
fk huo h"y fxku///
,knhsho ucbh napjv naryyho euuho kzfru ak 

vrv"j rw nthr ckhzwhbxeh aehrc ntu, hvusho kjc"s

vdtukv ak vrc rxehi
vrc aknv rxehi' ngxebh jc"s ctr. veusa' ndukk t, 

,ktu, bgurhu cruxhv vxuchhyh,' ubx vdtukv ak napj,u

"ajrhyubuc h,jhk kahr///"
euuho ksnu,u ak vrv"j rw anaui jrhyubuc g"v' jxhs pbhnh 

ugucs vw' azfv kvbjhk ksuru, vctho bhdubh khuctuuhya g,heho

c"v/ ga"e pw uhakj h"z fxku vw,a"g | dhkhui 027 | ctv"e: 51 a"j/ cju"k: 5 sukr

fk huo h"y fxku///
,knhsho ucbh napjv naryyho euuho kzfru ak 

vrv"j rw nthr ckhzwhbxeh aehrc ntu, hvusho kjc"s

vdtukv ak vrc rxehi
vrc aknv rxehi' ngxebh jc"s ctr. veusa' ndukk t, 

,ktu, bgurhu cruxhv vxuchhyh,' ubx vdtukv ak napj,u

"ajrhyubuc h,jhk kahr///"
euuho ksnu,u ak vrv"j rw anaui jrhyubuc g"v' jxhs pbhnh

ugucs vw' azfv kvbjhk ksuru, vctho bhdubh khuctuuhya g,heho ,eo

c"v/ ga"e pw uhakj h"z fxku vw,a"g | dhkhui 027 | ctv"e:51 a"j/ cju"k: 5 sukr

תוכן העניינים

5 | scr nkfu,

8 | kuj acugh

9 | scr vngrf,

01 | vprav vjxhsh,

11 | ntumr vnkl

21 | v,uugsu, jxhsu,h,

85 | hunbu ak ,nho c-077

26 | akhnu, vtr.

76 | nvbgav uvbang

07 | jxhsho / / thhi napjv 

f,cu,

21 | vrch nfhi "euk eurt" nygo "ugs kvpm, hvsu," 
key ngbu, eusa cf,h"e' n,ul ,aurv kj,ub, kuhi-drkhe

22 | "vbhauthi ak vrch - gbhhi fkkh uvnaf, tur jsa"
pbhbho nj,ubu, wch, vrcw krdk h"s fxku - huo bhauth vrch uvrcbh,

62 | tmku' fk huo vhv h"y fxku///
,knhsho ucbh napjv naryyho euuho kzfru ak vrv"j rw nthr ckhzwhbxeh aehrc ntu, hvusho kjc"s

43 | knv jk h"y fxku cjmhu vtpk ak vjusa?
"rta vabv kjxhsu," crth "scr nkfu," vacugh

63 | duy huo yuc!
vrc hgec anukch. cxsr, xhpurho gk zfrubu, uranho ak neurcho nv,uugsuhu, h"y fxku

24 | "chnho vvo - purho ujbufv' czni vzv - h"y fxku"
key xhpurho ngucsho tusu, ,eup, vntxr uvdtukv ak rchbu vzei

64 | vdtukv ak vrc rxehi
vrc aknv rxehi' ngxebh jc"s ctr. veusa' ndukk t, ,ktu, bgurhu cruxhv vxuchhyh,' ubx vdtukv ak napj,u

45 | re cfhbux vakujho
ranho utphzusu, nfhbux vakujho - nzuuh, rthhv ak akhj

25 | ntce ubmjui hgec c"ar ak gau"
ncy nhujs unr,e kpra, vacug - kph nsrah jz"k uktur ,ur, jc"s

nsurho ecugho

~

Copyright 2009 by Beis Moshiach Inc

fk vzfuhu, anuru,

numht ktur

nrfz jc"s vguknh keck, pbh nahj 

na,,pho cgrhfv

nbjo ngbsk vfvi vbsk  

akuo hgec jzi

gurl vnvsurv vtbdkh,

crul nrer

mko ngrf,

abhtur jccu

thi vngrf, tjrth, k,ufi vnusgu,
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הזמנים מתייחסים למרכז הארץ. באזורי ההרים והעמקים עשויים להיות שינויים עד מספר דקות.
.     

הלכות טומאת מת.
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6:27
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פרק יח-כ.

פרק כא-כג.

פרק כד-כה. הלכות פרה אדומה.
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

פרק ח-י.

פרק א.

פרק ב.

פרק ג.

פרק ד.

פרק ה.

הל' מגילה וחנוכה.. 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק ב.

פרק ג.

הלכות תעניות
מ"ע קז.

מ"ע קז.

מ"ע קז.

מ"ע קז.
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 "  "
   (וישלח לב, יא)

שפל  להיות  צריך  לאדם  עושה  שהקב"ה  וחסד  חסד  שבכל  פירוש, 
רוח במאד, כי "חסד דרועא ימינא", ו"ימינו תחבקני", שהיא בחינת קרבת 
והגבה  שאת  ביתר  ה'  אל  הקרוב  וכל  מלפנים,  שאת  ביתר  ממש  אלקים 
כמ"ש "מרחוק  מטה,  למטה  רוח  שפל  יותר  להיות  צריך  מעלה -  למעלה 
ה' נראה לי". וכנודע ד"כולא קמי'ה" דווקא "כלא חשיב", ואם כן כל שהוא 

"קמי'ה" יותר, הוא יותר כלא ואין ואפס.
( "  "  )

 "  "
   גו'     (שם)

לו  שנתן  והטוב  החסד  שכל  לומר  בתכלית  עצמו  את  השפיל  [יעקב] 
ה' אינו שלו כלל ואינו ראוי כלל לכל זה .. וכך צריך כל אדם שלא ישמח 
ברוב עשרו בגשמיות וגם ברוחניות מחמת הישות וגסות שנדמה לו ששלו 
צריך  אלא  כו',  העולה  יפול  כי  לב,  וטוב  בשמחה  ויתנשא  לבבו  ורחב  הן 
כלל,  שלו  זה  ואין  כו'",  מכל  "קטנתי  לומר  בתכלית  עצמו  את  שישפיל 
כאלו עני ואביון הוא מצד עצמו, ויהיה בלב נשבר ובשפלות אמיתית, רק 
על ה' ישלך יהבו כי הוא הנותן כח כו', ואז יהיה בשמחה מתוך שפלות כמו 

העני ממש.
( -  ,   " )

  "  "
   (שם)

...לכן צריך [אדם] להיות בחינת אין ואפס, וכמותר בעולם, ולא לומר 
איך [=אין "אני"])  קיין  ניטא  איז  (עס  מ"אני" "אין"  לעשות  אלא  "אני", 
כמו שאמר יעקב "קטנתי כו'" .. וזהו התולדה היוצאת ממצוה זו [=מצות 
אחדות ה'] שבהאמנת היחוד ש"אין עוד מלבדו" כנ"ל, אם כן צריך להיות 
האדם "אין" כמו שהוא באמת. וזהו אמיתית החסידות ועיקר ההבדל שבין 
שם  שיש  בנוגה  ואפילו  שבסטרא-אחרא  לסטרא-אחרא,  דקדושה  סטרא 

גם-כן תורה, והכל בבחינת יש ודבר, ובקדושה - להיפוך.
(  ,  ('   ) " )

"  "  "
   (שם)

כו'",  החסדים  מכל  ענין "קטנתי  והוא  ביותר,  קטנים  נראים  הכוכבים 
כי, כל הקרוב יותר קמי'ה, הוא יותר כלא חשיב, ולכן הכוכבים שהם ברקיע 
היש  שם  הנה  דאתכסיא,  עלמא  בינה,  שהוא  השמיני]  [רקיע  תמינאה 

ולמטה אין, על כן הם קטנים. 
(  '  "  " )

"  "  "
     גו'   גו' (שם)

"קטנתי" הוא ענין הביטול, שזהו הכלי לגילוי אור אין סוף כו', ועל ידי 
הגילוי - נעשה הביטול ביותר. "מכל החסדים" ו"האמת" - המשכת גילוי 
העצמות על ידי רעותא דלבא ("חסדים") ותורה ("אמת") כו'. "כי במקלי 
זה  וכל  כו'.  הכוונה  תכלית  שזהו  במלכות,  האור  את  שהמשיך   - עברתי" 
נעשה  העצמות  המשכת  ידי  דעל  כו'" -  נא  כן "הצילני  שעל  הקדמה  הוא 

דחיית החיצונים כו'. 
(  '  "  "   " )

"  "  "
כשהיה אדמו"ר הזקן בגיל שש שנים, ישב ולמד עם אחיו ר' מרדכי בגן 
" [לו, כ] עם פירוש  הפירות, את הפסוק "     
רש"י ["שהיו טועמין העפר ויודעין אי זו נטיעה ראויה לה"]. ר' מרדכי לא 
פירות  של  לזריעתם  יותר  טובה  קרקע  איזו  לדעת  אפשר  כיצד  להבין  יכל 
מסויימים. הסביר לו אחיו הרבי את הדבר והמחיש לו בראיה ניצחת, שכן, 
האבנים  לתל  ומתחת  באדמה,  זורמים  המים  מעיינות  איך  לשמוע  אפשר 
הלבן - אמר לו הרבי הזקן - עובר מעיין מים חזק. במשך הזמן פרץ המעיין 
דרך תל האבנים הלבן ונתהוותה בריכת מים גדולה שכעבור מספר שנים, 
לכל  רבה  וטובה  ברכה  זו  בריכה  הביאה  הבהמות,  מגיפת  שפרצה  בשעה 
העיירות בסביבה, וקראו לבריכה בשם "המעיין הלבן" ("ביעלי רוטשעי").
(  '  ( " ) "  " )

"    "  "
...לא רק "ויצא" – לצאת בעצמו לשליחות, אלא "וישלח" - לעשות 
של  יותר)  וגלויים  יותר  (חזקים  "שלוחים"  שיהיו  אחרים  גם  לחזק)  (או 

הקב"ה, עד עם הכוחות של "מלאכים ממש".
( "   " )

kg"b vrc zkni hust c"r akuo haghw shhya g"v

  
  

יהודי  שכל  יהודי,  אצל  גם  זה  דרך  ...על 
דהמשלח  וכמותו  הקב"ה  של  שלוחו  הוא 
מדובר  כאשר  אפילו  הנה  בארוכה),  (כנ"ל 
ואפילו  ויחידה,  אחת  פעולה-טובה  אודות 
ביותר  קטנה  פעולה  אודות  מדובר  כאשר 
לדעת,  עליו  השערה" -  אלא "כחוט  שאינה 
ה"מכה  היא  זו  קטנה  פעולה  כי  שיתכן, 
הורדת  את  יותר  מקרבת  או  בפטיש", 
העבודה  כללות  נשלמת  ידו  שעל  הפטיש, 
נכנסים  הפעולה)  ומיד (לאחרי  הגלות,  דזמן 

ל"יום שכולו שבת ומנוחה".
( "   " )

 "  "
(וישלח לב, יא)   

שפל  להיות  צריך  לאדם  עושה  שהקב"ה  וחסד  חסד  שבכל  פירוש, 
רוח במאד, כי "חסד דרועא ימינא", ו"ימינו תחבקני", שהיא בחינת קרבת 
והגבה  שאת  ביתר  ה'  אל  הקרוב  וכל  מלפנים,  שאת  ביתר  ממש  אלקים 
כמ"ש "מרחוק  מטה,  למטה  רוח  שפל  יותר  להיות  צריך  מעלה -  למעלה 
ה' נראה לי". וכנודע ד"כולא קמי'ה" דווקא "כלא חשיב", ואם כן כל שהוא 

"קמי'ה" יותר, הוא יותר כלא ואין ואפס.
( "  "  )

 "  "
(שם)    גו'   

לו  שנתן  והטוב  החסד  שכל  לומר  בתכלית  עצמו  את  השפיל  [יעקב] 
ה' אינו שלו כלל ואינו ראוי כלל לכל זה .. וכך צריך כל אדם שלא ישמח 
ברוב עשרו בגשמיות וגם ברוחניות מחמת הישות וגסות שנדמה לו ששלו 
צריך אלא כו' העולה יפול כי לב וטוב בשמחה ויתנשא לבבו ורחב הן

kg"b vrc zkni hust c"r akuo haghw shhya g"v

 
  

יהודי  שכל  יהודי,  אצל  גם  זה  דרך  ...על 
דהמשלח  וכמותו  הקב"ה  של  שלוחו  הוא 
מדובר  כאשר  אפילו  הנה  בארוכה),  (כנ"ל 
ואפילו  ויחידה,  אחת  פעולה-טובה  אודות 
ביותר  קטנה  פעולה  אודות  מדובר  כאשר 
לדעת,  עליו  השערה" -  אלא "כחוט  שאינה 
ה"מכה  היא  זו  קטנה  פעולה  כי  שיתכן, 
הורדת  את  יותר  מקרבת  או  בפטיש", 
העבודה  כללות  נשלמת  ידו  שעל  הפטיש, 
נכנסים  הפעולה)  ומיד (לאחרי  הגלות,  דזמן 

ל"יום שכולו שבת ומנוחה".
( "   " )
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"הכוחות שירשתי מבעלי..."

ביום חופתו של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, 
למטבח  ללכת  צדק"  ה"צמח  אביו  ציוהו 
הרבנית  סבתו  של  ברכתה  את  ולבקש 
החתן  הלך  שם.  עסוקה  היתה  אשר  שיינא, 
לבקש את ברכתה, אולם היא השיבה מתוך 
אותו  תברך  והיא  גדול,  היום  שעוד  קפידה 
בעת החופה. כשחזר החתן ומסר את דבריה 
לאביו, ציוהו לחזור שוב אל הרבנית ולדרוש 

ממנה לברכו דווקא עכשיו.

קיים רבינו את דברי אביו וחזר למטבח. 
הרבנית היתה עסוקה וטרודה ביותר, ונשים 
רבות התרוצצו סביבה כשהן ממלאות אחרי 
עמד  הזאת  ההמולה  כל  ובתוך  הוראותיה, 
לקבל  מוכרח  שהוא  והתעקש  החתן  רבינו 

את ברכתה דווקא עכשיו...

לא  שהחתן  לדעת  הרבנית  כשנוכחה 
יוותר, ביקשה מים לרחוץ את ידיה, הניחה 
את ידיה על ראשו ובמעמד שני עדים ברכה 

אותו בזו הלשון:

– יהי רצון שכל הכוחות שירשתי מבעלי 
יחולו על ראשך!

כשנודע לאביו דברי ברכתה של הרבנית, 

היתה לו קורת רוח מרובה.
(עטרת מלכות)

ברכת כלה

בו ביום, נכנסה הכלה אל חותנה, רבינו 
לנישואיה.  ברכתו  את  וקיבלה  צדק,  הצמח 
היא  שגם  ממנה  הרבי  ביקש  זה  במעמד 

תברך אותו.

הכלה עשתה כבקשתו והוסיפה:

הדיוט  כלה  ברכת  תהי  "אל   –
בעיניך"...

בחדווה  צדק  הצמח  היה  החתונה  בעת 
גדולה ואמר הרבה דא"ח.

יצחק  רבי  כדוגמת  החסידים  גדולי 
נחמיה  רבי  מהומיל,  עפשטיין  הלוי  אייזיק 
בהרד  אייזיק  יצחק  רבי  מדובראוונה, 
פרץ  רבי  מפאריטש,  הלל  רבי  מוויטעבסק, 
ממלאסטווקא  פסח  רבי  מבעשנקוביטש, 
ועוד, אשר השתתפו בשמחת רבינו, התוועדו 

יחד בשמחה גדולה.
("ליקוטי סיפורים" (פרלוב) עמ' קלא)

 לעתיד לבוא
- אני אהיה...

לא  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  בחתונת 
חולשת  מסיבת  המהר"ש,  הרבי  נוכח  היה 
נסעה  רבקה  הרבנית  זוגתו,  רק  בריאותו. 

עם בנה החתן לחתונה.

מהר"ש  הרבי  נסע  החתונה  לפני  שבוע 
ללוות את בנו החתן עד לעיירה אחרעמעווע, 

שם אמר דא"ח וסיפר דברים נפלאים.

כשסיים לומר את דברי החסידות אמר 
לבנו החתן:

"מוחין  בחינת  גילוי  הוא  עכשיו 
ואילו  החתן,  אם  נוסעת  ולכן  דאימא", 
דאבא",  "מוחין  יתגלה  שאז  לבוא,  לעתיד 

אהיה גם אני עצמי שם...

שלא  החתן,  לבנו  ציוה  המהר"ש 
ובכלל  בחתונתו,  השטריימל  את  יחבוש 
אמנם  כך  בליובאוויטש.  רק  יחבשהו  שלא 
את  שחבש  חייו,  ימי  כל  הרש"ב  הרבי  נהג 

השטריימל רק בליובאוויטש.

מתנה  ואמו,  החתן  הובילו,  זו  בנסיעה 
מונחת  היתה  המתנה  חדש.  כובע   – לכלה 

 "הנישואין של הרבי - 
ענין כללי והמשכת אור חדש"

מהי הנדוניה שקיבל אדמו"ר המהר"ש? למה אדמו"ר המהר"ש לא היה נוכח בחתונת 
בנו, הרבי הרש"ב? באיזה גיל השתדך כ"ק אדמו"ר הרש"ב? מדוע הפסיק כ"ק אדמו"ר 
הרש"ב באמצע המאמר בחתונת בנו יחידו? מה הגיב הגאון רבי מאיר שפירא לאחר 
ששוחח עם הרבי מלך המשיח בחתונתו? • פנינים מחתונות 'בית הרב' לרגל י"ד כסלו 

– יום נישואי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מאת ב. מלקט
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יש  מה  שאל  הרבי  העגלה.  בתוך  בקופסא 
עבור  כובע  שזהו  לו  וכשנאמר  בקופסא, 
את  לו  כשמסרו  לראותו.  ביקש  הכלה, 
הכובע הסיר הרבי ממנו את הפאר (הנוצה).
(סה"ש תורת שלום)

מי גדול ממי?...

הרש"ב  רבינו  בהיות  ה'תרכ"ה,  בשנת 
ה"צמח  הרבי  זקנו  הביע  שנים,  ארבע  בן 
נכדתו  את  והציע  לשדכו  רצונו  את  צדק" 
– בתו הצעירה של בנו הרב רבי יוסף יצחק 

-שטערנא שרה.

על מאורע זה מסופר:

כל  כמעט  הרש"ב  הרבי  שהה  בילדותו 
כשהיתה  פעם,  צדק".  ה"צמח  בבית  היום 
שם הרבנית שטערנא שרה בתו של דודו הרב 
הקדוש רבי יוסף יצחק מאוורוטש, התבטא 

ה"צמח צדק" עליהם: "חתן וכלה".

ה"צמח  אביו  את  יצחק  יוסף  רבי  שאל 
צדק": שמא לכשיגדל לא יהיה ראוי לה?

השיבו אביו: זה הקטן יגדל ממך!...
(חנוך לנער)

המשכת אור חדש

הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של  חתונתו  על 
מסופר, שבאמצע אמירת המאמר, כשדיבר 
פורצת  "שמחה  בעניין  נ"ע  (הרש"ב)  הרבי 
אצלו  שנתעלם  ואמר,  לפתע  הפסיק  גדר", 
למקום  ניגש  ממקומו,  קם  הרבי  העניין. 
במאמר,  הביט  ה"כתב",  שם  מונח  שהיה 

חזר למקומו והמשיך באמירת המאמר...

בשבת פרשת תצא ה'תשי"ד, סיפר כ"ק 
באמצע  הרש"ב  הרבי  הפסקת  על  אד"ש 

המאמר והסביר:

כאלו  קורים  היו  לא  כלל  "בדרך 
שנתעלם  לומר  בכלל  שייך  מה  דברים. 
אצלו הענין? אלא הכוונה בזה היא שהענין 
נתעלם למקורו לזמן-מה, כדי להמשיך שוב 
באופן  תהי'  שההמשכה  בכדי  כי  מהמקור. 
להיות  צריכה   – קודם  מאשר  יותר  נעלה 
ההמשכה ממקום גבוה ביותר, זאת-אומרת 
מהמקור הראשון. ועל דרך מה שהאדם נח, 
ונמשכים  למקורם  הכחות  מתעלים  שאז 

כחות מחודשים.

דברים  קורים  היו  לא  תמיד  "ולכן 
שאז  הרבי,  של  הנישואין  בשעת  רק  כאלו; 
 – חדש  אור  והמשכת  כללי  ענין  היה  הרי 
בלי  החסידות  ואמירת  השמחה  אז  היתה 

הגבלות".

"מה טיבו של חתן זה?"

מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  חתונתו  על 
מסופר, שלפני החופה שאל הרה"ח ר' בערל 
הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  את  שמוטקין  משה 

מה טיבו של חתן זה, והרבי השיבו:

בבבלי  בקי  הוא  לאיש.  נתתי  בתי  "את 
ובירושלמי, יודע ראשונים ואחרונים ועוד; 
לעולם  ישן  אינו  בוקר  לפנות  ארבע  בשעה 
– או שעדיין לא הלך לישון, או שכבר עמד 

משנתו..."

תחת כיפת השמים

של  חתונתו  לפני  פנים"  "קבלת  בעת 
סיפרו  בחורף,  שהתקיימה  מאנ"ש  אחד 
לכ"ק אד"ש שמפני הקור והכפור מתכוננים 

לערוך את החופה בתוך האולם.

חתונתי  גם  אד"ש:  כ"ק  התבטא 
תחת  נערכה  והחופה  בחורף,  התקיימה 
מרוצה  ברוך-השם  ואני  השמים,  כיפת 

מהשידוך...

הרבי מחלק 'משקה'

כי  מספרים  בחתונה  שנכחו  חסידים 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ הלך משולחן לשולחן 
כשהוא נושא מגבת על כתיפו כמו מלצר וכך 

חילק את המשקה ובירך את המסובים.

על  חזרה  איפוא  היה  זה  רב"  "מעשה 
בעת  נ"ע  הרש"ב  הרבי  אביו  של  מעשהו 
בין  הסתובב..  "אשר  הריי"צ  הרבי  חתונת 
"לחיים"  אחד  כל  עם  ושתה  הנוכחים.. 
בברכות מנעימות לכל אחד בהמצטרך לו".

בשבת פרשת נשא תשמ"ז סיפר הרבי:

כ"ק  עמד  שלי  הנישואין  סעודת  "בעת 
מו"ח אדמו"ר ממקומו והלך בין המסובים 
בראותי  לחיים.  לומר  משקה  להם  לחלק 
זאת, לא הייתי יכול להישאר לשבת במקומי 
ועמדתי  משקה,  ומחלק  עומד  כשחותני 
על-כל-פנים  לסייע  לנסות  כדי  ממקומי 
הכוסית  את  לאחוז  או  המשקה  את  לאחוז 
ורמז  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אלי  פנה  מיד  כו'. 

שאשאר לישב במקומי.

איך  ובראותי   .. עקשן  הרי  הוא  "יהודי 
יין,  (או  "משקה"  ומחלק  מסתובב  חותני 
כוס  לו  היה  ומסתמא  בדיוק)  זוכר  איני 
אז  לעזור.  כדי  לקום  שוב  התחלתי  ביד, 
זינגן  שהיה "צו  חד  [במבט  חותני  בי  הביט 
און צו זאגן"], והבנתי שאני צריך להישאר 
"על  במקומי,  נשארתי  מקומי.  על  לשבת 

("טאקע  בישיבה  אבל  כמובן,  קוצים"... 
זיצענדיקערהייט"),  אבער  שפילקעס  אויף 
עד שחזר כ"ק מו"ח אדמו"ר וישב במקומו 

להמשיך בסעודת הנישואין".

"לקחתם חתן גאון עולם"

זלמנוב,  ע"ה  שמואל  ר'  הרה"ח  מספר 
המלצר  להיות  הזכות  נפלה  שבחלקו 
כ"ק  בחתונת  הראשי  השולחן  על  הממונה 

אד"ש מה"מ:

הנימוס  מן  זה  היה  לא  צעיר  "כבחור 
לשהות קרוב לשולחן, אך במסגרת תפקידי 
פעמים,  כמה  לשולחן  התקרבתי  כמלצר, 
וכך זכיתי לראות איך כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
מאיר  רבי  המפורסם  הגאון  אל  פונה  נ"ע 
סמוך  שישב  לובלין,  של  רבה  זצ"ל,  שפירא 
בדברי  החתן  עם  לשוחח  לו  ומציע  לחתן, 
תורה. הגרמ"ש פנה, איפוא, לכ"ק אדמו"ר 
אמור   =] עפעס"  זאג  "נו,  ואמר:  שליט"א 

משהו].

"בינתיים, מספר ר' שמואל, התרחקתי 
המשכתי  אך  הנימוס,  מפני  מהשולחן, 
וראיתי  המתרחש,  אחר  מרחוק  לעקוב 
איך במשך שעה ארוכה דיבר כ"ק אדמו"ר 
דיבר  שליט"א  הרבי  הגרמ"ש.  אל  שליט"א 
ישב  הזמן  כל  ובמשך  ובמתינות  בשקט 
אי- העיר  ורק  בדריכות,  והקשיב  הגרמ"ש 

אלו הערות קצרות.

ארוכה,  שעה  כאמור,  נמשך,  "הדבר 
נ"ע  הרבי  אל  הגרמ"ש  פנה  ובסיומה 
האט  איר  רבי,  "ליובאוויטש'ער  ואמר: 
[=הרבי  עולם"  גאון  א  איידים  אן  גענומען 

מליובאוויטש, לקחתם חתן גאון עולם].

"לאחר מכן חזר הגרמ"ש וביקש מהרבי 
חידושי- לפניו  ולהשמיע  להמשיך  שליט"א 

בעדינות,  סירב  שליט"א  הרבי  אך  תורה, 
באמרו: עד עכשיו הייתי מצווה ועומד, אבל 

אם אמשיך זה יהיה על דעת עצמי..."

ריקוד החתן וחותנו

אחר הסעודה, בשעה שלוש וחצי לערך, 
שהשתתפו  והאדמו"רים  הקהל  עמדו 
פעמים  כמה  יחד  ורקדו  החתונה  בשמחת 
כשישבו  פולין).  חסידי  (כריקוד  בעיגול 
הריי"צ  הרבי  לקח  מעט,  לנוח  האדמו"רים 
כריקוד  כתף  על  יד  עמו  ורקד  חתנו  את 
נפרדו  האדמו"רים  במהירות.  חב"ד  חסידי 

לשלום והלכו לביתם.
(נישואי הנשיאים)
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עשרות-"ה אצלי  תדפקו 
חזרו  והם  עשרות 
מה  היה  בתשובה. 
כי  להם,  למכור 
הרבה  לה  יש  חסידות 
מה למכור. והם כולם נשארו בדרך הנכונה 
עד עצם היום הזה, ונשארו בקשרים טובים 
עמי. הם באו אלי מעצמם, אחד מסר לשני. 
היתה  זו  איתם,  ולמדתי  איתם  דיברתי 
העבודה הרוחנית שלי, ומהיכן לקחתי הכל 

– מהחסידות".

התבטאות נדירה זו יצאה מפיו של הרב 
ר' מאיר בליז'ינסקי ע"ה, כשנתבקש לספר 
לתורה  רבים  בקירוב  בקודש  עבודתו  על 
וחסידות, שכן זו היתה מטרתו היחידה של 
הרב בליז'ינסקי – להנחיל לרבים את אורה 

 אצלו, 
 כל יום היה 
י"ט כסלו...

בכל יום דלת ביתו הייתה נעה על צירה ללא מנוח. אנשי 
השכלה לצד סטדנטים, חסידים לצד 'צברים', מבוגרים 
לצד צעירים, כולם היו בני ביתו של הרה"ח הרב מאיר 
בליז'ינסקי ע"ה, מפיו שתו בצמא את תורת החסידות 
את  ובידיעתו  המצויינים  בהסבריו  והוא  ואורחותיה. 
נפש תלמידיו, ידע למצוא מסילות ללבו של כל אחד, 
אורח  את  שהפכו  עד  החסידות  לתורת  מאות  וקירב 
חייהם לחיים של תורה ומצוות • תלמידיו המובהקים 
ובני משפחתו מנסים לשרטט קווים לדמותו ולהסביר 
מדוע באמת נהרו רבים לחסיד הקשיש, איש המוחין 
תורת  חג  בכסלו,  י"ט  החגים  חג  לקראת  מוגש  הזה • 
אור  לראות  העומד  אודותיו  ספר  מתוך  החסידות, 

בקרוב לרגל עשרים שנה לפטירתו 

מאת שניאור זלמן ברגר
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ולקרבם  החסידות  תורת  של  ומתיקותה 
לחיות בדרך זו.

ואכן, הייתה זה לתופעת פלא של ממש, 
כאשר במשך השנים באו, לא עשרות, אלא 
מפיו  ושמעו  מאיר,  ר'  של  למעונו  מאות 
שיעורים בתורת החסידות ולימים אף הפכו 
הקשר  היה  מה  כך.  בגין  חייהם  אורח  את 
בין אותם צעירים ישראלים 'צברים' לאותו 
למה  אנטי-תזה  פולין,  יוצא  קשיש,  חסיד 
החסידות  שתורת  מסתבר  ייצגו?  שהם 

יצרה גשר נהדר ביניהם.

הקדיש  שנים  מיובל  למעלה  ואכן, 
ביומו,  יום  מידי  ארוכות  שעות  מאיר  ר' 
הרף  ללא  שהתדפקו  רבים  חסידות  ללמד 
על דלת ביתו ברמת גן. שלא כדרך חסידים 
חסידות  בלימוד  שהסתפקו  גילו  בני  רבים 

חב"ד  כנסת  בבית  החסידים  חבריהם  עם 
את  חסידות  לימד  הוא  אדרבא,  המקומי; 
תלמידי  גם  כמו  גן  ברמת  חב"ד  חסידי 
פרופסורים,  דגולים,  סופרים  ישיבות, 
עורכי דין, סטודנטים 'צברים', וגם קבוצת 
הראשון  היה  הוא  יעקב'.  'בית  תלמידות 
עקיבא',  'בני  בישיבת  תניא  שיעור  שייסד 
חברי  בפני  מיוחדות  הרצאות  מסר  וגם 
קיבל  כולם  את  שמאלניות.  נוער  תנועות 
התנצחות,  ובכל  ויכוח  בכל  פנים.  במאור 
הסביר  רעיונותיו  כשאת  חיוך,  עם  השיב 
בחן השמור לו, עד שהשומע הבין כי הצדק 

עם תורת החסידות.

בחסידות  בנגלה,  שלו  האדיר  הידע  עם 
ובכל תחומי החיים, יחד עם הנהגה מקרבת 
את  ולהפנים  להחדיר  הצליח  ואוהבת, 

הצוף המתוק של תורת החסידות. הוא ארג 
מסכת נפלאה של הסברים מלווים במשלים 
הכתב  על  העלה  אף  אותם  רעיונותיו,  מפרי 

בעידוד הרבי ובהכוונתו.

שחיפשו,  כאלו  היו  אליו,  הבאים  רוב 
לדעת  וחתרו  ספיקות  העלו  התעניינו, 
הוא  שכן  היטב,  אותם  הבין  הוא  ולהבין. 
לחקור  אהב  ילדותו  שחר  מימי  עוד  עצמו, 
ולתהות, ואיש לא יכל להשיב לו – עד אשר 
כמו  עיניו.  אורו  ואז  תניא,  ללמוד  החל 
רוב  את  כך  דרכו,  את  האיר  התניא  שאצלו 
זמנו עם המקורבים הקדיש ללימוד התניא. 
המשלים  את  להזכיר  הירבה  הוא  שני  מצד 
בשם  כספר  יצאו  ולימים  בעצמו,  שהגה 

'האדם והבריאה'.

הייתה  לא  שנים  באותן  חסידות  הפצת 

המשפיעים מתוועדים - ר' מאיר ור' מענדל פוטרפס מתוועדים בתומכי תמימים – כפר חב"ד

Mas720_B1.indd   27 11/29/2009   16:24:16



28|  ~  | h"z fxku vw,a"g

דבר של מה בכך, כפי שזה היום. בשנים 
היה  החרדים,  כלפי  ברחוב  היחס  ההן, 
נחשבו  החרדים  כלל  בדרך  ועויין.  קשה 
ל"פרזיטים" שאינם עובדים. מלכתחילה 
צריך  והיה  ומנוכר,  מתנשא  היה  היחס 
אל  להגיע  כדי  ממש  של  חומות  לבקוע 
העובדה  בשל  שדווקא  ייתכן  הלבבות. 
שר' מאיר עבד קשה לפרנסתו, ואילו את 
בהתנדבות  עשה  מקורביו  עם  הלימוד 
ללבבות  חדרה  אשר  היא  גמורה, 
הקירוב  בתהליך  וסייעה  האטומים, 

הרגשי הראשוני.

בגובה  כולם  אל  דיבר  מאיר  ר' 
העיניים. מעולם לא התנשא על איש, חרף 
הידע האדיר שהיה לו בתורה, וחרף גילו 
וביקש  בפשטות,  דיבר  תמיד  המתקדם. 
מהתלמידים לשאול, לסתור, ולהתווכח, 
יהיו  שומעים  שהם  שהדברים  בכדי 
להם  להתיר  שיוכל  ובכדי  להם,  נהירים 
כאלה  נשארו  עדיין  אם  הספיקות,  את 

בקרבם.

היה,  בקירוב  אבא  של  "העיקרון 
המקורבים  את  הרגיש  לא  שהוא 
שמואל.  הרב  בנו  מסביר   – כרחוקים" 
"הוא ראה בכל אחד את הניצוץ היהודי. 
הוא למד חסידות עם הנקודה האמיתית 
של היהודי, מתוך הסתכלות שלכל אחד 
נמצא.  שהוא  מצב  בכל  אלוקית  נפש  יש 
'לך  אמר  לא  הוא  לו:  היה  נוסף  עיקרון 
מלומר  נמנע  פשוט  הוא  תפילין'.  תניח 
בנקודה  בו  נגע  רק  לעשות,  מה  למקורב 
השיטה  מאליו.  בא  הכל  ואז  היהודית, 

עבדה מצויין, עובדה". 

משותפת,  שפה  מצא  אחד  כל  עם 
לו  המתאימה  ברמה  דיבר  אחד  כל  עם 
שמסביר  כפי  אליהם,  שנמשך  ובדברים 
צבי  הרב  המובהקים,  מתלמידיו  אחד 
הרטמן כיום משפיע בקהילת חב"ד בית 

שמש:

בביתו  ולמדתי  גן  ברמת  "גרתי 
בישיבת  לימודיי  בתקופת  שבת.  מידי 
השתתפתי  הרוא"ה,  בכפר  עקיבא  בני 
נוכחתי  בישיבה.  שמסר  הקבוע  בשיעור 

לכל  עצמו  מתאים  ממש  הוא  כי  לראות 
בצורה  אחד  לכל  לגשת  ידע  הוא  אחד. 
בקיא  שהמקורב  ראה  אם  לו.  המיוחדת 
ואם  מהתנ"ך,  לצטט  מרבה  היה  בתנ"ך, 
היה זה תלמיד ישיבה או יהודי מבוגר בעל 
מי  בגמרא;  מסוגיות  הוכחות  הביא  נגלה, 
משולבים  שיעורים  קיבל  'חקירה',  שאהב 
שביל  את  מצא  כבר  הוא  ואמונה.  בחקירה 

הזהב ללבו של כל אחד".  

של  ראשו  את  להבין  רצה  כך  כדי  עד 

והויכוחים,  השאלות  באמצעות  התלמיד 
טוביה  הרב  התלמידים,  אחד  שכאשר 
התניא  שיעורי  את  להקליט  ביקש  ליצמן, 
מלשאול  נמנע  הוא  מאיר,  ר'  מפי  ששמע 
לפגום  שלא  בכדי  השיעור  בעת  שאלות 
יכול  לא  מאיר  ר'  אולם  ההקלטה,  באיכות 
להרצות  רצה  לא  הוא  זאת,  לסבול  היה 
ביקש  אלא  נכונים,  יהיו  שהדברים  בכדי 
ויאמין  הלימוד  את  באמת  יבין  שהתלמיד 
במה שלומד, ואם משהו לא מובן או קשה, 
אזי צריך לשאול להתווכח, להבהיר ורק כך 

להגיע למסקנות. 

מרצה  בעצמו  הוא  כלב,  יאיר  הרב 
שנה  מדי  הרצאות  מאות  שנושא  ידוע 
בבתי  למקורבים  חסידות  חוגי  ומקיים 
אלפים  ובעולם.  ישראל  בארץ  חב"ד 
בהרצאותיו  שיעוריו.  את  שומעים 
את  מאיר,  ר'  את  להזכיר  מרבה  הוא 
הגיגיו, משליו ודרכו. הרב כלב, אף הוא 
מהתלמידים, מעריץ את הרב בליז'ינסקי 

ללא סייג:

עם  ואמיתי  אישי  קשר  יצר  "הוא 
המקורבים. הוא היה יהודי חושב, יהודי 
זה  ביותר,   אותו  שאפיין  ומה  'פנימי', 
שהיה 'עצמי'; לא היה מייפה את דבריו, 
הכל בישרות ובלי התנשאות. הוא גם ידע 
שפכתי  כאשר  הנפש.  את  להרגיע  כיצד 
בכל  וקשיים,  בעיות  עם  לפניו  ליבי  את 

דבר מצא מעלה, וכך הצליח לעודד.

'משפיע'  כדבר  אתי  דיבר  לא  "הוא 
בן  אז  הייתי  שאני  למרות  'מקבל',  אל 
כשרצה  פלוס.  שמונים  בן  היה  והוא   27
מביא  היה  תמיד  עניין,  לי  להסביר 
דוגמאות מהחיים האישיים שלו (בערגה) 

זה החבר הכי טוב שהיה לי מימיי. 

"עוד מעלה חשובה אצלו: הכול היה 
עובדות  קבע  לא  הוא  לחלוטין.  מבורר 
דבר  כל  אלא  בספרים,  שקרא  מה  לפי 
בדק לעומקו, ורק אז הגישו למקורבים, 
כדבעי,  ובנוי  מבורר  בדוק,  הכל  כאשר 
וכך יכול היה להתמודד עם כל השאלות 

שהופנו אליו".  

שאלה.  כל  על  להשיב  לו  חשוב  היה 
עוד  'כשתלמד  כמו  משפט  אמר  לא  הוא 
לדתי/ תהפוך  'כאשר  ולא  תשובה',  תדע 

ספור  אין  שמע  הוא  יותר'.  תדע  חסיד 
שאלות, ועל כולם השיב אחת לאחת. 

לימוד החסידות אצלו לא היה לשם 
והמוח  הלב  את  להפוך  כדי  אלא  ידע, 
בבורא  האמונה  עם  שיזרמו  כזה  באופן 
רבים  ומכאן  פרטית,  ובהשגחה  עולם 
את  לקיים  חייבים  הם  כי  הבינו  כבר 
אחריו  נסחפו  רבים  ציווה.  שהבורא 
אליו  שסחף  הייחודי  סגנונו  בגלל  וזאת 
והבהירים,  הקולחים  הסבריו  רבים. 
לכל  נתנו  השומע,  לאוזני  ברכות  החודרים 
מצוות,  לקיים  נדרש  הוא  כי  הרגשה  אחד 

גם מבלי שביקש או הורה זאת. 

מיני  לכל  האין-סופית  הסבלנות 
הגדולה  ההשקעה  ודמויות,  טיפוסים 
בחורים  צעירים,  נערים  עם  בלימוד 
ומבוגרים, הביאו להערכה רבה כלפיו. בניו 
ההשקעה  את  לתאר  ניתן  לא  כי  אומרים 
ביומו.  יום  מידי  מקורבים  עם  בלימוד  שלו 

הרב מאיר בליז'ינסקי

"הוא ראה בכל אחד את הניצוץ 
עם  חסידות  למד  הוא  היהודי. 
היהודי,  של  האמיתית  הנקודה 
מתוך הסתכלות שלכל אחד יש 
שהוא  מצב  בכל  אלוקית  נפש 
נמצא. עיקרון נוסף היה לו: הוא 
הוא  תפילין'.  תניח  'לך  אמר  לא 
למקורב  מלומר  נמנע  פשוט 
בנקודה  בו  נגע  רק  לעשות,  מה 
מאליו.  בא  הכל  ואז  היהודית, 

השיטה עבדה מצויין, עובדה".
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הם כילדיו, עמדו נפעמים מול גדלות הנפש 
שפיר,  לא  היה  הכלכלי  שמצבו  מי  של 
מפרך,  עבודה  יום  ולאחר  לקויה,  בריאותו 
סופר  עם  ללמוד  כוחותיו  כל  את  הקדיש 
דגול, או עם פרופסור או צעירים המחפשים 
ולא  יום  לא  כך  היהדות.  סוד  את  לבדוק 
למעלה  אלא  שנתיים,  ולא  שנה  לא  שבוע, 

מיובל שנים!

בני  הסתובבו  בו  בבית  לימד  מאיר  ר' 
וביתו  צעירים  היו  ילדיו  כאשר  גם  ביתו, 
היה  המכוניות  ורעש  סואן,  כביש  ליד  היה 
היה  מאיר  ר'  כאשר  אך  בבית.  היטב  נשמע 
בהתלהבות,  אחוז  כולו  בלימוד,  שקוע 
את  או  הרחוב  רעשי  את  שמע  לא  כלל  הוא 
המולת הילדים, אלא רק את הקול הפנימי 

של לימוד החסידות.

לומד  שאבא  לכך  התרגלו  כבר  ילדיו 
עם מקורבים ואין להפריע לו. רעייתו מרת 
פנים  במאור  התלמידים  את  קיבלה  שרה, 
של ממש. כולם זוכרים כי למרות שבביתם 
כל  רבות  שעות  במשך  שונים  אורחים  היו 
כך, היא דאגה לכל אחד לתה ועוגה, וקיבלה 
לא  כאילו  טבעית,  הכי  בצורה  כולם  את 

מדובר בבית עם משפחה וילדים קטנים.

מוסיפה:  (הבר)  ציפורה  מרת  בתם 
"אימא היתה מסורה עד מאוד לאבא. היא 
מסורה  היתה  זאת  ולמרות  קשה,  עבדה 

לו  אפשרה  היא  הרבים.  ולתלמידים  לאבא 
עם  חסידות  ללימוד  ולילות  ימים  להקדיש 

התלמידים".

פריגן  אליעזר  ר'  מתלמידיו  אחד 
במוחו,  החקוקה  אפיזודה  זוכר  מפלורידה, 

וממחישה את הריכוז הגבוה של ר' מאיר:

עמו  למדתי  ארוכה,  תקופה  "במשך 
ולמדנו  ישבנו  אחד,  יום  גבוהה.  בתדירות 
קשה:  דרמה  אירעה  לרחוב  ומעבר  בביתו, 
התבצר  הסמוכים  הבתים  אחד  תושב 
בביתו ולידו בלון גז ורימון רסס בידו, מוכן 
להפעלה. תוך זמן קצר נחסם רחוב הרוא"ה 
הביטחון  וכוחות  הצלה  ורכבי  לתנועה, 
הקיפו את האיזור. הרעש היה נורא ואיום. 
יללות הצופרים הריעו בקול גדול, וההמולה 
בלתי  שהיה  הרעש  לרמת  הוסיפה  מסביב 

נסבל. 

תניא  עמי  ללמוד  המשיך  מאיר  "ר' 
כאילו דבר לא אירע בעוד אני מפעם לפעם 
את  ולראות  בחלון  להביט  כדי  התרוממתי 
והסברתי  כך,  על  תמה  מאיר  ר'  המתרחש. 
וביטחון  הצלה  ברכבי  גדוש  הרחוב  כי  לו 
הביט  לחלון,  ניגש  מאיר  ר'  המקרה.  בגלל 
אמור  זה  כל  'מה  ותמה:  קלה,  לשניה 
חרף  ללמוד  ושב  שלנו?'  לשיעור  להפריע 

הרעש העצום".

משכיל וחוקר

רגע  בכל  לו.  היה  גדול  התמדה  כוח 
וחסידות,  נגלה  למד  הוא  ולמד.  ישב  פנוי 
בקיאות  לו  רכש  והתמדתו  ובכשרונותיו 
עצומה. מלבד זאת היה חוקר מעמיק אשר 

ביקש לרדת לעומק כל דבר.

מראשי  גרוזמן  (מונק'ה)  מאיר  הרב 
גדל  חב"ד,  בכפר  תמימים'  'תומכי  ישיבת 
של  מביתו  הרחק  לא  גן,  ברמת  בצעירותו 
בליז'ינסקי  הרב  את  מתאר  והוא  מאיר,  ר' 
בקיאות  לו  שהייתה  וחוקר  כמשכיל 
אחרים:  רבים  ובספרים  בתנ"ך  מדהימה 
לו  היתה  חוקר,  משכיל  היה  "בטבעו 
היה  נושא  כל  בתנ"ך,  רגילה  בלתי  בקיאות 
היה  החסידות  לימוד  גם  לפסוקים.  מקשר 

אצלו על דרך החקירה".   

הרב  בנו  מוסיף  שלו,  החקירה  דרך  על 
תש"ט,  בשנת  זה  "היה  בליז'ינסקי:  יוסף 
ברית  את  לצאת  הצליחו  החסידים  כאשר 
באותה  הקודש.  לארץ  והגיעו  המועצות 
'אחי  בישיבת  לביקור  אבא  הגיע  תקופה, 
שאלתיו  למדתי.  בה  אביב  בתל  תמימים' 
והוא  לומד?'  אני  אם  לבדוק  'באת  בחיוך: 
כמה  לו  יש  כי  והסביר  בשלילה,  לי  השיב 
עליהן  לקבל  הצליח  שלא  בתניא  שאלות 
כמה  ששאל  ולמרות  מתאימה,  תשובה 

הרב בליז'ינסקי (משמאל) מוביל לחופה את תלמידו המובהק הרב טוביה ליצמן
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סיפקו  לא  התשובות  החסידים,  מחשובי 
אותו, לכן בא לשאול את הרב שלמה חיים 
הקודש,  לארץ  מכבר  לא  שהגיע  קסלמן 

והחל ללמד בישיבה בתל אביב. 

יום,  אחר  יום  לישיבה  אבא  הגיע  "כך 
עם  ונתן  נשא  פעם  ובכל  ימים,  כמה  במשך 
לידי  הגיע  לא  ועדיין  חיים,  שלמה  הרב 
פתרון. כזה היה אבא, הוא רצה לדעת הכול 

עד הסוף, הוא אהב לדעת בצורה יסודית".

צדקת  את  למתקרבים  להוכיח  בכדי 
אלף  להבדיל   – למד  והחסידות,  היהדות 
אלפי הבדלות – חכמות ופילוסופיות שונות. 
ר' מאיר שקד על קריאת ספרי חכמות אלו, 
ולא הסתפק בטעימה כלשהיא, כדרכו לדעת 
תלמיד  אליו  בא  כאשר  יסודי.  באופן  הכול 
ר'  למשל,  קומוניסטיות  באמונות  שדגל 

עליהם  היסודות  את  לצטט  ידע  כבר  מאיר 
הפריך  ומיד  הקומוניסטים,  ראשי  נשענים 
בכל  וכך  לאחת.  אחת  היסודות  כל  את 

חכמה אחרת.  

"אבא  יוסף:  ר'  בנו  ומספר  מוסיף 
אמר  מפוריסוב  האדמו"ר  כי  לי  סיפר  פעם 
ספר  קוראים  הם  אם  שלי,  'החסידים  לו: 
ספרים  קורא  ואתה  מתפקרים,  הם  אחד, 
השיב  אבא  כלום'.  לך  קורה  ולא  חיצוניים 
שהדבר דומה למערכת העיכול. יש האוכלים 
משהו קטן ורקוב ומיד מתקלקלת הקיבה, 
להם  קורה  ולא  הכול  שאוכלים  כאלו  ויש 

כלום"...

ואכן, ר' מאיר לא צידד בלימוד חכמתו 
ברירה  בלית  זאת  למד  והוא  חיצוניות, 
עצמו  על  שהעיד  כפי  אחרים,  לקרב  בכדי 
בזיכרונותיו: "קראתי ספרים שונים והייתי 
משתמש בזה לקדושה. זה אני יכול להעיד, 
אינטליגנציה,  אנשי  עם  קשרים  לי  היו 
ת"ל  איתם.  לשוחח  שאוכל  נאלץ  והייתי 

שניצלתי את זה לקדושה".

הרב יוסף הרטמן מסביר כיצד הדברים 
היינו  "כאשר  חבריו:  ובקרב  אצלו  פעלו 
עצמנו  את  חשבנו  וכולנו  צעירים  נערים 
וחכמות,  תיאוריות  מיני  בכל  ל'ידענים' 
תיאוריות  מעלים  השיעור  כדי  תוך  היינו 
והוא  ודומיהם,  מרקס,  דרווין,  של  כפירה 
מיד היה מסביר את היסודות של תיאוריות 
ראינו   – נקלה  על  אותם  ומפריך  הכפירה, 
גם  מדהימה  בקיאות  לו  שהיתה  מיד 

בתיאוריות אלו".

מפה לאוזן, ומודעה בעיתון

לבית  המקורבים  כל  הגיעו  בכלל  כיצד 
משפחת בליז'ינסקי? מאיפה כולם ידעו את 

הכתובת שברחוב הרוא"ה ברמת גן?

גן  לרמת  הגיע  כאשר  היתה  ההתחלה 
חב"ד  כנסת  בבית  חסידות  ללמד  והחל 
הסמוך. הוא לא הסתפק בכך, והחל לחפש 
פוטנציאליים,  תלמידים  הקרובה  בסביבה 
להבין.  ושואפים  ללמוד  המעוניינים  כאלו 
היושבים  כאלו  ללמד  אהב  לא  ממש  הוא 
כאלו  אלא  חינוכי,  במוסד  כמו  כורחם  על 

הבאים ומבקשים ללמוד. 

לאוזן,  מפה  עברה  השמועה  הזמן  עם 
החסידות,  בנבכי  לו  רב  שידיו  חסיד  שיש 
אמונה,  בנושאי  שאלה  לכל  להשיב  ומוכן 
יהדות  ישראל,  עם  אלוקות,  בריאה, 
השמועה  התפשטה  הזמן  עם  וחסידות. 
חסיד  וכאשר  הארץ,  ברחבי  גם  ונודעה 
אינטליגנט  במקורב  פוגש  היה  חב"ד 

הרבי (לר' רפאל חירותי): "יתייעץ בהענינים שכותבם עם הרה"ח כו' הר"מ שי' בליזינסקי ויעשה כעצתו".

למה קיבלו הרבי במאור פנים?

תלמידו  מספר  ל'יחידות',  היכנסו  במהלך  מהרבי  שקיבל  הייחודי,  היחס  על 
המובהק, הרב רפאל חירותי:

רוב  כרגיל.  שלא  פנים,  במאור  תמיד  קיבלו  הרבי  ל'יחידות',  נכנס  היה  "כאשר 
החסידים כאשר היו נכנסים ליחידות, היו רואים את הרבי בפנים רציניות. פעם הוא 
יצא מ'יחידות' וסיפר לי זאת. הוא סיפר ולא פירש, אבל לעניות דעתי, הסיבה שזכה 
החסידות  אל  רבים  לקרב  כדי  הקדיש  ומרצו  חייו  כל  שאת  העובדה  בגלל  היא  לכך 

והרבי".

מצבו הכלכלי של ר' מאיר, מעולם לא היה טוב, מצב בריאותו היה רופף תמיד, 
ומה הוא ביקש ב'יחידות'? על כך ניתן ללמוד מדברי כלתו מרת חנה בליז'ינסקי:

"פעם חמותי נסעה עמו לרבי, והם נכנסו ל'יחידות'. היא ביקשה ברכה לפרנסה, 
על  ולא  מקורביו  ועל  תלמידיו  על  מבקש  תמיד  מאיר  ר'  בעלה  כי  לה  השיב  והרבי 

פרנסה. לאחר הקדמה קצרה זו, נתן לה הרבי ברכה לפרנסה".
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הוא  ולשאול,  לחקור  מבקש  אשר  ומשכיל, 
בליז'ינסקי.  מאיר  ר'  אל  היישר  הפנהו 
חברים  אחריהם  הביאו  אלו  רבות,  פעמים 
אליו  הגיעו  השנים  במשך  ואכן,  נוספים. 
שלא  כאלו  גם  הארץ,  רחבי  מכל  מקורבים 
הלכו בדרך המצוות, כמו גם שומרי מצוות 
שביקשו לדעת עוד ועוד על אמונה וחסידות 

מתוך הבנה שכלית. 

הרב צבי הרטמן שבנערותו החל ללמוד 
באופן  למד  ומאז  בליז'ינסקי,  הרב  אצל 
ראייתו:  מזווית  זאת  מתאר  עמו  תדיר 
אימת  כל  העת.  כל  פתוח  היה  "הבית 
שרצית, יכולת לבוא אליו. הרב בליז'ינסקי 
אמר בפירוש לכל המקורבים שלו: 'תדפוק 
אפשרי  ואז  בבית,  אני  אם  ותראה  בדלת 
ללמוד'... כל יום היו באים תלמידים שונים 

ולומדים שעות ארוכות. 

מאז  ולימד  למד  אישית  מאיר  "ר' 
גם  בלילה.  מאוחר  ועד  מהעבודה  שהגיע 
לפני  שכן  מנוחה,  לו  היתה  לא  בשבתות 
וגם  מנחה,  לפני  שיעורים,  לו  היו  התפילה 

במוצאי שבת".

ר' מאיר, על אף הקושי בלימוד מאסיבי 
כל כך על חשבון זמנו וכוחותיו, לא הסתפק 
דאג  אף  יותר,  מאוחרות  בשנים  בכך. 
לפרסם מודעה בעיתון, כי מי שרוצה לדעת 
זאת  מציין  אליו.  לפנות  יכול  יהדות,  על 
הרב  "חמי  חירותי:  רפאל  הרב  תלמידו 
אברהם שיינר פרסם מודעות שונות בעיתון 
היה  הוא  לגאולה.  בנוגע  אחרונות'  'ידיעות 
גר ברמת גן ומיודד עם ר' מאיר. פעם אחת 
שמעתי את  ר' מאיר מציע לו להכניס עבורו 
מי  שכל  אחרונות',  'ידיעות  בעיתון  מודעה 

שרוצה לדעת על יהדות, יבוא אליו".

זה יוצא וזה בא

בבוקר  במיוחד.  עמוס  היה  יומו  סדר 
בשעה  ושב  לעבודתו,  יצא  תפילה  לאחר 
ללמוד  והתיישב  הצהריים,  אחר  ארבע 
העצמי  הלימוד  סדר  אישי-עצמי.  בלימוד 
לא נמשך זמן רב, שכן זמן קצר לאחר מכן, 
דלת  על  זה  אחר  בזה  מקורביו  התדפקו 
גיל  שכבות  בני  מקורבים  אלו  היו  ביתו. 
שונות ובשלבי התקרבות שונים, והם הגיעו 

בלי תיאום ביניהם. 

היו  יחדיו?  כולם  עם  לומדים  ואיך 
אליו,  הגיעו  שכאשר  מובהקים  תלמידים 
וכאשר  שעות,  כמה  ברציפות  אצלו  שהו 
מצטרף  היה  הוא  מקורב,  עוד  נכנס  היה 
היה  הותיק  המקורב  שלעיתים  או  ללימוד, 
ממתין עד שר' מאיר יסיים את השיעור עם 

לשבת  ממשיכים  ואז  יותר,  הטרי  המקורב 
יחדיו ללמוד ולשוחח שיחות נפש. 

זה יוצא וזה בא. כאשר האחד יצא השני 
עם  למד  לפעמים  נמשך.  והלימוד  נכנס, 
שניים-שלושה, ואף יותר בו זמנית. לעיתים 
או  סטודנטים  של  קבוצות  שהגיעו  קרה 

מקורבים של בית חב"ד רמת גן. 

בחיפה,  אב"ד  אקסלרוד  גדליה  הרב 
משה  הרב  של  ובנו  חב"ד  רבני  מחשובי 
גן,  ברמת  הקהילה  רב  שהיה  אקסלרוד 
ההתמדה  כושר  על  בהתפעלות  מדבר 
היו  היום  כל  "במשך  שלו:  וההקשבה 
קיבל  כולם  ואת  אצלו  ויוצאים  נכנסים 
שהוא  הראה  לא  ומעולם  יתירה,  בחביבות 
ומשוחח  מגיע  הייתי  לפעם  מפעם  עסוק. 
שנכנסתי  פעם  ובכל  שונים,  בנושאים  עמו 

אחד  עם  או  לבדו,  גמרא  ולמד  ישב 
מלימודו,  הפסיק  הגעתי  כאשר  מתלמידיו. 
ובאורך רוח הקשיב לכל שאלותיי בעניינים 
רוחניים והיה משיב אחת לאחת, כמו מורה 
אורכת  היתה  שעתיים  שעה-או  לתלמיד. 
הקשבה  ובכושר  בסבלנות  והוא  כזו,  שיחה 
יוצא מגדר הרגיל, הקשיב לי והשיב בצורה 

מסודרת ובהירה".  

 חסידות עם 
פסיכולוגיית הנפש

הרב יצחק גינזבורג מכפר חב"ד שקירב 
מיוחד  קשר  רקם  חב"ד,  לחסידות  מאות 

עם חתנו הרב ישראל צבי הבר

עם הידע האדיר שלו בנגלה, בחסידות ובכל תחומי החיים, 
ולהפנים  להחדיר  הצליח  ואוהבת,  מקרבת  הנהגה  עם  יחד 
מסכת  ארג  הוא  החסידות.  תורת  של  המתוק  הצוף  את 
נפלאה של הסברים מלווים במשלים מפרי רעיונותיו, אותם 

אף העלה על הכתב בעידוד הרבי ובהכוונתו.
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מסביר  גיזנבורג  הרב  בליז'ינסקי.  הרב  עם 
מהחשיבה  מאיר  ר'  אצל  נבעה  ההצלחה  כי 
המיוחדת, חשיבה מקורית שנוגעת לנקודה 

הפנימית שבלב:

גם  יש  רבים,  משפיעים  יש  "בדורנו 
ויש  חסידות  הרבה  שיודעים  חסידים 
עמוקים  נושאים  להסביר  כשרון  גם  להם 
פיתח  מאיר  ר'  די.  לא  בכך  אבל  בחסידות, 
חשיבה מיוחדת שנוגעת בנקודה פנימית של 
הבנת  המקורבים.  את  קנה  ובכך  היהודי, 
בחיים,  פועל  זה  ואיך  החסידות,  לפי  הנפש 
בו.  שהיתה  הבנה  זו  בתיאוריה.  רק  ולא 
הנפש,  פסיכולוגיית  עם  חסידות  שילב  הוא 

וכך נחל הצלחה מדהימה".

לקיום  הטיף  לא  כלל  בדרך  כאמור, 
לנפש  יחדור  שהלימוד  המתין  הוא  מצוות, 
לקיים  צריך  שהוא  כבר  יבין  והתלמיד 
בהם  מסויימים  מקרים  היו  אך  מצוות. 
ובהליכה  מצוות  בשמירת  להתקדם  עודד 
כי  נגדו  שטענו  כאלו  היו  החסידות.  בדרכי 
הוא  כי  ידעו  לא  הללו  אבל  הדרך,  כך  לא 

נוקט בדרכים שונות בהכוונת הרבי. 

אחד  כי  ב'יחידות',  לרבי  אמר  פעם 
ארוכה  תקופה  משתתף  ממקורביו 
בשיעורים משך כמה שעות בשבוע, ומצליח 
אינו  הוא  מצוות  קיום  אודות  אך  בלימודו, 
ללכת  אפילו  מוכן  ואינו  כלל,  לשמוע  רוצה 
לבית הכנסת. ר' מאיר שאל האם להמשיך 

ללמוד עמו, או לעזבו לנפשו?

ואל  דבר  לו  תאמר  אל  השיבו:  הרבי 
תזכיר לו, אודות קיום מצוות. 

התלמיד  פנה  חודשים,  שלושה  לאחר 
לכתוב  וביקשו  בליז'ינסקי  לרב  מיוזמתו, 
אחר  צעד  לפסוע  החל  ומאז  לרבי,  מכתב 

צעד עד לחיים של שמירת מצוות.   

כאב לתלמידיו

שיהי'  הרבי  בירכו  זכה,  לה  ב'יחידות' 
ומ"צוגקומנע  קינדער"  מ"אייגענע  נחת  לו 
קינדער" (= מילדיו שלו, ומהילדים שנוספו 
תלמידים  בכדי.  ולא  מקורביו),  דהיינו  לו, 
מהם  שכמה  עד  שלו,  כבנים  הרגישו  רבים 

קראו לילדיהם על שמו: מאיר שלום.

שרחשו  הערצה  למידת  ורע  אח  אין 
הרוחני- אביהם  שהיה  מי  כלפי  תלמידיו 

תלמידים  של  אמיתית  הערצה  חסידי, 
כאלה  מהם  היו  שונים.  ומעמדות  משכבות 
שסיימו  לאחר  רבות  שנים  גם  להם  שדאג 
עם  שיסתדרו  דאג  הוא  עמו.  לימודם  את 
בני משפחתם לאחר שהפכו לשומרי מצוות. 
היה שסידר שידוכים לתלמידיו וסייע בידם 

בכל הדרך לחתונה ולהקמת בית יהודי. 

הקשר עם רוב תלמידיו נמשך גם שנים 
ביקרו  התלמידים  כאשר  כך,  אחר  רבות 

אצלו מפעם לפעם. 

בקהילת  ומשפיע  רב  ידגר,  יצחק  הרב 
לימודו  בשנות  קיים  תענך,  בחבל  חב"ד 
בישיבת 'תומכי תמימים' בלוד, פעילות עם 
ילדים בבית כנסת חב"ד ברמת גן. בשבתות 

בליז'ינסקי,  מאיר  הרב  של  בביתו  התארח 
לבית,  רבות  פעמים  הגיע  חול  בימי  וגם 
את  הגדולה,  הנהירה  את  עיניו  במו  וראה 
השיעורים הנמסרים בזה אחר זה ברציפות, 
מאיר על  ר'  שהרעיף  העצומה  האהבה  ואת 

כל אחד ואחד, והוא מסכם את שראה:

אהבה  ומגלה  חם  יהודי  היה  מאיר  "ר' 
בתכלית  התנהג  אחד  מצד  אדם,  לכל  רבה 
מעמיק  משכיל,  שני  מצד  הפשיטות, 
בצורה  ובחסידות  ביהדות  מושגים  ומנתח 

מדהימה.

ומדוע  אליו,  דווקא  נמשכו  "ולמה 
לכך  שלו?  בנים  כמו  מרגישים  תלמידיו 
כמה תשובות: א. גישתו הפשטנית, וזה נתן 
ומקבל.  המשפיע  קירוב  של  נפלאה  יכולת 
בשעה  גם  ניכרים  היו  ואהבתו  חביבותו  ב. 
שצלל בעומק הלימוד. ג. הוא התעניין מאוד 
על מצבו של כל אחד, וגם אני ביניהם, וזאת 

לפרטי פרטים, כאבא אוהב ודואג". 

פניו כבשו את הלבבות

בעבותות  מקושר  היה  בליז'ינסקי  הרב 
העביר  זאת  ואת  מה"מ,  לרבי  אהבה 
וביקש  לרבי,  דיווח  צעד  כל  על  לתלמידיו. 
ללא  נאמנה  מילא  אותן  הוראות  לקבל 
ובכתב,  פה  בעל  קיבל  רבות  הוראות  סייג. 
אישיים,  ועניינים  קירוב  עסקנות,  בענייני 
והכל ביצע בדקדקנות בכדי לגרום נחת רוח 

מיוחד.  מחזה  זה  "היה 
מביתו  יצאנו  כאשר  כבר 
המזוודות  את  והעמסנו 
החל  מאיר  ר'  רכבי,  על 
ולא  חסידיים,  ניגונים  לנגן 
ניגונים  עם  מילה.  דיבר 
עת  כל  המשיך  אלו 
כאשר  ואפילו  הנסיעה, 
אך  הוא  לשלום,  נפרדנו 
לנגן  והמשיך  בראשו  הנהן 
בלחש. כך התכונן מורי ורבי 

ר' מאיר לנסיעה לרבי".

מאמרו, בביטאון נשי חב"ד, על המעלה בנסיעה דווקא ל'תשרי' 
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עודד  ואף  לרבי,  לנסוע  הרבה  הוא  לרבי. 
אחרים לנסוע, בין אם זה בשיחות בעל פה, 

ובין אם במאמר שפרסם.

ר' מאיר זכה להכיר את הרבי עוד שנים 
רבות קודם שהתעטר בכתר הנשיאות. הוא 
גם  אז  הרבי,  בחתונת  להשתתף  אף  זכה 
רבה:  התפעלות  בו  ועורר  לראשונה,  ראוהו 
"הרבי היה אז לבוש בצורה אצילית יוצאת 
מן הכלל, ולא כמנהג יהודי פולין. על רגליו 
נעל נעליים חומות ולידיו ענד כפפות לבנות. 
שנכח  מי  כל  של  הלבבות  את  כבשו  פניו 

בחתונה".

בשנת תרצ"א זכה להשתתף בהתוועדות 
של הרבי. היה זה כאשר בחודש תשרי בעת 
התוועד  הרבי  הריי"צ.  הרבי  בחצר  שהותו 
שעות  במשך  האזין  מאיר  ור'  בסוכה, 
ומופנם  שקט  היה  "הרבי  לדבריו:  ארוכות 
אנ"ש  השתוקקו  חתונתו  ומאז  מאוד, 
והתמימים לשמוע אותו מתוועד, כי הבחינו 

בכך שהוא משהו מיוחד.

התפרסם  הסוכות  חג  מלילות  "באחד 
בחצר כי "דער איידים רמ"ש" (כך כונה אז) 
הידיעה  השואבה.  בית  שמחת  לרגל  יתוועד 
רבה  שמחה  וגרמה  במהירות  אז  התפשטה 
קור  אז  שרר  בחוץ  והתמימים.  אנ"ש  בין 
והתוועד  ארוכות  שעות  ישב  הרבי  אך  רב, 
מפיק  פה  הוא  כי  ראו  והכל  טעם,  בטוב 
ובטוב  בהרחבה  ביאר  השאר  בין  מרגליות. 
אדמו"ר  כ"ק  חותנו  של  מאמרו  את  טעם 
הכיפורים  יום  במוצאי  שנאמר  מוהריי"צ 
חכמה,  תעלומות  לך  'ויגד  בפסוק  הפותח 

כפליים לתושיה".

ר'  נסע  לנשיאות,  הרבי  עלות  לאחר 
תשרי  חודש  לקראת  לרבי  לראשונה  מאיר 
אצל  חג  לסעודות  הוזמן  הוא  תשכ"ב. 
בארבע  המלך  שולחן  על  לסעוד  וזכה  הרבי 
סעודות ראש השנה כמו גם בסעודת מוצאי 

יום הכיפורים. 

מאז תשכ"ב נסע פעמים רבות. הוא אף 
בנסיעה  החשיבות  על  מיוחד  מאמר  פרסם 
לרבי לימי החגים בביטאון חב"ד ובביטאון 

נשי חב"ד 'באהלי חנה'. 

שלו,  הגדולה  ההתקשרות  את  ואכן, 
הוא  הרבים.  ומקורביו  לתלמידיו  הנחיל 
עוד  חלקם  את  לרבי,  לנסוע  אותם  המריץ 

לפני שנהיו חסידים. 

שבמשך  פריגן,  אליעזר  הרב  תלמידו 
לשדה  מאיר  ר'  את  הסיע  ארוכות,  שנים 
מספר  לרבי,  בדרכו  גוריון  בן  התעופה 
בהתרגשות בלתי מוסתרת: "היה זה מחזה 
והעמסנו  מביתו  יצאנו  כאשר  כבר  מיוחד. 
לנגן  החל  מאיר  ר'  רכבי,  על  המזוודות  את 
עם  מילה.  דיבר  ולא  חסידיים,  ניגונים 

ניגונים אלו המשיך כל עת הנסיעה, ואפילו 
כאשר נפרדנו לשלום, הוא אך הנהן בראשו 
ורבי  מורי  התכונן  כך  בלחש.  לנגן  והמשיך 

ר' מאיר לנסיעה לרבי".

החובה  על  תדיר,  מדבר  היה  מאיר  ר' 
שצריך  הגדול  הביטול  ועל  לרבי  לציית 

להיות בפני הרבי.

ומספר  מוסיף  לרבי,  ההתקשרות  על 
הרב חירותי:

"מיד אחרי שהתקרבתי לחסידות, הוא 
יצא  לא  הדבר  בסוף  אך  לרבי,  שאסע  רצה 
לפועל. שנה לאחר מכן הוא שוב רצה מאוד 
'הקהל',  שנת  זה  שהיה  במיוחד  שאסע, 
גדולה  חשיבות  כידוע  יש  זו  בשנה  כאשר 
צבאי  בשירות  אז  הייתי  אני  לרבי.  לנסוע 

לחו"ל,  לצאת  אפשרות  על  חשבתי  ולא 
כי  גמור,  בביטחון  לי  אמר  מאיר  ר'  אולם 
עלי לבקש מהצבא אישור לצאת לרבי, והם 
יתנו. הוא ביקש ואני עשיתי. הגשתי בקשה, 
וזכיתי  חיובי,  מענה  קיבלתי  מהרה  ועד 
לטוס עמו באותה טיסה. נסענו יחד בטיסת 
בעת  תשל"ד.  השנה  ראש  לקראת  צ'רטר 
נחיתת ביניים בפריז, התפללו מנחה. כאשר 
השליח ציבור סיים חזרת הש"ץ, החל לומר 
מאיר:  ר'  מפי  גערה  נשמעה  ולפתע  תחנון, 

'נוסעים לרבי ואומרים תחנון?'"... 

של  דמותו  הייתה  ועשירה  רווגונית  כזו 
גיסא  מחד  בליז'ינסקי:  מאיר  ר'  הרה"ח 
בטל   – גיסא  ומאידך  עצום.  מוחין  איש   –

לחלוטין לרבי מלך המשיח.

"במשך כל היום היו נכנסים ויוצאים אצלו ואת כולם קיבל 
מפעם  עסוק.  שהוא  הראה  לא  ומעולם  יתירה,  בחביבות 
לפעם הייתי מגיע ומשוחח עמו בנושאים שונים, ובכל פעם 
מתלמידיו.  אחד  עם  או  לבדו,  גמרא  ולמד  ישב  שנכנסתי 
לכל  הקשיב  רוח  ובאורך  מלימודו,  הפסיק  הגעתי  כאשר 
כמו  לאחת,  אחת  משיב  והיה  רוחניים  בעניינים  שאלותיי 
כזו,  שיחה  אורכת  היתה  שעתיים  שעה-או  לתלמיד.  מורה 
והוא בסבלנות ובכושר הקשבה יוצא מגדר הרגיל, הקשיב 

לי והשיב בצורה מסודרת ובהירה".

חקוק באבן: "עסק כל ימיו בהפצת המעינות חוצה, רבים השיב מעון, העמיד דורות בעלי תשובה, וכמו אב היה להם".
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פעמים נראה כי י"ט כסלו, חג ל
החגים של חסידי חב"ד, 'נפל' 
מוצלח...  כל-כך  לא  בתאריך 
מחולק  חודש  כל  בכלל, 
של  הראשון  חציו  לשתיים. 
החודש הוא החצי המוצלח, כיון שבחצי זה 
הולכת הלבנה וגדלה, וגם ישראל, ש"דומים 
ללבנה" ו"מונים ללבנה" – הולכים וגדלים; 
בו  שהרי  כל-כך...  לא   – השני  החצי  ואילו 
שמתכסה  עד  ומתמעטת  הולכת  הלבנה 

ונעלמת לגמרי.

ומועדיו,  ישראל  חגי  רוב  ואמנם,   –
פסח  החודש:  של  הראשון  בחציו  חלים 
וסוכות (וגם פורים, שהרי הוא חל או בי"ד 
או בט"ו) – נקבעו ביום חמשה עשר בחודש, 
וגם  באשלמותא";  סיהרא  "קיימא  שבו 
הרי   – בחודש  בט"ו  חל  שלא  השבועות  חג 
של  הראשון  בחציו  היא  בחודש  קביעותו 
וגדלים  הולכים  וישראל  כשהלבנה  החודש, 

מיום ליום.

רק  לא   – כסלו  י"ט  החגים',  'חג  דוקא 
סיהרא  כש"קיימא  בחודש  בט"ו  שאינו 
דורות  לדורי  נקבע  אלא   – באשלמותא" 

הולכת  כשהלבנה  החודש,  של  השני  בחציו 
ומתמעטת מיום ליום?

מלכות"  ה"דבר  את  נלמד  כאשר 
לא  פשוט  עכשיו  שעד  נבין,  השבועי. 
הדברים  את  לראות  השכלנו  לא  הבנו... 
הרבי  שמתווה  זו  הנכונה,  בפרספקטיבה 
מלך המשיח – זו שדרכה רואים את העולם 

שקוף, אמיתי, ללא סתירות פנימיות.

כי ב'דבר מלכות' השבוע מגלה לנו הרבי 
המחבואים'  ב'משחקי  האמיתי  ה'קוד'  את 

של השמש והירח:

פחות, או יותר?

דבר  החודש,  של  השני  בחציו  בו,  יש 
מוזר: בימים בהם הלבנה הולכת ומתמעטת 
לקראת התעלמות גמורה לפני מולד הירח – 
ב'ספירה  להתחיל  לכאורה,  הראוי,  מן  היה 
(ולהזכירכם:  הימים  את  למנות  לאחור': 
"פוחת  של  באופן  ללבנה")  מונין  "ישראל 
וכן  י"ג,  יום  י"ד,  יום  ט"ו,  יום  והולך": 

הלאה עד ליום א'.

אבל, לא זו בלבד שמניין הימים בחציו 
אלא  והולך,  פוחת  אינו  החודש  של  השני 
אדרבא – הוא מוסיף והולך במנין, גם לגבי 
היום  שהרי   – בחודש  ט"ו  של  השלימות 
מהשלימות  כבר  נחסר  (שבו  ט"ו  שלאחרי 
של הלבנה ביום ט"ו) הוא ט"ז, מספר אחד 
שלאחריו  היום  ומניין  ט"ו!  ממספר  יותר 
(שבו נחסר עוד יותר משלימות אור הלבנה) 
הוא י"ז, וכן הלאה, עד ליום האחרון בחודש 
מוחלטת),  בהאפלה  הלבנה  שרוייה  (שבו 

שהוא כ"ט, או ל' – כפליים ממספר ט"ו!

ימי  של  שמספרם  לרגע  חשבנו  ואם 
החודש אינו כה מהותי ומכריע – הרי באים 
בימים  הטמונים  והרמזים  הגימטריאות 
סביר  ספק  לכל  מעבר  ומוכיחים  אלה, 

שמדובר אכן בימים של מעלה:

מספר  "טוב";  בגימטריא   – י"ז  מספר 
בגימטריא   – י"ט  מספר  "חי";   – י"ח 
במילואו;  יו"ד   – כ'  מספר  "בטוב"; 
מספר  לישראל";  טוב  "אך   – כ"א  מספר 
 – כ"ג  מספר  ישראל";  יבורך  "בך   – כ"ב 
"ושמתי   – כ"ד  מספר  טובו;  בגימטריא 
כדכד שמשותיך"; מספר כ"ה – "כה תברכו 

 למה חל י"ט כסלו
בחציו האפל של החודש?

הרבי  לנו  מסביר   - ר"ל  ירידה  חלה  האחרונות  שבשנים  קט  לרגע  לנו  נראה  אם  גם 
 • 'חושך'...   – ה'עצם'  בגילוי  שרואים  למקבלים,  אופיינית  אופטית  בטעות  שמדובר 
החודש? •  של  האפל,  השני,  בחציו  יחול  בכסלו  י"ט  החגים"  שדוקא "חג  יתכן  כיצד 

"ראש-השנה לחסידות" בראי "דבר מלכות" השבועי

מאת אברהם רייניץ

 דבר מלכות
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את בני ישראל"; מספר כ"ו – שם המפורש, 
מספר   – כ"ח  ז"ך;  בגימטריא   – כ"ז  הוי'; 
חודש   – שלושים  החודש;  ימי   – כ"ט  כח; 

מלא, וכיו"ב.

בה  מתרחש  לשכוח,  לנו  אל  זה,  וכל   –
מיום  ומתמעטת  הולכת  שהלבנה  בשעה 

ליום!...

 כשהריחוק מאיר 
והקירוב מחשיך...

עצמה  את  פותרת  המוזריות  לפעמים, 
שבכל  לכך  הסיבה  מהי  אחרת:  במוזריות 
של  המחבואים'  ל'משחק  עדים  אנו  חודש 

הלבנה?...

– הלבנה, כידוע, משמשת רק כ'מחזיר-
אור', מעין בבואה חיוורת לאורה העצום של 
השמש. בתחלת החודש, עם לידתה מחדש, 
קרובה הלבנה יותר מאי-פעם למאור הגדול 
– השמש. אולם, דוקא באותם ימים, קשה 

להבחין באורה.

ימי  שמתקדמים  ככל  ליום,  מיום 
החודש, והלבנה הולכת ומתרחקת מהשמש 
בחצי  אשר  עד  הלבנה...  אור  וגדל  הולך   –
השמש  בין  הריחוק  של  בשיאו  החודש, 
במלוא  הלבנה  לעינינו  מתגלית   – ללבנה 

תפארתה.

הלבנה  הולכת  החודש,  מחצי  החל 
השמש;   – מקורה  לעבר  שוב  ומתקרבת 
שבסוף  עד  ומתקטן,  אורה  הולך  בעת,  ובה 
החודש אנו עדים להאפלה מוחלטת על פני 

כדור הירח.

במרכז  עומדות  יסוד  הנחות  שלש 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  המופלא  הסברו 

המשיח שליט"א:

למעשה  משמשים  והלבנה  השמש  א. 
אין  עצמה  מצד  הלבנה  ו'מקבל'.  כ'משפיע' 
בה אור עצמי, והאור שאנו רואים על הלבנה 

– הוא האור שהיא מקבלת מהשמש.

בחצי  כאילו  לעינינו,  הנראה  למרות  ב. 
הלבנה  מגיעה  בחודש),  הט"ו  (יום  החודש 
היא,  הנכונה  האמת  תפארתה;  לשיא 
שדוקא בימים הבאים, כאשר נראה שאורה 
העצמית  שלימותה  זוהי   – ומתמעט  הולך 

לדרגת  הלבנה  מעפילה  אז,  שכן  האמיתית, 
יותר  נעלית  דרגא  באמצעות  השמש, 
ימים  באותם  שמתגלית  יחד,  משניהם 

ונעשית ככתר אחד לשניהם.

ומקבל  משפיע  בין  היחסים  מערכת  ג. 
בכדי  המקבל  של  התבטלותו  את  מחייבת 
שהמקבל  ככל  כך,  בשל  מהמשפיע.  לקבל 
מתבטל  הוא  הרי  המשפיע –  לעבר  מתקרב 
ולהאיר;  להשפיע  בכוחו  אין  ולפיכך  כולו, 
חוזר   – מהמשפיע  המקבל  שיתרחק  ככל 
ולהאיר  להשפיע  ומתחיל  עצמו,  אל  הוא 

(את האור שקיבל מהמשפיע).

זהו הקוד, זהו הצופן.

לגבי העצם - האור הוא 
חושך, והחושך הוא אור

מתחילים  העניינים  ואילך  זה  מקטע 
כאשר  החודש,  של  השני  בחציו  להתבהר: 
הלבנה מתקרבת אל השמש, היא מתקרבת 
("כתר  השמש  מאור  גם  שלמעלה  ל'עצם' 
מתבטא  הזה  הקירוב  לשניהם").  אחד 
מן  הארה  הוא  האור  שהרי  האור,  במיעוט 
כך   – יותר  מתגלה  שהעצם  וככל  העצם, 
 – עמו  ויחד  האור  בהדרגה,  ומתמעט  הולך 

הגילוי.

מורה   – ליום  מיום  האור  מיעוט  ולכן, 
להעצם  הקירוב  וגדל  הולך  ליום  שמיום 
שלמעלה מהאור, שעל-ידי-זה נעשית הלבנה 

כמו החמה, ועד – כתר אחד לשניהם.

הוא  ש'עצם'  הכלל  יותר:  ובעומק 
בהעלם, ו'אור' הוא בגילוי – הוא רק ביחס 
העצם,  את  לקבל  יכול  שאינו  שכיון  לזולת, 
קורא  הוא   – שלו  ההארה  את  רק  אלא 
אבל  "חושך";   – ולעצם  "אור",  להארה 
ביחס לעצם הרי זה בדיוק להיפך: ההארה 

היא "חושך" לגבי העצם שהוא ה"אור".

של  בגדר  נשארים  עוד  כל  ולכן, 
ככל  מתמעט  האור   – ו"זולת"  "מציאות" 
מתאחדים  כאשר  אבל  לעצם;  שמתקרבים 
כמו  שנעשה  לאופן  ועד  המשפיע,  עם 
המשפיע ממש ואין ביניהם יחס של משפיע 

ומקבל – הרי אז העצם הוא בהתגלות.

ולפי זה יש לומר, שמיעוט האור בחציו 
בדרגא  מיעוט  אלא  אינו  החודש  של  השני 
של "אור" (הארה בלבד), כתוצאה מהקירוב 
זה  אין  אבל  מהארה;  שלמעלה  ל'עצם' 
החודש  ימי  מניין  שלכן,  בגילוי,  מיעוט 

nt,: tcrvo rhhbh.

הרבי בקידוש לבנה
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הולך ומתוסף מיום ליום על-ידי בני ישראל 
– כיון שהולך ומתוסף בהתגלות העצם.

•

י"ט  החגים,  חג  מדוע  מובן  זה  ולפי 
חל   – החסידות  לתורת  השנה  ראש  כסלו, 

בחציו השני של החודש:

המעלה המיוחדת של יום זה, היא בכך 
להתגלות.  משיח  של  תורתו  מתחילה  שבו 
המשיח  בימות  העיקריים  ומהחידושים 
ושלימות  שעיקר   – הנישואין  עניין  הוא 
יהיה  הקב"ה  עם  ישראל  כנסת  של  היחוד 
"והיה  הייעוד  יקויים  שאז  המשיח,  בימות 
הם  שישראל  החמה",  כאור  הלבנה  אור 
אלא  מהשמש,  שמקבלת  לבנה  כמו  רק  לא 
שהם כמו השמש – כיון שמתגלה ש"ישראל 

וקוב"ה כולה חד".

ולכן נקבע שי"ט כסלו יחול בחציו השני 
של החודש, לאחרי, מילוי ושלימות הלבנה 
של  האמיתית  השלימות  מרומזת  שבזה   –
להתאחד  החמה  אל  שמתקרבת   – הלבנה 
אור  שיהיה  ממש,  כמותה  ולהיות  איתה 

החמה כאור הלבנה.

תמיד בעלייה

העליונות:  מהספירות  תלולה  ובירידה 
אם עד היום היה מונח אצלנו שככל שהעצם 

מתגלה – כך הולך וגדל הגילוי,

המשיח  מלך  הרבי  לנו  מסביר   –
מתגלה  העצם  כאשר  הפוכה:  שהמציאות 
וגדל  הולך  הגילוי  מבחינתו,  מצידו,  הרי   –
מבחינתנו,  רק  לרגע.  ומרגע  ליום  מיום 
בהתגלות  רואים  אנו   – הזולת  המקבלים, 

העצם את ה'העלם', את ה'חושך'.

בקדושה אין, ולא יכולה להיות מציאות 
של "ירידה"; קדושה היא "עליות" נטו. גם 
אם נראה לנו לרגע קט שבשנים האחרונות 
חלה ירידה ר"ל – מסביר לנו הרבי שמדובר 
למקבלים,  אופיינית  אופטית  בטעות 

שרואים בגילוי ה'עצם' – 'חושך'...

וכשם שבחציו השני של החודש, כאשר 
לשתי  אנו  עדים   – ומתגלה  הולך  העצם 
במקביל:  המתרחשות  מנוגדות  תופעות 
ולאידך  ומתמעטת,  הולכת  ההארה   – מחד 

– מספר הימים הולך ומתוסף,

– כך גם לאחר ג' בתמוז: מחד – ההארה 
ומתמעטת;  הולכת  הרבי)  פני  (ראיית 
ואי- הם  (שרבים  הגילויים   – ומאידך 

קטנה:  דוגמא  בתור  ורק  לפורטם,  אפשר 
הולכים  באגרות)  הנפלאות  תשובותיו 
של  השפעתו  ותחומי  ליום,  מיום  ומתרבים 
הרבי מלך המשיח הולכים וגדלים עד אשר 

"וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ".

ירידה  שאין  הידיעה  עם  יחד  אבל, 
בדבריו  חדורים  להיות  עלינו   – ב'קדושה' 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  רותח  מלב  היוצאים 
תשד"מ),  תמוז  (בי"ב  שליט"א  המשיח 
ועד  בגלות,  טוב  להרגיש  ליהודי  שאסור 
אפילו  תהיה  לא  האלוקית  שבנפש  כך,  כדי 
נקודה קטנה בה תהיה הסכמה להמשכיות 

הגלות ר"ל.

– רצוננו לראות את מלכנו תיכף ומייד 
לפניו  נכריז  השלישי  המקדש  ובבית  ממש, 
מורנו  אדוננו  יחי  בו":  מלך  "תרועת  את 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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גוט יום טוב
יש לנו חג של גאולה, לחגוג כמה שעות בהתוועדות לכבוד הגאולה. בשעות הללו לא 
נמהר לשום מקום, נתרומם מעט מעל גדרי העולם, נאמר "לחיים", נחזור ונחיה את 
הניסים של י"ט כסלו, את השמחה על המתנה הנפלאה שקיבלנו את תורת החסידות, 

את רבותינו נשיאינו בכלל ואת הרבי מלך המשיח בפרט

סיפורים מבית חב"ד

גוט יום טוב

הכותרת הזו, היא, כידוע, ציטוט מתוך 
חג  לקראת  בכסלו,  י"ח  יום"  "היום  ספר 
הגאולה וראש השנה לחסידות י"ט בכסלו. 

מסתובבים בינינו אלפי ורבבות יהודים, 
לאו דווקא חב"דניקים "רשמיים", בני 40, 
כסלו  י"ט  שנה  בכל  שבהתקרב   ,60 או   ,50
כסלו)  ַיט  הזה  ליום  שקוראים  מהם  (יש 
על  ועמוקים  ישנים  זכרונות  אותם  מציפים 
ב'מאה  'שטיבל'  באיזה  מיוחדת  התוועדות 
חב"ד  במרכז  או  ברוסיה,  או  שערים', 
וכו'.  תיכוניות  ישיבות  בכינוס  בארגנטינה, 
אותם אנשים מחפשים בימים אלו חב"דניק 
זמין, כדי לשתף אותו ברגשותיהם הגואים, 
מגוריהם  באיזור  יש  איפה  ולהתעניין 
אלה  בימים  הגדול.  היום  לכבוד  התוועדות 
"כולם" נהיים חב"דניקים יותר מהחסידים 

עצמם. 

על  יודעים  שאתם  מה  כל  תשכחו 
או  הישיבה  כותלי  בין  חסידית  התוועדות 
בירושלים  חב"ד,  בכפר  החביבה  בקהילה 
משהו  זה  שאן  בבית  העמק.  מגדל  או 
בירוחם  בקצרין,  בעפולה,  וגם  אחר.  לגמרי 
זה  בשליחות,  חב"ד.  בית  בכל  ובהרצליה. 

משהו אחר.

מכהן  אני  בו  הממ"ד  הספר  בית  מנהל 
כסלו  י"ט  לפני  אלי  פנה  הספר,  בית  כרב 
לא  אתה  האם  "נו,  ובטענה,  בדרישה 
מתכנן בבית ספרנו איזו פעילות לכבוד החג 
החסידי?" פעם אחת, ביקש המנהל להזמין 
ושלח  חב"ד,  טנק  את  הספר  בית  לחצר 
החג  על  לשמוע  כדי  כיתה  אחר  כיתה  אליו 
החסידי. בפעם אחרת הוא 'הסתפק' בטקס 
לכלל התלמידים במהלכו התבקשתי לספר 

לכולם את סיפור המאסר והגאולה. 

י"ט  את  לחגוג  הדרישה  כללי,  באופן 
כסלו, מגיעה מהשטח. בבית שאן, עיר קטנה 
עם בית חב"ד צנוע, מתקיימים בימים אלה 
ועוד  לנשים,  לגברים,  גדולות  התוועדויות 
הישיבות  בכל  חסידיות  פעילויות  עשרות 
וגני  האבות  בית  אפילו  שבעיר,  הספר  ובתי 
הילדים, ישמעו על "חג החגים" י"ט כסלו. 
ואם כך בבית שאן, בשאר מדינות המלך על 

אחת כמה וכמה...

החסידיים  שהרגשות  לומר,  יש 
של  פעולתו  תוצאות  הם  האלה  והזכרונות 
החסידים  ביקשו  שכאשר  הזקן,  אדמו"ר 
להם  אמר  כסלו,  י"ט  מגילת  את  לכתוב 
תמידי  למועד  יוקבע  היום  "זה  הרבי, 
בישראל  לבבות  אלפי  ויתעוררו   ... בישראל 

בתשובה ועבודה שבלב..." 

ביחד עם זה צריך לומר, שרגשות אלו הן 
חסידים  שלוחים,  ואלפי  מאות  של  תוצאה 
מאמצים  שעשו  לדורותיהם,  ותמימים 
שנה  ובכל  מקום  בכל  לארגן  כדי  אדירים 
משתתפים,  ורבת  תכנים  רבת  התוועדות 
מכל  יהודים,  שיותר  כמה  אליה  ולהזמין 
חג  לכבוד   – והגילאים  החוגים  העדות, 
שנצרב  דבר  כסלו,  י"ט  הגאולה  חג  החגים, 
מסתבר  הרבים.  המשתתפים  של  בזכרונם 

שיש להתוועדויות אלו תוצאות מבורכות.

 י"ט כסלו 
שלא שוכחים לעולם

מכמה  ששמעתי  משפטים  כמה  אצטט 
יהודים, כבני 50 ו-60 בסמיכות לי"ט כסלו. 

וידען,  וותיק  ציבור  עסקן  לי  אמר  כך 
היום  "חב"ד  סרוגה:  כיפה  חובש   ,60 כבן 
משהו  היה  חב"ד  פעם  פעם.  כמו  לא  זה 
וצלצולים,  מצלמות  בלי  אמיתי,  יותר 
מהנשמה",  ישר  משהו  הייתה  התוועדות 
משום  זה  בציטוט  אין  ציטוט.  כאן  עד 
הסכמה לכך שחב"ד היום לוקה ח"ו בחסר, 
הכנים  הזיכרונות  את  להדגיש  כדי  אלא 
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ללבו  שחדרו  והעמוקים 
שנה,   45 לפני  צעיר  נער  של 
היום,  עד  בזיכרונו  ונחקקו 
בהתוועדות  ביקור  בזכות 

או שתיים בחב"ד.

לפני  נוסף:  ציטוט 
אחד  הזמין  שנה  כ-30 
את  חב"ד  כפר  מתושבי 
רב  רחובות,  מרבני  אחד 
להתוועדות  חסידי,  לא 
שהתקיימה  כסלו  י"ט 
חב"ד.  בכפר  מנחם"  ב"בית 
מיוצאי  מרחובות,  הרב 
להתוועדות,  הגיע  רוסיה, 
שמע  שראה,  מה  ראה 
ואמר,  הפטיר  ששמע,  מה 
גדולה  התוועדות  "באמת 

מתקרב  לא  זה  אבל  מרגשת,  אפילו  ויפה, 
חשמל  היה  שם  מרוסיה.  זוכר  שאני  למה 

באוויר"... 

לאורח,  אמר  הכפר,  תושב  חסיד,  אותו 
בהתוועדות  להשתתף  נלך  בא  כן,  "אם 
ר'  המשפיע  כעת  מתוועד  שם  בישיבה, 
להתוועדות  נכנס  הרב  פוטרפס".  מענדל 
כבר  ואמר "זה  יצא  כשעה  ולאחר  בישיבה, 

מתחיל להיות דומה..."

רוצים גאולה!

ישראל  בארץ  מהרבנים  רבים  למעשה, 
יוכלו  מהם,  תבקשו  רק  אם  ובעולם, 
בחיי"  הראשון  כסלו  "י"ט  על  לכם  לספר 
תשכח  שלא  אחרת  או  כזו  בהתוועדות 
של  החסידים  הצליחו,  הם  איך  לעולם. 
שההתוועדות  כך,  זה  את  לעשות  פעם, 
תשפיע עמוק כל כך, ותיחרת בזיכרונם של 

כל המתוועדים?  

בשמו  נמצאת  שהתשובה  לומר  נראה 
יציאה  גאולה.  הגאולה.  חג  הזה,  החג  של 
האווירה  זו  מהגבלות,  למעלה  מגלות, 
י"ט  של  התוועדות  בכל  לשרור  שאמורה 
מתגעגעים  שכולם  הדבר  וזהו  כסלו, 

ומייחלים אליו, גאולה.

לשכוח  השנה,  גם  לכך  ונזכה  הלוואי 
לכמה שעות מכל טרדות העולם. יש לנו חג 
בהתוועדות  שעות  כמה  לחגוג  גאולה,  של 
נמהר  לא  הללו  בשעות  הגאולה.  לכבוד 
גדרי  מעל  מעט  נתרומם  מקום,  לשום 
ונחיה  נחזור  "לחיים",  נאמר  העולם, 
השמחה  את  כסלו,  י"ט  של  הניסים  את 

תורת  את  שקיבלנו  הנפלאה  המתנה  על 
ואת  בכלל  נשיאינו  רבותינו  את  החסידות, 
המשתתפים  בפרט.  המשיח  מלך  הרבי 
האחרים בהתוועדות, ירגישו את זה גם הם 
שלא  "ההן"  בהתוועדויות  שהרגישו  כמו 

נשכחו מהנוכחים לאורך שנים.

 ההתוועדות 
שהזכירה נשכחות

מי  גליצנשטיין,  ישראל  הרב  מספר 
שפעל שנים רבות כשליח בעיר אילת:

שלפני  אילת,  תושב  יהודי  פגשנו  "פעם 
בלוד.  חב"ד  בישיבת  למד  רבות  שנים 
בהמשך הוא ירד מהדרך, עזב את חב"ד עם 
עוד כמה הנהגות חסידיות. כמה שניסינו – 
שיחזור  לבו,  על  לדבר   – יהודים  ועוד  אני 
חסידות,  בשיעורי  שישתתף  מחצבתו,  לכור 

הוא נשאר בשלו ובניתוקו. 

הסכים  הוא  כסלו,  י"ט  "כשהתקרב 
לבוא אתי לירושלים ולהשתתף בהתוועדות 
החגיגית שהתקיימה בישיבת 'תורת אמת'. 
בעיצומה,  שהייתה  להתוועדות  נכנסנו 
וכנראה שהרגיש לפתע כמו דג שחזר למים; 
הניגונים,  את  שר  לשיחות,  הקשיב  הוא 

וכמובן, אמר "לחיים" בלי הגבלה.

כהוגן,  התבשם  הוא  הלילה  "במשך 
שעות  במשך  לאחרים)  (וגם  לעצמו  שר  ואז 
מה  "אשרינו  החב"די  הניגון  את  ארוכות 
טוב חלקנו". קשה להבין על מה בדיוק הוא 
היה כל כך מאושר, אבל בבוקר, כשהתעורר 
לגמרי.  אחר  אדם  היה  הוא  משמע),  (תרתי 
לקהילת  להתקרב  חזר  לאילת,  כשחזר 

בשיעורי  השתתף  חב"ד, 
חב"ד  בבית  בתפילות  חסידות, 
מ'תומכי  ל'תמים'  כיאה  וכו' 

תמימים'".

הרב גליצנשטיין שאל אותו 
לאחר מכן ממה הוא התלהב כל 
לשיר  לו  שגרם  בהתוועדות,  כך 
הוא  הפסקה.  ללא  "אשרינו" 
ברגע  כי  והשיב,  לרגע  הרהר 
הוא  להתוועדות,  נכנס  שהוא 
שנה   30 "נשאב"  שהוא  הרגיש 
למד  בהן  הישיבות  אל  אחורה, 
נזכר  הוא  צעיר;  בחור  כשהיה 
לפתע כמה טוב היה שם לעומת 
היום.  ומרגיש  חווה  שהוא  מה 
"שתדע לך" אמר בעל התשובה, 
שהתנתקתי  השנים  כל  "במשך 
מאושר.  רגע  אף  לי  היה  לא  מהחסידות, 
של  ותחושה  מצפון  ייסורי  הרגשתי  תמיד 
ברגע  לחיים.  משמעות  וחוסר  החמצה 
שרק  הבנתי  פתאום  להתוועדות,  שנכנסתי 

כאן נמצא האושר האמיתי. 

"אשרנו מה טוב חלקנו"...

המהפכה הצרפתית התחילה 
בהתוועדות י"ט כסלו

חב"ד  מרכז  מנהל  חביב,  יצחק  הרב 
מחזיק  בירושלים,  צרפתית  לדוברי 
על  מרתקים  סיפורים  כמה  באמתחתו 
התוועדות  שבזכות  צרפתיים,  צעירים 
אחת של י"ט כסלו, האירה אצלם הנשמה, 
החילוני  מהעולם  שלם,  מהפך  עשו  והם 
היום  מכהנים  חלקם  החסידי.  העולם  אל 
כשלוחים של הרבי ומפיצים את דבר הרבי 
בשפה הצרפתית, בארץ ובעולם. להלן כמה 

דוגמאות.

הרב אברהם אסולין מכהן היום כשליח 
הוא  בירושלים.  חומה  הר  חב"ד  בבית 
הם  ממתפלליו  ש-70%  הכנסת  בבית  גבאי 
עבורם  מארגן  אסולין  הרב  צרפתית.  דוברי 
אישיות  שיחות  התוועדויות,  תורה,  שיעורי 
לתורה  להתקרב  כדי  צריך  שיהודי  מה  וכל 
ולחסידות. הרב אסולין מצהיר בהתרגשות 
של  אחת  התוועדות  בזכות  חב"דניק  "אני 

י"ט כסלו..."

מרכז  אותו  היה:  כך  שהיה  ומעשה 
בית  מול  ממוקם  צרפתית,  לדוברי  חב"ד 
בו  הציוני"  הנוער  "חוות  החילוני  הספר 
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חנוכה תשנ"א, אברהם אסולין מקבל דולר מהרבי
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מתחנכים, בין השאר, מאות נערים מצרפת 
כמו גם מארצות נוספות. רבים מהם הציצו 
התוועדות  בזכות  החסידי  למרכז  ונמשכו 
השתנו.  חייהם  וכל  אחרת,  פעילות  או  כזו 
ושם  ספר  בית  באותו  למד  אסולין  אבי  גם 
שהתחזק  אחרי  גם  חב"ד.  מרכז  את  הכיר 
אסולין  אבי  המשיך  מאיר',  ב'מכון  ולמד 
החסידי.  במרכז  להתוועדויות  להגיע 
כמו  ומרתקות  תוססות  היו  ההתוועדויות 

שרק הצרפתים יודעים לעשות.

ואז הגיעה ההתוועדות הגדולה של י"ט 
הגברים  באולם  חגג  אבי  (תשנ"א).  כסלו 
הקשיבה  לעתיד  וכלתו  הראשונה,  בקומה 
לקראת  השניה.  בקומה  לנשים  להתוועדות 
כל  בין  הגרלה  נערכה  ההתוועדות  סוף 
וכלתו  לרבי,  טיסה  כרטיס  על  המשתתפים 
של אבי זכתה. תוך שבוע טסו שניהם לרבי, 
ובאחד מימי חנוכה הם עמדו בתור (כל אחד 

לחוד) לקבל שטר של דולר מהרבי.

גדולה.  מאוד  בבעיה  אז  התלבט  אבי 
היה  הוא  שלו,  הכפולה  האזרחות  בגלל 
וגם  בצרפת  גם  פעמיים,  בצבא  לשרת  חייב 
לו  הודיעו  צה"ל  שלטונות  ישראל.  בארץ 
הוא  בצרפת,  הצבאי  שירותו  סיום  שאחרי 
בצה"ל;  שנים   3 ולתרום  לחזור  חייב  יהיה 
אולם אם כן הוא יקבל 'פטור' בצרפת, הוא 
בישראל...  גם  צבאי  משירות  פטור  יהיה 
כעת עמד אבי בתור לרבי והוא התלבט איך 
לנסח בצורה הקצרה ביותר, בקשה לברכה, 
להשתחרר מהצבא לסוגיו השונים. לבסוף, 
ובקושי  מאוד  התרגש  הקודש,  מול  כשעמד 
מלמל כמה מלים בעניין. הרבי חייך באהבה 
של  תנועה  הקדושה  בידו  ועשה  גדולה, 
יתבטלו  הבעיות  שכל  אבי  את  וברך  ביטול, 

לגמרי.

שבצרפת,  להוריו  אבי  התקשר  למחרת 
וסיפר להם על הברכה שקיבל מהרבי. אביו 
קיבל  יום  באותו  בדיוק  כי  מאוד,  התרגש 
אבי  כי  לו  המודיע  הצרפתי  מהצבא  מכתב 
משחרר  שכאמור,  'פטור'   – מהצבא  פטור 

אותו גם מהשירות בארץ ישראל. 

כשחזר אבי לארץ ישראל, שמחו מאוד 
והסבירו  ההתפתחויות,  על  החסידי  במרכז 
לרבי  "להחזיר"  צריך  הוא  שכעת  לאבי, 
לפחות שנה אחת, והוא נכנס ללמוד בישיבת 
בלימוד  מאוד  התחזק  הוא  בישיבה  חב"ד. 
יצחק  הרב  בהדרכת  חסידית  ובהנהגה 
באהבה  שליווהו  כץ,  בר  חי  והרב  חביב 
זוכה  הוא  לה',  תודה  גדולה.  ובהתמסרות 
 – השליחות  שלשלת  את  להמשיך  היום 

והכל בזכות התוועדות אחת של י"ט כסלו.

המהפיכה הצרפתית נמשכת

ספר  מבית  דרכו  את  עשה  ציון,  דוד  גם 
ההתוועדות,  דרך  החסידות,  אל  "החווה" 

ועל כך ממשיך ומספר הרב יצחק חביב:

שם  להתוועדות,  הגיע  הוא  אחת  שבת 
במהלך  תמיד).  (כמו  נהדרת  אווירה  היתה 
התבקש  בתורו  אחד  כל  ההתוועדות, 
השתתפותו  במהלך  מרגיש  הוא  מה  לספר 
לדבר,  דוד  של  תורו  כשהגיע  בהתוועדות. 
מעט  התרגשות. כשנרגע  בבכי של  הוא פרץ 
בפריז  אמו   ,5 או   4 בן  היה  שכאשר  סיפר, 
ביחד  נסע  והוא  לרבי  לנסוע  בהגרלה  זכתה 
אותו  לקחה  שלו  שאמא  זוכר  הוא  עמה. 
לחלוקת הדולרים, וכשהם עמדו מול הרבי, 

הקטנה  בידו  והחזיק  יד  לו  הושיט  הרבי 
במשך כל השיחה והברכות שהרעיף על אמו 

ועל המשפחה.

"כעת בהתוועדות" המשיך דוד, כשהוא 
בחופשיות  לזלוג  ההתרגשות  לדמעות  מניח 
של  היד  את  פתאום  מרגיש  לחייו, "אני  על 
מוביל  הרבי  היד;  את  לי  מחזיקה  הרבי 
כל  על  להתגבר  כוח  לי  ונותן  קדימה  אותי 
ברורה,  שדרכי  כעת  מרגיש  אני  הקשיים. 

ואני אלך בה עד הסוף". 

ואכן, דוד התמיד בדרך החסידות. הוא 
גלויות  ולברכות  גדולים  למופתים  זכה  גם 
מדהימה  בצורה  שהתקיימו  קודש  באגרות 
והראו את רוח הקודש של הרבי בכל המשך 

החיים של דוד.

כל  "בזכות  חביב:  הרב  ומספר  ממשיך 
אח  גם  והנפלאות,  הניסים  ההתוועדויות, 
חב"דניק  אז  היה  שלא  שיחי'  אברהם  שלי, 
החסידות,  בדרך  בהתלהבות  נדבק  כלל, 
הקודש,  לעבודת  מלא  שותף  הוא  והיום 
והוא מעמודי התווך של מרכז חב"ד לדוברי 

צרפתית. 

מהפיכה, כבר אמרנו?!

בלימוד  טובה  לשנה  טוב!  יום  גוט 
החסידות ובדרכי החסידות 

תכתבו ותחתמו!

bvdho

ntb"a
sucrh gcrh,

f,r
aru,h vxgu,
cnjhrho nuzkho

4444-446-817

חב"דניקים  דווקא  לאו  יהודים,  ורבבות  אלפי  בינינו  מסתובבים 
"רשמיים", שבהתקרב בכל שנה י"ט בכסלו, (יש מהם שקוראים 
על  ועמוקים  ישנים  זכרונות  אותם  מציפים  כסלו)  יַט  הזה  ליום 
ברוסיה,  או  שערים',  ב'מאה  'שטיבל'  באיזה  מיוחדת  התוועדות 
וכו'.  תיכוניות  ישיבות  בכינוס  בארגנטינה,  חב"ד  במרכז  או 
לשתף  כדי  זמין,  חב"דניק  אלו  בימים  מחפשים  אנשים  אותם 
מגוריהם  באיזור  יש  איפה  ולהתעניין  הגואים,  ברגשותיהם  אותו 

התוועדות לכבוד היום הגדול
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בי"ט כסלו שנת תק"ס אמר אדמו"ר הזקן מאמר חסידות אותו פתח במילים: 

"ברוך שעשה ניסים לאבותינו   ה
בימים ההם פורים וחנוכה, בזמ  ן

צריך  דא  כגון  "ברם 
להודיע כי זה היום  אשר 
שנכפל  יום  הוא  עמנו  ה' 
יום  בכסלו  י"ט  טוב  כי  בו 
הילולא רבא פטירת רבינו 
וכשהייתי  ז"ל  הקדוש 
תהלים  בספר  קורא 
בפסוק פדה בשלום נפשי 
פסוק  שהתחלתי  קודם 
שלאחריו יצאתי לשלום" 
• לקט סיפורים מעובדים 
המאסר  תקופת  אודות 

והגאולה של רבינו הזקן
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הילולא משותפת

המגיד  הרב  של  הסתלקותו  לפני 
הוא  תקל"ג,  שנת  כסלו  י"ט  ממעזריטש, 
"י"ט  ואמר:  הזקן  אדמו"ר  של  בידו  אחז 
ההילולא  [=זו  הילולא  אונזער  איז  כסלו 

שלנו]".

"אבות  של  תורתם  בזה:  והביאור 
הייתה  המגיד,  והרב  הבעש"ט  החסידות", 
של  תורתו  ואילו  עצמו,  המעיין  בבחינת 
המעיין,  התפשטות  פעלה  הזקן  אדמו"ר 
והשגה.  בהבנה  החסידות  ענייני  בביאור 
עצמו  המעיין  בין  החיבור  את  לפעול  בכדי 
מעיינותיך  ("יפוצו  שבחוץ  המעיינות  עם 

חוצה") היה צורך בפעולה מיוחדת.

רמז  ולזה  כסלו,  בי"ט  נפעלה  זו  פעולה 
שלנו,  ההילולא  זו  בדבריו:  המגיד  הרב 

החיבור שלנו.
(ראה 'לקוטי שיחות' כרך כה ע' 221)

החסידים מוצאים פתק

מצאו  נאסר  הזקן  שאדמו"ר  אחרי 
החסידים פתק בכתב-יד-קודשו ועליו רשום 
פחד  ומדברך  חנם  רדפוני  "שרים  הפסוק 

לבי", ופירשו שהיה זה קשור עם המאסר.

 (1 פירושים:  שני  ישנם  זה  בפסוק 
הפחד  אבל  חינם,  הוא  מהשרים  שהפחד 
הזקן  אדמו"ר  שכן  מדברך.  הוא  האמיתי 
נגרם  המאסר  שאולי  בענוותנותו  חשב 
בעבודה.  מסויים  עניין  השלים  שלא  מכך 
רדפוני"  ש"שרים  שלמרות  לכך  הסיבה   (2
משום  היא  כ"חנם",  בעיניו  נחשב  הדבר 

ש"מדברך פחד לבי".

לימוד זה מסר אדמו"ר הזקן לחסידיו, 

אין  מכן:  שלאחר  הדורות  בכל  ולחסידים 
ממה לפחד מהגוי, ואם בכל זאת קורה עניין 

כמו המאסר, הרי שצריך לחפש במעשיו.
(משיחת י"ט כסלו ה'תשל"ד)

 התגלות רבותיו
נשמות בגופים!

הזקן  רבינו  ישיבת  שבעת  הסיפור  ידוע 
רבו  רבותיו,  אחת  פעם  אצלו  באו  במאסר 

המגיד, ורבי רבו הבעש"ט, מעולם האמת.

בהתלבשות  היה  שבואם  להוסיף,  ויש 
פעם  ביקר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בגופים. 
במקום מיוחד זה (בהיותו בפטרבורג, קייץ 
אביו,  אותו  שאל  משם,  וכשחזר  תרע"א), 
מכיל  זה  מדור  האם  נ"ע,  אדמו"ר  כ"ק 

מקום לשלושה אנשים!

היה  שבואם  מוכיחה  זו  שאלה 
בהתלבשות בגופים, וידוע שהתגלות הנשמה 
כפי שבאה בהתלבשות בגוף הוא גילוי נעלה 

יותר מאשר התגלות הנשמה ללא גוף.
(משיחת י"ט כסלו ה'תשי"א)

 "סגנון הדרשות
שאני אומר לעם"

על  במענה  הזקן  אדמו"ר  כתב  וזאת 
אותו  הידע  את  קיבל  ממי  חוקריו  שאלת 

מעביר בדרשותיו:

החכמות  שכל  שאף  זאת  "מודעת 
האדם  צריך  אעפ"כ  בספרים  כתובות 
א'[חד]  רב  אצל  ללמוד  לימודו  בתחלת 
וכך  מהספרים  בעצמו  ללמוד  יוכל  ואח"כ 

היה אצלי שבהיותי בן עשרי'[ם] שנה בערך 
משם  נסעתי  בויטעפסק  שהייתי  זמן  במשך 
קבלה  ללמוד  שם  והתחלתי  למעזריטש 
הלך  שכבר  זללה"ה  בער  מ'  הרב  אצל 
לומד  אני  ומאז  שנה  מכ"ה  יותר  לעולמו 
ממקובלים  ונכבדים  רבים  מספרים  בעצמי 
והבנתי  שכלי  כפי  ואחרוני'[ם]  ראשוני' 
רובא  לעם  אומר  שאני  הדרשות  סגנון  אך 
שיבינו  כדי  והנגלה  הפשוט  ע"ד  הם  דרובא 
לפעמי'[ם]  רק  היטב  באר  השומעי'[ם]  כל 
דרך מקרה אני אומר איזה דבר קל מחכמת 
למי  ולהסביר  להבין  שאפשר  מה  הקבלה 
ביד  המצויים  קבלה  בספרי  קצת  שלמד 
תועלת  איזה  מזה  שמגיע  מה  והיינו  הכל 
לאהבה את ה' ולירא אותו ולשמור מצותיו 

ולהתפלל בכוונה מעומקא דליבא".
('אגרות-קודש' כרך ב, ע' קלז)

ניצל מכלות הנפש

כשהביאו את אדמו"ר הזקן לפטרבורג, 
בקי  היה  הוא  השר.  של  סגנו  החוקר  היה 
בתנ"ך בעל פה ושאל את הרבי לפשר שאלת 
הראשון  אדם  את  השי"ת  ששאל  "אייכה" 
היכן  ידע  הוא  הרי  הדעת,  עץ  חטא  אחרי 

הוא נמצא.

כך,  על  אומר  שרש"י  מה  הרבי  לו  ענה 
רש"י.  דברי  את  מכיר  שהוא  אמר  השר  אך 
(שה'  הידוע  המאמר  את  הרבי  לו  אמר  אז 
שואל כל אחד באיזה מעמד הוא נמצא, מה 

פעל בעולם וכו').

מהורש"ב  אדמו"ר  סיפר  זה  סיפור 
והוסיף:  תרמ"ח,  כסלו  י"ט  בהתוועדות 
הזקן  אדמו"ר  על-ידי  הזה  המאמר  אמירת 
הובא  כאשר  שכן,  הנפש,  כלות  ממנו  מנעה 
הוא  בחדר,  וננעל  הפטרופבלובסקי  למבצר 

ו   הבעש"ט ורבינו הרב המגיד, 
מ  ן הזה י"ט כסלו"!

Mas720_B1.indd   43 11/29/2009   17:02:57



44|  ~  | h"z fxku vw,a"g

חשב על כך שזכה למסור את נפשו על תורת 
הבעש"ט והרב-המגיד, וכתוצאה ממחשבה 
המאמר  הנפש.  לכלות  והגיע  כמעט  זו 
לו  שיש  נזכר  הוא  ממנו.  זאת  מנע  האמור 

עדיין מה לפעול בעולם.
(ספר השיחות תרח"ץ, ע' 250-249)

פטר שאלה בחיוך

בין השאלות ששאלו את אדמו"ר הזקן 
בעת המאסר – שענה על כולם – הייתה גם 
בתניא  א'  פרק  בסוף  המובא  בעניין  שאלה 
לגרמייהו  האומות  דעבדין  טיבו  ("וכל 
'וחסד  על-פסוק  בגמרא  וכדאיתא  עבדין, 
לאומים חטאת', שכל צדקה וחסד שאומות 

העולם עושין אינן אלא להתייהר").

אם  כי  ענה,  לא  הוא  זו  שאלה  על 
חייך...

לא  שעונים  שעל-ידי-זה  בזה,  וההסבר 
בלי  השאלה  את  מבטלים  אלא  שכל,  על-פי 
הרי  ממנה,  צוחקים  ועוד  והסברה  הבנה 
שאין  מבין  הוא  זאת  רואה  הזולת  כאשר 

מקום כלל לשאלה.
(משיחות י"ט כסלו תשכ"ט, תשל"ט)

תה בבית ה"מתנגד"

מהמאסר  הזקן  אדמו"ר  יצא  כאשר 
אשר  ה"מתנגד",  לדירת  בטעות  הובל  הוא 
אמר  (אחר-כך  וכו'  בשאלות  אותו  ייסר 
ששלוש השעות שהיה בבית ה"מתנגד" היו 

קשות יותר מכל זמן המאסר...).

באו  בטעות,  החסידים  הבחינו  כאשר 
הוא  אך  משם,  הזקן  אדמו"ר  את  להוציא 
כיוון  תה,  כוס  ולשתות  שם  להישאר  ביקש 

שבעל-הבית הכין עבורו.

בכך התבטא העניין של "טוב לבריות": 
מעלה  שום  להם  שאין  כאלו  הם  "בריות" 

אותו  הקב"ה.  על-ידי  שנבראו  זה  זולת 
בכל  הזקן  אדמו"ר  את  ציער  "מתנגד" 
לפני  כמו  ירגיש  שהוא  ורצה  העניינים 
הגאולה, שזהו עניין של היפך השכל. יתירה 
בכך  עושה  שהוא  חשב  אף  ה"מתנגד"  מזו: 
 – לחושך  אור  שמים  בבחינת  טוב,  דבר 
הזקן  אדמו"ר  עמו  התנהג  זאת  ולמרות 

באופן של "טוב לבריות".
(משיחת י"ט כסלו תשל"ח) 

"פדה בשלום נפשי"

אחרי גאולתו כתב אדמו"ר הזקן איגרת 
בה  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  לרבי  מיוחדת 

הוא מבשרו על שחרורו המופלא:

בארץ  לעשות  והגדיל  ה'  הפלה  "...כי 
אשר  והקדוש  הגדול  שמו  והגדיל  והפליא 
כל  בעיני  ובפרט  ברבים  ונתקדש  נתגדל 
השרים וכל העמים אשר בכל מדינות המלך 
ופלא  הפלא  הדבר  יפלא  בעיניהם  גם  אשר 
היתה  ה'  מאת  אם  כי  זאת  על  ואמרו  וענו 
לפלא  זאת  ותהי'  בעינינו  נפלאת  היא  זאת 

כי ד' אתנו ואין עוד...

"ברם כגון דא צריך להודיע כי זה היום  
אשר עשה ה' עמנו הוא יום שנכפל בו כי טוב 
י"ט בכסליו יום הילולא רבא פטירת רבינו 
תהלים  בספר  קורא  וכשהייתי  ז"ל  הקדוש 
שהתחלתי  קודם  נפשי  בשלום  פדה  בפסוק 

פסוק שלאחריו יצאתי לשלום".
('אגרות-קודש' א ע' צז-ח)

"בזמן הזה - י"ט כסלו"

הפעם  היתה  תק"ס  שנת  כסלו  י"ט 
בפומבי  חגג  הזקן  שאדמו"ר  הראשונה 
קיבוץ  התאסף  ליאזנא  בעיר  גאולתו.  את 
מאמר  אמר  הזקן  ואדמו"ר  מאנ"ש,  גדול 
שעשה  במילים: "ברוך  פתח  אותו  חסידות 
הרב  ורבינו  הבעש"ט  לאבותינו  ניסים 
בזמן  וחנוכה,  פורים  ההם  בימים  המגיד, 

הזה י"ט כסלו".
('לקוטי דיבורים' א ע' 14)

דייסה של י"ט כסלו

כסלו  י"ט  בהתוועדות  המסובים  בין 
גם  ישב  מהורש"ב  אדמו"ר  אצל  תרנ"ג 
יהודי חסיד שהתענג מאחת מאימרותיו של 

הרבי בעניין חיבוב מצוות.

 – "דייסה"  לאכול  נוהגים  כסלו  בי"ט 

הזקן  רבינו  ישיבת  בעת 
פעם  אצלו  באו  במאסר 
המגיד,  רבו  רבותיו,  אחת 
ורבי רבו הבעש"ט, מעולם 
להוסיף,  ויש  האמת. 
בהתלבשות  היה  שבואם 
בגופים. כ"ק מו"ח אדמו"ר 
מיוחד  במקום  פעם  ביקר 
בפטרבורג,  (בהיותו  זה 
וכשחזר  תרע"א),  קייץ 
משם, שאל אותו אביו, כ"ק 
מדור  האם  נ"ע,  אדמו"ר 
לשלושה  מקום  מכיל  זה 
אנשים! שאלה זו מוכיחה 
בהתלבשות  היה  שבואם 

בגופים
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"גאעקענע קאשע" [בליובאוויטש קראו לה 
"שווארצע קאשע", דייסה שחורה, והסבירו 
שנאכלת זכר למאכל שהיה לאדמו"ר הזקן 
בשם  סיפר  מהוריי"צ  אדמו"ר  במאסרו. 
מים  ספל  הזקן  לאדמו"ר  שהביאו  חסידים 
ולחם, וזה מה שאכל. בשבת היו מביאים לו 
בירה או "מעד"]. לכל מדינה מאכל האהוב 
על תושביה בייחוד, ובליטא זו הדייסה הזו. 
אותו יהודי, כאשר שמע מה שדובר על חיבת 

מצוה בתענוג, אכל את הדייסה בתענוג.

שהתענוג  בכך,  הבחין  הרבי  כאשר 
באכילת  הועבר  האמורים  מהדיבורים 
שיהודי  כפי  ולא  בתענוג  שנאכלה  הדייסה, 
אחד:  לאותו  אמר  לאכול,  צריך  חסיד 

שכחתם שאתם אוכלים דייסה, והסביר:

בהסבר  התענגו  אחד  אותו  של  המוחין 
בנפש  לעונג  גרם  והדבר  מצוה,  חיבוב  של 
שהאוכל  אלא  הדייסה,  באכילת  הטבעית 
בעניין  עסוק  שהיה  כיוון  בכך,  הרגיש  לא 
לזכור  שיש  הרבי  לו  הזכיר  לכן  ששמע. 

שאוכלים דייסה...
('ספר השיחות תרח"ץ', ע' 251-250)

החגיגה בליובאוויטש

בליובאוויטש  כסלו  י"ט  את  חגגו  כך 
בשנת תרס"ג:

הרבי  של  לכבודו  מיוחד  שער  הקימו 
נרות  (תרי"ג)   613 הדליקו  (מהורש"ב), 
כשיצא  החלונות.  כל  על  העמידו  אותם 
הרבי מביתו בדרך לבית המדרש – ה"אולם 
בפתילה  משכו  להתוועדות,   – הגדול" 

מיוחדת ומיד נדלקו כל הנרות.

השער  על  ישב  מפאהר  נטע  ר'  התמים 
התמים  הרב  עמד  החצר  באמצע  מלמעלה, 
ובצד  מנצח,  בתור  זיסלין  דוב  שאול  ר' 
השני עמד הת' שמואל קאצמאן והפעיל את 
הידוע  הניגון  את  נטע  ר'  שר  אז  המנגנים. 

שלו.
('ספר השיחות תש"ה', ע' 43-42)

החגיגות בעיר ז'לובין

אדמו"ר  כ"ק  מספר  מרשימותיו  באחת 
שלמה,  אהרן  ר'  החסיד  על  נ"ע  מהוריי"צ 
בעיר  שהתגורר  הזקן,  אדמו"ר  מחסידי 

ז'לובין שבפלך מוהילוב:

החסיד ר' אהרן שלמה היה מלא ברכות 
הישרות  והנהגותיו  בכלל  צדקותיו  בעד 
דער  רא"ש  בשם  אותו  מכנים  והיו  בפרט, 

וריחק  לכל  טוב  היה  כי  [=האהוב],  ליבער 
עוסק  והיה  בקהל,  שררה  ענייני  מכל  עצמו 
אמרו  באריכות.  בתפילה  ומרבה  בדא"ח 
אחד  הוא  אשר  שלמה  אהרן  ר'  על  עליו 
הזקן  אדמו"ר  כ"ק  בחסידי  סגולה  מיחידי 
לדבר  שלא  ואזהרתו  צוואתו  קיימו  אשר 
מטוב ועד רע עם המתנגדים, כי מעולם לא 

דיבר בזה.

על  עושה  רא"ש  היה  כסלו  י"ט  בחג 
כנסיות  הבתי  בכל  גדולות  סעודות  חשבונו 
והישרה  הטובה  להנהגתו  ותודה  שבעיר 
גרו  אשר  מתנגדים  של  משפחות  איזה  הנה 
נוסח  את  וקיבלו  לחסידים  נהיו  בז'לובין 
בבית-הכנסת  וגם  הזקן,  אדמו"ר  כ"ק 
סעודה  עורכים  היו  החדשים"  "חסידים 

גדולה בחג י"ט כסלו.
('בית משיח' גיליון 64 ע' 21)

ובעיר יקטרינוסלב

הרה"ג  של  כסלו  י"ט  התוועדות  על 
יצחק  לוי  רבי  המקובל  והרה"ח 
שניאורסאהן נ"ע, בעיר יקטרינוסלב, סיפר 

הרה"ח ר' נחום גולדשמיט ע"ה:

מאריך  לוי'ק  ר'  היה  זו  בהתוועדות 
במשך כל הלילה. קהל גדול היה בא לשומעו 
הפסק,  בלי  ארוכות  שעות  מדבר  היה  והוא 
קבלה,  משולבים  בהם  עמוקים  עניינים 
הרבה  שותה  היה  הוא  וחסידות.  נגלה 
על-פי  מדוע  לדוגמא  ומסביר  "משקה" 
קבלה השתחרר אדמו"ר הזקן דווקא ביום 

זה ולא ביום אחר.

גם ילדי יקטרינוסלב היו עורכים סעודה 
בי"ט כסלו, אלא שזו הייתה נערכת בלילה 
אחר, כדי שלא תפריע להתוועדותו של הרב. 
אוספים  היו  כסלו  י"ט  חג  לפני  ימים  כמה 
מנהל  שלהם.  ההתוועדות  עבור  כספים 
שליט"א;  הרבי  היה  הכספים  של  החשבון 
הוא היה המנהיג של כל הילדים כיוון שהיה 
הבכור. הם היו מבשלים "קַאשע" ועורכים 

סעודה, ויהי לחג גדול.

יצא  שבו  בשנה  היחידי  היום  זה  היה 
מתעסק  והיה  מהרגלו  שליט"א  הרבי 
מלימוד  אחרים  היינו,  אחרים,  בעניינים 

התורה.
('ימי מלך' ע' 125)

"שמח בשמחתי"

מהורש"ב  אדמו"ר  אמר  תרנ"ח  בשנת 
אדמו"ר  במאמר  נוסחאות  שלוש  שישנן 

שישמח  זה  על  כסלו,  לי"ט  בנוגע  הזקן 
בשמחתו:

המיצר  מן  אותו  אוציא  א:  נוסחא 
מן  אותו  אוציא  ב:  נוסחא  המרחב.  אל 
אותו  אוציא  ג:  נוסחא  הרוח.  אל  הגשם 

מהגיהנום.

הנוסחאות  שכל  מהורש"ב  ואמר 
מבריאה  מכוונת  הראשונה  אמת.  הן 
לאצילות, השנייה מכוונת מיצירה לבריאה, 

והשלישית מעולם העשיה.

שבמילים  הסביר  ה'צמח-צדק'  הרבי 
"שמח בשמחתי" התכוון אדמו"ר הזקן למי 
אן  זיך  ("האלט  הרבי  של  ב"ידית"  שיאחז 
בתורה  והכוונה  קליאמקע"),  רבי'נס  דעם 

ועבודה.
('ספר השיחות תרצ"ט' ע' 351 ).

נחת מהצאצאים

מאנ"ש  הראשונים  המהגרים  בין 
ר'  בשם  יהודי  היה  לניו-יורק  שהגיעו 
את  קיצר  (אח"כ  קצנלסון  אליעזר  שמואל 
שמו לנלסון), שהיה מנכדי הגאון המפורסם 
חסידי  מגדולי  מבוברויסק,  מרדכי  ברוך  ר' 

אדמו"ר הזקן.

היה  שנה  ומידי  אמיד  איש  היה  הוא 
המשתדל הראשי בחגיגת י"ט כסלו, בעריכת 
סעודה במסעדה – כמנהג אמריקה – בבשר 
ודגים וכו', כי אמר ששמע בשם אביו זקנו, 
הזקן  שאדמו"ר  מרדכי,  ברוך  ר'  הגאון 
 – בשמחתי  חלק  ויקח  שישתתף  מי  אמר: 

יזכה לראות נחת מיוצאי חלציו.  
('זכרון לבני ישראל' ע' קיט)

"גוט יום טוב"

כ"ק  אמר  תש"ב  כסלו  י"ט  בהתוועדות 
אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע:

 – מנהג  ישנו  חב"ד,  חסידי  אצלנו, 
שבי"ט   – הזקן  אדמו"ר  חסידי  ממנהגי 
ואחרי  לפני  טוב"  יום  "גוט  אומרים  כסלו 
י"ט  של  לעת  המעת  כל  במשך  וכך  מעריב, 
כסלו, כאשר חסידים נפגשים בבית-הכנסת 

או ברחוב. 

'היום  לוח  לראשונה  נדפס  תש"ג  בשנת 
יום', ובסופו, בפתגם לי"ח כסלו, הנוסח:

בלימוד  טובה  לשנה  טוב,  יום  "גוט 
תכתבו  החסידות  ודרכי  החסידות 

ותחתמו".
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ארכה ש שעות  לוש 
את  שהרכיבה  השיחה 
שלפניכם.  הכתבה 
שיחה  של  שעות  שלוש 
נוסטלגית  מלבבת, 

פיסת  מכל  יותר  שהיא  שיחה  ומרתקת. 
יהודי  ילד  של  תהפוכות  מלאת  היסטוריה 
מתבגר המתחנך בביתו על ערכים של יהדות 
וחסידות מול רוחות עזות של כפירה וחינוך 

לאתיאיזם הסובבים אותו מכל עבר. 

הרב   – ילד  אותו  משמש  אלה  בימים 
חנה'  'בית  מוסדות  כמנהל  רסקין –  שלמה 
חב"ד.  שבמוסדות  מהמפוארים  בצפת, 
את  לחנך  המבקש  נדיר,  מזן  חסיד  פגשתי 
שש מאות תלמידותיו על ברכי ההתקשרות 

הרב שלמה רסקין מספר על חג הגאולה הפרטי של משפחתו:

"הרבי פתח לנו צוהר  
הינו  רסקין  שלמה  הרב 
החב"דיות  מהדמויות 
הוא  בצפת.  יותר  המוכרות 
'בית  קמפוס  את  מנהל 
ומהעסקונה  בצפת,  חנה' 
בצפון  חב"ד  של  הבולטת 
חסידי  אגודת  וחבר  הארץ 
הוא  ראשון  בראיון  חב"ד. 
נעוריו  תלאות  את  מגולל 
ועל  הברזל,  מסך  מאחורי 
פרטית  מצרים  יציאת 
שהייתה להם בזכות הוראה 
 • מה"מ  הרבי  של  תמוהה 

כתבה ראשונה בסדרה

ראיין: נתן אברהם
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לרבי, ובטוח שכאן טמון סוד הצלחתו. 

דור  שנמנו  הוריו  בבית  ינק  חינוכו  את 
מאז  חב"ד  חסידי  עדת  קהל  על  דור  אחר 
אותם  החסידים  ומגדולי  הזקן,  אדמו"ר 
בעיר  צעיר  כעלם  ביקוריו  בעת  הכיר 
בהתוועדויות  יותר  ומאוחר  צ'רנוביץ, 
ושיעורים בעיר סמרקנד בה התחנך בישיבה 
יהושע.  ר'  הגדול  אחיו  עם  יחד  מחתרתית 
בה  חסרו  שלא  נפתולים  ורבת  ארוכה  דרך 
קשיים ומהמורות, תעצומות נפש ומסירות 
עלייתם  עד  משפחתו  בני  עם  יחד  עבר  נפש, 
לארץ ישראל. מופת של הרבי מה"מ הוביל 
בכפר  בישיבה  היציאה.  אשרת  לקבלת 
ומאוחר  היטב,  מתאקלם  עצמו  מצא  חב"ד 
יותר פועל בקרב גלי עליה הראשונים שבאו 

מברית המועצות.      

במהלך הראיון – שכתבה זו היא החלק 
מופלא,  חסיד  מולי  מצאתי  שלו –  הראשון 
פנים  ומסביר  ורך  מחד  ותקיף  עקשן 
הרבות  השנים  שלמרות  חסיד,  מאידך; 
שחלפו עברו ביעף, לא נס ליחו, והוא מסרב 
כמו חלק מחבריו לשקוע באדישות. בצורה 
יוצאת דופן הוא חדור במוטיבציית נעורים 

כשמדובר בהוראותיו של הרבי.

ההישגים  שלמרות  יודע,  שמכירו  מי 
ופיתוח  בייסוד  העשיר  והרזומה  הגדולים 
הוא  הרי   – חנה'  'בית  מוסדות  קומפלקס 
איבריו,  ברמ"ח  מהשורה  כחסיד  מתנהג 
עסקן  העיניים.  בגובה  כלל,  בדרך  שתקן 

ייחודי מזן הולך ונעלם.

מסירות נפש של ילדים

גורקי  בעיר  התגוררה  רסקין  משפחת 
שקבוצה  לאחר  ניז'ני-נובוגרוד).  (כיום 
את  עזבה  חב"ד  חסידי  של  מאוד  גדולה 
רוסיה באמצעות ה'עשאלונים' המפורסמים 
לברוח  ניסו  הם  גם  תש"ו-ז.  בשנים 
עלה  לא  הדבר  אולם  אלו,  ב'עשאלונים' 
להעביר  הצליח  עוד  המשפחה  אב  בידם. 

את אחיותיו מעבר לגבולות, אולם כשניסה 
מדי,  מאוחר  כבר  זה  היה  לעבור,  בעצמו 
ברוסיה.  משפחתו  את  לבנות  נשאר  והוא 
שהערכים  סגורה  עיר  הייתה  "גורקי 
מכל  יותר  אולי  בה  הוטמעו  הקומוניסטים 
הרבה  המועצות.  ברית  ברחבי  אחרת  עיר 

מהתעשיות הביטחוניות פעלו בה".

בעיר התגוררו כמיליון תושבים וביניהם 
רק  מתוכם  יהודים,  אלף  לעשרים  קרוב 
שהתעקשו  אורתודוכסיות  משפחות  שתי 
תורה  שמירת  של  חיים  אורח  על  לשמור 
ומצוות ולחנך בדרך זו את יוצאי חלציהם. 
דודי  ומשפחת  אנחנו  היו  המשפחות  "שתי 
קהל  על  נמנינו  כמובן  רסקין.  לייבל  הרב 
עדת חסידי חב"ד. אבי נולד בעיר הזו בשנת 

תרפ"ב. 

הראשונה  העולם  מלחמת  פרוץ  "עד 
בעיר  רסקין  שלמה  הרב  סבי  התגורר 
שניהל  בחנות  למחייתו  עבד  שם  'קובנה' 
בתחילת  מיד  רסקין.  מענדל  הרב  דודו 

היהודים  כל  את  הרוסים  גירשו  המלחמה 
שהתגוררו  היהודים  את  גם  כמו  מהעיר, 

בסמוך לגבול המערבי של רוסיה.

בפיהם  שגורה  שהייתה  האידיש  "שפת 
לחשוב  הצאר  לחיילי  גרמה  היהודים,  של 
ואולי  מספיק,  נאמנים  לא  שהיהודים 
מכל  ביקשו  הם  הגרמני.  הצבא  עבור  ירגלו 
בסמוך  שהתגוררו  היהודיות  המשפחות 
סבי  מצא  כך  רוסיה.  לעומק  לעבור  לחזית, 
נוסף  דוד  אל  גורקי,  לעיר  מגיע  עצמו  את 
שלו שהתגורר בזמנו באותה עיר, הרב משה 
בימים  נעמנוב).  ניסן  הרב  של  (חמיו  רסקין 
שוקקים.  יהודיים  חיים  זו  בעיר  פיכו  ההם 
והחורבן  וההרס  השנייה  העולם  מלחמת 
היה  שנותר  ומה  הכול  גדעו  עימה,  שגררה 
מדי  זקנים  יהודים  של  תפילה  מנייני  כמה 

שבת וחג".

ובריח  מנעול  על  נסגרו  הכנסת  בתי 
השני  הדור  לבם,  למגינת  תר"צ.  בשנות 
באוכלוסיה  ונטמע  התבולל  היהודים  של 

ניסי בבניין הק.ג.ב."    

הרה"ח ר' שלמה רסקין בילדותו (משמאל) עם אחיו הרה"ח ר' יהושע
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המבוגרים  מעט,  מתי  כמה  ורק  המקומית, 
שבניהם, המשיכו לנסות לשמור על הגחלת. 
איך  ממש  של  פלא  זהו  לאחור,  "במבט 
הצליחו הוריי להמשיך ולהקנות לנו ערכים 
יותר  גדול  פלא  חסידי.  וחינוך  יהודים 
היחידים  היינו  אנחנו  שכן  בכך,  שהצליחו 
לבית  כמותם  הלכנו  גויים,  של  ים  בתוך 
שעמדה  ספק  אין  עימם.  שיחקנו  הספר, 
בזכות  הרבה  גם  כמו  אבות  זכות  לנו 
האמונה  את  בנו  להשריש  שהצליחו  הוריי 

היהודית. 

מכנסת  אמנו  הייתה  יום  מדי  "כמעט 
התנ"ך,  סיפורי  את  לנו  ומספרת  אותנו 
השכל  מוסר  עם  יהודיים  מעשיות  גם  כמו 
הדור  של  חסידיים  מופת  וסיפורי  בצידם, 
האחרון. על כתפיו של אבא היה מוטל עול 
הפרנסה והוא היה עובד בעבודות מזדמנות 
שלא  ובלבד  שקיעתה,  ועד  החמה  מזריחת 
את  בהם  לחלל  שיצטרך  עבודות  אלה  יהיו 
ספרים.  ככורך  עבד  ארוכה  תקופה  השבת. 
את  בנו  מחדירה  אמא  הייתה  היום  בשעות 
ומחדירה  ישראל,  לארץ  לעלות  הציפייה 

ונצא  היום  ירחק  שלא  גדולה,  אמונה  בנו 
מאפילה לאורה מהגלות לגאולה".

שקיבלו  השורשי  היהודי  החינוך 
קיום  על  בהקפדה  רסקין,  משפחת  בני 
כובע  וחבישת  ציצית  לבישת  כמו  מצוות, 
רבות  פעמים  עליהם  הטיל  קבוע,  באופן 
מלבותיהם  פעימה  שהחסירו  התמודדויות 
בכל  הולך  שהייתי  להבין  "צריך  הרכים. 
ואף  הספר  לבית  הילדים  כל  כמו  בוקר 
הגיעה  אחד  בוקר  בלימודים.  הצטיינתי 
התלמידים  את  לבדוק  כדי  לכיתה  רופאה 
ומה  החולצה,  את  להוריד  מוכרחים  והיינו 
לה  מבצבצת  לחולצה  מתחת  הרי  אעשה? 
בפני  ייחשף  שהדבר  חסר  זה  ורק  ציצית, 
כולם. תחושת הפחד הזו זכורה לי עד עצם 

היום. 

את  הרגלנו  כבר  כזו  סיטואציה  "בכל 
במקרה  התמודדות.  דרכי  למצוא  עצמנו 
וביקשתי  מהומה  עשיתי  הזה  הספציפי 
שייתנו לי רשות לצאת מהכיתה לשירותים, 
שם הסרתי את הציצית עד אחרי הבדיקה. 
מפני  המשתק  הפחד  של  הללו  הרגעים 

הבאות, צפים ועולים בזיכרוני פעמים רבות. 
לתוך  גדלנו  התמודדויות,  מלאי  היו  החיים 
יכולים  החינוך  ואנשי  שהמורים  מציאות 
לדבר על כפירה ואתאיזם, אבל בסתר ליבנו 
בערה אש של אמונה יוקדת בהקב"ה; אתה 
משהו  זה  ואתה  אחד  משהו  זה  שהם  יודע 
אחר. אז קראנו לזה 'הישרדות' אבל בעצם 

זה היה מסירות נפש".   

העיר  ילדי  כשכל  הקיץ,  בחודשי 
המפלגה  של  קיץ  במחנה  להשתתף  חויבו 
לא  כבר  ההורים  לכך  הקומוניסטית, 
אל  לעיר  מחוץ  נשלחים  "היינו  הסכימו. 
צ'רנוביץ.  בעיר  וישצקי  משה  הרב  דודנו 
אותנו  הטעינו  הללו  החודשים  שלושת 
אחת  שנה  השנה.  לכל  יהודי  חסידי  במטען 
בזיכרוני הייתה כשנסענו  שנחרתה במיוחד 
שהתגורר  ויגון  יוסף  הרב  זקני  לדודי 
מולנו  פגשנו  קרים.  אי  בחצי  בקולחוז 
ביהודי חסידי ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, 
בשנות השבעים לחייו, עם זקן לבן ומרשים. 
מדי בוקר היה מתעורר באשמורת ראשונה 

ולומד 'תורה אור'.  

והנהגותיו  מאוד,  ממנו  "התפעלנו 
עיני.  לנגד  רבות  פעמים  עומדות  הסגפניות 
ממנה  צנומה  פרה  הייתה  ביתו  בחצר 
יכשל  שלא  כדי  חלב  בוקר  מדי  חולב  היה 
חלילה בשתיית חלב נכרי. את החלק הטוב 
גבינה  ממנו  ועושה  מעבד  היה  הוא  שבחלב 
אותה מכר לאיכרי הסביבה, ובדרך זו היה 
מוצא את פרנסתו. סיפור חייו היה מרתק, 
הרבי  של  בזמנו  הצאר  של  לצבא  גויס  הוא 
הרש"ב, ולפני צאתו לחזית ביקש את ברכת 
הרבי, וקיבל ברכה שמאומה לא יקרה עימו 
המלחמה  במהלך  ושלם.  בריא  יחזור  והוא 
ספג כדור שחדר למעילו, אך הוא יצא ללא 

פגע כברכת הרבי".          

משפחת  מבית  נכחד  לא  החב"די  הרגש 
סבו  של  שמו  על  קרוי  עצמו  הוא  רסקין. 
שהייתה לו חלופת מכתבים ענפה עם הרבי 
אדמור"י  על  רבות  דיברו  בבית  הריי"צ. 
חסידים  ועל  חסידיות,  הנהגות  חב"ד, 
זוכר  "אני  מהם.  ללמוד  שצריך  דגולים 
יהודים  לביתנו  הגיעו  איך  רבות  פעמים 
שביקשו להיזכר בתאריכים יהודיים. ביתנו 
היה כמו פנינת יהדות ואמונה בתוך ים של 
היו  יהודים,  אותם  בין  ואתיאיזם.  כפירה 
גם בני משפחה רבים כמו גם חסידים שהיו 
בגלות,  ממושכות  מאסר  מתקופות  חוזרים 
להתרענן  עוצרים  היו  למוסקבה  ובדרכם 

ולשאוב כוחות חדשים.

בזקנים  חסידים  של  הללו  "המראות 
עבדקנים, לבושים בבגדי אסירים מרופטים, 
יורדים בתחנת הרכבת, באים לנפוש אצלנו 

חמור מה הוא אומר?!

"בשלהי שהותי בסמרקנד, המצאתי שאני סובל ממחלה כדי להשתחרר מהצבא, 
בבוקר  כבר  שם.  שכבתי  ימים  שבוע  המקומי.  הרפואה  בבית  אושפזתי  כך  ולשם 
תפילין.  ומניח  בוקר  מידי  מגיע  הייתי  לשם  צריפים,  שני  בין  מעבר  מצאתי  הראשון 
גופתו  במחלקה,  מישהו  מת  וכשבלילה  מתים,  לחדר  שימש  צריפים  מאותם  אחד 

הונחה שם. בכל זאת, המקום לא הפחיד אותי, ופניתי להתפלל שם. 

לרעוד  החל  גופי  שבר.  זעקות  לשמוע  התחלתי  התפילה,  באמצע  הימים,  באחד 
כועס,  חמור  בפניי  חשף  חפוז  מבט  אך  המתים,  לאחד  קשור  שזה  חשבתי  מפחד. 

שנכלא בצריף השני ונער בקול רם"...

במחנה  להשתתף  חויבו  העיר  ילדי  כשכל  הקיץ,  בחודשי 
לא  כבר  ההורים  לכך  הקומוניסטית,  המפלגה  של  קיץ 
משה  הרב  דודנו  אל  לעיר  מחוץ  נשלחים  "היינו  הסכימו. 
הטעינו  הללו  החודשים  שלושת  צ'רנוביץ.  בעיר  וישצקי 
אותנו במטען חסידי יהודי לכל השנה. שנה אחת שנחרטה 
יוסף  הרב  זקני  לדודי  כשנסענו  הייתה  בזיכרוני  במיוחד 
ויגון שהתגורר בקולחוז בחצי אי קרים. פגשנו מולנו ביהודי 
לחייו,  השבעים  בשנות  גידיו,  ושס"ה  איבריו  ברמ"ח  חסידי 
באשמורת  מתעורר  היה  בוקר  מדי  ומרשים.  לבן  זקן  עם 

ראשונה ולמוד 'תורה אור'. 
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את  ולהחליף  מחודשים  כוחות  לאגור  בכדי 
בגדיהם לבגדים נאים יותר, חקוקים היטב 
בזיכרוני. התמונות של החסידים ר' שמעון 
וישצקי,  משה  ר'  דודי  קצנלבוגן,  משה  ור' 
עטורים  אך  חיוורות,  פנים  עם  יהודים 
כל  שלמרות  גלוי  סימן  הדורים,  בזקנים 
ואת  שמם  את  שינו  לא  והדיכוי  הסבל 
וגלויים  סמויים  השלטונות  נציגי  לבושם. 
היו  יהודי,  למרכז  הופך  שביתנו  שהבינו 
לחקור  במטרה  תדיר  השכונה  את  פוקדים 

ולדרוש אצל שכנים מה קורה בביתנו.

מכנס  אבי  היה  מברכים  "בשבתות 
בביתנו יהודים רבים שהיו מגיעים להתוועד. 
למבוגרים שבהם הייתה זו אולי ההזדמנות 
היחידה באותו חודש לאכול אוכל חם, כשר 
זה  את  להגיד  צריכים  שהיו  בלי  גם  ומזין. 
במילים ברורות, ידענו ש'אתה בחרתנו מכל 
העמים', ואנחנו שונים בתכלית השינוי מכל 
שהתכלית  ידענו  הגויים.  וחברינו  שכנינו 
היום  בבוא  אלא  בגורקי,  להישאר  לא  היא 
בעיירה  להשתכן  או  ישראל  לארץ  לעלות 
שומרת  יהודית  אוכלוסייה  מתגוררת  בה 

מצוות. 

שש-עשרה  בגיל  הופתעתי  לא  "לכן 
להתגורר   – מפתה  הצעה  מהוריי  לקבל 
ערכים  לינוק  אוכל  בה  חסידית  בסביבה 
מסודרת  בצורה  יהדות  וללמוד  חסידיים 
צעירים  עוד  לפגוש  אוכל  שבו  מקום  יותר; 
יהודיים המתחנכים באותה הדרך. ההצעה 
ערערתי  לא  לסמרקנד.  שאסע  הייתה 
את  מיד  ונתתי  בקשתם,  על  הרהרתי  ולא 
זה  כי  מחשבה,  או  תהייה  ללא  הסכמתי 
בגורקי  בביתנו  עוד  הפנימי.  הרצון  היה 
העיר  מיהודי  לאחד  משלמים  הוריי  היו 
איתנו  ללמוד  לביתנו  יום  מדי  שיבוא  כדי 
פרשת שבוע ושולחן ערוך. רק בחלוף שנים, 
נשלחתי  שבעצם  הבנתי  מרוסיה,  כשיצאנו 

ללמוד בישיבה מחתרתית".  

בישיבה המחתרתית

היה זה בשלהי תשכ"ה. בדרך לסמרקנד 
מוטל  הרב  דודו  בן  אצל  רסקין  הרב  עצר 
וכנראה  בטשקנט,  שהתגורר  גורודצקי 
מוטלת  הייתה  עליו  הוריו  עם  אחת  בעצה 
נאות  מקום  עבורו  למצוא  לדאוג  האחריות 
בו יתאכסן. "הוא ציפה לי שאני אגיע, וכבר 
שם  לסמרקנד,  דרכינו  את  עשינו  למחרת 
זמן  מסוים  במקום  לו  להמתין  ממני  ביקש 
בשנית  אותי  פגש  וחצי  שעה  בחלוף  מה. 
לי  לסדר  שהצליח  לי  אמר  נוהרות  ובפנים 
לשהות אצל החסיד הרב אליהו מישולובין 

הרב  התגוררו  בו  מבנה  באותו  גר  שהיה 
זלצמן.  הלל  הרב  בנו  ובבית  זלצמן  אברהם 

בשנה הקרובה זה היה ביתי".     

רמת  על  הצעיר  העלם  עמד  מאוד  מהר 
הבחורים  בין  שהייתה  והחשאיות  המידור 
שהתחלקו לשלוש קבוצות. האחת – בחורים 
שהגיעו  בחורים   – השנייה  מקומיים; 
של  מארג  השלישית –  והקבוצה  מטשקנט, 
תמימים שהגיעו מכל רחבי ברית המועצות. 
"זאת לא הייתה ישיבה במושגים המוכרים 
חברותות  שונים,  במקומות  למדנו  כיום. 
התחלפנו.  יום  ומדי  שלושה,  או  שניים  של 
בשונה משאר הבחורים, בגלל שהייתי צריך 
את  לי  סידרו  לי,  שחסרו  ידיעות  להשלים 
יום  מדי  פרטי.  כמלמד  נוטיק  יענקל  הרב 
כשהיה שב מעבודתו, היה לומד איתי כמה 

שעות גמרא. 

"הפעמים היחידות שבהן היינו פוגשים 
בתפילות  הייתה  יחד,  התמימים  שאר  את 
לראשונה  שמעתי  שם  ובהתוועדויות, 

הרבי  של  תמונה  הרבי.  על  יותר  בבהירות 
מלבן,  שחור  יותר  לבן,  שחור  בצבעי 
הבחורים  בין  עברה  הראשונות,  מהשנים 
וגרמה להתרגשות גדולה. כולם ציפו וייחלו 
שנתפס  הפחד  מלך.  פני  לחזות  שנוכל  ליום 
את  לומדים  שהיינו  עד  מוחשי,  כך  כל  היה 
'ליקוטי דיבורים' כשהם מועתקים מהספר 
המקורי לחוברת, בכדי שאם נתפס, לא יראו 

שמדובר בספר יהדות, אלא במחברת". 

תלמידי  התנהגות  את  שאפיין  מה 
שאפפה  הגדולה  החיות  הייתה  התמימים, 
על- גדולה  אחווה  בניהם  "הייתה  אותם. 

היה  בהתוועדויות  והסודיות.  המידור  אף 
מהדור  כאלה  דורות,  שני  לשמוע  אפשר 
המשפיע  על  בערגה  שסיפרו  היותר,  הישן 
הרב ניסן נעמנוב, וכן את הדור החדש יותר 
שדיבר בהתלהבות על המשפיע הרב מענדל 
ילדותי  משנות  זכרתי  עוד  אותו  פוטרפס, 
להתארח  לצ'רנוביץ  כשנסענו  הראשונות 
בנסיעות אלו  וישצקי.  הרב משה  דודי  אצל 

הרה"ח ר' שלמה רסקין בצעירותו (עומד), עם אביו ואחיו
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של  בחב"ד  הוד  לדמויות  נחשפתי 
חיים  הרבנים:  כמו  ימים,  אותם 
וילנקין,  שלום  קוזלינער,  זלמן 

משה חיים דובראווסקי ועוד".

החסידית  האופוריה  כל  בתוך 
שבכל  כולם,  ידעו  המיוחדת 
יכולה  החשאית  המשטרה  רגע 
רגע  שבכל  "הפחד  הכול.  לגדוע 
חסרות  ולא  להיעצר,  יכול  אתה 
לימוד  על  אם  לכך,  טובות  סיבות 
ללא  בעיר  שהייה  על  או  תורה 
לעיתים  הייתה  מיוחדות,  אשרות 
שגרמה  הסיבה  זאת  משתקת. 
איש  בחשדנות  להתנהל  לכולם 
התגוררו  בסמרקנד  אחיו.  כלפי 
החשאיות  את  שהפכו  חסידים 
רבים  זאת  עם  ויחד  למומחיות, 
מהם לא וויתרו על קוצו של הידור. 
היו שהיה להם בבית מקווה ואיש 
בו  בבית  לדוגמה,  כך.  על  ידע  לא 

בת  נולדה  זלצמן,  משפחת  בית  התארחתי, 
עד  וחודשים  שבועות  וחלפו  חנה,  שנקראה 
שם  על  ניתן  זה  ששם  לגלות  ניאותו  שהם 

של אימו של הרבי.   

ההלם  חקוק  רסקין  הרב  של  בזיכרונו 
התוודעו  כאשר  התמימים  בתלמידי  שאחז 
פעם  לא  "החבר'ה  הגיע.  ממנה  לעיירה 
הביעו בפניי את התפעלותם על כך שהורינו 
הצליחו לשמור על יהדותנו בעיר המסמלת 
מה  מאמונה.  והריחוק  הניכור  את  כך  כל 
היום  סדר  לתוך  באחת  אותי  שהכניס 
הראשונה  ההתוועדות  הייתה  החסידי, 
זלצמן.  בערל  הרב  של  בביתו  שהתקיימה 
התאספנו אז תלמידים רבים ללימוד משותף 
של 'ליקוטי דיבורים', כשעל השולחן הונחו 

בקבוקי 'משקה' ופארבייסען".        

את מה שהיה באותה התוועדות מספר 
"כשהגיע  נוסטלגי.  בחיוך  רסקין  הרב 
הייתי  לא  עייפות.  עלי  נפלה  עשר,  השעה 
שינה.  בלי  הזאת  השעה  את  לעבור  רגיל 
תיארתי  ולא  טוב,  מבית  טוב  ילד  הייתי 
כל  את  להעביר  עומדים  שהם  לעצמי 
והתעוררות.  תורה  ובדברי  בלימוד  הלילה 
קשות  נאבקתי  פשוט  חצות  שעת  כשהגיע 
סירבו  שינה  קורי  עלי.  שנפלה  העייפות  עם 
לסור ממני. לא אשכח את זה איך החברים 
להם  לענות  מתקשה  אני  אך  אלי  פונים 
את  ראיתי  זאת  עם  יחד  העייפות.  מחמת 
ונאבקתי  כבושה  בשינה  לשקוע  האפשרות 

בעצמי".

חסידים  כמה  ישבו  התוועדות  באותה 
נוטיק  יענקל  הרב  בניהם  מעשה,  ואנשי 
"הרב  יום.  מדי  רסקין  הרב  למד  עימו 

ובכל  דיבורים,  של  איש  היה  לא  נוטיק 
הוציא  ולא  דומם  ישב  התוועדות  אותה 
הגה מפיו. בשלב מסוים, כשכל בחור נשאל 
סיפרתי  חבריו,  בפני  אותו  ושטח  עברו  על 
בית  כשבכל  ממשלתי  ספר  בבית  שלמדתי 
אותי  עצר  פה  כיתות.  עשרה  אחת  יש  ספר 
הרב נוטיק, נעמד ואמר "עשר ספירות – זה 
קדושה, אחד עשרה – זה קליפה". הוא היה 
ועל  ובקדושה,  באמונה  כולו  שחדור  יהודי 
תורת  הביט במשקפיים של  ועניין  כל נושא 

החסידות.

לחיים  הישר  אותי  שהכניס  "מה 
אחד  כשכל  הבחורים,  חיו  בהם  הכפולים 
האחד  מוזר.  חיים  סיפור  מפיו  בדה  מהם 
השני  באוניברסיטה,  לומד  שהוא  אמר 
שהוא עובד, ובעצם כולם היו תלמידי אותה 
התלמידים יש מי  בין  שאולי  ישיבה. הפחד 
אותם  הביאה  מהממשלה,  שתול  שהוא 
לנהוג במשנה זהירות. כשהגיע תורי לספר, 
שיחקתי את המשחק ואמרתי שבאתי לעיר 
בגרות.  ללימודי  ספר  בבית  להירשם  בכדי 
כך הדברים התנהלו במשך כשנה, כשבמשך 
שנה  אותה  ובעצם  לעניינים,  נכנסתי  הזמן 

קניתי את עולמי הרוחני".

 היציאה מרוסיה 
- בניסי ניסים

רסקין  הרב  הוזמן  אחד  בהיר  ביום 
אימו  עם  טלפון  לשיחת  הדואר  לבית 

שהודיעה לו שהם מתכוונים להגיש 
ניירות למשרד ההגירה הרוסי בכדי 
לצאת  המיוחל  האישור  את  לקבל 
מרוסיה. "כשהודעתי לחבריי שאני 
נפלה  הביתה,  הישיבה  את  עוזב 
עליהם עצבות, בייחוד שעל פי חוקי 
מהם,  למדתי  אותם  הדיסקרטיות 
הסיבה  את  בפניהם  חשפתי  לא 
האמיתית של עזיבתי, ורק סיפרתי 
שאני הולך להירשם לאוניברסיטה, 
מה שבאמת עשיתי בכדי לפטור את 
אליהו  הרב  צבאי.  משירות  עצמי 
תגמולים  לי  הבטיח  מישולובין 
לסמרקנד,  שאחזור  ולבד  כספיים 

וסירבתי בנימוס.  

"הוא, כמו אחרים, לא ידעו את 
לתומם  וחשבו  האמיתית,  הסיבה 
ללמוד  מבקש  ואני  נשברתי  שאולי 
מקצוע ולהפוך להיות יהודי מהסוג 
בכל  חסיד  ולא  ומלאכה  תורה  של 
להרשות  יכולתי  לא  אך  איבריו.  רמ"ח 
והדבר  האמיתית,  בסיבה  לשתפם  לעצמי 
באותם  הגדול.  צערם  מול  מאוד  לי  חרה 
אישורי  לטפטף  השלטונות  החלו  ימים 
משפחות.  איחוד  במסגרת  לישראל  עלייה 
שקיבלו  אלו  כל  זו,  בתקופה  גם  בפועל, 
וזקנות.  זקנים  היו  המיוחל,  האישור  את 
בין  גדולה  מתיחות  שררה  שנים  באותן 
רוסיה לישראל בשל סיוע שהעניק הממשל 
הקומוניסטים  ערב.  לצבאות  הקומוניסטי 
חיילים  לספק  כוונה  להם  שאין  הודיעו 
לצבא הישראלי ולכן ימנעו מצעירים לעזוב 

את רוסיה לארץ ישראל".

מעמק  לצאת  שהצליחו  מאלו  אחד 
הרב  רסקין,  הרב  של  דודו  היה  הבכא, 
ט'  ביום  זה  היה  ע"ה.  וישצקי  משה 
משפיע  (כיום  מיכל  "בנם  תשכ"ו.  בכסלו 
בשנות  הוריי  בבית  התגורר  חב"ד)  בכפר 
שאביו  לאחר  שנים  לחמש  קרוב  הי"ודים 
הסוהר  בבית  וישב  הרוסים  ידי  על  נעצר 
כשהיה  תשכ"ה,  בשנת  הזו.  התקופה  בכל 
לטפל  בכדי  בצ'רנוביץ  הוריו  לבית  בדרכו 
ובא  בגורקי  עצר  היציאה,  אשרות  בסידורי 
אפלים,  ימים  באותם  אז,  מאתנו.  להיפרד 
לא היה ניתן לדעת מתי תהיה – אם תהיה 
ביקור  באותו  בשנית,  להיפגש  האפשרות   –
ביקר  שלאחרונה  בכך  אותנו  שיתף  הוא גם 

בריכוזי אנ"ש חסיד שבא בשליחות הרבי.

שמתגורר  כץ  בנימין  הרב  היה  "שמו 
בניו-הייבן, והוא לימד את כל שומעי לקחו 
עמך',  את  'הושיעה  כמו  חדשים  ניגונים 
היו  שלא  מהרבי  והנהגות  הוראות  וכן 
עידוד,  זריקת  זו  הייתה  אז.  עד  לנו  ידועות 

 הרה"ח ר' שלמה רסקין בחופתו. 
מאחוריו נראה הרב ברוך שיפרין
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שבחוץ  לדעת  עייפה,  נפש  על  קרים  כמים 
ליובאוויטש חיה וקיימת. 

"לאחר שהצליח לצאת, נסע דודנו לרבי 
גיסו  עבור  ביקש  במהלכה  ל'יחידות'  ונכנס 
ואמר:  לרבי  פנה  היחידות  בתחילת  אבי.   –
'גיסי צריך ישועה גדולה'. הרבי ענה לו שגם 
השלטון  שלדעת  מפני  לנס,  הצטרך  הוא 
להישאר  אמור  היה  הוא  אף  הקומוניסטי 
ברוסיה, ובשביל הקב"ה לא משנה נס גדול 
או קטן. בהמשך שאל את הרבי האם עלינו 

לעזוב את גורקי, שהייתה עיר סגורה?

לעבור  מה  שאין  הרבי  ענה  כך  על 
המשטר  שולט  מקום  שבכל  כיוון  זו,  מעיר 
הקומוניסטי. לפתע אמר הרבי במפתיע, כי 
דווקא  להגירה  בקשה  ניירות  שיגישו  כדאי 
נדהם,  משה  ר'  בגורקי.  ההגירה  במשרדי 
תחת  נעשה  הכול  שבה  עיר  זו  הייתה  שכן 
קשים  היו  והתנאים  ונוקשה,  הדוק  פיקוח 

בהרבה מערים אחרות. 

תשובת  על  רסקין  למשפחת  כשבישר 
עיר  היא  גורקי  גדול.  היה  ההלם  הרבי, 
להגיש  בה  ודווקא  ומסוכנת,  קשה  כה 
נשמע  היה  זה  נורמאלי  לאדם  ניירות?! 
מופרך לחלוטין. אולם כשהרבי אומר – לא 
את  לזמן  היה  הראשון  והשלב  מתווכחים, 

הבנים מהישיבה בסמרקנד. 

ממוקם  היה  רסקין  משפחת  של  ביתה 
גויים,  שכנים  כמה  לעוד  משותפת  בחצר 
הגיע  המיוחדת  הפלומבה  עם  וכשהמכתב 
את  פתח  הגויים  אחד  הדואר,  לתיבת 
בטוח  היה  המכתב,  את  וכשראה  התיבה 
ומיהר  מהשלטון,  קשה  בגזרה  שמדובר 
רק  לשלג...  המכתב  את  להשליך  בבהלה 
הכניס  מסוכן,  שהדבר  כשהבין  מכן,  לאחר 
משפחת  בית  לדלת  מתחת  המעטפה  את 
רסקין. הייתה זו ההזמנה לאיחוד משפחות 
הרב  האם,  אחיה של  ישראל, ששלח  מארץ 

שלום בער ליין. 

לאחר קבלת המכתב מארץ ישראל, צצה 
לה בעיה חדשה: בגורקי לא היה כל משרד 
השלטונות  בעיני  מופרך  היה  פשוט  הגירה. 
הביטחונית  בעיר  מהתושבים  שמישהו 
הזאת ייצא אי-פעם. בסופו של דבר החליטו 
להגיש  ביקש  הרבי  אם  כי  המשפחה,  הורי 
ניירות דווקא בגורקי, אז יש ללכת למשרדי 
ארבע  בן  היה  הקג"ב  בניין  בעיר.  הקג"ב 
קומות מעל האדמה, כשאיש לא יודע כמה 
קומות נוספות מתחת לאדמה... אנשים היו 
עוברים ארבעה רחובות מסביב העיקר שלא 
את  להגיש  שנכנס  מי  הזה.  בבניין  להיתקל 
הגדול  והאח  רסקין  מרת  הייתה  הבקשה, 
את  שאלו  חשש  ומלא  כבד  בלב  יהושע. 
פקידי הקבלה, היכן מגישים בקשת הגירה? 

פקידי הסף התמלאו בשצף, והחלו לגדף.  

קצין  עוד  לחגיגה  הצטרף  רגע  מדי 
ובנה  רסקין  הגב'  לעבר  שקראו  חייל  ועוד 

"בוגדים!" הפחד היה גדול. 

דלת  נפתחה  ההמולה,  בתוך  לפתע, 
של  דרגות  עם  ואישה  החדרים,  אחד 
מה  על  לברר  וביקשה  החוצה  יצאה  קפטן 
הכניסה  הבקשה,  את  כששמעה  המהומה. 
דברי  את  שמעה  הקצינה  לחדרה.  אותם 
העלו  לא  בגורקי  כאמור,  אך,  בקשב,  האם 
התקשרה  היא  כזו.  אפשרות  דעתם  על 
למוסקבה ופקיד של משרד ההגירה הדריך 
עבור  מיוחד  הגירה  תיק  לפתוח  איך  אותה 
חשבה  רגע  לפני  רק  אם  רסקין.  משפחת 
בחיים,  מהבניין  תצא  שלא  רסקין  הגב' 
משרד  פתח  הרבי  הוחלפה.  זו  תחושה 
בניין  בתוך  רסקין  משפחת  עבור  הגירה 

הקג"ב בגורקי!... 

טפסים  למלא  ביקשה  הפקידה 
להגיע  היה  נותר  רק  וכעת  ומסמכים, 
אם  לשמוע  בכדי  בקג"ב  נוספת  לפגישה 
שבוע,  חלף  התקבל.  המיוחל  האישור 
לבניין  להגיע  הזמנה  קיבלה  והמשפחה 
הזמנה  לקבל  עצום.  היה  המתח  הקג"ב. 
בישרה  שלא  עובדה  הייתה  כזו,  במהירות 

טוב. 

והוכנסה  הגיעה  היא  המיועד  ביום 
בצורת  בנוי  שהיה  בבניין  הישיבות  לחדר 
האות חי"ת. מסביב ישבו קצינים ופקידים, 
לחתוך  היה  ניתן  סבר.  חמורות  כולם  ופני 

בסכין את המתח ששרר בחלל החדר.  

מתוחה,  דממה  של  שניות  כמה  לאחר 
רוצה  את  ושאל: "האם  הקצינים  אחד  קם 
נדאג  ואנו  הזכות  את  לך  יש  להתחרט? 
הֵאם  מהבגידה".  שפחות  כמה  שתינזקו 
קיבלה תעצומות נפש, וענתה: "אני מעריכה 
עשה  הקומוניסטי  שהשלטון  מה  את 
באוניברסיטה,  שלומדים  בניי  כמו  עבורנו, 
ומי יודע אם כשנגיע לארץ ישראל הם יוכלו 
את  הרגו  הגרמנים  אולם  וללמוד.  להמשיך 
המתגורר  אחד  אח  רק  לי  ויש  משפחתי  כל 
בארץ ישראל, והוא חולה וחלש מאוד, ולכן 
היה  הוא  אם  בו.  ולטפל  לנסוע  רוצה  אני 
חזק ובריא דיו, הייתי מבקשת ממנו להגיע 

לכאן ולהיות במחיצתי".

בחדר.  שררו  דממה  של  רגעים  כמה 
קולו  נימת  את  לפתע  החליף  קצין  אותו 
חתום  מכתב  ממסמכיו  והוציא  המאיים, 
המאשר את היציאה, והגישו לה. התברר כי 
אילו היא הייתה נבהלת מאיומיו ומבקשת 
היה  החתום  המכתב  מבקשתה,  בה  לחזור 

נותר באמתחתו... 

רסקין  משפחת  את  הרבי  הוציא  כך 
מרוסיה באופן חוקי ורשמי – אך נסי! הרבי 

שידד בעבורם את מערכות הטבע. 

בימים  גבולות.  ידעה  לא  ההתרגשות 
הקרובים, עד ליציאה, עברה המשפחה עוד 
כאשר  היה  שבהם  הראשון  תקלות.  מספר 
לארבעה  תקפה  הייתה  היציאה  אשרת 

ימים. היה זה ביום חמישי בשבוע. 

חפציהם,  את  בזריזות  שמכרו  לאחר 
ביום  הגיעו  אליה  למוסקבה  יחדיו  נסעו 
ישראל.  לארץ  ויזה  קיבלו  שם  שישי, 

הרה"ח ר' שלמה רסקין בהתוועדות י"ט כסלו במלון הרצליה. מימין נראה גם הרב יעקב בייטש
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ראשון  ביום  אפוא  הייתה  לדרך  היציאה 
דרך  לאוסטריה  ממוסקבה  ברכבת  בבוקר, 
כשהגענו  "רק  ישראל.  לארץ  ומשם  פולין 
תם  הרוסי  שהסיוט  אבי  חש  לאוסטריה 
ואפשר לשחרר אנחת רווחה. היציאה כולה 
בהשגחות  הבקשה,  הגשת  מרגע  לוותה 
סורבו  מאנ"ש  הרבה  מופלאות.  פרטיות 
עבר  זה  ואצלנו  לבקשתם,  תקופה  באותה 
למעלה  ועיכובים  מניעות  ללא  חלק  באופן 
אותנו על  לוקח  שהרבי  מגדרי הטבע. חשנו 

כתפיו ומוביל ליציאה המיוחלת". 

השגחות  על  מדבר  רסקין  כשהרב 
כל  את  שמו  "הוריי  נרגש.  הוא  פרטיות, 
כשחשנו  גם  הרבי.  של  בברכתו  ביטחונם 
הבקשות,  את  הגשנו  בו  יום  באותו  כבר 
והחל  ביתנו  מול  שהתייצב  חשאי  בשוטר 
צעדינו  כל  על  ולדרוש  לשאול  לעקוב, 
לא  הוריי  והלילה.  היום  שעות  כל  במשך 
חשוב  שיעור  זה  היה  ועבורנו  מאיש  יראו 
הכי  האירוע  מבחינתי,  צדיקים.  באמונת 
כשקיבלנו  וחצי,  חודש  בחלוף  היה  שמיימי 

את  שהחזרנו  לאחר  היציאה.  אשרת  את 
העבודה  ואת  הציבורית,  לוועדה  הדירה 
עדיין  שלי  התברר  אז  או  הממונה.  למשרד 

אין שחרור מהצבא.     

להוציא  ניסיתי  בסמרקנד  "כשהייתי 
בריאות,  בעיות  בסיס  על  מהצבא  פטור 
בירור  חרוץ.  כישלון  נחל  זה  ניסיון  אך 
שהם  העלה  העירונית  הגיוס  בלשכת  קצר 
שאירע  מה  אותי.  לשחרר  בתוקף  מסרבים 
איך  שיודע  למי  פלאי  לגמרי  דבר  היה  אז, 
ברוסיה  התקופה  באותה  התנהלו  הדברים 
של הקומוניסטים. הקצינה מהקג"ב שנתנה 
זו  היא  מרוסיה,  היציאה  אישור  את  לנו 
העירונית  הגיוס  לשכת  למפקד  שהתקשרה 
כשנחלה  שחרור.  כתב  עבורי  וביקשה 
בסירובו,  עמד  לקו  מעבר  והקצין  כישלון, 
יותר,  גבוה  לקצין  והתקשרה  יוזמה  לקחה 
מפקד הלשכה המחוזית, שהתרצה והסכים 

לשחררני"...

חוליה אחר חוליה של מופתים שמיימים 

ביום  שנחתם  הזה  הגדול  הנס  את  השלימו 
בו הגיעה המשפחה להתגורר בכפר חב"ד. 

היציאה  אישור  קבלת  לפני  "לילה 
שמימי  חלום  אבי  חלם  המועצות,  מברית 
ובו הוא ראה יהודי הדור צורה ופנים נושא 
והפקיד  אליו  ניגש  הלה  תרמיל.  גבו  על 
התברר  למחרת  היציאה.  אשרת  את  בידיו 
ונקראנו  בעלמא,  חלום  זה  היה  שלא 
האשרה.  את  קיבלנו  שם  הקג"ב,  למפקדת 
לבית  אבי  שכשנכנס  הוא  המדהים  הפרט 
שעל  לראות  הופתע  חב"ד,  בכפר  הראשון 
הקיר תלויה תמונת היהודי שראה בחלום, 

כששאל לזהותו הבין שזה הרבי"...

 אטרקציה בכפר:
תמימים מרוסיה

רסקין  משפחת  הגיעה  חב"ד  לכפר 
היה  רסקין  הרב  תשכ"ז.  קטן'  ב'פורים 
אחיו  עם  ויחד  עשרה,  שמונה  כבן  נער  אז 
"בין  חב"ד.  בכפר  בישיבה  ללמוד  נכנסו 
הישיבה,  של  האטרקציה  להיות  הפכנו  רגע 
כשנודע שזה עתה זכינו לצאת מעמק הבכא 
הסובייטי בברכתו של הרבי. הבחורים נשאו 
בריקוד  כולם  ופצחו  הכתפיים  על  אותנו 
חסידי סוער ומלבב. הייתי אז עוד עם כובע 
אך  התלמידים,  משאר  שונה  רוסי,  פרווה 

התאקלמנו יחסית מהר. 

לקראת חודש החגים נודע שהרבי מזמין 
שנה  באותה  לצאת  שזכו  אלה  כל  את  אליו 
מרוסיה, והרבי אף מבקש לממן עבורם את 

כרטיסי הטיסה.

ממזכירות הרבי מסרו שרק מי שמלאו 
יהושע  "אחי  כרטיס.  יקבל  שנה  עשרים  לו 
שהיה צריך לחגוג בחודש תשרי יום הולדת 
לו  יחשב  זה  אם  לשאול  ביקש  עשרים, 
אני  חיובית.  הייתה  והתשובה  כעשרים, 
שבחודש  בטענה  כרטיס  לקבל  ביקשתי 
אכנס  ובעצם  עשרה  תשע  אחגוג  אני  תשרי 
לשנת העשרים. הרב וולף אמר שהוא צריך 
לשאול. חלפו כמה ימים, והוא כנראה שאל 
את הרב חודקוב ששאל את הרבי, ותשובת 
הרבי הייתה שאקבל חצי כרטיס. במסירות 
השני.  החצי  את  אבי  מימן  ממש  של  נפש 
באותם ימים היה זה הון עתק, בטח לעולה 

חדש".

האיתנים  בירח  הרבי  אצל  הביקור 
רסקין,  הרב  של  בתודעתו  עמוק  נחרט 
ואל  הרבי  אל  ההתקשרות  אש  את  וחיזק 
נדירים.  קירובים  לקבל  "זכינו  חיינו.  בית 
ביקש  השנה  בראש  התקיעות  במעמד 

"מי שבא מהמדינה ההיא..."

הספר  לבתי  ילדיהם  את  שולחים  שלא  חסידים  ראיתי  בה  הראשונה  "הפעם 
העממיים, בניגוד לחוק, היה כשהגעתי לסמרקנד. מצאתי שאותם ילדים חיו בפחד. 
מאידך,  אך  אותם.  לקחת  שבאים  בטוחים  היו  פעמון  צלצול  או  בדלת  דפיקה  מכל 

בצורה זו הוריהם שמרו עליהם מהרוחות הרעות של הקומוניסטים. 

כשנכנסתי ל'יחידות' בפעם הראשונה, כתבתי לרבי שלמרבה הצער למדתי בבית 
ספר עממי. הרבי הביט בי וענה: 'כל מי שבא ממדינה ההיא הוא בגדר אנוס, ואונס 

רחמנא פטריה".

הבחורים שיצאו מרוסיה, מתוועדים בכפר חב"ד.
עומדים, מימין לשמאל: ??, הרב רסקין, הירשל אוקינוב, חיים מאיר חזן, יצחק שקולניק ע"ה, הרב זלמן סטמבלר

עומד למעלה: חיים בער סטמבלר. יושבים: יעקב יאנוש סטמבלר, ??, הרב מרדכי חזן, מאיר אוקינוב
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בסמוך  התקיעות  בימת  על  שנעמוד  הרבי 
שנעמוד  הרבי  ביקש  התפילות  בזמני  לו. 
בהתוועדויות  כן  כמו  הראשונה.  בשורה 
היינו  ההתוועדויות.  בימת  על  לעמוד  זכינו 

נרגשים ונרעדים מעוצמת החוויה. 

שפגשנו  זכורני  מניו-יורק,  ביציאה 
מעשיי  לפשר  ששאלו  ירושלמים  בשלושה 
אצל  שהייתי  להם  וכשסיפרתי  בניו-יורק, 
להיות  בחגים  מצווה  יש  הרי  שאלו:  הרבי 
ולא  דום  נאלמה  לשוני  ישראל?!  בארץ 
רציתי להתריס בפניהם: ומה אתם עשיתם 
נתון  הייתי  להתעלם.  העדפתי  בניו-יורק? 
השהות  של  המסעירה  בחוויה  כל-כך 
שחוויתי,  הגילויים  ובכל  הרבי,  במחיצת 
אליהם.  להתייחס  צורך  ראיתי  שלא  עד 
אגב, לפני כמה שנים, קרוב לארבעים שנים 
הבידוק  בעמדת  על-ידי  עמד  מכן,  לאחר 
אברך מליקווד, איש עסקים, שגם שאל את 
אותה השאלה: הרי בשלושה רגלים צריכים 
את  לי  היה  כבר  לו  הקודש?  לארץ  לעלות 
העוז להסביר ולענות כי חייב אדם להקביל 
דעתו.  ונחה  בשנה,  פעמים  שלוש  רבו  פני 
אותן  איך  מרתק  שיעור  זה  היה  בעבורי 
שאלות, טרוניות וטענות נותרו כשהיו, לפני 

ג' תמוז כך גם כיום".

הראשון  הביקור  אחר  חודשים  כמה 
מתלמידי  קבוצה  התארגנה  הרבי,  אצל 
לשנת  קודשנו  לחצרות  לנסוע  התמימים 
עימהם  להצטרף  היה  רצונו  עז  ה'קבוצה'. 
והוא צירף את שמו לרשימה שהוגשה לצבא. 
שכבר  מכיוון  מהרשימה  הורדתי  "לצערי 
ניסיונותיי  כל  בתשרי.  הרבי  אצל  הייתי 
עלו  לי,  לסייע  שיפעלו  העסקנים  את  לעניין 
שוב  לצאת  שאוכל  כזה,  היה  החוק  בתוהו. 
זמן  היה  זה  גם  אך  שנים.  שלוש  לאחר  רק 
דרכים  לחפש  וניסיתי  בעבורי,  מידי  רב 

לצאת. הגעתי עד מנחם בגין.

האחדות,  ממשלת  של  ימים  "באותם 
הביטחון,  במשרד  תיק  בלי  כשר  כיהן  הוא 
חם,  יהודי  לב  לו  שיש  ששמעתי  וכיוון 
אישור  לקבל  אוכל  אולי  שדרכו  חשבתי 
פגישה,  עימו  קבענו  ואחי  אני  יציאה. 
מבוקשי  את  בפניו  הרציתי  במהלכה 
צעיר  שככל  בתחילה  טען  הוא  לרבי.  לנסוע 
אני  אבל  בנשק,  לאחוז  קודם  לדעת  עליו 
לרבי,  שיכתוב  הבטיח  והוא  בשלי,  נותרתי 
במשך  יעשה.  הוא   – לו  יורה  שהרבי  ומה 
מגיע  הייתי  שישי,  יום  בכל  חודשים,  כמה 
האישי  עוזרו  קדישאי,  יחיאל  של  למשרדו 
טען  הוא  אך  חדש,  יש  אם  לשמוע  בגין,  של 
לי  בישר  שנה  חצי  שלאחר  עד  עדיין,  שאין 

שהגיע מענה.

שתשובת  מילים  בכמה  לי  אמר  "הוא 

ובגין  ל-770  להגיע  לי  לתת  הייתה  הרבי 
שבועות  כמה  עוד  בחלוף  בעניין.  פועל  כבר 
הודיע לי שבגין ניסה, אך ללא הצלחה. הוא 
אך  הרבי,  מתשובת  העתק  לי  לתת  הבטיח 
שיום  עד  פעם,  אחר  פעם  מכך  שכח  בפועל 
אחד פגשתי את הרב שלוימק'ה מיידנצ'יק, 
העזת  על  אותי  והוכיח  לקראתי  בא  הוא 
וסיפר  כזו,  דרג  רמת  לאישיות  לפנות  פניי 
ברוסיה,  שעלו  שבחורים  ענה  שהרבי  לי 
אחר  ורק  ב-770  ישהו  שקודם  עניין  יש 
עשה  שלוימקה  מאז  ברובה.  יחזיקו  כך 
אחד  שיום  עד  לי,  לסייע  כבירים  מאמצים 
פרי. הוא  שמאמציו נשאו  ובישר  אותי  פגש 
רק ביקש שאפקיד בידיו עירבון כספי שאני 
יהושע  אחי  שנה.  בחלוף  לחזור  מבטיח 
הצליח קודם לכן לשרבב את שמו לרשימה 
לב  שמו  לא  כנראה  והם  לצבא,  שהוגשה 
ואישרו אותו, ובאותם ימים הוא כבר חזר, 

נישא והקים משפחה. 

מיידנצ'יק,  הרב  של  התנאי  על  כששמע 
שנים  אותן  כל  לי.  לסייע  בשמחה  ניאות 
הייתה לי ההרגשה שהרב מיידנצ'יק הפעיל 
את כל כובד משקלו לסייע לי בהוראתו של 
הרבי, אך מעולם הוא לא הודה בכך. הגעתי 
זו  השבעים,  שנת  תשל"ב,  בתשרי  ל-770 
הייתה אולי השנה אולי הכי משמעותית כל 

ימי חיי".

פעילות עם עולים חדשים       

עוד לפני טיסתו לרבי, החל הרב רסקין 

בצוותא עם אחיו ופעילים נוספים, להתניע 
שהגיעו  הראשונים  העלייה  גלי  עם  פעילות 
תשל"א.  בתחילת  נישא  "אחי  מרוסיה. 
באותה שנה קיבל הרב ליבוב הוראה מהרבי 
הרב  החדשים.  העולים  עם  לפעול  להתחיל 
ליבוב פגש את אחי והטיל עליו לעמוד בראש 
ארגון הפועל עם העולים בריכוזים השונים. 
בחורים  של  צוות  יום  בכל  עימו  לקח  הוא 
ויצא למרכזי הקליטה השונים בכדי לעודד 
את  אצלם  ולהאיר  העולים,  של  רוחם  את 
שזכיתי  אפוא  ומובן  ברור  היהדות.  נקודת 

להימנות על אותם פעילים".   

כשהגיע הרב רסקין בסוף אלול תשל"א 
מאחד  שמע  'הקבוצה',  לשנת  חיינו'  ל'בית 
יודע  גם  יודע  הרבי  כי  הטובים,  מחבריו 
באחד  זה  אותה. "היה  ומעריך  פעילותו  על 
פגשתי  המלך,  בשכונת  הראשונים  הימים 
חדר  חבר  שהיה  ברונפמן,  משה  הרב  את 
שקט  כבחור  אותו  זכרתי  בישיבה.  שלי 
ומופנם. הוא סיפר לי שהרבי רוצה שיפעלו 
עם העולים, אך היה לו קושי לפעול איתם. 
כשנכנס ל'יחידות', שטח את הקשיים בפני 
הבא:  המשפט  את  לשמוע  והופתע  הרבי, 
ותוכל  רסקין  שלמה  לכאן  יגיע  מעט  'עוד 

לשאול אותו". 

המשיך  ה'קבוצה'  שנת  במהלך  גם 
היהודים  המהגרים  עם  לפעול  רסקין  הרב 
ובמידה  פר"י,  ארגון  במסגרת  מרוסיה 
היום  עצם  עד  נמשכת  פעילותו  מסוימת 
מוסדות  בניהול  הרבה  לעבודתו  נוסף  הזה. 
'בית חנה', הוא מסייע רבות לארגון חב"די 
בשם לפי"ד הפועל רבות עם העולים ברחבי 
הארץ. "היהודים הללו עברו ניתוק של כמה 
דורות ממסורת אבותיהם, אי אפשר לצפות 
ולעשות  לפעול  צריך  מיידיות;  לתוצאות 
רק  ואז  לתוצאות,  לצפות  בלי  שאת  ביתר 

רואים את הפירות. 

בהרבה  לפעול  היא  הקסם  "נוסחת   
ובצורה  יד  כלאחר  ולא  ובכבוד  אמפטיה 
ולא  ולפעול  לעשות  ובעיקר,  ספוראדית. 
ישנה  אלה  בימים  השמרים.  על  לשקוט 
בארץ  גם  העולים  עם  וגדולה  ענפה  פעילות 
האנטי- הגוש  במדינות  ובעיקר  ישראל 

קנדה  הברית  ארצות  לשעבר,  סובייטי 
בצפת  פוגש  אני  רבות  פעמים  ואוסטרליה. 
מברית  שמוצאם  הברית  מארצות  תיירים 
שלא  אפילו  אחד  למצוא  ונדיר  המועצות, 
של  לפעילות  אחרת  או  כזו  בצורה  קשור 
להדליק  כשמצליחים  מגוריו,  בעיר  חב"ד 
מיד  הוא  החבוי  היהודי  הניצוץ  את  אצלם 

הופך ללהבה גדולה ומרצדת".

 – זכה  להן  וה'יחידויות'  פועלו  המשך  (על 

בכתבה הבאה בע"ה)

הרה"ח ר' שלמה רסקין בצעירותו
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 גן נר, קרית טבעון, 
כפר חב"ד ודיז'ון

פרשת  קודש  שבת  בהתוועדות  ישבנו 
תמימים  שלוחים,  עשרות  כמה  שרה,  חיי 
ב-770,  הארוכים  לשולחנות  סביב  ואנ"ש, 
מול הכיסא האדום והמפה הלבנה, מחכים 
הרב  ומתוועדים.  הרבי  של  להתגלות 
אבשלום קיל, שליח הרבי ורב הישוב גן נר, 
קלט לפתע, שהאברך היושב קצת שמאלה, 
שליח  סלונים,  חיים  הרב  לשולחן,  מעבר 
בנו  בעצם  הוא  שבצרפת,  דיז'ון  בעיר  הרבי 
ע"ה,  סלונים  משה  הרב  יבדלחט"א  של 
בארץ  חב"ד  ספר  בתי  רשת  מנהל  שהיה 

הקודש.

ניצוץ של התרגשות עלה בעיניו של הרב 
"אבא  סלונים:  חיים  לר'  אמר  והוא  קיל, 
מכאן  שלי"...  לחיים  המורה  היה  שלך 
והלאה, הסיפור זרם מעצמו וריתק את כל 

המתוועדים. 

"זה היה בשנת תש"מ. אני ואשתי היינו 
חתן וכלה ושאלנו את הרבי אם נוכל לצאת 
ששנינו  ענה  הרבי  טבעון.  בקרית  לשליחות 
לפי  טבעון.  בקרית  ולעבוד  לגור  צריכים 
לאשתי  רק  עבודה  מקום  היה  הטבע,  דרך 
יעצו  חב"ד  עסקני  בלבד.  חדשים  ולשלשה 
מהרגע  סלונים.  משה  הרב  עם  שנדבר  לנו 
נפתח  בזכותו  הסתדר.  הכול  אותו,  שפגשנו 
טבעון,  בקרית  חב"ד  ספר  בית  מהרה  עד 
ומאות  ל-140,  מ-40   עלה  הילדים  מספר 
וגם...  החסידות,  בדרך  התחנכו  ילדים 
אברכים  ולעוד  לאשתי  לי,  עבודה  היתה 

ונשים לא מעטים".

גילה, דרמסאלה וקצין בצבא

הרבי  שליח  גם  ישב  זו  בהתוועדות 
התלמוד  ומנהל  בירושלים,  גילה  בשכונת 
תורה, הרב הירש פרבר. הרב פרבר התחיל 
שזה  הבנו  בסופו  שרק  מרגש,  סיפור  לספר 
הרב  סיפר  וכך  ביותר.  אישי  סיפור  בעצם 

פרבר:

לפני מספר שמים, ישבתי במשרד, עסוק 
וטרוד בבעיות התלמוד תורה. לפתע הגיעה 
מוזר  מכתב  השולחן  על  לפני  והניחה  בתי 
ביחידה  קצין  מאת  באינטרנט,  שפורסם 
מובחרת, שנמצא בטיול בהודו. בתחילה לא 
הבנתי מה קשור אלי כל המכתב, אבל בסוף 

הבנתי ושמחתי.

וכה כותב הקצין מהודו (תוכן):

שליחי  אתם  חב"ד.  שליחי  "אליכם 

לכם  יש  כוח  איזה  מושג  לכם  אין  האור. 
האור  את  להפיץ  צריכים  אתם  בידיים. 
עצמו  את  מציג  וכעת  העולם".  בכל  הזה 
אני  יותם,  לי  "קוראים  המכתב:  כותב 
קצין ביחידת עוקץ. כבר 8 שנים אני בהודו 
ומחפש רוחניות. כשהגעתי לכאן, נדרתי נדר 
מעוניין  ואני  בטיול,  נמצא  שאני  שלמרות 
להכיר את כל המקומות המעניינים בהודו, 
אני  אופן  בשום  ששם  אחד  מקום  יש  אבל 
לא אכנס, וזהו בית חב"ד. אני שונא חרדים, 
שום  לי  ואין  מעלליהם,  כל  את  מכיר  אני 

כוונה ללמוד מהם או לפגוש אותם.

"לפני מספר שבועות, ישבתי עם חברים 
מבחוץ,  שמעתי  לפתע  קפה.  בבית  הודים, 

קולות תרועה מוזרות, ששומעים בדרך כלל 
הסתכלתי  מקומיים.  ובתהלוכות  בטקסים 
לפתע  תהלוכה.  שום  היתה  לא  החוצה, 
ציציות  וחליפה,  כובע  עם  בחור  ראיתי 
עומד  והוא  מכנסיו,  מצידי  משתלשלות 
בעיניי,  חן  מצא  דווקא  הוא  בשופר.  ותוקע 
שהוא  לי  שנראה  מסביבי  לחברים  ואמרתי 
עומד להיכנס לכאן. ואכן הבחור נכנס לבית 
הקפה, וחיפש בעיניו אם יושבים בו יהודים. 
והוא  עלי,  הצביעו  מיד  ההודים  החברים 
ניגש אלי ושאל לשמי. הוא אמר לי שהיום 
לארוחה  אותי  מזמין  והוא  אלול  חודש  זה 
לא  בכלל  שהוא  הרגשתי  מיד  חב"ד.  בבית 
שאני  שחשבתי  החרדים  כל  כמו  גרוע  כזה 
שם.  אני  ומאז  חב"ד,  לבית  נכנסתי  מכיר. 

רק בכינוס 
השלוחים

יש סיפורים שקורים רק בכינוס השלוחים. רק בכינוס פוגשים 
אפשר  תבל,  קצווי  מכל  שלוחים  אלפים  ארבעת  אחת  בבת 
לברר אצל השליח מוונצואלה, מה שלום המשפחה שהגיעה 
ממטולה  דני  איך  שיספר  מנאפאל  השליח  או  שאן,  מבית 
התקדם ביהדות, וכן הלאה. הרב ישראל בוטמן מנהריה פוגש 
הרי  טוב"  "מזל  לו  ואומר  השרון,  מהוד  טל  שמשון  הרב  את 
אנחנו מחותנים עכשיו. הרב טל קצת מתפלא, איך "מחותנים" 
אם הילד שלי הכי גדול בן 17? הרב בוטמן טורח ומסביר: הרי 
רכזת  דקלה,  עם  השתדך  השרון,  מהוד  התשובה  בעל  דוד, 
הגנים בנהריה. אז אנחנו לא מחותנים?!... • רשמים ואפיזודות 

מכינוס השלוחים, מזווית ראייה של שליח

מאת הרב יעקב שמולביץ
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ולא  חיפשה  שלי  שהנשמה  מה  את  גיליתי 
שיעורים  גיליתי  שנים.  שמונה  כבר  מצאה 
ושמחה  אמיתית,  ישראל  אהבת  מעניינים, 

חסידית בכל רגע ורגע.

 – במכתבו  יותם  ממשיך   – "השבוע" 
ענקית,  חתונה  גדולה.  שמחה  כאן  "היתה 
אבל רק חתן, בלי כלה. מה מתברר? הבחור 
שמפעיל כאן את בית חב"ד, מארגן מסיבת 
חתונה, כי אחיו מתחתן הערב בארץ ישראל 
והוא לא יכול לנסוע לחתונה, אז עושים לו 
ב"חתונה",  השתתפתי  גדולה.  מסיבה  כאן 
חמשה  תזמורת  אמיתית.  שמחה  היתה  וזו 
עשרות  מהארץ,  מטיילים  כולם  נגנים, 
עשרות  ועוד  מהארץ...  כולם  מלצרים, 
מהארץ.  מטיילים  כולם  ורוקדים,  סועדים 
כולם היו שותפים לשמחה שנמשכה כמעט 
כל הלילה. בסיום הערב ניגשתי לשליח של 
בית חב"ד, ושאלתי אותו מדוע הוא לא נסע 
לחתונה של אח שלו. אתם יודעים מה הוא 
ענה לי? "אם אני אסע, מי יהיה פה?" ככה 

זה חב"ד, מסירות נפש עד הסוף".

כשסיימתי  רק  פרבר:  הרב  ומסיים 
מדובר.  במי  הבנתי  המכתב,  את  לקרוא 
שבועות  לכמה  שנסע  יוסי  שלי  בבן  מדובר 
אחיו  לחתונת  הופיע  לא  ואכן  להודו, 
שהתקיימה שבועיים קודם לכן. עכשיו אני 

מבין למען מה היה הקרבן...

אומן, צ'רקאס וכפר חב"ד

 ,770 של  מזרח  לצד  שולחנות  כמה 
נוספים  חסידים  עשרות  כמה  יושבים 
הרב  הוא  הסיפור  מספר  כאן  ומתוועדים. 
צ'רקאס  בעיר  הרבי  שליח  אקסלרוד,  דב 

שבעומק רוסיה:

במחוז  עיירה  היא  מסביר,  הוא  אומן, 
באומן  ביקרתי  כשנה  לפני  צ'רקס.  העיר 
ופרסמתי שאנו פותחים בית ספר יהודי עם 
יכול  שמעוניין  ומי  צ'רקאס,  בעיר  פנימיה 
לרשום לשם את ילדיו. לפועל, אף אחד לא 

נרשם, וממילא לא נפתחה הפנימיה. 

אחד  ילד  הגיע  שבועות,  כמה  כעבור 
הספר  לבית  אותו  לרשום  בקשה  שאמו 
את  לקחנו  ולמעשה  הסכמנו  ולפנימיה. 
הילד ל"פנימיה" של המשפחה שלנו בבית... 
 – ילדינו  חמשת  עם  ביחד   – אצלנו  גר  הוא 
במשך כל השנה. כעת הוא כבר גדול ושלחנו 
צ'רנוביל,  ילדי  לפרוייקט  חב"ד  לכפר  אותו 
הטיפול  על  שמעה  שאמו  נוסף  ילד  כולל 
בכינוס  כעת,  רק  בילדים.  חב"ד  של  הטוב 
השלוחים, קיבלתי ד"ש מכפר חב"ד, ששני 
יפה  ופורחים  מתאקלמים  "שלי"  הילדים 

בכפר חב"ד.

מדריד, באר שבע ומודיעין

שולחן אחד, מזרחה, ב-770, פגשתי את 
שבע.  בבאר  הרבי  שליח  כהן,  אברהם  הרב 
הוא חיפש את הרב יצחק גולדשטיין, שליח 
מספר  למה?  כך  וכל  ספרד.  במדריד,  הרבי 

הרב כהן:

בדרכי לכינוס, בטיסה מאיסטנבול לניו 
יורק, ישב לידי איש עסקים מהעיר מודיעין 
מאומצת  בעבודה  הטיסה  כל  שקוע  שהיה 
הצלחתי  זאת  למרות  שלו.  הנייד  במחשב 
לפתוח אתו בשיחה ולספר לו שאני מחסידי 
עיניו.  אורו  מחב"ד,  שאני  כששמע  חב"ד. 
מחסידי  נושן  ישן  ידיד  לו  שיש  סיפר  הוא 
"הוא  במדריד.  הרבי  כשליח  המכהן  חב"ד 
כל כך אצילי, הרב גולדשטיין" שח לי איש 
המדוייק  המינון  את  יודע  "הוא  העסקים, 
לך  להיכנס  לא  אבל  עליך,  להשפיע  איך 
אוהב...".  אני  כך  בדיוק  מידי.  יותר  לחיים 
שבדיוק  העסקים,  לאיש  הסביר  כהן  הרב 
אותו  ממש  הוא  מודיעין,  בעיר  השליח 
המינון  את  שיודע  ואצילי  עדין  טיפוס 

המדוייק...

הרב  את  מחפש  כהן  הרב  עכשיו 
כרטיס  את  לו  להעביר  כדי  גולדשטיין, 
לסגור  כדי  ממודיעין,  היהודי  של  הביקור 
החב"די,   הקשר  את  ולהמשיך  המעגל  את 

המגיע לכל פינה בעולם.

ונציה, באר שבע וים המלח

ממשיך ומספר הרב אברהם כהן:

שיחי',  חתני  קריצ'בסקי,  חיים  הרב 
הינו שליח תורה בבאר שבע. הוא הגיע לפני 
כנסת  בבית  תורה  שיעור  למסור  שנה  כחצי 

עשיר  יהודי  שם  ישב  שעה  באותה  בעיר. 
מכן  לאחר  וביקש  השיעור  סוף  עד  שחיכה 
לשוחח עם כבוד הרב. היהודי, התברר, הוא 
למשאבות  שרות  ומתן  לייצור  מפעל  בעל 
היהודי  המציא  לאחרונה  תעשייתיות. 
במשאבות,  דליפה  למניעת  עולמי  פטנט 
לייצור  בע"מ  חברה  להקים  רוצה  והוא 
שהרב  מבקש  הוא  כעת  החדש.  הפטנט 
את  יביא  הרב  בעסק;  שותף  יהיה  מחב"ד 
רווחים  ויקבל  תורה,  ושיעור  המזוזות 

באחוזים המתאימים.

נסחרת  כבר  החברה  נחתם,  החוזה 
בבורסה, וגם הרווחים וגם שיעורי התורה 

זורמים כמתוכנן. 

מדוע  העשיר  היהודי  סיפר  לבין  בין 
בחברה  שותפים  יהיו  שחב"ד  רצה  כה  הוא 

הכלכלית:

היינו  היהודי,  סיפר  שנתיים,  לפני 
בטיול בונציה כחמישה עשר איש. הגיע יום 
סעודת  לאכול  איפה  לנו  היה  ולא  שישי, 
לצלצל  הציע  בקבוצה  החברים  אחד  שבת. 
לבית חב"ד. אני אמרתי שזו שטות להזמין 
שבת.  כניסת  לפני  שעות  כמה  עצמנו  את 
אבל  לכולם?  אוכל  להכין  יספיק  הוא  איך 
החבר צלצל, והשליח אמר שכולם מוזמנים 
האמנו  ולא  חב"ד,  לבית  הגענו  בשמחה. 
ערוכים  היו  השולחנות  עינינו.  למראה 
בשפע, והשליח עבר מאחד לשני ודאג שלא 
יחסר שום דבר. בנוסף למאכלים הטעימים, 
סיפורים  תורה,  דברי  לנו  סיפק  גם  השליח 
אווירה  והיתה  זמירות  שרנו  חסידיים, 
בבית  היינו  השבת  כל  ונהדרת.  מופלאה 

חב"ד, וזכינו לחוויה של פעם בחיים.

ניגשתי  היהודי,  מספר  שבת,  במוצאי 
לטובה  מופתע  שאני  לו  ואמרתי  לשליח 
ידע  הוא  איך  לדעת  חייב  ואני  מהאירוח, 
כל  את  לנו  להכין  טרח  וכך  שנבוא  מראש 

צרכי השבת? 

הוא  יותר.  עוד  אותי  הפתיעה  תשובתו 
קבוצות  מארח  הוא  שבת  כל  שכמעט  אמר 
לכל  מזון  מכין  הוא  ותמיד  ואחרות,  כאלו 
את  מממן  ומי  אותו,  שאלתי  שיבוא.  מי 
שלפעמים  אמר  הוא  הללו?  הסעודות  כל 
לבית  ותורמים  מבינים  שגם  אורחים  יש 
גייסתי  ומיד  הרמז,  את  הבנתי  חב"ד. 
שכיסה  נאה  סכום  הקבוצה  חברי  מכל 
נוספות.  קבוצות  עבור  גם  ההוצאות  את 
יהודי  גוף  בעולם  יש  שאם  למדתי  אני  אבל 
שדואג לעם ישראל בלי אינטרסים אישיים 
סיים  ולכן,  חב"ד.  זה   – מפלגתיים  או 
שותפים  יהיו  שחב"ד  מעוניין  אני  היהודי, 
בחברה שאני מקים, כדי שיהיה ברכה לכל 

עם ישראל.

מיחידת  הקצין  כותב  וכה 
בהודו:  ששהה  'עוקץ' 
אתם  חב"ד.  שליחי  "אליכם 
שליחי האור. אין לכם מושג 
בידיים.  לכם  יש  כוח  איזה 
את  להפיץ  צריכים  אתם 

האור הזה בכל העולם". 
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 מלחמה מתמשכת 
בחושך הגלות

בפרשתנו מסופר שלאחר שיעקב הצליח 
את  לארץ-ישראל  ולהכניס  בנחל  להעביר 
נוספת  פעם  שב  ורכושו,  ילדיו  נשותיו,  כל 
ואחרונה לחוץ-לארץ כדי להכניס לארץ את 
קטנים"),  ("פכים  האחרונים  רכושו  פריטי 
ונאבק  הרשע  עשו  של  מלאכו  לו  ארב  ואז 
בה  והיו  הלילה  כל  נמשכה  המלחמה  בו, 
יעקב  הצליח  אחת  לא  ומורדות,  עליות 
הוא  אך  הרע,  המלאך  את  ולהפיל  להכניע 
במלחמתו  והמשיך  קם  ובעקשנות  נכנע  לא 

ואף הצליח לפגוע בכף-ירך יעקב.

מול  שכן  ביותר,  קשה  היתה  המלחמה 
עשו  של  מלאכו  ניצב  ודם,  בשר  איש  יעקב 
עצומים  כוחות  בעל  רוחני  מלאך  שהוא 
עלות  עם  דבר  של  בסופו  אך  ונשגבים, 
השחר, בכוח גבורתו של יעקב ונס שעשה לו 
והכניע  ניצח  יעקב  עה"פ)  (רשב"ם  הקב"ה 
לארץ  להכנס  והצליח  הרע,  המלאך  את 

הקודש.

זכרון מאבקו של יעקב במלאך לא נשאר 
בשל  מעשית,  השלכה  לו  יש  אלא  ערטילאי 
יעקב,  שבירך  הנשה  בגיד  המלאך  פגיעת 
השנה  גיד  לאכול  לא  ישראל  בני  כל  נצטוו 
(וישלח  התורה  ובלשון  וחיות,  בהמות  של 
לב, לג) "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד 

ירך  בכף  נגע  כי   .. הירך  כף  על  אשר  הנשה 
והזוהר  רשב"י  ולדעת  הנשה".  בגיד  יעקב 
אלא  באכילה  רק  אינו  הנשה  גיד  איסור 
לאכול  לתת  אסור  לכלב  אפילו  בהנאה,  גם 
ענין  עצם  ההלכה.  דעת  כך  (ואין  הנשה  גיד 
הזכרון בגיד הנשה נתבאר באריכות ובאופן 

נפלא, בלקוטי שיחות חלק ל עמוד 148). 

אירעו  ונסים  מאורעות  ספור  אין 
מיוחד  כולם  ומבין  חייהם,  בימי  לאבותינו 
נצטווינו  שאותו  יעקב,  של  זה  מאורע  הוא 
אכילת  איסור  במצות  דורות  לדורי  לזכור 
השלכה  זה  שלמאורע  משום  הנשה,  גיד 
נצחית לחיי כלל ישראל במשך כל הדורות:

מסמלת  עשו  של  בשר  יעקב  מלחמת 
עם  של  המתמשך  והמאבק  המלחמה  את 
ישראל לאורך כל הדורות מול כוחות הרשע 
מסמל  יעקב  של  הסופי  ונצחונו  והטומאה, 
ונותן כוח לנצחון הסופי של ישראל על אותו 
כוחות רשע בסוף כל הדורות ("מעשה אבות 

סימן לבנים"):

הרפה  לא  עשו  של  הרע  שהמלאך  כמו 
סף  על  כשהוא  אפילו  יעקב  מול  במאבקו 
והטומאה  הרע  כוחות  כך  לארץ,  הכניסה 
בכל  במאבקם,  מרפים  לא  השליליים 
מנסה   – יעקב   – שהיהודי  שעה  ובכל  עת 
תוקפים  השלימה,  לגאולה  ולבוא  להתקרב 
את  למנוע  כדי  בו,  ונאבקים  היהודי  את 
בגאולה  ולזכות  הקודש  לארץ  כניסתו 

האמיתית והשלימה.

כשם שלמלאך הרע היו כוחות אדירים 
שהצליח להכות, לפגוע ולשבור את כף הירך 
יעקב   – הקדושים  שבאבותינו  הבחיר  של 
עוצמה  הרעים  הטומאה  לכוחות  כך  אבינו, 
אדירה וחזקה לשבר ולפגוע ביהודי, ובלשון 
חז"ל "רמז לדורות שיבוא דור שיתגבר עשו 

עליהן עד שיהיה קרוב לקעקע ביצתן". 

המאורע  סיפור  את  מספרת  התורה 
שיעקב  כשם  רוחנו:  ולחזק  לעודד  כדי 
אדירה  עוצמה  בעל  מלאך  מול  התמודד 
לא  בירכו  לפגוע  הצליח  שהמלאך  ולמרות 
עם  דבר  של  ובסופו  במאבק  והמשיך  נכנע 
עלות השחר ניצח והכניע את המלאך והפכו 

לטוב, שהמלאך בעצמו בירך את יעקב;

כך בני ישראל "אף-על-פי שיעברו צרות 
לעולם  אלא  ייאבדו,  לא   .. בגלות  רבות 
והנצחון  ה"חינוך"),  (לשון  זרעם"  יעמוד 
השחר",  עם "עלות  יבוא  הסופית  וההכנעה 
בגאולה האמיתית והשלימה, כדברי הנביא 

ישעיה (נח, ח) "אז יבקע כשחר אורך גו'".

הפגיעה ב"גיד הנשה"

באחד  המלאך  של  האמורה  הפגיעה 
הנשה,  גיד   – אבינו  יעקב  של  גופו  מאברי 
פגיעת  את  הקדוש,  הזוהר  מסביר  מסמלת, 
השנה:  מימות  אחד  ביום  הטומאה  כוחות 
תשעה באב, בו חרב בית המקדש (כי שס"ה 

שולחן שבת

מאבק ונצחון יעקב ב"שר של עשו" 

- גלות וגאולה 
עלינו  עשיו,  של  שרו  עם  יעקב  של  מאבקו  את   • בצדו  וגזירה  פשרות  חסר  מאבק 
לזכור לדורי דורות • יהודי יכול לנצח אפילו מלאך כדי להגיע לאור היום של הגאולה 
לאור  והחסידות  הקבלה  חז"ל,  מדרשי  לפי  לפרשת-השבוע,  ומרתק  מיוחד  מבט   •

תורת חב"ד
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ימות  שס"ה  כנגד  הם  האדם  של  הגידים 
תשעה  יום  כנגד  הוא  הנשה  וגיד  השנה, 

באב).

(בראשית  הפסוק  בדברי  רמוז  הדבר 
"את"  המילה  הנשה",  גיד  "את  לב)  לב, 
תשעה  זה  תשעה",  "אב  תיבות  ראשי  היא 
המלאך  של  והפגיעה  המקדש,  חרב  בו  באב 
בגיד של יעקב היא היכולת שלו לפגוע בבית 
בצעדתו  המשיך  שיעקב  וכשם  המקדש. 
כך  הנשה,  בגיד  הפגיעה  למרות  והליכתו 
היהודי לא מתייאש מחשכת הגלות וחורבן 

המקדש, והוא ממשיך בצעדיו לגאולה.

דבר נוסף מסמלת הפגיעה בגיד הנשה – 
פגיעה כספית במוסדות התורה:

גיד הנשה נמצא ברגלים המעמידים את 
תם  תורה "איש  איש  שיעקב  והיות  האדם, 
מסמל  שלו  הנשה  גיד  הרי  אוהלים"  יושב 
את אנשי הצדקה והחסד "תומכי התורה", 
להחזיק  בכספם  ומסייעים  התורמים 
התלמידים  שיוכלו  התורה,  מוסדות  את 

להתמיד בלימודם ברווחה ובמנוחת נפש. 

הפגיעה בגיד הנשה מסמלת מצב גלותי 
שהיצר הרע אמנם לא מצליח לפגוע בלומדי 
בהם  לפגוע  מנסה  הוא  אבל  עצמם,  התורה 
על-ידי גיד הנשה, אלו התורמים והמסייעים 
בכספם, שימנעו מלתרום למוסדות התורה, 
על  "צולע  בבחינת  יהיו  התורה  ומוסדות 

יריכו", ללא אמצעים כספיים נאותים.

גם עם מצב קשה זה הצליח יעקב אבינו 
לעמוד ולהתמודד ולקום על רגליו ולהמשיך 
הקדושה  האלוקית  הארץ  אל  בצעדתו 

למרות היותו צולע.

כמו המלאך שהתמודד מול יעקב אבינו 
מנסים  הרע  כוחות  כך  אפשרית,  דרך  בכל 
דרך  בכל  הגאולה  ביהודי ולמנוע את  לפגוע 

אפשרית:

כחבר  ליעקב  נדמה  המלאך  תחילה 
על  חז"ל  שפירשו  כפי  טובה,  עצה  המשיא 
המילים "ויאבק איש עמו" "לשון ויתקשר", 
"שמתקשרים  ויחבקהו",  כמו  "ויחבק, 
הציג  הוא  ביחד",  זה  עם  זה  ומתחבקים 
לעזור  המנסה  יעקב  של  כידיד  עצמו 
ידידותיות  בדרכים  עצות,  לו  ולייעץ  לו 
הגאולה...  אל  לארץ  להכנס  איך  וחבריות, 
אבל בעצם כל מעשיו ודרכיו לפגוע בקדושת 
יעקב אבינו ולמנוע ממנו את הכניסה לארץ 

המובטחת.

אחר כך, מספר המדרש, שהמלאך הרע 
ליעקב:  ואמר  ושודד-דרכים  כרוצח  הופיע 
יעזור  אני  בינינו,  שותפות  ונעשה  "הבה 

היתה  כוונתו  כשכל  לי",  תעזור  ואתה  לך 
שותפות,  עמו  שיעשה  הצדיק  את  להפחיד 
האחת  שמטרתה  וערמה  תחבולה  שכולה 

והיחידה לפגוע בו.

היצר- לעיתים  הגלות  במאבק  גם  כך 
לפעול  שלא  עצה  המשיא  כידיד  נראה  הרע 
סיבות  בשל  המעינות  הפצת  של  פעולות 
באיומים  מאיים  הוא  ולעיתים  שונות, 

והפחדות.

המאבק במשך כל שעות הלילה

ארוך  היה  יעקב  של  שמאבקו  כשם 
מתחילתו  הלילה  שעות  כל  במשך  וממושך 
הטומאה  כוחות  של  המאבק  כך  סופו,  ועד 

נגד היהודי נמשך כל ימי חושך הגלות:

בתחילת  נמצא  כשהיהודי  רק  לא 
(תחילת  השלימה  לגאולה  והמסע  הדרך 
אלא  להפריע,  מנסה  הרע  המלאך  הלילה) 
הגלות  של  והסופים  האחרונים  ברגעים  גם 
(סוף הלילה). וכמו שהיה אצל יעקב אבינו, 

הקדושה  לארץ  הכניס  שכבר  לאחר  שגם 
בסך-הכל  וילדיו,  שפחותיו  נשותיו,  את 
נותרו רק מעט "פכים קטנים", עבודות גמר 
וסיום קטנות אחרונות בגלות המרה בחוץ-

לארץ – גם אז המלאך הרע אינו מרפה! הוא 
אחרונים,  גסיסה  בפרפורי  כוחו  את  מנסה 
אולי יצליח ברגע האחרון למנוע מיעקב את 

הכניסה לארץ והגאולה השלימה.

"ויאבק איש עמו" אומר הזוהר הקדוש 
זה גם מלשון אבק, שזה לדברי הזוהר אפר 
יתרונות  בו  שיש  מעפר  ובשונה  שריפה, 
טובים ומועילים, שהוא מצמיח את כל מיני 
באפר  הרי  וטובים,  מתוקים  וירקות  פירות 

לא צומח שום דבר.

הדבר מסמל את טענת היצר-הרע: הנך 
במעשי  הצלחה  רואה  ואינך  ועושה  פועל 
ידיך, פעולותיך כאפר שאינו מצמיח פירות, 
כל  קרובה,  לגאולה  הבטחות  הרבה  כל-כך 
לזירוז  ומצוות  טובים  מעשים  הרבה  כך 
הגאולה ועדיין לא נושענו, לא זכינו לגאולה, 
אם-כן מדוע עליך לטרוח ולעמול הלא אינך 

רואה פרי בעמלך.

ועוצמה  כוח  היהודי  מקבל  זה  למצב 
התייאש,  ולא  נכנע  שלא  אבינו  מיעקב 
והמשיך להאבק ולהילחם לנצחונו, בהיותו 
לנצח  לו  שיעזור  יתברך  בה'  ובוטח  מאמין 

את רע ולהגיע לגאולה ולישועה קרובה.

רגע ההכרעה והנצחון

המלאך  נכנע  השחר,  עמוד  כשעלה  מיד 
הרע מפני יעקב, ואף נעמד לרשותו של יעקב 
ובירכו. מכאן סימן לכל יהודי שכאשר הוא 
יאיר עצמו באור התורה הקדושה, ובמיוחד 
במאור שבתורה זו תורת החסידות ובלימוד 
יאיר  הוא  הרי   – ומשיח  גאולה  בעניני 
אפילו  וכך  התורה,  של  הגדול  באור  עצמו 
אותו  להכות  הצליח  כבר  הרע  המלאך  אם 
להפכו  ועוד  להכניעו  יצליח  הוא  בו,  ולפגוע 
לו  ויסייע  יברכהו  הרע  שהמלאך  לקדושה, 

לקדושה ולטובה.

שלנו,  השבוע  שבפרשת  למדים  נמצאנו 
ניתן הכוח להאיר ולנצח את מחשכי הלילה 
יעקב  של  והחסידות  התורה  באור  הגלותי 
בגאולה  בימינו  במהרה  ולזכות  אבינו 

האמיתית והשלימה, בקרוב ממ"ש.

מקורות – זוהר לפרשת השבוע. פרשני המקרא. 
ועיין גם בלקוטי שיחות חלק ל, עמוד 148. ועוד.

והערות-הארות  ולתגובות  ישירות  המייל  לקבלת 
ryk613@gmail.com :שיתקבלו בשמחה, למייל

nt,: vrc hux; erxhe rc tzurh c, jpr _ gne jpr

נמצא  כשהיהודי  רק  לא 
והמסע  הדרך  בתחילת 
בתחילת  השלימה  לגאולה 
מנסה  הרע  המלאך  הלילה 
ברגעים  גם  אלא  להפריע, 
של  והסופים  האחרונים 
הלילה).  (סוף  הגלות 
יעקב  אצל  שהיה  וכמו 
שכבר  לאחר  שגם  אבינו, 
את  הקדושה  לארץ  הכניס 
וילדיו,  שפחותיו  נשותיו, 
"פכים  מעט  רק  נותרו 
קטנים", עבודות גמר וסיום 
בגלות  אחרונות  קטנות 
המרה בחוץ-לארץ – גם אז 

המלאך הרע אינו מרפה! 
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לחיים לחיים!
אחיי האהובים בארץ הקודש!

שוב  ששמעתי  מפורסם  די  סיפור  ישנו 
במשך השבוע:

היה  ויינברג  יוסף  ר'  של  המקורבים  א' 
זקוק לתשובה מהרבי באופן דחוף מאוד. הרב 
חדר  על-יד  בזריזות  ל-770  הגיע  ויינברג 
השעה  לרבי.  פתק  להכניס  וביקש  המזכירות 
נכנס  כבר  חודקוב  והרב  מאוחרת  הייתה 
לחדרו של הרבי, כרגיל בתקופה ההיא שלפני 
שהרבי נסע לבית הי' נכנס הרב חודקוב לרבי 

 .
המצב לחוץ.. מה עושים? – הרב ויינברג 
של  הדלת  בחריץ  הפתק  את  לתחוב  מחליט 
הרב  שכאשר  מקווה  כשהוא  הק',  חדרו 
הנופל  לפתק  לב  ישים  הוא  יצא  חודקוב 
ולא  יצא  המזכיר  אך  שליט"א.  לרבי  ויגישו 
מספיק  ויינברג  הרב  הנופל.  לפתק  לב  שם 
ממקומו,  קם  הרבי  שם-לב.  שהרבי  לקלוט 
דקות  בתוך  הפתק.  את  והרים  התכופף 
על  כמענה  מהרבי  התשובה  יצאה  ספורות 

הפתק.
למחרת, כתב הרב ויינברג מכתב לרבי בו 
הוא מבקש סליחה על-כך שגרם לרבי לטרוח 
הרבי  של  תשובתו  הייתה  וזו  ולהתכופף. 

שליט"א (בתרגום): 
ובפרט  להרים,   – ענייני  כל  זהו  'הרי 

דברים כאלו שאחרים לא שמו-לב'.
* * *

כסלו –  חודש  של  בעיצומו  נמצאים  אנו 
חסידיים.  במועדות  המרובה  הגאולה,  חודש 
כסלו.  י"ט  ותיכף  כסלו  לי"ד  הגאולה  חג  בין 
את  המשפיעים  מא'  שמעתי  בהתוועדות 

לחודש  חדש  מבט  שנותנת  הבאה,  הנקודה 
הנפלא הזה:

'כוח  את  בטבע  יש  אדם,  כבני  לנו 
מצד  שכולנו,  אומרת  זאת  המשיכה'. 
חיי   – מטה  לכיוון  תמיד  נמשכים  הטבעיות 
וכפי  להיחלש,  נוטים  השגרתיים  העבודה 
לכל  'נאבד'  השנים  שבמשך  במוחש  שנראה 
אחד קצת מהחיות וה'שטורעם' שהיו לו בכל 
לקפוץ  תמידית  עבודה  על-ידי  ורק  עניין, 
מתקדמים  אנחנו   – הטבעיות  מעל  ולעלות 

ועולים. 
מתנה  הם  החסידיים,  היומי-דפגרא 
'מנוף'  מעין  מהווים  הם  בשבילנו.  מהרבי 
הרצוי,  למקום  שוב  אותנו  ומעלה  שמגביה 
השנה  ימי  במהלך  וכך,  הנכון.  למקום 
ועוד  עוד  מהרבי  מקבלים  אנו  השגרתיים 
'חג-גאולה'  'יום-הבהיר',  כל  כמו  מתנות 
וכדו' שמקפיצים אותנו מעלה. וגם אחרי זה 
– אנו נמשכים שוב מטה – ובא הרבי ומגביה 
אותנו שוב. רק צריך לחיות את הימים האלו, 

לנצל את המתנות כדבעי. 
'הרי זהו כל ענייני – להרים'...

לחיים! 
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לחיים! לחיים ולברכה!
כסלו,  י"ד   – הגדול  היום  ובא  קרב  הנה 
מיט  פַארבונדן  מיר  מ'הָאט  ווָאס  טָאג  'דער 
שקישר  [=היום  מיר'...  מיט  אייך  און  אייך 

אותי עמכם ואתכם איתי.] 
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עצומה  שמחה  אחד  כל  בלב  נותנות  כאלו  מילים 
שקישר'  ש'היום  שאמר  שמעתי חסיד  הזה.  כשמתקרב היום 
זה על-דרך יום כיפור ש'עיצומו של יום מכפר' ולא משנה מי 
ולא  מקשר' –  יום  של  'עיצומו  כאן  אז  מעשיך –  ומה  אתה 

משנה מי אתה ומה מעשיך. יום של התקשרות עצמית.
נמצאים כאן אצל המלך, בד' אמותיו ממש, וכל רגע כזה 
שנה  כמו  חג  אותו  לא  זה  לגמרי...  אחרת  להיות  הופך 

שעברה...
מענדי, אצל הרבי שליט"א.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

Open till    
9:30PM

  
  

     

     -. .
www.as-silver.co.il    052/7693545    ww& 3700
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המטה לשלימות העם והארץ

ברכת ידידים 
לידידינו ורעינו היקרים, אהובים ונחמדים על הבריות, 

מקדשי שם חב"ד, שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בשכונת גאולים (בקעא) - ירושלים, מראשי מפיצי
בשורת הגאולה, עוזרים ומסייעים "במלחמת ה' " 

והצלת העם והארץ

הרב אריה שי' לוי 
מנהל ישיבת חב"ד "ופרצת קטמון"

וזוג' הנכבדה, אשת חיל עטרת בעלה, מרת שרה תחי'
לרגל הולדת בתם החיילת בצבאות ה'

דבורה לאה תחי' בשעטומ"צ
 

יה"ר שיזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים, וירוו ממנה 
רוב נחת יהודי חסידי אמיתי, בתוך שאר כל יוצאי חלציהם,ויצליחו 

בשליחותם הנצחית להביא את התגלותו השלימה והסופית של 
הרבי מלך המשיח לעין כל, תיכף ומיד ממ"ש!

 
בשם רבני המטה

הרב שלום דובער הלוי וולפא
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bvdho

ntb"a
sucrh gcrh,

f,r
aru,h vxgu,
cnjhrho nuzkho

JJFK
LGA
NEWARK    $62+

Airport pickup

$32

4444-446-817

Keter
Van Service
Reasonable Prices

ebsh
kv-drshv
butre

tparu, thxu; nasv v,gupv
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(ע"פ סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 124)
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העלון
 לילדי אנ"ש

משיח יום יום

סיפור בהמשכים

חיילים בהפסקה

ה ֻאלָּ ְטִעיָמה ֵמַהגְּ

למרות הכל

מה דעתכם?

בוֹדוֹ ְמַמֵהר? ְלֵהיָכן כְּ

הּוְטָלה ָעַלי. ִליחּות שֶׁ ַע ֶאת ַהשְּׁ ְלַבצֵּ

ִליחּות? ֵאיזוֹ שְׁ

ו  ֵעשָׂ ֶאת  ְלָהִכין  ּנוְֹתָרה.  שֶׁ ִחיָדה  ַהיְּ ִליחּות  ַהשְּׁ
ה. ֻאלָּ ַלגְּ

ַלח אוְֹתָך? שָּׁ ְסִליָחה, ִמי ָאַמְרתָּ שֶׁ

ִליָט"א. י שְׁ ָהַרבִּ

י? ִדּיּוק ָאַמר ְלָך ָהַרבִּ ּוַמה בְּ

ָלֶלֶכת  נוָֹסִפים  לּוִחים  שְׁ ְוַעל  ָעַלי  ִצוָּה  הּוא 
ְפִקיֵדנּו  תַּ ה.  ֻאלָּ ַלגְּ אוֹתוֹ  ּוְלָהִכין  דוֹל,  ַהגָּ ְלָאִחיו 
ֲאדוֵֹננּו  ל  שֶׁ ְלבוֹאוֹ  ְרַקע  ַהקַּ ֶאת  יר  ְלַהְכשִׁ הּוא 

נּו. מוֵֹרנּו ְוַרבֵּ

ַעְצמוֹ,  יַע ְלָאִחיו בְּ ִליָט"א לֹא ָיכוֹל ְלַהגִּ י שְׁ ָהַרבִּ
ל ָהֲעבוָֹדה? ְוַלְחסְֹך ָלֶכם ֶאת כָּ

ָתה  נֶֶּעשְׂ ֵעת, ִלְפֵני שֶׁ ה כָּ ִליָט"א ִיְתגַּלֶּ י שְׁ ִאם ָהַרבִּ
ְפֵני  בִּ ְלַגְמֵרי  ל  טֵּ ִיְתבַּ ו  ֵעשָׂ שֶׁ ֲהֵרי  ֲהָכָנה,  ֲעבוַֹדת 
ו לֹא ְמֻסגָּל ְלָהִכיל  ב ַהּנוְֹכִחי, ֵעשָׂ צָּ מַּ דוֹל. בַּ אוֹרוֹ ַהגָּ
ּלוֹת  ְלִהְתגַּ ָיכוֹל  י  ָהַרבִּ יַח.  שִׁ ַהמָּ ּלּות  ִהְתגַּ ֶאת 
ִביַרת  ְהֶיה "שְׁ תִּ ְהֶיה שֶׁ ֶרַגע ֶזה, ֲאָבל ַהּתוָֹצָאה תִּ בְּ
ִליל, ְוזוִֹהי  ל כָּ טֵּ ְתבַּ ו תִּ ל ֵעשָׂ ִלים". ְמִציאּותוֹ שֶׁ ַהכֵּ

ה. ֻאלָּ ִדּיּוק גְּ לֹא בְּ

ה? ֻאלָּ ַמִהי גְּ

ָהעוָֹלם.  תוְֹך  בְּ ֱאלֹקּות  ְלַגּלוֹת  ּה  רּושָׁ פֵּ ה  ֻאלָּ גְּ
ְלַהֲעלוֹת  א  ֶאלָּ ָהעוָֹלם,  ֶאת  ל  ּוְלַבטֵּ ּבֹר  ִלשְׁ לֹא 
ֶאת  ְך  ְלַזכֵּ הּוא  ו  ַעְכשָׁ ְפִקיֵדנּו  תַּ אוֹתוֹ.  ְוָלרוֵֹמם 
ו ֵיׁש ּכֹחוֹת  ּלוֹ. לֵעשָׂ ֶֹרׁש שֶׁ יר לוֹ ֶאת ַהשּׁ ו, ְלַהְזכִּ ֵעשָׂ
ָכבוֹת  שְׁ ים בִּ מּוִנים ּבוֹ, ְמֻכסִּ טְּ ים ֲעצּוִמים שֶׁ רּוָחִניִּ
ֵעת  כָּ הוְֹלִכים  ֲאַנְחנּו  ְוַאְכָזִרּיּות.  רַֹע  ל  שֶׁ ָעבוֹת 
ַמת  ְרדֵּ ִמתַּ אוֹתוֹ  ְלעוֵֹרר  ָרה  ַמטָּ בְּ ַהזֶּה,  ָלָאָדם 
ֶאת  ִלְתּפֹס  לוֹ  ְוִלְגרֹם  ּה,  בָּ קּוַע  שָׁ ָהָיה  שֶׁ ַהגָּלּות 
ו ְיַסיֵּם ֶאת  ה זֹאת, ֵעשָׂ נֲַּעשֶׂ ֶרַגע שֶׁ יַָּדִים. בְּ ַעְצמוֹ בַּ

ּלוֹת. י יּוַכל ְלִהְתגַּ ְפִקיד ַהּמּוָטל ָעָליו ְוָהַרבִּ ַהתַּ

ֶרת ְמאוֹד.  ַמַעת קוֶֹסֶמת ּוְמַאְתגֶּ יָמה ִנשְׁ שִׂ ַהמְּ

ָאֵכן...

ָאַמְרתָּ  ָבִרים שֶׁ ְסַלח ִלי ַעל ַהּבוֹטּות, ֲאָבל ַהדְּ
ה  ִציאּות. ַאתָּ לּוׁש ֵמַהמְּ ז תָּ מוֹ ֲחלוֹם פָּ ָמִעים כְּ ִנשְׁ
אי  ַודַּ בְּ לוַֹמר,  כְּ ִביְבָך?  ִמסְּ ּקוֶֹרה  שֶׁ ְלַמה  מּוָדע 
ֱאֶמת ֻמְחֶלֶטת, ֲאָבל  י אוֵֹמר זוֹ  ָהַרבִּ ל ַמה שֶׁ כָּ שֶׁ
ים, ָהעוָֹלם ָרחוֹק  ָכל זֹאת, ִאם ִלְהיוֹת ְמִציאּוִתיִּ בְּ

ה.  ֻאלָּ ְמאוֹד ִמגְּ

ְך? ב כָּ ה חוֹשֵׁ ה ַאתָּ ָלמָּ

ה  דוֹשָׁ ַהקְּ ִליחּות  שְּׁ בַּ ְצִליחּו  תַּ ֱאֶמת  בֶּ שֶׁ יַח  ַננִּ
ֲעַדִין  ְתׁשּוָבה,  בִּ אוֹתוֹ  ּוְלַהְחִזיר  ו  ֵעשָׂ ֶאת  ן  ְלַתקֵּ
ֱאֶמת  בֶּ ל ָהעוָֹלם שֶׁ ֵחֶלק ִמְזָעִרי ְוַאְפִסי שֶׁ ר בְּ ְמֻדבָּ
ל ַמה קוֶֹרה ְסִביְבָך. ֲעבוָֹדה  כֵּ ה. ִהְסתַּ ֻאלָּ מּוָכן ַלגְּ
לֹא  ְכָלל  בִּ ים  ֲאָנשִׁ ַאְלֵפי  ּיוֹת,  ַכמֻּ בְּ ּפֹה  ֵיׁש  ָזָרה 
ִאם  שֶׁ טּוַח  בָּ ה  ְוַאתָּ ַחיֵּיֶהם,  בְּ ֱאלִֹקים  ַעל  ְמעּו  שָׁ
יַע  גִּ ְתׁשּוָבה, ִמיָּד תַּ ְצִליַח ְלַהְחִזיר ָאָדם ֶאָחד בִּ תַּ

ה?   ֻאלָּ ַהגְּ

אוָֹתנּו.  ְך  ְמַחנֵּ ִליָט"א  שְׁ י  ָהַרבִּ שֶׁ ַמה  ִדּיּוק  בְּ ֶזה 
ּקוֶֹרה  שֶׁ ַמה  ָעֵלינּו.  ַהּמּוָטל  ֶאת  ַלֲעשׂוֹת  ָעֵלינּו 
ד  ִליַח ִיְתַמקֵּ ל שָׁ נּו. כָּ לָּ ָבר לֹא ִעְנָין שֶׁ ָסִביב, ֶזה כְּ
ִליַח  שָׁ ל  כָּ ּלוֹ,  שֶׁ ְמקוֹמוֹ  בִּ ְעָינוֹת  ַהמַּ ֶאת  ְלָהִפיץ 
ְסִביָבתוֹ  ֶאת  ְלָהִכין   ֵדי  כְּ ְקִסימּום  ַהמַּ ֶאת  ה  ַיֲעשֶׂ
ים  ֲאָנשִׁ ִמיְליוֵֹני  ֲעַדִין  ָנם  ֶישְׁ ָנכוֹן,  ה.  ֻאלָּ ַלגְּ
ים, ֲאָבל  לּוִתיִּ ים גָּ ַחיִּ קּוִעים ַעד ֵמַעל ָהרֹאׁש בְּ שְּׁ שֶׁ
ֶאת  ַע  ְיַבצֵּ ֶאָחד  ל  כָּ ִאם  ּנּו.  לַּ שֶׁ ְפִקיד  ַהתַּ לֹא  ֶזה 
ְוׁשּוִלי,  ִמְזָעִרי  ִנְרָאה  הּוא  שֶׁ ה  מָּ כַּ ּלוֹ,  שֶׁ ְפִקיד  ַהתַּ

ה ְללֹא ָסֵפק. י ִיְתגַּלֶּ ָהַרבִּ

ַמְתִחיל  ֲאִני  שֶׁ ִלי  ִנְרֶאה  ָהֱאֶמת, 
ָך...  לְּ ק ֵמָהֱאמּוָנה שֶׁ בֵּ ְלִהדָּ

ו... ב, ֲאִני ֵעשָׂ ֶרְך ַאגַּ ָאה, דֶּ

         

                 ערש"ק פרשת וישלח
י"ב כסלו ה'תש"ע
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העלון
 לילדי אנ"ש

משיח יום יום

סיפור בהמשכים

חיילים בהפסקה

ה ֻאלָּ ְטִעיָמה ֵמַהגְּ

למרות הכל

מה דעתכם?

בוֹדוֹ ְמַמֵהר? ְלֵהיָכן כְּ

הּוְטָלה ָעַלי. ִליחּות שֶׁ ַע ֶאת ַהשְּׁ ְלַבצֵּ

ִליחּות? ֵאיזוֹ שְׁ

ו  ֵעשָׂ ֶאת  ְלָהִכין  ּנוְֹתָרה.  שֶׁ ִחיָדה  ַהיְּ ִליחּות  ַהשְּׁ
ה. ֻאלָּ ַלגְּ

ַלח אוְֹתָך? שָּׁ ְסִליָחה, ִמי ָאַמְרתָּ שֶׁ

ִליָט"א. י שְׁ ָהַרבִּ

י? ִדּיּוק ָאַמר ְלָך ָהַרבִּ ּוַמה בְּ

ָלֶלֶכת  נוָֹסִפים  לּוִחים  שְׁ ְוַעל  ָעַלי  ִצוָּה  הּוא 
ְפִקיֵדנּו  תַּ ה.  ֻאלָּ ַלגְּ אוֹתוֹ  ּוְלָהִכין  דוֹל,  ַהגָּ ְלָאִחיו 
ֲאדוֵֹננּו  ל  שֶׁ ְלבוֹאוֹ  ְרַקע  ַהקַּ ֶאת  יר  ְלַהְכשִׁ הּוא 

נּו. מוֵֹרנּו ְוַרבֵּ

ַעְצמוֹ,  יַע ְלָאִחיו בְּ ִליָט"א לֹא ָיכוֹל ְלַהגִּ י שְׁ ָהַרבִּ
ל ָהֲעבוָֹדה? ְוַלְחסְֹך ָלֶכם ֶאת כָּ

ָתה  נֶֶּעשְׂ ֵעת, ִלְפֵני שֶׁ ה כָּ ִליָט"א ִיְתגַּלֶּ י שְׁ ִאם ָהַרבִּ
ְפֵני  בִּ ְלַגְמֵרי  ל  טֵּ ִיְתבַּ ו  ֵעשָׂ שֶׁ ֲהֵרי  ֲהָכָנה,  ֲעבוַֹדת 
ו לֹא ְמֻסגָּל ְלָהִכיל  ב ַהּנוְֹכִחי, ֵעשָׂ צָּ מַּ דוֹל. בַּ אוֹרוֹ ַהגָּ
ּלוֹת  ְלִהְתגַּ ָיכוֹל  י  ָהַרבִּ יַח.  שִׁ ַהמָּ ּלּות  ִהְתגַּ ֶאת 
ִביַרת  ְהֶיה "שְׁ תִּ ְהֶיה שֶׁ ֶרַגע ֶזה, ֲאָבל ַהּתוָֹצָאה תִּ בְּ
ִליל, ְוזוִֹהי  ל כָּ טֵּ ְתבַּ ו תִּ ל ֵעשָׂ ִלים". ְמִציאּותוֹ שֶׁ ַהכֵּ

ה. ֻאלָּ ִדּיּוק גְּ לֹא בְּ

ה? ֻאלָּ ַמִהי גְּ

ָהעוָֹלם.  תוְֹך  בְּ ֱאלֹקּות  ְלַגּלוֹת  ּה  רּושָׁ פֵּ ה  ֻאלָּ גְּ
ְלַהֲעלוֹת  א  ֶאלָּ ָהעוָֹלם,  ֶאת  ל  ּוְלַבטֵּ ּבֹר  ִלשְׁ לֹא 
ֶאת  ְך  ְלַזכֵּ הּוא  ו  ַעְכשָׁ ְפִקיֵדנּו  תַּ אוֹתוֹ.  ְוָלרוֵֹמם 
ו ֵיׁש ּכֹחוֹת  ּלוֹ. לֵעשָׂ ֶֹרׁש שֶׁ יר לוֹ ֶאת ַהשּׁ ו, ְלַהְזכִּ ֵעשָׂ
ָכבוֹת  שְׁ ים בִּ מּוִנים ּבוֹ, ְמֻכסִּ טְּ ים ֲעצּוִמים שֶׁ רּוָחִניִּ
ֵעת  כָּ הוְֹלִכים  ֲאַנְחנּו  ְוַאְכָזִרּיּות.  רַֹע  ל  שֶׁ ָעבוֹת 
ַמת  ְרדֵּ ִמתַּ אוֹתוֹ  ְלעוֵֹרר  ָרה  ַמטָּ בְּ ַהזֶּה,  ָלָאָדם 
ֶאת  ִלְתּפֹס  לוֹ  ְוִלְגרֹם  ּה,  בָּ קּוַע  שָׁ ָהָיה  שֶׁ ַהגָּלּות 
ו ְיַסיֵּם ֶאת  ה זֹאת, ֵעשָׂ נֲַּעשֶׂ ֶרַגע שֶׁ יַָּדִים. בְּ ַעְצמוֹ בַּ

ּלוֹת. י יּוַכל ְלִהְתגַּ ְפִקיד ַהּמּוָטל ָעָליו ְוָהַרבִּ ַהתַּ

ֶרת ְמאוֹד.  ַמַעת קוֶֹסֶמת ּוְמַאְתגֶּ יָמה ִנשְׁ שִׂ ַהמְּ

ָאֵכן...

ָאַמְרתָּ  ָבִרים שֶׁ ְסַלח ִלי ַעל ַהּבוֹטּות, ֲאָבל ַהדְּ
ה  ִציאּות. ַאתָּ לּוׁש ֵמַהמְּ ז תָּ מוֹ ֲחלוֹם פָּ ָמִעים כְּ ִנשְׁ
אי  ַודַּ בְּ לוַֹמר,  כְּ ִביְבָך?  ִמסְּ ּקוֶֹרה  שֶׁ ְלַמה  מּוָדע 
ֱאֶמת ֻמְחֶלֶטת, ֲאָבל  י אוֵֹמר זוֹ  ָהַרבִּ ל ַמה שֶׁ כָּ שֶׁ
ים, ָהעוָֹלם ָרחוֹק  ָכל זֹאת, ִאם ִלְהיוֹת ְמִציאּוִתיִּ בְּ

ה.  ֻאלָּ ְמאוֹד ִמגְּ

ְך? ב כָּ ה חוֹשֵׁ ה ַאתָּ ָלמָּ

ה  דוֹשָׁ ַהקְּ ִליחּות  שְּׁ בַּ ְצִליחּו  תַּ ֱאֶמת  בֶּ שֶׁ יַח  ַננִּ
ֲעַדִין  ְתׁשּוָבה,  בִּ אוֹתוֹ  ּוְלַהְחִזיר  ו  ֵעשָׂ ֶאת  ן  ְלַתקֵּ
ֱאֶמת  בֶּ ל ָהעוָֹלם שֶׁ ֵחֶלק ִמְזָעִרי ְוַאְפִסי שֶׁ ר בְּ ְמֻדבָּ
ל ַמה קוֶֹרה ְסִביְבָך. ֲעבוָֹדה  כֵּ ה. ִהְסתַּ ֻאלָּ מּוָכן ַלגְּ
לֹא  ְכָלל  בִּ ים  ֲאָנשִׁ ַאְלֵפי  ּיוֹת,  ַכמֻּ בְּ ּפֹה  ֵיׁש  ָזָרה 
ִאם  שֶׁ טּוַח  בָּ ה  ְוַאתָּ ַחיֵּיֶהם,  בְּ ֱאלִֹקים  ַעל  ְמעּו  שָׁ
יַע  גִּ ְתׁשּוָבה, ִמיָּד תַּ ְצִליַח ְלַהְחִזיר ָאָדם ֶאָחד בִּ תַּ

ה?   ֻאלָּ ַהגְּ

אוָֹתנּו.  ְך  ְמַחנֵּ ִליָט"א  שְׁ י  ָהַרבִּ שֶׁ ַמה  ִדּיּוק  בְּ ֶזה 
ּקוֶֹרה  שֶׁ ַמה  ָעֵלינּו.  ַהּמּוָטל  ֶאת  ַלֲעשׂוֹת  ָעֵלינּו 
ד  ִליַח ִיְתַמקֵּ ל שָׁ נּו. כָּ לָּ ָבר לֹא ִעְנָין שֶׁ ָסִביב, ֶזה כְּ
ִליַח  שָׁ ל  כָּ ּלוֹ,  שֶׁ ְמקוֹמוֹ  בִּ ְעָינוֹת  ַהמַּ ֶאת  ְלָהִפיץ 
ְסִביָבתוֹ  ֶאת  ְלָהִכין   ֵדי  כְּ ְקִסימּום  ַהמַּ ֶאת  ה  ַיֲעשֶׂ
ים  ֲאָנשִׁ ִמיְליוֵֹני  ֲעַדִין  ָנם  ֶישְׁ ָנכוֹן,  ה.  ֻאלָּ ַלגְּ
ים, ֲאָבל  לּוִתיִּ ים גָּ ַחיִּ קּוִעים ַעד ֵמַעל ָהרֹאׁש בְּ שְּׁ שֶׁ
ֶאת  ַע  ְיַבצֵּ ֶאָחד  ל  כָּ ִאם  ּנּו.  לַּ שֶׁ ְפִקיד  ַהתַּ לֹא  ֶזה 
ְוׁשּוִלי,  ִמְזָעִרי  ִנְרָאה  הּוא  שֶׁ ה  מָּ כַּ ּלוֹ,  שֶׁ ְפִקיד  ַהתַּ

ה ְללֹא ָסֵפק. י ִיְתגַּלֶּ ָהַרבִּ

ַמְתִחיל  ֲאִני  שֶׁ ִלי  ִנְרֶאה  ָהֱאֶמת, 
ָך...  לְּ ק ֵמָהֱאמּוָנה שֶׁ בֵּ ְלִהדָּ

ו... ב, ֲאִני ֵעשָׂ ֶרְך ַאגַּ ָאה, דֶּ

         

                 ערש"ק פרשת וישלח
י"ב כסלו ה'תש"ע
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ה ֻאּלָ ְטִעיָמה ֵמַהּגְ

מאת: ד. חיים

ְך ְלמֹוֵפת.  ָראִליק ֲעִדיִנים, ְוהּוא ֶיֶלד ֲחִסיִדי ְמֻחּנָ ל ִיׂשְ ָניו ׁשֶ ֵוי ּפָ ּתָ
ִנים  ְצַטּיְ י הּוא ֵמַהּמִ ם יֹוְדִעים ּכִ הּו ְוֻכּלָ ַעם הּוא לֹא ָרב ִעם ִמיׁשֶ ַאף ּפַ
ָראִליק  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּתֹוכֹו  תֹוְך  ּבְ י  ּכִ ָיַדע  לֹא  ֶאָחד  ַאף  ַאְך  ה.  ּתָ ַהּכִ ל  ׁשֶ
ֵדי  ֵחם ִעם ַעְצמֹו ּכְ ן, הּוא ָצִריְך ְלִהּלָ ׁש. ּכֵ ל ַמּמָ ִמְתחֹוֶלֶלת ִמְלָחָמה ׁשֶ

ּלֹו.  ַלֲעֹזר ַלֲחֵבִרים ׁשֶ

ְפָלא  ב ַהּנִ ּצָ ה ְוַעל ַהּמַ ֻאּלָ ָראִליק אֹוֵהב ִלְקֹרא ַעל ַהּגְ ם, ִיׂשְ ּלָ מֹו ּכֻ ּכְ
ם ֶאת ָהֲעבֹודֹות  הּוא ְמַסּיֵ ַעם ְלַאַחר ׁשֶ ָכל ּפַ עֹוָלם. ְוָכךְ, ּבְ ֹרר ָאז ּבָ ׂשְ ּיִ ׁשֶ

מֹוִציא  ךְ,  ַחּנֵ ַהּמְ ַתן  ּנָ ׁשֶ
ְלקּוטֹו  ִמּיַ ָראִליק  ִיׂשְ
יבּות  ֲחׁשִ ת  ַרּבַ ְתנּוָעה  ּבִ
ַעְנֵין  ַהּמְ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת 
ה ְוׁשֹוֵקַע  ְפִרּיָ ַקח ֵמַהּסִ ּלָ ׁשֶ

ְקִריָאה.  ּבִ

ָראִליק לֹא  ׂשְ ּיִ ֶזה לֹא ׁשֶ
ֵמֲחֵבָריו  ים  ַרּבִ י  ּכִ יֹוֵדַע 
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ְמחּו  ִיׂשְ
ְלךָ,  ּקֹוֶרה  "ַמה  ֶעְזָרתֹו, 
ב ַרק ַעל  ה חֹוׁשֵ ַמּדּוַע ַאּתָ
הּוא  י,  מֹויׁשִ ה,  ִהּנֵ ַעְצְמָך? 
בֹוא  ּתָ ִאם  ַמח  ִיׂשְ טּוַח  ּבָ
ְך הּוא ְמַהְרֵהר  ַלֲעֹזר לֹו", ּכָ
ַרּבֹות,  ָעִמים  ּפְ ְלַעְצמֹו 

ָאר  ְכֵנַע, ַאְך ְלַבּסֹוף ּגֹוֵבר ָעָליו ִיְצרֹו ָהַרע ְוהּוא ִנׁשְ ּתַ ְמַעט ִמׁשְ ְוַאף ּכִ
ְמקֹומֹו. ֶבת ּבִ ָלׁשֶ

ַאְך  ְלָסֵרב,  לֹו  ָנִעים  לֹא  ֶעְזָרה,  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְמַבּקֵ ֵמֲחֵבָריו  ִמי  ֵאי  ִאם 
ים, ָעֹמק  ׁש ְוהּוא ַמְסּכִ הּו ְמַבּקֵ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ָלל ֶזה לֹא קֹוֶרה. ְוַגם ּכְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ְזַמּנֹו  ֶאת  ז  ְמַבְזּבֵ ְסָתם  הּוא  י  ּכִ ָראִליק  ִיׂשְ יׁש  ַמְרּגִ ּלֹו  ׁשֶ ב  ַהּלֵ תֹוְך  ּבְ

ְלקּוט.  ּיַ ה לֹו ּבַ ַחּכֶ ּמְ ֶפר ׁשֶ ּסֵ ְמקֹום ִלְקֹרא עֹוד ִסּפּור ְמַעְנֵין ּבַ ּבִ

ִלְקַראת  ַעם  ּפַ י  ִמּדֵ ֶנֱעֶרֶכת  ָראִליק,  ִיׂשְ לֹוֵמד  ּבֹו  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ּבַ

ָרִסים  ּפְ ַנֵהל  ַהּמְ ק  ְמַחּלֵ ה  ִסּבָ ּמְ ּבַ ֲחִגיִגית.  ה  ְמִסּבָ ְמֻיָחִדים,  ֲאִריִכים  ּתַ
ךְ.  ַחּנֵ ַהּמְ ּמּוָבן,  ּכַ ּבֹוֵחר  אֹוָתם  ִנים,  ְצַטּיְ ַהּמִ ְלִמיִדים  ַלּתַ ֵעֶרְך  ִיְקֵרי 
ל  ְיַקּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  הּוא  י  ּכִ ִמיד  ּתָ ה  ִצּפָ ר,  ֻמְכׁשָ ְלִמיד  ּתַ תֹור  ּבְ ָראִליק,  ִיׂשְ
ְך  ַחּנֵ ְבַחר. "ַמּדּוַע ַהּמְ ּנִ ְלִמיד ַאֵחר ׁשֶ ַעם ָהָיה ֶזה ּתַ ָכל ּפַ ָרס, ַאְך ּבְ ֶאת ַהּפְ
ָכל  ל ּבְ ִהְתַמְרְמרּות, "ֲהֵרי ֲאִני ְמַקּבֵ ב ְלַעְצמֹו ּבְ לֹא ּבֹוֵחר אֹוִתי"? ָחׁשַ

עּוִרים"? ִ ּשׁ יב ּבַ בֹוּהַ ְוָתִמיד ַמְקׁשִ ְבָחִנים ִצּיּון ּגָ ַהּמִ

ֶלת  ְמעּו ְנִקיׁשֹות ְקֻצּבֹות ַעל ּדֶ ִני, ִנׁשְ ֵ עּור ַהּשׁ ִ ֶאְמַצע ַהּשׁ יֹום ֶאָחד, ּבְ
ּוַבֲעָדּה  ָראִליק,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ תֹו  ּתָ ּכִ
ּתֹוָרה.  ְלמּוד  ַהּתַ ְמַנֵהל  ִנְכַנס 
ַתח  ַנֵהל ּפָ ֵרר ְוַהּמְ ּתָ ֶקט ִהׂשְ ׁשֶ
ְסֵלו  ּכִ י"ט  "ִלְקַראת  ְוָאַמר: 
ְלָכל  ְמֻיָחד  ּנּוס  ּכִ ם  ִיְתַקּיֵ
ָכל ֵארּוַע  ָרִגיל, ּבְ ְלִמיִדים. ּכָ ַהּתַ
ְלִמיִדים  ַהּתַ ִלים  ְמַקּבְ ֶזה  ּכָ
ִיְקֵרי  ָרִסים  ּפְ ִנים  ְצַטּיְ ַהּמִ
ַעם. ַאְך  ם ַהּפַ ֵעֶרךְ, ְוָכְך ִיְהֶיה ּגַ
ָיחּול  ְלִמיִדים  ַהּתַ ְבִחיַרת  ּבִ
ָפֵנינּו  ּלְ ׁשֶ ּנּוס  ּכִ ּבַ ָקָטן.  ּנּוי  ׁשִ
ְלִמיִדים  ַלּתַ ָרִסים  ַהּפְ קּו  ְיֻחּלְ
ַאֲהַבת  ּבְ ְמֻיָחד  ּבִ ִנים  ְצַטּיְ ּמִ ׁשֶ

ָרֵאל". ִיׂשְ

יַע  ַמּגִ ְלִמי  עּו  ִיְקּבְ ָמה  "ְלִפי 
ְלַאַחר  קֹול  ּבְ ִמיָהתֹו  ּתְ ֶאת  ַטח  ְוׁשָ ַאְבֵריִמי,  ֵהִבין  לֹא  ָרס"?  ּפְ ל  ְלַקּבֵ
יְך  ְוִהְמׁשִ ַנֵהל  ַהּמְ ְך  ִחּיֵ טֹוָבה",  ֵאָלה  "ׁשְ ַנֵהל.  ַהּמְ ְרׁשּות  ֶאת  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ
ָתִקים  ּפְ ֵעת  ּכָ ק  ֲאַחּלֵ ֲאִני  ִלְבֹחר.  ָלֶכם  ָלֵתת  יַע: "ֶהְחַלְטנּו  ַמְפּתִ קֹול  ּבְ
י  ּכִ ָסבּור  הּוא  לֹו  ְלִמיד  ַהּתַ ם  ׁשֵ ֶאת  ֶתק  ּפֶ ּבַ ִיְכּתֹב  ֶאָחד  ְוָכל  ים,  ְקַטּנִ
ל  ֵמַרב ַהּקֹולֹות ְיַקּבֵ ה ּבְ ְזּכֶ ּיִ ְלִמיד ׁשֶ ָרֵאל. ַהּתַ ָרס ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ יַע ַהּפְ ַמּגִ

ה". ִסּבָ ּמְ ָרס ּבַ ֶאת ַהּפְ

ַהּזֹו,  ה  ִסּבָ ּמְ ּבַ ָרס  ַהּפְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ְמאֹודֹו  ָכל  ּבְ ה  ּפָ ּצִ ׁשֶ ָראִליק,  ִיׂשְ

בבודדותת  עעֲעֲֲ תת הָהָָ םם אֶאֶֶ סַסּּּיֵֵּ ּההואא מְמְְ רר שֶשֶֶ אַאחַחַ םם לְלְ עַעַ ּּלל פַפַ ָכָ ְּּ, בְבְ ,,ְְ,ךך ָלם. ְוָכ
מֹוצִצייאאאאאא   

ּקוטטווֹוֹ ְל ִמּּיַ
ּיבוותתת  ֲחׁשִ
ַהְּמַענְניֵיןן
ֵֵׁשֹוקקעַעַ ה ְו

אִליק לללֹֹאא 
ייוו  ֵמֲחֵבררָרָָ  
תתת  אאֶאֶ בל 
,,,ָָ,,ךךך,,ָ,,  ללְל ּקֹוֶרה 
ַק עעלללל  ֵשב ַר
הההוואאאאא    ּי,  ֹויׁשִ
אאאאא   ָתבבבוֹוֹ ּם  ִא
רררר  ּוא ְמַהררְרהֵהֵ
ַרּבבֹותתת,,  ם 

ּעעעו ְנִקיש מממְמ יי,, נִנשששְשְ ִנִ ּעעוורר הַהּשֵשֵ צַצעע הַהּשִש מְמְ אֶאֶ ְּדד,, בְבְ חָחָ ייוםם אֶאֶ
ל ׁשֶ תֹו  ּככִכּּתָתָ
ְמַנֵה ַנס  ִנכְכְ
ֶֶקט ִהׂשְ ֶֶ ששׁשׁ

"ל וְואָאַמר: 
כ ם  ַקּּיֵ תְתְ ייִיִ
ההַהַּתְלִמיִדים
ְמַק ּכָכֶזה 
ִנים ִּמְצַטּּיְ הַהַ
ְ, ְוָכְך י ,ְ,ך עֵעֶר
ְבִחיַרת  ּּבִבִ
ָקָט ָי  ּנּו שׁשִ
ַה ּקו  ְיחֻחְּל
ִני ִּמְצַטּּיְ שׁשֶֶ
ָרֵאל". יִישׂשְ

ָמה ""ְלִפי 
איור: לאה
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י לֹא הּוא  ַנֵהל. לֹא ָהָיה לֹו ָסֵפק ּכִ ְבֵרי ַהּמְ ַמע ּדִ ִהְתַאְכֵזב ְמאֹוד ְלִמׁשְ
ב  ָחׁשַ ֶתק"?  ּפֶ ּבַ ֶאְכּתֹב  ִמי  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶאת  "ֲאָבל  ֵחר.  ּבָ ּיִ ׁשֶ ְלִמיד  ַהּתַ
יַע  ַמּגִ לֹו  ְוָקא  ּדַ י  ּכִ ֵמֲחֵבָריו  הּו  ְלִמיׁשֶ ן  ְלַפְרּגֵ לֹו  ָהָיה  ה  ָקׁשֶ ְלַעְצמֹו. 
נּות  ָרס ַעל ִהְצַטּיְ ל ֶאת ַהּפְ ָראִליק - ְיַקּבֵ הּוא - ִיׂשְ ְמקֹום ׁשֶ ָרס, ּבִ ַהּפְ

ּמּוִדים.  ּלִ ּבַ

ַמה  ט  ְלִהְתַלּבֵ יְך  ִהְמׁשִ הּוא  ֵריק.  ֶתק  ּפֶ יׁש  ְלַהּגִ ָיַכל  לֹא  הּוא  ַאְך 
ָסֵפק  ְואֹוֵמר,  יְך  ַמְמׁשִ ַנֵהל  ַהּמְ ֶאת  ׁשֹוֵמַע  הּוא  ּוִפְתאֹום  ֲעׂשֹות,  ּלַ
ב  חֹוׁשֵ רֹוִצים. ִמי ׁשֶ ם ׁשֶ ר ִלְכּתֹב ֵאיֶזה ׁשֵ ְרִצינּות: "ֶאְפׁשָ ְצחֹוק ָסֵפק ּבִ ּבִ
ָמתּוַח  ֶקט  ׁשֶ ַעְצמֹו".  ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ִלְכּתֹב  ָיֹכל  לֹו,  יַע  ַמּגִ ָרס  ַהּפְ ׁשֶ
ה  ְלִמיָדיו, ְמַנּסֶ ְפֵני ּתַ ְמקֹומֹו ְוִהְתּבֹוֵנן ּבִ ב ּבִ ְך ָיׁשַ ַחּנֵ ה. ַהּמְ ּתָ ּכִ ֵרר ּבַ ּתָ ִהׂשְ
ִמי ִיְבֲחרּו  ה ְלַנֵחׁש ּבְ ָלל לֹא ִנּסָ ָראִליק ּכְ ֵחר. ִיׂשְ ּבָ ּיִ ְלִמיד ׁשֶ ְלַנֵחׁש ִמי ַהּתַ
ֵתב  ּכָ ּיִ ם ׁשֶ ֵ ֶהְחֵלִטּיּות, "ַמהּו ַהּשׁ ב ּבְ ְך ָחׁשַ רּור ִלי", ּכָ ּבָ ר ׁשֶ ֲחֵבָריו, "ָהִעּקָ

י"... ּלִ ֶתק ׁשֶ ּפֶ ּבַ

ל  ּכָ ַתְלִמיֵדי  ּבְ א  ִהְתַמּלֵ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ַהּתַ אּוַלם  יַע.  ִהּגִ ה  ִסּבָ ַהּמְ יֹום 
ְמִהירּות ִלְקַראת  ָמה ּבִ ְכִנית ִהְתַקּדְ ת, ְוַהּתָ ּבָ ִבְגֵדי ׁשַ ים ּבְ בּוׁשִ ּתֹות ַהּלְ ַהּכִ
ְבָחִרים,  ַהּנִ מֹות  ׁשְ ֶאת  ְלַהְקִריא  ֵהֵחל  ַנֵהל  ַהּמְ ׁשֶ ּכְ ָרִסים.  ַהּפְ ת  ֲחֻלּקַ
ְלַתְלִמיד  ן  ְלַפְרּגֵ לֹו  ָהָיה  ה  ָקׁשֶ ִלּבֹו.  ּבְ ה  ְקַטּנָ ְצִביָטה  ָחׁש  ָראִליק  ִיׂשְ
ֶמַתח  ֶקט ְמעָֹרב ּבְ ַהֲעָרַכת ֲחֵבָריו. ׁשֶ ם ּבְ ָרס, ּוְבֶעֶצם ּגַ ּפְ ה ּבַ ְזּכֶ ּיִ תֹו ׁשֶ ּתָ ּכִ
ם  ֵ ַהּשׁ ַהְקָרַאת  ִעם  ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִים  ּפַ ַהּכַ ְמִחיאֹות  ְוַרַעם  אּוָלם,  ּבָ ַרר  ׂשָ

ָראִליק. ל ִיׂשְ בֹוָתיו ׁשֶ ָהִראׁשֹון ָקַטע ֶאת ֶרֶצף ַמְחׁשְ

ִמחּוץ  ְלִהְתַאְוֵרר  ְוָיָצא  ָחׁש,  ּבֹו  ַתח  ַהּמֶ ְפֵני  ּבִ ַלֲעֹמד  ָיַכל  לֹא  הּוא 
ְתאֹום ֶאת קֹולֹו  ַמע ּפִ לֹוְמָך"? ׁשָ ְ ָקר, ַמה ּשׁ ָראִליק ַהּיָ ָלאּוָלם. "הֹו, ִיׂשְ

ּבֹו.  ּלֹו ֵמֲאחֹוֵרי ּגַ ְך ׁשֶ ַחּנֵ ל ַהּמְ ׁשֶ

ְלַחּכֹות  ִלי  ּבְ ֲחִביבּות  ּבַ ְך  ַחּנֵ ַהּמְ יְך  ִהְמׁשִ  - ְמֻאְכָזב  ה  ַאּתָ ַטח  "ּבֶ

ָרֵאל".  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ּבְ נּות  ִהְצַטּיְ ַעל  ִנים  ִנּתָ ָרִסים  ַהּפְ ׁשֶ  – ִלְתׁשּוָבה 
ָרֵאל  ַאֲהַבת ִיׂשְ ּלְ ע ְלךָ, ׁשֶ ֹראׁשֹו ְלִחּיּוב. "ּדַ ַתק ְוַרק ִהְנֵהן ּבְ ָראִליק ׁשָ ִיׂשְ
"ֲהֵרי  ִתיָקתֹו,  ׁשְ ֶאת  ָראִליק  ִיׂשְ ַבר  ׁשָ ן",  "ּכֵ ְמֻיֶחֶדת".  ָמעּות  ַמׁשְ ֵיׁש 
ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ֶרְך  ַהּדֶ ְוָלֵכן,  ם,  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ְגַלל  ּבִ ֶנְחַרב  ִני  ֵ ַהּשׁ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ
ל ַאֲהַבת  ה ִהיא ִהְתַנֲהגּות ֲהפּוָכה, ׁשֶ ֻאּלָ לּות ּוְלָהִביא ֶאת ַהּגְ ת ַהּגָ ִסּבַ

ם". ִחּנָ

אֹוֵמר  ִליָט"א  ׁשְ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  י  ָהַרּבִ "ֲאָבל  ךְ,  ַחּנֵ ַהּמְ ְך  ִחּיֵ "ָיֶפה", 
לּות". "ָאז ָמה",  ת ַהּגָ נּו ֶאת ִסּבַ ּקְ ָבר ּתִ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ַבר ַמְלכּות', ׁשֶ 'ּדְ ּבַ
ָרֵאל"?  ַאֲהַבת ִיׂשְ ָבר לֹא ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ְתִמיָהה, "ּכְ ָראִליק ּבִ ַאל ִיׂשְ ׁשָ
ר ִהיא  ִעּקָ ּיֹום ּבְ ה ּכַ ׁשָ ן, ֲהֵרי זֹוִהי ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה. ַאְך ַהַהְדּגָ ּכֵ אי ׁשֶ "ַוּדַ
הּוִדים  ל ַהּיְ יׁשּו ּכָ ּה ַיְרּגִ ּבָ ה, ׁשֶ ֻאּלָ תֹור ְטִעיָמה ֵמַהּגְ ָרֵאל ּבְ ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ
יָלא ֹיאֲהבּו ֶאָחד ֶאת  ן ָאָדם ֶאָחד, ּוִמּמֵ מֹו ּבֶ ֵאיְך ֵהם ְמִציאּות ַאַחת, ּכְ

לֹות". ִני ְללֹא ַהְגּבָ ֵ ַהּשׁ

ַעל  ָרא  ּקָ ׁשֶ ּפּוִרים  ּסִ ּבַ ָראִליק  ִיׂשְ ר  ִנְזּכַ ְך  ַחּנֵ ַהּמְ ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ַמע  ְלִמׁשְ
ה  ב ִנְפָלא, ּוְלַאַחר ִמְלָחָמה ְקַטְנַטּנָ ה ְלאֹותֹו ַמּצָ ה ּוִבְכִמיָהתֹו ָהַרּבָ ֻאּלָ ַהּגְ
ְמִהירּות  ה". הּוא ִנְכַנס ּבִ ֻאּלָ ם רֹוֶצה ִלְטֹעם ֵמַהּגְ ֶרֶגׁש "ֲאִני ּגַ ֶהְחִליט ּבְ
ה  ּתָ ִמּכִ ְבַחר  ּנִ ׁשֶ ן  ְצַטּיֵ "ַהּמִ ִהְכִריז:  ׁשֶ ַנֵהל  ַלּמְ יב  ְוִהְקׁשִ ָלאּוָלם  ֲחָזָרה  ּבַ
ה ז',  ּתָ ַאַחת, ִמי ִנְבַחר ִמּכִ ַתח ָחַזר ֵאָליו ּבְ ָלן". ַהּמֶ ְלִמיד ֵלִוי ַקּפְ ו': ַהּתַ

ֵחר.  ּבָ ּיִ ְלִמיד ׁשֶ ן ַלּתַ ָכל ַהּכַֹח ְלַפְרּגֵ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ּלֹו? הּוא ִיׁשְ ה ׁשֶ ּתָ ַהּכִ

ָרֵאל  ַאֲהַבת ִיׂשְ ן ּבְ ְצַטּיֵ ה ז' ִנְבַחר ַלּמִ ּתָ ַנֵהל ָרַעם: "ִמּכִ ל ַהּמְ קֹולֹו ׁשֶ
ָצִריְך  ָהָיה  לֹא  הּוא  ְחֵרר.  ִהְסּתַ ֹראׁשֹו  -ָר-א-ִל-י-ק"...  ִי-ׂשְ ְלִמיד  ַהּתַ
ע הּוא  ֲחרּו ּבֹו. ֻמְפּתָ ֲחֵבָריו ּבָ ֵדי ָלַדַעת ׁשֶ ָחה ּכְ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ֹמַע ֶאת ׁשֵ ִלׁשְ
ם ַהֲחֵבִרים  ּגַ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ָבה "ּכַ ָרס ּוְבֹמחֹו ָחְלָפה ַמְחׁשָ ל ֶאת ַהּפְ ָצַעד ְלַקּבֵ

ה".  ֻאּלָ ּגְ ְהֶיה ּבַ ּתִ ָרֵאל ׁשֶ י רֹוִצים ִלְטֹעם ֵמָהַאֲהַבת ִיׂשְ ּלִ ׁשֶ
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השבוע נכיר מקום מיוחד ב-770, שאינו פתוח לקהל הרחב. מדובר ב'לשכת עושי חביתין' 
של בית רבינו שבבבל – 'ועד סעודת שלמה', או כפי שמכנים אותה בקיצור: 'הלשכה'.

בקראון  אז  שנרצח  שלמה  בשם  יהודי  נשמת  לעילוי  תשמ"ו  בשנת  הוקמה  ה'לשכה' 
הייטס, והיא נקראת על שמו. תפקידה של ה'לשכה' 
הוא לחלק אוכל לאורחים ולמתפללים ב-770, ואכן, 
היא מכינה כל בוקר שתייה חמה לבחורים ולאנ"ש, 
מחלקת טשולנט בכל שבת לאחר התפילה, וכן 
על  אחראית  היא  בנוסף,  הצומות.  בסיום  אוכל 
ב-770.  שנמצאות  האוטומטיות  המזון  מכונות 
מקומה של הלשכה הוא מתחת לעזרת נשים, 
ושם  הדרושים,  הכלים  את  מאחסנים  שם 

מכינים את האוכל.

'
,
,
ן
ל
.
,
ם

  

3

2119.indd   3 11/29/2009   16:26:35



מאת: יעל שניאורסאהן 

  מוסקבה ה'תרע"ט 
ברחוב  צעד  כגן  בער'ל 
בין  להבלע  משתדל  ההומה, 
בימים  והשבים.  העוברים 
טרופים אלו, מוטב לו ליהודי 
המידה  על  יתר  לבלוט  לא 

ברחוב. 
התהפוכות  נאנח.  בער'ל 
בשנים  רוסיה  על  העוברות 
מטיבות  אינן  האחרונות, 
כלל וכלל עם יהודיה. לא מן 
לפני  אך  זה  ההיה  הגשמית.  הבחינה  מן  לא  ואף  הרוחנית  הבחינה 
עשור כאשר ישב על התורה ועל החסידות בישיבת 'תומכי תמימים' 
עימן  והביאו  השנים  ועברו  חלפו  מהר  כה  האמנם  בליובאוויטש? 

שינויים מפליגים שכאלו?
בפינת הרחוב הבחין בער'ל במודעה גדולה מוכרת עד כאב, הוא 
לא עצר שוב כדי לקרוא את תוכנה, ידע אותה כבר על פה. "מחר, 

יום חמישי יתקיים משפט נגד ה'חדר' ברחוב יסבקייא."
בער'ל נאנח שוב. "אה" מלמל לעצמו חרישית."התקיים בנו הפסוק 
"מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו." מאז עליית השלטון הקומוניסטי, 
ששנו  מיהודים  דווקא  ביותר  הכואבות  המכות  את  סופגים  אנו 
הכל  עושה  היבסקציה,   - המשטר  של  היהודית  המחלקה  ופירשו, 
ישיבה  'חדר'  אחר  'חדר'  היהודית.  הדת  מוסדות  את  לסגור  כדי 
אחר ישיבה. הם פועלים ללא לאות. דווקא הם, שלמדו בצעירותם 
ב'חדרים' ובישיבות, עושים הכל על מנת למנוע את החינוך היהודי 

מהדור הבא."
בירך  טוב."  "ערב  הכנסת.  לבית  בער'ל  נכנס  כבדים  בצעדים 
בקול נמוך את ידידיו שישבו לשיעור משותף ליד השולחן, והצטרף 

אליהם. 
"יהיה טוב, בער'ל" לחש לו מאיר, ידידו, משהבחין בפניו הנפולות 

של בער'ל. "התורה תנצח בסוף."

בער'ל לא הגיב. כן, ברור שהתורה תנצח בסוף. השאלה היא עד 
כמה יהיה המאבק ארוך וקשה?

הוא כבש אנחה נוספת. מיום ליום המצב הולך ומתדרדר. לאחר 
סיום מלחמת העולם הראשונה, בה ספגה רוסיה אבידות כבדות, 
החלו מהומות והתפרעויות כנגד שלטון הצאר. ממהומות אלו סבלו, 
הודח  תרע"ז  בשנת  כאשר  הם  שמחו  ומה  רבות.  היהודים  כמובן, 
מעיקות  גזרות  של  שנים  לאחר  דמוקרטי.  משטר  והוכרז  הצאר, 
סוף  סוף  הוענק  הצארים,  שלטון  ידי  על  היהודים,  זכויות  ודיכוי 
שמונה  רב.  זמן  ארכה  לא  הרווחה  אולם,  ליהודים.  זכויות  שוויון 
חדשים לאחר מכן, לפני כשנה - הודח השלטון הדמוקרטי ותחתיו 
קם שלטון קומוניסטי, שהחל לרדוף את הדת היהודית עד חורמה.
מהרהוריו  אותו  ניער  מאיר,  של  קולו  רחום."  והוא  "בערל, 
והחברים  הסתיים  השיעור  כי  הבחין  לא  אפילו  הוא  העצובים. 
נעמדו כבר לתפילת ערבית. בער'ל מיהר להצטרף לחבריו בתפילה. 

עם סיומה, התלווה אליו מאיר בדרכו הביתה. 
בערל  עם  בשיחה  לפתוח  מאיר  ניסה  אה?"  קשים,  "ימים 

המדוכדך. 
חלקה  כל  הורסים  הקומוניסטים  היהודים  בער'ל."  הגיב  "כן," 
ובשאר  בעיר  התורה  מוסדות  כל  את  לסגור  מנסים  הם  טובה. 
'חדרים'  שלושה  כבר  לסגור  הצליחו  האחרון  בשבוע  המקומות. 
מלמד.  אני  בו  ה'חדר'  ראווה נגד  משפט  יתקיים  במוסקווה. ומחר 
כולנו יודעים כבר כיצד יראה המשפט הזה. 'כתב האישום' יוקרא 
בחומרה נגד המלמדים המונעים את 'אור ההשכלה' מהתלמידים, 
אם  גם  הכלח.  עליהם  שאבד  ישנים  דברים  רק  אותם  ומלמדים 
יבואו אי אילו מיהודי העיר וינסו להגן על ה'חדר'. הרי פסק הדין 
ידוע מראש. ברור שהם יקבעו כי המוסד אינו מתאים, ומחנך את 
לסגור  חובה  כך  ומשום  ה'נאור'  הקומוניזם  לאור  שלא  התלמידים 
לקבלת  ילדיהן  את  לשלוח  ההורים  כל  ועל  לאלתר.  ה'חדר'  את 

חינוך 'מתוקן' בבתי הספר הקומוניסטים." סיים בערל במרירות.
המלים  את  מוצא  לא  לבסוף,  מלמל  יעזור."  "ה'  שתק,  מאיר 

המתאימות כדי לנחם את ידידו. 

חברת  תרע"ד:  רוסיה  תקציר: 
צוברת  דימיטרי  של  הטקסטיל 
רווחים בעקבות מלחמת העולם 

הראשונה. 
עובר  דניאל  ה'תשס"ח:  פריז 

דירה לפרברי פריז
דובי  ה'תשס"ח:  לציון  ראשון 
בבית  להתנדב  מבקש  שטיין 

האבות. 
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את  לומר  אם  ומתי?  כמה  איך,  רק  היא  השאלה  בוודאי  זה  "כן, 
האמת, אני מיואש מעתיד היהדות במדינה הזו."

"בערל, מה קורה לך?" טפח מאיר על כתפו. "מיואש? לא מתאים 
לחסיד לומר דבר כזה. מילה כזו אינה קיימת בלקסיקון של חסיד. 
הרבה  מאיתנו  נדרשת  קשה.  המצב  נכון,  מיואש?  חסיד  ממתי 
מסירות נפש להמשיך לשמור על קיום חיי תורה ומצוות, להמשיך 
אבל  הקשות.  הגזרות  אף  על  לילדינו  חסידי  יהודי  חינוך  להעניק 
להתייאש? חס ושלום! אם אנו נתייאש מי יעשה את העבודה? מי 

יכוון את הדור הצעיר אל הדרך האמיתית?
זהו התפקיד שלנו, כל החסידים צריכים להתגייס למשימה הזו. 
אם נתייאש, נצחונם של הקומוניסטים עלינו - מובטח. אם נדבוק 
והחסידות  היהדות  דרך  את  ונמשיך  הקדושים,  נשיאנו  ברבותינו 

במסירות נפש. אף אחד לא יוכל לנו!"
"אבל המצב רק הולך ונעשה גרוע יותר מיום ליום." בשכלו הסכים 

בערל עם דבריו של מאיר, אך ללב היה קשה לקבל את הדברים. 
"קודם כל, הכל יכול להתהפך ברגע אחד. כמו שלפני שנה חשבנו 
ושווה  דמוקרטי  ושלטון  הנחלה,  ואל  המנוחה  אל  הגענו  שכבר 
זכויות עומד להיות מנת חלקנו בשנים הבאות, ולפתע הכל התהפך. 
באותה מידה הכל יכול גם עתה להתהפך לטוב, אפילו שכרגע הכל 
נראה שחור מסביב. וחוץ מזה, לא הזמן לשבת ולקונן עתה, בערל, 

עת לעשות מעשה. לא מתאים לחסיד לשקוע במצולות היגון."
"אתה  בערל.  של  ביתו  חצר  אל  הגיעו  הם  מאיר."  צודק,  "אתה 
מבין, פשוט אני יודע שה'חדר' שלי עומד להסגר מחר, אז ההרגשה 
יודע  אני  לומר.  מה  אין  אותי,  לעודד  הצלחת  אבל  בהתאם.  שלי 
שאתה צודק. אני רק צריך להשקיע יותר עבודה של מוח שליט על 
הלב. במקום לַבכות את המצב, צריך פשוט לחשוב מה הלאה. מה 
ואיך עושים כדי שלמרות כל הרדיפות, היהדות תמשיך לפרוח כאן 

במדינה הזו."
ואני  חסיד.  כמו  באמת  מדבר  אתה  "עכשיו  מאיר.  חייך  "או," 
באמת מקווה שלא לאורך זמן נצטרך לאמץ את כוחותינו לחיזוק 
מכל  אותנו  ויגאל  כבר  יגיע  משיח  כי  הקשיים,  למרות  היהדות 
ונלמד  לירושלים  נעלה  וכולנו  למיניהם,  והיבסקים  הקומוניסטים 

שם תורה בשמחה רבה ובריש גלי!"
הם נפרדו בלבביות, בערל עלה הביתה, מעודד יותר. אשתו, רחל, 
המתינה לו עם ארוחת הערב הדלה שלהם. שני הילדים כבר נמו את 

שנתם זה מכבר. 
"מה נשמע?" התעניינה רחל. "אתה נראה קצת יותר שמח מאשר 

בימים האחרונים, יש איזושהי בשורה טובה?"
נגד  "המשפט  לרגע.  הרצין  בערל  של  פניו  סבר  לא,"  "בינתיים 
ה'חדר' יתקיים מחר כמתוכנן. אבל דברתי עתה עם מאיר, והוא זה 

שהצליח לרומם מעט את מצב רוחי למרות הקשיים הרבים."
הם פנו ליטול ידיים, בערל המשיך להרהר בדבריו של מאיר. כעת, 
הוא ידע בבירור. הוא לא ירתע, הוא לא יכנע. הוא ימשיך להאבק 

למען חינוך ילדי ישראל ובעזרת ה', הניצחון בוא יבוא.

ראשון לציון, התשס"ח
בצעד  נכנס  שטיין  דובי 
בשערי  משהו  מהוסס 
התפלא  הוא  האבות.  בית 
חוסר  תחושת  על  מעט 
הביטחון אותה חש. היתה 
מוכרת  בלתי  תחושה  זו 
מעט  ומפתיעה  בעליל 
בעבורו. 'ממה אתה חושש, 
את  לשאול  ניסה  דובי?' 

עצמו.
בחורצי'ק,  "שלום, 
מחפש מישהו?" קול חביב 
ניער אותו מהרהוריו. דובי 
לענות,  כדי  פיו  את  פתח 
מיידית.  המשיך  כשהלה 
אותך  מכיר  אני  "רגע, 
לא?  מקום.  מאיזשהו 
של  מהחברים  לא  אתה 

נתי לוינגר?"
"נכון." הנהן דובי.

"טוב, אז אם אתה זוכר ואם לא, אני יהושע שרלוב. באת למישהו 
מסוים פה, או שהחלטת ללכת בדרכיו של נתי שלנו?"

"משהו כזה." דובי התפלא למשמע היחס החם של אדון שרלוב 
אל נתי. מעולם לא חשב שיש מקום בעולם בו מישהו מעריך ומעריץ 

כל כך את נתי לוינגר.
"אז בוא נעשה הכרות מעמיקה, איך קוראים לך?"

אדון  עם  קולחת  בשיחה  נתון  עצמו  את  דובי  מצא  מהרה  עד 
שרלוב, כשאליהם מצטרפים עוד מספר קשישים שישבו בלובי בית 
האבות. הזמן חלף עבר ביעף, ורק השמש המתחילה לשקוע, האיצה 

בכולם להתכנס אל בית הכנסת לתפילת מנחה.
"היה נעים מאד להכיר אותך, דובי." נפרד ממנו אדון שרלוב. "אני 

מקווה שתתמיד לבוא לכאן, אנו זקוקים לֶחברה צעירה."
סיכם  נחמד.  היה  נעימה.  בתחושה  הביתה  דרכו  את  עשה  דובי 

לעצמו. הוא בהחלט חושב לאמץ את המקום הזה. 
לספר על כך לעוד חברים? דובי התלבט קמעא. מצד אחד, הורגל 

לשתף ברעיונותיו לפחות חלק מחבריו לכתה, אם לא את כולם.
הוא  מקום  שבאיזשהו  חש  לספר.  רצה  לא  הוא  שני,  מצד  אולם 
בינו  פרטית,  אחת  מצווה  בלבד.  שלו  רק  שתהיה  אחת  פינה  רוצה 
לבין הקשישים, בינו לבין הקב"ה. מבלי להפוך זאת לנחלת הכלל. 

אף  ישתף  לא  הוא  בינתיים,  בליבו.  כשהחלטה  לביתו  נכנס  הוא 
אחד מחבריו בביקוריו בבית האבות. 

הרווחה לא 
ארכה זמן רב. 

שמונה חדשים 
לאחר מכן, 

לפני כשנה - 
הודח השלטון 

הדמוקרטי 
ותחתיו 

קם שלטון 
קומוניסטי, 

שהחל לרדוף 
את הדת 

היהודית עד 
חורמה.
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ים ְלִליָאְזָנא,  ִלים ֲחמּוׁשִ ת ַחּיָ ֻלּגַ יָעה ּפְ ְמַחת ּתֹוָרה, ִהּגִ ל ׂשִ ֵליל ִאְסרּו ַחג ׁשֶ ַנת תקנ"ט, ּבְ ׁשְ ּבִ
ּה  ּבָ ֹחָרה", ׁשֶ ְ ָבה ַהּשׁ ְרּכָ יָעה "ַהּמֶ ִלים ִהּגִ ֵקן ְלַמֲאָסר. ַיַחד ִעם ַהַחּיָ ֵדי ָלַקַחת ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּכְ
ֵפָלה,  ְ ַהּשׁ ָהֲעִליָלה  ֶאת  ְלכּות.  ּמַ ּבַ ַהּמֹוְרִדים  יֹוֵתר –  ּבְ ִנים  ֻסּכָ ַהּמְ ִעים  ַהּפֹוׁשְ ְלַמֲאָסר  הּוְבלּו 
ר  ִמְסּפַ ֶהֱעִלילּו  רּוְסָיה,  ְצָבא  ִעם  ָאז  ְלֲחמּו  ּנִ ׁשֶ  – ּטּוְרִקים  ּבַ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַמְך  ּתָ ִאּלּו  ּכְ

ם ֲאִביְגדֹור. ׁשֵ ם ִאיׁש ּבְ ִדים', ּוְבֹראׁשָ 'ִמְתַנּגְ

ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַסע  ּנָ ׁשֶ ַמן  ּזְ ּבַ
ָהְלָכה  ֹחָרה",  ְ ַהּשׁ ָבה  ְרּכָ "ּמֶ ּבַ ֲאָסר  ַלּמַ
ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ָלּה  ְוִהְתָקְרָבה 
ׁש  ּוִבּקֵ ִלים  ַהַחּיָ ת  ֻלּגַ ּפְ ד  ִלְמַפּקֵ ָנה  ּפָ
ם  ּבֹות ׁשָ ֶרְך, ְוִלׁשְ ַצד ַהּדֶ ּנּו ַלֲעֹצר ּבְ ִמּמֶ
לֹום  ּלֹא ִלְנֹסַע ַחס-ְוׁשָ ֵדי ׁשֶ ְמנּוָחה, ּכְ ּבִ
ֵסֵרב  ֶנָרל  ַהּגֶ ַאְך  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמֲהַלְך  ּבְ
ְמֻיֶחֶדת,  ה  ִסּבָ ֹלא  ּבְ ְלֶפַתע,  ֹתֶקף.  ּבְ
ָהָיה  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָהֲעָגָלה,  ִציר  ר  ּבַ ִנׁשְ
ה  ִצּוָ ָהרֹוֵגז  ד  ַפּקֵ ַהּמְ ְוִלְנֹסַע.  יְך  ְלַהְמׁשִ
ָאז  ַאְך  יר,  ַהּצִ ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ ְלַהְחִליף 
ן  ָהַעְקׁשָ ד  ַפּקֵ ַהּמְ ִני.  ֵ ַהּשׁ יר  ַהּצִ ר  ּבַ ִנׁשְ
ם אֹותֹו. ֲאָבל  ן ּגַ ר, ְוהֹוָרה ְלַתּקֵ ֹלא ִוּתֵ
ְלֶפַתע  ָנַפל  ִסיָעה,  ַהּנְ יָכה  ִהְמׁשִ ׁשֶ ּכְ
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּנֹוַכח ּבִ ד, ׁשֶ ַפּקֵ ַהּסּוס ָוֵמת. ַהּמְ
ה ַלֲעֹצר  ֵקן, ִנְכַנע, ְוִצּוָ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ׁשֶ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְלמֹוָצֵאי  ַעד  ִסיָעה  ַהּנְ ֶאת 

יעּו  ן, ֲעַדִין ִהְצּבִ ִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ִמּכֵ ׁשָ
ַבת ַאְדמֹו"ר  קֹום ּבֹו ׁשָ ֲחִסיִדים ַעל ַהּמָ
ָהיּו  ֶרְך  ַהּדֶ ַצד  ּבְ ׁשֶ ָהֵעִצים  ל  ּכָ ֵקן.  ַהּזָ
יו  ְחּתָ ּתַ ָהֵעץ  ַאְך  ִעים,  ּוְמֻתּלָ בּוִרים  ׁשְ

ִריא ְוַרֲעָנן. ֵקן ָהָיה ּבָ ב ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָיׁשַ

ְלֵבית  ִנְלַקח  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
"ִמְבַצר  ָהֵאיָמה  ֵמִטיל  ָתא ַהּסַֹהר  ם ּבְ לֹוְבְסִקי". ְוִנְכָלא ׁשָ ּבְ ֶטרֹוּפַ ְלכּות. ּפֶ ּמַ ּבַ ְלמֹוְרִדים  ֹיָעד  ַהּמְ מֹות ְמֻיָחד  ֵקן ֶנְחַקר ַעל ַהַהֲאׁשָ ַהֲחִסיִדים, ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְוַעל  ָעָליו  ֶהֱעִלילּו  יָמה ׁשֶ ֶהְרׁשִ ׁשֶ צּוָרה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ל ְוָעָנה  ׁשֶ ְמעֹו  ׁשִ ַהחֹוְקִרים.  ֶאת  יָסר, ְמֹאד  ַלּקֵ ַעד  יַע  ִהּגִ ֵקן  ַהּזָ ׁשּוט, ּוָבא ַאְדמֹו"ר  ִבְגֵדי ִאיׁש ּפָ ׂש ּבְ ִהְתַחּפֵ ַאְדמֹו"ר ׁשֶ ֵקן.  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ִעם  ר  ָפָניו ְלַדּבֵ ּלְ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ יׁש ּבְ ֵקן, ִהְרּגִ ת ַהּזָ ִבְרּכַ ּבְ הּוא  ּוֵבֵרְך  יָסר,  ַהּקֵ עֹוֵמד 

ר ָוָדם"... בֹודֹו ְלָבׂשָ ָחַלק ִמּכְ "ׁשֶ
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ן ַלֲעׂשֹות  ַאל אֹותֹו ֵאיֶזה טֹוָבה ִנּתָ ֵקן ׁשָ ִהְתָקֵרב ְלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ר ֶאָחד ׁשֶ ֵעת ַמֲעָצרֹו, ׂשַ ּבְ
ָרֵאל  מֹו ִיׂשְ ְ ּשׁ ים" ׁשֶ ּנִ ְבָגִדים ְמׁשֻ בּוׁש ּבִ ּלָ ׂש "ְיהּוִדי ׁשֶ ַחּפֵ ּיְ ֵקן ָעָנה לֹו ׁשֶ ֲעבּורֹו. ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ֶאת  ּוָפַגׁש  ָהְרחֹוב,  ֶאל  ָיָצא  ר  ַהּשַׂ ַחי.  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ׁשֶ לֹו  ְויֹוִדיַע  ָקאִזיק, 
ן  ׁש... ַרק ְלַאַחר ִמּכֵ ּמֵ ּתַ ֶהם ִהׁשְ ְתעּודֹות ֶהָחִסיד ּבָ ם ַהּמֹוִפיַע ּבִ ֵ ה ָאַמר ֶאת ַהּשׁ ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ
ר ָנַסע ְלֵביתֹו  י. ַהּשַׂ ם ָהֲאִמּתִ ֵ ן ְלטֹוָבתֹו, ְוָאַמר לֹו ֶאת ַהּשׁ ּוֵ ר ִמְתּכַ ַהּשַׂ ָרֵאל ׁשֶ ֵהִבין ר' ִיׂשְ

ָבה. ְרּכָ ָרֵאל ָעַקב ַאֲחֵרי ַהּמֶ ַאט-ַאט, ְור' ִיׂשְ

ל  ְכַתב ָידֹו ׁשֶ תּוב ּבִ ֶתק ּכָ יַח ּוְבתֹוכֹו ּפֶ ִית, ָנַפל ִמן ַהַחּלֹון ֲאַבּטִ ר ִנְכַנס ַלּבַ ַהּשַׂ ְלַאַחר ׁשֶ
ֵקן ַחי. ַאְך  ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְך ָיְדעּו ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד". ּכָ ַמע ִיׂשְ י "ׁשְ ָהַרּבִ

ֵקן!  ַהֲחִסיִדים ֲעַדִין ֹלא ָיְדעּו ֵהיָכן ִנְמָצא ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ַאֵחר,  ִבְנָין  ּבְ א  ֶאּלָ ֶלא,  ַהּכֶ ּבֹו  ׁשֶ ְבָצר  ּמִ ּבַ ָהיּו  ֹלא  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ ֲחִקירֹוָתיו 
ֶאְמָצעּות  ּבְ ַע  ּצֵ ִהְתּבַ ַהֲחִקירֹות,  ְנַין  ּבִ ְלֵבין  ְבָצר  ַהּמִ ין  ּבֵ ֲעָבר  ַהּמַ יָבה".  ַה"ּנִ ִלְנַהר  ֵמֵעֶבר 
ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ָרָצה  יָרה,  ּסִ ּבַ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַאַחת,  ַעם  ּפַ ִסיָרה. 
ְך" ָאַמר  ֹוֵמר ֵסֵרב. "ִאם ּכָ יָרה, ַאְך ַהּשׁ ּקֹות ֶאת ַהּסִ ה ּדַ ֹוֵמר ַלֲעֹצר ְלַכּמָ ׁש ֵמַהּשׁ ָבָנה, ּוִבּקֵ ַהּלְ
ָלנּוַע  יָכה  ִהְמׁשִ ְוֹלא  ֶנֶעְצָרה  יָרה  ַהּסִ ְוָאֵכן,  ַעְצִמי"!  ּבְ יָרה  ַהּסִ ֶאת  ֵקן, "ֶאֱעֹצר  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
ְחֵרר'  ים, 'ׁשִ ם ִמְצָוה ַעל ְיֵדי ִנּסִ ּלֹא ָרָצה ְלַקּיֵ ֵקן, ׁשֶ ֹוֵמר. ַאְדמֹו"ר ַהּזָ י ַהּשׁ ל ַמֲאַמּצֵ ַלְמרֹות ּכָ
ָרָכה ַלֲאִריכּות  ֵקן ּבְ ְתמּוָרה ָנַתן לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַעְצמֹו. ּבִ ֹוֵמר ָעַצר אֹוָתּה ּבְ יָרה, ְוַהּשׁ ֶאת ַהּסִ

ְכָתב.  ָיִמים – ּבִ

ְסֵלו תקנ"ט,  י טֹוב" - י"ט ּכִ ֲעַמִים ּכִ י, "ּפַ ִליׁשִ יֹום ׁשְ ּבְ
לֹום  ְבׁשָ ָדה  "ּפָ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ָאַמר  ׁשֶ ֵעת  ּבְ
ַאֲחָריו,  ּלְ ׁשֶ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ִהְתִחיל  ׁשֶ ִלְפֵני  ְועֹוד  י",  ַנְפׁשִ

י. ְחרּורֹו ַלָחְפׁשִ ֵקן ַעל ׁשִ הֹוִדיעּו ְלַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ָאַכל  ֹלא  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 

ית-ַהּסַֹהר,  ּבֵ ַאְכֵלי  ִמּמַ ְמאּום 

ית  ּבֵ ר  ׂשַ רּוָתם.  ְלַכׁשְ ׁש  ֵמֲחׁשָ

ִהְבִטיַח  ְלָכְך,  ֵלב  ם  ּשָׂ ׁשֶ ַהּסַֹהר 

ֵמַאַחד  ָרה  ׁשֵ ּכְ ה  ִרּבָ לֹו  יג  ְלַהּשִׂ

ְלָכְך  ְבַחר  ּנִ ׁשֶ ֶהָחִסיד  ַהֲחִסיִדים. 

ֵהִבין  ׁשֶ ִלי,  ִליֶעּפְ ַכי  ָמְרּדְ ר'  ָהָיה 

ְלַאְדמֹו"ר  ְמֹיֶעֶדת  ָהַדְיַסה  ׁשֶ

ֶתק  ּפֶ ָתּה  ְתִחּיָ ּבִ ְוִהְטִמין  ֵקן,  ַהּזָ

ִנְמָצא".  הּוא  ְוֵהיָכן  ָהאֹוֵכל  "ִמי 

ֶתק  ּפֶ ֻהְטַמן  ָהֵריָקה  ְנֶצֶנת  ּצִ ּבַ

ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּובֹו  ׁשּוָבה,  ּתְ
ק.  ֻדּיָ ֵקן ּוְמקֹומֹו ַהּמְ ַהּזָ

ְך ָיְדעּו ַהֲחִסיִדים ֶאת ְמקֹומֹו  ּכָ
ֵקן. ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ׁשֶ
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ִהְתָקֵרב  ׁשֶ נפוליאון  ָצָבא  בֹות  ִעּקְ ּבְ י,  ִליַאּדִ ֶאת  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ָעַזב  תקע"ג  ַנת  ׁשְ ּבִ
ֲעָיָרה  ֶיעֶנא, ְוִנְטַמן ּבָ ְכַפר ּפְ ְהיֹותֹו ּבִ ֵקן, ּבִ כ"ד ֵטֵבת תקע"ג, ִנְפַטר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ י. ּבְ ְלִליַאּדִ

ַהאִדיְטׁש.

ָמָרא, אֹוָתּה הּוא  ֶכת ַאַחת ֵמַהּגְ ל ָחִסיד ַעל ַעְצמֹו ַמּסֶ ִכְסֵלו, לֹוֵקַח ּכָ י"ט ּבְ ָנה, ּבְ ָכל ׁשָ ּבְ
ֶאת  ָעְרכּו  תשי"ג  ַנת  ׁשְ ַעד  תרס"ג  ַנת  ְ ִמּשׁ א.  ַהּבָ ִכְסֵלו  ּבְ י"ט  ַעד  רֹוָבה  ַהּקְ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ִיְלַמד 

ֵקן. ִטיַרת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵטֵבת – יֹום ּפְ כ"ד ּבְ "ס ּבְ ַ ת ַהּשׁ ֲחֻלּקַ

ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְחרּור  ׁשִ ְזכּות  ּבִ י  ּכִ ַלֲחִסידּות',  ָנה  ָ ַהּשׁ 'ֹראׁש  הּוא  ִכְסֵלו,  ּבְ י"ט 
ַהּיֹום  ֶאת  חֹוְגִגים  "ד,  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  ל  ּכָ ַהֲחִסידּות.  ּתֹוַרת  ֲהָפַצת  יָכה  ִהְמׁשִ ֲאָסר  ֵמַהּמַ
ן  ּכֵ ם  ּגַ ִמְתַוֵעד  ָהָיה  ִליָט"א  ׁשְ י  ָהַרּבִ ְמֻיָחדֹות.  ּוְבִהְתַוֲעֻדּיֹות  ה,  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה  ַהּזֶ
ִרים,  ְמַסּפְ ֲחִסידּות.ֲחִסיִדים  ַמֲאַמר  אֹו  יָחה  ׂשִ ְואֹוֵמר  ֶזה,  ַתֲאִריְך  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ִעם 
ָהָיה  ּכֹור),  ׁשִ ָצן  ְלַקּבְ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְחרּור  ׁשִ ַאֲחֵרי  ָהַפְך  (ׁשֶ ֲאִביְגדֹור  ין  ְלׁשִ ַהּמַ י  ּכִ
ֶקה'.  'ַמׁשְ ׁש  ּוְמַבּקֵ ְסֵלו  ּכִ י"ט  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ַחג  ל  ׁשֶ ִהְתַוֲעֻדּיֹות  ּבַ ֲחִסיִדים  ין  ּבֵ ִמְסּתֹוֵבב 

ְזכּותֹו... ֶעֶצם ּבִ ּה ִהיא ּבְ ּלָ ַהֲחִגיָגה ּכֻ יָון ׁשֶ ֶקה' ּכֵ יַע לֹו 'ַמׁשְ ּגִ ּמַ אֹוְמרֹו ׁשֶ ּבְ

קּוָפה  ּתְ ה  ֵהֵחּלָ ֲאָסר,  ַהּמַ ִמן  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ָצא  ּיָ ׁשֶ ְקֵראת ְלַאַחר  ּנִ ׁשֶ קּוָפה  ּתְ ַהֲחִסידּות.  ַמַאְמֵרי  ֲאִמיַרת  ֹאֶפן  ּבְ ה  ים ֲחָדׁשָ ַרּבִ ַמֲאָמִרים  לֹוַמר  ֵהֵחל  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ֶטְרּבּוְרג".  ּפֶ ר "ְלַאַחר  ֲהַר"ׁש ִסּפֵ ֲאָסר. ַאְדמֹו"ר ַהּמַ ר ֹקֶדם ַהּמַ ֶטְרּבּוְרג", ּוַבֲאִריכּות יֹוֵתר, ֵמֲאׁשֶ ּפֶ "ְלַאַחר  ל  ׁשֶ קּוָפה  ּתְ ּבַ י  ּכִ "ּב,  ַ ָהַרּשׁ ַאְדמֹו"ר  ְבָכל ִלְבנֹו,  ָהִקיץ ּוְ ם-טֹוב ּבְ ַעל-ׁשֵ ֵקן ִלְראֹות ֶאת ַהּבַ "ִלְפֵני ֵהֵחל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ מֹו  ּכְ טֹוִבים  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ּוְבׁשַ ֲחלֹום  ּבַ ַרק  ְוֹלא  ֵעת, 
ֶטְרּבּוְרג". ּפֶ
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איור: לאה

לקרוא  מאוד  אוהבת  אני  בדוי),  (שם  דבורה  שמי 
התחלתי  לאחרונה  ספרים'.  'תולעת  פשוט  אני  ספרים, 
זה  האם  מסתפקת  אני  ומאז  חב"דיים.  לא  ספרים  גם  לקרוא 
בסדר, שאני קוראת אותם בחופשיות. או שבספרים לא חב"דיים 

עלולה להיות בעיה (אפילו שהספר נראה לי בסדר).  
מה אתם אומרים? אשמח לשמוע את דעתכם.

ילדים יקרים, יש לכם פיתרון בשביל דבורה?

 

בפעם האחרונה, שיתפה אותנו חיה מושקא בבעייתה – יש 
לה ילדה בכיתה שכולן מציקות לה, מרביצות לה ונטפלות אליה. 
היא החליטה בשיתוף כמה חברות לעזור לה, אבל מאז שהן החלו 

לעזור לה, היא התחילה להציק לה ולחברות שלה מתוך חיבה.

לפניכם פתרונות נבחרים מתוך מגוון הרעיונות שהגיעו אל שלחן 

המערכת:

מענדל ב... (בפעם הבאה אנא השאר שם ברור) מציע לחיה 
מושקא שתדבר עם החברה שלה בצורה אישית, ותסביר לה 
מחוסר  להן  מציקה  שלה  שהחברה  ייתכן  כי  הבעיה,  את 

שימת-לב.

ואילו דוידי מירושלים חושב שחיה מושקא צריכה לשוחח 
צריך  כיתתיות  בבעיות  לדעתו  כי  שלהן,  המורה  עם  על-כך 

לערב את המחנכת שבטח תטפל בזה כראוי.

לא  חברתיים  שבנושאים  חושבת  מאשקלון  מ.  שרה  גם 
עם  מבוגר,  מישהו  עם  להתייעץ  אלא  לבד  להחליט  כדאי 

המורה, המנהלת או א' ההורים – היא מפרטת.

שחיה  שכדאי  לנו  כותב  מטבריה  ל.  מוישה  ולסיום: 
מושקא תחשוב יחד עם החברות כיצד הם יוכלו לשחק עם 
את  להביע  תוכל  שהיא  כך  אותה,  ולשמח  המציקה  החברה 

החיבה שלה בדרכים חיוביות ולא בהצקות.

81 dhkhui nxw 027 | ~ |
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ניתן לשלוח פתרונות, שאלות והצעות ל: 
 ,bemachane@gmail.com :צבאות השם אה"ק ת.ד. 1035 נצרת עילית, מיקוד: 17110. פקס: 072-2765578 אימייל

תא הטלמסר שלנו במערכת 'נחייג ונשמע': 9493770 - 08, בתפריט הראשי הקישו 5. בתפריט הבא הקישו 1. 
שימו לב: אנא אימרו את שמכם המלא, הכתובת ומס' הטלפון בקול ברור - לפני שאתם משאירים את ההודעה, כדי שנוכל להכניס אתכם להגרלה.

פתרון השעשועון מזכה אתכם ב 2 נקודות במסלול הדרגות של תנועת הנוער 'צבאות השם בארה"ק'

82| ~ | h"z fxku vw,a"g

מאת: אברימי ג.

= סמל!...ציור
לפניכם ציור המסמל יסוד עיקרי בשיטת חב"ד

זהו מה הציור מסמל – ומה היסוד העיקרי?
רמז למתקשים: (מוזכר בחת"ת השבוע)

הפיתרון מגיליון מספר 218: 
המספר 10 מופיע 9 פעמים ברקע -  מחוץ למילים.

לפניכם ציור המסמל יסוד עיקרי בשיטת חב"ד
זהו מה הציור מסמל – ומה היסוד העיקרי?

רמז למתקשים: (מוזכר בחת"ת השבוע)
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74| ~ | h"z fxku vw,a"g

ה ֻאּלָ ְטִעיָמה ֵמַהּגְ

מאת: ד. חיים

ְך ְלמֹוֵפת.  ָראִליק ֲעִדיִנים, ְוהּוא ֶיֶלד ֲחִסיִדי ְמֻחּנָ ל ִיׂשְ ָניו ׁשֶ ֵוי ּפָ ּתָ
ִנים  ְצַטּיְ י הּוא ֵמַהּמִ ם יֹוְדִעים ּכִ הּו ְוֻכּלָ ַעם הּוא לֹא ָרב ִעם ִמיׁשֶ ַאף ּפַ
ָראִליק  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּתֹוכֹו  תֹוְך  ּבְ י  ּכִ ָיַדע  לֹא  ֶאָחד  ַאף  ַאְך  ה.  ּתָ ַהּכִ ל  ׁשֶ
ֵדי  ֵחם ִעם ַעְצמֹו ּכְ ן, הּוא ָצִריְך ְלִהּלָ ׁש. ּכֵ ל ַמּמָ ִמְתחֹוֶלֶלת ִמְלָחָמה ׁשֶ

ּלֹו.  ַלֲעֹזר ַלֲחֵבִרים ׁשֶ

ְפָלא  ב ַהּנִ ּצָ ה ְוַעל ַהּמַ ֻאּלָ ָראִליק אֹוֵהב ִלְקֹרא ַעל ַהּגְ ם, ִיׂשְ ּלָ מֹו ּכֻ ּכְ
ם ֶאת ָהֲעבֹודֹות  הּוא ְמַסּיֵ ַעם ְלַאַחר ׁשֶ ָכל ּפַ עֹוָלם. ְוָכךְ, ּבְ ֹרר ָאז ּבָ ׂשְ ּיִ ׁשֶ

מֹוִציא  ךְ,  ַחּנֵ ַהּמְ ַתן  ּנָ ׁשֶ
ְלקּוטֹו  ִמּיַ ָראִליק  ִיׂשְ
יבּות  ֲחׁשִ ת  ַרּבַ ְתנּוָעה  ּבִ
ַעְנֵין  ַהּמְ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת 
ה ְוׁשֹוֵקַע  ְפִרּיָ ַקח ֵמַהּסִ ּלָ ׁשֶ

ְקִריָאה.  ּבִ

ָראִליק לֹא  ׂשְ ּיִ ֶזה לֹא ׁשֶ
ֵמֲחֵבָריו  ים  ַרּבִ י  ּכִ יֹוֵדַע 
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ְמחּו  ִיׂשְ
ְלךָ,  ּקֹוֶרה  "ַמה  ֶעְזָרתֹו, 
ב ַרק ַעל  ה חֹוׁשֵ ַמּדּוַע ַאּתָ
הּוא  י,  מֹויׁשִ ה,  ִהּנֵ ַעְצְמָך? 
בֹוא  ּתָ ִאם  ַמח  ִיׂשְ טּוַח  ּבָ
ְך הּוא ְמַהְרֵהר  ַלֲעֹזר לֹו", ּכָ
ַרּבֹות,  ָעִמים  ּפְ ְלַעְצמֹו 

ָאר  ְכֵנַע, ַאְך ְלַבּסֹוף ּגֹוֵבר ָעָליו ִיְצרֹו ָהַרע ְוהּוא ִנׁשְ ּתַ ְמַעט ִמׁשְ ְוַאף ּכִ
ְמקֹומֹו. ֶבת ּבִ ָלׁשֶ

ַאְך  ְלָסֵרב,  לֹו  ָנִעים  לֹא  ֶעְזָרה,  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְמַבּקֵ ֵמֲחֵבָריו  ִמי  ֵאי  ִאם 
ים, ָעֹמק  ׁש ְוהּוא ַמְסּכִ הּו ְמַבּקֵ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ָלל ֶזה לֹא קֹוֶרה. ְוַגם ּכְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ְזַמּנֹו  ֶאת  ז  ְמַבְזּבֵ ְסָתם  הּוא  י  ּכִ ָראִליק  ִיׂשְ יׁש  ַמְרּגִ ּלֹו  ׁשֶ ב  ַהּלֵ תֹוְך  ּבְ

ְלקּוט.  ּיַ ה לֹו ּבַ ַחּכֶ ּמְ ֶפר ׁשֶ ּסֵ ְמקֹום ִלְקֹרא עֹוד ִסּפּור ְמַעְנֵין ּבַ ּבִ

ִלְקַראת  ַעם  ּפַ י  ִמּדֵ ֶנֱעֶרֶכת  ָראִליק,  ִיׂשְ לֹוֵמד  ּבֹו  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ּבַ

ָרִסים  ּפְ ַנֵהל  ַהּמְ ק  ְמַחּלֵ ה  ִסּבָ ּמְ ּבַ ֲחִגיִגית.  ה  ְמִסּבָ ְמֻיָחִדים,  ֲאִריִכים  ּתַ
ךְ.  ַחּנֵ ַהּמְ ּמּוָבן,  ּכַ ּבֹוֵחר  אֹוָתם  ִנים,  ְצַטּיְ ַהּמִ ְלִמיִדים  ַלּתַ ֵעֶרְך  ִיְקֵרי 
ל  ְיַקּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  הּוא  י  ּכִ ִמיד  ּתָ ה  ִצּפָ ר,  ֻמְכׁשָ ְלִמיד  ּתַ תֹור  ּבְ ָראִליק,  ִיׂשְ
ְך  ַחּנֵ ְבַחר. "ַמּדּוַע ַהּמְ ּנִ ְלִמיד ַאֵחר ׁשֶ ַעם ָהָיה ֶזה ּתַ ָכל ּפַ ָרס, ַאְך ּבְ ֶאת ַהּפְ
ָכל  ל ּבְ ִהְתַמְרְמרּות, "ֲהֵרי ֲאִני ְמַקּבֵ ב ְלַעְצמֹו ּבְ לֹא ּבֹוֵחר אֹוִתי"? ָחׁשַ

עּוִרים"? ִ ּשׁ יב ּבַ בֹוּהַ ְוָתִמיד ַמְקׁשִ ְבָחִנים ִצּיּון ּגָ ַהּמִ

ֶלת  ְמעּו ְנִקיׁשֹות ְקֻצּבֹות ַעל ּדֶ ִני, ִנׁשְ ֵ עּור ַהּשׁ ִ ֶאְמַצע ַהּשׁ יֹום ֶאָחד, ּבְ
ּוַבֲעָדּה  ָראִליק,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ תֹו  ּתָ ּכִ
ּתֹוָרה.  ְלמּוד  ַהּתַ ְמַנֵהל  ִנְכַנס 
ַתח  ַנֵהל ּפָ ֵרר ְוַהּמְ ּתָ ֶקט ִהׂשְ ׁשֶ
ְסֵלו  ּכִ י"ט  "ִלְקַראת  ְוָאַמר: 
ְלָכל  ְמֻיָחד  ּנּוס  ּכִ ם  ִיְתַקּיֵ
ָכל ֵארּוַע  ָרִגיל, ּבְ ְלִמיִדים. ּכָ ַהּתַ
ְלִמיִדים  ַהּתַ ִלים  ְמַקּבְ ֶזה  ּכָ
ִיְקֵרי  ָרִסים  ּפְ ִנים  ְצַטּיְ ַהּמִ
ַעם. ַאְך  ם ַהּפַ ֵעֶרךְ, ְוָכְך ִיְהֶיה ּגַ
ָיחּול  ְלִמיִדים  ַהּתַ ְבִחיַרת  ּבִ
ָפֵנינּו  ּלְ ׁשֶ ּנּוס  ּכִ ּבַ ָקָטן.  ּנּוי  ׁשִ
ְלִמיִדים  ַלּתַ ָרִסים  ַהּפְ קּו  ְיֻחּלְ
ַאֲהַבת  ּבְ ְמֻיָחד  ּבִ ִנים  ְצַטּיְ ּמִ ׁשֶ

ָרֵאל". ִיׂשְ

יַע  ַמּגִ ְלִמי  עּו  ִיְקּבְ ָמה  "ְלִפי 
ְלַאַחר  קֹול  ּבְ ִמיָהתֹו  ּתְ ֶאת  ַטח  ְוׁשָ ַאְבֵריִמי,  ֵהִבין  לֹא  ָרס"?  ּפְ ל  ְלַקּבֵ
יְך  ְוִהְמׁשִ ַנֵהל  ַהּמְ ְך  ִחּיֵ טֹוָבה",  ֵאָלה  "ׁשְ ַנֵהל.  ַהּמְ ְרׁשּות  ֶאת  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ
ָתִקים  ּפְ ֵעת  ּכָ ק  ֲאַחּלֵ ֲאִני  ִלְבֹחר.  ָלֶכם  ָלֵתת  יַע: "ֶהְחַלְטנּו  ַמְפּתִ קֹול  ּבְ
י  ּכִ ָסבּור  הּוא  לֹו  ְלִמיד  ַהּתַ ם  ׁשֵ ֶאת  ֶתק  ּפֶ ּבַ ִיְכּתֹב  ֶאָחד  ְוָכל  ים,  ְקַטּנִ
ל  ֵמַרב ַהּקֹולֹות ְיַקּבֵ ה ּבְ ְזּכֶ ּיִ ְלִמיד ׁשֶ ָרֵאל. ַהּתַ ָרס ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ יַע ַהּפְ ַמּגִ

ה". ִסּבָ ּמְ ָרס ּבַ ֶאת ַהּפְ

ַהּזֹו,  ה  ִסּבָ ּמְ ּבַ ָרס  ַהּפְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ְמאֹודֹו  ָכל  ּבְ ה  ּפָ ּצִ ׁשֶ ָראִליק,  ִיׂשְ

בבודדותת  עעֲעֲֲ תת הָהָָ םם אֶאֶֶ סַסּּּיֵֵּ ּההואא מְמְְ רר שֶשֶֶ אַאחַחַ םם לְלְ עַעַ ּּלל פַפַ ָכָ ְּּ, בְבְ ,,ְְ,ךך ָלם. ְוָכ
מֹוצִצייאאאאאא   

ּקוטטווֹוֹ ְל ִמּּיַ
ּיבוותתת  ֲחׁשִ
ַהְּמַענְניֵיןן
ֵֵׁשֹוקקעַעַ ה ְו

אִליק לללֹֹאא 
ייוו  ֵמֲחֵבררָרָָ  
תתת  אאֶאֶ בל 
,,,ָָ,,ךךך,,ָ,,  ללְל ּקֹוֶרה 
ַק עעלללל  ֵשב ַר
הההוואאאאא    ּי,  ֹויׁשִ
אאאאא   ָתבבבוֹוֹ ּם  ִא
רררר  ּוא ְמַהררְרהֵהֵ
ַרּבבֹותתת,,  ם 

ּעעעו ְנִקיש מממְמ יי,, נִנשששְשְ ִנִ ּעעוורר הַהּשֵשֵ צַצעע הַהּשִש מְמְ אֶאֶ ְּדד,, בְבְ חָחָ ייוםם אֶאֶ
ל ׁשֶ תֹו  ּככִכּּתָתָ
ְמַנֵה ַנס  ִנכְכְ
ֶֶקט ִהׂשְ ֶֶ ששׁשׁ

"ל וְואָאַמר: 
כ ם  ַקּּיֵ תְתְ ייִיִ
ההַהַּתְלִמיִדים
ְמַק ּכָכֶזה 
ִנים ִּמְצַטּּיְ הַהַ
ְ, ְוָכְך י ,ְ,ך עֵעֶר
ְבִחיַרת  ּּבִבִ
ָקָט ָי  ּנּו שׁשִ
ַה ּקו  ְיחֻחְּל
ִני ִּמְצַטּּיְ שׁשֶֶ
ָרֵאל". יִישׂשְ

ָמה ""ְלִפי 
איור: לאה
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י לֹא הּוא  ַנֵהל. לֹא ָהָיה לֹו ָסֵפק ּכִ ְבֵרי ַהּמְ ַמע ּדִ ִהְתַאְכֵזב ְמאֹוד ְלִמׁשְ
ב  ָחׁשַ ֶתק"?  ּפֶ ּבַ ֶאְכּתֹב  ִמי  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶאת  "ֲאָבל  ֵחר.  ּבָ ּיִ ׁשֶ ְלִמיד  ַהּתַ
יַע  ַמּגִ לֹו  ְוָקא  ּדַ י  ּכִ ֵמֲחֵבָריו  הּו  ְלִמיׁשֶ ן  ְלַפְרּגֵ לֹו  ָהָיה  ה  ָקׁשֶ ְלַעְצמֹו. 
נּות  ָרס ַעל ִהְצַטּיְ ל ֶאת ַהּפְ ָראִליק - ְיַקּבֵ הּוא - ִיׂשְ ְמקֹום ׁשֶ ָרס, ּבִ ַהּפְ

ּמּוִדים.  ּלִ ּבַ

ַמה  ט  ְלִהְתַלּבֵ יְך  ִהְמׁשִ הּוא  ֵריק.  ֶתק  ּפֶ יׁש  ְלַהּגִ ָיַכל  לֹא  הּוא  ַאְך 
ָסֵפק  ְואֹוֵמר,  יְך  ַמְמׁשִ ַנֵהל  ַהּמְ ֶאת  ׁשֹוֵמַע  הּוא  ּוִפְתאֹום  ֲעׂשֹות,  ּלַ
ב  חֹוׁשֵ רֹוִצים. ִמי ׁשֶ ם ׁשֶ ר ִלְכּתֹב ֵאיֶזה ׁשֵ ְרִצינּות: "ֶאְפׁשָ ְצחֹוק ָסֵפק ּבִ ּבִ
ָמתּוַח  ֶקט  ׁשֶ ַעְצמֹו".  ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ִלְכּתֹב  ָיֹכל  לֹו,  יַע  ַמּגִ ָרס  ַהּפְ ׁשֶ
ה  ְלִמיָדיו, ְמַנּסֶ ְפֵני ּתַ ְמקֹומֹו ְוִהְתּבֹוֵנן ּבִ ב ּבִ ְך ָיׁשַ ַחּנֵ ה. ַהּמְ ּתָ ּכִ ֵרר ּבַ ּתָ ִהׂשְ
ִמי ִיְבֲחרּו  ה ְלַנֵחׁש ּבְ ָלל לֹא ִנּסָ ָראִליק ּכְ ֵחר. ִיׂשְ ּבָ ּיִ ְלִמיד ׁשֶ ְלַנֵחׁש ִמי ַהּתַ
ֵתב  ּכָ ּיִ ם ׁשֶ ֵ ֶהְחֵלִטּיּות, "ַמהּו ַהּשׁ ב ּבְ ְך ָחׁשַ רּור ִלי", ּכָ ּבָ ר ׁשֶ ֲחֵבָריו, "ָהִעּקָ

י"... ּלִ ֶתק ׁשֶ ּפֶ ּבַ

ל  ּכָ ַתְלִמיֵדי  ּבְ א  ִהְתַמּלֵ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ַהּתַ אּוַלם  יַע.  ִהּגִ ה  ִסּבָ ַהּמְ יֹום 
ְמִהירּות ִלְקַראת  ָמה ּבִ ְכִנית ִהְתַקּדְ ת, ְוַהּתָ ּבָ ִבְגֵדי ׁשַ ים ּבְ בּוׁשִ ּתֹות ַהּלְ ַהּכִ
ְבָחִרים,  ַהּנִ מֹות  ׁשְ ֶאת  ְלַהְקִריא  ֵהֵחל  ַנֵהל  ַהּמְ ׁשֶ ּכְ ָרִסים.  ַהּפְ ת  ֲחֻלּקַ
ְלַתְלִמיד  ן  ְלַפְרּגֵ לֹו  ָהָיה  ה  ָקׁשֶ ִלּבֹו.  ּבְ ה  ְקַטּנָ ְצִביָטה  ָחׁש  ָראִליק  ִיׂשְ
ֶמַתח  ֶקט ְמעָֹרב ּבְ ַהֲעָרַכת ֲחֵבָריו. ׁשֶ ם ּבְ ָרס, ּוְבֶעֶצם ּגַ ּפְ ה ּבַ ְזּכֶ ּיִ תֹו ׁשֶ ּתָ ּכִ
ם  ֵ ַהּשׁ ַהְקָרַאת  ִעם  ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִים  ּפַ ַהּכַ ְמִחיאֹות  ְוַרַעם  אּוָלם,  ּבָ ַרר  ׂשָ

ָראִליק. ל ִיׂשְ בֹוָתיו ׁשֶ ָהִראׁשֹון ָקַטע ֶאת ֶרֶצף ַמְחׁשְ

ִמחּוץ  ְלִהְתַאְוֵרר  ְוָיָצא  ָחׁש,  ּבֹו  ַתח  ַהּמֶ ְפֵני  ּבִ ַלֲעֹמד  ָיַכל  לֹא  הּוא 
ְתאֹום ֶאת קֹולֹו  ַמע ּפִ לֹוְמָך"? ׁשָ ְ ָקר, ַמה ּשׁ ָראִליק ַהּיָ ָלאּוָלם. "הֹו, ִיׂשְ

ּבֹו.  ּלֹו ֵמֲאחֹוֵרי ּגַ ְך ׁשֶ ַחּנֵ ל ַהּמְ ׁשֶ

ְלַחּכֹות  ִלי  ּבְ ֲחִביבּות  ּבַ ְך  ַחּנֵ ַהּמְ יְך  ִהְמׁשִ  - ְמֻאְכָזב  ה  ַאּתָ ַטח  "ּבֶ

ָרֵאל".  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ּבְ נּות  ִהְצַטּיְ ַעל  ִנים  ִנּתָ ָרִסים  ַהּפְ ׁשֶ  – ִלְתׁשּוָבה 
ָרֵאל  ַאֲהַבת ִיׂשְ ּלְ ע ְלךָ, ׁשֶ ֹראׁשֹו ְלִחּיּוב. "ּדַ ַתק ְוַרק ִהְנֵהן ּבְ ָראִליק ׁשָ ִיׂשְ
"ֲהֵרי  ִתיָקתֹו,  ׁשְ ֶאת  ָראִליק  ִיׂשְ ַבר  ׁשָ ן",  "ּכֵ ְמֻיֶחֶדת".  ָמעּות  ַמׁשְ ֵיׁש 
ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ֶרְך  ַהּדֶ ְוָלֵכן,  ם,  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ְגַלל  ּבִ ֶנְחַרב  ִני  ֵ ַהּשׁ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ
ל ַאֲהַבת  ה ִהיא ִהְתַנֲהגּות ֲהפּוָכה, ׁשֶ ֻאּלָ לּות ּוְלָהִביא ֶאת ַהּגְ ת ַהּגָ ִסּבַ

ם". ִחּנָ

אֹוֵמר  ִליָט"א  ׁשְ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  י  ָהַרּבִ "ֲאָבל  ךְ,  ַחּנֵ ַהּמְ ְך  ִחּיֵ "ָיֶפה", 
לּות". "ָאז ָמה",  ת ַהּגָ נּו ֶאת ִסּבַ ּקְ ָבר ּתִ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ַבר ַמְלכּות', ׁשֶ 'ּדְ ּבַ
ָרֵאל"?  ַאֲהַבת ִיׂשְ ָבר לֹא ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ְתִמיָהה, "ּכְ ָראִליק ּבִ ַאל ִיׂשְ ׁשָ
ר ִהיא  ִעּקָ ּיֹום ּבְ ה ּכַ ׁשָ ן, ֲהֵרי זֹוִהי ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה. ַאְך ַהַהְדּגָ ּכֵ אי ׁשֶ "ַוּדַ
הּוִדים  ל ַהּיְ יׁשּו ּכָ ּה ַיְרּגִ ּבָ ה, ׁשֶ ֻאּלָ תֹור ְטִעיָמה ֵמַהּגְ ָרֵאל ּבְ ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ
יָלא ֹיאֲהבּו ֶאָחד ֶאת  ן ָאָדם ֶאָחד, ּוִמּמֵ מֹו ּבֶ ֵאיְך ֵהם ְמִציאּות ַאַחת, ּכְ

לֹות". ִני ְללֹא ַהְגּבָ ֵ ַהּשׁ

ַעל  ָרא  ּקָ ׁשֶ ּפּוִרים  ּסִ ּבַ ָראִליק  ִיׂשְ ר  ִנְזּכַ ְך  ַחּנֵ ַהּמְ ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ַמע  ְלִמׁשְ
ה  ב ִנְפָלא, ּוְלַאַחר ִמְלָחָמה ְקַטְנַטּנָ ה ְלאֹותֹו ַמּצָ ה ּוִבְכִמיָהתֹו ָהַרּבָ ֻאּלָ ַהּגְ
ְמִהירּות  ה". הּוא ִנְכַנס ּבִ ֻאּלָ ם רֹוֶצה ִלְטֹעם ֵמַהּגְ ֶרֶגׁש "ֲאִני ּגַ ֶהְחִליט ּבְ
ה  ּתָ ִמּכִ ְבַחר  ּנִ ׁשֶ ן  ְצַטּיֵ "ַהּמִ ִהְכִריז:  ׁשֶ ַנֵהל  ַלּמְ יב  ְוִהְקׁשִ ָלאּוָלם  ֲחָזָרה  ּבַ
ה ז',  ּתָ ַאַחת, ִמי ִנְבַחר ִמּכִ ַתח ָחַזר ֵאָליו ּבְ ָלן". ַהּמֶ ְלִמיד ֵלִוי ַקּפְ ו': ַהּתַ

ֵחר.  ּבָ ּיִ ְלִמיד ׁשֶ ן ַלּתַ ָכל ַהּכַֹח ְלַפְרּגֵ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ּלֹו? הּוא ִיׁשְ ה ׁשֶ ּתָ ַהּכִ

ָרֵאל  ַאֲהַבת ִיׂשְ ן ּבְ ְצַטּיֵ ה ז' ִנְבַחר ַלּמִ ּתָ ַנֵהל ָרַעם: "ִמּכִ ל ַהּמְ קֹולֹו ׁשֶ
ָצִריְך  ָהָיה  לֹא  הּוא  ְחֵרר.  ִהְסּתַ ֹראׁשֹו  -ָר-א-ִל-י-ק"...  ִי-ׂשְ ְלִמיד  ַהּתַ
ע הּוא  ֲחרּו ּבֹו. ֻמְפּתָ ֲחֵבָריו ּבָ ֵדי ָלַדַעת ׁשֶ ָחה ּכְ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ֹמַע ֶאת ׁשֵ ִלׁשְ
ם ַהֲחֵבִרים  ּגַ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ָבה "ּכַ ָרס ּוְבֹמחֹו ָחְלָפה ַמְחׁשָ ל ֶאת ַהּפְ ָצַעד ְלַקּבֵ

ה".  ֻאּלָ ּגְ ְהֶיה ּבַ ּתִ ָרֵאל ׁשֶ י רֹוִצים ִלְטֹעם ֵמָהַאֲהַבת ִיׂשְ ּלִ ׁשֶ
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השבוע נכיר מקום מיוחד ב-770, שאינו פתוח לקהל הרחב. מדובר ב'לשכת עושי חביתין' 
של בית רבינו שבבבל – 'ועד סעודת שלמה', או כפי שמכנים אותה בקיצור: 'הלשכה'.

בקראון  אז  שנרצח  שלמה  בשם  יהודי  נשמת  לעילוי  תשמ"ו  בשנת  הוקמה  ה'לשכה' 
הייטס, והיא נקראת על שמו. תפקידה של ה'לשכה' 
הוא לחלק אוכל לאורחים ולמתפללים ב-770, ואכן, 
היא מכינה כל בוקר שתייה חמה לבחורים ולאנ"ש, 
מחלקת טשולנט בכל שבת לאחר התפילה, וכן 
על  אחראית  היא  בנוסף,  הצומות.  בסיום  אוכל 
ב-770.  שנמצאות  האוטומטיות  המזון  מכונות 
מקומה של הלשכה הוא מתחת לעזרת נשים, 
ושם  הדרושים,  הכלים  את  מאחסנים  שם 

מכינים את האוכל.
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מאת: יעל שניאורסאהן 

  מוסקבה ה'תרע"ט 
ברחוב  צעד  כגן  בער'ל 
בין  להבלע  משתדל  ההומה, 
בימים  והשבים.  העוברים 
טרופים אלו, מוטב לו ליהודי 
המידה  על  יתר  לבלוט  לא 

ברחוב. 
התהפוכות  נאנח.  בער'ל 
בשנים  רוסיה  על  העוברות 
מטיבות  אינן  האחרונות, 
כלל וכלל עם יהודיה. לא מן 
לפני  אך  זה  ההיה  הגשמית.  הבחינה  מן  לא  ואף  הרוחנית  הבחינה 
עשור כאשר ישב על התורה ועל החסידות בישיבת 'תומכי תמימים' 
עימן  והביאו  השנים  ועברו  חלפו  מהר  כה  האמנם  בליובאוויטש? 

שינויים מפליגים שכאלו?
בפינת הרחוב הבחין בער'ל במודעה גדולה מוכרת עד כאב, הוא 
לא עצר שוב כדי לקרוא את תוכנה, ידע אותה כבר על פה. "מחר, 

יום חמישי יתקיים משפט נגד ה'חדר' ברחוב יסבקייא."
בער'ל נאנח שוב. "אה" מלמל לעצמו חרישית."התקיים בנו הפסוק 
"מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו." מאז עליית השלטון הקומוניסטי, 
ששנו  מיהודים  דווקא  ביותר  הכואבות  המכות  את  סופגים  אנו 
הכל  עושה  היבסקציה,   - המשטר  של  היהודית  המחלקה  ופירשו, 
ישיבה  'חדר'  אחר  'חדר'  היהודית.  הדת  מוסדות  את  לסגור  כדי 
אחר ישיבה. הם פועלים ללא לאות. דווקא הם, שלמדו בצעירותם 
ב'חדרים' ובישיבות, עושים הכל על מנת למנוע את החינוך היהודי 

מהדור הבא."
בירך  טוב."  "ערב  הכנסת.  לבית  בער'ל  נכנס  כבדים  בצעדים 
בקול נמוך את ידידיו שישבו לשיעור משותף ליד השולחן, והצטרף 

אליהם. 
"יהיה טוב, בער'ל" לחש לו מאיר, ידידו, משהבחין בפניו הנפולות 

של בער'ל. "התורה תנצח בסוף."

בער'ל לא הגיב. כן, ברור שהתורה תנצח בסוף. השאלה היא עד 
כמה יהיה המאבק ארוך וקשה?

הוא כבש אנחה נוספת. מיום ליום המצב הולך ומתדרדר. לאחר 
סיום מלחמת העולם הראשונה, בה ספגה רוסיה אבידות כבדות, 
החלו מהומות והתפרעויות כנגד שלטון הצאר. ממהומות אלו סבלו, 
הודח  תרע"ז  בשנת  כאשר  הם  שמחו  ומה  רבות.  היהודים  כמובן, 
מעיקות  גזרות  של  שנים  לאחר  דמוקרטי.  משטר  והוכרז  הצאר, 
סוף  סוף  הוענק  הצארים,  שלטון  ידי  על  היהודים,  זכויות  ודיכוי 
שמונה  רב.  זמן  ארכה  לא  הרווחה  אולם,  ליהודים.  זכויות  שוויון 
חדשים לאחר מכן, לפני כשנה - הודח השלטון הדמוקרטי ותחתיו 
קם שלטון קומוניסטי, שהחל לרדוף את הדת היהודית עד חורמה.
מהרהוריו  אותו  ניער  מאיר,  של  קולו  רחום."  והוא  "בערל, 
והחברים  הסתיים  השיעור  כי  הבחין  לא  אפילו  הוא  העצובים. 
נעמדו כבר לתפילת ערבית. בער'ל מיהר להצטרף לחבריו בתפילה. 

עם סיומה, התלווה אליו מאיר בדרכו הביתה. 
בערל  עם  בשיחה  לפתוח  מאיר  ניסה  אה?"  קשים,  "ימים 

המדוכדך. 
חלקה  כל  הורסים  הקומוניסטים  היהודים  בער'ל."  הגיב  "כן," 
ובשאר  בעיר  התורה  מוסדות  כל  את  לסגור  מנסים  הם  טובה. 
'חדרים'  שלושה  כבר  לסגור  הצליחו  האחרון  בשבוע  המקומות. 
מלמד.  אני  בו  ה'חדר'  ראווה נגד  משפט  יתקיים  במוסקווה. ומחר 
כולנו יודעים כבר כיצד יראה המשפט הזה. 'כתב האישום' יוקרא 
בחומרה נגד המלמדים המונעים את 'אור ההשכלה' מהתלמידים, 
אם  גם  הכלח.  עליהם  שאבד  ישנים  דברים  רק  אותם  ומלמדים 
יבואו אי אילו מיהודי העיר וינסו להגן על ה'חדר'. הרי פסק הדין 
ידוע מראש. ברור שהם יקבעו כי המוסד אינו מתאים, ומחנך את 
לסגור  חובה  כך  ומשום  ה'נאור'  הקומוניזם  לאור  שלא  התלמידים 
לקבלת  ילדיהן  את  לשלוח  ההורים  כל  ועל  לאלתר.  ה'חדר'  את 

חינוך 'מתוקן' בבתי הספר הקומוניסטים." סיים בערל במרירות.
המלים  את  מוצא  לא  לבסוף,  מלמל  יעזור."  "ה'  שתק,  מאיר 

המתאימות כדי לנחם את ידידו. 

חברת  תרע"ד:  רוסיה  תקציר: 
צוברת  דימיטרי  של  הטקסטיל 
רווחים בעקבות מלחמת העולם 

הראשונה. 
עובר  דניאל  ה'תשס"ח:  פריז 

דירה לפרברי פריז
דובי  ה'תשס"ח:  לציון  ראשון 
בבית  להתנדב  מבקש  שטיין 

האבות. 
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את  לומר  אם  ומתי?  כמה  איך,  רק  היא  השאלה  בוודאי  זה  "כן, 
האמת, אני מיואש מעתיד היהדות במדינה הזו."

"בערל, מה קורה לך?" טפח מאיר על כתפו. "מיואש? לא מתאים 
לחסיד לומר דבר כזה. מילה כזו אינה קיימת בלקסיקון של חסיד. 
הרבה  מאיתנו  נדרשת  קשה.  המצב  נכון,  מיואש?  חסיד  ממתי 
מסירות נפש להמשיך לשמור על קיום חיי תורה ומצוות, להמשיך 
אבל  הקשות.  הגזרות  אף  על  לילדינו  חסידי  יהודי  חינוך  להעניק 
להתייאש? חס ושלום! אם אנו נתייאש מי יעשה את העבודה? מי 

יכוון את הדור הצעיר אל הדרך האמיתית?
זהו התפקיד שלנו, כל החסידים צריכים להתגייס למשימה הזו. 
אם נתייאש, נצחונם של הקומוניסטים עלינו - מובטח. אם נדבוק 
והחסידות  היהדות  דרך  את  ונמשיך  הקדושים,  נשיאנו  ברבותינו 

במסירות נפש. אף אחד לא יוכל לנו!"
"אבל המצב רק הולך ונעשה גרוע יותר מיום ליום." בשכלו הסכים 

בערל עם דבריו של מאיר, אך ללב היה קשה לקבל את הדברים. 
"קודם כל, הכל יכול להתהפך ברגע אחד. כמו שלפני שנה חשבנו 
ושווה  דמוקרטי  ושלטון  הנחלה,  ואל  המנוחה  אל  הגענו  שכבר 
זכויות עומד להיות מנת חלקנו בשנים הבאות, ולפתע הכל התהפך. 
באותה מידה הכל יכול גם עתה להתהפך לטוב, אפילו שכרגע הכל 
נראה שחור מסביב. וחוץ מזה, לא הזמן לשבת ולקונן עתה, בערל, 

עת לעשות מעשה. לא מתאים לחסיד לשקוע במצולות היגון."
"אתה  בערל.  של  ביתו  חצר  אל  הגיעו  הם  מאיר."  צודק,  "אתה 
מבין, פשוט אני יודע שה'חדר' שלי עומד להסגר מחר, אז ההרגשה 
יודע  אני  לומר.  מה  אין  אותי,  לעודד  הצלחת  אבל  בהתאם.  שלי 
שאתה צודק. אני רק צריך להשקיע יותר עבודה של מוח שליט על 
הלב. במקום לַבכות את המצב, צריך פשוט לחשוב מה הלאה. מה 
ואיך עושים כדי שלמרות כל הרדיפות, היהדות תמשיך לפרוח כאן 

במדינה הזו."
ואני  חסיד.  כמו  באמת  מדבר  אתה  "עכשיו  מאיר.  חייך  "או," 
באמת מקווה שלא לאורך זמן נצטרך לאמץ את כוחותינו לחיזוק 
מכל  אותנו  ויגאל  כבר  יגיע  משיח  כי  הקשיים,  למרות  היהדות 
ונלמד  לירושלים  נעלה  וכולנו  למיניהם,  והיבסקים  הקומוניסטים 

שם תורה בשמחה רבה ובריש גלי!"
הם נפרדו בלבביות, בערל עלה הביתה, מעודד יותר. אשתו, רחל, 
המתינה לו עם ארוחת הערב הדלה שלהם. שני הילדים כבר נמו את 

שנתם זה מכבר. 
"מה נשמע?" התעניינה רחל. "אתה נראה קצת יותר שמח מאשר 

בימים האחרונים, יש איזושהי בשורה טובה?"
נגד  "המשפט  לרגע.  הרצין  בערל  של  פניו  סבר  לא,"  "בינתיים 
ה'חדר' יתקיים מחר כמתוכנן. אבל דברתי עתה עם מאיר, והוא זה 

שהצליח לרומם מעט את מצב רוחי למרות הקשיים הרבים."
הם פנו ליטול ידיים, בערל המשיך להרהר בדבריו של מאיר. כעת, 
הוא ידע בבירור. הוא לא ירתע, הוא לא יכנע. הוא ימשיך להאבק 

למען חינוך ילדי ישראל ובעזרת ה', הניצחון בוא יבוא.

ראשון לציון, התשס"ח
בצעד  נכנס  שטיין  דובי 
בשערי  משהו  מהוסס 
התפלא  הוא  האבות.  בית 
חוסר  תחושת  על  מעט 
הביטחון אותה חש. היתה 
מוכרת  בלתי  תחושה  זו 
מעט  ומפתיעה  בעליל 
בעבורו. 'ממה אתה חושש, 
את  לשאול  ניסה  דובי?' 

עצמו.
בחורצי'ק,  "שלום, 
מחפש מישהו?" קול חביב 
ניער אותו מהרהוריו. דובי 
לענות,  כדי  פיו  את  פתח 
מיידית.  המשיך  כשהלה 
אותך  מכיר  אני  "רגע, 
לא?  מקום.  מאיזשהו 
של  מהחברים  לא  אתה 

נתי לוינגר?"
"נכון." הנהן דובי.

"טוב, אז אם אתה זוכר ואם לא, אני יהושע שרלוב. באת למישהו 
מסוים פה, או שהחלטת ללכת בדרכיו של נתי שלנו?"

"משהו כזה." דובי התפלא למשמע היחס החם של אדון שרלוב 
אל נתי. מעולם לא חשב שיש מקום בעולם בו מישהו מעריך ומעריץ 

כל כך את נתי לוינגר.
"אז בוא נעשה הכרות מעמיקה, איך קוראים לך?"

אדון  עם  קולחת  בשיחה  נתון  עצמו  את  דובי  מצא  מהרה  עד 
שרלוב, כשאליהם מצטרפים עוד מספר קשישים שישבו בלובי בית 
האבות. הזמן חלף עבר ביעף, ורק השמש המתחילה לשקוע, האיצה 

בכולם להתכנס אל בית הכנסת לתפילת מנחה.
"היה נעים מאד להכיר אותך, דובי." נפרד ממנו אדון שרלוב. "אני 

מקווה שתתמיד לבוא לכאן, אנו זקוקים לֶחברה צעירה."
סיכם  נחמד.  היה  נעימה.  בתחושה  הביתה  דרכו  את  עשה  דובי 

לעצמו. הוא בהחלט חושב לאמץ את המקום הזה. 
לספר על כך לעוד חברים? דובי התלבט קמעא. מצד אחד, הורגל 

לשתף ברעיונותיו לפחות חלק מחבריו לכתה, אם לא את כולם.
הוא  מקום  שבאיזשהו  חש  לספר.  רצה  לא  הוא  שני,  מצד  אולם 
בינו  פרטית,  אחת  מצווה  בלבד.  שלו  רק  שתהיה  אחת  פינה  רוצה 
לבין הקשישים, בינו לבין הקב"ה. מבלי להפוך זאת לנחלת הכלל. 

אף  ישתף  לא  הוא  בינתיים,  בליבו.  כשהחלטה  לביתו  נכנס  הוא 
אחד מחבריו בביקוריו בבית האבות. 

הרווחה לא 
ארכה זמן רב. 

שמונה חדשים 
לאחר מכן, 

לפני כשנה - 
הודח השלטון 

הדמוקרטי 
ותחתיו 

קם שלטון 
קומוניסטי, 

שהחל לרדוף 
את הדת 

היהודית עד 
חורמה.
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ים ְלִליָאְזָנא,  ִלים ֲחמּוׁשִ ת ַחּיָ ֻלּגַ יָעה ּפְ ְמַחת ּתֹוָרה, ִהּגִ ל ׂשִ ֵליל ִאְסרּו ַחג ׁשֶ ַנת תקנ"ט, ּבְ ׁשְ ּבִ
ּה  ּבָ ֹחָרה", ׁשֶ ְ ָבה ַהּשׁ ְרּכָ יָעה "ַהּמֶ ִלים ִהּגִ ֵקן ְלַמֲאָסר. ַיַחד ִעם ַהַחּיָ ֵדי ָלַקַחת ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּכְ
ֵפָלה,  ְ ַהּשׁ ָהֲעִליָלה  ֶאת  ְלכּות.  ּמַ ּבַ ַהּמֹוְרִדים  יֹוֵתר –  ּבְ ִנים  ֻסּכָ ַהּמְ ִעים  ַהּפֹוׁשְ ְלַמֲאָסר  הּוְבלּו 
ר  ִמְסּפַ ֶהֱעִלילּו  רּוְסָיה,  ְצָבא  ִעם  ָאז  ְלֲחמּו  ּנִ ׁשֶ  – ּטּוְרִקים  ּבַ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַמְך  ּתָ ִאּלּו  ּכְ

ם ֲאִביְגדֹור. ׁשֵ ם ִאיׁש ּבְ ִדים', ּוְבֹראׁשָ 'ִמְתַנּגְ

ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַסע  ּנָ ׁשֶ ַמן  ּזְ ּבַ
ָהְלָכה  ֹחָרה",  ְ ַהּשׁ ָבה  ְרּכָ "ּמֶ ּבַ ֲאָסר  ַלּמַ
ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ָלּה  ְוִהְתָקְרָבה 
ׁש  ּוִבּקֵ ִלים  ַהַחּיָ ת  ֻלּגַ ּפְ ד  ִלְמַפּקֵ ָנה  ּפָ
ם  ּבֹות ׁשָ ֶרְך, ְוִלׁשְ ַצד ַהּדֶ ּנּו ַלֲעֹצר ּבְ ִמּמֶ
לֹום  ּלֹא ִלְנֹסַע ַחס-ְוׁשָ ֵדי ׁשֶ ְמנּוָחה, ּכְ ּבִ
ֵסֵרב  ֶנָרל  ַהּגֶ ַאְך  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמֲהַלְך  ּבְ
ְמֻיֶחֶדת,  ה  ִסּבָ ֹלא  ּבְ ְלֶפַתע,  ֹתֶקף.  ּבְ
ָהָיה  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָהֲעָגָלה,  ִציר  ר  ּבַ ִנׁשְ
ה  ִצּוָ ָהרֹוֵגז  ד  ַפּקֵ ַהּמְ ְוִלְנֹסַע.  יְך  ְלַהְמׁשִ
ָאז  ַאְך  יר,  ַהּצִ ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ ְלַהְחִליף 
ן  ָהַעְקׁשָ ד  ַפּקֵ ַהּמְ ִני.  ֵ ַהּשׁ יר  ַהּצִ ר  ּבַ ִנׁשְ
ם אֹותֹו. ֲאָבל  ן ּגַ ר, ְוהֹוָרה ְלַתּקֵ ֹלא ִוּתֵ
ְלֶפַתע  ָנַפל  ִסיָעה,  ַהּנְ יָכה  ִהְמׁשִ ׁשֶ ּכְ
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּנֹוַכח ּבִ ד, ׁשֶ ַפּקֵ ַהּסּוס ָוֵמת. ַהּמְ
ה ַלֲעֹצר  ֵקן, ִנְכַנע, ְוִצּוָ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ׁשֶ
ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ְלמֹוָצֵאי  ַעד  ִסיָעה  ַהּנְ ֶאת 

יעּו  ן, ֲעַדִין ִהְצּבִ ִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ִמּכֵ ׁשָ
ַבת ַאְדמֹו"ר  קֹום ּבֹו ׁשָ ֲחִסיִדים ַעל ַהּמָ
ָהיּו  ֶרְך  ַהּדֶ ַצד  ּבְ ׁשֶ ָהֵעִצים  ל  ּכָ ֵקן.  ַהּזָ
יו  ְחּתָ ּתַ ָהֵעץ  ַאְך  ִעים,  ּוְמֻתּלָ בּוִרים  ׁשְ

ִריא ְוַרֲעָנן. ֵקן ָהָיה ּבָ ב ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָיׁשַ

ְלֵבית  ִנְלַקח  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
"ִמְבַצר  ָהֵאיָמה  ֵמִטיל  ָתא ַהּסַֹהר  ם ּבְ לֹוְבְסִקי". ְוִנְכָלא ׁשָ ּבְ ֶטרֹוּפַ ְלכּות. ּפֶ ּמַ ּבַ ְלמֹוְרִדים  ֹיָעד  ַהּמְ מֹות ְמֻיָחד  ֵקן ֶנְחַקר ַעל ַהַהֲאׁשָ ַהֲחִסיִדים, ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְוַעל  ָעָליו  ֶהֱעִלילּו  יָמה ׁשֶ ֶהְרׁשִ ׁשֶ צּוָרה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ל ְוָעָנה  ׁשֶ ְמעֹו  ׁשִ ַהחֹוְקִרים.  ֶאת  יָסר, ְמֹאד  ַלּקֵ ַעד  יַע  ִהּגִ ֵקן  ַהּזָ ׁשּוט, ּוָבא ַאְדמֹו"ר  ִבְגֵדי ִאיׁש ּפָ ׂש ּבְ ִהְתַחּפֵ ַאְדמֹו"ר ׁשֶ ֵקן.  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ִעם  ר  ָפָניו ְלַדּבֵ ּלְ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ יׁש ּבְ ֵקן, ִהְרּגִ ת ַהּזָ ִבְרּכַ ּבְ הּוא  ּוֵבֵרְך  יָסר,  ַהּקֵ עֹוֵמד 

ר ָוָדם"... בֹודֹו ְלָבׂשָ ָחַלק ִמּכְ "ׁשֶ
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ן ַלֲעׂשֹות  ַאל אֹותֹו ֵאיֶזה טֹוָבה ִנּתָ ֵקן ׁשָ ִהְתָקֵרב ְלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ר ֶאָחד ׁשֶ ֵעת ַמֲעָצרֹו, ׂשַ ּבְ
ָרֵאל  מֹו ִיׂשְ ְ ּשׁ ים" ׁשֶ ּנִ ְבָגִדים ְמׁשֻ בּוׁש ּבִ ּלָ ׂש "ְיהּוִדי ׁשֶ ַחּפֵ ּיְ ֵקן ָעָנה לֹו ׁשֶ ֲעבּורֹו. ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ֶאת  ּוָפַגׁש  ָהְרחֹוב,  ֶאל  ָיָצא  ר  ַהּשַׂ ַחי.  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ׁשֶ לֹו  ְויֹוִדיַע  ָקאִזיק, 
ן  ׁש... ַרק ְלַאַחר ִמּכֵ ּמֵ ּתַ ֶהם ִהׁשְ ְתעּודֹות ֶהָחִסיד ּבָ ם ַהּמֹוִפיַע ּבִ ֵ ה ָאַמר ֶאת ַהּשׁ ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ
ר ָנַסע ְלֵביתֹו  י. ַהּשַׂ ם ָהֲאִמּתִ ֵ ן ְלטֹוָבתֹו, ְוָאַמר לֹו ֶאת ַהּשׁ ּוֵ ר ִמְתּכַ ַהּשַׂ ָרֵאל ׁשֶ ֵהִבין ר' ִיׂשְ

ָבה. ְרּכָ ָרֵאל ָעַקב ַאֲחֵרי ַהּמֶ ַאט-ַאט, ְור' ִיׂשְ

ל  ְכַתב ָידֹו ׁשֶ תּוב ּבִ ֶתק ּכָ יַח ּוְבתֹוכֹו ּפֶ ִית, ָנַפל ִמן ַהַחּלֹון ֲאַבּטִ ר ִנְכַנס ַלּבַ ַהּשַׂ ְלַאַחר ׁשֶ
ֵקן ַחי. ַאְך  ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְך ָיְדעּו ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד". ּכָ ַמע ִיׂשְ י "ׁשְ ָהַרּבִ

ֵקן!  ַהֲחִסיִדים ֲעַדִין ֹלא ָיְדעּו ֵהיָכן ִנְמָצא ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ַאֵחר,  ִבְנָין  ּבְ א  ֶאּלָ ֶלא,  ַהּכֶ ּבֹו  ׁשֶ ְבָצר  ּמִ ּבַ ָהיּו  ֹלא  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ ֲחִקירֹוָתיו 
ֶאְמָצעּות  ּבְ ַע  ּצֵ ִהְתּבַ ַהֲחִקירֹות,  ְנַין  ּבִ ְלֵבין  ְבָצר  ַהּמִ ין  ּבֵ ֲעָבר  ַהּמַ יָבה".  ַה"ּנִ ִלְנַהר  ֵמֵעֶבר 
ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ָרָצה  יָרה,  ּסִ ּבַ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַאַחת,  ַעם  ּפַ ִסיָרה. 
ְך" ָאַמר  ֹוֵמר ֵסֵרב. "ִאם ּכָ יָרה, ַאְך ַהּשׁ ּקֹות ֶאת ַהּסִ ה ּדַ ֹוֵמר ַלֲעֹצר ְלַכּמָ ׁש ֵמַהּשׁ ָבָנה, ּוִבּקֵ ַהּלְ
ָלנּוַע  יָכה  ִהְמׁשִ ְוֹלא  ֶנֶעְצָרה  יָרה  ַהּסִ ְוָאֵכן,  ַעְצִמי"!  ּבְ יָרה  ַהּסִ ֶאת  ֵקן, "ֶאֱעֹצר  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
ְחֵרר'  ים, 'ׁשִ ם ִמְצָוה ַעל ְיֵדי ִנּסִ ּלֹא ָרָצה ְלַקּיֵ ֵקן, ׁשֶ ֹוֵמר. ַאְדמֹו"ר ַהּזָ י ַהּשׁ ל ַמֲאַמּצֵ ַלְמרֹות ּכָ
ָרָכה ַלֲאִריכּות  ֵקן ּבְ ְתמּוָרה ָנַתן לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַעְצמֹו. ּבִ ֹוֵמר ָעַצר אֹוָתּה ּבְ יָרה, ְוַהּשׁ ֶאת ַהּסִ

ְכָתב.  ָיִמים – ּבִ

ְסֵלו תקנ"ט,  י טֹוב" - י"ט ּכִ ֲעַמִים ּכִ י, "ּפַ ִליׁשִ יֹום ׁשְ ּבְ
לֹום  ְבׁשָ ָדה  "ּפָ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ָאַמר  ׁשֶ ֵעת  ּבְ
ַאֲחָריו,  ּלְ ׁשֶ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ִהְתִחיל  ׁשֶ ִלְפֵני  ְועֹוד  י",  ַנְפׁשִ

י. ְחרּורֹו ַלָחְפׁשִ ֵקן ַעל ׁשִ הֹוִדיעּו ְלַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ָאַכל  ֹלא  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 

ית-ַהּסַֹהר,  ּבֵ ַאְכֵלי  ִמּמַ ְמאּום 

ית  ּבֵ ר  ׂשַ רּוָתם.  ְלַכׁשְ ׁש  ֵמֲחׁשָ

ִהְבִטיַח  ְלָכְך,  ֵלב  ם  ּשָׂ ׁשֶ ַהּסַֹהר 

ֵמַאַחד  ָרה  ׁשֵ ּכְ ה  ִרּבָ לֹו  יג  ְלַהּשִׂ

ְלָכְך  ְבַחר  ּנִ ׁשֶ ֶהָחִסיד  ַהֲחִסיִדים. 

ֵהִבין  ׁשֶ ִלי,  ִליֶעּפְ ַכי  ָמְרּדְ ר'  ָהָיה 

ְלַאְדמֹו"ר  ְמֹיֶעֶדת  ָהַדְיַסה  ׁשֶ

ֶתק  ּפֶ ָתּה  ְתִחּיָ ּבִ ְוִהְטִמין  ֵקן,  ַהּזָ

ִנְמָצא".  הּוא  ְוֵהיָכן  ָהאֹוֵכל  "ִמי 

ֶתק  ּפֶ ֻהְטַמן  ָהֵריָקה  ְנֶצֶנת  ּצִ ּבַ

ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּובֹו  ׁשּוָבה,  ּתְ
ק.  ֻדּיָ ֵקן ּוְמקֹומֹו ַהּמְ ַהּזָ

ְך ָיְדעּו ַהֲחִסיִדים ֶאת ְמקֹומֹו  ּכָ
ֵקן. ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ׁשֶ
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ִהְתָקֵרב  ׁשֶ נפוליאון  ָצָבא  בֹות  ִעּקְ ּבְ י,  ִליַאּדִ ֶאת  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ָעַזב  תקע"ג  ַנת  ׁשְ ּבִ
ֲעָיָרה  ֶיעֶנא, ְוִנְטַמן ּבָ ְכַפר ּפְ ְהיֹותֹו ּבִ ֵקן, ּבִ כ"ד ֵטֵבת תקע"ג, ִנְפַטר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ י. ּבְ ְלִליַאּדִ

ַהאִדיְטׁש.

ָמָרא, אֹוָתּה הּוא  ֶכת ַאַחת ֵמַהּגְ ל ָחִסיד ַעל ַעְצמֹו ַמּסֶ ִכְסֵלו, לֹוֵקַח ּכָ י"ט ּבְ ָנה, ּבְ ָכל ׁשָ ּבְ
ֶאת  ָעְרכּו  תשי"ג  ַנת  ׁשְ ַעד  תרס"ג  ַנת  ְ ִמּשׁ א.  ַהּבָ ִכְסֵלו  ּבְ י"ט  ַעד  רֹוָבה  ַהּקְ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ִיְלַמד 

ֵקן. ִטיַרת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵטֵבת – יֹום ּפְ כ"ד ּבְ "ס ּבְ ַ ת ַהּשׁ ֲחֻלּקַ

ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְחרּור  ׁשִ ְזכּות  ּבִ י  ּכִ ַלֲחִסידּות',  ָנה  ָ ַהּשׁ 'ֹראׁש  הּוא  ִכְסֵלו,  ּבְ י"ט 
ַהּיֹום  ֶאת  חֹוְגִגים  "ד,  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  ל  ּכָ ַהֲחִסידּות.  ּתֹוַרת  ֲהָפַצת  יָכה  ִהְמׁשִ ֲאָסר  ֵמַהּמַ
ן  ּכֵ ם  ּגַ ִמְתַוֵעד  ָהָיה  ִליָט"א  ׁשְ י  ָהַרּבִ ְמֻיָחדֹות.  ּוְבִהְתַוֲעֻדּיֹות  ה,  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה  ַהּזֶ
ִרים,  ְמַסּפְ ֲחִסידּות.ֲחִסיִדים  ַמֲאַמר  אֹו  יָחה  ׂשִ ְואֹוֵמר  ֶזה,  ַתֲאִריְך  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ִעם 
ָהָיה  ּכֹור),  ׁשִ ָצן  ְלַקּבְ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְחרּור  ׁשִ ַאֲחֵרי  ָהַפְך  (ׁשֶ ֲאִביְגדֹור  ין  ְלׁשִ ַהּמַ י  ּכִ
ֶקה'.  'ַמׁשְ ׁש  ּוְמַבּקֵ ְסֵלו  ּכִ י"ט  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ַחג  ל  ׁשֶ ִהְתַוֲעֻדּיֹות  ּבַ ֲחִסיִדים  ין  ּבֵ ִמְסּתֹוֵבב 

ְזכּותֹו... ֶעֶצם ּבִ ּה ִהיא ּבְ ּלָ ַהֲחִגיָגה ּכֻ יָון ׁשֶ ֶקה' ּכֵ יַע לֹו 'ַמׁשְ ּגִ ּמַ אֹוְמרֹו ׁשֶ ּבְ

קּוָפה  ּתְ ה  ֵהֵחּלָ ֲאָסר,  ַהּמַ ִמן  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ָצא  ּיָ ׁשֶ ְקֵראת ְלַאַחר  ּנִ ׁשֶ קּוָפה  ּתְ ַהֲחִסידּות.  ַמַאְמֵרי  ֲאִמיַרת  ֹאֶפן  ּבְ ה  ים ֲחָדׁשָ ַרּבִ ַמֲאָמִרים  לֹוַמר  ֵהֵחל  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ֶטְרּבּוְרג".  ּפֶ ר "ְלַאַחר  ֲהַר"ׁש ִסּפֵ ֲאָסר. ַאְדמֹו"ר ַהּמַ ר ֹקֶדם ַהּמַ ֶטְרּבּוְרג", ּוַבֲאִריכּות יֹוֵתר, ֵמֲאׁשֶ ּפֶ "ְלַאַחר  ל  ׁשֶ קּוָפה  ּתְ ּבַ י  ּכִ "ּב,  ַ ָהַרּשׁ ַאְדמֹו"ר  ְבָכל ִלְבנֹו,  ָהִקיץ ּוְ ם-טֹוב ּבְ ַעל-ׁשֵ ֵקן ִלְראֹות ֶאת ַהּבַ "ִלְפֵני ֵהֵחל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ מֹו  ּכְ טֹוִבים  ְוָיִמים  תֹות  ּבָ ּוְבׁשַ ֲחלֹום  ּבַ ַרק  ְוֹלא  ֵעת, 
ֶטְרּבּוְרג". ּפֶ
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איור: לאה

לקרוא  מאוד  אוהבת  אני  בדוי),  (שם  דבורה  שמי 
התחלתי  לאחרונה  ספרים'.  'תולעת  פשוט  אני  ספרים, 
זה  האם  מסתפקת  אני  ומאז  חב"דיים.  לא  ספרים  גם  לקרוא 
בסדר, שאני קוראת אותם בחופשיות. או שבספרים לא חב"דיים 

עלולה להיות בעיה (אפילו שהספר נראה לי בסדר).  
מה אתם אומרים? אשמח לשמוע את דעתכם.

ילדים יקרים, יש לכם פיתרון בשביל דבורה?

 

בפעם האחרונה, שיתפה אותנו חיה מושקא בבעייתה – יש 
לה ילדה בכיתה שכולן מציקות לה, מרביצות לה ונטפלות אליה. 
היא החליטה בשיתוף כמה חברות לעזור לה, אבל מאז שהן החלו 

לעזור לה, היא התחילה להציק לה ולחברות שלה מתוך חיבה.

לפניכם פתרונות נבחרים מתוך מגוון הרעיונות שהגיעו אל שלחן 

המערכת:

מענדל ב... (בפעם הבאה אנא השאר שם ברור) מציע לחיה 
מושקא שתדבר עם החברה שלה בצורה אישית, ותסביר לה 
מחוסר  להן  מציקה  שלה  שהחברה  ייתכן  כי  הבעיה,  את 

שימת-לב.

ואילו דוידי מירושלים חושב שחיה מושקא צריכה לשוחח 
צריך  כיתתיות  בבעיות  לדעתו  כי  שלהן,  המורה  עם  על-כך 

לערב את המחנכת שבטח תטפל בזה כראוי.

לא  חברתיים  שבנושאים  חושבת  מאשקלון  מ.  שרה  גם 
עם  מבוגר,  מישהו  עם  להתייעץ  אלא  לבד  להחליט  כדאי 

המורה, המנהלת או א' ההורים – היא מפרטת.

שחיה  שכדאי  לנו  כותב  מטבריה  ל.  מוישה  ולסיום: 
מושקא תחשוב יחד עם החברות כיצד הם יוכלו לשחק עם 
את  להביע  תוכל  שהיא  כך  אותה,  ולשמח  המציקה  החברה 

החיבה שלה בדרכים חיוביות ולא בהצקות.

81 dhkhui nxw 027 | ~ |
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ניתן לשלוח פתרונות, שאלות והצעות ל: 
 ,bemachane@gmail.com :צבאות השם אה"ק ת.ד. 1035 נצרת עילית, מיקוד: 17110. פקס: 072-2765578 אימייל

תא הטלמסר שלנו במערכת 'נחייג ונשמע': 9493770 - 08, בתפריט הראשי הקישו 5. בתפריט הבא הקישו 1. 
שימו לב: אנא אימרו את שמכם המלא, הכתובת ומס' הטלפון בקול ברור - לפני שאתם משאירים את ההודעה, כדי שנוכל להכניס אתכם להגרלה.

פתרון השעשועון מזכה אתכם ב 2 נקודות במסלול הדרגות של תנועת הנוער 'צבאות השם בארה"ק'

82| ~ | h"z fxku vw,a"g

מאת: אברימי ג.

= סמל!...ציור
לפניכם ציור המסמל יסוד עיקרי בשיטת חב"ד

זהו מה הציור מסמל – ומה היסוד העיקרי?
רמז למתקשים: (מוזכר בחת"ת השבוע)

הפיתרון מגיליון מספר 218: 
המספר 10 מופיע 9 פעמים ברקע -  מחוץ למילים.

לפניכם ציור המסמל יסוד עיקרי בשיטת חב"ד
זהו מה הציור מסמל – ומה היסוד העיקרי?

רמז למתקשים: (מוזכר בחת"ת השבוע)
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