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הרב שלום בער לוין על התמונה
שנחשפה: "יש דמיון רב"

מאז הפירסום הבוקר ב-COL של תמונה שב�בה נכ�ב  "רבי שלום דב בער
שניאורסון, תרס"ח, 1908" סוערות הדעות בחב"ד לכאן ולכאן - האם אכן

מדובר בתמונה של אדמו"ר הרש"ב? • מנהל ספריית חב"ד העולמית, הרב
שלום דובער לוין מגיב לראשונה ל-COL: "אין ספק שעל ידי תוכנות מיחשוב

אפשר לברר בבירור אם שתי התמונות הן של אותו אדם"

 באתר COL של תמונה המיוחסת לכאורה לאדמו"ר מאז ה
הרש"ב נ"ע, סוערות הדעות בקרב חסידי חב"ד בשאלה: האם אכן מדובר

בתמונה של אדמו"ר הרש"ב?

:COL-מנהל ספריית אגו"ח העולמית, הרב שלום דובער לוין, אומר לראשונה ל

"יש דמיון רב. אין ספק שעל ידי תוכנות מיחשוב אפשר לברר בבירור אם שתי
התמונות הן של אותו אדם".

הרב לוין מוסיף: "האדמו"ר היה במוסקבא בשנת תרס"ח רק פעם אחת בחודש
אייר �כך על פי הפספורט שלו, ועל פי מכ�ביו�. הוא נסע לשם לשבועיים לגיוס

פירסום הבוקר

נצפה באתר

מיזם שיא גינס 'תאומים' 
הגיב התאום החב"דניק?
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המטרה: להנגיש הליך הר
קטנה לכל הורה חב"די
רשת אהלי יוסף יצחק 

"למה אתם ככה לבושים?
אפרו-אמריקני שהגיע ל'ש
מוזיאון הילדים היהודי, ק
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כללי

כוחות צה"ל זיהו במועצה האזורית שער הנ�ב כדורגל שמחובר לצרור בלונים אליו הוכנסו חומרי נפץ. כוח צה"ל הוקפץ למקום. מוקדם יותר נחסמה הכניסה לנתיב העשרה בעקבות צרור בלונים שאותר בשדה סמוך

13:00

עדכוני אנ"ש

שליח חב"ד בקופנהגן הרב יצחק לוונטל ל'משפחה': "הפתיינים מסבירים לנערים שהם צריכים ליצור קשר עם בית חב"ד. אבל היכולות שלנו מו�בלות. אנחנו יכולים מקסימום להגיע לבקר בכלא ולהביא קצת אוכל כשר"

11:26

כללי

נשיא רוסיה פוטין אמר לאימה של נעמה יששכר "ברור לי שנעמה היא ממשפחה טובה. ניקח הכל בחשבון בזמן קבלת החלטה. הכל יהיה בסדר"
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כספים עבור תומכי תמימים. ואולי התמונה היתה עבור אחד מהנגידים
התורמים.

"אמנם בחודש אייר �מאי� לכאורה לא היו זקוקים למעיל כזה. ובכל אופן
בהכרח למסור לבירור אצל מומחים על ידי תוכנת מיחשוב". 

על �ב התמונה הלא ידועה עד כה נכ�ב: "רבי שלום דב בער שניאורסון,
תרס"ח, 1908".

כידוע, רק תמונה אחת של הרבי הרש"ב ידועה ומפורסמת לכל. היא צולמה
לפני מאה שנה, בשנת תר"פ - 1920, בשנה האחרונה לחייו, עבור הנפקת

דרכון לפני נסיעתו לטורקיה, כשהיה אז בגיל  59.

ב�ב התמונה הנוכחית נכ�ב באותיות קטנות בצד שמאל למטה ברוסית: "בית
דפוס לצילום ופיתוח תמונות במוסקווא משנת 1850. סרטי צילום, התמונות

נשמרות בשביל הזמנות עתידיות והגדלות". .

כידוע, הרבי הרש"ב סרב בתוקף להצטלם תמיד. גם התמונה הידועה צולמה
עבור פספורט שבסופו של דבר לא יצא אל הפועל.

בשל כך,  יש הטוענים על התמונה הלא-ידועה כי עצם העמידה להצטלם ללא
סיבה חשובה מעלה סימן שאלה.

 רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לעדכוני החדשות בווטסאפ של קול חב”ד

• רוצה לשכור רכב בארץ או בחו"ל? לחץ כאן למחירים הטובים ביותר
• טס לרבי או לשליחות? אתה חייב לעשות ביטוח נסיעות!

• רוצ/ה ללמוד? יועץ נישואין, הדרכת חתנים וכלות, הנחיית הורים. בואו למקום
המוביל!

 

עוד באתר

דמותו של הרב בערל שם
הרבי הראשון באמריקה
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הערב בעיר צפת: עצרת ת
לרפואת הרב יוסף חיטרי
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לא דומה לאף אחד אחר:
הרב גרשון מענדל גרליק

0  

פעוט סבל חודש וחצי מה
בטריה שאף רופא לא גיל

0  

הרבי על ר' בערל שם-טוב
תיאבון לקיים את הוראות
5 י' שבט - 70 שנה 

משלחת רבני "מרכז מקוו
סיירה במקווה בוטיק
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יעניין אותך גם

כפר חב"ד ב': חתונת מייזליש
מחשמונאים וקוסקס מאשקלון

0  

אמש בכפר חב"ד ב': שמחת חתונת
מיכאלי-אלון • גלריה

0  

הקלידן החב"די נתקל באורחים
מבויישים בחתונה - ומצא פתרון

2  

3 תגובות הוסף תגובה
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העלאת תמונה
x

Rabbi Levin denies writing this

הרי ידוע, אם אינני טועה, שלרבי הרש"ב היה בנדוד, או קרוב משפחה, באותו שם.

מן הסצם הם היו זהים. אולי זה הוא?

במקום לעסוק כל כך הרבה בתמונה של הרבי נשמתו עדן היה כל כולו פנימיות

כנודע מוטב להתעסק לפחות באותה מידה בשנת המאה להסתלקותו בתורתו

ובתורת ממלא מקומו בעל ההילולא ובתורת הרבי שהשער בלאט שלו כמו השער

של הרבי נשמתו עדן .הרבי מסר נפשו על הדפסת המשך תער"ב שיוצא בימים

אלה בצורה כה נהדרה ולא חסרים המשכים ומאמרים וקונטרסים מהרבי נשמתו

עדן מתוקים מדבש ושוים לכל נפש. אפשר אולי לראות את תמונתו דרך הכ�בים

בהם אנא נפשי כ�בית יהבית, כפי שה�בטא האבני נזר ביחס לתמונת אדמו"ר

הזקן, במיוחד אצל הרבי נשמתו עדן שאמר מפורשות לפני פטירתו "די כ�בים

לאז איך *אייך"* . והלא בידינו תמונה וודאית שלו �וגם ציור שאושר על ידי הרבנית

הצדקנית נשמתה עדן� והרבי הדפיס את תמונתו זאת בראש ההמשך המפורסם

והיסודי תרס"ו.

כותרת

תוכן התגובה

שלח

Rabbi .1לפני 21 דקות

0תגובה חדשה ה�ב לתגובה 0

לפני 9 דקות2. אולי יכול להיות שזה הבנדוד של הרבי הרש"ב...

0תגובה חדשה ה�ב לתגובה 0

לפני 7 דקות3. שנת המאה להילולת הרבי הרש"ב

0תגובה חדשה ה�ב לתגובה 1
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גרור תמונה לכאן
או

העלה תמונה

שם השולח

ביטול
שלח
תייג

טוען תמונות...
שגיאה!
אישור

מעלה תמונות...

התמונות הועלו בהצלחה 

ויפורסמו לאחר אישורן

התמונות תויגו בהצלחה 

ויוצגו במערכת התמונות

המשך




