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מכיון ש"בשבעה באדר נולד", אין מה לחשוש 

עוד   – כי  מת",  באדר  ש"בשבעה  מהעובדה 

לפני שמת בז' אדר נפעל כבר העילוי דלידת 

יהודי  גם  והרי  פעמים!   119 אדר  בז'  משה 

פשוט שבפשוטים מבין בפשטות שדבר חד-

דבר  לגבי  מקום  ותפיסת  ערך  לו  אין  פעמי 

תרומה  ש"פ  •משיחת  פעמים!   119 שאירע 

תשמ"ג. בלתי מוגה

מדוע שמח המן שנפל הפור בחודש אדר?
ב):  יג,  (מגילה  בגמרא  איתא  א. 
כיון שנפל  "הפיל פור הוא הגורל, תנא,  
שמחה  (המן)  שמח  אדר,  בחודש  פור 
בו  שמת  בירח  פור  לי  נפל  אמר,  גדולה, 
משה, ולא הי' יודע שבשבעה באדר מת 

באדר נולד". ובשבעה  

שהפור  בראותו  המן  של  שמחתו  ב. 
מכך  נבעה  משה",  בו  שמת  "בירח  נפל 
משה)  של  (מיתתו  זה  שענין  שחשב 
זכאין",  ד"יומין  הענין  היפך  על  מורה 

כנ"ל.

ולכאורה צריך להבין:

מסויים  תאריך  מחפשים  כאשר 
היפך  הוא  שענינו  לומר  מקום  יש  שבו 
ישנו  הרי   – ח"ו  בני-ישראל  של  זכותם 
באחד  החמישי  ד"בחודש  התאריך 
מת  שבו  אב)  (ראש-חודש  לחודש" 
(מסעי  שבכתב  בתורה  כמפורש  אהרן, 
לג, לח). ומכיון שענין זה מפורש בתורה 
שבכתב (שאפילו הצדוקים מודים בה), 
לכל  ומפורסם  הידוע  ענין  שזהו  מובן, 
ובעניננו  העולם,  אומות  אצל  (אפילו 
דשבעה  התאריך  מאשר  יותר  המן)    –
לא  זה  שענין  משה,  מת  שבו  באדר 
זקוקים  אלא  שבכתב,  בתורה  נתפרש 
לחשבונות המובאים בתורה שבעל פה.

בפועל  אמנם  שרואים  וכפי 
אב)  (חודש  החמישי"  ש"בחודש 
בלתי  דברים  לבני-ישראל  אירעו  

כו',  בית-המקדש  חורבן   – רצויים 
ב).  יח,  (ר"ה  כו'"  בו  ד"הוכפלו  ובאופן 
העולם,  אומות  גם  זאת  ידעו  ובודאי 
(שהיא זו שהחריבה  ובפרט מלכות בבל  
החמישי),  בחודש  בית-המקדש  את 
של  למלכותו  אחר-כך  עברה  שגדולתה 
הי'  שבה  ופרס,  מדי  מלכות  אחשורוש, 

המן שר חשוב שעלה לגדולה.

שהתאריך  בלבד  זו  לא  כלומר: 
לחודש)"  (באחד  החמישי  ד"בחודש 
בני- עבור  בלתי-רצוי  כתאריך   –

שבכתב  בתורה  מפורש   – ישראל 
(דלא   כהתאריך דז' אדר, מיתת משה, 
המופיע רק בתורה שבעל פה), ולכן הרי 
תאריך  הרי   – יותר  המפורסם  ענין  זה 
ישיר  באופן  קשור  החמישי)  (חודש  זה 

עם גדולתו של המן במלכות פרס.

מקום  מה  להבין  צריך  זה  פי  ועל 
נפל  שהפור  בראותו  המן  של  לשמחתו 
רוצים  היו  אמנם  אם  אדר:  בחודש 
מלמעלה להראות לו סימן שהוא (המן) 
הפור  הי'   – ח"ו  בני-ישראל  את  ינצח 
(חודש  החמישי  בחודש  ליפול  צריך 
(החורבן  שבו  שהמאורעות  חודש  אב), 
יכולים  בבל)  מלכות  על-ידי  כו'  והגלות 
(מכיון  המן  של  נצחונו  את  לסמל 
ופרס  מדי  במלכות  המן  של  שגדלותו 
בבל,  מלכות  של  גדולתה  עם  קשורה 
בחודש  בית-המקדש  את  שהחריבה 
העובדה  עצם   – זה  פי  ועל  החמישי). 
מהוה  החמישי,  בחודש  נפל  לא  שהפור 

מסויים  בחודש  הפור  שבנפילת  הוכחה 
אין כל סימן לנצחונו של המן?!

ונפרט כאשר משווים את התוצאות 
שהיו לאחרי ב' מאורעות הנ"ל – מיתת 
בחודש  כו'  והחורבן  אדר,  בחודש  משה 

החמישי:

לאחרי החורבן כו' בחודש החמישי 
על-ידי מלכות בבל, בא התור לגדלותה 
של מלכות פרס, שבה עלה לגדולה המן 
שגזר על בני-ישראל כו'; ולעומת זאת – 
נכנסו  אדר,  בחודש  משה  מיתת  לאחרי 
"תביאמו   – ישראל  לארץ  בני-ישראל 
ותטעמו בהר נחלתך", ואילו זכו היתה 
שלימה  דגאולה  באופן  לארץ  הכניסה 

שאין אחרי' גלות!

של  שמחתו  היתה  מה   – זה  פי  ועל 
בראותו  גדולה")  שמחה  ("שמח  המן 
מת  שבו  "ירח  אדר  בחודש  נפל  שהפור 
מת  שבו  החמישי,  בחודש  (ולא  משה" 

אהרן וכו')?!  

ג. גם צריך להבין:

של  סברתו  בשלילת  הביאור  מהו 
באדר  שבשבעה  יודע  הי'  "ולא  המן: 
מהו  כלומר:  נולד",  באדר  ובשבעה  מת 
מבטלת  אדר  בז'  משה  שלידת  הביאור 
את הענין הבלתי-רצוי דמיתת משה בז' 
את  מבטלת  המיתה  לכאורה,   – אדר 

ענין הלידה, ולא להיפך?! 

מהי  להבין:  צריך   – ובעיקר 

לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה
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(סברתו  זה  מפרט  הנלמדת  ההוראה 
אדר,  בז'  משה  מיתת  אודות  המן  של 
נולד")  באדר  ש"בשבעה  זה  על  והמענה 

בנוגע לעבודת ה' בימינו אלו?

הוראה  אמנם  ישנה  כלומר: 
בנוגע  הפורים  דימי  הסיפור  מכללות 
אלו  בימינו  שגם  מכיון   – אלו  לימינו 
דור  ש"בכל  המן  של  וניניו  נכדיו  ישנם 
ובפרט  לכלותינו",  עלינו  עומדים  ודור 
(שאז  הפורים  לימי  הסמוכים  בימים 
באה  זה  ועל  כו'),  המן  גזירת  היתה 
מכיון  מזה,  להתפעל  שאין  ההוראה 
שאין זה דבר שנתחדש בסוף זמן הגלות 
דסוף  ומכופל  כפול  כתוצאה מהחושך  
מצב  לעולמים  הי'  כבר   – הגלות  זמן 
מאות שנים, והתוצאה היתה  כזה לפני  
פרטי  ככל  הוא",  ד"ונהפוך  באופן 
נתפרסם  זה  וענין  המגילה.  סיפור  
עד  זאת  שידעו  כדי   – כולו  העולם  בכל 
תהי'  ד"כן  ובאופן  הדורות,  כל  סוף 

לנו".

ההוראה  על  נוסף   – אבל 
הוראה  להיות  צריכה  הנ"ל,  הכללית 
ימי  עם  הקשורים  הענינים  מפרטי  גם  
הפורים, מכיון שכל פרט הוא בהשגחה 
פרטית, ובודאי שאין זה "למגנא" ח"ו, 
בעבודת  הוראה  מזה  שילמדו  כדי  אלא 
ה'. ובנוגע לעניננו – בודאי ישנה הוראה 
המסופר  מהפרט  הנלמדת  ה'  בעבודת 
לימי  אדר  דז'  הקשר  אודות  בגמרא 
אודות  המן  של  הקס"ד   – הפורים 
 – לזה  והמענה  רבינו,  משה  של  מיתתו 

ש"בשבעה באדר נולד", כדלקמן.

ד. והביאור בזה:

המן  (גזירת  דפורים  הענין  כללות 
וביטולה כו') קשור עם עצם קיומם של 

בני-ישראל – "ממיתה לחיים".

בני-ישראל  של  שמציאותם  ומכיון 
רבינו,  משה  של  מציאותו  עם  קשורה 
ישראל,  של  רוען  הי'  רבינו  משה  שהרי 
שמה  פי  על  [דאף  מהימנא"  "רעיא 
על  קאי  גו'"  הרועים  "שלשת  שכתוב 
ששלשתם  כלומר,  ומרים,  אהרן  משה 
היו רועים – אף על פי כן, כאשר מדובר 
אודות רועה א', הרועה הכללי והעיקרי 
ראה  המן  כאשר  לכן,  משה],  זה  הרי   –
משה",  מת  שבו  "בירח  נפל  שהפור 
"שמח שמחה גדולה", בראותו בעובדת 
 – ישראל  של  רוען   – משה  של  מיתתו 
סימן על ביטול עצם מציאותם של בני-

ישראל ח"ו.

של  שמחתו  לגודל  הטעם  וזהו 

בחודש  ולא  אדר,  בחודש  הפור  נפילת 
שאירעו  שהמאורעות  (למרות  החמישי 
בחודש החמישי יכולות לסמל יותר את 
נצחונו של המן, כנ"ל בארוכה) – מכיון 
של  קיומו  עצם  אודות  הוא  שהמדובר 
משה  עם  קשור  זה  שענין  ישראל,  עם 

רבינו, רוען של ישראל.

ובפרט שהמן הי' המנגד (לעומת זה) 
"משה"  בחינת  הי'  ומרדכי  דמרדכי, 
נפל  שהפור  בראותו  לכן,   – שבדורו 
"בירח שמת בו משה", חשב שזהו סימן 

לנצחונו על מרדכי (משה שבדורו).

"ולא   – בתורה  המענה  בא  זה  ועל 
ובשבעה  מת  באדר  שבשבעה  יודע  הי' 

באדר נולד":

א):  יב,  (סוטה  בגמרא  איתא 
משה  שנולד  "בשעה 
אור,  כולו  הבית  נתמלא 
אותו  ותרא  הכא  כתיב 
התם  וכתיב  הוא,  טוב  כי 
האור  את  אלקים  וירא 
לא  כלומר:  טוב".  כי 
של  שמציאותו  בלבד  זו 
מוארת  היתה  עצמו  משה 
אלא  מאיר"),  ("תינוק 
"נתמלא  מזו:  יתירה 

הבית כולו אור".

זה  שעילוי  ומובן, 
בשנה  שנה  מידי  נפעל 
מאז שנולד משה, כלומר, 
שנה  מידי  אדר  שבז' 
כללות  מחדש  נפעל  בשנה 
וה"שטורעם"  העילוי 
"מזלו   – ההולדת  דיום 
הדבר  נמשך  וכך  גובר". 
מידי שנה בשנה במשך כל 
ימי חייו של משה רבינו – 
שנה,  עשרה  ותשע  מאה 
ה-119  דשנת  אדר  לז'  עד 

של משה רבינו.

ש"בשבעה  ומכיון 
מה  אין  נולד",  באדר 
מהעובדה  לחשוש 

לפני  עוד   – כי  מת",  באדר  ש"בשבעה 
דלידת  העילוי  כבר  נפעל  אדר  בז'  שמת 
גם  והרי  פעמים!   119 אדר  בז'  משה 
בפשטות  מבין  שבפשוטים  פשוט  יהודי 
ותפיסת  ערך  לו  אין  חד-פעמי  שדבר 

מקום לגבי דבר שאירע 119 פעמים! 

דשבעה  העילוי  גודל  מובן  ומזה 
באדר – מפני שנולד בו משה, ועילוי זה 
הן  אדר,  חודש  ימי  כל  על  לטובה  פועל 
על הימים שלפני ז' אדר, והן על הימים 
של  משמחתו  כמובן   – אדר  ז'  שלאחרי 
שז'  בחשבו  זה)  דלעומת  (שמחה  המן 
זכאין",  ד"יומין  הענין  היפך  הוא  אדר 
שעליו  היום  על  גם  פועל  זה  הרי  ולכן 
הוא  שכן  ובודאי  אדר),  (י"ג  הפור  נפל 

בצד הטוב.   


ומובן, שעילוי זה נפעל מידי שנה בשנה מאז שנולד משה, 

כללות  מחדש  נפעל  בשנה  שנה  מידי  אדר  שבז'  כלומר, 

העילוי וה"שטורעם" דיום ההולדת – "מזלו גובר". וכך נמשך 

הדבר מידי שנה בשנה במשך כל ימי חייו של משה רבינו – מאה ותשע 

עשרה שנה, עד לז' אדר דשנת ה-119 של משה רבינו.

www.nkwigs.com 054-7704151 רמת בית שמש
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לוח שבועי

huo ahah'  h"y jaui

ac, eusa'  fw jaui

huo rtaui' f"t jaui

huo abh' f"c jaui

huo akhah' f"d jaui

huo rchgh' f"s jaui

huo jnhah' f"v jaui

הזמנים מתייחסים למרכז הארץ. באזורי ההרים והעמקים עשויים להיות שינויים עד מספר דקות.
כל הזמני לפי שעון חורף

הל' שאלה ופקדון.
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פרק ג-ה.

פרק ו-ח.

הל' מלוה ולוה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

פרק י-יב.

פרק יג-טו.

פרק טז-יח.

 פרק יב.

 פרק יג.

 פרק יד.

 פרק טו.

 פרק טז.

הל' מטמאי משכב ומושב.. 
בפרקים אלו. פרק א.

 פרק ב.

 פרק ג.

הל' טומאת צרעת.
מ"ע רמד.

מ"ע רמב.

מ"ע קצז. מל"ת רלד.

מ"ע קמב.

מל"ת רלט.

מ"ע קצט. מל"ת רמ.

מל"ת רמא. רמב.

מל"ת רלה.

מורה שיעור ללימוד הרמב"ם היומי

שבוע פרשת תצוה - כי תשא

יום                           ג' פרקים                                  פרק א'                     ספר המצוות
שישי

ז' אדר א'
שבת קודש
ח' אדר א'

ראשון
ט' אדר א'

שני
י' אדר א'
שלישי

י"א אדר א'
רביעי

י"ב אדר א'
חמישי

י"ג אדר א'
שישי

י"ד אדר א'

יום שישי, ז' אדר א'

שבת קודש, ח' אדר א'

יום ראשון, ט' אדר א'

יום שני,  י' אדר א'

יום שלישי, י"א אדר א'

יום רביעי, י"ב אדר א'

יום חמישי, י"ג אדר א'

סוף זמן זריחה
קריאת שמע

חצות
שקיעההיום והלילה

ניו יורקתל אביב ניו יורקתל אביב ניו יורקתל אביב ניו יורקתל אביב 

זמני השבת
יציאהכניסה
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ירושלים

תל אביב

חיפה

ניו יורק

פריז

לונדון

מוסקווה
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אכפתיים ושמחים
 

לכך  הכחות  את  ונותן  מצפה,  מה"מ  הרבי 
שיהיה אכפת לנו מהחסרון שבעצם ההמצאות 
חודש  בשמחת  נשמח  זאת  עם  ויחד  בגלות, 
את  מבטלים  שלו  הימים  ששים  אשר  אדר, 
לשמחה  נגיע  וכך  רצויים,  הבלתי  העניינים  כל 

האמיתית של הגאולה השלימה. 

כחודש ח נראה  פניו,  על  ראשון,  אדר  ודש 
ובו  הרגילה,  לשנה  'תוספת'  מהווה  אשר 

יש גם תאריך מיוחד – 'פורים קטן'. 

השבוע,  בפרשת  הראשונות  המילים 
כי  יודעים  כולנו  לכל.  בוודאי  מוכרות  תצוה',  'ואתה 
[עד  האחרון  המוגה  המאמר  של  המתחיל  דיבור  זהו 
הרבי  חילק  אותו  אשר  אלו],  שורות  כתיבת  למועד 
 – החסידים  לאלפי  הק',  בידיו  שליט"א  המשיח  מלך 

קונטרס 'פורים קטן' תשנ"ב. 

תצוה,  פרשת  סביב  השיחות  גם  כמו  זה,  מאמר 
נפלאים  בעניינים  גדושים  תשנ"ב,  בשנת  במיוחד 
אשר בהם טמונים היסודות לכל מה שגילה לנו הרבי 
זו  אם  לגאולה.  והראשון  לגלות  האחרון  זה,  בדורנו 
אשר  ישראל,  עם  למען  רבינו  משה  של  הנפש  מסירות 
בגינה לא מופיע שמו בפרשה, ואם זו הדרגה הנעלית, 
דרגא  ומהות",  "עצמות  'ואתה',  במילה  המתבטאת 

אליה מגיעים בזכות מסירות הנפש.

את הצפיה של הרבי מאתנו, כפי שהיא מתבטאת 
אכפתיות.   – אחת  במילה  לסכם  אולי  ניתן  במאמר, 
שיהיה  לכך  הכחות,  את  לנו  נותן  ובעיקר  תובע,  הרבי 
לא  עוד  כל  שקיים  החסרון  הנפש,  לעצם  עד  לנו,  נוגע 
הגיעה הגאולה האמיתית והשלימה. בין אם נראה לנו 
כי המצב באופן כללי הוא משביע רצון, ובין אם לאו, 
מה שצריך להיות אכפת לנו, זה מהגאולה עצמה. שום 
 – אותנו  מספק  אינו  מקומי,  הרגעה  סם  או  תחליף, 

אנחנו רוצים גאולה.

הרבי מורה, כי המרירות, הרגשת החסרון וממילא 
החובה לתקנו, לא תנבע מעניינים אחרים, אלא מעצם 
איננו  עדיין  כי  בעולם,  גלות  יש  עדיין  כי  העובדה 

רואים את אור הגאולה. גם כאשר המצב נראה תקין, 
לא  להסתדר  גם  אולי  או  ולשרוד,  להמשיך  אפשר  וכי 
ולא  ינוח  לא  אחד  שאף  הרי  הנוכחי,  המצב  עם  רע 
ישקוט, אלא יהיה שבור ורצוץ – כתית – מכך שעדיין 

לא באה הגאולה.

ההתמודדות  כל  הרי  ההסתכלות,  זוהי  כאשר 
כאשר  אחרת.  וצורה  משמעות  מקבלת  המציאות  עם 
אנו  מי  של  ובכחו  הסופית,  המטרה  מהי  יודעים 
כי  יודעים  כאשר  להיות.  שצריך  כפי  פועלים  הולכים, 
של   – שבדור  ומרדכי  משה  של  ושלוחים  חיילים  אנו 
הרבי מה"מ, הרי יש לנו את הכחות לחוש את החסר, 
ובמיוחד  אדר,  חודש  של  העצומה  השמחה  עם  ביחד 

השמחה על זמן הגאולה בו אנו נמצאים.

את  לנו  מזכיר  נמצאים,  אנו  בו  א'  אדר  חודש 
שיחותיו של הרבי אודות ששים יום בהם המזל בריא. 
מן  למעלה  הוא  הרבי,  מבאר  ישראל,  עם  של  המזל 
להם  "אין  שהרי  המזלות,  ענייני  מכל  למעלה  הטבע, 
ישראל.  עם  של  המזל  הוא  ה"אין"  לישראל",  מזל 
בטוחים  אנו  מהפכות,  מתרחשות  סביבנו  כאשר  לכן 
מהתכנית  חלק  הוא  והכל  ישראל  עם  למען  הכל  כי 

ומהתכלית – הגאולה השלימה.

עם  ביחד  האמיתי,  החסר  את  לחוש  הכוח  את 
ממרדכי  מקבלים  אנו  מוגבלת,  הבלתי  השמחה 
עצמו'  על  כך  ש'פסק  שבדור  רבינו  משה  שבדורנו, 
בעצמו  שמגלם  זה  הוא  מה"מ,   הרבי  שמדגיש  כפי 
שבצפייה  השלמות  עם  יחד  שבשמחה  השלימות  את 
מקבלים  אנו  מלכותו  ואת  פועלים  אנו  בכחו  לגאולה, 

ומכריזים מתוך שירה ושמחה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 גיליון מס‘ 776 •   7

דבר המערכת
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כ"ק אדמו"ר הזקן
ועשית את מעיל האפוד גו' פעמון ורימון (תצוה כח, לד)

כפלח  פסוק  על  רז"ל  כי "אמרו  ורימון,  דמעיל  השייכות 
כרימון.  מצוות  מלאין  שבך  ריקנין  שאפילו   – רקתך  הרימון 
כי ריקנין אין פירושו פושעים ומורדים חס ושלום, רק שאין 
היו  במעיל  ולכן   .. ארץ  ודרך  מצות  מלאים  אבל  תורה  בהם 
כמ"ש   .. צדקה  מעיל  בחינת  הוא  המעיל  כי  רמונים,  תלויים 

מעיל צדקה יעטני".
(תו"א פ, א)

כ"ק אדמו"ר האמצעי
שמן זית זך כתית למאור (ריש פרשתנו)

שמן הוא בחינת חכמה .. אינו נעשה זך כל כך רק על ידי 
כתישה ביותר. וזהו שכתוב שמן זית זך כתית דוקא, והטעם 
בזיתים  וכנוס  שעצור  זית  השמן  משל  דרך  על  כמו  הוא 
השמן  מוציא  ראשונה  וכתישה  הבד  בבית  לכותשן  צריך 
כך  כו',  למאור  שמן  הנקרא  והוא  הזיתים  מן  ביותר  הטוב 
שיבוא  הנ"ל  מ"ה  כ"ח  דחכמה  העצמי  הביטול  בבחינת  יובן 
בבחינת גילוי ובבחינת עומק הביטול ואי"ן האלקי ממש, אין 
מדות  והוא  לגילוי,  ההעלם  מן  להוציאו  כתישה  ע"י  רק  זה 

השפלות והענוה היתירה.
(מאמרי אדה"א פרשתנו ע' שכב)

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
ואתה תצוה (ריש פרשתנו)

ב'  היינו  אתה,  בחינת  ותחבר  שתקשר   – תצוה  ואתה 
שמות הוי', בחינת כי אתה נרי הוי' ובחינת והוי' יגיה חשכי, 
ההמשכה  הוא  הוא"ו  שע"י  ואתה,  של  וא"ו  באות  המרומז 
משה,  ע"י  זהו   – והתחברות  בצוותא  להיות  ואתה  בחינת 

שהוא הממשיך מלמעלה מהשתלשלות.
(אוה"ת פרשתנו ע' א'תקנא)

כ"ק אדמו"ר מהר"ש
והיה על מצח אהרן גו' תמיד לרצון (תצוה כח, לח)

אף  כי  להיות  פירוש  המוחין,  על  חופה  מצח  פירוש 
אשר  ויראה  אהבה  בחינת  בנפשו  ומוליד  היטב  כשמתבונן 
התפלה,  בשעת  רק  הוא  הנה  רבה,  אהבה  בחינת  מאיר  עי"ז 
הוא  לזה  רבה,  האהבה  ועוברת  חולפת  התפלה  אחר  אבל 
בחינת המצח, בחינת נצחון, היינו שמחמת ההתבוננות יהיה 
נעשה אצלו הסכם חזק להיות יתד תקוע במקום נאמן, וזהו 
"תמיד לרצון", שההסכם שנעשה הוא תמיד כו', שגם לאחר 
ההסכם  ישאר  מקום  מכל  ההתבוננות  ועובר  שחולף  התפלה 

הנעשה ע"י ההתבוננות התפלה כו'.
(סה"מ תרכ"ז ע' קסג)

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב
מהר קח את הלבוש ואת הסוס גו' (אסתר ו, י)

ההפרש בין "בעתה" ל"אחישנה", דבעתה הוא שנאבדים 
דהנה  בירור.  בהם  יש  אזי  ובאחישנה  לגמרי,  [החיצונים] 

זכו  כאשר  והיינו  בעתה,  זכו  לא  אחישנה  זכו  רז"ל  אמרו 
קודם  הקץ  שיהיה  אחישנה,  אזי  הבירורים  בענין  ישראל 
שאמר  וזהו  בקדושה.  אור  עי"ז  נתוסף  ואזי  הקצוב,  הזמן 
כו'",  הסוס  ואת  הלבוש  את  קח  "מהר  להמן  אחשורוש 
לבוש  שיהיה  לטובתו  זהו  אך  בזה.  המהירות  מהו  דלכאורה 
לחושך,  שם  דקץ  ויתבטל  יאבד  הרי  סוף  כל  דסוף  למרדכי, 
ואזי  הזמן  קודם  ויתברר  שימהר  טובה  עצה  לו  אמר  כן  ועל 

יהיה לבוש תפארת למרדכי כו'.
(סה"מ פר"ת ע' ש)

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
שמן זית זך כתית גו' (ריש פרשתנו)

להעלות  הוא "למאור  הרי  בתוכו,  הוא "כתית"  כשאדם 
אחד  שבכל  המסותרת  האהבה  את  לעורר   – תמיד"  נר 
מישראל, שאפילו אם איננו כדבעי, אף על פי כן יש לכל אחד 
אהבה מסותרת, ועל ידי כך מעוררים את האהבה המסותרת 

ונעשים "נר תמיד".
(סה"ש תש"ד (בלה"ק) ע' סז)

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ואתה תצוה גו' (ריש פרשתנו)

הריבוי  שלאחרי  בכך  הסברה  (קצת)  יש  הנ"ל  פי  על 
מאז  השנים  עשיריות  במשך  ובפרט  ועבודתינו,  במעשינו 
לכאן  הגיע  אדמו"ר  מו"ח  [כ"ק  התחתון  כדור  לחצי  שהגיעו 
בזמן  הגיעו  מחסידיו  וכמה  כמה  אבל  ה'ש"ת,  אדר  בט' 
מאוחר יותר. – הגעתי לכאן (איש וביתו) בכ"ח סיון ה'תש"א] 
ב"כתית"  ובודאי  מופלג,  הכי  ריבוי  שפעלו  הדבר  שברור   –
ביתר  לפעול  תובעים  כן  פי  על  אף   – וכו'  וכו'  וב"למאור" 
שאת; כי היות שהעבודה היא להשיג הן את הענין ד"תמיד" 
והן את הענין ד"מערב עד בוקר", שינויים ועליות תמידיים, 
עד להגיע ל"ואתה", לעצמות ומהות, שלמעלה מכל הגדרים 
(והמחבר "תמיד" ו"ערב ועד בוקר") – לכן צריך תמיד להיות 
זה  בציון",  אלקים  אל  "יראה  עד  חיל",  אל  מחיל  "ילכו 
לתכלית  הגיעו  אם  הבחינה  הוא  בציון")  אלקים  אל  ("יראה 

השלימות.
(ש"פ תצוה תנש"א)

לע"נ הרב זלמן יהודה ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה
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פתגם השבוע בעניני גאולה ומשיח
רצונו האמיתי של כל אחד מישראל הוא שיהי' 
לעצם  נוגע  אלקות)  (גילוי  שזה  ועד  אלקות,  גילוי 
גילוי  מאיר  אין  הגלות  שבזמן  זה  ולכן,  מציאותו, 
כשמתבונן  [ובפרט  הבית  בזמן  שהי'  כמו  אלקות 
בית  נבנה  שלא  מי  כל  ז"ל  רבותינו  שאמרו  בזה 
הנה  בימיו],  נחרב  כאילו  זה  הרי  בימיו  המקדש 

מזה עצמו איז ער אינגַאנצן צוטרייסלט, כתית. 

וגם כשהוא בדרגא נעלית ביותר שמאיר אצלו 
גילוי אלקות בדוגמת הגילוי שהי' בזמן הבית, מכל 
הגילוי,  מאיר  אין  העולם  שבכללות  מזה  מקום, 

מוכח, שגם הגילוי שמאיר אצלו הוא גילוי מוגבל.
(קונטרס "ואתה תצווה" תשנ"ב)

ל ל ל

פתגם השבוע בעניני גאולה ומשיח
שיהי' הוא כל אחד מישראל של האמיתי רצונו
לעצם נוגע  אלקות)  (גילוי  שזה  ועד  אלקות,  גילוי 
גילוי מאיר  אין  הגלות  שבזמן  זה  ולכן,  מציאותו, 
כשמתבונן [ובפרט  הבית  בזמן  שהי'  כמו  אלקות 
בית נבנה שלא  מי כל ז"ל  רבותינו שאמרו בזה
הנה בימיו],  נחרב  כאילו  זה  הרי  בימיו  המקדש 

מזה עצמו איז ער אינגַאנצן צוטרייסלט, כתית.

וגם כשהוא בדרגא נעלית ביותר שמאיר אצלו
גילוי אלקות בדוגמת הגילוי שהי' בזמן הבית, מכל
הגילוי, מאיר  אין  העולם  שבכללות  מזה  מקום, 
מוכח, שגם הגילוי שמאיר אצלו הוא גילוי מוגבל.

(קונטרס "ואתה תצווה" תשנ"ב)

הפרשה החסידית
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ויחזק לבבם 
להוסיף אומץ כו' 
מתוך הרחבה כו'.

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ככל הנראה 
לחסיד פעיל שיצא מרוסיא, והתלונן על המצב, ועל כך 

הגיב הרבי: 

רוח  מצב  על  ביותר  תמהתי 
בפשטות  האמין  ברוסיא  זה!  מכ' 
ויצליחו  בפועל  עשי'  שצ"ל 
וראו  וכו'  השם  צבאות  להקים 
זה בפועל – ודוקא כאן – וימים 
 – תמוז  י"ב-י"ג  לפני  ספורים 
הכל "בסכנה" והמצב גורם לכאב 
בעה"ב  "יש  הרי  וכו'  וכו'  לב 
ג"כ  בשר  לעיני  ובגלוי  זו"  לבירה 

– במוסדות ועניני בעל הגאולה

תפר"ח:  סיון  דט"ו  במכ'  ועיין 
ולקראת יום חג גאולת העוסקים 
כו' ויחזק לבבם להוסיף אומץ כו' 

מתוך הרחבה כו'.

ח 
ת
חו 
או 
ם 
 –
אב 
"ב 
"כ 

ח: 
ם 
ו' 

שמיא-ירושלים

טנא מלא ברכות
לידידנו היקר איש רב פעלים עוסק בצרכי ציבור באמונה 

ממוסרי השיעורים הקבועים במרכז "שמיא"

הרב אפרים ארנברג ורעייתו יחיו

לרגל הולדת בנם הנולד להם במזל טוב
יהי רצון שיזכו לגדול לתורה לחופה ולמעשים טובים לנחת רוח הרבי מלך המשיח שליט"א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

שלום בער קרומבי

 גיליון מס‘ 776 •   9

מאוצר המלך
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גם אם מעמידים אותנו בניסיון קשה ובמשך זמן 
רב לא רואים את הרבי בעיני בשר, אין זה משנה 
שהחדיר  מה  ואת  אלו,  בשיחות  המבואר  את 
הוא  ש"הנשיא  הרבי,  הרף  ללא  בנו  ומחדיר 
לחיות  לא  אפשרות  שום  ואין  ממש,  הכל  הכל", 
ולא להתקיים אפילו רגע ללא נשיא נשמה בגוף 
בעולם הזה הגשמי. מה אם כן קורה כאן – איננו 

מבינים...

מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, 
משפיע בישיבת תומכי תמימים ראשון לציון

בגוף גשמי דווקא. למה?

בסמיכות ע אנו  ומדים 
באדר  שעיקרו  אדר,  לז' 
ראשון, שהוא יום ההילולא 
של  ההולדת  יום  ובמיוחד 
משה רבינו. שבזכות זה נהיה כל החודש 
ו"בריא  בשמחה"  "מרבין  של  באופן 
של  ההולדת  יום  שזהו  כיוון   – מזליה" 
ישראל  הוא  שכן "משה  ישראל.  עם  כל 
וישראל הם משה. נשיא הדור הוא ככל 

הדור כי הנשיא הוא הכל". 

בסיפור  הפעם  נפתח  לזה  בקשר 
הראשונות  מהשנים  בזמנו  ששמעתי 

לנשיאות, אחרי יו"ד שבט תש"י. 

את  הריי"צ  הרבי  מינה  כידוע 
של  פועל"  ה"מנהל  להיות  הרש"ג  חתנו 
במסגרת  תמימים".  "תומכי  ישיבות 
תפקידו זה עסק הרש"ג בהצלחה גדולה 
זמן  הישיבה.  עבור  כספים  בגיוס  גם 
נסע  שבט  ביו"ד  ההסתלקות  אחרי  מה 
שחי  התורמים  מגדולי  לאחד  הרש"ג 
ממנו  לגייס  באמריקה,  אחרת  במדינה 
אליו,  התלווה  לישיבה.  נכבדה  תרומה 
הרה"ח  וארוכים,  טובים  לחיים  ייבדל 
ה"שיעורים  מחבר  ויינברג,  יוסף  ר' 
אותם  קיבל  התורם  התניא".  בספר 
בפיו  הייתה  אבל  יפות,  פנים  בסבר 
טענה: כל מה שנתתי עד עכשיו היה רק 
עכשיו,  אבל  הרבי,  ובשביל  הרבי  בגלל 
הזה  בעולם  נמצא  לא  הריי"צ  כשהרבי 
עליי  שעדיין  אומר  מי   – אופן  באותו 
להסביר  ניסו  הם  אופן?!  באותו  לתת 

שכל ענייני הרבי נמשכים ואפילו ביתר 
בזה,  הסתפק  לא  הלה  אבל  שאת, 
מספקת  תשובה  הייתה  לא  ובפיהם 
והם  התארך  הזמן  בינתיים  בשבילו. 
נוספת.  פגישה  וקבעו  ממנו  נפרדו 
כל  מצויים  היו  לא  עדיין  הטלפונים 
והרש"ג  באמריקה,  אפילו  בשפע  כך 
לגיסו  לטלפן  ציבורי  טלפון  לתא  נכנס 
ויינברג  הרב  כאשר  שליט"א,  הרבי 
הפגישה  על  לרבי  סיפר  הרש"ג  לידו. 
יודעים  שאינם  ואמר  תורם  אותו  עם 
בפשטות:  הרבי  הגיב  לו.  לומר  מה 
שנמצאת  נשמה  אותה  שזו  לו  אמור 
להתלהבות  נכנס  הרש"ג  אחר...  בגוף 
פנה  והוא  אלו,  מילים  למשמע  עצומה 
שעמד  ויינברג  הרב  אל  בצעקה  כמעט 
לידו: אתה שומע?! אתה שומע מה הוא 

אומר?! 

בתחילתו) ב כ"ו  (כרך  שיחות  לקוטי 
המשיח:  מלך  אדמו"ר  כ"ק  אומר 
הגמרא אומרת בקשר לז' אדר – "כיוון 
(המן)  שמח  אדר,  בחודש  פור  שנפל 
בירח  פור  לי  נפל  אמר,  גדולה,  שמחה 
שבשבעה  יודע  היה  ולא  משה.  בו  שמת 
באדר מת ובשבעה באדר נולד" (מגילה 
יג, ב). ומפרש רש"י: "כדאי היא הלידה 

שתכפר על המיתה".

גדולה:  תמיהה  הרבי  כך  על  מעלה 
והרי  המיתה,  על  מכפרת  הלידה  מדוע 

המיתה   – להיפך  הוא  המצב  לכאורה 
מלא  ומקרא  הלידה?  עניין  את  מבטלת 
דיבר הכתוב "טוב גו' ויום המוות מיום 

היוולדו"!

מיוחדת  לזכות  זקוקים  אם  ועוד: 
מדוע  הרשע,  המן  גזירת  את  שתבטל 
של  זו  נפלאה  בזכות  משתמשים  לא 
כאשר  רבינו,  משה  של  ההילולא  יום 
עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו  מעשיו  "כל 
ו"פועל  בגילוי  מאירים  חייו"  ימי  כל 
של  ובאופן  הארץ",  בקרב  ישועות 
ההסתלקות- מדוע   – מבחיוהי"  "יתיר 
לבטל  מספקת  אינה  משה  של  הילולא 
משה  של  לידתו  ורק  המן,  גזירת  את 
היא זו המבטלת את החסרון שבפטירת 

משה ופועלת את ביטול גזירת המן?!

מעלה  יש  אמנם  הרבי:  מבאר 
יש  אבל  בהסתלקות-הילולא,  נפלאה 
כל  לאחרי  שכן,  עצום.  חסרון  גם  בה 
גם  הצדיק  של  בהימצאותו  הביאורים 
בעולם-הזה,  כאן  ההסתלקות  לאחר 
סוף  הרי   – מבחיוהי"  "יתיר  ואפילו 
סוף, בנוגע לחיים גשמיים, יש כאן בכל 
נשארת  ואם-כן,  סילוק.  של  עניין  זאת 
בלתי-רצויה  נקודה  איזושהי  עדיין 
בנוגע לגשמיות. היה איזה שהוא הפסק 

ושינוי בגשמיות 

המן:  שרצה  מה  בדיוק  זהו  והרי 
לו  שאין  היטב  ידע  הוא  ברוחניות 
הוא  אבל  ישראל.  עם  נגד  סיכוי  שום 

10   • ז' אדר א' ה‘תשע“א

התוועדות חסידותית
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על  שלהם,  הגשמיות  על  לשלוט  רצה 
ולאבד  להרוג  "להשמיד  הגשמי,  הגוף 
כל  את  תהיה)  לא  היו  ליצלן,  (רחמנא 
ואדרבה,  הגשמי.  גופם  את  היהודים", 
שדווקא  טען  למעלה)  (בשורשו  המן 
הנוראה  גזירתו  תתקיים  ח"ו  כאשר 
הנפלאה  למעלה  ישראל  בני  יבואו 
ממש,  בפועל  נפש  מסירות  של  ביותר 
אבל בעולם הזה הגשמי תהיה התוצאה 

כפי שהוא רצה, רחמנא ליצלן. 

המן  גזירת  את  לבטל  כדי  ולכן 
של  הנפלאות  המעלות  בכל  די  לא 
רבינו.  משה  של  וההילולא  ההסתלקות 
באופן  עדיין  להישאר  עלול  זה  שכן 
לבטל  כדי  ח"ו.  ייפגע  הגשמי  שהגוף 
של  הגשמי  הגוף  מעל  הגזירה  את 
ישראל היה צריך דווקא במשהו שיבטל 
של  ב"סילוקן  החסרון  את  וכל  מכל 
הגשמי  היהודי  שהגוף  ויפעל  צדיקים", 

יישאר בכל שלימותו ובכל תוקפו.

המן  גזירת  את  שמבטל  מה  לפיכך, 
הוא דווקא לידתו של משה. שבכך באה 
של  והתגלותו  מציאותו  ביטוי  לידי 
הגשמי  בעולם-הזה  דווקא  רבינו  משה 
גזירת  בטלה  זה  ועל-ידי  גשמי.  בגוף 

המן מעל גופם הגשמי של ישראל.

ומתעוררת  חוזרת  כן  שאם  אלא 
זה,  לפי  הקודמת:  השאלה  שאת  ביתר 
כאשר  משה,  של  הסתלקותו  בעת  הרי 
הגשמי,  הגוף  מן  ויצאה  חזרה  הנשמה 
משה  של  הימצאותו  לכאורה  התבטלה 
רבינו בגופו הגשמי בעולם-הזה הגשמי. 
הזה,  בעולם  גם  אמנם  נשארה  הנשמה 
שבטלו  בגלל  מבחיוהי",  "יתיר  ואף 
הגשמי.  הגוף  מן  הנובעות  ההגבלות 
לכאורה  בטלה  עצמה  זו  מסיבה  אבל 
 – רבינו  משה  של  שעניינו  העובדה  גם 
משה,  הם  וישראל  ישראל  הוא  "משה 
הנשיא  כי  הדור,  ככל  הוא  הדור  נשיא 
הגשמי  בגופו  גם  נמצא   – הכל"  הוא 

בגשמיות העולם?!

משה  של  בלידתו  הרבי:  מבאר 
שאינה  עצמותית  נקודה  נתגלתה  רבינו 
ז"ל  חכמינו  כמאמר  דבר.  בשום  תלויה 
כולו  הבית  נתמלא   – "משנולד  אשר 
שהיא  איזו  לפני  עוד  כלומר:  אורה". 
פעולה של משה רבינו, לפני כל "מעשיו 
האיר  הוא  כבר   – ועבודתו"  ותורתו 
הגשמיות,  את  ה"בית",  את  ומילא 
של  היותו  שעובדת  ומכאן,  ב"אורה". 
תלויה  אינה  העולם  את  מאיר  משה 
בפעולה כלשהי, אלא בעצם הימצאותו.

היא,  עצמותית  זו  שנקודה  מכיוון 

ולבטלה  בה  לפגוע  יכול  דבר  שום  אין 
ח"ו. ולכן אינה מתבטלת לעולם, גם לא 
רבינו.  משה  של  והסתלקותו  בפטירתו 
שכן ה'עצם' של משה רבינו הוא למעלה 
אף  וההסתלקות.  הפטירה  עניין  מכל 
מאורע אינו יכול לבטל את ה'עצם' של 
העולם-הזה  את  שמאיר  רבינו,  משה 
גם  נמצא  שהוא  מכיוון  דווקא,  הגשמי 
(לו  ברוחניות  רק  ולא  בגשמיות  בגוף 

יהי גם "יתיר מבחיוהי").

משה"  מת  ש"לא  חז"ל  אמרו  ולכן 
של  ידיו  מעשי  שאף  מזה  מכל-שכן   –
בגשמיות  ונשארו  נצחיים  הנם  משה 
העולם-הזה (כמו המשכן, שהוא מעשה 
רק  אלא  בטל  ולא  חרב  שלא  משה,  ידי 
נגנז), ומכל שכן וקל וחומר שיותר מכן 
ש"לא  עצמו,  רבינו  למשה  בנוגע  הוא 

מת".

הכיצד?!  השאלה:  נשאלה  ושוב 
של  הימצאותו  על  היא  ההדגשה  אם 
ז'  אחרי  הרי  הגשמי,  בגוף  רבינו  משה 
לכאורה כבר לא  הנשמה סוף סוף  אדר 

נמצאת בגופו הגשמי של משה רבינו?!

מבאר הרבי: מכיוון ש"אתפשטותא 

של  נשמתו   – ודרא"  דרא  בכל  דמשה 
של  ונפש  "בגוף  מתלבשת  רבינו  משה 

חכמי הדור עיני העדה".

דור  בכל  "משה"  להיות  ו"מוכרח 
ודור שבו מתלבשת נשמת משה רבינו, 
על- ולכן,  כנ"ל.  דווקא,  גשמי  ובגוף 

הדור,  נשיא  של  בגופו  ההתלבשות  ידי 
בגשמיות  גם  נצחי  רבינו  משה  נשאר 
רוחני,  במובן  רק  לא   – העולם-הזה 
גשמי,  גוף  של  במובן  ודווקא  גם  אלא 
בגוף  להיות  (שמוכרחת  שנשמתו  מכיון 
בגופו  מלובשת  ודור)  דור  בכל  גשמי 

הגשמי של נשיא הדור. 

הרבי  של  דיוקו  ידוע  מזה.  יותר 
בלשון התניא "ומתלבשין בגוף (ואח"כ) 
התניא  בספר  שיעורים  (ראה  ונפש" 
חלק ב' עמוד 628 הערה 5): "ועוד יותר 
 – ונפש"  "בגוף  הסדר  שמדייק   – בזה 

לא  היא  בגוף  שההתלבשות  נאמר  שלא 
שמתלבשת  ידי  על  אם  כי  ישר  באופן 
בלא   – אלא  החכמים,  בנפש  מקודם 
שהיה  ודוגמת  דרך  ועל  דנפשם,  ממוצע 
מלובש  ע"ה  רבינו  משה  ניצוץ  במשה, 
ישר בגוף החכם [ובזה יומתק דקרי ליה 

משה – גם מצד הגוף].

של  ה'עצם'  שהתלבשות  והיינו 
היא  דור  שבכל  ב"משה"  רבינו  משה 
קודם כל בגוף, ועוד יותר מאשר בנפש. 
בפניו  ההסתכלות  כל-כך  חשובה  ולכן 
פני  ו"ציור  הרבי,  של  דווקא  הגשמיות 
בהם  שונים  במצבים  הגשמיים  הרב" 

נמצא יהודי, כידוע.

שלא  כאן  מדגיש  שליט"א  והרבי 
נפרש כאילו נשמת משה רבינו מלובשת 
ולא  העכשווי  הנשיא  של  בנשמתו  רק 
דבר  של  פירושו  יהיה  שאז  בגופו. 
שהנשיא הוא אדם חי עם נשמה אחרת, 
התלבש  או  התעברה  נפשו  שבתוך  אלא 
בה גם משהו נוסף מנשמת משה רבינו. 
רבינו  משה  נשמת  לא!  הרבי:  אומר 
הדור  נשיא  של  בגופו  ישירות  מלובשת 
זה  אין  כלומר,  אותו!  המחיה  והיא 

ניצוץ  איזשהו  גם  יש  שבו  אחר  אדם 
רבינו  משה  זהו  אלא  רבינו,  ממשה 
מלובשת  רבינו  משה  נשמת  כי  ממש, 
את  המחיה  היא  והיא  בגופו  ישירות 

גופו.

"ובזה  בהערה:  שמסיים  וזהו 
מצד  גם   – משה  ליה  דקרי  יומתק 
הדור  שנשיא  שהעובדה  כלומר,  הגוף". 
ניצוץ  איזה  בגלל  לא  היא  משה  הוא 
נוסף המלובש בנשמתו של החכם, שאז 
אדם  אלא  רבינו  משה  אינו  הגוף  מצד 
משה  הוא  הגוף  מצד  גם  אלא  אחר. 
רבינו, כי היותו אדם חי הוא ע"י נשמת 
והיא  בגופו  המלובשת  רבינו  משה 

המחיה אותו.

וכפי הלשון בכמה מקומות (בשיחת 
שב"מאור"  ועוד)  תשי"א  ויצא  ש"פ 
כאן  אין  כי  כלל,  השתלשלות  אין  עצמו 


מסביר הרבי: נשמת משה רבינו מלובשת ישירות בגופו של 

אחר  אדם  זה  אין  כלומר,  אותו!  המחיה  והיא  הדור  נשיא 

שבו יש גם איזשהו ניצוץ ממשה רבינו, אלא זהו משה רבינו 

ממש, כי נשמת משה רבינו מלובשת ישירות בגופו והיא היא המחיה 

את גופו.
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אלא  בזה  זה  הקשורים  מאורות  כמה 
פעם  כל  המלובש  ממש  אחד  מאור  זהו 
ראשון  "גואל  שאמרו  וזהו  אחר.  בגוף 
זה  אין  כי  ממש,  אחרון"  גואל  הוא 
אדם אחר אלא משה רבינו ממש. נשמת 
את  ישירות  המחיה  היא  רבינו  משה 

גופו של הנשיא.

דור  שבכל  נשיא  באותו  שיש  אלא 
להיותו  נוסף  נוספים,  עניינים  עוד 
לצרכים  בהתאם  ממש,  רבינו  משה 
עוד  בו  יש  ולכן  הדור.  של  המיוחדים 
נשמה נוספת על נשמתו של משה רבינו, 
דור,  באותו  המיוחד  לעניינו  בהתאם 
במלך  וכמו  גופו.  את  מחיה  היא  שגם 
ועיקרי,  נוסף  עניין  בו  שיש  המשיח, 
כמבואר  המשיח.  מלך  של  עניינו 
תשנ"ב,  שרה  חיי  ש"פ  בשיחת  בארוכה 
מ"ה,  חכמה,  בעיקר  הוא  רבינו  שמשה 
אלא  ב"ן,  מלכות,  בעיקר  הוא  ומשיח 
של  עניינו  את  גם  מהם  אחד  בכל  שיש 

השני וכו', עיי"ש באריכות.

וזהו המבואר בלקוטי שיחות חכ"ו 
בתחילתו,  כ"ד  בחלק  ועד"ז  הנ"ל, 
משה  שנשמת  נשיא  להיות  שמוכרח 
ומחיה  הגשמי  בגופו  מלובשת  רבינו 
חי,  אדם  דווקא  שהוא  ופשוט  אותו. 
ורק  ממש,  כפשוטו  גשמי  בגוף  נשמה 
עם  קשור  להיות  יהודי  יכול  עי"ז 

הקב"ה. 

מלך  אדמו"ר  כ"ק  שאמר  וכפי 
תשי"א):  (בפורים  שליט"א  המשיח 
אלא  עדן",  "נשמתו  אומר  "אינני 

'נשמתו בי'!"

הרבי ל של  אלו  דברים  כל  פי 
לומר  אפשר  מה  עצמו:  שליט"א 
"אחרי ג' תמוז"?! או שכל מה שלימדו, 
חינכו והסבירו לנו שהעניין הוא אמיתי 
דווקא  לגמרי  ונצחי  לאמיתו  באמת 
(וכלשון  גשמי  בגוף  מלובש  היותו  בגלל 
בכל  "משה"  להיות  "מוכרח  השיחה 
משה  נשמת  מתלבשת  שבו  ודור  דור 

רבינו") הוא ח"ו וח"ו "לאו דווקא"...

להיות  אכן  ש"מוכרח  מכיוון  או 
"נשיא  שיהיה  גשמי"  בגוף  מישהו 
איזה  לחפש  אכן  צריך  אולי  דורנו" 
שישנו  מאמין  (ואינני  כזה...  מישהו 

מישהו שחושב כך ברצינות).

שנותרה  היחידה  האפשרות   – או 
של  אות  וכל  מילה  שכל  שמאמין  למי 
ו"בלי  וכפשוטה  "דווקא"  היא  הרבי 
פשט'לאך" – להאמין שהרבי אכן נמצא 
אנו  אין  אם  גם  גשמי,  בגוף  עכשיו  גם 

רואים ושומעים ומרגישים זאת!

כאשר  למשל  שהיה  מה  דרך  ועל 
של  השני  מהעבר  היה  הריי"צ  הרבי 
לא  ברוסיה  והחסידים  הברזל",  "מסך 
מאומה.  ממנו  שמעו  ולא  אותו  ראו 
בפשטות  להם  ברור  היה  זאת  ובכל 
כפשוטו.  גשמי  בגוף  נמצא  שהוא 
ממש,  זה  ברגע  לא  אם  גם  ועקרונית, 
(כפי  אותו"  ולשמוע  לראותו  "אפשר 
כ"ד  חלק  שיחות  בלקוטי  הלשון 
השפעתו  מקרה  בכל  והרי  בתחילתו). 
אינה  דורו  לבני  הדור  נשיא  של 
ורואים  ששומעים  לאלו  רק  מצומצמת 
בגוף  הימצאותו  שבעצם  אלא  אותו, 
וראש"  "מוח  מהוה  הוא  הזה  בעולם 
ה"אברים",  לכל  החיות  את  שמעביר 
אותו  ושומעים  רואים  שאינם  לאלו  גם 
היא  מציאותו  שהגדרת  אלא  רב.  זמן 
אפשר  שעקרונית  כזו  מציאות  של 
להיות  יכול  וזה  אותו.  ולשמוע  לראות 
גם כאשר ברגע זה לא ידוע על אף אחד 

שרואה ושומע אותו. 

(ש"פ  הידועה  השיחה  ובלשון 
מאידיש):  בתרגום  ה'תנש"א.  שופטים 
שנמצאת   – השתיה  אבן  "על-דרך 
הגשמי,  הזה  בעולם  מסויים  במקום 
(אפילו  שינויים  בלי  תמיד  וקיימת 
שנגנז  הארון  כמו  דגניזה,  השינוי  לא 
שקיים  ונביא  שופט  כמו  ע"ד  וכיו"ב), 
אלקות  לגילוי  (כסימן  דור  בכל  (נצחי) 

בעולם באופן תמידי)".

אותנו  מעמידים  אם  גם  ממילא 
בניסיון קשה ובמשך זמן רב לא רואים 
משנה  זה  אין  בשר,  בעיני  הרבי  את 
מה  ואת  אלו,  בשיחות  המבואר  את 
הרבי,  הרף  ללא  בנו  ומחדיר  שהחדיר 
ואין  ממש,  הכל  הכל",  הוא  ש"הנשיא 
שום אפשרות לא לחיות ולא להתקיים 
אפילו רגע ללא נשיא נשמה בגוף בעולם 

הזה הגשמי. 

איננו   – כאן  קורה  כן  אם  מה 
ייתכן  להבין.  רוצים  ואיננו  מבינים 
(בשער  האריז"ל  דברי  של  הקיום  שזהו 
מאות  ארבע  ובספר  י"ג  פרק  הגלגולים 
משיח  של  העליה  אודות  כסף)  שקל 
משה  עליית  דרך  על  ובנפשו,  "בגופו 
בגאולה  המלאה  התגלותו  לפני  להר" 
האמיתית והשלימה. וכפי שכותב רבינו 
ס')  עמוד  נביאים  על  (במאמריו  הזקן 
חי  ישראל  מלך  דוד  ענין  "עיקר  שזהו 
שקיבל  המלך,  דוד  על  לא   – וקיים" 
כך  ואחר  הראשון  מאדם  שנה  שבעים 
על  אלא  בירושלים.  ונקבר  נסתלק 

פעמים  בתנ"ך  שנקרא  דוד,  בן  משיח 
עבדי  "ודוד  אביו,  דוד  שם  על  רבות 
אותה  על  וכדומה.  לעולם"  להם  נשיא 
שנתגלה  אחר  נכסה  הוא  בה  תקופה 
הנ"ל  האריז"ל  ולדברי  חז"ל,  כדברי 
על  יחד,  ובנפשו  בגופו  עליה  אז  בו  יש 
דרך עליית משה רבינו להר סיני לקבל 
את התורה – שבוודאי גם אז, כשמשה 
נשיא  היה  הוא  סיני,  להר  עלה  רבינו 
הדור בכל התוקף, כי היה גם אז נשמה 
בגופו  אז  הייתה  אם  וגם  גשמי.  בגוף 
את  לקבל  כדי  נפלאה  עלייה  ובנשמתו 
אז  גם  היה  זה  עם  יחד  הרי  התורה, 
קשר  לו  היה  ובזה  גשמי,  בגוף  נשמה 
תמידי עם כל אנשי הדור כל הזמן. וכן 
במצב  נמצא  שליט"א  שהרבי  בענייננו, 
הוא  זה  עם  וביחד  נפלאה,  התעלות  של 
הזה  בעולם  ונמצא  גשמי  בגוף  נשמה 
כי  והכריז  הודיע  בו  במקום  הגשמי, 
השכינה  להשראת  האחרון  המקום  זהו 
המקדש  בית  יתגלה  ושם  הגלות,  בזמן 

השלישי ומשם ישוב לירושלים.

זה  עם  ולחיות  בכך,  האמונה  עצם 
בזמן הניסיון, מביא ופועל את התגלות 
נפעלת  זה  ידי  ועל  בנו,  כל  קודם  הדבר 
ההתגלות גם בפשטות ובגילוי לעיני כל 

בשר תיכף ומיד ממש.

כי מובן ופשוט שכל זה אינו מספק 
את  לראות  "רצוננו   – במאומה  אותנו 
מלכנו". ועלינו לא להפסיק לרגע לבקש 
ולדרוש ו'לדפוק על השולחן' כביכול גם 
שליט"א  משיחו  ומלכו  הקב"ה  כלפי 
שגם  יתברך  רצונו  הוא  שכך  משום   –
דלתתא  אתערותא  ידי  על  יהיה  זה 
דווקא – ולעשות הכל בכדי לפעול זאת, 
יחד  וגעגועים.  ציפייה  תשוקה  מתוך 
מוחלטים  ובטחון  אמונה   – העיקר  עם 
הפורצת  גדולה  שמחה  לידי  המביאים 
את  המביאה  בטהרתה  שמחה  גדר,  כל 

הגאולה האמיתית והשלימה.

נצטווינו  בו  אדר  בחודש  ובפרט 
ה'  ב"פקודי  רק  ולא  בשמחה,  להרבות 
בעניינים  גם  אלא  לב",  משמחי  ישרים 
של  ימים  שישים  בפשטות,  המשמחים 
לכך  נוסף  בשישים –  המבטלים  שמחה 
לנשיאות  שנה"  מ"שישים  באים  שאנו 
רצויים  הבלתי  העניינים  כל  את   –
ביותר  הגדולה  השמחה  את  ומביאים 
מלכנו  בהתגלות  ביותר  והאמיתית 
גם  ממש  ומיד  תיכף  שליט"א  משיחנו 

בפשטות ובגשמיות ולעיני כל בשר.

מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 
המשיח לעולם ועד!

12   • ז' אדר א' ה‘תשע“א

 התוועדות חסידותית
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מצאתי ב שעבר,  רביעי  יום 
הדרך  על  עצמי  את 
הסמוך  מאיר,  בית  לישוב 
לביתו  בדרכי  לירושלים, 
שם  צור.  אורן  ר'  החב"די  הכנר  של 
אומן   – בכר  נדב  ר'  את  גם  פגשתי 
שם  לעצמו  שקנה  בחסד  גיטרה 
שניהם  היהודית.  המוזיקה  בעולם 
שעתיים  בת  שיחה  לי  העניקו  יחד 
על עולם הנגינה החב"די – בראייתם 
שהכירו  מקצועיים,  מוזיקאים  של 
לעסוק  ובחרו  המוזיקה  סוגי  כל  את 

בניגוני חב"ד.

נדב ואורן הם זוג לא קונבנציונלי 
משלבים  הם  המוזיקה.  בעולם 
חסידית  נגינה  של  אותנטיות 
חסרת  מקצועיות  לצד  מקורית, 
את  להביא  שמצליחה  פשרות, 
העמוקים  החב"דיים  הניגונים 
התל-אביבי.  ההמון  לב  אל  ביותר 
שאינם  רבים  תמצאו  בהופעותיהם 
ומנגנים  שיושבים  כיפות,  חובשים 
בדביקות את ניגוני ר' הלל מפאריטש 
אלבומם  חריטונוב.  שלום  ור' 
ניגוני  שכלל   – "פשיטא"  הראשון 
נחטף   – המוזיקלי  בביצועם  חב"ד 
להקים  הספיקו  מאז  ואזל.  מהשוק 
יחד עם חברים את להקת "א גרויסע 

מציאה" ולהוציא אלבום שירים.

לכל  שליחות  במוזיקה  רואים  הם 
בית  על  מדובר  ומבחינתם  וענין  דבר 
השליחות  את  שלהם.  הפרטי  חב"ד 
צדקנו  משיח  פני  קבלת  של  העיקרית 
השליחות.  פרטי  בכל  מחדירים  הם 
ועם  גאולתיים  תכנים  כוללים  השירים 
ללימוד  יהודים  מקרבים  הם  הניגונים 
תשאלו  אם  הגאולה.  לקראת  חסידות 
בוחרים  היו  שהם  דוקא  לאו  אותם, 
אותה  מקיימים  הם  אך  הזו,  בשליחות 

במלא המרץ.

את  שמכירים  אמנים  בתור 
ניתן  כיצד  המקצועי,  מהפן  המוזיקה 
חב"ד  ניגוני  של  התופעה  את  להגדיר 

בעולם המוזיקה?

תחום  הם  בכלל  ניגונים  אורן: 
בעל- בתור  הנגינה.  בעולם  מיוחד 

תשובה לא הכרתי כלל את התחום הזה 
של ניגונים וההיחשפות לסוג המוזיקה 
משמעותית  חוויה  עבורי  היה  הזה 
זה  מוזיקה,  לא  כלל  זה  ניגונים  מאד. 
מדובר  בפשטות  גם  לגמרי.  אחר  משהו 
אנשים  אותה  שחיברו  נגינה  סוג  על 

שאינם מוזיקאים – אלא חסידים שלא 
הכירו כלל את כללי המוזיקה. זה יוצר 

את החיבור של הנשמה.

בכל  לגמרי.  רוחניים  הם  ניגונים 
איתו  שהורידו  לחוש  אפשר  ניגון 
של  ניגונים  זה  אם  לעולם.  משהו 
דביקות,  בשעת  שחיברו  חסידים, 
התחושה  את  מהם  לקבל  אפשר  הרי 
המכוונים  הניגונים  את  ויש  הרוחנית; 
ניגונים  הם  שאלו   – האדמו"רים  של   –
לתוך  ירדו  שבעצם  עליונים,  מעולמות 
כמובן  שזו  ותווים,  צלילים  של  מערכת 

תופעה מופלאה בכל קנה מידה.

בחתונות  לנגן  כשהתחלתי 
דיסקים  ארבעה  לי  הביאו  חסידיות, 
את  ללמוד  שאוכל  כדי  ניגונים,  של 
הרגע  אותו  את  זוכר  אני  הניגונים. 
ביד,  הכינור  עם  בבית,  שעמדתי 
נפשי"  לך  "צמאה  הניגון  את  ושמעתי 
(השמח) ואז פתאום בבת אחת הרגשתי 
לתפקיד  מתחבר  ראשונה  פעם  שאני 
ראשונה  פעם  מוזיקאי.  בתור  שלי 
כל  מנגן  אני  למה  מבין  שאני  הרגשתי 
שלי  המקום  את  שמצאתי   – החיים 
בעולם של המוזיקה. עד אז הסתובבתי 

המוזיקה,  סוגי  כל  את  וניגנתי  בעולם 
אחד  לאף  להתחבר  הצלחתי  לא  אבל 
המקום  את  מצאתי  לא  בעצם  מהם. 
הרגשתי  הזמן  וכל  כינור  נגן  בתור  שלי 
אחר  משהו  שיש  לי  שאומר  פנימי  קול 
את  למצא  יכול  אני  בו  שרק  במוזיקה, 
עם  שם  שעמדתי  רגע  באותו  עצמי. 
לך  "צמאה  את  לנגן  והתחלתי  הכינור 
נהיה "כלייזמר"  שאני  הרגשתי  נפשי", 
יהודי  להיות  זה  בחיים  שלי  ושהענין 
רגע  ומאותו  יהודיים,  ניגונים  ולנגן 

התחלתי לנגן אך ורק את הניגונים.

תהליך  על  השפיע  זה  כל  איך 
התשובה שלך?

ש"גרויסע  מה  כל  בעקבות  אורן: 
עושים  ואני  שנדב  ומה  עושה  מציאה" 
ניגונים  עם  הזו,  העבודה   – ב"פשיטא" 
התחזקות  לחוש  לי  גרמה  חסידיים, 

פנימית שחיברה אותי מבפנים.

הניגונים  שעם  מרגיש  אני  תמיד 
לא  ניגונים  מקום.  לכל  להגיע  אפשר 
מופלאים  הם   – תבנית  שום  צריכים 
מוזיקאלי  סגנון  או  תכתיב  מכל  לגמרי 
כל  את  איתם  ליצור  אפשר  ולכן   –

התבניות ולהגיע לכל אחד.

14   • ז' אדר א' ה‘תשע“א
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רבות  התייחסויות  ישנם  נדב: 
חסידי.  ניגון  עם  העבודה  לגבי  מהרבי 
לא  קדוש,  דבר  על  שמדובר  בגלל 
וצריך  עיבוד  בכל  ניגון  לעבד  מתאים 
שזה   – הניגון  של  הנשמה  על  לשמור 
מישהו  אפילו  מכיר  אני  ביותר.  החשוב 
מעובדים,  ניגונים  של  דיסק  שהפיק 
 – בניגונים  מוזיקאלים  שינויים  שנעשו 
על  להדביק  שכדאי  לו  אמר  שלו  והרב 
הדיסק מדבקה בה יהיה כתוב שמדובר 
את  למנוע  כדי  ניגונים,  מתוך  בעיבוד 
צריך  כך  כדי  עד  הציבור...  הונאת 
כי  ניגונים.  עם  כשמתעסקים  להיזהר 
שלו,  המכוון  המיתר  את  יש  ניגון  לכל 

שאיתו יורדת הרוחניות של הניגון.

עם  בעבודה  זה  את  מרגיש  אני 
ניגונים, שזהו סגנון עבודה אחר לגמרי. 
צריכים  חב"ד  שלניגוני  מבין  אני  כיום 
חוקים  יש  "קנאות".  מעין  שתהיה 
הניגון.  יישאר  באמת  שהוא  כדי  לניגון, 
רק ככה הוא יכול לגעת באנשים באמת 
היכל  זה  בפנים.  משהו  להם  ולהרטיט 

הנגינה.

אורן: ישנו את הסיפור עם אדמו"ר 
הזקן איך הפריך את שאלות המתנגדים 

שזה  ואמר  ניגון  על-ידי  לחסידות 
קולמוס הנפש. צריך לגשת ביראת כבוד 
הנפש.  קולמוס  שזה  להרגיש  לניגון, 
אליו  ומתחבר  לניגון  כך  ניגש  אתה  אם 
אחר.  חיבור  מכל  חזק  יותר  זה  באמת 
כי בניגון יש חיבור אמיתי עם כיסופיים 

אמיתיים.

איך אפשר להתחבר לניגון?

השלם.  הניגון  את  לנגן  צריך  אורן: 
אלא  הנגינה  של  בטכניקה  להתרכז  לא 
לקחת  לניגון  לתת  הניגון.  של  בנפש 

אותך מבלי לחשוב על איך אתה מנגן.

נדב: אומרים, שכאשר רוצים לומר 
לכן  קודם  אותו  ללמוד  צריך  משהו 
לפחות ארבע פעמים – על דרך זה אולי 
שהניגון  רוצים  שכאשר  לומר  אפשר 
אותו  לנגן  צריך  משהו,  לנו  "יאמר" 

לפחות ארבע פעמים...

זה  שחשוב  מה  בעיקר  אבל 
חב"די  ניגון  הניגון.  של  לתוכן  להתחבר 
ניגון  לכל  אלא  ניגון,  עוד  סתם  אינו 
הרבה  גם  ישנם  מאד.  מכוון  תוכן  יש 
שעומד  סיפור  להם  שיש  למשל  ניגונים 
אל  להתחבר  ניתן  ודרכו   – מאחרי 

הניגון. למשל לגבי ניגונים מכוונים, של 
האדמו"רים, הרבי אומר לחשוב על כל 
זה  שלו.  הניגון  את  שמנגנים  אדמו"ר 

עוזר להתקשר לבעל הניגון.

בחב"ד  ה'דעת'.  זה  הענין  כל  אורן: 
 – החב"ד  בתוך  הם  הניגונים  גם 
ניגון  וכשמנגנים  ודעת,  בינה  החכמה, 

צריך להתחבר איתו בדעת.

ההתבוננות  של  הענין  כל  הרי  נדב: 
זה  ניגון  המוחין.  על-ידי  רגש  ליצור  זה 
התפילה'  'עבודת  כמו  בדיוק  ה'  עבודת 
כדי  אמיתית,  עבודה  בו  יש  ולכן 
כמו  באמת.  אותנו  ושירעיד  להתחבר 
שבשעת התפילה, יש להסיח את הדעת 
בתוך  כולך  ולהיות  המבלבלים  מכל 
כך  להתחבר,  ניתן  כך  ורק   – התפילה 
כלל  בדרך  כשמנגנים.  התוועדות  בשעת 
את  ולהניע  כפתור  על  ללחוץ  אפשר  אי 
הלב עם הניגון. זה לא קורה מעצמו, זה 

דורש עבודה.

מנענע  לא  כשניגון  לפעמים,  אורן: 
זה  על  לעשות  שצריך  מרגיש  אני  אותי, 
שלא  תפילה  אחרי  כמו  נפש...  חשבון 
על  לעשות  צריך  להתפלל...  הצלחת 
כאלו  בלנגן  עובד  כשאתה  תשובה.  זה 

עולם של 
פנימיות

לא  זוג  הם  בכר,  נדב  ר'  הגיטרה  ואמן  צור  אורן  ר'  הכנר 
קונבנציונלי בעולם המוזיקה. הם משלבים אותנטית של נגינה 
שמצליחה  פשרות,  חסרת  מקצועיות  לצד  מקורית,  חסידית 
להביא את הניגונים החב"דיים העמוקים ביותר אל לב ההמון 
התל-אביבי • לרגל חודש אדר, בו "מרבין בשמחה", נפגשנו  

לשיחה מרתקת על עולם הנגינה החב"די
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לפעמים  יוצר  זה  קדושים,  ניגונים 
בתוך  אתה  תמיד  לא  ואז  שחיקה, 
חתונות  אחרי  פעמים  יש  הניגון. 
שניגנתי כמה שעות ניגונים ואני מרגיש 
החתונה  על  תשובה  לעשות  צריך  שאני 
הניגונים.  בתוך  הייתי  שלא  הזאת... 
היחידי  הניגון  אגב  ה'.  עבודת  ממש  זה 
ארבע  הניגון  הוא  שחיקה  בו  שאין 

בבות.

ניגוני  בין  שוני  מרגישים  אתם 
כמו  אחרים,  חסידים  לניגונים  חב"ד 
של ברסלב, קרלין, או מודזיץ' למשל?

ממש  מרגישים  חב"ד  בניגוני  אורן: 
החב"ד.  את  ודעת –  בינה  החכמה,  את 
מלבד הדיוק, הרי ככל שיש מטען גדול 
יותר  יהיה  הוא  ככה  הניגון,  לגבי  יותר 
רק  לא  עומק,  יש  חב"ד  לניגוני  עמוק. 

מקיף.

התוועדות,  אחרי  כמו 

שעות  במשך  שיושבים 
ואתה  מילה,  מדברים  ולא  ומנגנים 
ההתוועדות  הייתה  איך  מישהו  שואל 
"איזו  בהתפעלות  לך  עונה  והוא 
זה  שניגון   – הניגונים  כי  התוועדות!", 
גם  להגיע  מצליחים  כלל –  בדרך  מקיף 
של  האופי  מצד  רק  לא  זה  לפנימיות. 
הצעקה  מצד  אלא  החב"דית,  הנגינה 
בניגון  ניגון.  בכל  שמרגישים  הנפשית 
היא יוצאת הכי ישירה. כתוב בחסידות 
ה"חיה  לבחינת  מתקשרים  שבניגון 
פנימי  יותר  הוא  תורה  דבר  יחידה". 
כדי  עבודה  יותר  מצריך  הוא  ולכן   –
שיחדור ויתיישב בפנימיות. דווקא ניגון 

שהוא מקיף יכול לגעת הכי בקלות.

כדי  עבודה  דורש  ניגון  אחד  מצד 

מקיף  הוא  שני  מצד  באמת,  להתחבר 
והוא יכול לגעת גם ללא עבודה.

יפעל  חסידות  שמאמר  כדי  אורן: 
דנפשיה  אליבא  אותו  ללמוד  צריך  בנו 
איתו,  ולחיות  איתו  להתפלל  זה  ואחרי 
הזזה.  פועל  שהוא  לחוש  ניתן  כך  ורק 
לניגון יש פעולה של התקשרות. על-ידי 
נפש  לתנועת  או  לרבי  מתקשרים  ניגון 
תפילה  בשעת  ניגון  שחיבר  החסיד  של 

או דביקות.

אורן: כתוב בחסידות שכל הבריאה 
אומרת  זאת  לה'.  שירה  אומרת 
לאלוקות,  ראשוני  הכי  החיבור  שזה 
בפי  נקרא  ניגון  בבריאה.  אפילו  שקיים 
יש  ניגון  בכל  כי  "תנועות",  החסידים 
אותו  של  המיוחדת  הנפש  תנועת  את 
זה  חסידות  של  הנפש  תנועת  ניגון. 
רצונו  ולקיום  אלוקות  לגילוי  צימאון 
אותנו  מעורר  ניגון  לכן  הבורא.  של 
איזו  ולעשות  לקום   – ה'  לעבודת  מיד 
מוצאים  הזו  הנפש  תנועת  את  מצווה. 
אינם  הם  כי  חב"ד,  בניגוני  דווקא 
הניגונים  מעוררים.  אלא  "מלטפים" 
רוב  בחב"ד.  הנדירים  הם  השלווים 
התעוררות  של  ניגונים  הם  הניגונים 
עצומה – וזוהי חב"ד. בניגון חב"די יש 
לא  הוא  ה',  לעבודת   – לעבודה  קריאה 
"מלטף" אותך ומאפשר לך להישאר על 

המקום.

שאינה  מציאות  יש  לצלילים  נדב: 
מטוב  שמובדלת  מציאות  היא  גשמית. 
שכשהיה  מספר  הריי"צ  הרבי  רע.  או 
הרבי  אביו,  את  ורואה  יושב  היה  ילד 
הרש"ב, מתפלל מתוך שירה, עד שחשב 
ומנגנים!  שיושבים  תפילה?  שמהי 
עם  להתחבר  מתעורר  אתה  בתפילה 
הוא  כי  מהות,  זה  וניגון   – המהות 
יש  חב"די  ניגון  לכל  הנפש.  קולמוס 
סתם  אין  ענין.  בו  יש  "שפיץ",  מעין 

ניגון.

את  ממש  להרגיש  אפשר  אורן: 
ניגון.  כל  שמאחרי  ה')  (עובד  ה"עובד" 
לי זה הכי מורגש בניגונים של רבי הלל 
את  מרגיש  אתה  ניגון  בכל  מפאריטש. 

ההתעמקות, את החכמה, בינה ודעת.

דרך  התפילה  את  מרגישים  נדב: 
להגיע  דרך  שום  אין  אחרת  הניגון. 
ניגון  שומע  כשאתה  ניגונים.  לכאלו 
שהוא  להרגיש  ממש  ניתן  חסיד,  של 
להגיע   – עצמו  עם  משהו  לעשות  מנסה 
יושב  החסיד  כביכול  בתוכו.  למשהו 
"אי,  הניגון,  לו  ויוצא  להתחבר  ומנסה 
אי, אי..". אתה שומע את החסיד מנסה 

לאלוקות,  להתקרב  מנסה  להתפלל, 
שאי  משהו  זה  לה'.  הנפש  את  לחבר 
יכולה  הנפש  רק  במילים.  לבטא  אפשר 

להביע אמירה כזו.

על  הניגונים  השפיעו  כיצד 
עבודתכם המוזיקאלית?

עם  לעבוד  שהתחלתי  מאז  אורן: 
שום  לשמוע  מסוגל  לא  אני  ניגונים, 
אחרת  מוזיקה  כל  אחרת.  מוזיקה 
לעומת   – חומרנית  פתאום  נשמעת 

הניגונים הרוחניים.

בעולם  אין  מוזיקה.  לא  זה  ניגון 
מרגישים  נגינה.  של  כזה  סוג  המוזיקה 
הפשוט  הסוד  זה  אחר.  מעולם  שזה 

מדוע ניגון הוא כל-כך מרומם.

הנגינה,  בעולם  משליחותם  כחלק 
חברים  עם  יחד   – ונדב  אורן  הקימו 
גרויסע  "א  להקת  את   – נוספים 
מציאה". במסגרתה הם מופיעים לקהל 
לו  ומעבירים  לעת-עתה,  דתי  שאינו 
תכנים מהחסידות באמצעות הניגונים.

שתפו אותנו בסיפורים מהשליחות 
המוזיקאלית שלכם.

להגיע  הצלחנו  המוזיקה  דרך  נדב: 
תכנים  להם  ולהשמיע  רבים  ליהודים 
את  חיברתי  אני  למשל  חסידיים. 
יצירה  שהוא   – אלוקנו"  "אחד  השיר 
של  בסגנון  רעיונות  ועליה  מוזיקלית 
עם  החסידות,  על-פי  יודע"  מי  "אחד 
מושגים קבליים. הניגון הזה מעביר את 
אבל  בעולם,  דברים  המון  שיש  המסר 

בעצם הכל חלק מאחדות הבורא.

אינם  הם  שלנו  השירים  אגב 
כי   – שמחה  שירי  ברובם  הם  ניגונים. 
אין גילוי גדול יותר משמחה כדי לקרב 

לבבות באמת.

אחד  יום  ביקרתי  לאחרונה  אורן: 
בחור  אלי  וניגש  אביב,  ברמת  בישיבה 
התשובה  תהליך  שבמהלך  לי  שסיפר 
רצה  וממש  קשה  במשבר  היה  שלו 
לברוח מהכל, אבל אז שמע את הדיסק 
שלנו והתחזק וכיום הוא תמים חב"די.

מה השליחות שלכם במוזיקה?

שאני  כפי  שלי,  השליחות  נדב: 
את  לאדם  להעביר  היא  אותה,  מרגיש 
עם  לדבר  אפשר  היהודית.  החוויה 
יהודי שעות, אבל בניגון אפשר לתת לו 
מנת יהדות ב'קפסולה' אחת. השליחות 
לכל  לעזור  היא  עלינו  הטיל  שהרבי 
יהודי לצאת מהמקום שלו ולעשות עוד 
הניגונים  הגאולה.  לקראת  אחד  צעד 
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היא דרך טובה לעשות את זה.

תובנות  הם  שלנו  השירים  כל 
המוזיקה  באמצעות  חסידות.  מלימוד 
לימוד  דקות  בארבע  להביא  יכול  אתה 

של שעתיים.

אורות  היא  המוזיקה  אורן: 
את  לרכך  כדי  מאד,  חזקים  מקיפים 
להתקרב  כלי  יותר  שיהיה  הבן-אדם 
על  מעולם  שמע  שלא  יהודי  לאלוקות. 
מעצמו.  כך  להתחבר  לו  קשה  יהדות, 
וזו   – ריכוך  פעולת  איזו  צריך  הוא 

השליחות שלנו.

לשליחות  מוביל  זה  כל  כיצד 
העיקרית של קבלת פני משיח צדקנו?

השליחות  כל  אצלנו  נדב: 
ומשיח.  בגאולה  חדורה  המוזיקאלית 
אחד  שיר  אפילו  אין  שהוצאנו,  בדיסק 
של   – סמוי  או  גלוי   – תוכן  בו  שאין 
משיח וגאולה. כל שיר מוביל בסופו של 

אחד  שיר  למשל  לנו  יש  לגאולה.  דבר 
האמיתית  הוא "הגאולה  שלו  שהפזמון 
הפזמון  השיר  ובסיום   – והשלימה" 
כך  פעמים,  כמה  עצמו  על  חוזר  הזה 
רואים  בהופעות  הוספה.  שום  עוד  ללא 
מורכב  רבות  שפעמים   – הקהל  את 
לעת-עתה  דתיים  שאינם  מיהודים 
"הגאולה  בהתלהבות  שר  והקהל   –
זה  ושוב.  שוב  והשלימה",  האמיתית 

בפשטות לגרום ליהודים לבקש משיח.

שלו  שהפזמון  אחר  שיר  לנו  יש 
הופענו  פעם  תורה".  במתן  הוא "הייתי 
שאינם  צעירים  של  במועדון  איתו 
הקהל  כל  ההופעה  ובסיום  דתיים 
בהתלהבות  ושר  הרגליים  על  עמד 
חבר'ה  תורה".  במתן  "הייתי  עצומה 
בעיניים  שרו  ועגילים  ארוך  שער  עם 
בורקות "הייתי במתן תורה". זו הייתה 
את  הבנתי  רגע  באותו  מרגשת.  חוויה 

השליחות במוזיקה.

בתשובה  שחזרו  מוזיקאים  בתור 
לא  החילוני,  המוזיקה  מעולם  והגיעו 
רצינו,  לא  אם  וגם  ברירה –  לנו  הייתה 
של  בשליחות  להתעסק  חייבים  היינו 
שלכל  אותנו  לימד  הרבי  כי  המוזיקה. 
שאליה  שלו,  השליחות  את  יש  אחד 
סובב אותו ה' בהשגחה פרטית. אז אם 
המוזיקה,  של  לתחום  התגלגלנו  אנחנו 
לנצל  אלא  ברירה  לנו  הייתה  שלא  הרי 

עובדה זו לעבודת השליחות.

אורן: הכל מוביל לגאולה האמיתית 
חזרות  היא  שלנו  הנגינה  כל  והשלימה. 
לקראת הנגינה בבית המקדש השלישי. 
הוא  המוזיקה  שעולם  מרגיש  אני 
הכידון – הכלי שלנו לעבודת השליחות. 
ה'  אור  המלכת  זה  גאולה  של  הענין 
המוזיקה,  על-ידי  נעשה  וזה  בעולם 
רחוקים  למקומות  להגיע  כשמצליחים 

מאד, שסתם כך קשה לחדור אליהם.

מהרבי לברך אותנו שנזכה לחתן את כל 
ילדנו בקלות, ונזכה שכולם יילכו בדרך 
רגש  מתוך  שנאמרו  דבריה  הישרה. 
אימהי אמיתי, ארכו מעט זמן והגבאים 
כבר החלו לנוע באי נחת, אך אנחנו לא 
פעמיים:  לרעייתי  ענה  הרבי  וויתרנו. 

"מתוך הרחבה". 

מארץ  בחורה  עוד  נכנסה  איתנו 
והרבי  לשידוך,  ברכה  שביקשה  ישראל 
הספציפית,  בקשתה  על  לה  ענה  לא 
אלא בירכה שתזכה להיות מורה טובה. 
האישה  את  אישית  מכירים  אנחנו 
את  מצאה  לא  היא  היום  עד  הזאת, 
לא  שאנחנו  דברים  רואה  הרבי  זיווגה. 

מבינים בהם. 

הרחבה"  "מתוך  הרבי  של  מילותיו 
גם  מה  באוזנינו,  היום  עד  מהדהדות 
מיד  הללו  המילים  עוצמת  את  שחווינו 
שחזרנו ארצה. במשך חודשים ארוכים 
הצענו את דירתנו למכירה, אך איש לא 
התעניין. ביתנו כבר היה צר מהכיל את 
החלו  ובינתיים,  המורחבת  המשפחה 
'רמת  כמו  החדשות,  שכונות  לבנות 
ממשרד  למלגה  זכאים  היינו  שלמה'. 
בית  בעלות  לעמוד  כדי  אך  השיכון, 
הבית  את  למכור  חייבים  היינו  חדש, 

הישן מה שלא הצלחנו.

'שערי  בשכונת  היה  הקודם  "ביתנו 
אמרתי  ישראל  לארץ  בדרכינו  חסד'. 

יהיה  שהכל  בירך  הרבי  שאם  לרעייתי, 
'את  לדאוג;  מה  אין  הרחבה,  מתוך 
אני  יקרה  זה  איך  יסתדר,  שהכל  תראי 

לא יודע, אבל זה יקרה'. 

יצאה  לשובנו  הראשון  "ביום 
לרכוש  כדי  השכונתית  למכולת  רעייתי 
כמה מוצרים ופגשה על אם הדרך אישה 
יהודיה מבוגרת מאנגליה שניגשה אליה 
שהיא  ארוך  זמן  שכבר  לה  וסיפרה 
'שערי  בשכונת  דירה  אחרי  מחפשת 
חסד' וכל חיפושיה העלו חרס; איש לא 
שאלה  היא  דירתו.  את  למכור  מעוניין 
שמבקש  מי  מכירה  היא  אם  אשתי  את 

למכור את דירתו.

"אשתי הייתה המומה. 'אני מוכרת 
במקום...  בו  לה  ענתה  הדירה',  את 
צריכה  הייתה  למחרת  שכבר  מסתבר 
אפשר  ומצידה  באנגליה,  לביתה  לחזור 
באותו  כבר  החוזה  את  לסגור  היה 
משלמת  היא  הכסף  את  כאשר  היום 
אלינו  אותה  לקחה  אשתי  במזומן. 
הביתה. הקונה אפילו לא נכנסה לראות 
מהכניסה  שטחי  מבט  החדרים,  כל  את 
מוצא  שהבית  להבהיר  כדי  לה  הספיק 
לה  היה  לא  כסף  של  בעיה  בעיניה...  חן 
לקונה, והיא הייתה מוכנה לשלם מחיר 
עוד  מה  בתחילה,  שחשבנו  ממה  גבוה 

שהציעה לתת לרעייתי גם דמי תיווך...

לעורך  הלכנו  יום  באותו  "כבר 
הכסף  כל  את  הביאה  הקונה  טוב,  דין 
והקונה  העסקה,  על  חתמנו  במזומן. 

אף הסכימה שנישאר בבית עוד שנתיים 
את  לבנות  שיסיימו  עד  בחינם,  ימים 
להיכנס  ונוכל  שלמה  רמת  שכונת 
שיהיה  רצתה  רק  היא  החדש.  לביתנו 
את  ואהבה  ישראל,  בארץ  נחלה  לה 
שכונת 'שערי חסד'. לא יאומן כי יסופר, 
מנסים  אנחנו  ארוכים  חודשים  במשך 
הפכנו  קורה,  לא  ומאומה  קונה  למצוא 
אצל  אחד  ביקור  והנה  לשווא,  עולמות 
מילים,  שתי  של  נפלאה  וברכה  הרבי 
אלא  קונה  סתם  ולא  קונה,  מביאה 
לזה  מעבר  מחיר  לשלם  שמוכנה  כזו 

שחלמנו, עם כל התנאים הנלווים".

•

פעמיים,  שמעתי  הזה  הסיפור  את 
בפעם  כאשר  עצמו,  לווין  מהרב  פעם 
לווין  הרב  מרעיית  שמעתי  הראשונה 
שסיפרה את הדברים בדוכן של 'אגרות 
התמימים  תלמידי  שהעמידו  קודש' 
מניסיונה  לשתף  ביקשה  היא  במירון. 
בכדי  מהרבי  אחת  במילה  די  כמה  עד 

לחולל נס. 

"ברוך ה' חיתנו כבר את כל ילדינו, 
חותם  הרחבה",  מתוך  הרבי  וכברכת 
של  עזה  בנימה  לווין  הרב  הסיפור  את 
שאני  אומר  תמיד  "אני  התרגשות, 
המציאות  אבל  ואיך,  מאיפה  יודע  לא 
את  סיפרתי  דבר.  חסר  היה  שלא  היא 
פעם  ובכל  פעמים,  הרבה  הזה  הסיפור 
כמה  עד  ומבין  מחדש  ו'חי'  נזכר  אני 

עצומה גדולתו של הרבי". 
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בשתי מילים
רעייתי ביקשה מהרבי לברך אותנו שנזכה לחתן את כל ילדנו 
שנאמרו  דבריה  הישרה.  בדרך  יילכו  שכולם  ונזכה  בקלות, 
מתוך רגש אימהי אמיתי, לקחו מעט זמן והגבאים כבר החלו 
לרעייתי  ענה  הרבי  וויתרנו.  לא  אנחנו  אך  נחת,  באי  לנוע 
פעמיים: "מתוך הרחבה". מילותיו של הרבי "מתוך הרחבה" 
עוצמת  את  שחווינו  גם  מה  באוזנינו,  היום  עד  מהדהדות 

המילים הללו מיד שחזרנו ארצה... 

מאת נתן אברהם

לווין ל אליהו  שהרב  מרות 
אינו מגדיר את עצמו כחסיד 
פנימה  שבלבו  הרי  חב"ד, 
מלך  לרבי  אהבה  דולקת 
שרק  אהבה  חב"ד,  ולחסידות  המשיח 
בבית  ביקורו  אחרי  והתעצמה  גדלה 
חיינו בשנת תנש"א והנס הגדול שחווה 

בעקבותיו. 

הצדיק  של  נכדו  הוא  לווין  הרב 
הוא  ודודו  לווין,  אריה  רבי  הירושלמי 
הוא  אלישיב;  שלום  יוסף  הרב  הגאון 
תורניים,  תפקידים  בשלל  שימש  עצמו 
בבני- פרימישלאן  ישיבת  ראש  ביניהם 

ברק.

את  בילדותו  שחבש  בעת  כבר 
היה  חיים'  'עץ  תורה  תלמוד  ספסלי 
עושה דרכו בסיום הלימודים עם חבריו 
כדי ללמוד 'תורה אור' ומאמרי חסידות 
בכולל ערב. את נסיעתו הראשונה לרבי 
זו  גדולה",  כ"זכות  כיום  מתאר  הוא 
הייתה הפעם הראשונה שיצא מגבולות 
בנו  זכיית  לאחר  וזאת  ישראל  ארץ 
ל"ג  בתהלוכת  כשהשתתף  בטיסה 

בעומר המפורסמת בכיכר השבת. 

רעייתו  עם  שהה  תמימים  שבועיים 
מתארחים  כשהם  המלך  בשכונת  וילדו 
הלברשטאם.  ברוך  חיים  הרב  בבית 
ברכה שקיבלו מהרבי בחלוקת דולרים, 
מלווה אותם מאז ועד עצם היום הזה.   

הזכייה בהגרלה
בעיצומו  נסענו  תש"נ  בעומר  "בל"ג 
התספורת  מנהג  את  לקיים  יום  של 
בציונו  ישעיה,  אברהם  הקטן,  לבננו 
בגלל  יוחאי.  בר  שמעון  רבי  התנא  של 
זה,  ביום  בציון  שיש  הגדול  העומס 
החלטנו לנסוע איתו לבד ולהשאיר את 
שלא  בכדי  בירושלים.  הילדים  שאר 
אותם  שלחנו  לריק,  זמנם  את  יעבירו 
שנה  מדי  הנערכת  הגדולה  לתהלוכה 
מסמינר  יוצאת  כשהיא  גאולה,  ברחוב 
בכיכר  ומסתיימת  בשכונה  יעקב'  'בית 
השבת בהשתתפות אלפי ילדים. באותם 
סלולאריים  מכשירים  היו  לא  ימים 
באחת  להיפגש  וקבענו  כיום,  שזה  כפי 

הפינות של גאולה.

"כשחזרנו ממירון מלאי התרגשות, 
הצטרפנו אל שאר הילדים שהמתינו לנו 
נכנסה  רעייתי  מראש.  שקבענו  במקום 
שאר  את  שיגלח  בכדי  לסַּפר  הילד  עם 
שערותיו שנותרו על ראשו, ואני נותרתי 
בתהלוכה.  להשתתף  הילדים  שאר  עם 
שישנם  הכריזה  במערכת  שמעתי  לפתע 
אל  ל-770  לנסיעה  בגורל  זוכים  שלושה 
פייבל  שרגא  ובניהם  בניו-יורק,  הרבי 
שאני  בטוח  הייתי  לא  בתחילה  לווין. 
ילד  זה  בוודאי  כן,  אם  וגם  טוב,  שומע 
עם שם דומה. הכרוז ציין שהילד כמובן 
שני  אליו  יצטרפו  אלא  לבדו  יטוס  לא 

ליתר  זה  את  לברר  החלטתי  הוריו. 
בטחון.

את  לה  סיפרתי  חזרה  "כשאשתי 
אשר שמעו אוזניי ויחד התקרבנו לבמה 
הרב  המחנך  את  פגשנו  שם  המרכזית 
נפתלי רוט, אותו אני מכיר היטב. בזמן 
חסד'  'שערי  בשכונת  התגוררו  שהוריו 
דלת.  מול  דלת  שכניהם,  היינו  אנחנו 
וכששאלתי  אותי,  לפגוש  שמח  הוא 
בגורל,  עלה  אשר  הוא  בני  אכן  האם 
כן.  שאכן  בפשטות  לי  והודיע  בדק 
הנה  מהתרגשות;  נפשי  את  ידעתי  לא 
לבית  לנסוע  הזכות  בפנינו  נקרתה 
הזה  בפלא  ולחזות  הרבי  של  מדרשו 

שהשפעתו כה גדולה. 

לנו,  היה  תמיד  חב"ד  עם  "קשר 
תורה  בתלמוד  כשלמדתי  עוד  זוכר  אני 
של  בערבו  הולכים  שהיינו  חיים'  'עץ 
כנסת  לבית–  הלימודים  סיום  עם  יום, 
חב"ד במאה שערים שם היינו שומעים 
ספרי  ובעוד  תורה  בליקוטי  שיעורים 
הרב  הדיין  את  הכרתי  שם  חב"ד. 
אלעזר  הרב  את  גם  כמו  רבינוביץ 
גלבשטיין, חבר טוב של אחי שאף הלכו 
בקרב  חב"ד.  בכפר  בישיבה  ללמוד  יחד 
הערכה  השנים  כל  שררה  משפחתנו 
 – ולמנהיגה  חב"ד  לחסידות  גדולה 

הרבי מליובאוויטש.

שבה  הראשונה  הפעם  היית  "זו 

18   • ז' אדר א' ה‘תשע“א
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ושמחנו  ישראל,  ארץ  מגבולות  יצאנו 
שהפעם הראשונה תהיה למטרה נעלית 
שכזו. מרבית הזוכים בגורל טסו ל-770 
אחרי  ועד  השנה  מראש  החגים  בחודש 
להרשות  יכולנו  לא  אנחנו  אך  סוכות, 
חילקנו  החגים  לאחר  לעצמנו.  זאת 
רעייתי,  והוריי  הוריי  אצל  הילדים  את 
שרגא  בננו  עם  בצוותא  נסענו  ואז 
פייבל. מי שעמל רבות לסדר לנו את כל 
ולאחר  ליכטנשטיין,  הרב  היה  הנסיעה 
שהודיע לנו שכל פרטי הטיסה והאירוח 

מסודרים – יצאנו לדרך. 

חווייה מרגשת ב-770
בניו- התעופה  בשדה  "נחתנו 

יציאתנו  עם  ומיד  בוקר,  לפנות  יורק 
חב"די  ישיבה  בחור  ראינו  מהטרמינל 
אל  אותנו  והוביל  בחוץ  לנו  שהמתין 
עזר  הוא  בחוץ.  חיכתה  שכבר  המונית 
והמונית  המזוודות  את  להעמיס  לנו 
ביתו  היה  הגענו  אליו  הבית  לדרך.  יצא 
של הרב חיים ברוך הלברשטאם שקיבל 
אותנו בחום יוצא מהכלל. בבוקר הציע 
במחיצת  לתפילה  איתו  להצטרף  לי 
הראשונה  הפעם  הייתה  וזו  הרבי 
שראייתי את הרבי. ההתרשמות הייתה 

עצומה.

וכן  נוספות  בתפילות  "השתתפנו 
אבקש  אם  בהתוועדות.  חלק  נטלנו 

ההתרשמות  את  אחת  במילה  לסכם 
הוא  הרבי  מלכות.  אומר:  מהרבי, 
חיילים  הם  החסידים  וכל  המפקד 
סביב  כולם  וממושמעים.  צייתניים 
הרבי, כל תנועה של הרבי מקפיצה את 
ב-770  אותם.  ומרגשת  מרוממת  כולם, 
פגשנו כמה חסידים שהכרנו מירושלים 
מאוד  היה  הכל  הרבי.  במחיצת  ששהו 

מלבב, התרגשנו מאוד. 

ב-770  המרגשות  החוויות  "אחת 
בצהרי  בהתוועדות  ההשתתפות  הייתה 
ים  ראיתי  טוב;  מקום  לנו  סידרו  שבת. 
ומנסים  צפופים  עומדים  חסידים  של 
הרבי.  את  לשמוע  בכדי  אוזן  להטות 
בצורה  הרבי  את  לשמוע  קשה  לי  היה 
אצלי,  חקוק  אחד  דבר  אך  סדירה, 
שיחתו,  את  סיים  שהרבי  פעם  בכל 
"בקרוב  ואמר:  קולו  את  הגביה  הוא 
עמוקה:  בזעקה  ענו  וחסידים  ממש", 

אאאמממןןןן. 

לפני  לעבור  זכינו  ראשון  "ביום 
הרבי בפעם הראשונה בחלוקת דולרים, 

זוכים  שאנו  הרבי  בפני  ציין  גרונר  הרב 
בגורל, ואני פתחתי ואמרתי שאני נכדו 
אחרי  חזר  הרבי  לווין.  אריה  רבי  של 
צדיק  זכר  לווין  אריה  "רבי  ואמר: 
אורו,  ממש  הרבי  של  פניו  לברכה", 
הדרכתו  את  להמשיך  שנזכה  ובירך 
לנו  תסייע  וזכותו  הבאים  לדורות  גם 
על  ברכות  עוד  ביקשנו  זאת.  לעשות 
מאתנו  שביקשו  אנשים  וכמה  ילדינו 
רמזו  הגבאים  אבל  בעבורם,  לבקש 
יוכלו  אחרים  שאנשים  בכדי  לצאת  לנו 

לעבור.

הדירה נמכרה בתוך יום
לעבור  זכינו  ארצה  שחזרנו  לפני 
הפעם  מעמד,  באותו  הרבי  מול  בשנית 
בפני  נזכיר  שיהיה,  מה  שיהיה  החלטנו 
בעבורו.  לבקש  שרצינו  מי  כל  את  הרבי 
הפעם אשתי פתחה את השיחה וביקשה 

  ,איתנו נכנסה עוד בחורה מארץ ישראל שביקשה ברכה לשידוך

והרבי לא ענה לה על בקשתה הספציפית, אלא בירכה שתזכה 

להיות מורה טובה. אנחנו מכירים אישית את האישה הזאת, עד היום 

היא לא מצאה את זיווגה. הרבי רואה דברים שאנחנו לא מבינים בהם.

המשך בעמוד 17
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להפוך את החומר לאור
מאת: הרב ד"ר אריה גוטפריד,

מרכז ללימודי תורה, טורנהיל קנדה

לברט איינשטיין היה בחור א
חכם. אחרי הכל, איזה עוד 
לעולם  להגיע  יכול  טיפוס 
כמו  כך  כל  מוזר  משהו  עם 
תמצית  היא  זו  משוואה   ?E = mc2

היחסות  תורת  של  במיוחד  אלגנטית 
כי  שפירושה  איינשטיין,  של  הפרטית 
כמות  למעשה  הוא  גשמי  אובייקט  כל 
עצומה של אנרגיה (אנרגיית האובייקט 
האור  מהירות   X שלו  למסה  שווה 

בריבוע!).

הגיוני.  לא  זה  כך,  על  כשחושבים 
"E", האנרגיה, היא מה שגורם לדברים 
החומר)  (גודל  המסה   ,"m" לקרות. 
פשוט יושבת שם בלי לעשות כלום. הם 
היא  אנרגיה  הפכים.  הם   – זהים  אינם 
החומר  ופעילה.  רועשת  חמה,  מאירה, 

הוא חשוך, קר, שקט וחסר תנועה.

תיאוריה  מישהו:  אמר  איך 
אבל  בתיאוריה,  זהים  ופרקטיקה 

שונים מאד בפרקטיקה.

יש  איינשטיין  של  החכם  לרעיון 
מעשי.  היגיון  לא  אך  תאורטי,  היגיון 
שלו,  התאוריה  את  מקבלים  אם 
של  מיוחדת  צורה  פשוט  הוא  שחומר 
כמה  להסביר  אולי  היה  ניתן  אנרגיה, 
המשוואה  זהו.  אבל  במעבדה,  ניסויים 
עד  כלל  מעשית  הייתה  לא  הזאת 
פצצת  האטום.  פצצת  נורתה  בו  ליום 
זה   .E = mc2-ש בגלל  עובדת  אטום 
עיר  ל-)  חשמל  לספק  (או  לשטח  יכול 
האנרגיה  של  הענקית  הכמות  בגלל 
של  קטנטנה  כמות  כאשר  המשתחררת 

חומר מושמדת לגמרי.

אבל  לפני,  כך  חשב  לא  אחד  אף 
אנשים  ונגסאקי,  הירושימה  אחרי 
להילקח  צריכה  שהתאוריה  הבינו 
יכול  ומעשה  תיאוריה  אולי  ברצינות. 
גם  פרקטית,  גם  דבר  אותו  להיות 
ְלחוש  הגיוני  ממש  לא  הרעיון  אם 

הפרקטיקה האנושי שלנו.

משקל החומר משתנה
חב"ד,  חסידי  דתיים,  אנשים  יש 
התורה  שחיי  לך  שיאמרו  למשל, 
של  הרוחני  במובן  רק  לא  נכונים  הם 
ביותר  המעשי  הדבר  גם  זה  החיים. 
שניתן לעשות. אך יש מי שיטענו ההיפך 
להיות  עשויה  דת  לדעתם,  לחלוטין. 
שלנו,  הרוחניות  בעבור  מאוד  טוב  דבר 
הגשמי,  בעולם  להצליח  רוצים  אם  אך 

צריך לעבוד בדרכים גשמיות.

ממנו  החומר  על  לדון  במקום  אבל 
עשויה הרוח, אני מעדיף להמשיך ולדון 

על הרוח ממנו עשוי החומר.

הדבר  דבר.  כל  מודדים  מדענים 
היא  חומר  במדידת  ביותר  הבסיסי 
ההגדרה  ובכן,  המסה?  מהי  המסה. 
הפשוטה ביותר למסה היא: כמה חומר 
יש פה? יחידת המידה הסטנדרטית לכך 

היא קילוגרם.

שקילוגרם  לחשוב,  עשויים  היינו 
קילוגרם  משקל.  של  ורק  אך  מדד  הוא 
וזה  יישאר.  הוא  וכך  פאונד,   2.2 הוא 
ניקח  אם  נכון.  לא  גם  זה  אך  נכון. 
אותו  ונשלח  קילו  שישים  ששוקל  איש 
הוא  ליעד  כשיגיע  לירח,  כאסטרונאוט 

ישקול רק עשרה קילוגרם.

לא  האיש  של  שהמשקל  ברור 
השתנה, אלא אם כן עשה את דרכו אל 
לאיבוד  שגרם  מה  קלה  בריצה  הירח 
נכתבות  בו  לרגע  נכון  רב.  כה  משקל 
רלוונטית.  אינה  לירח  ריצה  השורות, 
תגלה  לחלל  אחת  בנסיעה  גם  זאת,  עם 
כי אתה יכול להתפטר מרוב מוחלט של 

משקלך על פני כדור הארץ.

מסוג  בדיאטה  שמעוניין  מי  גם 
לעצמו  להרשות  יכול  לא  ועדיין  כזה, 
לחלל,  טיסה  של  הלוקסוס  את  לשלם 
ב0.2%,  שלו  המשקל  את  לשנות  יכול 
גבוה  הר  על  הוא  אם  רק  היא  השאלה 

או בעמק עמוק.

הבחור  אם  אחת.  דקה  רק  אבל 
שלנו שוקל שישים ק"ג על כדור הארץ, 
בחלל  עגול  ו-0  הירח  על  ק"ג  עשר 
איזושהי  להיות  אמורה  לא  החיצון, 
מאשר  נכונה  יותר  קצת  מידה  שיטת 
יש  נכון,  זה  בתיאוריה  אז  מסה? 
המידה  וליחידת  אחרת,  מדידה  שיטת 
לאף  למעשה,  ניוטונים.  קוראים  שלה 
רוצה  אני  אכפת.  ממש  לא  זה  אחד 
שיצליח  המכירות  איש  את  לראות 
אותך  שמודד  לאמבטיה  משקל  למכור 

בניוטונים.

זהים  ופרקטיקה  תיאוריה 
מאד  שונים  אבל  בתיאוריה, 

בפרקטיקה.

גם המסה משתנה!
משקל  ויפה.  טוב  הכל  כאן  עד 
המסה  לסביבה,  בהתאם  משתנה 
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נשארת קבועה ולא משתנה. נכון? ... לא 
נכון! המסה היא קבועה רק בתיאוריה, 
אבל 'השטח' הוא משהו אחר.  העובדה 

היא כי הקילוגרם מתכווץ! 

נמדד  קילוגרם  כל  שבו  הסטנדרט 
הוא  שנה  ממאתיים  יותר  במשך 
שהעותק  מתכתי  גוש  טיפוס",  "אב 
 .1889 בשנת  נעשה  שלו  האחרון 
מאוחסנים  בדיוק,  מעובדים  העותקים 
בכספת  לסביבה  אטומים  כשהם 
פלטינה  מסגסוגת  צילינדרים  כפולת 
משולש  מנעול  תחת  שמור,  במרתף 
למידות  הבינלאומית  הלשכה  במשרדי 

ולמשקלות בפאתי פריז.

טיפוס  אבות  כל  כי  מצאו  מדענים 
מסה  צוברים)  (ולפעמים  מאבדים  אלה 
מיקרוגרם  כמה  שונים,  בשיעורים 
זמן.  לאורך  שם,  מיקרוגרם  כמה  פה, 
לדיבור,  נושא  היה  זה  מעשית,  מבחינה 
עם  אולם  חיינו.  על  השפעה  אפס 
ממילי- שלנו  הטכנולוגיה  התקדמות 

השינויים  למיקרו-לנאנו-לפיקו, 
הזעירים הללו מקבלים משמעות.

יהיו  לא  אלקטרוניות  מערכות  אם 
זעירים  שינויים  גם  כראוי,  מכוילות 
מערכות  של  לקריסה  לגרום  יוכלו 
מה  לעצמכם  דמיינו  רק  מתוחכמות. 
יקרה אם מערכות שליטה על מכשירים 
תקשורת  לווייני  או  מטוסים  רפואיים, 

יתחילו להשתולל.

פיתחו  המדענים  המזל,  למרבה 
עבור  מדויקים  טכנולוגיים  פתרונות 
כפי  בדיוק  המשתנה,  הקילוגרם  בעיית 
שעשו גם יחידות מידה אחרות. לכן יש 
לנו זמן אטומי, מרחקי לייזר וננולוקס 
להיות  אמורות  בהם  במקומות 
ופוטקנדלס  מטר,  מוטות  מטוטלות, 

(יחידת מידה למדידת תאורה).

•

לקח  פה  יש  פנימי,  היותר  ברובד 
החיים  עבור  ללמוד  יכולים  שאנו  גדול 

האישיים שלנו:

שום  שאין  היא  העיקרית  הנקודה 
ביטחון במה שנראה בעיניים הגשמיות. 
לבעל  להיחשב  יכול  אדם  הזה,  בעולם 
קל.  הוא  הבא  בעולם  מסיבי,  משקל 
אפילו  משקל.  חסר  הוא  יותר,  גבוה 
יציבה  כמות  לא  היא  עצמה  המסה 
למשהו  לכייל  צריכים  תמיד  ואנחנו 
אחר. אם משהו אחר הוא גם פיזי, אין 

שום דרך לדעת מה נכון.

כולם 'מאמינים'
ג'ו  באדיבות  אלי  בא  נוסף  לקח 
מתמטיקאי  שהיה  ותיק  חבר  הלפרן, 
הוא  מסוים  בשלב   .IBM-ב חשיבה 
התמחה בכיול שעונים, תחום התמחות 
הקווי  בעולם  בכך.  מה  של  עניין  שאינו 
קטנטן  דיוק  חוסר  שלנו,  (והאלחוטי) 
ברשתות  עצום  באלגן  לעשות  יכול 

גדולות.

התפקיד  היה  שלו  למחקר  המפתח 
המחשבים.  בין  האותות  אישור  של 
הסינכרוניות  מחקר  של  לוואי  תוצר 
היא  האמונה  כי  מפתיע  גילוי  היה  שלו 
העיקרון הבסיסי מאחורי כל תקשורת.

שני  לעצמכם  תארו  עובד:  זה  כך 
גנרל  האויב.  צבא  כנגד  חוברים  גנרלים 
"תוקפים  שלו:  המסר  את  שולח  א' 
בזריזות:  מגיב  ב'  גנרל  שחר".  עם 
מוכנים  הם  האם  עכשיו,  "קיבלתי". 
לא  ב'  גנרל  כי  בטוח.  לא  לתקיפה? 
האישור  את  קיבל  א'  גנרל  האם  יודע 
שלו. אבל אם גנרל א' יאשר את קבלת 
לפתור  לנו  יעזור  ממש  לא  זה  האישור 
לא  א'  גנרל  אז  כי  הסיטואציה,  את 
קבלת  אישור  את  קיבל  ב'  שגנרל  יודע 

האישור.

עבור  כי  היה,  הוכיח  שהלפרן  מה 
כל n אותות בין הצדדים, ניתן להמציא 
בוודאות  נדרשים   1+n שבו  תרחיש 
אני  היא,  השאלה  אנושיים.  במונחים 
יודע שאתם יודעים. אבל אתה יודע, כי 
יודע  אני  והאם  יודע?  שאתה  יודע  אני 

את זה? ואתה? וכו' וכו'

היא  כי  האמונה  הוא  כאן  הלקח 

לא נחלתם הבלעדית של דתיים. כל מי 
זאת  עושה  אחר  מישהו  עם  שמתקשר 
יודע  שהאחר  פשוטה,  אמונה  מתוך 
באמת  אין  שהרי  מתכוון,  הוא  למה 
מבין.  אכן  שהוא  לכך  הוכחה  שום 
אבל  יודעים,  לגמרי  לא  אנחנו  בחיים, 

מעבר לידע, יש אמונה.

הבלתי-משתנה היחיד: 
אור (התורה)

מדהים  דומינו  אפקט  ישנו  לבסוף 
הרב- החומריות  של  הבית  בכרטיס 

ממדית. קילוגרם הנו יחידה המבוססת 
על גרם. גרם הוא המסה של סנטימטר 
תלויה  מסה  אז  מים.  של  מעוקב 
באורך. אבל מה מתקנן את המידה של 

סנטימטר?

במקור, מטר היה אחד חלקי עשרה 
הצפוני  הקוטב  בין  מהמרחק  מיליון 
לקו המשווה. בפריז, נשמר מוט באורך 
הוחלף  מאז  אשר  המטר,  של  המקורי 
 – יותר  הרבה  ויציב  מדויק  מדד  עם 
 ,299  /  1 ב  אור  ידי  על  הנחצה  המרחק 

792,458 של שניה.

תלויה  המסה  בעוד  כי  לציין  חשוב 
במרחק והמרחק תלוי במהירות האור, 
פיזיים,  במונחים  שם.  נעצר  באמת  זה 
וזאת היא התגלית הגדולה האחרת של 
היא  בריק  האור  מהירות  איינשטיין, 
קבועה. לא משנה כמה מהר אתה הולך 
אינה  האור  מהירות   – כיוון  ולאיזה 

משתנה לעולם.

את  הדגיש  מליובאוויטש  הרבי 
של  הכללית  היחסות  שתורת  הנקודה 
האור  מהירות  על  מבוססת  איינשטיין 
הקבועה להיות בעלת ערך אחד מוחלט, 
בגלל  זה  היחסות.  תורת  של  בעולם 
התורה,  של  גשמי  ביטוי  הוא  שהאור 
ותורה  מצווה  אומר, "נר  שהפסוק  כמו 

אור."

לא רק זה, החומר עצמו מבוסס על 
בעצם  הוא  שהחומר  מכיוון  זאת  אור. 
במונחים  בכלל  נמדדת  שהיא  אנרגיה, 
של אור. מכיוון שהתורה נמשלה לאור, 
תורת  בין  הקשר  את  שוב  מוכיחה  היא 
שילוב  שיוצר  מה  החומר,  ותורת  הרוח 
סוף  אין  אור  גילוי   – אנרגיה  של  נדיר 
משיח  בביאת  בשלימותו  שיתגלה 

צדקנו במהרה בימינו.

ואת זה, לא צריך להיות איינשטיין 
כדי להבין.
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"כאשר מנגנים 
'שיבנה בית המקדש' 
כאן למטה, מנגנים 

זאת גם בגן עדן"
באותן השנים, ההתוועדות היתה מתחילה תמיד ב"ניגון-התוועדות". 
באמצע  משהו  ממלמל  שהרבי  הנוכחים,  הבחינו  פעמים  כמה 
גערליצקי  הרב  כאשר  הפעם,  מה.  ידעו  לא  פעם  אף  אך  הניגונים, 
ישב מקרוב, הצליח לשמוע מפי הרבי את המילים הבאות משולבות 
באמצע הניגון בלחש: "ברוך שלום בן ּבוניא ַא רפואה שלימה" • לקט 
סיפורים ומעשים מופלאים על אודות נגינה וניגונים מהרבי מה"מ – 

מוגשים לרגל חודש אדר, חודש השמחה

מאת לב לייבמן*

26   • ז' אדר א' ה‘תשע“א

מרבין בשמחה
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הרבי מזכיר מושגים 
מתורת המוסיקה

תשכ"ט,  תורה  שמחת  במוצאי 
לאחר הבדלה, במעמד "כוס של ברכה" 
בבית המדרש – 770, נכח ר' שמואל שי' 
(מתגורר  מיוגוסלביה  ַכַנר  יהודי  קטן, 

כיום בכפר חב"ד).

ברשות   – כינורו  את  לקח  הכנר 
הניגון  את  לנגן  והחל   – הרבי  ובעידוד 

"עסן עסט זיך".

להורות  מנת  על  לעברו,  פנה  הרבי 
כולם  ולהפלאת  הנגינה,  אופן  את 
מוסיקלי:  במונח  זאת  ביטא  הרבי 
את  מאד  להחליש   =  ] "פיאניסימו!" 

.[pianissimo ,עוצמת הצליל

ר'   – "ופרצת"  כשניגן  מכן,  לאחר 
מקודם  זה  ניגון  לנגן  הורגל  שמואל 
בתוספת  חב"ד,  ערבי  של  בהופעות 
ניגנו  עתה  גם  וואריאציות.  סלסולים 
שעשה  פעם  ובכל  קלים,  בשינויים 
ואמר:  הק'  בידו  הרבי  לו  רמז  שינוי, 
זהו   =) ישראל"  ארץ  נוסח  איז  "דאס 
לו  סיפר  בהמשך  ישראל).  מארץ  נוסח 
כדי  תעניות  מאה  צם  זירא  שר'  הרבי, 
מנת  (על  הבבלי  התלמוד  את  לשכוח 
ישראל),  ארץ  של  התלמוד  את  ללמוד 
והפטיר – "איצטער זינגט ופרצת נוסח 
בבל  בנוסח  'ופרצת'  תנגן  כעת   =) בבל" 
שהרבי  חש,  שמואל  ר'  [ארה"ב]).   –
את  "לשכוח"  שעליו  בזאת  לו  רומז 

הרגלו הקודם.

לנגן  הרבי  לו  הורה  מכן  לאחר 
השתמש  כאן  גם  תצאו".  בשמחה  "כי 
להורות  בכדי  המוסיקה  בשפת  הרבי 
הניגון:  של  רוחו  על  שמואל  לר' 
את  מאד  להגביר   =] "קרעשענדו!" 

עוצמת הצליל].

מפני  בבירור  שמע  לא  הוא  זאת 
חזר  אז  שמסביב,  הקהל  שירת  רעש 

הרבי ואמר "היפך מפיאניסימו"1!

לא  (מלבדו)  מהנוכחים  אחד  אף 
הבין מה הרבי אומר...2

מה מנגנים בגן עדן?
תשמ"ה  תמוז  ט"ו  בהתוועדות 
אמר הרבי, שכאשר מנגנים 'שיבנה בית 
מנגנים  זו  בשעה  למטה,  כאן  המקדש' 

זאת למעלה בגן עדן(!)3.

אדמו"ר  כ"ק  מדברי  גם  להעיר 
תש"ט:  פורים  בהתוועדות  הריי"צ 
שם  (הכוונה  הרבי  של  ניגון  כשמנגנים 
באותה  מנגנו  הרבי  הזקן),  אדמו"ר  על 

שעה עם החסידים בגן עדן4.

הד'  ניגון  אמר5:  אחרת  [בהזדמנות 
אדמו"ר  של  הדלת  על  "מקיש  בבות 

הזקן בגן עדן העליון"].

הרבי מלמד ניגון מגן העדן
לימד  תשכ"ב,  תורה  שמחת  בליל 
זמירות".  "אנעים  הניגון  את  הרבי 
בקצרה  סיפר  אף  הרבי  מעמד  באותו 
סיפורו  את  אולם  הניגון,  של  מקורו  על 
ז"ל  דונין  ראובן  ר'  לשמוע  זכה  המלא 
מפי הרבי ביחידות באותה תקופה, וכה 

סיפר6:

אחוזה  בעל  עמיד  ביהודי  מעשה 
בשטחים  מוקפת  שהיתה  גדולה, 
פריצים  של  באחוזות  וגבלה  נרחבים 
בשעות  להלך  נהג  שבת  מדי  פולניים. 
המקיפים  בשטחים  הצהריים  אחר 
הזמן  שהגיע  עד  בילה  שם  אחוזתו,  את 
ואז  שלישית,  וסעודה  מנחה  לתפילת 

חזר לאחוזתו.

מסביב  מטייל  בעודו  אחת,  שבת 
בהרהורים,  היהודי  שקע  לאחוזתו, 
והרחיק לכת יותר מהרגיל. כשהתעורר 
בקצה  עומד  עצמו  מצא  ממחשבותיו, 
אחוזתו  בין  הגבול  אחוזתו.  גבול 
באמצעות  סומן  השכן  הפריץ  לאחוזת 
נחל שעליו היה בנוי גשר עץ קטן. מצדו 
דל  בית  היהודי  ראה  הנחל  של  השני 
והיה  ליפול,  מט  כאילו  שנראה  ועלוב, 
מתוכו.  בוקע  מר  בכי  שקול  לו  נדמה 
והחליט  היהודי  של  רחמיו  נכמרו 

לבדוק אם יש ביכולתו לסייע.

הוא חצה את הגשר והתקרב לבית, 
דייריו  על  העידה  בפתח  שהמזוזה 
בדלת  היהודי  נקש  הם.  שיהודים 
קשה.  מחזה  לעיניו  נגלה  וכשנכנס, 
ומיררו  ישבו  המוזנח  הבית  רצפת  על 
כשאמם  קטנים,  ילדים  מספר  בבכי 
יושבת לידם. הוא הציג את עצמו כבעל 
לפניהם:  והתנצל  הסמוכה,  האחוזה 
"מעולם לא ידעתי שיהודים גרים ממש 
לכם  לעזור  אוכל  האם  אלי.  בסמוך 
ראשה  את  הרימה  האשה  במשהו?". 
כזה  הוא  כרגע  המצב  "לא!  לו:  וענתה 
לנו.  לעזור  שיוכל  בעולם  אדם  שאין 
אנחנו חייבים לפריץ סכום כסף עצום. 
החוב הלך ותפח מחודש לחודש, ועתה                                   

*) מתוך ספרו "נגינה לאור החסידות"
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במאסר.  בבור  בעלי  את  הפריץ  שם 
יקבל  לא  בצהריים  ראשון  יום  עד  אם 
בעלי  את  יוציא  החוב,  כל  את  הפריץ 
לתחום  מחוץ  אל  יגרש  ואותנו  להורג 

האחוזה!".

אמר:  ואז  לרגע  המום  היה  העשיר 
הרי  לכם.  לעזור  אוכל  זאת  בכל  "אולי 
אמיד  אדם  וגם  הפריץ  את  מכיר  אני 
הדרוש  הסכום  מהו  לי  נא  אמרי  הנני. 
האשה  בעלך".  של  שחרורו  לצורך 
שמדובר  והשיבה  במרירות  חייכה 

בסכום אגדי של כמה רבבות רובלים!

וחזר  עקבותיו  על  העשיר  סב 
לפעול  החל  השבת  צאת  עם  לאחוזתו. 
האסיר  של  ושחרורו  להצלתו  בקדחנות 
של  מדוייק  חישוב  ערך  הוא  היהודי. 
אינם  יחד  שכולם  וראה  נכסיו  כל  שווי 
הנדרש.  מהסכום  יותר  הרבה  שווים 
חלק  וגם  שדותיו  את  ומכר  עמד  מיד 
ניכר מרכושו, וביום ראשון בבוקר כבר 

היו בידו שטרי חוב על הסכום הנקוב.

וביקש  הפריץ  אל  העשיר  הלך  מיד 
הפריץ  היהודי.  האסיר  את  לפדות 
יודע  הוא  אם  העשיר  את  ושאל  צחק 
באיזה סכום מדובר. העשיר השיב שכן, 
הפריץ  העסקה.  נגמרה  קצר  זמן  ותוך 
האומלל  האסיר  את  שיחרר  המופתע 
היה  הבריאותי  שמצבו  התברר  מכלאו. 
עד  אותו  ליווה  והעשיר  מאד,  חמור 
שם  צהלותיהם  קול  נשמע  שם  לביתו, 

בני המשפחה עם שובו של אביהם.

 – העשיר  שב  מהם,  שנפרד  לאחר 
לשעבר – לביתו, וכעבור זמן קצר גילה 
מאחוזתו  לו  שנותר  הקטן  שהשטח 
הוא  בידו  שנותר  ברכוש  רווחי.  איננו 
הקרובה,  העיר  בפאתי  קטן  בית  שכר 

והחל לנסות מחדש את מזלו במסחר.

לאחר  ספורים  ימים  אחד,  לילה 
הופיע  החדש,  מגוריו  במקום  שהסתדר 
ופדה  הציל  אותו  העני  היהודי  בחלומו 
בביתי  שסבלתי  "לאחר  המאסר.  מן 
ימים אחדים", סיפר לו העני, "נפטרתי 
הייתי  שבחיי  היות  עולמי.  לבית  היום 
מעלה,  של  הדין  בית  פסק  נסתר,  צדיק 

העדן  בגן  אולם  העדן.  לגן  מיד  שאכנס 
לא מרשים לי להיכנס, בטרם אפרע לך 
להחזיר  באתי  כן,  על  הגדול.  החוב  את 
לכך  לדאוג  מוכן  והנני  החוב,  את  לך 
ששלמת  הכסף  כל  של  החזר  שתקבל 

עבורי", סיים הנפטר את דבריו.

רוצה  "אינני  השיב:  העשיר  אך 
מרגיש  אינני  כספי.  החזר  שום  ממך 
שאינני  ובודאי  מיוחד,  משהו  שעשיתי 
שעשיתי  מצווה  קיום  על  שכר  מבקש 
להתחנן  הנפטר  החל  שלם!".  בלב 
ממני  בקש  העשיר: "אנא,  לפני  בחלום 
את  למלא  ואדאג  שתרצה,  אחר  דבר 
בקשתך. משום שרק לאחר שאגמול לך 
טובה על מעשיך, ייאותו להכניסני לגן-

עדן!".

טען  מאומה",  לי  חסר  לא  "אבל 
העשיר. "ובכל זאת", הפציר בו הנפטר, 
וחשוב  ישראל  באהבת  נא  "התעורר 
איך תוכל לעזור לי ולבקש ממני משהו, 

בכדי שאוכל להיכנס לגן העדן!".

אמר:  ולבסוף  מעט  העשיר  חשב 
מאד  רוצה  שהייתי  היא  "האמת 
ביום  עדן  גן  של  הרגשה  לחוש  לזכות 

הכיפורים!".

ז"ל,  דונין  ראובן  ר'  הוסיף  [כאן   –
כוונת  האם  הרבי,  מדברי  הבין  שלא 
שמרגישים  מה  להרגיש  היתה  העשיר 
ביום  להרגיש  או  כיפור,  ביום  עדן  בגן 
כיפור את ההרגשה הכללית של גן עדן] 

–

ביקשת",  ונצורות  גדולות  "אכן 
שהבטחתי  היות  "אך  הנפטר,  לו  השיב 

לך – אקיים את הבטחתי".

בבוקר קם האיש ולא ייחס חשיבות 
מהרה  ועד  לעסקיו,  פנה  הוא  לחלומו. 

נשכח מלבו דבר החלום.

והימים  חודשים,  מספר  חלפו 
הכיפורים  יום  בערב  הגיעו.  הנוראים 
מוכן  וכשהוא  למקווה,  האיש  הלך 
לבית  מיהר  הקדוש  היום  לקראת 
אפשרות  לו  היתה  שלא  היות  הכנסת. 
שעברה  [כבשנה  קבוע  מקום  לרכוש 
בית  בקצה  התיישב  לכן  עשיר],  בהיותו 

לאורחים.  שמיועד  במקום  הכנסת, 
שהוא  חש  זמן-מה,  כך  שישב  לאחר 
הוא  הנפש.  התרוממות  של  למצב  נכנס 

עצם את עיניו והחל לנגן ניגון.

חש  בניגון,  שקוע  שהוא  כדי  תוך 
האיש  חשב  כתפו.  על  קלה  טפיחה 
האיש  לכאן  הגיע  "בודאי  לעצמו: 
לכיסא  ועבר  מקומו",  את  שתפסתי 
בטפיחה.  שוב  חש  הוא  והנה  הסמוך. 
שייך  הזה  המושב  שגם  מחשבה  מתוך 
הכיסא  לעבר  שוב  האיש  זז  למישהו, 
לאחר  וכך,  חלילה.  וחוזר  הסמוך, 
האיש  הגיע  נוספות,  טפיחות  מספר 
בקיר.  ונתקל  הכנסת  בית  לקצה 
שמדובר  הבין  נוספת,  טפיחה  כשחש 
עיניו  את  פקח  הוא  אחר.  בעניין  כאן 
ריק  הכנסת  שבית  לתדהמתו  וגילה 
מאדם, למעט השמש הזקן שעומד לידו 
ללכת  שיואיל  בדמעות  אליו  ומתחנן 
לפני  כבר  חלף  שהצום  משום  לביתו, 
בית  את  לפנות  חייב  והוא  ארוכה  שעה 

הכנסת בטרם ינעל את שעריו!...

הבין האיש, שבמשך כל היממה של 
בנגינה.  עמוק  שקוע  היה  הקדוש  היום 
 – זמירות"  "אנעים  נגינת  כדי  תוך  כך, 
קיבל את מבוקשו וזכה לטעום טעם גן 

עדן באותו יום הכיפורים.

ניגון נעלה מדאי
מסופר ביומן "הקהל תשמ"א"7:

זוג של יהודים בעלי תשובה מדרום 
האשה,  ליחידות.  לרבי  נכנסו  אפריקה 
מעבדת מוסיקה במקצועה, אמרה לרבי 
על  [מוסיקלית]  יצירה  להכין  שברצונה 
הזקן  לאדמו"ר  הבבות  ד'  ניגון  בסיס 
של  (המהקלה)  ה'קאפעלע'  ניגון  על  או 

אדמו"ר האמצעי.

הרבי השיב לאשה, שניגון ד' הבבות 
שתיבנה  יצירה  אולם  מדאי,  נעלה  הוא 

על ה'קאפעלע' הוא יקבל בכבוד...

ודברת בם ולא בניגונים
הרב  הרה"ח  עם  שהיה  מעשה 
הרבי  משליחי  גולדמן,  שי'  יצחק  יוסף 

ביוהנסבורג, דרום אפריקה.

תומכי  בישיבת  למד  בחור,  בהיותו 
תמימים מונטריאול, קנדה. המשפיעים 
הבחורים,  את  ולימדו  חינכו  בישיבה 
פרקי  לחזור  צריכים  ברחוב,  שבלכתם 
פה,  בעל  חסידות  מאמרי  או  תניא 

"ובלכתך בדרך".

  אנעים" הניגון  את  הרבי  לימד  תשכ"ב,  תורה  שמחת  בליל 

של  מקורו  על  בקצרה  סיפר  אף  הרבי  מעמד  באותו  זמירות". 

הניגון, אולם את סיפורו המלא זכה לשמוע ר' ראובן דונין ז"ל מפי הרבי 

ביחידות באותה תקופה, וכה סיפר...

מרבין בשמחה
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הזכות  עדיין  היתה  השנים  באותן 
ביום  להיכנס  מהישיבה,  בחור  לכל 
בהכנסו  הרבי.  אצל  ליחידות  הולדתו 
יתר  בין  הולדתו,  ביום  ליחידות 
הדברים שאל הרב גולדמן, בהיותו בעל 
ניגון  לנגן  יכולים  האם  בנגינה,  חוש 
דברי  לחזור  (במקום  בדרך  כשהולכים 

תורה)?

ישיר  הוא  שאם  הרבי,  כך  על  ענה 
שמשהו  יחשבו  ברחוב,  בלכתו  ניגונים 

לא בסדר אתו...

– אמנם אני התכוונתי לשאול לגבי 
והשבים  שהעוברים  כך  בשקט,  נגינה 
הרב  מספר   – לב  ישימו  לא  ברחוב 
הבנתי  הרבי  מתשובת  אבל   – גולדמן 
רק  הוא  ניגון  לנגן  שהרעיון  [מיד], 
שהרי  תניא,  לחזור  לא  למה  כ"תירוץ" 
לחזור תניא זה ודאי קצת יותר קשה...

משאלות באמצע הניגון
שי'  שמואל  יוסף  ר'  הרה"ח  מספר 
תל-אביב,  בעיר  הרבי  שליח  גערליצקי, 
בשנות  הרבי  במחיצת  שבשהותו 
נערכה  הקיץ  מימי  באחד  הכפי"ם, 
התוועדות. רבים מתושבי השכונה נסעו 
המקומיים  הבחורים  בהרים,  לנופש 
שנוצרה  כך  שליחות",  ל"מרכז  נסעו 

הזדמנות פז לשבת קרוב לרבי.

היתה  ההתוועדות  השנים,  באותן 
ב"ניגון-התוועדות".  תמיד  מתחילה 
שהרבי  הנוכחים,  הבחינו  פעמים  כמה 
אך  הניגונים,  באמצע  משהו  ממלמל 
כאשר  הפעם,  מה.  ידעו  לא  פעם  אף 
הצליח  מקרוב,  ישב  גערליצקי  הרב 
הבאות  המילים  את  הרבי  מפי  לשמוע 
בלחש: "ברוך  הניגון  באמצע  משולבות 

שלום בן ּבוניא ַא רפואה שלימה".

ללמוד ניגון בדרך
יליד  שר,  ישעיהו  מר  מספר 
לאחיו  קרוב  ידיד  יקטרינוסלב, 
אריה  ישראל  ר'  הרבי,  של  הצעיר 
בבית  ביקוריו  על  שניאורסאהן,  לייב 

משפחת המלוכה8:

"בימי שבת ומועד9 היו מתבלים את 
בניגוני  בחסידות,  והעיונים  הדרשות 
האדמו"רים, מתוך דביקות, השתפכות 
ונכון  הגשמיות...  והתפשטות  הנפש 
כלל,  בדרך  חב"ד,  שירת  כי  לומר  אני 
והחודר,  המעמיק  בסגנונה  מצטיינת 

כיאה ל"שירת חכמה-בינה-דעת".

לאחר  במיוחד  אצלם,  בביקורי 
בית-כנסת  במקהלת  לשיר  שהפסקתי 
מתחלף,  שהחל  קולי  בשל  הכורלי10, 
לשבת  מאחר  הייתי  אלה  בימים 

בביתם.

הביתה,  לשוב  מהם  נפרד  כשהייתי 
היה  רב,  היה  לביתי  מהם  והמרחק 
אותי  מלווה  הרבי)  (אחי  לייבל  חברי 
בדרכי. הוא היה גבוה ממני, והיה נוהג 
הולכים  היינו  וכך  בעורפי,  להחזיק 
שהייתי  עד  ארוכה,  די  דרך  כברת 

ממשיך לבדי למקום מגורי.

בלילה אחד כזה, כשחזרתי בלוויתו 
הלשון:  בזה  לייבל  אלי  פנה  הביתה, 
שמע ישעיה! אני רוצה ללמדך את ניגונו 
מייסד  הראשון,  הזקן,  אדמו"ר  של 
זהו  מליאדי.  זלמן  שניאור  ר'  חב"ד, 
שיחת  הוא:  תוכנו  במינו.  מיוחד  ניגון 
שני אברכים בסוגיא מסויימת בתלמוד 
"קושיא   – וצורתו  בחסידות,  או 
ותירוץ", כשאחד מקשה והשני משתדל 
על ידי פלפול לתרץ ולסלק את הקושיא 
קול  יש  ישעיה,  ולך,  והיות  ולהפריכה. 
טרופים  והימים  מצויינת,  ושמיעתך 
לכן  יום,  ילד  מה  יודע  ומי  ליהדות, 
ידך  על  הניגון  את  להנציח  אני  רוצה 

ברבים.

מאופקת,  איטית  צעידה  תוך  וכך, 
את  יפה  למדתי  ביניים,  חניות  ותוך 
בעיני.  חן  מאד  אגב,  שמצא,  הניגון, 
הלמודיות  ההדגשות  לי  זכורות  בעיקר 
הניגון  את  השינון.  בשעת  לייבל  של 
מסיבה  ובכל  ארצה,  אתי  הבאתי  הזה 
אם  ציבורית,  או  חברית  והתכנסות 
ואם  "בילו"),  (כפר  בכפרי  חג  בימי 
הזמרה  בשיעורי  המורים,  חבריי  בין 
אחרות.  שונות  ובהזדמנויות  בכתתי, 
המקרא  בחוגי  לקחי  שומעי  בין  ואפילו 
את  שרתי  ובכפרי,  ברחובות  שניהלתי 
לי  ששינן  כפי  הזקן  אדמו"ר  של  ניגונו 

לייבל, מצאצאי אותו אדמו"ר.

בסרט  הקלטתי  הזה  הניגון  את 
וחתני  ביתי  וכאשר  (קלטת),  טייפ  של 
שלחתי  בארה"ב,  לעבודתם  בקשר  שהו 
להם את התקליט בצירוף בקשה, שאם 
בניו- מליובאויטש  הרבי  אצל  יזדמנו 
בצירוף  התקליט  את  לו  ימסרו  יורק, 
שנים  שהסתופף  שר,  מישעיהו  ברכות 
ניגון  ולמד  הרבי),  משפחת  (של  בצילם 
ז"ל.  היקר  לייבל  הצעיר  אחיו  מפי  זה 
הרבי,  אצל  ילדי  הזדמנו  לא  לצערי 

והתקליט חזר לידי עם שובם".

                                  
היא  שקרעשענדו  בפשטות,  הכוונה   (1
תנועה שכל תוכנה – התרחקות מהפיאניסימו 
היתה  הרבי  והוראת  ההפכי,  הקצה  אל 
אל  מפיאניסימו  הנגינה  עוצמת  את  שיהפוך 
במצב  להורות  מתאים  היה  ולא  פורטיסימו. 
החליש  לא  שמואל  שר'  כיוון   ,'.. 'היפך  זה 
ניגן  מלכתחילה  אם  כי  הצליל  עוצמת  את 
נחשב  היה  מצב  לאותו  שיחסית  עד  בשקט, 

כפיאניסימו.

'בית  בקובץ  התפרסם  המלא  הסיפור   (2
חיינו' [כרך ד'] גליון 106 (ד'-י' תשרי תשנ"ב) 
שהיו  נוספים  דברים  חילופי  ושם  עמ' 14-16. 
במוצאי  וגם  מעמד,  באותו  הרבי  לבין  בינו 
שמחת תורה תשל"ד. וראה גם בהיכל הנגינה 
המגלים  נוספים  סיפורים  שלח-שמ.  עמ' 
פרק  הנגינה  בהיכל  ראה  זה,  ממקרה  טפח 
פיענח  "הרבי  ואילך):  שעד  (עמ'  'פרפראות' 
"ידע  סופר",  החתם  של  הניגון  סימני  את 
כל  ונא,  נא  ועוד.  החזנות",  בעולם  מקצועי 
מענה  או  זה,  בענין  מעשה  איזה  לו  שידוע  מי 
לעורך  לשלחו  נתפרסם,  שטרם  וכיו"ב  קודש 
הבאה,  במהדורה  לפרסמו  מנת  על  הספר 

וזכות הרבים תלוי בו.

3) התוועדויות תשמ"ה ח"ד עמ' 2516.

 .308 עמ'  תש"ו-תש"י  השיחות  ספר   (4
שם עמ' 332: "ניגון של הרבי (הזקן) שומעים 

בגן עדן העליון"

5) שם עמ' 123. 

של  "הטרקטוריסט  בספר  נתפרסם   (6
הרבי" עמ' 434 ואילך.

7) חודש אדר ב', עמ' 111. וכן מסופר גם 
ח"ב  פרטיות"  יחידויות  לקט   – שיח  ב"סוד 

עמ' צ.

לחברי  "זכר  זכרונותיו  רשימת  מתוך   (8
נעורים",  זכרונות   – שניאורסון  לייבל  וידידי 
"י"ג  בקובץ  נדפסו  תשמ"ה.  שבט  מחודש 
סיפור  ואילך.   58 עמ'  שנה"  חמישים   – אייר 

זה מופיע שם בעמ' 64.

משפ'  (של  המרווחת  "הדירה   (9
בנין  של  שניה  בקומה  שכנה  שניאורסאהן) 
להתוועדויות  גם  ששימש  אולם,  ובה  גדול, 
אבי  יצחק,  לוי  (ר'  הרב  של  חסידות  ושיעורי 
היו  בו  יקטרינוסלב),  של  רבה  שהיה  הרבי, 
אחדים  מניינים  ומועד  שבת  בימי  מצטופפים 
סביב  ספסלים  על  מסובים  חב"ד  חסידי  של 
לשיחתו  וקשובים  ארוכים,  שולחנות  שורת 
(שר'  ומאז  בחסידות...  הרב  של  המפולפלת 
ישראל אריה לייב, אחי הרבי, הזמינו לביתם) 
כמעט  הרב  משפחת  של  ביתם  מבאי  הייתי 
יום יום במשך כשלוש שנים" – מתוך רשימה 

הנ"ל.

ברוסית  וחולם)  רפויה  (בכ'  כור   (10
היינו  כורלי  כנסת  ובית  מקהלה,  פירושו 
במקהלה  השתתף  ישעיהו  מר  'מקהלתי'. 

בתור סולן, כמתואר בתחילת רשימתו הנ"ל.
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רבי אצל חסידי חב"ד איננו מושג רעיוני, הלכתי או סיפורי 

בלבד, אלא זהו הרוח המחיה כל רגע ורגע מחייו של חסיד 

חב"ד, וכל דבר מחיי החסיד סובב סביב ציר אחד: מה זה 

יתרום לקשר שלי עם הרבי? • מאמרו של הרב חיים אשכנזי 

ע"ה – מאמר נוסף, מתוך עשרות מאמרים שהכין עבור 'בית 

משיח' והתגלו לאחר פטירתו • יהיו הדברים נר לזכרו

ואתה תצווה
"אתה תצווה" – משה המחבר

את  תצווה  "ואתה  המילים:  את 
כי  מה"מ2,  הרבי  מבאר  ישראל"1,  בני 
מכך שנאמר "ואתה תצווה" ולא 'אתה 
מסר  ללמוד  ניתן   – 'תגיד'  או  תאמר' 
משה  של  לתפקידו  בנוגע  ביותר  עמוק 
"תצווה"  הוא:  משה  של  ענינו  רבינו. 
– תחבר, מלשון צוותא, את בני ישראל 
רבינו   משה  ישנו  כך  לשם  הבורא.  עם 
עם  את  לחבר  בשביל    – ודור  דור  בכל 
שאנו  ההשפעות  כל  הבורא.  עם  ישראל 
למען  הן  שבדורנו  משה  דרך  מקבלים 
מחוברים  להיות  ויחידה –  אחת  מטרה 

עם הקב"ה.

"ואם  להקב"ה:  משה  אומר  לכן 
בעולם  ישראל  עם  יהיה  לא  אם  אין" – 
נא  "מחני   – אז  העגל,  חטא  בגלל 
בעולם.  במשה  צורך  אין   – מספרך"3 
מה  אז  ישראל  עם  את  אין  שאם  משום 

הצורך בי?

של  זו  טענה  עם  הסכים  הקב"ה 
תחבר  אתה  להיפך,  לו:  ואמר  משה, 
שלך  השם  ע"י  לא  אך  ישראל,  בני  את 
ואין  הארה  רק  הוא  שם  (כי  משה   –
 – תצווה"  "אתה  אלא  לחבר),  בכוחו 
אתה בעצמך – עצמותו של משה היא זו 

שתחבר את ישראל אל ה'.

אנו  הרבי  של  זה  ביאור  לאור 
משה  של  שמו  הזכרת  אי  כי  למדים 
בפרשה זו היא למעליותא, משום שאם 
היה כאן גילוי שמו של משה בלבד – זה 
ישראל,  בני  את  לחבר  יכול  לא  עדיין 
יותר  ואמיתי  עמוק  חיבור  ישנו  אלא 

על-ידי עצם מהותו.

מיהו מנותק ומיהו מחובר?
ישנו  ניתוק  איזה  שואל:  הבן  כאן 
את  צריך  שבגללו  לבורא,  ישראל  בין 
ביניהם?  לחבר  כדי  משה  של  מהותו 
בין  מוחלט  לנתק  היא  הכוונה  אם 
הרבי  של  תפקידו  אזי  לישראל,  ה' 
אלו  לגבי  רק  תקף  שבדור,  המשה   –
והמצוות.  התורה  על  שומרים  שאינם 
קלה  על  ששומרים  אלו  אולם, 
מחוברים  לכאורה  הם  הרי  כבחמורה, 
אין  ולכן   – המצוות  על-ידי  ה'  אל  כבר 
ה'  כאמור,  אולם,  אליו.  לחברם  צריך 
בני  את  תצווה  "ואתה  למשה  אומר 
אם  ישראל,  כלל  את  כלומר  ישראל" – 
כן, מתברר שישנו ניתוק בין כל ישראל 
לבין הקב"ה, ולא רק בין פושעי ישראל 

ועמי הארצות לבין הקב"ה. 

החיבור  מהות  את  להבין  כדי 
דור,  שבכל  רבינו  משה  ממונה  שעליו 
יש להבין קודם לכן את מהות הניתוק. 
בגשמיות, אנו יודעים איך מחברים שני 
ניתוק  כי  אותם,  מנתקים  ואיך  דברים 
בעצם  חדש  קצה  נוצר  כאשר  נעשה 
פירושו  וחיבור  מחובר.  שהיה  מסויים 
שכבר  משהו  קצה  לאותו  שמחברים   –
הקצה  מתבטל  ואז  המקור,  אל  מחובר 

במקום שבו היה.

כאשר  פירושו  ניתוק   – ברוחניות 
באיזה  'קצה'  לבורא  שיש  חש  האדם 
ואיננו  מוגבל  שה'  כלומר,  שלב,  שהוא 
בשל  לו.  לסייע  או  עליו  להשגיח  מסוגל 
סוף  לה'  שיש   – זו  מוטעית  מחשבה 
כגון:  הבורא.  מן  ניתוק  נוצר  וגבול, 
נראה  אשר  במאורע  נתקל  אדם  כאשר 

השגחתו  בלי  נעשה  שהדבר  חלילה,  לו, 
הוא  שבכך  הרי   – הקב"ה  של  הפרטית 
רק  לא  מתרחש  הניתוק  ממנו.  מתנתק 
בחושבו  כללי,  באופן  אלא  רגע,  באותו 
שמציאותו  קצה,  בעל  הוא  שהבורא 
מצב  מקום,  שהוא  באיזה  מסתיימת 
או זמן. הבורא בעיניו הוא בעל קצוות, 
בו  מאמין  שהאדם  למרות  דהיינו 
והוא  העולם,  על  שולט  הוא  כי  ויודע 
הכוחות  לכל  ומעבר  מעל  יכולת  בעל 
שה'  סובר  הוא  זאת  עם  יחד  והבריות, 
לה  שיש   – מסויימת  מדה  בעל  הינו 

התחלה וסוף חס ושלום. 

המשה   – הרבי  של  תפקידו  זהו 
הזה  הניתוק  את  להפסיק  דור  שבכל 
הקב"ה,  אל  ישראל  כלל  את  ולחבר 
כלומר, לרומם אותנו לדרגת אמונה כזו 
שבה נאמין כי ה' אחד – הוא ללא גבול 

והגבלה. 

לכן נאמר4 על הזמן של גזירת המן 
שלימה,  באמונה  ישראל  עמדו  שבו   –
בלי כל חולשה או פזילה לכיוון של נתק 
מהקב"ה, שאמונתם היתה  נעלה יותר 
מן החיבור עם הקב"ה בעת מתן תורה. 
"נעשה"  הקדימו  תורה  שבמתן  אף 
שראו  לאחר  התרחש  והוא  ל"נשמע", 
ועל  במצרים  ונפלאות  ניסים  ישראל 
הים, למרות כל זאת אמונתם היתה רק 
לעשות" – "קיבלו"  של "החלו  בבחינה 

את התורה בלבד. 

מרדכי  פעל  המן,  גזירת  בזמן  אך 
לעורר  בדורו,  והמשה  הנשיא  שהוא   –
היה  לא  לכאורה  בעם.  האמונה  את 
נראה שהקב"ה שולט בכל הנעשה, וכל 
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סיפור המגילה נראה כמנוהל באמצעים 
טבעיים בלבד, ועם ישראל נידון לכליה 
במצב  ירחם.  ה'  הקטן,  ועד  מהגדול 
היא  ההגיונית  השכלית  המסקנה  כזה 
להקב"ה  ויש   – נתק  ושלום  חס  שיש 
את  להציל  יכול  איננו  והוא  וגבול,  סוף 

ישראל מידי המן הרשע. 

באותה  שחיו  ישראל,  בני  אך 
מרדכי  של  נשיאותו  תחת  תקופה 
התמימה  באמונתם  נחלשו  לא  היהודי, 
ביטוי  הוכיחו  הם  בכך  בה'.   והשלימה 
ולכן  הבורא,  עם  קשר  של  יותר  עמוק 
נאמר: "קיימו וקיבלו עליהם את אשר 

החלו לעשות"5.

החיבור העמוק 
– אל מהות הנשמה

נשמות  בכל  בעצם  קיים  כזה  קשר 
קשר  בא  לא  משה  בזמן  אך  ישראל, 
מרדכי  של  ובתקופתו  ביטוי,  לידי  זה 
עם  והעמוק  הנשמתי  החיבור  נתגלה 

הקב"ה. 

ישנו  מאיתנו  אחד  לכל  כלומר, 
קשר עם הקב"ה, אף אחד מעם ישראל 
מן  לעולם  מתנתק  ואינו  מנותק  אינו 
של  התלבשותה  בשל  אולם,  הקב"ה. 
הנשמה בגוף ובנפש הבהמית, היא חשה 
רואים  אנו  לכן  מנותקת.  היא  כאילו 
כאלו  במשקפיים  הבורא  מציאות  את 
שבהם הבורא נראה מוגבל. התייחסות 
עצמנו  את  חשים  שאנו  מכך  נובעת  זו 
הקב"ה  ואת  וכ'מציאות',  כ'יש'  כנברא 

– כדבר שנעצר באיזה שהוא שלב ח"ו.

כפי שמסופר על יהודי קטן אמונה, 
ראה  ובחלומו  נפטר,  שהקב"ה  שחלם 
מקום  אמנם  שלו.  הלוויה  את  אף 
הפטירה  את  אך  נודע,  לא  קבורתו 
ראה  הוא  לכך  שהתלוו  וההספדים 
שבו  הרגע  את  ותאר  סיפר  ואף  ושמע, 
היתה ההסתלקות, וחזר על כמה וכמה 
פלאות שסופרו ע"י גדולי ישראל אודות 
גדלותו של הבורא והיכולות המהוללות 
ואף  האמונה  למרות  כלומר,  שלו. 
של  המרוממת  גדלותו  על  הידיעה 
הקדוש ברוך הוא, לא היה מופרך אצלו 
שייווצר מצב שבו הקב"ה יסתיים ח"ו.

החסידות,  בתורת  מוסבר  כך  על 
היה  הזה  לעולם  הנשמה  ירידת  שלפני 
יש,   – "למעלה  אצלה:   וברור  פשוט 
לעולם  ירידתה  ע"י  אך  אין",  ולמטה – 
ונראה  התפיסה,  השתנתה  הרי  הזה 
אין".   – ולמעלה  יש,   – "למטה  לה: 

דהיינו שקודם היה ברור שאין להקב"ה 
הבלעדית,  המציאות  והוא  וסוף  גודל 
שום  אין  ולכן  אין,  הוא  שלמטה  מה  כי 
דבר היכול לעצור ולהגבילו. אך בירידת 
היוצרות,  התהפכו  הזה  לעולם  הנשמה 
אצל  גם  קיימות  שההגבלות  ונראה 

הבורא ח"ו.

של  ירידתה  בשל  כי  מתברר  לפיכך 
להלחם  צריכה  היא  לעולם  הנשמה 
יש,   – "למעלה  באמת:  אחיזתה  על 
שבחושים  למרות  זאת  אין".   – ולמטה 
למרות  ההפך,  אצלה  נתפס  הגשמיים 
ומרגישה  מריחה  שומעת  רואה,  שהיא 
את גשמיות העולם, ואת הרוחניות שבו 
אין היא יכולה לתפוס כלל, למרות הכל 
אין!"  באמונה – "למטה  להשאר  עליה 
הרגשה  אפילו  האדם  אצל  יש  אם  כי 
ואף   – יש"  הוא  שה"למטה  מועטה 
הפך  זה  הרי  ביותר,  קלוש  יש  הוא  אם 
מן  וההפך  הנשמה,  של  החיים  מהות 

הקשר והחיבור אל הקב"ה.

התחברות אל ההתחדשות
הקב"ה  מן  שנתק  אפוא  יוצא 
שהוא  משהו  שיש  תחושה  פירושו: 

אלא  הקב"ה,  של  ידיו  מעשה  לא 
מסוימים  כללים  לפי  מתנהל  הוא 
אינו  ה'  שכרגע  או  ידיו,  מעשה  שאינם 
כל  על  שולט  שאינו  או  עליהם,  שולט 
אם  לדוגמה:  פרטיו.  בכל  המתרחש 
בכל  נושם  שהוא  שהעובדה  חושב  אדם 
רגע – זהו דבר טבעי, וכל זמן שמערכת 
סיבה  כל  אין   – תקינה  בגופו  הנשימה 
שח"ו  ובכדי  לנשום,  ימשיך  שלא 
יפסיק לנשום צריך הקב"ה 'לקלקל' לו 
נתק  זה  הרי  הנשימה,  במערכת  משהו 
שהשמש  כשחושב  כן  כמו  מהקב"ה. 
כבר  שזורחת  כמו  מחר,  תזרח  בודאי 
הבריאה  במערכת  כי  שנים,  הרבה  כ"כ 
הכל תקין – מחשבה כזו הרי היא נתק 

מהקב"ה.

כל  בטובו  "המחדש  נאמר:  הרי 
כלומר,   – בראשית"6  מעשה  תמיד  יום 
מציאות  מתחדשת  השניה  אלפית  בכל 
קיימת  שהייתה  והמציאות  הבריאה, 
כבר,  קיימת  אינה  שניה  אלפית  לפני 
עם   – חדשה  מציאות  ישנה  וכעת 

השפעה וכוח וכוונה חדשה. 

הנאמר  על  מה"מ  הרבי  כביאור7 
"מאמין בחי העולמים וזורע"8 – שהרי 
גם גוי מאמין בחי העולמים וזורע, אם 
שישנו  אלא,  הפסוק?  מדבר  מי  על  כן 
של  לאמונתו  גוי  של  האמונה  בין  הבדל 
היהודי: הגוי מאמין – שהיות שאתמול 
גשם  ירד  שלשום  לפני  ואף  ושלשום 
שהדבר  ברור  לכן  התבואה,  וצמחה 
מאמין  היהודי  לעומתו,  כך.  ימשיך 
שנים  "שש  צווה  שהקב"ה  שהיות 
ה'  רצון  את  ממלא  הוא  לכן   – תזרע" 

וזורע. 

מתוך  נובע  הדבר  אין  כלומר, 
ביטחון שסדר הבריאה ימשיך להתנהל 
כבר  מתנהל  שהוא  כפי  אופן  באותו 
כי  יודע  יהודי  משום  רבות.  שנים 
העולם שהיה קיים לפני רגע הוא איננו 

העולם שיהיה בעוד רגע – כי ה' מחדש 
אותו בכל רגע. 

מסופר על האדמו"ר הרש"ב, שהיה 
התעכב  הוא  אך  ברכבת,  לנסוע  צריך 
תחנת  אל  לצאת  הזדרז  ולא  בביתו 
צריך  שאני  "הרכבת  באומרו:  הרכבת, 

לנסוע בה – עדיין לא נבראה". 

ניתן לשאול, הרי כדי שהרכבת תגיע 
ליובאוויטש,  יד  שעל   – רודניא  לתחנת 
היא צריכה לצאת כמה שעות קודם לכן 
כמה  בדרך  ולהמשיך  המוצא,  מתחנת 
אם  כלומר,  לרודניא.  שתגיע  עד  שעות 
קודם  שעות  כמה  הרכבת  תיברא  לא 
תגיע  היא  איך  המוצא,  בתחנת   – לכן 

אל רודניא בשעה היעודה?! 

  דבר זהו   – רגע  בכל  נושם  שהוא  שהעובדה  חושב  אדם  אם 

טבעי, וכל זמן שמערכת הנשימה בגופו תקינה – אין כל סיבה 

שלא ימשיך לנשום, ובכדי שח"ו יפסיק לנשום צריך הקב"ה 'לקלקל' 

כשחושב  כן  כמו  מהקב"ה.  נתק  זה  הרי  הנשימה,  במערכת  משהו  לו 

כי  שנים,  הרבה  כ"כ  כבר  שזורחת  כמו  מחר,  תזרח  בודאי  שהשמש 

במערכת הבריאה הכל תקין – מחשבה כזו הרי היא נתק מהקב"ה.

 גיליון מס‘ 776 •   31

Mas776_B1.indd   31Mas776_B1.indd   31 2/7/2011   1:34:08 PM2/7/2011   1:34:08 PM



שאכן  היא,  זו  לתמיהה  התשובה 
הקב"ה מחדש את בריאתה של הרכבת 
שתביא  מחדש  והבריאה  רגע,  בכל 
מי  היתה.  לא  עדיין  רודניא  אל  אותה 
בתחנת  הרכבת  את  ברא  שה'  שחושב 
מאיליה  מתנהלת  היא  ומאז  המוצא, 
הוא  כי  הקב"ה,  מן  מנותק  הוא  הרי   –
הרכבת  מבריאת  הקב"ה  את  מנתק 

וחידושה בכל שניה ושניה. 

לנו  מגלה  שאותו  העיקרון  זהו 
שאף  זה:  בסיפור  הרש"ב  האדמו"ר 
מתחנת  הרכבת  יוצאת  יום  שבכל 
ובשעה  מסוימת,  בשעה  המוצא 
אל   – לרודניא  מגיעה  היא  מסוימת 
גם  להתרחש  חייב  שהדבר  לחשוב  לנו 
כל  מתחדשת  שניה  שבכל  משום  היום, 

המערכת הזו מאין ואפס המוחלט.

לפיכך מתברר כי לא רק מי שעובר 
דיבור  במחשבה   – בפועל  עבירה 
ומעשה, ועושה בפועל את ההפך מרצונו 
למנותק  נחשב  הוא  רק   – הקב"ה  של 
מהקב"ה. אלא, כל נברא בעצם בריאתו 
נמצא  שהוא  משום  ה',  מן  מנותק  הינו 
החיבור  את  ומעלים  המסתיר  במצב 

הפנימי והעמוק שיש לו עם הבורא. 

את  מעלים  הנברא  שבו  זה  מצב 
בניגוד  הוא  הימצאותו  בעצם  הבורא 
לדוגמה מ'אור' ו'מאור' – שהאור זועק 
 – מאורו  עליו  המאציל  מקור  שישנו 
בכל  שקיים  המאור  ובלי  מאור,  שישנו 
להתקיים.  לאור  אפשרות  שום  אין  רגע 
נתן  הקב"ה  יהודי –  אצל  כן,  שאין  מה 
כדי  מה'  נפרד  שהוא  לחוש  יכולת  לו 
בעולם  הנשמה  של  העבודה  את  שיבצע 
ונפש  בגוף  לעצמה,  להוכיח   – הזה 
הבהמית, שהעולם הזה הוא אין ואפס. 

הרבי המצווה והמקשר
אולם, כל העבודה העצמית שיעשה 
הקב"ה  אל  להתחבר  במטרה  האדם 
ה"אתה  את  וצריך  מספיק,  אינו  עדיין 
שהוא  שבדור  המשה  את   – תצווה" 
הקב"ה.  עם  ישראל  עם  את  המחבר 
משום שגם אם האדם ישקיע את עצמו 
אצלו  תשאר  עדיין  ומצוות,  בתורה 
תחושה  ובעקבותיה  'יש'  של  תחושה 
התחושה  אם  אפילו  מהקב"ה,  נתק  של 
הזו קיימת רק באופן של דקות דדקות. 

צריך  זה,  מנתק  גם  לצאת  כדי 
שהיא   – הנשמה  עצם  את  לגלות 
ועצם  הבורא,  עם  ממש  מאוחדת 
משה  אצל  ופועלת  מתגלה  הזו  הנשמה 

מבני  אחד  לכל  כוח  נותן  שהוא  שבדור, 
ישראל לגלות עצם זה בתוכו.

 – תצווה"  "ואתה  נאמר  לכן 
את  המקשר  הוא  משה  של  שה'אתה' 
עם ישראל עם הבורא. כלומר, שכל מה 
 – משה  ידי  על  נמסר  או  ממשה  שמגיע 
מיועד למטרה ותכלית אחת: לחבר את 

בני ישראל עם הבורא.

כאשר יודעים שזהו עניינו של משה 
הנחיצות  את  מבינים  ולקשר,  לחבר   –
לרבי  ההתקשרות  בלעדי  כי  הרבי,  של 
רק  אלא  רגע,  אף  לחיות  ניתן  לא 
כך  בשל  איכר).  (חיי  יארן'  'פוירישע 
איננו  חב"ד  חסידי  אצל  רבי  המושג 
בלבד,  סיפורי  או  הלכתי  רעיוני,  מושג 
ורגע  רגע  כל  המחיה  הרוח  זהו  אלא 
מחיי  דבר  וכל  חב"ד,  חסיד  של  מחייו 
זה  מה  אחד:  ציר  סביב  סובב  החסיד 

יתרום לקשר שלי עם הרבי?

להימשך אל הרבי 
ולא למשוך את הרבי

הרבי  עם  אמיתי  קשר  כן  על 
ולא  אליו,  מוחלטת  התבטלות  מחייב 
משום  האדם.  של  ה'אני'  ניפוח  ח"ו 
של  והמילוי  לרבי  ההתקשרות  שאם 
ב'ישות'  לתוספת  גורמים  הוראותיו 
כאן  שאין  ומוחלט  ברור  אזי   – שלו 
"תצווה" – אין חיבור עם הקב"ה, אלא 
שהרבי  מה  (ובכל  ברבי  שימוש  ישנו 

מייצג) לצורך הגדלת ה'אני' שלו. 

בתגא"  ל"משתמש  דומה  כזה  אדם 
חריף  ביטוי  במשנה  נאמר  שעליו   –
ביותר ה' ירחם. אמנם יכול להיות שיש 
והוא   – בעשיה  הצלחה  אדם  לאותו 
לאור  אחרים  יהודים  אף  לקרב  מצליח 
חסר  העיקר  אך  והחסידות,  התורה 
אל  מחובר  אינו  עצמו  הוא   – הספר  מן 
בעצם  ח"ו,  ממנו  מתנתק  אלא  הקב"ה 
לרבי'.  יהודים  המקרב  'אני  התחושה 
ראשו  שטומן  בתניא:  הנאמר  דרך  על 
של מלך בתוך צואה, וכביטוי של הרבי 
לתאוות  אותי  מושך  אתה  מה"מ: "מה 
ידי  על  שִתַמשך  במקום  כלומר,  שלך". 
הבוץ  תוך  אל  אותו  מושך  אתה  הרבי, 

שלך ח"ו.

על כך אמר הבעל שם טוב, בפירושו 
צלמוות  בגיא  אלך  כי  "גם  לפסוק 
בשיא  נמצא  כשאני  גם   – אירא"9  לא 
השפלות אינני חושש על עצמי, אלא אני 
שאני   – עמדי"  ש"אתה  מכך  רק  חושש 

לוקח אותך עימי למקום שפל שכזה.

לצורך  ברבי  להשתמש  אין  לכן, 
מלוי הרצונות האישיים, משום שהרבי 
כסף,  ממנו  שמוציאים  כספומט  איננו 
נתינה  ידי  על  אליו  מתקשרים   – אלא 
שלא  שהקפידו  חסידים  היו  וציות. 
עצמם,  עבור  דברים  הרבי  מן  לבקש 
כגון: בעת שניגשו לרבי מה"מ בחלוקת 
אף  וכדו',  ברכה'  של  'כוס  או  'לעקח' 
פעולותיהם,  עבור  ביקשו  לא  הם  פעם 
לתת  שצריך  מבין  הרבי  אם  בטענם: 
לי הוא ייתן, ואם אינו נותן –  אין הוא 
והוא  כפתור  על  שלוחצים  כספומט 

נותן. 

עניין:  של  לגופו  עתה  ניכנס  (לא 
לא,  או  לנהוג  צריכים  היו  כך  האם 
צריך  שכן  שיאמרו  כאלו  יהיו  ובוודאי 
כך  על  הוכחות  יביאו  אף  ואולי  לבקש, 
אמר  שהרבי  האומרות  שמועות  שישנן 
בעניין  עוסקים  אנו  כאן  אך  שיבקשו. 

הגישה אל הרבי).

צריכה  הרבי  אל  ההתקשרות 
להיות רק לצורך החיבור לבורא, ובכדי 
 – שהאדם  לדעת  צורך  יש  להתחבר 
ועל  להתנתק,  רק  יכול  נברא,  בתור 
שבנו  הנברא  את  לערב  לנו  אל  כן 
 – הנברא  כי  ה'.  של  רצונותיו  עם 
לדאוג  הזמן  כל  חפץ  טבעו  מעצם 
העת  כל  עסוק  הוא  האישית.  לרווחתו 
אני  איך  אראה?  אני  איך  במחשבות: 

אשמע? איך אני אבנה מכך? 

מה"מ,  מהרבי  ששמענו10  כפי 
עתה,  לעת  שהשמיע  האחרונה  בשיחה 
הוא  שהנוסח  אני",  "מודה  בעניין 
כלומר,  מודה",  "אני  ולא  אני"  "מודה 
הקב"ה,  את  ולהתחבר  להודות  קודם 
ואחר כך לדאוג ל'אני'. זהו הקו הברור 
הוא  שלי  שה'אני'  לנו,  התווה  שהרבי 
הב', כי צריך את ה'אני' ולא לחינם הוא 
להעמידו  צריך  אך  הקב"ה,  ע"י  נברא 

במקומו, שהוא יבוא אחרי ה"מודה".

לכל  להקדים  יש  תחילה  כלומר, 
להשקיע  כך  ואחר  ורצונותיו,  הרבי  את 
שמוסבר  כפי  שלי.  ה'אני'  כל  את  בכך 
הגדולה  ה'  "לך  הכתוב:  על  בחסידות, 
הגדולה  שאת   – וכו'"11  והגבורה 
האדם  לך.  נותנים  אנו  שבנו  והגבורה 
צריך לקחת את המידות שלו ולהביאם 

לידי כך שיהיו "לך ה'" – בטלים לך.

הוראות הרבי – צינור ההתקשרות 
שכאשר  פעמים,  כמה  אמר12  הרבי 
הדבר  אין  לבצע  הוראה  לנו  נותן  הרבי 
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להסתדר  יכול  אינו  שהוא  מכך  נובע 
בלעדינו, אלא הוא מבקש זאת מאיתנו 
לנו  להעניק  כדי  בזה,  לזכותנו  כדי  רק 
דרך וצינור שדרכם נוכל להתחבר אליו, 

ודרכו אל הבורא.

חיבבו  ודור,  דור  בכל  כן,  על   
של  ההוראות  את  במיוחד  חסידים 
הצינור  זהו  כי  דור,  שבאותו  הרבי 
זאת  הקב"ה.  אל  להתחברות  העיקרי 
מכל  ההוראות  לשאר  בנוסף  כמובן 
בכל  חז"ל  והוראות  כולה,  התורה 
שבכל  האדמו"רים  והוראות  הדורות, 

דור. 

ההתחברות  צינור  בדורנו,  הדבר  כן 
ההוראות  כל  הם  שלנו  וההתקשרות 
שיעור  לימוד  מה"מ:  מהרבי  שקיבלנו 
שיעורי  לימוד  יום,  בכל  רמב"ם 
ומשיח,  גאולה  עניני  לימוד  החת"ת, 
שיחותיו  לימוד  הגאולה,  בשורת  הפצת 
 – ועוד  ועוד  מה"מ  הרבי  של  ומאמריו 
חסיד  אצל  לנשימה  כאוויר  הם  אלו  כל 
חב"ד. כמובן בנוסף לכך, נדרש כל אחד 
בתורה  השיעורים  שאר  את  ללמוד 
זהיר  הוא  במה  אך  פה.  ושבעל  שבכתב 
טפי? במה שקשור ישירות לרבי מה"מ.

הוראות  את  לקיים  שמקפיד  מי 
והדרכותיו  דבריו  פי  על  ולפעול  הרבי 
וקיים  חי  מה"מ  שהרבי  חש  הוא  הרי 
ח"ו  אם  כי  שנויים.  כל  ללא  ועד  לעולם 

לא כך, אז למה לנו חיים?! 

טוב  שם  כתר  בספר  שנאמר  כפי 
אנשים  ישנם  מדוע  טוב:  שם  מהבעל 
הדור  לצדיק  ולהתקשר  לדעת  שזכו 
מן  נובע  הדבר  אין  זכו?  שלא  וישנם 
קיום  מאופן  או  בתורה,  שלהם  הידע 
לראות  שניתן  משום  שלהם,  המצוות 
גדולים  'למדנים'  שאינם  אנשים  שאף 
ואינם בעלי עבודה בקיום תורה ומצוות 
מיוחד – בכל זאת זכו להתקשר  באופן 
משורש  נובע  הדבר  אלא,  הדור.  לצדיק 
מזוכך  נשמתם  שורש  כאשר  הנשמה, 
ומצוות  בתורה  עבודה  ע"י   – כבר 
הזה,  בעולם  שהיו  הקודמים  בגלגולים 
אל  ישירות  להתקשר  זוכים  הם  אזי 

ראש בני ישראל – הרבי. 

ולראות  לדעת  שזכינו  בזמננו, 
קדושת  כבוד  שהוא   – המשיח  את 
בגלל  זה  אין  שליט"א,  אדמו"ר 
כנראה  אלא  שלנו,  האישיות  המעלות 

כן  על  זאת.  גרם  נשמתנו  ששורש 
העת  כל  ונשאף  זה,  בקשר  ונגיל  נשמח 
עד  ההתקשרות,  את  ולהעמיק  לחזק 
תכף   – בשר  לעיני  מחדש  להתגלותו 

ומיד ממש!

                              
1) שמות כ"ז, כ'.

2) ספר המאמרים מלוקט חלק ו', קונטרס 
פורים קטן.

3) שמות ל"ב, ל"ב.
4) ספר המאמרים מלוקט חלק ו', קונטרס 

פורים קטן.
5) אסתר ט', כ"ג.
6) תפילת שחרית.

7) לקוטי שיחות חלק ח"י עמ' 295 ואילך.
8)  תוס' שבת ל"א, א'.

9) תהילים כ"ג, ד'.
10) דבר מלכות כי תשא תשנ"ב.

11) דברי הימים א', כ"ט.
12) שיחת ב' אייר תש"י.

  לימוד שיעור רמב"ם בכל יום, לימוד שיעורי החת"ת, לימוד עניני

גאולה ומשיח, הפצת בשורת הגאולה, לימוד שיחותיו ומאמריו 

חסיד  אצל  לנשימה  כאוויר  הם  אלו  כל   – ועוד  ועוד  מה"מ  הרבי  של 

השיעורים  שאר  את  ללמוד  אחד  כל  נדרש  לכך,  בנוסף  כמובן  חב"ד. 

שקשור  במה  טפי?  זהיר  הוא  במה  אך  פה.  ושבעל  שבכתב  בתורה 

ישירות לרבי מה"מ.

Open till 

9:30PM

            

 17183635084  :  

                       

                        770   '  5 5
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מאז 81  חלפו  שנים 
קטעו  גסות  שדפיקות 
חייהם  את  אחת  בבת 
קהילת  ראשי  של 
"צמח צדק" בלנינגרד. היה זה בתחילת 
טבת תר"צ, כאשר אנשי הג.פ.או. עצרו 
שמעון  הרב  את  ספורים  ימים  תוך 
בלנינגרד,  חב"ד  קהילת  רב  לזרוב 
'תומכי  ישיבת  מנהל  נעמנוב  ניסן  הרב 
עסקנים  ועוד  המקומית,  תמימים' 
ותלמידי ישיבה – והעיר לנינגרד נבוכה.

"צמח  קהילת  של  המלא  הסיפור 
אלו,  מאסרים  בשל  קרסה  אשר  צדק", 
יחד עם סיפור המאסר והגלות של חברי 
בספר  לראשונה  מסופר   – הקהילה 
בפטרבורג",  חב"ד  "תולדות  החדש 
קה"ת  בהוצאת  לאור  יצא  אשר 
פעווזנער  מענדל  מנחם  הרב  וביוזמת 
פטרבורג  של  הראשי  ורבה  הרבי  שליח 

(לנינגרד).

זלמן  שניאור  הרב  הספר  מחבר 
משיח"  "בית  לקוראי  הידוע  ברגר, 
עמל  ההיסטוריים,  תחקיריו  בשל 
לאתר עדויות, מסמכים, קטעי עיתונות 
ותמונות הקשורים להיסטוריה של עיר 
רבותינו  נאסרו  וגם  שהו  בה  המלוכה 
ערך  מחקר,  עבודת  ולאחר  נשיאינו, 
וגדוש  מלא  עמודים,   400 בן  ספר 
בסיפורים ומסמכים מהם הרואים אור 

לראשונה.

הרבי מתנגד לאסיפה פומבית
המחלקה   – היבסקציה  אנשי 
 – הקומוניסטית  במפלגה  היהודית 
היושב  הריי"צ  אדמו"ר  כי  היטב  ידעו 
של  מחתרתית  רשת  מפעיל  בלנינגרד, 
יהודי  את  ומעודד  ו'ישיבות'  'חדרים 
לא  בפרט,  וחסידיו  המועצות  ברית 
התורנית,  היהודית  המסורת  את  לזנוח 
ללמוד  הפעילות  את  להעצים  אלא 

מנינים  לנהל  מקואות,  להקים  תורה, 
לתפילה ועוד. 

הפעילות  את  לבלום  שאפו  הללו 
לנקוט  חששו  אבל  ומתרחבת  ההולכת 
שהדבר  מחשש  ברבי,  פגיעה  של  צעד 
ברית  יהודי  של  חריפה  תגובה  יעורר 
גם  אשר  חוץ,  גורמי  של  או  המועצות, 
האזרחים  זכויות  הפרת  על  מחו  כך 

בברית המועצות.

נקטו  לחצם,  את  להגביר  כדי 
הם  בערמומיות.  היבסקציה  אנשי 
מטרתם  כאשר  רבנים'  'ועידת  יזמו 
להתאסף  חשובים  רבנים  להביא 
ולאלצם  השלטונות,  בפיקוח  יחדיו, 
להצר  יסייעו  אשר  החלטות  להחליט 
בברית  יהודית-חסידית  הפעילות  את 
את  ארגנו  הייבסקים  כולה.  המועצות 
הועידה בחשאי ובצורה מוסווית ובתוך 
כך ניסו לקבל גם את הסכמתו של הרבי 

הריי"צ לועידה המתוכננת. 
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קיץ  בסוף  אחד  קייצי  יום  זה  היה 
אדמו"ר  אל  כאשר   ,(1925) תרפ"ה 
היהודית –  הקהילה  יו"ר  הגיע  הריי"צ 
ה"לירו" – מר לב גורביץ, בהצעה לערוך 
וראשי  הרבנים  כל  של  פומבית  אסיפה 
ואולם  המועצות.  ברית  של  הקהילות 
לעריכת  בתוקף  התנגד  הריי"צ  הרבי 
אסיפה פומבית שכזו; עדיף לאסוף את 
ה'  לדבר  היראים  והעסקנים  הרבנים 
הריי"צ.  הרבי  אמר  חשאית,  באסיפה 
החדשה  היוזמה  מאחורי  כי  ידע  הרבי 
התנגד  ולכן  היבסקציה  אנשי  עומדים 
רב  קצנלבויגן,  דוד  שהרב  למרות  לה, 

העיר לנינגרד היה בעד כינוס הועידה.

הקהילה  הנהלת  מחברי  אחד 
את  להפוך  ימים  באותם  קרא 
יותר  לאטרקטיבית  היהודית  הדת 
הנוער  (תנועת  ה'קומסומול'  לחברי 
רפורמות  לערוך  ובעצם  הקומוניסטי), 
ועדת  כי  שמועות  נפוצו  במקביל  בדת. 

בעיר,  היהודית  הקהילה  של  החינוך 
תפילה,  בתי  בסתר  להקים  מתכננת 
תפילה  בסידורי  יתפללו  שבהם 
של  הלימודים  ובתוכנית  רפורמיים, 

הילדים תיכלל... 'הברית החדשה'!

שהחלו  אלו  רעות  רוחות  בגלל 
אם  כי  לחסידים  ברור  היה  לנשב, 
של  ועידה  תערוך  הלנינגרדית  הקהילה 
המדינה,  רחבי  בכל  הקהילות  ראשי 
כזו  בועידה  שתתקבלנה  ההחלטות 
היהדות  על  אסון  להמיט  עלולות 
הדיכוי  מול  אל  קיומה  על  שנאבקה 

הקומוניסטי העריץ.

ביקר  יותר  מאוחר  ימים  מספר 
מר  הקהילה,  של  אחר  נציג  הרבי  אצל 
להצטרף  לרבי  הציע  הלה  שכנוביץ'. 
שבקבלת  מראש  הסכמה  תוך  לקהילה 
בחשבון  תילקח  הדת  בעניני  החלטות 
גם  דחה  הרבי  אולם  הרבי.  של  דעתו 
כי  לו  ברור  שהיה  כיון  הזו  ההצעה  את 

היהדות  עם  להיטיב  באה  לא  היוזמה 
המסורתית. 

הפרישה
הדעות  חילוקי  קצר,  זמן  תוך 
נכנסה  לנינגרד  וקהילת  ברבים,  נודעו 
המצוות  שומרי  גדולה;  למערבולת 
הציונים  ואילו  הריי"צ  ברבי  צידדו 
והמשכילים – בראש הקהילה. בהנהלת 
חברים,  ושלושה  עשרים  היו  הקהילה 
מעתה,  מצוות.  שומרי  עשרה  מתוכם 
הקהילה,  בהנהלת  שעלה  נושא  כל 
בין  לוהטת  למחלוקת  מיד  הופך  היה 
עשר  לשלושה  המצוות  שומרי  העשרה 
והמשכילים.  הציונים  זרמי  על  שנמנו 
הטיפו  עשר  השלושה  חוץ  שכלפי  ובעוד 
ליזום  ניסו  הם  בסתר  היהדות,  לחיזוק 

רפורמות מרחיקות לכת.

תרפ"ו,  חשוון  מר  חודש  בשלהי 
פרשו  המצוות  שומרי  החברים  עשרת 

קהילה 
במאסר 

מן  יוצאים  כשרונות  כולם  אצל  התגלו  החקירה  "במהלך 
הכלל, לענות כשוטים גמורים שאינם יודעים מאומה ואף 
אינם מבינים מה הם נשאלים" – זהו ציטוט מכתב אישום 
נגד חברי קהילת "צמח צדק", אשר נאסרו לפני 81 שנים 
המאסרים  של  המלא  הסיפור   • פטרבורג  היא  בלנינגרד 

אשר הביאו לקריסת הקהילה

מגיש: שניאור זלמן לוין
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הקהילה.  מהנהלת  גדול  רעש  בקול 
לבתי  העשרה  יצאו  בכסלו,  ה'  בשבת 
מהם  אחד  וכל  לנינגרד,  של  הכנסת 
ירא  לכל  וקרא  כנסת  בתי  בכמה  ביקר 
שתהיה  גדולה  לאסיפה  לבוא  אלוקים 
בבית הכנסת הגדול ביום ראשון בשעה 

עשר בבוקר.

היה  הכנסת  בית  היעודה,  בשעה 
החל  העשרה  ונציג  לפה  מפה  מלא 
מהתרגשות.  רועד  כשקולו  לנאום, 
בדבריו הבהיר כי העשרה נבחרו על ידי 
הקהילה, אך כעת, כאשר יו"ר הקהילה 
אסיפה  לערוך  רוצים  מחבריה  וחלק 
דתיים,  לא  גורמים  עם  בשותפות 
מהנהלת  לפרוש  העשרה  החליטו 

הקהילה.

רבים  קולות  נשמעו  נאומו,  בתום 
ומקרב  הפורשים,  בדברי  המצדדים 
מהנהלת  שפרשו  החברים  עשרת 
להקמת  ועדה  מיד  נבחרה  הקהילה 
ונוסח  כספים  גוייסו  חדשה.  קהילה 
הקהילה  כחברי  כי  קבע,  אשר  תקנון 

ייחשבו רק שומרי מצוות. 

הרב  הקים  הפרישה,  בעקבות 
החב"דית  הקהילה  רב  לזרוב,  שמעון 
כל  רישמית.  חדשה  קהילה  בלנינגרד, 
הונחה  הקהילה  בענייני  גדולה  שאלה 
יום  ובכל  הריי"צ  הרבי  של  לפתחו 
כל  המדרש  בבית  התאספו  ראשון 
מכל  החסידיים  במניינים  הגבאים 
בדבר  עצה  טיכסו  יחד  העיר.  רחבי 
המקווה  ניהול  ה'חדרים',  התייסדות 

לשומרי  זעירים  חרושת  בתי  וארגון 
לחלל  מבלי  לעבוד  שיוכלו  כדי  השבת, 

את השבת.

בתי  וסגירת  הרדיפות  כל  חרף 
הקהילה  ראשי  לידם  קיבלו  הכנסת, 
למחצה,  הרוס  קומות,  שתי  בן  מבנה 
וז'וקובסקי.  ווסטאניה  הרחובות  בקרן 
וכספים  מאמצים  השקיעו  החסידים 
אשר  עד  המבנה,  בשיקום  רבים 
כסלו  ובט"ו  המלאכה,  הושלמה 
תרפ"ח, נחגגה חנוכת בית הכנסת ברוב 

עם. 

הישיבה
של  ביותר  החשובה  הפעילות 
'תומכי  ישיבת  הקמת  היתה  הקהילה 
בה  אשר  חב"דית  ישיבה  תמימים', 
תלמידים,  כעשרים  רק  אמנם  למדו 
חדשה  חיים  רוח  הפיחו  הללו  אבל 
היהדות  למען  החב"דית  בפעילות 

והחסידות בלנינגרד.

הסניף המחתרתי של ישיבת 'תומכי 
למעשה  הוקם  בלנינגרד  תמימים' 
נעוול.  בעיירה  הישיבה  סגירת  בעקבות 
וחלק  נעמנוב  ניסן  הרב  הנודע  המשפיע 
ועברו  מנעוול  נמלטו  מהתלמידים 
הישיבה  של  סניף  פתחו  כאן  ללנינגרד, 
נייבסקי  ברחוב  החב"די  הכנסת  בבית 
כל  עשו  הישיבה  בחורי  כמובן,   .128
במיוחד  חשאיות,  על  לשמור  מאמץ 
נסגרה  שם  מנעוול  נמלטו  שרובם  כיון 

את  חשפו  שהשלטונות  לאחר  הישיבה 
התלמידים הצעירים לומדים תורה. 

נייבסקי  מרחוב  נדדה  הישיבה 
ליגובקה  ברחוב  הכנסת  בית  אל   128
צמח  הכנסת  לבית  הגיעה  ולבסוף   55
הקהילה  רב  בסיוע  כמובן,  וזאת,  צדק. 
בערקע  ר'  הקהילה  ויו"ר  לזרוב  הרב 

יאסנאגרובסקי.

צעירים מזוקנים לומדים
למדו  חב"ד  של  ושמנה  מסלתה 
בלנינגרד.  תמימים'  'תומכי  בסניף 
לראות  היה  יכול  לישיבה,  שנכנס  מי 
התורה  על  שוקדים  מזוקנים  צעירים 
הקומוניזם  אין  כאילו  והעבודה, 
בדרכים  פעלו  הבחורים  מסביב.  שולט 
לנינגרד,  יהודי  את  לחזק  כדי  רבות 
וללכת  תורה  לקיים  לרבים  ולעזור 
ידי  על  השאר  בין  החסידות.  בדרכי 
מפעם  שקיימו  חסידיות  התוועדויות 
ואברכים  בחורים  בהשתתפות  לפעם 

נוספים מבני העיר.

תלמידי  היו  הארוחות  בזמן  גם 
את  ברוחניות.  עסוקים  הישיבה 
בחדר  אכלו  והערב,  הצהרים  ארוחות 
משפחת  בבית  ממוקם  שהיה  האוכל 
יפה ברחוב רילייב 10, ובעלת הבית, גב' 
של  ארוחותיהם  את  הכינה  יפה,  רחל 

בני הישיבה דבר יום ביומו. 

התלמידים  היו  הארוחות,  בעת 
הרבים  הכנסיות  בתי  של  במצבם  דנים 

הרב שמעון לזרוב הי"ד רב קהילת חב"ד

נייר מכתבים של הרב לזרוב

 
החברים  עשרת  תרפ"ו,  חשוון  מר  חודש  בשלהי 

מהנהלת  גדול  רעש  בקול  פרשו  המצוות  שומרי 

של  הכנסת  לבתי  העשרה  יצאו  בכסלו,  ה'  בשבת  הקהילה. 

לנינגרד, וכל אחד מהם ביקר בכמה בתי כנסת וקרא לכל ירא 

הגדול  הכנסת  בבית  שתהיה  גדולה  לאסיפה  לבוא  אלוקים 

ביום ראשון בשעה עשר בבוקר. בשעה היעודה, בית הכנסת 

היה מלא מפה לפה ונציג העשרה החל לנאום

תיק קהילת "צמח צדק"

36   • ז' אדר א' ה‘תשע“א

Mas776_B1.indd   36Mas776_B1.indd   36 2/7/2011   1:34:13 PM2/7/2011   1:34:13 PM



לפתח  כיצד  רעיונות  ומעלים  שנסגרו 
ולחזק את פעילותם החשובה. 

היה  האוכל,  חדר  מוקם  בו  הבית 
הישיבה.  עבור  לתרומות  כתובת  גם 
את  לכלכל  כדי  רב  בכסף  צורך  היה 
לב  ונדיבי  וראשיה  הישיבה  תלמידי 
לשם  לישיבה.  תרומות  משגרים  היו 
על  פעם  כל  נשלחו  התרומות  הסוואה, 
היתה  הכתובת  אבל  אחר,  תלמיד  שם 

בית משפחת יפה. 

העת  כל  שבלשו  הזרות  העיניים 
זרם  את  גילו  החסידים  צעדי  אחר 
הצעידה  פשר  את  הבינו  התרומות, 
של  ובסופו  האוכל  לחדר  היומיומית 
את  לגלות  הצליחו  הרשעים  דבר 
הקהילה,  מראשי  רבים  של  מעשיהם 
וגל  הישיבה  ותלמידי  הישיבה  ראשי 

מעצרים גדול הגיע וגם הפתיע.

בשנים שהרבי הריי"צ גר בלנינגרד, 
כמובן  נערכו  הגדולות  ההתוועדויות 
את  עזב  שהרבי  לאחר  הרבי.  בבית 
העיר, הרב חיים יהושע רפאל – המכונה 
פאליק – גורארי' נדב את ביתו המרווח 
יחסית להיות בית ועד לחכמים ומקום 
כל  נערכו  ובו  חב"ד,  חסידי  של  המפגש 
בענייני  החשאיות  והאסיפות  הפגישות 

הישיבה ועוד.

'קידוש'  בביתו  התקיים  שבת  בכל 
יחד',  גם  אחים  כ'שבת  בעיקר  ששימש 
לחברו  אחד  ויעצו  סיפרו  בו  מקום  וכן 
לענייני  בקשר  התייעצו  לשרוד:  כיצד 
את  אחד  הנחו  ורוחנית,  גשמית  פרנסה 

השני איך להציל את הילדים מלימודים 
את  זה  וחיזקו  הממשלתי  הספר  בבית 
התורה  בדרכי  לדבוק  להמשיך  זה 

והחסידות למרות הקשיים העצומים. 

הוא  פאליק  ר'  כי  ראה  הג.פ.או. 
מלאכי  ואולי  הפעלתנים,  מהחסידים 
של  חתנו  אח  הוא  כי  גם  ידעו  החבלה 
הרבי, והללו אסרוהו ושלחוהו לסיביר. 
בבית  והסתתר  לנפשו  חשש  שב,  כאשר 
ובמקומות  קרסיק  אליעזר  הרב  גיסו 

נוספים.

מאסר במקום לביבות
מתלמידי  פאטשין,  שלמה  אברהם 
המחתרתית  החב"דית  הישיבה 
בביתו  חנוכה,  נרות  הדליק  בלנינגרד, 
השלהבות   .26 חרסינסקי  ברחוב 
באור  הבית  חלל  את  האירו  הקטנות 
כבו.  שעות  מספר  וכעבור  יקרות, 
והקור  אחד  מצד  והצרות  הרדיפות 
הלנינגרדי מצד שני, לא מנעו מאברהם 
החנוכה,  חג  את  לחגוג  ואמו  שלמה 
ומעט לאחר חצות, אמו התכוננה להכין 
לביבות. בדיוק אז נשמעו לפתע דפיקות 
לדלת,  מעבר  מי  לשאלתה  בדלת. 
לפתוח  וברורה:  קצרה  בפקודה  נענתה 
חששה  לא  היא  מה,  משום  בבקשה. 
עמדו  הסף  על  ביתה.  דלת  את  ופתחה 
ומצויידים  חמושים  ג.פ.או.  אנשי  כמה 

בצו חיפוש. 

אברהם  על  נפלה  עמוקה  חרדה 
שלמה ואמו. הם לא ידעו על מה ולמה 

הגיעו אליהם אותם אנשי בליעל לערוך 
עסקו  שלא  אף  הלילה  בחצות  חיפוש 
כי  המחשבה  פליליים.  מעשים  בשום 
על  יודעים  קרואים  הבלתי  האורחים 
כתובתו  את  וגילו  בישיבה  הלימודים 
כלל  התלמידים,  אחד  של  המדוייקת 

לא עלתה בדעתם.

המחפשים  היה.  לא  למחשבות  זמן 
ובמשך  הרשע  במלאכת  מומחים  היו 
בו  מדוקדק  חיפוש  ערכו  שעות  ארבע 
ממצאים  ועוד  חסידות  כתבי  מצאו 
הורו  החבלה  מלאכי  'מפלילים'. 
החומרים  את  לארוז  שק  להם  להביא 
לאברהם  והורו  שאיתרו,  המחשידים 
לבית  אחריהם  לבוא  הנדהם  שלמה 
'שפולרקע' "שם  לשמצה  הידוע  הסוהר 

יגידו לך הכל".

הספיק  הבית,  את  שעזבו  לפני 
רגעים  ותוך  אמו,  את  מעט  לעודד 
הלנינגרדי.  ברחוב  עצמו  מצא  ספורים 
הקור היה מקפיא עצמות, אבל אברהם 
יאונה  לא  בעז"ה  כי  בטוח  היה  שלמה 

לו כל רע. 

אחד,  ברזל  בשער  הוכנס  הוא 
לפנים  חדר  שער,  עוד  דרך  עבר  ואחריו 
מחדר, עד שהגיע לאולם גדול והתבקש 
התחלחל  זה  בשלב  טופס.  למלא 
לספסל  חבריו  נכחו  באולם  שכן  כולו 
נעצרו  כולם  חסידים.  וכמה  הלימודים 

באותו לילה. 

הרב  הקהילה  רב  היו:  בנאסרים 
הישיבה  ומנהל  משגיח  לזרוב,  שמעון 

הרב אשר ששונקין הרב נחום זלמן גורביץהרב ניסן נמנוב
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הקהילה  יו"ר  נמנוב,  ניסן  הרב 
יאסאנגרובסקי,  בערקע  ר'  החסידית 
קריינין,  לייב  ר'  ה'חדרים'  מנהל 
מחשובי  ליפשיץ  דובער  שמעון  ר' 
הת'  הישיבה:  ותלמידי  החסידים, 
אשר  הת'  פאטשין,  שלמה  אברהם 
הת'  גורביץ,  זלמן  נחום  הת'  ששונקין, 
זלמן גורארי', הת' גרשון אליעזר לזרוב 

והת' צבי הירש מאלצ'יק. 

ר'  גם  אודותם  נחקרו  להם  פרט 
שמריהו מעקלער מחשובי חסידי חב"ד 
את  ניהלה  אשר  יפה,  רחל  וגב'  בעיר, 

חדר האוכל של הישיבה.

הצורה  על  רבים  פרטים  בידינו  אין 
לפי  אך  המעצרים,  גל  התנהל  בה 
אברהם  בעוד  חסידים,  בפי  המסופר 
את  חגג  כאשר  נעצר  הנזכר  שלמה 
את  נם  ששונקין  אשר  חברו  חנוכה, 
על  דפקו  החבלה  שמלאכי  בעת  שנתו 
דלת ביתו, ואילו המשגיח בישיבה הרב 

נעמנוב נעצר תוך כדי הליכה ברחוב. 

הנחקרים מהתלים בחוקרים
וכללו  ביותר  קשות  היו  החקירות 
רבות  חקירות  ועינויים.  השפלות 
אך  העצורים  כל  עברו  וממושכות 
הצליחו  והעינויים,  הלחץ  למרות 
ושוב,  שוב  בחוקרים,  להתל  הנחקרים 
בגלל  כנראה  להודות  נאלצו  כאשר  וגם 
זאת  עשו  בפניהם,  שהוצגו  הוכחות 
ביותר,  ומתוחכם  חלקי  מאוד  באופן 
להוריד  כדי  שאפשר  מה  כל  ועשו 
מחלקם ומחלקם של חבריהם ב'פשעים 

החמורים'.

היטב  ידוע  היה  לחוקרים  למשל, 
כי הרב לזרוב עמד בראש קהילת 'צמח 
קיומה  את  שאפשר  האיש  והוא  צדק' 
כיהן  בו  הכנסת  בבית  הישיבה  של 
שונה  גירסא  היתה  לו  אולם  ברבנות, 

לחלוטין:

הישיבה  מקיום  מרוצה  הייתי  "לא 
בנעשה  התעניינתי  שלא  ובודאי  הזו, 
התלמידים  את  לגרש  יכולתי  לא  בה. 

חשבתי  לא  וגם  הכנסת,  בית  משטח 
קשר  כל  לי  שאין  משום  תפקידי,  שזהו 
כי  והוסיף  אמר,  כך  הישיבה",  לניהול 
בשמותיהם  התלמידים  את  מכיר  אינו 
ראה  ניסן  ר'  את  בפניהם.  רק  ואולי 
מהתלמידים  נפרד  בשולחן  יושב 
לבין  בינו  קשר  היה  אם  יודע  ואינו 

התלמידים. 

כנראה  אחרת,  בחקירה  ואילו 
על  יודעים  חוקריו  כי  לו  שהוכח  לאחר 
כי  אמר  ששיער,  מכפי  יותר  הישיבה 
התנגד לישיבה ואף נזף בר' ניסן על כך 
שלמד עם התלמידים אך הוא לא ציית 

לו. 

בתחילה  כפר  עצמו  נעמנוב  הרב  גם 
יודע  שאינו  וטען  לו  שיוחסו  בהאשמות 
החשאית  המשטרה  אבל  ישיבה.  מהי 
הישיבה  בניהול  חלקו  על  היטב  ידעה 
הנראה,  וככל  בלנינגרד,  וגם  בנעוול 
כאשר הוכח לו כי הם יודעים על מעשיו 
בשנים האחרונות, סיפר כי למד בנעוול 
בא  הוא  ללנינגרד  ואילו  לימד  לא  אך 
ללמד  החל  ולבסוף  פרנסה,  לחפש  כדי 
הכנסת  בבית  תלמידים  שבעה  רק 
נעצרו  ששה  שבעה?  למה  צדק'.  'צמח 
האישום,  בכתב  מוזכרים  שניים  ועוד 
וכנראה שר' ניסן הבין שהם יודעים על 

שבעה... 

כך  על  בעיר?  מצא  'פרנסה'  ואיזו 
או  מלזרוב  כסף  קיבל  לא  כי  השיב 
משמריהו מקלר, אלא מיהודים אחרים 
ובכך  הכנסת,  בבית  להתפלל  שבאו 
על  הישיבה  מימון  'חטא'  את  הפיל 

אנשים אנונימיים.

בערקע  ר'  הקהילה  יו"ר 
ידוע  היה  שלא  טען  יאסנאגרובסקי 
שראה  למרות  הישיבה,  קיום  על  לו 
תלמידים בודדים מגיעים לבית הכנסת, 
לעיתים  "מגיע  ראה  ניסן  ר'  את  וגם 
רחוקות", אבל לא ידע שקיימת במקום 

ישיבה.

ששונקין,  אשר  התלמידים  גם 
שלמה  אברהם  מלצ'יק,  הירש  צבי 

פאטשין וגרשון אליעזר לזרוב, הצהירו 
הכנסת  לבית  מגיעים  הם  כי  בחקירתם 
לא  אך  להתפלל,  כדי  רק  צדק'  'צמח 

למדו בישיבה.

היה  אשר  גורארי'  זלמן  התמים   
הישיבה  ענייני  בכל  מאוד  אקטיבי 
לומר  הסכים  בעיר,  בכלל  והיהדות 
כי  טען  אבל  בנעוול,  למד  כי  לחוקרים 
על ישיבה בלנינגרד כלל לא שמע, ומכל 
את  רק  מכיר  הוא  הישיבה  תלמידי 
לזרוב. ולמה הודה בהיכרות עם לזרוב? 
שאינו  לטעון  מגוחך  זה  יהיה  שהרי 
החב"דית,  הקהילה  רב  בן  את  מכיר 
בחר  התלמידים  לשאר  ביחס  אולם 
שככל  למרות  איתם,  קשר  כל  להכחיש 
הנראה הובהר לו שהוא אמור להכירם 
הן מלנינגרד והן מהתקופה בה למד עם 

חלקם בנעוול.

תעתועי  על  החוקרים  חשבו  ומה 
בכתב  טמונה  התשובה  הנחקרים? 
שנים  כמה  לפני  פורסם  אשר  האישום 
ארכיון  מתוך  לזרוב  משפחת  ידי  על 

הק.ג.ב.: 

אצל  התגלו  החקירה  "במהלך 
כולם כשרונות יוצאים מן הכלל, לענות 
כשוטים גמורים שאינם יודעים מאומה 

ואף אינם מבינים מה הם נשאלים".

לדאבון הלב, למרות מסירות הנפש 
הייחודיות  והתחבולות  רגילה,  הבלתי 
התברר  בדיעבד  הנחקרים,  בהן  שנקטו 
שרוב החומר המפליל היה מוכן מראש, 
עוד  לדלות  בכדי  נעשו  החקירות  וכל 
נחלו  לא  אמנם  החוקרים  חומר.  ועוד 
הצלחה גדולה בחקירות אבל באמצעות 
הודאות  וגם  משם,  וגרגיר  מכאן  גרגיר 
המספר  אישום  כתב  יצרו  דין,  בעל 
צדק",  "צמח  קהילת  של  סיפורה  את 

וישיבת 'תומכי תמימים' בלנינגרד. 

במקומות  גם  נפוץ  המאסרים  דבר 
ידעו  ישראל  ארץ  תושבי  מרוחקים. 
בירחון  שפורסמה  ידיעה  מתוך  כך  על 
תר"צ):  (שבט-ניסן  ציון'  'שערי 
שנתקבלו  האחרונות  "הידיעות 
שהרב  מוסרות  הסובייטי  מהגיהנום 
הישיבה  מאנשי  וארבעה  ובנו,  לאזרוב 

הוגלו לאיי סלובקי לעשר שנה".

כתב אישום
החקירה,  מהות  את  להסביר  בכדי 
על  כללי  ברקע  האישום  כתב  נפתח 

הקהילה:

החומר  ובדיקת  חקירת  "במהלך 

 
החקירות היו קשות ביותר וכללו השפלות ועינויים. חקירות 

הלחץ  למרות  אך  העצורים  כל  עברו  וממושכות  רבות 

כאשר  וגם  ושוב,  שוב  בחוקרים,  להתל  הנחקרים  הצליחו  והעינויים, 

נאלצו להודות כנראה בגלל הוכחות שהוצגו בפניהם, עשו זאת באופן 

מאוד חלקי ומתוחכם ביותר

תיק קהילת "צמח צדק"
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 1929 מאז  השנים  במשך  שהצטבר 
ארגון  של  הפעילות  אודות  [תרפ"ט], 
ונתמך  שהוקם  צדק"  "צמח  החסידים 
ונודע  שניאורסון,  הצדיק  ידי  על 
התברר  האנטי-סובייטיות,  בפעולותיו 
בארגון  ביותר  האקטיביים  שהפעילים 
האיתן  המחתרתי  קינם  את  הקימו 

בתוככי לנינגרד. 

צדק"  "צמח  ארגון  פעילי  "גם 
בלנינגרד פעלו בתחום זה הרבה מאוד. 
וסביבותיה,  בלנינגרד  הקימו  הם 
הגיעו  אליהם  וישיבות,  'חדרים' 
צעירים מכל ערי ברית המועצות. מלבד 
למשוך  במטרה  הפאנאטיזם  הפצת 
וישיבה,  ב'חדר'  ללמוד  ונוער  ילדים 
צדק',  'צמח  אירגון  פעילי  הפיצו 
הפצת  מלבד  אנטי־סובייטית.  תעמולה 
ובחדרים,  בישיבות  כנסת,  בבתי  הדת 
חינך הארגון יהודים דתיים ברוח אנטי 
סובייטית, ולשם כך קיבל באופן מיוחד 
ידי  על  מחו"ל  שנשלחה  כספית  תמיכה 
מהמדינה  שגורש  שניאורסון  הצדיק 
כדי  האנטי־סובייטית.  פעילותו  בגלל 
נאסרו  הארגון  פעילות  את  להפסיק 

ונלקחו לחקירה כל פעילי הארגון.

"חברי ארגון "צמח צדק" בלנינגרד, 
תנועת  נשענת  עליו  הגרעין  כעת  הם 

החסידות כולה ברחבי המדינה".

הארגון  ראשי  האישום  כתב  לפי 
בפעילותם  רק  לא  ידועים  ובכיריו 
בפעילותם  גם  אלא  בלנינגרד, 
המחתרתית בכל רחבי ברית המועצות. 
ובנוסף  בלנינגרד  פעילות  ניהלו  הללו 

עם  רק  לא  מתמיד  קשר  להם  היה  לכך 
המועצות,  ברית  בתוך  מחתרת  אנשי 
קרמנצ'וג,  רוסטוב,  מוסקבה,  בערים 
בהן  יש  אשר  נוספות,  וערים  מוגילוב 
אנשים  עם  גם  אלא  חסידיות,  קהילות 
ותמיכה  הוראות  קיבלו  מהם  מחו"ל 

כספית.

הכנסת,  ובית  הקהילה  מלבד 
מוסדות  עוד  האישום  בכתב  מתוארים 

חשובים:

תלמידים,  עשרים  ובה  ישיבה 
'חדרים'  שני  נעמנוב;  הרב  ומנהלה 
חדר  קריינין;  לייב  ר'  מנהל  אותם 
הישיבה,  תלמידי  את  המשמש  אוכל 
להלוואות  קופה  יפה.  רחל  אחראית: 
ליהודים  הניתנות  [גמ"ח]  פרטיות 
הוא  הקופה  על  כשהאחראי  פשוטים, 

הרב לזרוב.

נכתבו  הארוך,  האישום  כתב  בסוף 
מסקנות, ולהלן תמצית הדברים:

נזכרו  ששמותיהם  אלה  כל   •
באגודה  בחברות  נאשמים  למעלה 
תלמידים  והיו  צדק',  'צמח  החסידית 
הם  כן  כמו  המחתרתית.  בישיבה 
סובייטית  אנטי  רוח  בהפצת  נאשמים 
מכוח מעמדם החשוב וזיקתם העמוקה 
לדת. מלבד פעילותם החמורה והנוראה 
התלמידים  וגם  ההנהלה  בכלל, 
כולל  סובייטית,  אנטי  תעמולה  ניהלו 

באמצעות הדפסת כרזות תעמולה. 

נאשמים  הנ"ל  האנשים  כל   •
פאנאטית,  השפעה  תחת  שהיו  בכך 
לפעול  חזקה  משמעת  תחת  חונכו 

השפעת  תחת  והיו  מחתרתית  בצורה 
הפעילות  שכל  נראה  לכן  ה"צדיקיזם". 
ועל  לחברה,  מסוכנת  היתה  שלהם 
החוק  לפי  להיענש  צריכים  הם  כך 

הסובייטי.

הוא   ,58 בסעיף  הואשמו  כולם   •
עליו  המירבי  שהעונש  הבגידה,  סעיף 

הוא מוות. 

גזר הדין
גזר  מגיע  האישום,  כתב  בסיום 

הדין:

על הרב לזרוב והרב נעמנוב נכתב כי 
הם מסוכנים מאוד לחברה הסובייטית, 
עבודה  למחנה  אותם  לשלוח  יש  ולכן 

לתקופה של עשר שנים. 

בערקע  ר'  ועל  קריינין  לייב  ר'  על 
שנות  שלוש  נגזרו  יאסנאגרובסקי 

גלות. 

אשר  גורארי',  זלמן  התלמידים  על 
וצבי  לזרוב,  אליעזר  גרשון  ששונקין, 
נידח  לאיזור  להישלח  נגזר    – מלצ'יק 

במדינה לתקופה של שלוש שנים.

ליפשיץ,  דובער  שמעון  ר'  על 
והתלמידים נחום זלמן גורביץ ואברהם 
המכונה:  עונש  נגזר  פאטשין,  שלמה 
להתגורר  איסור  כלומר,  שש".  "מינוס 
בשש מחוזות גדולים בברית המועצות. 

מהעונשים  כמה  הוקלו  זמן  לאחר 
שלוש  קיבלו  נמנוב  והרב  לזרוב  הרב   –
צבי  של  ועונשו  עשר,  במקום  שנים 

מלצ'יק הומר ל"מינוס שש". 

הרב צבי הירש מאלצ'יק הרב פאליק גורארי'הרב גרשון אליעזר לזרוב
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מה נעשה עם הרב לזרוב?

הללו,  המאסרים  בתקופת 
ממושך  בביקור  שהה  הריי"צ  אדמו"ר 
שנת  בשלהי  שהחל  הברית  בארצות 
אחת  תר"צ.  בקיץ  והסתיים  תרפ"ט 
היתה  הביקור  של  המרכזיות  המטרות 
ברית  יהודי  למען  היקף  רחבת  פעילות 
הרבי  עסק  הביקור  כדי  תוך  המועצות. 
קבוצת  שחרור  למען  רבות  הריי"צ 
רבנים שנאסרה במינסק, ובאותם ימים 
כתב על המאסרים במינסק ובלנינגרד:

נעשה  מינסק  רבני  "אודות 
השתדלות מיוחדת, ות"ל שעלתה, אבל 
הרה"ג  הנידונים  עם  עתה  נעשה  מה 

לאזעראוו שליט"א וחביריו שי'". 

מסמך  פורסם  האחרונות  בשנים 
ואישים  רבנים  של  רשימה  ובו  מיוחד 
קיבלו  אשר  המועצות,  בברית  אחרים 
בראשות  הרבנים  מועד  מיוחדת  עזרה 
תר"צ.  שנת  במהלך  הריי"צ,  אדמו"ר 
פדיון  "פ"ש",  צויין  מהם  כמה  לצד 
או  למחנות  הוגלו  אשר  לאלו  שבויים, 
לערים אחרות. בין המצויינים ב"פ"ש" 

הם כמה מהעצורים בלנינגרד:

הרב שמעון לזרוב.

הרב ניסן נמנוב.

זלמן גורארי'.

שמריה מעקלער.

בגלות  ונפטר  הוגלה  לזרוב  הרב 
בשורת  הגיעה  כאשר  תרצ"ג.  בשנת 
האיוב אל אדמו"ר הריי"צ, שיגר אגרת 

מיוחדת לבנו הת' גרשון אליעזר:

הנורא  מהאסון  לשמוע  "נבהלתי 
הרה"ג,  אביהם  בפטירת  קרה  אשר 
המקום ינחם אתכם ויחזק לבב כולכם 
יתומים  ואבי  הסלולה  בדרכו  ללכת 
ברכה (לכתוב  שפע  כולכם  לכם  ישפיע 
בהוה,  מצבם  ומה  וגילם  כולם  שמות 
מטו"מ)"  דבר  לחשוב  אפשר  ואיך 
[=מטות מסעי, כלומר הגירה מרוסיה].

מקימים שוב ישיבה
ושוב  המאסרים,  מגל  חלפה  שנה 
תמימים'  'תומכי  ישיבת  הוקמה 
העצומה  הסכנה  אף  על  בלנינגרד 
בעקבות  זה  היה  בזה.  כרוכה  שהייתה 
שחלק  ולאחר  בויטבסק  הסניף  סגירת 
ללנינגרד.  נדדו  זה  בסניף  מהתלמידים 
תרצ"א  חורף  בסוף  לעיר  הגיעו  הם 
בלימודים  החלו  הפסח  חג  ולאחר 
על  תרצ"ב.  חורף  עד  שנמשכו  סדירים 
התלמידים בקבוצה זו נמנו הרב ישראל 
בניו  שו"ב  לימים  קלמנסון,  שמעון 
מגיד  לימים   – עבער  ניסן  הרב  יורק, 
שיעור בישיבת חב"ד בתל אביב ולאחר 
מכן בלוד והרב שמריה פלדמן – לימים 
ישראל  הרב  הנודע  החסיד  של  חתנו 
עלייתו  ואחרי  נעוולער")  ("ישראל  לוין 

לארץ ישראל מתושבי כפר חב"ד. 

תרצ"ב,  בחורף  שעה,  באותה 
הורה  בריגא  שהיה  הריי"צ  אדמו"ר 
בעבודה,  להסתדר  להתפזר,  להם 

ולהשתדל לצאת את ברית המועצות. 

סגירת  לאחר  קצרה  תקופה 

כנסת  בית  גם  נסגר  בשנית,  הישיבה 
'צמח צדק'. 

נערכו  קבועות,  תפילות  מלבד 
אסיפות  ראשון  יום  מידי  הכנסת  בבית 
הדתי,  החינוך  בעיות  נידונו  בהן 
בתי  הקמת  ושאלות  חסדים,  גמילות 
עובדים  שאינם  מלאכה  לבעלי  מלאכה 
אלו,  באסיפות  ראו  השלטונות  בשבת. 
של  הפעילות  ממסגרת  חמורה  חריגה 
התאחדות דתית ולכן 'שמו עין' על בית 
בתחילה  הרף.  ללא  לו  והתנכלו  הכנסת 
מהקומה  החסידים  את  לסלק  הצליחו 
המתפללים  המבנה.  של  הראשונה 
הצליחו  לא  אולם  נחרצות  התנגדו 
הראשונה.  הקומה  את  לעצמם  להשיב 
של  הפועל  ועד  סירב  תרצ"ב  בחורף 
הכנסת,  בית  שכן  בו  הרובע  מועצת 
להאריך את חוזה שכירות בית הכנסת.

על  העשרים'  'ועד  של  התלונות 
לא  הרובע,  מועצת  מצד  צדק  חוסר 
שבאה  ההחלטה,  ובעקבות  פרי.  נשאו 
העיר  מועצת  הג.פ.או.,  ביוזמת  כמובן 
לסגור  סופית  החלטה  קיבלה  לנינגרד 
תרצ"ב,  ב'  אדר  ובט'  הכנסת  בית  את 

ההחלטה בוצעה.

"צמח  החסידים  קהילת  נסגרה  כך 
קהילה   – הקומוניסטים  ידי  על  צדק" 
עשרות  כעבור  לתפארת  מחדש  שקמה 
חב"ד  קהילת  של  בדמותה  שנים, 
ומהווה  פטרבורג  בעיר  כיום  הקיימת 
מופת לקהילה יהודית גדולה המנוהלת 
על ידי שליח הרבי מה"מ ורב העיר הרב 

מנחם מענדל פבזנר.

מאסר הרב לזרוב ותלמידי הישיבה פורסם בביטאון שערי ציון, גיליון שבט-ניסן תר"צ שער הספר החדש

תיק קהילת "צמח צדק"
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מרפא גאולתי
לא פחות מארבעים פורמולות צמחי מרפא ייחודיות למגוון 
משחות  מרביתם  חב"ד,  מכפר  לנדא  פנחס  ר'  ייצר  בעיות 
לקשת רחבה של בעיות עור. בקרב חבריו, מומחים ברפואה 
האלטרנטיבית, הוא נחשב עילוי בתחום העור. הוא ינק את 
לא  במשך  רזיה  את  ולמד  מאביו  הטבעית  לרפואה  האהבה 
פחות משלוש עשרה שנה • ר' פנחס, יהודי שתקן בדרך כלל, 
התפתל מעצם הראיון הנוכחי, והסכים לו רק עבור האנשים 

שיוכלו להיעזר בתרופותיו ובעצותיו הרפואיות 

מאת נתן אברהם

42   • ז' אדר א' ה‘תשע“א
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"רפואה צ המילים  מד 
מעלה  אלטרנטיבית" 
אסוציאציות  רובנו  אצל 
אקזוטי,  צמחים  תה  של 
למעשה,  מדיטציה.  או  קסמים  לחשים 
אנשים  ויותר  יותר  המערבי  בעולם 
מזור  למצוא  כדי  זו  לרפואה  פונים 
כרפואה  או  הרפואיות  לבעיותיהם 
הגדרה  שאין  למרות  משלימה. 
היא  אלטרנטיבית,  לרפואה  מדויקת 
כלול  שאינו  טיפול  כל  לרוב  כוללת 
טיפולים  הקונבנציונאלית.  ברפואה 
הזמן  עם  הופכים  רבים  אלטרנטיביים 
כמו  טיפול  ויותר.  יותר  למקובלים 
לפני  עד  הסף  על  שנפסל  'היפנוזה', 

משלים  לגורם  כיום  נחשב  שנה,  כ-20 
לרפואה הקונבנציונאלית.

פורמולות  מארבעים  פחות  לא 
בעיות  למגוון  ייחודיות  מרפא  צמחי 
חב"ד,  מכפר  לנדא  פנחס  ר'  ייצר 
של  רחבה  לקשת  משחות  מרביתם 
מומחים  חבריו,  בקרב  עור.  בעיות 
נחשב  הוא  האלטרנטיבית,  ברפואה 
מטפל  כל  לא  העור;  בתחום  עילוי 
אתריים  שמנים  תערובות  לרקוח  יודע 
מהם  להפיק  בכדי  לבדו  מרפא  וצמחי 
יש  יעילותה  שעל  משחה  או  תרופה 
שינק  למיודענו  אבל  רבים,  ממליצים 
מאביו  הטבעית  לרפואה  האהבה  את 
ולמד את רזיה במשך לא פחות משלוש 
עשרה שנה, היה מספיק ידע והבנה כדי 
הוא  תשאלו  ואם  בעצמו,  זאת  לעשות 

רק בתחילת דרכו בתחום.

מחברים  לאחרונה  כששמעתי 
הגדולה  התמחותו  על  חב"ד  בכפר 
הכנסת  בבית  לי  בסמוך  שישב  מי  של 
ילד  הייתי  מאז  חב"ד  בכפר  'המרכזי' 
פנחס,  ר'  גבה.  בהרמת  הגבתי  צעיר, 
מאלה  לא  כלל,  בדרך  שתקן  יהודי 
לראיון  גם  נוכחותם.  את  שמבליטים 
הזה הוא התפתל עד שהסכים ולו בכדי 
שיהיו כאלו שיוכלו להיעזר בתרופותיו 

ובעצותיו הרפואיות. 

שוחחנו  ארוכות  שעתיים  במשך 
על  הטבעית,  הרפואה  תחום  על 
השלכותיה, על יעילותה בריפוי, וכמובן 
לאחר  המציא  אותן  המשחות  על 
הומואפטיה  לימוד  של  ארוכות  שנים 
ורפואה  סינית  רפואה  נטורופתיה, 

משלימה.        

העיניים נצלו 
בזכות תשובה מהרבי

מארבעים  למעלה  לפני  נולד  הוא 
הרב  אביו,  בבני-ברק.  ה'  בשיכון  שנה 
כמה  ארצה  עלה  לנדא,  מענדל  ישראל 
אליה  הברית  מארצות  לכן  קודם  שנים 
בטרם  עוד  מפולין  משפחתו  היגרה 
וכך  השנייה,  העולם  מלחמת  פרצה 
משפחתו  הנאצים.  מציפורני  ניצלו 
כולה נמנתה על חסידי גור והוא היחיד 
בהיר  "יום  חב"ד.  חסיד  להיות  שהפך 
על  הריי"צ,  הרבי  על  לו  סיפרו  אחד 
ומסירות  הליכותיו  והנהגותיו,  דמותו 
במו  זה  בכל  לחזות  ביקש  ואבי  נפשו, 
ונפגע".  ב-770, "הציץ  ביקר  הוא  עיניו. 

האווירה במקום מצאה חן בעיניו.   

להיות  הופך  שהוא  החליט  "מאז 
קודרים  ימים  באותם  חב"ד.  חסיד 
היה  לא  הברית  בארצות  היהדות  מצב 
דרכם.  את  חיפשו  ורבים  בתפארתו, 
שאהבה  את  בליובאוויטש  מצא  אבי 
שתקן  אדם  היה  הוא  מטבעו  נפשו. 
שלא  ועדין  מופנם  לדבר,  הרבה  שלא 
שיתף את הסביבה שלו במחשבותיו או 
שהוא  היחיד  הדבר  חייו.  בהיסטורית 
אצל  שהה  הוא   12 שבגיל  לנו  סיפר 
הרבי הריי"צ ביחידות וזכה לקבל ממנו 

ברכה, אך את תוכנה סירב לספר.

שלאחר  ה'שבעה'  מימי  "באחד 
משפחתו  בני  לנחם  הגיעו  פטירתו, 
מה  את  לנו  וסיפרו  הברית  מארצות 
שהברכה  מסתבר  מהוריהם.  ששמעו 
הייתה  באידיש  אבי  את  בירך  שהרבי 
הברכה  צדיק.  ילד  יהיה  הזה  שהילד 
המשפחה  בני  אצל  שמורה  הייתה  הזו 
מאומה.  זה  על  ידענו  לא  אנחנו  ורק 
אבא היה אדם פשוט, רגוע ושלוו, אבל 
כשמדובר היה בעניין של תורה ומצוות, 
התלהבות,  בהרבה  זאת  עשה  הוא 
שלו  שמע  בקריאת  ובהתרגשות.  בחשק 

כל מילה נאמרה בהטעמה. 

את  לאישה  נשא  ארצה,  "כשהגיע 
התיישב  והזוג  ממרוקו,  שעלתה  אימי, 

בשיכון ה' בבני ברק. 

ברפואה  מאוד  התעניין  "אבי 
ביתנו  מכך.  ידעו  רבים   ולא  טבעית, 
אודות  באנגלית  בספרים  מלא  היה 
שמדי  לי  זכור  האלטרנטיבית.  הרפואה 
לחנות  לתל-אביב  נסע  אבי  בפעם  פעם 
שעוסק  חדש  ספר  עוד  ורכש  ספרים 
בנושא הזה. לאחר פטירתו הגיעו לנחם 
אותנו יהודים שלא הכרנו, כולם סיפרו 
הגיעו  בריאות,  בעיות  להם  שהיו  לנו 
ותזונה  טיפול  דרך  להם  נתן  והוא  אליו 
נכונה, או טיפולים שהקלו על כאביהם.  

שבהן  שנים  על  מדברים  "אנחנו 
הרפואה הטבעית עוד לא הייתה 'טרנד' 
ועוד  בזה  הבינו  מעט  רק  היום;  כמו 
סייע  אבי  בזה.  עסקו  אנשים  פחות 
הוא  תמורה.  כל  לבקש  מבלי  לאנשים 
ואת  העירוני  במקווה  עבד  כשלעצמו 
זוכר  אני  שביקש.  מי  לכל  נתן  עצותיו 
ברחוב  אותו  עוצרים  שהיו  אנשים 
ושואלים על בעיות, והוא בסבלנות רבה 
מבקש  היה  פעם  לא  אותם.  וכוון  ייעץ 
אחד  על  עובר  שהיה  עד  להמתין  מהם 
הטוב  הפתרון  את  להם  ונותן  מספריו 
עצמי  את  מצאתי  ילד  בתור  ביותר. 
לזה  התחברתי  הזה.  בנושא  מתעניין 
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מאוד. לא פעם קראתי בספרים של אבי 
במשך שעות"...

החיבור  ארוכות  שנים  במשך  אולם 
נותר  האלטרנטיבית  לרפואה  הגדול 
לו  הייתה  תחביב.  בגדר  פנחס  ר'  אצל 
שקרא  ומהספרים  מאביו  בנושא  הבנה 
לנושא  זה  את  להפוך  חשב  לא  אך 
עבד  נישואיו  אחר  בחייו.  המרכזי 
לפרנסתו כסופר סת"ם ומשגיח כשרות 

– עד שנת תשנ"ו. 

נישואיו  אחרי  שנים  שש  זה  היה 
כאשר אירע מקרה שדחף אותו להתחיל 
ניערתי  אחד  "יום  בנושא.  להשקיע 
בעיניים.  פנימי  בלחץ  וחשתי  משנתי 
אך  הזמן  עם  יחלוף  שזה  קיוויתי 
כשזה  ליום.  מיום  וגבר  הלך  רק  הלחץ 
ולאחר  עיניים,  לרופא  פניתי  פסק  לא 
חשש  שיש  סבר  בדיקות  של  סדרה 
קלה  לא  מחלה  זו  לגלאוקומה.  כבד 
מתנוונות  העיניים  של  הרשתיות  בה 
דבריו  עיוורון.  של  לשלב  מגיע  שזה  עד 
בהיר.  ביום  כרעם  עלי  נפלו  הרופא  של 
לעלות  מיהרתי  הביתה  כשחזרתי 
והכנסתי  הרופא  דברי  את  הכתב  על 
ה'אגרות  מכרכי  לאחד  המכתב  את 
אבל  ומפוחד,  מבוהל  הייתי  קודש'. 
ברורה,  כל-כך  הייתה  הרבי  תשובת 
לספיקות  מקום  עוד   לי  הותירה  שלא 
ביהודי  עסקה  התשובה  וחששות. 
הפנה  והרבי  בעיניו  בעיה  לו  שהייתה 
אותו לרופא שיבדוק את העין... ראיתי 
בזה ברכה לקראת בדיקה רצינית יותר 

שהיה עלי לעבור למחרת היום.

על  הרבי  הורה  המכתב  "בסיום 
שעשיתי  מה  ומזוזות,  תפילין  בדיקת 

ללא דיחוי. 

הרפואי  למרכז  הגעתי  "למחרת 
את  לברר  כדי  יותר  עמוקה  לבדיקה 
מהות הבעיה. במהלך הבדיקה הבחנתי 
ויוצאים  שנכנסים  רופאים  של  בתנועה 
חששתי  גדולה.  ובעצבנות  זה  אחר  בזה 

ומי  קורה,  כבר  מכל  הגרוע  שבוודאי 
יותר.  חמור  משהו  גילו  אולי  יודע 
בשלב מסוים שמעתי שקוראים למנהל 
המחלקה, רופא בכיר ביותר, כדי לקבל 
נכנס,  הוא  מקצועית.  דעת  חוות  ממנו 
בטלסקופ  הנראה  שהכתם  ואמר:  בדק 

הוא כתם מורשתי מולד.

של  שהאבחנה  אפוא  "התברר 
הרופאים  שאר  ושל  הראשון  הרופא 
גדולה.  הייתה  שמחתי  מוטעית.  הייתה 
ובחלוף  הרפואה  מבית  השתחררתי 
כמה ימים הלחץ והכאב חלפו כלא היו. 

התברר שהיה זה ווירוס וויראלי. 

"'החוויה' הזו נתנה לי את הדחיפה 
לצאת ללימודי רפואה טבעית. החלטתי 
שלא לצאת ידי חובה במה שאני מכיר, 
הטובים  במקומות  להשתלם  אלא 
ביותר שקיימים בארץ ישראל. בתחילה 
למדתי במכללת רידמן, מכללה לרפואה 
הומיאופתיה  למדתי  שם  משלימה, 
מקצועות  משסיימתי  ונטורופתיה. 
שם  שלם,  במכללת  ללמוד  עברתי  אלו, 

למדתי דיקור ורפואה סינית. 

עובר  אני  האחרונות  "בשנים 
סגולותיהם  על  מאסיביות  השתלמויות 
ושמנים  צמחים  שילוב  של  הרפואיות 
מתערובות  משחות  מכין  אני  אתריים. 
ובזה  עור,  לבעיות  בייחוד  כאלה, 

התמחותי". 
 ?אתה גם מאבחן בעיות עור

לאבחן,  ויכול  יודע  שאני  "למרות 
אלא  זאת,  לעשות  שלא  משתדל  אני 
עם  אלי  להגיע  מאנשים  מבקש 
ברפואה  רופאים  אצל  שנעשו  אבחונים 
התרכובת  את  מכין  ואני  המודרנית, 
במרבית  בבעיה.  שתטפל  המתאימה 
המקרים אין לרפואה החדשנית משחות 
כל  הבעיה.  בלב  המטפלות  מתאימות 

התכשירים מטפלים בסימפטומים.   

לאחר  שהכנתי  הראשונה  "המשחה 
משחה  הייתה  ניסויים  של  חודשים 

ראיתי  הטחורים.  לבעיית  שעוזרת 
מירבי  מענה  אין  הטבעית  שברפואה 
לבעיה זו, ושמעתי על כמה אנשים שהיו 
את  לפתור  בכדי  ניתוח  לעבור  צריכים 
המורכבת  עיסה  אפוא  הרכבתי  הבעיה. 
הוספתי  ואתריים,  צמחיים  משמנים 
שהנוסחה  וראיתי  יבשים  מרפא  צמחי 
על  מיידית  הקל  שזה  רק  לא  עובדת. 
ואני  לריפויה,  הביא  אף  אלא  הבעיה, 
במצבים  טבע.  לחנויות  אותה  משווק 
קשים אני רוקח לאנשים משחה בריכוז 
גבוה כדי שההקלה תהיה מהירה".             

הראשונה  המשחה  הייתה  זו 
לחנות  ולשווק  לייצר  החל  פנחס  שר' 
ומאז  אותה  ניסו  הם  בבני-ברק.  טבע 
מכאן  להגיע.  פוסקים  לא  הלקוחות 
המוצרים  ארבעים  לשאר  התפתח  הוא 
משחות  ארבעים  מייצר,  שהוא 
בעיקר  רפואיות,  בעיות  לארבעים 
למדתי  הזמן  "במשך  העור.  בתחום 
של  הנכונים  והאיזונים  המינונים  את 
ספציפיים  למצבים  רק  לא  החומרים, 
ורמת  אחד  כל  להמוניים,  גם  אלא 
הנכון  הידע  את  אספתי  בעייתו. 
הפרקטיקה  את  גם  למדתי  ומהניסיון 
הנכונה. שילוב של השניים גורם להפיק 

את התוצר הטוב ברמה טובה".

בתהליך  נמצא  אני  אלה  "בימים 
בכל  שיכיר  כדי  הבריאות  משרד  מול 

המשחות האלו".
  דווקא להתמקד  בחרת  למה 

בבעיות עור? 

שהוא  בתחום  משקיע  אחד  "כל 
לעסוק  שאוהבים  כאלה  יש  אוהב. 
התרופה  את  לאדם  ולתת  באבחון 
נמשכתי  פחות  אני  לו;  המתאימה 
אותי  מעניין  פחות  האבחוני,  לתחום 
מעניין  אותם,  ולאבחן  פציינטים  לקבל 
אותי יותר להמציא את התרופות, זאת 
האבחוני  התחום  את  שלמדתי  למרות 

שנים ארוכות. 

הכנה לגאולה
הרפואי  בתחום  למים  הקפיצה  את 
ברכת  את  שקיבל  לאחר  פנחס  ר'  עשה 
הרבי. "לא אשכח את ההתחלה. הגיעה 
לה  רקחתי  קשה,  בעיה  עם  אישה  אלי 
צורך  והרגשתי  הנכון  במינון  משחה 
ברכתו.  את  ולבקש  לרבי  לכתוב  עז 
אחד  דבר  זה  תיאורטית  התמחות 
נכנסתי  שני.  דבר  זה  מעשית  והצלחה 
לעזור  לי  חשוב  היה  כי  הזה  לנושא 

 
כשחזרתי הביתה מיהרתי לעלות על הכתב את דברי הרופא 

הייתי  קודש'.  ה'אגרות  מכרכי  לאחד  המכתב  את  והכנסתי 

מבוהל ומפוחד, אבל תשובת הרבי הייתה כל-כך ברורה, שלא הותירה 

לי עוד  מקום לספיקות וחששות. התשובה עסקה ביהודי שהייתה לו 

בזה  ראיתי  העין...  את  שיבדוק  לרופא  אותו  הפנה  והרבי  בעיניו  בעיה 

ברכה לקראת בדיקה רצינית יותר שהיה עלי לעבור למחרת היום.

סיפור אישי
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טבעי  מטפל  כל  של  לבו  בלב  לאנשים. 
שיקצור  כלכלי  רווח  רק  לא  טמון 
מזור  לתת  רצון  גם  אלא  מהטיפול, 
חשוב  והכי  הפציינט,  של  למכאוביו 
פותרת  אכן  הטבעית  שהדרך  שיבינו 

דברים ביעילות.   

מעודד  היה  מהרבי  "המענה 
עמוסים  היו  ואילך  מאז  והמכתבים 
ימים  כמה  בחלוף  ואכן,  בברכות. 
מצאה  ולא  אלי  התקשרה  האישה 
להודות  כיצד  הנכונות  המילים  את 
הכל  מאז  היה.  כלא  חלף  עבר  הכל  לי. 
והמשכתי  טוב  כי  ראיתי  היסטוריה. 
האנשים  עם  נוספות.  כמויות  לייצר 
המינונים  את  למדתי  בזה  שנעזרו 
תרופות  בטבע  הכניס  הקב"ה  הנכונים. 
רק  צריך  הרפואיות,  הבעיות  לכל 

למצוא אותם". 

של  ההתפתחות  אחרי  שעוקב  מי 
יכול  לא  בעולם,  הטבעית  הרפואה 
הרבי  של  לנבואתו  זאת  לקשר  שלא 
כפסע  עומדים  שאנחנו  המשיח  מלך 
והשלימה.  האמיתית  הגאולה  לקראת 
כל  נלחמים  הקונוונציונלית  "ברפואה 
הגאולתית  התפיסה  ֵהיפך  ברע,  הזמן 
מוסבר  שם  החסידות,  תורת  ותפיסת 
ולכן  טוב,  הרי  הוא  בפנימיותו  שהרע 
מציאות  ליצור  בכדי  אותו  גם  מגייסים 
לב  היא  הזו  האקסיומה  יותר.  טובה 
לשבור  לא  הטבעית,  הרפואה  של  לבה 
האנרגיה  את  להגביר  אלא  הרע,  את 
והכוחות  שהגוף  עד  והטוב  החיובית 

כולם ישתלבו ויפעלו מתוך הרמוניה.

בשורש  מטפלת  הטבעית  "הרפואה 
ששורש  יודעים  הרי  ואנחנו  הבעיה, 
מהטומאה  נובע  בעולמינו  המחלות  כל 
יבוא  כשמשיח  לכן,  בעולם.  שקיימת 
למים,  צמא  ולא  ללחם  רעב  יהיה  לא 
לא יהיו מחלות, הכול יהיה שלם, מפני 
ולא  מהארץ  תעבור  הטומאה  שרוח 
בקידומו.  אלא  הגוף  בריפוי  יתעסקו 
שלא  הטבעית,  ברפואה  נוסף  יסוד  זהו 
לטהר  אלא  שיבואו  לבעיות  לחכות 
שמתגלית  לפני  עוד  הגוף  את  ולקדם 
בעיה. ברפואה הטבעית יש הרבה מאוד 
המוטיב  שאם  בחוש  ורואים  רוחניות, 
יותר  קל  אזי  טוב,  מתפקד  הרוחני 

לטפל במוטיב הפיזי שנפגע".    

להבהיר:  פנחס  ר'  מבקש  לסיום 
אצל  להיבדק  ללכת  מתעצלים  "אנשים 
איש מקצוע ולעבור אבחון. הם נכנסים 
להציע  מהמוכר  ומבקשים  טבע,  לבית 
שלדעתם  לבעיות  תרופותיו  את  להם 

החנויות  בעלי  רוב  מהם.  סובלים  הם 
דבר  האבחון  בתחום  מבינים  אינם 
למכור  העניין  את  יש  להם  דבר.  וחצי 
שמנים  על  הון  מוצאים  אנשים  והרבה. 
ליטול  צריכים  לא  הם  שאולי  ותרופות 
להיבדק  הולכים  היו  הם  אם  בכלל. 
באופן מסודר, הם היו חוסכים לעצמם 
אצלם  נמצאת  התרופה  אולי  כי  כסף, 
במטבח. אנשים קונים תכשירים כי הם 
ראו פרסומת בעיתון, ואני אומר להם – 

לכו להיבדק". 

•

ורואים  השעון  על  מביטים  אנו 

תמימות,  שעתיים  כבר  להם  שחלפו 
הראיון היה מעניין, דיברנו בו על הרבה 
לכתבה  הוכנסו  לא  מרביתם  נושאים, 
פנחס  מר'  נפרד  ואני  מקום,  מחוסר 
כל  שהכרתי  פנחס  ר'  אותו  זה  לשלום, 
שעומד  שמה  זה  ושלוו,  רגוע  השנים, 
העזרה  הוא  עדיפויותיו  סדר  בראש 
שאני  לפני  עוד  והאכפתיות.  לזולת 
בחזרה  לחזור  ממהר  הוא  מהבית  יוצא 
את  לערוך  להתחיל  עליו  למשרדו. 
העיתונים.  אחד  של  לבריאות  המוסף 
תגובות  סחפה  הראשונה  "החוברת 
על  עובד  אני  וכרגע  רבות,  חיוביות 
חוברת שנייה", הוא אומר בסיפוק רב. 

 
מי שעוקב אחרי ההתפתחות של הרפואה הטבעית בעולם, 

המשיח  מלך  הרבי  של  לנבואתו  זאת  לקשר  שלא  יכול  לא 

שאנחנו עומדים כפסע לקראת הגאולה האמיתית והשלימה. "ברפואה 

הגאולתית  התפיסה  ֵהיפך  ברע,  הזמן  כל  נלחמים  הקונוונציונלית 

ותפיסת תורת החסידות, שם מוסבר שהרע בפנימיותו הוא הרי טוב, 

ולכן מגייסים גם אותו בכדי ליצור מציאות טובה יותר. האקסיומה הזו 

היא לב לבה של הרפואה הטבעית
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בט"ו כסלו תש"ז, נשלחו  שלושה מכתבים מכ"ק אדמו"ר 

גורדצקי  בנימין  לרב  אחד  מכתב  לאירופה,  מהוריי"צ 

בפריז, מכתב שני להר"ר שלום מענדל קלמנסון בפראג, 

בכל  באירופה.   והתמימים  אנ"ש  לכללות  שלישי  ומכתב 

שלושת המכתבים  ממלא הרבי את ידו של הר"ר בנימין 

הפליטים  לעזרת  אירופית  "לשכה  ביסוד  גאראדעצקי 

וסידורם" ומוסר לו את האחריות לנהל אותה

מאת הרב שניאור זלמן חאנין

הרבי הריי"צ ממנה את הרב 
בנימין גורודצקי ל"בא כוחו"

הארכתי ב הקודמות  כתבות 
בקבלת  הבילבול  על  בסיפור 
אדמו"ר  מכ"ק  הודעות 
אבל,  באירופה,  לעסקנים 
התבטא  לא  הזה  הסדר  חוסר  ספק  בלי 
חגג  ההם  בנסיבות  בתקשורת,  רק 

הבלגן בכל התחומים.  

אנ"ש  עסקני  טיפלו  תקופה  באותה 
עיקריים:  תחומים  בשלושה  באירופה 
שאנ"ש  לוודא  היה  הראשון  התחום 
שאלו  השני,  מרוסיה.  לצאת  ימשיכו 
עד  מערבה  ימשיכו  לצאת  שהצליחו 
להתיישב  שיוכלו  מדינה  שימצאו 
החסידים  את  לכלכל  והשלישי,  בה. 
ללבוש  לאוכל,  להם  ולדאוג  הפליטים 
המנוחה  אל  שיגיעו  עד  גג  ולקורת  חם 

והנחלה. 

הרבי הריי"צ משגר 3 מכתבים 
וממנה את בא-כוחו באירופה

תש"ז,  כסלו  שבט"ו  הזכרתי 
נשלחו  שלושה מכתבים מכ"ק אדמו"ר 
אחד  מכתב  לאירופה,  מהוריי"צ 

מכתב  בפריז,  גורדצקי  בנימין  לרב 
קלמנסון  מענדל  שלום  להר"ר  שני 
אנ"ש  לכללות  שלישי  ומכתב  בפראג, 

והתמימים באירופה. 

ממלא  המכתבים   שלושת  בכל 
בנימין  הר"ר  של  ידו  את  הרבי 
אירופית  "לשכה  ביסוד  גאראדעצקי 
ומוסר  וסידורם"  הפליטים  לעזרת 
ועוד,  אותה.  לנהל  האחריות  את  לו 
והדו"חות  השאלות  שכל  הרבי,  כותב 
ולהבא  מכאן  הפליטים,  עם  בפעילות 

יעברו דרך הרב גאראדעצקי.

ב"ה, ט"ו כסלו תש"ז
ברוקלין

נעלה  והכי  היקר  תלמידי  ידידי 
שי'  בנימין  מוה"ר  הרב  אי"א 

גאראדעצקי
שלום וברכה!

לסדר  ידו  את  מלא  הנני  בזה 
לשכה  בשם,  בשמי,  לשכה  בפאריז 
וסידורם  הפליטים  לעזרת  אירופית 
במכתבי  המפורט  בהתפקיד  ידי,  על 

הכללי המצורף לזה.

לפרסם  יואיל  הכללי  מכתבי  את 
הפלטים  שם  נמצאים  אשר  במקומות 
ותלמידי  התמימים  ותלמידי  מאנ"ש 

תלמידיהם יחיו.
המברכו

(אגרות קודש חלק ט ע' קפו) 

מכתב  הרבי  כתב  יום  באותו 
מענדל  שלום  להר"ר  דומה  תוכן  עם 
את  שמינה  מודיע  הוא  בו  קלמנסאן 
ומבקש  כוחו  לבא  גאראדעצקי  הרב 
שר' שלום מענדל יתעכב בפראג וימשיך 
מוסיף  הרבי  לפליטים.  בעזרה  לעסוק 
בשתי  מכתבים  יכתוב  שמעתה  ומבקש 
באופן  ישלח  אחת  העתקה  העתקות, 
שניה  והעתקה  בארה"ב  לרבי  ישיר 
התשובות  כל  את  בפריז.  בנימין  לר' 
ר'  יקבל  הרבי,  כותב  להבא,  וההוראות 

שלום מענדל דרך ר' בנימין.

ב"ה, טו כסלו תש"ז  ברוקלין.

שלום  מו"ה  החשוב  התלמיד  אל 
מענדל שי'

שלום וברכה!

ידי  מלאתי  כי  להודיעך  הנני  בזה 

זכרונות חסידיים
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וו"ח  תמימים  תומכי  מתלמידי  נעלה  והכי  היקר  תלמידי  ידידי 
בלשכתי  כחי  לבא  גאראדעצקי,  שי'  בנימין  מוה"ר  הרב  אי"א 
אותך  מבקש  והנני  וסידורם,  הפליטים  לעזרת  בפאריז,  אשר 
כל  ואודות  הפליטים,  עניני  בשם  לסדר  בפראג  עדיין  להתעכב 
האחד  אכסמפליארים,  בשני  ותכתוב  תודיע  הנה  בזה,  הענינים 
מוה"ר  הרב  חברו  לידידי  תשלח  השני  ואת  אלי,  ישר  תשלח 
מלשכתי  לך  יענו  אשר  כפי  ותעשה  לפאריז.  הנ"ל  שי'  בנימין 

בפאריז, והשי"ת יעזור לך ותצליח בגשמיות וברוחניות.
(אגרות חלק יג ע' תכד)

כדי שכל אנ"ש ידעו על המנוי החדש ושכל הבקשות והשאלות 
מכתב  הרבי  שלח  בפריז,  הרבי  של  החדש  בא-הכוח  דרך  יעברו 
כ"ק  שמרעיף  האהבה  גילוי  את  לציין  למותר  אנ"ש.  לכללות 
אותם  שמברך  הברכות  על  הפליטים,  חסידיו  על  הריי"צ  אדמו"ר 

מקרב לב ועל תשוקתו לראותם.

ב"ה ט"ו כסלו תש"ז

רשימת שמות התלמידים, ראשי הישיבות וכל הפליטים מאנ"ש 
בפוקינג - שנשלחו לארגון הג'וינט על-ידי ראשי הישיבה

1) אבי, הרה"ח ר' חייקל נזכר פה בשם זלמן חייקין כפי שהופיע 
בניירות המזוייפים. 

2) דודי, הרה"ח ר' חיים מינקאוויטש נזכר בשם חיים מילבערג
3) גם שם המשפחה של אחיותי שרה [כיום כאצמאן] וגאלדא [כיום 

שוויי] - נרשם "חייקין".  
4) בנות דודתי לבית מינקאוויטש מופיעות בשם מילבערג: 

גאלדא [כיום אהרונוב] ורבקה [כיום טעלעשעבסקי].

1

3

4

2
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ברוקלין

תומכי  ותלמידי  אנ"ש  כללות  אל 
והנלוים  תלמידינו  ותלמידי  תמימים, 
עליהם להחזיק בדרכי התורה והמצוה, 

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

יקיריי  אליכם  דבריי  בראשית 
הוד  תלמידי  לבבי  צמודי  וחביביי 
ורבי  מורי  אבי  אדוני  קדושת  כבוד 
אשר  נבג"מ  זצוקללה"ה  הקדוש  הרב 

זכותו וזכות אבותינו רבותינו הקדושים 
עלינו  ביתכם,  בני  ועל  עליכם  יאהיל 

ועל בני ביתנו יחיו.

אבותינו  ואלקי  אלקינו  ה'  ברוך 
ורבותינו שהציל אתכם ואת בני ביתכם 

הרבי: אחכה מכתבו מבשר טוב בנוגע לאמי מורתי שליט"א בהקדם

בכתבה הקודמת פרסמתי את מכתבו 
שיחי'  מענדל  שלום  הר"ר  הרה"ח  של 
בפוקינג  הישיבה  ראשי  אל  קלמנסון 
חשוון  כ"ט  תולדות,  פרשת  שבת  במוצאי 
מהרמ"ש  קיבל  כי  מעדכן  הוא  בו  תש"ז, 
תקופה)  באותה  מה"מ  הרבי  נקרא  (כך 
חנה  הרבנית  לאמו,  שיעזרו  בקשה  מכתב 
מופיע  שהוא  כפי  שמה,  את  לו   וישלחו 
העראית,  וכתובתה  המזויפים  בנירות 
ומוסיף: "ובכלל מחכה בכליון עיניים על 

מענה ממנה".
של  מכתבו  בזה  מובא  לזה  בהמשך 
מענדל  שלום  ר'  הרה"ח  אל  מה"מ  הרבי 
בתשורה  לאחרונה  שנתפרסם  קלמנסון, 

לחתונת קלמנסון-גרליק:
ב"ה, ג' ויחי ה'תש"ז

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו'
מהורש"מ שי' קאלמענסאן

שלום וברכה!
נתקבל  נכון  תולדות  ד'  מיום  מכתבו 
מורתי  לאמי  מכתבי  שלחו  על  ות"ח 
אינו  אשר  על  גדול  ולפלא  שליט"א, 
אנ"ש  אם  ובריאותה,  שלומה  ע"ד  מזכיר 
כפי  בידה  עוזרים  שמה  הנ[מ]צאים 
אשר  (ופשיטא  לה  הנצרך  בכל  יכולתם 
במכתבו  ימלא  ובודאי  וכו',  לסלק)  עלי 

הבא בפרטיות.
כמה  שמו  על  נשלח  בקשתו  כפי 
עצמה),  בפני  (בחבילה  מהוצאותינו 
אשר  לסדר  ועליו  הקבלה.  לאשר  ומטובו 
שיהיו  עי"ז  אם  רבים,  בהם  ישתמשו 
 – שם  נמצאים  שרבים  במקום  מונחים 
(ביהכנ"ס, חדר לקריאה וכיו"ב) – או ע"י 
ולהשאילם  ולחזור  להחזיר  ע"מ  שאלה 
זכות  הרבים  את  המזכה  וכל  לאחר. 

הרבים תלוי בו.
ספרי  יש  עתה,  במחנו  אשר  שמעתי 
טשכי'  באונגארון  הדפיסום  אשר  חב"ד, 
וכו' במשך המלחמה וסמוך לה מלאחרי' 
להודע  ומטובו  ראפאפארט?)  הרב  (אצל 
וספר  ספר  מכל  אחד  עקז'  לכאן  ולשלוח 
נשלח  אשר  ומובן  קהת.  או  המל"ח  ע"ש 

ספרים אחרים תמורתם, כפי הוראתו.

עם  חדשה  במהדורא  פה  הדפסנו 
הוראות  ע"פ  והוספות,  תיקונים  איזה 
כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א את הסידור 
אביו  בו  שנתעסק  (כמדומה  ד'  תהלת 
וכפי  שמו  על  נשלח  וג"ז  בפ"ב)  בהיותו 

הנ"ל, ומטובו לאשר קבלת כל החבילות.

בנוגע  טוב  מבשר  מכתבו  אחכה 
יעוין  בהקדם.  שליט"א  מורתי  לאמי 
הובא  ובמדרש  אילה,  נפתלי  עה"פ  בת"י 
על  שלוחה  אילה  נפתלי  המור:  צרור  בס' 
עשו  ולו  שלום  איש  שהי'  נאמר  נפתלי 

וי"ל  שלום,  לבשר  שליח  ואחיו  אביו 
טובות  ובשורות  מהירות  נפתלי,  שייכות 
שנפתלי  להצ"צ  באוה"ת  המבואר  ע"פ 
עד  מעלה  מלמע'  וחבור  תפלה  מל'  הוא 
אך  הוא  במהירות  וכשהולך  מטה,  למטה 
טוב וחסד וכנודע בענין שקדים דאהרן – 

(לקו"ת ס"פ קרח).

באיווי כט"ס.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

בו 
חי' 
נג 
ון

ש 
ה) 
נה 
יע 
ת,

על 

של 
דל 
רה 

בל 
תי 
נו 
ש 
פי 
שר 
בו 

מה 
ה),

שר 
יו 
–
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לזמן  והגיענו  ביתנו  ובני  ושהחיינו 
ושלום  בשלומכם  לפרוש  הלזה  הבהיר 

בני ביתם יחיו.

בני  וכל  ביתינו  ובני  אנחנו  כולנו, 
רוחני  מעמד  הבדל  בלי   – ישראל 
אלקינו  לה'  מקוים   – חומרי  ומצב 
וכל  פנים,  נתראה  הקרוב  בעתיד  אשר 
בניהם  ואחיותינו  מאחינו  ואחד  אחד 
באהבה  בראש  חלק  יקחו  ובנותיהם 
ובכחם  בכחינו  אשר  כל  לעשות  וחיבה 
להיות בעזרתכם להסתדר בחיי עבודה 
לצעירים  לימוד  ובתי  טובה  פרנסה 

וצעירות יחיו.

השבורה  ליבנו  יראה  אלקינו  ה' 
אחיותינו  אחינו  על  ואבלנו  והנדכאה 
ובניהם ובנותיהם הנאהבים והנעימים 
התמימים החסידים והישרים שנהרגו 
נשחטו ונשרפו על קדושת שמו יתברך, 
משיח  עם  ויוליכנו  נקמתם  את  וינקום 

צדקנו לארצנו הקדושה.

היקר  תלמידי  ידידי  ידי  מלאתי 
תמימים  תומכי  מתלמידי  נעלה  והכי 
שי'  בנימין  מוה"ר  הרב  אי"א  וו"ח 
גאראדעצקי, לסדר בעזה"י את העזרה 
בפרטיות  אליו  ותכתבו  הנחוצה. 
יזכנו  והשי"ת  לכם,  יבאר  אשר  כפי 

להתראות פנים בקרוב.

ידידכם הדוש שלומכם ומברככם
אגרות קודש חלק ט ע' קפז

החסידים  מצב  היה  בכללות 

מנשוא,  קשה  העקורים  מחנות  בכל 
מכתבים  וכמה  בכמה  שמתואר  כפי 
אפילו  אי"ה,  אפרסם  ושעוד  שפרסמתי 
טובים,  היו  שם  שהתנאים  בפוקינג, 
באופן יחסי, גם שם חסרו מוצרי מזון, 
צרכים  ועוד  חימום  מתאים,  ביגוד 

חיוניים. 

שנמצא  תש"ז,  כסלו  מט"ז  בדו"ח 
ישיבת  הנהלת  ששלחה  ידי,  תחת 
תומכי תמימים בפוקינג לג'וינט מובאת 
הישיבות  ראשי  התלמידים,  רשימת 
ומלאכת  רבנות  הלומדים  והאברכים 
את  מבקשת  הישיבה  בכולל.  הזביחה 

עזרתם  ומפרטת בהוצאות הישיבה.

הרבי הריי"צ: 
לא להתעכב בפולין! 

המינוי  אחרי  יומיים  כסלו,  בי"ז 
כ"ק  קבל  גאראדעצקי,  הרב  של 
בי"א  שנכתב  מכתב  הריי"צ  אדמו"ר 
הרב  ע"י  לכן,  קודם  ימים  שישה  כסלו, 
הנזכר  המינוי  לפני  (עוד  גאראדצקי 
אליו  כתב  שכבר  לו  עונה  הרבי  לעיל). 
חתנא  שהרש"ג,  ומוסיף  מפורט  מכתב 
הג'וינט  לארגון  הודיע  נשיאה,  דבי 
הרב  רשמי  שבאופן  כך  על  בארה"ב 
של  כוחו  בא  נעשה  גאראדעצקי  בנימין 
הוא  ואילך  ושמכאן  באירופה  הרבי 

אחראי לעזור לחסידי חב"ד הפליטים.

הרבי מדגיש שוב ומבקש, שקבוצות 
יתעכבו  לא  מרוסיה  שיצאו  החסידים 
אלא  גולדין)  יצחק  הרב  (אצל  בפולין 

שיסעו משם מיד.

תמונות  הרבי  מבקש  זה  במכתב 
כך  (על  משפחותיהם  ובני  מהתמימים 

כבר כתבתי בעבר).   

ב"ה, י"ז כסלו תש"ז

ברוקלין

מוה"ר  אי"א  וו"ח  יקירי  תלמידי 
בנימין שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א לחודש זה. 
מכתב  לו  כתבתי  העבר  א'  ביום  הנה 
גם  שאלות,  גליון  בצרוף  וכללי,  פרטי 
הרש"מ  תלמידי  לידידי  מכתב  כתבתי 
נתקבלו,  כולם  בטח  קאלמענסאן,  שי' 

ויודיעוני מיד מקבלתם.

חתני הרב רש"ג שליט"א מסר אל 
הדזשאינט בפה אשר מניתיו בתור בא 
חסידי  לאנ"ש  העזרה  את  לסדר  כחי 
שהם  המדינות  ושארי  בצרפת  חב"ד 
נמצאים שמה לפי שעה, עד אשר יוכלו 
למדינות  או  הברית  לארצות  לנסוע 

הסמוכות לארצות הברית.

האורחים  דבר  על  טלגרם  נתקבלה 
לר'  שבאו  יחיו  והתמימים  מאנ"ש 
וצריכים  [בפולין],  גאלדין  שי'  יצחק 
כמו  משם,  יסעו  אשר  להודיעם 

רשימת צוות הישיבה, וההוצאות הכספיות של הישיבה - שנשלחו לארגון הג'וינט על-ידי ראשי הישיבה
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הנ"ל,  שי'  רש"מ  לידידי  שכתבתי 
כאמור  יסדרום,  ית'  בעזרתו  ובטח 
א'  ביום  אליהם  שכתבתי  במכתבי 

העבר.

תמונתו  את  ישלח  אחד  שכל  נכון 
ירשמו  השני  ומעבר  יחיו  ב"ב  ותמונת 

את שמותיהם ושנותיהם.

בהוה  מהנעשה  בפרטות  לי  יכתוב 
ואשר יתחדש לטובה ולברכה.

הדו"ש ומברכו
(אגרות קודש חלט ע' קפח)

"הלב נקרע לגזרים"
באותו יום, בלי לדעת עדיין שהרבי 
מינה אותו כבא כוחו לסידור הפליטים, 
מכתב  גאראדעצקי  בנימין  הרב  כותב 
יעקאבסאן.  ישראל  ר'  להרה"ח 
אחות  שגיסתו,  מספר  הוא  במכתב 
ר'  החסיד  הרב  של  ואלמנתו  אשתו 
הגיעו  בניה  עם  צייטלין  אליעזר  אהרן 
עומדים  והם  לבוב)  (היא  ללעמברג 
הוא  אפילו,  יתכן  מרוסיה.  לצאת 
והגיעו  מרוסיה  כבר  שיצאו  מוסיף, 
את  עדיין  בנימין  לר'  אין  אבל  לפולין, 

שרק  אחרונה  מהקבוצה  הרשימה 
הגיעה.

(באגאז')  מטען  על  כותב  הוא 
כלשהו שר' חיים אשר כהנוב יודע עליו 
מהר"ר מיכאל ליפסקר. מספר שהרב ר' 
לנסוע  רצה  שניאורסאהן  זלמן  שניאור 
את  לדחות  לו  אמר  הרבי  אך  לארה"ב 
הנסיעה לכמה חודשים. וממשיך וכותב 
שאינו יודע מי הם אלו שצריכים להגיע 
אנ"ש  לפליטי  לדאוג  כדי  לארה"ב 
כי  איום,  במצב  שנמצאים  באירופה 
שלחו  ולמי  לבוא  אמור  מי  לו  ידוע  לא 

אפידיווידס (בקשות כניסה).

מלה  "אין  בזעקה:  ומסיים 
מהמצב  לגזרים  נקרע  הלב  בלשוני... 
השי"ת  בפרט  דאשכנז  ומאנ"ש  בכלל 
אנ"ש  ועל  בכלל  עמו  על  וירחם  יחוס 

שיחיו בפרט...."

והמרומם  הנכבד  עוז  ידידי  כבוד 
ווח"ס  וכו'  פעלים  רב   ... הרהגה"ח 
אי"א וכו' מוהר"ר ישראל שיחי' ע"ש 

ב"ב יחיו

שלום רב

כבר  בטח  והנה  התקבל  מכתבו 
בנה  עם  תחי'  גיסתו  כי  לכת"ר  ידוע 

חתונתו  לאחרי  [צייטלין]  שיחי'  לייב 
נמצאים בלעמבערג.

אלו  [ב]ימים  באו  [יתכן]  אפשר 
בתוך אלו שבאו, אני מחכה על רשימה 
מפורטת, דעתי שבטח הודיעו בעצמם.

יחי'  אשר  חיים  הבאגאדז  גין 
מיכאל  ר'  כי  עד"ז  יודע  [כהנוב] 

ליפסער סיפר לו עד"ז.. ..

זלמן  שניאור  [הרב  הרש"ז 
לארה"ב,  לנסוע  רצה  שניאורסאהן] 
לו  אמר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אבל 

לדחות את הנסיעה על כמה חדשים.

פליאה לי מה שכת"ר כתב שמחכה 
אנ"ש  לטובת  יפעלו  והמה  הבאים  על 
כזה  איום  במצב  הנמצאים  דאיירופה 
יודע  אני  אין  עבורם.  שיחשוב  מי  ואין 
על מי כוונתו, למי שלחו האפידייווידס 
הלב  בלשוני,  מלה  אין  ממש  יבוא.  ומי 
ומאנ"ש  בכלל  מהמצב  לגזרים  נקרע 
דאשכנז בפרט השי"ת יחוס וירחם על 

עמו בכלל ועל אנ"ש שיחיו בפרט....

ונפש  [מלב  מלונ"ח  דו"ש  ידידו 
חפיצה]

בנימין

דקה הליכה מ-770 • מלון מפואר • בפורמט קטן • סטייל גבוה • דירות סטודיו מפוארות
• מטבח מצויד במיטב השכלולים המודרנים: מקרר, מיקרוגל טוסטר, מיחם

• ארוחת בוקר, מקרר עם שתיה כל היום.
• טלפון חופשי

• אינטרנט מהיר חופשי
• וידאו

קינגסטון הוטל
• החלפת מצעים ומגבות

• שרותים ואמבטיה מפוארים
• סבונים ושמפו בשפע

• שרות מלא!

718-473-5937

זכרונות חסידיים
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ציוועלע, 
אחותי...

ים של יסורים, יתמות ושכול מקיף את היישקע הילד • בזה 
זוכר  הוא   • וברעב  במחלות  משפחתו  בני  נפטרים  זה  אחר 
ומתאר לפרטי פרטים את התהליך הנורא בו אהוב-לב דועך 
מול העיניים • עשרות שנים אחר כך הכאב לא מרפה ממנו, 

וגם לא תחושת האשמה... 

חרפת רעב
וברחנו  הנוראה  המלחמה  הגיעה 
אין- וקטל  הרעב  שלט  שם  לסמרקנד, 

ספור נפשות.

לא  בסמרקנד,  רעב  ימי  באותם 
שאפשר  דבר  שום  משפחתי  לכל  היה 
משהו  תמורתו  ולקנות  למכור  היה 
כד  סמרקנד  עד  נשמר  אצלי  לאכול. 
קטן של חנוכיה – שריד מהחנוכייה של 
בעד  הוחלפה  מכבר  שזה  ה"זיידע-רב" 
את  הסתרתי  רבים  חדשים  לחם.  כיכר 
שמכרתי  עד  הניקל,  עשוי  הקטן  הכד 
אותו לשכן בוכרי, תמורת כמה רובלים, 

וקניתי תמורתם מעט תפוחי אדמה.

אנושי  בגד  שום  לנו  היה  לא  גם 
בשוק  בו  "לסחור"  יכולים  שהיינו 
רק  בטשקנט.  המשומשים  הבגדים 
טוב  די  מעיל  היה  הצעירה  לאחותי 
לפני  לה  קנתה  מלנינגרד  שהדודה 

המלחמה.

חלתה  ציוועלע,  זו,  כשאחותי 
כך  לדעוך,  החלה  היא  הרעב,  במחלת 
 – להיאנח  בלי  להתלונן,  בלי  בשקט, 
ניבט  והשחורות  הגדולות  מעיניה  ורק 
מעט  את  וכאב.  צער  דמעות,  של  ים 
התרוצצה  אמא  בבית –  שהשיגו  המזון 
שעות  מסתובב  היה  וסבא  ולכאן  לשם 
כדי למצוא עבורה דבר מאכל – הקיבה 

עיכלה.  ולא  קלטה  לא  כבר  שלה 
רשמו  שני  ורופא  אחד  שרופא  התרופה 

לא פעלו על ציוועלע כלל.

מעיל תמורת תקוה
במים,  דג  כמו  התרוצצה  אמא 
(היו  רופאים  למצוא  רצה  שהיא  או 
מובטלים)  יהודים  רופאים  הרבה  אז 
"נדבקה"  שהיא  או  תרופות,  ולחפש 
למיטה הצרה של הבת החולה, מלטפת, 

מלטפת ומנשקת.

אמא  הגיעה  אחד  יום  בצהרי 
לה  נודע  נסערות,  ופניה  לבקתה  בריצה 
 – "סולפידין"   – חדשה  תרופה  שיצאה 
למחלת-הרעב.  תרופה  להיות  שאמורה 
לקנות  עדיין  אי-אפשר  המרקחת  בבתי 
התרופה  את  לקנות  אפשר  אבל  אותה, 
בה  שמספסרים  מסוימים  אנשים  אצל 

ודורשים עבורה כסף רב.

כמה שסבא ואמא אספו במהירות, 
"חייבים  מספיק.  היה  לא  עדיין 
ואז  ציוועלע  של  המעיל  את  למכור 
סולפידין",  לקנות  כדי  מספיק  יהיה 
את  לקחנו  ואני  אמא  אמי.  החליטה 
המעיל והלכנו לשוק, אבל, לפני שיצאנו 
המעיל  את  שלוקחים  לב  שמה  ציוועלע 
שלה. אמא ניגשה לציוועלע ואמרה לה:

את  שנמכור  רוצה  היית  ציוועלע,   –

תרופה  נקנה  ובתמורתו  שלך  המעיל 
טובה ואת מייד תבריאי?

על  עצוב  מבט  העיפה  ציוועלע 
אמרה:  ואחר-כך  רגע,  שתקה  המעיל, 
מעיל  נקנה  ואבריא  בחיים  אשאר  אם 

אחר...

אמא  קראה  בוודאי!  בוודאי!   –
ובקושי  שפתיה  את  ונשכה  נסערת 

התאפקה מלפרוץ בבכי.

ומיד  מהר,  מכרנו  המעיל  את 
מרוחקת,  לכתובת  החדשה  לעיר  הלכנו 
את  אמא  לקחה  רועדות  ובידיים 
כל-כך  שילמה  עבורה  היקרה  התרופה 
ביוקר. אפילו שמתי לב שאמא החזיקה 
ובשפתיה  לחזה  קרוב  התרופה  את 
תפילה  כנראה   – משהו  בקושי  לחשה 
תהיה...  שהתרופה  עולם  לבורא 

לרפואה.

עוד  נחוץ  היה  לא  לאחותי  אבל 
אחר  הועיל.  לא  וה"סולפידין"  המעיל 
כך שמענו שחלק מהמוכרים סתם רימו 
ונתנו מי-יודע-מה במקום ה"סולפידין" 

האמיתי.

יסורי הבת והאם
ציוועלע נחלשה, ודעכה מיום ליום. 
יסוריה  את  וסבלה  ויותר  יותר  שתקה 
הגדולים בכוחות שאינם רגילים לילדה 
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היא  אחד  יום  רק  אחת-עשרה.  בת 
השיער  את  לה  שתגזור  מאמא  ביקשה 
לי  כבד  "השיער  והארוך  הגלי  השחור 

כל-כך על הראש"... לחשה בשקט.

שחור  המאוד  שיערה  בגלל 
והכהות  הגדולות  עיניה  והמתולתל, 
קרוביה  לה  קראו  השחום  ועורה 
שגם  כיוון  (צועניה),  "ציגיינערקע" 
הייתה חכמה וגם בדחנית ועליזה. כעת 
הכהות  הגדולות  עיניה  רק  בה  נותרו 

שהלכו וגדלו בפניה המצומקים.

אני  אבל  יום,  יום  הגיע  הרופא 
רק  אומר,  הוא  מה  לשמוע  רציתי  לא 
ניסה  אחד  רופא  פניו.  בארשת  הבטתי 
את  לקחת  צורך  שיש  שיתכן  לומר 
אמא  אבל  הרפואה,  לבית  ציוועלע 
"בית-רפואה"  המילים  למשמע  נרעדה 
– לאחר שזמן לא רב קודם לכן איבדה 
בתה  ואת  בעלה  את  הרפואה  בבית 

הבכורה (כפי שיסופר בפרק הבא).

היא  מרעב  חלתה  עצמה  [כשאמא 
ולי  הרפואה...  לבית  לבד  הלכה  הרי 
משונה  מחשבה  לרגע  הבזיקה  באמת 
שהיא רוצה לבצע את מה שהיא ייחלה 
התחננה  בהן  הנוראים,  בלילות  לו 
של  "רבונו  מעלה:  פשוטות  בידיים 

עולם, קח אותי במקום את בנותי..."].

ואימי  דועכת  אחותי  איך  ראיתי 
יכולתי  לא  משונים.  בכוחות  מפרפרת 
שמצטמקים  ציוועלע  של  בפניה  להביט 
הגדולות  עיניה  על  לא  ובוודאי 
יחד  אך  מעורפלות  עיניים  והנבונות, 
ששאלו  בהירה  הבעה  בעלות  זאת  עם 
לרוב  אבל  איתי?"  יהיה  "מה  באלם: 

שכבה ופניה אל הקיר.

בפניה  להביט  קשה  היה  כך  ובדיוק 
של אימי, שטבעו – לא בדמעות, אותם 
בכוחות  או  פלדה  בכוחות  החניקה 
יאוש,  של  בים   – אלא  אימהיים, 
חטוף,  במבט  ושוב  וצער.  תקווה  חוסר 
הבעת  את  עין  כהרף  שינתה  משונה, 
עליה,  הביטה  ציוועלע  כאשר   – עיניה 

או אז הביעו פניה אהבת אם מאירה.

הבקשה האחרונה
מיושב  כל-כך  שהיה  סבא  אפילו 
לא יכול לשלוט בשברונו ואמר תהילים 
פעמים  כמה  הזמן.  כל  פה  בעל  בלחש 
כהרגלו  ולא  ציוועלע,  של  למיטה  ניגש 
הנפולות  לחייה  את  ידיו  בשתי  ליטף   –

ואת ראשה המגולח. ואלו היו המקרים 
פניה  שעל  המעונים  שבימיה  הספורים 
לחשה  והיא  "קטן"  חיוך  מופיע  היה 

לאט ובלחש "ז-י-י-ד-ע"...

אחותי  שלחשה  בקשה  עוד  שמעתי 
קולה.  את  ששמעתי  האחרונה  בפעם   –
הביטה  היא  האחרון  יומה  לפני  יום 
לא  אחד  שאף  חשבה  החשוך,  בחדרון 
את  מעט  הרימה  היא  אותה...  שומע 
אבל  בלחש  ואמרה  הכחושות  ידיה 

בבהירות:

או  לכאן  או  עולם  של  "ריבונו   –
לכאן... אני לא יכולה יותר..."

אחותי  של  אלו  מילים  דווקא 
נחקקו במוחי כל-כך עמוק, כל-כך חזק, 
במחשבתי.  לעלות  חדלו  לא  שמעולם 
ולרוב ללא כל סיבה או מניע. לכן מיום 
מטושטש,  סיוט  מין  בי  נותר  המחרת 

שאבד בתוך המציאות.

אחת  ומזעזעת  שחורה  תמונה 
אחותי  את  מוציאים  איך   – ראיתי 
אבל  האפורה.  הצרה  לדלת  מבעד 
לאחר  שהתרחש  מה  את  זוכר  אינני 
אני  ואחר-כך  האחרונים  ברגעים  מכן 
זוכר איך אמא התעלפה ובקושי השיבו 
לרוץ  רצתה  בכוח  היא  איך  רוחה,  את 
המאופק  סבא  ואיך  ונפלה;  "לעוף" 
של  "ריבונו  וממלמל  זקנו  על  לוחץ 

עולם, נו!"...

לשאוב  אופן  בשום  יכולתי  לא 
ממוחי איזה זיכרון, לא מיד ולא אחר-

או  מעורפל  כמו  הייתי  פעם!  אף  כך, 
מה  מה?  יודע  מי  או  מבולבל  מעולף, 
נזכר  פעם  בכל  הייתי  היה,  לא  שזה 
שלי,  ה"יישות"  אודות  אבי  של  בדבריו 

על כך שאני חש יותר מדי את עצמי.

  ,הרופא הגיע יום יום, אבל אני לא רציתי לשמוע מה הוא אומר

רק הבטתי בארשת פניו. רופא אחד ניסה לומר שיתכן שיש צורך 

לקחת את ציוועלע לבית הרפואה, אבל אמא נרעדה למשמע המילים 

הרפואה  בבית  איבדה  לכן  קודם  רב  לא  שזמן  לאחר   – "בית-רפואה" 

את בעלה ואת בתה הבכורה

 גיליון מס‘ 776 •   53

מאת הרב יהושע דובראווסקי ז"ל 
מאידית: ד. פרומר

Mas776_B1.indd   53Mas776_B1.indd   53 2/7/2011   3:36:24 PM2/7/2011   3:36:24 PM



דברים  לחפש  לדובי  מציע  אהרל'ה  תקציר: 
עליהם  לרבי,  בהתקשרותו  בעיניו  יציבים  שבטוח 
נהג  של  דבריו  הערפל.  את  יפזר  ודרכם  שאלות  אין 
לחדר,  בהגיעו  לכך.  נוסף  תוכן  מוסיפים  המונית, 
האחרים  הבחורים  שלושת  את  דובי  שם  מוצא 

ישובים במיטותיהם.

עם  כעת  לדבר  יוכל  שלא  הבין  דובי 
איתן  וגם  יעקב  גם  עיניים.  בארבעה  מנדי 
היו בחדר ונראה ששניהם התכוונו להישאר 

שם בזמן הקרוב.

את  לצמצם  זאת  בכל  ניסה  דובי 
בשעות  כאן  שאתה  זה  איך  "אז  ההרכב. 

כאלו?" פנה ליעקב בשאלה סתמית.

"איפה אני אמור להיות?" החזיר יעקב 
שהוא  העובדה  מעצם  הופתע  דובי  בשאלה. 
נענה בשאלה. אך לא בגלל זה נשאר פיו של 
בגרונו  כשחכך  ארוכות.  לשניות  פתוח  דובי 
וניסה לבחור את מילותיו, שם דובי לב לכך 
מבלה  יעקוב  היכן  יודע  לא  הוא  שבעצם 
בשעות אלו מידי לילה. אם לא מתעניינים, 

לא יודעים.

ואמר  זמן  הרבה  לדובי  נתן  לא  יעקוב 
יוצא.  אני  הלילה  שגם  היא,  האמת  "אבל 
מאוחר,  יותר  לצאת  צריך  אני  שהפעם  רק 

אז הגעתי לנוח בינתיים".

להיבלע  וביקש  במיטתו  התכווץ  דובי 
לו  קורה  יום  בכל  לא  השמיכה.  כפלי  בין 
הדבר  סתמית.  כה  בשיחה  שכזה,  סיבוך 
מדובר  כאשר  שבעתיים  בעיניו  חמור  היה 
שישתדל  לעצמו  הבטיח  שדובי  זה  ביעקב. 

להתקרב אליו.

מיטותיהם  על  כך  שכבו  הארבעה 
חיכה  מהם  אחד  שכל  היה  דומה  בשתיקה. 
מה  "נו,  השיחה.  את  מחדש  שיפתח  לאחר 
שמישהו  השתקנים?  מנזר  מאיתנו,  נהיה 
משהו  חידוש...  איזה  מעניין,  נושא  יזרוק 
את  לשחרר  בניסיון  מנדי  אמר  מרתק" 

האווירה שמשום מה הפכה לכבדה.

רחשים הולכים וגוברים, נשמעו מכיוון 
ראשו  את  הפנה  דובי  איתן.  של  מיטתו 

את  ממוללות  איתן  של  ידיו  ששני  והבחין 
קצה השמיכה בתנועות עצבניות. מבט נוסף 
ברגליו  עודם  והנעליים  שהגרביים  הראה 
של איתן. נראה היה שמשהו לא רגיל עובר 

עליו.

בטון  איתן  פלט  רגעים,  מספר  לאחר 
לכולם  שגרמו  מילים  מספר  מהוסס, 
מיטותיהם  על  ולהתיישב  אחת  בבת  לקפוץ 

בתדהמה מוחלטת.

"אני כנראה הולך לצבא" – – – 

כל  מילאו  תותחים  ורעמי  זרחן  פצצות 
מיטתו  על  ישב  הוא  דובי.  של  במוחו  פינה 
מחוריהן.  יצאו  כמעט  ועיניו  בתדהמה 
אולי  איתן,  של  בפניו  לבדוק  ניסה  הוא 
אינו  שאיתן  נכון  מתבדח.  הלה  זאת  בכל 
'מתיחות'  כמו  ולהלצות,  לבדיחות  שייך 
עתה,  לעת  אבסורדי  יותר  אך  למיניהם. 
היה בעיני דובי הצירוף של ארבעת המילים 
קלושה  תקווה  אך  הרגע.  זה  אמר  שאיתן 
נסער,  מיטתו  על  ישב  איתן  התבדתה.  זו 
ואצבעותיו  בעיניו  אחזה  מוזרה  לחלוחית 

לא הרפו מהשמיכה האומללה.

היה  נדמה  מנדי,  לעבר  הביט  דובי 
גם  שכן  עליו,  גם  עוברות  דומות  שתחושות 
הוא נראה היה כמי שלא מצליח להתמודד 
שאמנם  יעקוב  היה  שונה  הדבר.  עיכול  עם 
רכן  העליון  גופו  ופלג  מיטתו  על  התיישב 
היה  לא  אך  בהתעניינות,  קדימה  מעט 
על  העלה  לא  דובי  מופתע.  הוא  כי  נראה 
דעתו, שייתכן שאיתן שיתף בכך את יעקוב 
כעת,  הנושא  היה  יעקוב  לא  אך  לפניהם, 
והשתיקה  שאמר  הדברים  איתן,  אם  כי 

המעיקה שצריך דחוף להפר אותה.

עליי  לשבת  מתכוננים  שאתם  "נראה 
הדממה.  את  איתן  של  קולו  הפר  שבעה" 
משהו  חידוש,  על  לשמוע  ביקש  "מנדי 
חשבתי  לא  אבל  משהו.  אמרתי  אז  מרתק, 

שזה יגרום לכם לשיתוק".

אירוניה  של  צליל  שום  שמע  לא  דובי 
החזק  הטון  זה  היה  איתן.  של  בדבריו 

והאדיש הרגיל שלו.

מנדי היה הראשון שהעז לנסות להרחיב 
את הנושא. "מי עוד יודע מזה?" שאל.

ההורים  זלמן,  אברהם  ור'  ישעיה  "ר' 
שלי ואתם".

"ו... מ...מה הם אמרו על זה?" המשיך 
דובי.

הם  מאוד.  שמחו  שלי  "ההורים 
מרגישים שזה כאילו אומר שחזרתי להיות 
לא  זלמן  אברהם  ור'  ישעיה  ר'  כמוהם. 
היא  בינתיים,  שלכם  והתגובה  שמחו  ממש 

שתיקה איומה"

חלמנו  לא  צפוי,  לא  משהו  פשוט  "זה 
בעצם,  דובי. "אולי  התנצל  כזה"  משהו  על 
מוזרות,  שאלות  ונשאל  שנתעשת  במקום 
שאתה  מה  זה  על  לספר  אתה  תתחיל 
במבט  דובי  תיבל  דבריו  את  רוצה". 

המתחסד ביותר שהצליח להפיק.

אקדים  "אני  איתן,  פתח  "תראה", 
צריכים  לא  אחד  לרגע  שאתם  ואומר 
שקשור  משהו  שזה  לחשוב  או  להיעלב, 
זה  כאן.  אחרים  לבחורים  או  אליכם, 
ועם  בתוכי  לגמרי  ונגמר  שהתחיל  תהליך 
השנה,  בתחילת  לכאן  כשעברתי  עצמי. 
עצמי  את  ממצה  שאני  להרגיש  חיפשתי 
בהתעלות  שלי  האנרגיות  כל  את  ומשקיע 
אמיתיים  הכי  ומצוות  תורה  קיום  של 
שיש. הרגשתי שרק בחב"ד יהיה לי את זה 
מונח  הייתי  הראשונים,  בחודשים  ובאמת 
בכניסה  שלי  האנרגיה  אחוזי  מאת  בכל 
אינסופית  התלהבות  לי  הייתה  לחב"ד. 
לחרוש ולבלוע עוד ועוד דברים, עד שאחרי 
כמה חודשים הרגשתי שאני ממש בעניינים. 
איש  אני  תכל'ס,  אבל  הכול.  ויודע  שולט 
שחייב להיות במקום שבו אני עושה דברים 
לא  מרץ  פצצת  אני  שיש.  משמעותיים  הכי 
נראה  היה  לא  שזה  יודע  אני  נורמאלית. 
מישהו  נראה  אני  חוץ  כלפי  כי  ככה,  לגמרי 
מסוגל  לא  אני  אבל  ולעניין.  קצר  שמדבר 
שיצרתי  לראות  בלי  אחד  יום  להעביר 
לי.  ברור  יהיה  זה  בצבא  משמעותי.  משהו 
נפשות.  הצלת  חיים,  סכנות  פקודות,  נשק, 
כדי  שאפשר  קרבית  הכי  ליחידה  הולך  אני 

'לפרק את עצמי' בתוך זה לגמרי".

ישיבה,  של  שבחיים  מרגיש  לא  "ואתה 
מנדי  התאפק  לא  משמעותי?"  משהו  עשית 
רצונו  קיום  בתחתונים...  "דירה  מלשאול, 
דברים  זה  לרבי...  רוח  נחת  הקב"ה...  של 

הכי משמעותיים שיש, לא?"

לא  תחשבו  "ושלא  איתן,  אמר  "נכון" 
חלק  שאני  אחוזים  במאה  מרגיש  אני  נכון. 
מחב"ד ושחב"ד זו הדרך האמיתית. אין לי 
נכונים.  האלו  שהדברים  ספק  של  צל  שום 
יכול  אתה  זה.  את  להרגיש  צריך  אני  אבל 
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לומר לי בפה מלא שהמשמעות העמוקה של 
הדברים הנכונים האלו ממלאת אותך?"

שערותיו  שרשי  עד  הסמיק  מנדי 
שאף  ברור  "ת...תראה,  וגמגם  הסדורות 
אחד מאיתנו לא מושלם ולא 'חי' בפנימיות, 

כמו חסידים מדורות קודמים".

הבהיר  אתכם"  לתקוף  בא  לא  "אני 
ה'ביטול'  את  בפועל  לי  אין  "אבל  איתן, 
הזה  היום  סדר  בתוך  להישאר  כדי  הנדרש 
הצבא  אחרי  שמייד  מקווה  אני  עכשיו. 

אוכל לחזור לישיבה ולהשלים"

תהיה  נוספת  תגובה  שכל  חשו  השניים 
כזו  בפשטות  הוצגו  הדברים  מגוחכת. 
מהם  רחוקה  שהסיבה  להבין  להם  שגרמה 
או  לבטל  האפשרות  גם  וכך  ומעולמם 

לערער עליה.

"האמת היא שר' ישעיה ביקש ממני לא 
לספר את זה לבחורים עד לסוף השנה, כדי 
אבל  ובלבולים.  מהומות  סתם  ליצור  לא 

נראה לי שאתם זה משהו אחר, לא?"

ולאחר  יעקוב  לעבר  מבט  העיף  דובי 
כמובן  נספר  לא  וגם  ברור.  "כן,  ענה  מכן 

לאף אחד כאן".

לרגע  החליף  ממני"  אתכם  עזבו  "אבל 
לכם  גרם  שזה  רואה  "אני  קולו,  את  איתן 
לדיכאון מוחלט, בואו תספרו על מה שחדש 
איתכם. לאיזו ישיבה החלטתם ללכת? מה 

חדש עם דברים אחרים כאן, אה?"

חשק,  בחוסר  מנדי  ענה  היא"  "האמת 
"שלא ממש החלטנו".

"ויעקוב?"

יעקוב  ענה  שאלה"  הייתה  לא  "אצלי 
וקולו נשמע לפתע מעורב בעוצמה מפתיעה, 
"תמיד היה ברור לי לאיזו ישיבה אני הולך, 

ה'מבצר'".

כפות  את  איתן  ספק  זה..."  מה  "תראו 
ידיו, "ככה אני אוהב לשמוע. חבל שאני לא 
יודע להיות החלטי כזה בדברים שלי. אולי 

שווה לי להיות 'משיחיסט', אה?"

דלת  על  לפתע  נשמעו  קצובות  דפיקות 

בחור  זה  היה  השיחה.  את  והפריעו  החדר 
לקרוא  זלמן  אברהם  ר'  ידי  על  שנתבקש 
לאיתן. איתן הפנה מבט רב משמעות לעבר 
נחרצת  תזכורת  מעין  בחדר,  היושבים 
ולא  כך  על  לספר  שלא  ההוראה  אודות 

להסגיר את שנתבקשו לשמור ביניהם.

"למה באמת זה כל כך ברור לך?" ניסה 
ידי  על  שהושלך  החוט  בקצה  לאחוז  דובי 
אחרת,  ישיבה  שום  בדקת  לא  יעקוב, "הרי 
מאיפה אתה יכול להיות בטוח בעצמך שלא 

יהיה לך יותר טוב במקום אחר?"

להיות  חזר  ודיבורו  שוב  התכווץ  יעקוב 
שקט ונבוך, "למה לי לחפש ולהיות מבולבל 
את  שיש  לי  ברור  אחרים.  דברים  עם 
הישיבה הכי טובה בעולם ואין שום ישיבה 

אחרת כמוה. זה פשוט ככה".

"נו נו" לא התאפק מנדי והגיב בציניות, 
"כמעט  דובי,  לעבר  מבט  שולח  שהוא  תוך 
פרטים  לפי  לבחון  משתדלים  הבחורים  כל 
ואת  ישיבה  בכל  שקורה  מה  את  הגיוניים, 
שהם  כאלו  יש  אבל  להם,  שמתאים  מה 
נעלים מזה. פשוט מחוברים לאמת הצרופה 

וזהו..."

יעקוב התרומם בינתיים מהמיטה ואחז 
שהוא  היה  נראה  וחליפתו.  כובעו  את  בידו 
ההחלטיות  "את  מהחדר.  לצאת  מתכונן 
"כך  לפתע,  אמר  אהב"  לפחות  איתן  הזו 
שיגרום  משהו  ראה  לא  בטוח  הוא  שאצלי 
דבריו  את  סיים  יעקוב  לעזוב".  לרצות  לו 
את  אחריו  סוגר  כשהוא  מהחדר,  ויצא 

הדלת.

האחד  הביטו  ההמומים  ומנדי  דובי 
בפני רעהו וניסו לעכל את העובדה שיעקוב 

נגלה לנגד עיניהם, כיצור בעל עמוד שדרה.

בזעם,  מנדי  סינן  זה..."  מה  "תראה 
אבל  דג,  כמו  שותק  הבחור  שלימה  "שנה 
ברגע שהוא עד למצב כל כך מורכב, הוא לא 
מנצל  מתרברב...  אלא  הפה,  את  פותח  רק 

את ההזדמנות לדרוך עלינו.

דמותו  עמדה  עיניו  לנגד  הגיב.  לא  דובי 
בתורת  משנתו  את  המרצה  המונית  נהג  של 
ההימורים: "אם בטוחים במאה אחוזים – 

הולכים על כל הקופה".

דובי השעין את ראשו על הקיר. דמויות 
בשטף.  ודיברו  עיניו  למול  ריצדו  שונות 
והכאיבו,  התערבבו  והקולות  המראות 
הדמויות  כל  כיצד  דובי  הבחין  אט  אט  אך 
גדולה  אחת  לדמות  ביניהן  מתחברות 
לכל  התאימו  הדמות,  שאמרה  והדברים 

דברי הדמויות השונות.

והביט  מקופל  דף  מכיסו  הוציא  דובי 
כתובות  שהיו  הראשונות  המילים  בשלושת 
העיקרים  עשרה  "...שלוש  ידו:  בכתב  שם 
שלי". דחף לא ברור גרם לדובי לגשת לעבר 

הפח ולקרוע את הדף לפיסות קטנות.

"רק  גמורה,  בפליאה  בו  הביט  מנדי 
לשלוף  שפן  איזה  יש  לך  שגם  לי  תגיד  אל 
מולי... אני מתחנן. היה לי מספיק להיום".

בהארת  ואמר  לעברו  הסתובב  דובי 
פתע:

אהרל'ה  גם  צודק!...  ישעיה  ר'  "גם 
איתן  גם  צודק!...  המונית  נהג  גם  צודק!... 

צודק וגם יעקוב צודק!..."

שאמנם  יעקוב  היה  שונה 
ופלג  מיטתו  על  התיישב 
קדימה  מעט  רכן  העליון  גופו 
נראה  היה  לא  אך  בהתעניינות, 
העלה  לא  דובי  מופתע.  הוא  כי 
שיתף  שאיתן  שייתכן  דעתו,  על 
לא  אך  לפניהם,  יעקוב  את  בכך 
אם  כי  כעת,  הנושא  היה  יעקוב 
והשתיקה  שאמר  הדברים  איתן, 
להפר  דחוף  שצריך  המעיקה 

אותה.
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ההבדל שבין 
"רבי" ל"צדיק"

הלא המצוות הן מה' יתברך ולא ממשה רבינו, הקב"ה הוא 
במילים  פרשתנו  נפתחה  ומדוע  רבינו,  משה  ולא  המצווה 
מיוחד  מבט   • יצווה?  (אתה)  רבינו  שמשה  תצווה",  "ואתה 
ומרתק לפרשת-השבוע, לפי מדרשי חז"ל, הקבלה והחסידות 

לאור תורת חב"ד

מאת הרב יוסף קרסיק

שליח הרבי ורב אזורי בת חפר – עמק חפר

מי המַצווה – משה רבינו?
"ואתה תצווה" – אלו דברי הקב"ה 
בתחילת  המופיעים  רבינו,  למשה 
הינו  תצווה",  "ואתה  הנוסח  הפרשה. 
כי  כמותו,  שאין  בתורה  יחידי  ביטוי 
בלשון  נאמרו  למשה  ה'  דברי  שאר 
לבני  "דבר"  או  "אמור",  או  "צו", 
הינו  תצווה"  "ואתה  והנוסח  ישראל, 

בודד ובלתי נפוץ.

ואכן הדבר תמוה: הלא המצוות הן 
הקב"ה  רבינו,  ממשה  ולא  יתברך  מה' 
ומדוע  רבינו,  משה  ולא  המצווה  הוא 
רבינו  שמשה  תצווה",  "ואתה  נאמר 

(אתה) יצווה?

גם המשך הפסוק "ויקחו אליך שמן 
זית גו'" שישראל יביאו למשה שמן זית 
 – המקדש  בבית  המנורה  הדלקת  עבור 
אהרן  הדליק  המנורה  את  מובן:  אינו 
את  הביאו  ומדוע  משה,  ולא  הכהן 

השמן למשה ולא לאהרן?

דיוננו  את  ממקדות  אלו  שאלות 
הדור  ונשיא  במנהיג  לעיסוק  השבועי 
במדרשי  כמנהגנו  ונפתח  רבינו.  משה   –

חז"ל.

יציאה ראשונה מהארמון
חז"ל  במדרשי  סיפורים  ספור  אין 
של  רבן  של  המופלאות  הנהגותיו  על 

ישראל, ואנו מתמקדים בשניים מהם – 
בלידתו ובפטירתו:

עשה  ילדּותו  שנות  שנים-עשר  את 
כשבת  המלך,  פרעה  בארמון  משה 
יחיד,  כבן  בו  מחזיקה  בתיה,  המלך, 
לרגע  לא  אף  עין  ממנו  גורעת  ואינה 
ומחסוריו.  צרכיו  לכל  ודואגת  אחד, 
ה"עולם  עם  בחייו  הראשון  המפגש 
בהיותו  היה  לארמון,  שמחוץ  החיצון" 
לראשונה  ראה  אז  שתים-עשרה,  בן 
בבני- וחזה  המצרית  הבירה  עיר  את 

הקשה  בעבדות  העמלים  ישראל 
הזדעזע  נחרד,  משה  פרך",  ב"עבודת 
ופרץ בבכי מר באומרו: "מי יתן לי את 
מותי, בראותי את אחי עמלים בעבודה 

הקשה"!

אחיו  בצער  לחזות  יכל  לא  משה 
והוא ניסה לעזור במעשים: החל לסייע 
סייע  לזה   – הקשה  בעבודתם  לישראל 
וכו'  קשה  סבלות  בעבודת  לזה  בבניה, 

וכו'.

הילד  משה  במעשי  נתבונן  הבה 
הצעיר:

ילד תפנוקים הגדל "על כפית זהב" 
בקושי  נתקל  לא  המלכות,  בארמון 
פיזית,  עבודה  עבד  לא  מעולם  ומאמץ, 
אינו יודע מהי מדת הצער והיגון, והנה 
מדוכאים  בעבדים  לראשונה  צופה  הוא 
ניכור  חש  אינו  הוא  אבל  ומושפלים; 

אליהם, להפך הוא מרגיש "אח שלהם", 
בבכי  פורץ  הוא  וספונטני  טבעי  ובאופן 
מר, והוא משיל מעצמו את בגדי הפאר 
בעבודה  ומתלכלך  הארמון  "נסיך"  של 

הקשה שלא הורגל בה מעודו!

הבשורה שעומד 
להסתלק מהעולם...

מבחינים  אנו  משה  בפטירת  גם 
לעם  שלו  מיוחדת  ואהבה  לב  בשימת 

ישראל:

למשה  הקב"ה  של  המרה  הבשורה 
מהעולם – "עלה  להסתלק  זמנו  שהגיע 
עמך",  אל  ונאספת   .. העברים  הר  אל 
למנות  בבקשה  משה  ידי  על  מיד  נענית 
יורש, מנהיג לישראל – "יפקד ה' .. איש 
כצאן  ה'  עדת  תהיה  ולא   .. העדה  על 

אשר אין להם רועה".

כשקיבל  גם  שכזו?  מסירות  הראינו 
רק  עיסוקו  פטירתו,  על  קשה  בשורה 
אחר  ינהיגם  מי  ישראל,  לעם  בדאגה 
עצמו  משל  לו  אין  כי  הסתלקותו, 

מאומה, אלא אך ורק דאגה לעם!

המוסרים  דגולים  מנהיגים  גם 
הכלל,  למען  חייהם  את  ומקדישים 
קטנות  "פינות  לעצמם  מניחים 
מרגוע  של  קטנים  ו"איים  ושקטות" 
עצמי",  עם  קצת  "להיות  ושלווה", 

שולחן השבת
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משה  הוא  שונה  לביתי";  קצת  "לעשות 
מתחילתם  חייו,  ימי  שדרת  שכל  רבינו 
 – אחת  בכוונה  כולם  היו  סופם  ועד 
וכנה  מוחלטת  ודאגה  העם  אהבת 
ישראל  בני  לכל  ורוחניות  בגשמיות 

מגדול ועד קטן!

מנהיג ישראל
משה רבינו הרגיש את צער בני דורו 
מפונק  כאדם  לא  ממש:  שלו  כצערו 
עגומים  מראות  לראות  לו  שקשה 
קדוש  כצדיק  אלא  אחרים,  של  וצערם 
הזולת  צער  את  החש  אלוקים,  ואיש 

כאילו זה צערו שלו עצמו.

כאב  לו  שיש  לאדם  דומה  הדבר 
באחד מאברי גופו, בידו למשל, שהסבל 
ואם  גופו,  כל  של  היא  הנפש  ועגמת 
הלא  ודואב,  מצטער  כולך  מדוע  נשאל: 
הפשוטה  תשובותו  סובלת?  ידך  רק 
והסבל  מגופי  חלק  היא  ידי  וההגיונית: 

שלה היא הסבל של כל אברי, כל גופי.

וצערם  שכאבם  משה  מרגיש  כך 
שלו,  כאבו  כאילו  הינם57  דורו  בני  של 
שרשרת  כל  אחד.  מגוף  חלק  שכולם 
ישראל,  עם  למען  היא  משה  של  חייו 
ברגעים  ביטוי  לידי  ובה  בולט  הדבר 

דרמטיים וקריטיים בחייו.

לכל  נכונים  אלו  שדברים  אמת 
הזקן  אדמו"ר  כדברי  ויהודי,  יהודי 
הם  ישראל  עם  שכל  בתניא)  לב  (פרק 
זה  מצטער  אחד  וכשיהודי  אחד,  גוף 
בני  כל  על  כלומר  הגוף,  כל  על  משפיע 
למשה  מיוחד  קשר  יש  זאת  בכל  הדור; 
רבינו, בהיותו "ראש" הדור, כמו הראש 
הגוף,  כל  את  מנהיג  שהוא  הגוף  של 

והוא שחש את כל אברי הגוף. 

בין צדיק לרבי
ה"משה  הדור,  ראש  נשמת  מעלת 

שהיא  בכך  רק  אינה  הדור",  של  רבינו 
גבוהה יותר ובעלת עוצמה וכוחות יותר 
בה  המיוחד  הדור;  בני  שאר  מנשמות 

שהיא ה"ראש" לכל נשמות הדור.

מכאן יש הבדל בין צדיק לרבי:

וקדוש,  אלוקי  איש  שהוא  צדיק 
שאין לו יצר הרע לגמרי (ואדרבה יצרו 
הקדושה  מכוחות  לחלק  נהפך  הרע 
והטוב) והוא קרוב להקב"ה בכל מאודו 
דור  בכל  רבים  צדיקים  שיהיו  יכול   –
צריך  ויהודי  יהודי  כל  ואדרבה  ודור, 
להגיע  יכולתו  ככל  ולעשות  לשאוף 
נסתרים  צדיקים  (ל"ו  הצדיק  למדרגת 

וכו');

אבל "רבי" ראשי-תיבות "ראש בני 
הוא  שכן  בדור,  אחד  רק  יש  ישראל", 
אחד!  רק  יש  וראש  הדור,  לבני  הראש 
ייצור  כל  של  הגשמי  שה"ראש"  וכשם 
כל  את  ומנהיג  החיים  כוח  את  משפיע 
הרוחני,  הראש  הוא  הרבי  כך  הגוף, 
הרוחניים  החיים  את  משפיע  להיותו 

לכל בני הדור.  

בין רב ומנהיג רוחני 
לרבי ונשיא דור

הינם   – רוחניים  ומנהיגים  רבנים 
תורה  המלמדים  והלכה  דרך  מורי 
אורח  לניהול  ומדריכים  לקחם  לשומעי 
לא  ומצוותיה;  התורה  רוח  לפי  חיים 
רבינו  משה  בין  הקשר  הוא  זאת  רק 
ומדריך  דורו: משה הוא גם מורה  לבני 
ביותר  העמוק  לרובד  המקשר  חוט  וגם 

– בנשמה:

התלמיד  שהוא  זה  אינו  הרבי 
שנשמתו  זה  אלא  ביותר,  הגדול  החכם 
ישראל",  "ראש  לאמיתה  באמת  היא 
הציבור המתקשר אל הצדיק הם אותם 
האיברים  קשר  את  המרגישים  אנשים 
והוא  ממנו  יונקים  שהם  הראש,  אל 

קשור אליהם.

לכן משה רבינו נקרא "רועה נאמן" 
"רועה"  שהוא  משום  מהימנא)  (רעיא 
צאן  את  שלו,  העדר  את  ומפרנס  הזן 
מרעיתו, בני הדור, שיחושו את האמונה 
בבורא (שהאמונה לא תהיה ערטילאית 
יום.  היום  בחיי  תתגלה  אלא  ומקיפה, 
עצם  של  העצמית  התקשרות  "מגלה 

הנשמה").

החשיבות  את  מבינים  מכאן 
החסידות  תורת  לימוד  של  העצומה 
היא  שכן   – במיוחד  הרבי  ותורת 
אל  דורנו  בני  נשמות  את  המקשרת 
כל  של  הרוחני  הראש  היא  הבורא, 

הדור.

הדור"  של  תורת "הרבי  ועוד:  זאת 
"לחוליים  המתאימה  התרופה  היא 

הרוחניים של בני הדור":

דור  לכל   – ודורשיו"  דור  "דור 
לכל  ואף  שלו,  רוחניים  מנהיגים 
מסוימות  תאוות  שלו,  הרע  יצר  דור 
את  לפתות  הרע  היצר  שוקד  שעליהם 
חיים"  "תורת   – והתורה  האדם,  בני 
שיצליחו  מנת  על  הדור  לבני  ניתנת   –
עליו  ולכפות  הרע,  היצר  עם  להתמודד 

ואף להופכו ל"כוחות האור והטוב",

ומביא  המחבר  שהוא  הדור  ראש 
האלוקית  הקדושה  אל  היהודי  את 
נותן  הוא  האלוקיים.  הנשמה  ולשורשי 
עם  להתמודד  העוצמה  את  ביהודי 

קשיים ונסיונות, מחלות ובעיות. 

הדור,  צדיק  של  תורתו  כמו  ואין 
במיוחד  המותאמת  תרופה  להוות  כדי 

לחוליי הדור. 

ולתגובות  ישירות  המייל  לקבלת 
בשמחה,  שיתקבלו  והערות-הארות 

ryk613@gmail.com :למייל
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נכנסים 
לשישים 

ימי שמחה
יום ראשון, כ"ה שבט

כינוס  מתקיים  אלו  בימים 
משיח,  פני  לקבלת  העולמי  השלוחות 
בזאל  הערב  יתקיים  ממנו  כשכחלק 
חב"ד  תיכון  לתלמידות  כינוס  הגדול 
שהגיעו  וקנדה  הברית  ארצות  שברחבי 
את  מפנים  התמימים  שבט.  כ"ב  לרגל 
וניגשים  מספר,  לשעות  הנצחי  מקומם 
להמשיך את הלימוד ב'געצל שול' וכדו'. 

התמימים  הסדרים,  סיום  עם 
יחד  להתוועד  מתיישבים  ע"א  דקבוצה 
א'  של  הולדתו  יום  לרגל  הקטן  בזאל 
שנשאר  מה  האחת  זה  'כי  התמימים. 
והאחוה  האהבה   – בעולמנו  שלם  לנו 
של  הק'  מילותיו  אלו   – והריעות' 
אהבת  אודות  הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
החסידים והתוועדותם יחד, שמתוך כך 
בחיים  המתאימה  בהתנהגות  מוסיפים 

חסידיים, בהתקשרות לנשיא הדור. 

יום שני, כ"ו שבט
מיוחד  'קאך'  לראות  ניתן  היום 
בהתאם  נגלה,  בסדר  התמימים  אצל 
הראשון  המבחן  יתקיים  שהיום  לכך 
שמטעם  תורה'  ה'מבצע  במסגרת 
חוזרים  התמימים  הישיבה.  הנהלת 
 – למבחן  כהכנה  החומר  את  ומסכמים 
גמרא, רש"י, תוס', רא"ש ור"ן. במבחן 
ואורך  תמימים,  עשרות  משתתפים 
מעריב  לתפילת  עד   – לשעתיים  קרוב 
בדברי  כשנזכרים  שליט"א.  הרבי  עם 
כ"ק אד"ש אודות לימוד התורה שצריך 
להיות אצל התמימים, ושזהו כל עניינו 
של התמים, מבינים קצת כמה נחת רוח 

דבר כזה גורם לרבי... 

תלמידי  שע"י  משיח'  'מטה 
חדשה  בתנופה  פותח  התמימים 
ומשיח  בגאולה  הקבוע  השיעור  בעניין 
ערב,  חסידות  סדר  לפני  המתקיים 
מיוחד,  שיעורים  מערך  התחיל  והיום 
התמימים  א'  ימסור  שבוע  בכל  בו 
בענייני  שלם  נושא  שיקיפו  שיעורים 
את  ימסור  השבוע  ומשיח.  גאולה 
לרנר,  נחמן  ישראל  הת'  השיעורים 
השיעורים  דלעתיד.  הגילויים  בעניין 
ל"ו  כפרק  מקורות,  בדפי  מלווים 
מובן  ועוד.  אד"ש  שיחות  בתניא, 
אתגר  מהוה  שכזה  מסודר  שמערך 
גדול  מספר  אליו  למשוך  בכדי  מספיק 

של תמימים, ואכן.  

ה'  תורת  לימוד  של  שלם  יום 
מאחורינו,   – וחסידות  נגלה   – תמימה 
אך אין הפירוש שכעת זהו זמן 'חפשי', 
אפשר  שכעת  אומר  זה  התמימים  אצל 
 – דורנו  נשיא  של  תורתו  בים  לשקוע 
'סדר  הגבלה...   כל  ללא  המשיח,  מלך 
כשלאחריו  היום  מתקיים  אחדות' 
יקרי  ספרים  על  הגרלות  מתקיימות 

ערך.

יום שלישי, כ"ז שבט
המשיח  מלך  הרבי  עם  מנחה  אחרי 
מתקיים השיעור הקבוע ב'דבר מלכות' 
השבועי – שיחה נפלאה שבה ניתנה לנו 
של  הסתכלות  זה  מה  לראות  הזכות 
הרבי, נשיא הדור, משיח שבדור, על כל 
כדבר  יהודי  כל  רואה  הרבי  איך  יהודי. 
ומאוד   – אדמות  עלי  ביותר  החשוב 
לאחר  וכו'...  מעשיו  מה  משנה  לא 
השיעור מתקיימת סעודת מרעים לחתן 
חתונתו  מתקיימת  ממש  אלו  שברגעים 

בארץ הקודש.

עשרות  מגיעים  ערב  בהפסקת 
ללמוד  המשיח  מלך  הרבי  של  חיילים 
שהי'  מה'קעמפ'  מפקדיהם  עם  יחד 
של  המערבי  החלק  האחרון,  בקיץ 
לומדים  החיילים  וגדוש,  מלא  ה'זאל' 
להוראה  ועד  מלכות'  מה'דבר  קטעים 
בית  לבניית  לסייע  צריך  אחד  שכל 

המקדש וגם ה'טף'...

שיחות'  'לקוטי  סדר  לאחר 
על- יום-הולדת  התוועדות  מתקיימת 

שליט"א  הרבי  של  התפילות  בימת  יד 
כמובן  ע"א'  ד'קבוצה  התמימים  לא' 
משתתפים  מה'קבוצה'  שהתמימים 
ומאחלים  'לחיים'  אומרים  בהתוועדות 
ותקיף  בריא  יהי'  שהמזל   – טוב'  'מזל 

ובמשך כל השנה...

יום רביעי, כ"ח שבט
בשיעור 'דבר מלכות' שאחרי מנחה 
עם הרבי מלך המשיח מתקיים השיעור 
הקודש,  ארון  יד  על  מלכות'  'דבר 
התמימים לומדים את השיחה ומגיעים 
ממש  מילים  אומר  הרבי  בו  ט'  לסעיף 
הכי  "השמחה  ומשמחות:  מיוחדות 
יהודי  אצל  להיות  שיכולה  גדולה 
את  שקוראים  לפני  ועוד  היא...", 
הרבי  משמח:  כבר  זה  ההמשך, 
ברורות  באותיות  לנו  מגלה  שליט"א 
שיכולה  גדולה  הכי  השמחה  מהי 
שההבנה  וכמובן  יהודי,  אצל  להיות 
את  כשלומדים  דווקא  זה  העניין  של 
היטב  שמובן  כך  מתחילתה  השיחה 
מאריך  והרבי  הגדולה...  השמחה  מהי 
בעניין עד כמה השמחה פועלת שהחיים 
באופן  וחיים  לגמרי  משתנים  הגשמיים 

58   • ז' אדר א' ה‘תשע“א

יומנו של תמים ב-770

Mas776_B2.indd   58Mas776_B2.indd   58 2/7/2011   4:34:30 PM2/7/2011   4:34:30 PM



הרבה  מוצלחים  הם  שהחיים  כך  אחר 
יותר... 

התמימים  שיחות  סדר  לאחר 
השבועי,  אחדות'  ל'שיעור  מתיישבים 
א',  אדר  ר"ח  לפני  לילה  נמצאים  כבר 
בהתוועדות  פויזנר  זושא  מר'  שמעתי 
לא  הם  השנה  של  שהמועדים  שאמר 
כלומר,  מתווספים.  אלא  עוברים 
 – בחיים  שיש  המיוחדים  שהמאורעות 
ואנו  לנו  נוספים  אלא  לנו  עוברים  לא 
כך  החיים...  להמשך  בהם  מצוידים 
שהימים  בקבוצה  מרגישים  התמימים 
לכל  איתנו  הולכים  הם  כאן  שאנו 
מאושרים  הכי  הימים  אלו  הם  מקום, 

שייתנו לנו את הכוחות לתמיד... 

יום חמישי, כ"ט שבט
אדר  וחודש  שוקעת  השמש 
העניינים  בכל  השמחה  נכנס..  (ראשון) 
עם  למעריב  כשמגיעים  ובפרט  גוברת 
'יחי'  שרים  התמימים  שליט"א  הרבי 
בשמחה  המלך  פני  את  שוב  ומקבלים 
מודיע  התפילה  אחרי  לבב...  וטוב 
שיתקיימו  הריקודים  אודות  ראפ  הרב 
הלילה ובמשך כל החודש – שישים יום 
העניינים  כל  את  שמבטלים  שמחה  של 
שאחרי  והריקודים  רצויים.  הבלתי 
רואים  ממש  במיוחד,  שמחים  מעריב 
בשמחה"  מרבין  אדר  ש"משנכנס 
הרבי  של  אמות  בד'   – ב-770  ובפרט 

שליט"א...  

מתקיים  שיחות  לקוטי  סדר  לאחר 
הרב שלום  העיוני עם  גאומ"ש  השיעור 
באריכות  שמדבר  ליפסקער  דובער 

המשיח  מלך  הרבי  של  שיחות  וחוזר 
שלושת  בעניין  לפרשה  שקשורות 
המקדש  של  והמעלה  המקדשות 

השלישי שירד תיכף ומי"ד ממ"ש.  

ב-10:45  השיעור,  אחרי  ומיד 
חודש  לרגל  הריקודים  מתחילים 
מתפנה   770 של  הקדמי  החלק  אדר, 
מספסלים וכל התמימים מגיעים מתוך 
המשיח  מלך  הרבי  של  השיחות  לימוד 
הרבי  כהוראת  ושמחים  ורוקדים 
התורה  בלימוד  לראש  לכל  לשמוח 
ה'  פיקודי   – בהידור  המצוות  וקיום 
ישרים משמחי לב, וגם שמחה בפשטות 
ממש, ובפרט ביום הראשון של החודש 
ימי  כל  של  לשמחה  הצינור  נפתח  שבו 
החודש... הריקודים גוברים מרגע לרגע 
והשמחה גוברת, אין שמחה גדולה מזו 
להיות  וזכינו  הקב"ה,  של  בנים  שאנו 
ונמצאים  שליט"א  הרבי  של  חסידים 
ב-770 ובשנת ה'קבוצה' – שנה תמימה 
עם הרבי... התמימים שמחים ורוקדים 

יותר משעה וחצי. 

שחודש  שכיוון  מסביר,  הרבי 
מוכרחים  חסר,  לעולם  הוא  שני  אדר 
יום  לשישים  שמשלים  שהיום  לומר 
הבלתי  העניינים  כל  את  שמבטלים   –
בו  הראשון,  הלילה  הוא  רצויים, 
התאריך הוא עדיין ל' שבט, שגם אותו 

אנו מצרפים לשמחת חודש אדר...

מנחם  הרב  הריקודים  לאחר  מיד 
סיום  שמתקיים  מודיע  גערליצקי 
חסידותית  התוועדות  עם  יחד  רמב"ם 

לרגל ראש חודש אדר.

בכמה  התוועדויות  ישנם  בהמשך 
מתוועדים  התמימים  ב-770,  מקומות 

השני  את  אחד  ומעוררים  בחום 
בהתקשרות לרבי מלך המשיח...

יום שישי, א' דר"ח אדר א'
אצלנו אומרים שדווקא אחרי לילה 
לקום  קל  יותר  שכזה,  ומיוחד  שמח 
לסדר חסידות וללמוד עוד ועוד ולטעון 
פשוט  אתה   – למבצעים  המצברים  את 
משחק  פחות  הגוף  אחר...  בעולם  חי 

כאן..

לשחרית עם הרבי שליט"א מגיעים 
יחד  להתפלל  ה'  צבאות  חיילי  ילדים – 
התפילה  אדר.  חודש  בראש  הרבי  עם 
עם ההלל השמח ומוסף אורכת זמן רב, 
בזריזות  הכל  לעשות  אותנו  שמחייב 
גדולה יותר בכדי להספיק את היהודים 

במבצעים. 

התמימים  שחרית  אחרי  מיד 
העולם  את  להפוך  למבצעים  יוצאים 
צדקנו,  משיח  פני  לקבלת  אותו  ולהכין 
ומתוך שמחה וטוב לבב. לגשת ליהודים 
זה  השבוע,  של  מלכות'  ה'דבר  אחרי 
כבר משהו אחר לגמרי.. זה פשוט לגשת 
בן  שהוא  ולהרגיש  יהודי  לכל  בביטול 
את  לעשות  שרוצה  הקב"ה  של  יחיד 
רצון אביו ורק צריך לגלות זאת אצלו...

תפילת  ומתחילה  נכנסת  השבת 
דודי'  ב'לכה  רבה.  בשמחה  מעריב 
הרגיל  על  נוסף  זמן  שר  הקהל  במיוחד 
מכניסה  מרוממת  ואווירה  שבת  בכל 
את השבת לליבותיהם של החסידים... 

מתיישבים  התמימים  מכן  לאחר 
כהוראת  שבת  ליל  של  חסידות  ללמוד 
ובפרט  התורה  בלימוד  להוסיף  הרבי 
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השמחה  שתגדל  כך  התורה  בפנימיות 
לב",  משמחי  ישרים  ה'  "פיקודי 
שבת  לסעודות  יוצאים  זו  ומשמחה 

והתוועדויות בבתי אנ"ש. 

הזאל  מאוחרות,  היותר  בשעות 
מסוים  בשלב  בתמימים.  שוב  מתמלא 
ריקודי  בספונטאניות  מתחילים 
צריך  מי  ובאמת,  סוערים,  אדר  חודש 

תזמורת...

  שבת קודש, ב' דר"ח אדר א'
התאריך  הקבוצה,  תלמידי  לנו, 
אדר  חודש  מיוחד:  משהו  אומר  הזה 
השנה,  לנו  שהתווסף  החודש  הוא  א', 
אותנו  וזיכה  מעוברת,  שנה  להיותה 

בשנת קבוצה ארוכה מהרגיל!...

חסידות  סדר  מתחיל   8:00 בשעה 
'דבר  השיעור  מתחיל  וב-8:30 
לימוד  של  שלם  שבוע  לאחר  מלכות'. 
פעם  שוב  אותה  משננים  השיחה, 
כדי  ויותר  יותר  בה  ומעמיקים  בשבת 
עמה...  ולחיות  השיחה  עם  להתפלל 
את  מסכם  התמימים  א'  השיעור  אחרי 

השיחה.

התיבה  לפני  ניגש  שחרית  לתפילת 
ר' מענדל רייצעס, שמחיה את התפילה 
כשהקהל  שמחה  ניגוני  עם  שבה  וההלל 
בשעת  גוברת  השמחה  מצטרף.  כולו 
בחתנים  המלאה  התורה  קריאת 
העולים לתורה בד' אמותיו של אדמו"ר 

שליט"א, ימים מספר קודם חתונתם. 

בהתוועדות של הרבי שליט"א מלך 
להתוועד  ממשיכים  התמימים  המשיח 
כשאליה  מלכות,  הדבר  של  השיחה  על 

מצטרפת שיחת ההדרן על מסכת חגיגה 
– ששייכת גם היא לשבוע זה, בה הרבי 
של  מעלתו  את  נפלאות  במילים  מסיים 

כל יהודי וההסתכלות הנכונה. 

מתחילות,  חתנים  התוועדויות 
פשוט   770 הקרובות  השעות  ובמשך 
המתוועדים  בחסידים  וסוער  חי 
במיוחד  מחיה   רעים.  באהבת  יחד 
אנ"ש  מעסקני  אחד  את  לראות  היה 
הוא  'לחיים'  קצת  שלאחר  בשכונה, 
והקאך  הלהט  על  ידידיו  את  מעורר 
'יחי',  הכרזת  בעניין  להיות  שצריכים 
הרף  ללא  להיות  צריך  עינינו  כשלנגד 
הרבי  של  המיוחדים  העידודים  מראה 

בניגון הזה.  

הסדר  מתקיים  למעריב  מנחה  בין 
חסידים  מאות  של 770,  הנפלא  ניגונים 
חסידים  ניגוני  ומנגנים  יחד  יושבים 
החסידים  א'  חוזר  בסיום  מעוררים. 

מאמר דא"ח בשפה ברורה. 

לאחר מראות קודש מכ"ק אדמו"ר 
בניגון  התזמורת  פורצת  שליט"א, 
הזאל  לקדמת  ניגש  כולו  והקהל  'יחי' 
שנמשכים  סוערים  אדר  חודש  לריקודי 
השמחה  את  אחח..   .8:00 לשעה  עד 

האדירה שישנה כאן, קשה לתאר. 

התמימים  מתיישבים  הסדר  בזמן 
של  מלכות'  ה'דבר  שיחת  ללימוד 
לשני  זוכים  אנו  כשהשבוע  תצווה, 
ס"ט,  דקבוצה  התמימים  גם  שיחות. 
שנמצאים כאן בכמות נכבדה, מארגנים 
חיים  כך  מלכות.  בדבר  שיעור  לעצמם 

את הדבר מלכות בכל רגע.  

מלך  והוראת  חסידים  וכמנהג 
הלילה  מתקיימת  יום',  ב'היום  המשיח 

נסיעתם  לפני  מיוחדת  התוועדות 
הקודש.  לארץ  מהתמימים  כמה  של 
את  הנותנת  היא  זה,  מסוג  התוועדות 
בכל  כולו  העולם  את  להאיר  הכוחות 
מקום אליו מגיעים, עם האור של 770, 
הנוסעים  המשיח.  מלך  הרבי  של  האור 
עד  הבוקר,  אור  עד  ומתוועדים  יושבים 

לרגע הנסיעה לשדה. 

לחיים! לחיים ולברכה!
השבוע,  של  מלכות'  ה'דבר  שיחת 
אחר  ומצב  למעמד  כולנו  את  הגביהה 
המשיח  מלך  שהרבי  זכינו,  לגמרי... 
לטעום  והאפשרות  הזכות  את  לנו  נתן 
ההסתכלות  הנכונה,  מההסתכלות 

הטהורה, בעיניים זכות, על כל יהודי. 
והשיחה  מלכות  הדבר  שיחת 
מלמדות  זה,  דשבוע  ט"ז  חלק  מלקו"ש 
אותנו מה זה יהודי, ולא רק מה זה יהודי 
בעולמות  למעלה  שהוא  איפה  בשורשו, 
בעולם  כאן,   – בעיקר  אלא  העליונים, 
להיפך  שנראה  מה  כל  עם  הגשמי,  הזה 
אחת  היא  האמת  כאן  גם   –  – וכו' 
ויחידה, שכל יהודי הוא בן של מלך מלכי 
בדרגת  והוא  הוא,  ברוך  הקדוש  המלכים 
'כלה  השנייה:  השיחה  ובלשון  וכו'.  זהב, 

נאה וחסודה'! 
הזכות  את  לנו  שנתת  רבי,  תודה 
מזווית  יהודי  על  להסתכל  לדעת  הזאת, 
רואה  שרבי  איך  יהודי  לראות  נכונה. 

יהודי.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 

לעולם ועד!
מענדי, 770 בית משיח.
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עקר נטוע
מבוטל  לא  חלק  ונטל  חווה',  'פורום  מבכירי  היה  גלנט 
לפתע  אומר  ולחבורתו,  לשרון  ובעזרה  ההתנתקות  בהכנת 
גוש  תפיסה'.  של  עניין  אופי  של  עניין  זה  נטוע  תעקור  'אל 
מהם  ונטיעות  שתילים  מיליוני  השתילים.  ארץ  הייתה  קטיף 
התפרנסו אלפי אנשים נעקרו באכזריות נוראה תחת מגפיו 

הדורסניות של שרון וחבורתו.

מאת שי גפן

"כואב לי לעקור נטוע, 
זה עניין של אופי..."

ויש  דין  המושג "יש  על  נכתב  רבות 
שאדם  "במידה  חז"ל  וכלשון  דיין", 
עם  האחרון  הסיפור  לו".  מודדין  מודד 
הזדמנות  בכל  שהתגאה  מי  גלנט,  יואב 
שותף  והיה  חווה  בפורום  חברותו  על 
שבמכבסת  הגירוש  בתוכנית  פעיל 

המילים נקראה "התנתקות". 

בסוף השבוע נזכרתי בסיפור הידוע  
לתלותו  היהודי  את  שהוליך  כומר  על 
להמיר  הסכים  שלא  לאחר  העץ  על 
לתליינים,  הכומר  אמר  בדרך  דתו.  את 
שיזהרו מלדרוך על הרמשים והתולעים 
מאחר והתורה הזהירה "ורחמיו על כל 

מעשיו"...

צפיתי  כאשר  זה  בסיפור  נזכרתי 
כמעט  שהיה  מי  גלנט,  יואב  של  בראיון 
בתוכנית  גלנט  נשאל  כאשר  רמטכ"ל. 
אותם  הזיתים  עצי  את  עקר  לא  מדוע 
אליהם  ציבוריים  שטחים  באותם  נטע 
פלש, השיב גלנט "כאב לי לעקור נטוע, 
זה עניין של אופי, זה עניין של תפיסה". 

של  מתחסדות  מילים  באותם  ממש 
"צדיק הדור" נזכרתי בסיפור של הגלח. 
ונטל  חווה',  'פורום  מבכירי  היה  גלנט 
ההתנתקות  בהכנת  מבוטל  לא  חלק 
לפתע  אומר  ולחבורתו,  לשרון  ובעזרה 
'אל תעקור נטוע זה עניין של אופי עניין 

של תפיסה'. 

השתילים.  ארץ  הייתה  קטיף  גוש 
מהם  ונטיעות  שתילים  מיליוני 
התפרנסו אלפי אנשים נעקרו באכזריות 
נוראה תחת מגפיו הדורסניות של שרון 

באדמה,  שנטעו  בתים  אלפי  וחבורתו. 
שרון  של  הבולדוזרים  ידי  על  נותצו 
מבלי  נעקרו  יהודים  אלפי  וחבריו. 
שהייתה חמלה כלפיהם. גלנט מדבר על 
צביעות,  כמה  נטוע".  ב"לעקור  הקושי 
זה.  במשפט  יש  לב  ורוע  אכזריות 
מהסיפור  הכומר  של  המשפט  רק  חסר 

"ורחמיו על כל מעשיו". 

שנים   34" גלנט  אמר  בהמשך 
מצפה  אני  ישראל,  מדינת  על  מגן  אני 
עלי".  תגן  המדינה  אחד  נתון  שברגע 
מוערך,  קצין  היית  באמת  היקר,  יואב 
מלבך  שיצא  הזה  הקשה  המשפט  אך 
המתייסר, הקדימו לפניך מתיישבי גוש 
קטיף ואמרוהו בלב קרוע. ממש באותם 
נתתם  לא  וחבריך  אתה  אך  המילים, 
להם את אותו רגע של חסד. לא הגנתם 

עליהם. 

כך  על  הזדעקת  שלך  בראיון 
זווית  מכל  הבית  את  לך  שצילמו 
נהרסו  קטיף  גוש  למגורשי  אפשרית. 
לצלם  מה  היה  ולא  היסוד  עד  הבתים 
ברוב  נמסרו  שחורבותיהם  לאחר  עוד, 

כבוד לחמאס. 

באותו ראיון התרעמת עוד על השר 
'מאפיונר',  אותך  שכינה  איתן  מיכאל 
שפירושו  מאפיונר  לכנותך  אפשר  כיצד 
נאמץ  הבה  יואב,  פשע'?!  בארגון  'חבר 
את הזיכרון ותיזכר יחד אתנו שאי שם 
קטן  בארגון  חבר  היית   ,2005 בשנת 
במחתרת,  המדינה  את  שניהל  וסודי 
שבין  הקומבינטורים  גדולי  ישבו  שם 
היתר המציאו את ה'התנתקות' במטרה 
ממש  לדין.  מהעמדתם  להשתחרר 
בימים אלו המליצה המשטרה להעמיד 

לך  שמוכרים  חברים  מאותם  שניים 
ביותר,  הטובים  חבריך  והם  היטב, 
עומרי וגלעד שרון. אם זכרוני לא מטעה 
ב"פורום  מהמניין  חבר  היית  אותי, 

החווה".  

יתבררו ויתלבנו
השנים,  במשך  ידע  חב"דניק  כל 
להסברה,  קשים  שהיו  הדברים  שאחד 
השלום  הסכם  נגד  הרבי  עמדת  היה 
שעדיף  קר  שלום  יש  והרי  מצרים.  עם 
החזיק  הזה  והשלום  ממלחמה, 
הרבה  נמנעו  ובזכותו  שנה,  שלושים 

פיגועים בגבול הדרומי של ישראל.

המכלול,  את  לראות  במקום 
שחתמה  ההסכמים  הובילו  לאן  להבין 
הערבי  העולם  כמה  עד  כה,  עד  ישראל 
ובזכות  בתחילה  לגמרי  שברירי  היה 
וחזק,  ללגיטימי  הפך  הסכמים  אותם 
לחזק  היום  נחשב  מצרים  שצבא  עד 
מודרני  וגם  הישראלי  מהצבא  יותר 
היא  שמצרים  לראות  במקום  יותר; 
ומעניקה  הפלשתינים  את  שדוחפת  זו 
את  להצית  כדי  עתק  סכומי  להם 
ולהוריד  ישראל  בארץ  האינתיפאדה 
האיסלמית  הבעיה  את  מעליהם 
ולשמוח  לשוש  מעדיפים   – הקיצונית 

בהסכמי ה"שלום" המדומים.

אחד  שיום  בחשבון  לקח  לא  איש 
ייגמר שלטונו של מובארק והכל יקרוס, 
יום  במלחמת  כמו  עבדה  הקונספציה 
הישראלי  המודיעין  קהיליית  כיפורים. 
האחרונים  הדו"חות  גם  כולל  כולה, 
מובארק  של  שמצבו  כך  על  דיברו  שלה 
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לבנו  השלטון  את  מעביר  והוא  מצויין 
שהנה  בטוחים  היו  הישראלים  ג'מאל. 
ובינתיים  דור,  שנות  לעוד  יימשך  זה 
למסור  ונמשיך  בחול  הראש  את  נטמון 
משמיים  אבל  הכיוונים.  מכל  שטחים 
פוצצו את המורסה הזאת כדי להראות 
ובעיקר  ערבי,  מנהיג  של  ערך  שווי  מה 
בשעת  ארה"ב  על  לסמוך  ניתן  כיצד 

אמת. 

התהליכים  שכל  תפילה  כולנו 
המסקנה  וברחמים.  בחסד  ייגמרו 
שלנו מכל העניין היא, שיש ללחום ולא 
גם  ישראל  ארץ  של  הנושא  בכל  לוותר 
ויציב.  פורח  וורוד,  שהכל  נראה  כאשר 
קעמפ  של  הנושא  שבכל  סוד  זה  אין 
היחיד  המשיח  מלך  הרבי  היה  דייוויד 
שזעק בעוד שכולם עמדו מהצד והעדיפו 
להקשיב למשק כנפי ההיסטוריה. הרבי 
זעק אז שזאת צרה שלא הייתה ליעקב 
ההנהגה  החלה  וכי  לעם,  היותו  מיום 
אך  לפניו',  לנפול  'החילות  של  באופן 

כולם שתקו.

רק  לא  הייתה  האחרונה  ההפיכה 
כדי  אלא  העתידי,  הלקח  לגבי  טובה 
של  הבדולח  עיני  כיצד  יבין  שהציבור 
מהכוח  דווקא  מראש.  הכל  צפו  הרבי 
ולהוכיח  קדימה  לצעוד  עלינו  הזה 
במסירת  הסכנה  כמה  עד  לכולם 
שטחים היא מוחשית, ולא לקנות מצגי 
שווא, גם אם הם נראים ממבט ראשון 

מבטיחים. 

את  מצרים  הפסיקה  קודש  בשבת 
מארץ  בהתנתקותה  ראשון  כשלב  הגז 
הרבי  לטובה.  שזה  אומר  ואני  ישראל, 
אל  פנה  המדרש "ולא  את  תמיד  הזכיר 
שנתנתק  ככל  מצרים".  זה   – רהבים 
ה"שלום"  והשקר  מצרים  מקליפת 
השנים,  במשך  אותנו  שהאכילו  הגדול 
לבדד  עם  נהיה  כאשר  לנו.  ייטב  כן 
ישכון ובגויים לא יתחשב, או אז נראה 

את ישועת ה' כהרף עין.   

מצרים מאמנת מחבלים 
הסכם  קיימה  שלא  רק  לא  מצרים 
חתרה  אלא  ישראל,  עם  "קר"  שלום 
ובמשך  השנים,  במשך  ישראל  תחת 
תקופה ארוכה אף אימנה מחבלים כדי 

שיתנכלו לעם ישראל!

אמר  תשמ"א  שמיני  פרשת  בשבת 
שכולם  מה  שכל  לציין  שיש  הרבי, 
מעלליה  על  הזה  היום  עצם  עד  יודעים 
תחילה  בכוונה  מושתק  מצרים,  של 

אמין  מצרים  עם  שהשלום  להוכיח  כדי 
ויציב, כביכול. 

הכניסו  המצרים  בלבד:  זו  "ולא 
אש"ף  מחבלי  את  אלו  לשטחים 
ומאמנים אותם שם בתכסיסי מלחמה 
טרוריסטים!  להיות  אותם  ומכשירים 
גבול  על  (הנמצאים  שטחים  באותם 
 – למצרים  שהחזירו  ישראל)  ארץ 
מפורשת  במטרה  מחבלים,  מחנכים 
מראים  ואף  מסויים,  למקום  לנסוע 
בערב  או  בירדן  לא  המקום;  את  להם 
ולבצע  פלוני,  במקום  אלא  הסעודית, 

שם מעשי חבלנות רחמנא-ליצלן!!!"

נעשים  אינם  אלו  טרור  "ואימוני 
להבדיל,  שבני-ישראל,  (כפי  בסתר 
היו לומדים במרתפים ברוסיה) – אלא 
מאמנים את המחבלים בגלוי לעין-כל, 
שבעיתונים  רק  מזה!!!  יודעים  וכולם 
אין   – ישראל  בארץ  הרואים-אור 
חוץ  בעיתוני  אך  זאת.  לפרסם  מרשים 
לארץ כתבו על כך. וכאשר שואלים את 
אותם יהודים שהחזירו את השטחים, 

עונים   – על-כך?  לענות  להם  יש  מה 
הם תירוץ מן המוכן: להד"ם – לא היו 

דברים מעולם!" 

 – אלו  עובדות  להם  "וכשמראים 
אומרים הם: די בכך שראינו זאת, ואין 
ישנם  על-כך;  ולדבר  להמשיך  צורך 
לדבר  שצריך  יותר  חשובים  דברים 
אינה  עצמה  מצרים  אפילו  עליהם! 
אלא   – אלו  בשטחים  אש"ף  את  רוצה 
לשם  שיקבלו  מבחוץ  עליהם  שלחצו 
שמבואר  מה  ועל-דרך  המחבלים.  את 
בנוגע לזקני מואב וזקני מדין – "לעולם 
אבל   – לזה"  זה  שונאים  ומדין  מואב 
בני- נגד  להילחם  צריכים  היו  כאשר 

הוא  וכך  התאחדו.  כולם   – ישראל 
בדיוק בנוגע למצרים ואש"ף."

(שיודעים  זאת  כל  "ולמרות 
שאש"ף נמצא שם וכוונתם האמיתית) 

אף  זאת  (ומעלימים  מזה  מתעלמים   –
החזרת  שעל-ידי  וטוענים  מאחרים) 
רחמנא- שלום!!!  נעשה   – השטחים 

ויהי-רצון  שכזה!!!  לשלום  ליצלן 
לאחר   – ולהבא  מכאן  שלכל-הפחות 
ממסירת  שנגרמו  הצרות  כל  את  שראו 
לחלוטין  יחדלו  אזי   – השטחים 

מהחזרת השטחים".

ספק-חיוך)  (או  'חיוך'  "תמורת 
לסכנת- להכניס  הוא  מוכן   – מהגוי 

נפשות שלש וחצי מיליון יהודים, היה 
שלגויים  מאחר  והנה,  תהיה!!!  לא 
אשר  לומר,  מוכרח  לכן,   – בחירה  אין 
שליחת  כמו:  בשטחים  שאירע  מה  כל 
הכנסת  לשם,  מצריים  צבא  אנשי 
בהם  שחזרו  הענינים  ושאר  אש"ף 
שהקב"ה  נסיון  רק  הוא   – מהבטחתם 
עד  לנסותם   – לבני-ישראל  העמיד 
נחותים  יהודים  יהיו  היכן,  ועד  מתי 
בפני הגוים! – עד מתי ימשיכו למסור 
סכנה  לאיזו  שרואים  אף   – שטחים 

הובילו!"
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בקהיר החלה המחאה כתוצאה מכך ששלושים אלף איש 
התכנסו בכיכר העיר ופתחו בהפגנה בלתי חוקית. הם לא 

פחדו מהמכתז"יות, לא מהאלות, וגם לא ממכות הרצח 
של השוטרים. הם מחו מדם ליבם על מה שלדעתם הוא 

עוול נורא, והמחאה העממית הזו ניצחה. 

מאת: שלום בער קרומבי

בין כיכרות קהיר 
לכפר מימון

עדיין נ אלו,  שורות  לכתיבת  כון 
הסערה  תיגמר  כיצד  ברור  לא 
לנו  הזה,  בשלב  אך  במצרים. 
יהיו  מה  משנה  לא  מספיק.  זה 
למדנו  המסר  שאת  הרי  ההתפתחויות, 

– ובגדול. 

את  לנו  מוכרים  שנה  שלושים 
ההוכחה  בתור  מצרים  עם  השלום 
השלום  שהסכמי  לכך  ביותר  הטובה 
הערובה  הם  הערביות  שכונותינו  עם 
 – עובדה  ישראלי.  לביטחון  היחידה 
מצרים  עם  שהשלום  בשמאל –  טוענים 

מחזיק מעמד.

הזו  הקביעה  האחרון,  בשבוע 
עוד  לדבר  יוכל  לא  אחד  אף  התפוצצה. 
על השלום הבטוח עם מצרים. בלשכות 
אלופי צה"ל כססו בשבועות האחרונים 
לכל  והתכוננו  בעצבנות  ציפורניים 
גם  ישראל  ממשלת  אפשרי.  תרחיש 
ולראשונה  מובארק  עם  פעולה  שיתפה 
צבא  של  כוחות  נכנסו  ההסכם  מאז 
מחשש  זאת  כל  סיני.  לאזור  מצרים 
שיכלה  ממצרים,  שלטונית  למהפכה 
צפויים.  בלתי  תרחישים  עימה  להביא 
להרגיע  ניסה  הממשלה  ראש  אמנם 
מצרים  עם  הקר  שהשלום  והצהיר 
אלו  שהיו  ברור  אך   – מצב  בכל  יימשך 
רק הצהרות בלבד. בחדרי חדרים נכנסו 
כל  ממש.  של  לבהלה  הביטחון  ראשי 
כולל   – השולחן  על  עמדו  האופציות 

מצרים  את  שיהפוך  מוסלמי  שלטון 
לאיראן 2  – בדיוק כמו שהתריע הרבי 

לפני שלושים שנה.

של  הסכנה  נגד  התריע  כשהרבי 
את  בחשבון  לקח  הרבי  סיני,  החזרת 
התגלתה  פעם  שוב  התסריטים.  כל 
ראיית קודשו האלוקית של נביא הדור, 
המנהיגים  של  הרוח  קצרות  ומנגד 
אחד  התממשו  וכולם   – הישראלים 
הנפט  מונופול  שנרצח,  סאדאת  לאחד: 
שבוי  העולם  את  שהפך  הערבים  של 
בידי המוסלמים, שטחי האימון לצה"ל 
ביטחון  נפגע  מכך  וכתוצאה  שנאבדו 
החדש-ישן,  האיום  גם  וכעת  המדינה; 
החלפת  של  ביותר,  המשמעותי  ואולי 
ממשל  מול  ועמידה  במצרים  השלטון 

שיהיה עוין בגלוי.

שלושים שנות אשליה
לחלוטין  שונה  המצב  שכעת  רק 
אז  אם  שנה.  שלושים  לפני  שהיה  ממה 
היה לעם ישראל יתרון צבאי ובינלאומי 
צבא  להם  יש  שהיום  הרי  מצרים,  מול 

מפותח ומשוכלל לא פחות מצה"ל.

שנה  מידי  מעניק  האמריקני  הסיוע 
שווה  תמיכה  ולמצרים  ישראל  לארץ 
לפיתוח הצבאות. כך שבכל פעם שצה"ל 
זכה במענק כספי ושיכלל את האיום על 
לפיתוח  מצרים  גם  זכתה  ערב,  צבאות 

שהגיע  אמריקאי  מטוס  כל  על  צבאה. 
וכל  למצרים,  זהה  מטוס  הגיע  לצה"ל, 
פיתוח אמריקאי שהגיע למזרח התיכון 
מצרים  צבא  בין  בשווה  שווה  חולק 

לצה"ל.

הלב  שמשאלת  לומר  אפשר 
כשהגיע   – סאדאת  אנואר  של  הגדולה 
יד  להושיט  וביקש  ישראל  לארץ 
בינלאומית  הכרה  הייתה   – לשלום 
הצליח  הוא  הזה  ובמישור  במצרים; 
ארץ  גם  איבדה  הדרך  שעל  רק  בגדול. 
לביטחון  אסטרטגיים  נכסים  ישראל 
על-ידי  כיום  מאוימת  וכשהיא  הארץ, 
יתרונות  מספר  למצרים  יש  מצרים, 

משמעותיים עלינו.

עם  ה"שלום"  אשליית  ניפוץ  לכן 
הרי  בכך.  מה  של  דבר  אינו  מצרים, 
לדמשק,  הדרך  כל  ביבי  רץ  בחסותה 
אסד,  עם  ל"שלום"  להגיע  בניסיון 
לוותר  שווה  שיהיה  לנו  מספר  כשהוא 
על רמת הגולן – כי "הרי גם עם מצרים 

הצלחנו להגיע לשלום".

הזה  השקר  שנה  שלושים  במשך 
שירת את תעמולת השמאל ואנו עמדנו 
בשבועות  מוחצת.  תשובה  חסרי  מולו 
בבת  בלהבות  עלה  הוא  האחרונים 
בבירור  כולם  רואים  עכשיו  אחת. 
מדם  הרבי  שזעק  השיחות  שעשרות 
ליבו נגד ההסכם עם מצרים, לא עסקו 
רק במישור הרוחני ובתרחישים שאיננו 
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יכולים להבין. 

הוא  שההסכם  התריע  הרבי  כאשר 
ראה  בציון,  היושב  לעם  קיומית  סכנה 
הבין  קודשו  ובראיית  למרחוק,  הרבי 
שמחכה  האמיתית  הסכנה  גודל  את 

מבעד לשלושים שנות אשליה.

השלום מתפוצץ לנו בפנים
עם  בסדר  היה  הכל  עכשיו  שעד  לא 
מצרים. כמו שאמר הרבי, הרי עוד לפני 

את  מצרים  הפרה  ההסכם,  ביצוע 

התחייבויותיה  את  ורמסה  בו  הנכתב 
מדובר  היה  בתחילה  ישראל.  לממשלת 
רק על הצבת כוחות צבא בסמוך לגבול 
הלכה  הזמן  עם  אך  ההתחייבות.  נגד   –
במאבק  מרכזי  ציר  ונעשתה  מצרים 

הטרוריסטי נגד ארץ ישראל.

להימצאותנו  האחרונות  בשנים 
בגוש-קטיף, היה ציר-פילדלפי – כלומר 
הגבול עם מצרים באזור עזה – המקום 
למרבה  ישראל!  בארץ  ביותר  המסוכן 
אמור  שהיה  זה,  ציר  דווקא  האבסורד 
שלום,  מדינת  עם  בטוח  בגבול  להיות 
של  כבד  מחיר  וגבה  המוות  ללוע  הפך 
לא  מצידה  כשמצרים  הי"ד,  חיילינו 

עושה כמובן מאום לשנות את המצב.

שקורה  למה  בקשר  גם  הדין  הוא 
מאפשרת  שמצרים  הנשק,  מנהרות  עם 
למחבלים לנהל באין מפריע ובמסגרתם 
להמשך  הטרור  ארגוני  מתחמשים 

המלחמה בארץ ישראל.

שהתפוצצות  בוודאות  לומר  ניתן 
הייתה  לא  עזה  רצועת  מצד  הטרור 
הארור  ההסכם  לולא  להתפתח  יכולה 
עם מצרים. בחסות ה"הבנות" שהושגו 
למצרים  ישראל  נתנה  בקעמפ-דייוויד, 

עזה  רצועת  עם  העדין  הגבול  על  לפקח 
ולהעלים עין ביודעין מתעשיית החבלה 
הישראלי  מהצד  המחבלים  שפיתחו 
לטרור  שאפשרו  התנאים  אלו  והמצרי. 
למימדים  ולגדול  להתפתח  העזתי 
ערי  כל  על  ולאיים  שכאלו  מחרידים 

הדרום – וכמעט עד לגוש-דן.

בפנים  לנו  התפוצצה  כשעזה 
'עופרת  מבצע  את  לבצע  ונאלצנו 
בארץ  המדינאים  העזו  לא  יצוקה', 
המקום  על  היד  את  להניח  ישראל 

אצבע  ולהפנות  הבעיה  של  האמיתי 
כעת,  אולי  מצרים.  כלפי  מאשימה 
השלום  והסכם  רעוע  כך  גם  כשהמצב 
כשאף   – הופכין  לה  שאין  כאבן  עומד 
לכבד  מתכוון  באמת  לא  במצרים  אחד 
לילד  ישראל  ממשלת  תקרא   – אותו 
את  הפרה  שמצרים  ותודיע  בשמו 
ההסכם כבר לפני שנים בהפרה חמורה.

מצרים  עם  ההסכם  גבה  עכשיו  עד 
עשרות  ישראל.  מעם  קשה  מחיר 
שהגיעה  בתחמושת  נרצחו  יהודים 
שטיפחה  העזתי  הטרור  ממצרים, 
מכל,  והגרוע  ישראל,  בערי  פגע  מצרים 
הישראלי  החוסן  את  שניצח  הטרור  זה 
מגוש- המבישה  הבריחה  את  והביא 

אסונות  עלינו  המיטה  שמאז  קטיף, 
נוספים כמגדל קלפים.

איתות  היא  האחרונה  המהפכה 
להתעשת מהמשחק שכביכול יש הסכם 
שלום עם מצרים ולהפסיק את ההצגה. 
לממשלת  יאפשר  הזה  בכיוון  צעד  רק 
היציב  הביטחון  את  להשיב  ישראל 
הטרור  מפלצת  של  האיום  את  ולגדוע 
שישראל  פעם  שבכל   – עזה  רצועת  של 
ארגוני  מתחזקים  זה,  משטח  נסוגה 

הטרור שם יותר.

בין כיכרות קהיר לכפר מימון
ללמוד  נוסף  מסר  יש  זאת,  מלבד 

מהמהומות במצרים.

הקודש,  בארץ  כאן  שנים,  שש  לפני 
ראש  לעצור  עממית  מחאה  ניסתה 
מאות  שעקר  מטורף,  מעשה  ממשלה 
כנסת  בתי  החריב  יהודיות,  משפחות 

והפקיר את ביטחון המדינה. 

כאשר  היה  המחאה  משיאי  אחד 
ם  י ע ב ר א

אלף איש התכנסו בכפר מימון 
את  ולבטל  לגוש-קטיף  להגיע  במטרה 
המנהיגות  התקפלה  לבסוף  אך  העוצר. 
(מכונות  המכתז"יות  האלות  מול 
והמחאה  הפגנות)  לפיזור  המים  יריית 

התמסמסה.

החלה  זאת,  לעומת  בקהיר 
ששלושים  מכך  כתוצאה  המחאה 
ופתחו  העיר  בכיכר  התכנסו  איש  אלף 
פחדו  לא  הם  חוקית.  בלתי  בהפגנה 
לא  וגם  מהאלות,  לא  מהמכתז"יות, 
מחו  הם  השוטרים.  של  הרצח  ממכות 
עוול  הוא  שלדעתם  מה  על  ליבם  מדם 

נורא, והמחאה העממית הזו ניצחה.

גם בנושא זה צריך להקשיב לנשיא 
אמיתית  למחאה  שהתחנן  הדור  ונביא 
הרבי  הארץ.  שלימות  בנושא  ותקפה 
עוזרות  שהמחאות  יודע  שהוא  אמר 
בהם  מתחשבים  מעשה  בשעת  וכי 

ב"חלונות הגבוהים". 

לנו  יהיה  היל"ת,  הבא,  בסיבוב 
ממי ללמוד. נוכל לחקות את המפגינים 
שעמדו  קהיר,  בכיכרות  הנחושים 
והצליחו  שלהם  מחאתם  על  במסירות 

להכניע שלטון מושחת.
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חודש אדר בקהילות אנ"ש: 

מרבים בשמחה
כך  בשמחה"  מרבים  אדר  "משנכנס 
דברי  לאור  ובפרט  ישראל,  תפוצות  בכל 
ימי  ששים  יש  בה  מעוברת,  בשנה  הרבי 
מתקיימים  לכך  בהתאם  רצופים.  שמחה 
שמחה  ריקודי  א'  אדר  חודש  מראש  החל 
בקהילות אנ"ש ובמוסדות החינוך השונים. 

הרב  בהנהלת  וזמרה"  שירה  "מטה 
ערב  מידי  מארגן  ראפ,  מנחם  יקותיאל 
במוצאי   .770 חיינו"  ב"בית  שמחה  ריקודי 
לאחר  מיד  הריקודים  מתקיימים  שבת 
 10:00 השעה  לאחר  החול  ובימי  התפילה, 
לריקודים,  מגיעים  רבים  תושבים  בלילה. 
הבלתי-רצויים  העניינים  כל  את  לבטל  כדי 

על ידי שישים ימי השמחה.

ארגון 'התאחדות החסידים לקבלת פני 
תעמולה  השישית,  השנה  זו  מקיים  משיח' 
בהתאם  בשמחה,  להוסיף  מאסיבית 
שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  של  להוראותיו 
ובפרט ע"פ ההוראה בשיחת ה'דבר מלכות' 
בכל  "להוסיף  ה'תשנ"ב:  תרומה  לפרשת 
להביא  ברורה  מטרה  מתוך  שמחה",  עניני 
שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  התגלות  את 

תיכף ומיד.

הופצו  עין  מרהיבות  צבעוניות  כרזות 
דברי  מתנוססים  ובהן  הארץ  רחבי  בכל 
על  קודשו  ומענות  השמחה  במעלת  הרבי 
קהל  בתשנ"ב-ג.  ב- 770  מהריקודים  דו"ח 
אנ"ש והתמימים מוזמן להצטרף לריקודים 
גמור  בבטחון  המקומות  בכל  שיתקיימו 

שנפעל ע"י השמחה את הגאולה.

רשימה  בזה  מובאת  הציבור,  לתועלת   
ריקודי  יערכו  בהם  המקומות  של  חלקית 

שמחה ברחבי הארץ:

ירושלים – כל ערב בשעה 21:45 בהיכל 
בבית   – צפת   • חב"ד  אמת  תורת  ישיבת 
הכנסת היכל לוי יצחק בקרית חב"ד אחרי 
גדולה  הישיבה  בהיכל  ערבית.  תפילות 
לנער  חנוך  בישיבת   .21:45 בשעה  ערב  בכל 

בשעה 20:30  להאיר'  ב'נרות  בשעה 20:45. 
• לוד – כל ערב ובהרחבה בליל שישי בשעה 
ערב  כל   – חיפה   • תות"ל  בישיבת   21:45
ברק  בני   • הישיבה  בזאל   21:45 בשעה 

 •  21:30 בשעה  קטנה  בישיבה  ערב  כל   –
בישיבה  ב21:30  ערב  כל   – עילית  נצרת 
גדולה  הישיבה  בהיכל  ובשעה 22:00  קטנה 
 21:30 בשעה  ערב  כל   – שמואל  קרית   •
ערב  כל   – לציון  ראשון   • הישיבה  בהיכל 
בהיכל   22:30 השעה  עד   22:00 מהשעה 
בשעה  ערב  כל   – יהודה  אור   • הישיבה 
ערב  כל  אלעד–   • הישיבה  בהיכל   21:30
ובהרחבה בליל שישי בשעה 21:45 בישיבת 
 21:30 בשעה  ערב  כל   – רחובות   • תות"ל 
בהיכל הישיבה קטנה וכל ערב בשעה 21:45 
בשעה  ערב  כל   – נתניה   • דעת  בישיבת 
ערב  כל  גת –  קרית  הישיבה.  בהיכל   21:30
הר  נחלת   • הישיבה  בהיכל   21:30 בשעה 
חב"ד – כל ערב בשעה 21:20 בבית הכנסת 
רמת   • קטנה  בישיבה  וב21:30  המרכזי 
אביב – כל ערב בשעה 21:45 בהיכל הישיבה 
• כפר חב"ד – כל ערב לאחר תפילת ערבית 
בבית הכנסת בית מנחם. במוצש"ק ברחבת 
ביהכנ"ס נחום יצחק מיד אחרי הוידאו. כל 
כל   – אילת   • גדולה  בישיבה  ב21:45  ערב 
כל   – ביתר  ערב בשעה 21:45 בישיבה • 
 – שבע  באר   • בישיבה   21:30 בשעה  ערב 

בכל ערב בהיכל הישיבה בשעה 21:45.

66   • ז' אדר א' ה‘תשע“א
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פרדס חנה: התוועדות קבלת פנים לשליח החדש
לשלוחים  פנים"  "קבלת  התוועדות  נערכה  בפרדס-חנה 
בוטמן  הרב  ורעייתו.  בוטמן  זלמן  שניאור  הרב  החדשים: 
בשיתוף  פרדס-חנה-כרכור  חב"ד  בית  מטעם  במקום  יפעל 
לצד  קורנט.  יוסף  הרב  הוותיק  השליח  של  ובניהולו  פעולה 
רענון ותגבור הפעילות החב"דית הקיימת ביישוב, יושם דגש 

מיוחד על הפעילות עם הדור הצעיר ובני הנוער. 

השלוחים  הורי  גם  השתתפו  שבט,  בכה'  שנערך  באירוע 
חב"ד  ישיבת  ראש   – בוטמן  יצחק  יוסף  הרב  החדשים: 
ברחובות  חב"ד  מוסדות  מנהל   – שחר  אלימלך  והרב  בלוד 
הכבוד  אורח  האירוע.  את  לכבד  שבאו  מהאזור  שלוחים  וכן 
באירוע היה סבו של השליח החדש, הרב שלום דובער בוטמן 
מת"א, שריתק את הנוכחים בסיפורים על הרבי, שהבהירו: 

חב"ד לא משאירה אף יהודי מאחור.

הצלחה  החדשים  לשלוחים  מאחלת  משיח'  'בית  מערכת 
שנותרה:  היחידה  בשליחות  ובעיקר  תפקידם,  במילוי  רבה 

קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

מאות במכירה סינית לטובת קרן חתן וכלה
במוצאי שבת פרשת תרומה, נהרו מאות מתושבי שכונת 
המלך קראון הייטס לדינר השנתי של ארגון 'קרן שמחת חתן 
תוכנית  כלל  הערב  תורה'.  'אהלי  באולמי  שהתקיים  וכלה' 
בית,  וכלי  יוקרתיים  רהיטים  על  סינית  מכירה  מרתקת: 
מוצרי אלקטרוניקה וחשמל, כלי כסף ותכשיטים, ועוד מגוון 

רחב של מוצרים יקרי ערך. 

שנפתח  המרכזי  למושב  הקהל  התיישב  המכירה  בסיום 
המשתתפים  נהנו  מכן  ולאחר  הרבי,  של  מכתב  בקריאת 
על  וידאו  סרטי  הוקרנו  הערב  במהלך  מגוונת.  מתכנית 
לקראת  וכלות  לחתנים  לסייע  כמטרה  לעצמו  ששם  הארגון 

החתונה.

250 צעירים בשבתון עם חב"ד
ארצות  רחבי  מכל  יהודים  צעירים  וחמישים  מאתיים 
הברית, התכנסו בקראון הייטס לקראת שבת פרשת תרומה, 
 Cteen ארגון  מפעילות  כחלק  וחוויתי,   רוחני  שנתי  למפגש 
– רשת חב"ד לצעירים. את יום שישי ניצלו הצעירים לסיור 
הכותרת היתה ללא  החירות, אך גולת  במנהטן ופסל  מרתק 
ספק השבת אותה חוו בקראון הייטס שכונת המלך, באוירה 

חסידית אמיתית.

יוזמה חדשה במוסקבה: האייפון היהודי לשבת
תחת הכותרת "שבת שלום" יוצאים כעת במיזם חדש בין 
צעירי מוסקבה היהודים על שמירת השבת.  לשם כך, גוייס 
ה"אייפון", כאשר שלטים מעוצבים בסגנון מכשיר האייפון, 
את  לשבת,  ההכנות  את  וצבעים,  ציורים  באמצעות  מסביר 

מצוות השבת והדברים האסורים להיעשות בשבת קודש. 

עומדים  ומאחוריו  וישיר,  קליט  אך  קצר  הוא  המסר 
אהרן  ומר  מירצקי  אריה  ר'  פלונסקי,  שלמה  ר'  השלוחים 
אלפי  למען  אירוגנים  מספר  ומנהלים  הפעילים  אהרונוב, 

הצעירים היהודים במוסקבה.

הרב והאימם של עכו סיכמו: 
יש לחזק האמונה בבורא עולם

מהעיר  גזאר  אל  מסגד  של  הראשי  והדרשן  האימם 
רב  של  ללשכתו  הגיע  עסאי  סמיר  השיי'ח  עכו  של  העתיקה 
יצחק  נתן  הרב  בעכו  חב"ד  מוסדות  ומנכ"ל  חב"ד  קהילת 
אוירכמן לביקור בבית חב"ד ביחד עם משלחת מנכבדי העיר. 

האימם  של  ודיון  אסיפה  נערכה  הביקור  במהלך 
יוסף  והרב  אוירכמן,  יצחק  נתן  הרב  עם  ביחד  והמשלחת 
מקמל סמנכ"ל המוסדות, והרב אברהם הרוש מנהל מוסדות 
חינוך חב"ד עכו כיצד לחזק את האמונה בבורא עולם לאור 
אלו  בימים  העולם  את  שפוקדים  רגילים  הבלתי  המאורעות 
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והוחלט  וכו'.  בעולם  במהפכות  שמתבטאים  באזורנו  ובפרט 
בדברים  ולהוסיף  להתאחד  צריכים  הגורמים  שכל  אחד  פה 
להרבות  נח,  בני  מצוות  שבע  קיום  ובהם  לטובת  תכליתיים 
במעשי צדקה וחסד, ביקור חולים, עזרה לזולת ובתי תמחוי 
לתלמידים  סיוע  הדתות,  מכל  האוכלוסייה  כלל  לטובת 

מצטיינים מכל החוגים ומתן פרסים.

המצב  כי  השעה  שזו  ותקווה  אמונה  מתוך  זאת  כל 
איש  שבין  וביחסים  בהתנהגות  מהותי  שינוי  דורש  העולמי 
לרעהו ובעיקר חיזוק האמונה בבורא עולם כשהאימם מדגיש 
שהאמונה באל אחד וקיום שבע מצוות בני נח זה חלק בלתי 

נפרד מהדת והאמונה.

הדרך  להמשך  מעשיות  בהחלטות  הסתיימה  הפגישה 
בשיתוף כל הגורמים.

הציץ ונפגע: ביקר בבית חב"ד ותרם מיליון דולר
יוקם  דולר,  מליון   6 של  בעלות  חדש,  חב"די  מרכז 
במקום.  יהודים  סטודנטים  בקרב  הפועל  ייל  באוניברסיטת 
ברגר,  בראד  תרם  החדש  המרכז  הקמת  לצורך  דולר  מליון 
שבת  בסעודת  שביקר  לשעבר,  וכדורסלן  עסקים  איש 
שנערכה בבית חב"ד באוניברסיטת ייל, והתרשם מהפעילות 

המנוהלת במקום על ידי השליח הרב יהושע רוזנשטיין.

"לא ראיתי כזה דבר מעולם. ריגש אותי לראות תלמידים 

באמת  זה  למורשתם.  להתחבר  המבקשים  חילונים  יהודים 
של  תרומה  הענקת  על  הודיע  הוא  השבוע,  לבי".  את  משך 

מליון דולר. 

חב"ד  בית  את  שהקים  רוזנשטיין,  הרב  השליח 
הגדולה  התרומה  כי  אומר  שנים,   9 לפני  ייל  באוניברסיטת 
את  לחזק  המבקש  פילנתרופ  של  לשאיפה  סמל  היא  שקיבל 

החיים היהודיים.

בזכות חב"ד: גם ליהודי רוסיה יש תהילים
שתורגם  תהלים,  ספר  הדפוס  ממכבש  יצא  השבוע 

לראשונה בהיסטוריה, כולל פירוש רש"י – לשפה הרוסית.

מרהיבת  בצורה  עוצב  עמודים,  כאלף  הכולל  הספר 
מזמורי  כאשר  וקריאה,  לימוד  לתפילה,  מאוד  ונוחה  עין 
פירוש  כולל  תרגומם,  עם  והן  ככתבם  הן  מופעים  התהלים 

רש"י מתורגם – על כל עמוד ועמוד.

איגוד  ודובר  "לחיים"  מו"ל  עומד  הפרויקט  בראש 
הקהילות היהודיות בחבר העמים הרב ברוך גורין, כשלצידו 
במסגרת  שם.  בעלי  ומומחים  חכמים  תלמידי  של  רחב  צוות 
ספרים,  מאות  משלש  למעלה  לאור  ויצאו  תורגמו  הפרויקט 
ועוד  מהרמב"ם  חלקים  כמה  תורה,  חומשי  חמשה  ובראשם 

רבות.

מופצים  להם,  שקדמו  אלו  גם  כמו  החדשים,  הספרים 
העמים,  חבר  בכל  הפזורות  היהודיות  הקהילות  מאות  בין 
העמים"  בחבר  היהודיות  הקהילות  "איגוד  במסגרת 

בנשיאות הנגיד ר'  לוי לבייב.
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אריסטוקרט – רואים את הנולד

של  התינוקות  מוצרי  אריסטוקרט.   להכיר,  נעים 
אריסטוקרט, איכותיים, מוקפדים עד הפרט האחרון ובעיקר 

– 'ידידותיים'... 

לשיווק  חברה  והינה  בשנת 2000  הוקמה  "אריסטוקרט" 
מוצרים מקטגוריות שונות, בדגש על מוצרי תינוקות שונים.

חשיבה  של  מושלם  שילוב  הינם  "אריסטוקרט"  מוצרי 
להתאמה  מוצר,  כל  של  ביותר  הקטנים  לפרטים  עד  קפדנית, 
עם   יחד  והתינוק  האימא  של  המדויקים  לצרכיהם  מושלמת 

חיסכון מבחינה תקציבית.

האכפתיות  "הנשמה",  הוא  "אריסטוקרט"  של  ייחודה 
והמוצרים  היצור  תהליכי  תוך  אל  המוטמעים  והחשיבה 
סולם  בראש  הינה  הלקוחות  של  רצונם  שביעות  עצמם. 

העדיפויות והיא מתבטאת בשרות אמין, מסור ומדויק.  

רחבה  ותפוצה  הארץ  רחבי  בכל  לקוחות  לאריסטוקרט 
השיווק  רשתות  על  דגש  עם  השונות  השיווק  ברשתות 

החרדיות. 

מוצרים   200 מעל  ללקוחותיה  החברה  מספקת  כיום, 
בקטגוריות הבאות:

אביזרי תינוקות – כל האביזרים הנדרשים לתינוק,   •
החל מהולדתו, ועד לאזור גיל 4. בקבוקים, מוצצים, נשכנים, 
פי  על  מיוצרים  המוצרים  וכד'.  אימון  כוסות  ניילון,  סדיני 
ועומדים  במיוחד,  גבוהה  באיכות  בינלאומיים  סטנדרטים 

בכל התקנים.

אביזרי ניקוי משובחים – כגון: כפפות מכל הסוגים,   •
פלא  ספוג  יפניות,  כריות  איכותיות,  מיקרופייבר  מטליות 

ועוד.

ניקוי נעליים – משחות בגדלים שונים, נוזלי נעליים   •
בארבעה צבעים, מבריק נעליים, משחה+ ידית ועוד.

כלי בית– מגבים, ספלים, כפות אשפה סוגים שונים   •
ועוד. באיכות גבוהה.

כל  (כמעט)  בתוכה  הכוללת  רחבה  קבוצה  היגיינה–   •
מה שנדרש עבור ההיגיינה. החל ממברשות שיניים ומברשות 
שיער  וכלה בטישו ובספוגי רחצה. בתוך הקבוצה קיימת תת 
הנקה,  רפידות  כגון:  לנשים:  היגיינה  שהיאמוצרי  קבוצה 
רשתוניות, רצועות להסרת שיער, מסירי איפור למיניהם ועוד

אריסטו  רט
baby
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נולדו במזל"ט
אדרעי,  יוסף  ר'  למשפחת   •
ירושלים – להולדת הבן; ולזקניהם 
כ"ק  שליח  אדרעי,  ישר  ר'  משפחת 
ר'  משפחת  נתיבות;  מה"מ  אד"ש 

דוד סודרי, ירושלים.

קראון  אוקינוב,  דוד  ר'  למשפחת   •
ולזקניהם  הבן;  להולדת   – הייטס 
אוקינוב,  מענדל  מנחם  ר'  משפחת 
דוד  ר'  משפחת  הייטס;  קראון 
חב"ד;  כפר  לסלבוים,  אברהם 
משפחת ר' אברהם אהרן שיינברגר, 
ג'ורג'  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח 
גרליץ,  דוד  ר'  משפחת  טאון; 
דימינסקי,  הינדא  מרת  ירושלים; 

ירושלים.

ביתר  אורני,  חיים  ר'  למשפחת   •
ולזקניהם  הבן;  להולדת   – עילית 
ר'  משפחת  צפת;  אורני,  משפחת 
משפחת  ירושלים;  ביר,  אריה  צבי 

ר' יוסף יהודא מרטון, ירושלים.

• למשפחת ר' רועי אליצור, רחובות 
– להולדת הבן.

בנימינסון,  חיים  ר'  למשפחת   •
קראון הייטס – להולדת הבן.

שליח  ברגמן,  שמעון  ר'  למשפחת   •
נובוגרוד,  ניז'ני,  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
ולזקניהם  הבן;  להולדת   – רוסיה 
ירושלים;  ברגמן,  יעקב  ר'  משפחת 

מרת העניא קרניאל, כפר חב"ד.

יהודה  זאב  ר'  למשפחת   •
הבן;  להולדת   – צפת  ברנשטוק, 
ברנשטוק,  משפחת  ולזקניהם 
ירושלים; משפחת ר' וועלוועל פסח 

מרנץ, כפר חב"ד.

• למשפחת ר' מור ברק, ירושלים – 
להולדת הבן.

• למשפחת ר' מרדכי גורליק, שליח 
המושבות,  אם  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
הבן;  להולדת   – תקווה  פתח 
דובער  שלום  ר'  משפחת  ולזקניהם 
משפחת  חב"ד;  הר  נחלת  גורליק, 
חנה  בית  מנכ"ל  רסקין,  שלמה  ר' 
דובער  שלום  ר'  משפחת  צפת; 

רסקין, כפר חב"ד.

ר'  למשפחת   •
ר  ד נ ס כ ל א

להולדת   – הייטס  קראון  דקטרמן, 
הבן.

דרוץ,  יצחק  לוי  ר'  למשפחת   •
מוסקבה – להולדת הבן; ולזקניהם 
משפחת דרוץ, מוסקבה; משפחת ר' 

מענדל חנן קריצ'בסקי, ירושלים.

כפר  הלפרין,  ישראל  ר'  למשפחת   •
ולזקניהם  הבן;  להולדת   – חב"ד 
כפר  הלפרין,  משה  ר'  משפחת 

חב"ד.

הרשקופ,  יצחק  ר'  למשפחת   •
קראון הייטס – להולדת הבן.

סקוקי,  וולף,  משה  ר'  למשפחת   •
אילנוי – להולדת הבן.

 – לוד  זנו,  נתנאל  ר'  למשפחת   •
להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר' 
משפחת  חב"ד;  הר  נחלת  זנו,  יעקב 

ר' מנחם אסולין, כפר חב"ד.

טהאלער,  דובער  ר'  למשפחת   •
אלפרטה, ג'ורג'יה – להולדת הבן.

טייכמן,  שמואל  ר'  למשפחת   •
הבן;  להולדת   – הייטס  קראון 
ולזקניהם משפחת הרב דב טייכמן, 
אפרים  ר'  משפחת  בטבריה;  רב 
מרת  עלית;  עפולה  קמינקר,  נחום 
דינה קמינקר, ירושלים; משפחת ר' 

יעקב קלויזנר, ירושלים.

זלמן  שניאור  ר'  למשפחת   •
מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח  טרבניק, 
הבן;  להולדת   – גרמניה  אולם, 
לייב  פנחס  ר'  משפחת  ולזקניהם 
חיה  מרת  חב"ד;  כפר  טרבניק, 
הייטס;  קראון  גרוסמן,  צביה 
משפחת הרב יוסף שמחה גינזבורג, 
שליח כ"ק אד"ש מה"מ ורב היישוב 
כפר  ברוומן,  צביה  מרת  עומר; 

חב"ד.

ליברמן,  מענדל  ר'  למשפחת   •
להולדת   – פלורידה  ג'קסוןוייל, 

הבן.

לאפיין,  אברהם  ר'  למשפחת   •
קראון הייטס – להולדת הבן.

אשדוד  סוסי,  יעקב  ר'  למשפחת   •
משפחת  ולזקניהם  הבן;  להולדת   –
ר'  משפחת  אשדוד;  סוסי,  רפאל  ר' 

יוסף טויטו, אשדוד.

לוס  פרידמן,  חיים  ר'  למשפחת   •
אנג'לס, קליפורניה – להולדת הבן.

רובשקין,  מענדל  ר'  למשפחת   •
ולריקו, פלורידה – להולדת הבן.

מענדל  מנחם  ר'  למשפחת   •
רוזנפלד, מגדל העמק – להולדת 

ן  ב ה

יצחק  משה  ר'  משפחת  ולזקניהם 
רבקה  מרת  חב"ד;  כפר  רוזנפלד, 
ר'  משפחת  חב"ד;  כפר  שחר,  בן 
שמואל צבי דוד שנור, מגדל העמק; 

מרת איטא קיילא רוזנברג, לוד.

• למשפחת ר' מנחם מענדל רויטמן, 
ירושלים – להולדת הבן; ולזקניהם 
רחובות;  רויטמן,  פנחס  ר'  משפחת 
ביינדמן,  ירמיהו  ר'  משפחת 

ירושלים.

שיינברגר,  ציון  בן  ר'  למשפחת   •
הבן;  להולדת   – חב"ד  כפר 
משה  אהרן  ר'  משפחת  ולזקניהם 

שיינר, כפר חב"ד.

•
אוברלנדר,  מוניש  ר'  למשפחת   •
הבת;  להולדת   – קנדה  טורונטו, 
גרשון  ר'  משפחת  ולזקניהם 

אוברלנדר, לונדון, אנגליה.

זלמן  שניאור  ר'  למשפחת   •
להולדת   – עילית  ביתר  גולדמיץ, 
אליהו  ר'  משפחת  ולזקניהם  הבת; 
ר'  משפחת  ברק;  בני  גולדמיץ,  דוד 

בנימין דרוק, ירושלים.

נחלת  הלל,  משה  ר'  למשפחת   •
רבקה;  הבת  להולדת   – חב"ד  הר 
ולזקניהם משפחת ר' שמריהו הלל, 
נחלת  ימיני,  יעקב  ר'  משפחת  לוד; 

הר חב"ד.

שליח  וולף,  בנימין  ר'  למשפחת   •
כ"ק אד"ש מה"מ הלסינקי, פיינלד 

– להולדת הבת.

יארמוש,  מנחם  ר'  למשפחת   •
קראון הייטס – להולדת הבת .

כהן,  הכהן  לוי  ר'  למשפחת   •
להולדת   – אנגליה  מנצ'סטער, 
מושקא  חיה  התאומות  הבנות 
משפחת  ולזקניהם  לאה;  ושרה 
מנצ'סטער,  כהן,  הכהן  עקיבא  ר' 

אנגליה.

שליח  לבנוני,  ברוך  ר'  למשפחת   •
כ"ק אד"ש מה"מ טבריה – להולדת 
מאיר  ר'  משפחת  ולזקניהם  הבת; 
משפחת  חב"ד;  כפר  לבנוני,  יעקב 
ירושלים;  לבנוני,  דב  ישראל  ר' 
טייכמן,  אהרן  משה  ר'  משפחת 
טוביה  ר'  משפחת  חב"ד;  כפר 
משפחת  ירושלים;  זילברשטרום, 
זילברשטרום,  אהרן  מרדכי  ר' 
ירושלים; משפחת ר' נחום אברהם 

יעקובוביץ, בלגיה.

דובער  שלום  ר'  למשפחת   •
סלאטער, לונדון, אנגליה – להולדת 

מיכאל  ר'  משפחת  ולזקניהם  הבת; 
סלאטער, קראון הייטס.

מונסי,  ספריי,  יצחק  ר'  למשפחת   •
ניו יורק – להולדת הבת .

 – נתניה  ענבר,  אבי  ר'  למשפחת   •
משפחת  ולזקניהם  הבת;  להולדת 
משפחת  יהודה;  אבן  ענבר,  רצון  ר' 

ר' אברהם טאוב, נתניה.

פלטיאל,  דובער  ר'  למשפחת   •
חיה  הבת  להולדת   – הייטס  קראון 
מושקא; ולזקניהם משפחת ר' אבא 

פלטיאל, קראון הייטס.

קראון  פרידמן,  אלי  ר'  למשפחת   •
הייטס – להולדת הבת .

פרידמן,  יצחק  יוסף  ר'  למשפחת   •
הבת;  להולדת   – חב"ד  כפר 
חיה  פריידא  מרת  ולזקניהם 
גדעון  ר'  משפחת  צפת;  פרידמן, 

שרון, קרית טבעון.

פרידמן,  הכהן  לוי  ר'  למשפחת   •
מיאמי, פלורידה – להולדת הבת .

קלימי,  מאיר  פריאל  ר'  למשפחת   •
הבת;  להולדת   – העמק  מגדל 
קלימי,  בגין  ר'  משפחת  ולזקניהם 
קרית  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח 
דוד  ר'  משפחת  ירושלים;  מנחם, 

שלמה אלימלך, מגדל העמק.

• למשפחת ר' מנחם מענדל אליעזר 
להולדת   – חשמונאים  קרוטמן, 
ר'  משפחת  ולזקניהם  מרים;  הבת 
ינאי קרוטמן, באר שבע; משפחת ר' 

אליעזר הנדוורקר, מבוא מודיעים.

שוורץ,  אריאל  ר'  למשפחת   •
הבת;  להולדת   – ירושלים 
עמיקם  ר'  משפחת  ולזקניהם 
יוסף  ר'  משפחת  ירושלים;  שוורץ, 

הלוי לוי, ירושלים.

• למשפחת ר' ליאור אברהם שמש, 
הבת;  להולדת   – תקווה  פתח 
שמש,  מאיר  ר'  משפחת  ולזקניהם 
פתח תקווה; משפחת ר' לוי שניאור 
ר'  משפחת  ברק;  בני  הרצל,  זלמן 
משפיע  הרצל,  לייבוש  פנחס  מיכאל 
בני  גלזמן,  רחל  מרת  בירושלים; 

ברק.

שנוביץ,  מענדל  ר'  למשפחת   •
קראון הייטס – להולדת הבת .

• למשפחת ר' שי שרון, ביתר עילית 
מושקא;  חיה  הבת  להולדת   –
גבעת  שרון,  משפחת  ולזקניהם 
הכהן  שמעון  ר'  משפחת  שמואל; 

כהן, ירושלים.

70   • ל' שבט ה‘תשע“א

חסידים איין משפחה
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הגיעו למצוות
חדד,  שמעון  דוד  ר'  למשפחת   •
הת'  הבן  להגיע   – העמק  מגדל 

אריה יהונתן למצוות.

לונדון,  לידר,  יצחק  ר'  למשפחת   •
משה  הת'  הבן  להגיע   – אנגליה 
משפחת  ולזקניהם  למצוות;  קלמן 
אנגליה;  לונדון,  חן,  יוסף  ר' 

משפחת ר' מרדכי לידר, ירושלים.

באו בקשרי שידוכין
 • למשפחת ארליך, היליט, ניו יורק 
– לבוא הבן הת' אריה לייב בקשרי 
למשפחת  מאירה  עב"ג  שידוכין 
אנג'לס,  לוס  פינקלשטיין, 

קליפורניה.

עמנואל  גנדל,  יצחק  ר'  למשפחת   •
בקשרי  שלמה  הת'  הבן  לבוא   –
ר'  למשפחת  רחל  עב"ג  שידוכין 
ולזקניהם  לוד;  קרייזלמן,  אליעזר 
הר  נחלת  הולצברג,  לאה  מרת 
בס,  אפרים  ר'  משפחת  חב"ד; 

כרמיאל.

גרפונקל,  דב  צבי  ר'  למשפחת   •
כפר חב"ד – לבוא הבן הת' שמואל 
אסתר  עב"ג  שידוכין  בקשרי  אשר 
ברוך  ישראל  ר'  למשפחת  חיה 

זלמנוביץ, רחובות.

• למשפחת דנבורג, קורל ספרינגס, 
שלמה  הת'  הבן  לבוא   – פלורידה 
מרג'י  עב"ג  שידוכין  בקשרי 

למשפחת קפלן, קראון הייטס.

מלבורן,  היידינגספלד,  למשפחת   •
לוי  הת'  הבן  לבוא   – אוסטרליה 
חיה  עב"ג  שידוכין  בקשרי  יצחק 
אליעזר  ר'  למשפחת  מושקא 
אנגליה;  מנצ'סטער,  איידלמאן, 
ציון  בן  ר'  משפחת  ולזקניהם; 

האקנר, לונדון, אנגליה.

ס.  וייטמאן,  דוד  ר'  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – ברזיל  פאולו, 
דובער בקשרי שידוכין עב"ג מוסיא 

למשפחת שור, מונטריאול, קנדה.

מלבורן,  חוניי,  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – אוסטרליה 
עב"ג  שידוכין  בקשרי  אברהם 
מלבורן,  פייגלין,  למשפחת  ברכה 

אוסטרליה.

זלמן  שלמה  ר'  למשפחת   •
בישיבת  ראשי  משגיח  לבקיבקר, 
מנחם  הת'  הבן  לבוא  צפת –  חח"ל 

רחל  עב"ג  שידוכין  בקשרי  מענדל 
קרית  ויצמן,  דוד  ר'  למשפחת  חיה 
חנטשע  חיה  מרת  ולזקניהם  אתא; 

לבקיבקר, צפת.

• למשפחת הרב רפאל שמשון הלוי 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח  לוינסון, 
הבן  לבוא  עדשים –  תל  הישוב  ורב 
שידוכין  בקשרי  הלוי  שמואל  הת' 
עב"ג דבורה לאה למשפחת ר' יוסף 
ולזקניהם  צפת;  זלמנוב,  יצחק 
הלוי  מענדל  מנחם  ר'  משפחת 
יעקב  ר'  משפחת  חיפה;  לוינסון, 
ר'  משפחת  ירושלים;  גליק,  יצחק 
חב"ד;  כפר  זלמנוב,  וואלף  זאב 
אלטיין,  דב  מרדכי  ר'  משפחת 

קראון הייטס.

מלוב,  זאב  בנימין  ר'  למשפחת   •
משה  הת'  הבן  לבוא   – חב"ד  כפר 
יהודה בקשרי שידוכין עב"ג אסתר 
מנדלסון,  רחל  למשפחת  מלכה 
ציפורה  מרת  ולזקניהם  ירושלים; 

מנדלסון, ירושלים.

• למשפחת קודן, הלנדייל, פלורידה 
בקשרי  לייב  הת'  הבן  לבוא   –
ר'  למשפחת  שיינא  עב"ג  שידוכין 
קראון  בוימגרטן,  דובער  שלום 

הייטס.

קרינברג,  מאיר  ר'  למשפחת   •
אליהו  הת'  הבן  לבוא   – ירושלים 
אסנת  עב"ג  שידוכין  בקשרי 

למשפחת ר' יעקב אוחנונה, צפת.

יוהנסבורג,  ראבין,  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – אפריקה  דרום 
גיטל  עב"ג  שידוכין  בקשרי  נחמן 

למשפחת ברפמן, קראון הייטס.

חיפה  שחר,  משה  ר'  למשפחת   •
בקשרי  יוסף  גיל  הת'  הבן  לבוא   –
שידוכין עב"ג שלומית למשפחת ר' 

ניסים ישעיהו, ראשון לציון.

• למשפחת ר' חנוך הלוי שחר, צפת 
הלוי  יהודה  יוסף  הת'  הבן  לבוא   –
לי  שירה  עב"ג  שידוכין  בקשרי 
למשפחת ר' יוסף יסקין, הרצליה; 
ולזקניהם משפחת ר' משה דב הלוי 
ראובן  ר'  משפחת  חיפה;  שחר, 
הלמן,  לאה  מרת  עמנואל;  הלמן, 

כפר חב"ד.

הקימו בית בישראל 
– בית חב"ד

ר'  למשפחת   •

לנישואי   – לוד  בורקיס,  גרשון 
חנה  עב"ג  זלמן  שניאור  הת'  הבן 
ר"מ  גרשוביץ,  אשר  ר'  למשפחת 
ולזקניהם  צפת;  חח"ל  בישיבת 
גרשוביץ,  פעסיא  בתיה  מרת 
גוטל,  ראובן  ר'  משפחת  ירושלים; 

ירושלים.

בלומשטיין,  רמי  ר'  למשפחת   •
דביר  הת'  הבן  לנישואי   – רחובות 
פנחס  ר'  למשפחת  העניא  עב"ג 

מאיר אושר, ירושלים.

ס.  בנדט,  שלמה  ר'  למשפחת   •
פאול, מניסוטה – לנישואי הבן הת' 
יצחק עב"ג רישא למשפחת ר' ברוך  

וילהלם, קראון הייטס.

גבריאלוב,  ששון  ר'  למשפחת   •
גבריאל  הת'  הבן  לנישואי   – רמלה 
ראובן  ר'  למשפחת  רויטל  עב"ג 

שמעונוב, אור יהודה.

ישראל  יובל  ר'  למשפחת   •
לנישואי   – אביב  תל  גולדנברג, 
אפרת  עב"ג  שמעון  גיא  הת'  הבן 
תל  ראקנטי,  אברהם  ר'  למשפחת 

אביב.

פילדלפיה  גולדפיין,  למשפחת   •
עב"ג  אברהם  הת'  הבן  לנישואי   –
ניו  וודמיר,  רוז,  למשפחת   צביה 

יורק.

 – צפת  גולדשטיין,  למשפחת   •
צבי  יחזקאל  הת'  הבן  לנישואי 
למשפחת  מושקא  חיה  עב"ג  הירש 
עמנואל;  רייניץ,  חיים  שמואל  ר' 
זאב  יוסף  ר'  משפחת  ולזקניהם 

רייניץ, קראון הייטס.

משה  חיים  ר'  למשפחת   •
לנישואי   – חב"ד  כפר  גולדשמיד, 
הבן הת' מאיר עב"ג חיה למשפחת 
אתא;  קרית  איגל,  אריה  גור  ר' 
דובער  שלום  ר'  משפחת  ולזקניהם 
גולדשמיד, קראון הייטס; משפחת 
כפר  ליפסקר,  דובער  שלום  ר' 

חב"ד.

• למשפחת ר' משה דובוב, ירושלים 
עב"ג  שמואל  הת'  הבן  לנישואי   –
שמואלי,  יעקב  ר'  למשפחת  אפרת 

רחובות.

הייטס  קראון  הורביץ,  למשפחת   •
זלמן  שניאור  הת'  הבן  לנישואי   –
היימאן,  למשפחת  מרים  עב"ג 

פיצבורג, פנסלבניה.

 – הייטס  קראון  לנג,  למשפחת   •

לנישואי הבן הת' שמואל עב"ג חיה 
לוס  רייטשיק,  למשפחת  מושקא 

אנג'לס, קליפורניה.

ליפינסקי,  דב  ר'  למשפחת   •
בואנוס איירס ארגטינה – לנישואי 
עב"ג  בנימין  יצחק  לוי  הת'  הבן 
יהודה  יוסף  ר'  למשפחת  יוכבד 

לאשאק, בארבארא קליפורניה.

• למשפחת ר' יצחק מאיר ליפשיץ, 
בלואש אוהייא – לנישואי הבן הת' 
למשפחת  חנה  עב"ג  זלמן  שניאור 

ר' אליעזר גולד, קראון הייטס.

לנישואי   – לוד  פרץ,  למשפחת   •
אורית  עב"ג  אליהו  יוסף  הת'  הבן 
למשפחת ר' ברוך הכהן כהן, נחלת 

הר חב"ד.

רסקין,  יצחק  לוי  ר'  למשפחת   •
הת'  הבן  לנישואי   – חב"ד  כפר 
דינה  עב"ג  זלמן  שניאור  חיים 
גרייזמאן,  שמואל  ר'  למשפחת 
לארה"ק  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח 

ירושלים;  אגו"ח,  וחבר 
רסקין,  שרה  מרת  ולזקניהם 

קוזלינר,  זלדה  מרת  חב"ד;  כפר 
העניא  מרת  חב"ד;  הר  נחלת 

שוסטערמאן, קראון הייטס.

טורונטו,  שוחט,  למשפחת   •
הת'  הבן  לנישואי   – קנדה 
למשפחת   שרה  עב"ג  שמואל 

פינקל, שיקגו.

ישראל  יוסף  ר'  למשפחת   •
חב"ד  הר  נחלת  שניאורסון, 
חיים  הת'  הבן  לנישואי   –
שולמית  שירה  עב"ג  צבי 
דרור,  בן  גד  ר'  למשפחת 
מרת  ולזקניהם  מעלות; 
עוזית שניאורסון, כפר חב"ד; 

הר  נחלת  נוטיק,  חנה  מרת 
דרור,  בן  דוד  ר'  חב"ד, 

ר' דוד פרי.
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>>> עמוד >>> עמוד 66   (ע"פ לקו"ש ח"ו ע' 358)

ב"ה
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99
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העלון
 לילדי אנ"ש

שעת סיפור

סיפור בהמשכים

חיילים בהפסקה

ַדְרֵכי נַֹעם בְּ

הלילה הארוך ביותר

מה דעתכם?

ֶהָחָדׁש.  עוֹנוֹ  שְׁ ֶאת  ַחיִּים  ָעַנד  ֲאָוה  גַּ ְמַעט  לֹא  בְּ

ה  לוֹשָׁ ָניוֹת ּושְׁ ְרֵקי ִמשְׁ ים פִּ לוֹשִׁ ָעָלה לוֹ שְׁ עוֹן שֶׁ ַהשָּׁ

עוֹן.  יַע ַהשָּׁ ֶרַגע ַהנָּכוֹן ִהגִּ ה. בָּ ַעל-פֶּ ְנָיא בְּ ַעּמּוֵדי תַּ

ַמן ָיָקר הוֵֹלְך לוֹ  זְּ יׁש ַחיִּים שֶׁ ִנים ִהְרגִּ ן ְוִעדָּ ִמזֶּה ִעדָּ

ים, ִמְצָטֶרֶפת  ִלי ֵמשִׂ ה חוֶֹלֶפת ָלּה ִמבְּ קָּ ְלִאּבּוד. דַּ

ְיָקָרה  ָעה  שָׁ ָלּה  ָחְלָפה  ס!  ְו...אּופְּ נוָֹספוֹת  ְלַדּקוֹת 

ִפלַּת ִמְנָחה ִלְבִלי  ּה ֶאת תְּ ִמן ָהעוָֹלם, ְוָנְטָלה ִעמָּ

ׁשּוב. 

יט  ְוִהבִּ חָֹרה,  ַהשְּׁ ָהעוֹר  ְרצּוַעת  ֶאת  ק  ִהדֵּ ַחיִּים 

ֶלא  ַהפֶּ ֶעְזַרת  בְּ ק.  ַתְקתֵּ ַהמְּ ַהזְַּרָחִני  חוֹג  ַהמָּ ַעל 

ּמּוִדים,  ַמן ַללִּ זְּ ַעל ָידוֹ, יּוַכל ְלִהְתעוֵֹרר בַּ ָטן שֶׁ ַהקָּ

ִלְראוֹת  ַוֲאִפּלּו  ַהּיוֹם,  לוֹת  ַמטָּ ַעל  ְזּכֶֹרת  תִּ ל  ְלַקבֵּ

ֵעת, ָהָיה ַחיִּים  -770. כָּ ָעה בְּ ָכל ֶרַגע ָנתּון ֶאת ַהשָּׁ בְּ

ין  ִמבֵּ ַלְחמֹק  ּקוֹת  ַהדַּ ֵעְזָנה  תָּ לֹא  י,  ְלַמדַּ ְכָנע  ְמשֻׁ

ים. ִלי ֵמשִׂ עוָֹתיו ִמבְּ ֶאְצבְּ

ָנה ַאֲחֵרי... שָׁ

ֶנֱאָמָנה.  ְמַלאְכתוֹ  ֶאת  ה  ָעשָׂ ְוָקא  דַּ עוֹן  ַהשָּׁ

ה  ַהלָּ יְך  ִהְמשִׁ ֲאִויר,  ֶמֶזג  ּוְבָכל  ּוַביִָּמים  ילוֹת  לֵּ בַּ

ִמי  ְלָכל  יר  ַמְזכִּ ָאִחיד,  ֶקֶצב  אוֹתוֹ  בְּ ְלִהְסּתוֵֹבב 

ְוֵיׁש  ֶכת,  ִמלֶּ עוֵֹצר  לֹא  ַמן  ַהזְּ שֶׁ ָלַדַעת,  ֻעְנָין  מְּ שֶׁ

יָעה.  ֻאלָּה ַמגִּ ַהגְּ ִניָּה ִלְפֵני שֶׁ ל שְׁ ל כָּ ְלַנצֵּ

ִמיד ָזַכר  ָצת ִפְסֵפס. הּוא לֹא תָּ קְּ ַחיִּים ָהָיה ֶזה שֶׁ

ּקוֹת ָחְלפּו, ְוַהיִָּמים,  ֱאָמן, ְוַהדַּ ירוֹ ַהנֶּ ַמְזכִּ יט בְּ ְלַהבִּ

ים. בּועוֹת ְוֶהֳחָדשִׁ ְוַהשָּׁ

ְטִויַּת  בִּ קּוַע  שָׁ ַחיִּים  ָהָיה  ֶאָחד,  ָצֳהַרִים  ַאַחר 

פּוִרים. ִהיא  ְהֶיה לוֹ בְּ תִּ ת שֶׁ ְחּפֹשֶׂ ֲחלוֹמוֹת ַעל ַהתַּ

ְלמּוד-ּתוָֹרה.  תַּ בַּ ָנה  ַהשָּׁ יַחת  ְלשִׂ ַלֲהפְֹך  ַחיֶֶּבת 

יָזה ָקְרָעה ֶאת קּוֵרי ַהֲחלוֹם ְוִהְנִחיָתה  ְצָעָקה ַמְרגִּ

ָרַטן  ּפֹה?'  צוֵֹעק  'ִמי  ִציאּות.  ַהמְּ ְלַקְרַקע  אוֹתוֹ 

ְמחוָֹגיו  ּלוֹ.  ָטן ָצַוח כֻּ עוֹן ַהקָּ ַחיִּים,  "ַהְתָרָעה!" ַהשָּׁ

עֹז. ָאדֹם ּבוֵֹהק, ְוהּוא ָרַטט בְּ עּו בְּ ִנְצבְּ

ל  שֶׁ עוֹן  ַלשָּׁ לוֹ  ֵיׁש  יָזה  ַמְדִהיָמה-ַמְרגִּ פּוְנְקְצָיה 

ָעָליו,  ל בְּ ָלה שֶׁ טָּ ּקוֹת ַהבַּ עוֹן סוֵֹפר ֶאת דַּ ַחיִּים. ַהשָּׁ

ְזַמן  ְלֶפֶרק  ּקוֹת  ַהדַּ רוֹת  ִמְצַטבְּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ּוַמְתִריַע 

ֶאת  ל  ְמַבטֵּ ַחיִּים  ָהָיה  ָיכֹל,  ָהָיה  ִאּלּו  ְך.  ְמֻמשָּׁ

רּות ַהּזוֹ  ָהֶאְפשָׁ א שֶׁ אוִֹנית ַהּזֹאת, ֶאלָּ ַהפּוְנְקְצָיה ַהגְּ

יעּו ְל:  ַבְרתָּ ִהגִּ צָּ ָלה שֶׁ טָּ ּקוֹת ַהבַּ ָהְיָתה ֲחסּוָמה. "דַּ

ֶצה  קָּ בַּ י.  ְכתִּ ַמתַּ טוֹן  בְּ עוֹן  ַהשָּׁ ָקָרא  ֵלם!"  שָׁ חֶֹדׁש 

ג ָהָיה ִמינּוס ָאדֹם ּוְלִצּדוֹ הוִֹפיָעה  ל ַהצָּ ָמאִלי שֶׁ ַהשְּׂ

לָּה "חֶֹדׁש". ַהמִּ

ה  קָּ דַּ שֶׁ ְמיוֹנוָֹתיו. כְּ ִריֵדי דִּ ַחיִּים ִהְתַנֵער סוִֹפית ִמשְּׂ

חֶֹדׁש  ֵלם?!  שָׁ חֶֹדׁש  ֲאָבל  ֵמיָלא.  ְלִאּבּוד,  הוֶֹלֶכת 

ּלֹא ַיְחזֹר ְלעוָֹלם... ְוא. חֶֹדׁש שֶׁ ֵמַהַחיִּים ָחַלף ַלשָּׁ

ָנה ַאֲחֵרי... שָׁ

ֲהָדרוֹ.  ְמלוֹא  בִּ מוִֹפיַע  ְלִאּבּוד  ָהַלְך  שֶׁ ַהחֶֹדׁש 

מוִֹסיִפים  ַוֲאַנְחנּו  ָנה,  ַהשָּׁ לּוַח  בְּ נוַֹסף  ֵלם  שָׁ חֶֹדׁש 

ִלים  א ְלַהשְׁ ְלַחיֵּינּו ֶאת חֶֹדׁש ֲאָדר א'. ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה בָּ

ַלְמנּו ֶאת  ָבָנה. ִהשְׁ ַנת ַהלְּ ָחְסרּו ִלשְׁ ֶאת ַהיִָּמים שֶׁ

ָנה  ֶהָחֵסר, ַוֲאִפּלּו נוַֹתְרנּו ִעם עֶֹדף ָיִמים ֲעבּור ַהשָּׁ

רוָֹבה... ַהקְּ

ַהּנוָֹסף,  ַהחֶֹדׁש  ֲעַלת  בַּ ֶרת,  ֻעבֶּ ַהמְּ ָנה  ַהשָּׁ

ָנה  שָּׁ גַּם ִאם ָחְסרּו ָלנּו ָיִמים בַּ ֶדת אוָֹתנּו, שֶׁ ְמַלמֶּ

ֲהָלְך  מַּ בַּ ֵסֶדר  בְּ ָהִיינּו  לֹא  ִאם  ְוַגם  ַהּקוֶֹדֶמת, 

ִלים  נּו ְלַהשְׁ יָכְלתֵּ בִּ קּוָפה ַהחוֶֹלֶפת, ֲהֵרי שֶׁ ַהתְּ

ֶאת ֶהָחֵסר ַוֲאִפּלּו ִלְצּבֹר ְמַלאי ִחּיּוִבי ֲעבּור 

רוָֹבה. קּוָפה ַהקְּ ַהתְּ

         

                 ערש"ק  פרשת תצווה
ז' אדר א' ה'תשע"א 
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ַדְרֵכי נַֹעם ַדְרֵכי נַֹעםבְּ בְּ

מאת: נחמה בר

ת  ל ֲעִדי ּבַ ַחְדָרּה ׁשֶ ִית. ַרק ּבְ ּבַ ֶקט ּוְדָמָמה ּבַ ֵעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת, ׁשֶ ׁשֶ
תֹוכֹו  ה ְלַהֲעִמיס ּבְ יק ָקָטן ְוֵהֵחּלָ ָרָמה. ֲעִדי ָנְטָלה ּתִ ַה-17 ִמְתחֹוֶלֶלת ּדְ
י ָקָטן  ְחּתִ ּפַ מּונֹות ִמׁשְ ָגִדים, ַאְלּבֹום ּתְ ים: ְמַעט ּבְ ֶאת ֲחָפֶציָה ַהֶהְכֵרִחּיִ
יט ָאהּוב... ִהיא ָסְקָרה ׁשּוב ֶאת ָהָארֹון. "ֵיׁש  ְכׁשִ ֶרת, ּתַ ְהֶיה ְלַמְזּכֶ ּיִ – ׁשֶ
ֶאת  י  ּכִ ֶאְקֶנה,   – נֹוָסף  הּו  ֶ ַמּשׁ ֶאְצָטֵרְך  ִאם  ֶזהּו.  ָחׁשּוב?  הּו  ֶ ַמּשׁ עֹוד 

ְכָלל". רֹוב, ִאם ּבִ ַמן ַהּקָ ּזְ ְרֶאה לֹא ֶאְרֶאה ּבַ ּנִ ה, ּכַ קֹום ַהּזֶ ַהּמָ

ַכת  ֶחׁשְ ּבְ ְוִנְבְלָעה  ִאיׁש  ְלָהִעיר  ּלֹא  ׁשֶ ְדָמָמה,  ּבִ ֶלת  ֵמַהּדֶ ָיְצָאה  ִהיא 
ִיל, צֹוֶעֶדת ְלאֹור ָיֵרַח ָקלּוׁש. ַהּלַ

יב ִלי ִעם  ֲאִני רֹוָצה. ַאף ֶאָחד לֹא ַיְכּתִ ֶ ו אּוַכל ַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ "ַעְכׁשָ
ָבה  ץ ַרּבֹות." ָחׁשְ ֲחָזָרה, ִיְצָטְרכּו ְלִהְתַאּמֵ ן. ִאם ִיְרצּו אֹוִתי ּבַ ִמי ְלִהְתַחּתֵ

ּה. ִקְרּבָ ְתחֹוֶלֶלת ּבְ ָעַרת ָהְרָגׁשֹות ַהּמִ ֶמת ִמּסְ ְלַעְצָמּה, ִמְתַעּלֶ

ְחָלה  ִהְזּדַ ָאָגה  ּדְ ָהֵריָקה,  ָתּה  ִמּטָ ֶאת  ּבֶֹקר  ּבַ ָתה  ּלְ ּגִ ֲעִדי,  ל  ׁשֶ ּה  ִאּמָ
ְיָלה  ֲחָרה ְלַבּלֹות ֶאת ַהּלַ אּוַלי ֲעִדי ּבָ ָתה ׁשֶ ּה. ֵהיָכן ֲעִדי? ִהיא ִקּוְ ְלִלּבָ
עֹות ָנְקפּו ְוִהיא לֹא ָחְזָרה.  ָ ְך ַהּיֹום, ַאְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ֵבית ֲחֵבִרים ְוָתׁשּוב ּבְ ּבְ
ַתב  ֶתק ִעם ּכְ ָתה ּפֶ ּלְ ֶפַתע ּגִ ּלְ ׁשֶ ָטָרה, ּכְ ׁשְ ָרה ַלּמִ ְ ְמַעט ִהְתַקּשׁ ָבר ּכִ ָיֵעל ּכְ

ר. ָיד ֻמּכָ

ְרצֹוִני.  ּכִ ִלְחיֹות  אּוַכל  ּבֹו  ׁשֶ ְלָמקֹום  י  ָהַלְכּתִ אֹוִתי.  ׂשּו  ַחּפְ ּתְ "ַאל 
חּור  ַהּבָ ִעם  ן  ּוְלִהְתַחּתֵ ָבר  ּדָ ּבַ ׁשֶ י  ַהּקֹׁשִ ל  ּכָ ִעם  ר,  ֶקׁשֶ ק  ְלַנּתֵ י  ֶהֱעַדְפּתִ

ֲאִני רֹוָצה. אֹוֶהֶבת, ֲעִדי" ׁשֶ

ָמה  ָחמּור.  ּכֹה  ַצַעד  ּבְ ְנֹקט  ּתִ ֲעִדי  ׁשֶ ֲעָרה  ׁשִ לֹא  ִהיא  ִנְדֲהָמה.  ָיֵעל 
ו? ים ַעְכׁשָ עֹוׂשִ

ן  ִהיא רֹוָצה ְלִהְתַחּתֵ ִהיר ֶאָחד, ּבֹו הֹוִדיָעה ֲעִדי ׁשֶ יֹום ּבָ ַהּכֹל ִהְתִחיל ּבְ
ָאֹדם  ַקו  ָהָיה  ֶזה  ַאְך  ִמְצוֹות,  ׁשֹוֶמֶרת  ֵאיָנּה  ָאְמָנם  ָיֵעל  ּגֹוי!  ִעם... 
ֵאינֹו  חּור ׁשֶ ן ִעם ּבָ ְתַחּתֵ ּה ּתִ ּתָ ּבִ ֵכן ׁשֶ ִנים ָוֹאֶפן לֹא ִיּתָ ׁשּום ּפָ ִביָלּה. ּבְ ׁשְ ּבִ

ֶרְך! ָכל ּדֶ ְמַנע ֹזאת ּבְ ְיהּוִדי, ִהיא ּתִ

ָמה ָעֶליָה ְללֹא ַהְפָסָקה, ַאְך  ּה, ָצֲעָקה ְוִאּיְ ר ַעל ִלּבָ ָתה ְלַדּבֵ ָיֵעל ִנּסְ
ָהָיה  ׁשֶ ֶפה  ר ַהּיָ ׁשֶ ֲעָסה ְוַהּקֶ ּכָ יק. ֲעִדי  לֹא הֹוִעיל. ְלֶהֶפךְ, ַרק ִהּזִ ָבר  ַהּדָ

יֵניֶהן ָהַלְך ְוֶנֱעַלם. ּבֵ

ָנה  ִהְתַחּנְ ָלְך"  ַלֲעֹזר  יּוַכל  הּוא  אּוַלי  ִלְפִסיכֹולֹוג,  ְלִכי  ּתֵ "ְלָפחֹות 
א. ָהִאּמָ

ַמע  ִסיכֹולֹוג ׁשָ ֵרָרה ָהְלָכה. ַהּפְ ֵלית ּבְ ֲעִדי לֹא ָהְיָתה ְמֻעְנֶיֶנת, ַאְך ּבְ
ָלֶלֶכת  ְצִריָכה  ִהיא  ְמצּוָקה.  ּבִ ִנְמֵצאת  ֲעָרה  "ַהּנַ ּוָפַסק:  ָבֶריָה  ּדְ ֶאת 
ּה ְוַיַעְזרּו  לּו ּבָ ם ְיַטּפְ ה, ׁשָ ִניִמּיָ ְמצּוָקה, ָמקֹום ִעם ּפְ ל ְנָערֹות ּבִ ְלָמעֹון ׁשֶ

ָלּה"

ָעיֹות  חּוָרה ְרִגיָלה! ֵאין ִלי ׁשּום ּבְ ֲעִדי ָיְצָאה ֵמַחְדרֹו זֹוֶעֶמת. "ֲאִני ּבַ
ַוֲאִני לֹא רֹוָצה ָלֶלֶכת ְלָכֶזה ָמקֹום!"

ה  ָבֶריָה, ֶהְחִליָטה ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֶ ל ֶאת ּדְ ִאיׁש ֵאינֹו ְמַקּבֵ ָרֲאָתה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ָכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוָחּה... ְך ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות ּכְ ִית, ּכָ ְוִלְבֹרַח ֵמַהּבַ

ר ַלֲאחֹוָתּה, ְסָמַדר, אּוַלי ִהיא  ֵ ֶלת ּוִמֲהָרה ְלִהְתַקּשׁ ָיֵעל ָהְיָתה ְמֻתְסּכֶ
ּתּוַכל ַלֲעֹזר. 

רֹון:  ּתָ ָאֶרץ, ָהָיה ּפִ ז ּבָ ְרּכָ ֵאזֹור ַהּמֶ ְתָנ"ִסים ּבְ ִלְסָמַדר, ְמַנֶהֶלת ַאַחד ַהּמַ
הּוא  ֶעְזָרתֹו.  ֶאת  ׁש  ַוֲאַבּקֵ ּגֹוֶצל  ִמיָכֵאל  ר'  "ד,  ַחּבַ ַלֲחִסיד  ר  ֵ "ֶאְתַקּשׁ
ים. אּוַלי  ְתָנ"ס עֹוִלים ֲחָדׁשִ אּו ַלּמַ ּבָ ׁשֶ ַעם, ּכְ ה לֹא ּפַ ֻעּלָ נּו ּפְ ף ִאּתָ ּתֵ ׁשִ

ֵאּלּו" ְבָעיֹות ּכָ ק ּבִ ְתַעּסֵ ּמִ הּו ׁשֶ הּוא ֵיַדע ְלַהְפנֹות אֹוִתי ְלִמיׁשֶ

ר ִעם ר' ִמיָכֵאל ּגֹוֶצל.  אֹותֹו ַהּיֹום, ָיְצָרה ְסָמַדר ֶקׁשֶ עֹוד ּבְ

ַעל  ָלּה  ר  ְלַסּפֵ ֵהֵחל  ְוַאַחר  ַרב  ִרּכּוז  ּבְ ִלְדָבֶריָה  יב  ִהְקׁשִ ִמיָכֵאל  ר' 
נּו,  ִאּתָ ִנְמָצא  י  ָהַרּבִ ַהּיֹום  ם  ּגַ י  ּכִ ָלּה  ר  ִסּפֵ הּוא  יַח.  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  י  ָהַרּבִ
ַאף  הּוא  ֹקֶדׁש'.  רֹות  ָה'ִאּגְ ֶאְמָצעּות  ּבְ ים  ִנּסִ ּוְמחֹוֵלל  אֹוָתנּו  ה  ְמַלּוֶ

ַמן ָהַאֲחרֹון. ּזְ ִהְתַרֲחׁשּו ּבַ ים ׁשֶ ר ִסּפּוֵרי ִנּסִ הֹוִסיף ְוִסּפֵ

ָיַדִים טֹובֹות. ִהיא ִנְמֵצאת ּבְ ה ׁשֶ יׁשָ ְסָמַדר ִהְרּגִ

ז' אדר א' ה'תשע"א
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ַמֲאָמץ  י  ֲעׂשִ ּתַ "ּוֵביְנַתִים,  ִמיָכֵאל,  ר'  ם  ִסּכֵ י",  ָלַרּבִ ֶאְכּתֹב  "ֲאִני 
י  ָהַרּבִ ׁשֶ ַההֹוָראֹות  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ּנּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת,  ַהּבַ ִנְמֵצאת  ֵהיָכן  ר  ְלַאּתֵ

ַע". יֹוֶרה ְלַבּצֵ

י, ּוָפַתח  ִתיָבה ָלַרּבִ רּוׁשֹות ִלְפֵני ַהּכְ ר' ִמיָכֵאל ָעַרְך ֶאת ַהֲהָכנֹות ַהּדְ
ֶרְך כ"ב ַעּמּוד רכ"ו-רכ"ז.  רֹות ֹקֶדׁש, ּכֶ ִאּגְ ּבָ

ַעל  י  ָהַרּבִ ר  ּבֵ ּדִ ִראׁשֹוָנה  ּבָ רֹות.  ִאּגְ י  ּתֵ ׁשְ ָהיּו  חּו  ְפּתְ ּנִ ׁשֶ ַעּמּוִדים  ּבָ
לֹום: ָ ַמֲעַלת ַהּשׁ

ִעים  תּוב "ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ רּוׁש ֲחַז"ל ּבְ ם ּפֵ ֻקּיַ ּיְ "... ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ֹאֶפן  ָבבֹות ּבְ ְפׁשּוטֹו, ֵקרּוב ַהּלְ ם ָיַחד"... נֹוָסף ַעל ָהִעְנָין ּכִ ֶבת ַאִחים ּגַ ׁשֶ

מּוָרה". ם ָיַחד, ַעד ְלִהְתַאֲחדּות ּגְ בּות) ּגַ ְ ֶבת (ְלׁשֹון ִהְתַיּשׁ ׁשֶ ּדְ

ַדְרֵכי ֹנַעם ּוְבַדְרֵכי  ֲעָרה ּבְ ר ִעם ַהּנַ רּוָרה: ֵיׁש ְלַדּבֵ ׁשּוָבה ָהְיָתה ּבְ ַהּתְ
ה. ֲהגּו ַההֹוִרים ַעד ַעּתָ ּנָ ִפי ׁשֶ ִאּיּוִמים ּוְצָעקֹות, ּכְ לֹום ְולֹא ּבְ ׁשָ

ֶפׁש. ֵיׁש ִלְבּדֹק ַהִאם  ִריאּות ַהּנֶ א ּבְ נֹוׂשֵ י ּבְ ַתב ָהַרּבִ ִני ּכָ ֵ ב ַהּשׁ ְכּתָ ּמִ ּבַ
י  ְוָהַרּבִ יָקה.  ַמּזִ ֶדֶרְך  ּבְ אֹוָתּה  מֹוִליְך  לֹא  ֵאָליו  ָהְלכּו  ׁשֶ ִסיכֹולֹוג  ַהּפְ
ִהיא  ה'  ּבַ ָהֱאמּוָנה  ׁשֶ ְוִהְכִריזּו  הֹוִעילּו  ׁשֶ ִסיכֹולֹוִגים  ּפְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹוִסיף, 

יֹוֵתר ִלְרפּוָאה.   ִעילֹות ּבְ ָרִכים ַהּיְ ַאַחת ַהּדְ

ָלּה  טֹוִבים  יֹוֵתר  ִסּכּוִיים  ֲעִקיִפין  ּבַ ָעה  ּפָ "ַהׁשְ י:  ָהַרּבִ אֹוֵמר  עֹוד 
ָכל  ְבָרָכה ִלְבׂשֹורֹות טֹובֹות ּבְ ם: "ּבִ ִרים". ּוְמַסּיֵ ֵמיׁשָ ָעה ּבְ ּפָ ר ַהׁשְ ֵמֲאׁשֶ

ָהָאמּור".

"ִאְמִרי  י.  ָהַרּבִ הֹוָראֹות  ַעל  ְסָמַדר  ֶאת  ן  ְלַעְדּכֵ ִמֵהר  ִמיָכֵאל  ר' 
ַאֲהָבה  ּבְ ֵאֶליָה  ְתַיֲחסּו  ּיִ ׁשֶ ִנים,  ּפָ ְמאֹור  ּבִ ם  ּתָ ּבִ ֶאת  לּו  ַקּבְ ּיְ ׁשֶ ַלֲאחֹוֵתְך 
ֶאת  ָלל  ּכְ ירּו  ַיְזּכִ ּלֹא  ׁשֶ ֵמֶהם  י  ׁשִ ּקְ ּבַ ְוַגם,  ּוִבְצָעקֹות.  ִאּיּוִמים  ּבְ ְולֹא 
ֲעִקיָפה  ֶדֶרְך  ּבְ ָעֶליָה  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ אֹוֵמר  י  ָהַרּבִ ה.  ַהֲחֻתּנָ א  נֹוׂשֵ

ירֹות". ְולֹא ְיׁשִ

ָבִרים", ָאְמָרה  ל ֶאת ַהּדְ ימּו ְלַקּבֵ ֵהם ַיְסּכִ ה ִלי ְלַהֲאִמין ׁשֶ "ָקׁשֶ
ׁש. "ִאְמִרי ָלֶהם  ְסָמַדר, ַאְך ר' ִמיָכֵאל לֹא ִהְתַרּגֵ

ֵיָענּו  אי  ַוּדַ ּבְ ְוֵהם  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ הֹוָרָאה  ּזֹוִהי  ׁשֶ
ְלָכְך!"

ֶלפֹון  ַהּטֶ ִצְלֵצל  ֲאָחִדים  ָיִמים  ֲעֹבר  ּכַ
"לֹא  ִמיָכֵאל.  ר'  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ

ׁש  ִנְרּגָ קֹול  ַמע  ִנׁשְ ֲאִמין",  ּתַ
"ֲאחֹוִתי  ַלּפּוִמית,  ֵמֵעֶבר 
הֹוָראֹות  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ יָמה  ִהְסּכִ
יֹום  ִדּיּוק  ּבְ ה,  ְוִהּנֵ י,  ָהַרּבִ

ֵמְרצֹוָנּה,  ָחְזָרה  ֲעִדי  ְך  ּכָ ַאַחר 
ים!  ִחּפּוׂשִ ּוְבִלי  ָטָרה  ִמׁשְ ִלי  ּבְ

י הֹוָרה.  ָהַרּבִ ִפי ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ִנים ּוְבׂשִ ְמאֹור ּפָ לּו אֹוָתּה ּבִ ַההֹוִרים ָאֵכן ִקּבְ
ֶאת  ֲעזֹב  ּתַ ִהיא  ׁשֶ  – א  ַהּבָ ס  ַלּנֵ ים  ְמַחּכִ ָאנּו  ו  ַעְכׁשָ פּול!  ּכָ ֵנס  ׁש  ַמּמָ

חּור ַהּגֹוי". ַהּבָ

ָהָרצֹון  ִעם  ֲאָרה  ִנׁשְ ֲעִדי  ָבר.  ּדָ ַח  ּתֵ ִהְתּפַ ְולֹא  ֲאָחִדים  ָיִמים  ָחְלפּו 
ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ִמיָכֵאל  ְלר'  ׁשּוב  ָרה  ְ ִהְתַקּשׁ ּוְסָמַדר  ַהּגֹוי,  ִעם  ן  ְלִהְתַחּתֵ

ֶעְזָרתֹו.

ה'.  ק ֶאת ָהֱאמּוָנה ּבַ ִריְך ְלַחּזֵ ּצָ ֶדֶרְך ֲעִקיָפה ְוׁשֶ י ָאַמר ִלְפֹעל ּבְ "ָהַרּבִ
ים ָלבֹוא  ְסּכִ ת. ִאם ּתַ ּבָ ׁשַ ֲעָרה ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצֵלנּו ּבְ ן, ַאְזִמין ֶאת ַהּנַ ִאם ּכֵ

תֹו". ֻעּלָ אי ֶזה ִיְפַעל ֶאת ּפְ – ַוּדַ

ֶסר ַלֲאחֹוָתּה. יָמה ְוֶהֱעִביָרה ֶאת ַהּמֶ ְסָמַדר ִהְסּכִ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיָכֵאל.  ר'  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ֲעִדי  ֲהָתה  ׁשָ רֹוָבה  ַהּקְ ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ָבר  ּכְ
ִאים  נֹוׂשְ ַעל  ּה  ִאּתָ רּו  ּבְ ּדִ ּתֹו  ְוִאׁשְ ִמיָכֵאל  ר'  ְמאֹוד,  ְמרֹוֶמֶמת  ָהְיָתה 
ר  י ָאַמר – לֹא ְלַדּבֵ ָהַרּבִ ִפי ׁשֶ א ַהּבֹוֵער. ּכְ ִנים, חּוץ ֵמ... ַהּנֹוׂשֵ ים ּוְמֻגּוָ ַרּבִ
י ִהְלִהיבּו אֹוָתּה ְמאֹוד,  ּפּוִרים ַעל ָהַרּבִ ךְ. ּוֶבֱאֶמת לֹא ָהָיה ֹצֶרךְ, ַהּסִ ַעל ּכָ

דֹוָלה. ָעה ּגְ ּפָ ָרה ַהׁשְ ְוִנּכְ

ר  ָקה ֶקׁשֶ יעּו. ֲעִדי ִנּתְ ׂשֹורֹות ַהּטֹובֹות ִהּגִ בּועֹות, ְוַהּבְ ה ׁשָ ּמָ ָחְלפּו ּכַ
ְבָרָכה  י: "ּבִ ָהַרּבִ ֵרְך  ּבֵ ׁשֶ ִפי  ּכְ ּה,  ְחּתָ ּפַ ּוְלִמׁשְ ְלַעְצָמּה  ָחְזָרה  חּור,  ַהּבָ ִעם 

ָכל ָהָאמּור". ִלְבׂשֹורֹות טֹובֹות ּבְ

ׂשֹורֹות ַהּטֹובֹות. ר ֶאת ַהּבְ י ּוְלַבּשֵׂ ּמּוָבן, ֵהם ִמֲהרּו ִלְכּתֹב ָלַרּבִ ּכַ

גליון מס' 776

  

3

275.indd   3275.indd   3 07/02/2011   09:51:0907/02/2011   09:51:09



אורי לא עצם עין כל הלילה.
את  וסגר  פעמיים,  הדלת  את  שנעל  למרות 
כל  את  לסגור  שהקפיד  אף  על  העליון.  הבריח 
ידע  הוא  האורות.  כל  את  ולכבות  החלונות 
כל  על  להתגבר  יכולים  'הם'  די.  בכך  שאין 
המכשולים בקלות, לבוא ולקחת אותו על אף 

הדלת הסגורה והתריסים המוגפים. 
נזהר  במיטתו,  צד  אל  מצד  התהפך  הוא    
את  הנמים  האחרים  הבית  בני  את  להעיר  לא 
שנתם במתיקות. 'לפחות שישנו טוב בינתיים'. 
הרהר באירוניה. 'עד שהמהומה תפרוץ אל תוך 

הבית'. 
  לבסוף משלא יכול היה לשכב יותר, קם ויצא 

אל הסלון הקטן. הוא העביר מבטו על כל מרצפת ומרצפת,על כל 
הוא  שהלילה,  יודע,  בזיכרונו,  אותם  לחרוט  מנסה  ורהיט,  רהיט 
בלתי  לתאריך  עד   – האחרונה  בפעם  אותם  רואה  הנראה  כפי 

ידוע. 
  הוא התקרב בזהירות לשידת העץ הישנה, ופתח בשקט את 
השלישית  המגירה  מאחורי  היטב  מוטמנת  שם,  הימנית.  דלתה 
שאינה ניתנת לפתיחה, נמצאת השקית השחורה. השליחות שלו, 

כנראה  בבוקר.  מחר  למסור  צריך  היה  אותה 
שהוא כבר לא יצליח לעשות זאת. 

שעשית,  מה  על  מתחרט  אתה  'האם    
אוזניו  את  זוקף  עצמו.  את  שאל  אורי?' 

למשמע רחשים קלים מכיוון הרחוב. 
  'לא,' ענה לעצמו. 'אני לא מתחרט על מה 
פזיז  שהייתי  כך  על  מתחרט  אני  שעשיתי. 
מדי – בפרט הערב. דווקא כשהייתי כה קרוב 
לסיום המשימה, התרתי לעצמי להרפות קצת 
מכללי הבטיחות והזהירות הנוקשים עליהם 
כה הקפדתי לאחרונה. וכך הפלתי את עצמי 

בפח. ובאשמתי הבלעדית.' 
הערב. עד    הוא שב ושחזר את מאורעות 
עוקבים  כי  ידע  לא  למכונית,  ששב  לאחר 
אחריו. אבל ברגע בו פתח את דלת המכונית, 
ראשו  את  הרים  הוא  קלה.  טריקה  שמע 
והספיק עוד לראות מכונית מיצובישי ירוקה 

קטנה המתרחקת באיטיות. 
   הלאות פשטה בכל אבריו. אילו יכול היה, 
לפחות  הים  חוף  ליד  במכוניתו  נשאר  היה 
לעזוב  חייב  היה  הוא  אך  מעט.  שיירגע  עד 

את  התניע  כבידה  בהרגשה  מיד.  המקום  את 
מכוניתו ונסע בשתיקה לביתו.

  גם בדרך חזור הרגיש שמישהו עוקב אחריו. 
הפעם הוא היה בטוח שהוא צודק. הוא גם היה 
בטוח שהוא צדק גם בתחילת הלילה, והצטער 

על כך שזלזל בהשערתו. 
הבחין  הרכב.  את  והחנה  לביתו  כשהגיע    
הירוקה  במיצובישי  מספר  בתים  במרחק 
אם  היסס  הוא  בעוז.  פעם  ליבו  הממתינה. 
והם  יתכן  להמתין.  או  המכונית  מן  לצאת 

מחכים לו כדי לתפוס אותו כעת. 
פוסע  במהירות,  ויצא  אומץ  אזר  לבסוף   
בעקבותיו.  בא  לא  איש  הבית.  לכיוון  בזריזות 
ואורי הרשה לעצמו לנשום לרווחה, יודע היטב שהרווחה הזו היא 

זמנית ביותר. 
בליבו.  הרהר  אותי.'  לעצור  סמכות  אין  לעוקב  הנראה  'כפי    

'אבל אני בטוח שלא יוותרו לי'. 
ארבע  הייתה  השעה  נוסף,  סיבוב  השלים  הגדול  הקיר  שעון    
של  אפשרות  על  אפילו  לחשוב  היה  יכול  לא  אורי  בוקר.  לפנות 

שינה. הפחד מפני הבאות הדיר את השינה מעיניו. 
  הוא קרב אל מכשיר הטלפון בפעם המי-

למספר  להתקשר  אם  מתלבט  יודע-כמה, 
אחד,  מצד  עזרה.  ולבקש  ה'אדום'  הטלפון 
ניתן  הוא  וכי  בו,  להשתמש  יכול  שהוא  ידע 
מצד  אך  שכאלו.  חירום  לעיתות  בדיוק  לו 
להרים  ממנו  מנע  מוסבר  בלתי  משהו   - שני 
ידע  אותן  הספרות  את  ולחייג  השפופרת  את 

בעל-פה.
 'למה אתה מחכה?' לעג קול בקרבו. 'לרגע 

שיהיה מאוחר מדי?'
הלועג.  לקול  השיב  יודע'.  לא  באמת  'אני    
'אבל אחרי שפעם אחת הערב לא סמכתי על 
לא  מעדיף  אני  ונכשלתי,  שלי  האינטואיציה 
שלי  והאינטואיציה  בשנית.  איתה  להסתבך 
באפשרות  להשתמש  שלא  כרגע  לי  אומרת 

הזו.'
  הבוקר התחיל להאיר. מבין חרכי התריסים 
אורי  ראשונות.  שמש  קרני  הסתננו  המוגפים 
על  לרווחה  לנשום  אמור  הוא  אם  ידע  לא 
לצפות  להמשיך  או  בשלום.  שעבר  הלילה 

במתח לרגע הנורא שבוודאי יגיע.

נמצא  החב"די  השליח  תקציר:  

עבור  עצם  למח  מתאים  כתורם 

אורי  אחר  עוקב  גולן  משה  שלו. 

ומגיע בעקבותיו לחוף הים. 

גם משה גולן 

לא עצם עין כל 

הלילה. האור 

במשרדו דלק 

ללא הפוגה, 

ומשה עצמו לא 

יכול היה להירגע 

ממה שראו עיניו 

הלילה הזה . . .

פרק ל"א
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המשך בגליון הבא אי"ה

מאת: יעל שניאורסאהן 

צלצל  בדיוק  דקות  ועשר  שש  בשעה  ואז,    
את  הכיר  לא  אורי  שלו.  הסלולארי  הטלפון 

המספר שעל הצג אך החליט לענות. 
  "בוקר טוב, אורי." אמר קול סמכותי מעבר 

לקו.
 אורי קפא על מקומו. 

האור  הלילה.  כל  עין  עצם  לא  גולן  משה  גם   
במשרדו דלק ללא הפוגה, ומשה עצמו לא יכול 

היה להירגע ממה שראו עיניו הלילה הזה. 
רגעים  בעבודתו.  להתרכז  היה  יכול  לא  הוא   
אחדים ישב ליד השולחן. כותב במרץ, או מתבונן 
שוב ושוב בסרט הקצר שהסריט הערב ממקום 
מסתורו. ברגעים הבאים הסתובב בחדרו כארי 
בסוגר. כוסס במרץ את קצה עטו האהוב, ומנסה 

להרגיע את עצמו.
  'הלוואי ויאיר כבר הבוקר'. אמר לעצמו שוב 
ושוב. 'אינני יכול להרשות לעצמי להעיר את דני 
מרגיש  שאני  למרות  שכאלו.  שעות  לא  בשעות 
שעוד מעט לא אתאפק ופשוט אעשה זאת. אך 
בטוח  אני  זה.  את  לו  לעשות  יכול  לא  אני  לא, 
הלילה  באמצע  טלפון  צלצול  שישמע  שברגע 
כל  לו  ויש  קרה.  נורא  שמשהו  בטוח  יהיה  הוא 
כך הרבה ממה להיות מתוח. לא, אני אהיה צריך 

להמתין לבוקר.'
ממושך.  פיהוק  תוך  בשעונו,  הביט  הוא   
כאילו  נראה  הזה.  הלילה  הוא  ארוך  כמה  אה, 
המחוגים כמעט ואינם זזים. ניסה לחטוף תנומה 
קלה על כיסא המנהלים שלו אך התייאש, הוא 

לא היה מסוגל לעצום עין. 
  'שיעבור כבר הלילה הארוך הזה'. ייחל שוב 

ושוב בליבו. 

  אילו ידע משה כי דני אף הוא לא עצם עין כל 
הלילה, אין ספק כי היה מתקשר אליו מיידית. 

לא  דני  זאת.  לדעת  היה  יכול  לא  משה  אך 
מח  השתלת  אחרת.  מסיבה  להירדם  הצליח 
עשרה  באחת  למחר  נקבעה  שלו  של  העצם 
וחצי בבוקר. ודני המתוח והמרוגש לא יכול היה 

לעצום עין אף לדקה אחת. 
 שני דווקא ישנה, המתח של הימים האחרונים 

מסוגלת  הייתה  לא  היא  לחלוטין.  אותה  התיש 
הרבה  לאגור  חייבת  'אני  יותר.  מעמד  להחזיק 
עת  דני  לפני  התנצלה  כמו  מחר'.  בשביל  כוחות 

פנתה לישון בשעת ערב מוקדמת יחסית. 

וגם  הלוואי  כי  חשב  בליבו  לליבה.  הבין  דני   
הוא היה מסוגל כמוה, לישון כעת שינה עמוקה, 
שינה שתעניק לו מעט כוח להתמודד עם הימים 
הבאים. הוא ידע היטב. השתלת מח עצם אינה 
דבר פשוט. אם היא מצליחה - שלו יהיה בריא 
אם  או  לא,  חלילה  אם  אך  בסדר.  יהיה  והכל 
היא תצליח, אך המערכת החיסונית החלשה לא 
ש...  הרי  להתאוששות  עד  מעמד  להחזיק  תוכל 

הוא לא רצה אפילו לחשוב על התוצאות.

לחדר,  מחדר  בבית  הסתובב  הוא  ובינתיים,   
ללא  אך  דעתו,  את  להסיח  יוכל  במה  מחפש 
הועיל. ספר התהלים הקטן אותו נתן לו בנימין 
הבוקר כבר שבע דפדופים. דני, שלא היה מורגל 
בקריאת פרקי תהלים, מצא עצמו מדפדף שוב 
ושוב. קורא לאיטו פרקים ופסוקים שדברו אל 
ליבו. ושוב קם, מסתובב, מביט שוב אל השעון, 

אל החלון, אל הלילה הארוך המסרב להיגמר. 

לעצמו  לשנן  ניסה  טוב'.  יהיה  טוב  'תחשוב 
פעמים  בנימין  חזר  עליו  הפתגם  את  ושוב  שוב 
רבות בשיחותיהם האחרונות. זה החזיק מעמד 
רק לזמן קצר, ושוב השתלטו עליו המתח, הפחד 

וחוסר האונים. 

  קרני שמש ראשונות החלו עולות אט- אט. 
דני ניסה להיאחז בתקווה שבאור הזה. הוא קם 
ממקומו נטל את ידיו, כפי שלמדו בנימין, וניגש 
אל הארון. היום, החליט, יניח את התפילין מיד 
התפילין  זכות  את  להקדים  כדי  השכם.  בבוקר 

לתחילתה של ההשתלה. 

את  כשחלץ  וחמש,  ארבעים  שש  בשעה    
מהירה  הצצה  הטלפון.  צלצל  מעליו,  התפילין 
בשעת  המתקשר  כי  לו  גילתה  המזוהה  בשיחה 
משה  מאשר  אחר  לא  הינו  כזו,  מוקדמת  בוקר 

גולן. 

77 גליון מס' 776~ 

  

5

275.indd   5275.indd   5 07/02/2011   09:51:1207/02/2011   09:51:12



| ~ | h"c tkuk vw,ax"j 76| ~ | y"u yc, 

ַעם  ּפַ ַאַחר  ַעם  ּפַ ַההֹוָראֹות  ֶאת  י  ְנּתִ ּנַ ׁשִ
אֹוָתן  י  ְמּתִ ָרׁשַ חֹון  ּטָ ּבִ ְלֶיֶתר  ה.  ּפֶ ַעל  ּבְ
ְקָצת  ֶזה  ַאֵחר.  ִכיס  ּבְ ֶתק  ּפֶ ל  ּכָ ֲעַמִים,  ּפַ
ּה  ּבָ ֻרֶחֶקת  ַהּמְ כּוָנה  ְ ַהּשׁ ַעד  ִלְנֹסַע  ְך  ְמֻסּבָ

ּדּוִדי ִמְתגֹוֵרר.

ם  ָ ָקִלים, ִמּשׁ ֶרֶגל ַעד ְרחֹוב ַהּדְ הֹוְלִכים ּבָ
ֲחנֹות, ּפֹוִנים ָיִמיָנה  ע ּתַ לֹוְקִחים ַקו 12 ַאְרּבַ
ר  ּכָ ַהּכִ ַאֲחֵרי  ד  ִמּיָ ר.  ּכָ ּכִ ְורֹוִאים  ּצֶֹמת  ּבַ

ֲחָנה  ַהּתַ ַעד  נֹוְסִעים  ִאּתֹו   8 ַקו  עֹוֵצר 
ֹמאל,  ִמּשְׂ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְנָין  ַהּבִ ָהַאֲחרֹוָנה, 
ִדּיּוק  ּבְ ַמֲעִלית.  ִלי  ּבְ ִמיִנית,  ׁשְ קֹוָמה 

ם. ׁשָ

ַתֲענּוג ַעל  ר ּבְ ָהִייִתי ְמַוּתֵ ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ
י  ּנִ ִמּמֶ ְסַחט  ּתִ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ׁשֶ ה,  ָהֲאֻרּכָ ִסיָעה  ַהּנְ
ה,  ּמֹו. ְלַמֲעׂשֶ י ַעד ּתֻ ּלִ ֳהַרִים ׁשֶ ֶאת ַאַחר ַהּצָ

ִסיָעה  ַהּנְ ַעל  ר  ְמַוּתֵ ָהָיה  ּדּוִדי  ם  ּגַ ׁשֶ ְרֶאה  ּנִ ּכַ
ַהּזֹו. 

ה ְוֶזהּו.  ּתָ י. ֲחֵבר ּכִ ּלִ ה ׁשֶ ּתָ ּדּוִדי הּוא ֲחֵבר ּכִ
ה,  ּתָ ּכִ ּבַ ַיַחד  לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  אֹוֶמֶרת,  ֹזאת 
נּות  ּמְ ִהְזּדַ ּבְ ֵכר  ְלִהּזָ ִלי  ה  ָקׁשֶ ה  ִמּזֶ חּוץ  ֲאָבל 

ּה ׂשֹוַחְחנּו. ּבָ

ֵעת  ּבְ ּוֻמְצַלַחת,  טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ּבְ ֶאְתמֹול, 

ֶרֶגל  ֶאת  ּדּוִדי  ָנַקע  סֹוֵער  ּדּוְרַסל  ּכַ ַחק  ִמׂשְ
ֵסֶדר,  ַהּכֹל ּבְ ַהְתָחָלה ָהָיה ִנְרֶאה ׁשֶ ֹמאל. ּבַ ׂשְ
ֹחֶדׁש  ִלְכבֹוד  אּוַלי  ָהֶרֶגל,  ָרה  ִנְזּכְ ָאז  ֲאָבל 

ַח ּוְלַהֲחִליף ְצָבִעים.  ֲאָדר, ְלִהְתַנּפֵ

קֹוָמה  ִית,  ּבַ ַאר ּבַ ַהּיֹום ּדּוִדי ִנׁשְ ּמּוָבן ׁשֶ ּכַ
ְוַהּיֹום  י.  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ַמֲעִלית,  ִלי  ּבְ ִמיִנית  ׁשְ
אֹותֹו,  ר  ְלַבּקֵ ע  ִיּסַ הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ַהּמֹוֶרה  ׁש  ּקֵ ּבִ

ִני  ֵ ַהּשׁ ֶצה  ּקָ ּבַ ִדּיּוק  ּבְ ר  ּגָ ּדּוִדי  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ב.  ְלִהְתַנּדֵ ֲאִני  י  ֶהְחַלְטּתִ ּסֹוף  ּבַ ָהִעיר.  ל  ׁשֶ
ַלֲעׂשֹות  ְמֻיָחד  הּו  ֶ ַמּשׁ ִלי  ָהָיה  ֹלא  ָכה  ּכָ ם  ּגַ
ְמַעְנֵין  ִיְהֶיה  ְוָקא  ּדַ ה.  ַהּזֶ ֳהַרִים  ַהּצָ ַאַחר  ּבָ

כּוָנה ָהְרחֹוָקה ַהִהיא. ְ ִלְנֹסַע ַלּשׁ

ֶלת  ַתח ִלי ֶאת ּדֶ ל ּדּוִדי ּפָ ָטן ׁשֶ ָאִחיו ַהּקָ
ם  ׁשָ ַכב  ׁשָ ּדּוִדי  ַלֶחֶדר.  אֹוִתי  ה  ְוִלּוָ ִית,  ַהּבַ

ֶבס  ּגֶ ָמאִלית  ַהּשְׂ ַרְגלֹו  ְוַעל  ר  ֵמֹאׁשֶ זֹוֵרַח 
ָלָבן ְוָחָדׁש.

ֶאְתמֹול,  ל  ׁשֶ ׁשּוט  ַהּפָ ַקע  ַהּנֶ ׁשֶ ר,  ּבֵ ִמְסּתַ
סּו  ּבְ ֶבר ָסבּוךְ, ּוְבֵבית ָהְרפּוָאה ּגִ ׁשֶ ה ּכְ ּלָ ִהְתּגַ

ּה. ל ּדּוִדי ְלָכל ָאְרּכָ ֶאת ַרְגלֹו ׁשֶ

ְכָלל. ֲאָבל ּדּוִדי  ֶזה ָהָיה ִנְרֶאה ֹלא ָנִעים ּבִ
ֲאָבל  ֵסֶדר.  ּבְ ְוַהּכֹל  לֹו  ּכֹוֵאב  ֹלא  ה  ּזֶ ׁשֶ ָטַען 
ְלדּוִדי  ָאסּור  רֹוב  ַהּקָ ַהֹחֶדׁש  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָמה? 

ל ַהֹחֶדׁש. ִלְדֹרְך ַעל ָהֶרֶגל. ּכָ

ּמּוִדים"  ַהּלִ ִעם  ה  ֲעׂשֶ ּתַ "ּוַמה 
ִלי  ֵרר  ִהְתּבָ ְוָאז  ֲאִדיבּות.  ּבַ י  ִהְתַעְנַיְנּתִ

ב ַעל ֶזה.  ּדּוִדי ֲאִפּלּו ֹלא ָחׁשַ ׁשֶ

ָעָיה.  ְרָרה לֹו ּגֶֹדל ַהּבְ ְלַאט ְלַאט ִהְתּבָ
ְלָכאן"  ַעד  ִלְנֹסַע  ים  ַיְסּכִ ֹלא  ֶאָחד  "ַאף 
יִתי  ִנּסִ יֹוֵדַע"  ָעגּום, "ֲאִני  קֹול  ּבְ ָאַמר  הּוא 
ּתֹוָרנּות  ה  ַיֲעׂשֶ ַטח  ּבֶ ַהּמֹוֶרה  ׁשֶ לֹו  יד  ְלַהּגִ

ה ֹלא ַיֲעֹבד. ּזֶ י ׁשֶ ִהי, ֲאָבל ָיַדְעּתִ ְלׁשֶ ּכָ

א,  י ְלַהֲעִביר נֹוׂשֵ ים? ֶהֱעַדְפּתִ ָאז ָמה עֹוׂשִ
ר ָלנּו ַהּיֹום  ּפֵ ּסִ ּפּור ׁשֶ ר ְלדּוִדי ֶאת ַהּסִ ּוְלַסּפֵ

עּור: ִ ּקֹות ִלְפֵני סֹוף ַהּשׁ ַהּמֹוֶרה ָחֵמׁש ּדַ

"ִאם ָמלֹון ַאֶלְּכַסְנֶּדר ַהְּמפָֹאר, (ַהָּמלֹון 
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ָיֹכל  ָהָיה  ַאֶלְּכַסְנֶּדר...)  א  ְמפָֹאר,  ָהָיה 
הּוא  ְּבַתְדֵהָמה,  ֵעיָניו  ֶאת  ְלַׁשְפֵׁשף 
ֶׁשָּבֵּתי  ֶאָּלא  זֹאת.  עֹוֶׂשה  ָהָיה  ְּבַוַּדאי 
ֻמְפָּתִעים  ִלְהיֹות  נֹוֲהִגים  א  ָמלֹון 
א  ְלָפחֹות  אֹו  מּוָזִרים,  ִמַּמֲחזֹות 

ְלַהְראֹות זֹאת. 

ַהֻּיְקָרִתי,  ַהָּמלֹון  ֵּבית  ֶׁשל  ְּבִפְתחֹו 
ה ֲאָנִׁשים, ַמְרֶאה ָנפֹוץ. ֶאָּלא  ִנְכְנסּו ֲחִמּשָׁ
ְמֻעָּנִבים  ֲעָסִקים  ַאְנֵׁשי  ָהיּו  א  ֶׁשֵאּלּו 
ִמים ַהְּלבּוִׁשים ַעל ִּפי ַצו ָהָאְפָנה,  ּוְמֻבּׂשָ
ְּבָבֵּתי  ֶׁשִּמְתָאְרִחים  ָהֲעִׁשיִרים  ְּכֻדְגַמת 

ָמלֹון ֶׁשָּכֵאּלּו. 

ה ָהיּו ִנְרִאים ְּכַרָּבִנים ְיהּוִדים  ַהֲחִמּשָׁ
ֶׁשָהָיה  ָהֶאְמָצִעי,  ָּבַלט  ְּבִיחּוד  ְמֻכָּבִדים. 
ַּבַעל ַהְדַרת ָּפִנים ְמֻיֶחֶדת, ְוִנָּכר ָהָיה ִּכי 
ָהָיה  ְמֻיָחד.  ָּכבֹוד  לֹו  רֹוֲחִׁשים  ָאר  ַהּׁשְ
ַהַּמֲהַר"ׁש,  ָהַרִּבי  ֵמֲאֶׁשר  ַאֵחר  א  ֶזה 
ֶׁשִהִּגיַע ִמְּנִסיָעה ֲאֻרָּכה ּוְמָפֶרֶכת ִּבְמֻיָחד 
ְלָפִריז. ִאיׁש א ָיַדע ַמה ַמְּטַרת ִּבּקּורֹו 
א  ַּגם  ִאיׁש  ְּבָפִריז,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהָּבהּול 

ֵהֵעז ִלְׁשאֹל.

ָּבַחר  ּבֹו  'ַאֶלְּכַסְנֶּדר'  ַהָּמלֹון  ֵּבית 
ֵּבית  ָהָיה  ְלִהְתַאְכֵסן,  ַהַּמֲהַר"ׁש  ָהַרִּבי 
ְוַכּמּוָבן  ְּבָפִריז,  ְּביֹוֵתר  ַהְּמפָֹאר  ַהָּמלֹון 
ֻמְפָלִגים  ֲעִׁשיִרים  ַרק  ְּביֹוֵתר.  ַהָּיָקר  ַּגם 
ֶאת  ְלַעְצָמם  ְלַהְרׁשֹות  ֶׁשָּיְכלּו  ְּביֹוֵתר 
ֶאָּלא  ּבֹו.  ִהְתָאְרחּו  ַהָּיָקר,  ַהַּתֲענּוג 
ֲאִפּלּו  ִהְסַּתֵּפק  א  ַהַּמֲהַר"ׁש  ֶׁשָהַרִּבי 
ַּבֲחָדִרים ָהְרִגיִלים, ּוִבֵּקׁש ָללּון ַּבּקֹוָמה 

ַהְּיָקָרה ְּביֹוֵתר ַּבָּמלֹון. 

ְמעּו ֶאת ַהְּמִחיר ַהֻּמְפָרז  ַהֲחִסיִדים ֶׁשּׁשָ
ֶׁשָּדְרׁשּו ַהְּפִקיִדים, ִּכְמַעט ְוָלקּו ְּבֶהְתֵקף 
ָללּון  ִהְתַעֵּקׁש  ַהַּמֲהַר"ׁש  ָהַרִּבי   ַא ֵלב. 
ָאז  אֹוֵמר,  ָהַרִּבי  ֵאּלּו.  ַּבֲחָדִרים  ַּדְוָקא 

עֹוִׂשים...

ָהַרִּבי  ִהְתָאֵרַח  ָּבּה  קֹוָמה  ְּבאֹוָתּה 
ַהַּמֲהַר"ׁש, ָהיּו ֲחָדִרים ְמֻיָחִדים ְלִמְׂשָחק 
ִּבְקָלִפים ּוִבְׁשָאר ִמְׂשָחֵקי ַמָּזל ַוֲהָבִלים 

ַהְּמַכִּלים ֶאת ַהְּזַמן. 

ֲעָסִקים  ְּבַאְנֵׁשי  ָעמּוס  ָהָיה  ַהֶחֶדר 
ֵּביֵניֶהם  ֲחקּו  ֶׁשּׂשִ ַוֲעִׁשיִרים,  ְצִעיִרים 
ְלֵבין  ֵּבין  ְּגדֹוִלים.  ֶּכֶסף  ְסכּוֵמי  ַעל 
ֻיְקָרִתִּיים,  ִסיָגִרים  ַהְּצִעיִרים  נּו  ִעּׁשְ

ְלָחנֹות ֻהַּגׁש ַיִין ְמַבְעֵּבַע ּוְמֻׁשָּבח. ְוַלּׁשֻ

ָּבַרִּבי  ִּבְפִליָאה  ִנְנֲעצּו  ַרּבֹות  ֵעיַנִים 
הּוא   ַא ַהֶחֶדר,  ֶאל  ֶׁשִּנְכַנס  ַהַּמֲהַר"ׁש 
ָּפַסע  ֶאָּלא  ֲאֵליֶהם,  ִהְתַיֵחס  א  ְּכָלל 
ְּבִפַּנת  ֶׁשָּיַׁשב  ֶאָחד,  ְלָצִעיר  ְיִׁשירֹות 
ַהִּמְׂשָחק  ִּבְקָלֵפי  ְּבִרּכּוז  ָׁשקּוַע  ַהֶחֶדר 
ַהָּצִעיר  ָלַגם  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ֶׁשְּלָפָניו. 
ִלְגרֹף   ְוִהְמִׁשי ֶׁשְּלָפָניו,  ַהַּיִין  ִמּכֹוס 

ְלֻקָּפתֹו ְסכּוֵמי ֶּכֶסף ָנִאים.

ַעל  ָידֹו  ֶאת  ִהִּניַח  ַהַּמֲהַר"ׁש  ָהַרִּבי 
לֹו  ְוָאַמר  ֶהָהמּום,  ַהָּצִעיר  ֶׁשל  ְּכֵתפֹו 
ָצִעיר,   ַאְבֵר" ִּבְלַבד:  ֶאָחד  ִמְׁשָּפט 
ַהֵּלב,  ְוֶאת  ַהּמַֹח  ֶאת  ְמַטְמֵטם   ֶנֶס ֵיין 
ִּתְהֶיה ְיהּוִדי!". ָהַרִּבי ָחַזר ַעל ַהִּמְׁשָּפט 

ַּפֲעַמִים, ְוָיָצא ִמן ַהֶחֶדר.

ָהַרִּבי  ֵּבין  יָחה  ַהּׂשִ ָּכל  ָהְיָתה  זֹו 
ַהַּמֲהַר"ׁש ְלאֹותֹו ָצִעיר ְיהּוִדי.

ָהַרִּבי ַהַּמֲהַר"ׁש ָיָצא ִמן ַהֶחֶדר ִנְסָער 
ִנֶּכֶרָת  ָהְיָתה  ַהְּקדֹוׁשֹות  ָּפָניו  ַעל  ְמאֹד, 
ִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר. ְּבאֹוָתם ָיִמים, 
ֲעַדִין א ֻהְתְקנּו ַמֲעִלּיֹות ְּבִבְנָיִנים ַרֵּבי-
קֹומֹות. ַא ְּבָבֵּתי ָמלֹון ֻיְקָרִתִּיים ְּכֵאּלּו, 
ָהיּו ִּכְסאֹות ְמֻיָחִדים ֶׁשַּכֲאֶׁשר אֹוֵרַח ָהָיה 
נֹוְׂשִאים  ָהיּו  ְמָׁשְרִתים  ָּבֶהם,  ב  ִמְתַיּׁשֵ

אֹותֹו ְלַחְדרֹו.

ְּכֵדי ָלנּוַח ְמַעט ֵמַהִהְתַרְּגׁשּות ָהַרָּבה, 
ֶאָחד  ַעל  ַהַּמֲהַר"ׁש  ָהַרִּבי  ב  ִהְתַיּׁשֵ
אֹותֹו  ָנְׂשאּו  ּוִמָּיד  ָהֵאּלּו.  ֵמַהִּכְסאֹות 
ֶׁשִּסַּפְרנּו,  ְּכִפי  ַּכַּפִים...  ַעל  ַהְּמָׁשְרִתים 
ַהּקֹוָמה  ְּבאֹוָתּה  ָהָיה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַחְדרֹו 
ֶׁשל ַחְדֵרי ַהִּמְׂשָחִקים, ְוָהַרִּבי ַהַּמֲהַר"ׁש 
ַהְּמָׁשְרִתים,  ֶׁשל  ְסִליָחָתם  ֶאת  ִּבֵּקׁש 
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ְוִנְכַנס ְלַחְדרֹו.

אֹותֹו  ִהִּגיַע  ְספּורֹות,  ָׁשעֹות  ְלַאַחר 
ַּבֲחַדר  ָהַרִּבי  ׂשֹוֵחַח  ִאּתֹו  ְיהּוִדי,  ָצִעיר 
ַהִּמְׂשָחִקים, ְּכֶׁשהּוא ְמֻבְלָּבל ְוָנבֹו. ָׁשעֹות 
ְוָהַרִּבי  ַהְּיהּוִדי  ַהָּצִעיר  ׂשֹוֲחחּו  ֲאֻרּכֹות 
ָעַזב  ִׁשיָחָתם,  ְלַאַחר  ּוִמָּיד  ַהַּמֲהַר"ׁש. 

ָהַרִּבי ַהַּמֲהַר"שׁ ֶאת ֵּבית ַהָּמלֹון.

אֹותֹו  ִּכי  ַלֲחִסיִדים,  נֹוַדע  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ָצִעיר ְיהּוִדי ֶׁשָהָיה ָׁשקּוַע ְּבֻטְמַאת ָהעֹוָלם 

ַהֶּזה, ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה".

ּפּור  ַהּסִ ּמֵ יר ׁשֶ י ַמְסּבִ ָהַרּבִ ַהּמֹוֶרה ָאַמר ָלנּו, ׁשֶ
דֹוָלה  ּגְ ָהְיָתה  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ִלְראֹות  ר  ֶאְפׁשָ ה  ַהּזֶ

ה  ּמָ ֲהַר"ׁש, ְוַעד ּכַ י ַהּמַ ל ָהַרּבִ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ
ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי. ת לֹו ִמּכָ ָהָיה ִאְכּפַ

ים,  ְזַמּנִ ּבִ ְמֹאד  ק  ְמַדּיֵ ָהָיה  ֲהַר"ׁש  ַהּמַ י  ָהַרּבִ
ִדּיּוק ִנְמָרץ,  ל ֶאְצלֹו ּבְ ל ֶרַגע ְוֶרַגע ָהָיה ְמֻנּצָ ּכָ
יל  ְלַהּצִ ֵדי  ּכְ ָצְרַפת,  ַעד  ָנַסע  הּוא  ֹזאת  ּוְבָכל 
זֹוִהי  ְתׁשּוָבה.  ּבִ אֹותֹו  ּוְלַהֲחִזיר  ֶאָחד  ְיהּוִדי 

ית. ָרֵאל ֲאִמּתִ ַאֲהַבת ִיׂשְ

יר,  ַמְסּבִ ִליָט"א  ׁשְ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  י  ָהַרּבִ
ֶאת  ָלנּו  נֹוֶתֶנת  ַהּזֹו,  ֻיֶחֶדת  ַהּמְ ַהִהְתַנֲהגּות  ׁשֶ
ָרֵאל,  ַאֲהַבת ִיׂשְ ן ְלַהְצִליַח ְוִלְנֹהג ּבְ ם ּכֵ ַהּכַֹח ּגַ

ךְ. ל ּכָ צּוָרה ְמֻיֶחֶדת ּכָ ּבְ

ּדּוִדי  ַעל  י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ר,  ַהֶהְסּבֵ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך 

ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִית  ּבַ ּבַ ֲעֵמם  ּתַ ְלִהׁשְ ֹכל  ּיָ ׁשֶ ָהֻאְמָלל, 
ִלי  ָעְלָתה  מּוָזָרה  ָבה  ּוַמְחׁשָ ֵלם.  ׁשָ ֹחֶדׁש 
ל  ּכָ ּדּוִדי  ִעם  ִלְלֹמד  יַע  ַאּגִ ֲאִני  אּוַלי  ֹראׁש.  ּבָ
ַאֵחר  ָחֵבר  יֹום  ל  ּכָ ׁשֶ ִיְדַאג  ְלָפחֹות  אֹו  יֹום? 

יַע?  ַיּגִ

ֹלא  ְכָלל  ּבִ ְודּוִדי  ֹראׁש,  ֵאב  ּכְ ְקָצת  ֶזה  ן,  ּכֵ
ָלֶלֶכת  רֹוֶצה  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאִני  ִאם  ֲאָבל  י.  ּלִ ׁשֶ ָחֵבר 
י  ָלַרּבִ ַלֲעׂשֹות  ֲהַר"ׁש,  ַהּמַ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה  ַנַחת,  ִליָט"א  ׁשְ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך 

ָצִריְך ַלֲעׂשֹות.

י  ר, ַוֲאִני ָיַדְעּתִ ל ּדּוִדי ָזְרחּו ֵמֹאׁשֶ ָהֵעיַנִים ׁשֶ
כֹון. ה ַהּנָ ֲעׂשֶ יִתי ֶאת ַהּמַ ָעׂשִ ׁשֶ
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שרה הנדל

כפר חב"ד
מאת: ד. גל

• הרבי שליט"א אומר שכל יהודי הוא שליח. 
גם בכפר חב"ד את מרגישה שליחה?

בוודאי. גם בכפר חב"ד צריך ללמד את הילדים 
מצווה  שכל  יודעים  כולם  ומשיח.  גאולה  ענייני 
קטנה מקרבת את הגאולה, אבל גם אני לפעמים 
תמיד  לא  יודעים  אם  גם  שלי..  אחים  עם  רבה 

זוכרים שאנחנו צריכים להביא את המשיח. 

שצריך  חב"ד  כפר  בילדי  מחדירים  איך 
לחיות עם משיח?

יחד  גאולה"  "קייטנת  ארגנתי  הגדול  בחופש 
ופעילויות  מצגות  הכנו  בה  שלי,  דודה  בת  עם 
שעשינו  מיוחד  הכי  הדבר  לדעתי,  הגאולה.  על 
הקמנו  לנוער.  מלכות  דבר  לימוד  הוא  בקייטנה 
בשתי  שלנו  בגיל  לבנות  גאולה  חבורת  גם 
שכונות בכפר חב"ד. בזמן הלימודים אני עסוקה 
בשליחות.  אני  עכשיו  גם  אבל  בית,  שיעורי  עם 
אומרת  תמיד  אני  למשל,  רבים  בחוץ  כשילדים 

יחזירו,  ולא  המריבה  את  שיפסיקו  שלי  לאחים 
היא  נוספת  דוגמא  נפסקת.  המריבה  ממילא 
או  החומר  את  יודעת  שלא  לחברה  להתקשר 

שהחסירה ולשאול מה שלומה, זו גם שליחות!

מדוע את עושה את כל המעשים הללו? 

לקרב את הגאולה!

ואיך את עצמך מתקשרת לרבי? 

כותבת  אני  קייטנה)  (כמו  פעולה  כל  לפני 
סעוונטי  לסעוון  מגיעה  אני  לכך  בנוסף  לרבי. 
לפעמים לתשרי. אנו עורכות תורנות: לפעמים אני 
נשארת לעזור עם האחים ואחותי נוסעת ולפעמים 

להיפך. 

אנחנו נמצאים בתחילת חודש אדר. מה נדרש 
מחיילת בחודש אדר? 

לשמוח  בשמחה.  להיות  מאתנו  דורש  הרבי 

שמקיימים מצוות, לשמוח שמקרבים את הגאולה, 
שנותנים צדקה. 

זה באמת משמח אותך? 

לפעמים כן!

את מדמיינת לפעמים את הגאולה האמיתית 
והשלימה? 

כן. פעם בעיתון 'במחנה צבאות ה'' היה סיפור 
מדמיינת  אני  הגאולה.  את  שתיאר  בהמשכים 
הרבה את "התורה החדשה מאתי תצא", ושלא 
יהיו מלחמות. כל בני ישראל מגיעים לבית המקדש 

והרבי מלך המשיח מלמד תורה חדשה.

לסיכום, מה תרצי לומר לכל החיילות? 

שמצווה קטנה, אפילו נתינת צדקה אחת יכולה 
לקרב את הגאולה תיכף ומיד ממש.
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איור: לאה
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בפעם האחרונה שמואל דוב ביקש מאיתנו עזרה:

יום,  כל  כמעט  אבל  שלו,  בתלמוד-תורה  הלימודים  את  מאוד  אוהב  הוא 

בשעות אחר-הצהריים הוא עייף מאוד ונרדם בשעת השיעור.

 

שלחן  אל  שהגיעו  הרעיונות  מגוון  מתוך  נבחרים  רעיונות  לפניכם 

המערכת:

       

יהיה  הוא  וכך  יותר,  מוקדם  לנוח  ללכת  דוב  לשמואל  מציע  דוברי  מענדי 

עירני יותר במשך היום, או לבקש מהמורה לשבת בשורות הראשונות.

גם ח. בן יעקב וב. אייזנבאך מבני ברק מציעות לשמואל דוב להקפיד יותר 

זית  בשמן  מעורבים  במאכלים  להרבות  מציעות  הן  לזה  נוסף  בזמן.  שינה  על 

מנסיון - הן אומרות - זה ממש מחזק ומעורר.  (כמו למשל: סלט או חביתה), 

או לחילופין לבקש מהמורה שישאל אותו שאלות בזמן השיעור וכך הוא יהיה 

חייב להישאר עירני.

בשיעור  הנלמד  החומר  את  בבית  ללמוד  דוב  לשמואל  מציע  מלוד  מוישי 

עם אחר ההורים או האחים, וזה יעזור לו לא להירדם בשיעור, כי השיעור יעניין 

אותו יותר.

דוד כהן מקראון הייטס מציע לשמואל דוב להשתתף יותר בשיעור, על-ידי 

עניית תשובות, או לשאול שאלות, ואז הוא יהיה עירני.

שמי אהרן (שם בדוי), ואני לומד בכיתה ז'.

אני רוצה לבקש את עזרתכם בבעיה שלי:

אני באופן כללי די מסודר, אבל כמעט תמיד אחרי הארוחה, אני מגלה שאפשר 

לדעת מה אכלתי לפי הכתמים על החולצה... זה מאוד מפריע לי, אבל אני לא יודע 

איך להתגבר על זה.

מה אתם אומרים? יש לכם רעיון בשבילי?

קוראים יקרים, יש לכם עצה לאהרן?

81 גליון מס' 776~ 
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מאת: אברימי ג.

באמת סתם באמת סתם פתקים?
"מה זה כתב היד הלא מובן הזה?" שואל אלישע. אתם וודאי גם מצטרפים לשאלתו. 

אז קדימה! קראו אותו שוב, והפעם קחו מכל מילה רק את האות השנייה שלה.
מכל כתב יד נמצא הוראה של הרבי, "המעשה הוא העיקר", מתוך ה"דבר מלכות" השבוע.

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

ז' אדר א' ה'תשע"א 82~  
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