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הפעם השמינית שארגון את"ה זו 
המרכזי ב-770 פותח את שערי 
מישיבות  דוד".  בית  "חיילי  הקיץ  ישיבת 
התאספו  ארה"ק  רחבי  בכל  תות"ל 
התמימים  מתלמידי   )!( כ-130  והתקהלו 
בעיר  ברנה'  'לציון  המפואר  לקמפוס 
התורה והחסידות ביתר-עילית, לשבועיים 
תמימים של ניצול 'בין הזמנים' המוקדשים 
במילואם להתקשרות איתן לנשיאנו כ"ק 
ולציפייה  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר 
עזה לרגע המיוחל מכל בו נזכה שוב לחזות 

באור פני מלך חיים.

מעלות  ומבארים  המחפשים  "רבים 
הרבי  פותח  כך  חב"ד",  נשיאי  וגדולת 
בו  השי"ת  תמוז  מג'  המיוחד  מכתבו  את 
מעמיד את אדני היסוד למהותו של נשיא 

הדור כ"ראש ומוח" לכל.

דומה כי על אותו מטבע לשון ניתן לומר 
בפה מלא לכל המחפשים ומבארים מעלות 

וגדולת ה"ישיבת קיץ", אם בלימוד הפורה 
בלחלוחית  הספוגה  באווירה  או  והרענן, 
חסידית, ואם בפארבריינגנע'ס, ההרצאות 
והסדנאות עם טובי המשפיעים – אשר כל 
אלו ועוד נכללים כאחד בנקודה התיכונה 
החודרת ואופפת את ה"ישיבת קיץ" כולה 
על כל פרטיה: סדן עליו מייצרים תמימים 
המסורים בכל ליבם ונפשם לאילנא דחיי', 
יצליחו  עדי  מנוח  מוצאת  לא  נפשם  אשר 
התגלות  את  דוד"  בית  כ"חיילי  לפעול 

מלכותו לעין כל למטה מעשרה טפחים! 

עומד  הלזה  הייצור  פס  מאחורי 
מובחרים  תמימים  שורת  המונה  צוות 
ש'התבשלו' היטב בד' אמותיו דנשיא דורנו 
ובאווירת "בית חיינו" משך שנת ה'קבוצה' 
ולאחריה, ועתה, מקרינים הם את ה'קָאך' 
האצור בקרבם בלב התלמידים הצעירים, 
סובבים  קיץ"  ב"ישיבת  החיים  כאשר 
כולם סביב הציר המרכזי – 770. הגעגועים 
דו- בכל  ונשנים  חוזרים  לרבי  שוב  להגיע 

הלשון.  במטבע  לשגורים  והופכים  שיח 
שם  הוא  לכך  הבולטים  הביטויים  אחד 
ה'קבוצה'  שנת  על-פי  המכונה  הקבוצות 

שלהם... 'קבוצה תשע"ג'...

'כנס  של  הראשונים  ברגעיו  עוד 
ניתן היה לחוש בריח ה"ישיבת  הפתיחה' 
את  המרים  ריח  באוויר.  המרחף  קיץ" 
בה  אחרת  לאטמוספרה  אל-על,  הלבבות 
משפחת  אחת.  כמשפחה  כולם  חשים 

החסידים...

"תומכי-תמימים ליובאוויטש", זהו סוג 
תמימים  של  קיץ"  ב"ישיבת  שזרם  הדם 
האמונים על הנחיותיו הברורות של נשיאנו 
ואינם מכירים במושג המכונה 'חופש'. אלו 
על-מנת  המתגבר  כמעיין  בהמוניהם  באו 
היסוד  אדני  את  אלו  משבועיים  לשאוב 
התמימים  כתלמידי  ותפקידם  למהותם 
בשנה  שבועיים  קינדער".  רבי'נס  "דעם 

שהדיה מכים על כל השנה כולה...
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אחד הדברים המרכזיים ב"ישיבת קיץ" אותו מצפים התמימים לדעת בקוצר רוח, הוא ללא ספק 'הנושא היומי' של יום המחר. 
דבר אותו יחשפו בסיום ה'וידאו היומי' של אותו יום כהכנה ליום המחר.

היום  כל  ולחיות.  לדעת  מוכרח  תמים  אותם  החסידיים  המסרים  להחדרת  ביותר  היעיל  האמצעי  הוא  היומי'  'הנושא  ובכן, 
כולו חדור באותו הנושא, החל מ'ַארום' המודעות מקטעי שיחות ומכתבים סביב 'הנושא היומי' התלויות ברחבי השטח, בסדנאות 
ובסמפוזיונים, בתכנית המיוחדת לאותו יום, בשיחה על הנושא הנלדמת ב'סדר ליקוטי שיחות' וכלה ב'וידאו היומי' שהוכן במיוחד 
לאותו יום, כאשר שיחה וקטע מיוחד מהרבי סביב 'הנושא היומי' מחדירים את הנושא ללבבות התמימים יותר מכל דבר אחר. זאת 

בנוסף למעלה הנפלאה שנפעלת בנפש תלמידי התמימים ב"ציור פני הרב" מידי יום ביומו...

בהתייעצות עם משפיעים, נבחרו השנה נושאים יומיים המהווים בעצם רצף ומבנה אחד. הלא הוא ה'ציור קומה' הכללי של 
תמים, כפי שהוא צריך להעמיד את עצמו על הדרך אשר סללו רבותינו נשיאנו, בהתקשרות איתן לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א, חדורה במטרה ובתכלית המכוון של "דור השביעי" להשלים את הדירה לו ית' בתחתונים. תפקיד שקיבל את הגדרתו לימינו 

אנו לאחר הסתיים "עבודת הבירורים": "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש"!

ועל-פי סדר הימים כפי שזה השתלשל ב"ישיבת קיץ": "תורתם אומנתם", "אהבת ישראל", "עבודת התפלה", "הקהל את העם", 
"לימוד תורת הנשיא", "הפצת המעיינות", "פָארן צום רבי'ן", "קבלת פני משיח צדקנו".

יום שני י"ג מנחם אב, הנושא היומי - "תורתם אומנתם"
היום הראשון המלא ב"ישיבת קיץ" נפתח בנושא היומי של "תורתם אומנתם". 
אין ספק כי זהו אכן הענין המהווה היסוד והבסיס במהותו של תמים, אשר כלשון 

קודשו, "עיקר ענינו של תמים" הוא בלימוד התורה מתוך התמדה ושקידה.

כבר ב"סדר" הראשון, מורגש באוויר כי ה'קָאך' המיוחד סביב העניין נותן כבר 
את אותותיו בזַאל המלא בתמימים הרכונים על גמרותיהם, מעמיקים בחומר הנלמד. 
ניכרת במיוחד הכמות הגדולה של אלו המצטרפים ל'מסלול העיוני' המכינים כעת את 

כל המפרשים הנדרשים להבנת השיעור.

רב  הכהן,  שי'  לעמיל  אשר  הרב  הרה"ג  מיוחד,  אורח  מגיע  הצהריים  בתחילת 
קהילת חב"ד ה'קמפוס' ביתר-עלית, הנותן משא מיוחד בפני התמימים אודות ההכרח 
והחיוניות של לימוד התורה, המהווה ה"מזון" של הנפש האלוקית, ובלעדה, אף לכל 

ה"לבושים" של הלחלוחית החסידית לא תהיה נצחיות...

"איינס ַאנטקעגן הונדערט"
הצוות  רב  בעמל  הכינו  אותה  המיוחדת  התכנית  הונדערט".  ַאנטקעגן  "איינס 

הרוחני, נפתחת בגדול ומשאירה את כל התמימים פעורי פה...

בשעת ההפסקה נערך מבחן מיוחד שמקיף בשאלותיו את כל התחומים כולם, הן 
בידע תורני והן בידע היסטורי בעיקר בתולדות חב"ד, כאשר זה שמקבל את הציון 

הגבוה ביותר מתיישב ראשונה על במת המשחק – אחד מול כל ה"ישיבת קיץ"...

על המסך מוקרנת השאלה הראשונה בתצוגה מיוחדת שהוכנה מראש – באיזה 
פארבריינגען אמר הרבי לראשונה "הדרן" על הרמב"ם?!

המתח מורגש באוויר. רבים הם המתלבטים בין י"ט כסלו ליו"ד שבט ה'תשל"ה, 
וההתוועדות  כסלו  י"ט  של  הנכונה  בתשובה  ובוחר  מפתיע  הקהל  רוב  לבסוף,  אך 
צופים  הקרובים,  בספסלים  מתיישבים  זו  בשאלה  שנפסלו  אלו  גם  שלאחריה. 
בכל  עצום  ידע  רוחשים  ובעיקר  המתמודדים  את  מעודדים  מרותקים,  במתרחש, 

התחומים כולם.

וכך מתקדמים שאלה אחר שאלה כאשר כל מתמודד יכול לבחור באפשרות לעצור 
ולקבל את ה'סט' המגיע לו, או להמשיך הלאה בשאלות קשות יותר בתקווה להצליח 

ולזכות ב'סט' גדול יותר מתורת רבותינו נשיאנו...

הנושא והוידאו היומי

הגה"ח הרב אשר לעמיל שי' הכהן

התכנית 'איינס אַנטקעגן הונדערט' בעיצומה
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במשך ימי ה"ישיבת קיץ" נערך מבצע מיוחד שכלל ראשית כל ניקוד מיוחד על הגעה בזמן המדויק לסדרים, בו 
מתבטאת ה"ההגבלה עצמית" של רבותינו נשיאנו, וכן ניקוד על מבחנים בכל החומר הנלמד, הן בחסידות, עיונא, הלכה, 

גאומ"ש ולקו"ש.

מבחנים מיוחדים הוכנו עבור 'המסלול העיוני', מסלול ש'כבש' כמות ניכרת מתלמידי התמימים, שחפצו לנצל את 
'בין הזמנים' בתוספת מיוחדת בלימוד, הן בכמות והן באיכות. דבר שהתבטא בין היתר באחד מחידושי השנה ב'סדנאות 

המדריכים' שהתקיימו בהפסקות בנושאים רב גווניים, כמו על השתלשלות "תורה שבעל-פה" ופרטיה.

ניקוד מיוחד ניתן גם על כתיבת 'הערה' על החומר הנלמד בקובץ "הערות" של ה"ישיבת קיץ", כאשר ניקוד גבוה 
יותר ניתן לאלו שכתבו 'הערה' בתורתו של נשיאנו – תורתו של משיח, זאת במטרה להגביר את ה'קָאך' המיוחד ב"לימוד 

תורתו".

התוצאות היו מפתיעות. רובם ככולם של תלמידי התמימים נטלו חלק במבצע המיוחד. וכך ניתן היה לראות מידי 
בוקר, שורה של בחורים מוודאים אצל הרושמים על הגעתם המדוייקת ל'סדר'...

יום שלישי י"ד מנחם אב, הנושא היומי - "אהבת ישראל"
ה"סטיימנט" כך זועקות הכותרות עוד מבוקרו של יום. למי שלא הבין מדובר 
ב"הצהרה" המיוחדת של כ"ק אדמו"ר שליט"א בפארבריינגען קבלת הנשיאות 
ביו"ד שבט ה'תשי"א. שיחה אותה שומעים התמימים באותו יום כאשר עוקבים 

אחר כל מילה בדף שהודפס במיוחד עבור זה.

המטרה בכך להחדיר ביום המיוחד לנושא "אהבת ישראל" את אשר הבהיר 
הרבי באותו ה"סטיימנט" אשר ע"י "אהבת ישראל" מגיעים ל"אהבת ה'" ו"אהבת 

התורה", והיא היא הפתיח והמבוא לקיום כל התורה כולה.

לאחר שמיעת השיחה יוצאים התמימים לפעילות "הסטיימנט". פעילות 'כיבוש' 
במלוא מובן המילה, כאשר בכל תחנה של הפעילות עליהם לעשות פעולה מיוחדת 

להאיר את העולם באור החסידות ודרכיה – ביטוי מלא ל"אהבת ישראל".

בדרך מקורית במיוחד מגלה הקבוצה את המקום הבא אליו צריכה להגיעה. 
זאת באמצעות הרמת טלפון לאחד מגדולי המשפיעים בתולדות חב"ד המספר להם 
סיפור או 'ווָארט' מיוחד הקשור ל"אהבת ישראל" מתקופתו הוא, בו טמון גם רמז 

על מיקום התחנה הבאה ועל המשימה הנדרשת בדרך "להאיר את העולם"...

וכך ניתן לראות באחד הצמתים קבוצה שלימה מצטופפת לשמוע היטב את 
דבריו של החסיד ר' זלמן זעזמער, ולאחר דקות מספר של התייעצות, פותחים הם 

בניגון ה'מארש' לכיוון "גן השלושה" לקיים שם "כינוס הקהל" עם כל הילדים...

מקורית  ובמתנה  אחד,  לכל  בספר  זכתה  הראשון  למקום  שהגיעה  הקבוצה 
כאשר זכו מאותו יום עד סיום ה"ישיבת קיץ" ללמוד את ה'תניא היומי' מתוך 

ספר תניא שהתקבל מידו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

מבצע "שמירת הסדרים"

בשיחה עם ר' חנוך הענדל קוגל...

באחד מ"כינוסי הקהל" ברחבי העיר

הת' יחזקאל שי' שייקביץ, תות"ל לוד:

יחד עם המשפחה או להגיע ל"ישיבת  האמת היא שהתלבטתי רבות האם להישאר 
קיץ", ולבסוף מוכרח אני לומר כי באם חשבתי שזו לא יותר מ'מסגרת' חסידית לימי הקיץ, 
נוכל לקבל  יסודות באופן אותו לא  לך  כי מדובר במקום שמעניק  הרי שנוכחתי לראות 
אפילו בישיבה, אם בלימוד 'שיחה' או ראיית 'וידאו' של הרבי באופן שאתה מרגיש חלק 
מהענין, או בהכרח ניצול הזמן כמתאים ל'תמים', והכל כפי רצון הרבי מה"מ שיהיה זה 

חדור בענין של "קבלת פני משיח צדקנו".
תודה רבה על הכל.
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יום רביעי ט"ו מנחם אב,
מסע מיוחד בעקבות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע - שמונים שנה

היומן  את  בשקיקה  התמימים  קוראים  עיה"ק  חברון  לכיוון  באוטובוסים  עוד 
לפני  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  המיוחד  ביקורו  את  המתאר  והמרטיט  המיוחד 
שמונים שנה בדיוק. כבר ברגעים אלו ניתן לחוש כי המושג 'טיול' בישיבת קיץ משלב 

כה חזק את ה"נפש בריאה" ב"גוף בריא"...

ר'  הרה"ח  עם  מיוחד  חסידות  בשיעור  ומשתתפים  המכפלה"  ל"מערת  מגיעים 
זלמן שי נוטיק שהצטרף במיוחד למסע, המבאר ביסודיות את שיחת כ"ק אד"ש בענין 

התוקף הנדרש בעבודת ה' מבלי להתפעל כלל מכל "המדבר הגדול והנורא".

לאחר תפילה מיוחדת שהופכת את המקום ל"תומכי תמימים" של ממש, יורדים 
ונשא תפילה  כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ  בה עמד  כולם למיקום ה"מדרגה השביעית" 
חרישית. ניגון "הבינוני" נפצח באחת וההתרגשות גואה. קוראים את פרק התהלים 

של הרבי ומבקשים ודורשים את ההתגלות הנכספת בהכרזת הקודש "יחי".

נפתח  ידיים  רחב  ומעגל  לוי'ק  לר'  ההקפות  בניגון  פוצח  המדריכים  אחד  ואז, 
ברחבת "מערת המכפלה", סוחף אליו מבקרים רבים שלא יכולים להישאר אדישים 

לצד המראה המלבב המתגלה לעיניהם המשתאות...

לסיור מיוחד במקומות השייכים לחב"ד זוכים התמימים, בליווי צמוד של אחד 
יחידויות  בין היתר עשרות  פורטר המספר  שי'  מנחם  ר'  השלוחים למקום הרה"ת 
היישוב  חיזוק  נדירות שהיו בהתערבותו הישירה של הרבי שליט"א למען  ועובדות 

היהודי בכלל ואת המקומות אותם קנו רבותינו נשיאנו בפרט.

מתיישבים  בו  נ"ע  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  קנה  אותו  בביהכ"נ  מתחיל  הסיור 
התמימים לאמירת "לחיים" ומנגנים יחד את ניגון "הקַאפעלייע". ממשיכים הלאה 
הצדקנית  הרבנית  בציון  וכלה  לאחרונה,  שנבנה  הרש"ב"  ול"היכל  רומנו"  ל"בית 

מנוחה רחל.

אדמו"ר  כ"ק  היה  גם  שם  אימנו,  רחל  קבר  לכיוון  לאוטובסים  חזרה  עולים 
מהוריי"צ בביקורו המיוחד בארה"ק ואף הדליק במקום ח"י נרות. מנהג אותו לא 
מפספסים התמימים של ה"ישיבת קיץ" במסע המיוחד המוקדש כולו לציון ה"שמונים 

שנה"...

את הטיול המיוחד חותמים התמימים במסלול אופניים מיוחד, כאשר בין-לבין 
ניגונים לבביים מכיוון אחת הקבוצות במסלול, מעניקים לטיול הנאה  ניתן לשמוע 

חסידית של ממש...

ניגון ההקפות לר' לוי'ק ברחבת "מערת המכפלה"

בשיעור חסידות עם הרה"ח ר' זלמן שי' נוטיק
ב"מערת המכפלה"

בכניסה לציון הרבנית הצדקנית מנוחה רחל

בקבר רחלמעיינים בכתבי-יד עתיקים למשפחת סלונים

במסלול אופניים בסיום היום
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יום חמישי ט"ז מנחם אב, הנושא היומי - "עבודת התפלה"
"יעדער תמים ווָאס הָאט געלערנט אין תומכי תמימים ובפרט לאחר כמה שנים 

איז שייך צו עבודת התפלה".

זהו השלט שקידם את פניהם של התמימים בהגיעם לזַאל ביום שהוקדש לנושא 
הוחדר  זה  ענין  כי  לומר  ניתן  קיץ"  ב"ישיבת  אך  אמרנו,  'שלט'  התפלה".  "עבודת 
אשר  כתמימים  מציאותם  עם  אחד  דבר  הנהיה  באופן  התמימים  של  בעצמותיהם 
"עבודת התפלה" מהווה אצלם עניין הכי מרכזי בגילוי האלוקות בקרבם באופן אשר 

יפעפע בכל פרטי חייהם.

'המשך' מאמרים בענין חשיבות "עבודת התפלה" שנלמדו לאורך כל ה"ישיבת 
ל'הכשרת הקרקע'  ותרמו רבות  קיץ" העלו את הנושא קרוב לליבם של הבחורים, 

ליום שהוקדש כולו לנושא.

בסימפוזיון מיוחד ענו שלושה מהמדריכים על שאלות שהגישו הבחורים בשעות 
מתלמידי  לרבים  שנשמעת  הזאת  הדרישה  את  ליישם  ניתן  וכיצד  האיך  הבוקר, 
התמימים ככמעט 'בלתי אפשרית'. מטרה שהושגה היטב בזכות העובדה שהיו אלו 
לעולם  הענין  את  שקרבו  מכל,  יותר  התמימים  של  לעולמם  הקרובים  המדריכים 

המעשה שלהם...

התכנית ויזואלית
כהמשך אחד לסימפוזיון המיוחד שפתח צוהר בליבותיהם של התמימים לנושא 
בה  המיוחדת  הויזואלית'  ב'תכנית  התמימים  משתתפים  הלזה,  והנעלה  החשוב 
אדמו"ר  כ"ק  נשיאות  שנות  מכל  נדירות  ותמונות  וידאו  קטעי  המסך  על  מוקרנים 

שליט"א, בעיקר בזמני תפילות, ועל הבחורים היה לזהות את המעמד.

על-מנת  נציג  שולחת  מהן  אחת  וכל  קבוצות  לארבעה  מחולקת  קיץ"  ה"ישיבת 
לפענח את הרקע למופיע על המסך. לנציג יש אפשרות להוסיף פרטים ובכך לזכות את 

הקבוצה בעוד נקודות שיקדמו אותה להוביל ראשונה מבין כל הקבוצות.

לעת ערב, שומעים התמימים את שיחת י"ג תשרי ה'תשמ"ג בה נשמע קולו הק' 
של כ"ק אדמו"ר שליט"א בטון מיוחד ספוג בכאב רב על העובדה שיכולים לעבור 

תפילה שלימה מבלי לחשוב כלל וכלל שעומדים מול "ממה"מ הקב"ה"...

ה'וידאו היומי' שבא בהמשך לכך תורם אף הוא את חלקו בעניין, וכמו לתת לעשר 
מגיע  היום,  במשך  דובר  עליה  התפלה"  ב"עבודת  הדרישה  את  לעכל  הנפש  כוחות 
הפארבריינגען המיוחד עם הרה"ח ר' יעקב שי' שמואלביץ, שליח כ"ק אד"ש מה"מ 

לבית-שאן, שמניח את הדברים 'על השולחן':

"תמימים יקרים, באם חושבים הנכם שבשמיעת סימפוזיון על "עבודת התפלה" 
תוכלו לצאת ידי חובת ההתעוררות וההתקדמות בעניין, הרי ששום דבר לא נפעל כאן!

"על כל אחד ואחד לדעת כי מוכרחת להיות עבודה עצמית פנימית בה הוא ינסה 
להניח את שאר המחשבות על הצד ולהתרכז ולו לדקות ספורות בחשיבה אודות "ַא 

וואו מען שטייט"...

בשיעור חסידות ב'המשך' מאמרי "עבודת התפלה"

באמצע פיענוח פרטי האירוע ב'תכנית הויזואלית'

הרה"ח ר' יעקב שי' שמואלביץ בפארבריינגען

הת' יחיאל שי' אלפנביין, תות"ל נתניה:

ראשית כל יישר כח על הבחירה של 'המשך' המאמרים בנושא 'עבודת התפלה' שמאוד 
קירבו את הענין החשוב הלזה לליבנו פנימה, ובמיוחד ד"ה "ויחד לבבנו" ה'תש"א. 

יש לציין את הנושאים היומיים שהיוו רצף ומבנה אחד ב'ציור קומה' של תמים, שאף 
הפך ל'מושג' לאורך כל ה"ישיבת קיץ". מבנה אותו קבלנו והפנמנו במשך ימיה הנפלאים 
מה'ציור  חלק  המהווים  רבים  כה  פרטים  מגלה  בחור  לפתע  כאשר  קיץ",  ה"ישיבת  של 

קומה' של תמים, אך כולם כאחד – נקודה אחת של התקשרות לרבי...
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ש"פ עקב - בסימן "הקהל את העם"

שבוע נפלא חדור כולו בהתקשרות לרבי מגיע אל סיומו ושלימותו, וכעת פורסת 
השבת את כנפיה על קמפוס ה"ישיבת קיץ" והתמימים נכנסים יחדיו לתוך שבת 
מיוחדת שהוכרזה ע"י הצוות הרוחני כ'שבת הקהל'. בשבת זו מונח דגש עיקרי על 
ייחודיותה של שנה זו – שנת הקהל, ועל דרישותיו של הרבי מאיתנו בעמדנו בשנה 

מיוחדת זו.

ה"מבצעים" בשיא ה'שטורעם' בצהרי יום שישי ברחבי ירושלים עיה"ק ת"ו, 
בחיות  שמתקיימים  שבת  וקבלת  מעריב  לתפילת  ביותר  הטוב  הפתיח  את  היוו 
יוצאת מן הרגיל ברוח הלימוד של ה"דבר מלכות" השבועי, כאשר לאחריה פונים 

התמימים בהמוניהם לעבר סעודת שבת ופארבריינגען בחדר האוכל.

במידת מה את  מזכיר  הנהדר שאף  במחזה  לצפות  ניתן  הלילה  כאן, במשך 
ה'יומי דפגרא' ב-770 כאשר בכל פינה פורצת לה התוועדות חמה ולבבית של כמה 
מדריכים המוקפים בעשרות תמימים המטים אוזניים לכל מוצא פי המדריכים 

האהובים.

השבת  של  המרכזית  ההתוועדות  אך  בהחלט,  נפלאות  הלילה  התוועדויות 
היא ללא ספק זו המתקיימת למחרת ביום בסיום התפילה, יחד עם אורח השבת 
הרה"ח ר' מנחם מענדל שי' הכהן פרידמן שליח כ"ק אד"ש מה"מ לאור יהודה. 
פארבריינגען  לאווירת  כולו  הזַאל  את  ומכניס  כדבעי  לחיים  אומר  פרידמן  הרב 

תוססת. והנה אחת מדברותיו:

חזן  עומד  הרבי  את  כששמעתי  אצלי  שהתעורר  'הרגש'  או  מחשבה  "זוהי 
יראי  יהודים  ואומר את ברכת "על הצדיקים". בברכה מנויים סוגים רבים של 
ה': צדיקים, חסידים, זקני עמך בית ישראל, פליטת בית סופריהם, גרי הצדק, 
אך הדגש בניגון המיוחד בו מתפלל הרבי מגיע דווקא כשמגיעים ל"כל הבוטחים 
ניתן לשמוע בבירור את ה"ושים חלקנו עמהם" המיוחד...  בשמך באמת". כאן 
וממשיך הרב פרידמן: "היום הנקודה היא להמשיך לבטוח ברבי עד הרגע האחרון 
ולבשר לכולם את הנבואה של הרבי מבלי להתבייש. פשוט לבטוח ברבי ולהישאר 
נאמן על-אף החושך הכפול והמכופל המאיים על גחלת האמונה להיכבות, ודווקא 

על סוג כזה של יהודים מדגיש הרבי: "ושים חלקנו עמהם"... 

המרכזיים  המקומות  באחד  מתקיימים  רבתי  דא"ח  וחזרת  ניגונים  סדר 
ברחובה של עיר התורה והחסידות, כאשר מסביב מתקבצים להם חסידים רבים 

משאר החסידויות שנשאבו אל קולות ניגוני חב"ד העמוקים...

'זאַל' שוקק חיים...

"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב"

בניצול ההפסקות ב'כיתת וידאו'

"שבת אחים גם יחד"...

אחד המדריכים בשיחה לבבית 

"נפש בריאה בגוף בריא"
במתחם הקמפוס המפואר 'לציון ברנה'
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י"ט-כ' מנחם אב, הנושאים - "לימוד תורתו" ו"הפצת המעיינות"
פארבריינגען עם הרבי, ותכנית 'תמימים כמניחים'

אם היו מספרים לכם שכזה דבר התרחש בין כותלי ה"ישיבת קיץ", בהשתתפות 
בחורים שטרם עלו לישיבה גדולה, ספק אם הייתם מוכנים להאמין...

מאה  כאשר  תורתו",  "לימוד  לנושא  שהוקדש  ביום  המציאות  הייתה  כזאת 
ללא  והפכו  הרבי,  עם  מיוחד  בפארבריינגען  השתתפו  התמימים  תלמידי  ושלושים 

פחות מ'מניחים'...

שי'  יצחק  יוסף  ר'  הרה"ח  של  המאלפות  הרצאותיהם  לפארבריינגען  קדמו 
ליבעראוו, מנהל "מכון לוי יצחק" ושל הרה"ח ר' אסף חנוך שי' פרומר, חבר מערכת 
"מאמרים מבוארים", שבנוסף להעברת השתלשלות ההוצאה לאור של תורת הרבי, 
החדירו יותר מכל בליבותיהם של התמימים את החיוניות וההכרחיות להיות 'מונח' 

לגמרי בתורת הנשיא בה הוא מונח בכל עצמותו.

שהפציע.  שחר  אותו  של  שבמודעות  הכותרות  זעקו  כך  כמניחים"  "תמימים 
המדובר היה בתכנית קבוצתית מיוחדת כאשר כל קבוצה מהווה 'מערכת' בפני עצמה 

המורכבת מ:

אמר  בה  והסגנון  לצורה  יותר  הקרובה  'הנחה'  להכין  שתפקידם  'מניחים'  שני 
אד"ש את הדברים. 'הנחה' זו מיועדת בעיקר לאנ"ש והתמימים השואפים לקבל את 
הדברים כפי שנאמרו "מפי הגבורה". במהלך התכנית, מניחים אלו כונו בשם המניחים 

של "ועד הנחות התמימים".

בה  יותר,  מעובדת  בצורה  'הנחה'  להכין  היה  תפקידם  אשר  'מניחים'  שני  עוד 
יופשטו המושגים לשפה וסגנון המתאים יותר ל'הפצת המעיינות חוצה'. מניחים אלו 

כונו בשם המניחים של "ועד הנחות בלה"ק".

בנוסף ל'מניחים', בכל מערכת היו שלושה "רושמי יומנים" מבית חיינו, אחראי 
"שרייבער"  ה'הנחות',  לשתי  ו"הערות"  ה"מראי-מקומות"  ועריכת  איסוף  על 
הכל,  ומעל  כדבעי,  ה'הנחות'  טיוטות  וסידור  פיסוק  עריכה,  שכתוב,  על  האחראי 
"יו"ר המערכת" שאחראי על תפקודה המלא של המערכת על כל מרכיביה, ועל הגשת 
ה'הנחות' ל"ועד הראשי" שהורכב מצוות ההנהלה הרוחנית דה"ישיבת קיץ", עליו 
הוטלה האחריות לבחור את ה'הנחות' והיומנים המובחרים ולזכות בכך את כל אותה 

מערכת בשי מיוחד הקשור לעניין חזרת דא"ח ושיחות קודש.

במלאכת קודש זו של עריכת תורתו של משיח עבור ה'עולם' הצמא לדבר הוי', בא 
לידי ביטוי ה'קָאך' המיוחד של דורנו בעניין הכרח ההתעסקות ב"הפצת המעיינות".

המבט  שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  של  המלכותית  בכניסתו  נפתח  הפארבריינגען 
הנשיא.  הרבי.  ויחיד.  אחד  כיוון  אל  מופנים  והריכוז  השמיעה  חושי  וכל  והנשמה 

המלך...

הרה"ח ר' יוסף יצחק שי' ליבעראוו

הרה"ח ר' אסף חנוך שי' פרומר

"אז מתי חזר הרבי להגיה שוב את ה'ליקוט'?..."

הת' מנחם מענדל שי' ליפש, תות"ל הקריות:

לאורך  שקבלנו  מה  כל  את  לבטאות  בכדי  יספיקו  לא  המעטות  אלו  ששורות  למרות 
ה"ישיבת קיץ" כולה, רציתי להתעכב בעיקר על הענין הכי עיקרי אותו החדירו וחשנו היטב 
בכל עת, הלא היא ההכרה וההרגשה בכך שהנה הנה תיכף מתגלה הרבי מלך המשיח. תחושה 

המהווה מניע כה חזק לדרישה האישית להיות מוכנים וראויים לרגע בו נעמוד מול מלכנו.

באב,  הנפלאים של חמשה-עשר  הריקודים  בעת  במיוחד  הרגשתי  זו  מיוחדת  תחושה 
לאחר שניגנו את כל הניגונים שחוברו לקַאפיטלַאך של הרבי והגענו לניגון "מזמור שיר ליום 
השבת", למילים איתם התרוממנו טפח מעל הקרקע - "ָאט ָאט ָאט קומט משיח, ָאט ָאט 

ָאט איז ער דָא"...
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ניתן להבחין באחד ה'מניחים' מ"ועד הנחות התמימים" רושם לעצמו מידי פעם 
משפטים שלמים באידיש, בהם שם הרבי דגש רב, במטרה ליישם את תפקידו על הצד 
הטוב היותר, ולהעניק לכלל אנ"ש והתמימים "הנחה" צמודה ככל היותר למילותיו 
הק' של הרבי, ובכך לרוות את נפשם הצמאה לשמוע את דבר הוי' כפי שנאמר בדיוק 

ע"י משה עבדו...

ולצידו, לא אחר מה'מניח' מ"ועד הנחות בלה"ק", המנסה להתרכז ככל הניתן 
בהבנת תוכן ומבנה השיחה בכללותו, על-מנת להגיש "הנחה" בנויה וסדורה ממנה 
ולהפנים את התוכן  לקלוט  כביכול,  'מבחוץ'  אלו שעדיין  וגם  עדת החסידים  יוכלו 

והמסר של נשיא הדור.

כאשר בתווך עומד לו האחראי על ה"מראי מקומות" על-יד הספרייה לתורת כ"ק 
ש"במדה  בשיחה  למובא  "ולהעיר",  או  מקור,  עוד  לאתר  מנסה  שליט"א,  אדמו"ר 

שאדם מודד מודדין לו"...

בל נשכח את שלושת רושמי היומנים העוקבים אחר כל אמרה, תנועה ועידוד של 
התחושה  את  להעביר  משתדלים  הפארבריינגען,  כל  לאורך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
המיוחדת השוררת ב"בית חיינו" בעת הפארבריינגען, בצורה ספוגה בניחוח חסידי 
מבית היוצר של "יומני בית חיינו" עליהם גידלו ומגדלים דור שלם של חסידים החיים 

ונושמים את הרבי.

זו  ונפלאה  מיוחדת  תכנית  הרב,  פני  בראיית  המעלה  לעצם  מעבר  כי  ספק  אין 
תורתו"  ב"לימוד  החשיבות  יוקר  את  העמידה  ל"מניחים",  התמימים  את  שהפכה 

כערך עליון בהתקשרות העצמית והפנימית לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

עובדה שירדה לפסים מעשיים בהחלטה הנחושה אותה לקחו תלמידי התמימים 
כולם להקפיד באופן ד"חוק ולא יעבור" על לימוד שיחות בעיון מידי יום ביומו.

ללא ספק, הכנה הכי נאותה לשמיעת תורתו של מלכנו משיחנו תיכף ומיד ממש!

חבר "ועד הנחות התמימים"  בהגהה אחרונה...

"המלך היה קורא"...

חלק מיומן "בית חיינו", פארבריינגען עם הרבי שליט"א, 'תמימים כמניחים'
יחלום על פיל הנכנס למחט, הרי שע"י ההתחברות ל"נותן התורה" שהוא "נמנע הנמנעות" ומעל לכל, פותח ואומר, כי "למרות שאנו והתורה כביכול אינם נתפסים יחדיו בהיותנו מוגבלים, כשם שאדם לא שליט"א בצעדים מהירים שכה תואמים ל"איזהו נשיא זה מלך". הכל מחכים למוצא פי קודשו והרבי כל עדת החסידים לכניסתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות. בשעה היעודה נכנס כ"ק אדמו"ר לקראת "חג הגאולה" י"ב תמוז ה'תש"מ, נקראו כולם להתוועדות הקבועה. בחיל ורעדה מחכים 

הק' את המיקרופון במשך לערך דקה וחצי ומדבר עם הרב יאלעס, שכידוע אינו נמנה על רבני אנ"ש אך קרוב מאוד לרבי. ניכרת צפיפות רבה בקהל, וניכר כי ה'עולם' פותח בשירה ספונטאנית של הניגון 'ואתה אמרת היטב היטב עמך' כשהשמחה מרקיעה שחקים, וניתן בחוש להרגיש זאת. לאחר מכן מכסה בידיו זוכים אנו להתעלות ולהתחבר לתורה - "חכמתו ורצונו של הקב"ה", למרות היותה "בלי גבול"...".
כשבלב כולם ציפייה עזה ל"תצאו" מן הגלות תיכף ומיד ממש.לאביו הרה"ק ר' לוי"צ נ"ע, ומוחא כפיים בחוזקה. לאחר כחמישים שניות נפסקת השירה והרבי מזכיר אודות "ברכה אחרונה", ויוצא בשירת "כי בשמחה תצאו" נוספים. בשלב זה ניגש ר' נפתלי צבי גוטליב )שהגיע אמש ל"ישיבת קיץ"( שמקבל עבור 'כולל חב"ד'. בסיום החלוקה מתחיל כ"ק אד"ש לנגן את ניגון ההקפות במהלך החלוקה מנגן הקהל 'מיט די גאנצע ברען' את הניגון 'כי אלוקים יושיע ציון'. לאחמ"כ מתיישב הרבי ושואל האם ישנם כאלו שרוצים בקבוקים החסידים העומדים בסמיכות האם ר' שלמה קונין קיבל בקבוק? ושואל שוב האם לקח? שעובד במשמר האזרחי באילת, אליו פונה במילים אלו: "תשמור מכל עניין בלתי רצוי גם ביהדות".  לא' אומר "שיהיו בשו"ט". לאחמ"כ שואל כ"ק אד"ש את . . כעת מגיש המזכיר ר' בנימין שי' קליין את בקבוקי המשקה ע"מ לחלקם. במהלך החלוקה מדבר כ"ק אד"ש עם כמה מאלו שעוברים לפניו. בניהם לא' לאחמ"כ מסתכל כ"ק אד"ש לימינו, ולאחמ"כ לשמאלו, ואז מתרומם, וניכר שמחפש מישהו בקהל. לבסוף נעצר כשהוא מתמקד בא' החסידים.ניגשים לכ"ק אד"ש מספר אנשים אשר חזותם מעידה עליהם כי אינם מגזע אנ"ש, ובסיום שיחתם אשר נמשכת דקות ארוכות מאחלים 'לחיים' לכ"ק אד"ש. קול פיותיהם של עדת החסידית מתחזק מרגע לרגע... בראותם כי כ"ק אד"ש מעודד בחוזקה את הניגון 'הוא אלוקנו' אליו עברו לפני שניות. בד בבד כ"ק אדמו"ר שליט"א סוקר את הקהל כולו.

הת' שמוליק שי' מישלובין, עולה ליש"ק ביתר-עילית

כל תנועה ועידוד נרשמים ביומן חי מ"בית חיינו"
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כ"ף מנחם אב – שישים וחמש שנה
ליל שני יורד לעולם, ואיתו עימו יום ההסתלקות של הרה"ק ר' לוי"צ נ"ע, אביו 

של – יבלחט"א – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

לא היה יותר מתאים מאשר להאזין לדבריו של הסופר החסידי הרה"ח ר' נפתלי 
צבי שי' גוטליב, שחיבר את הספר "תולדות לוי יצחק" ואף זכה להוראות מפורטות 
לוי'ק  ר'  עבר  דור אחרון את אשר  ידעו  למען  פוסקים מכ"ק אד"ש,  בלתי  ועידודים 

במסכת חייו, ויתן אל ליבו ללכת בדרך ה"מסירות נפש" בה צעד ללא פחד.

עובדה מעניינת שמזכיר הרב גוטליב היא זאת שכל סיפור בו הייתה מוזכרת עובדה 
הקשורה לגדלותו העילאית של הרבי, כפי שהעיד עליה ר' לוי'ק – ביקש הרבי בכל תוקף 

להוציאה מן הספר...

הלא  דכ"ף מנחם-אב,  רבתי"  מגיע האורח המיוחד של ה"פארבריינגען  בהמשך, 
הוא הרה"ח ר' גרשון מענדל שי' גרליק, שליח כ"ק אד"ש לאיטליה ומי שזכה בצעירותו 

לשמש את ר' לוי'ק בהיותו בעיר גלותו.

ר' גרשון מענדל בסיפוריו  ורצון כה חזק לראות שוב את מלכנו, מחדיר  געגועים 
האישיים עם הרבי. רגעים נצחיים אשר כה מבליטים את הקשר העמוק והפנימי השורר 

בין רבי לחסיד...

כזה הוא הסיפור איתו הוא מסיים את ההתוועדות. היה זה באחד מחודשי אלול, 
כאשר עמד לנסוע חזרה מ-770 לאיטליה, ובעודו עומד על המדרכה, שומע הוא כמה 
מאנ"ש והתמימים המשוחחים על גל האורחים שאמור להגיע לכאן בימים הקרובים 

לחודש תשרי. עובדה שגרמה ללא מעט רגשות של עצבות...

בעודו עומד על המדרכה מהורהר, ניגש אליו לפתע המזכיר הרב חודוקוב שקורא לו 
אל חדר הרבי אליו נכנס בהפתעה ובהתרגשות רבה. "הרי נמצאים אנו בחודש אלול" 
פותח הרבי בחיוך רחב וממשיך בחיוך שרק מתעצם, "הלא זוהי העת בו המלך נמצא 

בשדה ומראה פנים שוחקות לכולם"... 

בערבים ניתן לשמוע הדי ניגונים שובי לב מתגלגלים מהפארק 
הסמוך לישיבה. זהו קול נגינתם של התלמידים היושבים רתוקים 
סביב המדריכים הטוענים אותם ברגש ולחלוחית חסידית, ספוגים 
בהתקשרות לרבי שליט"א. התכנסויות אלו מהווים חלק בלתי נפרד 

מה"ישיבת קיץ" ונקראים בשם "צוזַאמען ריידן".

במסגרתו יושבים התמימים בגורן עגולה ופותחים בהתוועדות 
אחים בקריאת מכתבים מרבותינו נשיאנו בענין "אהבת החסידים". 
רבותינו  של  הבהירה  בלשונם  חסידי  עסיס  המלאים  המכתבים 
כולנו  אבינו  ה"ברכנו  את  השומעים  ללבבות  מחדירים  נשיאנו, 
כאחד" – את האהבה והאחווה ללא פשרות בין איש לאחיו, אשר 

איתה נצעד לקבלת פני משיח צדקנו.

"צוזַאמען ריידן"

הרה"ח ר' נפתלי צבי שי' גוטליב

הרה"ח ר' גרשון מענדל שי' גרליק

ב'צוזאַמען ריידן' לאחר בריכה לילית...

הת' פנחס צבי שי' מרגליות, תות"ל לוד:

אני חושב שבשיעורי חסידות ובהתוועדויות של ה"ישיבת קיץ" החדירו בנו את הנקודה 
החשובה ביותר בלימוד חסידות או בשמיעת פארבריינגען: איך כל דבר קשור אלי אישית 
ותפקידי  ממהותי  כחלק  בפועל  המעשה  לעולם  נכנס  הוא  ואיך  שלי,  הפרטית  בעבודה 

כתמים בתו"ת.

'בין  לימי  גם  קיץ"  "ישיבת  שתהיה  מציע  הייתי  העמוקה,  ולהוקרה  לתודה  מעבר 
הזמנים' דחודש ניסן. הלא גם בחודש זה רצוננו לחיות עם הרבי כדבעי...
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יום שלישי כ"א מנחם אב, סדנת שחיטה מיוחדת - "הלכה למעשה"

"הדחה ראשונה" ו"הדחה שניה", אלו מקצת מן המושגים אותם למדו התמימים 
"הלכה למעשה" ביום מיוחד זה בו כל אחד מהם נטל חלק בהכשרת עופות לאחר 
שעקבו אחר השחיטה וזכו להסבר מלא על כל פרטיה בכלל ושל "שחיטת ליובאוויטש" 

בפרט.

צוות שוחטים מיומנים עומד לעזרתו של כל קבוצה המונה ארבעה בחורים עליהם 
בעוד  שיתקיים  ריידן"  "צוזַאמען  ל..  והכנתו  העוף  של  ההכשרה  מלאכת  הופקדה 
מספר שעות.. או אז תושלם כוונת בריאתו כאשר יזכה הוא ללוות את בניו של הרבי 

בעת הפארבריינגען החסידי שלהם...

אין כל ספק. חוויה מיוחדת במינה...

יום רביעי כ"ב מנחם אב, כינוס השלוחים "צו מקבל זיין פני משיח צדקנו"
על יום נפלא שכזה לא חלמו התמימים. "כינוס השלוחים" במלוא מובן המילה, 
מתרחש היום בין כותלי ה"ישיבת קיץ". ואם תשאלו 'שלוחים על שום מה?!', הרי 
שתתייצב לפניכם שורה ארוכה של כל ישיבות תות"ל ברחבי ארה"ק, בהם משמשים 
תפקיד  בהחדרת  דבר  לכל  כשלוחים  קיץ"  ל"ישיבת  שהגיעו  יקרים  נציגים  אותם 
תלמידי התמימים בכלל ושל זמננו זה בפרט כאשר "צו השעה" אותו הציב מלכנו 

ב"כינוס השלוחים" דתשנ"ב עומד על "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש"!

שיעורי חסידות בבוקרו של יום מתקיימים במסגרת קבוצתית יחד עם המדריכים 
המסבירים בטוב טעם את השיחה היסודית על פ' שמיני בחלק י"ז בלקו"ש, אודות 
החידוש שב"וראו כל בשר כי הוי' דיבר". שיחה שעלתה על שולחן התוועדויות לרוב, 

בכינוי שאמר הכל - 'שמיני י"ז'...

להגרלה  גם  נרשמים  בה  לכינוס,  ההרשמה  בעמדת  משתרכים  ארוכים  תורות 
יוצאים  וממנה  אד"ש  כ"ק  של  הק'  מידו  שהתקבל  אחד"  "שקל  שטר  על  מיוחדת 
מצויידים בתיקיה נהדרת של הכינוס הכוללת, תכניה מפורטת, חומר לימוד מיוחד, 

דפים לכתיבה עבור ה'דיונים הפתוחים' ו'תשורה' מיוחדת של הכינוס.

את הכינוס פותחים בשיעור מאלף בהלכות "מלך המשיח" ברמב"ם לאור שיחותיו 
של כ"ק אד"ש ולאחר-מכן ניצבים השלוחים כולם לתמונה קבוצתית עליה אותיות 
הכתב יתקשו לתאר את התחושה המיוחדת אותה חשים השלוחים בעת אשר נפצח 

הניגון דר"ח כסלו...

הסדר יום צפוף. השלוחים ממהרים כשתיקיות בידיהם אל עבר ה'דיון הפתוח' 
המיועד לשכבה שלו. בדיונים פתוחים אלו דנו השלוחים בינם לבין עצמם איך ומה 
ניתן להוסיף בישיבה בענין הכי עיקרי דקבלת פני משיח, אם בשיעור נוסף בתורת 
הגאולה, במבחנים שבועיים ב"דבר מלכות" השבועי, בהפצת חומר מיוחד בגאומ"ש 

ב'מבצעים' ועוד.

לו רק אפשרה היריעה לכתוב כאן מקצת מן החלטות הדיונים המופיעים בדפים 
שיוחדו לכך...

טוב,  כל  ערוכים  וסביב שולחנות  זה מתקרב  יום  גולת הכותרת של  כך,  או  כך 
ומכתב  הרבי  של  פרקו  בקריאת  הנפתח  הכינוס  ל'באנקעט'  השלוחים  מתיישבים 

מיוחד שנשלח לאחד מכינוסי השלוחים לארה"ק.

אד"ש  כ"ק  של  הק'  דבריו  המסך.  על  מופיעה  ה'תשד"מ  הושענא-רבה  שיחת 
נאמרים בבכי קורע לב אודות הנוראיות בכך שיהודי מוצא דבר טוב בגלות זו, המהווה 

העלם והסתר על אלוקות...

מאזינים בקשב רב לפרטי "שחיטת ליובאוויטש"

בתור לשחיטת העופות

מעיינים בתיקיית הכינוס

באחד ה'דיונים הפתוחים'
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סענדר  אלכסדנר  שמואל  ר'  הרה"ת  הכינוס  אורח  נושא  המרכזי  המשא  את 
ווילשאנסקי, ראש ישיבת תות"ל במילאנו וממייסדי ה"ישיבת קיץ", שבדבריו  שי' 
הלוהטים מתעכב על שיחת כ"ק אד"ש על ה"אחד מחמש מאות" שביכלתו לא רק 
שלא להיות מושפע מן המלעיגים שסביבו אלא אף להשפיע עליהם ולהוציא אותם מן 

הגלות האחרונה לגאולה המובטחת בה ייגאלו כולם!

שיחות  ללמוד  החובה  על  ומעורר  דבריו  את  נושא  השלוחים'  'המדריכים  נציג 
נושא את  'התמימים השלוחים'  נציג  ולאחריו  לגאולה,  לכניסתנו  כהכנה  בגאומ"ש 

דבריו ומעורר על ה'לעבן מיט משיח' כחלק מחיינו אנו.

ריקוד השלוחים ב"כינוס השלוחים" העולמי הראשון בשנת ה'תשמ"ח המופיע על 
המסך גורם להתרגשות רבה, ולאחריו עוברים לרגע מיוחד שנחרט בלבבות התמימים, 
כאשר הרה"ח ר' ראובן דונין ע"ה נושא דברים קצרים בטרם מזמין את הרבי שליט"א 

לכנס הקהל המרכזי שהתקיים בחודש אדר ה'תשנ"ה.

ר'  זועק  ישראל'",  'אהבת  יד קודשו הוציא את הקונטרס  "הרי הרבי בחתימת 
ראובן ומתחנן שנוריד כולנו את רגש ה'איך' המפריד בינינו ו"נתבטל כולנו חזרה אל 

הרבי והוא יהיה פה"...

עוברים להגרלה המיוחדת ותיכף למעמד ה'רול-קול' המרגש בו נעמדים בזה אחר 
זה השלוחים לכל ישיבות תות"ל בארה"ק. לא ניתן לתאר את ההתרגשות הגואה. 
את תחושת ה"אשרינו" המורגשת באוויר. זאת הפורצת באחת בריקוד ר"ח כסלו, 
וכהמשך ישיר, ל"יחי" המבטא יותר מכל את רצון ותשוקת השלוחים כולם לראות 
את מלכנו תיכף ומיד ממש, אשר לשם כך, מתחייבים הם לעשות כל מה שביכולתם!

יום חמישי כ"ג מנחם אב, טיול לצפון - "נפש בריאה בגוף בריא"

מחוויות  אחת  הם  בפרט,  גאומ"ש  ובעניני  חב"ד  בתולדות  מקיפי  בידע  'חידונים' 
זה  ובטיול מעין  נפרד מהנסיעות לטיולים בכלל,  ה"ישיבת קיץ" המהווים חלק בלתי 
בפרט, בהתחשב עם זמן הנסיעה לצפון, למסלול ההליכה החווייתי למרגלות 'הר הארבל' 
מול נופיו המדהימים, כאשר בסיומו פונים לעבר 'ים הכינרת' לסירות המנוע בהן נפתחו 

פארבריינגענ'ס רבים... 

השלוחים בתמונה קבוצתית

בקריאת מכתבו של הרבי ל"כינוס השלוחים"

בפתיחת ה'באנקעט' המרשים

הרה"ח ר' שא"ס שי' ווילשאנסקי

הת' צבי שי' שטיינמיץ, תות"ל בני-ברק:

אחד הדברים שהכי תפסו אותי ואני בטוח שאת כולם, זה 'הוידאו היומי' אותו הקרינו 
העיקר: את  והוא  ועוד  טוב,  הכי  באופן  היומי  הנושא  בנו את  ביומו, שהחדיר  יום  מידי 
הקשר והרגש האישי שלנו עם הרבי שליט"א, במיוחד בזמן העלם והסתר שכזה בו איננו 
רואים ושומעים. תקופה בה נדרשת ה"ראיית פני הרב" גם ובעיקר בכדי לגלות את הרצון 

והתשוקה שבתוכנו לראות את מלכנו בפועל ממש.

'תמימים  התכנית  עם  ששולב  הרבי  עם  בפארבריינגען  התעצמו  שכה  וחיבור  קשר 
כמניחים' ששיתפה ממש את כל ה"ישיבת קיץ" ללא יוצא מן הכלל...
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ש"פ ראה – בסימן "פָאר'ן צום רבי'ן"
התמימים  באוויר.  ההרגשה  זוהי  מסיימים?!...  כבר  הגענו,  אתמול  שרק  נראה 
ממאנים להשלים עם העובדה שהנה הגיעה כבר השבת האחרונה והמסיימת. כולם 

מנסים להיאחז יחד, לשאוב, לקבל כוחות ופשוט לא לתת לזה להסתיים...

קול של לימוד והעמקה ב"דבר מלכות" של השבת, עולה מהזַאל השוקק חיים. 
לאחר "סדר ניגונים" ותפילת מעריב, מתיישב הקהל המרוגש לסעודת שבת חגיגית. 
שי'  אליעזר  חיים  ר'  הרה"ח  עם  מיוחדת  להתוועדות  זוכים  אנחנו  הלילה  במהלך 
ווילישאנסקי ראש ישיבת "חנוך לנער" שמקדיש את רוב דבריו לנושא המיוחד אשר 
הוכרז כסימנה של השבת – נוסעים לרבי. המון סיפורים מרתקים ולקחים בצידם, 
לקראת  והפנימית  האמיתית  ההכנה  הכרח  היא  בכולם  המשותפת  הנקודה  אשר 

הנסיעה הנכספת.

ולמחרת ביום, פוקד את הזַאל אורח נוסף, הרה"ח ר' עופר שי' מיודובניק משפיע 
הנמשכת  אמיתית  חסידית  התוועדות  לתמימים  מעניק  אשר  צפת,  חח"ל  בישיבת 
ולהזכיר  בלרענן  החיוניות  על  מיודובניק  הרב  מדבר  בהתוועדות  מנחה.  עד  כמעט 
לעצמנו שוב ושוב, שאל לנו לשכוח את "נותן התורה", את ה'נשמה' שבלימוד תורת 

הנשיא: נקודת ההתקשרות לרבי הנפעלת בעיקר באמצעות לימוד תורתו – שלו.

"חסידים אינם נפרדים"
בין סמטאות  יחדיו  נפתח לכל קבוצה  ריידן' האחרון  וה'צוזַאמען  מוצ"ש מגיע 
העיר העתיקה בעיה"ק צפת. קדם לכך, סיור קבוצתי מיוחד בערבו של ש"ק כששיאו 

מגיע לקבר אחיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, הוו"ח ר' ישראל אריה לייב ע"ה.

תפילת שחרית של יום המחר מסתיימת ופארבריינגען הסיום נפתח. בזה אחר זה 
קוראים צוות ההנהלה הרוחנית לתלמידי התמימים, להפנים את כל הנשאב ב"ישיבת 

קיץ" נפלאה זו, ולהוריד זאת לפסים מעשיים של עבודה ופועל.

עוברים להגרלות מצטייני מבצע "שמירת הסדרים", "תמימים כמניחים", ושל 
שאר התכניות והפעילויות במשך ה"ישיבת קיץ" כולה.

רגע מיוחד במינו הוא ללא ספק הקראת ה"פ"נ כללי" עליו חותמים כל תלמידי 
התמימים בצירוף קבלת החלטה טובה אותה כותבים כל אחד בנפרד. אך טבעי שמעבר 
לבקשת הברכה הכללית והדו"ח הכללי, תופסת מקום מרכזי הבקשה והתחינה של 
"דעם רבינ'ס קינדער", אשר כבנים לאבא פונים בבקשה נפשית לראות תיכף ומיד 

ממש בהתגלות מלכותו לעין כל בגאולה האמיתית והשלימה!

ריקוד חסידי סוער פורץ לו באחת. אין גבול לאושר ולשמחה על הזכות הנפלאה 
לה זכינו להיות חלק מאלו שגרמו לאבינו רוענו נח"ר בניצול ימי הקיץ באופן הטוב 
ביותר. אושר ושמחה האצורים בלב כולם במשך ימי ה"ישיבת קיץ", שכאן, ברגעיה 
מונחת,  הכתף  על  יד  כאשר  ביותר,  ההולם  הביטוי  את  להם  מוצאים  האחרונים, 

הרגליים מוגבהות אל-על, והפה לא פוסק מלשיר את ה"אשרינו"...

רק החשיבה אודות העובדה ש"חסידים אינם נפרדים" לעולם בהיותם מעל לגדרי 
המקום והזמן, היא זאת המאפשרת לעלות על האוטובוסים האחרונים לאחר שכבר 
פספסו את קודמיהם, במשפט אחד הנזעק לו ברחשי הלב פנימה: רעבע! ַא דַאנק!...

הזוכה המאושר בדולר של הרבי

בפארבריינגען הסיום "חסידים אינם נפרדים"

חותמים על ה"פ"נ כללי" דה'ישיבת קיץ'

"ולהוסיף שהידיעה שתיכף ומיד נכנס כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
דורנו )כיון ש"הקיצו ורננו שוכני עפר"( ומביט על כאו"א מהחסידים 
לסיים  ופועלת  מעוררת  כו',  ומצבו  מעמדו  לבחון  והמקושרים 

ולהשלים )גם מלשון שלימות( את כל מעשינו ועבודתינו".
ישיבת קיץ "חיילי בית דוד")משיחת ש"פ וארא ה'תשנ"ב(
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