
 פתח דבר
שואי יאנו מודים לה׳ על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנ

 ו.שיחי רחלמרת המהוללה והכלה  דובער התמים הרבצאצאינו החתן 

ומרחוק התודה והברכה לבני המשפחה, הידידים והמכרים שבאו מקרוב 
להשתתף בשמחתנו ולברך את הזוג שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים 

נ״ע בחתונת  צר מהוריי״"על יסוד הנהגת כ״ק אדמוו .בגשמיות וברוחניות
הננו בזה להגיש בפניכם ״ע, זיוהרבנית הצדקנית  נשיא דורנו כ״ק אדמו״ר

השליחות  דברי ימיאת  הסוקרתוראשונה מסוגה, ת תשורה מיוחדמנחת שי, 
 . טתשמ"-, בשנות תשד"מהשל התלמידים השלוחים לדרום אפריק

בחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנת הל"ד למלכותו, הואיל כ"ק 
לשלוח קבוצת בחורים למדינת דרום אפריקא, ומשימתם לראשונה אדמו"ר 

בידם: לייסד שם ישיבה גדולה אשר בה ילמדו בשקידה והתמדה, וביחד עם 
על קהילת אנ"ש דשם בכל עניניהם הרוחניים. פרשת הדברים  ישפיעוזה 

בזה, הם  הקשורים שהובילו לשליחות הזאת, כמו גם פרטי הענינים
 ששונקין מענדל מנחםהמשתרעים על פני הקונטרס שלפנינו. אבי החתן, הרב 

ז"ל, זכה להימנות על הקבוצה הראשונה של התלמידים השלוחים האלו. בנו 
בתקופה האחרונה  וויגע וטרחשיחי',  שמואלחד עם אחיו הרב ביהחתן שיחי', 

 שת השליחות הלזו לפונדק אחד, וזכוללקט את כל החומר הקשור לפר
דבר מתוקן לתועלת קהל אנ"ש והתמימים. ועל משקל  יהםלהוציא מתחת יד

ית אבא, ובודאי אלא לכבוד ב שינולא ע כל מה שעשינומאחז"ל בכגון דא, 
דהילולא דבריה, יעורר רחמים רבים וברכת כט"ס בעד  זהאשר ביום סגולה 

 ו שיחיו לאורך ימים ושנים טובות.כל בני משפחת

אשר תיכף ומיד נזכה לקיום היעוד ״מהרה ישמע בערי יהודה תפילה, הננו 
ן זיך עה״, ונזכה זקול חתן וקול כלה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה

 .גוף, והוא יגאלנון דא למטה אין א 'מיטן רבי

 בכבוד ובהוקרה

 ששונקיןמשפחת 
 אקראן, אהייא

 דאנאוומשפחת 
 אנגליה, ליעדז



מכתב כ"ק אדמו"ר 
 לנישואי הורי החתן,

ז"ל  מנחם מענדלהרב 
 קיילאותבלחט"א מרת 

 ששונקיןתחי' 

מכתב כ"ק אדמו"ר 
 לנישואי הורי הכלה,

מיכאל אפרים הרב 
 חנה שרהוזוגתו מרת 

 דאנאוושיחיו 
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 א פרק

 אתה בחרתנו
 ה-תשד"מ –הקבוצה הראשונה 

 

שנות המ"ם הראשונות. המושג "תלמידים השלוחים" החלה להפוך לכמעט דבר 
מלבורן שבאוסטרליא, מיאמי שבפלורידה,  .19-20שיגרתי בין בחורי ליובאוויטש בני 

הם רק דוגמאות אחדות לערים אליהם היו נשלחים תלמידים אלו  –ברינוא שבצרפת 
בשנה )או שנתיים( לייסד או לחזק ישיבה במקום, וכמובן שהשפעתם של מדי שנה 

 בחורים הללו ניכרת היתה בעיר ובסביבה כולה.

אהלי תורה וחציים , חציים מביהמ"ד עשרה תלמידים צעירים. כ"ו טבת תשד"מ
בשליחות  – אפריקה עשו את דרכם לעבר מדינת דרום מהישיבה הגדולה בבוסטון,

 .ר"אדמוק "נשיא הדור כ

' גדולה ביוהניסבורג, להפוך את כל העיר וסביבותי-לייסד ישיבה: מגמת נסיעה זו היתה
 .להאיר את כל המדינה כולה באור התורה ומאור החסידות –ז "ועי, למקום תורה

וכן כתוב ב"שלשלת היחס" דספר "היום יום..." בתולדות נשיא דורנו, שאחד 
 ".האפריק ה גדולה ב"יאהאנעסבורג" דרוםמפעולותיו דשנת תשד"מ: "מייסד ישיב

אבל בעוד שהשליחות החלה בפועל בחורף תשד"מ, הרי שההכנות אליה התחילו כבר 
ורים עשרה בחלאחד אחד  כאשר הרב בנימין קליין ניגשבחדשי הקיץ של שנת תשמ"ג, 

 , ובפיו מסר מיוחד...מובחרים

ורק הבחורים הישיבה,  "בין הזמנים" שלמ"ג. זה הי' בימי תש מנחם אב חודש
. , בחרו להשאר בקראון הייטס בימים אלולהיות ליד הרבי כמה שיותר שעז היה רצונם

נקראו כמה בחורים ע"י הרב ירחמיאל בנימין קליין ע"ה,  לאחרי תשעה באב,
ממזכירות הרבי, ונוכחו לדעת כי נבחרו להיות חלק מקבוצה העומדת לייסד ישיבה 

 מ"מכמה שנים שהשליח הראשי לדרום אפריקה, הרב כבר זה  .אפריקה גדולה בדרום
הקיץ, הוא בתחילת , ביקש מהרבי שיואיל לייסד ישיבה במדינתו. ליפסקארשיחי' 

הכניסו הרב  ,תמוזקיבל טלפון מהריב"ק שהרבי אישר הקמת הישיבה. בריש ירחא ד
בעמוד הבא(  מרדכי ע"ה מענטליק והרב דוד ע"ה ראסקין פתק למזכירות הרבי )צילום

 ובו שמות הבחורים שלדעתם ראויים להיות חלק מקבוצה זו.

על  התבשרהרב יוסף יצחק שיחי' לו, מחברי הקבוצה, תיאר את המעמד בו הוא 
באמצע שיחה ליד ה'זאל' הקטן,  770-ב עמדהוא , מינוייו: במוצש"ק פ' עקב, כ"ף מנ"א

                                                           
 זכות ( הסקירה שלפנינו נערכה בעיקרה ע"פ זכרונות חבר הקבוצה הרב יוסף יצחק שיחי' לו, ו

בו. תודתינו נתונה גם להרב יוסף יצחק שיחי' רוזנבלום ששיתף אותנו בזכרונותיו מימי  ההרבים תלוי
 השליחות.
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ואומר: "אתה הריב"ק  ולפתע ניגש אליעם א' האורחים שהגיעו לכבוד השבת. 
נכנס  הריב"קהכנס לחדר המזכירות. , הורה לו לב בחיוביהשמשממשפחת לו?" 

"נבחרת להיות  :הריב"ק . או אז אמרהורה לו לסגור את הדלתואחריו, הוא תחילה ו
 . האם תרצה ללכת"?אפריקה שלוחים לישיבה בדרום-תלמידיםחלק מקבוצת 

 צעיר,בחור רק  אני הרילשוטט בדעתו: "ו המחשבות במהירות הבזק התחיל
כל הקבוצות של וזה עתה סיימתי הלימודים באהלי תורה, עשרה, -בקושי בן תשע

נבחרו התלמידים השלוחים כבר 
נסעו בעתים שונים למקומותם, ו

או שעומדים במשך השנה, 
לנסוע בתחילת שנה הבאה. 
והרי אין עוד מקומות עם 

 עלאף פעם לא שמעתי  ישיבות!
... אפריקה בדרוםשיבה י

 ופתאום אומרים לי שנבחרתי...
חלק שאני  ועוד להיות שליח!!

 אבלקבוצה?"  מקבוצה... איזו
, שהרבי בעיניו מובן ופשוט היה

 הוא זה שבחר בו. 

"מה נענה ואמר: נלהב, הוא 
'האם אני רוצה  זאת אומרת

הזכות הכי הרי זוהי ? ע'לנסו
נה ע גדולה שנפלה בחלקי!"

ומה עם " המשיך:הריב"ק  .?"...הריב"ק: "האם זה 'כן' או 'לא'?" "בודאי! הרי מי בחר בי
דברת  האם כבר". קבעהוא  ?"שאלהההורים? הם רוצים שתיסע?" "בודאי! איזו 

הודה, "אבל אתקשר אתם מיד כשיתאפשר" הוא אתם?" רצה הריב"ק לדעת. "לא," 
 באמצע הלילה(.זה עדיין ליה היה )באנג

: א( הסכמת ההורים. ב( שיש יציאהג' תנאים להסביר שהרבי העמיד יב"ק הר
להם בעיות ליציאה מן המדינה וכו'. ג( שאין  לבחורים את המסמכים המתאימים

 .)"דער רבי שיקט דיר נישט אין שפיטאל", התבטא הריב"ק( בריאות

ע לבחורים הנוספים שנבחרו להיות חלק תוך שבוע, הספיק הרב קליין להודי
חיים ברוך אברהמס, פינחס איזאווי, משה : ובסך הכל הצטרפו למנין מהקבוצה הלזו,

יוסף יצחק לו, אברהם דוד דרויאן, שלום דובער הארליג, יוסף לוי חייטאן, אברהם כהן, 
 .יוסף יצחק רוזנבלום, מאיר אליעזר שמוקלער, מנחם מענדל ששונקין

 -ילו הבחורים בהכנות הנדרשות. באותה תקופה למדו שני בחורים דרוםמיד התח
, ועליהם הוטל האחריות לעזור מאסינטער, מיכאל כ"ץ ודוד 770ב אפריקאיים
גם קיבלו שלוחים הטריים הבסידור הניירות והדרכונים וכו'. השלוחים  לתלמידים

ובו דברי התעוררות , אפריקה החדשה בדרוםהנהלת הישיבה מכתב מיוחד מאת 

 הפתק שהכניסו הרמ"מ והרד"ר למזכירות
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)המכתב בשלימותו מופיע לקמן  והוראות במה להצטייד לקראת התחלת השליחות
 ואילך(. בי ע'

פירושה שתי שנים שלשנתיים ימים.  בד"כ נועדו יודגש, אגב, ששליחויות כגון אלו
, בלי הפסקות כלל. בלי אפילו לבוא לחודש תשרי או לפסח לביקור. דבר לא שלימות

בשנים ההם, כאשר כלי התקשורת וכו' לא היו באותה מדה כהיום. ובפרט  –קל 
ואעפ"כ, לא הייתה אפילו ספק אצל בחורים אלו, ובשמחה ובלב שלם קבלו על עצמם 

 משימה קדושה ומיוחדת זו.

חודש  –יתחילו את שליחותם מיד לאחרי חודש החגים הבחורים , שהיה בתוכנית
וזאת , תםנסיעזמן יתכן ויהיו עיכובים לבחורים שדע לנו תיכף . אבלתשד"מ תשרי

, וכך הוה .בימים ההם אפריקה דרוםב עקב האפרטהייד )הפרדה גזעית( ששרר
 אמרו שלא ירשו להם להכנס למדינתם עד שיערכו בדיקות רקע על דהתםהממשלה 

באיזה מדינות הם שהו במשך השנים האחרונות וכו', כל זאת כדי לדעת השלוחים, 
 .אפריקה בדרוםש 'סדר החיים'ל 'מניעה ועיכוב'לוודא שלא יהוו 

הקבוצה הממתנת הפכו נתיים יבכלה קיץ עבר חורף, ועדיין לא היה כל התקדמות. 
המיוחלת עה תשד"מ, הגיעה הידי טבת סוף סוף, בכ"ף. 770חלק מבחורי להיות 

 בשלום למקום שליחותם. עסוניוכלו לו ממשלה אישרה את כניסתםשה

יום שבוע שלאחריו, להנסיעה  מועד, הוקבע אחרונות טכניותלאפשר הכנות כדי 
, לאחר סיום סדרי הישיבה, נערכה מסיבת י זהלפנבליל שישי שראשון, כ"ו טבת. 

 לתלמידים השלוחים. 770-"צאתכם לשלום" ב

היתה אמורה להמריא בשעות טבת תשד"מ. הטיסה היום המיועד. כ"ו הגיע 
 :הרב יוסף יצחק שיחי' לופר . וכה סיהתחזקה בכל רגע ורגעערב. ההתרגשות ה

שהי' רגיל בקבוצות הבחורים  כפיציפינו, כמובן, ל'יחידות' עם הרבי לפני הנסיעה, 
קבוצה הראשונה  היתהובפרט שקבוצתנו  –כשלוחים לישיבות ברחבי העולם  שיצאו

 . חדשהישיבה היוצאת לייסד 

לשאול  גראנערלר' לייבל  כשניגשתי, בבוקר 9:00מה מאד נדהמתי, כאשר בשעה 
יחידות".  הרבי אמר לי שאין עוד" , אמר לי בפשטות:דבר זמנה של ה'יחידות'-אותו על

", . "נכוןשאין עוד 'יחידות' לבחוריםהרבי אמר אבל הוא בשלו: !", אמרתי. "מה?
האם זה כולל גם קבוצת שלוחים הנוסעת למרחקים, ושסביר להניח  אבלטענתי, "

: "הרבי שוב על דבריוהרים את קולו וחזר הריל"ג  שלא יחזרו למשך שנתים ימים?"
 אמר שאין עוד 'יחידות' לבחורים". וכך הסתיים השיחה.

הארליג, שיחי' ראיתי את הרב מאיר  ,מיד ביציאתימג"ע התחתון. בהלם יצאתי 
לום דובער שיחי' היה חלק מהקבוצה שלנו. סיפרתי לו את מה שאמר לי שבנו ש

הריל"ג, והוא אמר לי שהוא ישתדל לעשות משהו בענין ]לא ידעתי מזה בשעתו, אבל 
 הרב חדקוב וסידר את היחידות כפי שיסופר להלן[.משרד מיד כשהלכתי הוא נכנס ל
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עכ"פ עלינו להודיע שאני שיתפתי את שאר חברי קבוצתי במה שקרה, והחלטנו 
זה כולי האי ואולי ברכה לשליחותנו, וקוינו שלרבי שאנחנו נוסעים היום, ולבקש 

יחידות פרטית. אני זוכר שכתבנו במכתב ההוא ונזכה ל ישמש כעין אתערותא דלתתא
, "וכבר אמרו חז"ל דכל התחלות קשות, ובמילא סבורגוהניישאנחנו נוסעים היום ל

מסרתי את בערך,  10:00בשעה רכה" להצלחת השליחות. מבקשים אנו א שטארקע ב
 בדריכות למענה. חיכינוהמכתב לריל"ג בחדר המזכירות, ו

למשרד ה'הנחות', כי הייתי חבר  784-788ה בבניין בינתיים עליתי לקומה השני 
 ועסקנו אז ברשימת ההתוועדות דאתמול. ,הנחותה)ביחד עם חיים אברהמס( בועד 

במשרד. הרמתי את  צלצל הטלפון אחרי הצהריים, 1:00בשעה  זמן, כעבור
הריל"ג היה על הקו, השפופרת והנה 

ושאלתו: האם נשארו במשרד 
קונטרסי "משיחות" ע"ד אמירת הריני 

כ' -מקבל ואך צדיקים )משיחות י"ט
לשמע השאלה כסלו דאותה השנה(? 

כבר חשדתי שמדובר במשהו שקשור 
כמה לשליחותנו. שאלתי בהיסוס "

קונטרסים אתה צריך?", וכשענה 
"למי יחפוץ מיד: חשבתי "עשרים", 

המלך לעשות יקר יותר ממני! בודאי 
שהרבי מתכונן לקבל אותנו ביחידות 

 "הקונטרס!ולחלק את 

מיד לקחתי עשרים הקונטרסים 
ורצתי בכל כחי למטה למשרד הריל"ג. 

בי הריל"ג ואמר: בחין הכשנכנסתי, 
"תראה,  והמשיך: "אה זה אתה..."

בפועל תתקבלו כולכם ליחידות בג"ע 
התחתון מיד לאחרי מנחה. ומכיון 
שלכאורה תרצו גם להשתתף במנין 
של הרבי, אז הצעתי שתשארו בזאל 

, תצאו אחד אחד לג"ע התחתון". הוא ע''ואנחנו לא נד יאמרהקטן למנחה, וכשהקהל 
אלא כמה בחורים יעלו וגם שלא נלך ישר לגעה"ת, צא ביחד מהזאל, הדגיש שלא נ

מיד לאחרי מנחה עלינו במסדרון, וכמה יעלו דרך משרדו. בכל אופן,  דרך המדריגות
של חדרו מהמזוזה  ,"כחצי גורן עגולה" ת עומדים אצל הדלת של ג"ע התחתוןלהיו
לנו מוזמנים ג"כ, . הריל"ג אמר לי שההורים שמימין דלת געה"ת עד הקירהק' 

 ושעליהם לעמוד על המדריגות בג"ע התחתון.

 גבול. לא היההעברתי את הדברים לשאר חברי הקבוצה, ולשמחתנו 

 הקונטרס שחילק הרבי לתלמידים השלוחים
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את קבוצת אורחי ה"פגישה"  ,בתפלת מנחה נכח קהל רב שכלל, בין השאר
החדשים נוכחו, עם כו"כ מבני השלוחים  שעברה. כמובן, שכל לשבתשהגיעו 

 .משפחותיהם

סעים בנסיעה טובה בירך את הנושיצא הרבי מביהכ"נ בסיום התפלה, הוא כ
, ופתח השלוחים והוריהם התלמידיםשם המתינו  ,נכנס לגעה"תושמיעת בשו"ט ו

  :ההקלטה(-)להלן הלשון מסרט בשיחת קודש קצרה

דאס אלץ , איז צו בפועלַאז ווָאס נעענטער  ,עס שטייט בנוגע צו צדקה"
ער חילוק צווישן א איש מיט א אשה. , ווי דהצדקה א שטארקערער פעולת

מען  געבן דאלאר דארף]איז[ געבן שטרות, אייך דאך וועט מען ]אז[ דערפאר 
דאס דערנאך דארטן בייטן, וועט מען געבן לכתחילה אין מטבעות המדינה, 

 איז דאס נעענטער צום פועל".

 אוסטרלי.דולר  הרבי חילק בידו הק' לכל אחד מאתנו שטר שלאח"כ 

 , כי הלא היינו מיועדים לנסוע לדרוםיה הדבר קצת תמוה אצלינובשעתו, ה]
 , ולא לאוסטרליא!אפריקה

בכתי"ק על המכתב ארוך אחה"צ, זכינו למענה  4:00לאחרי היחידות, בשעה 
שכתבנו בבוקר, ובו נפתר 
לנו גם הטעם שחילק 
הרבי דולר אוסטרלי. 

 :בתחילת המענה וזלה"ק
"אין בידי מספר שטרות 
 דמדינת דא"פ ]=דרום

 –[ כ"כ ולכן אפריקה
עכ"פ שטרות מחצי כדור 
שלה". לאח"ז הוסיף הרבי 

וכמה שורות של כמה 
  .דברי ברכה

 אפריקאיות )דא"ג, ברשימת כעת הבנו למה לא נתן לנו הרבי שטרות דרום
 קטע שנערך מתוך המענה הנ"ל(. נוסף – בעמוד הבא פיעמו – הנדפסת היחידות

למשמע אוזן דאבה נפשנו, איך זה אשר בבית המלך חסר כלום! החלטנו מיד, אבל 
נשלח לרבי דמי "מעמד" כל חודש, עם כל המיני שטרות  אפריקה שבבואנו לדרום

 [.1די והותר. וכך הוה זודמדינה  , שיהיה לרבי שטרותאפריקה דדרום

                                                           
לא היו להם שטרות , אבל ישר מהבנק ( יצויין, אשר בהתחלה השתדלנו להשיג שטרות חדשות 1

נאלצנו לשלוח רק שטרות בלויות חדשות וגם לא הבינו למה אנחנו מחפשים חדשות דוקא. בסוף 
 אפריקאיים-משות. פעם אחת חזר א' מאנ"ש מניו יארק ובידו שטר בלוי של שתי 'ראנד' דרוםומשו

, אם כי לא יכלנו לקבל שקיבל מהרבי, וטען בפנינו "אין לכם שטרות יותר מכובדות לשלוח לרבי?" ומאז

 שטר האוסטרלי שחילק הרבי לשלוחים בעת היחידות
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חלוקת השטרות, הרעיף עלינו שפע ברכות לקראת השליחות, וחילק את לאחרי 
. והנה רשימת הקונטרס ע"ד הריני מקבל ואך צדיקים, לנו ולכל ההורים שנכחו שם

 )בפועל לא זכינו שיצא היחידות מוגה(:הה נערכה להגהיחידות בשלימותה כפי ש

עס שטייט בנוגע צו צדקה ַאז ווָאס נעענטער זי איז צו פועל ממש, איז די 
זָאגט דער חילוק צווישן צדקה פון ַאן  2י גמראדווי פעולת ַאלץ שטַארקער, 

 איש און צדקה פון ַאן אשה.

דערפַאר וועט מען אייך געבן )ַאנשטָאט דָאלָארס פון מדינה זו 
ך בייטן פַאר שטרות פון דער מדינה )דארצה"ב(, וועלכע מען דַארף דערנָא 

וואו איר פָארט, וועט מען געבן( שטרות פון חצי כדור המדינה וואו איר פָארט 
איז דָאס נעענטער צו )צדקה ב(פועל, ווי שטרות  –)שטרות מאוסטרליא( 

 דארצה"ב.

]כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לכאו"א מהשלוחים שיחיו שטר של דולר 
 )שטר מאוסטרליא([. קהאפרי מחצי כדור דדרום

* * * 

אייער נסיעה זָאל זיין כשורה ובהצלחה, און עס זָאלן מקויים ווערן די ַאלע 
אין צוזַאמענהַאנג מיט כ"ד טבת )יום ההילולא  3ענינים ווָאס מ'הָאט גערעדט

און "גידולי  4פון דעם ַאלטן רבי'ן(, וויבַאלד ַאז דערנָאך זיינען דָא גידולין
 ן דעם ַאלטן רבי'ן, עד סוף כל הדורות.פו 5גידולין"

                                                           
 שטרות חדשות, הנה כל פעם שראינו איזה שטר יפה לפי ערך, הנחנוהו הצידה כדי לשלחו בחבילת

 ה'מעמד'.
אגב, הטעם שלא היו לרבי שטרות דרום אפריקאיות הוא משום שבתקופה ההיא, הממשלה אסרה 

 לשלוח מעות המדינה מחוצה לה. וזה נוכחתי לדעת באירוע הבא:
רגילים היינו לשלוח דו"חות לרבי על כל פעולותינו )ראה על כך להלן בפרק ג בהרחבה(. בסוף חודש 

מהרבי, מתוארך "פורים קטן תשד"מ", ומוען לתלמידים השלוחים. אבל אד"ר תשד"מ נתקבל מכתב 
הכתובת על המעטפה היה ל"ליובאוויטש פאונדיישאן" שהיה תחת ניהולו של הרמ"מ ליפסקאר. הרב 
ליפסקאר קרא אותי למשרדו והודיע לי שהגיע מכתב מהרבי שמוען אלינו אבל עם הכתובת של הבנין 

כותבים אנו על המעטפות ששולחים לרבי, וכשעניתי שרשמנו את כתובת  שלו. הוא שאלני איזה כתובת
הפנימייה שלנו, הוא התחיל לחפש טעם למה א"כ הפנה הרבי את המכתב אליו )כ"כ היה פשוט אצלו 
שמידי הרבי לא יצא דבר שאינו מתוקן(. הוא התעניין אצלי לדעת מה בדיוק אנחנו שולחים במעטפות 

לחים דו"ח מפורט מפעולותינו, בצירוף כל המודעות שהדפסנו, וגם דמי המעמד, שלנו. עניתי שאנחנו שו
ולכאורה  ,שטרות המדינה. כששמע את זה, הוא הסביר לי אשר רשמית אסור לשלוח כסף מחוץ למדינה

לזה היה כוונת הרבי בשלחו את המכתב ל'הנהלה', כלומר שעלינו להתייעץ אתם בענינים כגון דא. מיד 
ת אשר כתב הרבי במענה הנ"ל בפנים, ש"אין בידי" שטרות מדינת דרום אפריקה וכו'. לשמע אמרתי לו א

תמשיכו בזה". ועכ"פ למדתי מזה למה לא היו בידי הרבי  ... בטחהדברים נחה דעתו והוא אמר "אויב אזוי
 שטרות אלו.

 .תענית כג, ב. וראה כתובות סז, ב(  2
 (.213 ע'מ "ה )שיחות קודש תשד"ה טבת ש.ז. סל"כ ח שבט,"פ וארא, מבה"בההתוועדות דש( 3 
 .ואילך( 186 ע'פ וארא ש.ז. )שם "ש" תומשיח(. "212 ע'ג )שם "ל סל"ראה שיחה הנ( 4 

ש בזהר "ה מ"א(. וראה שם בהביאור בסופו )קמז, ב(. וראה ד"ז )קמו, סע"ק סכ"ז באגה"ל' אדה(  5
מ "ב )סה"ה פזר נתן לאביונים תרצ"תתכב(. ד ע'ב "צ ח"ז להצ"תרומה גנתא לא עאל בה כו' )ביאוה

 (.א רכא, א ואילך"קונטרסים ח
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און דָאס זָאל ַארָאפקומען במעשה בפועל, בנוגע צו לימוד עצמו און 
 7, און אויך "נרות להאיר"6הנהגת עצמו, ווָאס איר זייט די אמת'ע חיילי בית דוד

אויף ַארָאפברענגען די ַאלע אורות פון ַאלע רביים, בפרט פון דעם בעל 
אין ַא פועל,  –טבת, און דער בעל ההילולא פון עשירי בשבט  ההילולא פון כ"ד

 למטה מעשרה טפחים,

פון ביאת דוד מלכא  8און די ַאלע ענינים איילן צו נָאכמער דעם "אחישנה"
 משיחא, במהרה בימינו ממש.

* * * 

מ'וועט אייך אויך געבן די שיחה וואו עס רעדט זיך וועגן אמירת "הריני 
של ואהבת לרעך כמוך" )קודם התפלה( און "אך  מקבל עלי מצות עשה

צדיקים גו'" )בסיום התפלה(, און ס'איז דָאך אויך שוין ַאלץ ָאפגעדרוקט אין 
 לקו"ש, במילא פַארשפַארט דָאס נָאכַאמָאל רעדן וועגן דעם.

]כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לכאו"א מהשלוחים שיחיו קונטרס "משיחות" 
 סלו ש.ז. .י"ט כסלו וש"פ וישב, כ"ף כ

אח"כ נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א לההורים שיחיו קונטרס "משיחות" הנ"ל 
ושטר של דולר )מארצה"ב( ואמר: פַאר אייך )ווָאס איר געפינט זיך אין 
ארצה"ב( איז ַא דָאלָאר )פון ארצה"ב( נעענטער לצדקה בפועל ווי ַא דָאלָאר 

 פון חצי כדור ההוא.

(, ונתן לו אפריקה ' )הנוסע בעוד זמן לדרוםאח"כ פנה להר"י הלוי וו. שיחי
זָאל זיין  –כנ"ל לההורים שיחיו, ואמר לו: מ'וועט אייך געבן נָאכַאמָאל לצדקה 

 מיט ַא נייער חיות.

 אח"כ אמר[:

זָאל זיין הצלחה רבה בכל הענינים, פַאר'ן פָארן און אין פָארן, און דערנָאך 
 השליחות.בשעת מ'וועט קומען אין די מקום 

 בערב, נסעו השלוחים שי' לנמל התעופה בלוויית הנהלת הישיבה וקבוצת בחורים
בעמדם בשדה התעופה, דיבר הת' אברהם כהן כמה  .ואנ"ש, כמאה וחמשים איש

 ריקוד סוער, והשלוחים יצאו לדרכם. מילים בנוגע להשליחות, ואח"כ יצאו כולם ב

e 

                                                           
 141 ע'ב "ד תשפז, ב ואילך. ספר השיחות תש"ד ח"ע )לקו"ב( נ"ר )מהורש"ק אדמו"ראה שיחת כ( 6 

ה כל היוצא למלחמת בית דוד כו' )שבת נו, א(, שיוצאי למלחמת בית דוד הם תלמידי התמימים "ואילך( ד
 ו'.כ

 .. ועוד149 ע'ב ". חי310 ע'י "ואילך. ח 484 ע'ב "ש ח"ראה לקו( 7 
 .ישעי' ס, כב. סנהדרין צח, א(  8
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 מכתב הנהלת הישיבה לשלוחים לרגל התמנותם 
לשלוח מכתב  החדשה מיהרו חברי ההנהלה, אפריקה לדרום שורת מינוי השלוחיםמיד עם הגיע ב
. המכתב מתוארך טרם נסיעתם ים לבצעכולפרוש בפניהם כמה מההכנות שיהיו צרי ברכה לשלוחים

הגיעה  )ולכאורה הכוונה למוצש"ק(, אבל ע"פ מה ששמענו מהשלוחים, המכתב י"ג מנ"א תשמ"ג
לידם רק בחודש תשרי תשד"מ
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 בפרק 

 שלוחי אדוננו
 רגעים מתקופת השליחות

 d 

לשמאל: הר"י הלוי ווינבערג, הר"מ מענטליק, י"י לו, משה כ"ו טבת תשד"מ. הקבוצה בשדה התעופה בניו יארק. מימין 
 דרויאן, חיים אברהמס, אברהם כהן, שד"ב הארליג, יוסף לוי חייטאן, י"י רוזנבלום, פנחס איזאווי, מאיר אליעזר שמוקלער

 כ"ו טבת תשד"מ, במטוס. יושב במרכז התמונה: פנחס איזאווי.
 יושבים מאחוריו: י"י רוזנבלום וי"י לו. עומד מאחוריהם: חיים אברהמס
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 –חלק מחצר "תורה אקדמי" 
קמפוס החינוך המרכזי 

 דליובאוויטש ביוהניסבורג

 הבניין ששימש
 כפנימייה לשלוחים

20 Pine Rd. 

 מוצש"ק פ' בא, ג' שבט תשד"מ
מלוה מלכה בבית ר' קאפיל באכער 

 כעין קבלת פנים לשלוחים –
 (זכ ע')ראה לקמן 

מימין לשמאל: הרב לוי הלוי 
גלפרין, י"י לו וויינבערג, הרב חנוך 

)נואם(, שד"ב הארליג )מוסתר(, 
מ"מ ששונקין, מאיר אליעזר 

 שמוקלער, חיים אברהמס,
 הרב דוד חסדן
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לומדים בזאל. לימין: מ"מ ששונקין. 
 י"י רוזנבלום לשמאל:

בזאל. מימין לשמאל: אברהם כהן, 
 י"י רוזנבלום, מ"מ ששונקין

בזאל. עומדים: י"י רוזנבלום ומ"מ 
 ששונקין. יושב: אברהם כהן.
מאחורה נראה )יושב(: מאיר 

 אליעזר שמוקלער
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בדר"ח  ,השלוחים הגיעו באמצע הקיץ )בחצי כדור ההוא(. בסיום הקיץ, במוצש"ק פ' תרומה
 רשמי קבלת פניםאד"ר תשד"מ, נערכה חגיגת פתיחה לישיבה הגדולה, ששימשה גם כ

(אל-ל ע')ראה גם לקמן  תלמידים השלוחיםבשביל ה

 ההזמנה לחגיגת הפתיחה

 התשורה שחולקה בעת החגיגה



דובער ורחל שיחיו ששונקיןתשורה משמחת הנישואין של   

 יט|

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשמאל: חלק מקהל המשתתפים 
 בחגיגה

 למטה: י"י רוזנבלום נואם

 י ההנהלה החדשה.חברלמעלה: 
מימין לשמאל: הרב לוי הלוי וויינבערג,  

 הרב יוסף יצחק קסלמן,
 הרב שד"ב גראנער

לשמאל: לימין: כמה מהשלוחים. מימין 
 שד"ב הארליג, מ"מ ששונקין,

 פינחס איזאווי



 ר"ח שבט ה'תש"פ

  |כ

 

שולחן הראשי. מימין לשמאל )על סדר ישיבתם(: הרב קרוסטאג )מחברי הבד"צ(, ר' קאפיל באכער, הרב לוי הלוי 
)מוסתר(, הרב יוסף יצחק קסלמן, הרב שד"ב גראנער, י"י לו, שד"ב הארליג, אברהם כהן, מ"מ ששונקין, וויינבערג 

 פינחס איזאווי, יוסף לוי חייטאן )מוסתר(, חיים אברהמס, מאיר אליעזר שמוקלער )בקצה השולחן(

 לימין מימין לשמאל: שד"ב הארליג, מ"מ ששונקין, פינחס איזאווי

בערנהארד, שולחן הראשי. מימין לשמאל )על סדר ישיבתם(: הרב יוסף גאלדמאן, הרב מ"מ ליפסקאר, הרב נחמן 
 הר"י הלוי וויינבערג, י"י רוזנבלום )נואם(, ר' קאפיל באכער, הרב לוי הלוי וויינבערג, הרב יוסף יצחק קסלמן,

 הרב שד"ב גראנער )מוסתר(, י"י לו
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הפורים תשד"מ. סביבות ימי 
בעת ההכנות להצגה שעשו 

 השלוחים בשביל הילדים.

מימין לשמאל: מ"מ ששונקין, 
י"י רוזנבלום, משה אברהם דוד 

דרויאן, רעואל דראטמאן 
 )תלמיד במתיבתא(,

 אברהם כהן 

פורים קטן תשד"מ. כינוס 
ילדים. במעמד ההוא יסדו 

השלוחים סניף צבאות השם 
 בדרום אפריקה

 )ראה לקמן ע' לב; לד(

ד"מ. משחק כדורגל ח"י שבט תש
עם ילדי ה'היי סקול'. ע"י משחקים 
אלו הצליחו השלוחים לקרב הרבה 

 מהילדים.
שלאחרי המשחק  ,כח ע'וראה לקמן 

הזה הלכו כמה מהתלמידים על 
 .מבצע תפילין

 במרכז התמונה: מ"מ ששונקין
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באמצע מלחמת הצבעים 
)"קאלארוואר"( במחנה היומי 

 שניהלו השלוחים בחורף.

בחזית התמונה נראה )בחולצה 
אדומה( יוסף לוי חייטאן. במרכז 

 ,"מ ששונקיןהתמונה נראה מ
ומאחוריו, עומדים בין שתי השורות, 
נראים הגנרלים, יוסף יצחק לו )לבוש 
בגד אדום ארוך( וי"י רוזנבלום )לבוש 

 בגד כחול ארוך(

ל"ג בעומר תשד"מ בעת התהלוכה. 
 מימין לשמאל: יחזקאל פיינבלום

הניסבורג(, פינחס )מאנ"ש ביו
איזאווי, חיים אברהמס, מ"מ 

 ששונקין, אברהם כהן, י"י רוזנבלום

ל"ג בעומר תשד"מ. י"י לו מנהל 
 קבוצת ילדים בעת התהלוכה
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 מימין לשמאל: יוסף לוי חייטאן, חיים אברהמס, שורה ראשונהלמעלה: התמונה הרשמית של הקבוצה. 
 י"י רוזנבלום, שד"ב הארליג, אברהם כהן, פינחס איזאווי.

 מימין לשמאל: י"י לו, משה אברהם דוד דרויאן, מאיר אליעזר שמוקלער, מ"מ ששונקין שורה שניה

 (.לט-ה; לכט ע'למטה: מוצש"ק בביקור השלוחים בא' מבסיסים הצבאיים )ראה לקמן 
 עומדים מימין לשמאל: שד"ב הארליג, מ"מ ששונקין, י"י לו
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הקבוצה הראשונה לחצרות קדשנו, בתחילת אלול תשמ"ה, נערך בשביל  חזרתטרם 
 השלוחים מלוה מלכה, מסיבת "צאתכם לשלום". המסיבה התקיימה במוצש"ק פ' שופטים,

 מנה למסיבה שנשלחה לקהל עדת ישראל ביוהניסבורגזז' אלול תשמ"ה. לפנינו הה

 שליחות נוספת: אושען פארקוויי

של  וליהסתופף בצכשחזרנו לבתום ימי שליחותינו, סח הרב יוסף יצחק שיחי' לו: 
. ולכן, כאשר בסוף , לא רצינו שום דבר חוץ מלהיות שוב ליד הרבי ככל האפשריהרבי

שהקבוצה שלנו תעבור והפצרה אלינו הרב דוד ע"ה ראסקין בבקשה  חודש אלול ניגש
 , כמובן שסירבנו בכל התוקף.הישיבהולחזק את  ללמוד בתות"ל אושען פארקוויי

, נקראו כל חברי קבוצתינו ע"י הריב"ק למזכירות. הוא תשמ"ו בסיום חודש תשרי
אמר לנו שהרבי רוצה שנעבור כולנו ביחד ללמוד בתות"ל אושען פארקוויי. א' מחברי 

. הריב"ק ציטט בזה הקבוצה העיז ושאל את הריב"ק מה היה הלשון המדוייק של הרבי
איך וויל אז די קבוצה וואס איז צוריקגעקומען פון דרום אפריקה, זאלן בריו הק': "את ד

היינו כולנו בזאל דאושען  7:30". למחרת בבוקר בשעה גיין אין אושען פארקוויי
 פארקוויי לסדר חסידות... 

לאחר זמן שמענו שבעשי"ת )ד' או ה' תשרי( נכנס הרש"ג ליחידות, וביקש מהרבי 
ת ורוצים לחזק את הישיבה באושען פארקוויי, ורצו שיגיעו לישיבה ישירות, שהיו

קבוצה חזקה של בחורים, הנה הוא מבקש שהרבי יואיל נא לשלוח את הקבוצה שזה 
 עתה חזרה מדרום אפריקה לישיבה. וכך הוה.

e 
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 גפרק 

 ויכתב ספר זכרון
 דו"חות מהפעילות של השלוחים

 

להתעסק מיד , החלו התלמידים השלוחים אפריקה על אדמת דרום בואםעם 
בלהט ובמרץ בכל אשר הוטל עליהם. לראש ולראשונה, התמדה ושקידה בלימוד 

אירגנו הנגלה ולימוד החסידות, עבודת התפילה וקיום המצוות בהידור. וביחד עם זה, 
 :פעילות מסועפת בכל תחומי היהדותהשלוחים 

עם התלמידים במתיבתא )שבכלל היו מקרבים אותם במיוחד(  שיעורי תורה, הן
והן עם בעלי בתים; מבצעים, בימי שישי אחה"צ ובכלל בכל הזדמנות; הפצת 
המעיינות, ע"י שיחות בלימוד עם הרבנים וראשי ישיבות שבאזורם, והדפסת קובצי 

הצעירים;  מחנות יומיים ומחנות קיץ לילדים ;(ואילך מ ע')ראה לקמן  חידושי תורה
יומי דפגרא; כינוסים שאירגנו לכבוד התעסקות עם ילדי בית ספר היסודי ע"י 

תהלוכות ל"ג בעומר; התוועדויות בשבת קודש עם חברי הקהילה; קירוב הנוער ע"י 
משחקי כדורגל בימי שישי וראשון, ושבתונים לעורר אותם ליהדות; התעסקות עם 

צבאות ה' לילדים המקומיים; סניף ייסוד חיילים ע"י ביקורים בבסיסים צבאיים; 
 נסיעות לשבת למקומות נדחים לקרב עוד יהודי א' לתורה ומצוותיה; וכהנה רבות.

ועיקר גדול אצל השלוחים היה הפצת תורתו של המשלח, וזאת עשו ע"י שטורעם 
כל שבוע  מפרסמיםהתוועדויות הרבי שהיו אז בקהילה, וגם היו שידורי גדול בנוגע ל

קיצורים משיחות הרבי על הפרשה. השלוחים כתבו את התמליל, וא' עם  קלטת
 מאנ"ש דשם היה מקליט את הדברים.

הרבו התלמידים השלוחים לדווח למשלח מהנשמע והנעשה  ,כחיילים נאמנים
, שמחים אנו בעמודים שלפנינוסבורג. והניבי הנצורותבמקומם, וע"ד פעולותיהם 

. וכפי הראשונות שכתבו השלוחים בזמן שליחותםלהגיש את שלשת הדו"חות 
כן הוסיפו השלוחים במעשיהם הלוך וגדל,  ,שאפשר לראות, הנה ככל שעבר הזמן

 וכמאחז"ל דמעלין בקודש.

את רשימת תרומה בדר"ח אד"ר תשד"מ, וכולל  קנכתב במוצש" –הדו"ח הראשון 
 .הפעולות דחודש שבט

את רשימת וכולל  תשד"מ, ר"ח אד"שאדמוצש"ק פ' פקודי, נכתב ב –הדו"ח השני 
 .הפעולות דחודש אד"ר

את רשימת הפעולות וכולל תשד"מ,  אד"ש שלהיבנכתב  –הדו"ח השלישי 
 .אד"שדחודש 

d 
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שע"פ בקשת א' השלוחים דשם לא נשלחה לרבי( בנוגע במהדו"ק של הדו"ח הזה )הנמצא תח"י(, מופיע הוספה )
להתוועדות ביום השבת: "היות שלא הי' מחיצה, נכנסנו להשתתף בהתוועדות רק לאחר זמן, כשכבר הלכו הנשים". 

 בהמשך לזה, במלוה מלכה כתבו: "במלוה מלכה זו האט מען אויך איינגעפירט אז עס זאל זיין א מחיצה".
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 רעהיין עין וזה פעל באופן חזק מאד ק" בהמשך לדברי הר"ל וויינבערג(:) ופיבמהדו"ק של הדו"ח הזה )הנמצא תח"י(, הוס
הקבלת פנים עידד וחיזק אותנו )בין כל השאר( באופן חזק, והי' ענין יפה מאוד, ". ובסיום הדברים כתבו: "השומעים כלעל 

 ."מאתנו לזמן רבשלא תשכח 
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וישנו אצל אנ"ש, והי' יפה מאוד. ובמשך השבת דברנו  :מהדו"ק של הדו"ח הזה )הנמצא תח"י(חסר סיום העמוד. להלן מה
מאיר אליעזר שמוקלער ושלום בער הארליג עם אחד מהחיילים לביתו )שגר והתוועדנו אתם וכו', בשבת אחה"צ הלכו הת' 

לא רחוק מהישיבה( ודברו אתו ועם אחיו )שהי' לו שאלות( בנוגע ליהדות בכלל וחסידות )וחסידים( בפרט. ונהנו מאד 
גו' מש"פ כי תשא ש.ז. שיבואו עוה"פ. בזמן רעו"ד חזר הת' יוסף לוי חייטאן מאמר ד"ה וקבל היהודים  והבטיחומשבת זו, 

 ובמוצאי שבת נרשמו כל החיילים )וכן רשמו את ב"ב( לס"ת, ס"ה חמישים ושלוש.
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"ח הזה במהדורתו הסופית לא נמצא תח"י. והדפסנו המהדו"ק של עמוד זה. וכאן מקום אתנו לבאר העמוד הראשון של הדו
בקצרה ע"ד סדר כתיבת הדו"חות: קרוב לסוף החודש כתבו י"י לו וחיים אברהמס דו"ח כללי לפ"ע, עם רשימת התאריכים 

ם אותו לשאר השלוחים למלא את החסר שהיו בהם פעולות, וגם הפרטים הזכורים להם מאותו אירוע. אח"כ היו נותני
 ולפרט את הצריך פירוט, ואח"כ ערכו את הדו"ח שוב במהדורתו הסופית, שאותה שלחו לרבי.
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 קובץ "נר הדרום"
פרי עטם של ידות, פלפולים וביאורים בנגלה וחסקובץ "נר הדרום",  נערךלקראת י"א ניסן תשד"מ, 

לחביבותא דמילתא, באו כאן כריכת הקובץ, הפתח הקובץ י"ל בפועל בתשמ"ה.  התלמידים השלוחים. 
הרב מ"מ ששונקין ז"ל דבר, והפלפול שנכתב בידי אבי החתן,
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 דפרק 

 פעולה נמשכת
 ז-תשמ"ו –שניה ה הקבוצה

 

בריש אלול  אפריקה שלוחים חזרו מדרום-הקבוצה הראשונה של תלמידים
 אפריקה דתשמ"ו, נסעו הקבוצה השניה לדרום חודש החגים בשלהי. תשמ"ה

גד בליזינסקי, מ"מ ושמם:  להמשיך בעבודת הקודש של השלוחים שלפניהם.
 בערנשטיין, פנחס חן, מ"מ יוניק, מ"מ מרזוב, יוסף נמס, אברהם פרידמאן

כ"ה ביום נסיעתם,  .טוב-, חיים צבי קאניקאוו, בנציון קארף, יהודה שם)ווילשאנסקי(
התייצבו כולם ליד געה"ת, ולאחרי תפילת המנחה כאשר הרבי חזר תשרי תשמ"ו, 

לחדרו, בירך אותם באמרו )הלשון אינו מדוייק(: "פארט געזונטערהייט. עס זאלן 
 מקויים ווערן כל הברכות".

סח א' השלוחים 
דקבוצה זו, שבהגיעם 
למחוז חפצם הרגישו רחוק 
, מאד מאור פני מלך חיים

ד עתה היו ממש והרי ע
מהיושבים ראשונה 
במלכות, ליד הרבי בכל רגע 
פנוי, ופתאום מוצאים את 
עצמם במדינה זרה, במקום 
מרוחק וכו', ובפרט לאור 
העובדה שבחודש אלול 
תשמ"ה הציעו בסנאט 
להפעיל סנקציות על חברת 
 האוירונים של דרום

, וזה הוסיף לרגש אפריקה
 הניתוק משאר העולם.

בליל אדר"ח חשון 
תשמ"ו יצא הרבי 
להתוועדות, והשיחה 
הראשונה כולה הוקדשה 
לביאור דברי המדרש 

דלאחרי חה"ס אומר הקב"ה 

d 

 מכריז על בואם של השלוחים ”Wellsprings“ ב"דיירחון החה
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לבנ"י "קשה עלי פרידתכם", והרבי ביאר ההוראות שבזה בעבודה, ואיך שגם בארץ 
הוא למלך. בשיחה זו ראו השלוחים מענה ברור מרחקים הנה כל אחד מבנ"י קרוב 

 אפריקה לרגשותיהם, וכאילו הרבי אומר להם: קשה עלי פרידתכם, אבל גם בדרום
 הננו ביחד.

, וכמעשה אפריקה השלוחים התקבלו בשמחה רבה על קהל אנ"ש בדרום
הראשונים כך מעשה השניים, שנכנסו בעובי הקורה בכל הקשור לעבודתם בקודש, 

 להשפיע על העיר ועל המדינה כולה בעניני תורה ומצוותיה.

זו, היא הענין דעריכת שמחת בזכות קבוצה  אפריקה א' החידושים שהחל בדרום
בית השואבה בפומבי. במשך כל לילות חג הסוכות תשמ"ז, אירגנו השלוחים שיהיו 
רמקולים ע"ג הרכבים וריקודים סוערים עד אור הבוקר. היו כמה בקהילה שהתנגדו 

רומם לענין, אבל הרבי שלח מברק עידוד לפעולה, שזה חיזק את רוחם של השלוחים ו
 ל עניניהם ביתר שאת ויתר עז.אותם להתעסק בכ

ביום הבהיר ה' טבת תשמ"ז התקבלה הידיעה המשמחת אשר "דידן נצח", 
ובראשות השלוחים, התקבצו כל הילדים ואנ"ש ב'תורה אקדמי' ויצאו בריקודים 
ושירה וזמרה. השמחה היתה כה עצומה )ראה בתמונות בעמודים הבאים, עד 

. ומעניין, שבא' משיחותיו בשבוע ההיא, שבהתחלת הריקודים נשברו א' השולחנות
 התבטא הרבי אשר השמחה צריכה להיות, אבל לא באופן ששוברים השולחנות...

רוב השלוחים חזרו לחצרות קדשנו לפני חודש תשרי תשמ"ח. אולם כמה מהם 
בבתי כנסיות  )בליזינסקי, מרזוב, פרידמאן, קאניקאוו( נשארו בדרום אפריקה לעזור

שונות במשך הימים הנוראים.

טוב, מ"מ יוניק, מ"מ בערנשטיין, -קבוצת השלוחים. מימין לשמאל: חיים צבי קאניקאוו, פנחס חן, יהודה שם
 אברהם פרידמאן(בליזינסקי. )חסר:  ס, מ"מ מרזוב, גדבנציון קארף, י"י נמ
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ריקודים ביום הבהיר ה' טבת 
 דידן נצח –תשמ"ז 
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 ”Wellsprings“הירחון החב"די 
מדווח על מחנה גן ישראל שניהלו 

 השלוחים במשך הקיץ

 תמונות ממבצע פורים
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הכנות לאיזושהי פעולה )כנראה 
 לתהלוכת ל"ג בעומר תשמ"ז(

 אנ"ש והשלוחים

 השלוחים עם חברי ההנהלה
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 הפרק 

 באור פני מלך
 ט-תשמ"ח –הקבוצה השלישית 

 

סבורג, יליוהנ שלוחיםהת של י"א חשון תשמ"ח. התמימים מהקבוצה השלישי
הם שם בה בעבר.  היועמדו לעזוב את ניו יורק למדינה שמעולם לא  ,אפריקה דרום

של הרב  בישיבה הגדולה, תחת פיקוחם הבאים לפניהםהשליחות של את ימשיכו 
דוגמא חי' של לימוד התורה ישמשו ו, רגעוויינבהלוי ר והרב לוי אמענדל ליפסקמנחם 

 ודרכי החסידות לתלמידים, אנ"ש, וכל הקהילה.

נטע בארבער, אייזיק בארטפילד, חיים דריזין, לוי ואלה שמות השלוחים: 
קיובמאן, )בר' שד"ב( מארמולשטיין, שלמה ניובארט, שניאור פלאטקין, אברהם 

 .קיובמאן, משה קראסניאנסקי, דוב שפערלין)בר' ברוך( אברהם 

ברכת פרידה מהמשלח.  רצו השלוחים לקבללשליחות,  יציאתםכמובן שלפני 
ה זוכה להיכנס לגן ת, כל קבוצה היבחורים לישיבות הראשונות של שליחות הנותיבש

 ה שנשלחהניתן רק לקבוצ אתת. בשנים מאוחרות יותר, הזכות הזיחידולעדן התחתון 
 הופסק לגמרי., הענין , ובסופו של דברשבאוסטרליא מלבורןל

בוצה הק , היו חבריאחד התפילות שקדמו לנסיעתם אחריסדר שהאז התחיל 
ליד המעלית הסמוכה לחדרו הק' של הרבי, וזכו לשמוע כמה מילים קצרות  נעמדים
 חדרו לאחר התפילה.בדרכו למהרבי 

חברי הקבוצה הזאת ידעו שהם נשלחים לשנתיים שלימות, שפירושם שלימות 
בלי הפסקות כלל: לא ליו"ט, לא לשמחות משפחתיות, אפילו לא לחתונת אח או 

שהם יחסרו שנתיים  היתה כרוכה בזהת נפש של השלוחים מסירהעיקר אחות. ו
שלמות אצל הרבי. התפילות, התוועדויות, הדולרים, אלה היו חיים אחרים לגמרי. 

ל היה לברך אפשר היה ליתן פ"ן בידו הקדושה של הרבי לפני ראש השנה, בחור יכו
 וכו' וכו'. לקבל לעקאח, לעבור לפני הרבי לכוס של ברכה, ,על הד' מינים של הרבי

ובהילקח כל זה בחשבון, מובן שעז היה רצונם לקבל ברכה מיוחדת מהרבי טרם 
לא קיבלו תשובה. , אך לברר אם הרבי יקבל אותם היום הכניסו פתק בצהרי צאתם.

ליד הקבוצה של שלוחים ליוהנסבורג עמדה לה  מעריבתפילת וכך יצא שלפני 
תם בברכת פרידה; זו תהיה הפעם האחרונה שהם אויברך שהרבי  בתקוההמעלית 

 .שנתייםיראו את הרבי לעוד 

והדלת נסגרה  ,בחוץיל"ג המתין זאל למעלה לתפלת ערבית, הרהרבי נכנס ל
 מאחורי הרבי.

d 
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איז די  ואמר "וואיל"ג כאשר הר הגמורה אפשר לשער את הפתעתם
אותם  יקבל. נראה היה שהרבי בהלםקבוצה?". השלוחים עמדו  יאהאנאסבערג

 התחתון, דבר שלא נעשה במשך שנים!ליחידות פרטית בגן עדן 

הורה להם להתכונן, כי מיד לאחר תפלת ערבית זיהו את עצמם להריל"ג, ר שכא
 הרבי יתן להם ברכה בגן עדן התחתון. הוא ביקש מאחד השלוחים לעלות למשרד ועד

שבוע, אותו בגיה שהרבי ה"משיחות" קונטרס מעותקים  15להפצת שיחות ולבקש 
 .ר השיחות במקומו(נדפס בספ ,)בראשית/הקהל ונח/רמב"ם

. הרבי סגר אחריווהדלת יל"ג הרבי לגן עדן התחתון עם הרנכנס בסיום התפילה, 
כסף  חילק)לא  ואיחל להם "פארט געזונטערהייט" ,(ונ ע')נדפס לקמן  אמר ברכה

' ר )שהיעהונתן האקנאח"כ חילק את הקונטרס. הרבי פנה לי .לשליחות מצוה(
ונכח  י דיבר עליו בהתוועדות י"ג תשרי,בהממונה על הפעולות של הקהל שהר

ירחה טובחיוך נתן לו קונטרס ואמר: "זה בשביל ה ,(בגעה"ת כדי להקליט את היחידות
 . וסיים הרבי "זאל זיין בשורות טובות"."ירחה של הקהלטשל ההקלטה, על גבי ה

תם, שמחים מלאים בחיות וכחות למילוי שליחו השלוחים נסעו באותו לילה,
עשו תחנת ביניים הם על פי הוראות הרבי,  וטובי לב על הקירובים שזכו לקבל מהרבי.

, שם אפריקה דרוםעשו את דרכם למחוז חפצם, ואח"כ  ,דשםבישיבה  בלונדון לבקר
 חלו מיד ללמוד בישיבה.ה

שעוררה בהם  770מועה מלא עבר אפילו חודש שלם, ולאזני השלוחים הגיעה ש
 .בב' כסלו 770הספרים חוזרים ל :יארק יולחזור לנתשוקה גדולה 

ים, השלוחים זכרו את ה' טבת תשמ"ז היטב. הם חיו עם כל הפרשה של הספר
 כהמשתשמ"ה, ואת הדידן נצח שהי' בה' טבת והשמחה שני"ב תמוז מאז התחלתו ב

שהם יפספסו היו ל, בטוחים בפוע עומדים לחזוררים ע ימים. כעת, כשהספושבל
 ..., חשבו לעצמםשום בעי' לחזור לניו יארק לכמה ימים איןבטח "גילויים" נפלאים. 

שמעו חזרה של ההתוועדות שהי' מאד מיוחד. הרבי הודיע "פ חיי שרה במוצאי ש
שמועה עשתה לה כנפיים שהריל"ג ה. ראשון ביום השלוחים לכל קונטרס יחלק שהוא
 השלוחים כל, אז. בחיוב ענה והרבי יקבלו השלוחים התלמידים גם אם הרבי את שאל

וצה ממלבורן בזמן קצר לאחר מכן, הק ...לעסיאט, פריז, מלונדון, 770ל להגיע התחילו
גם להם הי' החוק של ב' שנים, והרי  הם נוסעים.שגם  אפריקה בדרוםהתקשרו והודיעו 
 .אפריקה יסעו מדרוםאם ממלבורן נוסעים, למה שלא וחשבו השלוחים, 

. השלוחים אפריקה בבוקר בדרום 7:00יו יורק ובבוקר בנ 1:00השעה הייתה כבר 
רג הוא אמר שזו החלטה קשה עהרב לוי ווינב ,ישיבההראש  ביקשו את דעתו של

 ר.אנדל ליפסקעממנחם צריך לשאול את השליח הראשי הרב שו

כרטיסי נסיעה וחיכו לתשובה. בבוקר ניסו להתקשר אליו. בינתיים הם הזמינו 
, יסעאם מישהו שו ילךר ואמר שאיש לא אבסופו של דבר, בערב התקשר הרב ליפסק

 ם הקשיבו לההנהלה ולא נסעו.על אף הקושי שבדבר, הא יטרח לחזור... של
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ביום הגיעו השמועות של יותר מאוחר חיש מהר נהפכה אכזבתם לשמחה, כאשר 
לו את הזמן טשנגרם לרבי מזה שכולם ביוהעגמת נפש  ,בב' כסלו 770מה שקרה ב

, ואיך שכולם רצו בחוץ ולא ישבו ולמדו, והשיחה שאמר הרבי בקול זעקה גדולה וכו'
ואה"ת ללמוד, ושכל השלוחים שהגיעו מרחבי תבל מיהרו לטוס חזרה  770בחזרה ל

 למקום שליחותם...

 גהרב לוי וויינבערמצאו את  הבאה, כשחזרו השלוחים ממבצעים, בערב שבת
"משיחות" וגם הגם את שכלל  ,שיחה"-א-"פאקסעומד ליד הגליונות השבועיות של 

 נדפס: של הליקוט השערדף על הרב וויינבערג הראה להם שהליקוט השבועי. את 
רבי הגיה את השיחה שהוא אמר יינו, ש". האפריקה ברכה להשלוחים לדרום "הוספה:

 !הלא דבר הואולהם לפני חודש. 

הרקע את . אבל רה שנפלה בגורלםיהנד מהזכותמאד השלוחים שמחו כמובן ש
הגהת השיחה לא שמעו עד אמצע ימי החנוכה, כאשר שהו במחנה קיץ שמאחורי 

עודו יושב ומשוחח לבקר במחנה. הגיע ליפסקאר  "ממ. הרב ("קדש ברנע")המכונה 
לאוהל בב' כסלו, הוא  נסעשהרבי  ילאחרשאגב,  והוא הזכיר כבדרך ,עם השלוחים

מיד יספר על כך לרבי  שהואיל"ג הבטיח ש"הבחורים שלי לא נסעו..." הר לריל"גאמר 
 .זדמן לוכשי

"אתמול לא הי' לי  :ר ואמר לואאת הרב ליפסק הריל"גלמחרת, ג' כסלו, מצא 
עשיתי את הל, אבל היום ומהא חזרתו יהזדמנות כי הרבי חזר לביתו מיד אחר

הוא היה מאוד לא  770כשהגיע הרבי לשיך הריל"ג לספר: "בבוקר, שליחותך". והמ
ניט איין ישיבה אין , 'ה פעמיםהתבטא בפניי כמהרבי  אתמול.מה שקרה מרוצה מ

 אמרתי לרבי '...לערנט געבליבען, ניט איין ישיבה וואס זיצט און גאנץ וועלט וואס איז
 .נשארה ללמוד סבורגוהניבישהקבוצה 

 .(ן ליכטיק"איז געוואר)דער רבי'ס פנים פניו של הרבי אירו ה, לשמע הדברים"

לאחר מכן ביקש הרבי את ההנחה של השיחה שאמר עבור הקבוצה לפני שנסעו. "
כהוספה  הנדפסהשיחה וכשלושים דקות לאחר מכן, יצא השיחה מוגה! כאמור, 

די הוא קרע את העמוד האחורי כלהליקוט של אותו שבוע, וכשהרבי קיבל הקובץ, 
 ."בנפרדלעצמו רו ומלש

להודות  הוא רצהרג, ואמר שענבידקוב להרב לוי וויהתקשר הרב חכעבור זמן, 
אך הוא רואה שהרבי כבר מצא דרך  זה שנשארו במקומם,באופן אישי על לקבוצה 

 ...בעצמו להודות להם

 ותהדו"חכל זכו לקבל תשובות ל אפריקה בשנתיים הבאות, השלוחים לדרום
שלוחים אחרים במקומות שונים, שלא תמיד זכו  .(זנ ע'לקמן  –)דוגמאות  ששלחו

אולי הם לא , לראות הדו"חות שלהםלקבל תשובות מהרבי, בקשו מהם עותקים של 
ייחסו  אפריקה . אולם השלוחים מדרוםובנוסח מדוייק כתבו את שלהם בצורה ראויה

זמן חשוב ביותר, ובכך זכות זה להעובדה שהם מילאו את שליחות הלימוד שלהם ב
 ן ליכטיג".רבה, "הפנים של הרבי איז געוואר גרמו לרבי שמחה
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  |נו

 :לשלימות הענין, נעתיק כאן את השיחה המוגהת במילואה

 לשון הברכה שאמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לקבוצת שלוחים שיחיו
 )ולעוד מקומות( אפריקה הנוסעים ליוהניסבורג, דרום

 מרחשון, לאחר תפלת ערבית, ה'תשמ"חיום ג' פ' וירא, י"א  –

 פָארט געזונטערהייט.

גו' אל הארץ  2לך מארצך וממולדתך 1עס זָאל בַא אייך מקויים ווערן "לך
אשר אראך גו' )ווָאס דָאס ברענגט( ואברכך". ובפרט ַאז אייער נסיעה איז אין 

 הָאט מען אין דעם די ברכה מיוחדת – 3ַאן אופן פון "גולה למקום תורה"
 .4פַארבונדן מיט גולה למקום תורה

ַא יָאר  – הקהלאין דעם קומט צו נָאכמער מצד דעם וואס ס'איז ַא שנת 
ווען מ'דַארף ספעציעל לך "ַאוועקגיין" פון זיך און טָאן אין "הקהל את העם 
האנשים והנשים והטף", "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם 

התורה הזאת גו' כל הימים אשר אתם חיים על ושמרו לעשות את כל דברי 
 .5האדמה"

וועט מען טיילן און מיטגעבן יעדערן פון אייך ההו"ל ז"ע  –ובהתאם לזה 
 מקומות כו'.-דָאס ווָאס ס'הָאט זיך גערעדט וועגן הקהל, בצירוף מראי

און איר זָאלט זען אויספירן דעם ענין פון "הקהל" בנוגע צו זיך, און אויך 
צו די סביבה וואוהין איר פָארט באופן פון "גולה למקום  –"נרות להאיר" זיין 

 תורה" )כנ"ל(.

ע"ד ווי ס'שטייט בנוגע  –עס זָאלן זיין בשורות טובות "תמיד כל הימים" 
 .6צו הקהל

* 
כ"ק אדמו"ר שליט"א חילק לכאו"א מהנוסעים שיחיו קונטרס הכולל: א( 

תוועדויות א' וב'(. ב( חלק משיחת חלק משיחות י"ג תשרי וש"פ בראשית )ה
 שנה זו. –ש"פ נח בדר"ח מרחשון 

.אח"כ אמר: זָאל זיין בשורות טובות

                                                           
  ) שבכותרת הברכה מופיע שהברכה נאמרה לשלוחים שב"עוד מקומות" הכוונה בזהמעניין לציין :

הוא  .ללונדוןשליח -, עמד אז להתחיל שנתו השניה כתלמידששונקיןשיחי'  חיים דובערהרב דוד החתן, 
נשאר בחצרות קדשנו עד  (, הרב מ"מ פרידמאן והרב מיכאל רייניץלברינוא יםחשלו-יםתלמידב' )ועוד 

)שעשו תחנת ביניים בלודון  אפריקה להצטרף לטיסה יחד עם השלוחים מדרום ה, וחיכלאחרי ז' מרחשון
שליח. משענה -האם הוא תלמידמישהו שאלו ומיד  770כמה זמן לפני היחידות, הוא נכנס ל. כנ"ל בפנים(

כל מי אשר בשם לחיוב, אמרו לו שהרבי עומד לומר שיחה לתלמידים השלוחים לדרום אפריקה, וש
ל"ג עד"ז, והלה אישר את כניסתו. . הוא התעניין אצל הרישליח יקרא, מוזמן להשתתף ג"כ-תלמיד

 !השיחהגושפנקא דמלכא, כאשר הרבי הגיה את זה בכותרת  השתתפותם קיבל
 .פ לך לך"ר(  1
 (.ה. ועוד"ו. תש"ה לך תרס"מרצונך ורגילות )מדות( שלך )סד(  2
 .ד"ד מי"אבות פ(  3
 .ט. ועוד"ז ס"מ תשמ"פ מטו"ראה גם קונטרס משיחת ש(  4
 .יג-וילך לא, יב(  5
 .ל בפנים"כנ", כל הימים אשר אתם חיים על האדמה"(  6
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 ותמענות הרבי לדו"חדוגמאות מ
שלוחים של הקבוצה תלמידים הה

 השלישית לדרום אפריקה.
בראש הוסיף הרבי  לשמאלבמכתב 

 בכתי"ק: ]קבלת המכ'[המכתב 
 ]וכו'[ והדו"ח
להצלחה בכה"ע ולפני החתימה: 

 ]בברכה לחנוכה מאיר ושמח[ו

 



 ר"ח שבט ה'תש"פ

  |נח

יחידות לתלמידי הישיבות והתלמידים השלוחים –הוספה   
בשלהי חודש תשרי תשמ"ח, כרגיל בשנים ההם, ערך הרבי יחידות כללית לתלמידי הישיבות שהגיעו 

לשהות בצילא דמהימנותא. היות ובאותם שנים לא היו יחידויות פרטיות לקבוצות תלמידים השלוחים 
ה שיצאו לישיבות ברחבי העולם, היו התלמידים השלוחים מצטרפים ליחידות זו, וראו בה כעין ברכ

גם השלוחים שעמדו לנסוע לדרום אפריקה נטלו חלק ביחידות זו, פרטית לקראת שליחותם החדשה. 
יחה זו שמבלי לדעת שבעוד שבועיים יזכו ליחידות פרטית כמסופר לעיל. והיות שחלק חשוב מ

של התלמידים השלוחים, ראינו לנכון לצרף אותה בכאן, לשלימות וזכותם הקדיש הרבי לתפקידם 
 הענין.

 כ"ו תשרי תשמ"ח –יחידות כללית )חלק מ(

הדגשה נוספת בכל זה, כיון שזכיתם ובהשגחה פרטית נבחרתם לנסוע למקום ג. 
אחר, ״גולה למקום תורה״, והיינו שאותו המקום הוא אמנם ״מקום תורה״, אבל אתם 
זכיתם ללמוד שם תורה באופן ד״גולה למקום תורה״, כיון שאין זה המקום שבו 

וחונכתם עד עתה, ומכיון שזה גופא )הגלות למקום תורה( הוא ענין של גודלתם 
 פרישות, הרי זה מוסיף הצלחה מלמעלה, להצליח בנסיעתו ובלימודו כו'.

הכרח גמור בעבודה, ועבודה ״כדבעי״  –אמנם, כדי שההצלחה תבוא בפועל 
ן התורה )בלשון הגמרא( ב״מעלות״ שהתורה נקנית בהם, ועאכו״כ בנדו״ד, כאשר קני

צ״ל באופן כזה שאח״כ יהי׳ שם משפיע, ״נר להאיר״, על התלמידים שיבואו לשם, 
שהרי כדי להשפיע על הזולת, צריך להיות אצלו הרבה יותר ממה שברצונו להשפיע, 
וכפי שרואים במוחש, אשר ההשפעה )בתחילתה עכ״פ( איננה פועלת בשלימות, 

עה בכלל, ובפרט כדי לקלוט והמושפע נצרך למשך זמן כדי לקלוט את ההשפ
ולכן, צריך, מלכתחילה, להשפיע לו ביד רחבה, ובתכלית השלימות, ועוד  –בשלימות 

 יותר מזה, כדי שכל המצופה ממנו יבוא בפועל.

ובפרט שבאים אל המושפע בתור ״אורח״ )ממקום אחר(, שבודאי צריכים 
בנה והשגה בתורת להוראות דוגמא חי׳ ובולטת עוד יותר, תוספת עומק ורוחב בה

 הנגלה ובתורת החסידות. 

עי״ז יהי׳ מילוי השליחות כדבעי, עד שיתנהג בהתאם לרצון המשלח שהוא, 
כידוע, כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו המצפה שכאו״א מכם יעשה את כל התלוי בו 

״איני מבקש כו׳  –במעשה, וביחד עם זה  –הן במחשבה והן בדיבור, ועוד והוא העיקר 
 פי כחן״, היינו שלכאו״א ניתנו הכחות הדרושים לקיום כל זה בפועל.אלא ל

ישנם ענינים שבהם אי אפשר לצאת י״ח ע״י עשיית ״זכר״, אלא  –ובסגנון האמור 
צ״ל הדבר עצמו ובתכלית השלימות )״מיט דעם גַאנצן פַארנעם״(. ועד״ז בענין 

היא עצמה היא הכוונה השליחות שניתנו לכם, שאיננה בתור ״זכר״ לענין אחר, אלא 
להפיץ במקום השליחות תורת הנגלה ופנימיות התורה, תורת החסידות, במדה  –

 גדושה, ועד שיהי׳ לימוד התורה באופן כזה שהקב״ה רוצה שילמדו את תורתו.
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ע״פ האמור מובן שעל כל אלו שזכו להיות שלוחים לדעת את האחריות ד. 
חר שנבחרו להיות שלוחים. ונוסף לזה הזכות, מא –המוטלת עליהם, וביחד עם זה 

״הבא לטהר מסייעין אותו״, היינו שאם רק מחליטים בתוקף המתאים  –)כאמור( 
אזי דבר ברור הוא שיבצעו  –לקיים את השליחות, ולאח״ז פועלים בה באופן ד״יגעת״ 

"ומצאת״, היינו דמכיון שהפעולה באה לאחר היגיעה  –את השליחות, ויתירה מזו 
( תהי׳ ההצלחה באופן של מציאה, כלומר הרבה יותר ממה שהיגיעה יכולה )״יגעת״

לפעול מצד האדם המתייגע, אלא לפי ערכו של נותן המציאה, שהוא נשיא דורנו, 
 המשלח, בשליחותו של הקב״ה, מקור כל הברכות ונותן התורה.

שתבוא  –ויהי רצון שיעשו בכל ענינים אלו מתוך החלטה הכי גמורה, והעיקר 
 למעשה בפועל, ״המעשה הוא העיקר״.

ולהוסיף, אשר )כמדובר בארוכה בכמה התוועדויות האחרונות( בבואכם למקום 
החדש עליכם לזכור את כוונת שליחותכם, דמכיון שבלא״ה, גם קודם בואכם, היתה 
אותה העיר ״מקום תורה״ )כנ״ל( ואעפ״כ נשלחתם לשם, הרי זה כדי שתפעלו שם 

המקום, וחידושים כאלו בלימוד התורה, עד שלא תהי׳ שאלה חידוש כזה בהנהגת 
 .תורה״ עד לפעולה באופן ד״ומצאת״ מפני מה נשלחתם ותפעלו בה״מקום
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 קונטרס זה מוקדש

 לזכרון ולעילוי נשמת

 האי גברא

 ב ונפש לכ''ק אדמו''ר נשיא דורנומקושר בל

 כשהיינו ביוהניסבורג, דרום אפריקה ת ונפלאותאשר פעל והצליח גדולו

 שען פארקווייוולאחמ''כ בישיבת תומכי תמימים א

 אאהיי ,ואח''כ בשליחותו הק' בעיר אקראן

 אחינו וידידינו בשליחות

 בן הרב אברהם יצחק שליט''א 'הע' מנחם מענדלהרה''ח ר' 

 ששונקין

 'טע'ה'תשנפטר במיטב שנותיו, ביום ג', שמחת תורה, 

 ולזכות משפחתו שליט''א, ובנו החתן, דובער וזוגתו שיחיו



 שליחות לדרום אפריקה ואושען פארקווייב תו'י חברי קבוצע'מוקדש 

 

 


