 
איש חלק הוא ומי שדעתו מתונה יכול להיות מעורב עם הבריות', ולאחר חג הפסח נסע לזוויהל עם בנו מענדל 

ואילך, 21ובבואו לשם מצא תשעה תלמידים (כמסופר בארוכה בספר זכרון להרב ברוק ע' ,11שהי' אז בן 
נעתק בתולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית פרק עה (ע' רפו ואילך)).
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תיו הקדושים זצוקללה"ה לא היה להם מעולם שום השפעה על המקומות הללו, של רבינו ואבות אבו
תרפ"ו" אחרי אשר נודע לו מההריסה -וואלין=פאדאל, אך רבינו שליט"א בשנים האחרונות "תרפ"ה

הנוראה שם בבית יעקב וכי רבה היא העזובה במקומות האלה עד אשר נשארו הרבה עיירות ישראל בלי 
"ו שתשתכח תורה מישראל ב[פ]ועל ממש לרגלי היבסקציא דערי ישראל, אשר מלמד תשב"ר ועלולה ח

תקפה וכוחה שם בתוספות ויתר שאת לעשות חיל במעשיהם המכוערים, וידה של היבסקציה שם על 
ישראל סבא היא באופן אחר לגמרי כי הם השוטרים והפקידים, ומהם הממונים על בית האסורים, 

אל ירא על נפשו, לא רק להיות מלמד חלילה, אך גם ליתן את בנו ללמוד גם וממילא מובן אשר כל איש ישר
כן לסכנה יחשב, בידעו אשר בזה עושה מעשה נגד ה"שופט" ו"המקיים פסק".

ומבלי התחשב עם כל הצרות והמצרים הללו שלח רבינו שליט"א במסתרים ובהצנע צירים 
בכל עירו ועיר גדולה וקטנה שם חדר לתשב"ר על מיוחדים ממשולחיו ועושי רצונו, וצוה עליהם לייסד 

חשבונו, ואת שמו לא יגלה לשום בן אדם, לשלם לכל מלמד תשב"ר, בעד חודש או שני חדשים שכר לימוד, 
לפזר בכל מקומות "העתקות" מסעיפי ה"קאדעקט" אשר מותר ללמד עם שלשה ילדים, ובאם יארע להם 

טעסקא ביורא" - לא טהור הנוגע לדת, יודיע תיכף לה"יורידיאיזה עיכוב מצד היבסקציא או איזה מקרה 
לכל עניני דת אשר יסד רבינו במוסקבה.

ובכלל צוה למשולחיו אשר יטיפו וידרשו מעל הבימה בכל הבתי כנסיות ובתי מדרש דבכל עיר 
ועיר, לחזק לב ישראל לאביהם שבשמים על ידי אמירת דא"ח, לקבוע אשר בכל יום ויום בין מנחה 
לערבית יאמר אחד לפני הנאספים ללמוד "עין יעקב" וספרי מוסר, ומטרתם יהיה להגביהם ממצב רוחני 

ומוסרי מנפילתם העצומה בנפש וברוח ר"ל.

וברוב חסדי ה' כי לא אלמן ישראל ובכל עיר ועיר מצאו המשולחים יהודים תמימי דעה אשר 
סדו חדרים וחברות "עין יעקב" למאות כן ירבו, התחברו עליהם בתמימות וברוב התרגשות וחיש מהר נתיי

ולשמחת רבינו אין קץ.
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רה"ח ר' בנציון שם טוב  בקשה מהכתב מ
לבקר שםאותו שבו מבקש להשיג ויזה עבורו בתור היותו "רב" וכן שישלחו מכתב שבו מזמינים 
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הכלה, הרב גערליצקי ואשתו ע"הדסב וסבתא הרב בנציון שם טוב ע"ה

שמחת הבר מצוה של הרב מנחם מענדל שם טוב, אבי הכלה
הרב גערליצקי ע"ה , הסב-לימינו 

סב  הכלה, הרב ישראל שם טוב שי' -לפניו 
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