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תמונות מוסדות: אברהם אודרמן מ. יחסי ציבור

יו"ל ע"י: מוסדות 'תורת-אמת', חב"ד רח' ירמיהו 16, ירושלים. 
 info@torath-emeth.org :דוא"ל

טלפון: 02-5384755 ת.ד. 5024, מיקוד 91050, ירושלים.

יו"ל לכבוד בנקעט 100 שנה למוסדות 'תורת אמת'
ה' אלול תשע"ב, מלון רמדה - ירושלים

זזיגיגגממןמן ודודודבובובורהרהרה

ת'
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נשיאנו מייסדי המוסדות הקדושים 'תורת-אמת' ונשיאה הנצחיים
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"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"

אורחים נכבדים, 

ברוכים הבאים ל'בנקעט ה־100' לרגל מאה שנה למוסדות 'תורת אמת'

על פי הוראתו של הרבי להנהלת 'תורת־אמת' בחגיגות לציון 70 שנה לייסוד 'תורת־
ולבססם  ובולטים בחיי המוסדות כדי לחזקם  יש לנצל תאריכים מיוחדים  אמת' 
"באין ערוך" למה שהיה קודם לכן, הרבי אף הורה על פעולה מעשית והציע לערוך 
"בנקעט מסודר ויפה בארה"ק". גם את תאריך ה־100 שנה להיווסדות 'תורת־אמת' 
יהוו  זה  זו מתוך אמונה שמכלול פעולות בהקשר  אנו מציינים בהתאם להוראה 

שער כניסה לעידן חדש בפעילות המוסדות. 

נקודת ציון שנת ה־100 היא "מיוחדת ומסוגלת" - כלשונו הק' של הרבי נשיא דורנו, 
מאחר  כולו,  היהודי  העם  עבור  ובעצם  חב"ד,  חסידי   – עבורנו  כללי,  חג  יום  זהו 
ותכלית הקמת 'תורת־אמת' כפי שהתווה הרבי הרש"ב - מחולל רעיון הישיבה, היא 
הגשמת החזון "כי מציון תצא תורה" והבאת משיח צדקנו, על ידי הקמת ישיבה 

בארץ הקודש בה ילמדו את תורת הנגלה ותורת החסידות. 

ידיד ובוגר יקר, זוהי זכות עבורנו לחגוג בצוותא ערב זה לציון 100 שנה ל'תורת־
אמת' – מוסדות רבותינו נשיאנו־לנצח. אנו מזמינים אותך לסייע להצלחת אירועי 

ה־100; בתרומה רוחנית וגשמית, ולהפוך את התאריך הזה - לתאריך מכונן! 
ב.הנהלת המוסדות

הרב יהושע יוזביץ
מנכ"ל
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פתח דבר 

"להוציא לאור אלבום יפה (כולל תמונות)" פירט הרבי להנהלת 'תורת־אמת' 
בהמשך להוראתו לעריכת באנקט חגיגי לציון 70 למוסדות בשנת תשמ"ב. 
ואכן, אלבום מכובד הודפס וחולק בין באי דינר ה־70 ובו סקירה על מוסדות 
'תורת־אמת'. ברוח הוראה זו אנו מתכבדים להגיש את אלבום ה־100 ובו תקציר 
נקודות בולטות מחיי מוסדות 'תורת־אמת' מעת היווסדם בעיה"ק חברון עד 
לשנה זו, שנת המאה. כמו־כן מוצגות, באופן תמציתי עכ"פ, תוכניות עתידיות 

שאנו מייחלים ופועלים להגשמתן.

ואיחולים למוסדות לרגל חגיגות  זה הוא ברכות  ונכבד באלבום  נוסף  חלק 
המאה - מאת מאה מבוגרי 'תורת־אמת' לדורותיהם; רבנים, שלוחים־בשליחות 
רבנו נשיאנו על פני תבל , ו"שלוחים בשדה־החינוך", שהצד השווה בהם הוא 
כפי  להאיר'  'נרות  בתפקיד  הלכה־למעשה  ועוסקים  ממשיכים  כיום  שגם 
קריאת הרבי הריי"צ לתלמידי הישיבה עת ביקורו בהיכל 'תורת־אמת' בשנת 

תרפ"ט: "בהתייסדות זו הכוונה היא להאיר אור".

יהי רצון שבמהרה יקוים "הרחיבי מקום אהלך" ו"עתידה ירושלים להתרחב עד 
דמשק" ובכלל זה במוסדות הקדושים 'תורת־אמת', וכפי שהתבטא הרבי נשיא 
'תורת־אמת'" - לנח"ר נשיאי  ירושלים תלוי בקיומה של  - "קיומה של  דורנו 

המוסדות רבותינו נשיאנו הק' בב"א. 

בברכה נאמנה, הנהלת המוסדות 
אלול, תשע"ב שנת המאה ל'תורת־אמת', ירושלים עיה"ק ת"ו

 הההוואאאא 
כככפפפיי   
בבבששששששנננתתת

בבב עעעדדדד 
 נננששששששיייאאא
נננשששששששששייאאאייי

סססדדדדדדוותתת 
קקק  תתתת""וו

קק

דד
דדד
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 (משיחת הרבי, כ' מנחם-אב תשמ"ב)
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'תורת־אמת' מאז היווסדה לפני 100,  שינויים דרמטיים עברה ישיבה 
כל  את  בתוכם  הכוללים  תורת־אמת'  ל'מוסדות  הפכה  'הישיבה' 
מוסדות החינוך לכלל הגילאים; גן־ילדים, חיידר, ישיבה קטנה, ישיבה 
גדולה, מכון סמיכה לרבנות וכולל 'צמח־צדק' לאברכים. תודה לא־ל 
המסגרות התרחבו אך התוכן הצרוף והמזוקק של תורת־אמת, נשאר 

כפי שהיה - לנצח. 

לאורך כל השנים ראו רבותינו נשיאנו את מוסדות 'תורת־אמת' כידם 
כך  ובשל  הקודש  בארץ  והחסידות  התורה  קרן  להעמדת  הארוכה 
הקדישו משאבים רבים ליציבותם ושגשוגם של המוסדות ואף עודדו 
את קהל החסידים לתמוך ולסייע למוסדות תוך ביטויים מפליגים ויוצאי 

דופן.

*
סיפורו של מוסד 'תורת־אמת' הוא למעשה 
גם סיפורה של חסידות חב"ד בארץ הקודש;

תקפ"ג    – תקע"ט  השנים  במהלך  זה  היה 
דובער  רבי  האמצעי,  האדמו"ר  כאשר 
נבחרת  קבוצה  שולח  נ"ע  מליובאוויטש 
היהודי  היישוב  את  להקים  כדי  מחסידיו 
מתוך  ת"ו  חברון  הקודש  בעיר  החסידי 
השממה. קרוב למאה שנה התנהל היישוב 
כשהוא רווי עליות ומורדות, אך בסתיו שנת 
כאשר  אדירה  לתנופה  זוכה  הוא  תער"ב 
הרבי הרש"ב הוגה את רעיון הישיבה בארץ 

בו  מוסד  לייסד  כוונתו  על  ומודיע  הקודש 
יעסקו בתורת הנגלה ובתורת החסידות גם 
הישיבה  של  המכרעת  נחיצותה  על  יחד. 
כסליו,  ר"ח  באגרת  הריי"צ  הרבי  כותב 
תרע"ב: "מוסד כזה, חסרונו מורגש במאד, 
הרוחניות,  במדרגת  ובפרט  הקדש,  בארץ 
אשר הוא נחוץ ומוכרח, ממש נוגע בנפש". 
במכתב  הרש"ב  הרבי  מציג  הפתרון  את 
לבשר  הנני  כן  "ועל  תער"ב,  קיץ  כללי 
תורתנו  ואהבת  ד'  יראת  אשר  החיל  לכל 
הקדושים  רבותינו  חפץ  ואמיתות  הקדושה 
נ"ע נוגע ללבם, אשר בעזרתו יתברך אנחנו 
הגונים  ובחורים  לאברכים  ישיבה  מייסדים 

תובב"א,  חברון  הקודש  בעיר  אלוקים  יראי 
ללמוד  הגון  שיעור  בה  קובעים  ואנחנו 
כי  באיגרת  ומודיע  מוסיף  הרבי  דא"ח". 
יתנהלו "על פי הנהגה  כלל ענייני הישיבה 
והשגחה הראשית של בני הרב", הוא כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ. בחודש חשון תער"ב עושים 
חברונה, שבעת   – מליובאוויטש  דרכם  את 
ובראשם  המוסד  של  הראשונים  תלמידיה 
הרה"ח שלמה זלמן הבלין שנבחר ע"י הרבי 

הרש"ב לכהן כראש הישיבה. 

הרב  של  בידיהם  הופקד  הכולל  ניהולה 
הבלין והרה"ח שלמה יהודה לייב אליעזרוב, 
הרבי  על־ידי  שהוקם  מיוחד  וועד  לצד 
הרבי  מבשר  לתלמידים  באיגרת  הרש"ב. 
'תורת־ יהיה  הישיבה  של  שמה  כי  הריי"צ 
אמת', כמו־כן מצהיר הרבי כי ישיבה זו היא 
"המשכה וסניף" של ישיבת תומכי־תמימים" 
שהטווה  כפי   - מטרתה  שבליובאוויטש. 
הרבי הרש"ב - הגשמת החזון "כי מציון תצא 

תורה" והבאת משיח צדקנו. 

'תורת־אמת' באותה תקופה מהווה  הקמת 
היהודי  ליישוב  נעורים  וכח  מרץ  החדרת 
בעיה"ק חברון וקול התורה נשמע שוב בעיר 

האבות. 

*

לפניה  הולך  הישיבה  של  הטוב  שמה 
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ולקראת סוף שנת תרע"ג מחליטה הנהלת 
לישיבה  נוסף  סניף  לפתוח  'תורת־אמת' 
ייתן מענה להמוני  ירושלים. הסניף  בעיה"ק 
לשקוד  החפצים  מירושלים  חמד  בחורי 
סניפים  הקמת  חסידית.  ועבודה  בתורה 
בני  מאחינו  ומושב  עיר  "בכל  לתורת־אמת 
ישראל" הינה מטרה מוצהרת שמציב הרבי 
כר"מים  הבאות.  בשנים  לשלוחיו,  הריי"צ 
בסניף הירושלמי מכהנים הרבנים הגאונים, 
הרב צבי פסח פראנק, לימים רבה הראשי 
שפירא,  לייב  אריה  משה  והרב  העיר,  של 

תלמיד 'תורת־אמת' בחברון.

*

ימי שלוותה של הישיבה בחברון לא אורכים, 
הישיבה  מצליחה  קצרה  בתקופה  אולם 
להטביע את רישומה העמוק על פני העיר 
חברון וחוצה לה; פנים חדשות של בחורים 
ובחסידות  בתורה  מלאים  שהיו  וצעירים 
נראים בין סמטאותיה הצרים ומפיחים חיים 
מכל  מגיעים  רבים  האבות.  בעיר  חדשים 
הישיבה  של  בפלא  לחזות  הארץ  קצוות 
מהאווירה  ולהתבסם  הראשונה  החסידית 
הם  סופגים  הנה  כי  חשים  הם  המיוחדת, 
כפי  המקורית  ליובאוויטש  רוח  את  בקרבם 
שהיא נושבת אי שם ברוסיה הרחוקה תחת 
הישיבה  הרבי. שמע הצלחת  השראתו של 

חוזרים  בה  והמבקרים  כנפיים  לה  עושה 
גדושי חוויות על שקידת התלמידים בתורת 
בתפילה  בהתעמקות  ובפנימיות,  הנגלה 
באריכות ובדבקות על דרך חב"ד. אכן, רוחו 
של מחולל הישיבה – הרבי - מרחף בחללה 

של הישיבה.

פרוץ  עם  בחברון.  הישיבה  ימי  מעט  אך 
תרע"ד  בשנת  הראשונה  העולם  מלחמת 
מוכרחים ראש הישיבה והבחורים השלוחים 
ולחזור  הארץ  את  לעזוב  מליובאוויטש 

למולדתם. 

הם מתקבלים בחיבה על ידי הרבי הרש"ב 
כי  ההוראה  את  שוב  מקבל  הישיבה  וראש 
כאשר אך ורק תהיה אפשרות לנסוע – יעשה 
את דרכו חזרה לארץ הקודש ולהקים שוב 

את 'תורת־אמת'.  

*

זלמן  שלמה  הרה"ח  תרפ"ב.  טבת,  חודש 
השנייה  בפעם  הקודש  לארץ  עולה  הבלין 
וחודש לאחר מכן נפתחת הישיבה בהסכמת 
נשיאה, הרבי הריי"צ, בירושלים עיה"ק. ברם, 
בניגוד למקומה הקבוע בחברון, כאן נאלצת 
למבנים  פעם  אחר  פעם  לנדוד  הישיבה 
ארעיים שונים, תחילה הוקמה בחצר בראנד 
שבשכונת בית־ישראל, אחר־כך שכנה בבית 

בעל־התניא,  שברחוב  "אוהל־יצחק"  הכנסת 
אף  בה  גבעת־שאול  לשכונת  עברה  משם 
זאת  חרף  אולם  עבורה.  שטחים  נרכשו 
שומרת הישיבה על ייחודיותה וברכת נשיאי 
הישיבה מלוות אותה. עשרות רבות מסלתה 
ושמנה של ירושלים מוצאים את דרכם אליה 
לאורך  מלהכיל.  צר  כי  עד  גדלה  והישיבה 
הריי"צ  הרבי  ומלווה  ממשיך  זו  תקופה  כל 
את הישיבה בעינא פקיחא ושומר כל העת 
מהנעשה  לדעת  הדוק  מכתבים  קשר  על 

בישיבה. לא נעלם דבר מהרבי קטן כגדול. 

*

הרבי הריי"צ בעת ביקורו בארה"ק תרפ"ט



99

מנחם־אב, תרפ"ט. מאורע נורא־הוד, משמח 
'תורת־אמת',  בישיבת  מתחולל  ומרגש 
מאורע שנצרב בנפש ורישומו ניכר לעולמי־
עד; הרבי הריי"צ יוצא למסע בארץ הקודש 
'תורת־ ובישיבת  ובכלל זה ביקור בירושלים 
על  שורה  דרוכה  וציפייה  התרגשות  אמת'. 
מאות חסידי חב"ד ובני קרתא דירושלים עת 
וכאשר  הגעתו  לקראת  לרבי  ממתינים  הם 
הישיבה  של  הקדוש  להיכלה  נכנס  הרבי 
פורצת מפי הנוכחים שירת ניגון חב"די סוער. 
ביד  הרבי מנהל את ההתוועדות השמימית 
רמה ולאחר מכן אומר הרבי שיחה שנחרטת 
בלבבות השומעים לעולמים: " רצוני להתוועד 
עם התלמידים – וכהקדמה כללית לכך: הגם 
תער"ב,  בשנת  מכבר,  נוסדה  שתורת־אמת 
מתלמידי  נשלחו  ההתייסדות  ובתחילת 
תומכי־תמימים להיות כזריעה ונטיעה, שידעו 
כי כוונת ההתייסדות היא להאיר אור, וברוך 
ומשפיעים מתורת־ ישנם משגיחים  כבר  ה' 
אמת, אף על פי כן הנני מוצא לנכון בפגישתי 
של  הכוונה  את  לבאר  איתכם  הראשונה 
בכלל"...ומפליג  תומכי־תמימים  התייסדות 
הדברים  את  ומוסר  קודשו  בדברי  הרבי 
הרבי  ומסיים  לדורות.  איתנים  בסיס  שיהיו 
כל  של  הכללי  המנהל  שאני  ואומר..."כיוון 
הישיבות, וכפי שאבא (אאמו"ר) מסר לי בחייו 
בעלמא דין ובחייו בעולם העליון, הוא מצווה 

ישיבות  רק  לנהל  יכול  שאני  דרכי,  ומזהיר 
שעניינן הוא להאיר אור, ומאחר שעל תורת־
ואור זכות נשיאינו –  ישנו האור מקיף  אמת 

שזה ייתן לכם כוחות להאיר אור בעולם"...

*

ומעתיקה  הישיבה  עוברת  נוספים  גלגולים 
משכונת  מיקומה,  את  תחנות  מספר  לעוד 
גבעת שאול לשכונת הבוכרים, שנים מועטות 
עוברות והישיבה נודדת לשכונת בתי־מילנר, 
ובתש"ט  "אוהל־יצחק"  הכנסת  לבית  משם 
מאה־שערים.  לרחוב  הישיבה  מתמקמת 
רבים  וכספים  נעשים  כבירים  מאמצים 
תשל"ד  בשנת  דבר  של  ובסופו  מושקעים 
נחלתה  ואל  מנוחתה  אל  הישיבה  מגיעה 
פאר  בבניין  ירושלים,  בעיר  ירמיהו  ברחוב 
שוכנת  שם  לטפחות  ועד  מהמסד  שנבנה 

'תורת אמת' עד היום הזה.

*

עם עלות הרבי הריי"צ נ"ע בסערה השמיימה 
בשנת תש"י נוטל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו את 
רבות  ובהזדמנויות  הישיבה  הנהגת  שרביט 
לתורה  הישיבה  חשיבות  גודל  את  מבטא 
כממשיכה  הנעלות  ומטרותיה  וחסידות 
הרבי  דליובאוויטש.  תומכי־תמימים  לישיבת 
מבהיר חזור והבהר כי הוא נשיא הישיבה וכי 
כחלון  לשמש  התפקיד  מוטל  הישיבה  על 

בירושלים.  הישיבות  ראווה של חב"ד לכלל 
למעשה,  הלכה   – הישיבה  הופכת  בכך 
למוסד שהוא תחת נשיאותו הישירה של כ"ק 
מהתייחסות  יוצא  כפועל  דורנו.  נשיא  הרבי 
ביטויים מפליגים  לאורך השנים  נשמעים  זו 
ויוצאי דופן כלפי המוסד וכלפי כל מי שיסייע 
"קיומה  לדוגמא;  כך  'תורת־אמת',  למוסדות 
של ירושלים תלוי בקיומה של 'תורת־אמת'" 
(מדברי הרבי לר' אברהם פריז), ולמסייעים 
"זהו טובתם בזה  כי  הרבי  למוסדות מבהיר 
התוועדות  במהלך  תשכ"ז).  (אגרת  ובבא" 
שנערכת זמן קצר לפני מועד עריכת באנקט 
תורת־אמת' בשנת תשמ"ב,  ה־70 למוסדות 
הרבי:  מתבטא  ובה  קודש  שיחת  נאמרת 
בישיבת  התורה  לימוד  שעל־ידי  רצון  ..."ויהי 
תורת־אמת – נזכה בקרוב ממש ללמוד "תורת 

אמת" לאמיתתה, מפיו של משיח צדקנו"...
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ברבות השנים נעשית ישיבת 
'תורת-אמת' היסוד והבסיס לכלל 

הישיבות החסידיות בארה"ק 
בכלל ולישיבות חב"ד בפרט. אך 
ככזו שתפקיד נבחר מוטל עליה 

על ידי רבותינו נשיאנו להוות 
את חוד החנית של הרמת קרן 

התורה והחסידות בארץ הקודש 
מתפתחים מוסדות סביב הישיבה 
ובכלל זה גן ילדים תלמוד-תורה 

(חיידר) ישיבה קטנה וכן נוספו מכון 
סמיכה וכולל אברכים 'צמח-צדק'.

שליחות חיי

הרה"ח ישעיהו יוזביץ 01 
 מנהל כללי מוסדות 'תורת אמת' חב"ד, ירושלים

את עצמי אינני רואה כמנהל 'מוסדות'. תפקידי הוא – 
לשמש בקודש כשליחו של הרבי נשיא דורנו, ולנהל של 
'תורת־אמת'. פעמים  הרבי כפי שהוא ציפה ממוסדות 
רבות השמיע הרבי באוזני ביטויים מפליגים ויוצאי דופן 
על האחריות הרבה המוטלת על המוסדות והלומדים 
בהם, ובכלל זה גם כלפי כלל תנועת חב"ד בירושלים. 
ל'תורת־ חב"ד  אדמו"רי  שהעניקו  המיוחדת  העדיפות 
אמת' הייתה כדבר פלא - אבל מובן, לאור משימתה 
לימות  להביא  נשיאנו;  רבותינו  עליה  שהטילו  הגדולה 
אור  הפצת  כמרכז  והמוסדות  הישיבה  מעמד  קיבוע  ידי  על  וזאת   – המשיח 
התורה והחסידות בירושלים, בארץ הקודש, ובעולם כולו ובכך להגשים את החזון 

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". 

נשיאותו של הרבי על המוסדות היא למעשה היחידה על ישיבה תו"ת בארה"ק. 
גם בפועל סייע הרבי למוסדות למישרין ובנוסף הבטיח פומבי – שכל המסיעים 

למוסדות 'תורת־אמת' "זהו טובתם בזה ובבא".   

שלוחים  רבנים,  ופירי־פירות,  בפירות  חוזים  אנו  השנים  לאורך  ה',  ברוך  ואכן, 
וחסידים עובדי ה' שגודלו וטופחו כאן, ב'תורת־אמת', כיצד הם הולכים וכובשים 

את העולם צעד אחר צעד לקראת הגאולה האמיתית והשלימה. 

איחולי מקרב לב ונפש עמוק, שהמוסדות הקדושים יגדלו ויפרחו לנח"ר אדמו"ר 
נשיא דורנו וכבר בקרוב נזכה לחזות בעיניים גשמיות את התממשות דבריו של 
בקרוב ממש  נזכה   – תורת־אמת  בישיבת  התורה  לימוד  "שעל־ידי  הדור  נשיא 

ללמוד "תורת אמת" לאמיתתה, מפיו של משיח צדקנו".

סססמממייכככההה וווכככווולללללל אאאבבברררכככייםםם 'צצצמממחחח--צצצדדדקקק'.
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וזאת הברכה

הרה"ח דב ולס 02 
 מנהל וגזבר מוסדות 'תורת אמת' 

חב"ד, ירושלים
וזאת הברכה

וזאת הברכה לאצילי ישראל בני מוסדות 
הרמי"ם,  הישיבה,  לראשי  'תורת־אמת' 
העובדים,  המשגיחים,  המלמדים, 
בהווה  והתלמידים  בקודש,  המשרתים 
והתחנכו  שלמדו  לאלפיהם  והבוגרים 
בארץ  הראשון  העליון,  הקדוש  במוסד 
הקודש שיסדו רבותינו נשיאינו זי"ע, ועליו 
אמרו: "מכיון שעל תורת אמת ישנו אור המקיף ואור זכות נשיאנו 
בביקורו  הריי"צ  (הרבי  בעולם"  אור  כוחות להאיר  זה לכם  ייתן 
כל  מהנ"ל  כאו"א  יעשה  ולהבא  "שמכאן  תרפ"ט).  בארה"ק  
התלוי בו לביסוס והתרחבות ישיבת "תורת אמת", כי זהו טובתם 
תשכ"ז),  הכט  י.י.  להרב   זי"ע   דורנו  נשיא  (רבנו  ובבא"   בזה 
יהי רצון  שתשרה הברכה על כל העושים והמעשים  לטובת  
וחילם   כוחם  ויישר  הימים,  כל  להם  לטוב  ומוסדותיה,  הישיבה 
בגשמיות  המוסד  משימות  להצלחת  המרובה  השקעתם  על 

וברוחניות, ויראו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. 

המברך ומתברך
יששכר דב הלוי ולס



מכ˙בי בו‚רים

1122

כולל צמח צדק
חלק ניכר מהאצולה הרוחנית החב"דית הצמיח 
כולל 'צמח־צדק' של מוסדות 'תורת־אמת' ומאז 
ייסודו בשנת תשל"ב יצא שמו של הכולל לשם 
ממוסדות  כאחד  כולו  היהודי  בעולם  ולתהילה 
הפאר של חסידות חב"ד בארץ ובעולם. לאורך 
אברכים   35 לימודיהם  על  שוקדים  כולו  היום 
בהדגשה  מיוחדת  ושקידה  בהתמדה  צעירים 
על לימוד הלכה למעשה. במהלך השנים, לאור 
חידושי  הכולל  הפיקו אברכי  הרבי  קריאתו של 
"הערות   – תורניים  מאמרים  באסופות  תורה 
ו"יגדיל-תורה",  וביאורים בשולחן ערוך אדמוה"ז" 
הלמדני־תורני.  בעולם  תהודה  ויצרו  שפורסמו 
הכולל ממוקם בירושלים העתיקה שבין החומות 

בבית הכנסת 'צמח־צדק' ומכאן שמו.

ראשי הכולל: הרבנים הגאונים 
הרה"ח חיים שלום דייטש, 

והרה"ח יוסף צבי סגל שליט"א. 
ההההההררררררהההההה""חחחחחח חחחחחיייםםםםם שששששללללווווםםםםם דדדדדייייטטטטשששששש,,,  

וווווהההההררררררהההההה"""חחחחחחחחחחח יייוווווססססססףףףףףף צצצצצבבבבביייי ססססססגגגגגגללללללל  שששששלללללייייטטטטט""אאאאאא..  
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הרה"ח הרה"ג יוסף צבי סגל 03 
    ראש כולל 'צמח-צדק'-'תורת-אמת', 

חב"ד ירושלים
חגיגת יובל המאה של מוסדות 'תורת־אמת' 
הגה"ח  אבי,  אצלי.  מיוחדת  שמחה  היא 
מראשוני  היה  ע"ה  סגל  יהודה  שלמה  ר' 
התלמידים בעת ייסוד הישיבה בחברון בשנת 
משנות  אבי  אצל  שנשאר  הרושם  תער"ב. 
לאורך  חינוכנו  על  השפיע  בישיבה  לימודיו 
שלו  הרוחני  מהמטען  והרבה  השנים,  כל 
זה  ובכלל  מהישיבה  היה  ובחסידות  בנגלה 
ידיעת כל ה'ליקוטי־תורה' מ'כריכה־לכריכה'. 
תמיד היה אבי ע"ה מזכיר את דמויות ההוד של הישיבה, את הגה"ח 
אותם שלח  ע"ה  ר' אלתר שמחוביץ  הגה"ח  ואת  ע"ה  הבלין  רש"ז 

הרבי הרש"ב מליובאוויטש. 

וכר"מ,  כמשפיע  וללמד  'תורת־אמת'  בישיבת  כתמים  ללמוד  זכיתי 
יום חגה של  בני שיחי' מכהן בישיבה כר"מ, כך ששמחת  וכיום גם 

'תורת־אמת' זהו גם שמחה פרטית. 

במכתביו של הרבי ל'תורת־אמת' ראו ייחודיות מסויימת דווקא לישיבת 
תתגשם  הרבי  של  הק'  ששאיפתו  ברכתי  עיה"ק,  בירושלים  חב"ד 
והישיבה  להאיר',  כ'נרות  תפקידם  את  ימלאו  'תורת־אמת'  ותלמידי 
תגדל ותפרח בכמות ובאיכות ותהיה תל־תלפיות ותאיר לכל ירושלים 

עיה"ק באור הנגלה ואור החסידות.
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מכון סמיכה
ולהלכה'  לעיון  המדרש  'בית  מכון  של  מטרתו 
התמימים  תלמידי  את  לרבנות  להכשיר  היא 
ושנת  גדולה  בישיבה  לימודם  את  המסיימים 
מעמיקים  הלכתיים  שיעורים  ב-770.  ה'קבוצה' 
מועברים על ידי גאוני ההוראה ובהם הרב זלמן 
נחמיה גולדברג שליט"א והרב חיים שלום דייטש 
התלמידים  נבחנים  המסלול  ובסיום  שליט"א, 
על לימודם אצל גדולי הפוסקים שחותמים על 
תעודת הסמיכה. מאז פתיחתו של בית המדרש 
מכהנים  שכיום  רבנים  עשרות  לרבנות  הוסמכו 

פאר כשלוחים ורבני קהילות בארץ ובעולם. 

דייטש,  שלום  חיים  הרה"ח  המדרש:  בית  ראש 
מנהל בית המדרש: הרה"ח אסף שמשון אנגלמן.
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פעולה נמשכת

הרה"ח אסף אינגלמן 04 
 מנהל מכון לסמיכה,

 'תורת-אמת', חב"ד, ירושלים
בהצלחה  ההמשך  שיהא  רצון  יהי 
מרובה מתאים עם כוונתם הפנימית 
של רבותינו נשיאנו מייסדי הישיבה, 
המתחנכים  כל  על  ניכר  ויהיה 
"תורת  של  המעלה  בישיבה 
בשלמות  ביטוי  לידי  שבאה  אמת" 
גם  כמו  שבתורה  בנגלה  הלימוד 
הצד הפנימי שבה הלא היא תורת 
רוצה  אני  אישית  בנימה  החסידות. 
לברך את כל אלה שלמדו במשך השנים בבית המדרש "עיון 
ההלכה",שתשרה הברכה בכל אשר יפנו, ואני תקווה שהיו 
להם שנות ה"סמיכה" לתועלת שפעולתה נמשכת בחייהם, 
עוסק  נמצא  שבהם  הישיבה  של  ה"סיום"  ששנות  ובעיקר 
של  התחלה  של  לשנים  לו  יהיו  ה"סמיכה"  בלימודי  בחור 
לימוד מקיף יותר, שמביא לידי לימוד וידיעת התורה "הלכות 

בטעמיהם" (שו"ע אדה"ז הל' ת"ת).
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ישיבה גדולה 
והעמקה  השכלה  רצינות,  פנימית,  עבודה 
משולבת בחיות חסידית תוססת וצעירה מלאת 
נמסרים  הגדול  בהיכל  כאן  וערכים.  אידאל 
ראש  מפי  כללי  שיעור  לצד  יומיים  שיעורים 
ארוכות  התוועדויות  ובחסידות,  בנגלה  הישיבה, 
מוחדרת  שבמהלכן  המשפיעים,  טובי  ידי  על 
לבחורים מטרת נשיאי הישיבה - אדמו"רי חב"ד. 
תלמידי הישיבה הינם בוגרי ישיבות קטנות מרחבי 
העולם המגיעים דווקא לכאן על מנת לשאוב את 
המטען החסידי המיוחד הקיים בישיבה זו, מטען 
הנוכחי  משכנו  חייהם.  ימי  לכל  אותם  שילווה 
בתשל"ד  הושלם  הישיבה  מבנה  של  והמפואר 

ברח' ירמיהו בשכונת שיכון חב"ד.

ראש הישיבה: הרה"ח בנימין זאב סגל שליט"א.
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הרה"ח בנימין זאב סגל 05  
 ראש ישיבה גדולה 'תורת-אמת', חב"ד, 

ירושלים
ונאמרו  נכתבו  דופן  ויוצאי  מפליגים  ביטויים 
על ידי רבותינו נשיאנו כלפי ישיבת ומוסדות 
לרבי  שכתב  בחור  אותו  כמו  'תורת־אמת'; 
על לימודיו בישיבה וענה לו הרבי בזו הלשון; 
בישיבת  ללמוד  הקב"ה  והצליחו  "שזיכהו 
נשיאינו",  רבותינו  בהנהלת  'תורת־אמת' 
היו  חב"ד  ישיבות  הנהלות  שבאם  כמו  או 
התלמידים  לכלל  אומר  היה  מסכימות 
שזה  מכיוון  'תורת־אמת'  לישיבת  שיעברו 
המקום המקודש בארץ ישראל וממילא זה צריך להיות ישיבת חב"ד 

הגדולה ביותר, ועוד כהנה רבות. 

שח לי אחד מבוגרי הישיבה שחישב ומצא שהפירות שגדלו במוסדות 
'תורת־אמת' הם לא לפי ערך – הן בכמות והן באיכות – ומהם יצאו 
כלי קודש רבנים, משפיעים, מגידי שיעורים, וכו'. ועניתי לו שהדברים 
נשיאנו לתלמידי  רבותינו  ברכה מפורשת של  וזוהי  פשוטים מאחר 
התמימים שילמדו בישיבה, שאכן יראו ברכה והצלחה בעמלם בנגלה 

ובחסידות.  

זכיתי והשנה תחול שנתי העשרים כראש ישיבת 'תורת־אמת'. ובמשך 
כל השנים האלו הנני רואה את ריבוי התלמידים היוצאים מ'תורת־
אמת' עם ברכה מיוחדת שללא ספק זוהי ברכת רבותינו נשיאנו - הם 
הברכות, שכל  לכל  נותר אלא להצטרף  לא  ולנו  הישיבה.  הנהלת 
תמים יפתח וירחיב את מיטב כשרונותיו וכל יכולותיו בגו"ר בהפצת 
תורה ובהפצת המעיינות ויעשה פירות ופירי פירות, וכשנזכה כשהרבי 
נשיא דורנו יבוא ויגאלנו נוכל לומר בפה מלא 'ראו גידולים שגידלנו'. 



מכ˙בי בו‚רים
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ישיבה קטנה
הכניסה  שער  החיידר,  של  הטבעי  ההמשך 
לעולם ישיבות תומכי תמימים. מפה תחל דרכו 
של התמים להתעצב בעבודת ד' בידי טובי מגידי 
ורעננה.  צעירה  ברוח  והמשפיעים  השיעורים 
הוגים  'תורת־אמת'  מוסדות  של  קטנה  בישיבה 
בסדרי  צעירים  חמד  בחורי  ובחסידות  בתורה 
ומסתיימים  בבוקר  השכם  שמתחילים  לימוד 
מאוחר בערב. החיים החסידים נספגים בפנימייה 
מרווחת שם מתגוררים התמימים. משכן הישיבה 
בלבה של שכונת שיכון חב"ד עובדה שמוסיפה 

בחן החסידי באזור כולו.        

ראש הישיבה: הרה"ח ראובן בורושנסקי.

"ההיישששייבבהה""  ––  ננחחחללתת ררררבבוותתייננוו  ננששייאאננוו  בבאאררררץץץ ההקקקוודדשש,,  הההייההההללללווםםםם
ששננהה..  11000000 00ששבבככתתרר ששהההוונננחח בבייררווווששללייםם  בבששננתת תתתעעררר""בב ללפפפנניי

עעלל תתללמממיידדיי ההתתממייממייםם  ההלללווממממדדדדייםם  בבייששייבבבבהה ההווטטללהה ההממשששיימממהה 
ללההאאאאירר אאתת ההעעווללםםםם ככווללוו בבאאוורר ההתתווררהה -- ננגגללללההה  ווחחססססיידדדוותת..
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ברכות נלבבות למוסדות 
'תורת-אמת'

הרה"ח ראובן ברושנסקי 06 
 ראש ישיבה קטנה 'תורת-אמת', חב"ד 

ירושלים
הצוות  אנשי  הר"מים  המשפיעים,  לכל 
היקרים והתמימים הנכבדים ה' עליהם יחיו.

שנה   100 בציון  מיוחד  בזמן  אנו  נמצאים 
'תורת־אמת'  ישיבת  המעטירה,  לישיבתנו 
מספר  הוא   100 תובב"א.  עיה"ק  בירושלים 
לשלמות.  סמל  עשר  פעמים  עשר  עגול, 
ואכן חג הוא לכולנו ולכל מחבבי תורתנו הק' 
בכלל ותורת החסידות בפרט. ישיבתנו היא 
שנוסדה  הראשונה  תומכי־תמימים  ישיבת 
בארץ שזכתה וזוכה עד היום להיות תחת נשיאותו 
הק' של הרבי מלכנו נשיאנו, ולקבל את ברכותיו 

בלי גבול. 

נברך שתזכה הישיבה להמשיך להוות סמל ודוגמא לכל עולם התורה 
והחסידות, שתמשיך ותתעצם בכמות ובאיכות לנח"ר רבותינו נשיאנו, 
וכשנזכה כולנו לביאת הגאולה תיכף ומיד ממש יראו כולם במוחש 

כיצד יתפארו הם בתמימים ויאמרו ראו גידולים שגידלנו.

ובזכות  שבזכותכם  אנו  בטוחים  אישית;  פניה  יקרים  תמימים  ולכם 
קודמיכם זכינו לרגעים אלו. כל מהותכם היא – ככתוב 'בכל דרכיך 
דעהו' (משלי, ג', ו') ההתקשרות האמיתית לרבי, ההנהגה החסידית, 
שקידה  של  באופן  התורה  ולימוד  ישראל  אהבת  השמים,  יראת 
כוחות  להשפיע  ממשיכים  מלמעלה  זאת  וכשרואים  וכו'.  והתמדה 

בלי גבול עד שזוכים להגיע עד הלום. אשריכם!

את  למלא  יזכה  בישיבה  הלומדים  מהתמימים  אחד  שכל  נאחל 
ולתפארת  נשיאנו  רבותינו  הישיבה  מייסדי  כרצון  כ'תמים'  תפקידו 

ההורים, הר"מים והמנהלים. 

ולסיים בלשונו הק' (בשיחה כ' מנ"א תשמ"ב) "ויהי רצון שעל ידי לימוד 
התורה בישיבת 'תורת־אמת' נזכה בקרוב ממש ללמוד תורת אמת 

לאמיתו מפיו של משיח צדקנו"  

בברכה ללימוד תורה ביראת שמיים, אוהבכם הרב ראובן בורושנסקי. 

הרה"ח יצחק יעקב רוזנשיין מראשי 
הישיבה עשרות בשנים ומשלוחי כ"ק 

אדמו"ר לארה"ק תשל"ו.
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תלמוד תורה (חיידר)  
וסביבתה  מירושלים  טהורים  חמד  ילדי  מאות 
הם תלמידי 'החיידר', תלמוד תורה חב"ד 'תורת־
לימוד,  בכיתות  מרווח  התלמוד־תורה  אמת'. 
ספריית ענק, לצד מתקני שעשועים וכרי דשא. 
כבית  המשמשת  החן  לפנינת  תורמים  אלו  כל 
והמחנכים  המורים  צוות  חסידיים.  לילדים  יוצר 
הינו צוות ותיק לצד צוות צעיר שילוב מנצח אשר 
כיתות  דורי.  רב  צוות  של  מעלותיו  את  מעניק 
ט',  עד  א'  מכיתה  הינם  בתלמוד־תורה  הלימוד 
ובהם מתחנכים כ-500 ילדים ביום לימודים ארוך.  
בניין התלמוד תורה החדש ממוקם ברחוב חנה 

בשכונת שיכון חב"ד. 
מנהלים: הרה"ח מנחם מענדל פרידמן

הרה"ח יעקב שטינברג
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"המוסדות הגדולים והמפוארים בירושלים"

הרה"ח מנחם מענדל הכהן פרידמן 07 
 מנהל תלמוד תורה 'תורת-אמת', חב"ד ירושלים 

שנה  חמישים  "לפני 
הגה  (תשכ"ב)  בדיוק 
סלונים  זעליג  הרב 
מהפכני;  רעיון  ע"ה 
שיהיה  מוסד  להקים 
החינוך  טהרת  על 
נשיאות  תחת  החב"די, 
היום  ובהנהגתו.  הרבי 
כבר לכל חצר חסידית 
יש גם מוסדות חינוך, אבל באותם ימים מוסדות 
חיים',  'עץ  תורה  תלמוד  כמו  הקיימים,  החינוך 
רוב  את  שירתו  והם  כלליים  היו  ועוד  עולם'  'חיי 
האוכלוסייה הירושלמית, משום כך היה זה חידוש 
לפתוח חיידר 'מגזרי'. ביום הראשון לייסודו למדו 
בתפקיד  (שכיום  בלוי  יעקב  ילדים;  שלושה  בו 

מלמד בחיידר), יעקב יוזביץ', ואחי הרב פרידמן. 

הייתה  חב"ד  תורה  תלמוד  ייסוד  של  ההשפעה 
מכרעת; זכור לי שלאט לאט הלך התלמוד תורה 
היו  שלימות  כיתות  בחיידר  למדתי  וכשאני  וגדל, 
מורכבות מתלמידים שהגיעו ממשפחות ירושלמיות 
– לאו דווקא חב"דיות. בעקבות הלימודים ב'תורת־
אמת' שמרו תלמידים אלו על יחס חם לחסידות 
חב"ד  בישיבות  אח"כ  שהמשיכו  וחלקם,  חב"ד 
התקשרו לרבי והפכו בעצמם לחסידי חב"ד. כיום 

הם וצאצאיהם שלוחים מפוארים ברחבי העולם.

היה  תורה  התלמוד  מבנה  הדרך,  "בתחילת 
בשכונת שיכון חב"ד. בתור ילד בכיתה ד' זכור לי 
היום שעזבנו אותו ועברנו לבניין ברחוב ירמיהו. 23 
שנים עברו וכמנהל אני זוכר את היום בו עזבנו שם 
ועברנו לבניין החדש בו הוא שוכן כיום. כבוגר של 
'תורת אמת' מחד, ומנהל התלמוד תורה מאידך 
(17 שנה!), אני חש את גודל האחריות שבתפקיד 
ואני רואה בזה זכות גדולה וסגירת מעגל. (אפיזודה 
על  החיידר  לניהול  הראשונות  בשנים  מעניינת, 
עצמי  שלי  מהמורים  רבים  שניהלתי  יצא  ידי, 
לאורך  מלווים את התלמידים  אנחנו  ילד).  בתור 
התלמיד  הימצאות  של  ביותר  הארוכה  התקופה 
במוסד חינוך, 10 שנים, תקופה שמחברת אותנו 
לתלמידים מכל הבחינות. זה דבר שלא שוכחים 
והנחת הגדולה היא לראות את התלמידים שלנו 
לאחר שנים כאשר הם בעצמם כבר מכניסים את 

ילידיהם למוסדות 'תורת אמת'.

'תורת־אמת'  מוסדות  של  חגה  יום  "לרגל 
ורעננים  דשנים  בשיבה,  ינובון  עוד  המפוארים, 
עמוק  כבר  נהיה  כאשר  שנה,   100 ובעוד  יהיו. 
עמוק בגאולה האמיתית והשלימה, אך טבעי יהיה 
עיר  בירושלים  המצויים  אמת  תורת  שמוסדות 
הקודש יהיו הגדולים והמפוארים ביותר שלתוכם 

יעלו כלל תלמידי חב"ד מכל העולם".



מכ˙בי בו‚רים

2222

גני ילדים
מכאן מתחילים בדרך העולה בית א־ל; כאן ילמדו 
האמונה  יסודות  ויונחו  הפסוקים   12 אלף־בית, 
החסידות.  תורת  של  לאורה  והצרופה  הטהורה 
מחונכים  בהן  גן  כיתות  לשש  מחולקים  הגנים 
כ־200 ילדים וילדות במבנים נפרדים. בגני 'תורת־
אמת' מושם דגש על חינוך חסידי על־פי הוראות 
הרבי לחינוך בגיל הרך - תוך טיפוח ויחס אישי. 
צוות הגן נבחר בקפידה ומשלב בתוכו מקצועיות 
הגן  ילדי  לרשות  ילד.  לכל  ואהבה  שנים  רבת 
עומדים רשת הסעות וצהרון חינוכי הפועל אחרי 
שעות הגן. גני הבנים ממוקמים בבניין התלמוד 
הבנות  וגני  חב"ד  שיכון  בשכונת  (חיידר)  תורה 
בירושלים  שלמה  רמת  בשכונת  ממוקמים 

במבנים חדישים ומפוארים. 

מנהל הגנים: הרה"ח יעקב שטינברג.
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שנת ה-200 שנה

הרה"ח יעקב שטינברג 08 
 מנהל גני 'תורת-אמת', חב"ד 

ירושלים
המוסד  של  המאה  שנת  לרגל 
נשיאותו  מואצלת  עליו  היחיד 
של אדמו"ר נשיא דורנו, יהי רצון 
שמוסדות 'תורת־אמת' יתפתחו 
גם  נזכה  ה'  ובעזרת  ויפרחו 
לשנת ה־200, בכל המובנים גם 
מתוך  ברוחניות  גם  בגשמיות 

הרחבה.



מכ˙בי בו‚רים
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"ו‡לו יעמדו על הארכה"
ואלו הם ברכותיהם של רבנים, שלוחים-בשליחות רבנו נשיאנו על פני 
תבל, ו"שלוחים בשדה-החינוך", בוגרי 'תורת-אמת' לדורותיהם שגם 
כיום ממשיכים ועוסקים הלכה-למעשה בתפקיד 'נרות להאיר' כפי 

קריאת הרבי הריי"צ לתלמידי הישיבה עת ביקורו בהיכל 'תורת-אמת' 
בשנת תרפ"ט: "בהתייסדות זו הכוונה היא להאיר אור".
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מכ˙בי בו‚רים

הרה"ח זלמן וישצקי09 
תשנ"ד-תשנ"ו שליח הרבי לבאזל, שוויץ 

על דרך הצחות אומרים: ירושלמים, יכולים לצאת 
מירושלים, אך ירושלים לעולם לא תצא מהם...

כיום, 16 שנה אחרי סיום לימודיי ב'תורת־אמת', מתוכם 10 
שנים בשליחות הרבי, אני יכול לומר ולא על דרך הצחות: 

'תורת־אמת' לא יצאה ממני.

הקשר האישי\ידידותי עם המשפיע והר״מ, הידיעה ש׳נוגע׳ 
לו מעמדו ומצבו של הבחור, משקף יחס שאינו מובן מאליו, 
יחס שייחד את ישיבת 'תורת־אמת'. ולראיה, הקשר האישי 

קיים עד היום.

הרה"ח פינחס אברהם מייערס10 
תשל"ז-תשד"מ אבד"ק האג, הולנד 

'תורת־ מוסדות  מנהלי  את  לברך  הנני  ונפש  לב  מקרב 
אחד  כל  ותלמידים  המלמדים  וכל  הישיבה  וראשי  אמת' 
בשמו הטוב יבורך, לרגל יובל המאה להתייסדות הישיבה 
הקדושה על ידי כ"ק אדמו"ר מהרש"ב נ"ע, ואח"כ בנשיאות 
רבותינו הקדושים, כ"ק אדמו"ר מהריי"ץ זצ"ל וכ"ק אדמו"ר 
זי"ע. יעזור ד' יתברך שיזכו עוד רבות בשנים להרבות פעלים 
לתורה וחסידות ולהעמיד תלמידים הגונים בדרך החסידות 

מתוך אושר ונחת. 

מנאי תלמיד הישיבה, 
הרב פינחס אברהם מייערס אבד"ק האג והגליל יצ"ו 
מח"ס שו"ת דברי פינחס

הרה"ח שמעון דהאן 12 
תשנ"ו-תשנ"ח שליח הרבי באופקים, ארה"ק 

מזל טוב למוסדות 'תורת־אמת' לרגל הגיעם לשנת ה־100 
ואיחולי ברכה מעומקא דליבא ל־100 שנים הבאות 

של  אור  קרן  המהווים  המוסדות  והתפתחות  להרחבת 
תורה וחסידות 

הרבי  כשלוחי  בקודש  לשמש  יוסיפו  המוסד  ושתלמידי 
להפצת אור של תורה וחסידות בכל העולם כולו. 

 מאה שנה לישיבת 'תורת-אמת'

הרה"ח יצחק צבי איזנבך11 
מנהל בית-ספר ואיש חינוך, ארה"ק 
תשט"ו-תש"כ   

מ מאה שנה מאז נוסדה 'תורת־אמת' בעיר בה טמונים אבותנו 
א אדוננו מורנו ורבנו הרש"ב נ"ע, אוה שמשם תבוא גאולתנו.
ה הרבה מבני ירושלים, למדו בה וטעמו דברי אלוקנו חיינו,

ש שנים קשות, עליות ומורדות, עברו על הישיבה הקדושה הזו 
נ נעו מספרי התלמידים שלה, משלשה ועד למעלה ממאה הגיעו

ה ההנהלות התחלפו התמונות השתנו אך זכויות רבותינו נשארו
ל לבניין החדש והמפואר אשר הוקם ונבנה ברחוב ירמיהו ואלקנה 

י יחלו שנוי מקום שנוי מזל לטובה ולברכה ואמנם כן כך היה 
ש שכן לבניין הזה, זכיתי להיות שנים רבות ולהמשיך את הזיקה 
י יום ולילה הייתי בקרבתה וכתלמיד שלא מן המניין ביקרתי בה 
ב בני שיחיו, וכן חתני, למדו בישיבה, ושאפו בקרבם את אווירתה 

ת תודות ל'תורת־אמת', התקרבנו לתורת החסידות, ולראשה  
ת 'תורת־אמת', לא רק מקום לימודים הייתה אלא גם בית ומעון

ו ובית זה שימש כור היתוך לכל הראוי להיות תמים ונבון 
ר רבים מבוגריה מחנכים, שלוחים מנהלים נושאים בעול גאון

ת תורת "אמת" תעמוד לנצח ולעולמי עד תשכון מעל כל חשבון
א אישית אני מודה לה שהבדילני מן...ונתן לי תורת אמת אמיתית
מ מברך את הישיבה שתזכה לשגשוג ולפריחה כמותית ואיכותית

ת תמיד תמיד, נזכור אותה עד הגאולה השלימה והכללית.

יצחק צבי בן חנה רעכיל איזנבך
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הרה"ח מנחם סגל 15 
תשנ"ו שליח הרבי באופקים, ארה"ק 

הרבי  ברכות  שיתגשמו  הרבי,  שבנשיאות  למוסד  ברכות 
בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות, ותזכו לגדל דור 
חסידי קשור ומסור לעניני הרבי, כרצון ולנח"ר כ"ק אד"ש 

מה"מ.

הרה"ח מנחם נוימן17 
תשמ"ו שליח הרבי באבן יהודה, ארה"ק 

הרושם  זהו  יחיד,  בבן  מדובר  כאילו  לתלמיד  אישי  יחס 
זכיתי ללמוד בישיבה  הלכה למעשה שזכור לי מהישיבה. 
ולשם גם שלחתי את בני, 'תורת־אמת' הוא המוסד המחנך 
למדנות  תוך  דופן  יוצאת  שמיים  ויראת  לחסידשקייט 

ירושלמית אופיינית. 'תורת־אמת', כה לחי! עלו והצליחו!

הרה"ח ניסן זיגמן16 
תשנ"ב-תשס"ח שליח הרבי בגדרה, ארה"ק 

מזל טוב מזל טוב לתורת אמת לרגל שנת המאה! מאה 
שנה בהם גידלו וחינכו המוסדות אין ספור תלמידים, אם 
בגן, בתלמוד תורה, בישיבות ובכולל. כבוגר המוסד הקדוש 
מעלה,  מעלה  ותפרוץ  תגדל  ש'תורת־אמת'  מאחל  אני 
וכמות התלמידים שהיו עד כה תכפיל את עצמה במאות 

אחוזים!
עלו והצליחו.

הרה"ח מוטי מנדלסון 13 
תשמ"ב-תשנ"ב שליח הרבי בבאדן, גרמני'ה 

והערך של  ניתן להבין את המעלה  דווקא ממקום רחוק 
בטוחני  זה.  הוא  מכריע  עניין  כמה  ועד  כשר  יהודי  חינוך 
שזרעי הרצון ליציאה לשליחות והכח לקרב את ליבם של 
יהודי באדן לאביהם שבשמיים ולהעניק חינוך כשר לילדי 
'תורת־אמת'  בחיידר של  לימודי  נזרעו כבר בעת  המקום 
רצון  יהי  דורנו.  נשיא  לרבי  להתקשרות  המיוחד  בחינוך 
לנח"ר  מעלה  מעלה  ויעלו  ויצמחו  יתפתחו  שהמוסדות 

נשיא המוסדות, הרבי, המשלח. 

 הנה שמוע מזבח טוב

הרב ישראל ליברמן 14 
תשס"ה-תשס"ח שליח הרבי בקונמינג, סין 

בין הדמויות החסידיות בישיבה, הדמות שהכי תפסה 
פעווזנער,  ברוך  אברהם  ר'  הרה"ג  הייתה  אותי 
פעווזער  הרב  נקרא  בישיבה  השבתות  שבאחת 
פעווזנער  הרב  כאשר  למפטיר,  לתורה  להעלות 
הגיע לפסוק "...שמוע מזבח טוב..." הוא פרץ בבכי 

מר. 

במשך מספר דקות הייתה דממה בכל הזאל, וכך 
בקריאת  והמשיך  נרגע  שהרב  עד  דקות  מספר 
ומיד  נורא סקרנים לפשר עניין זה  ההפטרה. היינו 
ביקשנו מהרב לשבת להתוועד. במהלך ההתוועדות הרב  בסיום התפילה 
קרא  שכאשר  הרב  סיפר  ביין,  המלך  וכטוב  מאוד  נרגש  היה  פעווזנער 
בברינוא,  תמימים  בתומכי  בחור  בהיותו  נזכר  הוא  הפסוק  את  בהפטרה 
צרפת, עת המשפיע ר' ניסן היה תובע מהבחורים קבלת עול, שעדייף לציית 
בקבלת עול מאשר לזבוח, והיה ר' ניסן נרגש מאוד סיים הרב פעווזנר. מאורע 
זה הותיר עליי רושם בל ימחה, אחד מני רבים מהלחלוחית החסידית שספגנו 

בתורת אמת. בהצלחה רבה!

ישראל ליבערמאן
בשליחות כ"ק אדמו"ר זי"ע
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הרה"ח טובי'ה יעקובביץ 19 
 משגיח בישי' הבוכרים, כפ"ח, ארה"ק תש"מ-תשמ"א

אמרו החסידים שהשנים הכי טובות שלהם בליובאוויטש 
טובות  הכי  בישיבה. השנים  ולמדו  בהם שהו  היו השנים 
התפללתי  למדתי,  ששהיתי,  אלו  הם  שלי  בונות  והכי 
והתוועדתי בישיבת 'תורת־אמת'. זהו הבניין, אלו היסודות 
ל'תורת־אמת' בכלל  תודה  מוקיר  אני  כל התכלית.  וזוהי 
ולר' שייע יוזביץ ור' אשר לעמיל כהן בפרט אשר שניהם 
יעמדו על הברכה בכל האמור. יהי רצון שה' יתברך יוסיף 

אומץ בגיבורים לכל העוסקים במלאכה הקדושה.  

הרה"ח מ"מ הכהן רוט 20 
 ר"מ ומשפיע ישיבת תומכי תמימים, ומשפיע 

תשד"מ-תשנ"ה ת"ת 'תפארת מנחם' ביתר, ארה"ק 
וכמבואר  עשר.  כפול  שלימות  מסמל  מאה  המספר 
בדא"ח ש"בן מאה שנה כאילו מת ובטל" כו' שכל ענייני 
העולם בטלים ומבוטלים אצלו. ברכתי לישיבה הקדושה 
העומדת תחת נשיאות רבינו, שיקויים בה מאמר המשנה 
לגמרי  יבטלו  וההסתר  העלם  העולם,  ענייני  ושכל  הנ"ל 

ותצליח הישיבה מעלה מעלה כחפץ ורצון נשיאנו הק'.

הרה"ח חיים רבינוביץ 21 
תשנ"ו-תשנ"ח שליח הרבי בבריסק, בלארוס 

'תורת־אמת'.  למוסדות  המאה  שנת  לרגל  חמות  ברכות 
אנשי  מסירות  ושלוחים.  רבנים  שגידלו  למוסדות  ברכות 
את  ותיתן  נותנת  נתנה,  הישיבה  תלמידי  למען  הצוות 
אותתי'ה לעוד הרבה שנים ארוכות של הארת העולם כולו 
באור תורה ומצוות. תודה על שנים נפלאות בישיבה ועל 

החינוך לשליחות ולהתקשרות אמיתית לרבותינו נשיאנו.

 רשמים מתורת-אמת תשנ"ז

הרה"ח אברהם חיים זילבר18 
תשנ"ז שליח במרום-כנען, צפת ארה"ק 

באויר  הייתה  למדתי,  בהם  הישיבות  שאר  מכל  יותר  אמת,  תורת  בישיבת 
תחושת שליחות כל הזמן. כפי שהבהיר לנו ראש־
הישיבה הגרב"ז סגל שהרבי קרא לתורת אמת "חלון 

הראווה" שלי בירושלים.

זה התבטא בכך שבכל עת, במיוחד בשעות הלילה, 
היו נכנסים לזאל תלמידי ישיבות מחסידויות שונות 
ותמימים היו מתיישבים ולומדים איתם פרק תניא או 
שיחה או סתם משיבים להם על שאלותיהם השונות.

לישיבות  מיוזמתנו  גם  יוצאים  היינו  הזמן  במשך 
האוכל  לחדר  ומזונות  משקה  בקבוק  עם  כסלו,  בי"ט  למשל  כמו  שכנות, 
להתוועדות  והפכנו את המלוה־מלכה שלהם  מסויימת  חסידית  ישיבה  של 
סוערת עם ניגון ד' בבות בצוותא ודיבורים ארוכים בעניני חסידות, עד שבסיום 

ההתוועדות נפתח שיעור חסידות חדש קבוע עם תלמידי אותה ישיבה.

יו"ד שבט  ליל־שבת  יצאנו, בתיאום מראש, להתארח בסעודת  פעם אחרת 
כל  בפני  בנגלה  שיחה  חזרנו  למרק  הדגים  ובין  בישיבת טשעבין הסמוכה, 

התלמידים, ולאחר הסעודה ישבנו איתם להתוועדות אל תוך הלילה...

כל זאת בנוסף לשיעורי תניא שהתקיימו ע"י התמימים בישיבות שונות בעיר

וכן אירוח קבוצות של תלמידים מישיבות מרכז־הרב בישיבתנו, בעיקר בלילות 
שבת, שישבו מרותקים שעות בהתוועדויות של הרב זלמן נוטיק.

אח...איזה היקף של הפצת המעיינות!

בהיותו  לצאת לשליחות,  והכשרה  כח  קיבל  מ'תורת־אמת'  שיצא  בחור  כל 
שליח ודוגמא כל זמן לימודו בישיבה!

(והנגלה)  וזו שמחה גדולה להודות לה' על מאה שנים של אור  החסידות 
בעיה"ק. בשבילי באופן אישי זה הי' מעין סגירת מעגל, שכן סב אבי, הגרא"ח 
נאה, הי' מיוזמי ומקימי ישיבת 'תורת־אמת' ושמחתי להיות בורג קטן במפעל 
בעיה"ק  הרבי  שם  וקידוש  חסידות  הפצת  תורה,  הרבצת  של  הזה  העצום 

ירושלים ת"ו.
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הרה"ח נפתלי דייטש 22 
תשמ"ג-תשנ"א שליח הרבי למדינת רומני'ה 

לי  אין  אמת'.  'תורת  למוסדות  ה־100  לחגיגות  טוב  מזל 
ספק שהרבה בזכות המשפיעים שלי בישיבת 'תורת־אמת' 
שליחותי  למקום  יצאתי  לשליחות,  לצאת  אותנו  שחינכו 
ברומני'ה. יה"ר שהמוסדות יתפתחו וימשיכו באופן דופרצת 

למעלה ממדידה והגבלה!

שיעורים  המגידי  בחיידר,  המורים  של  "ההתמסרות 
תלמיד  כל  של  והדרבון  והיחס  בישיבה  והמשפיעים 
להיות  אורה  בקרן  שהעמידוני  אלו  הם  אישי,  באופן 

שליח ולהשתדל להיות מסור לרב"

הרה"ח אשר קריצ'בסקי23 
תשמ"ח – תשנ"ו שליח הרבי באומסק, רוסיה 

בחיידר,  האחרונות  הכיתות  שתי  שנים,  שמונה  במהלך 
ישיבה קטנה וגדולה, 'תורת אמת' היוותה עבורי המקום בו 

עוצבה דמותי היהודית חסידית.

במיוחד  מהי,  לרבי  התקשרות  אותי  לימדו  בו  המקום 
בתקופה בין ז"ך אד"ר תשנ"ב לג' תמוז תשנ"ד והתקופה 

שלאחריה, בה אנו נמצאים עד היום.

שיעורים  המגידי  בחיידר,  המורים  של  ההתמסרות 
והמשפיעים בישיבה והיחס והדרבון של כל תלמיד באופן אישי, (עד כדי כך 
כשגם שהענישו אותך ידעת שמתוקים פצעי אוהב), הם אלו שהעמידוני בקרן 

אורה להיות שליח ולהשתדל להיות מסור לרבי.

ביום חגה\חגינו מאחל אני להנהלה המסורה המשך הצלחה רבה בחינוך דור 
העתיד של ליובאוויטש לנח"ר רבינו נשיאינו, ושבקרוב ממש יזכו להתראות 

עם הרבי ולומר לו ראה גידולים שגידלנו.

הרב שמואל קוט 24 
 שליח הרבי ורבה הראשי של מדינת אסטוניה  
תשמ״א - תש״נ   

אחי ורעי בוגרי ותומכי מוסדות תורת אמת,
כחסידים וכשלוחים העלאת זכרונות מן העבר, איננה רק 
בשביל להתרפק על השנים המתוקות של הילדות, אלא 

בעיקר בשביל להמשיך את העבר אל ההווה והעתיד. 

השנים  בין  בחיידר  למדתי  בהם  מהשנים  בזיכרונותיי 
נשיא   - הרבי  בהם  השנים  אלו  היו  תש״נ,   - תשמ״א 
המוסדות, החדיר בנו את האמונה המוחשית בביאת משיח 
צדקנו. זכורני איך ביום שישי בחצר החיידר קראו לאבי 
שיחי׳ (שעבד אז בישיבה קטנה ששכנה באותו בנין) שיגיד 
וגו'  ״והיה מידי חודש בחודשו  ואז אבי סיפר על הפסוק  משהו לתלמידים, 
יבוא כל בשר וגו׳״ מיעודי הגאולה, ומיני אז כל יום שישי לפני סיום הלימודים 
התלמידים ניגנו את הפסוק, תוך כדי ניגון הפסוק המנהל הבלתי נשכח ר׳ 
אברהם סגל ע״ה היה נכנס לכיתות לחלק מטבעות לצדקה כהוראת הרבי. 

זו בוודאי אפיזודה קטנה, אבל עד היום כאב לילדים וכשליח ומנהיג קהילה, 
אותו ״והיה מידי חודש״ ואותו מטבע שחילק המנהל - אותה אופטימיות וציות 
אמיתי ובטחון שקיבלנו בחיידר, מזה שואב אני כח להאמין, לבטוח, לצפות 

ולפעול עדי נזכה לביאת גואל. 

מאחל ומייחל אני בכל לב לברכה ולהצלחה למוסדות, לתלמידים, לבוגרים, 
לעובדים ולתומכים.

הרה"ח נחום רבינוביץ 25 
תשמ"ז - תשנ"ז  שליח הרבי בכפר ביל"ו, ארה"ק 

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. 

למוסדות 'תורת־אמת' אשר נטעו בי ובחברי תורה, יראת 
שמים וחסידות, עלו והצליחו והעמידו תלמידים הרבה!
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הרה"ח דוד הכהן פרידמן 26 
תשל"ו-תש"מ מזכ"ל ת"ת כפר חב"ד, ארה"ק 

שזכה  כאחד  המאה,  יובל  לרגל  טוב  מזל  טוב  מזל 
הישיבה קטנה בתקופה התחלתית  בין תלמיד  להימנות 
מתרחב הלב לראות את התרחבות ושגשוג הישיבה. יהי 

רצון שהמוסדות ימשיכו ויפרחו לנח"ר כ"ק אדמו"ר.

הרה"ח אשר אנשיל אייזנבך 27 
תשכ"ה-תשל"ה משפיע בכפר חב"ד, ארה"ק 

למוסדות 'תורת־אמת' הק' שתחת נשיאות אדמו"ר נשיא 
דורנו יהי רצון שיוסיפו, יעלו ויתפתחו. מזל טוב!

הרה"ח אברהם רוזנבלט 28 
 שליח הרב בשכונת נווה-שאנן, 

תשמ"א-תשנ"ה חיפה, ארה"ק 
יעמדו על הברכה מוסדות 'תורת־אמת' הקדושים בנשיאות 
של  העצומה  התמסרותם  לטובה  זכורה  אדמו"ר.  כ"ק 
יעקב  הרה"ח  המשגיח  של  ובמיוחד  הישיבה  צוות  אנשי 
תלמידים  העמיד  הפלאית  נפשו  שבמסירות  אורנשטיין 

ושלוחים הרבה, ייתן ה' ויוסיף כח בגבורים.

הרה"ח אליעזר זוננפלד29 
 ר"מ בישיבת תומכי תמימים, 

תשס"ב-תשס"ד אלעד, ארה"ק 
ותוכנם  אלו  מילים  אישי,  ל'תורת־אמת'...באופן  100 שנה 
גורם לי להתרגשות גדולה. בשנים שלמדתי בישיבה ציינו 
אז  נעשה  לא  אמנם  ל'תורת־אמת',  התשעים  שנת  את 

אירוע גדול, אבל חיינו הרבה באווירה הזו. 

התחושה  על  יצא,  הכלל  על  ללמד  זה  שפרט  דומני 
גם  מסוימת  (ובמידה  בתמידות  אותנו  שליוותה  החזקה 
זכיתי  שאכן  אני שמח  'תורת־אמת'".  תלמידי  "אנו  היום): 
ללמוד ב'תורת־אמת', וליהנות מהצוות הרוחני הנדיר של 
(ואין כאן המקום לפרט), מהשלוחים המיוחדים  הישיבה 
מההווי  וגם  בהם,  התברכה  'תורת־אמת'  קבוע  שבאופן 

חסר התחליף ששרר בין הכתלים.

יהי רצון שמכאן ולהבא הישיבה תפרח ותשגשג ותשלים 
והרבי,  נשיאנו מייסדיה,  ייעודה הגדול, כרצון רבותינו  את 

העומד בראשה.

"הזכרונות הטובים מישיבת 'תורת-אמת' מלווים אותי 
בעבודת השליחות כאשר נדרשת התעסקות מיוחדת 

בתחום החינוך"

הרה"ח אברהם רבינוביץ30 
 ר"מ בישיבת 'חנוך לנער' ושליח הרבי שכונת 

תשס"ח-תשע"א נווה אורנים, צפת, ארה"ק 
אותי  מלווים  'תורת־אמת'  מישיבת  הטובים  הזכרונות 
מיוחדת  התעסקות  נדרשת  כאשר  השליחות  בעבודת 
בתחום החינוך. יהי רצון שהישיבה תמשיך ותעלה מעלה 

מעלה ברוב פאר והדר.
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הרה"ח פינחס מרטון 31 
תשנ"ו-תשנ"ח שליח הרבי בקרית ביאליק, ארה"ק 

ברכת "ילכו מחיל לחיל"

לישיבתנו הקדושה 'תורת־אמת' המעטירה

של  דורות  ודורי  דורות  העמדת  של  שנים  מאה  לרגל 
חסידים, שלוחים ומקושרים

שתינו  מימיו  שאת  לבור  דליבא.  מעומקא  הטוב  והכרת 
לנצל  היכולת  ואת  ההשראה  את  שאבנו  ממנו  בצמא, 

ולפתח את הכישרונות בלימוד התורה - נגלה וחסידות

הקודש,  טהרת  על  החסידי,  החינוך  את  ינקנו  ומשם 
להתקשרות אמיתית לאילנא דחיי, יהי רצון שברכת כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו, בעל הבית של הישיבה הקדושה

בהחזקת  במלאכה  העושים  כל  בידי  ותשרה  תמשיך 
הישיבה ובפיתוחה וה' יתברך יברך בסייעתא דשמייא את 

הצוות ואת התלמידים, להגדיל תורה ולהאדירה 

בבחינת הולך ומוסיף ואור, בכמות ובאיכות, ותזכו להמשיך 
בגשמיות  גדולה  הרחבה  מתוך  תלמידים,  ולהעמיד 

וברוחניות.

הרה"ח יוסף יצחק דרוק32 
 שליח הרבי ורב היישוב טנא-עומרים, ארה"ק

תשמ"ח-תשנ"ב  

מזל טוב למוסדות תורת אמת במלאת להם שני יובלות, 
עלו והצליחו, ותודה על השנים הבלתי נשכחות שלמדנו 

במוסדות. 

בברכה יוסף יצחק דרוק
שליח ורב הישוב טנא עומרים

 זיכרונות ירושלמים עושי פירות

הרב יעקב רייניץ 33 
משפיע בשיכון חב"ד לוד, ארה"ק        תשט"ז-תשכ"ב

הנני מודה לה' שזיכני להיכנס ללמוד בישיבת "תורת 
אמת" בירושלים.

במאה  ויראה"  "תורה  בישיבת  למדתי  צעיר  כנער 
שערים ובלילה  הייתי לומד בישיבת המתמידים בבתי 
אונגרין. באותה תקופה בערך בשנת תשט"ז התקיים 
שיעור תניא בבית כנסת חסידים בבתי אונגרין. באו 
ויבדל לחיים  לשם שני תמימים ר' הלל לוינזון ע"ה 
הם  קוביטשעק.  יהודה  יצחק  ר'  וארוכים  טובים 

השפיעו על בחורים לבוא לשיעור תניא שמסר ר' יהושוע אלבוים.

ללמוד  לבוא  לי  הציע  הלל  ר'  ויראה"  ב"תורה  הכיתה  נסגרה  פסח  אחרי 
במכינה ב"תורת אמת" והוא הלך אתי לראש הישיבה ר' משה לייב שפירא 
אשר שאלני מה אני לומד עניתי בבא קמא פרק החובל אמר לי ר' משה לייב 
להתכונן למבחן בחומר הנ"ל. בזה עזר לי ר' וועלוול ע"ה אייזנבאך  ואמנם ב"ה 

הצלחתי והתקבלתי למכינה ע"י ר' יוסף חיים זוננפלד.

בראשות הישיבה עמד ר' שמואל אלעזר הלפרין ע"ה שהיה כחבר וכאח הוא 
מאוד דאג לי ועד היום אני מודה לו על ההדרכה שנתן לי בנגלה, בחסידות 
לחסידות  רייניץ  משפחת  כל  התקרבו  ע"י  ב"ה  וכך  וכו'   חסידית  ובהנהגה 
חב"ד. השיעורים נמסרו מפי המשפיע ר' משה יהודה רייכמן ור' משה וובר ע"ה 

ההתוועדויות עם ר' משה היו בהתלהבות ובשמחה מרובה.

היה  פרלשטיין  ע"ה  אליעזר  ור'  שלישית  סעודה  עושים  היו  תקופה  באותה 
מבעלי המנגנים ור' מאיר  ערנטרוי היה מוכר ספרי קה"ת , לקראת חג הפסח 

היו עושים מבצע מצה במאפייה של ווקסלשטיין.

זכורה לי  הנסיעה לפרוזדור ירושלים ערב פורים לקריאת המגילה עד הרטוב 
וכן ההתוועדות בבית  וכן את ההתוועדות בשמחת תורה ובשביעי של פסח 
אמו של ר' משה וובר ע"ה בבתי אונגרין שהייתה מאוד שמחה, והייתה תקופה 
שעזרנו ברישום לבית ספר חב"ד בעיר גנים של הרב זילברשטרום. בשבתות 
אירגנו מסיבות שבת ובערבים היינו מדריכים בישיבת ערב ביחד עם ר' מנחם 

ע"ה וילהלם ובזכות ישיבות הערב יצאו הרבה חב"דניקים.

התקופה  של תשט"ז עד תשכ"ב השפיעה עלי מבחינה חסידית ובהתקשרות 
לרבי מלך המשיח. ועל כך אני מודה להנהלת ישיבת "תורת אמת" ומאחל לכם 
שתצליחו לעשות נחת רוח לרבי מלך המשיח תעלו מעלה מעלה בגשמיות 

וברוחניות ובודאי הברכה של הרבי תתקיים לזירוז הגאולה תיכף ומיד ממש.
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הרה"ח לוי יצחק מונדשיין 34 
תשמ"ח-תשנ"ד שליח הרבי בסמולנסק, רוסי'ה 

במלאות 100 שנה ליסוד הישיבה הקדושה "תורת אמת", 
ממנה  לשוקת  והוקרתי  תודתי  את  להביע  גרמא  הזמן 
שתיתי תורה וחסידות החל מלימוד הא"ב ועד לימי נערותי 

בתחילת הישיבה הגדולה.

בשיעורים  אני  נזכר  השנה  ימי  במשך  רבים  במועדים 
לאור  דרכנו  את  שעיצבו  הרבות  ובהתוועדויות  השונים 

תורתו והדרכותיו של רבינו הק'.

החינוך התמידי שקיבלתי, שבכל מקום שאליו אני הולך 
ובכל פעולה שאני מבצע, מייצג אני את נשיא הישיבה בה 
אני לומד ליוותה אותי בכל שנות הלימוד וממשיכה ללוות 

אותי כיום בחיי השליחות.

לקבל  שזכיתי  הטהור  החסידי  והחינוך  הלימוד  כל  על 
בחיידר ובישיבה פי מלא שירה ותודה לכל צוות המוסד 
ובראשם ההנהלה הרוחנית והגשמית שהשקיעו ומשקיעים 

את לבבם ונפשם להצלחת התלמידים.

זכותם וברכותיהם של מייסדי ונשיאי הישיבה זי"ע ימשיכו 
והצלחה  ברכה  לראות  ויזכו  יעשו  אשר  בכל  ללוותם 

מופלגה.

הרה"ח יחיאל יעקב וילהלם 35 
ר"מ ומשפיע ישיבת תו"ת, ביתר, ארה"ק

תשמ"ה-תשנ"ה  

למלאות שני יובלות למוסד הנאדר בקודש

הקודש  בערי  הק'  רבותינו  של  מיסודם  'תורת־אמת' 
וראשית  הורתי  חדר  אל  ואיחולי  ברכותי  חברון,  ירושלים 
חינוכי יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים בכמות ובאיכות 

ויפוצו מעיינותיכם חוצה מחיל אל חיל.

הרה"ח אברהם משי-זהב37 
תשמ"ה-תשס"א שליח הרבי ברמת-השרון, ארה"ק 

ליובאוויטש  תמימים  תומכי  לישיבת  חמות  ברכות 
הראשונה בארץ הקודש להגיעכם ל־100 שנות הפצת 
המעיינות וחינוך בדרכי החסידות. עלו והצליחו והמשיכו 

לגרום נח"ר לרבי!!

 'אמן' - חזק!

הרה"ח יוסף יצחק סילברמן 36 
 שליח הרבי ומנהל בית חב"ד 

תשנ"ב-תש"ס באלעד, ארה"ק 
חיפשתי  תשנ"ב  הלימודים  שנת  לקראת 
בהתמדה  בה  ללמוד  שאוכל  גדולה  ישיבה 
לרבנות.  "סמיכה"  ללמוד  שאוכל  וכן  ושקידה 
משה  הרה"ח  לי  הציע  רבים,  בירורים  אחרי 
לתכנית  להצטרף  שליט"א  גלוכאווסקי  מאיר 
ללימודי הסמיכה שנפתח בישיבת 'תורת־אמת' 
והרב  בירושלים  לישיבה  התקשרתי  בירושלים. 
נחום מרגלית ע"ה אמר לי שעל מנת להתקבל 
ביום  מהרבי.  ברכה  קודם  לקבל  עלי  לישיבה 
ראשון כ"ו חשוון שנת תשנ"ב, עברתי לפני הרבי ובקשתי ברכה ללמוד 
חזק  מאד  לי  וענה  בחוזקה  עלי  הסתכל  הרבי  'תורת־אמת'.  בישיבת 
"אמן!" ונתן לי שני דולרים. ה"אמן החזק" של הרבי התברר להיות נכון 
מאד ולאורך כל ימי לימודי בישיבה חשתי בפירוש את ברכתו הק' של 

הרבי על כל צעד ושעל.

זכורני, שיום אחד הגיע הרה"ח יצחק דוד גרונר ע"ה מאוסטרליה לביקור 
בישיבה. ביום שהוא הגיע, היה שלג כבד מאד וחלק גדול מהתמימים לא 
היו בזאל, רק אני ועוד אחד ...הרב גרונר נכנס לזאל, הסתכל פה ושם 
ואז שאל: "מה ? זהו כל הישיבה, שני בחורים?" ניסנו לתרץ שהיום יורד 
שלג ולכן עוד לא הגיעו חלק מהבחורים..."נו", אמר הרב גרונר "יהי רצון 
שמשני בחורים, הישיבה תגדל ותפרח ועוד הרבה תמימים יהיו כאן"...
נראה שברוך השם ברכתו התקיימה במילואה כאשר כיום בכל מוסדות 
'תורת־אמת' שוקדים על התורה ועל העבודה מאות של תמימים כ"י. 
הנני לברך את הישיבה שימשיך לגדול בכמות ובאיכות ושנזכה למלאות 
את השליחות העיקרית  של הרבי: לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש.
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הרה"ח בנימין קטורזה 28 
ר"מ בתות"ל 'מאור-מנחם' רחובות, ארה"ק

תשמ"ג-תשס"א  

יהי רצון שמוסדות 'תורת־אמת' יזכו לחנך חיילים מסורים 
לרבי בלב ונפש בכך שיהיה חדור בהם שהמטרה העיקרית 

כעת היא קבלת פני משיח צדקנו.

"החינוך התמידי שקיבלתי, שבכל מקום שאליו אני הולך 
ובכל פעולה שאני מבצע, מייצג אני את נשיא הישיבה 
בה אני לומד ליוותה אותי בכל שנות הלימוד וממשיכה 

ללוות אותי כיום בחיי השליחות"

הרה"ח יוחנן בוטמן 38 
תשמ"ב– תשמ"ז שליח הרבי בחדרה, ארה"ק 

'תורת־ מזל טוב לרגל מלאת מאה שנה לייסוד מוסדות 
אמת'– חב"ד ליובאוויטש. ולמנהל המסור בכל מאודו של 
הרה"ח  הרבי,  אצל  ונחמד'  'אהוב  'תורת־אמת'  מוסדות 
אישית  תודה  היקר  הצוות  וכל  שיחי'  יוזביץ'  יהושע  הר"ר 
יראת  לתורה,  בחינוך  השקעה  של  שנים  על  לב  מקרב 

שמים ושליחות לענייני כ"ק אדמו"ר. 

זכורה לכולנו פעילותכם הנמרצת בהתמדה מתוך מסירות, 
של  שברכותיו  רצון  יהי  ורוחנית.  גשמית  ודאגה  אכפתיות 
בניהול  שאת  ביתר  להצלחה  יתממשו  למוסדות  הרבי 
המוסדות ובפיתוחם וילכו מ'חיל אל חיל' באור של הפצת 
התורה ומעיינות החסידות בירושלים עיר הקודש ולעולם 
כולו. בשם הנהלת מוסדות חב"ד חדרה, השלוחים, צוות 

ההוראה והתלמידים

הרה"ח בנימין ווגנר 39 
שליח הרבי בקראסנויארסק, סיביר רוסי'ה  
  תשמ"ג-תשנ"ו

מסיביר הקפואה מזל טוב חם ולבבי למוסדות 'תורת־אמת' 
ויראת שמיים  וחסידות  היסודות לתורה  לנו את  שהעניקו 

איתנה.

הרה"ח שניאור גלוכובסקי 40 
תשס"ט שליח הרבי בראשון-לציון, ארה"ק 

זכיתי לשמש כשליח בישיבה ובלבי חקוקים הימים הללו 
ובהנהגה  וחסידות  נגלה  התורה,  בלימוד  התעליתי  בהם 
חסידית. הצוות המסור העמל ללא לאות להצלחת הישיבה 
לאחל  ברצוני  ורוחניות.  בגשמיות  תלמיד  לכל  ומתמסר 
הצלחה  בפרט,  ולישיבה  בכלל  'תורת־אמת'  למוסדות 
חסידים  של  דורות  לגדל  ותזכו  העניינים  בכל  מופלגה 

לנח"ר כ"ק אדמו"ר. 

הרב מנחם מענדל וילהלם 41 
 שליח הרבי באגד ומשרד התחבורה, ארה"ק  
תשל"ב-תשמ"ה   

שתהי'  רצון  יהי  הנה  'תורת־אמת'.  למוסדות  טוב  מזל 
המוסדות  על  אמר  שהרבי  כידוע  העניינים  בכל  הצלחה 
ש"הם חלון הראווה של הפצת המעיינות". שההצלחה תלך 
ותגדל בגשמיות וברוחניות. וברכת הצלחה מיוחדת למנכ"ל 
שימשיכו  יוזביץ  ולשניאור  יוזביץ  שעיה  הרב  המוסדות 

להצעיד את המוסדות עד ביאת גואל.
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הרה"ח אברהם דרוק 42 
תשכ"ו-תשל"ב מלמד בחיידר 'תורת-אמת' 

בהרבה,  הצליחו  ה'  ברוך  'תורת־אמת',  למוסדות  איחולי 
הרבה",  "תלמידים  שיתווספו  יותר;   עוד  ייתן  שה'  אבל 
וייתן למחנכים כוחות שיוכלו לגדל תמימים כפי הנדרש 
מתמימים, יראי שמיים, בעלי חיות בלימוד. וכן יוסיף ויחזק 
אחזקת  של  הכבד  בעול  המטפלים  של  בגיבורים  לבם 
יפים  גידולין  גידולי  ושנראה  מאוד  שיצליחו  המוסדות, 

וטובים עד ביאת הגואל.

"כבוגר תלמוד תורה תורת אמת מהשנים המאירות 
להנהלה  הערכה  מלא  אני  תשנ"ב,   – תשמ"ח  של 
והשכילו  חסידי  'געשמאק'  בנו  שנטעו  והמלמדים 
לחבר אותנו הקטנים עם 'לחיות' עם 'בית חיינו' ועם 

הרבי הנשיא"

הרה"ח מענדל פאלטער 43 
 ראש ישיבת 'מנחם מענדל – ליובאוויטש', 

תשמ"א-תשמ"ג מאנסי, ניו-ירק   
כבוד הנהלת ישיבת תו״א חב״ד ירושלים

מזל טוב על הדינר השנתי. רציתי לנצל את ההזדמנות 
בהם  השנים  כל  על  הפרטית  הטוב  הכרת  את  ולהביע 
מהמשפיעים  הרבה  ולמדתי  שם  ב'תורת־אמת',  למדתי 
שתמשיכו  רצון  יהי  ישיבות.  והראשי  שיעורים  המגידי 
להעמיד תלמידים הרבה שלוחי כ״ק אדמו״ר ושיאירו את 

כל העולם בכל רחבי תבל.

ונזכה זען זיך מיטן רבין דא למטה מע״ט והוא יגאלנו

הרה"ח מנחם מענדל וילהלם45 
 מחנך בתלמוד תורה אהלי מנחם חב"ד, 

תשמ"ח – תשנ"ב פאסטוויל, אייווה, ארה"ב 
המאירות של  אמת מהשנים  תורת  תורה  תלמוד  כבוגר 
תשמ"ח – תשנ"ב, אני מלא הערכה להנהלה והמלמדים 
שנטעו בנו 'געשמאק' חסידי והשכילו לחבר אותנו הקטנים 
(בר"ד  הנשיא,  הרבי  ועם  חיינו'  'בית  עם  'לחיות'  עם 
ניצוצות  הרבה  בעוד  אותנו  ששיתפו  ועל   ,( והפקסים... 
שהתנוצצו ופרצו מ- 770. חיבור זה מהוה בסיס נאמן וחזק 
ההתקשרות  יסודי  על  חסידי  בית  לבנות  והחשק  לרצון 
לרבי נשיאנו ולנח"ר ובעז"ה ילווה אותנו אי"ה לאורך ימים. 

בהכרת הטוב הרב מנחם מענדל וילהלם

זכותם וברכותיהם של מייסדי ונשיאי הישיבה זי"ע ימשיכו 
והצלחה  ברכה  לראות  ויזכו  יעשו  אשר  בכל  ללוותם 

מופלגה.

 לא ישכח לעולמים

ההרה"ח פנחס לייבוש הרצל  44 
 משפיע ורב בית הכנסת 'בעל התניא', ירושלים, 

תשי"ז-תשכ"א ארה"ק 
את לימודי בישיבת 'תורת־אמת' התחלתי בגיל 
לפה  מפה  מלא  היה  הישיבה  היכל  16־17. 
וקול התורה  חי  רגש  צעירים מלאי  בבחורים 
החסידים  גדולי  בארצנו.  נשמע  והחסידות 
שיעורי  את  בלבנו  שהחדירו  והמשפיעים 
לימוד  וחסידות,  בנגלה  הנפלאים  התורה 
מאמרי החסידות העמוקים של הרבי הרש"ב 
דביקות  הארוכות,  ההתוועדיות  הריי"צ,  והרבי 
לכל  קשר  שהשאירה  הדופן  יוצאת  החברים 
החיים, כל אלו היו תענוג בגשמיות וברוחניות 

שלא ישכחו לעולמים.  

ברכות מעומק הלב, יהי רצון שיתווספו יותר ויותר תלמידים לשם ולתפארת, 
ויעלו המוסדות מעלה מעלה בגשם ורוח ויהיה הצלחה רבה ומופלגה בכל 

העניינים. 
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הרה"ח אשר ליצמן 46 
תשנ"ט-תשס"ב שליח הרבי בסיאול, דרום קוריאה  

הייתה לי הזכות ללמוד בישיבת 'תורת־אמת' "א שזכתה 
להיות תחת נשיאות כ”ק אדמו”ר זי"ע. יהי רצון שתעמידו 

תלמידים הרבה מתוך הרחבה בגו"ר.

הרב נחמיה וילהלם 47 
תשמ"ו-תשמ"ט שליח הרבי בבנגקוק, תאילנד  

לכבוד הישיבה הקדושה 'תורת־אמת' מזל טוב מזל טוב 
לשנת המאה לישיבה. כבוגר של הישיבה אני רוצה לנצל 
הזדמנות חגיגית זו להודות להנהלה על היסודות הנכונים 
ב'תורת־ קטנה  בישיבה  לימודי  שנות  בשלוש  שקיבלתי 
אמת' יסודות אלו מלווים אתי במשך כל חיי ומסייעים לי 

בעבודת הקודש בשליחות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

הרב יוסף יצחק בקרמן 48 
תשמ"א-תשמ"ז שליח הרבי בגבעתיים, ארה"ק 

כתלמיד שלמד בישיבה הקדושה 'תורת־אמת' במשך 6 שנים, 
הן  המון,  מהישיבה  קיבלתי  גדולה,  ובישיבה  קטנה  בישיבה 
באופן אישי והן בכך שהלימוד בישיבה עוזר בשליחות, שהרי 

אדם כמה שיותר למד תורה כך יכול יותר לקרב יהודים.

זה  כמה  עד  רואה  אני  בשליחות  יותר  שאני  כמה  וכך, 
את  מברך  הנני  בישיבה.  לימודי  מכריע  באופן  השפיע 
וירחיבו  טובים,  פירות  ולגדל  להמשיך  המוסדות  הנהלת 
ונזכה לראות ביחד בגאולה האמיתית והשלימה  פועלם, 

בקרוב בימינו ממש. 

הרה"ח שלמה סגל49 
תשנ"ט-תשס"ב חרקוב, אוקראינה 

לכבוד מוסדות תורה אמת

מזל טוב לרגל שנת המאה לייסוד הישיבה,

כבוגר ישיבת תורת אמת זכות ועונג הוא לי להכיר תודה 
וברכה, לישיבה שהיית החלק כה חשוב בעיצוב אישיותי. 
ובחסידות  בנגלה  השיעורים  את  חי  עדיין  הנני  היום  עד 
ששוררת  הנפלאה  החסידית  והאווירה  ההתוועדויות 
ראש  מורי  אבי  בראשם  הנפלאים,  הצוות  אנשי  בישיבה, 
והמשגיחים  המשפיעים  שיעורים  המגידי  שיחי'  הישיבה 
ואפילו הצוות הגשמי בטוב ליבם כולם השרישו בנו אהבת 

תורה ומדות טובות.

בהפצת  בשליחות  אנו  כאשר  שקיבלתי  להשפעה  חשיבות  משנה  חש  אני 
מה  כל  כאשר  אוקראינה.  בחרקוב,  ישראל  ילדי  בחינוך  והיהדות  התורה 
שספגתי בשבתי בישיבה, הנני משתדל להפנים ולהעביר. אין ספק שהשקעה 
ופרי פרות עד סוף כל  בתלמידים הינה השקעה בטוחה שמצמיחה פירות 
והעיקר, שנזכה לתכלית שליחותנו בהתגלות מלכנו משיחנו בבניין  הדורות. 

בית המקדש בירושלים עיה"ק תיכף ומיד ממש.

הרה"ח לוי יצחק פרלשטיין 50 
 שליח הרבי בפרבומאייסק, 

תשמ"ב-תשנ"ו מחוז ניקולאייב, אוקראינה 
'תורת־ והרוחנית  הגשמית  הישיבה  ולהנהלת  למוסדות 
אמת', כשמכם כן אתם, אמת. נעים לי להיזכר בימי נעורי 
וחברי  הנפלאים  בר"מים  הקדושה,  בישיבה  למדתי  עת 
שתזכו  רצון  יהי  מזל־טוב,  מזל־טוב  הלימודים.  לספסל 
חיילים  ומבורכים  ישרים  רבים  דורות  ולהעמיד  להמשיך 
והשלימה  האמיתי  לגאולה  עד  הרבי,  הקדוש של  בצבאו 

בב"א.
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הרה"ח אהרון פרוכטמן 51 
 מלמד בתלמוד תורה 'תורת-אמת',

תשנ"ט-תשס"ב  ירושלים, ארה"ק 
מזל טוב מזל טוב למוסדות חב"ד 'תורת־אמת' בהם גדלתי, 
למדתי, התוועדתי עם טובי מגידי השיעורים והמשפיעים 
אמיתי  פנימי  חסידותי  וחיות  אור  נפשנו  על  האירו  אשר 
מתוך התקשרות גדולה לרבי מלכנו נשיאנו, והיום אני זוכה 
– תשב"ר  ישראל  והיסוד של עם  כוחות לבסיס  להחזיר 

ובתוך מוסדות 'תורת־אמת'. 

ה' יתברך יברך את המוסד הגדול הזה בהתפתחות ושגשוג 
עד בלי די בגשם ורוח, ונזכה להיות כלשונו הק' של הרבי 
ל"חלון ראווה של חב"ד בירושלים" הבנויה למופת, בגאולה 

האמיתית והשלימה בב"א.

"זכיתי ללמוד בת"ת ובישיבה קטנה, השנים הקריטיות 
לעיצוב תלמידי התמימים ובחינוך להתקשרות לרבי. 
התגעגענו  הזמנים  בין  בימי  כאשר  לטובה  זכורני 
עם  החסידיות  ולהתוועדויות  לשידורים  ללימודים 

הצוות החסידי והמסור"

הרה"ח זלמן גורליק 52 
תשמ"א-תשד"מ שליח הרבי בבאר-שבע, ארה"ק 

עוד  'תורת־אמת'.  הקדוש  למוסד  חפצה  מנפש  ברכות 
עבודת  על  הישיבה  של  המבורכת  השפעתה  ניכרת 
השליחות, זכורים לנו מאוד הימים הטובים בישיבת 'תורת־

אמת' יהי רצון שתמשיך ותשגשג עד בלי די.   

הרה"ח שניאור זלמן שניאורסאהן 53 
תשמ"ב-תשנ"ד שליח הרבי ברובנא, אוקראינה 

ברכות ואיחולים להנהלת מוסדות 'תורת־אמת' לרגל 100 
ובישיבה  בת"ת  ללמוד  זכיתי  הישיבה.  להתייסדות  שנה 
קטנה, השנים הקריטיות לעיצוב תלמידי התמימים ובחינוך 
להתקשרות לרבי. זכורני לטובה כאשר בימי בין הזמנים 
החסידיות  ולהתוועדויות  לשידורים  ללימודים  התגעגענו 
עם הצוות החסידי והמסור. יה"ר שבגאוות יחידה תצעדו 

ותתפתחו הלאה עד להתגלות מלכנו משיחנו! 

הרה"ח מנחם מענדל כהן 54 
 ר"מ בישיבת חב"ד – צפת, ושליח הרבי 

תשמ"א-תשנ"ז ברמת ארזים, צפת, ארה"ק 
במוסדות  ללמוד  שזכה  קטן  ציבור  על  שנמנה  כאחד 
'תורת־אמת' מלימוד אותיות הא'־ב' בגן ועד לסיום ישיבה 
'תורת־ לי כבוגר  גדולה, תמיד הרגשתי שהאחריות שיש 
מכל  שונה  היא  הרבי  של  בנשיאותו  מוסד  לייצג  אמת' 
מקום אחר, זה התבטא הן באיכות הלימוד והן בהליכה 
ברחוב, הן בהקמת מערך של 50 מסיבות שבת והן בייסוד 

40 שיעורי תניא בישיבות תיכוניות בכל איזור ירושלים. 

הדברים אפילו קיבלו ביטוי בעובדה שהמוסדות נמצאים 
בירושלים עיה"ק שבלולה כיודע מכל רובדי הציבור היהודי, 
וכך, בכל מערכה שהתרחשה היו יקירי ירושלים נכנסים 
בעניין  חב"ד  תנועת  של  דעתה  מה  לבדוק  כדי  לישיבה 
שמצאתי  (וכפי  היום,  עד  מרגיש  אני  וכך  זה...הרגשתי, 
אלעזר  שמואל  להרב  שמופנה  במכתב  באגה"ק,  אח"כ 
הלפרין ש"רבותינו נשיאנו השקיעו ב'תורת־אמת' את מירב 
כוחותיהם ונתנו כח לאלו העובדים בה לגלות בתוכם את 
שלהם)  העצמיים  הכוחות  את  ואפילו  ההיוליים  הכוחות 
שיש לנו אחריות מיוחדת בייצוג ענייניו של הרבי בירושלים. 
בהזדמנות זו ברצוני לאחל למוסדות 'תורת־אמת' שיגיעו 

לשגשוג אדיר לנח"ר הרבי.
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הרה"ח זלמן זיגמן 55 
תשד"מ-תש"ס שליח הרבי בשורש, ארה"ק 

יוסיף,  וכה  ייתן  כה  בברכת  לאיחולים  מצטרף  אני  גם 
בכמות ובאיכות ובשניהם גם יחד.

הרה"ח פנחס וישצקי 56 
תשמ"ג-תשמ"ז שליח הרבי בדונייצק, אוקראינה 

לרגל יובל המאה ליסוד הישיבה, נברככם שיהיה לכם הצלחה 
התחנכתי  שבהם  אמת  תורת  מוסדות  ידיכם,  מעשי  בכל 
ילדותי הם ה'גירסא דינקותא' שנתנו לנו את היסודות החסידיים, 

וזה הכח שנותן לנו להצליח בשליחות כ"ק בריגא. 

בקרוב  ותזכו  ידיכם,  במעשי  שכינה  שתשרה  יה"ר 
בעיה"ק  השלישי  ביהמ"ק  בבנין  המוסדות  להתרחבות 
שאז בודאי כולם ילמדו במוסדות של הרבי בעיה"ק.זכותם 
וברכותיהם של מייסדי ונשיאי הישיבה זי"ע ימשיכו ללוותם 

בכל אשר יעשו ויזכו לראות ברכה והצלחה מופלגה.

הרה"ח שניאור ויגלר 57 
תשמ"ב-תשנ"ב שליח הרבי באודסה, אוקראינה 

מזל טוב למוסדות 'תורת־אמת', יהי רצון שירחיבו פועלם 
לאורייתא ושהמוסדות הק' אשר בנשיאות רבותינו הקדושים 
ינובון בשיבה - דשנים ורעננים יהיו ויוסיפו להעמיד אלפים 

ורבבות לצבא השלוחים של הרבי נשיא דורנו!

'אור חיי'

הרה"ח קלמן ווינפלד  58 
 רב ואחראי מחלקה במערכת הכשרות 

תשל"ב-תשמ"ו העולמית ok, ארה"ב  
ארבע עשרה שנים תמימות
גדלתי וצמחתי בין החומות

של הראשונה שבישיבות
מימי הווסדה בעיר אבות

ועד שזכתה לירושלים לעלות
ושם להתרחב ולהיבנות 

ותוך זמן קצר להיות
קרן אורה לכל  החסידויות

שאדמוריהם מופיעים כתלמידים ברשימות.

ותמיד במוחי יישארו זכרונות
מהימים הטובים בלי הדאגות

ואיך שדאגו לי לחברותות
והדריכו התלמידים במידות טובות
ואיך להיות תמים בימים ובלילות

ובהתקשרות לרבי להתעלות
ואף לעתיד סידרו תכניות

איך שחיי הישיבה יאירו בשלל אורות
את דרכי חיינו לאורך ימים ושנים טובות.

על כל אלה ועל עוד ענינים רבים
אודה ואברך מכל הלב למנהלים

לרגל ציון מלאות מאה שנים
להצלחה בעבודת הקודש רבת השנים
ושה' יתן לכם כוחות רעננים ומחודשים

לגדל עוד דורות רבים של תמימים
שיהיו לתפארת הישיבה והרביים

בברכה מרובה
קלמן וויינפעלד
כאן ציוה ה' את הברכה
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הרה"ח שמעון בן ציון אייזנבך59 
תשל"ו-תשל"ח שליח הרבי לאילת, ארה"ק 

לישיבה הקדושה "תורת אמת" רבניה, מנהליה ותלמידיה, 
ה' עליהם יחיו. 

לרגל מלאות מאה שנה ליסוד הישיבה, הנני לאחל לכם 
החסידות  ובתורת  בנגלה  חוצה  יפוצו  הישיבה  שמעיינות 
משכנותיך  ויריעות  אהלך  מקום  "הרחיבי  בכם  ויתקיים 
יהי רצון  ויתדתיך חזקי".  יטו אל תחשכי, האריכי מיתריך 
כ"ק  כרצון  ובאיכות  בכמות  הרבה  תלמידים  שתעמידו 

אדמו"ר. 

אבל  קטנה,  בישיבה  אמת  תורת  בישיבת  ללמוד  זכיתי 
זכיתי גם שהישיבה שכנה בסמיכות לביתי בשיכון חב"ד 
ובעיקר  הישיבה,  תלמידי  בין  'התחככתי'  ילדותי  ומשחר 
אווירת  את  מקטנות  וינקתי  לאה"ק  שנשלחו  השלוחים 
ביומי  בה  שנתארחו  ואלו  הקבועים  משפיעיה  הישיבה, 
דפגרא. האווירה החסידית של תורת אמת הטביעה את 
גם לאחר  הייחודי  רישומה  והותירה את  בנפשנו  חותמה 
בפינה  הגדול  למרחק  עד  מאיר  ואורה  שנים  עשרות 
לתפארת  והצליחו  עלו  חגכם,  ביום  בישראל.  הדרומית 

החסידים.

הרה"ח יהונתן זיגמן 60 
תשל"ט-תשמ"ז מלמד ת"ת חב"ד, עתלית, ארה"ק 

מזל טוב ל'תורת־אמת' – המקור שלנו. לכבוד 100 שנה 
וכו'. בשם כל המחנכים בת"ת חב"ד  ומי שיש לו מנה   –

עתלית וחוף הכרמל.

יהונתן הלוי זיגמן

הרה"ח יעקב בלוי 61 
 מלמד בתלמוד תורה 'תורת-אמת' חב"ד, 

תשל"ב-תשל"ז ירושלים ארה"ק 
כאחד משלושת הילדים הראשונים שהיו התלמידים ביום 
הראשון של הלימודים בחיידר 'תורת־אמת' שנוסדה (שוב) 
במוסדות  שלמד  וכאחד  לרבי,  השישים  לשנת  כמתנה 
קטנה,  הישיבה  תורה,  התלמוד  כיתות  כל  'תורת־אמת' 
וישיבה גדולה, וכאחד שמשמש בהווה בעבודת הקודש זה 
עשרות שנים מחנך לכיתה ד'־ה' הנני נפעם ונרגש לגודל 
'תורת־אמת'.  הקדוש  למפעל  המאה  שנת  של  השעה 

אשרי מי שמכיר ועוזר ומסייע למוסדות הק'. 

נחת  שיחיו,  בנחת מהילדים  כל אחד מכם  ה' את  יברך 
מעצמו ובריאות ופרנסה ברווח, בשו"ט וכטוח"ט.

עשרות  זה  הקודש  בעבודת  בהווה  שמשמש  כאחד 
לגודל  ונרגש  נפעם  הנני  ד'-ה'  לכיתה  מחנך  שנים 
השעה של שנת המאה למפעל הקדוש 'תורת-אמת'. 

אשרי מי שמכיר ועוזר ומסייע למוסדות הק'. 

הרה"ח ישראל ליפסקר 62 
שליח הרבי בשכונת רמות, ירושלים, ארה"ק

תשמ"ג-תשמ"ו  

ברכות מאליפות מקרב לב אוהב למוסד הקדוש 'תורת־
גידולין.  גידולי  והצמיחו  שוקקה  נפש  הרוו  שמימיו  אמת' 
לתפארת  ונגבה  צפונה  וקדמה  ימה  שיפרוץ  יה"ר  הנה 

רבותינו נשיאנו.



מכ˙בי בו‚רים

3388

הרה"ח עקיבא קמיסר 64 
תשנ"ט-תשס"ו שליח הרבי באמסטרדם, הולנד 

ה־100.  שנת  לרגל  'תורת־אמת'  לישיבת  טוב  מזל 
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לצוות המסור על הדוגמא 
והיחס האישי אותו קיבלתי בשנות לימודי בישיבה ובעיקר 
באופן  לי  תרם  שבהחלט  לרבי  להתקשרות  הדגש  על 

אישי בהמשך דרכי. ברכות עד בלי די.

הרה"ח מנחם מענדל דוכן 65 
 שליח ומלמד בת"ת חב"ד 

תשנ"ה-תשנ"ט תל-אביב, ארה"ק 
לימודיי  בימי  אני  נזכר  טוב!!  מזל  'תורת־אמת'  למוסדות 
שהשרו  המיוחדת  האווירה  בזכות  טוב,  בזכרון  בחיידר 
שמיים  יראת  בנו  שהשרישו  ההנהלה  וצוות  המורים 
במיוחד  לי  זכור  והישן.  הטוב  הירושלמי  מהסוג  אמיתית 
בתלמידים  שנטע  ע"ה  מרגליות  נחום  הרה"ח  את  לטוב 
רגש של אכפתיות למוסד בצורה יוצאת דופן וזאת על ידי 
דוגמא אישית מופלאה (זכור לי המראה שראיתיו מתכופף 
ומרים לכלוך מרצפת הישיבה, דבר שנחקק בי לעולמים)

הרה"ח דוד זילברשטרום 66 
תשל"ז-תשל"ט מחנך אה"ת, כפר חב"ד, ארה"ק 

לימוד  שנות   100 לרגל  'תורת־אמת'  למוסדות  מזל־טוב 
הישיבה  התפילה.  עבודת  עם  יחד  והחסידות  הנגלה 
שבנשיאות הרבי הניבה פירות לתפארת בכל העולם כולו, 
רבנים, שלוחים, משפיעים, ואנשי מעשה. אילן אילן במה 

אברכך וכו'.

אזכור ולא-אשכח

הרה"ח יעקב סלונים 63 
   שליח הרבי בשכונת גבעת-מרדכי, 

תשל"ט-תשנ"ב ירושלים, ארה"ק 
מזל טוב מזל טוב לרגל שנת המאה לבית היוצר 
בהם  אמת"  "תורת  מוסדות  והפנימי  החסידי 
התחנכתי מאז ינקותי המוסדות הקדושים המקום 
בעיה"ק  שלו  אמות  הד'  שהן  הרבי  אמר  עליו 

ירושלים.

אזכור ולא אשכח את דמותו המסורה בלב ונפש 
ע"ה  מרגלית  נחום  ר'  של  ולתלמידים  למוסדות 
שהיה מתבטא תמיד ואומר "אני כולי תורת אמת".

הדגולים  ובחרותי את המחנכים  ילדותי  מימי  זכורני 
דמויות ההוד הנפלאים מר' אלתר ע"ה הצובט את לחיי המסמיקה בכיתה 
א' ויבדל לחיים ארוכים לדמותו של המפקח והמנהל החינוכי הרב נפתלי 
רוט שליט"א שהחדיר בנו רוח של חיות בעבודת ה' במבצע לימוד הרמב"ם 

ובאהבת ישראל אמיתית ודרך ארץ חסידי. 

לאחר מכן בישיבה הקדושה חסידותו של הרב בנימין זילברשטרום שהחדיר 
בנו מעומק הלב לעומק לבנו הצעיר יראת שמים חסידית דוגמא אישית של 

תפילה באריכות ואכפתיות וכאב לזולת.

ברכותי לכל העוסקים בגופם במלאכת הקודש במסירות אין קץ בכל עת 
ובכל שעה ובראשם הרב יהושע יוזביץ הי"ו ובניו היקרים ר' יוסף ור' שניאור 
שיחיו ואיתם עמם כל העובדים העושים ימים כלילות למען תלמידי החיידר 
והישיבה לתנאים הגשמיים והרוחניים הטובים והחסידיים ולכל בעלי הזכות 
בממונם  חלק  הנוטלים  והחשובים  היקרים  התורמים  הלב  נדיבי  הקדושה 
בעבודת הקודש להוציא בנים ובני בנים עוסקים בתורה במצוות בשליחות 
בעולם ובמבצעי הרבי הקב"ה ישלם שכרכם הטוב בגשמיות ורוחניות מתוך 
הצלחה רבה ומופלגה בפרנסה בהרחבה בריאות איתנה ותזכו לראות נחת 
חסידי אמיתי של תורה ויראת שמים מתוך שמחה אמיתית ופנימית ונזכה 
כולנו כאיש אחד ובלב אחד לראות בהתגלות מלך המשיח בגאולה אמיתית 

ושלימה.
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הרה"ח אלעזר גולדברג 70 
תשל"ט-תש"נ שליח הרבי בעיר פטרבורג, רוסיה 

קבלו את ברכותי, לרגל חגיגות המאה שנה לישיבת ׳תורת 
זה  דורנו, מוסד קדוש  נשיא  נשיאות הרבי  אמת׳ שתחת 
נוסד ע״י רבותינו נשיאנו וזכיתי להתחנך בו בשנות נעורי 
ולקבל את החיות והחינוך החסידי החם, זכור לי במיוחד 
טובים  לחיים  ויבדל  ז״ל,  סגל  אברהם  הרב  המנהל  את 
רוט שיחי, את המבצעים החסידים  נפתלי  וארוכים הרב 
וחלוקת  חודש,  ראש  בכל  מתקימים  שהיו  והכינוסים 
לי  זכור  בעיקר  סגל.  הרב  ע״י  שישי  יום  בכל  הצדקה 
לוי״צ  ר׳  מגיע  היה  כסלו  י״ט  הגאולה  בחג  שנה  שבכל 
היה  זה  תשרי,  של  הרבי  של  הוידאו  את  ומקרין  פרידין 
מיוחד ומרגש לכולנו לשבת ולראות  את הרבי, דברים אלו 
נתנו ונותנים לי כוח עד היום בעבודת החינוך והשליחות! 
שברכת הרבי ורבותינו נשיאנו ימשיכו, ותזכו לגדל חסידים 
תמימים ושלוחים, ובקרוב ממש נזכה להתראות אם הרבי, 

בגאולה האמיתית והשלימה, והרבי בראשנו.

הרה"ח חיים הלל אזימאוו 71 
תשמ"ח-תשמ"ט שליח הרבי בצפון קפריסין 

בתור בוגר הכיתה הראשונה בשלוחת 'רמות' של התלמוד 
תורה ברצוני לברך את העושים במלאכה לרגל מאה שנה 
עיר הקודש. ההשקעה  בירושלים  'תורת־אמת'  למוסדות 
הרבה שהשקיעו בהנהלת המוסד היקר בפיתוח השלוחה 
לי  זכורה  לטובה  לי  זכורה  אישית  דאגה  מתוך  ברמות 
מבצעי  סביב  תורה  בתלמוד  שהייתה  האווירה  במיוחד 
הקודש של הרבי והאווירה החסידית שהעניקו לנו המורים 
והמלמדים במשך השנים. יה"ר שתמשיכו להגדיל תורה 
ולהאדירה ולהעמיד עוד דורת רבים של תלמידים חסידים 
יראי שמים ומקושרים לכ"ק אדמו"ר זי"ע בברכת מזל טוב 

והצלחה רבה.

הרה"ח מנחם מענדל גרברצ'יק67 
תשס"ה שליח הרבי בטירת הכרמל, ארה"ק 

לישיבת למוסדות 'תורת־אמת' המפארת את ירושלים מזל 
טוב מזל טוב, וימשיכו ויוסיפו ויעלו

הרה"ח שניאור עקיבא 68 
 רב שכונת רחובות החדשה, 

תשנ"ח-תשס"א רחובות, ארה"ק 
מזל טוב מזל טוב לרגל 100 שנה למוסדות 'תורת־אמת' 
יהיה  הזה  שהתאריך  רצון  יהי  היקרה.  לישיבה  ובפרט 
ערוך  לאין  המוסדות  של  פיתוח  יהיה  ממנו  וזמן  נקודה 

ממה שהיה קודם לכן.

הרה"ח אליעזר ביכלר 69 
 שליח מרכז ללימוד חסידות, 

תשס"א-תשס"ג ירושלים, ארה"ק 
בהתרגשות גדולה הנני מאחל ברכת מזל־טוב חמה לרגל 
יכולני  הישיבה  כבוגר  'תורת־אמת'.  למוסדות  שנה   100
לומר שכל פעולות הפצת המעיינות עם תלמידי הישיבות 
לישיבה  תודות  הן  כיום  עימהן  נמנה  שהנני  בירושלים 
הנפלאה הזו שהצליחה להחדיר בי את תחושת השליחות 
הגאולה.  את  להביא  והאחריות  לרבי  עם  וההתקשרות 
יהי רצון שילכו מחיל אל חיל עדי נזכה לגאולה האמיתי 

והשלימה.
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הרה"ח צבי גרינוולד72 
משפיע ואיש-חינוך, כפר חב"ד, ארה"ק  
תש"כ־תשכ"ד  

משפחת גרינוולד הגיעה לחב"ד דרך מוסדות 'תורת־אמת'. 
לבקר  הריי"צ  הרבי  הגיע  תרפ"ט  בשנת  כאשר  זה  היה 
בארץ הקודש לאחר שיחרורו מהכלא הרסי שנים מועטות 

קודם לכן. 

במהלך הביקור הגיע הרבי לירושלים עיה"ק ובין הבאים 
לקבל את פניו ולתת 'שלום עליכם' היה גם אבי. כשהגיע 
במה  צריך,  אתה  מה  הריי"צ  הרבי  שאלו  הרבי  אל  אבי 
לברך אותך. ענה לו אבי – שהיה אז אברך צעיר מיד לאחר 
חתונתו – "שהרבי אותי שהילדים שלי יהיו חסידים שלך", 

הרבי שמע את בקשתו של אבי ואמר 'אמן'. 

ואכן, כשאני ואחי בגרנו הלכנו ללמוד בישיבת 'תורת־אמת', 
הבנים,  גם  וכך  ובחב"ד  ב'תורת־אמת'   – כאן  אנחנו  ומאז 

הנכדים, והנינים שעוסקים בשליחות ובהפצת המעיינות.

הרה"ח ברוך וילהלם 73 
תשל"ג-תשמ"ב שליח הרבי בנהרי'ה, ארה"ק 

מזל טוב ליובל המאה לישיבת תורת אמת

זכיתי להיות תלמיד במוסדות הישיבה במשך עשור - החל 
משנת ה׳תשל״ג עד סיום ה׳תשמ״ב

שתיתי הרבה ב״ה מהבאר, מהמלמדים והר״מים הנפלאים, 
ושמחת היובל היא בהחלט גם שמחתי הפרטית, 

ובע״ה שתגדל ותפרח ביכולת כלכלית רחבה ובתלמידים 
רבים שיהיו מוכנים לקבל פני משיח.

הברכה המשולשת

הרה"ח נועם הכהן רוט 74 
תשל"ה-תשנ"א   צעירי אגודת חב"ד, ארה"ק 

ברכתי ברכת כהנים בשמי בשם ילדי ובשם כל בני 
ביתי למוסדות תורת אמת לרגל מלאות 100 שנים 

להיווסדה.

יברכך השם וישמרך...

למוסד שעל ברכיו גדלתי ושם חונכתי במשך מרבית 
בלימודי  תורה  בתלמוד  מלימודי  החל  חיים  שנות 
בישיבה קטנה בישיבה גדולה ובכולל. זכיתי להיות 
חלק מהצוות החינוכי כשעמדתי לימינו של מו"ר אבי הרה"ח ר' נפתלי הכהן 
רוט שליט"א עת בה שימש כמנהל חינוכי רבות בשנים, זכיתי לקיים פעילות 
עניפה של ילדי התלמוד תורה במסגרת הקייטנות במשך שנים, וזוכים ילדי 

היום להמשיך ולהתחנך במוסדות המפוארים .

יאר השם פניו אליך....

למנהל למנכל ליו"ר ל"אבא" של כל המפעל האדיר הזה אלו הוא הרה"ח 
בברכות  מלווה  כשהוא  נפש  שבסירות  האיש  שליט"א  יוזביץ  יהושוע  הרב 
הרבי נושא בעוז את עול ניהול המוסדות מטפח ומרחיב אותם ומעמיד דורות 
של תלמידים, איחולינו שיזכה להמשיך בבריאות טובה לאורך ימים ושנים 

טובות.

ישא השם פניו אליך....

איחולינו למוסד הנפלא שישמשיך לפרוח ולשגשג ולשאת בגאון את כבודו 
של הרבי ואת כבודה של חסידות חב"ד, ומשנה ברכות לתורמים לידידים 
לחברי ההנהלה, הנהלת התלמוד תורה, הנהלת הישיבה המשפיעים הרמים 

המורים וכל הצוות המסור שמלווה את המוסדות יום יום ....

ישא השם פניו אליכם וישם לכם שלום.

מאחל ביראת כבוד ובהצדעה
נועם יעקב הכהן רוט
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הרה"ח מנחם מענדל שטיינברגר 75 
תשנ"ז-תשנ"ח שליח הרבי בקרית אילון, חולון, ארה"ק 

רצון  יהי  ב'תורת־אמת',  הנפלאות  על השנים  רבה  תודה 
שתקויים בכם ברכת הרבי: א גזונטע מוסדות ופרצת ימה 

וקדמה וצפונה ונגבה בכמות ובאיכות.

הרה"ח יוסף יצחק אולידורט76 
תש"מ-תשד"מ  צא"ח, כפר חב"ד, ארה"ק 

הרבי  של  מוסדותיו  'תורת־אמת',  למוסדות  טוב  מזל 
המחנכות להתקשרות אמיתית לנשיא דורנו. עלו והצליחו.

הרה"ח שלמה מרגליות 77 
תשמ"א-תשנ"ב ניידות חב"ד בארץ הקודש 

חיידר,  או  מישיבה  יותר  הרבה  זה  'תורת־אמת'  בשבילי 
'תורת־אמת' זהו מוסד בו משפחתנו קשורה בקשר נפשי 
לנח"ר  ויתפתחו  התרחבו  שהמוסדות  רצון  יהי  עמוק. 

רבותינו נשיאנו. 

הרה"ח ישעיהו אלפרוביץ 78 
מנהל מוסדות חב"ד בתל-ציון, ארה"ק  
תשנ"ד-תשס"ד  

לרגל  'תורת־אמת'  הקדושים  למוסדות  מאליפות  ברכות 
וממילא  יתרחבו  שהכלים  יה"ר  ה־100,  לשנת  הגיעם 

ההשפעות יגדלו.

הרה"ח שניאור רבינוביץ79 
 משפיע כולל ללימוד החסידות, 

תש"ס-תשס"ב ביתר, ארה"ק 
באופן  שנה.   100 לרגל  'תורת־אמת'  למוסדות  טוב  מזל 
עוזרים  הקדושה  בישיבה  למדתי  בהם  אלו  שנים  אישי 
והאווירה  החינוך  בזכות  המעיינות  בהפצת  היום  עד  לי 

המיוחדת. יהי רצון שיעלו ויצליחו למעלה מהמשוער.

הרה"ח ינון הכהן רוט 80 
 ר"מ מכינה לישיבה קטנה 'תורת-אמת', 

תשד"מ-תשנ"ד ירושלים, ארה"ק 
"ברוך הוא אלוקינו... שנתן לנו תורת אמת" 

במלאות מאה שנים להתייסדות תורת אמת, שבח והודיה 
לה' יתברך על שנתן לנו מוסדות תורת אמת המפוארים 

ומפארים את ליובאוויטש כולה.

מאה  יום  בכל  לברך  הקדושה,  בתורתנו  עלינו  וכמצווה 
ברכות, כמי שזכה בחסדי ה' להתחנך במוסדות תורת אמת 

מהכניסה לחדר עטוף בטלית וכיום בס"ד לשרת בהם בקודש הנני לשגר בזה
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מאה ברכות על מאה שנות חינוך לתורה ועבודת ה' יתברך בדרך החסידות, 
הרבצת תורה, הפצת תורה וחסידות בהרי הקודש חברון וירושלים.

ומאה ברכות להנהלת המוסדות וכל צוות אנשי החינוך בכל אגפיהם לעליה 
אין קץ מחיל אל חיל בקודש ושתהיה המאה מזומנת תמיד בהרחבה להצליח 
לגדל דורות של חסידים יראי שמים ולמדנים עדי נזכה בקרוב ממש לביאת 
משיח צדקנו והרבי בראשנו שיצביע בנחת ויאמר "ראו גידולים שגידלנו זרע 

ברך ה' המה".

הרה"ח חיים צבי גרונר 82 
תשל"ח-תשל"ט שליח הרבי למדינת אוסטרלי'ה 

הנני מצטרף באיחולים לבביים למוסדות 'תורת־אמת' בשנה 
מיוחדת זו – שנת יובל המאה. מעבר לכך שזכיתי להיות בוגר 
הישיבה חש הנני קשר לבבי חזק כלפי המוסדות הקדושים 
מתלמידיה  היה  ע"ה  גרונר  מרדכי  הרה"ח  סבי  וגם  מאחר 
תער"ב   - הראשונה  בשנתה  'תורת־אמת'  של  הראשונים 
בחברון ולאחר מכן מס"נ עשרות בשנים עבור מוסדות 'תורת־

אמת' ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר הריי"צ.

הראשונה  החסידית  הישיבה  'תורת־אמת' שהיא  של  ייחודיותה  בשערים  וכנודע 
שנוסדה בעיה"ק חברון לפני 100 שנה וכן נודעה חיבתו של הרבי לישיבת 'תורת־
אמת'. ומאחר ואנו עומדים בשנת יובל המאה בה אנו נכנסים לשנת המאה ואחת 
כמבואר בשיחת קודש של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שעניין מאה ואחת הוא למעלה 
מסדר ההשתלשלות־למעלה מהטבע, הנה יהי רצון שבשנה זו נזכה שהישיבה 
הן בגשמיות בהרחבה  יהיו למעלה מהטבע  עניינה  - כל  'תורת־אמת'  ומוסדות 
כפשוטה והן ברוחניות, וכפי שבפרק קא' בתהלים נאמר הפסוק "אשכילה בדרך 
תלמידי  להיות  תמים"  בדרך  "ישכילו  הישיבה  שתלמידי  רצון  יהי  הנה  תמים" 
תמימים הראויים לשמם - "נרות להאיר", ונראה במילוי כל ברכותיו הקדושות של 
הרבי כמה וכמה פעמים.ושכל זה יהיה הכנה לגאולה האמיתית והשלימה בב"א.

הרה"ח חיים גרייזמאן 83 
תשמ"ג-תשנ"ב שליח הרבי בשטוקהולם, שבדיה 

המוסד  ובוגרי  'תורת־אמת'  המוסד  הנהלת  לכבוד 
לדורותיהם, מזל טוב מזל טוב לרגל מלאת מאה שנים 
יהא רעוא מן שמיא שחפץ ה'  'תורת־אמת'.  למוסד הק' 
בידכם יצליח, ותמשיכו בעבודתכם הקדושה בחינוך ילדי 
ישראל - צאן קדשים - בדרך ישראל סבא הצרופה לנו, 
ותמשיכו להעמיד חיי"לים וחסידים לנח"ר רבותינו נשיאנו 
תזכו לעמוד בשערי המוסד  עדי  הישיבה,  ונשיאי  מייסדי 
בביאת  ירושלימה  העולים  ישראל  עם  כל  את  ולקבל 

משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

בברכה להצלחה רבה למעלה מדרך הטבע.

אחריתך ישגה מאוד!

הרה"ח דוד מאיר דרוקמן 81 
תשכ"ח-תשכ"ט רב העיר קרית-מוצקין, ארה"ק 

"אם ברצוננו או שלא ברצוננו, הנה אנחנו ממלאים 
מקומם של חסידי חב"ד בדורות שלפנינו, עד הדור 
דעה של חסידי כ"ק רבנו הזקן. ודור אחר דור סללו 
בשבילנו את הדרך, ולא נשאר לנו אלא להשלים 
זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  כותב  כך  קטנים'".  ה'פכים  את 

נשיא דורנו באחת מאיגרותיו לאנ"ש שי'.

של  קודש  בהררי  יסודתה   – אמת'  'תורת  ישיבת 
תלמידיה הראשונים שליחי הרבי נ"ע , שהיו בבועה 
יחזקאל  רבי  למשל,  קמאי;   חסידי  של  נאמנה 
פייגין הי"ד, רבי אלתר שימחוביץ, רבי הלל פרוטקין (פאריטשער) -  בנוסף 
('הילע', כך כינו אותו)  על היותם משפיעים מרוממים, הנה רבי הלל הנ"ל 
היה בעל מוחין נפלאים ועילוי שלא ע"ד הרגיל, רבי אלתר היה בעל 'עבודה' 
בישיבת  כשלמדנו  בדא"ח.  עצום  'משכיל'  היה  (חצ'ה)  יחזקאל  ורבי  גדול, 
כי לא השלינו את עצמנו  – למותר לציין,  (בשנים תשכ"ח־ט)  'תורת אמת' 
שאנו אוחזים אפילו בקצה אדרתם של 'נפילים' אלה, אבל זאת כן השתדלנו 
להפנים  קמעא בתודעתנו: תפקידנו כתלמידי 'תורת אמת' לפחות לא לבייש 
את קודמינו... אם זאת תהיה המודעות גם אצל בני הדור האחרון, הרי שיש 

בע"ה "תקוה לאחריתך", ואדרבה: "אחריתך ישגה מאד"!
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הרה"ח ברוך מרגליות 84 
 משפיע ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, 

תש"מ-תשד"מ לוד, ארה"ק 
היא  מהעבר  לימודים  מקום  לא  היא  שלי,  אמת  תורת 

חדורה בתוכי – ומנחה אותי בחיי היום יום.

מעבר לכך שכבר מהבית נשמתי "תורת אמת" בכל רגע, 
אבי הכ"מ חי את הישיבה בכל נימי נפשו והיה מסור אליה, 

וזמין לתמימיה בכל רגע משעות היממה...  

הצוות  והטהורה,  החסידית  הייחודית,  האוירה  זו  היתה 
הנפלא שגדלנו על ברכיו שנתנו לנו יסודות חזקים, איתנים 

דיים עליהם ניתן להעמיס עוד דור שלם של תמימים.

 אני מוצא את עצמי לעיתים קרובות חוזר באזני תלמידי 
על דברים אותם שמעתי, קיבלתי והפנמתי בעת לימודי 

בתו"א.

הרגשים  על  הישיבה,  ראש  של   – שנונות  אמרות  על 
חסידיים של המשפיעים, אין ספק אני עדיין תלמיד של 

תורת אמת בהווה!

הרה"ח אריה הרטמן85 
 צוות חינוכי מוסדות 'תורת-אמת' ירושלים, 

תשנ"א-תשנ"ח ארה"ק 
ברכות מאליפות למוסדות 'תורת־אמת' בהם למדתי מימי 
הצוות  כאיש  במוסדות  כעת  אני  היום  גם  וב"ה  בחרותי 

החינוכי. 

יה"ר שהמוסדות יעלו מעלה מעלה!

הרה"ח ישראל ברוד 86 
תשל"ה שליח הרבי בכפר חב"ד, ארה"ק 

וכל  הברכות  כל  ולהנהלתה,  'תורת־אמת'  למוסדות 
האיחולים לרגל שנת ה־100. יהא רעווא שהמוסדות יצליחו 
הן בגשמיות והן ברוחניות ויפרחו ויגדלו בבחינת פירי־פירות 

לנח"ר כ"ק אדמו"ר.

לתלמידים  הלאה  מעביר  אני  שהיום  הדברים  את 
ב'תורת- הנפלא  מהצוות  קיבלתי  הבאים  ולדורות 

אמת' איש איש בשמו הטוב. 

הרה"ח מנחם מענדל רוזנשיין 87 
 סגן מנהל בית הספר 'אור אבנר' כפר סיטרין, 
תשמ"ה-תשס"ב ארה"ק 

בהזדמנות חגיגית זו של שנת המאה למוסדות הקדושים 
'תורת־אמת' אני רוצה להודות לכל אחד מצוות המוסדות 
את  בחינוכנו.  והוסיף  תרם  אחד  וכל  מאחר  אישי  באופן 
ולדורות  לתלמידים  הלאה  מעביר  אני  שהיום  הדברים 
איש  איש  ב'תורת־אמת'  הנפלא  קיבלתי מהצוות  הבאים 

בשמו הטוב. 

שקיבלתי  הדברים  אחד  זהו   – המוסדות  של  ובהקשר 
והציות  יוזביץ, הקבלת־עול  שיח'  יהושע  הרה"ח  מהסבא 
המלא לרצונו הק' של הרבי - ובמיוחד בענייני המוסדות 
ימים  רצון שיאריך  יהי  דופן.  יוצא  חי באופן  אותם הסבא 
על ממלכתו מתוך בריאות איתנה וירווה נחת רוח חסידית 

מכל יו"ח ויראה בפיתוח המוסדות לנח"ר כ"ק אדמו"ר.
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הרה"ח יוחנן בוטמן 88 
תשמ"ב– תשמ"ז שליח הרבי בחדרה, ארה"ק 
מזל טוב לרגל מלאת מאה שנה לייסוד מוסדות 'תורת־
אמת'– חב"ד ליובאוויטש. ולמנהל המסור בכל מאודו של 
מוסדות 'תורת־אמת' 'אהוב ונחמד' אצל הרבי, הרה"ח הר"ר 
וכל הצוות היקר תודה אישית מקרב  יוזביץ'שיחי'  יהושע 
שמים  יראת  לתורה,  בחינוך  השקעה  של  שנים  על  לב 
פעילותכם  לכולנו  זכורה  אדמו"ר.  כ"ק  לענייני  ושליחות 
הנמרצת בהתמדה מתוך מסירות, אכפתיות ודאגה גשמית 
יהי רצון שברכותיו של הרבי למוסדות יתממשו  ורוחנית. 
וילכו  ובפיתוחם  המוסדות  בניהול  שאת  ביתר  להצלחה 
מ'חיל אל חיל' באור של הפצת התורה ומעיינות החסידות 
בירושלים עיר הקודש ולעולם כולו. בשם הנהלת מוסדות 

חב"ד חדרה, השלוחים, צוות ההוראה והתלמידים.

הרה"ח ראובן גול 89 
שליח הרבי ומחנך בגן חב"ד, טבריה, ארה"ק  
תשנ"ד-תשנ"ו  

הנני מברך את מוסד 'תורת־אמת' לרגל יובל ה־100, המוסד 
במוסד  לימודי  שנות  וחסידות.  תורה  ושאבתי  חונכתי  בו 
אפילו  כך  היום,  עד  אותי  המלוות  הטובות  שנים  הן  אלו 
לעבור  משתדל  אני  בירושלים  לעבור  לי  מזדמן  כאשר 
'הרחוב של  לילדיי את  ואני מראה  ירמיהו  דווקא ברחוב 
הישיבה'. במהלך השנים מאז סיימתי את לימודי בישיבה 
והמשפיעים  הרמ"ים  עם  קשר  על  לשמור  משתדל  אני 

שדרכם כיום מלווה אותי בכל ענייני השליחות.

הרה"ח ישעיהו הרצל 90 
 שליח הרבי ורבה של העיר נצרת עילית, 

תש"כ-תשכ"ב ארה"ק 
של  בתקופתם  עוד  ב'תורת־אמת'  ללמוד  שזכיתי  היות 
חסידים קמאי, אבירי האבירים של חב"ד זכרוני את שיעורי 
התניא העמוקים, ההתוועדויות החסידיות בשמחה ובחיות 
שערכו המשפיעים. קשה לשכוח את שפע פניני הפנימיות 
של תורה וחסידות שנחקקו בלב ובמוח של כולנו והאווירה 
החסידית המיוחדת של 'תורת־אמת' המחיה כל לב. לכן 
כשמגיע שנת המאה שזהו עשר כפול עשר, עניין השלימות 
כלפי המוסד אצל  מיוחדים  וזכרונות  רגש  הדבר מעורר 
כולנו. בזמן זה אנו רוצים לברך ולאחר למוסדות שנזכור 
עכשיו,  גם  בהם  להשתמש  מנת  על  שהיו  הדברים  את 
הפנימי  באופן  המעיינות  את  יפיצו  התמימים  ושתלמידי 
יזרז את המטרה  כפי רצונו הק' של הרבי, והעיקר שזה 

העיקרית ביאת משיח צדקנו. 

טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  נאחל  זו  בהזדמנות 
ומתוקה.

הרה"ח דוד קטורזה שליח91 
תש"מ-תשנ"ז הרבי בכפר נהלל, ארה"ק 

הישיבה  של  בשמחתה  שותפים  להיות  שמחים  אנו 
'תורת־אמת' שהיא הישיבה היחידה בנשיאותו של הרבי. 
כשמה של הישיבה כן הוא – תורת–אמת וממילא יהי רצון 
שזה יהיה עניין נצחי כידוע פירוש המושג 'אמת', ויילך ויגדל 

ויוסיף ואור.
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הרה"ח שניאור זלמן קוט 92 
תשל"ט-תשמ"ז שליח הרבי בריגא, לטביה 

לכם  שיהיה  נברככם  הישיבה,  ליסוד  המאה  יובל  לרגל 
שבהם  אמת  תורת  מוסדות  ידיכם,  מעשי  בכל  הצלחה 
את  לנו  שנתנו  דינקותא'  ה'גירסא  הם  ילדותי  התחנכתי 
היסודות החסידיים, וזה הכח שנותן לנו להצליח בשליחות 
ותזכו  ידיכם,  במעשי  שכינה  שתשרה  יה"ר  בריגא.  כ"ק 
השלישי  ביהמ"ק  בבנין  המוסדות  להתרחבות  בקרוב 
הרבי  של  במוסדות  ילמדו  כולם  בודאי  שאז  בעיה"ק 

בעיה"ק.

הרה"ח מנחם-מענדל גליצנשטיין 93 
 שליח הרבי, ורבה של מעלה אפרים, ארה"ק 

תשל"ו-תש"מ

מזל־טוב לשנת המאה יהי רצון שתהא שנה זו שנה של 
בגשם־ התחזקות  'תורת־אמת',  ענייני  בכל  התחזקות 
ורוח, וכמו שעד היום יצאו לתפארת מהמוסדות שלוחים 
ויוסיפו  ימשיכו  אדמו"ר,  כ"ק  רוח  לנחת  חכמים  ותלמידי 

לגדל תמימים שיאירו את העולם כולו ב'תורת־אמת'.

הרה"ח נחמיה פורסט 94 
 מחנך במכינה לישיבת 'אור אבנר', כפר סיטרין, 
תשנ"ח-תשס"א ארה"ק 

ויהיו אך  יעזור  'תורת־אמת' שהקב"ה  מזל טוב למוסדות 
ורק בסימן של עלייה למעלה למעלה עד אין קץ.

וזאת הברכה

הרה"ח נפתלי הכהן רוט 95 
מנהל 'מרכז חינוכי חסידותי' בארץ הקודש

פותחין בברכה: ביום חגכם - חגנו במלאות מאה 
ליובאוויטש  חב"ד  אמת"   "תורת  למוסדות  שנה 
ואיחוליי  הלבביות  –ברכותיי  ת"ו  ירושלים  בעיה"ק 
להמשך הצלחת המוסדות, שהם לתפארת עירנו 
ותקויים  והלימודי  החינוכי־חסידותי  בתחום  וארצנו 
יוסף  אבותיכם  אלוקי  "ה'  התורה:   ברכת  בכם 
עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר 

לכם".

תורת  במוסדות  וגדלו  התחנכו  ונכדיי  וילדיי  זכיתי 
אמת, וגדלה זכותי למלא תפקיד מנהל חינוכי בתלמוד תורה במשך מספר 
שנים,זכיתי להכיר צוות מוביל ומנהל מסור ואיכפתי, ישבתי שעות רבות מול 
ראש הצוות המנכ"ל הרב יהושע יוזביץ שיחי' וראיתי מנהיג אמיתי שמצית 
זכיתי  אכן אפשרי.   ומסירות הכל  טוב  רצון  בכל אחד את האמונה שעם 
להכיר מקרוב את הסגל החינוכי ובראשם ייזכר לטוב המנהל הרב אברהם 
חינוכי  אקלים  חיובי,  אקלים  שמטפחים  מחנכים  פגשתי  ז"ל.  סגל  הלוי 
חסידי במוסד ובכיתה. מה שבמקומות אחרים קוראים  "לשבת עם הילד" , 
"להפעיל", "להעסיק את התלמיד"  כאן בחיידר קוראים לזה במילה אחת 
"לחיות"; לחיות את הלימוד , לנשום חסידישקייט להחדיר אהבת תורה ויראת 

שמים.

מספרים על רבי משה טייטלבוים מאוהל, שפעם , בחלומו, ביקש להיכנס 
לגן עדן של התנאים הקדושים, ראה תנאים יושבים , עטרותיהם בראשיהם 
ולומדים תורה. השתאה והשתומם כלום זה גן עדן? לא ראה אילנות טעונים 
פירות, לא נהרי אפרסמון לא שום דבר של פלאי פלאים, כלום זה גן עדן 

שב ושאל?

שמע בת קול: משה בן חנה, סבור אתה שהתנאים הקדושים הם בתוך גן־עדן 
אינך אלא טועה. גן העדן הוא בתוך התנאים. 

במוסדות "תורת אמת" בגנים, בתלמוד תורה ובישיבות משתדלים לטעת את 
הגן עדן בתוך התלמידים.
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הרה"ח יוסף דייטש 96 
תשס"א-תשס"ג שליח הרב בבאר-שבע, ארה"ק 

ביום חגה של המוסדות הנני מצטרף לברכות בלב ונפש 
חפצה. הדורש שלומם וטובתם של מוסדות 'תורת־אמת' 

כל הימים.

הרה"ח שניאור זלמן כהן 97 
 שליח הרבי ורבה קהילת 'הר-חומה' 

תשמ"ב-תשנ"ה בירושלים, ארה"ק 
"מאה שנה קאי על הכתר (כי כתר כולל כל היו"ד ספירות, 
וכל אחד מיו"ד, ויו"ד פעמים יו"ד הם מאה) שעניינו בנפש 
האדם הוא רצון ותענוג". דברי כ"ק אדמו"ר נשיאנו במאמר 
האחרון שזכינו לשמוע לע"ע בשבת פר' חיי שרה ה'תנש"א.

מאז  שנה  מאה  לציין  הישיבה  שזוכה  כזו  שבעת  דומני 
יותר עד כמה זכתה הישיבה למלאות  ניכר בגלוי  ייסודה, 
את רצונם הקדוש של מייסדה ולגרום להם תענוג ונח"ר רב. 

מוסדות  שהניבו  הטובים  בפירות  לראות  ניתן  לזה  ביטוי 
הישיבה, דורות של חסידים, יראי שמים ולמדנים, מקושרים 

לכ"ק אדמו"ר והולכים בדרכיו.

ולהיות  להצטרף  לי  נעים  הישיבה  בוגרי  אלפי  בתוך 
מהמברכים ומהמתברכים בחגיגות המאה שנה ויחדעם זאת 
להביע את הוקרת התודה לכל לראש לכ"ק רבותינו נשיאנו 
לשלוחים  גם  כמו  ומנהליה,  מייסדה  הישיבה  נשיאי  הק', 

הנאמנים – הנהלת הישיבה, ראשי הישיבה והמשפיעים.

ובימים מסוגלים של "המלך בשדה" נזכה לגילוי "הכתר" 
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

הרה"ח מנחם מענדל כהן98 
תשנ"ח-תש"ס  ר"מ בתות"ל קרית-גת, ארה"ק 

כידוע הברכה הטובה היא שיראו פירות ופירי פירות, יהי 
רצון שהברכה תלך ותגדל ובמהרה תגיע הישיבה לתכלית 

קיומה – הבאת משיח צדקנו בפועל.

הרה"ח יהודה קוזלובסקי 99 
תשד"מ-תשנ"ד שליח הרבי בדנייפר, אוקראינה 
חגכם־ ליום  'תורת־אמת'  למוסדות  טוב  מזל  טוב  מזל 
חגינו. את זיכרונות הילדות לא נשכח לעד, בלבנו נצורים 
המורים  צוות  וכמובן  והשנים  הזיכרונות  הימים,  הרגעים, 
וההנהלה. בשליחות שלי משתמש אני מדי פעם בדברים 
שקיבלנו בחיידר ומעביר אותם הלאה לדורות הבאים. יהי 
יתקיימו  הישיבה  מייסדי  רבותינו הקדושים  רצון שברכות 

במילואן ונזכה לראות בביאת גואל במהרה.

הרה"ח יוסף יצחק זילברשטרום100       
 ראש ישיבה קטנה, תות"ל, קרית-גת, 

תשכ"ח-תשל"ה ארה"ק 
החינוך  ואת  הבסיס  את  קיבלתי  'תורת־אמת'  במוסדות 
שנשאר לכל החיים. בחיידר למדנו את שפת האידיש, ואיך 
ביותר  היקרים  גמרא, למדנו את הדברים  ולהכין  ללמוד 
ולהאדירה  תורה  להגדיל  המוסדות  שיזכו  יה"ר  בחיים. 

לנח"ר כ"ק אדמו"ר.
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ברכת ילדי כיתת גן 'תורת-אמת' חב"ד, ירושלים תשע"ב  

דור העתיד

101



מכ˙בי בו‚רים

4488

הרה"ח נחום מרגליות ע"ה
תש"א – תשע"ב

הרה"ח נחום מרגליות, מזכירה של ישיבת 'תורת־אמת' 
מאז תשל"ח, מזכיר שהיה גם לאב ולמשפיע. 

תיאור המוסדות יהיה חלקי בלבד ללא אזכורו של ר' 
נחום איש 'תורת־אמת', ישר דרך, ירא־אלוקים וחסיד 
נאמן שמסר עצמו בלב ונפש לישיבה, לתלמידיה 

ולנשיא הישיבה־הרבי נשיא דורנו. 

יהי זכרו ברוך
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