
 ועד עתה: הוסדה מאז יצ״ו תמימים״ ״תומכי ישיבת רוחה של היא וזאת

  של דא״ח ואורה תורה בקרן תלמידי׳ את - ית׳ בעזרתו - להעמיד 

 

 ב״ה ג׳ כ״ו טב תרצ״ו

 פורקערסדארף

 ,אל תלמידי ישיבת ״תומכי תמימים״ יצ״ו בכל המערכות

 - ועד בכלל - מן האולם הגדול עד המכינות

 ה׳ עליהם יחיו

 !שלום וברכה

להגיע , פעמים ושלש דברתי עמכם בדבור מפורש ומפורט, בהוראה לכל אחד ואחד מכם בפרט להתאמץ בכל מיני התאמצות

הן בשקידה וידיעת הלימודים בנגלה ובדא״ח, והן בעבודה שבלב זו תפלה במתינות ובמסירה פנימית,  - בעזרתו ית׳ לאותו הגובה

 - והן בתקון המדות וברגשי אהבה פנימית מאחד לחברו נוסף על הנהגה של יראת שמים בקיום מצות המעשיות בזהירות וזריזות

 .תלמידי ישיבת ״תומכי תמימים״ בליובאוויטש אשר שמה נקרא עליכם ,אשר עמדו, בחסדי השי״ת

תלמידי ״תומכי תמימים״ בליובאוויטש זכו לעטרת תפארת להיות נקראים בשם בנים להוד כ״ק אאמו״ר הרה״ק זצוקללה״ה 

את תלמידי׳ בקרן  - בעזרתו ית׳ - וזאת היא רוחה של ישיבת ״תומכי תמימים״ יצ״ו מאז הוסדה ועד עתה, להעמיד ,נבג״מ זי״ע

 .תורה ואורה של דא״ח משובצים במשבצות של מדות טובות באהבה וחיבה

הנה נראה ת״ל הטבה בהנהגת התלמידים בכל הענינים המפורטים לעיל, אבל  ,על פי הרצאת ידידיי הרבנים מנהלי המערכות

 .עוד דרוש תקון רב

והנני פונה אליכם בזה לאמר: איש איש מכם באיזה 

מן המכינות עד האולם הגדול, יברככם  ,מערכה שהוא

השי״ת, יתאמץ בכל כחו למלאות חובת תעודתו, לשקידה 

בלימודים, בעבודת התפלה,  בזהירות קיום המצות 

בהידור, במשמעת מורים, באהבת חברים, במסירה 

 .פנימית, לרוחה של ״תומכי תמימים״ יצ״ו

ואני תפלה, אשר אל אלקים הוי׳  צבאות ישפיע לכם 

שפעת חיים וברכה מרובה בהצלחה מופלגת בעבודתכם 

הקדושה, ולרגליכם יתברכו מוריכם מנהליכם ומדריכיכם, 

הוריכם אחיכם אחיותיכם וכל בני משפחותיכם והמנדבים 

 - מחזיקי המוסד הק׳ ״תומכי תמימים״ יצ״ו עם בני ביתם

 .בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר - ה׳ עליהם יחיו

והנני ידידכם עוז החפץ בטובכם והצלחתם בגשמיות 

 וברוחניות

 המברככם

 יוסף יצחק

 תקיד(„ ג ע“ץ חי“ר הריי“ק אדמו“ק כ“)אג

 בה
 

 ‘גיליון ה—ויצא‘ ק פ“עש

 תמים צ"ל באופן של הבדלה מהעולם...
בעת בוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לארה"ב היו טענות נגדו )לא 
על עצם הלימוד, כי אם( על העדר הסדר ומשטר ע"פ מנהג 
העולם שבהנהגת הישיבה. זוהי הנהגה פראית )"ַא ווילדע 

שמפחיתה ומוזילה )"עס מַאכט –טענו נגדו  –הנהגה"( 
 ביליג"( את ערכה של הסביבה כולה. 

כתב לכ"ק מו"ח אדמו"ר  –ירא שמים דוקא  –יהודי אחד 
שהלימוד בישיבה כשלעצמו טוב הוא, שילמדו אפילו 

סדר,  עשרים שעות ביממה, אבל הלימוד צ"ל באופן של
ומה צריכים להתנועע )"שָאקלען זיך"( ולצעוק בעת 

הלימוד, ולמה לא יקבעו הסדר הנהוג בעולם שכאשר 
תלמיד א' רוצה לשאול שאלה צריך להורות באצבעו 

תחילה, וכיו"ב. אבל האמת היא, כאמור, שצ"ל באופן של 
 הבדלה מהעולם, למעלה מהגבלה.

 )משיחת ב' אייר תש"י(

 ס קינדער‘דעם רבינ  



 כתב יד קודש

 חסידים יגעו במשך שנים לראות את הרבי

 :פעם סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר

החסיד ר' זלמן זלַאטָאּפָאלסקי, שהי' חסיד של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, השתוקק מאד לראות את אדמו"ר 
מוהר"ש לאחרי הסתלקותו, והתייעץ בענין זה עם כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע. ואכן, לאחר כמה וכמה ענינים 

בא אליו אדמו"ר מהר"ש   –לישון כשהוא חגור באבנט(   –והכנות רבות שהורה לו כ"ק אדמו"ר נ"ע )ואחת מהן 
 .בחלום

 זהו סיפור שאירע עם חסיד מהדורות הקודמים )"ַאן ַאלטן חסיד"(.

 –והנה, עתה מתרחש סיפור עם אברך צעיר, שמתנהג שלא כדבעי באיזה ענין. הרבי מסר כו', ודברו עמו על כך 
הרי גם  –וללא הועיל, עד שהרבי עצמו בא אליו בחלום. ואעפ"כ, במקום שדבר זה יגרום לו להשפיע גם על זולתו 

 ...הוא עצמו

מושך את   –יתבונן אותו אברך עד כמה התייגעו חסידים במשך שנים כדי לזכות לראות את הרבי, ואילו הוא 
 ...הרבי אליו, לתוך הבוץ שבו הוא שקוע )"ער שלעּפט דעם רבי'ן צו זיך, אין זיין בלָאטע וואו ער געפינט זיך"(

אבל עתה בא אליו הרבי כדי  ;באופן אחר היתה נעשית  –אילו זכה, הרי זכות זו של ראיית פני הרבי שהיתה בידו 
 ...ובסופו של דבר ,ענין פחות לדבר עמו אודות

שאין אדם מרמה אלא את עצמו, ואין זה  ובכלל, ידוע הפתגם ..."כבר דובר לעיל אודות המשל מ"כובען –
 ...!"קונץ" לרמות שוטה

 ס"כ( -)משיחת שמח"ת תשט"ז

 

 צריך להיות חסיד

ר ציטרון משך שלשה ימים. בפרק זמן זה שוחחנו על נושאים וענינים שונים, כולל ענינים “פעם נסעתי בעגלה ביחד עם ד

 מתחום הרפואה.

כשהדוקטור היסביר לי כיצד ניתן למדוד את פעילות הדופק בקנה היד, מיששתי ולא מצאתי את הנקודה הנכונה. אמר על 

 “.לשם כך, צריכים להיות דוקטור”כך הדוקטור: 

 “. עליך להיות חסיד”מענדל מסיק מיסיפור זה כי לשם הבנת חסידות ולשם התקשרות אמיתית „ ר

  א חסידישער פארבריינגען

  התקשרות


