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מגילה,  דמקרא  החיוב  אין  שבו  בפורים-קטן 
אמירת ועל הניסים וכו' – הרי אין כל סיבה שלא 
יוכל לקיים את הענין ד"משתה ושמחה" (שזוהי 
פנוי  רגע  בכל  הפורים)  לימי  המיוחדת  העבודה 
במשך כל היום כולו (ובודאי יש לו זמן פנוי יותר 
ד"(טוב  שהענין  ונמצא,   – גדול)  בפורים  מאשר 
בפורים- מתגלה  כפשוטו  תמיד"  לב) משתה 
פורים-קטן  שושן  תשא,  ש"פ  משיחת    • קטן!  

ה'תשד"מ – בלתי מוגה

שמחה מתוך שטורעם ורעש
שכל  לעיל  להמדובר  בהמשך  א. 
צריכים  קטן  ושושן-פורים  פורים  עניני 
 – כו'  ורעש  שטורעם  מתוך  להיות 
צריכים גם להבהיר ולשלול את טענתם 

של בעלי מרה-שחורה בענין זה:

 – הם  טוענים   – בשו"ע  סימן  ישנו 
וט"ו  י"ד  דיני  פרטי  אודות  מדובר  שבו 
זו  ולא  או"ח),  חלק  (בסוף  ראשון  אדר 
שצריך  מפורש  דין  מצינו  שלא  בלבד 
ושושן- בפורים  מיוחד  שטורעם  להיות 
כמבואר  כו',  אדרבה  אלא  קטן,  פורים 

שם.

פרטי  את  להזכיר  צורך  [ואין 
מפורש  שהדבר  מכיון  שבזה,  הענינים 
בפנים.  לעיין  יכול  הרוצה  וכל  בשו"ע, 
טענתם  אודות  מדובר  כאשר  ובפרט 
צריך  אינני   – "מרה-שחורה"  בעלי  של 

לפרט ולבאר את כל פרטי טענתם!].

הלכה  אודות  שמדובר  ומכיון 
ברור  בלשון  הכתובה  הלכה   – בשו"ע 
פירוש  הרי  אפי –  לתרי  משתמע  שאינו 

הדברים הוא כפשוטו!

מקום  מה  הם,  טוענים  ואם-כן, 
לשמחה באופן של שטורעם ורעש כו' – 

בפורים ושושן-פורים קטן?!

והביאור בזה – בפשטות:

הלכה  אודות  מדובר  כאשר  גם 
פסוקה (לא רק שקלא וטריא שבתורה, 
אלקים  דברי  ואלו  ד"אלו  באופן 

הנה   – למעשה)  הלכה  אם  כי  חיים", 
לפעמים ישנם כמה וכמה פרטים בדבר, 
ובמקרה כזה – הכלל הוא שיש להתנהג 

על-פי מסקנת הענין.

כל  בעניננו: לאחרי  ועל-דרך-זה 
בנוגע  המנהגים  וחילוקי  הדינים  פרטי 
מסיק  קטן,  ושושן-פורים  לפורים 
לב  ומסיים: "וטוב  וחותם  הרמ"א 

משתה תמיד". 

ב. אמנם, עדיין צריך להבין:

היא  השו"ע  מסקנת  אמנם, 
בכל  אבל  תמיד",  משתה  לב  "וטוב 
(שיש  זה  ענין  נתבאר  לא  מדוע  זאת, 
קטן)  בפורים  ושמחה  במשתה  להרבות 

בפירוש בשו"ע, כי אם ברמז בלבד?!

חב"ד'ניק  אודות  מדובר  כאשר 
דבר  כל  להבין  שרוצה  מכיון  הנה   –
שואל  שבנפשו,  ודעת  בינה  בחכמה 

הוא: מהי בכל זאת ההסברה שבדבר?

באופן  היא  הנהגתו   – לפועל  בנוגע 
דהקדמת נעשה לנשמע, היינו, שמקיים 
"וטוב  השו"ע  מסקנת  את  ממש  בפועל 
בשמחה  שמח  ולכן  תמיד",  משתה  לב 
בפורים  גם  כו'  ושטורעם  ברעש  גדולה 
עם  ביחד  אבל  קטן,  ושושן-פורים 
שענין  להשתדל  שעליו  הוא  יודע  זה, 
שבנפשו),  (חב"ד  בשכלו  גם  יחדור  זה 

באופן של הבנה והשגה.

לא'  חב"ד'ניק  בין  החילוק  וזהו 
שאינו חב"ד'ניק: זה שאינו חב"ד'ניק – 
ואינו  ("נעשה")  בפועל  במעשה  מסתפק 
בשכלו;  דבר  כל  להבין  כך  כל  להוט 
אבל החב"ד'ניק – יודע שההתחלה היא 
אחר-כך  אבל  ד"נעשה",  בענין  אמנם 
הבנה  ד"נשמע",  הענין  גם  להיות  צריך 

והשגה.

על-פי  מובן   – בזה  הביאור  הנה 
דבריו של אדמו"ר הזקן:

אדמו"ר  מבאר  סוכות  בדרושי 
שלמרות  ד"הקפות",  הענין  את  הזקן 
ש"אינו אלא מנהג", הרי אדרבה – ענין 
זה מורה על גודל מעלתו, שלכן לא ניתן 

להכתב אפילו בתורה שבעל פה.

העילוי  על-דרך  שזהו  שם  וכמבואר 
דניסוך המים לגבי ניסוך היין, שלמרות 
שבכתב  בתורה  מפורש  היין  שניסוך 
שבעל  בתורה  רק  הוא  המים  וניסוך 
ספיקו  התורה  מן  שהוא  דבר  והרי  פה, 
דרבנן  ספיקא  כן  שאין  מה  לחומרא, 
לקולא [וזאת – למרות שחמורים דברי 
סופרים  דברי  וחביבים  כו'  סופרים 
נעלה  המים  ניסוך  מכל-מקום,  כו'], 
מפורש  שאינו  ומה  היין,  מניסוך  יותר 
היא  אדרבה,  הרי   – שבכתב  בתורה 
ניתן  לא  מעלתו  גודל  הנותנת: מפני 
מזה  ולמעלה  שבכתב.  בתורה  להכתב 
להכתב  ניתן  שלא  ד"הקפות",  הענין   –

אפילו בתורה שבעל פה.

לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה
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ד"הקפות"  שהמנהג  לומר,  [ויש 
היה בכל הדורות, החל מזמנו של משה 
"אגיל  בפיוט  שאומרים  וכפי  רבינו, 
בשמחת  שמח  "משה   – כו'"  ואשמח 
 – בפשטות   – בזה  שהכוונה  תורה", 
באותו  תורה"  בשמחת  שמח  ש"משה 
אופן שבו שמחים בימינו אלו – "להקיף 
התיבה",  סביב  הספרים  עם  הקפות   .  .
בנוגע  זה  מענין  ראי'  מביאים  שלכן 
לא   – הכי  בלאו  ואפילו  שלנו.  לשמחה 
החליט  מסויים  שבדור  לומר  מסתבר 
עריכת  של  חדש  מנהג  להנהיג  מישהו 
ו)שמחת- ב(שמיני-עצרת  "הקפות" 
בעקבותיו  כולם  ילכו  מדוע  תורה  – 
לחדש מנהג חדש, "מה יום מיומיים"?! 
– בשלמא בנוגע לעירובין ונטילת ידיים 
מפני  זה  הרי  המלך,  שלמה  שתיקן 
זה,  בענין  צורך  היה  לא  לכן  שמקודם 
וסייגים  גזירות  בעניני  ועל-דרך-זה 
שנתקנו בזמן מסויים – מכיון שמקודם 
לכן לא היה מקום לחשש זה. מה שאין 
אין  הרי   – ד"הקפות"  למנהג  בנוגע  כן 
יחדשו  מסויימת  שבתקופה  סיבה  כל 
גם  זה  מנהג  היה  ודאי  אלא  זה.  מנהג 

בזמנו של משה רבינו;

רבינו  משה  של  בזמנו  שגם  אלא 
היה זה בגדר של "מנהג", ולא בגדר של 
שמשה  שמצינו  ועל-דרך  והלכה.  דין 
בשני  בתורה  קורין  שיהיו  תיקן  רבינו 
ובחמישי ובשבת כדי שלא ילכו ג' ימים 
בתורה  נכתב  לא  זה  שענין  תורה,  בלא 
ומזה  "תקנה".  בתור  שנקבע  מכיון 

מובן גם בנוגע לענין של מנהג].

לעניננו  בנוגע  לומר  יש  ועל-פי-זה 
ושושן-פורים  דפורים  ושמחה  (משתה 
קטן): מה שלא מצינו מנהג זה בפירוש 
דהקפות  כהמנהג  ודלא  בשו"ע,  אפילו 
המפורש (על-כל-פנים) בשו"ע – הרי זה 
שלא  עד  כך  כל  נעלה  זה  שמנהג  מורה 
ברמז)  אם  (כי  בפירוש  להכתב  ניתן 

אפילו בשו"ע.

 – בזה  ביאור  להוסיף  ויש  ג. 
ובהקדים:

בסיום  הרמ"א  שכתב  למה  בנוגע 
משתה  לב  "וטוב  בשו"ע  או"ח  חלק 
"בחכמה  באחרונים:  איתא   – תמיד" 
תמידין  שני  פתיחה,  מעין  חתימה  יסד 
כסדרן הוא, פתח בריש הגהותיו שויתי 
משתה  לב  וטוב  וחתם  תמיד,  לנגדי  ה' 

תמיד וכו'".

חיים"  "אורח  חלק  כלומר: 
את  לבאר   – כשמו   – ענינו  שבשו"ע 

כל  במשך  יהודי  של  החיים"  "אורח 
דחלק  וסיום  בהתחלה  ולכן,  חייו.  ימי 
זה מרמז לב' תמידין, "את הכבש אחד 
תעשה  השני  הכבש  ואת  בבוקר  תעשה 
בבוקר,  אחד  "תמיד"  הערביים",  בין 
"שויתי  חיים":  "אורח  בהתחלת 
בין  אחד  ו"תמיד"  תמיד",  לנגדי  ה' 
"טוב  חיים":  "אורח  בסיום  הערביים, 

לב משתה תמיד".

אמנם, עדיין צריך להבין:

תמיד"  משתה  לב  "וטוב  הלשון 
חיוב  הרי  ואם-כן,  הכתוב,  לשון  הוא 
זה הוא במשך כל השנה כולה, ואם-כן, 
פורים  בהלכות  הרמ"א  מביאו  מדוע 
להדגיש  שכוונתו  מובן  שמזה  קטן, 
לכאורה,  קטן –  לפורים  בנוגע  זה  חיוב 
מקומו בהתחלת השו"ע, בהתאם לסדר 
באים  לראש  שלכל  בשו"ע,  ההלכות 
ביומו,  יום  מידי  השייכות  ההלכות 
ברכות  הלכות  ידיים,  נטילת  הלכות 
השחר, וכיו"ב, ולאחר זה באים הלכות 
להלכות  עד  וכו',  טובים  ימים  שבת, 
השייכות  ההלכות   – ובסופן  מגילה, 
ואינו  ש"תדיר  (מכיון  לפורים-קטן 
מכיון  ועל-פי-זה  קודם").  תדיר  תדיר 
הוא  תמיד"  משתה  לב  ד"וטוב  שהענין 
מקומו  הרי  ויום,  יום  בכל  תמידי,  ענין 
בסופו,  ולא  חיים",  "אורח  בהתחלת   –

בהלכות פורים קטן?

שהענין   – בזה  הביאור  לומר  ויש 
להיות  צריך  תמיד"  משתה  לב  ד"וטוב 
שעיקר  אלא  "תמיד",  השנה,  ימי  בכל 
קטן,  בפורים  היא –  זה  בענין  ההדגשה 
האדם  עבודת  כלומר: כללות  כדלקמן. 
השו"ע) צריכה  (התחלת  ויום  יום  בכל 
כל  ואין  לבב,  וטוב  בשמחה  להיות 
דבר  מלא  מקרא  שהרי   – בדבר  חידוש 
היינו,  בשמחה",  ה'  את  "עבדו  הכתוב 
כולה  השנה  כל  במשך  ורגע  רגע  שבכל 
מתוך  קונו  את  לעבוד  יהודי  צריך 
החידוש  אמנם,  לבב.  וטוב  שמחה 

משתה  לב  ("וטוב  הרמ"א  שבדברי 
 – חיים" הוא  "אורח  בסוף  תמיד") 
מיוחדת,  בהדגשה  הדבר  לגילוי  בנוגע 
בכל  אמנם  שישנו  זה,  שענין  היינו, 
השנה כולה, מתגלה ביתר הדגשה בסוף 

"אורח חיים" (בפורים-קטן, כדלקמן).

מענין  גם  יובן   – בזה  והביאור  ד. 
הקשור עם שמחת-תורה. ובהקדים:

המועדים  סיום  הוא  שמחת-תורה 
"מרובה  שהוא  חודש   – תשרי  דחודש 
השנה,  בראש  שהתחלתו  במועדות", 

וסיומו בשמחת-תורה.

(החל  חסידות  בדרושי  ומבואר 
בדרושי  וכן  הזקן,  אדמו"ר  מדרושי 
רבותינו נשיאינו שלאחרי זה) שהעבודה 
ד"גילו  באופן  היא  השנה  דראש 
מכוסה  היא  שהשמחה  היינו,  ברעדה", 
ונסתרת כו', ובחג הסוכות שמיני-עצרת 
באה  שמחתנו",  "זמן  ושמחת-תורה, 
באופן  השנה  בראש  (שהיתה  זו  שמחה 

של כיסוי) לידי גילוי.

השנה  דראש  העבודה  כלומר: גם 
קיום  ואדרבה: אם  שמחה,  מתוך  היא 
הרי  בשמחה,  להיות  צריך  המצוות  כל 
מדובר  כאשר  וכמה  כמה  אחת  על 
עליכם",  ד"תמליכוני  העבודה  אודות 
העבודה,  עניני  כל  ומקור  שורש  שהיא 
אגזור  כך  ואחר  מלכותי  קבלו  כמאמר 
זו  שעבודה  בודאי   – גזירות  עליכם 
היא  זו  שמחה  אלא  שמחה.  מתוך  היא 
 – שלה  והגילוי  היראה,  בענין  מכוסה 

בשמחת-תורה, סיום כל המועדים.

"רשית",  "תשרי" אותיות  והנה, 
בנוגע  לומדים  תשרי  שמחודש  היינו, 
לכל השנה כולה, שכשם שבחודש תשרי 
בהתחלת  שישנה  השמחה  ענין  מתגלה 
החודש (בראש-השנה) – בסיום החודש 
בנוגע  מובן  כן  כמו  (בשמחת-תורה), 
לכל השנה כולה, שענין השמחה שישנה 

 
שבתקופה  סיבה  כל  אין  הרי   – ד"הקפות"  למנהג  בנוגע 

מסויימת יחדשו מנהג זה. אלא ודאי היה מנהג זה גם בזמנו 

זה  היה  רבינו  משה  של  בזמנו  שגם  אלא  רבינו;  משה  של 

בגדר של "מנהג", ולא בגדר של דין והלכה. ועל-דרך שמצינו שמשה 

ילכו  שלא  כדי  ובשבת  ובחמישי  בשני  בתורה  קורין  שיהיו  תיקן  רבינו 

בתור  שנקבע  מכיון  בתורה  נכתב  לא  זה  שענין  תורה,  בלא  ימים  ג' 

"תקנה". ומזה מובן גם בנוגע לענין של מנהג

 גיליון מס‘ 777 •   5

Mas777_A.indd   5Mas777_A.indd   5 2/14/2011   3:49:58 PM2/14/2011   3:49:58 PM



בעבודת כל ימי השנה (התחלת השו"ע) 
מתגלה בסיום השו"ע:

כותב  חיים"  "אורח  בהתחלת 
הוא  תמיד,  לנגדי  ה'  "שויתי  הרמ"א: 
לבו  אל  כשישים  כו',  בתורה  גדול  כלל 
כל  מלא  אשר  הקב"ה  הגדול  שהמלך 
במעשיו  ורואה  עליו  עומד  כבודו  הארץ 
וההכנעה  היראה  אליו  יגיע  מיד  כו', 
על  ובשכבו  כו',  יתברך  השם  בפחד 
ומיד  שוכב,  הוא  מי  לפני  ידע  משכבו 
לעבודת  בזריזות  יקום  משנתו  כשיעור 

בוראו יתברך ויתעלה".

שהתבוננות  נקל  לנבון  דעת  והנה, 
הרגש  (מלבד  נוסף  רגש  לידי  מביאה  זו 
ואושר,  שמחה  של  רגש   – כו')  היראה 
ניתן  שלא  קטן  ילד  אפילו  שמבין  כפי 
לתאר ענין של שמחה ואושר יותר גדול 
בא  הקב"ה  המלכים  מלכי  שמלך  מזה 
קודם  (עוד  מטתו  יד  על  ועומד  לחדרו 
השמחה  רגש  מאי –  אלא  ידיו)!  שנוטל 
מכיון  זה,  במעמד  ונסתר  מכוסה 

שהרגש הגלוי הוא – ענין היראה.

ובדוגמת  על-דרך  זה  הרי  ואם-כן, 
הענין דראש השנה, שעבודת היום היא 
פועל  זה  שענין  עליכם",  "תמליכוני   –
שהשמחה  כך  וביטול,  יראה  של  רגש 
שהמלך  שזוכה  על  הגדול  והאושר 
ונסתרת  מכוסה   – הכתרתו  את  מקבל 
היא, מכיון שבגלוי נמצא הוא ברגש של 

יראה וביטול.

השמחה  ענין  איפוא,  מתגלה,  מתי 
באופן גלוי ובהדגשה? – הנה:

שמקדשים  למרות   – השבת  ביום 
על היין בערב ובבוקר [ועד שיש נוהגים 
שלישית],  בסעודה  גם  יין  לשתות 
מה- על-פי  ובפרט  שמחה,  ענינו  ויין 
אלו  שמחתכם  "וביום  בספרי  שכתוב 
השבת  ענין  מקום,  מכל  השבתות", 
ולא  תענוג,   – הוא  (שו"ע)  בהלכה 

שמחה;

ציווי  ישנו  שבהם  טובים,  בימים 
הרי   – בחגך"  "ושמחת  התורה  מן 
כפסק- והגבלה,  במדידה  היא  השמחה 

להעמיד  בית-דין  השו"ע: "חייבים  דין 
לשמור  כדי  כו'"  ברגלים  שוטרים 
במדידה  תהי'  שהשמחה  ולהזהיר 

והגבלה;

ישנו  שבהם  הפורים,  בימי  ואפילו 
דלא  עד  כו'  שו"ע "לבסומי  על-פי  חיוב 
וכמה  כמה  שישנם  מכיון  הנה,  ידע" – 
לקיימם  שצריכים  מיוחדות  מצוות 
משלוח  מגילה,  מקרא  הפורים,  בימי 
"ועל  אמירת  לאביונים,  ומתנות  מנות 
אפשר  שאי  מובן,  הרי  וכו',  הניסים" 
ושמחה"  ד"משתה  הענין  את  לקיים 

במשך כל היום כולו.

אמנם, בפורים-קטן שבו אין החיוב 
דמקרא מגילה, אמירת ועל הניסים וכו' 
לקיים  יוכל  שלא  סיבה  כל  אין  הרי   –
ושמחה" (שזוהי  ד"משתה  הענין  את 
בכל  הפורים)  לימי  המיוחדת  העבודה 
(ובודאי  כולו  היום  כל  במשך  פנוי  רגע 
בפורים  מאשר  יותר  פנוי  זמן  לו  יש 
ד"(טוב  שהענין  ונמצא,   – גדול), 
מתגלה  כפשוטו  תמיד"  לב) משתה 

בפורים-קטן!

בשושן- עילוי  ישנו   – גופא  ובזה 
שבשושן- פורים: מכיון  לגבי  פורים 

דימי  המיוחדים  הדינים  אין  פורים 
לענין  יותר  פנוי  זמן  יש   – הפורים 
ומזה  עצמו.  בפורים  מאשר  השמחה 
לפורים-קטן,  בנוגע  הוא  שכן  מובן 
בענין  עילוי  ישנו  קטן  שבשושן-פורים 
 – זה  וכל  קטן.  פורים  לגבי  השמחה 
בקודש" בכל  ד"מעלין  הכלל  מלבד 

עניני קדושה.

מודגש  זה  שענין   – להוסיף  ויש  ה. 
דעקבתא  דרא  אלו,  בימינו  ביותר 

דמשיחא:

רואים  שכאשר  פעמים  כמה  דובר 
בלתי-רצויים  בענינים  הוספה  שישנה 
טוב  בעניני  יותר  להוסיף  צריכים   –
וקדושה. ועל-דרך "בקעה מצא וגדר בה 

גדר".

בחושך  נמצאים  כאשר  ועל-פי-זה, 
כפול ומכופל דעקבתא דמשיחא, כאשר 
"מלכיות  ארץ גו'",  יכסה  "החושך 
מתגרות זו בזו" – הרי בודאי שצריכים 
ובמכל-שכן  קדושה.  עניני  בכל  להוסיף 
"בקעה"  של  מצב  וקל-וחומר: אם 
בה  ד"גדר  הצורך  את  מעורר  בלבד 
כאשר  וכמה  כמה  אחת  על  הרי  גדר", 
חושך   – יותר  גרוע  ענין  אודות  מדובר 

כפול ומכופל.

להוסיף  צורך  יש  כזה  במצב  ולכן, 
שמחה  מתוך  וקדושה,  טוב  עניני  בכל 

של מצוה.

מסויים  לדבר  בנוגע  ספק  יש  ואם 
מכיון  הרי   – קדושה  של  ענין  הוא  אם 
לנגדי  ה'  ["שויתי  התמידין"  ש"שני 
תמיד"]  משתה  לב  ו"טוב  תמיד" 
קשורים זה בזה, מובן, שלכל לראש יש 
שמכיון  ובפרט  השמחה.  בענין  להוסיף 
על-ידי-זה  הרי   – גדר"  פורץ  ש"שמחה 
קדושה,  של  דבר  זה  שיהי'  יפעל  גופא 

הקשור עם "שויתי ה' לנגדי תמיד".

בנוגע  עיקרית  נקודה  עוד  ו. 
  – אלו  בימינו  השמחה  ענין  להדגשת 
מובנת על-פי דברי ה"באר היטב" בסוף 

"אורח חיים".

מביא  כלל  שבדרך  ובהקדים: אף 
נו"כ  של  דבריהם  את  היטב"  ה"באר 
לא  ולכן,  וש"ך),  ט"ז  (מג"א,  השו"ע 
היטב,  הבאר  כך) לדברי  (כל  מציינים 
השו"ע –  בנו"כ  הדברים  למקור  אם  כי 
הרי בכמה  וכמה מקומות מוסיף הבאר 
מציינים  ואז  כו',  ענינים  עוד  היטב 
שפירושו  שזכה   – גם  ומה  כו'.  לדבריו 
הוצאות  (ברוב  השו"ע  גליון  על  יודפס 

השו"ע)!

הרמ"א  דברי  על  היטב  הבאר  וז"ל 
בית  תמיד": "תמיד –  משתה  לב  "טוב 
תפארתנו במהרה יעמוד, וביראה אותו 
הרים  בראש  הבית  הר  יהי'  נכון  נעבוד, 

עדי עד".

שההוספה  מרומז  שבזה  לומר,  ויש 
בענין ד"טוב לב משתה תמיד" ממהרת 
ומזרזת את קיום היעוד "בית תפארתנו 

במהרה יעמוד כו'".


ואם יש ספק בנוגע לדבר מסויים אם הוא ענין של קדושה 

– הרי מכיון ש"שני התמידין" ["שויתי ה' לנגדי תמיד" ו"טוב 

לב משתה תמיד"] קשורים זה בזה, מובן, שלכל לראש יש 

להוסיף בענין השמחה. ובפרט שמכיון ש"שמחה פורץ גדר" – הרי על-

ה'  "שויתי  עם  הקשור  קדושה,  של  דבר  זה  שיהי'  יפעל  גופא  ידי-זה 

לנגדי תמיד"

6   • י"ד אדר א' ה‘תשע“א
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הדרך היחידה 
– דרך משה שבדור

הפרשות שבהן עסקנו השבוע, מ"ואתה תצוה" ועד 
ל"כי תשא" מלמדות אותנו כי הדרך היחידה להגיע 
למשה  ההתקשרות  ידי  על  היא  העבודה   לשלימות 

רבנו שבדורנו  – הוא הרבי מה"מ.

חלק פ הינם  כי-תשא,  ופרשת  קטן,  ורים 
החידוש  מתבטא  בהן  והפרשות,  מהמועדים 
משיח,  של  בתורתו  בדורנו,  זכינו  לו  הנפלא 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  תורתו 

שליט"א. 

האחרון  תשנ"ב,  שנת  של  הקונטרס   – קטן  פורים 
לעת עתה שזכינו לקבל מידיו הק' של הרבי, ד"ה "ואתה 
שכל  המבארת  המרכזיות  הנקודות  אחת  ובו  תצוה", 
דור,  שבכל  משה  רבנו,  משה  דרך  לעבור  חייב  ועניין  דבר 
לעצמותו  ישראל  עם  את  שמחבר  זה  הוא  משה  ודווקא 
כאשר  נפש,  במסירות  לעבודה  הכח  את  לנו  ונותן  יתברך 
לגילוי  עד  העצם,  גילוי  של  ולעבודה  בפועל,  נצרכת  זו 

המושלם בגאולה האמיתית והשלימה.

הנקודה  את  אנו  מוצאים  כי-תשא  בפרשת  גם 
קשורים  להיות  החובה  מודגשת  כאשר  הזו,  העיקרית 
שיש  נראה  לא  בשר  בעיני  אם  גם  העת,  כל  רבנו,  למשה 
מקום להתקשרות זו. כאשר טעות של עם ישראל בהבנת 
ארבעים  כעבור  לחזור  הבטיח  אשר  משה,  של  דבריו 
הוא  גם  מצטרף  והשטן  הגיע,  לא  עדיין  מה  ומשום  יום, 
המסקנה  הרי  משה,  של  מיטתו  את  להם  ומראה  לעסק, 
המתבקשת היא "זה האיש משה... לא ידענו מה היה לו". 
בבחירת  יסתכם  החטא  כי  לצפות  היה  ניתן  אם  אולם 
שפסקה  ברגע  הוא,  כך  שלא  הרי  בלבד,  חדש  מנהיג 
לאמירה "אלה  התנאים  בשלו  זמנית  בו  במשה,  האמונה 
כפירה  היא  במשה  הכפירה  דהיינו  וכו',  ישראל"  אלוקיך 
בעיקר, בקב"ה עצמו, ולא רק ביטוי לחוסר שביעות רצון, 

או למשבר אמון עם המנהיג.

הנחות  פי  על  הדברים  את  להבין  מנסים  כאשר 
העולם, הרי יש כאן מספר ענינים תמוהים. לכאורה, אם 
על  להם  שהוסיף  מי  היה  ועוד  בחשבון,  טעו  ישראל  בני 
הרי  נמוכה,  כה  לדרגה  התדרדרו  אכן  הם  מדוע  טעותם, 
כאמור, היה אפשר להסתפק במנהיג חדש, מדוע ירדו עד 

כדי עבודה זרה רח"ל, ונענשו בחומרה כה רבה?

אולם כל זה הוא רק כאשר מסתכלים על הדברים על 
מלשון  עולם  בעולם,  הקיימות  והמוסכמות  ההנחות  פי 
התורה,  באמצעות  מתבוננים  כאשר  השקר.  העלם, עולם 

כי  והברורה,  המתבקשת  למסקנה  מגיעים  אמת,  תורת 
הכל",  הוא  "הנשיא  הנשיא,  דרך  לעבור  חייב  הכל  אכן 
מציאות  כאן  אין  ישראל",  הוא  ומשה  משה  הם  "ישראל 
נפרדת של כל יהודי בפני עצמו, של עם ישראל, ושל נשיא 
הדור – משה שבדור, יש כאן מציאות אחת של עם ישראל 
עם נשיא הדור ועם הקב"ה, זו מציאות בלתי נפרדת, וכל 
לכשלון,  לסתם  ולא  לכשלון,  נדון  ולחלק  להפריד  נסיון 
אלא לנפילה הגדולה ביותר שניתן להעלות על הדעת. "גם 
למשה  שניתן  צ'ופר  איזשהו  אינו   – לעולם"  יאמינו  בך 

רבנו, ללא אמונה זו אין קיום לאמונה בה'.

וזוהי התשובה לכל מי שתוהה לעיתים, מהי החשיבות 
לקשר יהודים לרבי מה"מ דווקא? די בכך שנקרב אותם 
לשמירת התורה ומצוותיה, כאשר זהו בעצם גם רצונו של 
הרבי, מדוע חייבים לדבר ולפעול גם בענין של התקשרות? 
ישנם כאלה הרואים בכך אפילו טעם לפגם, כאילו איננו 
ואנו  'סתם'  יהודים  לקירוב  מספקת  חשיבות  מייחסים 

עומדים על כך שיצטרפו אלינו דווקא. 

דבר  כל  חסידים,  אצל  כאשר  עניין,  בכל  גם  כך 
הנהגותיו  הרבי,  של  דבריו  הרבי,  של  לדעתו  מקשרים 
כל  ובעצם  בתורה,  מפורשים  הדברים  כאשר  גם  וכו', 
דבריו  וכל  בתורה,  מקור  מראה  הוא  אומר,  שהרבי  מה 
הם דעת התורה, מדוע אם כן צריך כל דבר לייחס לרבי, 
במקורם  שהם  כפי  הדברים  את  להציג  עדיף  לא  האם 
מבלי לייחס כל דבר לרבי? ויש הסבורים כי אכן אין צורך 
שהרבי  מכך  לעיתים  להתעלם  רצוי  ואף  וניתן  'להגזים', 
ולהציג  מסוימת,  הנהגה  או  אמירה  לדעה,  המקור  הוא 

זאת כדברים נכונים וצודקים מצד עצמם.

מפרשת  והן  תצוה  מפרשת  הן  ההוראה  באה  כך  על 
ניתן  מה"מ,  הרבי  דרך  רק  רבנו,  משה  דרך  רק  תשא,  כי 
ניתן  זו  בדרך  ורק  לאלוקות,  להתחבר  בצוותא,  להיות 
נזכור  כאשר  רק  ישראל,  עם  של  הראש  לנשיאת  להגיע 
בשליחותו  אלא  עצמנו,  בכחות  פועלים  איננו  כי  העת  כל 
המשימה  את  לבצע  נוכל  הרבי,  בשליחות  רבנו,  משה  של 
והשלימה,  האמיתית  לגאולה  להביא  עלינו,  שהוטלה 

כאשר אנו מקושרים לרבי מה"מ ומכריזים: 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 גיליון מס‘ 777 •   7
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כ"ק אדמו"ר הזקן
כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם (ריש פרשתנו)

כו',  דוד"  מקום  "ויפקד  כמו  - פירושו  "לפקודיהם" 
שמפרש  פירוש,  "לפקודיהם",  וזהו   .. חסרון  לשון  שהוא 
הטעם למה "תשא" ותגביה את ראש ומוחין מכנסת ישראל 
בנשמותיהם  הנדבק  הרע  ויחסר  ש"יפקד"  כדי  הוא   – כו' 
לשון  לה'",  נפשו  כפר  איש  "ונתנו  וזהו   .. בהעלם  בערבוביא 
"כופר" הוא כמו "בעי לכפורי ידיה בההוא גברא" כו', דהיינו 
דהיינו  נפשם  יכפרו  כן  וכמו  כו',  והמיאוס  הלכלוך  הסרת 

שיוסר ויובדל כל חלקי הרע מנפשם.
('תורה אור' קיב, א)

כ"ק אדמו"ר האמצעי
העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט (ריש פרשתנו)

בתורה  ודל  ומצוות  בתורה  עשיר  היינו  דעשיר  ידוע  הנה 
הנה  אך   .. השקל  מחצית  לענין  ממש  שוין  ושניהם  ומצוות, 
.. ידוע דכנסת ישראל נקראת קומה שלימה בציור אדם, וכל 
להיות  ותפקידם  מספרם  ליחד  רק  אינו  ומספר  פקידה  ענין 
כלולים כאיש אחד בציור אדם דוקא, וכמו שכתוב "כי תשא 
את ראש בני ישראל" ראש אחד כו', וידוע דבציור אדם אין 
הפרש בין ראש לרגל כלל בלי שימצא ראש וסוף כלל, דהרגל 
כללותם  שבאמצעות  מאחר  כו',  לרגל  וראש  לראש  משפיע 
כו',  דוקא  כסדרן  הפקידה  היה  ולזה  אדם,  נקרא  דוקא  יחד 
ולזה העשיר בתורה ומצוות שהוא בחינת ראש והדל בתורה 
ממחצית  ירבה  לא  העשיר  ממש,  שוין   – רגל  בחינת  ומצוות 

השקל והדל לא ימעיט כו' ודי למבין.
('מאמרי אדה"א' פרשתנו ע' תרמח)

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
מים (תשא  שמה  ונתת   .. נחשת  וכנו  נחשת  כיור  ועשית 

ל, יח)

כ"ד  כדה"  תורה, "ותמלא  שבכיור –  מים  לפרש:  אפשר 
"בצדקה  חסדים,  גמילות  הוא   – "וכנו"  דאורייתא.  ספרין 
חכמה  "נובלות  תיבות  - ראשי  נחשת  והכיור  תכונני". 

שלמעלה תורה".
('אור התורה' תשא ע' א'תתקלא)

כ"ק אדמו"ר מהר"ש
ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך (תשא לד, כו)

ישראל .. נקראו ביכורים, כמו שביכורים הם ראשית כל 
פרי האדמה כמו כן ישראל הם ראשית לכולם .. אך, הנה לא 
ונפש  בגוף  ומתלבשת  מאירה  למעלה  שהיא  כמו  הנשמה  כל 
הבהמית כי אם הארה בעלמא .. וזהו שכתוב ראשית בכורי 
אדמתך תביא בית ה' אלקיך, דהיינו המשכות אלקות משרש 
הנשמה שיאיר בפנימיות ויותפס תוך תוכיות האדם.                                                                           

('סה"מ תרכ"ז' ע' תיא)

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב
ונתנו איש כופר נפשו גו' (ריש פרשתנו)

כל  לבער  נפשו,  טהרת  פירוש  נפשו,  כופר  איש  ונתנו 
יקרא  אסתלק  אחרא  סטרא  אתכפיא  ד"כד  שבנפשו,  פסולת 
אין  אור  גילוי  ממשיכים  זה  ידי  שעל  הוא",  בריך  דקודשא 
סוף כו'. וזהו גם כן ענין מחצית השקל, דהנה ידוע דמחצית 
כוחות  עשר  וגם  הבהמית  דנפש  כוחות  עשר  ענין  הוא  השקל 
היא  והעבודה  הבהמית,  בנפש  המלובשים  האלקית  דנפש 
הכוונה  נשלם  זה  ידי  ועל  כו',  הבהמית  הנפש  וזיכוך  בבירור 
גילוי  שנמשך  בתחתונים  דירה  לו  להיות  הקב"ה  דנתאווה 

אור אין סוף למטה כו'.
('המשך תער"ב' ח"ב ע' תתקא)

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
כי עם קשה עורף הוא (לד, ט)

ובתוקף  ועוז  בכח  ונתינה  המסירה  הוא  עול'  ה'קבלת 
הגמור  ההחלט  הוא  בעולם,  דבר  כל  עם  התחשב  מבלי  גדול, 
אחר,  אופן  בשום  ולא  בעצמו,  שהסכים  כמו  דוקא  להיות 
היינו  ה'נצב'  שהוא  למעליותא,  עורף"  ה"קשה  נקודת  והוא 

הבית יד של להט להב נקודת היהדות.
('סה"ש תרפ"ט' ע' 17)

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
והביטו אחרי משה (לג, ח)

"והביטו  תורתנו,  והודיעה  רבנו  ממשה  גדול  לנו  ...מי 
אחרי משה" וכדרשת רז"ל הידועה בזה. ופשיטא שלא באה 
בלתי  הנהגה  להודיע  ובפרט  בעלמא  סיפור  לספר  התורה 
עליו  יפול  שאל  בזה,  הוראה  שגם  אלא  דיעה,  דור  של  רצויה 
לב העוסק בצרכי-ציבור באם יראה ענין דומה להנ"ל, שהרי 

כבר היה זה לעולמים...
('אגרות קודש' חי"ד ע' תטו)

לע"נ הרב זלמן יהודה ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה

8   • י"ד אדר א' ה‘תשע“א

פתגם השבוע בעניני משיח וגאולה
כי עם קשה עורף הוא (תשא לד, ט)

עשרה  ימצאו  שסוף-כל-סוף  רצון  ...ויהי 
אצל  לפעול  מוכרחים  שהם  ש"יתעקשו"  מישראל 
שכתוב  כמו  הקב"ה –  אצל  יפעלו  ובודאי  הקב"ה, 
וסלחת  ולכן)  (למעליותא,  הוא  עורף  קשה  עם  "כי 
את  בפועל  - להביא  ונחלתנו"  ולחטאתנו  לעוננו 

הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

...ועוד והוא העיקר – שיפעלו שתהיה הגאולה 
ומיד  תיכף  ממש,  בפועל  והשלימה  האמיתית 

ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב.
(כ"ח ניסן ה'תנש"א)

ל ל ל

פתגם השבוע בעניני משיח וגאולה
ט) כי עם קשה עורף הוא (תשא לד,

עשרה ימצאו  שסוף-כל-סוף  רצון  ...ויהי 
אצל לפעול  מוכרחים  שהם  ש"יתעקשו"  מישראל 
שכתוב כמו  הקב"ה –  אצל  ובודאי יפעלו  הקב"ה, 
וסלחת ולכן)  (למעליותא,  הוא  עורף  קשה  עם  "כי 
את בפועל  - להביא  ונחלתנו"  ולחטאתנו  לעוננו 

הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

...ועוד והוא העיקר – שיפעלו שתהיה הגאולה
ומיד תיכף  ממש,  בפועל  והשלימה  האמיתית 

ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב.

ה'תנש"א) (כ"ח ניסן

הפרשה החסידית
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כ"ק אדמו"ר שליט"א 
ישלחם בשליחות

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבחור שביקש 
שתהיה לו הזכות שהרבי בעצמו יאמר לו להיכן עליו 

ללכת בשליחות

המ"מים,  משנות  שלפנינו,  המענה 
נכתב לבחור שלאחר ששמע שיש יחידי 
סגולה הזוכים לכך שהרבי בעצמו יורה 

להם להיכן לצאת לשליחות,

– וכפי שאפשר לראות במענה הרבי 
אברכים  אודות  גרליק,  בתיה  לרבנית 
שהיו מוכנים לצאת לשליחות לאיטליה 
ועל  מלמעלה,  ההוראה  תבוא  באם  רק 

כך ענה הרבי (לקו"ש חכ"ג ע' 541):

במענה לזה שאמרו לה שאני צריך 
לשלוח – אין רגיל שאני אהי' המתחיל 
בטוח  שאני  באלה  (מלבד  בזה  לדבר 

מן  יוצאים  ובמקרים  מקושרים,  שהם 
המניעה  זה  רק  באמת  ובאם  הכלל). 
וישאלו  לדבר  הם  יתחילו  בטח  הרי   –

אותי, ואז אומר להם דעתי בזה.

בזכות  לזכות  ביקש  בחור  אותו 
מתאימה  הכנה  ולאחרי  זו,  נפלאה 
מכתב  לרבי  וכתב  בנפשו  עוז  הרהיב 
לו,  המוצעים  השידוכים  אודות  ארוך 
וסיים את מכתבו במשפט הבא: "לאחר 
באם  רק  החיים  לנהל  אוכל  שאתחתן 
אדמו"ר  שכ"ק  שאזכה,  והלואי  אזכה, 
שליט"א יגיד לי במפורש, והנני מתחנן 

על כל הנ"ל בכל לשון של בקשה".

ונפלאה,  גדולה  בזכות  הבחור  זכה 
הרבי  (מענה  בזה"ל  לו  ענה  והרבי 
של  כתי"ק  הבחור.  של  במכתבו  משולב 

הרבי מובא באותיות מודגשות):

שאתחתן  לאחרי  כמובן 
שניהם  ויחפצו  וירצו  בשעטומ"צ 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  שאזכה  בזה 

ישלחם בשליחות וכו'.

המ"מים משנות שלפנינו מןהמענה יוצאים ובמקרים מקושרים בקשהשהם של לשון בכל ל הנ כל על

 גיליון מס‘ 777 •   9
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של  שמחה  היא  שהשמחה  דבר  של  פירושו  אין 
ציווה  שהרבי  בגלל  רק  היא  שהרי  "נעבעך", 
היא  השמחה  כאשר  הנכון:  הוא  ההיפך  לשמוח. 
מה  על  לנו  שיש  מרגישים  שאנו  מה  בגלל  רק 
אופן  לפי  מוגבלת  היא  השמחה  הרי  לשמוח, 
הדבר המשמח. ואילו כאשר השמחה היא מפני 
הכוח  הרי   – כך  על  ציווה  המשיח  מלך  שהרבי 

לשמוח הוא בלי-גבול

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

לשמוח. פשוט לשמוח!
רבי זושא והרב

בקשר ל"מרבים בשמחה" בשישים 
יום של חודש אדר, המבטלים בשישים 
את כל הדברים הבלתי רצויים והופכים 
הפעם  נפתח   – ושמחה  לברכה  אותם 
ר'  הקדוש  הרב  אודות  חסידים  בסיפור 

זושא מאניפולי: 

בעוני,  תמיד  זושא  ר'  חי  כידוע 
בסיסיים  צרכים  אפילו  לו  כשאין 
תמיד  היה  זאת  ובכל  מינימאליים, 
ובחדווה.  בשמחה  שרוי  ותמיד  מרוצה 
אניפולי,  העיר,  באותה  חי  לעומתו 
אלא  העיר.  של  צדק  והמורה  הדיין 
ותמיד  מרוצה  לא  היה  תמיד  שהלה 
וברוגז.  בכעס  ושרוי  זועפות  פניו  היו 
אל  צדק  ומורה  דיין  אותו  פעם  פנה 
זה  כיצד  ובתמיהה:  בשאלה  זושא  ר' 
והמחסור  העוני  למרות  אתה,  מצליח 
שרוי  להיות  אצלך,  הקשיים  וכל 
שמעמדי  שאני,  בשעה  בשמחה.  תמיד 
בקהילה, מצבי הכלכלי, מצב הבריאות 
ובכל  משלך,  יותר  הרבה  טוב  וכו'  שלי 
הנני  ותמיד  פעם  אף  מרוצה  אינני  זאת 
שלך  ה"סוד"  מה  וברוגז.  בכעס  שרוי 

להיות תמיד בשמחה?

פשוט  הדבר  ואמר:  זושא  ר'  חייך 

תמיד  שרוי  שאתה  הסיבה  ביותר. 
חשוב  אדם  שאתה  משום  הוא  בכעס 
לך  שמגיע  מרגיש  אתה  תמיד  ביותר, 
מעט,  רק  מקבל  אתה  וכאשר  הרבה. 
אני  ורוגז.  רוטן  שאתה  הדבר  טבעי 
לעומת זאת יודע את האמת שלא מגיע 
הוא  מקבל  שאני  מה  וכל  מאומה,  לי 
אני  לפיכך  לי.  שמגיע  ממה  יותר  הרבה 
אני  תמיד  שהרי  ושמח,  מרוצה  תמיד 

מקבל הרבה יותר ממה שמגיע לי. 

את  לשבר  כדי  רק  לדוגמה, 
חתונה  ערך  העיירה  של  הגביר  האוזן: 
במשפחתו ושלח את השמש להזמין את 
בשמחתו.  להשתתף  בעיירה  החשובים 
השמש,  ביד  הרשימה  את  כשראית 
זה  איך   – נפש  עגמת  מיד  התמלאת 
ולא  ברשימה  החמישי  רק  שהיית 
הראשון בה. כאשר הגיע מועד החתונה, 
לא מיהרת להגיע אל השמחה. למה לך 
כשתגיע  מיד  כי  אתה  יודע  והרי  למהר, 
כבוד  בך  ינהגו  כולם,  לקראתך  יחרדו 
אם  ומאידך,  חשוב.  מקום  לך  ויפנו 
תגיע מוקדם מדי, אולי לא יהיו במקום 
את  לך  לחלוק  כדי  רבים  אנשים  די 
מאוחר,  די  אפוא  הגעת  הראוי.  הכבוד 
ובעל  אנשים,  הרבה  במקום  היו  כאשר 
השמחה היה עסוק וטרוד ולא שם לבו 

ארוכות  דקות  עמדת  כך  אליך.  מיד 
מבלי שמישהו יחרד לקראתך וייתן לך 
את הכבוד הראוי ושוב הייתה לך הרבה 
עגמת נפש מזה. גם כאשר בעל השמחה 
הרי  פניך,  את  וקיבל  בך  הרגיש  כבר 
תפוסים  היו  כבר  המכובדים  המקומות 
לא  לשבת  לך  נתן  בו  והמקום  ברובם, 
ושוב  ערכך,  רום  לפי  דיו  מכובד  היה 
את  כשחילקו  נפש.  עגמת  לך  הייתה 
לתת  הקדים  שהמלצר  ראית  המנות, 
לפניך לכמה וכמה, וגם המנה שנתן לך 
שבעת  ושוב  דייה  מכובדת  הייתה  לא 
הרבה עגמת נפש. כשחילקו אחר כך את 
כסף  מתנות  לתת  אז  כנהוג  התשורה, 
נראה  שהיה  סכום  לך  נתנו  למוזמנים, 
הייתה  ושוב  כבודך,  לפי  מדי  פחות  לך 

לך עגמת נפש. 

אני,  זושא,  ר'  אומר  זאת,  לעומת 
השמש,  ביד  הרשימה  את  כשראיתי 
אותי,  גם  להזמין  טרח  שהוא  וראיתי 
ערכי,  פחיתות  את  אני  שיודע  למרות 
מכך.  גדולה  בשמחה  מיד  התמלאתי 
מיהרתי  החתונה,  מועד  הגיע  כאשר 
יודע  שהרי  מוקדם.  השמחה  אל  להגיע 
לא  אם  כי  אני  ויודע  ערכי  מיעוט  אני 
אגיע בזמן, אף אחד לא יפנה לי מקום. 
היו  לא  כאשר  מוקדם,  די  אפוא  הגעתי 

10   • י"ד אדר א' ה‘תשע“א
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השמחה  בעל  אנשים.  הרבה  במקום 
מיד  לבו  שם  עדיין,  עסוק  היה  שלא 
מכובד,  במקום  אותי  והושיב  אליי 
לי,  שמגיע  ששיערתי  ממה  יותר  הרבה 
ושוב הייתה לי שמחה גדולה. כשחילקו 
עליי,  דילג  לא  והמלצר  המנות,  את 
הוא  זאת  ובכל  בכלל,  אני  מי  שהרי 
חשובה,  מנה  לי  ונתן  בכבוד  אליי  פנה 
את  כך  אחר  וכשחילקו  מצוין.  הרגשתי 
הרבה  שהיה  סכום  לי  ונתנו  התשורה, 
הרגשתי  לי  שמגיע  שחשבתי  ממה  יותר 
כן  אם  מה  השביעי.  ברקיע  ממש 
ותמיד  מרוצה  תמיד  שאני  מזה  הפלא 
בפנים  תמיד  אתה  כאשר  בשמחה, 

זועפות ותמיד לא מרוצה... 

בין עצבות למרירות
פוטרפס  מענדל  ר'  הרה"ח  המשפיע 
גם  אדם,  ראית  אם  לומר:  נוהג  היה 
זיבעציק"  צווייטער  דער  הוא "אין  אם 
שכבר  אחרי  השניים,  השנים  (בשבעים 
ומקונן  בוכה  שנה),  שבעים  לו  מלאו 
וכל  כראוי  הזמן  את  ניצל  שלא  על 
לך  ונדמה  ולריק,  להבל  בוזבזו  שנותיו 
מקרב  יוצאות  ואנחותיו  בכיותיו  כי 
לך  דע   – לו  אכפת  באמת  עמוק,  ולב 
שהוא סתם מבלבל את המוח, ולאמתו 
שכן  מאומה!  לו  אכפת  לא  דבר  של 
הוא  מה   – באמת  לו  אכפת  היה  אילו 
הוא  ובכך  ולקונן,  לבכות  עכשיו  יושב 
אכפת  באמת  אם  יקר.  רגע  עוד  מבזבז 
ועשה  רוץ  ולהיאנח!  לבכות  הפסק  לך, 

עכשיו את המוטל עליך! 

חסיד,  של  אמרתו  מפורסמת 
עצבות  בין  ההבדל  מה  אותו  כששאלו 
עצבות  אחרי  וענה:  מרירות,  לבין 
מרירות  אחרי  ואילו  לישון,  הולכים 

הולכים בהתלהבות לפעול ולעשות.

קדושה.  אינה  פעם  אף  עצבות 
תניא  בספר  הזקן  רבינו  שאומר  וכמו 
מצד  היא  ל"א) "שעצבות  (פרק  קדישא 
היינו  הקדושה",  מצד  ולא  נוגה  קליפת 
שהעצבות, גם אם היא מביאה לפעמים 
גמור  טוב  אינה  פעם  אף  תועלת, 
עוז  כתיב  הקדושה  בצד  "כי  ומוחלט. 
במקום  במקומו,   – במקומו"  וחדווה 
החדווה,  נמצאת  שם  הקב"ה,  נמצא  בו 
הקדושה,  אל  להגיע  כדי  וגם  השמחה. 
"אין  חז"ל  אמרו  השכינה,  להשראת 

השכינה שורה אלא מתוך שמחה". 

ר'  הרה"ק  של  הידוע  וכפתגמו 

לא  אמנם  היא  ש(מקווה  מקרלין  אהרן 
מצווה, אבל שום מצווה אינה מרוממת 
ו) במקווה,  הטבילה  כמו  האדם  את 

עצבות היא אמנם לא עבירה, אבל שום 
עבירה אינה יכולה להוריד ולדרדר את 

האדם מטה מטה כמו עצבות.

"כי  שם  בתניא  ההמשך  וכפי 
כאבן  מטומטם  שלבו  היא  עצבות 
גם  היא  "עצבות"   – בלבו"  חיות  ואין 
מידה  דהיינו  עוצבת",  "מידה  מלשון 
מצומצמת ומכווצת שאינה גדושה, וכך 
וצמצום,  כיווץ  של  רגש  היא  העצבות 
אונים.  וחוסר  ייאוש  של  משתק  רגש 
ושום  תקווה  שום  לי  שאין  הרגשה 
רחמים  מתוך  בפינה  והתכנסות  סיכוי, 
ממצב  להיחלץ  רצון  שום  בלי  עצמיים 

זה.

אדם שכל מהותו התנפצה לחלוטין, 
בשום  טעם  ושום  רצון  שום  עוד  לו  אין 
וחסר  תקווה  חסר  מרגיש  הוא  דבר. 
עצמיים  ברחמים  שוקע  הוא  אונים. 
מן  עצמו  את  להוציא  כלל  מנסה  ואינו 
מתאים  זה  מזה.  גרוע  דבר  אין  הבוץ. 
החסידות  בלשון  להגדרה  בדיוק 

"אסקופה הנדרסת לכל מיני רע". 

מסוימת  תועלת  שיש  אמנם  נכון 
במצבו  התבוננות  אחרי  לרגע,  בעצבות 
בשפל  נמצא  הוא  כי  המסקנה  ואחרי 
המצב. וכמבואר בביאורי כ"ק אדמו"ר 
 – שם  בתניא  המשיח  מלך  שליט"א 
מוחצת  מכה  לקליפה  ייתן  זה  רק  כי 
הישות  שכל  מהותה,  כל  של  ושבירה 
לחלוטין,  יתנפצו  שלה  והמציאות 
מוחלט  אפס  היא  כמה  עד  בהכירה 

כאילו בלי שום אפשרות תיקון. 

ולכן אמנם ברגע הראשון, כשהאדם 
עושה את חשבון נפשו, ומגיע להכרה עד 
כמה הוא נבזה ושפל, הרי הדבר מעורר 
הרגשה  לרגע!)  רק  (אבל  לרגע  אצלו 
שכל  מוחלט,  אונים  וחוסר  שבירה  של 
הוא  לחלוטין.  מתנפץ  שלי  ה"אני" 
ואינו  בתכלית  ושפל  נבזה  הנו  כי  חש 

ומוכרח  נחוץ  הדבר  מאומה.  שווה 
כאן  שמדובר  משום)  (ודווקא  למרות 
וכמבואר  מקליפה,  שבאה  הרגשה  על 
לאכפיא  המידה  היא  ש"כך  שם  בתניא 

לסטרא אחרא במינה ודוגמתה".

ומרה  ייאוש  של  כזו,  הרגשה  אבל 
ח"ו  האדם  אצל  תישאר  אם  שחורה, 
ביותר,  מסוכנת  היא  אחד,  מרגע  יותר 
מטה  האדם  את  להוריד  עלולה  היא 

מטה ביותר. 

וכל  זו  התבוננות  כאשר  אולם 
כאשר  מיד  הרי  כראוי,  הם  שלו  הכיוון 
בכל  לרגע  ונשבר  המכה  את  קיבל 
ובוכה  בפינתו  מתכנס  לא  הוא  מהותו, 
מיד  מזכיר  הוא  אונים.  אין  של  בכי 
לעצמו שלא חשוב כאן מי אני ומה אני 
מה  לשם  אלא  צריך,  אני  ומה  חשוב 
לא  עתה  עד  אמנם  ואם  אותי.  צריכים 
עלי  הרי  עלי,  המוטל  את  כראוי  עשיתי 
לתקן  כוחותיי  בכל  ולהתגבר  להתאמץ 
שרוצים  מה  את  ולעשות  המצב  את 
על  וכועס  צועק  מתמרמר,  הוא  ממני. 
עצמו איך נהג עד עתה כפי שנהג, ודורש 
עצומה  בהתלהבות  מעתה  מעצמו 

אינו  זה  רגש  כפליים.  כפל  לעשות 
קליפה, ואין הוא נקרא עצבות.

"אבל  שם  בתניא  ההמשך  וכפי 
יש  הרי  אדרבה,  נשבר,  ולב  מרירות 
זהו  ולהתמרמר".  להתפעל  בלבו  חיות 
שהאדם  והתלהבות,  חיות  של  רגש 
נפל  איך  עצמו  על  ורוגז  בכעס  מתלהב 
ומוכן  בעצמו  בועט  הוא  למטה,  כך  כל 
המצב.  את  לשנות  כדי  עולמות  להפוך 
שודדים  עליו  שמתנפלים  בשעה  כמו 
ולברוח  ולהתגונן  לצעוק  מתחיל  והוא 
חיות.  חוסר  של  מצב  זה  אין  וכו', 
אדרבה, הוא מלא חיות והתלהבות של 

עשיה פעילה.

גבורות  מבחינת  חיות  שהיא  "רק 
חיובית  חיות  זו  אין  אמנם  קדושות" – 
של  חיות  אלא  ושמחה,  אור  של 
של  חיות  שלילית,  חיות  "גבורות", 


מפורסמת אמרתו של חסיד, כששאלו אותו מה ההבדל בין 

עצבות לבין מרירות, וענה: אחרי עצבות הולכים לישון, ואילו 

עצבות  ולעשות.  לפעול  בהתלהבות  הולכים  מרירות  אחרי 

אף פעם אינה קדושה.
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שגורם  מי  על  התנפלות  של  ורוגז,  כעס 
למצב זה ופעילות נמרצת לשינוי המצב, 
של  קדושה,  של  חיות  בהחלט  זו  אבל 

"גבורות קדושות". 

"אין לנו כח לעבודת המרירות"
במעלת  לעיל  האמור  כל  למרות 
מלך  הרבי  דברי  ידועים  הרי  המרירות, 
מרגלא  ד"ה  במאמר  ובפרט  המשיח, 
תשמ"ו.  כסליו  (י"ז  דרבא  בפומיה 
לעבודת  כח  לנו  ש"אין  מוגה)  בלתי 
להיות  צריכה  וההנהגה  המרירות", 
צדק",  ה"צמח  הרבי  כהוראת  דווקא, 
 =) גוט"  זיין  וועט   – גוט  "טראכט 
ובפרט  טוב).  אכן  ויהיה   – טוב  תחשוב 
האלף  של  השני  בחציו  נמצאים  כשאנו 
שכבר  השישי,  יום  כנגד  שהוא  השישי, 
המרירות,  של  העיקרי  הזמן  עבר 
יום  שקודם  הלילה  שישי,  שהוא "בליל 
ביום  רק  לא  נמצאים  ועתה  השישי", 
וסמוך  קרוב  אלא  השישי,  בליל)  (ולא 
שבת  שכולו  ליום  קודש,  לשבת  מאד 
העבודה  וממילא  ושמחה,  אור  וכולו 
שם  עיין  שמחה,  מתוך  רק  בעיקר  היא 

באריכות.

בין  כך  כל  הגדול  ההבדל  סיבת 
בין  ההבדל  שזהו  עד  למרירות,  עצבות 
קדושה לבין 'קליפה', נובע מכך שבעצם 
עצבות אינה אלא הרגשת עצמו. למרות 
הוא  קדושה,  כאן  שהכל  לך  שנדמה 
נאנח ומתאונן על רוע מצבו הרוחני ועל 
כאן  אין  דבר  של  לאמתו  אבל  שפלותו, 
אלא הרגשת המציאות העצמית – הוא 
שהוא  ומכיוון  להיות "מציאות",  רוצה 
הקדושה  ענייני  שרק  האמת  את  יודע 
הוא  כאשר  הרי  באמת,  החשובים  הם 
ורחוק  ושפל  נמוך  הוא  כמה  עד  רואה 
שאינו  על  הוא  עצוב  הקדושה,  מן 

"מציאות"! 

אילו היה באמת אכפת לו מאלקות, 
זה  מה  ולהתאונן,  להתעצב  לו  מה 
הגעת  מדרגות  ולאלו  אתה  מי  משנה 
את  למלא  בשמחה  רוץ  הגעת.  לא  או 
של  ענין  עוד  לעשות  עליונה,  הכוונה 
בעולם!  אלקות  להחדיר  ומצווה,  תורה 
כלל  לך  אכפת  שלא  אלא  זאת  אין 
למה  הכל  בסך  לך  אכפת  מאלקות. 
בוכה  אתה  זה  ועל  "מציאות",  לא  אני 

ומתאונן עתה.

שאני  ממה  נובעת  העצבות 
צריך.  שאני  מה  לי  וחסר  "מציאות" 
עשיתי  שלא  מרגיש  הנני  אם  ובפרט 

הרי  דבר,  שום  שווה  ואינני  מאומה 
הכל.  לי  וחסר  בכלל  "מציאות"  אינני 
לי  אכפת  לא  דבר  של  שלאמיתו  נמצא 
אינני  שאני  מזה  אלא  מאלקות  כלל 

מציאות. 

מהביטול,  נובעת  השמחה  ואילו 
ה"אני"  אינה  אצלי  שה"נקודה"  ממה 
ומה  צריך  אני  ומה  רוצה  אני  מה  שלי, 
צריכים  שלשמו  מה  אלא   – חשוב  אני 

אותי, ואז אין מקום לשום עצבות. 

רק  יש  הקדושה  במקום  לפיכך 
כלל  אינה  עצבות  ואילו  ביטול,  שמחה, 
ורק  אך  הוא  שקדושה  מאחר  קדושה, 
מהרגשת  נובעת  עצבות  ואילו  ביטול 

מציאות עצמו.

קדושה  בין  ההבדל  נקודת  זוהי 
ולכן  ביטול,  היא  קדושה  קליפה.  לבין 
צריכים  מה  "בשביל  תמיד  חושבים 
ומציאות  יש  היא  קליפה  ואילו  אותי", 
ולכן תמיד היא חושבת "מה אני צריך".

וכל  מכל  החסידות  שוללת  ולכן 
הייאוש,  את  שכן  כל  ולא  העצבות,  את 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  (כלשון  שהוא 
באחד ממכתביו) "הטיפה מרה התלויה 
הקדוש  של  עולמו  מחריב  של  בחרבו 

ברוך הוא". 

אמרו  מדעת",  שלא   – "ייאוש 
ייפול  דעת  בו  שאין  מי  רק  חסידים: 
ייאוש.  של  למצב  וייכנס  בקרבו  לבו 
של  קורטוב  אפילו  בקרבו  שיש  מי  אבל 
אינו  העולם  כי  ומכיר  הוא  יודע  דעת, 
את  ומנהל  שמנהיג  מי  יש  ח"ו.  הפקר 
הכל, משגיח על כל פרט ופרט בהשגחה 
בוודאי  והוא  מדוקדקת,  פרטית 
כי  רצונו,  את  וימלא  ישלים  ובוודאי 
מה  כן  ואם  תעשה".  מה  לו  יאמר  "מי 
פרט  שכל  הדבר  ברור  הלא  לדאוג,  לי 
הקב"ה  רק  אם  מצב,  וכל  עניין  וכל 
כפי  יהיה  שהוא  האפשרות  את  ברא 
שהוא, הריהו משמש חלק ומשלים את 
האלוקית  הכוונה  של  הכללית  התמונה 
באופן  ואם  חיובי  באופן  אם  בבריאה, 

שלילי. 

שקרו  דברים  על  מדובר  כאשר  וגם 
האדם  של  החופשית  בחירתו  בגלל 
חטאינו  "ומפני  כמו  ה',  רצון  כפי  שלא 
שסוף  מכיוון  אך   – מארצנו"  גלינו 
הבית  בעל  הוא  ורק  הוא  הקב"ה  סוף 
שקורה,  מה  כל  על  היחיד  האמיתי 
ודם  בשר  ביכולת  שאין  בוודאי  הרי 
ואם  התוכניות".  את  לו  "לקלקל  ח"ו 
על  דווקא  סוף  שסוף  בוודאי  הרי  כן 

לידי  האלוקית  הכוונה  תגיע  כך  ידי 
שהאדם  ידי  על  במילואה,  מימושה 
באופן  חטאו  את  ויתקן  בתשובה  יחזור 
וכדומה.  מקודם  יותר  עוד  שיהיה 
אחד  שאף  ופשוט  ברור  אופן  בכל  אבל 
התוכניות"  את  "לקלקל  יצליח  לא 
האלוקית  הכוונה  של  מביצועה  ולמנוע 

במילואה.

להוסיף בשמחה
מלך  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  נצטווינו 
המשיח שליט"א בשנת תשנ"ב להרבות 
דווקא,  גלויה  ובשמחה  בשמחה, 
עשיית  בשעת  הנדרשת  לשמחה  נוסף 
התורה,  בלימוד  ובפרט  המצוות, 

"פקודי ה' ישרים משמחי לב".

היא  שהשמחה  דבר  פירושו של  אין 
רק  היא  שהרי  "נעבעך",  של  שמחה 
רבי  "דער  לשמוח,  ציווה  שהרבי  בגלל 
ההיפך   – זיין"  פריילאך  געהייסן  האט 
רק  היא  השמחה  כאשר  הנכון:  הוא 
על  לנו  שיש  מרגישים  שאנו  מה  בגלל 
מוגבלת  היא  השמחה  הרי  לשמוח,  מה 
סוף  שהוא  המשמח,  הדבר  אופן  לפי 
שהדבר  כמה  עד  רק  ומוגבל.  מדוד  סוף 

משמח, כך תהיה השמחה. 

ואילו כאשר השמחה היא לא מפני 
לשמוח,  מה  על  שיש  מרגישים  שאנו 
המשיח  מלך  שהרבי  משום  אלא 
הוא  לשמוח  הכוח  הרי   – כך  על  ציווה 
בלתי- היא  כולה  והשמחה  בלי-גבול, 
בכוחותינו- לא  שהיא  כיוון  מוגבלת. 

הכוחות  הרבי,  של  בכוחות  אלא  אנו 
ומוגבלים  מדודים  שאינם  האלוקיים 

כלל וכלל.

ולכן גם הפעולה והברכה וההצלחה 
שעל ידי השמחה, כולל ובמיוחד הפיכת 
בלי  היא   – הבלתי-רצויים  העניינים 
שום מדידות והגבלות, עד שהיא פורצת 

את כל הגדרים. 

ומבטלת  פורצת  שהיא   – והעיקר 
בביטול מוחלט את גדרי הגלות, ואפילו 
ומיד  תיכף  ומביאה  הגאולה,  גדרי  את 
ממש את הגאולה האמיתית והשלימה, 
נראה  ואז  בראשנו.  משיחנו  כשמלכנו 
בעיני- גם  לשמוח  מה  על  שיש  ונגלה 

לעיני  ואפילו  כפשוטם,  הגשמיים  בשר 
את  ארץ  אפסי  כל  "ראו  כי  הגוים,  כל 

ישועת אלוקינו".

מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 
המשיח לעולם ועד!

12   • י"ד אדר א' ה‘תשע“א
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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' מלוה ולוה.
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פרק טז-יח.

פרק יט-כא.

פרק כב-כד.

פרק כה-כז.

הל' טוען ונטען.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

פרק י-יב.

 פרק ג.

 פרק ד.

 פרק ה.

 פרק ו.

 פרק ז.

 פרק ח.

 פרק ט.

 פרק י.

הל' מטמאי משכב ומושב.
מל"ת רלה.

מל"ת רלו.

מל"ת רלז.

מ"ע קצח.

מ"ע רמו.

מ"ע רמו.

מ"ע רמו.

מ"ע רמו.

מורה שיעור ללימוד הרמב"ם היומי

שבוע פרשת כי תשא - ויקהל

יום                           ג' פרקים                                  פרק א'                     ספר המצוות
שישי

י"ד אדר א'
שבת קודש
ט"ו אדר א'

ראשון
ט"ז אדר א'

שני
י"ז אדר א'

שלישי
י"ח אדר א'

רביעי
י"ט אדר א'

חמישי
כ' אדר א'

שישי
כ"א אדר א'

יום שישי, י"ד אדר א'

שבת קודש, ט"ו אדר א'

יום ראשון, ט"ז אדר א'

יום שני,  י"ז אדר א'

יום שלישי, י"ח אדר א'

יום רביעי, י"ט אדר א'

יום חמישי, כ' 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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היוקר יאמיר
בעקבתא  כי  חז"ל  גילו  השאר  בין  המשיח,  ביאת  לפני  שיתהווה  למצב  סימנים  כמה  נתנו  חז"ל 
האחרונים  בשבועות   • יאמיר"  "היוקר  ובלשונם:  קטלנית,  מחירים  התייקרות  תהיה  דמשיחא 
נחשפו אזרחי ארץ ישראל לסימן זה כשמשרד האוצר החל בהעלאה הדרגתית של מוצרים רבים, 
חסד  בארגוני  המתעסקים  לעסקנים  פנה  משיח  בית   • והדלק  הבסיסיים  המזון  מוצרי  ביניהם 

ושמע מהם על השפעתה של ההתייקרות על פעילות החסד

מאת: שלום בער קרומבי

14   • י"ד אדר א' ה‘תשע“א

לקראת הגאולה
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עדים ב האחרונים  שבועות 
לתופעת  ישראל  ארץ  תושבי 
המחירים  התייקרות 
המזון;  ורשתות  במרכולים 
העלייה  ומתייקר,  הולך  הדלק  גם 
לעובדה  הפכה  כבר  המים  במחירי 
דברי  ולפי  הישראלי,  בנוף  מוכרת 
ויעלו  ילכו  המחירים  האוצר  משרד 
הנדל"ן  בשוק  הקרובה.  בתקופה  עוד 
ורבים  חדשה  אינה  כבר  ההתייקרות 
הפסיקו  כבר  ישראל  ארץ  מאזרחי 
משלהם  בית  רכישת  על  מזמן  לחלום 
להתגורר  כיום  קשה  בשכירות  כשגם   –
אחד  הינה  במשק  ההתייקרות  בכבוד. 
 – יאמיר"  "היוקר  הגאולה  מסימני 
שהסימן  פילל  לא  איש  כי  נדמה  אך 

הגאולתי יתרחש באופן משמעותי כל-
כך. 

עדיין  מורגשת  שאינה  למרות 
שההתייקרות  הרי  היום-יום,  בחיי 
החלשות  בשכבות  בעיקר  פוגעת 

לפי  למשל,  הנדל"ן  בשוק  והבינוניות. 
הראשי,  הממשלתי  השמאי  של  הדו"ח 
אייל יצחקי, הדירות התייקרו בממוצע 
הקודם.  הרבעון  לעומת  ב-3.8%  ארצי 
הייתה  האחרונה  בשנה  ההתייקרות 
נרשמה  האחרונות  בשנתיים   .13.7%

התייקרות של 29.4%.

הרב יגאל ציפורי:
"אין לנו יכולת 

לשלוח את סלי המזון"
מעליית  העיקריים  הנפגעים 
המחירים הן כמובן השכבות החלשות, 
שנזקקות גם כך לסיוע ועזרה. בעקבות 
החסד  ארגוני  כי  נראה  ההתייקרות, 
הקבועה  בפעילות  להמשיך  יתקשו 
בתי  והחזקת  מזון  סלי  חלוקת  של 
לרשותם  שעמד  כשהתקציב  התבשיל, 
לרכישת  יספיק  לא  כבר  עכשיו,  עד 

המוצרים.

בתיה"  "בית  התמחוי  בבית 
שמונה,  בקריית  חב"ד  בית  שמפעיל 
בתשלומים  לעמוד  כעת  כבר  מתקשים 

בעקבות התייקרות מוצרי היסוד.

את  שמנהל  ציפורי  יגאל  הרב 
"המצב  כי  השבוע  סיפר  המקום, 
קונים  אנחנו  עלינו.  משפיע  הכלכלי 
השמן  רק  חודש.  מדי  מזון  של  כמויות 
עלו.  גם  המצרכים  ושאר  ב- 40%  עלה 
אנחנו  קשה.  במצב  אותנו  מעמיד  זה 
שמגיעות  מנות  יום  600  מידי  מחלקים 

האנשים.  לבתי 
עליית  בשל  לצערי, 
את  לחלק  התחלנו  הדלק,  מחירי 
להגיע  לנו  קשה  כי  במרוכז,  המזון 
את  לנו  אין  ועיוורים.  נכים  של  לבתים 
היכולת הכספית להמשיך ולפעול במצב 

הנוכחי".

הוא  כי  ואמר  הוסיף  ציפורי  הרב 
"נדהם לשמוע על אנשים שבמשך חמש 
זקוקים  הם  והיום  בסדר,  היו  שנים 
שקל  אלף   350 חייבים  אנחנו  לעזרה. 
לעשות.  מה  יודע  ואינני  חשבוניות,  של 
קייטרינג  שאנחנו  לשכוח  אסור 

שמוציא 600 מנות מידי יום".

ידי  על  בחלקו  ממומן  התמחוי  בית 
שרצקי,  איזי  איתוראן,  חברת  בעלי 
מידי  שקלים  אלפי  עשרות  לו  שתורם 
במימון  חב"ד  בית  של  חלקו  חודש. 
שקלים  אלף  בכ- 250  נאמד  המקום 
רק  לנו  עוזרת  "המדינה  חודש.  מידי 
ממשרד  בשנה,  שקלים  אלף  ב- 80 
הרווחה. אנחנו מסתמכים על תרומות, 
להמשיך",  קשה  הנוכחי  במצב  אבל 

סיפר הרב ציפורי.

הרב צבי פרידמן: 
בעוד כמה שבועות 

נרגיש את אותות המצוקה
מקרב  נוסף  תבשיל  בית  מנהל 
פרידמן  צבי  הרב  הוא  חב"ד  עסקני 

עם  שוחח  הוא  השבוע  העמק.  ממגדל 
ההשלכות  על  וסיפר  משיח"  "בית 

החמורות של תופעת ההתייקרות.

לא  עוד  ההתייקרות  "כרגע 
אומר  דרסטית",  בצורה  משפיעה 
שתוך  מאמין  אני  "אבל  פרידמן.  הרב 
אותות  את  לקבל  נתחיל  שבועות  כמה 
כעת  מההתייקרות.  כתוצאה  המצוקה 
מוצרים  של  גדול  מלאי  לנו  יש  עדיין 
הקרובים  בשבועות  אך  במחסנים, 
עצמנו  את  נמצא  ואז  וייגמר  ילך  הוא 
היינו  היום  עד  אם  אמתית.  בבעיה 
שקלים,  בחמישה  שמן  לרכוש  יכולים 
שמונה  שמן  בקבוק  יעלה  מהיום  החל 
של  הפרש  בכמויות,  כשקונים  שקלים. 
ביותר.  משמעותי  הוא  שקלים  שלושה 
בכך  היא  עלינו  שתקשה  נוספת  עובדה 
על  מבוססות  שלנו  התרומות  שרוב 
שבעקבות  הוא  והצפי  האוכלוסייה 
ירידה  להרגיש  נתחיל  ההתייקרות 
ליפול  צפוי  ההתייקרות  נטל  בתרומות. 
הפשוטים  האזרחים  של  כתפיהם  על 
לאנשים  קשה  שיהיה  חשש  וקיים 

להתמיד בתרומות הקבועות".

"הצד השלישי – הוא החשוב ביותר 
– הוא הצד של הנזקקים. במישור הזה 
בתקופה  כבר  להרגיש  נתחיל  וודאי 
כשכמות  משמעותי,  שינוי  הקרובה 
צפוי  אלינו  לפנות  שנזקקים  האנשים 
לעלות בצורה משמעותית. זה לא יהיה 
הקבועה  בפעילות  גם  להתמיד  פשוט 
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הרב יגאל ציפורי בבית התבשיל
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שלנו – ואף להגדיל את היקף הפעילות 
לסייע  האפשרות  את  להרחיב  כדי 

לנזקקים נוספים".

כיצד אתם נערכים למצב הצפוי?

משמעיות.  חד  תשובות  אין  "כרגע 
אופציות.  מיני  כל  בוחנים  אנחנו 
אופציה אחת כבר התחלנו ליישם והיא 
טלמרקטינג  מערך  על-ידי  מתבצעת 
לאנשים  להגיע  כדי  להפעיל  שהתחלנו 
האוכלוסייה  מכלל  האפשר  ככל  רבים 
לחסרי  לסייע  לו,  שיש  מי  את  ולרתום 
מערך  שהגדלת  מקווים  אנחנו  היכולת. 
לעמוד  לנו  תאפשר  בפעילות  השותפים 
רבים  לנזקקים  גם  ולהגיע  ביעדים 
היא  התקווה  הראשון  בשלב  יותר. 
שאם לפחות התרומות לא יפחתו, נוכל 
והפעילות  הקיים  את  לשמר  כל  קודם 

הקיימת לא תיפגע".

עם  להתמודד  יהיה  ניתן  כיצד 
במוצרי  ההתייקרות  של  המצב 

הבסיס?

מספר  כעת  בוחנים  "אנחנו 
להיות  יכול  להתייעלות.  אפשרויות 
 – יותר  זולים  מוצרים  לרכוש  שנאלץ 
במקום מוצרים של החברות המובילות. 
שהמוצרים  מתחרות  חברות  כיום  יש 
נופלים  בהכרח  ולא  זולים  יותר  שלהם 
מרמת האיכות של החברות המובילות. 
יעזרו,  לא  האלו  ההתייעלות  כיווני  אם 
בכל  הסלים  עלות  את  להוזיל  ננסה 

האפשרות  דרך. 
היא  האחרונה 

כמובן  מבחינתנו  אך   – הסלים  הקטנת 
אליה  אחרונה  אפשרות  על  מדובר 

אנחנו רוצים לא להגיע".

מי קהל הנתמכים על ידיכם?

אלינו  לפנות  יכול  אחד  כל  "כיום 
כיון  מינימליסטית,  די  היא  והבדיקה 
שמי  הנחה  מנקודת  יוצאים  שאנחנו 
באמת  הוא  הנראה  ככל  אלינו  שפונה 
החדש  המצב  שבעקבות  יתכן  נזקק. 
הפונים  על  הפיקוח  את  להדק  נאלץ 
והקריטריונים ישתנו. הכול מתנהל לפי 
היא  העדיפות  וכיום  סדרי-עדיפויות 
העזרה  את  לקבל  יוכל  שנזקק  מי  שכל 

ולא יצטרך להתבייש יותר מידי".

כדי  הסיוע,  להגדלת  נערכים  אתם 
להעניק מענה לעליית הפונים?

להתכונן  מנסים  אנחנו  "כמובן. 
הפעילות  היקף  אך  הפניות,  להגדלת 
את  להגדיל  נצליח  אם  בשאלה  תלוי 
שנצליח  היא  התקווה  התרומות. 
להגדיל את מערך התרומות ולא נחסוך 
עצמנו  את  מתאימים  אנחנו  בסלים. 
כמו  שיקולים  הם  השיקולים   – לשוק 

בעסק, ענין של היצע וביקוש". 

מה היקף הפעילות שלכם כיום?

מאכילים  אנחנו  היום-יום  במשך 
שמגיעים  איש,  ארבעים  מאתיים 
ארוחה  לאכול  התבשיל  לבית  אלינו 

אנחנו  לחודש  אחת  ביום.  פעם  חמה 
עורכים חלוקה של סלי מזון במסגרתה 
סלים,  למאתיים  קרוב  מחולקים 
מקיימים  אנחנו  החגים  ולקראת 
למעלה  של  מאד  מאסיבית  חלוקה 
שכוללות  גדולות  מזון  חבילות  מ-500 
מעופות,  החל   – לחג  המוצרים  כל  את 
מצות,  גם  בפסח  ירקות –  פירות,  דגים 
שאנחנו  החלוקה  לחג.  שצריך  מה  וכל 
חג  לקראת  תתבצע  כעת  אליה  נערכים 
בית  עצמו  הפסח  ובחג  והיות  הפסח, 
התמחוי יהיה סגור אנחנו צריכים לתת 
הנזקקים  לכל  הולמת  בצורה  מענה 

שתלויים בנו.

מי האנשים שפונים אליכם?

מחולק  היעד  קהל  כללי  "באופן 
באמת  שנמצאים  אנשים  יש  לשניים: 
במצב של שפל קשה, חלקם גלמודים 
לדאוג  יכולים  אינם  שכלל  וקשישים 
אנשים  חמה.  לארוחה  לעצמם 
ונהנים  התמחוי  לבית  מגיעים  אלו 
במקום.  שמחולקים  המזון  משירותי 
של  משפחות  בעיקר  הוא  השני  הקהל 
נורמטיביים,  חיים  שמנהלים  אנשים 
גם  משפיע  הקשה  הכלכלי  המצב  אך 
המזון  מחבילות  נהנים  ואלו  עליהם, 
אנחנו  חודש.  מידי  אליהם  שמחולקות 
והמערכת  הרווחה  עובדים מול רשויות 
את  ומקבלים  המדינה  של  הסוציאלית 

שמות הנצרכים.

המשפחות  שכל  בהכרח  "לא 
במצב  נמצאות  מהפעילות  שנתמכות 
מהם  גדול  חלק  אצל   – עוני  שמוגדר 
מכיר  שאינו  למי  גלוי  אינו  כלל  המצב 
המצב  כיום  לצערנו  אך  המציאות.  את 
משפחות  שגם  כזה  הוא  הכלכלי 
סיוע  לקבל  נאלצות  לגמרי  נורמטיביות 

כדי לחיות בכבוד.

הרב יוסף אלגזי:
מכה לא פשוטה אבל אנחנו 

רואים ניסים למעלה מדרך הטבע
מוצאים  הנוכחי  הכלכלי  במצב 
שמתעסקים  רבים  שלוחים  עצמם  את 
במקומות  חסד  ארגוני  בהקמת 
אם  אונים.  חסרי  כשהם  שליחותם, 
להרשות  היה  יכול  שליח  כל  בעבר 
עניפה  חסד  פעילות  לקיים  לעצמו 
שונה.  המצב  שהיום  הרי  חג,  כל  לפני 
 – אלגזי  יוסף  הרב  עם  שוחחנו  השבוע 
בירושלים.  יובל  קרית  בשכונת  השליח 
ענפה  חסד  פעילות  מקיים  אלגזי  הרב 
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הרב צבי פרידמן על רקע בית התבשיל במגדל העמק

לקראת הגאולה
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חב"ד  בית  מפעיל  השאר  בין  בשכונתו. 
בית תבשיל, בשיתוף עם עמותת "חסדי 

יוסף".

של  יחודי  פרוייקט  מפעיל  בנוסף 
מידי  המתקיים  וירקות"  פירות  "שוק 
יכולים  זה  בשוק  חמישי.  ביום  שבוע 
וירקות  פירות  לרכוש  השכונה  תושבי 
 – מסובסדים  במחירים  איכותיים 
כשהיבול כולו הינו בהכשר בד"ץ העדה 
השוק,  בסיום  שבוע,  כל  החרדית. 
שנותרו  והירקות  הפירות  כל  נאספים 
בשכונה  מחולקים  והם  מהמכירה 
רווח  זה  לפרוייקט  נזקקות.  למשפחות 
בשוק  שרוכשות  המשפחות  משולש: 
 – אטרקטיביים  ממחירים  נהנות 
וכמובן גם מכשרות מהודרת שלא ניתן 
בנוסף,  המקומיות.  בחנויות  למצוא 
חלוקת  את  מאפשרת  השוק  הפעלת 

הפירות והירקות למשפחות הנזקקות.

כששוחחנו השבוע עם הרב אלגזי 
"מבחינה  נסער.  נשמע  היה  הוא 
החדש  שהמצב  ספק  אין  טבעית 
לנו  יש  עבורנו.  רצינית  בעיה  יהווה 

ומחלק  יום  כל  שעובד  תמחוי  בית 
מדובר  ובפועל  חמות,  מנות  עשרות 
המזון  מלבד  מאד.  גדולות  בעלויות 
צריך גם לשלם על החזקת המקום, על 
הוצאות  ועוד  תעסוקה  וחשמל,  מים 
קשה  כעת  גם  המקום.  של  שוטפות 
להחזיק את המקום, אז לא ברור כיצד 
הגזירות  לאור  להתקיים  להמשיך  נוכל 

החדשות.

אתם רואים שינוי במצב?

שינוי  רואים  לא  עדיין  אמנם  כעת 
קצר  זמן  שתוך  כנראה  אבל  במחירים, 
מגדיל  הזה  המצב  השינוי.  את  נראה 
בעבר  ואם  שבוע  מידי  הגירעון  את  לנו 
החסד  פעילות  את  לממן  יכולים  היינו 
שכיום  הרי  בשבוע,  שקלים  באלפי 
אנחנו צריכים פי-שניים כסף כדי לממן 
שהגירעון  רואים  אנחנו  הפעילות.  את 
ימשך  כיצד  ברור  ולא  כפול  ממש  נהיה 
פוגעים  החדשים  המחירים  המצב. 
וגם  וירקות  בפירות  גם  המוצרים,  בכל 
יסוד.  ומוצרי  בשר  יבשים,  במוצרים 
הפעילות  בכל  ממשיך  עדיין  חב"ד  בית 
ומקיים חלוקות של ארגזי מזון ואנחנו 

מאד מקווים שהפעילות לא תיפגע.

על  לרעה  שמשפיעה  נוספת  נקודה 
הולכות  שהתרומות  בכך  היא  המצב 
מקורבים  בשכונה  אצלנו  יש  ופוחתות. 
חב"ד  לבית  תורמים  היו  שבעבר 
ככל  להם.  לסייע  נאלצים  אנו  וכיום 

הולכים  שהמחירים 
ועולים, כך התרומות יורדות. 

מה בכוונתכם לעשות בהמשך?

שנהנות  המשפחות  את  כשרואים 
הפעילות  זו  אם  הגדולה,  מהפעילות 
וירקות,  פירות  השוק  של  השבועית 
זו  ואם  המזון,  ארגזי  חלוקת  או 
נותן  זה  התבשיל,  בית  של  הפעילות 
בני  מאמינים  אנחנו  להמשיך.  כוח 
שהמצב  מאמינים  ואנחנו  מאמינים 
לפני  הגאולה  מסימני  חלק  הינו  הזה 
הרבי  של  והמידית  השלימה  ההתגלות 
יש  הגאולה  לפני  רגע  המשיח.  מלך 
אלא  להתפעל  אסור  ולנו  גדול  חושך 
"לכתחילה  של  באופן  להמשיך  עלינו 

אריבער".

המצב של היום-יום הינו אין ואפס 
חגי  לפני  בחגים.  שמתרחש  מה  לעומת 
תשרי ופסח אנחנו מחלקים מאות סלי 
את  טוב.  כל  שכוללים  איכותיים  מזון 
בהכשרים  רוכשים  אנחנו  המוצרים  כל 
שעולה  פרוייקט  על  ומדובר  מהודרים 
ראש  לפני  כבר  שקלים.  אלפי  מאות 
נמצא  מהיכן  ברור  לי  היה  לא  השנה 
את  להחזיק  שנדרש  הכסף  סכום  את 
בכוחו  לבטוח  החלטנו  אבל  הפרוייקט, 

ראינו  ובאמת  לוותר  ולא  הרבי  של 
שאני  לי  אמרו  אנשים  גדולות.  ישועות 
ממש "משוגע" שאני לא מוותר ובאמת 
אנחנו  כעת  כזה...  משוגע  להיות  זכיתי 
עומדים לפני פסח ואנחנו לא מתכוונים 
לוותר או להוריד במאום מהפעילות של 
משתדלים  אנחנו  המזון.  סלי  חלוקת 
שכשבאים  למרות  באמונה,  להתחזק 

לשלם זה לא פשוט...

מכאן  המצב  את  רואה  אתה  איך 
ולהבא?

וככאלו  הרבי  של  חסידים  אנחנו 
עניינים  על  שמדובר  יודעים  אנחנו 
ספק  ללא  הוא  היום  המצב  הרבי.  של 
הפעילות  שכל  בטוחני  אבל  מאד,  קשה 
להרחיב  שנאלץ  כמובן  תיפגע.  לא 
בקרוב  מאסיבי  באופן  הפעילות  את 
 – החדשה  למציאות  מענה  לתת  כדי 
ויכלו  אמידים  היו  שפעם  כשאנשים 
חג  לעבור  כדי  לסיוע  נזקקים  לתרום, 
היקף  שלי  הבדיקה  לפי  מכובד.  באופן 
האחרונות  בשנתיים  נפגע  התרומות 
על  מדובר  אחוזים.   30-40 של  בשיעור 
רואים  אנחנו  אבל  פשוטה  לא  מכה 

ניסים באופן של למעלה מדרך הטבע. 
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הרב יוסף אלגזי על רקע חלוקת המזון בערב פסחר

 גיליון מס‘ 777 •   17

Mas777_B1.indd   17Mas777_B1.indd   17 2/14/2011   3:31:27 PM2/14/2011   3:31:27 PM



קבלו שני דולר
במשך  בטן  בפרי  להיפקד  ביקשו  פרחיה  ורעייתו  אלבז  יוסי 
יותר מעשרים שנה "אך שערי שמים היו נעולים בפנינו", הוא 
רעייתו  של  חברה  מקולו.  נעלמת  לא  וההתרגשות  מספר 
ברכתו,  את  ולקבל  מליובאוויטש  לרבי  לנסוע  אותה  שכנעה 
והשניים אכן נסעו. במעמד חלוקת הדולרים הוא עבר בנפרד 
ומדהים  מפתיע  היה  שם,  שקרה  ומה   – בנפרד  עברה  והיא 

כאחד • בדידי הווה עובדה מרגש 

מאת נתן אברהם

פורסם ה הבא  סיפור 
בעיתונות  בהרחבה 
כשמונה  לפני  הכללית 
בישרו  הכותרות  שנים. 
חמישים  כבת  אישה  אלבז,  פרחיה  על 
מנהריה שילדה את בתה הבכורה לאחר 
עולה  יוסי,  עם  נישואים  שנות  עשרים 
ממרוקו, אך במשך כל השנים הללו לא 
כולם  העיתונים  בטן.  לפרי  השניים  זכו 
שהיו  והקושי  ההתמודדות  את  תיארו 
המורכב  התהליך  כל  בתוך  חלקה  מנת 
בכתבה,  שנכתב  נוסף  פרט  הלידה.  של 
שקיבלו  המדהימה  הברכה  אודות  היה 
בני הזוג מהרבי מלך המשיח עשר שנים 
חיינו.  בבית  שעשו  בביקור  לכן,  קודם 
ידע  וגם  ילדים  להם  שיהיו  ברך  הרבי 

כמה יהיו.

לשיחה.  יוסי  את  תפסנו  השבוע 
בדיוק  הוא  הראשונה  הטלפון  בשיחת 
העירונית  לבריכה  בנותיו  את  ליווה 
את  בערב.  שנית  שאתקשר  וביקש 
דיבורו,  מטון  שניבטו  והאושר  הנחת 
כמעט ניתן היה למשש בידיים. ככה זה 
וגדולי  לילדים  שנה  עשרים  שמחכים 
שמדובר  ופוסקים  קובעים  הרופאים 
כך  רפואית,  סיבה  כל  ללא  בעקרות 
שאין בעיה שהם יכולים להצביע עליה. 

הערב,  בשעות  שוב  כשחזרתי  ואכן, 
התנהלה  והשיחה  ישנו,  כבר  הבנות 
הרעייה  ישבה  בסמיכות  בניחותא. 
לחופשה  יצאה  בנותיה  נולדו  שמאז 

לגידולן  להתמסר  בכדי  מעבודתה 
ולחינוכן.

האם בדקתם את האופציה 
של ברכה מהרבי?

לא  שלנו  שחורים  הכי  "בחלומות 
ולא  שנים  הרבה  כך  כל  שיחלפו  חלמנו 
יכול  לא  דבר  שום  ילדים.  לנו  יוולדו 
מכאיבה  סיטואציה  על  לרמז  היה 
"כשחלפה  ומספר.  יוסי  פותח  כזו", 
בטן,  לפרי  זכינו  ולא  שנה  ועוד  שנה 
היינו  לא  עדיין  אך  בעיה,  שישנה  הבנו 
רופא  אצל  ביקרנו  לחומרתה.  מודעים 
את  ערכו  כולם  שני,  רופא  אצל  ראשון, 
בעיה  על  עלו  ולא  השגרתיות  הבדיקות 
שום  לנו  לספק  יכלו  לא  הם  כלשהי. 
הבעיה.  מקור  לגבי  רפואית  דיאגנוזה 
הייתה  אם  ומבולבלים.  נבוכים  היינו 
למצוא  לנסות  היה  אפשר   – בעיה 
לתת  אי-אפשר  בעיה  בלי  אבל  פתרון, 
לזה  קראו  פשוט  הרופאים  פיתרון. 

"עקרות ללא סיבה".

כשראינו  יותר,  מאוחרות  בשנים 
והשעון  המנהרה  בקצה  אור  שאין 
לעבור  אשתי  החלה  מתקתק,  הביולוגי 
כאן  גם  אך  ומורכבים,  קשים  טיפולים 
משלושים  למעלה  ישועה.  כל  ראינו  לא 
מבין  בזה  שמצוי  ומי  עברה,  טיפולים 
טיפול  לזה.  שנלווה  עצום  הקושי  את 
בפעמים  נסיון.  אחר  נסיון  טיפול,  אחר 

אך  תקווה,  הייתה  עוד  הראשונות 
התעצמה  כישלון,  כל  על  ההודעה  עם 
גדלה  הכאב  ותחושת  האכזבה 
שבעתיים. לא ידענו אנה אנחנו הולכים 
ולאן נפנה, הרגשנו שכבר מיצינו את כל 
לא  ומאומה  לתת  יכולה  שהרפואה  מה 

נראה בקצה. 

אצל  ביקורים  על  רב  הון  "שפכנו 
במאמצים  חסכנו  לא  הרופאים, 
ילדים  לחבוק  רצוננו  היה  עז  ובכספים, 
ואיתם  והחודשים  הימים  משלנו. 
חלפו  הם  חסד.  אתנו  עשו  לא  השנים 
עוד  יהיה  לא  מעט  שעוד  וחששנו  ביעף, 
בבורא  לבנו  בכל  האמנו  לעשות.  מה 
מקובלים  בבתי  ויצאנו  נכנסנו  עולם. 
ועודדו  אותנו,  בירכו  וכולם  ורבנים, 
על  נותרה  התוצאה  אך  תקווה,  והפיחו 

כנה. 

של  טובה  חברה  אחד  בהיר  ביום 
הספר  בבית  עבודתה  ממקום  אשתי 
האופציה  את  בדקנו  אם  אותה  שאלה 
אלפי  מליובאוויטש?  מהרבי  ברכה  של 
הרבי,  ברכת  בזכות  נולדו  תינוקות 

סיפרה.

הרבי.  של  גדולתו  על  ידענו  אנחנו 
דומה שאין יהודי שלא שמע על גדולתו 
של הרבי ופעולותיו. חברתה של רעייתי 
הוסיפה לדרבן. היא אמרה לה 'ניסיתם 
שלא  למה  אפיקים,  הרבה  כל-כך 
יהודים  אצל  נסים  שחולל  מקום  תנסו 
הרימו  שכבר  כאלה  גם  כך,  כל  רבים 
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הכנים  דבריה  להיפקד?!'  וזכו  ידיים 
של  ובערבו  אשתי  על  פעלו  החברה  של 
יום, כשחזרתי מעבודתי בבית הרפואה 
זה  כטכנאי  עובד  אני  שם  בנהריה 
'יוסי,  רעייתי  לי  הודיע  שנה,  שלושים 
אך  מופתע  הייתי  לרבי'.  טסים  אנחנו 
היא  לויכוח.  מקום  הותירה  לא  היא 
שבוע  ובתוך  טיסה  כרטיסי  זוג  רכשה 

היינו במטוס. 

בר- במסיבת  פגשתי  הטיסה  לפני 
השליח  בוטמן,  ישראל  הרב  את  מצווה 
שאני  לו  סיפרתי  בנהריה.  הרבי  של 
חשב  הוא  בתחילה  לרבי.  לטוס  מתכוון 
הבין  מהרה  עד  אך  בו,  מהתל  שאני 
של  יכולותיו  על  'שמענו  רציני.  שאני 
ביקשתי  כרטיסים'.  בידנו  ויש  הרבי 
להתנהג,  איך  'טיפים'  לנו  שייתן  ממנו 
ביקש  הוא  לעשות.  ואיך  לומר  מה 
שחבש  נפתלי,  אשתו,  אח  לגיסו,  שאגש 
את ספסלי בית המדרש של 770 באותה 
שנה, והוא כבר יכוון ויסייע לנו בכל מה 

שיידרש.

"זה עבור ילדים בארץ הקודש"
במלון  חדר  שכרנו  מועד  מבעוד 

הסמוך ל-770. 

שעולם  הבנו  הראשון  ביום  כבר 
יהודים  בפנינו.  נחשף  וקסום  מרתק 
בכדי  השכונה  את  פקדו  העולם  מכל 
פי  על  הרבי.  של  מפיו  ולהתברך  לבוא 

הראשונה  בשבת  החסידים,  הדרכת 
בבוקר  שמונה  משעה  ב-770  שהיתי 
מהר  הבנתי  מאוחרת.  ערב  שעת  ועד 
הכנסת  בית  את  שעוזב  שמי  מאוד 
כבר  לביתו,  וחוזר  התפילה  אחרי 
להתוועדות  בשנית  להיכנס  יוכל  לא 
נכנס  כשהרבי  אחר-כך  שעה  שנערכת 
ומי  חלומית,  חוויה  הייתה  זו  בשנית. 
אותה.  להבין  יוכל  לא  בה,  נכח  שלא 
מקומיים  אורחים,  חסידים,  אלפי 
רצונם  ומבוגרים,  צעירים  וישראלים, 
ולזכות  הרבי  את  לראות  כולם  של 
לשמוע את דברי התורה היוצאים מפיו. 

מטלטל  עצמי  את  מצאתי  אני  גם 
אחת  מפירמידה  לשני,  אחד  מספסל 
ספסלים  עצומה.  הצפיפות  לחברתה. 
נערמים זה על גבי זה ורק בדרך נס איש 
לא  ואני  באידיש,  דיבר  הרבי  נפגע.  לא 
אבל  מילה,  חצי  לא  ואף  מילה  הבנתי 
ומראהו  במקום  שהייתה  האווירה 
ושבו  אותי  הקסימו  הרבי,  של  המיוחד 
שעמדה  אשתי  של  לבה  ואת  לבי  את 

בעזרת הנשים.

לחלוקת  בתור  נעמדנו  ראשון  ביום 
יהודים  של  ועצום  ארוך  תור  דולרים. 
עמדו  הארצות  ומכל  הסוגים  מכל 
סיפורי  ועוד  עוד  שמענו  בינתיים  שם. 
של  ברכותיו  בזכות  שהתחוללו  מופת 
הרבי, מה שחיזק והעצים את הציפייה 
בתור  נעמדתי  אני  בברכה.  לזכות  שלנו 
הנשים.  בתור  ורעייתי  הגברים  של 
כשהגעתי אחרי המתנה דרוכה ומורטת 
שם  שעומדים  ראיתי  הרבי,  אל  עצבים 
לא  שהציבור  שדואגים  חסידים  שני 
בתור,  הבאים  הממתינים  את  יעכב 
כמה  של  הזדמנות  ניתנת  עובר  ולכל 
החלטתי  מצוקתו.  את  לשטוח  שניות 
שלא להאריך בדברים ואמרתי רק כך: 

"רבי, אין לי ילדים!"    

הרבי העניק לי שני דולר ואמר לי: 
כך  הקודש".  בארץ  ילדים  עבור  "זה 
עצמי  את  מצאתי  ואני  בפשטות,  אמר 

זורם בהמשך התור.

יצאתי מהרבי קצת המום וסיפרתי 
הבקשה  על  בחוץ  שהמתינו  לחסידים 
החסידים  שקיבלתי.  הברכה  ועל  שלי 

 הרבי העניק לנו שני דולרים ובירך לילדים, בלשון רבים, ואכן נולדו"

לנו שתי בנות. הסתכלות של צדיק היא הסתכלות אחרת; כל מרחק 

של מקום וזמן לא נוגעים אליו. כבר היו רגעים שהרמנו ידיים, אבל היום 

אני יודע שברכתו של צדיק לא שבה ריקם, הרבי בירך וברכתו התקיימה.

אילוסטרציה
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אמרו בפשטות "אם זו הברכה שקבלת, 
האמת  למען  ואני  ילדים",  לשני  תצפה 
לא ממש הפנמתי את עוצמת ברכתו של 

הרבי. 

היא,  גם  שתעבור  לרעייתי  המתנתי 
אותה  שאלתי  החוצה,  יצאה  וכשהיא 
שביקשה  לי  סיפרה  והיא  היה,  מה 
שני  נתן  הרבי  לה  וגם  לילדים  ברכה 
ילדים  עבור  "זה  לה  ואמר  דולרים 
מילים  אותם  ממש  הקודש".  בארץ 
כנראה  שהרבי  הבנתי  כבר  בדיוק. 
לרבי  סיפרנו  לא  הרי  למרחוק;  רואה 
אנחנו  והנה  שנינו,  בין  שיש  הקשר  על 
של  זהה  ומספר  ברכה  לאותה  זוכים 

דולרים. 

חזרנו ארצה נרגשים ומלאי ציפייה, 
כמה  עוד  חלפו  שקיווינו,  כמו  לא  אך 
מתגשמת.  הברכה  את  ראינו  ולא  שנים 
אבל  מגיעים,  הילדים  שהנה  אז  האמנו 
ועוד  טיפול  עוד  קרה,  לא  עדיין  זה 
מהדהדים  היו  והכישלונות  טיפול, 
מועקה  של  תחושה  שהסבו  וצורמים 
להיות  הפך  כבר  שלנו  הגיל  ותעוקה. 
לחמישים,  בגילה  נשקה  אשתי  בעיה; 

וחשבנו להרים ידיים. 

היגיון.  מכל  למעלה  הנס,  קרה  ואז 
אף  על  אחד,  טיפול  עוד  רק  ניסינו 
והסתבר  תקוות,  הרבה  בו  תלינו  שלא 
שאשתי נפקדה. לא היה גבול לאושרנו. 
במשך  חלקנו  מנת  שהיה  הצער  כל 
עצומה.  אחת  לשמחה  הפך  השנים, 
עלינו  כי  לנו  נודע  שנערכו  בבדיקות 
המתבגר  גילה  בשל  לתאומים.  לצפות 
מדוקדק.  למעקב  נתונה  הייתה  היא 
הייתה  חודשים  ארבעה  במשך 
רמב"ם  הרפואה  בבית  מאושפזת 
הלידה  בשעת  הצער,  למרבה  בחיפה. 
בריאה  נולדה  הבת  אך  שרד  לא  הבן 
הרב  בעצת  כולנו.  רוח  לנחת  ושלימה 
שם  על  חנה,  חן  לה  קראנו  אבוחצירא 
של  שמה  גם  זהו  שחנה  והסתבר  אימי, 

אם הרבי.

אחר  וחצי  שנה  טוב.  כי  כשראינו 
גיל  בתוך  הייתה  כבר  כשאשתי  כך, 
טיפול  עוד  לנסות  החלטנו  חמישים, 
לא,  ואם  טוב,  מה   – יצליח  אם  אחד, 
גם  הבא  הטיפול  אחת.  בבת  זכינו  אזי 
ופתאום  השם,  בעזרת  הצליח  הוא 
שער  בעבורנו  פותח  שהקב"ה  הרגשנו 
שהיה נעול שנים ארוכות. אחרי תשעה 
ירחי עיבור נולדה לנו בת שנייה וקראנו 

לה שילה טליה. 

להיות  הפכנו  נולדו  שהן  מאז 
שבניהן  הגדולה  שנה.  בעשרים  צעירים 
שלושים  אחרי  ב'.  לכיתה  השנה  עלתה 
פרשה  אשתי  בחינוך,  עבודה  שנות 

מעבודתה כדי שתוכל לגדלן בנחת".

•

של  בקולו  היטב  ניכרת  ההתרגשות 
יוסי:

"הרבי העניק לנו שני דולרים ובירך 
לנו  נולדו  ואכן  רבים,  בלשון  לילדים, 
היא  צדיק  של  הסתכלות  בנות.  שתי 
מקום  של  מרחק  כל  אחרת;  הסתכלות 
רגעים  היו  כבר  אליו.  נוגעים  לא  וזמן 
יודע  אני  היום  אבל  ידיים,  שהרמנו 
שברכתו של צדיק לא שבה ריקם, הרבי 

בירך וברכתו התקיימה. 

סעודת  קיימנו  הבנות  לידת  לכבוד 
ישראל  הרב  גם  חלק  נטל  בה  הודיה 
סיפר  הוא  בנהריה.  הרבי  שליח  בוטמן, 
קלות  הלא  השנים  על  הרבי,  ברכת  על 
הסוף  ועל  הברכה  ניתנה  מאז  שחלפו 
בהתפעלות  משם  יצאו  אנשים  הטוב. 
מגוף  ששמעו  פלאים  הפלא  נוכח 

ראשון".  
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עינא פקיחא
עובד:  זה  ככה  המציאות.  את  מעצבת  באמת  שלנו  הראיה 
פיקחו את עיני הגאולה – (למשל: פיתחו את הדבר מלכות) 
ונמשיך  תראו,  לא   – תפקחו  לא  בגדול!  גאולה.  ותראו 

להתבוסס, לראות  ולהראות כחגבים בעינינו.

מאת רחל שאבי

מה רואים הדגים?
(סיינטיפיק   "scientific American"
העת  מכתבי  אחד  הוא  אמריקן) 
עת  כתב  בעולם.  הנפוצים  המדעיים 
כזה,  להישאר  השואף  פופולרי  מדעי 
כל  אחר:  מדע  על  מלדווח  מאוד  נזהר 
מה שאין אודותיו הסכמה גורפת ועשוי 
לעורר חשד של חוסר אמינות או לעצבן 
איננו  המצוי –  המדע  חובב  הקורא  את 

נמצא בגיליון. 

יוצאים  אינם  פעם  אף  הם  ממילא 
מדעיות  קדומות"  "דעות  נגד  חוצץ 
שלא  עד  לפחות  כזה)  דבר  שיש  (כמובן 
הקהיליה  של  רובה  רוב  ידי  על  הוחלט 
אבד  דעות  שאותן  השמרנית,  המדעית 

עליהן הכלח. 

לפגוש  שמחנו   – זאת  כל  לאור 
כתבה   2011 מארס  פברואר  של  בגליון 
ולא  פחות  לא  של  שמו  את  הנושאת 
(אולי)  האגדי  הוקינג  סטיבן   – יותר 
מי  האחרון.  הדור  של  הפיזיקאים  גדול 
האחרונות  השנים  בשלושים  שהחזיק 
של  למתמטיקה  המהוללת  בקתדרה 
החזיק  בה  הקתדרה  היא  קיימבריג', 

אייזיק ניוטון (זה עם התפוח) לפניו.

כפיזיקאי  מעמדו  את  קנה  הוקינג 
בחקר  עבודתו  בעקבות  בתחומו  מוביל 
את  פיתח  במהלכה  היקום,  מקור 
שהיא  השחורים,  החורים  תיאורית 
ביותר  הממשית  ההתקדמות  כנראה 
האחת  "התיאוריה  בכיוון  שנעשתה 
מאז  המדע  של  נפשו  משאת  הכל",  של 
ומעולם. ספריו נמכרים בסדרי גודל של 
בהתחשב  נהדר  עותקים.  מיליון  תשעה 
על  בקיצור,  פיזיקה.  ספר  שזהו  בכך  

סטיבן הוקינג אין עוררין.

המאסטר  לנו  כותב  מה  אז  אוקי. 
הגדול של הפיזיקה בסיינטפיק אמריקן 
כמה  שלפני  האחרון?  הקונפורמיסטי 
מונזה  העיר  מועצת  אסרה  שנים 
להחזיק  זהב  דגי  בעלי  על  שבאיטליה 
תומכי  עגולים.  באקווריומים  אותם 
כלפי  אכזריות  למנוע  ביקשו  התקנה 
האקוואריום  שדפנות  וטענו  הדגים 
את  לראות  לדגים  גורמות  המעוקמות 
המציאות בצורה מעוותת. הסיפור אולי 
שאלה  מעלה  הוא  אך  מצחיק,  נשמע 
שהמציאות  יודעים  אנו  מניין  מעניינת: 

שאנו תופסים היא אכן אמיתית? 

אולי הוא קרא 
את המכתב של הרבי?

התמונה אותה רואים הדגים מתוך 
רואים  שאנו  ממה  שונה  האקוואריום 
כשהוא  מתעקם  שאור  מאחר  לו,  מחוץ 
עובר מאויר למים. זה אומר שעצם הנע 
חיצוניים  כוחות  עליו  שיופעלו  מבלי 
הדגים  אבל  ישר,  בקו  כנע  לנו  נראה   –

יצפו בו נע במסלול מעוקם. 

וכאן זה מתחיל להיות חם:

יוכלו  שלהם,  הייחוס  נקודת  מתוך 
מדעיים  חוקים  מערכת  לנסח  הדגים 
להם  יאפשרו  כלומר:  נכונים,  שיהיו 
של  העתידית  תנועתם  את  לחזות 
וממילא  לאקוואריום,  מחוץ  חפצים 
כזו,  תיאוריה  ינסחו  הזהב  דגי  לו 
היא  שהשקפתם  להודות  אנו  נאלץ 
דרך  יודע  (ומי  תקפה  מציאות  תמונת 
עוברת  שונים  תיווך  סוגי  ואיזה  כמה 
חולפת  שהיא  תוך  המציאות  תמונת 

שימו   – ומכאן  המורכב?).  מוחנו  דרך 
אחר –  ולא  הוא  הוקינס –  עובר  לב! – 
סוגיות  מסדרת  יותר  מוכרת  לדוגמא 
במחלוקת  השנויים  השונים  התיאורים 

של המציאות:

(מה  התורני  המודל  שבין  ההבדל 
תלמי")  של  "המודל  מכנים:  שהגויים 
במרכזו  ניצב  הארץ  שכדור  הקובע 
היקום  מודל  לבין  הקוסמוס,  של 
שבמרכזו  קופרניקוס,  של  ההליוצנטרי 

השמש. 

והרי הדברים כלשונם, והם צונאמי 
כך  התחתונים.  המים  של  אמיתי 

הוקינס:

הוכיח  שקופרניקוס  לומר  "מקובל 
זה  אין  אבל  שגוי,  תלמי  של  שהמודל 
בכל  להשתמש  לבחור  אפשר  נכון... 
כדי  היקום  של  התמונות  משתי  אחת 
כוכבים,  על  שלנו  התצפית  את  להסביר 
מאחר שאפשר להניח שהארץ במנוחה 
דבר)  שום  סביב  מסתובבת  (איננה 
לגבי  כך  להניח  שאפשר  מידה  באותה 
כלומר: "והארץ  ציטוט.  סוף  השמש". 
שלא?  להוכיח  תנסו  עומדת".  לעולם 
הפיזיקאים  גדול  עם  בעיה  לכם  תהיה 

בדורנו. 

עכשיו?  רק  לזה  הגיע  הוא  למה 
לקרוא  לו  יצא  לאחרונה  שרק  כנראה 
מלפני  הרבי  של  המפורסם  מכתבו  את 
מאנשי  לאחד  שנה  שישים  או  חמישים 
מסמך  בקשר,  עמו  שהיו  הרבים  המדע 
הזה  הדבר  את  הרבי  לו  מסביר  בו 
בדיוק נמרץ, תוך יישום מהפכני, פשוט 
תורת  של  להפרכה  ניתן  ובלתי  להפליא 

יחסיות של איינשטיין.
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אמן! וכבר לא בעל כרחו
סטיבן הוקינג סובל ממחלת לו גריג 
הנוראה, הגורמת לשיתוק מתקדם בכל 

הגוף, אך איננה נוגעת בתפקוד המוח. 

סינתיסייזר  בעזרת  "מדבר"  הוא 
מושתל המדובב נשיפות קלושות, ונעזר 
להשתמש  כדי  מכונה   – מוח  בממשקי 
במחשב לצורך מחקריו ולחיי היום  יום 

שלו. 

מיום  החיים  שתוחלת  למרות 
ספורות,  שנים  היא  המחלה  אבחון 
בעולם  היחיד  האדם  הוא  הוקינג 

המתמודד עמה זה חמישה עשורים. 

למרות שרבים רואים בו אתאיסט, 
כהגדרתו:  כזה.  שאינו  להניח  סביר 
הפיזיקה.  חוקי  פי  על  מתנהל  "העולם 
אלוקים  ע"י  חוקקו  והחוקים  יתכן 
מפר  ולא  מתערב  איננו  אלוקים  אבל 
הגיוני  לשונו.  פי  על  החוקים",  את 
המים  את  לייצג  נבחר  הוא  כי  לחשוב 
התחתונים כפי שהם לעצמם: ללא שום 
את  לעשות  צריכים   – מלמעלה  עזרה 
מבלי  נקי.  מוח   100% לבד.  הדרך  כל 

"לשבור חוקים" שזה לחולל ניסים.

נעשתה  נאה  דרך  כברת  כי  נראה 
חוקי  את  להפר  בלי  או  ושעם  כבר, 
שמישהו  אלוקים  ידאג  הפיזיקה, 
המחלות  לכל  התרופה  את  כבר  ימצא 

הניווניות.

חופש הבחירה האמיתי 
אומר  שהרבי  אמרנו?  מה  אז 
להוכיח  אפשר  שאי  הוכיח  שאיינשטיין 
הצופה  נייח.  ומי  נע  הגופים  משני  מי 
על הארץ יראה את השמש חגה סביבו, 
העומד  וצופה  אנו,  מנסיוננו  כמובן 
מסתובבים  אותנו  יראה  השמש  על 
לפתח  יוכל  מהצופים  אחד  כל  סביבו, 
"לנבא"  שתוכל  יישומית  מתמטיקה 
תקפה,  שהיא  מדעית  שיוכיח  (מה 
העתידית  תנועתו  את  "נכונה")  כלומר 

של הגוף השני.

"נפתחו  הכתוב  שאמר  "וזהו 
אלוקים...  מראות  ואראה  השמים 
מכלי  רואה...  משל  דרך  על  כאילו 
רק  לא  זה  אלוקים  מראות  זכוכית". 
את  לראות  אלא  אלוקים,  את  לראות 
אותם.  רואה  שהאלוקים  כמו  הדברים 
זכוכית  כלי  דרך  אלוקים?  רואה  ואיך 
כזכוכית  (שמתפקד  (אקוואריום)? 
של  (הכלי  המראה  ידי  שעל  מגדלת) 
ית'  הוא  שדרכה  התורה  שהיא  זכוכית. 

מסתכל עלינו) נראה הדבר שרואין בה 
ממה  יותר  ומשובח  יותר  גדול  לדבר 

שרואין אותו כך בלי מראה". 

כך,  אותו  לראות  אפשר   – כלומר 
"כמו שהוא" – קטן ומסכן, או לראות 
אותו כך: גדול ומשובח, כי משתמשים 
יותר.  משוכללת  אופטית  בטכניקה 
מתמונות  איזו  רק  היא  השאלה 

המציאות היא תקפה?

(דרך  זאת  עושה  שהקב"ה  איך 
זכוכית) או איך ש.. נו באמת. 

ובכל זאת.. הרי זה עקום!

אז מי רואה מציאות נכונה יותר?! 
זה לא פשוט בכלל!

השועל?  או  עקיבא  רבי  של  הדגים 
אפשר לשאול את פפוס, הוא היה משני 
ידי  על  האקוואריום.."כך  של  הצדדים 
התורה",  בבחינת  והשקפה  הבטה 
דרכו,  להביט  בוחר  שהשם  התווך  היא 
מקיימים  שהם  ישראל  לפניו  "נראים 
וגדולה".  שבח  בבחינת  התורה, 
הסובייקטיביות האלוקית הזו שהופכת 
לאמת האובייקטיבית האולטימטיבית. 

תורת  של  בי"ת  האל"ף  גם  היא 
הקוואנטים. 

של  הכתר  מנסיונות  אחד 
הוא  אור  אם  לקבוע  מנסה  התיאוריה, 
חלקיקים  של  זרזיף  או  (אנרגיה),  גל 
לא  או  תאמינו  והתוצאה?  (חומר). 

תלויה בכוונתו של הצופה.

האור  בעיות.  אין  חומריות?  רוצה 
גל?  רוצה  חלקיק.  כמו  בדיוק  מתנהג 
גל  שרק  אמפיריות  תוצאות  בבקשה! 

יכול לתת. 

מודרני  הכי   – זה?!  מדע  מן  איזה 
שיש. מה לעשות. 

רק  אמיתי.  הוא  הבחירה  חופש 
דרך  המציאות  את  לראות  שבוחר  מי 
זוכה  השמים")  (ה"ויפתחו  התורה 
את  לראות  אלוקים",  "מראות  לראות 
הדברים כמו שהשם רואה אותם, כמו 

שהרבי רואה.

ומי שלא? המשחק הזה איננו מכור. 

את  מעצבת  באמת  שלנו  הראיה 
המציאות. 

עיני  את  פיקחו  עובד:  זה  וככה 
הדבר  את  פיתחו  (למשל:   – הגאולה 
לא  בגדול!  גאולה.  ותראו  מלכות) 
תפקחו – לא תראו, ונמשיך להתבוסס, 

לראות  ולהראות כחגבים בעינינו. 

של  חוקים  מערכת  לנסח  בידינו 

חוקים  מערכת  או  וגדולה,  שבח  גאולה 
תקפות  שתיהן  וקטנות.  גלות  של 
לעכשיו  נכון  המידה.  באותה  לכאורה 
נתנה  הרשות  כי  להוכיח,  אפשר  אי 
שאין  להוכיח  אפשרות  ואין  לגמרי, 
בבר  אבל  השועל.  בדברי  מוצק  הגיון 
דברי  יחזור,  הוא  שניאור  של  המצווה 

אלוקים חיים: איתא במדרש תילים!

אותנו  לראות  בחר,  כבר  שהקב"ה 
שבח  עבורנו  בחר  מגדלת.  זכוכית  דרך 

וגדולה וגאולה. הבה ונצטרף אליו!

גם הגויים כבר בוחרים לחשוב שזה 
הסרת  ומפרסמים  מופרך  לא  בעצם 
עוד  אין  שנים.  אלפי  בנות  הסתייגויות 

מונע או מעכב הכל כבר מוכן. 

שכמו  להבין  נשאר  עוד  לנו  רק 
ונדביק  ונאמר  ונראה  ונחשוב  שנחליט 
זה  בדיוק  ככה  אז  ונחזור  ונלמד  ונלמד 

יהיה. 

  ?למה הוא הגיע לזה רק עכשיו

לו  יצא  לאחרונה  שרק  כנראה 

לקרוא את מכתבו המפורסם של הרבי 

מלפני חמישים או שישים שנה לאחד 

מאנשי המדע הרבים שהיו עמו בקשר, 

הדבר  את  הרבי  לו  מסביר  בו  מסמך 

הזה בדיוק נמרץ, תוך יישום מהפכני, 

להפרכה  ניתן  ובלתי  להפליא  פשוט 

של תורת יחסיות של איינשטיין.
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מן הקצה אל הקצה
אנחנו  וכי  בחיים?  שינוי  לעשות  צריכים  לא  כולנו  אנחנו  וכי 
מושלמים? "הלוואי בינוני!" אבל אנחנו בדרך כלל נשארים אותו 
שלנו,  התורה  לשיעורי  שעה  חצי  ושם  פה  מוסיפים  אולי  דבר. 
איפה  אבל  שבת.  בשולחן  משיחה  קטע  וקוראים  טובה  עושים 
המהפך? איפה ההליכה מן הקצה אל הקצה כמו שהרבי מדריך 

אותנו ב'כי תשא' תשנ"ב. איפה אנחנו בכל הסיפור הזה?! 

מאת הרב יעקב שמולביץ

מנהל בית חב"ד בית שאן

תשא ב כי  לפרשת  שיחה 
בליקוטי  מופיע  (תשנ"ב. 
שיחות ענייני גאולה ומשיח) 
המשיח  מלך  הרבי  מציין 
בפרשה  שמופיע  המיוחד  החידוש  את 
אל  הקצה  מן  אירועים  רצף  בלבד,  זו 
מעשה  ראשונים  בלוחות  החל  הקצה, 
לחטא  מאוד  חד  במעבר  ומשם  ה',  ידי 
ללוחות  ועד  הלוחות,  ושבירת  העגל 
קרני   – המיוחדת  המעלה  עם  שניים 

הוד שניתנו בפניו של משה.

לכמה  היריעה  את  מרחיב  הרבי 
מן  הליכה  של  ותחומים  כיוונים  וכמה 
ועד  העולם  מבריאת  הקצה:  אל  הקצה 
העבודה  גמר  ועד  מהלידה  הגאולה, 
קריאת  ועד  אני"  מ"מודה  הזה,  בעולם 

שמע שעל המיטה, ועוד.

הרבי  לפועל,  להוראה  בקשר  גם 
הנחות,  נותן  ולא  במועט  מסתפק  לא 
כל  את  לפעול  הכח  ניתן  "ליהודי 
סופם,  ועד  מתחילתם  כולם,  העניינים 

וכל מה שבינתיים". 

שאכן  יהודים  כמה  על  היום  נקרא 
הקצה  מן  ומופלאה  ארוכה  דרך  עשו 
מהם  ללמוד  מה  לנו  ויש  הקצה,  אל 

ומסיפורי חייהם.

סיפור, לפני כל הסיפורים
בעיצומה  הייתי  שנים  מספר  לפני 
של שיחה בפני המתפללים בבית חב"ד, 

בין תפילת מנחה לקבלת שבת, כשלפתע 
לשעבר  צעיר,  אברך  הכנסת  לבית  נכנס 
סירטוק  עם  הוא  ולהפתעתי  קיבוץ,  בן 
נשלט  בלתי  באופן  חסידית.  ומגבעת 
עזבתי  הדרשה,  את  עצרתי  לגמרי, 
והתחלתי  דיברתי  שעליו  הנושא  את 
שזה  מה"תופעה"  רם  בקול  להתפעל 

עתה הגיעה לבית הכנסת.

הסברתי למתפללים שאמנם מדובר 
חיצוניים,  פרטים  ב"לבושים",  רק 
פנימי  שינוי  על  מעיד  זה  למעשה  אבל 
סגירת  על  חדש,  חיים  אורח  על  עצום, 
"חזרה  העם  בפי  שנקרא  במהפך  מעגל 
את  רם  בקול  שאלתי  בתשובה". 
מבתים  הגדול  שחלקם  המתפללים, 
דתיים, כמה פעמים בחיים אנחנו עשינו 
בחיינו,  כזה  מהפך  לעשות  מסוגלים  או 
שיהיה שווה או דומה בעוצמתו למהפך 
את  מחליף  קיבוץ,  בן  צעיר,  שבחור 
ואת  חסידי,  לזקן  שבשערו  הראסטות 
הסרטוק  על  לדגלון  שבאזנו  העגילים 

ומגבעת חסידית.

וכי אנחנו כולנו לא צריכים לעשות 
מושלמים?  אנחנו  וכי  בחיים?  שינוי 
"הלוואי בינוני!" אבל אנחנו בדרך כלל 
פה  מוסיפים  אולי  דבר.  אותו  נשארים 
שלנו,  התורה  לשיעורי  שעה  חצי  ושם 
משיחה  קטע  וקוראים  טובה  עושים 
המהפך?  איפה  אבל  שבת.  בשולחן 
הקצה  אל  הקצה  מן  ההליכה  איפה 
תשא'  ב'כי  אותנו  מדריך  שהרבי  כמו 

תשנ"ב. איפה אנחנו בכל הסיפור הזה?! 

יותם יונתן מבית שאן
וחצי,   4 בשעה  בוקר  כל  קם  הוא 
המוכרת  הכיפה  את  לראשו  מהדק 
מוסיף  הגאולה,  בכרזת  והמעוטרת 
ומעיל  כפפות  הקסדה,  את  לראשו 
בדרכו  האופניים  על  ועולה  מחמם, 
של  התעשיה  באיזור  לעבודה 
הקיבוצים, 20 דקות נסיעה מבית שאן. 
דג  במפעל  הכשרות  משגיח  הוא  יותם 
המיון  אולם  על  אחראי  והוא  שאן, 
ישמעאל)  בני  (רובם  הפועלים  ועשרות 
ומשווקים  ביום  דגים  אלפי  שממיינים 

לכל רחבי הארץ.

אמנם  ביותם,  בו  תטעו  שלא 
מגיע  ראשו  אבל  ארצה  מוצבות  רגליו 
משגיח  הוא  בעיניו  השמיימה.  (כמעט) 
בראשו  אבל  הדגים,  של  המסוע  על 
וציטוטים  חסידות  מאמרי  מתעופפים 
מהקבלה, שבסיום יום העבודה יתלבשו 
מאמרים  בצורת  ויתפרסמו  במילים, 

שרק יותם יודע לכתוב שכמותם.

הוא  יותם.  של  חייו  הם  קלים  לא 
בבית  מורכבים  קשיים  עם  מתמודד 
זאטוטים  שלשה  בביתו  ובעבודה. 
אצל  מבקרים  לעת  שמעת  צדיקים, 
עדיין  הדביקה  לא  רעייתו  גם  רופאים. 
ההתקדמות  של  המהיר  הקצב  את 
עבודה  הרבה  ויש  יותם,  של  הרוחנית 

סיפורים מבית חב"ד
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לגשר על הפערים. אבל יותם יודע שיש 
העניינים  כל  את  "לפעול  כוחות  לנו 
מה  וכל  סופם,  ועד  מתחילתם  כולם, 
ערבי  כשפועל  גם  ולכן,  שבינתיים" 
בכל  יפגע  שהוא  הסכין  עם  עליו  איים 
מסר  אלא  נבהל,  לא  יותם  היהודים, 
הצהריים  ואחר  המפעל,  למנהל  דיווח 
להקליד  והמשיך  המחשב,  אל  שב  כבר 

את המאמרים העמוקים שלו.

לא  בקיבוץ  והתגורר  נולד  יותם 
דתי, על כל המשתמע מכך, כך, שאחרי 
הצבא נסע להודו וביקר בכמה מנזרים. 
כפי  ימים,  מאותם  שלו  מהזכרונות 
נרשם  ממסעותיו  באחד  לי,  שסיפר 
מדיטציה  של  ימים  עשרה  בן  לקורס 
הסבירו  המדריכים  המנזרים.  באחד 
בעצמו,  לפסל  משתחווים  לא  שאנחנו 
מייצג...  שהפסל  מה  לכל  רק  אלא 
את  נטשו  המשתתפים  שרוב  למרות 
נחוש  היה  יותם  באמצע,  הקורס 
הוא  הימים,  עשרת  כל  את  להשלים 
בסוף  שתגיע  ל"הארה"  חיכה  פשוט 
הקורס. לבסוף הבין שהוא באמת צריך 
שזה  כנראה  אבל  ההארה,  את  למצוא 

לא יקרה שם בהודו, בין הפסלים.

חבר  ישראל,  לארץ  חזר  יותם 
מטבריה הפנה אותו לשיעורי תורה של 
מאיר',  ב'מכון  המשך  'ערכים',  ארגון 
יצחק  הרב  של  'דעת'  בישיבת  המשך 
ערד, וכך גילה יותם את הדת והמצוות. 
ומיד  החסידות  את  גילה  בהמשך 

התחיל ליישם את מנהגיה. 

יותם  בנה  שבקיבוץ,  חדרו  בחצר 
הקיבוץ  במועדון  שחרית,  לטבילת  בור 
ושיעורי  התוועדויות  תפילות,  ארגן 
מהקיבוץ  נוספים  צעירים  למען  תורה 
עצמם.  את  שמחפשים  ומהסביבה 
ציור  מחשבים,  ללימודי  במקביל  וכך, 
בלימוד  השתלם  הוא  ועוד,  אומנותי 
גם  כאמור,  וחסידות.  גמרא  הלכה, 
היום כותב יותם בשעות הפנאי מאמרי 
החסידות  תורת  לאור  עמוקים  הגות 

והקבלה.

מן הקצה אל הקצה.

ואת הנפש אשר עשו בארגנטינה
ראש  כיום  אליטוב,  שאול  הרב 
שימש  סיטרין,  בכפר  חב"ד  ישיבת 
בפעילות  בארגנטינה,  הרבי  בשליחות 
בין  בישיבה  ובהוראה  יהדות  הפצת 
במובן  תשס"ב.   – תשמ"ח  השנים 

(התחלפה),  נקטעה  שליחותו  מסויים 
והנפילה  השלטון  חילופי  בגלל  זאת 
בארגנטינה,  שהתרחשה  הכלכלית 
אולם פירותיה של אותה שליחות, חיים 
פירות  פירי  ומצמיחים  לעד  וקיימים 
אליטוב,  הרב  לי  שסיפר  כפי  לרוב, 

מזכרונותיו מאותם ימים.

צעיר  סנדמן,  ארי  הוא  כך 
מאוד  עשירה  למשפחה  בן  ארגנטינאי, 
ובתי  חנויות  של  רשת  שבבעלותה 
התחיל  חב"ד  עם  שלו  הקשר  חרושת. 
בתשובה,  שחזרה  אחותו  בזכות 
התחתנה והקימה בית חב"ד למהדרין. 
עם  המשפחה  כל  של  קשר  נוצר  כך 
הראשונה  בפעם  הגיע  ארי  יהדות. 
עד  ארוך  שער  עם  חב"ד  לישיבת 
להם  בצבצו  השערות  בין  המותניים. 
שונים  ומצבעים  מסוגים  עגילים  כמה 
בחיים  אותו  שעניין  מה  ומשונים. 
פעם  ועוד  מוסיקה  מוסיקה,  היה  זה 

  האמא הבינה שכשיגיע מועד חתונתו, תהיה חתונה שונה ממה

שהם רגילים. היא לא בזבזה זמן מיותר וביקשה לראות מבעוד 

מועד איך נראית חתונה אצל החסידים. היא הגיעה לחתונה מרכזית 

בקהילה, שם כולם שמחו ורקדו בעוד שאמא של אשר ישבה ובכתה. 

זה לא ממש מצא חן בעיניה, והיא חיזקה את התנגדותה לדרך החדשה 

של בנה.

אנ"ש והתמימים בארגנטינה לומדים יחד
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מוסיקה. היו לו בבית את הדיסקים של 
חסר  היה  לא  כסף  בעולם.  הזמרים  כל 
דיסקים  כמה  קנה  הוא  יום  כל  וכמעט 
שהוא  כיון  אבל  לשוק.  יצאו  עתה  שזה 
על  התחבב  מיד  הישיבה,  בשערי  נכנס 
השלוחים  והתמימים  הרבנים  צוות  כל 
שעות  כל  למשך  חברותות  אתו  שקבעו 

הלימודים.

שארי  המשותף  האימוץ  בזכות 
התקדם  הוא  הכיוונים,  מכל  קיבל 
מהיר,  מדי  אולי  ביותר,  מהיר  בקצב 
לכיוון דרכי החסידות. תוך מספר ימים 
עד  הארוכות,  ראשו  מחלפות  את  קיצץ 
מהרה לבש כובע וחליפה, ולא התקררה 
הנלהבים  התמימים  (ודעת  דעתו 
שבט  לי'  לרבי  שטס  עד  והממריצים) 
ספרי  עשרות  עם  וחזר  (תשמ"ט) 

חסידות שקנה בחצר הרבי.

כך  מהירה,  היתה  שהעליה  ככל 
אחרי  דווקא  חזקה.  היתה  הנפילה 
ארי  הרבי,  במחיצת  השיא  מימי  שחזר 
עד  החדשה,  מהדרך  להתרחק  התחיל 
אל  ניגש  לישיבה,  הגיע  אחד  שערב 
רוצה  שהוא  ואמר  אליטוב  שאול  הרב 
את  הספרים,  כל  את  לישיבה  לתרום 
כך  בין  כי   (4 על   4) התפילין  זוגות  שני 
הרב  שימוש.  שום  בהם  עושה  לא  הוא 
ניסה להגיע אתו ל'פשרה': את הספרים 
אותם  שירצה  עד  לו  לשמור  מוכן  הוא 
אינו  הוא  התפילין  את  אבל  בחזרה, 
אצל  להשאר  חייב  זה  לקבל,  מוכן 
הכול  את  להשאיר  התעקש  ארי  ארי. 
אותו  הזמין  אחרון,  כמוצא  בישיבה. 
בביתו  אישית  לשיחה  אליטוב  הרב 
הביא  ארי  הסדרים.  שאחרי  בשעות 
הלילה,  כל  שנמשכה  לשיחה  חבר  אתו 
היטב  ניכרות  המבורכות  והתוצאות 
בני  על  החברים,  שני  על  היום  עד 
קוראים  אתם  כן,  וגם,  משפחותיהם, 
המושפעים  ואלפי(!)  מאות  על  גם  נכון, 

והמקורבים של שני החברים. 

בזכות 10 דולר לחודש
הסביר  הלילית  השיחה  במהלך 
שמבחינתו  פשוטה,  בצורה  ארי 
התוועד  אליטוב  הרב  נגמר.  הסיפור 
מכל  ניסה  הלב,  מכל  החבר  ועם  אתו 
לדבר.  מי  עם  היה  לא  אבל  הכיוונים, 
לבסוף הצליח הרב אליטוב לחלץ ממנו 
החלטה טובה – שהוא יקח על עצמו רק 
וישמור  החסידות,  ממנהגי  אחד  דבר 
עליו כקשר אחד ויחיד אל היהדות. לזה 

הוא הסכים. ארי בחר להמשיך ולקיים 
'מעמד'  דמי  חודש  כל  לתת  המנהג  את 

אותם ישלח הרב אליטוב לרבי. 

מגיע  ארי  היה  בחודש  פעם  ואכן, 
אותו  מוסיף  הרב  דולר,   10 מוסר  לרב, 
'מעמד',  דמי  שנתנו  החסידים  לרשימת 

ושולח לרבי.

הגיע  אליו  המקום  הבנת  לצורך 
אחד  שיום  אליטוב,  הרב  מציין  ארי, 
סיפר  הוא  ונרגש.  נרעש  ארי  הגיע 
שביום כיפור האחרון הוא היה בטיסה 
המטוס  כשלפתע  הארצות,  לאחת 
נראה  והיה  לצד  מצד  להיטלטל  התחיל 
זה  לים.  ליפול  הולך  המטוס  רגע  שכל 
החליט  הוא  כן  ועל  מפחיד  נורא  היה 
באותה  כיפור...  ביום  יותר  לטוס  שלא 
להגיע  לו  שקשה  ארי,  הוסיף  נשימה 
לתת  מעוניין  הוא  ולכן  חודש  כל  לרב 
השנה.  כל  עבור  דולר   120 ועכשיו  כאן 
ממש  שזה  לו  הסביר  אליטוב  הרב 
בלתי אפשרי. "אני לא יכול לקבל כסף 
לבוא  צריך  כזה.  דבר  אין  השנה.  לכל 
הקרוב.  החודש  עבור  ולתת  חודש  כל 
נקודה". כך נשמר לו הקשר הקבוע בין 
עצמו  את  שהוכיח  דבר  והבחור,  הרב 

בהמשך. 

הזכות  עמדה  שלארי  כנראה 
לרבי,  "מעמד"  נתינת  של  המיוחדת 
להתרחק,  שלו  הנסיונות  כל  ולמרות 

"זה לא הצליח".

מהאבא  מינוי  ארי  קיבל  אחד  יום 
של  החנויות  אחת  את  לנהל  העשיר 
יום  כל  עובד  היה  הוא  שם  המשפחה 
הרב  הקפיד  שכך,  כיון  ערב.  עד  מבוקר 
בפעם  פעם  מדי  בחנות  לבקרו  אליטוב 
ארי  נפגש  הזמן,  עם  תפילין.  לו  ולהניח 
מעת  מבקרת  שהיתה  יהודיה  נערה  עם 
לעת בבית חב"ד ושומעת שיעורי תורה 
"החתן"  על  השפיעה  היא  וחסידות. 
שוב  פגש  שם  לשיעורים,  אתה  להגיע 
להתקרב  והתחיל  אליטוב,  הרב  את 
הפעם  ולחסידות.  ליהדות  מחדש 
שההתקרבות  אליטוב  הרב  הקפיד 
תהיה מתונה ועקבית "אורות בכלים". 
ואכן, ארי הקים עם בת גילו בית חסידי 

כשר ונאמן בארץ ישראל. 

מעולה  סת"ם  סופר  הוא  ארי  כיום 
ביופיה  נדירה  כתיבה  בצורת  הן  שידוע 
וכפי  טהורה,  שמים  ביראת  והן 
נמנה  ברק  מבני  לנדא  הרב  גם  הידוע 
מזוזות  ממנו  ומזמין  לקוחותיו  בין 

מהודרות.

החזן הקונסרבטיבי 
שנהיה שליח דגול

ארי  של  חבר  היה  שווץ,  אשר 
בארגנטינה  וגדל  הקודם)  (מהסיפור 
ומצוות.  לתורה  קשר  הרבה  ללא 
התחביב הגדול שלו היה מקצוע התיפוף 
שהשפיע  דבר  מוסיקליות,  ולהקות 
בקהילה  כחזן  להצטרף  בהמשך  עליו 

הקונסרבטיבית בבואנוס איירס.

יום אחד הוא הגיע אל הרב אליטוב 
עזרת  את  מבקש  "אני  חב"ד.  בבית 
הבחור  אמר.  עברית",  בלימוד  הרב 
באוניברסיטה  ללימודים  התכונן 
לכך  להיערך  ורצה  בירושלים  העברית 
גם במסגרת שיפור השפה. הרב אליטוב 
לו,  לעזור  בשמחה  מוכן  שהוא  לו  אמר 
שישמחו  ישיבה  תלמידי  כמה  גם  יש 
מיוחדת  שיטה  לו  ויש  לו,  לעזור 
מתוך  לימוד   – העברית  השפה  ללימוד 

החומש... 

לישיבת  יום  מדי  הגיע  הבחור 
היה  אשר  עברית.  ללמוד  כדי  חב"ד 
עם  מיד  הבין  והוא  ורגיש,  חכם  בחור 
להיכנס  מתאים  שלא  לישיבה  כניסתו 
עצמו  את  התאים  הוא  עגילים.  עם 
לימדו  השלוחים  והתמימים  לאווירה, 
בהוראת  החומש.  מתוך  "עברית"  אתו 
בדיוק  השיעורים  נערכו  אליטוב,  הרב 
וכך  בתניא,  השיעור  לשעת  בסמוך 

נשאר אשר לחצי שעת תניא ביום. 

שאלות  לשאול  התבייש  לא  אשר 
היה  לא  כלשהו  כשדבר  נוקבות 
ויכוחים  ניהל  הוא  לפעמים  לו.  נראה 
(ואחרים).  אליטוב  הרב  עם  ממושכים 
והעמיק  חיזק  אשר  דבר,  של  בסופו 
ועם  הרבי  עם  הישיבה,  עם  הקשר  את 

החסידות.

ארי  חברו  עם  אשר  נפגש  בישיבה 
ליהדות.  שהתקרבו  צעירים  עוד  ועם 
חלקם  נאמנים,  חסידים  כולם  היום 
ארגנטינה  ברחבי  מצליחים  שלוחים 

ובארצות נוספות. 

אשר עבר תקופה לא קלה. ההורים 
הרבי  אבל  לעגו,  החברים  לו,  התנגדו 
נתן לו כוחות. כשההורים ראו שהבחור 
האמא  דאגו.  ממש  הם  בדרכו,  רציני 
תהיה  חתונתו,  מועד  שכשיגיע  הבינה 
היא  רגילים.  שהם  ממה  שונה  חתונה 
לראות  וביקשה  מיותר  זמן  בזבזה  לא 
אצל  חתונה  נראית  איך  מועד  מבעוד 
החסידים. היא הגיעה לחתונה מרכזית 
בעוד  ורקדו  שמחו  כולם  שם  בקהילה, 
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לא  זה  ובכתה.  ישבה  אשר  של  שאמא 
ממש מצא חן בעיניה, והיא חיזקה את 

התנגדותה לדרך החדשה של בנה.

אשר  אחד  שיום  נזכר  אליטוב  הרב 
תיקון  ביקש  בו  מכתב  לרבי  לכתוב  בא 
על כל העבירות שעבר בחייו. הרבי ענה 
(כשיעור)  קטן  טלית  על  "הקפדה  לו 
אשר  נסע  בהמשך  הציון".  על  אזכיר 
לתקופת לימודים בישיבת חב"ד בצפת. 
לרבנות   והסמכה  נוספים  לימודים 

ב-770. 

התחתן  אשר  הסיפורים,  בכל  כמו 
והיום  בארגנטינה,  לשליחות  יצא 
שווץ,  אשר  הרב  בתארו  ידוע  הוא 
והמצליחים  הנמרצים  מהשלוחים 
של  רשת  מנהל  הוא  בארגנטינה. 
הקים  עובדים,   60 עם  חב"ד  מוסדות 
גבירים  עם  בקשר  נמצא  בניינים,  כמה 
הפעילות,  להרחבת  שמסייעים  גדולים 
והוא נושא חן ושכל טוב בעיני אלוקים 

ואדם.

יכוין לשם שמים
לקינוח וסיום סיפורי הרב אליטוב, 
כשהרב  תשד"מ,  בשנת  שעוד  לציין  יש 
אצל  ה"קבוצה"  בשנת  היה  אליטוב 
מהרבי.  גדולים  לקירובים  זכה  הרבי, 
וכן  ששאל  לשאלות  מענות  עשרות 
התייחסויות רבות שהרבי התייחס בעת 
בקובצי  שכתב  להערות  ההתוועדויות 

הערות התמימים ואנ"ש.

פתק  אליטוב  הרב  הכניס  אחד  יום 
מבקשים  אנו  כיצד  הא  לרבי.  שאלה 
טוב  ושכל  חן  "ונמצא  המזון  בברכת 
יש  עניין  איזה  ואדם"  אלוקים  בעיני 
השיב  הרבי  אדם?  בעיני  חן  למצוא 
עליהם  להשפיע  שמים  לשם  "יכוון  לו 
הרבי  שברכת  נראה  ומצוות".  בתורה 
התקיימה ברב שאול ובתלמידיו, וכולם 
אלקים  בעיני  בשליחותם  מצליחים 

ואדם.

הרבי ליווה אותי לאורך כל הדרך
צעירה  חיילת  נכנסה  שנה   25 לפני 
לקנות  וביקשה  שאן  בית  חב"ד  לבית 
חב"ד  בית  שכן  ההן  בשנים  תניא.  ספר 
בצמוד  ה"סראיה",  במבנה  שלנו 
שאולי  סברתי  לתומי  הבקעה.  לכביש 
הראשי,  בכביש  כאן  עברה  "במקרה" 
לקנות  ונכנסה  חב"ד  בית  שלט  ראתה 
שנים  כעבור  רק  חסידות.  ספר  לעצמה 
שעשתה  הארוכה  הדרך  לי  התבררה 

ועד  שלה  הילדות  מימי  חיילת  אותה 
ומשפיעה  דגולה  מורה  כשהיא  היום 
חיים  דרך  הארץ.  במרכז  גדולה  בעיר 
בחייה,  תחנה  שבכל  ומיוחדת,  ארוכה 
הרבי  של  שליח  פלא  באורח  הופיע 

וליווה אותה עד התחנה הבאה.

(שם  ירדנה  של  הראשונה  התחנה 
במושב  הילדות  בימי  היתה  בדוי) 
קטנטן בעמק בית שאן. פעם בשבועיים 
בין  עבר  למושב,  חב"ד  טנק  הגיע 
עם  וחצי)  כבישים  (שני  המושב  כבישי 
מוסיקה חסידית, נעצר במרכז המושב, 
הילדים,  את  קיבץ  החסידי  והטנקיסט 
סיפר להם סיפור חסידי לימד אותם על 

צדקה, פסוקים, נרות שבת וכו'. 

קופת  את  ירדנה  זוכרת  היום  עד 
עם  הספרונים  ואת  הכתומה  הצדקה 
גם  בטנק.  שחילקו  הצדיקים  סיפורי 
הקטנים  לילדיה  ירדנה  מספרת  היום 
היתה  זו  ההם.  מהימים  הסיפורים  את 

שליחי  עם  שלה  הראשונה  ההיכרות 
חסידי  של  היהדות  הפצת  ועם  הרבי 

חב"ד.

ירדנה  בצבא.  היתה  השניה  התחנה 
היא  הארץ,  בדרום  ענק  בבסיס  שרתה 
מהאווירה  ומאוכזבת  המומה  די  היתה 
בצבא.  שגילתה  והמתירנית  החילונית 
אור  נקודת  רוחני,  מפלט  חיפשה  היא 
הגיע  הגדול.  והבסיס  הצבא  במרחבי 
שבסיום  שומעת  היא  והנה  פורים  ערב 
בבית  מגילה  קריאת  תתקיים  התענית 
הכנסת של הבסיס. היא היתה היחידה 
בעזרת הנשים של בית הכנסת, וזה בלט 
שבאה  הבסיס  מכל  אחת  חיילת  לעין; 

לשמוע קריאת מגילה.

קריאת  את  שארגן  החב"דניק 
והוא  במילואים,  חייל  היה  המגילה, 
שלא   – היחידה  החיילת  זו  מי  התפלא 
לשמוע  שהגיעה   – דתיה  ממש  נראית 
"אחרי  מספרת:  ירדנה  מגילה.  קריאת 
לבית  מחוץ  לי  חיכה  הוא  התפילה 
הוא  הבא.  השליח  היה  והוא  הכנסת, 

הדריך אותי להגיע לכפר חב"ד, שם גם 
בעין  ניתוח  אודות  לרבי  מכתב  כתבנו 
ברכת  שבזכות  התברר  למפרע  לאמי. 
למשך  אמי  של  ראייתה  נצלה  הרבי, 
הרופאים.  תחזיות  לכל  בניגוד  שנה,   15
חב"ד  בית  על  לי  סיפרו  גם  חב"ד  בכפר 
לרכוש  כדי  לשם  הגעתי  ולכן  שאן,  בית 

תניא ולהיות קשורה לרבי.

עם  היתה  שלי  הבאה  "התחנה 
שם  ליקנעם.  המגורים  ומעבר  חתונתי 
אימץ אותנו שליח הרבי הרב נועם דקל. 
הדתיים  צרכנו  כל  את  לנו  סיפק  הוא 
שהגענו,  מקום  בכל  וכך,  והחסידיים. 
מצאנו שליחים נאמנים שקירבו אותנו, 
למדו אותנו, הקדישו לנו מזמנם עד בלי 

די".

ממושך  איטי,  תהליך  עברה  ירדנה 
לדרך  בעלה  הצטרף  לאט  לאט  ויסודי. 
הילדים  נרשמו  בהמשך  החסידות, 
לבית  הפך  והבית  חב"ד,  למוסדות 

עדיין  תקופה  באותה  למהדרין.  חסידי 
בין  במלחמה  מצויה  הייתה  ירדנה 
ההווה  לבין  למחצה,  החילוני  העבר 
החסידי. בבית היה הכל כשר למהדרין 
היה  ממש  לא  זה  לעבודה  ביציאה  אבל 
לצאת  הצליחה  שנים  כעבור  רק  ברור. 
כל  מתאימים.  ובגדים  ראש  כיסוי  עם 

יום מלחמה עם עצמה. 

מורה  היא  כיום  ירדנה  דבר,  סוף 
יודעת  גם  והיא  בקהילה,  ומשפיעה 
שהכל בזכות הרבי שדאג לה ושלח את 
ולהדריך  אותה  ללוות  הטובים  שלוחיו 

אותה בצעדים השונים בחייה. 

ירדנה  הופיעה  שנים  מספר  לפני 
ישראל  בארץ  השלוחות  בכינוס 
חייה  בסיפור  כולן  את  לרגש  והצליחה 
המרתק, ולחזק את כולן באהבה לרבי, 
בנפתולי  כולנו  את  מוביל  שבעצם 
קוממיות  יוליכנו  ממש  ובקרוב  החיים, 
והשלמה  האמיתית  בגאולה  לארצנו, 

בקרוב ממש.

מן הקצה אל הקצה...

  רק כעבור שנים התבררה לי הדרך הארוכה שעשתה אותה חיילת

מימי הילדות שלה ועד היום כשהיא מורה דגולה ומשפיעה בעיר 

גדולה במרכז הארץ. דרך חיים ארוכה ומיוחדת, שבכל תחנה בחייה, 

הופיע באורח פלא שליח של הרבי וליווה אותה עד התחנה הבאה.
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חב"ד ל בית  קיים  אחרונה 
את  שבמקסיקו  קוזומל 
הראשון  ההצדעה  ערב 
באולם  הקודש,  בארץ  שלו 
בנמל  'נובה'  היוקרתי  האירועים 
אנשי  לצד  רבים  מטיילים  אביב.  תל 
בית  את  שפקדו  מפורסמים  עסקים 
צעירים  דתיים,  ושאינם  דתיים  חב"ד, 
בערב  מקומם  את  הבטיחו  ומבוגרים, 
בימים  להיזכר  ביקשו  חלקם  זה. 
היפים בבית חב"ד וחלקם באו להוקיר 
הם  לה  הענפה  היהודית  הפעילות  את 

באחד  בביקוריהם  זוכים  ועדיין  זכו 
האיים היפים בעולם. ההיענות הגדולה 
רק  במספר,  מאות  המשתתפים  של 
שחוללו  העמוק  החריש  את  ממחישה 
השלוחים, ר' דוד כפלין ור' שלום פלג, 

מאז הגיעו לאי. 

'מרכז  של  קיץ  מפעילות  החל  זה 
תמימים  שני  של  שגרתית  שליחות' 
פרטית  בהשגחה  לאי  שהגיעו  צעירים 
הקהילה  אנשי  בידי  לסייע  בכדי 
עד  אך  ופסח,  פורים  בחגי  המקומית 
לאימפריה  הפעילות  הפכה  מהרה 

קוזומל  באי  חב"ד  שליחות.  של 
מלאים.  יהדות  שירותי  כיום  מציעה 
בידם,  לסייע  הגיע  נוסף  שלוחים  זוג 
גן  מפואר,  כנסת  בית  מתפעלים  והם 
ילדים, מסעדה בכשרות מהודרת, חנות 
מיוחדת  תוכנית  כשרים,  למוצרים 
התוועדויות,  יהודים,  מטיילים  עם 
אנשי  עמלים  אלה  ובימים  כינוסים, 
המקווה, לא  בית חב"ד על סיום בניית 

פחות. 

מספר  בו  היו  לאי  "כשהגענו 
עסקים  אנשי  יהודיות,  משפחות 

קוזומל על המפה

30   • י"ד אדר א' ה‘תשע“א

בשליחות המלך

ידוע  שבמקסיקו  קוזומל  האי 
בעולם  היפים  האיים  כאחד 
ומושך אליו מאות אלפי מטיילים 
מתוכם  העולם,  רחבי  מכל 
חלקם  רבים,  וישראלים  יהודים 
מיהדותם  לשכוח  המבקשים 
למקום  גם  הזה.  הנידח  במקום 
הזה הגיעו שלוחי הרבי מה"מ, ר' 
דוד כפלין ור' שלום פלג והחלו 
להדליק במקום אבוקה של אור, 
הגאולה  בשורת  את  ומפיצים 
והמטיילים  המקום  יהודי  בקרב 
אף  שהצטרף  אי  של  סיפורו   •
ומוכנותו  היהודי  לעולם  הוא 

לקראת הגאולה

מאת נתן אברהם
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קהילה  הייתה  לא  אך  מקומיים, 
דוד  ר'  מספר  אותם",  ותאגד  שתאחד 
כפלין. "היה חדרון קטן שבו היו נוהגים 
מניין  בלי  הנוראים  בימים  להתאסף 
לא  אנשים  הדרך.  את  שיורה  רב  ובלי 
ניסה  בעבר  במקום.  שנישאר  האמינו 
הרב'  'מרכז  מחוגי  רב  אותם  להנהיג 
אך הוא עזב לאחר כמה חודשים מתוך 
זה.  רחוק  במקום  מצוות  לשמור  קושי 
דאגנו  אלא  שנשארנו,  רק  לא  אנחנו 
 – סמוכה  לעיירה  שלוחים  זוג  להביא 

הרב חיים ברוד ורעייתו".

קוזומל – אחד האיים 
המתויירים בעולם

את  לסקור  ניגשים  אנו  בטרם 
ביקשנו  והנמרצת,  הענפה  הפעילות 
שבשנתיים  האי  על  מעט  ולו  לשמוע 
את  השלוחים  החלו  מאז  האחרונות, 
פעילותם, מספר המטיילים הישראלים 
לטיול  אלה  אליו,  שבאים  והיהודים 
בהתמדה.  וגדל  הולך  להתיישב,  ואלה 
קוזומל  הקראיבי  המקסיקני  האי 
הגלישה  בחופי  ידוע   (Cozumel)
וראות  צלולים  מים  שבו.  האקזוטיים 
הדומם  העולם  מצוינת.  תת-ימית 
מתחת למים מרהיב ביופיו ועשיר בדגה 

חנויות  של  שדרות  יש  באי  ובאלמוגים. 
תכשיטים ומלונות יוקרתיים שהופכים 
העולם.  מכל  משיכה  למוקד  האי  את 
את  פוקדים  עולם  רחבי  מכל  צוללנים 

האי לצלילה.

הזה  לאי  מגיעים  רבים  מטיילים 
תיירות  למקומות  בסמיכות  שנמצא 
טולום  או  קנקון,  חופי  כמו  נוספים 
בקוזומל  בעתיקות.  המלאה   (Tulum)
ושמורה  מוגנת  חוף  רצועת  קיימת 
כולו,  בעולם  הידועים  בריפים  מלאה 
הירוקים  למטיילים  שקוסם  דבר 

ומחפשים  הסביבה,  לאיכות  המודעים 
אזורים שבהם הציוויליזציה טרם נגעה 
בה. בשנה האחרונה הוגדר האי כמקום 
הכי מתוייר במקסיקו. חיים בו תשעים 

אלף בני אדם. 

באי  פתח  אפגאני  ממוצא  "יהודי 
היהלומים",  לעסקי  מצליחה  חברה 
התיישבות  תחילת  על  דודי  ר'  מספר 
הצלחה  ראה  "הוא  באי.  היהודית 
חנויות  כיום  וברשותו  בעסקיו  גדולה 
נוספים  יהודים  הגיעו  אחריו  רבות. 
היהלומים  בעסקי  שמתעסקים 
מליון  כששה  עוברים  באי  ותכשיטים. 
עשרים  כמאה  מתוכם  בשנה,  אדם  בני 
מעמד  אנשי  ביניהם  יהודים,  אלף 
שיוצאות  הטיולים  ספינות  רבים. 
הקריביים,  לאזורי  הברית  מארצות 
הכול  בסך  כיממה.  למשך  באי  עוצרות 
באופן  קוזומל  באי  כיום  מתגוררים 
תיירים  כולל  לא  יהודים,  כמאה  קבוע, 

ומטיילים".     

'ימי בראשית'
החלה  באי  החב"דית  הפעילות 
משנתיים.  יותר  מעט  לפני  כאמור 
אברך  המלך  בשכונת  פגשתי  אחד  "יום 
דימונד  בחברת  שעובד  חב"ד  חסיד 

מספר  באי",  הפועלת  אינטרנשיונל 
חזרתי  ימים  באותם  "בדיוק  דודי,  ר' 
בקראיבים  אחרת  במדינה  משליחות 
ועל  האי  על  סיפר  האברך  ג'מייקה.   –
היהודים הנפלאים שפגש שם, אך איש 
שליח  רוצים  היו  והם  עימם  פועל  לא 
האי  אל  לדבריו,  איתם.  ויפעל  שילכד 
ואין  יהודים  מטיילים  הרבה  מגיעים 
דבר  כשרה,  מסעדה  או  כנסת  בית  שם 
והיהודים  המטיילים  עבור  שנצרך 
לגבי  התעניינות  כשגילינו  המקומיים. 
אותנו  חיבר  הוא  במקום,  פעילות 

ליהודי אמיד המתגורר במקום.

ולאחר  פורים,  לפני  אז  "עמדנו 
במקסיקו  מהשליח  אישור  שקיבלנו 
החלטנו  מייזליש,  יצחק  יוסף  הרב 
לחוג  כדי  ולפסח  לפורים  לשם  לנסוע 
המקומי  החג.  את  המקום  יהודי  עם 
המתגוררים  יהודים  לעוד  אותנו  חיבר 
אף  שונים;  עסק  בבתי  ומחזיקים  באי 
רציניים,  שאנחנו  חשב  לא  מהם  אחד 
כולם  לנו  אמרו  פה',  תשרדו  לא  'אתם 
אצלם  שהיה  לנו  סיפרו  הם  אחד.  פה 
התייאש.  אך  לפעול,  שניסה  רב  כבר 
במקום לא ניתן להשיג אוכל כשר שלא 
אנחנו  אך  נוספים.  דברים  על  לדבר 
מה  להם  הסברנו  חב"די,  חינוך  קיבלנו 
חשבו  ליבם  בסתר  והם  שליחות,  זה 
שלהם  הסקפטיות  נאיביים.  שאנחנו 

רק חיזקה אותנו בהחלטתנו.

הייטס  מקראון  אברך  "אותו 
בעבורנו  השיג  המקום,  על  לנו  שסיפר 
התארגנות  ולאחר  מכובד,  כסף  סכום 
יצאנו  ומסובכת,  ארוכה  לוגיסטית 
הגדות  ויין,  מצות  ובאמתחתנו  לאי 
לקחת  הצלחנו  קודש.  וספרי  פסח  של 
במזוודות אוכל לשלושה חודשים. לפני 
ברכת  את  ביקשנו  המטוס,  על  שעלינו 
ה'אגרות  באמצעות  המשיח  מלך  הרבי 
הרבי  וברכות.  לעידודים  וזכינו  קודש' 

כנראה  ששהה  ליהודי  מכתב  כתב 
ויצא  ארוכה  תקופה  הייטס  בקראון 
כוחות  לשאוב  שעליו  ומציין  לשליחות. 
בהפצת  אחר-כך  ולנצלם  כאן,  משהותו 

המעיינות. 

במסגרת  לפעול  התכוונו  "בתחילה 
הדרך  בתחילת  כבר  שליחות'.  'מרכז 
הצטרף אלינו ר' שלמה פלג ודודי שגלוב 
במקומות  שליחות  הם  אף  שסיימו 
בטיסה  האי  אל  הגענו  בעולם.  שונים 
'דימונד  חברת  מניו-יורק.  ישירה 
במציאת  לנו  סייעה  אינטרנשיונל' 
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הראשונים  ובימים  למגורים,  מקום 
היהודיות  המשפחות  כל  בין  עברנו 
נתנו  בית  ביקור  ובכל  עליהן,  ששמענו 
וליטול  לבוא  המשפחה  לבני  הזמנה 
מסיבה  ארגנו  באירוע.  חלק  איתנו 
נתקלנו  לפורים.  ומושקעת  מיוחדת 
תגובות  היו  מגוונות:  תגובות  בשלל 
מכאלה  ציניות  גם  והיו  חמימות 
אך  העולם,  בסוף  שקט  קצת  שביקשו 

חב"ד השיגה אותם גם פה.

היו  הדלתות  כל  פלא  "באורח 
דשמיא  סייעתא  ראינו  בפנינו;  פתוחות 
למאפיה  נכנסנו  ושעל.  צעד  כל  על 

אותנו  קיבל  שבעליה  באי  הגדולה 
במאור פנים, ולמרות ההזמנה הפעוטה 
את  שנכשיר  הסכימו  שהזמנו,  יחסית 
במקום  מהגויים  רבים  כולו.  המקום 
אותנו  ששאלו  אדוקים  נוצרים  הם 
תשובות  וקיבלו  והכיפה  הציציות  על 
יהודיות גאות. גם הם היו מלאי הערכה 
הזמנו  הפתיחה  לאירוע  כלפינו.  וכבוד 
מפלורידה.  עמר  שי  הרב  השליח  את 
לתת  החליטה  מקומית  הגברה  חברת 

בחינם את ציוד ההגברה לאירוע. 

טרם  האירוע  לפני  שעות  "כמה 
שכל  התפללנו  לא.  ומי  יגיע  מי  ידענו 

לטמיון.  ירדו  לא  והיגיעה  המאמץ 
מכל  למעלה  הוא  שהיה  מה  ואכן, 
באי,  המתגוררים  היהודים  כל  דמיון. 
אחד  לאירוע.  הגיעו  וטף,  נשים  גברים, 
מזוזות  הבאנו  מועד  מבעוד  נעדר.  לא 
מיוחד.  בדוכן  שם  שנמכרו  מהודרות 
לתאם  לנו  לוקח  היה  ארוכים  שבועות 
הצלחנו  וזאת  מזוזות,  לקביעת  פגישות 
קיבלה  משפחה  כל  מרגש.  אחד  בערב 
של  מהודרת  תמונה  ובה  מיוחד  שי 

הרבי. אנשים יצאו עם דמעות. 

הגיע  החריש  הזריעה,  הייתה  "זו 
היום  עצם  עד  ונמשך  בבוקר  למחרת 
אמור  שהיה  קטן  לחדרון  הלכנו  הזה. 
שאין  והבחנו  הכנסת,  כבית  לשמש 
לספר  דאגנו  תורה.  ספר  אפילו  שם 
מיוחד,  במשלוח  איתנו  שהבאנו  תורה 
פתחנו את בית הכנסת והפחנו בו חיים 
שבת  סעודות  לקיים  התחלנו  חדשים. 
הבנו  אחרת.  משפחה  הזמנו  פעם  ובכל 
את  עזב  שהרב  שמאז  משפחות  מכמה 
היהודים  החיים  את  להחיות  ניסו  האי 
בקושי  נעצרו  אך  הכנסת,  בית  סביב 

שנבע מבורות.

לאי,  בואנו  בטרם  הכיפורים  "ביום 
שהיה  הכנסת  בבית  אחד  מתפלל  היה 
המקום  את  לקחנו  עזובה.  של  במצב 
שהכנסנו  לאחר  חיים.  רוח  בו  והפחנו 
ברוב עם את ספר התורה שהבאנו לבית 
גדולה  התרמה  במבצע  יצאנו  הכנסת, 
בקראון  מאברכים  קודש  ספרי  של 
בבית  והעמדנו  ליבם  שנדבה  הייטס 
הכנסת ארון ספרים יהודי מכובד וראוי 
לשמו. כיום, אחרי שנתיים, מתקיימות 
כסדרן  תמידים  תפילות  הכנסת  בבית 

מדי יום ביומו".

הרבי כותב על מקסיקו!
חודשים  שלושה  בחלוף 
ותקומה  פעילות,  של  אינטנסיביים 
הגיע  בקוזומל,  הקהילה  של  חדשה 
התכוונו  התוכנית  שעל-פי  הרגע 
איך  ראינו  פשוט,  היה  לא  "זה  לעזוב. 
על  בעיקר  עמוקות,  השפיעה  הפעילות 
קורה  טוב  שמשהו  הרגשנו  העתיד.  דור 
שלמות  משפחות  האי;  יהודי  בקרב 
כאשר  יהיה  ומה  ליהדותן,  מתעוררות 
ילד   עמד  עיני  לנגד  המקום?!  את  נעזוב 
חמד בשם טל, עם הרבה גאווה יהודית, 
ליישם  החל  מאתנו  ששמע  מה  שכל 
נשמה  בביתו,  כך  על  מתעקש  והיה 
יום  יום.  כל  פוגשים  שלא  מיוחדת 

הבדלה בבית חב"ד

מנורה ציבורית ברחובות האיחופה בחצר בית חב"ד

בשליחות המלך
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מה  על  בטרוניה  אלי  הגיעה  אימו  אחד 
להכניס  מוכן  שלא  שלה,  לילד  שעוללנו 
האם  יבדקו  שהרבנים  עד  לפיו  מאומה 

האוכל בכשרות מהודרת. 

בעיקר  היחיד,  היה  לא  "והוא 
ליהדות.  תשוקה  מצאנו  הילדים  אצל  
חמד  ילד  אותו  של  הגויים  ממחנכיו 
עם  בכיתתו  מסתובב  הוא  איך  שמענו 
להיוולד  שזכה  כך  על  יחידה  גאוות 
שהם  מה  אוכל  לא  והוא  יהודי, 
אוהב  עולם  שבורא  כך  ועל  אוכלים, 

אותו. מעולם לא פגשתי כזה ילד.

גדולה  התעוררות  אותה  "בעקבות 
עוד  באי  להישאר  החלטנו  הטף,  אצל 
אותם  עבור  ספר  בית  ולפתוח  זמן  פרק 
להשתולל  החלה  שאז  אלא  ילדים. 
לפתע שפעת מקסיקו הידועה, התיירים 
ממקסיקו  רגליהם  הדירו  ברובם 
עצמו  באי  גם  במחלה.  להידבק  מחשש 
בבתים,  להסתגר  השתדלו  התושבים 
חבושים  היו  כולם  בא,  ואין  יוצא  אין 
הידיים.  על  וכפפות  הפנים  על  במסכות 
חשבנו  כבר  לעשות.  מה  ידענו  לא 
ולעזוב.  הראשונית  לתוכנית  להיצמד 
יצאנו  לא  הדרך  שבראשית  שכמו  אלא 
לפני  גם  עשינו  כך  הרבי,  ברכת  לפני 

היציאה, ביקשנו ברכה.     

ל'אגרות  שהכנסנו  "במכתב 
ההתלבטויות  כל  את  כתבנו  קודש' 
ראינו  גיסא –  מחד  שלנו.  והתחבטויות 
הצלחות רבות, מנענו הרבה התבוללות, 
מאידך  היהדות;  חומת  את  חיזקנו 
גיסא – כל היציאה הייתה רק במסגרת 
והאם  שליחות',  'מרכז  של  קיץ  פעילות 
את  להוביל  מתאימים  בכלל  אנחנו 
הותיר  שקיבלנו  המענה  המהפכה? 
דקות  במשך  פה  ופוערי  המומים  אותנו 
ארוכות. המכתב נפתח בכרך כ"ו עמוד 

קסב: 

נו"מ  אי"א  וו"ח  והרה"ח  הרה"ג 
שי'  מרדכי  אברהם  מוה"ר  וכו'  צמ"ס 

הרשברג

שלום וברכה

שהגיעני  כת"ר  למכתב  במענה 
שבסגנונו  ענין  גם  ובו  רב,  זמן  באיחור 
בקשת  לאחרי  אבל  הוא,  פרטי"  "ענין 
ביותר,  כללי  ענין  דוקא  זהו  סליחתו 
והוא בנוגע למשרת רב ראשי דהפדרצי' 

בלונדון וכולי.

ורבים  יחיד  הכלל  ידוע  והנה 
מובן  לכאורה  שמזה  כרבים,  הלכה 
היחיד  לתועלת  בנוגע  גם  חל  זה  שכלל 
אין  לדעתי  זה  פי  ועל  הרבים.  ותועלת 

בהפצת  העבודה  שנחיצת  ספק  כל 
בשטח  ובפרט  המסורתית,  היהדות 
אמריקה  במדינות  הכשר,  החינוך 
מקסיקו  מדינת  גם  כולל  הדרומית, 
מאשר  ערוך  לאין  היא  לה,  והסמוכות 
בלונדון, אפילו אם תמצא לומר שישנה 
אפשריות גדולה בכמות ובאיכות לפעול 
בזה בלונדון, ובפרט שהאפשרויות שם 
שבודאי  סיבות  כמה  מפני  מצומצמות 

גם לכת"ר ידועות הן...

בחשיבות  מאריך  הרבי  "בהמשך 
על  במקסיקו  דווקא  שבפעילות  הרבה 

פני מקומות אחרים. 

הלם.  מוכים  חב"ד  בבית  ישבנו 
יותר.  ברורה  תשובה  להיות  יכולה  לא 
אוזננו,  את  העיר  מישהו  יותר  מאוחר 
מופיעה  קודש"  ה"אגרות  סדרת  שבכל 

בלבד.  פעמים  שלוש  מקסיקו  מדינת 
רק  היום  באותו  לנו  היה  חב"ד  בבית 
רגע  באותו  קודש.  מאגרות  אחד  כרך 
אנחנו  הזאת  התשובה  שנוכח  החלטנו 
ביתר  לפעול  וממשיכים  באי  נשארים 
נוסף,  זוג  הבאנו  עוז.  וביתר  שאת 
פורטה  אסתר  ורחל  ציון  בן  יואל  ר' 

ושלושת ילדיהם".   

השפעה הולכת מתרחבת
הנוספים  השלוחים  של  הגעתם 
מדי  בבית-ספר  הפעילות  את  העצימה 
מדי  ספוראדית  פעילות  רק  ולא  יום, 
ראו  "כשאנשים  בחגים.  או  ראשון  יום 
להישאר  בכוונתנו  רציניים  שאנחנו 
אלינו  ההתייחסות  הקשיים,  למרות 
ר'  מספר  יותר",  רציני  מימד  קיבלה 

ר' דוד כפלין ור' שלום פלג

  במכתב שהכנסנו ל'אגרות קודש' כתבנו את כל ההתלבטויות"  

מנענו  רבות,  הצלחות  ראינו   – גיסא  מחד  שלנו.  והתחבטויות 

כל   – גיסא  מאידך  היהדות;  חומת  את  חיזקנו  התבוללות,  הרבה 

והאם  שליחות',  'מרכז  של  קיץ  פעילות  במסגרת  רק  הייתה  היציאה 

אנחנו בכלל מתאימים להוביל את המהפכה? המענה שקיבלנו הותיר 

אותנו המומים ופוערי פה
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שבאנו  הבינו  "אנשים  כפלין,  דודי 
לטעת יתד של קבע. יותר ויותר אנשים 
גויות,  עם  להתרועע  בגללנו  מתביישים 
כשר,  לא  אוכל  בפרהסיה  לאכול  או 

ביתר שאת אחרי שפתחנו את המסעדה 
על  גם  דגש  שמנו  שבה  שלנו  הכשרה 
וטיב  איכות  על  וגם  מהודרת  הכשרות 

האוכל שיתאים לאניני טעם.

הקהילתית,  ההתפתחות  "בגלל 
המקום  יהודי  בקרב  המסר  התחדד 
שאר  לבין  שבינינו  ובשוני  בהבדל 
אינך  הזוג  בת  כשאת  העולם.  אומות 
יכול להביא לבית הכנסת או לאירועים 
מתחדדת  מאוד  מהר  אזי  יהודיים, 
שבימים  זוכר  אני  השוני.  לגבי  ההבנה 
הראשונים של הפעילות פגשנו בצעירה 
במסעדות  אוכלת  שהייתה  ישראלית 
לא כשרות ולא הבינה כלל מה הבעיה. 
זה  אצלנו,  לשבתות  להגיע  כשהחלה 
הטוב  האוכל  על  ששמעה  בזכות  היה 
הראשונה  בשבת  מכינים.  שאנחנו 
וקנטרניות  מציקות  שאלות  העלתה 
כל  שאוסרת  היהודית  ההלכה  נוכח 
נבהלנו  לא  בשבת.  ובמיוחד  דבר 
זהו  שתוקף  שמי  הבנו  מהדברים, 
הסברנו  בוערת.  שלו  שהנשמה  סימן 
אמיתית  חופשיות  מהי  בסבלנות  לה 
כניעה  של  חופשיות  לא  יהודי,  של 
שבת  וערכיות.  מוסר  אלא  והתבהמות 
להתעניין  התחילה  והיא  שבת  רדפה 
ספרי  קיבלה  ואף  ביקשה  ביהדות, 

קודש לקרוא.

ארוכה  לא  תקופה  "בתוך 
שהיו  הספרים  כל  את  לקרוא  סיימה 
לעוד  צמאה  הייתה  והיא  באמתחתנו 
ידע. כל מי שהיה מגיע מניו-יורק לבקר 
ממנו  מבקשים  היינו  באי  לטייל  או 
לרכוש ספרי קודש בעבורנו. במקצועה 
איך  יהלומים  מוכרי  מדריכה  הייתה 
את  שהבינה  ולאחר  לקוחות,  לשכנע 
החלה  החיים,  של  האמיתית  המהות 
להרגיש שעבודתה היא חיצונית בלבד. 
על-אף  עבודתה,  כל  את  עזבה  היא 
שזה היה כרוך בהפסד כספי רב, והיא 
בקראון  חנה'  ב'מכון  כיום  לומדת 
תינשא  היא  בקרוב  ה'  ובעזרת  הייטס 

לאחד התמימים ממונטריאול. 

דוגמאות  יש  אלה  מעין  "סיפורים 
התקרבו  צעירים  כמניין  למכביר. 
מן  חייהם  אורח  את  ושינו  ליהדות 
רבים  אצל  כאשר  הקצה,  אל  הקצה 
אחרים חלה תזוזה משמעותית. יש לנו 
פורמט של שיעור אותו אנחנו מוסרים 
המבקשים  הקהילה  חברי  בבתי 
התורה  בדרך  ולהעמיק  להפנים 
זאת  ליישם  ולהתחיל  ומצוותיה 

בביתם. 

הראשונים  בשבועות  אחד,  "יום 
אצל  השיעור  באמצע  לאי,  לבואנו 
מאוחרת,  ערב  בשעת  המקורבים,  אחד 
שהכרנו  ישראלי  מצעיר  טלפון  קבלתי 

פגעו ישר במטרה 

ובה  מדהימה  חוברת  באי,  המטיילים  עבור  חב"ד  בית  הפיק  האחרונים  בחודשים 
סיפור חזרתה בתשובה של המטיילת קארין אבידן שנמצאת בימים אלה במדרשית חב"ד 
חלק  לפנינו  המרגש.  סיפורה  את  הכתב  על  קארין  העלתה  הרבי  בהוראת  הקודש.  בארץ 

קצר מאחד הפרקים: 

על  קטן  סיפור  עומד  לדת,  התקרבו  או  בתשובה  שחזרו  אנשים  של  סיפורים  בהרבה 
אנשים גדולים שעזרו להם להגיע למקום בהם הם עומדים. הסיפור שלי מתחיל בקוזומל 
– אי קאריבי שבמקסיקו המדהימה. כמו הרבה צעירים בגילי, יצאתי לטיול הגדול שאחרי 
אחרי  כסף.  מאוד  ומעט  רצון  מאוד  הרבה  עם  הגדול,  העולם  את  לכבוש  יצאתי  הצבא, 
הגעתי  שונות,  מדינות  בשבע  ולחוות  לראות  הספקתי  שבהם  טיול  חודשי  שלושה  בערך 

לקוזומל, בידיעה שאנחנו נשארים בקוזומל מקסימום לילה אחד וממשיכים הלאה.

הסיבה שבגינה הגענו לקוזומל הייתה קצת הזויה – היינו בפלאיה דל כרמן (המקום 
ממנו יוצאים לקוזומל) בהוסטל שלנו, כאשר מנהל ההוסטל סיפר לנו על החוברת שבית 
חב"ד הוציא. מדובר בחוברת הסברה על האי קוזומל שנותנים לישראלים המגיעים לבית 
קראנו  בעברית.  זה  כי  משהו,  מבינים  אנחנו  אם  שנראה  לנו  אמר  ההוסטל  בעל  חב"ד. 

והתרשמנו מהאי ואמרנו שנקפוץ ליום אחד לראות במה מדובר ונחזור לפלאיה.

להגיע  החלטנו  חב"ד,  בית  על  שידענו  ומכיוון  שישי,  יום  זה  היה  לקוזומל,  כשהגענו 
שכן  בדבר  עניין  שום  היה  לא  לי  כמובן;  בתפילה  התחיל  הערב  קידוש.  איתם  לעשות 
התפילות  אחרי  זאת.  עושים  איך  ידעתי  לא  רציתי),  (ולא  להתפלל  רוצה  הייתי  אם  גם 
חיכינו שכולם יגיעו והקידוש התחיל. ישבנו לאכול, האווירה הייתה מיוחדת וככל שעבר 
הזמן, כך הפכה להיות עוד יותר מיוחדת; השירים, הניגונים, הפטפוטים, הצחוק שריחף 

באוויר, גרמו לי להרגיש בבית.

חברו,  עם  יחד  בקוזומל  חב"ד  בית  את  שהקים  השליח  דודי,  התחיל  מה,  זמן  כעבור 
איתי  שנשאתי  לדת,  בקשר  השלילים  המטענים  עם  שהשק  כמובן  תורה.  בדברי  לפתוח 
מאז ומתמיד, החל להכביד עליי. ניסיתי כל כך לא להיכנס לויכוח בנושא יהדות, כי כמו 
למתח  לגרום  עלול  וזה  נחמדה  הכי  בצורה  זה  את  אגיד  לא  אני  עצמי,  את  מכירה  שאני 
סביב השולחן. גם ככה אני אף פעם לא מגיעה לשום תובנות מיוחדות מהשיחות האלה, 

והאנשים האלו כל כך נחמדים! – לא יפה!

אבל כל הסיבות הללו לא הצליחו לסתום לי את הפה ובין רגע מצאתי את עצמי בדיון 
היה  משהו  להפתעתי,  אבל  היהדות.  שמאחורי  וההיגיון  החיים  מהות  על  דודי  עם  סוער 
שונה הפעם. התשובות שקיבלתי לא הלכו סחור סחור, אלא פגעו ישר במטרה. התשובות 
שקיבלתי נשמעו לי הגיוניות לחלוטין. זה אף פעם לא קרה לי. כמובן שהשיחה נמשכה אל 

תוך הלילה, השאלות לא הפסיקו לצאת והתשובות שלו לא הפסיקו לחזור בחזרה.

דודי  כשהגעתי  אך  לשאול,  להמשיך  להוטה  כנסת,  בבית  הייתי  כבר  בצהריים  בשבת 
של  שאלות  הרבה  על  העונה  ספר  בחום!),  (מומלץ  ומדוע"   למה  ספר "איך  כבר  לי  הכין 
אנשים הבאים מהעולם הדתי ומחפשים תשובות עם רגליים על הקרקע.  למרבה הפלא, 
גם בספר הזה קיבלתי תשובות שאחריהן לא היה לי צורך להמשיך להתווכח. התשובות 
סיפקו אותי. בלילה השני כבר לא ממש הצלחתי להירדם, הרגשתי כאילו מישהו משך לי 

את השטיח מתחת לרגליי.

עד  בו  שחייתי  העולם  כל  האשליה  כל  הסטיגמות,  כל  היום,  עד  בו  שהאמנתי  מה  כל 
היום – הכל נופץ! לא ידעתי מה אני אמורה לעשות עם כל המידע הזה שקיבלתי, עכשיו 
אני כבר לא יכולה לברוח מזה כי אני לא מאמינה בזה וזה נשמע לי שטויות, הבועה שלי, 
הבועה שכל כך אהבתי, נופצה! ברגע אחד!  ועכשיו אני כבר לא יכולה לחזור לבועה, כי 
כי  הסיפור,  בכל  האמת  את  רואה  לא  שאני  להגיד  להמשיך  יכולה  לא  אני  איננה.  היא 

מישהו פקח את עיניי..."

פגעו ישר במטרה 

ובה  מדהימה  חוברת  באי,  המטיילים  עבור  חב"ד  בית  הפיק  האחרונים  בחודשים 
סיפור חזרתה בתשובה של המטיילת קארין אבידן שנמצאת בימים אלה במדרשית חב"ד 
חלק  לפנינו  המרגש.  סיפורה  את  הכתב  על  קארין  העלתה  הרבי  בהוראת  הקודש.  בארץ 

קצר מאחד הפרקים: 

על  קטן  סיפור  עומד  לדת,  התקרבו  או  בתשובה  שחזרו  אנשים  של  סיפורים  בהרבה 
אנשים גדולים שעזרו להם להגיע למקום בהם הם עומדים. הסיפור שלי מתחיל בקוזומל 
– אי קאריבי שבמקסיקו המדהימה. כמו הרבה צעירים בגילי, יצאתי לטיול הגדול שאחרי 
אחרי  כסף.  מאוד  ומעט  רצון  מאוד  הרבה  עם  הגדול,  העולם  את  לכבוש  יצאתי  הצבא, 
הגעתי  שונות,  מדינות  בשבע  ולחוות  לראות  הספקתי  שבהם  טיול  חודשי  שלושה  בערך 

לקוזומל, בידיעה שאנחנו נשארים בקוזומל מקסימום לילה אחד וממשיכים הלאה.

הסיבה שבגינה הגענו לקוזומל הייתה קצת הזויה – היינו בפלאיה דל כרמן (המקום 
ממנו יוצאים לקוזומל) בהוסטל שלנו, כאשר מנהל ההוסטל סיפר לנו על החוברת שבית 
חב"ד הוציא. מדובר בחוברת הסברה על האי קוזומל שנותנים לישראלים המגיעים לבית 
קראנו  בעברית.  זה  כי  משהו,  מבינים  אנחנו  אם  שנראה  לנו  אמר  ההוסטל  בעל  חב"ד. 

והתרשמנו מהאי ואמרנו שנקפוץ ליום אחד לראות במה מדובר ונחזור לפלאיה.

להגיע  החלטנו  חב"ד,  בית  על  שידענו  ומכיוון  שישי,  יום  זה  היה  לקוזומל,  כשהגענו 
שכן  בדבר  עניין  שום  היה  לא  לי  כמובן;  בתפילה  התחיל  הערב  קידוש.  איתם  לעשות 
התפילות  אחרי  זאת.  עושים  איך  ידעתי  לא  רציתי),  (ולא  להתפלל  רוצה  הייתי  אם  גם 
חיכינו שכולם יגיעו והקידוש התחיל. ישבנו לאכול, האווירה הייתה מיוחדת וככל שעבר 
הזמן, כך הפכה להיות עוד יותר מיוחדת; השירים, הניגונים, הפטפוטים, הצחוק שריחף 

באוויר, גרמו לי להרגיש בבית.

חברו, עם  יחד  בקוזומל  חב"ד  בית  את  שהקים  השליח  דודי,  התחיל  מה,  זמן  כעבור 
איתי  שנשאתי  לדת, בקשר  השלילים  המטענים  עם  שהשק  כמובן תורה.  בדברי  לפתוח 
מאז ומתמיד, החל להכביד עליי. ניסיתי כל כך לא להיכנס לויכוח בנושא יהדות, כי כמו 
למתח  לגרום  עלול  וזה  נחמדה  הכי  בצורה  זה  את  אגיד  לא  אני  עצמי, את  מכירה  שאני 
סביב השולחן. גם ככה אני אף פעם לא מגיעה לשום תובנות מיוחדות מהשיחות האלה,

והאנשים האלו כל כך נחמדים! – לא יפה!

אבל כל הסיבות הללו לא הצליחו לסתום לי את הפה ובין רגע מצאתי את עצמי בדיון 
היה  משהו  להפתעתי,  אבל  היהדות.  שמאחורי  וההיגיון  החיים  מהות  על  דודי  עם  סוער 
שונה הפעם. התשובות שקיבלתי לא הלכו סחור סחור, אלא פגעו ישר במטרה. התשובות 
שקיבלתי נשמעו לי הגיוניות לחלוטין. זה אף פעם לא קרה לי. כמובן שהשיחה נמשכה אל 

תוך הלילה, השאלות לא הפסיקו לצאת והתשובות שלו לא הפסיקו לחזור בחזרה.

דודי  כשהגעתי  אך  לשאול,  להמשיך  להוטה  כנסת,  בבית  הייתי  כבר  בצהריים  בשבת 
של  שאלות  הרבה  על  העונה  ספר  בחום!),  (מומלץ  ומדוע"   למה  ספר "איך  כבר  לי  הכין 
אנשים הבאים מהעולם הדתי ומחפשים תשובות עם רגליים על הקרקע.  למרבה הפלא, 
גם בספר הזה קיבלתי תשובות שאחריהן לא היה לי צורך להמשיך להתווכח. התשובות 
סיפקו אותי. בלילה השני כבר לא ממש הצלחתי להירדם, הרגשתי כאילו מישהו משך לי 

את השטיח מתחת לרגליי.

עד  בו  שחייתי  העולם  כל  האשליה  כל  הסטיגמות,  כל  היום,  עד  בו  שהאמנתי  מה  כל 
היום – הכל נופץ! לא ידעתי מה אני אמורה לעשות עם כל המידע הזה שקיבלתי, עכשיו 
אני כבר לא יכולה לברוח מזה כי אני לא מאמינה בזה וזה נשמע לי שטויות, הבועה שלי, 
הבועה שכל כך אהבתי, נופצה! ברגע אחד!  ועכשיו אני כבר לא יכולה לחזור לבועה, כי 
כי  הסיפור,  בכל  האמת  את  רואה  לא  שאני  להגיד  להמשיך  יכולה  לא  אני  איננה.  היא 

מישהו פקח את עיניי..."

בשליחות המלך
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והוא  בלבד,  ראשונית  היכרות  אותו 
לעזור  מוכרח  אתה  דודי  'הרב  זעק: 
בשם  צעיר  אותו  ומוות'.  חיים  זה  לי, 
הוא  כוחות.  באפיסת  נשמע  היה  ליאור 
של  השני  בקצה  נמצא  שהוא  לי  סיפר 
שהתהפך,  שלו  הטרקטורון  עם  האי 
עצמו  את  לחלץ  מתקשה  הוא  וכעת 
את  להפסיק  מיהרתי  פציעתו.  בשל 
המשוער  המקום  אל  ויצאנו  השיעור 
השיעור.  ממשתתפי  כמה  עם  יחד 
בהכרה  אותו  מצאנו  לשם,  כשהגענו 
מעורפלת, עם שברים בכל הגוף. הזמנו 
את כוחות ההצלה ובמבצע לילי מורכב 
פונה לבית הרפואה המקומי שם אושפז 
כמנהל  עובד  צעיר  אותו  שהחלים.  עד 
מקומית,  בחברה  ותעשייה  פיתוח 
למה  אותו  שאלתי  אותו  וכשביקרתי 
בקוזומל  לו  יש  והרי  אלינו,  דווקא  פנה 
רק  הגענו  אנחנו  ואילו  רבים  חברים 

לפני שלושה שבועות?

של  שהסלולה  לנו  סיפר  "הוא 
הטלפון הסלולרי שלו הייתה ריקה, מה 
מאוד,  לו  הכאיבה  שלו  תזוזה  שכל  גם 
כך שידע שיש לו רק שיחת טלפון אחת 
אותה,  לעשות  למי  וכשחשב  לעשות, 
הם  חב"ד,  לפעילי  יתקשר  שאם  ידע 
ריגשה  תשובתו  להצילו.  הכול  יעשו 
רבי  שיש  לו  הסברנו  מאוד.  אותנו 
כל  עבור  לדאגה  אותנו  שחינך  בעולם 

יהודי. 

"הדבר המיוחד ביותר שמאפיין את 
הפעילות פה, הוא הקשר החם והאישי. 
כיפה  חובש  בחור  אלינו  הגיע  מזמן  לא 
המיוחדת  הדרך  על  דיברנו  סרוגה, 
הרבי  אל  זו  בתקופה  להתקשר 
אך  קודש',  ב'אגרות  כתיבה  באמצעות 
הוא פקפק בזה. פקפק, אך לא היה ציני 
אותו  הסברנו.  ואנחנו  להבין,  וביקש 
זמן  ובכל  מאוד,  אלינו  התחבר  בחור 
שהותו באי ליווה אותנו ואת הפעילות, 
אותו  ללמד  השתדלנו  מצדנו  ואנחנו 
מגיע  היה  אם  שספק  הענינים  כל  את 
לבסוף  ישראל.  בארץ  בשהותו  אליהם 
בלבו:  שכרסם  בחשש  אותנו  שיתף 
טרם צאתו הכיר נערה למטרת שידוכין 
לסגור  מבקש  הוא  מהטיול  ובחזרתו 
לסירוב  חושש  הוא  אך  שידוך,  עמה 

מצדה. 

מאוד,  לנו  סייע  צעיר  "אותו 
רב  וידיו  קייטרינג  שבבעלותו  מכיוון 
לו בהכנת תבשילים טעימים. הוא לקח 
הכנת  מלאכת  כל  את  עצמו  על  אפוא 
לכתוב  הסכים  צאתו  וטרם  האוכל. 

בכרך  שהתקבלה  הרבי  תשובת  לרבי. 
אותו  הפילה  כמעט  שיג,  עמוד  יו"ד 

מהרגלים:

מבשר  מכתבו  לקבל  לי  "נעם 
בשעה  היתה  החתונה  אשר  טוב, 
הפרטים,  בכל  וכדבעי  ומוצלחת  טובה 
כל  בהם  יקוימו  אשר  מהשי"ת  ויה"ר 
במילואם,  אותם  ברכו  אשר  הברכות 
וע"פ מרז"ל אשר כל שמטיבים לו הוא 
בשאר  גם  בודאי  הרי  ימים,  לאורך 

הענינים תאיר ההצלחה".

ברורה  להיות  יכולה  תשובה  "איזו 
לארץ  חזרתו  אחר  כשבועיים  מזה?! 
שהבחור  משמח  טלפון  קיבלנו  ישראל 
מכן  לאחר  חודשים  ושלושה  השתדך 

הם נישאו.

להיות  הפכנו  דשמיא,  "בסייעתא 
חודשים  לפני  יהודי.  עניין  לכל  כתובת 
בהיקף  מזוזה  מבצע  יזמנו  ספורים 
ליהודים  גם  הגענו  המבצע  דרך  נרחב. 
ידענו  ולא  עימם  קשר  לנו  היה  שלא 
ממוצא  אישה  הייתה  יהדותם.  על  כלל 
רווחית  חברה  בעבר  שניהלה  הולנדי 
ממנה  וקבלנו  כתיבה,  לכלי  מאוד 
המזוזות,  את  לבדוק  לבוא  הזמנה 
את  ידענו  לא  המזוזות  את  כשפתחנו 
נייר  חתיכת  על  שם  כתוב  היה  נפשנו, 
הבית  על  ישמור  'אלוקים  בעברית: 
הזה, אמן'... ברור שהסברנו לה שזו לא 
במקום  בו  אותה  החליפה  היא  מזוזה. 
השנים  כל  על  עצב  רגשי  הבעת  תוך 
שנישקה סתם נייר. מאז גם היא נכנסה 
למעגל המקורבים של הפעילות שלנו". 

  יש לנו בבית חב"ד לוח גדול בו אנשים מתבקשים לכתוב מה"

הם עשו היום בכדי לקרב את הגאולה. כל התוועדות מתחילה 

וכשאנחנו  שלו,  הפרטית  המשאלה  על  מספר  משתתף  שכל  בכך 

התגלות  על  מדברים  אנחנו  שלנו,  המשאלה  על  לספר  מתבקשים 

הרבי ומסבירים מדוע היא גם משאלה פרטית בנוסף להיותה כללית. 

תמיד אני חוזר על כך שיש לנו חזון, והוא 'קבלת פני משיח'."

חזית בית חב"ד
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יהדות פומבית בקוזומל
בעולם  אחרים  למקומות  בניגוד 
הם  האם  מחליטים  המטיילים  בהם 
לא,  או  חב"ד  לבית  להיכנס  רוצים 
בית  דרך  יעבור  מטייל  כל  בקוזומל 
הגדולה  התירותית  האטרקציה  חב"ד. 
שהייתה באי עד לפני כמה שנים הייתה 
והמרהיבים.  הצלולים  בחופים  צלילה 
השלוחים  יזמו  הראשונה  בשנה  כבר 
רעיון גאוני: הם ישבו עם אנשי עסקים 
לאור  הוציאו  בו  מיזם  והפיקו  באי 
במחיר  אטרקציות  תשעים  ובה  חוברת 
לישראלים.  הנחה  אחוז  שבעים  עד  של 
המטיילים  על  החוברת  את  לקבל  כדי 

לפקוד את בית חב"ד...

בגלל  גם  אלינו  מגיעים  "אנשים 
מפעילים  אנחנו  רק.  לא  אבל  החוברת, 
עם  כשרה  חנות  גבוהה,  ברמה  מסעדה 
והישראלים  ישראל,  מארץ  מוצרים 
בשביל  חב"ד  לבית  במיוחד  מגיעים 
ערב  כל  כן  כמו  הללו.  השירותים 
מעלים  אנחנו  בה  התוועדות  מתקיימת 
משוחחים  ביהדות,  מרכזיים  נושאים 

ולומדים עליהם".

עם  בקשר  עומדים  גם  השלוחים 

אנשי ממשל ונושאי תפקידים באי. הם 
שמפיקה  חשוב  אירוע  לכל  מוזמנים 
הדת  כאנשי  ונחשבים  העירייה 
המקומית.  המשטרה  של  היהודיים 
שמסתבכים  יהודים  ישנם  "כאשר 
בתאונות  ל"ע  מעורבים  או  החוק  עם 
שמודיעים  הראשונים  אנחנו  דרכים, 
לבית–  הוכנסנו  פעם  לא  כך.  על  לנו 

מעצר כדי לחלץ עצורים יהודים".   

העמידו  האחרון  החנוכה  בחג 
שהתנוססה  ענק  חנוכיית  השלוחים 
כל  נראו  במסיבה  ענק.  מנוף  גבי  על 
חברי  מפורסמים,  האי,  של  ומי  המי 
בתוכנית  עסקים.  ואנשי  מועצה 
המשודרת  'שגריר'  המפורסמת  הרדיו 
מכל  ישראלים  עולים  מקליפורניה, 
היהדות  מצב  על  ומספרים  העולם 
השלוחים  צמד  מושבם.  במקום 
גלי  על  שבוע  מדי  עולים  מקוזומל 
מעבודת  שונות  זוויות  ומאירים  האתר 
חוצות  שלטי  מוצבים  באי  שליחותם. 
את  המכוונים  הכנסת'  'בית  השם  עם 

המבקשים אל בית חב"ד.

בייחודיותו.  נודע  הזה  הכנסת  בית 
ספק רב אם ישנו עוד בית כנסת ברחבי 
יום  מדי  אותו  שפוקדים  הגלובוס 

מדינות  מכל  יהודים  של  גדול  כה  מגוון 
העולם. "כמעט בכל שבוע אנחנו חוגגים 
בו בר מצוות. יש לנו תוכנית מיוחדת של 
המבקרים  הכנסת.  בבית  חוויתי  סיור 
שמספר  מהודר  אלבום  לידם  מקבלים 
הכנסת,  בית  של  הקצר  סיפורו  את 
לבית  להיכנס  יכולים  הם  מכן  ולאחר 
בלימודם.  הילדים  את  ולראות  הספר 
יכולים  בסמוך  הנמצאת  שלנו  בחנות 
שונים  יודאיקה  וחפצי  מזכרות  לרכוש 
הרבי,  של  מבצעיו  עשרת  עם  וחולצות 
ולאחר מכן מתאספים באולם ושומעים 
הוא  המסלול  סיום  קצרה.  הרצאה 
יצטלמו.  הם  לידו  הקודש  ארון  ליד 
להם  מציעים  גם  אנחנו  הזה  בשלב 
תפילין.  ולהניח  שרוולים  להפשיל 
איתם  עצמי  את  מוצא  אני  לפעמים 
שלוש וארבע שעות כדי להספיק להניח 
גדולה  היא  התעוררות  לכולם.  תפילין 
צפוי  לא  הכי  המקום  הוא  קוזומל  כי 
לפגוש בו יהדות. אנשים יוצאים לחופש 
וחושבים שבמקום כזה הם לא ייתקלו 
במעמדים  כזו.  יהודית  במציאות 
השגחה  סיפורי  שומעים  אנחנו  אלו 

מרתקים. 

שיש  אדם  כל  מצלמים  גם  "אנחנו 
על  סיפור  במיוחד  מרגש,  סיפור  לו 
הרבי, וכאלו יש לא מעט. באחד הימים 
יהודי  חב"ד  לבית  נכנס  האחרונים 
שאביו  רובינסון  שלדון  בשם  משיקאגו 
 .770 של  המשכנתא  את  בזמנו  שילם 
שהיה  החם  בקשר  אותנו  שיתף  הוא 
הרבי  ועם  הריי"צ  הרבי  עם  למשפחתו 

מלך המשיח.

"רק לאחרונה התארח אצלנו יהודי 
את  איתו  עשינו  לרפורמים.  שמשתייך 
פרץ  ולפתע  המסלול  בסוף  התמונה 
קרה?  מה  אותו  שאלתי  לב.  קורע  בבכי 
היה  ואבי  'הלוואי  ואמר:  בכה  והוא 
כאן איתי לראות שאני מניח תפילין'... 
מסתבר שהיהודי החביב הזה גר בפורט 
לודרדייל בפלורידה, לא פחות מארבעה 
אבל  ביתו,  סביב  ממוקמים  כנסת  בתי 
הוא  תפילין.  הניח  לא  הוא  מעולם 
התפילין,  אודות  מאביו  שמע  אמנם 
'הדבר  אותן.  להניח  סירב  חייו  כל  אך 
זהו  באי,  למצוא  שחלמתי  האחרון 

תפילין', נשבר ובכה".

קוזומל מוכנה לגאולה
מרשימה.  היא  ההצלחה  בקוזומל, 
הגאולה  בשורת  את  מדגישים  פה  גם 

סוכה ציבורית ליד חוף הים

בשליחות המלך
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העולם  בכל  לפרסם  הרבי  בקשת  ואת 
בבית  לנו  "יש  הגאולה.  נבואת  את 
מתבקשים  אנשים  בו  גדול  לוח  חב"ד 
לקרב  בכדי  היום  עשו  הם  מה  לכתוב 
מתחילה  התוועדות  כל  הגאולה.  את 
המשאלה  על  מספר  משתתף  שכל  בכך 
מתבקשים  וכשאנחנו  שלו,  הפרטית 
אנחנו  שלנו,  המשאלה  על  לספר 
ומסבירים  הרבי  התגלות  על  מדברים 
בנוסף  פרטית  משאלה  גם  היא  מדוע 
כך  על  חוזר  אני  תמיד  כללית.  להיותה 
שיש לנו חזון, והוא 'קבלת פני משיח'". 

כבר  שהעולם  רואים  בקוזומל  גם 
גדולה  חנות  באי  יש  לגאולה.  מוכן 
ביותר  הגדולה  הרשת  זו  מתנות,  של 
מנהלה,  מזכרות,  לממכר  במקסיקו 
משיח  של  ענק  שלט  תלה  מקומי,  גוי 
רבה.  בקנאות  עליו  ושומר  העסק  על 
לפעול  היא  במקום  משליחותנו  "חלק 
את  המקומית  האוכלוסייה  עם 
בעלי  גויים  נח.  בני  מצוות  שבע  נושא 
עם  מדברים  אלינו,  שקשורים  עסקים 
אותם  ושולחים  היהודים  לקוחותיהם 
על  משפיעה  מגוי  שבאה  השפעה  אלינו. 

יהודי ביתר שאת. 

הרב  עם  בצמוד  עובדים  "אנחנו 
שבע  בנושא  רבות  שעוסק  נוניז,  משה 
ערוך'  'שולחן  חיבר  ואף  נח  בני  מצוות 
גויים  של  רבבות  יש  בעבורם.  מיוחד 
שומרים  שהם  עצמם  על  שמכריזים 
הגענו  לאחרונה  נח.  בני  מצוות  שבע  על 
גויים  שני  של  בחתונה  טוב  מזל  לאחל 
המצוות.  שבע  את  עצמם  על  שקיבלו 
זאת,  יודעים  והם  דבר  לכל  גויים  הללו 
היהדות,  בהשראת  מתנהגים  הם  אך 
כל  אלוקי.  משהו  מובן,  לא  ולמה? 
קודש  היא  מאתנו  שומעים  שהם  מילה 
בעבורם. הם לא מנסים להיות יהודים, 
לבורא  להתחבר  רוצים  פשוט  אלא 
מעט  לא  אמיתית.  הכי  בצורה  עולם 
מתחזקים  עמם,  שנפגשים  יהודים 

ביהדותם..."   

פרויקט  על  מספר  פלג  שלומי  ר' 
חב"ד  בבית  שהחל  נח  בני  מצות  שבע 
לא  נבט  ''הרעיון  חודשים.  עשרה  לפני 
צימאון  שישנו  שראינו  מהעובדה  מעט 
ללמוד  המקומיים  הגויים  בקרב 
ולתהות  היהודים  חיי  אורחות  את 
הרבי  של  חסידיו  ואנחנו  קנקננו,  על 
לא  הגאולה,  את  להביא  שכדי  יודעים 
יהודי,  כל  של  מצוות  תרי''ג  בקיום  די 
על  בני-נח  מצוות  שבע  בקיום  גם  אלא 
אף  המהווה  דבר  יהודים,  אינם  ידי 

הוא הכנת העולם לגאולה. באי קוזומל 
מרבית  בצורה  הזה  הפרויקט  מיושם 
מתוכנית  חלק  מהווה  שם  הספר,  בבתי 
לכל  בשנה  פעמיים  ומועבר  לימודים 

הכיתות. 

מפגשים  מקיימים  אנו  "בנוסף, 
מפקד  משתתפים  בהם  שבועיים 
תיירות,  חברות  בעלי  קוזומל,  משטרת 
ממשל  אנשי  קבלנים,  אדריכלים, 
מפתח.  עמדות  בעלי  נוספים  ומכובדים 
אנחנו אוספים את האנשים המשפיעים 
באי כדי להנחיל זאת בקרב התושבים. 
מדריכים  בתור  עלינו  מביטים  הללו 
בקלות  להיווכח  אפשר  פה  רוחניים. 
אחר  בחיפוש  נמצא  העולם  שכל 
משמעות. נמאס לאנשים מרדיפה אחר 
שמחים  הם  גשמיים.  ויעדים  מותרות 
לחיים.  ומשמעות  עומק  שיש  לשמוע 
גויים  ילדים  הפרויקט  תחילת  מאז 
הקימו  נזקקים,  למען  להתנדב  התחילו 
תנועות נוער ולגלות עניין בארץ ישראל. 
היהדות.  את  מכבדים  האי  תושבי  רוב 

אין פה מקרי אנטישמיות". 

חב"ד  בית  החל  האחרונה  בשנה 
את  שישרת  טהרה  מקווה  בבניית 
תושבי ומבקרי האי קוזומל, פלאיה דל 
כרמן, קנקון ומרידה. "הרבה זוגות של 
יהודים שומרי תורה ומצוות, וגם כאלה 
והורגש  לאי  להגיע  החלו  לא,  שעדיין 
צורך בבניית מקווה. הים עצמו לעיתים 
כך  ובעקבות  לטבילה,  נוח  ולא  סוער 
וגידים,  עור  לקרום  הפרויקט  החל 
מרקוביץ  שלמה  ר'  של  הרבה  בעזרתם 
בעל  גד  אלברט  ומר  סיטי  ממקסיקו 
סיוע  באי.  הגדולה  היהלומים  חברת 
הלכתי  מעניק לנו הרב גרשון גרוסבוים 
מקוואות.  בבניית  מומחה  ממינסוטה, 
ההלכתי  הפן  את  עצמו  על  לקח  הוא 
מי  בבנייה.  התקדמות  כל  על  ומפקח 
שמעצב את המקווה בהתנדבות מלאה, 
הגדולים  מהמעצבים  מקומי,  גוי  הוא 
שכבר  תקווה  מלאי  אנחנו  במקסיקו. 

בשנה זו נוכל לברך על המוגמר".

השלוחים  מפעילות  יוצא  כפועל 
הסמוכה  העיר  אל  הגיעו  בקוזומל, 
שלוחים  זוג  כרמן',  דל  'פלאיה 
"גם  ורעייתו.  ברוד  חיים  הרב  נוסף, 
לא  ישראלים  ישנם  הסמוכה  בעיר 
מגיעים  היינו  בשבוע  פעמיים  מעטים. 
המקום  יהודי  בקרב  ופועלים  למקום 
המקומית  שהקהילה  עד  והמטיילים, 
סגרנו  והגענו.  לשבת,  גם  שנגיע  ביקשה 
וקיימנו  מקומי  מלון  בבית  קומה 

הקהילה.  בני  עם  כהלכתה  שבת  שם 
עיר  של  ברחובה  עמדו  יהודים  מאות 
לתפילה ולמפגן של גאווה יהודית. מאז 
התחננו  הם  התמסדה,  באי  שהפעילות 
לשלוחים קבועים. את בקשתם העברנו 
מייזליש,  הרב  מקסיקו,  של  לשליח 

ששלח את משפחת ברוד".

קוזומל רוקדת לכבוד התורה
כדי  שערכנו  האחרון  בראיון 
שמחנו  הכתבה,  חלקי  את  להשלים 
של  ארוכות  שנים  אחרי  איך  לשמוע 
להכניס  קוזומל  קהילת  זכתה  ציפייה, 
הראשון  משלה,  חדש  תורה  ספר 
הקהילה  תרומת  קוזומל,  בתולדות 
הספרדית במקסיקו סיטי בהנהגת הרב 
הגיעו  האירוע  לכבוד  פלטי.  אברהם 
מהארץ.  ואף  מהאזור  רבים  אורחים 
בבית  נערך  התורה  ספר  כתיבת  סיום 
בני  הקהילה.  מנכבדי  וארול,  משפחת 
שהגיעו  הרבים  והאורחים  הקהילה 
להשלמת  הרב  עם  התיישבו  לאירוע, 
בתום  בספר.  האחרונות  האותיות 
בשירה  הנרגש  הקהל  פרץ  הכתיבה 
אל  הספר  את  וליווה  ובריקודים, 
הפעם  זו  העיר.  שבמרכז  חב"ד'  'בית 
ראתה  שקוזומל  בהיסטוריה  הראשונה 
ברחובותיה  ומפזזים  מכרכרים  יהודים 
לכבודה של תורה. ממש ימות המשיח...

הרב גרשון גרוסבוים ממינסוטה, על גג המקווה
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נפלת? לא נורא. 
אל תשכח לקום!
זיגלבוים  ומנחם  ומבוקש,  ידוע  מרצה  כהן,  דוד  מאור  הרב 
השבועי,  מלכות'  ב'דבר  מרכזיות  נקודות  על  משוחחים 
תזכור  נפלת,  ואם  בנפילות,  זרועים  שהחיים  הבינו  וביחד 
להיות קשור למעלה. ועוד דבר: זכור שלא להישאר במקום 
'דבר  שיחת  פי  על   • הלאה  ותמשיך  תקום  פשוט  הנפילה, 

מלכות' שבת פרשת כי תשא תשנ"ב

איתך  השיחה  פרטית,  בהשגחה   •
בדבר  "משוחחים  המדור  במסגרת 

מלכות" היא מיוחדת במינה.

מיוחדת?

• אכן כן.

וכי למה?

לעת  האחרונה,  השיחה  זו  כי   •
עתה, שהרבי מה"מ אמר ויצאה לאור 
כשיחה מוגהת על ידי הרבי, "ונחתום 

בטבעת המלך". 

זכות גדולה אכן נפלה בחלקי.

אין  הרי  אותך,  לשאול  רציתי   •
שום דבר 'במקרה', ועל אחת כמה דבר 
בשיחה  האם  הדור.  לנשיא  ששייך 
יכולים  אנחנו  שממנו  עניין  יש  הזאת 
השיחה  בהיותה  כוח  לשאוב  או  ללמוד 

המוגהת האחרונה שאמר הרבי?

אני חושב שכן, ולאחר הרהור נוסף, 
בהחלט שכן!

ולא  השיחה,  את  למדתי  אני   •
מצאתי. כעת סקרנת אותי.

סדר  הם  הנ"ל  ושלבים  הענינים  ג' 
יתחלקו  הענינים  שכל  קבע,  שהקב"ה 
(ראש,  וגימ"ל  בי"ת  אל"ף,   – לשלש 
הענין  ראשית  שלאחר  וסוף):  תוך 
(בי"ת)  הענין  אמצע  יבוא  (אל"ף) 

שעל ידו מתמלאת התכלית, ודוקא זה 
מביא לגמר ושלימות הענין (גימ"ל).

לא  היא  הבי"ת  שדרגת  לומר  ויש 
רק בנוגע לכללות הבריאה (הצמצום), 
מזה,  שבאים  לתוצאות  בנוגע  גם  אלא 
(שנעשה  כו'  ושבירה  החטא  לענין  עד 
שהחסידות  כפי  כו').  הצמצום  ידי  על 
הפסוק "נורא  על  מאחז"ל  את  מבארת 
בא  הענין  וכל   .. אדם"  בני  על  עלילה 
הגדול  בחסדו  שהקב"ה  זה  בגלל  רק 
רצה להביא את בני ישראל לעליה הכי 
עצמם),  מצד  ממצבם  (למעלה  גדולה 
ירידה  ונעשית  בו"  נתלה  "עלילה  לכן 
למראה  (רק  ובחיצוניות  שעה,  לפי 
שלא  העליה  את  להביא  בכדי  עינים), 
אחריה  שאין  נצחית  עליה   .. בערך 

הפסק כלל. (סעיף ז').

של  הכללי  ברקע  לרגע  נפתח 
השיחה:

השבועית,  מלכות"  ה"דבר  בשיחת 
על  מדבר  הרבי  תשא,  כי  פרשת 
עליהם  וחוזר  כלליים  ענינים  שלושה 
ענינים  שלושה  שונות,  בווריאציות 
כולה  הבריאה  את  שמקיפים 
הם  הללו  העניינים  שלושת  ותכליתה. 
ונקודת  אמצע  נקודת  התחלה,  נקודת 

סוף. ובמילים אחרות: א. ב. ג. 

• מה פשר האותיות הללו?

א – אנכי, ב – בראשית, ג – גאולה. 

בשיחה  ומסביר  מאריך  הרבי 
כולם  נמצאים  הללו  השלבים  ששלושת 
תשא,  כי  פרשת  שלנו,  הפרשה  בתוך 
הפכיים  צדדים  מייצגים  שהם  אף  ועל 
חוט  יש  הרי  לגמרי,  מזה  זה  שונים 
של  לסוג  יחד  כולם  ביניהם  המקשר 

שלימות.

הם:  העיקריות  הנקודות  שלושת 
שהיו  ראשונות  ללוחות  הרומז   – אנכי 
מהתלבשות  למעלה  ביותר,  נעלה  עניין 
של  תחילתה  היא  ב  האות  ועולמות. 
ברא  "בראשית  בראשית,  המילה 
לשם  העולמות.  בריאת  אלוקים", 
בריאתם נהיה כידוע עניין צמצום האור 
דא  לעולמות.  מקום  לתת  כדי  האלוקי 
גם  מקום  נותן  הצמצום  שעניין  עקא, 
לגמרי,  רצויים  לא  אחרים,  לדברים 

38   • י"ד אדר א' ה‘תשע“א

משוחחים בדבר מלכות

המדור לעילוי נשמת אבי מורי
הרה"ח ר' אברהם אליעזר הכ"מ בהרה"ח ר' יוסף שמואל זיגלבוים
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כמו למשל חטא העגל ושבירת הלוחות, 
ג  האות  בפרשתנו.  מסופר  כך  על 
עניין  שהיו  האחרונות  ללוחות  רומזת 
(ולא  כתבן  שמשה  אפילו  ביותר.  נעלה 
הרי  הראשונות)  כבלוחות  הקב"ה, 
ומדרשים  אגדות  התווספו  בהן  דווקא 
משה".  פני  עור  "קרן  לבחינת  עד  לרוב 
על  שנשאר  הדיו  ממעט  כתוצאה  וזאת 
עניין  רבינו.  משה  בו  שכתב  הקולמוס 
בזכות  היה  השניות  בלוחות  זה  נעלה 
בזכות  ישראל;  עם  של  התשובה  מעשה 
מכפי  יותר  נעלה  למקום  הגיעו  כך 

שהיה קודם לכן.

הנקודה  בעצם  מה  מובן.  כאן  עד   •
בשיחה שצריכה 'לתפוס' אותנו?

נקודה חשובה, לדעתי, בשיחה היא 
הגדולה  הירידה  על  מדבר  הרבי  כאשר 
של עם ישראל בזמן חטא העגל ושבירת 

הלוחות. 

של  מצב  על  מדברים  כשאנחנו 
גרידא,  ירידה  על  מדובר  אין  ירידה, 
יורד  יהודי  עליה.  לצורך  ירידה  אלא 
הגשמיות  את  לקדש  מנת  על  בדרגתו 
(איפה  בתחתונים  דירה  ולעשות 

שמותר לו, בקליפת נוגה, כמובן). 

שצריך  גדול  יסוד  הוא  זה  דבר 
יהודי  שכאשר  הדעת,  את  עליו  לתת 
'למטה',  והוא  ירידה  של  במצב  נמצא 
עם  ומחובר  קשור  להיות  עליו  עדיין 
בדרגה  נמצא  הוא  כאשר  כי  ה'למעלה'. 
תחתונה ו'מונח' שם, במקום המצומצם 
של  חיים  חי  שהוא  הרי  הזה,  והנחות 
הוא  והעלם.  גלות  של  חיים  צמצום, 
הדרגה  את  המאפיין  הבוץ  בתוך  חי 
הנחותה. אבל כאשר יהודי נמצא למטה 
הללו  ברבדים  שגם  זוכר  הוא  ועדיין 
הא'  את  להכניס   – ותכלית  כוונה  יש 
לגאולה,  אותה  ולהפוך  הגלות  לתוך 
כלומר,  הב',  ללא  אפשר  אי  זה  ודבר 
יהודי  או-אז  והירידה,  הצמצום  דרך 
הוא  כאשר  גם  לגמרי.  אחרים  חיים  חי 
נמצא בתוך נפילה, בכל זאת הוא קשור 
של  חיים  חי  והוא  עליונים  לרבדים 

אלוקות, חיים של אור וגאולה.

הרבי  השיחה,  של  ז'  בסעיף 
שהירידה  לומר",  "יש  בלשון  אומר 
(המסתמלת באות ב') היא נוגעת לא רק 
אלא  והצמצום,  הבריאה  של  לכללותה 
לעניין  "עד  מזה  שבאים  לתוצאות  גם 
ושבירת  זרה  עבודה  ושבירה",  החטא 
במציאות  כשאדם  גם  כלומר,  הלוחות. 
במקום  ובנחיתות  בירידה  לא-טובה, 
לשם,  להגיע  בכלל  לו  שאסור  עמוק  כה 

האלוקי  הרצון  שפנימיות  לזכור  עליו 
יתברך  לו  יעשה  הזה  במקום  שגם  היא 
דירה בתחתונים, כי זה חלק מהתהליך 

בדרך אל העליה.

אנשים  עם  בשיחותיי  פעם  לא   •
נמיכות  נפילה,  של  במצב  שנמצאים 
להם  אומר  אני  וכדו',  וייאוש  רוח 
שמותר ליפול, וזה חלק מהפריווילגיה 
לזכור  צריך  רק  אנוש,  כבני  שלנו 
שאסור להישאר שם, "שבע יפול צדיק 
– וקם". במקום הנפילה יש אלמנטים 
'מרפדים' שגורמים לנוחות; נוח ליפול 
סיכויים",  "בלי  להיות  נוח  לייאוש, 
לשום  מסוגל  לא  "אני  להיות  נוח 
מלהתאמץ  אותנו  פוטר  זה  שכן  דבר", 
בעבודה האישית. לכן, כשנופלים,  יש 
לזכור שאסור להשאר שם, אלא לקום 
קדימה.  ולהמשיך  אפשר,  שרק  ברגע 

האם לזה הכוונה פה?

עצמו  לכוון  יכול  לא  אדם  תראה, 
למקום של הנפילה; כשהוא נופל – הוא 
מכוונת.  היא  עצמה  הנפילה  אבל  נופל. 
הנמוך,  למקום  הגיע  הוא  אם  כלומר, 
עליו לדעת שזה חלק מתהליך שמשמים 
בו"  נתלה  "עלילה  לשם,  אותו  כיוונו 
שהוא  מקום  זה  זה.  למקום  שיגיע  כדי 
חייב לעבור ולברר אותו. אך אסור ח"ו 

להיתקע שם! 

שני  לזה  הקדיש  הזקן  אדמו"ר 
וכ"ז,  כ"ו  אמרים,  בלקוטי  פרקים 
לו  אסור  שאדם  בנקודה  האריך  שם 
להיתקע במקום בו הוא נפל. לא משנה 
זה  נפל  הוא  אליהם  ההרהורים  אם 
בעבודת ה' או בתאוות זרות; יש לדעת 
על  ולהתבונן  להביט  גרמא  הזמן  שאין 
אדם  אדרבא,  שבזה.  רצוי  הלא  החלק 
שם  נמצא,  הוא  שהיכן  לדעת  צריך 

מבקשים ממנו לעבוד את ה'.

הסיפור  מובא  דיבורים  בליקוטי 
הידוע על רבי מאיר מפרימישלאן שהיה 
הולך כל בוקר לטבול ובדרכו היה עובר 
הסכנה.  למרות  וחלק  בוצי  במדרון 
היו  סביב.  סביב  הלכו  העיר  בני  שאר 
לכולם  להראות  שרצו  'מתנגדים'  שם 
לעבור  יכולים  הם  וגם  'קונץ'  זה  שאין 

החליקו,  עברו,  וכשהם  הזה,  במקום 
מכן  לאחר  קשות.  וניזוקו  התגלגלו 
עובר  הוא  כיצד  מאיר  רבי  את  שאלו 
נופל?  אינו  והוא  הזה  במקום  יום  כל 
למעלה  קשורים  "כאשר  להם:  השיב 

לא נופלים למטה". 

מדבר  שהרבי  הנקודה  בדיוק  זו 
מצד  כאשר  גם  שלנו.  בשיחה  עליה 
צריך  אדם  אדם"  בני  על  עלילה  "נורא 
תחתונה,  ירידה  של  במקום  להיות 
אינה  לכשעצמה  שהירידה  לזכור  עליו 
תכלית, אבל היא בהחלט חלק מתהליך 
ולהתקדם  משם  ולצאת  לעבור,  שעליו 

הלאה. 

חלק  וזה  כולנו,  אצל  הן  הנפילות 
מהחיים, בכל חלק מהחיים. יש קשיים, 
חוסר  של  מקומות  יש  רוח,  נפילות  יש 
היא  השאלה  קיים.  דבר  זה  וכו'.  כוח 
הזאת;  הירידה  עם  עושים  אנחנו  מה 
אם בוחרים ליפול עמוק יותר ולהשליך 
עליה  שמסתכלים  או  הסביבה,  כל  על 
גבוה  בזכותה  לעלות  הזדמנות  כעל 
הרי  עליה",  לצורך  "ירידה  יותר, 

הרווחנו את הירידה ואף זכינו בה. 

נמצא  שכשאדם  היא,  הבעיה   •
במקום של נפילת הרוח, הוא מתקשה 
הרווח  על  או  אחרי,  רגע  על  לחשוב 
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כשאדם  הרי  מזה.  להפיק  שאפשר 
הוא  רגשית,  מצוקה  של  במקום  נמצא 
אמת  בשעת  להסתכל  מאוד  מתקשה 

קצת יותר גבוה, קצת יותר רחוק.

אדם  מעמיד  לא  שהקב"ה  אומרים 
כל  בו.  לעמוד  יכול  לא  שהוא  בנסיון 
אותו,  לרומם  נועד  לאדם,  שמגיע  נסיון 
מלשון "ארים ניסי על ההרים", זה כדי 
גבוה  ולהביט  הראש  את  להרים  שיוכל 

יותר.

ברור שבשעת הנסיון שעובר האדם, 
זה מצב קשה. אנחנו הרי חיים בעולם, 
והסתר,  העלם  מלשון  העולם,  בתוך 
וקשה לדבר על הקושי בשעת אמת כעל 
זה  על  לקרוא  יפה  זה  מרומם.  נסיון 
מלכות"  ב"דבר  או  הקדושים  בספרים 
זו  זאת,  בכל  אך   – לביצוע  וקשה 
השאיפה שצריכה להיות אצל כל חסיד.

נעמנוב  ניסן  הרב  החסיד  יצא  פעם 
וסיפר  סמוקות,  בפנים  מ'יחידות' 
שהרבי אמר לו כך: "עליך ללמוד ממני; 
מהציבור,  דבר  לבקש  מתכוון  כשאני 
עצמי  לבין  ביני  משער  אני  לכן  קודם 
האם יוכלו לעשות לכל הפחות חמישים 
מדבר  אני  ואז  שאבקש,  ממה  אחוזים 

על זה, אך אם לאו, אינני מעלה זאת".

היא  הרבי  של  הדרישה  כלומר, 
הראש'  את  'להרים  שנוכל  בהחלט 
על  להסתכל  ונוכל  נפילה,  של  בשעה 
מרומם.  מקום  כעל  הרגע,  על  המצב, 
בצורה  זאת  לעשות  נצליח  לא  אם  גם 
חלקי  באופן  לפחות  אפשר  מוחלטת, 
להישאר  או  מליפול  וחס  חלילה  אך   –

במקום הנפילה.

לפעול  יכול  יהודי  שכל  לכך  והכח 
סופם)  ועד  (מתחילת  הענינים  כל  את 
שה"אני"   – הראשון  מהאל"ף  בא 
עם  אחד  ודבר  קשור  יהודי  כל  של 
כפי  שאפילו  עד  שלמעלה,  "אנכי" 
כל  הרי   – בעולם  למטה  יורד  שיהודי 
שנקראו  ישראל  נברא "בשביל  העולם 
ראשית", הראש וראשית דכל הבריאה 

כולה.
זאת  לגלות  שהכח  לומר  ויש 
דרך  ועל  רבינו,  ממשה  בא  יהודי  בכל 
דור,  שבכל  דמשה  אתפשטותא  זה 
ובדורנו זה – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
ענינים  הג'  כל  נפעלים  ידו  שעל  דורנו, 
הלוחות  שבירת  הראשונות,  דלוחות 

ולוחות האחרונות, יחד עם קרני ההוד. 
ועל אחת כמה וכמה כשנמצאים בשבת 
תשא  ד"כי  הפרשה  כל  את  שקוראים 
משה   – (תשא  ישראל"  בני  ראש  את 
רבינו) – שנוסף לכך שבני ישראל הם 
משה  של  בכוחו  גם  נעשה  בכלל,  ראש 
ישראל  דבני  ראש  הנשיאות  רבינו 

(סעיף יב).
פרקטית,  עצה  בבקשה  לי  תן  אז   •
פנימי  וקושי  נפילה  של  בשעה  איך 
יכול  אני  לקצה,  מקצה  אותי  שממלא 
קצת  לקבל  כדי  טכניקה  להפעיל 
הראש'  את  ו'להרים  חיובית  אנרגיה 
על מנת להבין שהמקום הזה הוא חלק 

מתהליך ולא סתם נפילה?

הטכניקה  את  יש  ובראשונה  בראש 
בתניא,  עליה  כותב  הזקן  שאדמו"ר 
באגרות  רבות  מזכיר  מה"מ  והרבי 
קודשו – "היסח הדעת". אדמו"ר הזקן 
עניין  שעיקר  התניא,  בספר  מאריך  הרי 
אדם  אם  הדעת.  היסח  זה  ה'אתכפיא' 
הקושי  ממקום  לצאת  מוכן  ולא  שקוע 
לעזוב  מוכן  לא  הוא  שרוי,  הוא  בו 
הרי   – אחרת  מבט  מנקודת  ולהסתכל 
אכן  הוא  כזה  ובמצב  למטה  קשור  הוא 
קצת  עצמו  את  להרים  לגמרי  יתקשה 

יותר למעלה. 

לעניות  לי,  נראה  נוספת,  במחשבה 
להיות,  שצריך  הדעת  שהיסח  דעתי, 
מקום  מצד  אלא  עצמנו  מצד  לא  זה 
למה  מכוון  אני  ואולי  יותר,  נעלה 
ה"דבר  שיחת  בסוף  אומר  שהרבי 
יהודי  של  שהכוח  יב)  (בסעיף  מלכות" 
הוא  כאשר  דווקא  זה  זאת,  לעשות 
שבכל  רבינו  משה  הדור,  לנשיא  קשור 
העניין  שאת  בפירוש  אומר  הרבי  דור. 
מהעניינים  שואבים  הזה  הגילוי  של 

העצמיים של הרבי. 

לכן, כשיהודי נמצא למטה אך הוא 
מחובר למעלה, והוא פועל על פי העצה 
ומתבונן  הדעת  את  להסיח  אדה"ז  של 
בעניין הזה שוב ושוב, הוא בהחלט יכול 
ונעלה  טוב  למקום  עצמו  את  להרים 
ג'  האות  אל  קודם,  שהיה  מכפי  יותר 
הגאולה  אל  וממנה  אישית,  גאולה   –

הכללית. 

• וזה עובד תמיד?

נופל  שאדם  לפעמים  יש  תראה, 
במיוחד,  קשה  באופן  רגשי  למקום 
הנפילה  מרגש  להתנתק  מאוד  עד  קשה 
פוקוס'  'הוקוס  אין  חווה.  הוא  אותו 

לצאת משם. אבל הדרך היא לקחת את 
עבד  כבר  הוא  עליה  החיובית  הנקודה 
ובירר בשכלו, אותה הוא כבר 'לש' ובה 
להתחיל  ועמה  לכן,  קודם  'טיפל'  הוא 
מצוינת  אחיזה  נקודת  זו  לעלות. 

שאפשר לעלות אתה לרבדים אחרים.

בהם  רבים  במקרים  בזה  נתקלתי 
כמו  במיוחד,  קשים  במצבים  אנשים 
אותי  שאלו  לעולמו,  הלך  אדם  כאשר 
ו'אין  טוב'  ש'הכל  אז  לומר  אפשר  איך 
שגם  לדעת  צריך  מלמעלה'?  יורד  רע 
לקום  הכוח  את  לנו  יש  קשים  במצבים 
אפשר  שאי  נכון  עצמנו.  את  ולהרים 
העצמי  האילוף  את  ליישם  להתחיל 
המרגש  ביותר,  הקשה  מהמקום  הזה 
כל כך ועצמתי; אבל צריך להתחיל את 
יום,  היום  של  הקטנים  מהדברים  זה 
להסתכל  איך  ולדעת  ללמוד  כך  ודרך 
ולהתמודד  גדולים  היותר  הדברים  על 

איתם באופן חיובי.

בה  לנקודה  אחזור  ברשותך   •
מתקשרת  השיחה  כן  אם  איך  פתחנו. 
השיחה  להיותה  פרטית  בהשגחה 
הרבי?  לנו  שאמר  האחרונה  המוגהת 
'לקחת'  יכולים  שאנחנו  בה  יש  מה 

אתנו בתקופה זו?

תתאמץ  לא  שכעת  מאמין  אני 
הרגע  הרי  ההקשר.  את  לבדך  למצוא 
היא  אם  שגם  קשה  מציאות  על  דברנו 
בכוחו  יש  מספרים',  בכמה  עליו  'גדולה 
של אדם להכיל אותה, שהרי לא נותנים 

משמים נסיון שאי אפשר לעמוד בו.

יותר  'כבדה'  מציאות  אין 
לראות  מצפים  אנחנו  בה  מהמציאות 
כותב  הרבי  בשר.  בעיני  הרבי  את 
את  ניקח  שאם  ברורה,  בצורה  בשיחה 
ונזהר  וההעלם  ההסתר  של  המציאות 
שגם  נזכור  אלא  לתוכה,  להישאב  שלא 
חלק  היא  והירידה  הנפילה  נקודת 
תכלית  לכשעצמה  בה  ויש  מתהליך, 
מסוימת – הרי נדע שהתקופה הנוכחית 
אלא  לייאוש,  ח"ו  להפיל  כדי  בה  אין 

לדעת שזה חלק מתהליך הגאולה.

העצמית  המציאות  את  אפוא  ניקח 
משה  מה"מ,  מהרבי  מכירים  שאנחנו 
והמאמרים  השיחות  את  דור,  שבכל 
עמם  ונפעל  חסדיו,  ברוב  לנו  שנתן 
הנוכחי,  במצב  שהוא  כמו  בעולם 
לא  שאפילו  עד  והסתר  העלם  של  מצב 
בגילוי,  החשובים  הדברים  את  רואים 
בדרך  עליה,  לצורך  ירידה  שהם  ונדע 
 – ג  האות  השלישי,  החלק  מימוש  אל 

הגאולה האמיתית והשלימה. 
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החבורה מתפזרת.

שהזכרתי  הזו  בפעם  כעת  "והנה 
הבחורים  אלו  גם  נוכחים  היו  לעיל 
שתי  לאחרי  מחברון.  חזרה  שבאו 
לליובאוויטש  חזרו  שמה,  לימוד  שנות 
של  שעות  וכמה  כמה  לאחרי  והנה 
היה  הוא  ז"ל,  הרש"ג  עם  ביחד  ישיבה 
אלו  עם  נשארנו  מהמקום.  ויצא  עייף 
(ר'  פוצופער  אלתר  ר'  מחברון:  שחזרו 
פייגין,  יחזקאל  ר'  שימחוביץ),  אלתר 
לאפיטשער  ונאחע  פריטשער,  הילקע  ר' 

(אחי, ר' מנחם בן ציון קרסיק).

"והנה בהתוועדות הזו אף שהרש"ג 
ונשארו  נתפזרה  לא  החבורה  הנה  הלך, 
בהתוועדות רק אלו האורחים החוזרים 
מחברון וזה היה בדרך כלל דבר היוצא 
כולם  כמעט  התלמידים  כי  מהרגיל, 
היו  שלא  ליד  כזה  עצמי  בביטול  היו 
ולהיות  דבר  למהות  לפניו  נחשבים 
נתפזרו,  לא  זו  בפעם  אבל  משפיע,  גם 
אולי מפני ההרגשה הכללית שאלו באו 

גבוהה  במדרגה  כאלו  המה  מחברון 
נעשה  יותר.  האמת  אל  וקרובים  יותר, 
להתקשר  רצו  והכל  חמה  האווירה 
היה  אולי  או  מאורם,  וליהנות  אליהם 
שהיו  כיון  מחברון  שבאו  אלו  מצד  זה 
לתקנם,  ורצו  חסרו  שעוד  דברים  איזה 
איך  וכו'  השתדל  איש  שאין  ובמקום 
שיהיה העוברים המה שנשארו להמשיך 

בהתוועדות. 

כמה  נמשכה  הזו  "ההתוועדות 
ימים בלי הפסק לילות כימים. המשפיע 
העיקרי היה ר' אלתר פוצופער, ור' הלל 
כמובן  פייגין.  יחזקאל  ור'  פריטשער, 
היה  כשזה  לסירוגין,  מתחלפים  שהיו 
ער  היה  השני  הנה  לישון,  והלך  עייף 
וחוזר חלילה. וכן התלמידים המקבלים 

היו מתחלפים כך. 

ישבו  ההתוועדות  בני  שכל  "כמעט 
קצת  לו  שהיה  ומי  הזה,  ההיתוך  בכור 
ההתוועדות  ידי  על  הנה  לזה  שייכות 
הזו זז ממקומו הקבוע בשער או בצורה 
מזכרוני  מש  לא  היום  ועד  קדימה. 
ההתוועדות הזו. הבכיות מחשבון הנפש 
שעשה כל אחד לעצמו החרטה על העבר 

היתה  הזו,  היעודה  הדרך  על  והקבלה 
רעהו  את  איש  כמו  ודיברו  חברי  לימוד 

בטוהר לבב".

כל  הראשונה,  העולם  מלחמת  בעת 
'תורת  ובאחזקת  בהנהלת  העומדים 
הרב  הקודש.  בארץ  נכחו  לא  אמת', 
ברוסיה,  היו  אליעזרוב  והרב  הבלין 
כאמור  הוגלה  נאה  מענדל  הרב  ואילו 

למצרים. 

נאה  משפחת  בני  של  שובם  לאחר 
של  מחדש  בפתיחתה  החלו  ממצרים, 
שהפעם  אלא  אמת",  "תורת  ישיבת 

היעד היה ירושלים.

מחדש  הישיבה  הקמת  על 
בירושלים, בפרק הבא בע"ה. 

הרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  אגרות  מקורות: 
שנות חיים, דברי צדק, תולדות חב"ד באה"ק, 
ובמצוק,  במצור  המשפיע,  בשיעורים,  נודע 
ישראל,  ארץ  לגולי  העזרה  ועד  של  וחשבון  דין 
באלכסנדריה,  היהודית  הקהילה  לקורות 
האור  חב"ד,  ביטאון  הנה,  ועד  ממצרים 
הספריה  משיח),  בית  (מוסף  התמים  (הצבי), 

הלאומית, הארכיון הציוני ועוד. 
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גירוש מצרים
באמצע  שנעצרו  כאלה  היו  מהם  מאוד,  מדכא  היה  מהאוניות,  ברדתם  הגולים  פני  "מראה 
הרחוב על ידי פקידי הרשות והושבו על האוניות בחוזק יד, מבלי שהיה ביכולתם לקחת אתם 
את הדברים היותר נחוצים, אחרים הוצאו מבתי האסורים שהיו כלואים בהם במשך שבועות 
אמת"  "תורת  ישיבת  תלמידי   • האוניות"  אל  והובאו  האויבות  הארצות  נתיני  בתור  אחדים 
הועלו על אוניה שהפליגה למצרים ומשם נסעו כולם דרך ארוכה עד אשר שבו לליובאוויטש • 

סיפור גלותם של חסידי חב"ד תלמידי ישיבת "תורת אמת" בחברון למצרים •  מרתק

מאת שניאור זלמן ברגר

המנהל עוזב
הזמן  וזה  הכותרות,  בראש  מצרים 
לשוב כמעט מאה שנים אחורה, לימים 
אמת",  "תורת  ישיבת  תלמידי  בהם 
אולצו  רבים,  ויהודים  חסידים  כמו 
ולהגיע  הקודש  ארץ  את  לצאת  בכוח 
ישיבת  לסגירת  שהביא  מה  מצרימה, 

"תורת אמת" בחברון באותם הימים. 

שבועות  תרע"ד.  בתמוז  י"א 
העולם  מלחמת  פרוץ  טרם  ספורים 
זלמן  שלמה  הרב  הרה"ג  הראשונה, 
"תורת  ישיבת  וראש  מנהל  ע"ה  הבלין 
במטרה  העיר  את  יוצא  בחברון,  אמת" 
מנהל  עזב  מדוע  לליובאוויטש.  להגיע 
ושמונת  רעייתו  תלמידיו,  את  הישיבה 

תשובה  ליובאוויטש?  עד  והרחיק  ילדיו 
תוכניות  לו  והיו  יתכן  אין,  ברורה 
אולי  להיפך,  או  הישיבה,  לחיזוק 
אם  הרש"ב  אדמו"ר  אצל  לברר  ביקש 
מה  הישיבה.  את  ולהחזיק  להמשיך 
באותם  שכתב  מכתב  מתוך  שברור 
לשוב  ביקשה  הרבנית  רעייתו  כי  ימים, 
אך  אכן,  התגשמה  משאלתה  לרוסיה. 

לא בדרך שהיא חשבה. 

להפסיק  ביקשה  לא  הבלין  הרבנית 
הנסיעה  שכל  אלא  השליחות,  את 
להשתקע  מנת  על  לא  היתה  לחברון 
אלא על מנת לבסס את הישיבה. עובדה 
אדמו"ר  ממענה  גם  להבין  ניתן  זו 
כיצד  הבלין  הרב  לשאלת  הרש"ב 
טוב  יום  שמירת  בעניין  לנהוג  עליהם 

הרבי  פסק  בתשובתו  גלויות.  של  שני 
לחזור,  ודעתם  מאחר  שהבחורים  נ"ע, 
לגבי  אמנם  חו"ל,  כבני  לנהוג  עליהם 
הרב הבלין, הואיל והוא דר שם עם בני 
ישראל,  ארץ  כבני  לנהוג  לו  יש  ביתו, 
ראוי  שבזה  חמץ  אכילת  בענין  מלבד 
מחמץ  יום  עוד  ולהיזהר  להחמיר  לו 
באה"ק  קביעותך  "באשר  בחו"ל:  כמו 
אדמו"ר  (אגרות  אצלך"  בספיקות  עוד 

הרש"ב ח"ב אגרת שכח)".

בישיבה  נשארו  תער"ב  בשלהי 
התלמידים  שבעת  מבין  חמשה  רק 
השלוחים, אחד מן השניים שעזבו היה 
בתחילת  שמיד  שמחוביץ',  אלטר  הרב 
הישיבה  את  לעזוב  אומר  גמר  הקיץ 
לליובאוויטש.  ולחזור  האבות  בעיר 

יהודים אזרחי רוסיה מועלים 
לספינות גירוש. יפו תרע"ה
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רצו  ביתו  ובני  הבלין  הרב  המשפיע  גם 
או  לליובאוויטש  לחזור  תרע"ג  בקיץ 
הרבי  תשובת  אך  בה,  לבקר  לפחות 
לו  התיר  הרבי  שלילית.  הייתה  לכך 
לחזור  דעת  על  זה  אם  בגפו,  רק  לבוא 
נשאר  הבלין  הרב  לפועל,  לחברון. 
לאחר  שנה  ורק  ימים,  באותם  בחברון 
מכן, בשלהי תרע"ד, נסע לליובאוויטש 

מסיבה שאינה ידועה לנו.

הגירוש
הספיק  לא  עוד  הבלין  הרב 
התכסו  אירופה  ושמי  ליעדו,  להגיע 

העולם  מלחמת   – שחורים  בעננים 
החלה  המלחמה  פרצה.  הראשונה 
תרע"ד,  אב  מנחם  חודש  בתחילת 

בארץ  שלטה  אשר  וטורקיה 
בי'  למלחמה  הצטרפה  הקודש 

ארץ  יהודי  תרע"ה.  מרחשוון 
כבר  לסבול  החלו  ישראל 
פרוץ  טרם  עוד  בהתחלה. 
מלחמת העולם הראשונה לא 
אוהד  מיחס  היהודים  נהנו 

בארץ  התורכי  השלטון  של 
החריפו  המלחמה  ובימי  ישראל, 

הטורקים את יחסם העוין. 

טורקיה  הצטרפות  עם 
חמור  מחסור  נוצר  למלחמה, 

שובשו  הדרכים  ישראל.  בארץ  במזון 
מחוץ  תדיר  שהגיעו  התרומות  וגם 
אמת",  "תורת  ישיבת  עבור  לארץ 
היישר  שהגיעו  גדולים  סכומים  בהם 
מלהגיע.  פסקו  הרש"ב,  מאדמו"ר 
פתח  ישראל  בארץ  הטורקי  השלטון 
ידי  על  היהודים  נגד  חריפים  בצעדים 
הטלת מיסים כבדים כמו גם באמצעות 

החרמת בהמות, כלים ומזון. 

בארץ  התרחשו  תקופה  באותה 
מכת  כמו  שונים,  טבע  אסונות  ישראל 
בחקלאות.  אנושות  שפגעה  ארבה 
התוהו ובוהו שנוצר בעקבות המלחמה, 
שגרם  מה  הבנקים,  לסגירת  גרם 
למשבר פיננסי גדול. החיים הציבוריים 
פשטו  מחלות  גדול,  היה  הרעב  נהרסו, 
הלכו  המוות  ומקרי  מגיפות  לממדי 
הקשיח  הממשל  לזמן  מזמן  והתרבו. 
שמצבם  וככל  ליהודים,  יחסו  את 
היישוב  של  מצבו  התדרדר,  במלחמה 

הלך והחמיר. 

יהודים  היו  יותר,  עוד  שסבל  מי 
רוסיה.  ובהם  'אויב'  מדינות  אזרחי 
ביטול  על  השלטונות  הכריזו  ראשית 
וכתוצאה  זרים,  לאזרחים  החסינות 

אויב,  ממדינות  שהגיעו  אלו  מכך 
התלמידים  ובהם  רוסיה  יוצאי  כולל 
מליובאוויטש  שהגיעו  השלוחים 
כנתיני  נחשבו  אמת",  "תורת  לישיבת 

האויב. 

בכסלו  כ"ט  השחור',  חמישי  ב'יום 
נתיני  של  גירוש  פקודת  ניתנה  תרע"ה, 
בימים  אויב.  מדינות  ועוד  רוסיה 
למצרים.  יהודים  אלפי  גורשו  הבאים 
לתחנת  הועברו  לגירוש  המיועדים 
הרכבת בירושלים, שם הועלו על רכבת 
בהגיעם  יפו.  נמל  יעדה  אשר  מיוחדת 
לנמל הועלו המגורשים על האוניה תוך 

שוט, כדי צעקות רמות  וצליפות 

גברים  במאות  המלאה  לדחיסתה  עד 
נשים וילדים שנאלצו להצטופף בדוחק 

איום.

תלמידי  גם  גורשו  אלו  באוניות 
משפחת  בני  אמת",  "תורת  ישיבת 
חב"ד  חסידי  מחשובי  ועוד  הבלין, 
אמת",  "תורת  לישיבת  לעזר  שהיו 
נאה  חיים  הרב  נאה,  מענדל  הרב  בהם 
ובני משפחת אליעזרוב (הרב אליעזרוב 
יוצאי  כולם  ברוסיה),  הוא  אף  שהה 
עם  ולטביה.  רוסיה   – 'אויב'  מדינות 
"תורת  ישיבת  למעשה  נסגרה  הגירוש 
נפתחה  לא  ויותר  בחברון,  אמת" 
שנים  כמה  כעבור  אלא  הישן,  במשכנה 

בירושלים.  

גלות מצרים
רבים  יהודים  התגוררו  במצרים, 
שהוקם  הקטן"  "שּוִני  הגולים  במחנה 
(נא-אמון).  אלכסנדריה  לעיר  בסמיכות 
בתוך  נידחת  בסמטה  הוקם  המחנה 
כמחסנים  בעבר  ששימשו  מבנים 
בכך  התייחד  זה  מחנה  גפן.  צמר  של 

גם  בהם  חרדית,  היתה  שאוכלוסייתו 
ובהם  רבים  חכמים  ותלמידי  רבנים 

חסידי חב"ד.

הגולים,  על  שנכפתה  מצרים  גלות 
הביאה עמה צרות רבות. המצב הכלכלי 
היה גרוע ביותר, וגזירות שונות הגבילו 
מארץ  הגולים  של  חייהם  אורח  את 
מספר  אין  הגולים  מספר  לגבי  ישראל. 
בשנים- בערך  מדובר  אולם  ודאי, 

ישראל  מארץ  שהוגלו  איש  אלף  עשר 
עזבו  מהם  שאלפים  אלא  למצרים, 

בהמשך למדינות אחרות.

למצרים,  בהגיעם  הגולים  מצב  על 
בשנת  שנכתב  מיוחד  בדו"ח  מסופר 
ארץ  לגולי  העזרה  ועד  ידי  על  תרע"ו, 

ישראל וסוריה:

ברדתם  הגולים  פני  "מראה 
מאוד,  מדכא  היה  מהאוניות, 
שנעצרו  כאלה  היו  מהם 
ידי  על  הרחוב  באמצע 
אל  והושבו  הרשות  פקידי 
מבלי  יד  בחוזק  האוניות 
שהיה ביכולתם לקחת אתם 
נחוצים.  היותר  הדברים 
האסורים  מבתי  הוצאו  אחרים 
שבועות  במשך  בהם  כלואים  שהיו 
אחדים בתור נתיני הארצות האויבות 
כאלה  היו  ועוד  האוניות,  אל  והובאו 
שגזירת הגירוש אמנם לא חלה עליהם, 
הלאתה  הקשה  הקיום  שמלחמת  אלא 

אותם והכריחתם לצאת את הארץ.

למראה  מכאב  התכווץ  "הלב 
וייאוש  צער  שהפיקו  הזה  ההמון  פני 
נשיהם  את  חיפשו  הגברים  סוף,  אין 
דרשו  והילדים  ילדיהם  את  ההורים 
את אמותיהם, הגירוש הפריד בין חלקי 

משפחה אחת".

בהמשך  נכתב  הכלכלי  מצבם  על 
הדו"ח:

נפל  שבגורלם  האלה,  "האנשים 
האסון הזה, רבים מהם לא ידעו קודם 
מחסור, ביניהם היו רבנים, בני ישיבה, 
בעלי  לתורה,  ימיהם  את  שהקדישו 
נחלאות,  בעלי  חופשיים,  מקצועות 
בכבוד  שחיו  מלאכה,  בעלי  סוחרים, 
אותם  השליך  ועתה  כפיהם,  מיגיע 
משוללי  ונמצאו  נכריה  לארץ  הגורל 

אמצעים לצרכיהם היותר הכרחיים".

בארכיון הציוני מצוי תקנון שכונות 
על  ללמוד  ניתן  ממנו  במצרים,  הגולים 

ההגבלות המטרידות:
 מחמש פתוח  השכונה,  "שער 
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בבוקר עד תשע בערב.

 בלי להיכנס  או  לצאת  "אסור 
רישיון בכתב מהמשגיח.

 פעם מחלקים  הלחם  מנת  "את 
ביום.  פעמים   3 המזון  יתר  ביום.  אחת 
איש  שום  יוכל  לא  רשימה  כרטיס  בלי 

לתבוע את מנתו".

ומשונות  שונות  תקנות  עוד  ישנם 
כי  "מבשרת"  האחרונה  כשהתקנה 
פי  המרת  או  הללו  התקנות  "העברת 

המשגיח תגרום לגרוש מהשכונה".

בתחילה, היו הגולים מארץ ישראל 
תסתיים  באיזור  המלחמה  כי  בטוחים 
לשוב  יוכלו  ואז  חודשים  מספר  תוך 
לביתם בארץ הקודש, אולם הזמן חלף, 
הבינו  והגולים  הוכרעה  לא  המלחמה 
ממושכת  לשהות  להתארגן  עליהם  כי 

במצרים.

ישיבת הגולים
הקימו  מקומיים  יהודים  בעזרת 
וקיבלו  בנמל  שהמתינו  ועדות  הגולים 
בהגיעם  החדשות  הגולים  קבוצות  את 
לסיוע  מונו  אחרות  ועדות  למצרים. 
הקימו  ואחרים  במקום  בהתארגנות 
חינכו  לא  שכמובן  אלא  חינוך,  מוסדות 

בהם בדרך התורה והמצוות.  

נגע  הגולים  של  המחפיר  מצבם 
היה  ניתן  נאה.  משפחת  בני  של  לליבם 
מובהקים  חכמים  תלמידי  לראות 
עבודות  ומחפשים  בחוצות  מסתובבים 
לפי  ולא  כבודם  לפי  שלא  להתפרנס 
הרב  ובנו  נאה  מענדל  הרב  מעמדם. 
לקהילה  לסייע  נחלצו  נאה  חיים 
שלא  למקום  שנקלעה  היהודית 
בדרכים  זאת  עשו  שניהם  מרצונה. 

מגוונות, כדי להקל על הגולים.

מראשי  שהיה  נאה,  מענדל  הרב 
לראש  התמנה  הקודש,  בארץ  חב"ד 
כדיין  וכיהן  במצרים  הגולים  קהילת 
הקהילה  שנים.  חמש  במשך  ראשי 
ומשפחתו  רב  בכבוד  בו  נהגה  היהודית 
אחת  אצל  קבע  דרך  התארחה 
השלטונות  המקומיות.  המשפחות 
קבעו מבנה מיוחד לבית הדין בראשותו 
ושוטר עמד תדיר בפתח בית הדין, מוכן 

לפקודת הרב מענדל נאה לאסור סרבני 
דין תורה...

משימה  לפניו  ראה  חיים  הרב  בנו 
קדושה לחזק לב נדכאים, והקים ישיבה 
באלכסנדריה  הגולים  לבני  מיוחדת 
למדו  בה  ישראל"  ארץ  "ישיבת  בשם 
ראשי  מהם  תלמידים,  ממאתיים  יותר 
משפחות שהוא דאג לקיומם ופרנסתם. 
הצטרפו  מצרים  תושבי  יהודים  גם 
דבריו.  את  בצמא  שותים  והיו  אליהם 
את הישיבה שיכן במבנה קולנוע שעמד 
עמו  הביא  אשר  זהב  ומטבעות  ריק, 

לעת צרה, הועברו לידי המשכיר. 

האם תלמידי "תורת אמת" הגולים 
למדו תקופה מסויימת בישיבה זו? אין 

בידינו תשובה ברורה.

הרב  חיבר  הגלות,  תקופת  במהלך 
יהודי  מנהגי  לפי  הלכה  ספר  נאה  חיים 
חיים".  "שנות  בשם:  וכינהו  מצרים 
הצעיר  לחסיד  שרחשו  הרב  הכבוד 
רבים  הביא  ונצורות,  גדולות  שפעל 
את  לתלות  מצרים  ומיהודי  מהגולים 
המחבר  "הרה"ג  הכיתוב:  עם  תמונתו 

'שנות חיים' ישמרהו צורו אמן".

"אלו שחזרו מחברון"
השלוחים  הבחורים  שבו  ממצרים 

לליובאוויטש ולא שבו עוד לחברון*.

שלאחר  הימים  על  מרתקת  עדות 
של  ברשימותיו  מוצאים  אנו  שובם, 
ע"ה  קרסיק  אליעזר  הרב  הרה"ג 
השלוחים  הבחורים  כי  שמספר 
עם   (!) ימים  כמה  במשך  התוועדו 

הבחורים בליובאוויטש:

ר'  הי"ד,  פייגין  יחזקאל  "...ר' 
אלתער  בשם  הנקרא  שימחוביץ  אלתר 
פוצעפער, שהיה זמן מה משפיע בישיבת 
כך  ואחר  בוורשה  תמימים  תומכי 
בישיבת תורת אמת בירושלים. והילקע 
פרוטקין],  הלל  [התמים  פאריצער 
ששלח  השבעה  מתוך  היו  אלו  שלושה 
בשנת  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אותם 
תרע"א לחברון עם הרב ר' שלמה זלמן 
תורת  ישיבת  לייסד  בראש  ז"ל  הבלין 
וחזרו  שנים  כשתי  שם  ושהו  אמת, 

לליובאוויטש. 

השליח והמשלח – חלום מזעזע 

מהתלמידים  אחד  קרסיק,  נאכע  מנחם  ר' 
נפטר  בחברון,  אמת"  ל"תורת  השלוחים 
 42 בן  והוא  תרצ"ו  שני  באדר  בכ"ה  ממחלה 
בלבד. בעת מחלתו האחרונה היה זקוק לסכום 
כך  ולשם  הרפואי,  הטיפול  עבור  גדול  כסף 
קרסיק)  ברוך  יעקב  הרב  (בן  לייב  הת'  אחיינו 

נסע ללנינגרד לגייס כספים בקרב החסידים. 

לייב  הת'  שהה  בהם  הימים  באחד 
אבא  שמואל  הרב  החסידי  הנגיד  בלנינגרד, 
בה  בתקופה  נאחע  ר'  את  (שהכיר  דוליצקי 
לבית  בבוקר  בא  באודסה)  התגוררו  שניהם 
איך  ראה  הלילה  בחלום  כי  וסיפר  הכנסת 
מובילים למעלה את ר' נאחע ואדמו"ר הרש"ב 
הוא  אלי.  אותו  "מסרו  ואמר:  לקראתו  יצא 
לארץ  אותו  שלחתי  אני   – שלי  מהתלמידים 
ישראל  לארץ  שנסעו  מאלה  והוא  ישראל, 
הרבה  סבל  הוא  אמת'.  'תורת  להתייסדות 

בעולם ההוא. תנו אותו אלי".

לאחר מספר ימים נודע הדבר, שנאחע אכן 
שמואל  ר'  ביום  בו  זה  היה  כי  והתברר  נפטר, 

אבא חלם את החלום. 

השליח והמשלח – חלום מזעזע 

מהתלמידים  אחד  קרסיק,  נאכע  מנחם  ר' 
נפטר  בחברון,  אמת"  ל"תורת  השלוחים 
42 בן  והוא  תרצ"ו  שני  באדר  בכ"ה  ממחלה 

בלבד. בעת מחלתו האחרונה היה זקוק לסכום 
כך  ולשם  הרפואי,  הטיפול  עבור  גדול  כסף 
קרסיק)  ברוך  יעקב  הרב  (בן  לייב  הת'  אחיינו 

נסע ללנינגרד לגייס כספים בקרב החסידים. 

לייב  הת'  שהה  בהם  הימים  באחד 
אבא  שמואל  הרב  החסידי  הנגיד  בלנינגרד, 
בה  בתקופה  נאחע  ר'  את  (שהכיר  דוליצקי 
לבית  בבוקר  בא  באודסה)  התגוררו  שניהם 
איך  ראה  הלילה  בחלום  כי  וסיפר  הכנסת 
מובילים למעלה את ר' נאחע ואדמו"ר הרש"ב 
הוא  אלי.  אותו  "מסרו  ואמר:  לקראתו  יצא 
לארץ  אותו  שלחתי  אני   – שלי  מהתלמידים 
ישראל  לארץ  שנסעו  מאלה  והוא  ישראל, 
הרבה  סבל  הוא  אמת'.  'תורת  להתייסדות 

בעולם ההוא. תנו אותו אלי".

לאחר מספר ימים נודע הדבר, שנאחע אכן 
שמואל  ר'  ביום  בו  זה  היה  כי  והתברר  נפטר, 

חלם את החלום.  אבא

לנו  ידוע  אמת".  "תורת  ישיבת  תולדות  של  בפסיפס  חלק  לנו  חסר  כאן   (*
שבו  מסוים  ובשלב  בה,  ודרו  למצרים  הוגלו  הבלין  משפחת  ובני  שהתלמידים 
נותרו  האם  בפסיפס:  ידועים  לא  חלקים  כמה  נותרו  אולם  לליובאוויטש.  כולם 
עם  בקשר  היו  האם  מיד?  עזבו  או  ממושכת  תקופה  במצרים  הגולים  במחנות 

מימן  מי  לרוסיה?  נסעו  דרך  באיזו  למצרים?  הוגלו  אשר  חב"ד  חסידי  חשובי 
המקורות  בכל  תשובה  אין  אלו  לשאלות  לליובאוויטש?  הגיעו  ומתי  הנסיעה  את 
במצרים  שהו  מסויימת  שתקופה  לשער  רק  ניתן  בנידון.  המדברים  ההיסטוריים 

עד אשר התארגנו לנסיעה לרוסיה.

היסטוריה חב"דית
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אף  השלושה   מאלו  אחד  "כל 
נמנו  כללי  באופן  הנה  ששלושתם 
ושלושתם  דא"ח  לומדי  פלוגות  לסוג 
יוצא  ובאופן  נפלאים,  משפיעים  היו 
מהכלל היה הילקע, כי היה בעל מוחין 
מופלגים עד להפליא (לא בדרך קודמיו 
הרעיון,  את  מבהיל  ממש)  עילוי  אלא 
ולאחרי כל זה הנה ר' אלתר שימחוביץ 
הילקע  ר'  וכן  עבודה  בעל  בעיקרו  היה 
פייגין  יחזקאל  ור'  ז"ל  פאריטשער 

הי"ד בעל השכלה.

תרע"ה  בשנת  היה  זה  "זכורני, 
הבחורים  כאשר  תרע"ו]  [כנראה 
נתאספנו  מחברון,  חזרו  הנזכרים 
הראשי  המשפיע  עם  לפארבריינגען 
ז"ל  הרש"ג  תמימים  תומכי  דישיבת 
כסלו  בט'  אסתרמן)  גרונם  שמואל  (ר' 
באכסניא אחת שהייתה נמצאת ברחוב 
קטן  רחוב  זהו  בליובאוויטש,  פטרבורג 
לא  פטרבורג  שמו  נקרא  ולמה  וצדדי, 
שאת  היות  כי  חושבני,  אך  לי,  ידוע 
וגם  נהרות,  מקיפים  פטרבורג  העיר 
מלא  היה  בליובאוויטש  הזה  הרחוב 
מים רפש וטיט ומשום זה נקרא הרחוב 

אולי פטרבורג.

האכסניה  היתה  זה  "וברחוב 
בעל  תלמידים.  כמה  שמה  שלנו 
ושמה  קטוראנד  בערע  נקרא  האכסניא 
הנה  הרש"ג.  עם  ההתוועדות  היתה 
מהסדרים  חוץ  היתה  בליובאוויטש 
בימים  הדא"ח,  בלימוד  הקבועים 
שחרור  יום  כסלו,  י'  חודש,  ראש  כמו 
כסלו,  י"ט  ממאסרו,  האמצעי  אדמו"ר 
ט'  האדמו"רים  של  היארצייט  ימי 

עם  יושבים  היו  ועוד.  טבת  כ"ד  כסלו, 
היו  ההתוועדות  מטרת  המשפיעים. 
לעבודת  התלמידים  לבבות  לעורר 
ולהתקרב  מחופשיות  להתרחק  ה', 

לפנימיות ליבם הטהור.

נהגו  התלמידים  שכל  היה  "הסדר 

היו  ולעיתים  המשפיע  דברי  לבלוע 
לא  אבל  פירוש,  או  שאלה  מציגים 
פליט,  לא  למיבלע  דטריד  דאיידי  יותר 
גם  היתה  הביתה  הלך  וכשהמשפיע 

המשך בעמוד 41

ספרי תניא במצרים?

מלכה"  "מלוה  בתוכנית  האחרונים,  בשבועות  במצרים  הדרמטיים  המאורעות  לאור 
היהודית  הקהילה  היה  המרכזי  הנושא  תרומה,  פרשת  שבת  במוצאי  ב'  ברשת  ששודרה 

במצרים. 

אילת,  של  רבה  שליט"א,  הכט  יוסף  הרב  הרה"ג  היה  המרתקים  המרואיינים  אחד 
חנוכת  לרגל  שהתקיים  האחרון  לביקור  עד  הרבי,  בהוראת  במצרים  ביקוריו  את  שתיאר 
ספרים  השלטונות  נציגי  לו  הראו  אחת  פעם  כי  ציין  דבריו  כדי  תוך  בקהיר.  הכנסת  בית 
בנבכי  לו  רב  ידיו  אשר  גליס  ישראל  הרב  התוכנית  מנחה  תניא.  ספרי  ובהם  עתיקים 
היסטוריית ארץ הקודש, הגיב מיד כי יתכן ואלו ספרים שהותיר במקום הרב חיים נאה 

שהוגלה למצרים בימי מלחמת העולם הראשונה. 

איני יודע מאיזו שנה ספרי התניא הללו, אבל כדאי לציין כי במצרים היו כמה וכמה 
שהוגלו  הכתבה  בגוף  הנזכרים  החסידים  היו  לראש  לכל  במקום.  ששהו  חב"ד  חסידי 
לרבותינו  בימי מלחמת העולם הראשונה, ומתוכם ר' דוד צבי שניאורסאהן שהיה קשור 
נשיאינו, מצאצאי אדמו"ר הזקן. לאחר המלחמה, כאשר הגולים שבו, הוא נותר במצרים 

עוד תקופה ארוכה. 

דרכה  יצא  וגם  הקודש,  לארץ  בדרכו  במצרים  הריי"צ  אדמו"ר  עבר  תרפ"ט  בשנת 
מארץ הקודש, או אז הגיעה משלחת מיהודי המקום לקבלו וללוותו. 

נאה  חיים  ר'  שהה  כאשר  במצרים.  חסידות  לספרי  ומעניין  קדום  מקור  עוד  יש 
של  (רבה  חזן  אליהו  הרב  הספרדי  הגאון  גנזי  את  השאר  בין  בדק  הוא  במצרים, 
הנודע  הויכוח  ובהם  חסידות  כתבי  גם  ביניהם  ואיתר  תרס"ח),  בשנת  נפטר  אלכסנדריה, 
בין רבי יעקב שמשון משפיטיווקע ל'נודע ביהודה' וכן מאמרי חסידות. את הויכוח הדפיס 

הרב נאה מחדש ודברי ההקדמה הסביר על המציאות החשובות: 

בין  המלחמה,  בשנות  יד,  כתב  מצאתיו  היום,  לפניכם  נותן  שאני  הזה  "המאמר 
עם  יחד  מצרים,  של  באלכסנדריא  ז"ל  חזן  אליהו  ר'  הספרדי  הגאון  הרב  של  הכתבים 
תכריך כתבים של דא"ח כתיבה אשכנזית [אידיש], אשר כפי הנראה עבר דרך אלכסנדריא 

אחד מחסידי רוסיה והשאיר אצלו הכתבים על ידי איזו סיבה".

ספרי תניא במצרים?

מלכה" "מלוה  בתוכנית  האחרונים,  בשבועות  במצרים  הדרמטיים  המאורעות  לאור 
היהודית הקהילה  היה  המרכזי  הנושא  תרומה,  פרשת  שבת  במוצאי  ב'  ברשת  ששודרה 

במצרים. 

אילת, של  רבה  שליט"א,  הכט  יוסף  הרב  הרה"ג  היה  המרתקים  המרואיינים  אחד 
חנוכת לרגל  שהתקיים  האחרון  לביקור  עד  הרבי,  בהוראת  במצרים  ביקוריו  את  שתיאר 
ספרים השלטונות  נציגי  לו  הראו  אחת  פעם  כי  ציין  דבריו  כדי  תוך  בקהיר.  הכנסת  בית 
בנבכי לו  רב  ידיו  אשר  גליס  ישראל  הרב  התוכנית  מנחה  תניא.  ספרי  ובהם  עתיקים 
היסטוריית ארץ הקודש, הגיב מיד כי יתכן ואלו ספרים שהותיר במקום הרב חיים נאה

שהוגלה למצרים בימי מלחמת העולם הראשונה. 

איני יודע מאיזו שנה ספרי התניא הללו, אבל כדאי לציין כי במצרים היו כמה וכמה
שהוגלו הכתבה  בגוף  הנזכרים  החסידים  היו  לראש  לכל  במקום.  ששהו  חב"ד  חסידי 
בימי מלחמת העולם הראשונה, ומתוכם ר' דוד צבי שניאורסאהן שהיה קשור לרבותינו
נשיאינו, מצאצאי אדמו"ר הזקן. לאחר המלחמה, כאשר הגולים שבו, הוא נותר במצרים

עוד תקופה ארוכה. 

דרכה יצא  וגם  הקודש,  לארץ  בדרכו  במצרים  הריי"צ  אדמו"ר  עבר  תרפ"ט  בשנת 
מארץ הקודש, או אז הגיעה משלחת מיהודי המקום לקבלו וללוותו. 

נאה חיים  ר'  שהה  כאשר  במצרים.  חסידות  לספרי  ומעניין  קדום  מקור  עוד  יש 
של (רבה  חזן  אליהו  הרב  הספרדי  הגאון  גנזי  את  השאר  בין  בדק  הוא  במצרים, 
הנודע הויכוח  ובהם  חסידות  כתבי  גם  ביניהם  ואיתר  תרס"ח),  בשנת  נפטר  אלכסנדריה, 
בין רבי יעקב שמשון משפיטיווקע ל'נודע ביהודה' וכן מאמרי חסידות. את הויכוח הדפיס

הרב נאה מחדש ודברי ההקדמה הסביר על המציאות החשובות: 

בין המלחמה,  בשנות  יד,  כתב  מצאתיו  היום,  לפניכם  נותן  שאני  הזה  "המאמר 
עם יחד  מצרים,  של  באלכסנדריא  ז"ל  חזן  אליהו  ר'  הספרדי  הגאון  הרב  של  הכתבים 
תכריך כתבים של דא"ח כתיבה אשכנזית [אידיש], אשר כפי הנראה עבר דרך אלכסנדריא

אחד מחסידי רוסיה והשאיר אצלו הכתבים על ידי איזו סיבה".

תמונת הגרא"ח נאה 
שהיתה תלויה בבתי יהודי מצרים

החדשות האחרונות, עיתון הגוליםדו"ח ועד העזרה על גולי ארץ ישראל
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מ-נ-ו-ח-ע-ל-ע
ועכשיו אודות אחותי השניה...

קשרים בבית הרפואה
בפרק האחרון תיארתי את פטירתה 
של  הצעיר  בגיל  ציוועלע  אחותי  של 
נפטרה  ציוועלע  שנים.  אחת-עשרה 
מרעב בסמרקנד בי' כסלו תש"ג. לצערי 
עוד לפני פטירתה של ציוועלע, הסתלק 
גם  ז"ל,  ליפא  אליעזר  ר'  אבי  מהעולם 
 40 בגיל  נפטר  הוא  לב.  וממחלת  מרעב 

בי"א כסלו תש"ב.

ל"בית  הלך  שאבי  אחרי  שנה  חצי 
וכבר  בסמרקנד  הרפובליקני"  הרפואה 
החולה  שלבו  כיוון   – משם  שב  לא 
ינקו  מסביב  והסבל  והרעב  מבפנים 
אחותי  החלה   – ממנו  החיות  מעט  את 
כבה,  נר  כמו  לדעוך,  מנוחה,  השנייה, 
אוכלים  לא  כאשר  הרעב.  ממחלת 
הקיבה  מפסיקה  ארוך,  זמן  במשך 
 – משהו  אוכלים  וכשכבר  לפעול, 
כראוי.  המזון  את  מעכלת  לא  הקיבה 
הולך  והגוף  בגוף,  נטמע  לא  המזון 

מצטמק ומתייבש.

הן זיידע-רב והן אימי חפשו בדרכם 
מיני  כל  התקיפה  זאת  ועם  השקטה 
הזיידע- מנוח'לה.  את  להציל  דרכים 

אף  לאן?  לאן-שהוא.  הולך  היה  רב 
פעם לא ידעתי. רק ראיתי שהזיידע-רב 

רובל,   40 רובל,   30  – כסף  לאמא  נותן 
ולפעמים יותר. איפה הוא השיג את זה 
רובל- ושום  עבדה  לא  אמא  ידעתי.  לא 

פרנסה לא נכנס הביתה.

ולא  ביום  לא  שקטה  לא  אמא 
מעומק  ובבקשות  בתחנונים  בלילה. 
רופא  ועוד  לרופא  הגיעה  היא  הלב 
החימר  לבקתת  אותם  וגררה 
האוזבקית הזעירה. הרופאים אמרו פה 
אחד: לצערנו בית הרפואה הוא הסיכוי 

היחיד שמנוחה תישאר כאן...

ל"חכם"  מייד  הלך  הזיידע-רב 
קרובה  היכרות  לו  שהייתה  בוכרי, 
באיזור  הקטן  הרפואה  בית  מנהל  עם 
בית- העתיקה.  סמרקנד  של  היהודי 

רעב  חולי  וגדוש  מלא  היה  הרפואה 
מיטה  עוד  פנימה  דחסו  אבל  ומגיפה. 

קטנה והכניסו את אחותי.

אמא הייתה בבית הרפואה עם בתה 
כמה שרק איפשרו זאת. אבל מצבה של 
הקיבה  השתפר:  לא  החולה  מנוחל'ה 
לא מעכלת כראוי והגוף מצטמק והולך. 
תוספת  מהבית  מביאה  הייתה  אמא 
היה  יכול  שרק  מה  לבן,  לחם   – מזון 
אורז  מעט  שהוא,  מהיכן  להשיג  סבא 
מאד,  מעט  אכלה  מנוח'לה  מבושל. 

לא  אמא  המחרת  ליום  אופן  ובכל 
מצאה דבר מהאוכל שהביאה.

רק חתיכה קטנה...
צריכה  הייתה  אמא  החמישי  ביום 
ללכת לאן שהוא לשעות ארוכות, והיא 
לבן  לחם  חתיכת  להביא  אותי  שלחה 
עטפתי  מנוח'לה.  עבור  הרפואה  לבית 
שלא  כדי  עיתון,  בדף  הלחם  את  היטב 
בית  הלחם.  אל  להגיע  קל  כל-כך  יהיה 
הרפואה לא היה כל-כך רחוק מהבקתה 
שלי, והתחלתי לצעוד בצעדים מהירים, 
לו  יפרוץ  שלא  עצמי...  את  לבלבל  כדי 

החשק ממנו כל-כך פחדתי.

הרי הייתי בעצמי כל– כך רעב...

התגנבה.  זאת  בכל  התאווה  אבל 
לפתוח  החלה  עצמה  בכוח  כמו  היד 
ולהתקרב  אחד,  בצד  העטיפה  את 
נגעו  שהאצבעות  איך  אבל  הלחם.  אל 
לאחור.  היד  את  באחת  משכתי  בכיכר, 
עבור  החולה,  האחות  עבור  הלחם  אוי, 
לא,  ממנה",  אגנוב  אני  מנוחל'ה – "אז 
למרוט  רק  לא,  לשבור;  רק  לגנוב,  לא 
צורך  אין  ומסתמא  כלום;  זה  פירור... 
חתיכה כל כך קטנה  ליטול ידיים עבור 

של לחם...

ליד "כאוז",  עברתי  אז  בדיוק  אבל 
מהר  ירדתי  אוזבקית.  מים  בריכת 
באופן  בבריכה,  ידי  שתי  את  וטבלתי 
בנטלה.  ידיים  נטילת  כמו  דיו  טוב 
שכעת  משונה.  מאוד  רגש  הרגשתי 
ואעשה  עוד  להתאפק  אוכל  לא  כבר 
וכמעט  מהמקום  נקרעתי  "המוציא". 
מאוד  קרוב  כבר  הרפואה,  לבית  רצתי 
ליד  עצרתי  לא  אבל  וֹוְסטֹוְצ'ֶנה.  לרחוב 
בית הרפואה, צעדתי הלאה וידי צבטה 
מהר חתיכה מהכיכר, ובעיניים עצומות 

(למה?) דחפתי לפה.

  בדיוק אז עברתי ליד "כאוז", בריכת מים אוזבקית. ירדתי מהר

ידיים  נטילת  כמו  דיו  טוב  באופן  בבריכה,  ידי  שתי  את  וטבלתי 

להתאפק  אוכל  לא  כבר  שכעת  משונה.  מאוד  רגש  הרגשתי  בנטלה. 

עוד ואעשה "המוציא". נקרעתי מהמקום וכמעט רצתי לבית הרפואה, 

כבר קרוב מאוד לרחוב וֹוְסטֹוְצ'ֶנה. אבל לא עצרתי ליד בית הרפואה, 

עצומות  ובעיניים  מהכיכר,  חתיכה  מהר  צבטה  וידי  הלאה  צעדתי 

(למה?) דחפתי לפה.
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 – הרפואה  בית  ברובע  הסתובבתי 
רצתי,  כמעט  ופתאום  נעמדתי,  פתאום 
ולא   – חתיכה  עוד  קורע  כך  כדי  ותוך 
יותר! אבל שוב היד הרועדת צבטה את 

הלחם...

אבל, גוואלד! די! לא יותר...

עוד  הלחם  של  הקטנות  החתיכות 
הרעב  דווקא  אבל   – הרעב  את  הגבירו 
המכרסם הטיל בי פחד, בושה, הרגשתי 
מלמעלה,  נראים  בלתי  במבטים 
שחלפו  הבוכרים  אפילו  מהעננים. 
הנה  גנב;  על  כמו  בי  הביטו  פני  על 
אחריו  ומחמר  חמור  המוביל  האוזבקי 
החודרות  עיניו  ובשתי  קשה  מקל  עם 
ַקַרְּבצ'ּוק (גנב  אותי...  לדקור  מוכן  הוא 
צדו  את  מעט  ישרתי  כבר  באוזבקית). 
לבית  רצתי  וממש  הלחם  של  המרוט 

הרפואה.

עדות אילמת
להכנס  לי  נתנו  לא  הרפואה  בבית 
הרגשתי  אחותי.  שכבה  שבו  לאולם 
להסתכל  יכול  הייתי  לא  אופן  שבכל 
לי  הייתה  גם  אבל  בעיניים.  למנוח'לה 
לסבא  בפנים,  לאמא  להסתכל  בושה 
נגררתי  כושלות  ברגליים  וכמעט   –
נרגשת  מאוד  הייתה  אמא  הביתה. 
ולא  להכנס  לי  נתנו  שלא  מהעובדה 

ראיתי את מנוח'לה, היא אמרה.

את  לראות  חייבת  אני  איתי,  בוא 
מנוח'לה שלי, למה לא נתנו לך להכנס? 

זה לא מוצא חן בעיני!

לבית  ללכת  מיהרנו  ואני  אמא 
הרפואה וגם את אמא לא רצו להכניס. 
וביקשה  התעקשה  מאוד  היא  אבל 
מה,  לזמן  להכנס  לה  שיתנו  בתחנונים 
המלא  לאולם  נכנסנו  רגעים.  לכמה 
רגועה.  ישנה  שמנוח'לה  וראינו  והגדוש 
ולא  אותה  להעיר  רצתה  לא  אמא 
רצתה לעזוב. זמן רב ניסו לגרש אותנו, 
התרגזו עלינו עד ששתי אחיות מבוגרות 

הוציאו את אמא.

ראיתי   – בלב  פעימה  הרגשתי  ואני 
הקטן  השולחן  על  מונח  שהיה  שהלחם 
מרוט  וכך  בו;  נגעו  לא  מיטתה  ליד 
כמו  בדיוק  אחד  בצד  מכוערת  בצורה 

שמסרתי אותו קודם.

הלחם  מנת  את  אכלתי  ערב  אותו 
החמוצה  הגבינה  ומעט  שלי  האוזבקי 

וחודשים  שבועות  באותם  כרגיל.  שלא 
לרגע;  לא  אפילו  שבע  הרגשתי  לא 
אפילו לא כאשר פעם מישהו מהידידים 
נתנו  שם  טוב  כל  מלא  לבית  אותי  סחב 
לי הרבה אוכל. גם אחרי שחזרתי מבית 
הרפואה לא הרגשתי שום שובע – אבל, 
לי  הייתה  הוכהה;  המייסר  הרעב  גם 
בחילה ועד שנרדמתי ניקרה בי מחשבה 
אני  כמה  עד  מעופש  ורגש  טורדנית 
חושב  שלא  מנוול,  אגואיסט,  גס,  "יש" 
אפילו על אחותו החולה... מדוע העניש 

אותי הקב"ה באופי כזה?

"מי ברעב"...
לבית  בבוקר  באנו  ואני  כשאמא 
מין  הבן,  והן  אמא  הן  הרגשנו,  הרופא 
נראה  מאוד!  רע  משהו   – בלב  רעד 
שהיא  במבטים  האחות,  של  בעיניה 

שלחה אל אמא.

רצנו מהר לקומה השניה של האולם 
כבר  היא  אבל  שכבה.  שמנוח'לה  היכן 
הצביעה  מילים  בלי  שם.  הייתה  לא 
בפרוזדור,  צרה  מיטה  על  האחות 
אמא  נשארה  רגע  בסדין.  מכוסה 

חצי  קרועות  בעיניים  כקפואה,  לעמוד 
מעולפות, אבל מיד התעשתה ונעצה את 
נורא  ובקול  בפניה,  אצבעותיה  צפורני 
צעקה "ילדתי, מנוח'לה, מ-נ-ו-ח-ל-ה", 
ועפה אל המיטה השליכה את עצמה על 

הגופה המכוסה ופרצה בבכי חנוק.

חשתי  בעיניים.  חושך  נעשה  לי 
לא  באמא.  ונאחזתי  להתעלף  כעומד 
או  הסדין  את  גילתה  אמא  אם  ראיתי 
ידיים,  הרבה  ידיים,  ראיתי  רק  לא. 
מהמיטה  אותה  וסוחבות  מושכות 
חולה,  כנראה  בוכרי,  יהודי  המכוסה. 
שהיא  איזו  לי  ו"שר"  ידי  את  ליטף 
בקולות  יהודיות  נשים  כמה  תפילה, 

בכי, פכרו ידיהן ונענעו בראשן...

בבלבול  אצלי  היה  הלא  שקרה  מה 
עמוקה.  בתרדמה  הייתי  כאילו  גדול, 
נשאר  היום  באותו  שהתרחש  מה  כל 
שעוד  שחורה,  פקעת  אפל,  כזכרון  לי 
יותר השחירה בגלל כיכר הלחם הלבנה 
והכאב  הצער  כל  שלמרות  המכורסמת 
שמתי לב אליה ליד מיטתה של אחותי.

בגיל   ,(1942) תש"ג  כיפור  יום  ערב 
שלוש עשרה, יצאה נשמתה בסמרקנד.

  .לי נעשה חושך בעיניים. חשתי כעומד להתעלף ונאחזתי באמא

ידיים,  ראיתי  רק  לא.  או  הסדין  את  גילתה  אמא  אם  ראיתי  לא 

הרבה ידיים, מושכות וסוחבות אותה מהמיטה המכוסה. יהודי בוכרי, 

נשים  כמה  תפילה,  שהיא  איזו  לי  ו"שר"  ידי  את  ליטף  חולה,  כנראה 

יהודיות בקולות בכי, פכרו ידיהן ונענעו בראשן...
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הנורמה האמיתית עבור יהודי היא: מה שמתאים לנשמה, 
לאלוקות,  קשר  היא  שמהותן  הנהגות  רק  אומרת  זאת 
לתורה, לרבי, למשיח. ואם ח"ו אין במעשיו קשר לדברים 
הוא  יהודי  עבור  הנורמאלי  המקום  קליפה.   זו  הרי   – אלו 
הקדושה ולא הקליפה, כי כל מה שאינו קדושה הוא מקום 
אשכנזי  חיים  הרב  של  מאמרו   • ליהודי  ולא  לגוי  מתאים 
עבור  שהכין  מאמרים  עשרות  מתוך  נוסף,  מאמר   – ע"ה 
'בית משיח' והתגלו לאחר פטירתו • יהיו הדברים נר לזכרו

מה "נורמאלי" 
עבור יהודי?

רוח שטות
עובר  אדם  "אין  בחז"ל:  נאמר 
רוח  בו  נכנסה  כן  אם  אלא  עבירה 
נוהג  אדם  כאשר  כלומר,  שטות". 
נגרם  הדבר  תורה  פי  על  שלא  בהנהגה 
רוח  אותה  היא  מה  שטות.  רוח  בשל 
נכונה  לא  וחשיבה  דעה  זוהי  שטות? 

כשל שוטה. 

(בתניא  מבאר  הזקן  אדמו"ר 
מהותה  את  בדא"ח)  מקומות  ובריבוי 
של  החשיבה  שבה   – זו  שטות  רוח  של 
אין  כי  סבור  והוא  מעוותת,  החוטא 
עבירה,  יעבור  הוא  אם  כך  כל  נורא  זה 
תשובה.  לעשות  כך  אחר  כשניתן  בפרט 
הוא  טבעו  שבעצם  יודע  יהודי  אותו 
סבור  והוא  מהבורא  להיפרד  יכול  אינו 
בינו  לפירוד  גורמות  אינן  עבירותיו  כי 
שאינו  החשיבה  שבשמים.  אביו  לבין 
נעשה נפרד – זוהי הרוח שטות. כי הוא 
גם  וישר  כשר  יהודי  נשאר  שהוא  סבור 

אם עשה עבירה זו או אחרת.

השוטה – אינו יודע ששוטה הוא
 – קטן  ילד  גם  איך  לראות  מעניין 
כראוי,  שלא  מעשה  שעשה  כשנתפס 

לפלוני  'מדוע  היא:  הראשונה  תגובתו 
כלום?'  אומרים  לא  דבר  אותו  שעושה 

או: 'כולם מתנהגים כך'. 

מהוות  אלו  התבטאויות  אין 
רואה  הוא  כך  אלא  מצידו,  התחמקות 
שאין  חושב  הוא  הדברים,  פני  את 
הם  אלא  דופן,  יוצאת  הנהגה  במעשיו 

מתאימים לכלל. 

הסביבה  ליהודי,  בנוגע  הדבר  כן 
הדברים  את  לו  מכתיבה  חי  הוא  בה 
הוא  ולכן   – כנורמה  בעיניו  הנראים 
סובר שאינם מנתקים אותו מן הבורא. 
היא  הנורמה  שבה  בחברה  חי  הוא  אם 
כבוד  אחר  רדיפה  בכסף,  השקעה 
מסוימת  ושתייה  אכילה  או  ומעמד, 
במקומות יוקרתיים – אזי הדבר יראה 
לו 'נורמאלי'. משום שהוא מתאים את 
עצמו לחברה שלו, ולא רואה בכך שום 

שלילה או חריגה.

החסידית,  האימרה  שאומרת  כפי 
חוץ  החולים,  כל  את  ירפא  שמשיח 
מה  ומדוע?  והמשוגעים.  מהשוטים 
נשתנה מצבם שלא יזכו לרפואה? אלא, 
אל  יבוא  מה  דבר  לו  שכואב  מי  כל 
המשיח ויצביע ויאמר: זה כואב לי! אך 
דבר,  להם  כואב  לא  והמשוגע  השוטה 

לדעתם הם הבריאים בנפשם, וכל שאר 
אם   – והמשוגעים  השוטים  הם  העולם 

כן כיצד יתרפאו?! 

להכיר  האדם  על  תחילה  כן,  אם 
מעשיו  כי  להבין  שוטה,  שהוא  בכך 
מנוגדים להוראותיו של ה' – ומפרידים 
לא  שבהמה  כשם  הקב"ה.  מן  אותו 
לא  היא  אם  אלא  האש –  לתוך  תקפוץ 
נורמאלית, כך גם יהודי לא יקפוץ לאש 
נורמאלי,  לא  הוא  אם  אלא   – התאווה 

משום שנכנסה בו רוח שטות. 

שוטה קטן או שוטה גדול 
הריי"צ,  אדמו"ר  בשם  אומרים 
משוטה,  צוחק  העולם  מדוע  ששאל 
והרי הוא בעל מום מלידה כמו כל שאר 
בעלי מומים, וכפי שאין זה ראוי לצחוק 
שוטה.  על  ללגלג  אין  כן  מום,  מבעל 
הקב"ה  הריי"צ:  אדמו"ר  זאת  הסביר 
וצמח  גדל  והוא  קטן,  שוטה  אותו  ברא 
השטות  של  התוספת  ועל  גדול,  לשוטה 
שנולד  מי  כן  שאין  מה  צוחקים.   – הזו 
זה  אין  ירחם),  (ה'  רגל  או  יד  חסר  ח"ו 
או  קטנה  יד  לו  חסרה  אם  לגביו  משנה 

גדולה ל"ע. 
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 – השטות"  ל"רוח  בנוגע  הדבר  כן 
שאנו  כזה  במצב  אותנו  ברא  הקב"ה 
הנשמה  ירידת  עצם  כי  קטנים,  שוטים 
בעולם  הגוף  בתוך  הנשמה  והימצאות 
רוח  בנו  שתהיה  גורם  עצמו  זה  הזה, 
העלם  מלשון  הוא  העולם  כי  שטות. 
יחסיו  את  לשקול  לאדם  גורם  הוא   –
עבירה  זו  מתי  ולבחון:  הקב"ה,  עם 
רצינית,  פחות  עבירה  זו  ומתי  רצינית, 
חמור  לניתוק  (ח"ו)  יגרמו  מעשי  מתי 
מה', ומתי אתנתק פחות. כל השיקולים 
שוטה  של  הזרות  מחשבותיו  הם  הללו 
שבאה  שהשטות  אומרת  זאת  קטן. 
עדיין   – הגשמי  גופו  של  תולדתו  מטבע 
ולא  להפריכה,  בקלות  וניתן  קטנה, 

להתנתק מן הקב"ה. 

המגיד  הרב  לגבי  שמסופר  כפי 
אצל  תלמיד  שבהיותו  ממעזריטש, 
אך  רבו.  אחרי  הרהר  טוב  שם  הבעל 
ולשאר  למגיד  הבעש"ט  שהראה  לאחר 
תלמידיו את הנעשה בעולמות העליונים 
עדיין  אך  רבו.  מעשי  את  המגיד  הבין 
נקפו ליבו על שהרהר אחריו, שהרי כבר 
במדרגת  אך  רבי,  לא  אמנם  צדיק,  היה 
צדיק, ואיך יתכן שהרהר אחר רבו. עד 
שבו  מחזה,  המגיד  ראה  אחת  שפעם 
מלמד  רבינו  ומשה  עדן  בגן  נמצא  הוא 
חומש לתינוקות של בית רבן. משה למד 
תמהו  והתלמידים  וירא,  פרשת  איתם 
על הכתוב שם "ותצחק שרה בקרבה" – 
הייתכן  ושאלו:  בן,  שתלד  הבשורה  על 
משה  להם  ואמר  האמינה?!  לא  ששרה 
רבינו, שהרהור זה הוא מצד הגוף, ואף 
זה  מחזה  גשמי.  גוף  הוא   – קדוש  גוף 
הרגיע את המגיד הוא הבין שאף לאדם 
מחשבות  לעלות  יכולות  ביותר  נעלה 

והרהורים לא ראויים. 

אחד  כל  בורא  הקב"ה  כן,  אם 
ללעוג  צורך  ואין  קטן,  שוטה  מאיתנו 
שלנו  העבודה  כך.  על  לתמוה  או  לכך 
שהשטות  לשמור  היא  הזה  בעולם 
תגדל  לא  הגוף,  שמצד   – הזו  הקטנה 
ידי  על  כי  גדולה.  לשטות  ותתפתח 
עלולים  אנו  שלנו  החופשית  הבחירה 
שהיא  כך  הזו,  שטות  הרוח  את  לפתח 
זרה  מחשבה  של  בגדר  רק  תהיה  לא 
אלא תעבור להעמקת הדעת ועד להבנה 
זאת  זו.  הבנה  פי  על  חיים  בה  אנושית 
והקטנה  הטבעית  שהשטות  אומרת 
הפכה לשטות גדולה, ועל שוטה גדול – 

יש מה לצחוק...

לא  מישיבה  תלמיד  לי  סיפר 
אמר  שם  הרמי"ם  שאחד  חסידית, 

שקוראים  ומצחיק  קטן  ספר  שיש  לו 
תסתכל  ואל  תביט  ואל   – תניא  לו 
לאותו  הוסבר  לכך,  כתשובה  בו. 
התניא  שספר  אמנם  שנכון  תלמיד, 
יצחק  לוי  ר'  של  כמאמרו  קטן,  הוא 
הצליח  איך  "פלא  מבארדיטשוב: 
מחותנו  שהיה  הזקן  (אדמו"ר  מחותני 
שלהם  הנכדים  כי  יצחק  לוי  ר'  של 
של  ריבונו  להכניס  ביניהם)  התחתנו 
קטן",  כך  כל  בספר  גדול  כך  כל  עולם 
והוא גם כן מצחיק, כי הוא עושה צחוק 
מהרוח שטות שבאה מהנפש הבהמית. 

להתרומם מעל ל"חמור"
שטות  רוח  כניסת  נגד  העצה  מהי 
זו? לא בודקים נורמה בין הבריות בכדי 
אלא  יהודים,  בין  נורמה  זה  אם  לידע 
 – ליהודי  מתאים  הדבר  האם  בודקים 
אבינו  שאברהם  כפי  הקב"ה.  של  לבנו 
לכם  "שבו  ולאליעזר:  לישמעאל  אמר 
חז"ל:  כך  על  אומרים  החמור"  עם  פה 
"עם הדומה לחמור". ומאימתי קובעים 
את הנורמה לבני אדם לפי מה שמקובל 
שהיה  אליעזר  ואפילו  חמורים?!  אצל 
כאן  נקרא  רבו"  מתורת  ומשקה  "דולה 

עם הדומה לחמור.

מלמד  שבו  "ומעיין"  בקונטרס 
להתמודד  כיצד  הרש"ב  אדמו"ר  אותנו 
עולם  תאוות  בענייני  היצר  פיתויי  עם 
תתקרבו  אל  אומר:  הוא  אין  הזה, 
כך.  על  שתענשו  משום  העולם  לפיתויי 
נעים  טוב,  זה  נכון,  אומר:  הוא  אלא 
ישראל.  עם  עבור  לא  אך  וכדו',  ונחמד 
רק  ונחמדות  טובות  הם  העולם  הנאות 
נשמה.  לו  ואין  מישראל  לא  שהוא  למי 
נשמה  עם  כיהודים  נבראנו  אנו  אך 
אין  בעבורנו  אלוקה",  "חלק  שהיא 

העולם הזה טוב ונעים.

כפי שלא ניתן לילד קטן את אותם 

מאכלים, משחקים או טיולים הניתנים 
לא  להיפך,  וכן  ממנו,  ולמבוגר  לגדול 
של  ממשחקיו  להנות  ממבוגר  נצפה 
מתאימים  הם  הקטן  שלילד  אף  ילד. 
ביותר, ואם אינו מעוניין בהם כלל הוא 
האם  לבחון  כדי  אחריו,  בדיקה  דורש 
לגילו.  בהתאם  היא  שלו  ההתפתחות 
אך המבוגר – אם ירצה דברים ותאוות 
לטיפול  זקוק  הוא  ח"ו  הרי  ילדותיים, 
משום  הנפש,  לבריאות  במכונים  דחוף 

שאין זה נורמאלי עבור הגיל שלו.

האם  לבחון  האדם  על  לכן, 
כנורמאליים  בעיניו  הנראים  הדברים 
כיהודי.   – עבורו  מתאימים  אכן  הם 
ביו"ט:  בתפילות  שאומרים  כפי 
ורוממתנו  העמים  מכל  בחרתנו  "אתה 
"וקדשתנו  כך  ואחר  הלשונות"  מכל 
להבין  האדם  על  כל  קודם  במצוותיך". 
מכל  ברוממות  עצמך  את  ולהעמיד 
העמים והלשונות – ואחר כך הוא יכול 

להתחבר אל הקב"ה ע"י המצוות.

הזקן,  אדמו"ר  של  בשמו  מסופר 
חסיד  שהוא  החסידים,  אחד  על  שאמר 
משום  שלו.  הגאווה  מידת  בזכות 
אותו  לפתות  ניסה  שהיצר  פעם  שבכל 
"אתה  לו:  אומר  חסיד  אותו  היה 

אדמו"ר  של  חסיד  אני  אך  צודק,  אולי 
לא  הזקן  אדמו"ר  של  ולחסיד   – הזקן 
מתאימה הנהגה שכזו". כלומר, הגאוה 
הזקן  אדמו"ר  של  חסיד  שהוא  כך  על 

שמרה עליו שלא יחטא. 

את  בכיסו  חסיד  מחזיק  כך  לשם 
שעצם  בגלל  הן  מה"מ,  הרבי  תמונת 
ואומץ  חיזוק  נותנת  הקודש  פני  ראיית 
פני  מראה   – ובנוסף  האלוקית,  בנפש 
לעצמו  להזכיר  לאדם  מסייע  הקודש 
של  כחסיד   – ממנו  הנדרש  המעמד  את 
הרבי מה"מ, ומסייע לו שלא לרדת ח"ו 

מהנורמה המתאימה לו. 

אביו  של  דיוקנו  שדמות  יוסף,  כמו 
פני  ציור  כך  מלחטוא,  אותו  הצילה 

  מעשיו כי  להבין  שוטה,  שהוא  בכך  להכיר  האדם  על  תחילה 

כשם  הקב"ה.  מן  אותו  ומפרידים   – ה'  של  להוראותיו  מנוגדים 

כך  נורמאלית,  לא  היא  אם  אלא   – האש  לתוך  תקפוץ  לא  שבהמה 

גם יהודי לא יקפוץ לאש התאווה – אלא אם הוא לא נורמאלי, משום 

שנכנסה בו רוח שטות.
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כפי  החטא.  מן  מציל   – מה"מ  הרבי 
לחסידים  פעמים  כמה  אמר  שהרבי 
בזמנים  הרבי  פני  את  שיציירו  שונים – 

קשים, והדבר יסייע להם.

להיות יהודי 'נורמאלי'
לאיזה  לעצמו  להגדיר  צריך  האדם 
 – משתייך  הוא  ונורמה  חברה,  זרם, 
של  חייליו  של  לזרם  להשתייך  ועליו 
הוא,  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך 
היהדות  את  יוביל  הוא  זו  הגדרה  ולפי 

שבו. 

לנו  המתאימים  והנורמה  הזרם, 
בעת   – מלמעלה  נקבעו  כבר  כיהודים 
אלוקה  "חלק   – הנשמה  לנו  שניתנה 
ניתנה  ואחד  אחד  לכל  אמנם  ממעל". 
השווה  הצד  אך  נשמה,  של  אחרת  רמה 
עד  דרגות  כל  "מראש  הנשמות  כל  של 
ה'  בהם  שמאיר  הוא:  דרגין",  כל  סוף 
אחד. כי אם לא קיים בהם ה' אחד, אין 

אלו נשמות, אלא נפשות וחיות.

כך שהנורמה האמיתית עבור יהודי 
שהיא  לנשמה,  שמתאים  מה  היא: 
ה'.  אחדות  בה  ושמאיר  אלוקה,  חלק 
החיות  את  לנשמה  ייתן  לא  דבר  שום 
אם  ורק  אך  אלא  האמיתיים,  והסיפוק 
הוא  הקדושה  צד  הקדושה.  מצד  זה 
יתברך,  מקדושתו  והמשכה  השראה 
המבטאות  הנהגות  רק  שפירושו 
קשר  היא  שמהותן  ה',  קדושת  את 
ואם  למשיח.  לרבי,  לתורה,  לאלוקות, 
אלו–  לדברים  קשר  במעשיו  אין  ח"ו 

הרי זו קליפה. 

עבור  הנורמאלי  המקום  כן,  אם 
הקליפה,  ולא  הקדושה  הוא  יהודי 
מקום  הוא  קדושה  שאינו  מה  כל  כי 
שמביט  אף  ליהודי.  ולא  לגוי  מתאים 
שנמצאים  פרצופים  הרבה  ורואה 
לו  מוכרים  הם  האלו  והפרצופים  שם 
שהם  עליהם  רחמנות  הרי  כיהודים, 
נמצאים במקום הלא נכון, שהוא הפכי 
לגמרי למקום שבו היו צריכים להמצא. 
בתוך  איתם  "השוכן  נאמר  כך  על 

טומאתם". 

וסיפר  שבא  אחד  על  מספרים 
יהודי  בפריז  שראה  כך  על  בתדהמה 
עם  ורקד  חזיר  שאכל  נורמאלי,  לא 
דבר  זה  הרי  חבריו:  לו  אמרו  גויות. 
רואה  היית  אילו  ביותר,  נורמאלי 
זה  חזיר –  עם  ורוקד  גויות  אוכל  אותו 
 – הנידון  בנושא  גם  כן  נורמאלי...  לא 
שרואה  על  ולהצטער  לבכות  במקום 
הוא   – וכבהמה  כגוי  נוהג  אחר  יהודי 

ואזכה  ייתן  מי  אומר  ואף  בו,  מקנא 
לכך... 

של  להנהגתו  דומה  זו  התנהגות 
וחיפשו  חולני,  שיכור  שהיה  אדם 
דרכים איך להוציאו מהנהגה כזו. פעם 
בעפר  מתפלש  שיכור  מישהו  לו  הראו 
"תראה  לו–  ואמרו  בביצה,  ומתגלגל 
על  יתר  שותה  כשאתה  נראה  אתה  איך 
לשיכור  אדם  אותו  רץ  תיכף  המידה!"  
באוזן.  משהו  לו  ולחש  אליו  והתכופף 
וענה:  לו?  אמרת  מה  חבריו:  שאלוהו 
טוב  משקה  השיג  היכן  אותו:  שאלתי 

כל כך...

את  מבארת  החסידות  תורת 
אשור  בארץ  האובדים  "ובאו  הפסוק: 
שמצרים,   – מצרים"  בארץ  והנידחים 
שהם  ויודעים  בגלות  שהם  אלו  הם 
לא  שהם  יודעים  אומרת  זאת  בגלות, 
לוותר  להם  קשה  אך  הנכונה,  בנורמה 
אשור,  כן  שאין  מה  מכך.  ולהשתחרר 
כי  "באושרי  כנאמר  עונג,  מלשון  הוא 
שנהנים  לאלו  הכוונה  בנות".  אשרוני 
מהמשקה  כמו  הגלות  של  מהמיצרים 
שיכור  וכשרואים  טירוף,  כדי  עד  הזה 
שום  בזה  רואים  אין  בלכלוך  מתפלש 
עצום  אושר  אלא  שפיות,  ואי  שלילה 
פעם  ששאלו  כפי  הנפלא.  מהמשקה 
מהמשקה,  נהנה  אתה  איך  שיכור 
רק  צורב  זה  וענה,  וצורב?  מר  זה  הרי 
זה  כך  אחר  אך  הראשונות,  בכוסות 

נהיה כל כך טוב שאין כדוגמתו. 

כאשר האדם לא רואה שום חיסרון 
לרוח  מתאימה  שאינה   – כזו  בהנהגה 
עד  מוכיח  זה  הרי  יהודי,  של  ולנורמה 
והסוף  עליו.  שולטת  שטות  הרוח  כמה 
יהיה שגם אם ירקוד עם חזיר ויאכל... 
גם כן לא ירגיש שלא בנוח. להיפך, ירוץ 
מסעדות  כאלו  משיגים  היכן  לשאול 
ומקומות בילוי מעניינים והיכן משיגים 

כזה ביגוד אופנתי חסר צניעות וכדו'. 

הנפש  של  לשפלותה  גבול  אין 
הראשונות  שבפעמים  אף  הבהמית, 
את  חשים   – בנוח  שלא  מרגישים 
שנמצאים  ויודעים  מצרים,  של  הגלות 
אך  לגויים,  שמתאימים  במקומות 
כבר  ראשונות  פעמים  כמה  לאחר 
הגמרא:  כמאמר  לנורמה.  הדבר  נהפך 
לנורמה  נהפך   – כהיתר"  לו  "נעשית 

מחויבת בחיי העולם הזה. 

אור ירוק לגוי = אור אדום ליהודי
היחידה  העצה  לעיל,  כנזכר  לכן, 

חיים  שצורת   – במסמרות  לקבוע  היא 
רק  היא  ליהודי  המתאימה  היחידה 
יותר  ועוד  היהודי,  ערוך  השולחן  פי  על 
נהגו  שבו  החסידי –  ערוך  שולחן  פי  על 

חסידים מקדמת דנא. 

העיתים,  שנשתנו  נכון  אמנם 
ולא  ועגלה,  בסוס  כיום  נוסעים  ולא 
פירות  טומנים  ולא  בידיים,  מכבסים 
אותם  לשמור  מנת  על  באדמה  וירקות 
מה  כל  אך  שימוש.  מכלל  יצאו  שלא 
שקשור להנהגה בתור יהודי – צריך על 
זה הכשר. זאת אומרת לוודא שאין זה 
הקדושה,  מגדר  שיוצאת  ופעולה  חפץ 
שתשתווה  לכך  לגרום  עלול  הדבר  ואין 
הדבר  שאם  משום  העולם.  לאומות 
תמרור  אומרת  זאת   – הגוי  עבור  טוב 
עבור  אדום  תמרור  זהו  הרי  לגוי,  ירוק 

היהודי. 

בעולם  שמקורו  הדבר  עצם  כלומר, 
לעצור  ליהודי  לגרום  צריך  כבר  הגויי 
עצמו:  את  לשאול  עליו  היטב.  ולבדוק 
קדושה  לתוספת  אותי  יביא  זה  דבר 
הוא  האם  ה'?  בעבודת  לתוספת  או 
יגרור חיזוק באמונה ברבי ובמשיח? או 

להיפך ח"ו. 

ר' מענדל פוטרפס היה אומר בלשון 
שהיה  יהודי  ברוסיה  שהיה  מליצה, 
יכולת,  בעל  היה  לא  שלי  אבא  אומר: 
אך אני בעל יכולת יותר ממנו. אבא שלי 
 – בוקר  לפנות   4 אחרי  לישון  יכל  לא 
ואני כן יכול, אבא שלי לא יכל להתפלל 
וללמוד  למקווה  כן  לפני  להשכים  בלי 
לא  שלי  אבא  יכול.  כן  ואני   – דא"ח 
לאכול  לביתו  התפלה  אחרי  לרוץ  יכל 
נשאר  היה  אלא  במסחרו  להתעסק  או 
בביה"כ ולומד מעט – ואני כן יכול, וכן 

הלאה והלאה. 

כלומר, האבא חי בנורמה כזו שבה 
וכו',  דא"ח  ובלי  מקווה  בלי  אפשר  אי 
אך הוא חי בנורמה כזו שאפשר בלי כל 
הדברים הללו, ולא רק אפשר, אלא אף 

זה נראה טוב ויפה ונורמאלי ביותר... 

בנימין  ר'  החסיד  על  מסופר 
אדמו"ר  של  גדול  חסיד  קלעצקער, 
לו  היה  בעצים.  סוחר  שהיה  הזקן, 
היה  והוא  עצים,  של  גדול  מחסן  בחצר 
והיוצאים  הנכנסים  על  ומשגיח  עומד 
כמובן  בעצים.  המלאות  עגלותיהם  עם 
ביותר,  גדולה  והמולה  רעש  שם  שהיה 
ומשגיח  שם  עומד  שהוא  כדי  ותוך 
בעניין  בנימין  ר'  התעמק  הנעשה,  על 
בדא"ח ולא הרגיש כלל וכלל מה נעשה 
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את  שהכיר  שם,  העובדים  אחד  איתו. 
סתם  חולם  שאינו  והבין  בנימין  ר' 
בנימין,  "ר'  לו:  ואמר  אותו,  עורר  כך, 
זה  שמע  קריאת  בזמן  הכנסת  בבית 
אך  ה',  אחדות  אודות  לחשוב  המקום 
המקום  זה  אין  בעצים  המסחר  באמצע 
המתאים לכך". ענה לו ר' בנימין: "אם 
 – הכנסת  בבית  אחד  ה'  באמצע  אפשר 
כן,  אם  בעצים,  המסחר  אודות  לחשוב 
אפשר  אי  בעצים  המסחר  בעת  מדוע 

לחשוב על ה' אחד?"

מיהו  הבדל  רואים  אנו  שוב 
לחשוב  השוטה:  ומיהו  הנורמאלי 
באמצע התפילה על העסקים ועיסוקים 
העסקים  בזמן  אך  ח"ו,  הנורמה  זו   –
איננו  זה   – התפילה  תוכן  על  לחשוב 

נורמאלי?! 

מראגאטשוב,  הגאון  על  מסופר 
שהיה פעם באסיפה של רבנים, וביניהם 
מהם,  אחד  מגרמניה.  רבנים  כן  גם  היו 
שהיה מגדולי וחשובי הרבנים, ראה את 
הגאון, שכפי הידוע הנהגתו הייתה שלא 
הסתכל  אחד.  במקום  עמד  ולא  ישב 
והסבירו  כך,  על  בתמיהה  רב  אותו 
רב:  אותו  אמר  עצום.  גאון  שהוא  לו 
מבואר  כן  נורמלי".  לא  הוא  "אבל 
היה  שהנביא  לכך  הטעם  את  בחסידות 
היה  הנבואה  בעת  כי  משוגע,  נקרא 
בהתפשטות הגשמיות, זאת אומרת, לא 
נחשב  כן  ועל  העולם,  של  בנורמה  נהג 

כאינו מבני אנוש הנורמאלים.

הרצונות מנוגדים 
ולא רק הדעות מנוגדות 

וויכוח  שישנו  מכך  יוצא  כן,  אם 
מיהו  היצרים:  שני  בין  ומקדם  מאז 
שטות".  ה"רוח  בעל  ומיהו  הנורמאלי 
הזקן  אדמו"ר  בדברי  רמוז  זה  רעיון 
איש  ש"לכל  שאומר:  בתניא)  א'  (בפרק 
שתי  שהן  נשמות...  שתי  ישנם  ישראל 
הזקן  האדמו"ר  משנה  ומדוע  נפשות". 
את לשון הפסוק, שקורא להן "ונשמות 
אני עשיתי" והוא קורא להן "נפשות"? 

את  מבאר  ההגדרה  שינוי  אלא, 
שתי  שהן   – הנשמות  שתי  בין  ההבדל 
כלשון  רצון,  מבטאת  הנפש  כי  נפשות. 
או  נפשכם"  את  יש  "אם  הפסוק 
אומרים  כאשר  העם".  אל  נפשי  "אין 
את  בזה  מדגישים  נפשות,  שתי  שישנן 
כך  שונים,  רצונות  שני  בין  שיש  הפער 
כלא  השניה  על  מביטה  נשמה  שכל 
נורמאלית. משום שרצונה ללכת בכיוון 

הוא  הרי  הזה  בכיוון  שלא  ומי  מסוים, 
'לא בנורמה'. 

להבהיר,  הזקן  אדמו"ר  בא  זאת 
בשתי  רק  ולא  נפשות  בשתי  מדובר  כי 
"ונשמות  הנאמר:  שמן  משום  נשמות. 
שמדובר  להבין  היה  ניתן  עשיתי"  אני 
נשמה  הבנה.  של  שונים  אופנים  בשתי 
שד-י  "נשמת  כנאמר:  הבנה  מלשון  זה 
מגדולי  כאלו  שישנם  כפי  תבינם". 
שתי  בין  ההבדל  את  הרואים  ישראל 
על  אך  בלבד.  בהבנה  כהבדל  הנשמות 
פי  על  הוא  לכך  והיסוד  חסידות,  פי 
הוא  הנשמות  בין  ההבדל  האריז"ל, 

שהן שני עולמות שונים לגמרי!

ומציין  הזקן  אדמו"ר  מדייק  לכן 
 – נפשות"  שתי  "שהן  הנשמות:  ששתי 
שאם  משום  זאת  רצונות.  שני  כלומר 
רק  תלוי  הנשמות  בין  שהפער  נחשוב 
בהבנה  מדובר  אם  אף  אזי  בהבנה, 
איזה  למצוא  ניתן  עדיין  הרי  הפכית, 
יוצאים  שניהם  כי  השוה.  צד  שהוא 
הבנה  של  עולם   – עולם  אותו  מתוך 
שכליות,  הוכחות  ועם  שכל  עם  שקשור 
אין  עדיין  אחרת,  מבין  האחד  אם  וגם 

זה שולל את דעתו של הזולת. 

את  כשמגדירים  כן,  שאין  מה 
רצונות  להן  שיש   – כנפשות  הנשמות 
שונים, הרי כשאני רוצה משהו והזולת 
לרצון  מקום  אין  הפוך,  משהו  רוצה 
שכלים  להבין  יכול  אדם  כלל.  הזולת 
דברים  לרצות  יכול  אינו  אך  הפכיים, 

הפכיים. 

הנפש  של  ברצון  חיים  אם  כן,  ועל 
ונפש  לרצון  מקום  אין  האלוקית, 
כן  על  ח"ו.  להפך  וכן  כלל,  הבהמית 
ניתנת  אינה  היצרים  שני  בין  המלחמה 
שהדבר  כפי  שלא  לפישור.  או  לגישור 
שהמרחק  החסידות,  ביאורי  ללא  מובן 
לא  הוא  הרע  והיצר  הטוב  היצר  בין 
מצבים  ישנם  כן  ועל  לגמרי,  הפכי 
הטוב  היצר  בצד  לא  להיות  שיכולים 
אומרת  זאת  הרע.  היצר  בצד  ולא 

רע  רוצה  הרע  היצר  אין  שבהם  מצבים 
או שאין היצר הטוב רוצה טוב, ואפשר 
לחיות כבן אדם שהוא לא רע ולא טוב. 
אצל  שישנם  מובן,  חסידות  פי  על  אך 
כל אדם שתי רצונות הפכיים, ולא ניתן 

להתנהל בגוף שהוא לא טוב ולא רע.

אלוקות,  רוצה   – הטוב  היצר  כי 
צד  ואין  האני,  את  רוצה   – הרע  והיצר 
אני.  ולא  אלוקות  לא  שהוא  שלישי 
שזה  או  הזקן:  אדמו"ר  של  כלשונו 
קדושה או שזה צד אחר – סטרא אחרא 

והוא קליפה. 

כל  האדם  נתון  שבה  המלחמה  זו 
האם   – יאמץ"  מלאום  ו"לאום  ימיו, 
הגוף וכל הסובב אותו יתנהג 'נורמאלי' 
על פי מה שהתורה קובעת, או שישתטה 
מה  פי  על   – השטות"  "רוח  עם 
יקבעו  והפרסומות  השכונה,  שהאופנה, 
לבחור  היהודי  על  הנורמאלי.  מיהו 
הנורמאלי  להיות  חפץ  הוא  מי  בעיני 

ובעיני מי אתה רוצה להיות שוטה. 

הנה  "הנה  של  בתקופה  בעמדנו 
את  ירפא  במהרה  אשר  בא",  משיח 
הרוח  מן  אותנו  ויגאל  תחלואינו,  כל 
האופפת  הגדולה  או  הקטנה   – השטות 

אותנו,

– שלא נהיה כאותו שוטה שמחשיב 
לא  משיח  גם  ואז   – לפיקח  עצמו  את 
תור  להזמין  יבוא  לא  כי  אותו,  ירפא 

אצלו, כי הוא הרי בריא ושלם... 

שכל  היודעים  כאותם  נהיה  אלא 
שטות"  ב"רוח  נלחמים  חייהם  ימי 
המנסה להשתלט עליהם, והם מחפשים 
את הרופא הידיד והמומחה שיתן להם 
את המרשם המתאים שיסייע להתפטר 

משטות זו. 

לבואו  ומייחלים  מחכים  אנו  לכן 
שטות  מרוח  ניפטר  שאז   – ולהתגלותו 
אחת ולתמיד, באופן כזה שנוכל לעמוד 
בפנים,  פנים  המשיח  מלך  הרבי  לפני 

ולשמוע ממנו את עצותיו הברורות. 

  אחד העובדים שם, שהכיר את ר' בנימין והבין שאינו חולם סתם

כך, עורר אותו, ואמר לו: "ר' בנימין, בבית הכנסת בזמן קריאת 

שמע זה המקום לחשוב אודות אחדות ה', אך באמצע המסחר בעצים 

אין זה המקום המתאים לכך". ענה לו ר' בנימין: "אם אפשר באמצע ה' 

אחד בבית הכנסת – לחשוב אודות המסחר בעצים, אם כן, מדוע בעת 

המסחר בעצים אי אפשר לחשוב על ה' אחד?"
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וההכנות  ההתלבטויות  התקדמות  עם  תקציר: 
החדר  לחברי  איתן  מגלה  גדולה,  ישיבה  לקראת 
בינתיים  להמשיך  ולא  לצבא  ללכת  מתכנן  שהוא 
אשמה  רגשות  חשים  השניים  גדולה.  בישיבה 

ויעקב משתתף בשיחה בערנות שמרגיזה את מנדי.

שרירי  כל  את  אחת  בבת  הרפה  מנדי 
גופו וראשו צנח לעבר הכרית. תחושת אבדן 
מבוטל  לא  קורטוב  בליבו  יצקה  השליטה, 
של כעס, שהצטרף להלם הראשוני בעקבות 
הבאה  שבשנה  כך  על  איתן,  של  הודעתו 
ירצה להתגייס לצבא. הייתכן שכולם סביבו 
היסודיות  המוסכמות  בכל  למרוד  החליטו 
נסער  כעת  העומד  לדובי,  לו  מה  ביותר? 
כולו, לאחר שקרע בכוח את הדף המסתורי 
של  פשרה  ומהו  מכיסו?  .רגע  לפני  שהוציא 
הכריז  דובי  עליהם  הללו,  האנשים  רשימת 

שכולם צודקים?

מנדי  השתדל  רגעים,  מספר  לאחר 
בשיחה  לפתוח  וקיווה  עמוקות  לנשום 
עניינית, על מנת לחלץ מדובי את מחשבותיו 
לשיחת  הערב  להיכנס  יצליחו  גם  ואולי 
הבהרה רצינית. הוא הביט לעברו של דובי, 
אחת  במעמקי  שקוע  היה  הלה,  של  ראשו 
רשרוש  רעש  לפי  הפרטי,  ארונו  ממגירות 
נייר  מחפש  שהוא  היה  נראה  הניירות, 

כלשהו.

"זה מאוד לא יפה" פתח מנדי.

עדיין  היה  דובי  של  ראשו  "מה?" 
בתוככי הארון.

"שגם  מנדי,  המשיך  מחליט"  "אתה 
הבחורים  וגם  המונית  נהג  גם  הרבנים, 
למנדי  רק  איתנו?  ומה  צודקים,  שסביבנו 

ולדובי לא מגיע להיות צודקים?..."

אכן  צריך  שהוא  והבין  התעשת  דובי 
להסביר את עצמו. הוא התרומם והסתובב 
לעבר מנדי. "זו הייתה הברקה של 'חכמה'" 
אמר. "עכשיו זה מתבשל ב'בינה' ועוד מעט 
זה יהיה מסודר לי בראש. אני מחפש לרגע 
הרבי  של  מאיגרת  שרשמתי  מקום'  'מראה 

וסביב זה, נעשה סדר".

מנדי הבליע חיוך קל והמתין בסבלנות. 
ישובים  שניהם  היו  דקות,  מספר  לאחר 
את  מצא  שדובי  לאחר  הישיבה,  בחצר 
של  הכרך  את  איתו  והביא  שחיפש  הפתק 

'אגרות קודש' שחיפש.

דובי נשם עמוקות וביקש ממנדי להיות 
כעת  שרצים  המהלכים  בבניית  איתו  שותף 

בראשו. 

רואים  ואני  אתה  זמן,  הרבה  "כבר 
שמשהו בוער אצלי ולא נרגע. גם לעצמי לא 
ואפילו  במילים  זה  את  להסביר  הצלחתי 
הרגשתי  רוצה.  אני  בדיוק  מה  להגדיר,  לא 
נשאר  זה  אבל  משהו,  לקלוט  מתחיל  שאני 
לחפש  ניסיתי  הזמן  וכל  בלבד  בהרגשה 
בעצמי איך להגדיר את זה. יש את הרגעים 
האלו בהתוועדויות, כשאוחזים ממש בתוך 
של  טובות  שעות  כמה  אחרי  האווירה, 
התוועדות. ואז משפיע מסוים פונה למישהו 
בתנועה של תביעה ומסמן עם היד נו!!! בלי 

להגיד כלום. אתה יודע למה אני מתכוון?"

להיזכר  וניסה  עיניו  את  עצם  מנדי 
של  לסוג  מתכוון  "אתה  דומים,  ברגעים 
תתחיל  מעצמך...  "תצא  או  "תתעורר" 
להיות חסיד" וכל המשפטים האלו, רק בלי 

המילים?"

שני  "כאשר  דובי,  אמר  מזה..."  "יותר 
הם  השני,  את  אחד  טוב,  מבינים  חסידים 
יכולים להסתכל בעיניים באמצע התוועדות 
המושגים  כל  את  אחת,  בתנועה  ולהעביר 
כבר  מתוועדים  הם  שעליהם  הרציניים 
לנגן,  אפשר  הזה  המבט  עם  ארוכות.  שנים 
מחזיק  אתה  לשתוק.  סתם  ואפילו  לרקוד 

איתי ראש, או שאני נשמע לא ברור?"

הבנתי,  שלגמרי  להבטיח  יכול  לא  "אני 
אבל את הכיוון אני קולט".

רק  קולט  אני  "גם  דובי,  חייך  "מצוין" 
כל  במשך  עכשיו  הזה.  המסוים  הכיוון  את 
שכאילו  מרגיש  אני  האחרונים,  החודשים 

הזה  העמוק  המבט  את  אליי  מפנה  מישהו 
במילים,  מתפרש  לא  אבל  הכול,  שאומר 
הדגדוג  נעלה,  יותר  למשהו  הזאת  התביעה 
הכול,  להיות  ממני  שדורש  הזה  הפנימי 

העיקר לא מה שאני עכשיו..."

נעצור  "בוא  דובי  דברי  את  קטע  מנדי 
שאתה  במה  גרוע  מה  הזאת.  בנקודה  לרגע 

עכשיו?".

וטוב  נפלא  "זה  בדעתו,  רגע  חכך  דובי 
שלי,  השם'  'עבודת  כל  אבל  מסוים,  לגיל 
בפעם  מתי  ורדודה.  חיצונית  כך  כל  היא 
למשהו  התקרבה  שלי  התפילה  האחרונה 
מתי  מחסיד?  שדורשים  התפילה  מסוג 
בפעם האחרונה ביצעתי בפועל, לפחות חלק 
פעם  בכל  שמופיעות  הרבי  של  מההוראות 

בסוף שיחה שאני לומד???"

שכולנו  ברור  זה  הרפה, "אבל  לא  מנדי 
צריכים להשתפר ותמיד יש באלוקות הרבה 
דרגות לעלות, אף אחד לא חושב שאם אתה 
לא מתפלל 'שחרית' כמו ר' הלל מפאריטש, 

אז אתה פושע".

כדי  לעצמי,  מזיק  לא  אני  ולכן  "נכון 
אני  אבל  בעולם...  הרשע  כוח  את  להפחית 
שהקו  מבין  ואני  הרבה  לעבוד  שצריך  יודע 
הרי  לגמרי.  אחרת  להיות  צריך  הכללי 
מקרה  שבכל  שמכיוון  יגיד  לא  אחד  אף 
הלל  ר'  של  כמו  לתפילה  שייכים  לא  אנחנו 
מפאריטש, אז אנחנו לא צריכים להתאמץ. 
בפרק  שאומר  ה'תניא'  את  מכירים  כולנו 
אדם  כל  מידת  היא  הבינוני  שמידת  י"ד 
תחשוב  עכשיו  ימשוך.  אדם  כל  ואחריה 
כבר  שאנחנו  אחרי  זה,  את  אומר  שהוא 
פרקים,  עשרה  שלוש  לאורך  מבינים, 
אחד  כל  צריך  ולזה  המדובר  הבינוני  מיהו 

לשאוף".

"נו, ו..."

מבלי  עלה  קצת  דובי  של  דיבורו  טון 
משים, "מה נו? אז לי עומדות מול העיניים 
כל הדברים האלו ואני מבין ומרגיש עד כמה 
אני רחוק, עומד מולי המשפיע הזה שבמבט 
התביעה  כל  את  מעביר  הוא  אחד  חודר 
הכללית הזאת ואני מבין שמה'כתית' שאני 

עובר עכשיו, צריך להתחיל להוציא שמן".

להאזין  והמשיך  עיניו  את  השפיל  מנדי 
בשתיקה.

עוד  בדבריו  והוסיף  המשיך  דובי 
שנאמרו  הרבי  של  מדברים  דוגמאות 
מה,  משום  אך  ברורה,  בשפה  לחסידים 
לצורך  בקשר  וודאות  שקיימת  לומר  קשה 
צריך  שיהודי  לנו  אומר  הרבי  אותן.  לבצע 
מזועזע   – צוטרייסלט"  "אינגאנצן  להיות 

סיפור בהמשכים / פרק מ"ד  
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אלוקות.  גילוי  אין  שבגלות  מכך  לגמרי, 
איזה בחור בישיבה מזועזע מזה שאין גילוי 
מזה  מזועזע  לפחות  או  בגלות?  אלוקות 
שהוא לא מזועזע... אבל משהו צריך להיות. 
וחד  צדדית  חד  בקריאה  אלינו  פונה  הרבי 
עם  ביכולתכם",  אשר  כל  "עשו  משמעית: 
ברצינות  לשבת  אפשר  בישיבה  בחור  איזה 
יכולתנו,  כפי  שנדרשת  העשייה  על  ולשוחח 
בלי לקבל שרשרת של עקיצות ותמיהות על 

"עוד אחד שקרה לו משהו..."?

דובי התנשף עמוקות, הוא הביט במנדי 
הגזים  האם  תגובתו.  את  לבחון  וניסה 
ונראה  בעצמו  מכונס  היה  מנדי  אך  קצת? 
שאולי לראשונה, הוא מבין כעת את העובר 

על היושב לצידו.

מנדי  דומיה,  של  שניות  מספר  לאחר 
נמוך,  בטון  ושאל  ראשו  את  מעט  הרים 
ה'צודקים'  לכל  קצת  קשור  בעצם  "וזה 

שהזכרת?"

וחש  דובי  אמר  כזה"  משהו  כן,  "אה... 
הקלה מסוימת, מסתבר שאכן מנדי מעוניין 
דובי  הפאזל.  חלקי  כל  את  לעצמו  להשלים 
החל לומר שייתכן שהוא קצת מגזים, אבל 
אחד  מתקשרים  הדברים  אופן  בכל  אצלו 
את  חש  הוא  האלו,  האנשים  מכל  לשני. 
ומעוררת.  נוקבת  אמת  של  הזו  הנקודה 
אחרת,  בדרך  פעם  בכל  שמבטא  משהו 
ולעשות  מעצמך'  'לצאת  תביעה  אותה  את 
ואהרל'ה  ישעיה  ר'  נעלה.  אמיתי  משהו 
המונית  נהג  הם.  בשפתם  כך  על  דיברו 
הדגיש  כאשר  כוונתו,  ללא  זאת,  הזכיר 
אז  לסמוך,  שאפשר  בוודאות  יודעים  שאם 
בעצמו  חש  איתן  הקופה'.  כל  על  'הולכים 
העמוקה  המשמעות  את  לחיות  הצורך  את 
יודע  לא  שהוא  חבל  ורק  מחייו  רגע  בכל 
מרגיש  ויעקב  הנכונה  בצורה  זה  את  לנתב 
נמצא  כבר  שהוא  עמוקה,  פנימית  בהרגשה 
במסלול מאוד בטוח בהתקשרות שלו לרבי 
גאולה  ענייני  סביב  והחדרה  חיות  דרך 
ההתלבטויות  לכל  להזדקק  מבלי  ומשיח, 

תלמידי  שאר  בין  המתישים  והויכוחים 
וכעת  המסלול  על  כבר  פשוט  הוא  השיעור. 

נשאר לו רק לצעוד ולרוץ בכל הכוח.

דובי חש את הרתיעה על פניו של מנדי, 
מיהר  הוא  לשבח.  יעקב  את  הזכיר  כאשר 
שרווח  השלילי  היחס  שלמרות  והבהיר 
יש  בעצמו  שלו  הרי  מנדי,  כלפי  בישיבה 
את המידע האישי, בעטיו לא רק שהוא לא 
שהוא  אלא  שלילי,  באור  יעקוב  את  רואה 

מאוד מעריך את הדמות הזו.

דובי עצר לרגע וחשב על הדברים שאמר 
השיחה  שבעצם  לראות  נוכח  הוא  עתה.  זה 
גם  הוא  למנדי,  עצמו  את  להסביר  והצורך 
הבהיר וסידר לעצמו את הדברים. לסיכום, 
אמר דובי, שגם אם אין באמתחתו פתרונות 
שכמו  לפחות  יודע  הוא  אבל  ברור,  ומידע 
תרופה,  חצי  היא  הגשמית  המחלה  שידיעת 
אומרים  הנפש,  ובענייני  השם  בעבודת  אז 

שזה שווה הרבה יותר מחצי.

לאסוף  והמשיך  בריכוז  הקשיב  מנדי 

עדיין,  חסר  שהיה  האחרון  הפרט  את 
שאל  מחזיק?..."  שאתה  קודש'  "וה'אגרות 

בהיסוס.

ופתח  דובי  נענה  בוודאי"  כן...  "אה, 
ק"ה.  עמוד  בסוף  כ'  כרך  "זה  במהירות, 
הספר  את  נטל  מנדי  תראה".  הנה  רגע, 

וקרא:

"ומזכירני זה פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר 
– שסיפר שבעת שהתחילו בענייני מסחר, 
בקש – בתור פ"נ מכ"ק אביו אדמו"ר "ער 
הנחות",  בתעשע  בעלי  די  האבען  ניט  זאל 
(=שלא יהיו לו הנחות של בעלי בתים. א.ג.) 
והוסיף בסיפורו לי, בע"ב-הנחות מזוהמות 
אמורים  הדברים  שהרי  בדקות,  כמובן  הן, 
בבע"ב שומרי תורה ומצוה במילואם, אלא 
במצרים,  נמצאים   – החסידות  שכביאור 
מצרים וגבולים, כל משך חייהם, דכל משך 
 – והמחר  כהאתמול,  הוא  היום  חייהם 
כהיום, ואפילו המחר שלאחר זמן, ולא עוד 
של  ענינו  זה  הרי   – לשינוי  ששאיפה  אלא 
שכל  למסגרת  חוץ  ז.א.  בעיניהם,  משוגע 

הבריא"

דובי,  התלהב  כאן"  קורה  מה  "תראה 
"זו בקשה בתור פ"נ של הרבי הריי"צ לאבא 
שקראתי  עד  ממנו?  מבקש  הוא  ומה  שלו. 
את ההוספה הזאת, שהרבי הריי"צ הסביר 
סיפור  זה  כמה  עד  הבנתי  לא  לרבי,  בעצמו 
לא  פ"נ,  בתוך  מבקש  הוא  ומרכזי.  בסיסי 
לשינוי  השאיפה  את  שרואים  מאלו  להיות 
רוצה  הוא  ולזה  מפחד  הוא  מזה  כשיגעון. 

ברכה"

הבהירו  לפנימייה,  בחזרה  שנכנסו  לפני 
לחשוב  עליהם  שיהא  לשני,  אחד  השניים 

ברצינות על סיפורו של איתן.

תחושה  מתוך  דובי  נרדם  לילה,  באותו 
תגובה  קיבל  לא  אמנם  עצומה.  הקלה  של 
כללית  שהבנה  נראה  אך  ממנדי,  ברורה 
שהדברים  הרי  לא,  אם  וגם  כאן.  הייתה 

נאמרו.

הדברים  על  וחשב  לרגע  עצר  דובי 
לראות  נוכח  הוא  עתה.  זה  שאמר 
להסביר  והצורך  השיחה  שבעצם 
הבהיר  גם  הוא  למנדי,  עצמו  את 
הדברים.  את  לעצמו  וסידר 
אין  אם  שגם  דובי,  אמר  לסיכום, 
ברור,  ומידע  פתרונות  באמתחתו 
שכמו  לפחות  יודע  הוא  אבל 
שידיעת המחלה הגשמית היא חצי 
ובענייני  השם  בעבודת  אז  תרופה, 
הרבה  שווה  שזה  אומרים  הנפש, 

יותר מחצי.
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פורים קטן ידוע לכל חסיד מהקונטרס המיוחד לו זכינו בשנת 
זה  יום  היה  השנים,  במהלך  גם   • תצוה"  "ואתה   – תשנ"ב 
קשור באופן מיוחד עם התקשרות. מקבוצת שלוחים נוספת 
היוצאת לארץ הקודש, דרך הדפסה של מאה תניא'ס בברזיל, 
לכבודה ערך הרבי להתוועודות מיוחדת, ועד לחסידים שקנו 
חי  יומן  חדשה.  מכונית  לרבי  לקנות)  ניסו  דיוק:  ליתר  (או 

מבית חיינו של שבוע נוסף מעל הגבלות הזמן.

"נלך לקבל פני משיח 
יחד עם ספרי התניא"

פורים קטן תשל"ח
קבוצת השלוחים השלישית 

יוצאת לאה"ק
מהמזכירות  הודיעו  הבוקר  בשעות 
נוכחים  שיהיו  מחר  הנוסעים  לשלוחים 
היום בעת תפילת מנחה ושאחרי' תהיה 

להם יחידות.

הודיעו  מנחה  לפני  ספורות  דקות 
תתקיים   4:30 שבשעה  מהמזכירות 
לא  השלוחים  וכי  קצרה  התוועדות 
ימסור  אד"ש  אלא  ליחידות  ייכנסו 
לנשיהם  וגם  ההתוועדות,  בעת  להם 

וילדיהם.

 4:30 בשעה  הרגילה.  בשעה  מנחה 
ניגון  לנגן  ציוה  להתוועדות.  אד"ש  ירד 
"וקבל  ד"ה  מאמר  ואמר  מאמר  שלפני 
להגביר  בידו  הורה  כששרו  היהודים". 

את השירה ומחא כפיים.

שהשלוחים  אמר  השיחה  אחרי 
הכולל  אברכי  נגשו  ראשונים  יגשו. 
שאל  כשנגשו  הבחורים.  ואחריהם 
מהכולל  הוא  האם  אחד  כל  אד"ש 
ושאל לשמו. לראשון שנגש אמר אד"ש 
לאחד  שיחות.  לקוטי  כרך  יתן  שמחר 
קיבל  שמסתמא  אד"ש  אמר  העוברים 
שליח  לכל  שאלתו.  על  התשובה  את 
ישראל  אהבת  קונטרס  אד"ש  נתן 
(ההוצאה המיוחדת למשפיעים), מאמר 

קונטרס  תשל"ח,  המשפטים  ואלה 
פורים תרפ"ז ("וקבל היהודים"), נוסח 
בשנה  לצפת  שנסעו  לשלוחים  הברכה 
זה  כל  דולר.  -ו11  לירות   160 שעברה, 
מענדל  הרב  המשפיע  גם  מעטפה.  בתוך 
השלוחים  לאחד  כנ"ל.  קיבל  פוטרפס 
המעטפה  את  שיקח  אד"ש  כ"ק  אמר 
ברכה  ביקש  השלוחים  אחד  ימין.  ביד 

עבור שליח בצפת ואד"ש ענה אמן.

וילדיהם  הנשים  נגשו  אחר-כך 
אהבת  קונטרס  להם:  נתן  ואד"ש 
באנגלית  מכתב  תניא,  סידור,  ישראל, 
כל  לצדקה,  וסכום  חב"ד  נשי  לכנס 
אמר  ואד"ש  דולר  שני  גם  קבלה  אשה 
שהרשו  על  בתודה  ההורים  עבור  שזה 
אחת  לצדקה,  זאת  ושיתנו  לנסוע 
אבי'  עבור  ברכה  ביקשה  השלוחות 

ואד"ש אמר שתהי' לו רפואה שלמה.

המקום  שכאן  אד"ש  אמר  אחר-כך 
והשלוחות,  השלוחים  להורי  להודות 
להתנדב  שיוכלו  באופן  שחינכום  על  הן 
רשות  שנתנו  על-כך  והן  לשליחות 
שנתן  מה  על  נוסף  ועל-כן,  לנסוע, 
שוב  יגשו  ההורים,  עבור  לשלוחות 
השלוחים ויקבלו גם הם עבור ההורים. 
 2 קיבל  אחד  וכל  ניגשו  השלוחים 
הרמ"מ  המשפיע  גם  הוריו,  עבור  דולר 
חייך  ואד"ש  כנ"ל  קיבל  פוטרפאס 
יוסף  הת'  הרמ"מ,  של  (נכדו  לעברו 
יצחק ליברוב, קיבל רק דולר אחד היות 

והוא יתום מאם, אך אחרי שגם סבו – 
אבי אמו – קיבל, כנ"ל, התייעץ למחרת 
מכ"ק  וקיבל  מהמזכירים  אחד  עם 

אד"ש דולר נוסף).

אחר-כך אמר אד"ש שבהמשך לכך, 
ויום  קטן  פורים  הוא  שהיום  ומכיון 
לכל  יתן  טוב,  כי  בו  שהוכפל  שלישי 
שני  בהתוועדות  מהמשתתפים  אחד 
דולר על ידי הטנקיסטים, ואמר שכולם 
יקחו חוץ מהשלוחים והשלוחות שכבר 
קיבלו. בעת החלוקה לשלוחים וכן בעת 
לעודד  הירבה  לטנקיסטים  החלוקה 
כפיים.  מחא  וכן  השירה  להגברת  בידיו 
הרב שניאור זלמן גורארי' קיבל חבילת 
יוסף  (הרב  נשים  עזרת  עבור  דולרים 
היה  לא  זאת,  עושה  שתמיד  וינברג, 

נוכח).

את  נתן  אחרונה  ברכה  אחרי 
והחתן  הכלה  לאבי  והיין  המזונות 
 – (חייקין  היום  מתקיימת  שחתונתם 
ושתהי'  ביניהם  שיחלקו  ואמר  ריבקין) 
לרב  כולה.  השנה  כל  על  שמחה  חתונה 
אד"ש  נתן  אנג'לס  מלוס  וייס  בערל 
חבילת דולרים וברכו שה' יתן לו בשופי 
אד"ש  שאל  אחר-כך  ככה.  פעמים  כמה 
העתיקה  לירושלים  השלוחים  היכן 
ניגש  מהם.  באחד  בחרו  האם  ושאל 
ואד"ש  דובראווסקי  מרדכי  צבי  הת' 
והורה לו שיחלק  נתן לו בקבוק משקה 
בכותל המערבי ואחר-כך בכל ירושלים. 
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יהושע  שמואל  יוסף  הרב  ניגש  אחר-כך 
גערליצקי ואד"ש נתן לו בקבוק משקה 
אד"ש  התחיל  צאתו  טרם  צפת.  עבור 

לנגן "כי בשמחה תצאו".

נכנס לתפילת ערבית בשעה הרגילה 
ואחרי התפילה נסע לביתו.

יום רביעי ט"ו אד"ר, שושן פורים 
נודע  הבוקר  בשעות  תשל"ח.  קטן 
וצפת  לירושלים  היוצאים  לשלוחים 
ולהיכנס   2 בשעה  להתייצב  שעליהם 
יקבלו  ושם  בגן-עדן-התחתון  ליחידות 

לקוטי שיחות כרך יג החדש.

למקווה  אד"ש  נסע   12:15 בשעה 
 2:15 בשעה  שעה.  חצי  כעבור  וחזר 
ללא  התחתון,  עדן  לגן  השלוחים  נכנסו 
ליד  שולחן  העמידו  והילדים.  הנשים 
ובתוכה  קופסה  ועליו  אד"ש  חדר  דלת 
כל  ובתוך  יג,  כרך  שיחות  לקוטי  ספרי 
ספר הליקוט משבת פרשת תשא. אד"ש 
נתן  ואחר  שיחה,  ואמר  מהחדר  יצא 
והוציא  ושיחה  ספר  מהם  אחד  לכל 
ספר,  בכל  והניחם  דולרים  מכיסו 
כשהוא מקפיד שהשטר יבלוט מהספר. 

אחר כך המשיך בהשיחה.

בחוץ  לאוהל.  נסע  שעה  רבע  כעבור 
חייך  ואד"ש  השלוחים  נשות  עמדו 
והחלו  גדול  קהל  עמד  ברחבה  לעברן. 
אד"ש  אך  תצאו",  בשמחה  "כי  לשיר 

לא הגיב.

לחדר  השלוחים  נקראו  אחר-כך 
הרב  עם  לאסיפה  הזאל  של  שני 
בקשר  הנחיות  להם  שמסר  חודקוב, 
יצאו  הצהריים  בשעות  שליחותם.  עם 
אוטובוסים ללוות את השלוחים לשדה 

התעופה.

שבת פרשת תשא תשמ"א 
הרבי מעורר על ענינים 

הצריכים תיקון
עורר  הדברים  בין  בהתוועדות, 
ואמר  כשורה  שאינם  ענינים  כמה  על 
הראשון  הדבר  לפרסם",  ש"מצוה 
מעניק  שהחתן  למנהג  בנוגע  הוא 
הרבי  התנאים.  בקישורי  לכלתו  טבעת 
הסביר שמנהג זה מעורר שאלות רבות, 
ובמקרה שהשידוך מתבטל עלול להיות 
אמר  הרבי  ממש.  נפשות  בדיני  ספק 
זה  פסול  נוהג  לבטל  להשתדל  שיש 

ולתת כל שי אחר – אך לא טבעת.

לנוהג  בנוגע  הוא  השני  הדבר 
קישורי-התנאים  על  מודיעים  שכאשר 
הרבי  "נתארסו",  שהשניים  כותבים 
מ"עם  נובע  פשוט  זה  שנוהג  הסביר 
פירושו  אירוסין  המונח  שכן  הארצות". 
דבר,  לכל  ואשה  לבעל  נהיים  שהשניים 
שקיים  במונח  להשתמש  יש  כן  על 

בלשון הפוסקים – קישורי התנאים.

על הדבר השלישי עורר הרבי בקשר 
איך  פשוטים  כה  הדברים  אם  לשאלה 
הרבי  אמר  כך  על  בזה?  שנכשלים  יתכן 
שראשית, ברור ששאלה זו אינה מהווה 
הפסולים,  בנוהגים  להמשיך  כדי  סיבה 
ביותר  פשוט  דבר  עוד  יש  ושנית, 
ושנה",  "עבר  של  באופן  בו  ונכשלים 

והוא – צורת הלוחות.

הרבי אמר, שבגמרא נאמר במפורש 
טפחים,  ו'  על  טפחים  ו'  היו  שהלוחות 
נתקבל  מה  ומשום  מרובעות,  כלומר 
אינו  שמקורו  ציור  שונים  בחוגים 
חצאי- בצורת  הם  הלוחות  שבו  יהודי 

עיגול למעלה. הרבי סיפר, שהוא ביקש 
ציור  של  זו  צורה  לשנות  פעמים  כמה 
את  לשנות  חוששים  הללו  אך  הלוחות, 

הצורה שכבר נשתרשה אצלם.

פורים קטן תשד"מ
הדפסה מחודשת לליקוטי תורה; 

ספר התניא מברזיל מגיע לרבי
יום  של  התורה  קריאת  לאחרי 
התחתון  בג"ע  עמד  אד"ר,  י"ג  ה', 
חב"ד  בית  מנהל   – אלפרין  שבתי  הרב 
מהדורות   100 עמו  שהביא   – בברזיל 
בערי  שהודפסו  התניא  ספר  של  חדשות 
בראזיל, ועמו הרב אברהם דוד בנימיני 
(שהשתתף בהדפסת 52 מהדורות מתוך 
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המאה) והרב יחק מישאן (מאנשי חב"ד 
עם  הקודש)  בעבודת  שסייע  בבראזיל 

אשתו, בנו ובתו.

מהדורות התניא שהודפסו בפורמט 
סודרו  עור,  בכריכות  ונכרכו  כיס, 
כשברקע  מהודרת  פלאסטיק  בקופסת 
העליון  חלקה  על  בראזיל.  מפת  נראית 
משיח  וואנט  "ווי  נכתב  הקופסה  של 
נאו", ובתחתיתה "בית חב"ד בראזיל". 
ב"ג"ע  שולחן  על  הונחה  הקופסה 
תמונות  ובו  אלבום  ולידה  התחתון", 

שצולמו במהלך הדפסות התניא.

התחתון"  ל"ג"ע  הרבי  כשנכנס   –
שבתי  ר'  יש?"  תניא'ס  "כמה  שאל: 
אלפרין השיב: 100. הרבי אמר: "יישר 
כח, ונלך לקבל פני משיח יחד עם ספרי 
וילמדו  שלמדו  אלה  עם  וביחד  התניא 
בהם". לאחר מכן אמר הרבי שיתן 100 
ע"מ   – התניא  ספרי   100 כנגד   – דולר 
שיחלקו זאת לצדקה. לאחר זמן הוסיף 

שיתן עוד דולר – 101.

שבתי  לר'   50$ הרבי  נתן  לבסוף 
אלפרין אלפרין, 50 לר' א.ד. בנימיני וכן 
של  מטבע  הרבי  נתן  כן  מישאן,  י.  לר' 
באמרו,  מישאן.  הרב  של  לאשתו  דולר 
עצה  בנתינת  עזרה  היא  מסתמא  כי 
של  מטבע  הרבי  נתן  ילדי'  לשני  טובה. 
וברכם  להורים  ופנה  לכ"א  דולר  חצי 
"שתזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים 

טובים".

שאל  לחדרו,  הרבי  שנכנס  קודם 
וכשענו  לשבת,  נשארים  הם  האם 
תהי'  הסתם  שמן  הרבי  אמר  בחיוב, 

בשבת התוועדות!!

שושן  אד"ר,  ט"ו  תשא,  פ'  ש"ק 
הרבי  נכנס   1:30 בשעה  קטן.  פורים 
"לקוטי  ספר  כשבידו  להתוועדות 
תורה" שנדפס זה עתה מחדש, וכן אחד 
בבראזיל,  שהודפסו  התניא  מספרי 

וכשהתיישב הניחם על השולחן.

כך  על  הרבי  דיבר  השני'  בשיחה 
רבים  חסידות  ספרי  לאחרונה  שנדפסו 
"קול  לשמוע  צריכים  היו  שע"ז  ואמר 
ובכל  חסידים",  באהלי  וצהלה  רנה 
בהקשר  נוהג"...  כמנהגו  "עולם  זאת, 
הספר  הדפסת  את  הרבי  הזכיר  לכך, 
החדשה,  במהדורתו  תורה"  "לקוטי 
וציונים  מקומות  מראי  נתווספו  בה 

למאמרי רבותינו נשיאינו.

שינה  שהדירו  אלו  את  בירך  הרבי 
לאור  יצא  שהספר  והשתדלו  מעיניהם 
חלקם,  ("אשרי  האפשרית  במהירות 
ברכה,  עליהם  ותבוא  זכותם,  וגדול 
ולהם דומי' תהילה"), ואמר שיתן להם 
התוועדות  לערוך  כדי  משקה  בקבוק 
כן  המאורע.  לכבוד  גדולה  חסידים 
סיפר הרבי על הבשורה הטובה, אודות 
של  ככולן  ברובן  התניא  ספרי  הדפסת 
קצר.  כה  זמן  במשך  בראזיל  עיירות 
לאלו  משקה  בקבוק  שיתן  אמר  הרבי 
שוב  שיבקרו  מנת  על  בכך,  שעסקו 
באותם מקומות בהם הדפיסו את ספרי 
חסידים,  התוועדות  שם  יערכו  התניא, 
וילמדו פעם נוספת בספרי התניא (נוסף 
על הלימוד מיד לאחר ההדפסה) באופן 

של "כפלים לתושי'".

ש.  הר'  ניגשו  השיחה  בתום 
א.ד.  והר'  מישאן  י.  הר'  אלפרין, 
להם  מזג  והרבי  מבראזיל,  בנימיני 
משקה (להרב י.מ. נתן גם מזונות עבור 
הבקבוק  את  נתן  מכן  לאחר  משפחתו). 
בכל  להתוועד  לו  ואמר  אלפרין  להר' 
ושההתחלה  זה  משקה  עם  המקומות 
להגיע  שקשה  במקומות  כאן.  תהי' 
להתוועדות,  בנוגע   – ינהג  אליהם 
את  לסיים  וישתדל  עיניו,  ראות  כפי 

המשקה לפני חג הפסח. 

אהרן  הרב  את  הרבי  ביקש  אח"כ 
ללקו"ת)  ההוספות  (עורך  חיטריק 
ר'  ניגש  נמצא,  לא  שהלה  ומאחר 
(מהנהלת  חאנין  שי'  זלמן  שניאור 
הדפסת  עבור  משקה  וקיבל  קה"ת) 

הלקו"ת.

הרבי  עיין  השלישית  השיחה  לאחר 
הביט  וכן  הראשונים)  (בדפים  בלקו"ת 

בתניא שהודפס בבראזיל.

אודות  נסבו  כך  שאחר  השיחות 
ובה  הלקו"ת,  של  החדשה  ההוצאה 
הלקו"ת  מתחיל  למה  הרבי  ביאר 
זה.  במאמר  ודווקא  בשלח  בפ'  דווקא 
בספר,  שנפלה  טעות  על  העיר  הרבי 
נוספים  למקמות  הראשון  בציון 
לתפילת  הלך  שבירך  לאחר  בדא"ח. 

מנחה כשבידו הלקו"ת והתניא.

פורים קטן תשמ"ו 
שונא מתנות יחיה!

החליטו  ימים  כחודש  לפני 

הרבי בדרכו למכונית. אילוסטרציה

56   • י"ד אדר א' ה‘תשע“א
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מכונית  קנו  חדשה.  מכונית  לקנות 
 ,38,000$ בערך  שעלתה  "קאדילאק" 
כמה  הוסיפו  עוד  גופא  המכונית  ועל 
מקום  יותר  שיהיה  כדי  שיפורים 
שהדלת  עשו  וגם  הקודמת,  מבמכונית 
יותר  בהרחבה  ותיסגר  תיפתח 
כ"ק  עבור  זה  כל  הקודמת,  מהמכונית 
בכניסתו  להידחק  יצטרך  שלא  אד"ש 

ויציאתו למכונית.

אמור  היה  בה  הראשונה  הפעם 
היתה  לאוהל,  במכונית  לנסוע  הרבי 

פורים קטן תשמ"ו.

לנסוע  יצא  שאד"ש  לפני  כשעה 
הרבה  בחוץ.  לרקוד  החלו  כבר  לאוהל, 
יהי'  מה  לראות  באו  ובחורים  ילדים 
והיו  למכונית,  אד"ש  יכנס  האם   –
המכונית  את  לראות  שרצו  כאלה  גם 
גדול  קהל  היה  אופן,  בכל  עצמה... 
כ"ק  של  המכונית  מימין  מהרגיל.  יותר 
בראשם  מהגבירים,  כמה  עמדו  אד"ש 

האחראי לקנית המכונית.

אד"ש,  כ"ק  יצא   3:40 בשעה  בערך 
בסוף  שעמדו  לילדים  צדקה  חילק 
המדרכה,  שליד  האחרונות  המדריגות 
צדקה  ונתן  המכונית  על  לרגע  הביט 
פעם  עוד  הביט  אחר-כך  אחד.  לילד 

עוד  הביט  ואח"כ  ילד,  לעוד  ונתן  לרגע 
פעם ושוב נתן לעוד ילד (!!).

הפתוחה  המכונית  לדלת  כשניגש 
אד"ש  פני  היו  הנהג,   עמד  שלידה 
בידו  עושה  שהוא  (תוך  ושאל  רציניים 
יהודה  ר'  הנהג  את  תמיהה)  לאות  הק' 
[=מה  דאס?  איז  "וואס  קרינסקי: 
זה?]" הנ"ל ענה מבוהל: "פלוני בן פלוני 
מכונית  לקנות  למל"ח  כסף  מתנה,  נתן 

עבור אד"ש". 

אים  דאס  "גיב  אד"ש:  לו  אמר 
צוריק! שונא מתנות יחיה! איך גיי ניט 
פארן מיט דעם! [=תן לו את זה חזרה. 
שונא מתנות יחיה! אינני מתכוון לנסוע 

עם זה]".

מתחילה  יותר  נבהל  הנ"ל  הנהג 
שאלו:  אד"ש  לגמרי.  החוירו  ופניו 
מיר  וואס  קאר  אלטע  די  איז  "וואו 
[=היכן  נעכטן  דעם  מיט  געפארן  זיינען 
המכונית הישנה, שנסענו בה אתמול]?"

היא  היכן  לאד"ש  סימן  הנ"ל 
ואד"ש  מהספריה)  הרחק  (לא  עומדת 
יחנה  החדשה  שאת  הק'  בידו  לו  סימן 

מאחור ואת הישנה יביא לפה.

בינתיים נהיה באלגאן, הריל"ג נהי' 
יוכלו  שהמכוניות  ודאג  התנועה  שוטר 

עזרו  הנהג  של  בניו  לעבור.  להמשיך 
מהמכונית  החפצים  להוציא  לאביהם 
המכונית  את  הביא  מהם  וא'  החדשה, 
הישנה קדימה, משם החליף אותו אביו 

ונהגה עד שעצר ממש ליד כ"ק אד"ש. 

את  ושאל  למכונית  נכנס  הרבי 
[זאת  קאר  די  איז  "דאס  הריל"ג:  

המכונית]?"

מהמעטפה  הוציא  כשנכנס  מיד 
כ"א  כרך  שיחות  לקוטי  הק'  שבידו 
שחילק  (מאלו  קטן  ה'  תהילת  וסידור 
תשל"ט)  חה"ש  בהתוועדות  לילדים 
 – שכנגדו   – הזכוכית  ליד  אותם  ושם 

אח"כ הוציא ניירות וקרא בהם.

כרגע לאחרי שאד"ש נכנס למכונית 
יצא הנהג ורץ למכונית החדשה להביא 
כך  כל  שם.  ששכח  חת"ת  ספר  ממנה 
אבדו תקוה מהמכונית הישנה, עד שלא 

השאירו בה שום דבר.

דקות,   4 לקח  כולו  הבאלאגאן 
לראות  לנצח.  דמו  אלו  דקות  אולם 
בפנים  בחוץ  ומחכה  עומד  הרבי  את 
הרבי  הביט  הזמן  במשך  רציניות! 
הוא  פעם  כשמידי  הישנה,  במכונית 
שעמד  הגדול  בקהל  בתמיהה  מתבונן 

מסביב.

bvdho 

ntb"a  
sucrh gcrh,

f,r
aru,h vxgu, 
cnjhrho nuzkho

JFK
LGA
NEWARK    $62+

Airport pickup

$32

4444-446-817
kvznbu, ntr. veusa: 0212-065-750

Keter
Van Service
Reasonable Prices

ebsh
kv-drshv
butre

tparu, thxu; nasv v,gupv

Open till 

9:30PM
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"ואתה תצווה" 
בבית חיינו

יום ראשון, ב' אדר ראשון
של  מלכות'  ה'דבר  שיחת  את 
רוב  כבר  תצווה,  פרשת  השבוע, 
התמימים הספיקו ללמוד, כולל שלושת 
השיחה,  סיום  לקראת  הסעיפים 
של  המאורע  אודות  מדבר  הרבי  בהם 
המסירות נפש שאירע ביום זה בשכונת 
בשיחה  הרבי  של  הביטויים  המלך. 
כאשר  ובפרט  רגילים,  בלתי  הם  שם 
רואים את השיחה כפי שנאמרה בסיום 
נותנת  שלא  שיחה  זוהי   –  – השבעה 
'עד  והדרישה  הצעקה  עניין  בכל  מנוח 

מתי?!'...

פעשא  מרת  של  משפחתה  בני 
ספר  לכתוב  זכו  הי"ד,  לאפיין  לאה 
לבית  והכנסתו  כתיבתו  שסיום  תורה 
יום  בצהריים,  היום  יתקיימו  חיינו 
היארצייט. כבר במהלך סדר נגלה בוקר 
הספסלים   – מראה  לשנות  מתחיל   770
של  הקדמית  והרחבה  החוצה,  מוצאים 

הזאל עוברת למצב 'שמחת תורה'. 

ל-770  מגיעה   2:00 השעה  לקראת 
בחלק  שעברה  הגדולה  התהלוכה 
ספרי  ועשרות  מהשכונה,  ומרכזי  גדול 
זה  אחר  בזה  יוצאים  כולם  התורה 
שכולנו  החדש,  התורה  ספר  לכבוד 
בעקבות   – מיוחד  משהו  בו  מרגישים 

המאורע והשיחה שמאחוריו... 

בעיצומו  אוחזים  עדיין  התמימים 
עם  ובאחת,  לעיונא,  הלימוד  של 
כולם  קמים  התורה,  ספר  כניסת 
שהשיחה  ספק  אין  התורה.  לשמחת 
עדיין  האדירה  שבעוצמתה  המיוחדת 
זו  היא  וליבנו,  במוחנו  מהדהדת 
שהיו  הסוערים  לריקודים  שגרמה 
כאן  שהייתה  העצומה  לשמחה  כאן, 
מעשה  ואנשי  חסידים  ההקפות.  במשך 
– יהודים מכל הסוגים הגיעו להשתתף 
בשמחה הגדולה, שבמרכזה עומדים בני 

המשפחה. 

מתחיל  גערליצקי  מנחם  ר'  הגבאי 
הפסוקים,  אודות  ומכריז  בהקפות 
את  מכבדים  הראשון  בפסוק  כאשר 
מתחיל  שרק  ניגון  כל  ועם  אד"ש. 
הריקודים  להם  פורצים   – להתנגן 
יוכל  לא  אחד  שאף  נדמה  בעוז... 
להפסיק את הריקוד... היישר משמחת 
החסידים  קהל  ממשיך  התורה  ספר 
בשירת 'יחי' בציפייה לראות את מלכנו 

בתפילת מנחה. 

החדש  השיעורים  ממערך  כחלק 
משיח  בענייני  היומי  בשיעור  שישנו 
התמימים  ילמדו  במהלכו  וגאולה, 
ומשיח  גאולה  בענייני  ערוכות  סוגיות 
הת'  השיעורים  את  ימסור  והשבוע   –
תקופות  שתי  בנושא  שיקלר  חנניה 
בתורת  המבוארת  המשיח  בימות 

אד"ש. 

התמימים  הסדרים  אחרי 
ה'זאל'  של  המזרחי  בחלק  מתיישבים 
יחד  שיחות  ולומדים  אחדות'  ל'סדר 
בלימוד  רק  שישנו  ותענוג  חיות  מתוך 
בשעה  המשיח.  מלך  הרבי  של  השיחות 
של  סטים  מגרילים  האחראים   10:00
'לקוטי שיחות מועדים' על חודשי אדר 

ופורים.

לב'  משמחי  ישרים  ה'  ומ'פיקודי 
 – ריקוד  מתוך  לשמחה  עוברים  אנו 
ב-10:30  מתחילים  אדר  חודש  ריקודי 
לקדמת  התמימים  מתקבצים  כשמיד 
בחיות  שעה  במשך  ורוקדים   770
הריקודים,  כשבאמצע  ובשמחה, 
בחלק  גם  מסתובבים  התמימים 
כולם  את  ומעוררים   770 של  המערבי 

לשמוח במשך שישים יום...

יום שני, ג' אדר ראשון
את  הוציאו  התורה  לקריאת 
אתמול  שהוכנס  החדש  תורה  הספר 
לאפיין,  לאה  פעשא  מרת  נשמת  לעילוי 

את  שר  הרב  הקהל  הספר  ובהחזרת 
תורה'  בשמחת  ושמחו  'שישו  הניגון 
נמצאים  אנו  בהם  המשיח  ובימות   –
'שישו  למילים  מיד  עובר  הניגון   – כעת 
הנה  הנה  הגאולה,  בשמחת  ושמחו 

משיח בא!'. 

בהמשך לחלוקת החוברות 'עשה לך 
לעורר  שבט  חודש  לקראת  שחולקו  רב' 
בעניין  שליט"א  הרבי  של  ההוראה  על 
בזה –  להמשיך  התמימים  החליטו  זה, 
הסדרים'  'שמירת  בנושא  קובץ  והפעם 
חשיבות  אודות  ושיחות  מכתבים  ובו 
'תומכי  בישיבת  הסדרים  שמירת 

תמימים'.

אדר  חודש  של  הריקודים  מתוך 
השבועית  ההתוועדות  מתקיימת 
שהשבוע  וכמובן  ומשיח  גאולה  בענייני 
אדר  בחודש  מתקיימת  שההתוועדות 
במהלך  ויותר.  יותר  השמחה  מורגשת 
מקורב  יהודי  לפתע  מופיע  ההתוועדות 
שהתחתן  במבצעים,  תמימים  כמה  של 
בימים האחרונים ממש, והחליט לערוך 
מיד  הוא  ב-770...  ברכות  שבע  סעודת 
גוברת...  והשמחה  להתוועדות,  מצטרף 
נשאר   – איד  חסידישע  א  ממש  החתן, 
של  הקטנות  לשעות  עד  בהתוועדות 
בצד  כאשר  בחום,  ומתוועד  הלילה 
ספק,  אין  ארעית.  נשים  עזרת  הוקמה 

זו הייתה התוועדות מיוחדת...

יום שלישי, ד' אדר ראשון
אחרי שחרית עם הרבי שליט"א א' 
הקהל  לבנו.  'אפשערניש'  חוגג  מאנ"ש 
באמירת  השערות  בגזיזת  משתתף 
לעשות  שיזכה  לבבי  ואיחול  'לחיים' 

נחת רוח לרבי מלך המשיח.

58   • י"ד אדר א' ה‘תשע“א

יומנו של תמים ב-770
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ב'סדר שיחות' מתקיים היום שיעור 
אמריקאים,  לתמימים  ומשיח  גאולה 
בלימוד  משתתפים  תמימים  עשרות 

משותף ומעניין למשך כחצי שעה.

מתחילים  ב-10:30  וכמובן 
מיום  גוברת  והשמחה  הריקודים 

ליום... 

ללמוד  שאפשר  העיר  התמימים  א' 
משיחת  הריקודים  של  החשיבות  על 
ה'דבר מלכות' של השבוע, כאשר הרבי 
שליט"א מדבר על המסירות נפש וכו' – 
" . . כבר סיימו כל ענייני העבודה דזמן 
בכל  הפעולות  כל  נעשו  וכבר  הגלות, 
ובמיוחד  (כולל  האפשריים  האופנים 
ע"י השמחה בחודש אדר במשך שישים 
עוד,  לעשות  ניתן  מה  יודעים  ולא  יום) 
ועוד  יום  עוד  שבוע,  עוד  עובר  ואעפ"כ, 
רגע, ועדיין לא באה הגאולה האמיתית 
הק'  ומדבריו  ממש!"  בפועל  והשלימה 
של  חשיבותם  גדולה  כמה  עד  מובן 
נחשב  זה  אשר  אדר,  בחודש  הריקודים 
לזכות כל כך גדולה המתבטאת במילים 

'כולל ובמיוחד'... 

יום רביעי, ה' אדר ראשון
בנגלה  השיעורים  ממערך  כחלק 
מתחזק  העניין  אדר  בחודש  בישיבה, 
בשמחה  להוסיף  שצריך  כיון  שבעתיים 
("פיקודי  התורה  בלימוד  לראש  ולכל 
לכך  ובהתאם  לב"),  משמחי  ישרים  ה' 
יקותיאל  ר'  עם  בנגלה  שיעור  מתקיים 
פלדמן לבוגרי ישיבת חח"ל צפת ולאחר 

מכן לבוגרי ישיבת מגדל העמק. 

מקורבים  עשרות  מגיעים  בצהריים 
מניחים  מיד  התמימים  חיינו",  ל"בית 
על  את 770  להם  ומכירים  תפילין  להם 
לכתוב  מפספסים  לא  וכמובן  פרטיו  כל 
הרי  זוהי  שליט"א.  המשיח  מלך  לרבי 
שזכינו  עלינו,  המוטלת  וזכות  אחריות 
מלך  הרבי  של  אמותיו  בד'  כאן  להיות 
לחוש  נוספים  ליהודים  לתת  המשיח, 

ולהרגיש מה זה 770, מה זה רבי.

בערבו  והריקודים  השמחה  לאחר 
ל'שיעור  מתיישבים  התמימים  יום,  של 
חודש  על  יחד  ומתדברים  אחדות' 
ובפרט  להוסיף  שצריך  והשמחה  אדר 
להיות  שיכולה  גדולה  "הכי  בשמחה 
המשיח  מלך  שהרבי  כפי  יהודי"  אצל 
תרומה.  לפרשת  מלכות'  ב'דבר  מבאר 
א' התמימים מספר סיפור מופת מהרבי 
העיקרי –  לעניין  כמובן  זה  את  ומקשר 

הגאולה האמיתית והשלימה...

 יום חמישי, ו' אדר ראשון
שיעור  מתקיים  בבוקר  נגלה  בסדר 
זלמן  שניאור  ר'  הישיבה  ראש  עם 
לאבקובסקי על סוגיא במסכת הנלמדת 
שתיקנו  הברכות  נוסח  מטבע  בעניין 

חכמים.

כמה  שיוצאים  זמן  זהו  הערב 
שבוע  כמידי  תמימים  של  קבוצות 
לשיעורי תורה והתוועדויות בבתים של 
לשיעור  רק  לא  זה  והשבוע  מקורבים, 
ולשמוח  לרקוד  זמן  גם  זה  אלא  תורה 

טעימה  להם  ולתת  המקורבים  עם 
קטנה מהשמחה שלנו כחסידים ובפרט 

שנמצאים אצל הרבי שליט"א...

והשיחה  חסידות  סדר  אחרי 
לשיעור  מתיישבים  התמימים  היומית 
של  המערבי  בחלק  ומשיח  גאולה 
את  מוסר  לידר  משה  הת'  ה'זאל', 
ההילולא  יום  אודות  ומדבר  השיעור 
לידתו,  יום  על  ובעיקר  רבינו  משה  של 
באחת  מסביר  המשיח  מלך  שהרבי  כפי 
של  לנס  שגרם  היום  שזהו  השיחות 
ולאחר  החודש,  שבכל  ולשמחה  פורים 
שמשה  מלכות'  ה'דבר  על  מדובר  מכן 
ונותן  יהודי  של  הנשמה  עצם  את  מגלה 
את הכוח לחיות במסירות נפש ולהאיר 
הגאולה  את  בפועל  ולהביא  העולם  את 

האמיתית והשלימה... 

של  הריקודים  מתחילים  וב-10:45 
ריקודים  בשמחה  ומרבין  אדר  חודש 
עם כלי זמר חדשים – להקה המורכבת 
לא  והשמחה  המלך  דשכונת  מאנ"ש 
יוצאים  הם  הריקודים  היום  מפסיקה, 
של  מההגבלות  יוצאים  הכלל,  מן 
הריקודים של כל יום ומנגנים ורוקדים 
בשמחה  הפסקה  ללא  רצופות  שעתיים 
אדר  ז'  זה  שהיום  ובפרט  עצומה, 
ובעצם  רבינו  משה  נולד  בו  (ראשון) 
של  השמחה  את  לנו  שמביא  היום  זהו 
הרב  לריקודים  הגיעו  החודש...  כל 
יהודים  עשרות  ועמו  פבזנר  יצחק  יוסף 
כן  גם  ומשתתפים  מצרפת  מקורבים 
בריקודים יחד עם התמימים... באמצע 
תמימים  ועוד  עוד  מגיעים  הריקודים 
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והריקודים  מההתוועדויות  שחוזרים 
לקבל  ל'בסיס'  ומגיעים  העיר  ברחבי 
הרבי  אצל  ולשמוח  חדשים  כוחות 

שליט"א...

לאחר הריקודים אומרים את שנים 
הרמב"ם  סיום  ומתחיל  הפסוקים  עשר 
ג"כ  ומתוועדים  בלילה   1:00 בשעה 
ההילולא  ויום  ההולדת  יום  לכבוד 
כלל  ומזל  מזלו  שגובר  רבינו  משה  של 
ישראל ובעיקר מזלו של ה'גואל אחרון' 

הרבי מלך המשיח...

יום שישי, ז' אדר ראשון
אחרי לילה שכזה המבצעים נראים 
ושרים  ליהודים  מגיעים  לגמרי  אחרת 
מרבין  אדר  "משנכנס  איתם  ורוקדים 
מעלת  על  להם  ומסבירים  בשמחה" 
היום שגרם לכל הנס של פורים (ופסח) 
מגיעים  העניינים  שכל  מדגיש  וזה 
את  נותן  שהוא  הדור  מנשיא  בעצם 
ענייניו...  בכל  ואחד  אחד  לכל  הכח 
להגיע  האנשים  את  שמזמינים  כמובן 
לריקודים  המשיח  מלך  לרבי   – ל-770 
איזו  ולראות  יום  בכל  שמתקיימים 
להיות  שיכולה  אמיתית  שמחה  היא 

ליהודים...

ה'קובץ  יוצא  קודש  שבת  לכבוד 
תלמידי  שע"י  העשירי  הערות' 
חידושים  ובו  ב-770  התמימים 
מלך  הרבי  של  בתורתו  וביאורים 

המשיח, גאומ"ש נגלה וחסידות.

לשבת הגיעו עשרות יהודים מצרפת 
הרב  עם  יחד  וילדים  וטף  נשים  אנשים 
מהשלוחים  וכמה  פבזנר  יצחק  יוסף 
מורגשת  השמחה  שבת  ובקבלת  שם, 
באוויר ובמיוחד כשמגיעים ל'לכה דודי' 
בימי  "ויהי  של  הניגון  את  מנגן  והחזן 
הקהל...   את  ומרומם  אחשורוש..." 
השמחה  הכל  שמעל  ל'יחי'  וכשמגיעים 
דקות  במשך  הרבי  לפני  ושרים  גוברת 
ומי"ד  תיכף  להתגלות  ומצפים  ארוכות 

ממ"ש... 

התמימים  שבת  קבלת  לאחר 
ולאחר  חסידות  לסדר  מתיישבים 
וחזרת  ניגונים  לסדר  יחד  יושבים  מכן 
באזננו  מתנגן  הסדר  במהלך  דא"ח. 
'יחי'  של  וריקוד  הניגון  ושוב  שוב 
המניינים  מעשרות  דודי  לכה  שלאחר 

שממשיכים להתקיים.

מתוועדים  התמימים  הסדר  לאחר 
וחיות  אור  ומכניסים  אנ"ש  בבתי 
בבתים ומדברים על ז' אדר, כשהשיחות 

הנפלאות של השבוע מאירות את הכול 
באור אחר לגמרי... 

גם היום שאין כלי נגינה התמימים 
כל  וכך,  כשעה,  במשך  ב'זאל'  רוקדים 
בכל  ל-770  שמגיעה  תמימים  קבוצת 
וזה  לרקוד,  מתחילים  מיד  שהיא,  שעה 
נראה כריקוד אחד ארוך שלא מפסיק... 

שבת קודש, ח' אדר ראשון
יושבים  התמימים  שבת  כבכל 
לשיעור ב'דבר מלכות' השבועי ולומדים 
שאנו  ובנקודה  בשיחה  ומתבוננים 
בתשוקה  ובפרט  ממנה  לקחת  צריכים 
ועוד  יום  עוד  להיות  יכול  שלא  לגאולה 
לא  והשלימה  האמיתית  שהגאולה  רגע 

באה בפועל ממש. 

אחרי קריאת התורה של שחרית ר' 
הרבי  של  שיחה  חוזר  גרליק  יצחק  לוי 
משלב  הוא  כשבדבריו  המשיח,  מלך 
כ"ו,  חלק  שמות  של  הידועה  מהשיחה 
חייו  נצחיות  אודות  מדבר  הרבי  בה 
השיחה  בעצם  והיא  רבינו,  משה  של 
האמונה  בעניין  והיסודית  המרכזית 

בנצחיות חייו של הרבי שליט"א. 

(שנכנס  תורה  הספר  בהחזרת 
"שישו  מנגן  הקהל  ל-770)  השבוע 
כבוד  ותנו  תורה  בשמחת  ושמחו 
ושמחו  "שישו  ובהמשך  לתורה" 
בשמחת הגאולה הנה הנה משיח בא"... 

מתכוננים  התפילה  אחרי 
וכהכנה  שליט"א  הרבי  עם  להתוועדות 
מיני  בכל  להתוועד  מתחילים  לזה 
 1:25 השעה  וכשמגיעה  ב-770,  פינות 
את  ומקבלים  'יחי'  לשיר  מתחילים 
בהתגלותו  לראותו  בציפי'  המלך  פני 
התמימים  בהתוועדות  השלימה. 
מלכות'  ה'דבר  שיחת  את  שוב  לומדים 
שוב  ומתעוררים  מוגה  והבלתי  המוגה 
את  לפעול  מחודשת  בעבודה  ושוב 

הגאולה כאן לעינינו הגשמיות.

התוועדות  מתקיימת  ובהמשך 
והתמימים  חתנים  כמה  של  גדולה 
בשמחתם  ושמחים  יחד  יושבים 
ולברכה'  'לחיים  איתם  ואומרים 
חב"ד  בית  שיבנו  להם  ומאחלים 
השליחות  במילוי  הרבי  של  כרצונו 
צדקנו"...  משיח  פני  "קבלת  היחידה 
הגבלה,  לא  ממשיכות  ההתוועדויות 
ניגונים  סדר  מנחה,  תפילת  תוך  אל  גם 

ומעריב...

הרבי  במניין  מנחה  תפילת  אחרי 
א'  כשאחריו  ניגונים'  ה'סדר  מתקיים 

ובזמן  חסידות  מאמר  חוזר  מאנ"ש 
הניגון  את  מנגנים  מעריב  עד  שנותר 
לכבוד  עולמים'  לחי  והאמונה  'האדרת 
וכמובן  לשבת  לרבי  שהגיעו  הצרפתים 
ובחיות  לניגון  הצטרף  הקהל  וכל  שהם 

רבה... 

עידוד  ווידאו  רואים  הבדלה  אחרי 
מחודש  המשיח  מלך  הרבי  של  'יחי' 
יחד  הרבי  לפני  ניגן  הקהל  תשנ"ג,  אדר 
עם כלי זמר והרבי מעודד את השירה... 
כמה חיות מקבלים מכל רגע של ראיית 

העידודים..  

ומיד מתחיל הקידוש לבנה ברחובה 
ובהידור  מלך  הדרת  עם  ברוב  עיר  של 
המשיח  מלך  הרבי  כהוראת  המתאים 
במיוחד  להדר  תשנ"ב  נח  ש"פ  בשיחת 
הכרזת  אחרי  ומיד  לבנה,  בקידוש 
והשמחה  הריקודים  מתחילים  ה'יחי' 
נמצאים  שאנו  בכך  שבעתיים  גוברת 
כמובן  והשמחה  אדר  בחודש  כן  גם 
הקור  אז  הקודמים.  לימים  ערוך  באין 
להפריע  יכול  ממש  לא  בחוץ  השורר 
של  הוראה  מקיימים  כשחסידים 
גורם  זה  המשיח...ואדרבה,  מלך  הרבי 

לריקוד סוער יותר... 

ב-8:00  מתחיל  הסדר  אדר  בחודש 
וכן  יותר  מאוחר  השבת  צאת  בעקבות 
בשעה  אדר.  חודש  של  הריקודים  בגלל 
בזאל  פלפול  אומר  התמימים  א'   9:00

הקטן. 

לחיים! משפחה אהובה!

ביתר  כאן  המתקיימים  הריקודים 
מקודמו,  יותר  לילה  ובכל  ועוז  שאת 
כל  שבמשך  יום  היום  חיי  את  הופכים 

היום, לאחרים לגמרי. 

וכדברי קודשו בשיחת הדבר מלכות 
"פועלת  השמחה  אשר  תרומה,  לש"פ 
כשאדם  האדם.  ענייני  בכל  וחודרת 
שמחה  שמחים,  חיים  חי  הוא   – שמח 
שפועלת על כל מעשיו, ועל כל מה שבא 
אחרים  גם  משמח  והוא  במגע,  איתו 
הצלחה  מכניסה  זו  ושמחה  בסביבתו. 

בכל פעולותיו – כנראה במוחש". 

'טייערע  מנגנת  וכשהתזמורת 
ברידער' – המשמעות עבורנו, הנמצאים 
כאן, שאכן נגיע לכאן ונהיה כאן – בכל 
שרים  כאן  שהתמימים  וכפי  מהותנו... 
דעם  זעהן  מיר  וועלן  ההמשך:  את 

רבי'ן... תיכף ומיד ממש!

מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 
המשיח לעולם ועד!

מענדי, בית משיח 770.
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כבר לפני עשרות שנים ראה הרבי ברוח קודשו את האיום 
על  שמאיימים  מסוכנים  דת"  "אנשי  אותם  מצד  שנשקף 
האנושות  לבני  אוניברסלית  בקריאה  יצא  הרבי  העולם. 
שבע  בקיום  להתאחד  כולם  האומות  מבני  וביקש  כולה 

מצוות בני נח – שבע מצוות לשבעים אומות.

מאת: שלום בער קרומבי

הפיתרון של הרבי 
לאיום האיסלאמי

הפעם ו ממצרים.  חדשות  שוב 
כמוחשית  המהפכה  נראית  כבר 
אינו  איש  נעלם.  מובארק  לגמרי. 
נמצא.  הוא  היכן  באמת  יודע 
של  הפנים  היה  שנה   30 שבמשך  האיש 
לממשלת  מצרים  בין  השלום"  "הסכם 
ימי   18 אחרי  היה.  כלא  הלך  ישראל, 
מובארק  הושלמה.  המהפכה  הפגנות, 

העביר את השלטון לצבא המצרי.

האיומים  אחד  עומד  הפרק  על 
האיום  ישראל:  לארץ  שקמו  הגדולים 
לטאטא  שניסו  איום  אותו  המצרי. 
כאילו  שנה –  במשך 30  לשולחן  מתחת 
כאן  כקיים  מתברר   – סוף  לו  עשינו 
כמו   – עיניים  אחיזת  כמו  הכוח.  בכל 
שלימה  מדינה  של  זולה  הדחקה 
"הצלחת  על  הפסקה  ללא  שפיטפטה 
נראים  הדברים  כעת  ההוא".  השלום 
אחרת – מוכיחים עד כמה קצרי ראיה 
שחתמו  פוחזים  מנהיגים  אותם  היו 
כבודו  את  והוזילו  ההסכם  ניירות  על 
עכשיו  העמים.  בעיני  ישראל  עם  של 
 – לגמרי  אחרת  הוא  הכוחות  משחק 
את  שמכרו  אחרי  השתנתה.  המשוואה 
רוצה  אסאד  גם  עדשים,  בנזיד  סיני 
תיסוג  ישראל  שארץ  כלומר   – "שלום" 
את  ותפקיר  הגולן  מרמת  תמורה  ללא 
עריץ  של  שלטון  בידי  תושביה  ביטחון 

ערבי אכזר.

הבלטה  ללא  כאילו  פורסם,  וברקע 

טרום  מימי  ישן  עיתון  גזיר  מיוחדת, 
בכותרת  מצרים.  עם  השלום"  "הסכם 
מלך  הרבי  של  נבואתו  מתנוססת 
המשיח: מצרים יכולה להפוך לאיראן. 
הם  וכיום   – לדברים  שמע  לא  איש  אז 
מאליהם,  ומובנים  פשוטים  נראים 
מגודל  להתפעל  טורח  אינו  שאיש  עד 

הנבואה.

שבע מצוות מול הטרור
מהשתלטות  הוא  הגדול  החשש 
מדינות.  ועוד  עוד  על  איסלאמית 
עלינו  מאיים  הקיצוני  האיסלאם 
יושבים  אלו  במקומות  ומעזה.  מאיראן 
על  בגלוי  שמדברים  מטורפים  אנשים 
היל"ת.  היהודים"  "מדינת  השמדת 
אותם שונאי ישראל מחפשים פרטנרים 
נוספים – שותפים לרעיונות תעתועים. 

ההמון  אצל  אותם  מוצאים  הם 
בהטפות  והממורמר.  המדוכדך  הערבי 
שי'יחים  מלהיטים  שישי,  בימי 
נגד  הערבי  האספסוף  את  מטורפים 
בשום  בוחלים  לא  הם  הנבחר.  העם 
אמצעי – רצח, פיגועי ראווה קטלניים, 
וכל מה שסבלה ממנו ארץ ישראל מאז 
נעשה  הכל   – מכל  והגרוע  היווסדה. 

בשם "מלחמת דת" כמובן.

כעת מכרסם הפחד שמא גם מצרים 
מוסלמים"  "דתיים  לאותם  תיפול 

בשם  רצח  על  שמדברים  קיצוניים, 
"האיום  על  מדבר  כולו  העולם  השם. 
פיתרון  אין  לאיש  אבל   – האיסלאמי" 
מול  לעשות  ניתן  מה  למצב.  אמיתי 
ניתן  איך  אלוקים?  בשם  שמדבר  מי 
ברצח  שרואה  מי  של  יסודות  לקעקע 

שליחות קודש?

וקיימת   – הייתה  אחד  למנהיג  רק 
לטרור  ניצחת  תשובה   – עדיין 
האיסלאמי, וכמו תמיד זהו נשיא הדור 

– הרבי מלך המשיח שליט"א.

הרבי  ראה  שנים  עשרות  לפני  כבר 
מצד  שנשקף  האיום  את  קודשו  ברוח 
אותם "אנשי דת" מסוכנים שמאיימים 
בקריאה  יצא  הרבי  העולם.  על 
כולה  האנושות  לבני  אוניברסלית 
להתאחד  כולם  האומות  מבני  וביקש 
בקיום שבע מצוות בני נח – שבע מצוות 

לשבעים אומות.

מאמצים  הרבי  השקיע  במיוחד 
אלוקיות  מצוות  שבע  אותם  בפירסום 
והרבי   – ישראל  בארץ  הערבי  למגזר 
אמר כי זו התשובה לטרור. הרבי הודיע 
נח  בני  מצוות  בשבע  ההתעסקות  כי 
בכוחה למגר את הטרור במגזר הערבי, 
יפנימו  פוטנציאלים  מפגעים  כשאותם 
בקיום  החשיבות  את  עצמם  על  ויקבלו 
ביניהם   – נח  בני  מצוות  שבע  ושמירת 
ללא  תרצח",  "לא  של  האלוקי  הציווי 

כל הבדל בין גזע, דת ומין.
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כמו איראן?
עכשיו חזרה לשכנה מדרום. מצרים 
עדיין לא השלימה לגמרי את המהפכה. 
אך  הודח,  מובארק  שלטון  אמנם 
רבות.  הם  החלופי  לשלטון  האופציות 
שלטון  מפני  הזהירו  לשעבר  שגרירים 
וייסכן  בהדרגה  שיתייצב  אייתוללות 
גם מדינות נוספות. ארץ ישראל עומדת 
הוא  והפעם   – מדרום  האיום  מול  שוב 

מוחשי וגלוי לעיני העולם כולו.

נוקטים  המוסלמים  "האחים 
שאימצו  זו  כמו  בדיוק  טקטיקה  אותה 
השבוע  הסביר  באיראן",  האייתולות 
בקהיר  ישראל  שגריר  שקד,  אלי 
למשכילים,  נתנו  אז  "גם  לשעבר. 
להפגין  הביניים  ולמעמד  לסטודנטים 
הציבורי  הלחץ  שאחרי  השאה,  נגד 
ממשלה  קמה  כך  אחר  מהמדינה.  ברח 
חומייני  שלב,  שבאיזשהו  עד  חילונית, 
בטהרן,  לנחות  הכושר  שעת  את  מצא 
את  וניהל  האייתוללות  את  אסף 
העניינים. היום, במצרים, אנחנו רואים 

את אותו הדבר בדיוק".

הקולות  קולות אלו, יש את  לעומת 
ש"השלום  שמבטיחים  האופטימיים 
שתנועת "האחים  טוענים  הם  יישמר". 
מאחרי  שעמדה   – המוסלמים" 
המהפכה וליוותה אותה – תלך ותיעלם 
פוליטיים  וכוחות  המצרי  מהנוף 
השלטון  את  יתפסו  יותר  מתונים 

במדינה.

להידבק  סיבה  שאין  היא  האמת 
לקוות  יש  הפסימיים.  לקולות  דווקא 
לטוב ויתכן שסוף המהפכה יקים שלטון 
שלא ירע את היחסים עם ארץ ישראל. 
ספק:  לכל  מעל  הוכח  אחד  דבר  אך 
ולו  נמצאת  לא  הערביות  שכנותינו  בין 
שלטון  להבטיח  שיכולה  אחת  מדינה 
גמרה  טורקיה  גמרנו,  מצרים  עם  יציב. 
תוך  מהפכה  התרחשה  ובטוניס  איתנו, 
מספר ימים. מעתה, כל אחד שמדבר על 
"שלום" עם סוריה, או עם שכנה אחרת 
או  הגולן  עם  כי  יידע  הערבי,  בעולם 
בלי הגולן – אף הסכם עם הערבים לא 

שווה יותר מהנייר עליו הוא נכתב.

תמרור אזהרה
שנלמד  היחיד  המסר  לא  זה  אבל 
בעולם  היציבות  חוסר  מצרים.  מסיפור 
וודאית.  מוגמרת  לעובדה  הפך  הערבי 
איתות  לשמש  צריכה  הזו  המסקנה 
הסכמים  לגבי  רק  לא  חמור  אזהרה 

בראש  אלא  ערב,  מדינות  עם  מופקרים 
המסוכנים  התהליכים  לגבי  ובראשונה 
בעבר  ממשלות  ראשי  לעשות  שניסו 
הפלסטיניים.  המחבלים  עם  ובהווה 
הנהגה  סוגי  שני  שיש  לטעון  ניסו  בעבר 
אצל הפלסטינים – "ההנהגה המתונה" 
היום  הקיצונית".  ו"ההנהגה  כביכול 
שכנינו  שאצל  דעת  בר  לכל  ברור 
ההנהגה  מהי  לקבוע  אפשר  אי  הערבים 
לבדיחה  הופכת  היום  של  וההנהגה   –

מביכה ביום שאחרי.

לאחר  שבעתיים  מזהירים  הדברים 
שהתקיימו  החשאיות  השיחות  פירסום 
אולמרט  אהוד  לשעבר  רה"מ  בין 
לדברי  אבו-מאזן.  המחבלים  לראש 
לאבו- להעניק  הסכים  הוא  אולמרט 

הערביות  השכונות  בכל  שליטה  מאזן 
המערבי  הכותל  את  ולהפוך  בירושלים 
– שריד בית מקדשנו – לאזור בשליטת 
ערביות!  שלוש  מתוכן  מדינות,  חמש 
בכותל  לשלוט  שהוצעו  המדינות  בין 
"ידידותיות"  מדינות  נמנו  המערבי 

לישראל, כמו ירדן, לוב ומצרים...

שכמעט  הישראלי  הציבור 
והשתכנע שאין דרך אחת מלבד הליכה 
מבין  לטרור,  כניעה  של  להסכמים 
כשיש  רק  הוא  אמיתי  ששלום  כיום 
שמעון  הפרזידנט  אפילו  כוח.  בידינו 
פרס – איש "מזרח תיכון חדש" – אמר 
מהרמטכ"ל  הפרידה  בטקס  השבוע 
צה"ל  אשכנזי  של  שבימיו  אשכנזי,  גבי 
הלך וביסס את הכוחות והטרוריסטים 
איש  אפילו  בצד.  נשקיהם  את  הניחו 
הטרוריסטים  עם  ששלום  מבין  כמותו 
מתרחש כשיש בידינו כוח והם נאלצים 

ולא   – המלחמה  כלי  את  בצד  להניח 
הבית  למדשאות  אותם  כשמביאים 

הלבן.

מבחן התוצאה לאורך זמן
הוכחו  הרבי  של  קודשו  דברי 
התוצאה  במבחן  שעומדים  כיחידים 
היחידי  המנהיג  הוא  הרבי  זמן.  לאורך 
הלכת  מרחיקות  התהפוכות  את  שחזה 
האחרונים  בשבועות  מצרים  על  שעברו 
לבין  מצרים  בין  השוואה  שערך   –
להבין  הוא  כעת  שנותר  מה  איראן. 
ברת  שאינה   – אמיתית  שמנהיגות 
להביא  שמסוגלת  היחידה  היא   – חלוף 

פיתרון למצב.

מתחיל  ח"כ  כשכל  כיום,  במצב 
מציג תוכנית מדינית, יש להציג תוכנית 
הציע  אותה  הדרך  של  פרטנית  מדינית 
 – האיסלאמי  האיום  למיגור  הרבי 
העולם  מדינות  ראשי  את  שמדאיג 

החופשי.

שמדובר  המדינאים  יפנימו  אם  רק 
זו  מלחמה  ומול  דת"  "מלחמת  על 
צריך לתת תשובה באותו מטבע – יוכל 
מדינות  מול  בביטחון  לעמוד  העולם 
וזעזועים  ממהפכות  לחשוש  ולא  ערב 
מגדל  של  בקצב  משטרים  שמפילים 

קלפים.

אלא  אינה  במצרים  המהפכה 
ותמרור  איתות  לנו  מסמנת  היא  משל. 
לפעולה מיידית. בידינו יש את התשובה 
הוא  עלינו  שמוטל  כל  למצב.  המוחצת 

לעשות איתה כעת את הדבר הנכון.
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המהפכה במצרים 

– הזדמנות
והפקירה  מצרים,  זה   – רהבים  אל  פנתה  ישראל  מדינת 
עולם  מבורא  שקיבלה  אוצרותיה  ואת  תושביה  בטחון  את 
התנפץ  בדיוק  זה  ביום  ישראל.  ארץ  על  להגן  כדי  ומנהיגו 
השקר שהחזיק מעמד שלושים שנה. עד היום לא קם מנהיג 
ישראלי שהודה בשקר הגדול של השלום עם מצרים, וכולם 
הודה  השבוע  רק  השלום.  על  האשליה  את  לנטוע  המשיכו 
נתניהו בפומבי לצבא מצרים על כך שהצהירו כי ימשיכו עם 
ולהחזיר  המהפכה  את  לנצל  במקום  וזאת  השלום,  הסכם 

לעם ישראל מחדש את מתנת ה'

מאת שי גפן

"העם ההולכים בחושך 
ראו אור גדול"

העולם  מנהיג  מובארק  של  נפילתו 
למובילה  שנחשבה  המדינה  הערבי, 
שמובילה  מי  וכביכול  הערבי  בעולם 
לעורר  צריכה  המתונות,  המדינות  את 

אותנו מהתרדמת. 

הייתה  הישראלית  הקונספציה 
של  שלטונו  את  לחזק  שיש  תמיד 
כל  המתונים.  שלטון  מובארק, 
ירדו  ישראל  בארץ  הפוליטיקאים 
ישראל  פניו.  את  לחלות  למצרים 
היחסים  על  לשמור  כדי  המון  השקיעה 
כי  לכל  ולהוכיח  ושלטונו,  מובארק  עם 
סוריה  מול  הערבי  בעולם  מתונים  יש 
ורק  ולמסור  למסור  ואפשר  ואיראן, 
היה  מובארק  עלינו.  יגיע  "שלום" 
הקמיע של שוחרי "השלום" נוכח העם 
והעדיף  הנואלת  בסיסמא  שהאמין 

שלום קר ממלחמה קרה. 

הנביא  של  דבריו  כאן  יאים  כמה 
ישעיה "העם ההולכים בחושך ראו אור 
מדובר  להיאמר,  חייבת  האמת  גדול". 
שווה  לא  ההסכם  כאשר  גדול,  בשקר 

כנגד  הרבי  זעק  בכדי  לא  הנייר.  את 
ההסכם הזה מעומק לבו הקדוש במשך 
ארבע שנים רצופות! ובעוד הוא התריע, 
בהסכם  ראה  הרבי  מהצד.  עמדו  כולם 
מפני  והזהיר  ממש  החורבן  תחילת  זה 
על  הרהרנו  זאת  במקום  אך  התוצאות, 
אודות ה"שלום" עם הגדולה שבמדינות 

הערביות. 

למעשה  הוא  מובארק  של  נפילתו 
מימוש הנבואה וקבורת השלום המזויף 
שלושים  במשך  אותנו  להאכיל  שניסו 

שנה. 

עתה  עד  המצב  וכי  השואלים:  יש 
לא היה טוב? האם עדיף שיעלו לשלטון 
במצרים האחים המוסלמים? והתשובה 
היא שאכן עדיף לדעת שיש אויב ממשי 
ידיד  של  במסווה  אויב  מאשר  מולנו, 
בנשק  התחמש  שנה  שלושים  שבמשך 
הראשונה  מהשורה  טכנולוגי  ובציוד 
"בזכות" השלום עם ארץ ישראל. עדיף 
צריכים  עמו  מר  אויב  לנו  שיש  שנדע 
והן  קרביות  בדרכים  הן  להלחם 

בדרכים דיפלומטיות. 

דייוויד,  קעמפ  הסכמי  מאז  דווקא 
כאשר חשבנו להתקבל בתשואות בקרב 

להיות  הפך  הערבי  העולם  העמים, 
כפרי  נפלה  איראן  ויותר.  יותר  קיצוני 
היא  אף  טורקיה  חומייני,  לידי  בשל 

התקצנה, וכעת גם מצרים. 

זאת לדעת, שלא שייך לעשות שלום 
שלא בנוי על פי תורה. לא ייתכן הסכם 
בעיטה  תוך  גזל  על  שבנוי  שלום  של 
ברוך  הקדוש  לנו  שנתן  היקרה  במתנה 
מאות  חזר  שהרבי  דברים  אלו  הוא. 
דבר  את  שנביא  ככל  פעמים.  ואלפי 
תהיה  הרבי  של  ששיטתו  ונדאג  הרבי 
לעם  ייטב  כך  והמובילה,  הקובעת 
לסמוך  שלא  הרבי  זעק  כמה  ישראל. 
רצוץ,  קנה  משענת  המהווה  ארה"ב  על 
על  יפה  הדברים  הוכחו  כעת  והנה 
עם  חזקה  ברית  בעלת  שהייתה  מצרים 
ארה"ב, וברגע אחד הממשל הפנה עורף 
במשך  עליו  מקובל  כה  שהיה  לשליט 

עשרות שנים. 

אז מה לעשות? 
הרבי  ענה  זו  לשאלה  התשובה  את 
חזה  הרבי  ובהירה.  ברורה  בצורה 
להתרחש  שעומד  מה  שזה  בנבואה 
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אלול  בח"י  בבירור  כך  על  ודיבר 
של  רציחתו  לפני  שבועיים  תשמ"א, 

סאדאת.

את  לפנות  שהחלו  לפני  עוד 
היישובים בחבל ימית, אמר הרבי שיחה 
תשמ"ב)  סוכות  המועד  חול  ד'  (יום 
וכל  אקטואלית  היום  גם  שנשמעת 
דורש  בשיחתו  נבואה.  בגדר  היא  מילה 
עם  ההסכמים  את  מיד  לבטל  הרבי 

מצרים ולהחזיר את המצב לקדמותו.  

נסי"  הקב"ה – "באופן  פעל  "ועתה 
מבהיל  באופן  מזדעזע  כולו  שהעולם   –
'יתפסו'  זה  מצב  שלאור  ובודאי  ביותר, 
יהודים  שגרמו  צרורות  הצרות  כל  את 
הידוע  ההסכם  חתימת  על-ידי  לעצמם 

ב'קעמפ-דייוויד':

את  החזירו  ההסכם  חתימת  "מאז 
שדות הנפט – שזהו אמצעי בטחון הכי 
חשוב, ולא רק בנוגע לעת מלחמה, אלא 
כלכלת  עבור  ביותר  חיוני  מצרך  זהו 
 – זה  ודבר  היום-יום,  בחיי  המדינה 

החזירו בידיים!

לארץ  השייכים  שטחים  "החזירו 
הקודש – למרות שהקב"ה נתן שטחים 
נסים  של  באופן  לבני-ישראל  אלו 

גלויים!

יצליחו  שעל-ידי-זה  חשבו  "וכאשר 
בפועל  עתה  רואים   – הגוי  את  'לקנות' 
פעלו  על-ידי-זה  הנכון:  הוא  שההיפך 
ועוד,  עוד  ולתבוע  ללחוץ  ימשיך  שהגוי 
מתקבלת,  מצדו  תביעה  שכל  בראותו 
שמקבל  שמה  ומודיע  מכריז  הוא  ולכן 
עתה שטח מסויים בלבד, הרי זה באופן 
זמני בלבד, וצריכים לדעת שהוא תובע 
יחליט  מתי  לדעת  ואין  חלקים,  עוד 

לעצור מתביעותיו ודרישותיו!

כל  את  מחזירים   – "והעיקר 
להחזיר  ומבטיחים  הנ"ל,  הענינים 
'פיסת  תמורת   – זה  וכל  ועוד,  עוד 
שכנגד  הצד  מזו:  ויתירה  בלבד!  נייר' 
ולאחרי  ההסכם,  תנאי  את  כיבד  לא 
לאותם  צבא  אנשי  הכניסו  שעות   24
אנשי  להכניס  עליהם  שנאסר  שטחים 
הם  שחתמו  ההסכם  על-פי   – צבא 

עצמם!

יהודים  התנהגו  זאת,  "ולמרות 
אודות  גילו  לא  הם  ב"חכמה": 
 24 כעבור  שקבלו  לחי"  ה"סטירת 
שעות מהחזרת השטחים – הצד שכנגד 
יפות,  פנים  בסבר  השטחים  את  קיבל 
ההסכם!  תנאי  את  הפר  ומיד  ותיכף 
את  תשנה  העובדות  שהעלמת  בחשבם 

המציאות!

זה  כל  לאחרי  כולנה –  על  "והעולה 
לא נמנעו מלגרש יהודים מארץ ישראל, 
תוך כדי שימוש בחיילי צה"ל המוסרים 
את נפשם להגן על ארץ ישראל והדרים 
נאמר  הנ"ל  שבהסכם  היות   – עליה 
בשטחים  להתיישב  ליהודים  שאסור 

אלו!

על  צועקין  ש"אין  לטעון  "ואין 
שעדיין  ענינים  כמה  ישנם  כי   – העבר" 
כאשר  ולכן,  עבר,  של  בגדר  אינם 
לא  המתאים,  בתוקף  יעמדו  יהודים 
לגויים  שטחים  עוד  להחזיר  יצטרכו 

וכו'.

מזו:  יתירה  אלא  בלבד  זו  "ולא 
יכולים   – הקב"ה  שהראה  הנס  לאחרי 
השטחים  את  גם   – ובצדק   – לתבוע 
בגדר  כבר  זה  אין  ולכן  כבר,  שהחזירו 

של 'עבר' שלא ניתן לתקן.

"ובפשטות: החזרת השטחים היתה 
בבטחונם  יפגע  לא  שהדבר  תנאי  מתוך 
הסכם  על  שחתמו  היות   – יהודים  של 
החלפת  לאחרי   – עתה  אבל  שלום,  של 
העומד בראש של הצד שכנגד – אין מי 

שיכול להבטיח שהסכם השלום ימשך!

לומר  תמצי  אם  אפילו   – זה  "וכל 
ורצה  התכוון  שלפניו  בראש  שהעומד 
באמת את השלום, אע"פ שקרוב לודאי 
שיוכל  כדי  רק  היה  זה  שצעד  לומר 

והשטחים  הנפט  את  בחזרה  לקבל 
לנסות  כדאי  שלא  חישוב  כדי  תוך  כו', 
כאשר  מלחמה,  בדרך  זאת  לקחת 
ביכלתו לקבל זאת בסבר פנים יפות, על 

גבי 'מגש של כסף'!

שעתה  מובן  לעיל  האמור  "על-פי 
בעבר)  גם  שידעו  (מה  בפועל  רואים 
בעבר  שעשו  והטעויות  השגיאות  את 
הדברים  את  בידים  החזירו  כאשר   –
המצב  הטבע)  דרך  (על-פי  תלוי  שבהם 
היהודים  של  והבטחוני  הכלכלי 
מכאן  ולכן,  ישראל!  בארץ  הנמצאים 
על- להתנהג  יהודים  צריכים  ולהבא 

בתוקף  לעמוד   – התורה  הוראת  פי 
ובפרט  מהגוי,  להתפעל  ולא  המתאים 
הקשורים  ענינים  אודות  מדובר  כאשר 

עם פיקוח נפש!"

נתניהו ממשיך 
בטעות ההיסטורית

ח'  ביום  הייתה  מובארק  נפילת 
ציין  מידידיי  דהו  ומאן  תשע"א,  באדר 
והפינוי  מימית  בכח  הפינוי  כי  באוזניי 
בשנת  זה  בתאריך  החל  אדר  מחצר 
בניסן  בכ"ח  שהסתיים  פינוי  תשמ"ב, 

של העיר ימית. 

מסמליות.  יותר  כאן  שיש  ספק  אין 

האם יבין נתניהו שמצרים אינה אוהב אלא אוייב?
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זה   – רהבים  אל  פנתה  ישראל  מדינת 
תושביה  בטחון  את  והפקירה  מצרים, 
עולם  מבורא  שקיבלה  אוצרותיה  ואת 
ישראל,  ארץ  על  להגן  כדי  ומנהיגו 
הבטחות  תמורת  הכל  והפקירה  הלכה 
השקר  התנפץ  יום  באותו  שווא. 
היום  עד  שנה.  שלושים  מעמד  שהחזיק 
בשקר  שהודה  ישראלי  מנהיג  קם  לא 
וכולם  מצרים,  עם  השלום  של  הגדול 
המשיכו לנטוע את האשליה על השלום. 
מובארק,  של  נפילתו  לאחר  כעת,  גם 
מוכנים  לא  הישראלים  הפוליטיקאים 
הודה  השבוע  רק  בטעות.  להודות 
כך  על  מצרים  לצבא  בפומבי  נתניהו 
שהצהירו כי ימשיכו עם הסכם השלום, 
המהפכה  את  לנצל  במקום  וזאת 
מתנת  את  מחדש  ישראל  לעם  ולהחזיר 

ה' ובכך להקדים תרופה למכה. 

כמה  עד  כאן  להזכיר  הראוי  מן 
שהצביעו  אלו  כל  את  העריך  הרבי 
דייוויד.  קעמפ  הסכמי  נגד  ולחמו 

שנה  שמיר  יצחק  למר  שכתב  במכתב 
פ"נ  על  הרבי  לו  השיב  הנסיגה,  לאחר 
הבא  להוסיף   – לעצמי  "ארשה  שכתב: 
מתאים  שיתקבל  ותקותי   – לקמן 
זכור  הידוע:  ובסגנון  נכתב.  בו  להרגש 
ותוקפו  לבבו  אומץ  על  בודאי  יהיה 
ד"קעמפ  החוזה  נגד  גלוי  להצביע 
גם  אשר  ואיחולי  סאדאת".  דייוויד 
גאון  להגנת  זה  בתוקף  יעמוד  בעתיד 
יעקב, נוסף על עמידה איתנה בעקרונות 

עליהם נלחם שנים רבות.." 

רוסיה זה כאן 
עוד  בישראל  נחצה  שעבר  בשבוע 
קו אדום. לא די בכך שרבנים מוזמנים 
להרתיעם  במטרה  חקירות  לחדרי 
כעת  אלא  ההלכה,  פסק  מלומר 
במטרה  מעצר  צווי  להוציא  גם  החלו 

להרתיעם. 

ישראל  רבני  שרוב  סוד  זה  אין 

דעת  דעתם,  את  מלומר  חוששים 
שלימות  של  בנושאים  ובפרט  תורה, 
יגיבו  מה  מפחד  כהלכה,  וגיור  הארץ 
פועלת  ישראל  בארץ  השלטונות. 
על  לקחה  והיא  המחשבות  משטרת 
לומר  מותר  מה  להכריע  סמכות  עצמה 

ומה אסור לחשוב. 

רבנים  נותרו  עוד  לשמחתנו 
אך  מהמדינה  משכורת  שמקבלים 
כמו  דעתם,  את  מלומר  חוששים  לא 
דוד  הרב  הגאון  ליאור  דב  הרב  הגאון 
דרוקמן והגאון הרב יעקב יוסף. רבנים 
השלטונות  בעיני  לצנינים  הפכו  אלו 
איומים  שמפעילים  והפרקליטות 
במטרה  רבנים  אותם  כנגד  וטרטורים 
שיש  השם  חסדי  אולם  להרתיעם. 
ישתחוו  ולא  יכרעו  שלא  רבנים  עוד 
והבטחות  שקלים  כמה  תמורת  גם 
מעדנים  על  לוותר  ומוכנים  שלטוניות 

במטרה לשמור על הגחלת.

אירוח בשבתות
במקום מרווח ומוקף מדשאות

עד  80 איש במחיר חסר תקדים

בכפר חב"ד

למידע והזמנות: 03-9600018
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מהנעשה והנשמע

מעמד מרגש של שמחה ודמעות:
הוכנס ספר-תורה לעילוי נשמת מרת לאפיין 

פעשא  מרת  של  המזעזע  הרצח  לאחר  שנים  עשרה  תשע 
המדרש  ובית  לבית-הכנסת  הוכנס  הי"ד,  לאפיין  לאה 
לעילוי  תורה  ספר   ,770 שבליובאוויטש"  "ליובאוויטש 

נשמתה של האישה שנקטפה בדמי ימיה. 

השכונה,  תושבי  התאספו  דמעות,  וסוחט  מרגש  במעמד 
ביום  שהתקיימה  חיינו,  לבית  התורה  ספר  הכנסת  לחגיגת 
ראשון ב' באדר א'. הרצח שזיעזע את שכונת קראון הייטס, 
המשיח, שנשא שיחת  מהרבי מלך  מיוחדת  התייחסות  קיבל 
קידוש  על  נפשה  מסירות  במעלת  הפליא  בה  מיוחדת  קודש 

ה', ודרש דרש שוב ושוב את הגאולה האמיתית והשלימה.

השתתפו  השכונה  מתושבי  מאות  לצד  ומשפיעים  רבנים 
בתהלוכה ססגונית אל עבר בית חיינו, שם התקיימו הקפות 
צילום: לוי ישראלי  כמנהג בשירה וריקודים. 

באר שבע: רב העיר קבע מזוזות לבית המדרש
לרגל ראש חודש אדר, נפתח במרכז המסחרי בשכונה ב' 
בית מדרש "ברכת חיים", המשמש כסניף של ישיבת תומכי 
דבוש,  יוסף  הרב  של  בהנהלתו  המדרש  בית  בעיר.  תמימים 
ירמיהו  הרב  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שליח  של  ובסיועו 
הרבים  והסטודנטים  השכונה  תושבי  את  משמש  קאליפא, 

הגרים בסביבה, כמגדלור יהודי חסידי וככתובת לכל יהודי.

רב  דאתרא  המרא  כובד  המזוזות  קביעת  במעמד 

דרעי  יהודה  הרב  העיר 
גודל  על  בדבריו  שהפליא 
הנוער  בני  בקירוב  הזכות 
ללימוד  והסטודנטים 
הערב  בהמשך  התורה. 
התוועדות  התקיימה 
נוסד  המקום  חסידים. 
ע"ש  גלם  משפחת  בני  ע"י 
וברכה  חיים  ר'  הוריהם 

גלם ז"ל.

בשורה טובה: 
צה"ל מאפשר הקפדה על שחיטת ליובאוויטש

הכשרות  דרישות  את  מכיר  כבר  בצה"ל  המזון  אגף 
המחמירות של חיילים חרדים, וכך בנוסף לכשרות הצה"לית 
מוכנות  סגורות  מנות  גם  המטבחים  מספקים  הרגילה, 
מסתפקים  שלא  לחיילים  החרדית  העדה  הבד"צ  בהכשר 
המקפידים  החב"דניקים  שלחיילים  אלא  הרגילה.  בכשרות 
אינו  הבד"צ  מנות  של  הפתרון  ליובאוויטש,  שחיטת  על 
סגורות  מנות  היה  צה"ל  שסיפק  הזמני  הפתרון  מספק. 

פרווה, בהכשר הבד"צ של העדה החרדית.

נמצא  הצבאית  מהרבנות  לנדא  הרב  של  מאמצים  לאחר 
יזכה  חב"ד,  חסיד  שהינו  שמצהיר  חייל  כל  לבעיה.  הפתרון 
הכותרת  תחת  ש"ח  מאות  שלוש  של  לתוספת  השכר  בתלוש 
"חריג חב"ד", על מנת לממן את האוכל שעליו להביא מביתו. 
של  החודשי  ל"שכר"  משמעותית  בתוספת  שמדובר  יצויין 
חייל רגיל – שלוש מאות שקלים בלבד. חיילים הביעו סיפוק 
בדבר  הנוגעים  הגורמים  לכל  להודות  וביקשו  מהפתרון,  רב 

על פועלם ומאמציהם.

ישיבות חב"ד בצפון: יום עיון להורי התמימים
יום  אדר,  ב'  ראשון  ביום  קיימה  בצפת  הישיבה  הנהלת 
חב"ד.  בכפר  תורה'  התלמוד  ב'אולם  התלמידים  להורי  עיון 
למעלה מ-200 אבות ואמהות נהרו מכל קצוות הארץ על מנת 
של  חינוכו  על  המופקדים  והמשפיעים  הרבנים  עם  לשוחח 
בנם, לשמוע מהם את חוות דעתם ולהתייעץ באופן של "איש 
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קרן  להרמת  ולהביא  חזק"  יאמר  ולאחיו  יעזורו  רעהו  את 
החינוך החסידי האמיתי. כחלק מהתכנית השתתפו ההורים 
חינוכיות  נקודות  מספר  על  הישיבה  רבני  דיברו  בו  בכינוס, 
העומדות על הפרק. הנהלת הישיבה מציינת, כי ביום חמישי 
חח"ל  בישיבת  נוסף  מפגש  ערב  בעז"ה  יתקיים  אד"ר  כ"ז 

בחיפה. לפרטים והרשמה 052-78683261

"ערב  התקיים  שמואל  קרית  תמימים  תומכי  בישיבת 
השתתפו  ההורים  ומרגש.  מיוחד  ותמימים"  הורים  מחנכים 
התקיימו  הערב  ובהמשך  הישיבה  צוות  עם  אישי  במפגש 

הרצאות חינוכיות וארוחת ערב חגיגית.

משרד החינוך מתפעל מכיתת המחוננים החב"דית
המחוננים  כיתת 
בפתח- הפועלת  החב"דית 

לפני  אך  נפתחה  תקווה 
המפקחת  וכבר  השנה  מחצית 
הארצית של המחוננים מטעם 
ליוזמי  הציעה  החינוך,  משרד 
תוכנית  את  להציג  הכיתה 
בפני  הייחודית  הלימודים 
משתתפי הכנס הארצי השנתי 
נוטלים  בו  ומצויינות,  לחינוך 
מנהלים  מפקחים  חלק 
בקידום  העוסקים  ומחנכים 

מחוננים.

המפקחת גב' זלצר אמרה 
למנהלי כיתת המחוננים: "מדהים לראות איך בזמן קצר כל 
כך הילדים קודמו מבחינה קוגנטיבית ורגשית", והביעה את 
התפעלותה מהרמה הגבוהה של התוכנית לקידום המחוננים. 
השראת  לצד  והפתוחה  הטובה  האווירה  את  ציינה  היא 
מוטיבציה גבוהה במיוחד, המשולבים בצוות חינוכי מעולה. 
תתחיל  הקרוב  ובשבוע  די,  אומרים  אינם  הכיתה  מנהלי 

ינתן  בסדנה  וייגל.  מיכאל  החסידי  השחקן  עם  דרמה  סדנת 
דגש על טיפוח היכולות הרגשיות והחברתיות של המחוננים.

"מופת של הרבי" – הרב אשכנזי ניצל בנס מתאונה
יצא  אשכנזי  שמואל  מרדכי  הרב  חב"ד,  כפר  של  מד"א 
שבהכשרתו.  ליובאוויטש  שחיטת  על  להשגיח  כדי  לפולין, 
לאחר סיום השחיטה וההכשרה, יצא אל שדה התעופה בעיר 

קרקוב, כשהוא מלווה בבנו וביבואן הבשר.

על אם הדרך, התנגש ברכבו של הרב רכב שנסע במהירות 
של 100 קמ"ש. הרכב הפוגע נמעך כולו, ואילו רכבו של הרב 
כמעט ולא ניזוק והוא ומלוויו יצאו בחסדי שמיים ללא פגע. 
הרב קרא בהתרגשות  "זה היה מופת גלוי של הרבי" וסיפר 
ששניות ספורות קודם התאונה הושיט ידו לכיסו כדי לוודא 
בכיסו,  נמצאים  תמיד,  נושא  הוא  אותם  מהרבי  שהדולרים 

ובעוד אוחז בהם אירעה התאונה. 

ובפראג,  בקרקוב  השלוחים  ערכו  האירוע,  לאחר 
התוועדויות  באראש,  מאניס  והרב  גוראריה  אליעזר  הרב 
על  לה'  הודו  בהן  אשכנזי,  הרב  של  בהשתתפותו  ספונטניות, 

הנס הגדול שעשה.

מקורבי בית חב"ד בסרי לנקה נפגשו
מיוחד  מפגש  נערך  תצוה,  פרשת  קודש  שבת  במוצאי 
לאנשי עסקים מידידי ומבקרי בית חב"ד בסרי לנקה, במרכז 
הקשר  והמשך  לחיזוק  נועד  המפגש  אביב.  בתל  ממש  ממעל 
לרגל  נערך  והוא  הקודש  בארץ  גם  חב"ד  בית  מקורבי  עם 
בארץ  ורעייתו  קרומבי  מענדי  הרב  השלוחים  של  ביקורם 
הקודש. אנשי העסקים שמחו לפגוש את השלוחים – שבדרך 
ויצאו  הקודש,  בארץ  כאן  לנקה,  בסרי  אותם  מארחים  כלל 
מהמפגש מחוזקים ונחושים להמשיך ולהוסיף בדרך התורה 

והמצוות.

            

 17183635084  :  
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נולדו במזל"ט
• למשפחת ר' חיים אבנעים, טרזנה, 

קליפורניה – להולדת הבן.

פתח  אדר,  נמרוד  ר'  למשפחת   •
תקוה – להולדת הבן.

קראון  אוזן,  ישראל  ר'  למשפחת   •
הייטס – להולדת הבן.

אוריאן,  הכהן  אלעד  ר'  למשפחת   •
סבא  כפר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח 
משפחת  ולזקניהם  הבן;  להולדת   –
רמת  אוריאן,  הכהן  מרדכי  משה  ר' 
כפר  אסולין,  מנחם  ר'  משפחת  ישי; 

חב"ד.

• למשפחת ר' מנחם ניסים אלטביי, 
צרפת  ניס,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח 
משפחת  ולזקניהם  הבן;  להולדת   –
משפחת  פיערט;  אלטביי,  אהרן  ר' 

העכט, שיקגו.

• למשפחת ר' יהודה אלטיין, קראון 
הייטס – להולדת הבן.

בוטמן,  זלמן  שניאור  ר'  למשפחת   •
כרכור,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח 
ולזקניהם  הבן;  להולדת   – חדרה 
בוטמן,  יצחק  יוסף  ר'  משפחת 
בישיבת  ראשי  ומשפיע  משגיח 
תות"ל לוד; משפחת ר' שלום דובער 
בתל  חב"ד  קהילת  משפיע  בוטמן, 
לנדסברג,  שלום  ר'  משפחת  אביב; 
שחר,  אלימלך  ר'  משפחת  ירושלים; 

מנכ"ל מוסדות חב"ד רחובות.

גוראריה,  מענדל  ר'  למשפחת   •
קראון הייטס – להולדת הבן.

גורסבוים,  ישראל  ר'  למשפחת   •
פולסום, קליפורניה – להולדת הבן.

יחזקאל  מאיר  ר'  למשפחת   •
הבן;  להולדת   – לוד  הולצברג, 
ולזקניהם משפחת ר' נחמן הולצברג, 
בנימין  ר'  משפחת  הייטס;  קראון 

זאב מלוב, כפר חב"ד.

קראון  העלער,  מנחם  ר'  למשפחת   •
הייטס – להולדת הבן.

וולף,  דובער  שלום  ר'  למשפחת   •
ולזקניהם  הבן;  להולדת   – צפת 
מנחם  מני  ר'  משפחת 
וולף,  מענדל 
הר  נחלת 

מרת  לוד;  וולף,  פעסיא  מרת  חב"ד; 
הייטס;  קראון  שוסטרמאן,  העניא 
שליח  גבירץ,  אליעזר  ר'  משפחת 
כ"ק אד"ש מה"מ עמק יזרעאל, כפר 

גדעון.

וילהלם,  דוד  שמואל  ר'  למשפחת   •
פרינסנטון, ניו ג'רסי – להולדת הבן.

אופקים  ולדמן,  אריה  ר'  למשפחת   •
משפחת  ולזקניהם  הבן;  להולדת   –
ר' ברוך ולדמן, צפת; משפחת ר' זאב 

גכטמן, אופקים.

יצחק  יוסף  ר'  למשפחת   •
 – הייטס  קראון  זילברשטיין, 
משפחת  ולזקניהם  הבן;  להולדת 
בלגיה;  זילברשטיין,  אהרן  משה  ר' 
הר  נחלת  בניטה,  משה  ר'  משפחת 

חב"ד.

הכהן  יוסף  עקיבא  ר'  למשפחת   •
הבן;  להולדת   – העמק  מגדל  כהן, 
הכהן  מנחם  ר'  משפחת  ולזקניהם 
עופר  ר'  משפחת  יריחו;  מצפה  כהן, 

קופרשמידט, כפר סבא.

לוי,  הלוי  אברהם  ר'  למשפחת   •
ביתר עילית – להולדת הבן.

 – מקאניק  עידן  ר'  למשפחת   •  
להולדת הבן.

נובאק,  שמואל  ר'  למשפחת   •
ג'קסונוייל, פלורידה – להולדת הבן.

פוליצ'נקו,  מענדל  ר'  למשפחת   •
מקסיקו – להולדת הבן.

קאופמן,  שמואל  ר'  למשפחת   •
קראון הייטס – להולדת הבן.

קלוואוגנט,  ציון  בן  ר'  למשפחת   •
ירושלים – להולדת הבן.

שמעון  אליהו  ר'  למשפחת   •
להולדת   – שמואל  קרית  קליינברג, 
מרדכי  ר'  משפחת  ולזקניהם  הבן; 
קליינברג, ערד; משפחת ר' יוסף גול, 
נצרת עילית; מרת יעל גול, תל אביב.

קרץ,  מענדל  מנחם  ר'  למשפחת   •
ולזקניהם  הבן;  להולדת   – צפת 
משפחת ר' דוד קרץ, משפיע בקהילת 
משה  ר'  משפחת  עפולה;  חב"ד 
ישיבת  משפיע  ארנשטיין,  מרדכי 
מרים  מרת  צפת;  חח"ל  חב"ד 
ר'  משפחת  בנימין;  יד  ארנשטיין, 

יהודה לייב דובאוו, קראון הייטס.

רחובות  אליצור,  רועי  ר'  למשפחת   •
משפחת  ולזקניהם  הבן;  להולדת   –
שרון,  משפחת  הנגיד;  כפר  אליצור, 

בית אל.

שיינר,  איתמר  ר'  למשפחת   •
אשקלון להולדת הבן. ולזקניהם: ר' 
אריאל וחנה שיינר, נחלת הר חב"ד. 

ר' שמשון כהנא.

שקדי,  אריאל  ר'  למשפחת   •
פיצבורג, פנסלבניה – להולדת הבן.

• למשפחת ר' זאב שקולניקוב, פאלו 
אלטו, קליפורניה – להולדת הבן.

•

• למשפחת ר' אהרן אוסטר, מונסי – 
להולדת הבת.

אופן,  מענדל  מנחם  ר'  למשפחת   •
באר שבע – להולדת הבת; ולזקניהם 
קליינמן,  הכהן  מנחם  ר'  משפחת 
באר שבע; משפחת ר' דוד לייב אופן, 

משפיע בקהילת חב"ד, ביתר עילית.

אלפרוביץ,  כתריאל  ר'  למשפחת   •
ולזקניהם  הבת;  להולדת   – נתניה 
אלפרוביץ,  עוזר  ר'  משפחת 
נתנאל  ר'  משפחת  ירושלים; 

דרייפוס, נתניה.

• למשפחת ר' מענדל אסולין, קראון 
הייטס – להולדת הבת.

ברוק  שאול  חיים  ר'  למשפחת   •
 – הבת  להולדת   – הייטס  קראון 
ברוק,  חנה  מרת  ולזקניהם:  רחל. 
קראון  רובנשטיין,  ומשפחת  כפ"ח, 

הייטס.

ברנשטיין,  אפרים  ר'  למשפחת   •
ולזקניהם  הבת;  להולדת   – צפת 
נחלת  ברנשטיין,  בנימין  ר'  משפחת 
ברוך  הרב  משפחת  חב"ד;  הר 
אד"ש  כ"ק  שליח  לבקיבקר,  חיים 
בגין,  מנחם  בשכונת  ורב  מה"מ 
לבקיבקר,  חנטשע  חיה  מרת  צפת; 
הניג,  אהרן  שלמה  ר'  משפחת  צפת; 

ירושלים.

• למשפחת ר' יעקב הופינגר, ליטא – 
להולדת הבת.

הלפרין,  שאול  חיים  ר'  למשפחת   •
רבקה;  הבת  להולדת   – צפת 
ראשון  הלפרין,  רחל  מרת  ולזקניהם 
פרידמן,  מאיר  ר'  משפחת  לציון; 

חצור הגלילית.

ווילשאנסקי,  ישראל  ר'  למשפחת   •
ולזקניהם  הבת;  להולדת   – צפת 
ווילשאנסקי,  יצחק  יוסף  ר'  משפחת 
שליח כ"ק אד"ש מה"מ ור"י חח"ל, 
צפת; משפחת ר' רפאל ווילשאנסקי, 
ברגמן  רחל  מרת  הייטס;  קראון 
מינה  מרת  ירושלים;  (וייסמן), 

ריבקין, כפר חב"ד.

זלמן  שניאור  ר'  למשפחת   •
אד"ש  כ"ק  שליח  ווקסלשטיין, 
להולדת   – פרוד  קיבוץ  מה"מ 
ולזקניהם  מושקא;  חיה  הבת 
ווקסלשטיין,  אהרן  ר'  משפחת 
בצלאל  משה  ר'  משפחת  ירושלים; 
ר'  משפחת  ירושלים;  ווקסלשטיין, 
ר'  משפחת  ירושלים;  אייזנבך,  צבי 
שושנה  מרת  מירון;  הלפרין,  מרדכי 
יעקב  ר'  משפחת  ברק;  בני  הלפרין, 

טננבוים, מירון.

הלוי  זלמן  שניאור  ר'  למשפחת   •
ויינפלד, ביתר עילית – להולדת הבת 
רבקה; ולזקניהם משפחת ר' שמואל 
ירושלים;  ויינפלד,  הלוי  יהודה 
נחלת  חזן,  מאיר  חיים  ר'  משפחת 
הר חב"ד; מרת טייבעל ברוד, קראון 

הייטס.

ויינשטיין,  אריה  ר'  למשפחת   •
ניוטאון, פנסלבניה – להולדת הבת.

וילהלם,  דוד  חיים  ר'  למשפחת   •
הבנות  להולדת   – רחובות 
שושנה  מרת  ולזקניהם  התאומות; 
משה  ר'  משפחת  ירושלים;  וילהלם, 

נתן לנדו, צפת.

• למשפחת ר' יחיאל זיגדון, רחובות 
– להולדת הבת.

לאזערסון,  משה  ר'  למשפחת   •
גיינסוייל, פלורידה – להולדת הבת.

חדרה  לוי  יצחק  יוסף  ר'  למשפחת 
דני  ר'  ולזקניהם:   . הבת  להולדת   –
נצרת  ותיכון  חב"ד  ביה"ס  מנהל  לוי 

עלית ומש' פרידמן חיבת ציון.

• למשפחת ר' בן ציון ליפסקר, שליח 
רוסיה  פטרבורג,  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
משפחת  ולזקניהם  הבת;  להולדת   –
ר'  משפחת  לוד;  ליפסקר,  מרדכי  ר' 
יוסף יצחק גנזבורג, נחלת הר חב"ד.

מלמד,  יצחק  יוסף  ר'  למשפחת   •
הבת;  להולדת   – אתא  קרית 
מלמד,  מיכאל  ר'  משפחת  ולזקניהם 
דהן,  יוסף  ר'  משפחת  אתא;  קרית 

כפר חב"ד.

קראון  פיין,  יוסף  ר'  למשפחת   •
הייטס – להולדת הבת.

 – פליישמן  שניאור  ר'  למשפחת   •  
להולדת הבת ולזקניהם :משפחת ר' 
ר'  משפחת  חב"ד  כפר  פרידמן  משה  

מנחם פליישמן,רחובות

נורט'  פנחס,  פרץ  ר'  למשפחת   •
להולדת   – פלורידה  ביטש,  מיאמי 

הבנות התאומות.

70   • י"ד אדר א' ה‘תשע“א

חסידים איין משפחה

Mas777_B2.indd   70Mas777_B2.indd   70 2/14/2011   3:18:42 PM2/14/2011   3:18:42 PM



קארף,  דובער  ר'  למשפחת   •
מנצ'סטער, אנגליה – להולדת הבת.

• למשפחת ר' מרדכי רוזנפלד, מגדל 
ולזקניהם  הבת;  להולדת   – העמק 
משפחת ר' משה יצחק רוזנפלד, כפר 
כפר  שחר,  בן  רבקה  מרת  חב"ד; 
כפר  קוק,  גרשון  ר'  משפחת  חב"ד; 

חב"ד; מרת פרלה קוק, כפר חב"ד.

• למשפחת ר' ישראל רסקין, קראון 
הייטס – להולדת הבת.

באו בקשרי שידוכין
אילנוי  שיקגו,  אבערט,  למשפחת   •  
בקשרי  מאיר  הת'  הבן  לבוא   –
למשפחת  לאה  יקירה  עב"ג  שידוכין 

דורפמן, מיאמי, פלורידה.

הייטס  קראון  איידלמן,  למשפחת   •
בקשרי  ישראל  הת'  הבן  לבוא   –
ר'  למשפחת  גולדה  עב"ג  שידוכין 

נחמן הרשקוביץ, קראון הייטס.

שמעון  בן  אברהם  ר'  למשפחת   •
בנימין  הת'  הבן  לבוא  עמנואל, 
ידידיה בקשרי השידוכין עב"ג יונית 
ולזקניהם:   ברק.  בני  כהן  למשפחת 
בת״א  ראב"ד  שמעון  בן  ניסים  הרב 

ור' בנימין שרוגו ירושלים.

מלבורן,  ברבר,  למשפחת   •
דב  הת'  הבן  לבוא   – אוסטרליה 
מושקא  עב"ג  שידוכין  בקשרי 
קרינסקי,  יצחק  לוי  ר'  למשפחת 

מנצ'סטער, ניו המפשר.

מגדל  ברדוגו,  יעקב  ר'  למשפחת   •
בקשרי  ציון  הת'  הבן  לבוא  העמק – 
ר'  למשפחת  הודיה  עב"ג  שידוכין 
ולזקניהם  שמש;  בית  עובדיה,  דוד 
העמק;  מגדל  ברדוגו,  ג'ולייט  מרת 

משפחת ר' ציון אוחיון, ירושלים.

• למשפחת ר' נפתלי גורביץ, רחובות 
בקשרי  יוסף  משה  הת'  הבן  לבוא   –
ר'  למשפחת  מושקא  עב"ג  שידוכין 

יהושע שארף, ביתר עילית.

פאול,  ס.  גיטער,  למשפחת   •
ראובן  הת'  הבן  לבוא   – מניסוטה 
נחמה  עב"ג  שידוכין  בקשרי 

למשפחת טראפלר, קראון הייטס.

דימונה  ישראל גליס,  ר'  • למשפחת 
מענדל  מנחם  הת'  הבן  לבוא   –
מושקא  חיה  עב"ג  שידוכין  בקשרי 
כפר  ריבקין,  שלמה  ר'  למשפחת 
ר'  משפחת  ולזקניהם  חב"ד; 
מרת  ברק;  בני  גליס,  יעקב  אברהם 

מרת  חב"ד;  כפר  קרניאל,  העניא 
מרת  חב"ד;  כפר  ריבקין,  שושנה 

עוזית שניאורסון, כפר חב"ד.

גנזבורג,  יצחק  יוסף  ר'  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – חב"ד  הר  נחלת 
עב"ג  שידוכין  בקשרי  נח  ישראל 
זלמנוב,  אבא  דוד  ר'  למשפחת  חנה 
אור  תות"ל  חב"ד  בישיבת  משפיע 
זאב  ר'  משפחת  ולזקניהם;  יהודה; 
וולף זלמנוב, כפר חב"ד; משפחת ר' 

שלום פלדמן, כפר חב"ד.

הורביץ,  ישראל  ר'  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – הייטס  קראון 
רבקה  עב"ג  שידוכין  בקשרי  אלי 
רוזנפלד,  מענדל  מנחם  ר'  למשפחת 

מונטריאול, קנדה.

 – הילס  פורסט  העכט,  למשפחת   •
שידוכין  בקשרי  אלי  הת'  הבן  לבוא 
ברונשטיין,  למשפחת  חוה  עב"ג 

קראון הייטס.

• למשפחת ר' מרדכי חממי – לבוא 
שידוכין  בקשרי  שמואל  הת'  הבן 
אהרון  ר'  למשפחת  רבקה  עב"ג 

בורוכוב.

• למשפחת יוסף, סידני, אוסטרליה 
– לבוא הבן הת' לוי בקשרי שידוכין 
לעבער,  למשפחת  לאה  דבורה  עב"ג 

סידני, אוסטרליה.

כהן,  הכהן  דניאל  ר'  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – ב'  חב"ד  כפר 
שידוכין  בקשרי  (אליהו)  מנחם 
עב"ג לאה למשפחת ר' יוסף דיוויס, 

מונטריאול, קנדה.

• למשפחת ר' שלמה פרידמן, קראון 
שמואל  הת'  הבן  לבוא   – הייטס 
בקשרי שידוכין עב"ג רחל למשפחת 

גולדשטיין, טורונטו, קנדה.

טקסס  יוסטון,  קוטלר,  למשפחת   •
– לבוא הבן הת' בן בקשרי שידוכין 
פייסין,  למשפחת  מרים  עב"ג 

שיקגו, אילנוי.

-ים,  בת  רווה  מנחם  ר'  למשפחת 
בקשרי  יוסף  אליצור  הת'  הבן  לבוא 
ר'  למשפחת  רבקה  עב"ג  השידוכין 
ולזקניהם:  בת-ים.  ברדוגו  שלום 
שמואל  ר'  ים.  בת  טוויטו  דוד  ר' 

ברדוגו.

 – ברק  בני  קרישבסקי,  למשפחת   •
לבוא הבן הת' שניאור זלמן בקשרי 
שידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת 

רחובות;  גופין,  יצחק  יוסף  ר' 

ולזקניהם מרת לאה רבקה גרינברג, 
גופין,  ברוך  ר'  משפחת  ברק;  בני 

כפר חב"ד.

שוחט,  לייב  ר'  למשפחת   •
קרקס,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח 
יוסף  הת'  הבן  לבוא   – ונצואלה 
ברכה  מרים  עב"ג  שידוכין  בקשרי 
סוספילד,  שטיינמץ,  למשפחת 
שוחט,  משפחת  ולזקניהם  מישיגן; 
סויסא,  עליזה  מרת  הייטס;  קראון 

ירושלים.

מנצ'סטער,  שורדר,  למשפחת   •
זלמן  הת'  הבן  לבוא   – אנגליה 
בקשרי שידוכין עב"ג חיה למשפחת 

לובין, שיקגו, אילנוי.

הקימו בית בישראל – 
בית חב"ד

צרופה  אביטל,  יצחק  ר'  למשפחת   •
חיה  עב"ג  שחר  הת'  הבן  לנישואי   –
מאיר  יצחק  ר'  למשפחת  מושקא 
ולזקניהם  הרצליה;  לוי,  הלוי 
עובדיה,  משה  נעים  ר'  משפחת 

ירושלים.

נירית   הייטנר,  עמי  ר'  למשפחת   •
עב"ג  אילון   הת'  הבן  לנישואי   –
ששון,  חיים  ר'  למשפחת  רבקה 
ר'  משפחת  ולזקניהם  עילית;  ביתר 
הייטנר:  ברכה  מרת  שמאי:  שמואל 

מרת תקווה בשט.

יוהנסבורג,  הלר,  דוד  ר'  למשפחת   •
הת'  הבן  לנישואי  אפריקה  –  דרום 
מושקא  חיה  עב"ג  מענדל  מנחם 
הכהן  דוד  אליהו  ר'  למשפחת 
אד"ש  כ"ק  שליח  בארנשטיין, 
מה"מ באלאניא איטליה; ולזקניהם 
מרת דבורה גרונר: מרת צביה ליבא 
דוד  חיים  ר'  משפחת  בארענשטיין. 

הכהן זימבערג.

זושא  ישעיה  ר'  למשפחת   •
ווילהלעם, קראון הייטס – לנישואי 
הבן הת' לוי יצחק עב"ג חיה מושקא 
לאס  הארליג,  יהשוע  ר'  למשפחת 
מרת  ולזקניהם  נעוואדא;  וויגעס 
ר'  משפחת  ווילהלעם:  רבקה  חנה 
בלומא  מרת  קאניקאב:  וועלוועל 
מאיר  ר'  משפחת  לאקנשיין.  לאה 

הארליג, קראון הייטס.

הכהן  יחזקאל  זאב  ר'  למשפחת   •

הבן  לנישואי   – הייטס  קראון  כ"ץ, 
חיה  עב"ג  הכהן   פינחס  משה  הת' 
לייב  אברהם  ר'  למשפחת  מושקא 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח  שוחאט, 

קרקס, ונצואלה.

 – צפת  נבון,  יוסף  ר'  למשפחת   •
זלמן  שניאור  הת'  הבן  לנישואי 
יעקב  ר'  למשפחת  רבקה  מור  עב"ג 
מרום, בת ים. ולזקניהם משפחת ר' 
אריה מונזון משפחת ר' יואל ישראל 

הוכלר.

יצהר  סנדרוי,  דורון  ר'  למשפחת   •
עב"ג  דוד  יוסף  הת'  הבן  לנישואי   –
פוגאטש,  למשפחת  מושקא  חיה 
כפר חב"ד. ולזקניהם: מרת ציפורה 

וויס מרת רחל יונה.

• למשפחת פווואל, שיקגו, אילנוי – 
לנישואי הבן הת' בצלאל עב"ג לאה 
למשפחת  אליקוביץ, קראון הייטס.

קירנברג,  מאיר  ר'  למשפחת   •
ירושלים – לנישואי הבן הת' נתנאל 

ברוך עב"ג חיה מושקא למשפחת 
ר' מאיר למברוזו, ביתר עילית.

• למשפחת ר' שמואל ריבקין , כפר 
אהרון  הת'  הבן  לנישואי   – חב"ד 

למשפחת  מושקא  חיה  עב"ג  יואל 
סוסובר,  הכהן  יעקב  אברהם  ר' 
מלאכי;  קרית  חב"ד,  הר  נחלת 

ולזקניהם מרת שושנה ריבקין.

אריה  יוסף  ר'  למשפחת   •
ז'נירו,  דה  ריו  שימאנאוויטש, 
ברזיל – לנישואי הבן הת' זלמן 
צבי שלום עב"ג חנה למשפחת 
אבצן,  מענדל  מנחם  גרשון  ר' 
מרת  ולזקניהם  ירושלים; 
מרת  שימאנאוויטש;  גולדה 
ר'  משפחת  לענטנסקי;  הערש 

נחום רבינוביץ, ירושלים.
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>>> עמוד 6  (ע"פ לקו"ש חכ"א ע' 339)

ב"ה

22

44

99

276276

העלון
 לילדי אנ"ש

משיח יום יום

סיפור בהמשכים

חיילים בהפסקה

ים ִמְבָצע ַמְחכִּ

התגלית 

הבמה שלנו

         

                 ערש"ק  פרשת כי תשא
י"ד אדר א' ה'תשע"א 

רוֹת  ין ַצמְּ ֲעִדינּות בֵּ ית ִרֲחָפה בַּ רּוַח ָצֳהַרִים ֲחִרישִׁ

ָיְדָעה  ַמְלכּותוֹ.  הוֹד  ֶאת  ִעיר  תָּ ְלַבל  ִנְזֶהֶרת  ָהֵעִצים, 

ְוַעד  ִמּדֹב  ן  כֻּלָּ ַהיַַּער  ַחּיוֹת  יְָּדעּו  שֶׁ ם  שֵׁ כְּ ֵהיֵטב,  ִהיא 

ַנת  ֶלְך ִמשְּׁ יִָּהין ְלָהִעיר ֶאת ַהמֶּ ְלִמי שֶׁ ְנָמָלה: ֲאבוֹי לוֹ 

ֳהַרִים ַהֲחִביָבה ָעָליו. ַהצָּ

רּוֵאי  בְּ ָהיּו  בוֹ,  כָּ ִמשְׁ ַעל  ֶלְך  ַהמֶּ ֵרַע  תָּ ִמשְׂ ָהָיה  ִמשֶּׁ

ִאים  נוֹשְׂ יָמה,  ְנשִׁ ֲעצּוֵרי  ְמקוָֹמם  בִּ קוְֹפִאים  ַהיַַּער 

ֶלְך  ַהמֶּ ל  שֶׁ ָנתוֹ  שְּׁ שֶׁ רוִֹמים  מְּ בַּ ב  ַלּיוֹשֵׁ ִפלָּה  תְּ ם  ִלבָּ בְּ

ֱעַרב לוֹ, ְוַחיֵּיֶהם יּוְכלּו ָלׁשּוב ְלַמְסלּוָלם. תֶּ

ֶרם  טֶּ שֶׁ ָהָיה  ָקָטן  ּכֹה  יַַּער.  בַּ ָהָיה  ָקָטן  ֶאָחד  ר  ַעְכבָּ

ל ַהיַַּער ֶנֱעַלם  ְרֶזל שֶׁ ַלל ַהבַּ יַע ְלִגיל ִחּנּוְך, ַוֲאִפּלּו כְּ ִהגִּ

יָנתוֹ. ִמבִּ

יַַּער  בַּ ּתוֵֹבב  ְלִהשְׁ ָיָצא  ָטן  ַהקָּ ר  ְוָהַעְכבָּ ַהּיוֹם  ַוְיִהי 

ּיּוַכל  שֶׁ ן  מֵּ ִמְזדַּ ָחתּול  ַאַחר  רּו  תָּ ֵעיָניו  ֶהְרגֵּלוֹ.  כְּ

ָנִקי  ַטח  ַהשֶּׁ ָהָיה  ֵעיָניו  ְמלוֹא  ְלָכל  ַאְך  ּבוֹ,  ְלִהְתגָּרוֹת 

ָקַרַחת ַהיַַּער, ָחַסם ֶאת  ָרַבץ בְּ ְודוֵֹמם. ַרק ּגּוׁש גָּדוֹל שֶׁ

ץ ַעל ַהּגּוׁש  ב. הּוא ִקפֵּ ֲעַמִים לֹא ָחשַׁ ר, פַּ ְרּכוֹ. ָהַעְכבָּ דַּ

ִני. יַע ְלִצּדוֹ ַהשֵּׁ יק ְלַהגִּ ְזִריזּות ְו... לֹא ִהְספִּ בִּ

ֲחָטף  בַּ ִהְתעוֵֹרר  ְוָהָרִגיׁש,  ַהּזוֵֹעם  ַהַחּיוֹת  ֶמֶלְך 

ֶאת  ַפס  תָּ ְמִהיָרה  ַמְלכּוִתית  ּוִבְתנּוָעה  ָנתוֹ,  ִמשְּׁ

ר ַהּסוֵֹרר. ָהַעְכבָּ

ה!" ָקָרא ָהַאְרֵיה, "ֵהַעְזתָּ ְלָהִעיר אוִֹתי  ן ָמֶות ַאתָּ "בֶּ

בָֹהל  ר ַהמְּ תּוָקה!" ָהַאְרֵיה ֵקֵרב ֶאת ָהַעְכבָּ ָנִתי ַהמְּ ִמשְּׁ

עּור ְוָעַמד ְלבוְֹלעוֹ ַחיִּים. ֶאל לֹעוֹ ַהפָּ

ַחיָּיו,  ַעל  ר  ָהַעְכבָּ ִהְתַחנֵּן  ֶלְך!"  ַהמֶּ ֲאדוִֹני  ָנא,  "ַאל 

בוֹא ַהּיוֹם,  ם, בְּ "ָאנָּא, חּוס ְוַרֵחם ָעַלי, ְוִאם ִיְרֶצה ַהשֵּׁ

ְגמּולוֹ ַהּטוֹב..." יב ְלהוֹד ַמְלכּותוֹ כִּ ָאשִׁ

ה,"  "ַאתָּ ּלוֹ.  כֻּ ַהיַַּער  ֶאת  ִהְרִעיד  ָהַאְרֵיה  ל  שֶׁ ְצחוֹקוֹ 

י  קֹשִׁ בְּ שֶׁ ְוָזִעיר  ָקָטן  ר  "ַעְכבָּ יו,  פִּ ְמלוֹא  ָהַאְרֵיה  ֵחְך  גִּ

יב ִלי טוָֹבה?" ִנְרֶאה ָלַעִין, ּתּוַכל ְלָהשִׁ

ֶאת  ֵהִפיג  חוֹקוֹ  צְּ שֶׁ ְוָהַאְרֵיה  ֶמֶרץ,  בְּ ִהְנֵהן  ר  ָהַעְכבָּ

ר ְלַנְפׁשוֹ. ְחֵרר ֶאת ָהַעְכבָּ ַעס, שִׁ ַהכַּ

ַוְיִהי ַהּיוֹם...

ם. ָהאוֵֹרַח  יַע ֶאל ַהיַַּער, ְולֹא ַרק ְלשָׁ אוֵֹרַח ָחׁשּוב ַמגִּ

ַאַחת  ְמאוֹד,  ְרחוֹקוֹת  ים  ְלִעתִּ אוָֹתנּו  ר  ְמַבקֵּ ֶהָחׁשּוב 

ָרֵאל "ּפּוִרים ָקָטן". ִישְׂ מוֹ בְּ לוֹׁש, ְוִנְקָרא שְׁ ָנַתִים-שָׁ ִלשְׁ

ַיֲעקֹב  גַּם  ָקָטן.  הּוא  שֶׁ ְגַלל  בִּ ְלֶרַגע  ּבוֹ  ַזְלְזלּו  תְּ ַאל 

יַע  יַח ַמגִּ שִׁ מָּ ֶלְך, שֶׁ ִוד ַהמֶּ ָאִבינּו ִנְקָרא ָקָטן, ְוָכְך גַּם דָּ

ָטן  אוֹר ַהקָּ ּדוֶֹמה ַלמָּ ּלוֹ  נּו כֻּ לָּ ִמזְַּרעוֹ. ּוִבְכָלל, ָהָעם שֶׁ

ָבָנה. – ַהלְּ

נּו הּוא  לָּ ְפִקיד שֶׁ 'ְקַטנִּים' ַהתַּ ֲאַנְחנּו  ְגַלל שֶׁ ְוַדְוָקא בִּ

גָּדוֹל ְמאוֹד. 

ְלָהִאיר  ְוַתְפִקידוֹ  ֶמׁש  ֵמַהשֶּׁ אוֹרוֹ  ֶאת  ל  ְמַקבֵּ ַהיֵָּרַח 

ל  ַקבֵּ מְּ שֶׁ ָקָטן'  'ָמאוֹר  הּוא  ְיהּוִדי  ל  כָּ ָכה.  ַהֲחשֵׁ ְזַמן  בִּ

אוֹר ַהגָּדוֹל.  רּוְך-הּוא, ַהמָּ דוֹׁש-בָּ ּכַֹח ְואוֹר ֵמַהקָּ

ָהֶאְמָצִעים  ל  כָּ ֶאת  ָלנּו  ק  ְמַספֵּ ַהגָּדוֹל  אוֹר  ַהמָּ

ְפִקיֵדנּו  א ֶאת תַּ ּנּוַכל ְלַמלֵּ ים ָלנּו ַעל ְמָנת שֶׁ רּושִׁ ַהדְּ

ַטנִּים'  ַהקְּ אוֹרוֹת  'ַהמְּ ל  כָּ ַיַחד,  ִנְתַאֵחד  ּבוֹאּו  ָראּוי.  כָּ

ָהאוֹר  ֶאת  ָלעוָֹלם  ְוָנִביא  ִהיר,  בָּ אוֹר  ְסִביֵבנּו  ָנִפיץ 

ֻאלָּה  גְּ בַּ ִליָט"א  שְׁ י  ָהַרבִּ ִהְתגַּּלּות   – ַהגָּדוֹל 

ֵלָמה. ַהשְּׁ
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ים יםִמְבָצע ַמְחכִּ ִמְבָצע ַמְחכִּ

מאת: ד. חיים

ָהַאֲחרֹון.  עּור  ִ ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ ֵמֲאחֹוַרי  קֹול  י  ַמְעּתִ ׁשָ ְסססט",  "ּפְ
מּוִלי",  "ׁשְ ַהּטֹוב.  ֲחֵבִרי  מּוִלי,  ׁשְ ּבִ י  ְוִהְבַחְנּתִ ְלָאחֹור  י  ִהְסּתֹוַבְבּתִ
"ֲאָבל  ּמּוִדים".  ַהּלִ ִסּיּום  ּבְ ר  ְנַדּבֵ ַמן,  ַהּזְ לֹא  "ֶזה  ְמִהירּות,  ּבִ י  ּתִ ָלַחׁשְ
ו"?  ְלַעְכׁשָ חּוף  ּדָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ן. "ֶזה  ַעְקׁשָ ִלְהיֹות  ֶהְחִליט  מּוִלי  ׁשְ י",  ֶמעְנּדִ
יט ְלֶעְבֵרנּו.  ְך ַמּבִ ַחּנֵ ִוית ֵעיִני ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַהּמְ ּזָ ּמִ ׁשֶ י ְלֶעְברֹו, ּכְ ַלְטּתִ ּפָ
ּיֹוְצִאים.  ׁשֶ ד ּכְ ר ִמּיָ מּוִלי, "ֲאָבל ְנַדּבֵ י ֶאת ׁשְ ַמְעּתִ ה צֹוֵדק", ׁשָ "טֹוב, ַאּתָ

ה"! ה ַמְרִעיׁשָ זֹוִהי ֲחָדׁשָ

י  ְזּתִ מּוִלי ְוִהְתַרּכַ ל ׁשְ ִפיו ׁשֶ ּבְ ֶ ה ּשׁ י ִמּמַ ְעּתִ יַח ֶאת ּדַ י ְלַהּסִ ְלּתִ ּדַ ּתַ ִהׁשְ
ים  ר ִמּלִ ִמְסּפַ עּור ָהַאֲחרֹון ּבְ ִ ְך ֲחנֹוְך ֶאת ַהּשׁ ַחּנֵ ם ַהּמְ לֹו, ִסּיֵ ֶהְרּגֵ עּור. ּכְ ִ ּשׁ ּבַ
יָעה. ֶזה  ה ֲעַדִין לֹא ִהּגִ ֻאּלָ ְלִמיִדים! יֹום נֹוָסף ָעַבר ְוַהּגְ ה: "ּתַ ֻאּלָ ַעל ַהּגְ

ה"! ֻאּלָ ּגְ ָבר ִנְהֶיה ּבַ אי ּכְ ַוּדַ ָגלּות. ֲאָבל ָמָחר ּבְ נֹוָרא. ָאנּו ֲעַדִין ּבְ

י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ֶ י ִמּשׁ ַאְלּתִ ְך", ׁשָ ַחּנֵ ֹאֶפן ְסּפֹוְנָטִני: "ֲאָבל ַהּמְ ִעי הּוְנָפה ּבְ ֶאְצּבָ
ְלׁשֹום  ךְ, ְוַגם ׁשִ ְבנּו ּכָ ם ֶאְתמֹול ָאַמְרנּו ְוָחׁשַ ּבּור, "ֲהֵרי ּגַ ֶאת ְרׁשּות ַהּדִ
ְהֶיה  ּתִ ָבר  ּכְ ָחר  ּמָ ׁשֶ חֹון  ּטָ ַהּבִ ֵמֵהיָכן  ָאז  ֶזה,  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ּוְבָכל 

ה"? ֻאּלָ ּגְ

ה,  ּתָ ַלּכִ ֲחֵבַרי  ל  ׁשֶ ַסְבָלנּות  ַחְסרֹות  ּוְתנּועֹות  ְתַאֶחֶרת  ַהּמִ ָעה  ָ ַהּשׁ
ִנְהֶיה  ּה  ּבָ נּות  ּמְ ִהְזּדַ ּבְ ְך  ּכָ ַעל  "ֶאֱעֶנה  ִלי:  לֹוַמר  ֲחנֹוְך  ְך  ַחּנֵ ַלּמְ ְרמּו  ּגָ
ְרזּו  ם ִהְזּדָ ּלָ ה. ֶעֶרב טֹוב". ּכֻ ֻאּלָ ּגְ ָבר ִיְהֶיה ּבַ אי ֶזה ּכְ ַוּדַ ִזים יֹוֵתר. ּבְ ְמֻרּכָ
ים  ְמַחּכִ ְמקֹומֹוֵתינּו,  ַעל  נֹוַתְרנּו  מּוִלי  ּוׁשְ ֲאִני  ְוַרק  ה  ּתָ ֵמַהּכִ ָלֵצאת 

ְתרֹוֵקן. ה ּתִ ּתָ ַהּכִ ׁשֶ

ִלי  ָלַחׁש  ָהַאֲחרֹון,  ְלִמיד  ַהּתַ ֵמֲאחֹוֵרי  ָרה  ִנְסּגְ ה  ּתָ ַהּכִ ֶלת  ּדֶ ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ
ִמְבָצע  ַעל  ְלַהְכִריז  ִמְתּכֹוֵנן  ַנֵהל  ַהּמְ ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ ַאל.  ׁשְ ּתִ מּוִלי: "ַאל  ׁשְ
ה  ֲחָדׁשָ זֹוִהי  'ַמּדּוַע  ִאים:  ּלְ ִמְתּפַ אי  ַוּדַ ם  ַאּתֶ ּתֹוָרה".  ְלמּוד  ּתַ ּבַ ְמֻיָחד 
ִמְבְצֵעי  חֹוְבֵבי  ָהִיינּו  ִמיד  ּוִמּתָ ֵמָאז  ְמאֹוד.  ׁשּוט  ּפָ ּוְבֵכן,  ה'?  ַמְרִעיׁשָ
"ִנְפָלא",  ַהּמֹוִביִלים.  ין  ּבֵ ָאנּו  ְוַתֲחרּות  ִמְבָצע  ָכל  ּבְ ְוִכְמַעט  ִלּמּוד 

ִקים"? ָרִטים ְמֻדּיָ ֹמַע ּפְ ִהְתַלֲהבּות, "ִהְצַלְחּתָ ִלׁשְ י ּבְ ָאַמְרּתִ

ְבָצע הּוא  ָצָצה': "ַהּמִ ה ְו'ֵהִטיל ֶאת ַהּפְ ְקָרנּוִתי ָהַרּבָ מּוִלי ֶנֱהָנה ִמּסַ ׁשְ
ְרִטיס  ּכַ ִלים  ְמַקּבְ ְנָיא  ּתַ ׁשּוַרת  ל  ּכָ ְוַעל  ה  ַעל-ּפֶ ּבְ ְנָיא  ּתַ ׁשּורֹות  ּנּון  ׁשִ
ים  ְרִטיֵסי ַהְגָרָלה ַרּבִ ר ִלְצּבֹר ּכַ ְך ֶאְפׁשָ י, "ִאם ּכָ ַהְגָרָלה". "ַוואּו", ָצַהְלּתִ

ְמאֹוד".

ָאנּו  ַמּדּוַע  ּמּוִדים  ַהּלִ ְלַסְפַסל  ֲחֵבֵרינּו  ֵהִבינּו  לֹא  מּוִכים  ַהּסְ ִמים  ּיָ ּבַ
ָיְדעּו  לֹא  ֵהם  ַהַהְפָסקֹות.  י  ְזַמּנֵ ּבִ ָחִקים  ׂשְ ּמִ ּבַ ִפים  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ְולֹא  ְמַעט  ּכִ
טּוָחה  ּבְ ְמַעט  ּכִ ה  ִלְזִכּיָ אֹוָתנּו  יֹוִביל  ֲעסּוִקים,  ָאנּו  ּבֹו  ְנָיא  ַהּתַ ּנּון  ׁשִ י  ּכִ

ּיֹות. ָרׁשִ יחֹות ּפָ ֵרב: ֶסט ִלּקּוֵטי ׂשִ ְבָצע ַהּקָ ּמִ ָרס ָהִראׁשֹון ּבַ ּפְ ּבַ

ָאנּו יֹוְדִעים  הּו ׁשֶ ֶ נּו ִאם ֵיׁש ַמּשׁ ץ ֵמִאּתָ יֶהם ְלַנּסֹות ּוְלַחּלֵ ל ַמֲאַמּצֵ ּכָ
ְנָיא.  ן ׁשּורֹות ּתַ ּנֵ ׁשַ ֶפה ַהּמְ ֶפה ָחתּום אֹו ְלִחּלּוִפין, ּבְ ְוֵהם לֹא, ִנְתְקלּו ּבְ
ָהְלָאה.  ְמנּו  ְוִהְתַקּדַ ה  ַעל-ּפֶ ּבְ ָיַדְענּו  ָבר  ּכְ ָהִראׁשֹוִנים  ָרִקים  ַהּפְ ֶאת 
ַעְצֵמנּו  ֶאת  ינּו  ָעׂשִ ְבָצע,  ַהּמִ ַעל  ְוהֹוִדיַע  ה  ּתָ ַלּכִ ִנְכַנס  ַנֵהל  ַהּמְ ׁשֶ ּכְ
ְבָצע,  ַהּמִ ָרֵטי  ּפְ ֶאת  ה  ּתָ ַהּכִ ַחְבֵרי  ל  ּכָ ִעם  ַיַחד  ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ִעים  ֻמְפּתָ ּכְ
ּוֵבינּו ָצַבְרנּו ֵמאֹות  ֶרק י"ב. ְלִפי ִחּשׁ ן ֶאת ּפֶ ּנֵ ֶאְמַצע ְלׁשַ ָבר ָהִיינּו ּבְ ַאְך ּכְ

ְרִטיֵסי ַהְגָרָלה.  ל ּכַ ַרּבֹות ׁשֶ

ה  ּתָ ַהּכִ ְוַעד  בֹוהֹות  ַהּגְ ּתֹות  ֵמַהּכִ ּלֹו,  ּכֻ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ַהּתַ ְלִמיֵדי  ּתַ
ָוה  ׁשָ ְנָיא  ּתַ ׁשּוַרת  ל  ּכָ ה.  ַעל-ּפֶ ּבְ ְנָיא  ּתַ ּנּון  ׁשִ ְלַסֲעַרת  ִנְכְנסּו  מּוָכה,  ַהּנְ
ּבֹוֲחִנים  ה  ִמּנָ ַנֵהל  ַהּמְ ֶזה?  ּכָ ִמְבָצע  ַעל  ם  ַמְעּתֶ ׁשְ ַהְגָרָלה!  ְרִטיס  ּכַ
נּוי,  ּפָ ֶרַגע  ל  ּכָ ַנאי'.  ַהּפְ עֹות  'ׁשְ ג  ּשָׂ ַהּמֻ ֶאת  ְרנּו  ִהּכַ לֹא  ּוְכָבר  ְמֻיָחִדים 

ּנּון ׁשּורֹות נֹוָספֹות. ׁש ְלׁשִ ִית, ֻהְקּדַ ה ּוַבּבַ ּתָ ּכִ ּבַ

ְמַעט  ן ְזַמן ַרב. ּכִ ּנֵ מּוִלי ַוֲאִני לֹא ֻהְצַרְכנּו ְלׁשַ ְ ּשׁ אי ְמִביִנים ׁשֶ ם ַוּדַ ַאּתֶ
ִקיִעים ְמאֹוד ְוָהיּו  ָאנּו ַמׁשְ ם ָיְדעּו ׁשֶ ּלָ ִחיָנה. ּכֻ ּתֹור ַלּבְ ִמיד ִנְרֵאינּו ּבַ ּתָ
יַע  ִמים ָחְלפּו ְוַעד ְמֵהָרה ִהּגִ ָרס ָהִראׁשֹון. ַהּיָ ּפְ ה ּבַ ָאנּו ִנְזּכֶ טּוִחים ׁשֶ ּבְ

ְ ָ
טּוָחה  ּבְ

יֹוְדִעים 
ְנָיא.   ּתַ
ָהְלָאה. 
ַעְצֵמנּו 
ְבָצע,  ּמִ
 ֵמאֹות 

ה  ּתָ ַהּכִ
ָוה  ׁשָ א 
ּבֹוֲחִנים 
נּוי,  ּפָ ע 

ְמַעט   ּכִ
וד ְוָהיּו 
יַע  ה ִהּגִ
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ְרִטיֵסי ַהַהְגָרָלה ֻהְכְנסּו ְלתֹוְך ֻקְפָסא ֲעָנִקית,  ְבָצע. ּכַ ל ַהּמִ ּיּום ׁשֶ יֹום ַהּסִ
ת ַהַהְגָרָלה. ָתה ִלְתִחּלַ ים ְוִחּכְ ַטְנַטּנִ ְרִטיִסים ַהּקְ ֵהִכיָלה ֶאת ַאְלֵפי ַהּכַ ׁשֶ

דֹוָלה.  ַהּגְ ַלַהְגָרָלה  ַנֵהל  ַהּמְ ׁש  ִנּגַ ִתיָחה  ּפְ ְבֵרי  ּדִ ּוְלַאַחר  ֵהֵחל  ּנּוס  ַהּכִ
ל "ִלּקּוֵטי  ם ֶסט ְמֹפָאר ׁשֶ ֹראׁשָ ּבְ ׁשֶ ָרִסים ּכְ בּו ַהּפְ ָמה ְמֻיֶחֶדת ִנּצְ ַעל ּבָ
ָיֹכל  ָהָיה  ׁשֶ ָכל  ּכְ ְרִטיִסים  ַהּכַ ֶאת  ב  ִעְרּבֵ ַנֵהל  ַהּמְ ּיֹות".  ָרׁשִ ּפָ יחֹות  ׂשִ
"ּתֹאַמר  ַהּזֹוִכים.  ְרִטיִסים  ַהּכַ ֶאת  ְלהֹוִציא  א'  ה  ּתָ ִמּכִ ְלִמיד  ּתַ ְוִהְזִמין 
ׁש  ּקֵ " ּבִ ְנָיא ִנְבַחְנּתָ ה ׁשּורֹות ּתַ ַרְמקֹול ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך ְוַכּמָ ה ּבָ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ַנֵהל. ּנּו ַהּמְ ִמּמֶ

ְלמּוד ּתֹוָרה: "קֹוְרִאים  ֲחַלל אּוַלם ַהּתַ ַמע ֵהיֵטב ּבַ ְלדּוִתי ִנׁשְ קֹולֹו ַהּיַ
ַנֵהל  ַהּמְ ׁשֶ ָניו ּכְ ט ַעל ּפָ ֵ ּשׁ י 10 ׁשּורֹות". ִחּיּוְך ָרָחב ִהְתּפַ ִלי ַזְלִמי ְוִנְבַחְנּתִ
ֵעת,  ְרִטיֵסי ַהְגָרָלה. ּכָ ׁש ְלָך 10 ּכַ ּיֵ ָבָריו: "ֹזאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ ם' ֶאת ּדְ ְרּגֵ 'ּתִ

יִרי". ָרס ָהֲעׂשִ ּפְ ה ּבַ ְזּכֶ ּיִ ֶתק ָהִראׁשֹון ׁשֶ ה ֶאת ַהּפֶ ׁשָ ַבּקָ ּתֹוִציא ּבְ

ְלַעְצִמי:  ְמַהְרֵהר  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ְפָסא,  ַהּקֻ ְלתֹוְך  ָידֹו  ֶאת  ִהְכִניס  ַזְלִמי 
ְרִטיס. ָמֵהם  ּמֹוִציא ֶאת ַהּכַ ה ֶיֶלד ַאֵחר ְולֹא אֹותֹו ַזְלִמי ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ רּור ׁשֶ 'ּבָ
ַנֵהל ָלַקח  ְרִטיִסים ֲאֵחִרים? ַהּמְ ְרִטיִסים מּול ַאְלֵפי ּכַ ל 10 ּכַ ּכּוִיים ׁשֶ ַהּסִ
ַזְלִמי.  ְלִמיד...  ַהּתַ הּוא  ַהּזֹוֶכה  ְוִהְכִריז:  ַזְלִמי  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ְרִטיס  ַהּכַ ֶאת 
ְמִחיאֹות  ְמעּו  ִנׁשְ ּוְלַאֲחֶריָה  אּוָלם  ּבָ ְלֶרַגע  ְרָרה  ּתָ ִהׂשְ ָעה  ַהְפּתָ ְמַמת  ּדִ

ִים סֹוֲערֹות. ּפַ ּכַ

ָאה ֲהֵרי ֵאין לֹו  ַהְגָרָלה ַהּבָ ְפָרס, ַאְך ּבַ ּכּוִיים ָזָכה ַזְלִמי ּבִ ל ַהּסִ ֶנֶגד ּכָ 'ּכְ
ְלִמיד  ַנֵהל, "ַהּתַ ל ַהּמְ ַמע קֹולֹו ׁשֶ ִני הּוא" ִנׁשְ ֵ י. "ְוַהּזֹוֶכה ַהּשׁ ִסּכּוי'. ִהְרַהְרּתִ

ֵכן"?  ִיּתָ ֶזה  "ֵאיְך  ִביִבי,  ִמּסְ קֹולֹות  י  ַמְעּתִ ׁשָ הּוא"?  "ׁשּוב  ַזְלִמי". 
ָהָיה  ַנֵהל  ַהּמְ

ִנְדָהם ַאף 

יַע  ּגִ ּמַ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ִנית, ּכַ ֵ ּשׁ ת ְוָאַמר: "ִאם ַזְלִמי ָזָכה ּבַ ֵ ד ִהְתַעּשׁ הּוא, ַאְך ִמּיָ
י". ִליׁשִ ְ ׁש ַלּזֹוֶכה ַהּשׁ לֹו. ִנּגַ

ִהְכִריז: "ַהּזֹוֶכה  ַנֵהל  ְוַהּמְ ַאֵחר  ְלִמיד  ּתַ ְרִטיס  ַהּכַ ֶאת  הֹוִציא  ַעם  ַהּפַ
ַעד  ַהַהְגָרלֹות  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ַעל  ָחַזר  ָבר  ַהּדָ ַזְלִמי".  ׁשּוב  הּוא  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ם. ּלָ ַעם ְלַתְדֵהַמת ּכֻ ַעם ַאַחר ּפַ יִרית. ַזְלִמי ָזָכה ּפַ ָהֲעׂשִ

טּוַח  מּוִלי ָלַחׁש ִלי: "ֵאין ָלנּו ִסּכּוי, ּבָ יִרית ּוׁשְ יָעה ַהַהְגָרָלה ָהֲעׂשִ ִהּגִ
ְרִטיס  ַאר לֹו ַרק ּכַ חֹון, "ִנׁשְ ִבּטָ ְתאֹום" ָעִניִתי לֹו ּבְ ה". "ַמה ּפִ ְלִמי ִיְזּכֶ ּזַ ׁשֶ
ו". "ָאז ָמה"  ָכל ַהַהְגָרלֹות ַעד ַעְכׁשָ ֶאָחד". "ָנכֹון, ֲאָבל ֲהֵרי הּוא ָזָכה ּבְ
ִסּכּוִיים.  לֹו  ֵאין  ְוִכְמַעט  יֹון  ַהִהּגָ ֶנֶגד  ִהיא  ּלֹו  ׁשֶ ה  ִכּיָ "ַהּזְ י,  ְרּתִ ִוּתַ לֹא 
ָלל לֹא אֹוְמרֹות  ַהְגָרלֹות ַהּקֹוְדמֹות, ּכְ ּלֹו ּבַ י ֶהְגיֹוִנּיֹות ׁשֶ ְלּתִ ִכּיֹות ַהּבִ ַהּזְ

ו".  ים ִלְזּכֹות ַעְכׁשָ ּכּוי ֶאָחד ַלֲאָלִפים ַרּבִ ׁש לֹו יֹוֵתר ִמּסִ ּיֵ ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ יׁש  ַמְרּגִ ֲאִני  "ׁשֶ ַדְרּכֹו,  ּכְ מּוִלי  ׁשְ ׁש  ִהְתַעּקֵ ְלָך",  אֹוֵמר  "ֲאִני 
ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֵמִבין  ֲאִני  י, "ַאְך  ֵהַגְבּתִ יׁש"  ַמְרּגִ ה  ה". "ַאּתָ ִיְזּכֶ טּוַח  ּבָ
יֵנינּו  ּבֵ ּכּוַח  ַהּוִ ֶאת  ַמע  ׁשָ נּו,  ְלִצּדֵ ָעַמד  ׁשֶ ֲחנֹוְך  ְך  ַחּנֵ ַהּמְ ִסּכּוי".  לֹו  ֵאין 
ָך ַעל  ּלְ ֵאָלה ׁשֶ ְ ה זֹוֵכר ֶאת ַהּשׁ ָנה ֵאַלי, "ַאּתָ י", הּוא ּפָ ְוִהְתָעֵרב: "ֶמעְנּדִ

ן" ָעִניִתי. ה? "ּכֵ ֻאּלָ ַהּגְ

יַח  ׁשִ י ֶמֶלְך ַהּמָ ׁשּוָבה ָעֶליָה: ָהַרּבִ ֵעת ֶאת ַהּתְ ה ַעְצְמָך ָעִניָת ּכָ "ַאּתָ
ַלְחׁשֹב  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ָאז  ָלבֹוא.  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ָבר  ּכְ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ׁשֶ אֹוֵמר 
לֹא  ֹאֶפן  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ַעד  ָרה  ּקָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָהְלָאה,  ְך  ׁשֵ ּמָ ּתִ לּות  ַהּגָ ׁשֶ יׁש  ּוְלַהְרּגִ
י  ּכִ ִיְקֶרה,  ִסּכּוי ְולֹא  ה ֲחַסר  ּזֶ ׁשֶ יֹוְדִעים ּוְמִביִנים  ָאנּו ֲהֵרי  ַאְך  ֶהְגיֹוִני, 

ָבר ֻמְפָרְך". לּות ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד, ִהיא ּדָ ּגָ ל ְיהּוִדי ּבַ ְצאּותֹו ׁשֶ ִהּמָ

מּוִלי,  ה יֹוֵדַע ָמה" ָלַחׁש ִלי ׁשְ "ַאּתָ
ק, "ִאם ֲאִני זֹוֶכה,  ּפֵ ֲעַדִין ִהְסּתַ ׁשֶ
ֵנינּו".  ִלׁשְ ְך  ּיָ ׁשַ ִיְהֶיה  ט  ַהּסֶ
ִקּפּוֵלי  ֶאת  ַתח  ּפָ ַנֵהל  ַהּמְ
ֶתק ַהּזֹוֶכה ְוִהְכִריז: "ַהּזֹוֶכה  ַהּפֶ
ּיֹות  ָרׁשִ יחֹות ּפָ ֶסט ִלּקּוֵטי ׂשִ ּבְ
ְלִמיד...  ַהּתַ הּוא 

מּוִלי."  ׁשְ

ָאה ֲהֵרי ֵאין לֹו  ַהְגָרָלה ַהּבָ ְפָרס, ַאְך ּבַ ּכּוִיים ָזָכה ַזְלִמי ּבִ ל ַהּסִ ֶנֶגד ּכָ 'ּכְ
ְלִמיד  ַנֵהל, "ַהּתַ ל ַהּמְ ַמע קֹולֹו ׁשֶ ִני הּוא" ִנׁשְ ֵ י. "ְוַהּזֹוֶכה ַהּשׁ ִסּכּוי'. ִהְרַהְרּתִ

ֵכן"? ִיּתָ ֶזה  "ֵאיְך  ִביִבי,  ִמּסְ קֹולֹות  י  ַמְעּתִ ׁשָ הּוא"?  "ׁשּוב  ַזְלִמי". 
ָהָיה  ַנֵהל  ַהּמְ

ִנְדָהם ַאף 

ִ ְ ָ ָ ָ ָ ִ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ָ ֻ ְ ַ ֶ ֵ
ּבְ ו  ַעְכׁשָ ַעד  ָרה  ּקָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָהְלָאה,  ְך  ׁשֵ ּמָ ּתִ לּות  ַהּגָ ׁשֶ יׁש  ּוְלַהְרּגִ

ִיק ִסּכּוי ְולֹא  ה ֲחַסר  ּזֶ ׁשֶ יֹוְדִעים ּוְמִביִנים  ָאנּו ֲהֵרי  ַאְך  ֶהְגיֹוִני, 
ָבר ֻמ לּות ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד, ִהיא ּדָ ּגָ ל ְיהּוִדי ּבַ ְצאּותֹו ׁשֶ ִהּמָ

ה" ָלַחׁש ִלי ה יֹוֵדַע ָמָָָָָָָָ "ַאּתָ
ק, "ִאם ֲא ּפֵ ֲעַדִין ִהססססְסּתַ ׁשֶ
ִל ְך  ּיָ ׁשַ ִיְהֶיה  ט  ַהּסֶ
ֶאת  תתתַתח  ּפָ ַנֵהל  ַהּמְ
ֶתק ַהּזֹוֶכה ְוִהְכִריז: ַהּפֶ

יחֹות פ ֶסטטטטט ִלּקּוֵטי ׂשִ בּבְ
ַהּתַ הּוא 

מּוִלי." שששששששׁשְ

איור: לאה
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נשמע  משה  של  קולו  דני"  טוב,  "בוקר 
הערתי  שלא  מקווה  "אני  לקו.  מעבר  מתרונן 

אותך בשעת בוקר מוקדמת כזו"
אמר  לא  אך  לעצמו,  דני  חשב  לא,  לגמרי 

מאומה. "לא, זה בסדר גמור" הגיב.
"הסיבה שאני מתקשר אליך עכשיו" המשיך 
משה, "היא מפני שיש התפתחויות משמעותיות 
תוכל  מוקדמת  הכי  שעה  באיזו  בפרשה.  מאד 

להגיע אלי?"
התכוון  לא  ממילא  לעבודה  לרגע,  הרהר  דני 
אולם  חופשה.  יום  לקח  מראש  היום,  להגיע 
באחת עשרה הוא היה רוצה להיות פנוי, לשבת 

שקורה  במה  להתעדכן  שלו,  עבור  ולהתפלל 
בבלגיה. 

"מבחינתי, אני יכול גם בעוד חצי שעה" השיב לבסוף.
במשרד,  שעה  חצי  בעוד  לך  "אחכה  משה,  אמר  "אוקיי" 

להתראות."
משה  של  בפיו  מה  מעניין  כנה,  על  השפופרת  את  השיב  דני 

בשעת בוקר כה מוקדמת. 
הוא נאנח בשקט, רצה להיות פנוי ורגוע ביום הזה, אין לו כח 
הוא  שני,  מצד  טעון.  כה  בזמן  נוספים  ענינים  עצמו  על  להעמיס 

חייב לטפל בעניינו של יקי וכל התקדמות חשובה. 
   כעבור כעשר דקות כבר היה ישוב במכוניתו – בדרכו למשרדו 
אמר  המידה"  על  יתר  אתעכב  שלא  מקווה  "אני  גולן,  משה  של 

לשני, "בכל מקרה, אם אתעכב, אצטרף אליך 
כפי  אילנית,  של  ההורים  בבית  יותר  מאוחר 

שסכמנו." 
    שמים תכולים מעוננים קלות הציצו אליו 
צופן  תהפוכות  אילו  מכוניתו,  לחלונות  מבעד 
משתלב  עצמו,  את  דני  שאל  הזה?  הבוקר  לנו 

בזהירות בתנועה הערה שעל הכביש. 
  

דני  רחב,  בחיוך  פניו  את  קידם  גולן  משה    
משהו,  לו  לבשר  אמור  הזה  החיוך  אם  תהה 

הוא החליט להמתין בסבלנות. 
  "אני שמח שהצלחת להגיע מוקדם כל כך" 

פתח משה, "יפה שעה אחת קודם."
למדי  עמוס  יום  זהו  היום  האמת,  "למען    
שלו  עשרה  אחת  "בשעה  דני.  הודה  בשבילי." 

אמור להכנס להשתלת מוח עצם."
נשען  הוא  משה,  איחל  בהצלחה"  "שיהיה 
לאחור על כיסא המנהלים המרופד שלו ואמר 

בטון דרמטי: "איש בשורה אנוכי היום"
 דני נרכן קדימה "נו?" שאל בציפיה. 

דברים  לך  "אספר  עמוקות,  נשם  משה 

כסדרם" אמר לאיטו. 
עסקתי  לך,  כידוע  האחרונה,  "בתקופה 
שלכם,  התחזוקה  איש  אורי  אחר  במעקב 
במהלך  כלפיו.  העלית  שאתה  החשד  בעקבות 
בלתי  גורמים  מצד  נסיונות  היו  הזה,  המעקב 
ידועים להסיט אותי מהדרך עליה עליתי, מה 

שגרם לי לחזק את החשד כלפיו. 
מביתו כמעט מדי לילה   גליתי שהוא יוצא 
ונוסע לכיוון בלתי ידוע. בפעם הראשונה, הוא 
כנראה הרגיש במעקב שלי והצליח להתחמק 
יותר  זהיר  הייתי  בלילה  אתמול  אולם  ממני. 

והצלחתי לעקוב אחריו"
 משה עשה הפסקה קלה בדיבורו, ודני חש 

שמפלס המתח בליבו גואה. 
במשהו  הרגיש  כנראה  הוא  ארוכה,  שעה  משך  אחריו  "נסעתי 
והתפתל ברחובות משך זמן ארוך. לבסוף, החליט בכל זאת לנסוע 
את  עצר  שם  וחשוכה  שקטה  חוף  לרצועת  הגיע  הוא  שלו,  ליעד 

רכבו, כאשר אני עוצר במרחק בטוח ממנו. 
 הדבר הראשון שהבחנתי בו היו שתי דמויות שישבו על החוף, 
העבודה'  'כלי  את  מיידית  הוצאתי  ואני  שלו  הרכב  מן  יצא  אורי 
וממרחק  בחושך  לצלם  המסוגלת  ווידאו  ומצלמת  משקפת  שלי, 

ואז ראיתי..."
אמר  בעצמך"  ותראה  מכיסו, "בוא  קטנה  מצלמה  שלף  משה   
לדני, הוא סובב את מסך המצלמה לכיוונו של דני ולחץ על כפתור 

ההפעלה. 
נראה  אורי  מלפעום,  עומד  שליבו  חש  דני   
מחזיק  כשהוא  מרכבו  יוצא  המסך,  על  בברור 
התקרב  הוא  ובזהירות  לאט  בידו.  מה  דבר 
ניכר  החוף,  על  שישבו  הדמויות  שתי  לכיוון 
בשלב  ידן.  על  להתגלות  לא  נזהר  שהוא  היה 
לזחול  והחל  החול  על  אורי  נשכב  מסוים, 
עשרות  כמה  של  למרחק  כשהגיע  בזהירות, 
החול  על  שבידו  החפץ  את  הניח  מהן,  מטרים 

ופנה לשוב לכיוון הרכב. 
  המצלמה עצרה לרגע, אך בטרם הספיק דני 
לומר משהו, החל הסרט לפעול מחדש, הפעם 
נראה אורי כשהוא שוב מתקרב בזהירות, נוטל 
ופונה לשוב לרכבו,  החול  הקטן מן  את החפץ 

שתי הדמויות שעל החוף לא הבחינו בו כלל.
דני  הצליח  שם?"  עשה  הוא  מה  "מ....   

לשאול בקושי רב.
משה  השיב  הללו"  השניים  את  "מסריט    

בפשטות. 
 "זאת אומרת ש..." ניסה דני להבין.

את  להבין  לנסות  לנו  שמיותר  חושב  "אני   
"אנחנו  בפאתוס.  משה  אמר  לבד."  הדברים 

תקציר: משה גולן מחכה לבוקר 

את  לשתף  מנת  על  רוח  בקוצר 

לעבור  עומד  שלו  במידע.  דני 

ניתוח השתלת מח עצם.

משה שלף 

מצלמה קטנה 

מכיסו, "בוא 

ותראה בעצמך" 

אמר לדני, 

הוא סובב את 

מסך המצלמה 

לכיוונו של דני 

ולחץ על כפתור 

ההפעלה. . . 

בב א
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המשך בגליון הבא אי"ה

מאת: יעל שניאורסאהן 

מאורי  לחידה  הפתרון  את  לשמוע  יכולים 
עצמו."

 עוד דני מנסה להבין לאיזה כיוון חותר משה, 
נשמעו נקישות על הדלת "אפשר להכנס" קרא 

משה בקול. 
עמד  החדר  בפתח  לאיטה,  נפתחה  הדלת   

אורי. 
"שלום אורי, הגעת בדיוק בזמן" משה החווה 
שב  "בוא,  בחדר.  הפנוי  הנוסף  הכיסא  על  בידו 

בבקשה"
 – אמר  דני"  "שלום  בזהירות  התיישב  אורי   

לחש. 
  "שלום" השיב דני, מבולבל כולו.

הקטע  את  לדני  להראות  סיימתי  זה  "ברגע 
בו הסרטתי אותך זוחל לכיוון החוף ומקרב את 
מכשיר ההסרטה שלך קרוב ככל האפשר לאותן 
דמויות שישבו על החוף. כעת, בוא ותסביר לנו, 
מה הביא אותך למקום הזה? ומה בעצם עשית 

שם?"
בכסאו  נע  שהוא  תוך  אורי,  פתח  ככה"    "אז 
באי נוחות, "מאז שיקי הבן של דני נעצר. לקחתי 
את הענין ללב, אני מכיר את דני כבר הרבה שנים 

והייתי בטוח שהבן שלו חף מפשע. 
שנים  כבר  עובד  אני  יודעים,  ששניכם  כפי   
כאיש תחזוקה בקרית משרד הבטחון, אף פעם 
לא הייתי איש מודיעין, או מרגל. אבל העבודה 
במה  שלי  הטבעית  ההתעניינות  עם  במקום, 
שקורה סביבי, גרמה לי כפי הנראה לפתח חוש 

ריגול כלשהו" קרץ קלות לעברו של דני.
של  במשרד  העובדים  שאחד  לב  שמתי  "כך   
שהוא  בכך  הבחנתי  חשודה.  בצורה  מתנהג  דני 
מתעכב פעמים רבות מאחורי גבו של דני מנסה 
עושה  היה  הוא  המסך,  על  המופיע  את  לקלוט 
את זה בטבעיות גמורה, כאילו סתם נעצר לרגע 
אני  אבל  דומה,  משהו  או  שלו  הקפה  כוס  עם 

שמתי לב שזה חשוד. 
אבל  במיוחד,  לזה  התייחסתי  לא  בתחילה   
שלי  הפלאפון  את  שכחתי  בערך,  שבועיים  לפני 
באחד  לי  נפל  כנראה  שהוא  הבנתי  בקריה. 

המשרדים וחזרתי לבדוק איפה הוא.
 כשנכנסתי למשרד שלך, דני. כבר היה אחרי 
חמש, המקום היה אמור להיות ריק וסגור, אבל 
וכשנכנסתי  נעולה  היתה  לא  הדלת  להפתעתי 
הוא  שלך.  המחשב  מעמדת  לקום  מיהר  מישהו 
משהו  ומלמל  אותי  ראה  כאשר  לגמרי  הסמיק 

על איזו תקלה שהיה צריך לתקן במחשב. 

יכולתי  לא  אדומה,  נורה  לי  הדליק  כבר  זה   
אחד  שכל  כיוון  שלי,  בחשדות  איש  לשתף 
פרטי  מעקב  לערוך  החלטתי  לכן,  לי.  לועג  היה 

אחריו. 
אגלה"  לא  שלי  המקצועיים  הסודות  את    
אקצר  "רק  משה  לעבר  בשובבות  אורי  חייך 
מדי  מביתו  לצאת  נוהג  שהוא  שגיליתי  ואומר 
כשהמשכתי  הלילה.  בשעות  ספורים  ימים 
החוף  ברצועת  נפגש  שהוא  גיליתי  לעקוב 
השקטה והמבודדת הזו עם אדם נוסף ולפעמים 

עם שניים. 
מדברים,  הם  מה  לבדוק  לנסות  החלטתי    
מסרטת  את  מניח  בזהירות,  מתקרב  הייתי 
הווידאו שלי - וחוזר בחשאי למכשוניתי. לאחר 

זמן מה הייתי חוזר לאסוף אותה."
  "כך נהגתי פעמים מספר, עד שהרגשתי לילה 
שהוא  בטוח  הייתי  אחרי,  עוקב  שמישהו  אחד 
התחמקתי  לכן  עלי,  'עלו'  שלו  המפעילים  או 
באותו יום ובסופו של דבר, שבתי לביתי. בלילה 
אך  אחרי,  עוקב  שמישהו  הרגשתי  שוב  הקודם 
להבחין  הצלחתי  לא  הקודמת  לפעם  בניגוד 
ברכב העוקב, משום כך החלטתי לנסוע למקום 
לאותו  שלי  ההסרטה  את  כשסיימתי  ואז,  שוב 
החותכת  ההוכחה  את  לי  שיש  וידעתי  ערב 
ביותר, הספקתי לראות מכונית מיצובישי קטנה 

וירוקה הממהרת להעלם מן השטח. 
  כל הלילה לא ישנתי, הייתי בטוח שהם גילו 
להרים  שקלתי  לי,  יעוללו  מה  יודע  ומי  אותי 
טלפון ל'מספר האדום' של קצין הבטחון הראשי 
בקריה ולבקש ממנו עזרה, לבסוף החלטתי לא 
צלצל  הבוקר  ועשרה  בשש  ואז,  זאת  לעשות 

הטלפון ועל הקו היה – משה גולן."
 "החלטתי לפנות לאורי ישירות ולבקש ממנו 
את  משה  נטל  שבידו"  במידע  אותנו  לשתף 
רשות הדיבור, "הבנתי שחשדנו בו לשווא - אך 
המפתח למציאת החשוד - נמצא בידיו. לא היה 
קל לשכנע אותו שאני בצד שלו, אך לבסוף הוא 
אתנו"  להפגש  לכאן  ולבוא  ל'הסתכן'  הסכים 
חייך משה. "ועכשיו אורי, אנחנו מצפים לראות 

את הסרט שלך מהלילה האחרון."
את  להשלים  אזכה  שלא  חשבתי  "כבר 
עודו  אורי  אמר  עצמי"  על  שנטלתי  התפקיד 
שבידו  הקטנה  השחורה  השקית  את  פותח 
לידיים  להגיע  יזכה  לא  הזה  שהסרט  "חששתי 

הנכונות."
והציב  שלו  הווידאו  מצלמת  את  הוציא  הוא   

אותה על השולחן. 
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ׁשּוט  ל ֶנָחִמי ָהָיה ִנְרֶאה מּוָזר. ּפָ ַהִחּיּוְך ׁשֶ

ֹלא ָקׁשּור.

רּוַח  ּמָ ו, ְוִחּיּוְך ֲעָנק ׁשֶ ן, ֹחֶדׁש ֲאָדר ַעְכׁשָ ּכֵ

ְוָקא  ּדַ ָאמּור  ֹאֶזן  ַעד  ֵמֹאֶזן  ִנים  ַהּפָ ַעל 

ְלַהְתִאים ַלּנֹוף, ֲאָבל ַהּנֹוף ָהָיה ָרֹטב ְלַגְמֵרי 

ָחת ַלֲחלּוִטין. ּוֻמׁשְ

ם  ֵהַבְנּתֶ ּלֹא  ׁשֶ יֹוַדַעת  ֲאִני  טֹוב, 

ּוְלֵהָרַגע,  ָעֹמק  ִלְנׁשֹם  ה  ֲאַנּסֶ ֲאִני  לּום.  ּכְ

ר ַהּכֹל ֵמַהְתָחָלה. ּוְלַהְתִחיל ְלַסּפֵ

ֶפר  ֵבית ַהּסֵ ִזי ּבְ ְרּכָ יר ַהּמֶ יִרים ֶאת ַהּקִ ַמּכִ

ם  יִרים, ַאּתֶ ם לֹא ַמּכִ ַטח ַאּתֶ ֹלא, ּבֶ נּו?  ּלָ ׁשֶ

ר,  ְמֻדּבָ ֵסֶפר  ית  ּבֵ ֵאיֶזה  ּבְ יֹוְדִעים  ֹלא  ֲאִפּלּו 

ֶזה  ּכָ ֵיׁש  ַטח  ּבֶ ֶפר  ַהּסֵ ֵבית  ּבְ ָלֶכם  ם  ּגַ ֲאָבל 

ִזי.  דֹול ּוֶמְרּכָ ִקיר, ּגָ

ְוָכל  ֲאִני  לֹוַמר,  ּכְ ַקְענּו,  ִהׁשְ ה,  ַהּזֶ יר  ּקִ ּבַ

בּוַע  ָ ּשׁ ּבַ ֲאֻרּכֹות  ֲאֻרּכֹות  עֹות  ׁשָ ו'2,  ה  ּתָ ּכִ

יר,  ּקִ ּבַ ַקְענּו  ִהׁשְ ֹלא  ּיּוק,  ּדִ ְלֶיֶתר  ָהַאֲחרֹון. 

ַצְרנּו ָעָליו.  ּיָ ְדִהים ׁשֶ ּוט ַהּמַ ּשׁ ּקִ א ּבַ ֶאּלָ

ְמָחה",  ׂשִ ּבְ ים  ַמְרּבִ  – ֲאָדר  ְכַנס  ּנִ ֶ "ִמּשׁ

יָה ִצּיּוִרים  ְחּתֶ דֹוָלה, ּוִמּתַ ָאְמָרה ַהּכֹוֶתֶרת ַהּגְ

ל ֲחִסיִדים רֹוְקִדים.  ׁשֶ

ְמנּו  ּיַ ּסִ ׁשֶ ַאֲחֵרי  יֹום  ִדּיּוק  ּבְ ָמה?  ֲאָבל 

ִלְתלֹות ֶאת ַהּפֹוִליָגִלים ָהַאֲחרֹוִנים, ֶהְחִליט 

ֶאת  ְוִהְרִטיב  ְלִהְתּפֹוֵצץ,  ֶאָחד  ָחצּוף  ִצּנֹור 

ִריְסטֹול ָהַאֲחרֹון. ְוֹלא  נּו ַעד ַהּבְ ּלָ ּוט ׁשֶ ּשׁ ַהּקִ

ֶאְמַצע  ּבְ ִהְתּפֹוֵצץ  ן  ַעְצּבֵ ַהּמְ ּנֹור  ַהּצִ ְסָתם, 

עֹות ֲאֻרּכֹות ְוָהְפכּו  ִים ָזְרמּו ׁשָ ְיָלה, ְוַהּמַ ַהּלַ

י  ְלּתִ ּבִ ְנָיר  ת  ְלִעּסַ ָקע  ׁשְ ַהּמֻ ּוט  ּשׁ ַהּקִ ֶאת 

רּוָרה. ּבְ

ְסָתם  ּלֹא  ׁשֶ ר,  ְלַסּפֵ י  ַכְחּתִ ׁשָ ְמַעט  ּכִ ָאה, 

ה, ִלְפֵני  ּוט ַהּזֶ ּשׁ ְך ַעל ַהּקִ ל ּכָ ה ּכָ ָעַבְדנּו ָקׁשֶ

ֲחרּות  ַנֶהֶלת ַעל ּתַ ִדּיּוק הֹוִדיָעה ַהּמְ בּוַע ּבְ ׁשָ

ה  ְך ָקׁשֶ ל ּכָ ּתֹות. ָעַבְדנּו ּכָ ל ַהּכִ ין ּכָ ּוט ּבֵ ּשׁ ַהּקִ

ו... ֲחרּות ַהּזֹו, ֲאָבל ַעְכׁשָ ּתַ ֵדי ִלְזּכֹות ּבַ ּכְ

ֶנָחִמי  עֹוֶמֶדת  ה  ַהּזֶ ָלָגן  ַהּבָ ל  ּכָ ּוְבתֹוְך 

ֶכת. ּוְמַחּיֶ

ָנה אֹוִתי עֹוד יֹוֵתר.  ּה ִעְצּבְ ּלָ ׁשּוָבה ׁשֶ ַהּתְ

מֹו  ּכְ ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ט  ּפָ ִמׁשְ ִלי  ָאְמָרה  ִהיא 

ְכֵנַע  ְמׁשַ ר  ֶהְסּבֵ ֹלא  ְוַזְיגּוט".  "ְטַראְכּגּוט 

ְמֻיָחד, ָנכֹון? ּבִ

ֶנת  ְלָוה ְמַעְצּבֶ ׁשַ יָרה ִלי ּבְ ְוֶנָחִמי ַמְסּבִ

ְחׁשֹב  "ְטַראְכט ּגּוט – ֶוועט ַזיין ּגּוט, ּתַ

טֹוב, ִיְהֶיה טֹוב".

טֹוב  הּו  ֶ ַמּשׁ ַעל  ַלְחׁשֹב  ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך 

נּו  ּלָ ה ׁשֶ ִכּיָ ה ַיֲעֹזר? ַהּזְ ו? ּוִבְכָלל, ַמה ּזֶ ַעְכׁשָ

ָרס.  ם ַהּפְ ּה ָהַלְך ּגַ ֲחרּות ָהְלָכה, ְוַיַחד ִאּתָ ּתַ ּבַ

ּוט  ֲעׂשֹות. ֲאִפּלּו ַלֲעׂשֹות ִקּשׁ ֶזהּו, ֵאין ַמה ּלַ

ְמַעט ְוֵאין ָלנּו ְזַמן, ְוַגם ִאם ַנְצִליַח,  ָחָדׁש ּכִ

ּוט  ּשׁ ַהּקִ מֹו  ּכְ ָלם  ֻמׁשְ ֵיָרֶאה  ֹלא  ַטח  ּבֶ הּוא 

ַהּקֹוֵדם!
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ה.  ְקַטּנָ ֹלא  ִנית  ַעְקׁשָ ִהיא  ֶנָחִמי,  ֲאָבל 

ַמה  מּול  ָהָרֹטב,  רֹון  ְסּדְ ַהּמִ ֶאְמַצע  ּבְ ְוָכָכה, 

נּו,  ּלָ ׁשֶ ַח  ַנּצֵ ַהּמְ ּוט  ּשׁ ַהּקִ ֶאְתמֹול  ַעד  ָהָיה  ֶ ּשׁ

ֶרת ִלי ִסּפּור:  ִהיא עֹוֶמֶדת ּוְמַסּפֶ

""ְׁשֶׁשת ָהרֹוְפִאים ִהְסּתֹוְדדּו ֲאֻרּכֹות 

ֲחמּורֹות- ְּפֵניֶהם  ַהַּדל,  ַהֶחֶדר  ְּבִפַּנת 

ַהִּמָּטה  ַעל  טֹובֹות.  רּו  ִּבּׂשְ א  ַהֵּסֶבר 

ֶׁשְּלִצָּדם, ָׁשַכב ֶיֶלד ָּכחּוׁש ְוִחֵּור, ֶׁשָּנַׁשם 

ַא ְּבקִֹׁשי. 

א  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ַהָּפׁשּוט,  ַהְּמַבֵּקר  ַּגם 

ָלַמד ְרפּוָאה, ָהָיה ָיֹכל ִלְקּבַֹע ְּבַפְסָקנּות 

ִּכי ַמָּצבֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ַהחֹוֶלה ֵאינֹו ָּפׁשּוט 

ָהרֹוְפִאים  ֶׁשל  ַּדְעָּתם   ַא ּוְכָלל.  ְּכָלל 

ָהְיָתה ֶנְחֶרֶצת ַאף יֹוֵתר:

ָחמּור  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ַמָּצבֹו  "ְלַצֲעֵרנּו, 

ְּבֶעֶצב,  ַהְּמֻבָּגר  ָהרֹוֵפא  ָּפַסק  ְּביֹוֵתר", 

ַמְתִאים".  ִטּפּול  ָּכל  לֹו  מֹוֵצא  "ֵאיֶנִּני 

ָהֵעת  ָּכל  ֶׁשָעְמדּו  ָהֻאְמָלִלים  ַההֹוִרים 

ַיְלָּדם,  ִלְׁשלֹום  ְוִהְתַּפְּללּו  ַהַּבִית  ְּבָזִוית 

 ַהָּנבֹו ְוָהרֹוֵפא  ֶׁשֶבר,  ְּבִיְללֹות  ָּפְרצּו 

ְּכִאּלּו  ְׁשֵקטֹות,  ִהְתַנְּצלּות  ִמּלֹות  ָלַחׁש 

ֵאּלּו ַיַעְזרּו.

ָׁשַמע  ִמיָכֵאל,  ר'  ֶהָחִסיד  ַהֶּיֶלד,  ֲאִבי 

ְלַיְלּדֹו  ְּבַזֲעזּוַע,  ָהרֹוֵפא  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֶאת 

ַהָּקָטן נֹוְתרּו ְׁשעֹות ַחִּיים ְספּורֹות ִּבְלַבד. 

ַמה ַּיֲעֶׂשה ָּכֵעת?

ּוָפָניו  ֵמַהַּבִית,  ִמיָכֵאל  ר'  ָיָצא 

ְּבָיִמים  ְּבֶדַמע.  ְׁשטּופֹות  ָהֲעצּובֹות 

ְּכִתּקּוָנם ָהָיה ר' ִמיָכֵאל נֹוֵסַע ֶאל ָהַרִּבי 

– ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח ֶצֶדק, ּוְמַבֵּקׁש ְּבָרָכה 

ַהֶּצַמח  ֶׁשל  ִּבְרָּכתֹו  ְּבנֹו.  ִלְרפּוַאת 

 ַא ֵריָקם.  ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק 

יֹום  לֹוַקַחת  ִלְליּוַּבאִוויְטׁש  ַהְּנִסיָעה 

ְוִאּלּו  ַהּטֹוב.  ַּבִּמְקֶרה  ְוזֹאת  ָׁשֵלם, 

ִלְבנֹו נֹוְתרּו ָׁשעֹות ְספּורֹות ִּבְלַבד...

ִּבְרחֹובֹות  ִמיָכֵאל  ר'  לֹו   ִהֵּל  ְוָכ

ָהֲעָיָרה, ּוְדָמעֹות זֹוְלגֹות ֵמֵעיָניו. ֶאָּלא 

ֶׁשְּלֶפַתע ָּפְגָׁשה אֹותֹו ֲחבּוַרת ֲחִסיִדים 

ִמיָכֵאל?",  ר'   ְּל "ַמה  צֹוֶהֶלת. 

ִהְתַעְנְינּו ַהֲחִסיִדים, "ַמה ָּקָרה"?

ֲחֵבָריו  ֶאת  ִמיָכֵאל  ר'  ִׁשֵּתף 

ָעָליו.  ֶׁשִהְתַרְּגָׁשה  ַּבָּצָרה  ַהֲחִסיִדים 

ְוטֹוֵבי  ֲאנּוׁשֹות,  חֹוֶלה  ַהָּקָטן  ְּבנֹו 

ִּתְקָוה.  לֹו  נֹוְתִנים  ֵאיָנם  ָהרֹוְפִאים 

"ּוְבָרָכה ֵמָהַרִּבי ְּכָבר ִּבַּקְׁשָּת"? ִהְקָׁשה 

ַאַחד ַהֲחִסיִדים. "ַהְלַואי. ָהִייִתי רֹוֶצה 

ֶׁשַאִּגיַע  ַעד   ַא ְּבָרָכה,  ֵמָהַרִּבי  ְלַבֵּקׁש 

ְמֻאָחר  ִלְהיֹות  ָעלּול  ִלְליּוַּבאִוויְטׁש 

ִמַּדי", ָעָנה ר' ִמיָכֵאל. 

ַאַחד  ָקַפץ  ִמְתָיֵאׁש",   ְּל "ַמה 

ָאָדם  ִיְמַנע  ַאל  "ְלעֹוָלם  ַהֲחִסיִדים, 

ִלְליּוַּבאִוויְטׁש,  ַסע  ָהַרֲחִמים!  ִמן  ַעְצמֹו 

ַוה' ַיֲעֹזר!".

ר'  ִהְמִּתין  א  ְלַמֲעֶׂשה,  ִמַּמְחָׁשָבה 

 ִמיָכֵאל ֲאִפּלּו ֶרַגע ָקט, ְוָיָצא ֶאל ַהֶּדֶר

ִלְליּוַּבאִוויְטׁש.

ְוא  ִלְליּוַּבאִוויְטׁש,  ִמיָכֵאל  ר'  ִהִּגיַע 

ֶאל  ִמֵהר  הּוא  ָקט.  ֶרַגע  ֲאִפּלּו  ִהְמִּתין 

ַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ֲהא ַחֵּיי ְּבנֹו מּוָטִלים 

ָּכאן ַעל ַּכף ַהּמֹאְזַנִים!

ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַחְדרֹו  ֶאל  ִנְכַנס  ִמיָכֵאל  ר' 

ר'  ִהְרֵהר  ְמאֹד",  "ִיָּתֵכן  ְּבֶבִכי.  ּוָפַרץ 

ִמי  ִמַּדי.  ְמֻאָחר  ֶׁשְּכָבר  "ִיָּתֵכן  ִמיָכֵאל, 

יֹוֵדַע ִאם ְּבִני ֲעַדִין ַחי? אּוַלי ְּכָבר ָעְבָרה 

ָעה?". ָלּה ַהּׁשָ

ְּבר'  ֶצֶדק  ַהֶּצַמח  ַאְדמֹו"ר  ִהִּביט 

ִּתְדַאג,  "ַאל  ְוָאַמר  ַחם  ְּבַמָּבט  ִמיָכֵאל 

ְטַראְכט ּגּוט, ֶוועט ַזיין ּגּוט! (ֲחׁשֹב טֹוב, 

ִיְהֶיה טֹוב!), ַמְחָׁשָבה טֹוָבה ְיכֹוָלה ַלֲעֹזר, 

ִאם ִּתְבַטח ַּבה', ה' ַיֲעֹזר ְל...". ָיָצא ר' 

ִמיָכֵאל ְמעֹוָדד ֵמַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ָהַרִּבי 

ֲהֵרי ָאַמר לֹו ַלְחׁשֹב טֹוב!

79 גליון מס' 777~ 
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ִהִּגיַע ר' ִמיָכֵאל ְלֵביתֹו, ּוָמָצא ֶאת ְּבנֹו 

ַכב חֹוֶלה ַעל ִמָּטתֹו,  ַהחֹוֶלה ָהָאנּוׁש ֶׁשּשָׁ

ָּבִריא ְוָׁשֵלם!".

ְטַראְכט ּגּוט ֶוועט ַזיין ּגּוט!

ֶזהּו ֶזה ַהּכֹל.

ה  ַהּזֶ ם  ְתּגָ ַהּפִ ֶאת  יר  ַמְזּכִ ִליָט"א  ׁשְ י  ָהַרּבִ

ִלְהיֹות  ָצִריְך  הּוא  ָעִמים,  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

ָלַדַעת  ים.  ַחּיִ ּבַ ְוֶדֶרְך  הֹוָרָאה  ִביֵלנּו  ׁשְ ּבִ

ר  ּדֵ ִיְסּתַ ַהּכֹל  ׁשֶ ַיֲעֹזר.  ה'  ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ְוַלְחׁשֹב 

ָבר. ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ

ַיֲעֹזר  "ה  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ְויֹוְדִעים  טּוִחים  ּבְ ִאם 

ִיְהֶיה  ֱאֶמת  ּבֶ ַהּכֹל  ֵסֶדר,  ּבְ ִיְהֶיה  ּסֹוף  ּבַ ְוַהּכֹל 

ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ טֹוב.  ִיְהֶיה  ָאָגה,  ּדְ ַאל  ֵסֶדר.  ּבְ

ּגֹוֶרֶמת   – ַעְצָמּה  ְמָחה  ְוַהּשִׂ ַהִחּיּוִבית 

ֱאֶמת ִיְהֶיה טֹוב. ּבֶ "ה ַיֲעֹזר ׁשֶ ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ֶזה,  ֶאת  ִלְראֹות  ה  ָקׁשֶ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ָנכֹון 

ֲאָבל  ּוַמר.  ֹחר  ׁשָ ַרע,  ִנְרֶאה  ַהּכֹל  ִלְפָעִמים 

ּסֹוף ַהּכֹל  ְהֶיה טֹוב, ּבַ ּיִ טּוִחים ׁשֶ ִאם ֲאַנְחנּו ּבְ

ָכה ֶזה, ְטַראְכט ּגּוט, ֶוועט ַזיין  ִיְהֶיה טֹוב. ּכָ

ּגּוט.

ֲאָמץ  ַלּמַ י  ְוִהְצָטַרְפּתִ י,  ְכַנְעּתִ ּתַ ִהׁשְ ּסֹוף  ּבַ

ל  נֹות ׁשֶ ל ַהּבָ ל ָהֶרַגע ָהַאֲחרֹון, ַיַחד ִעם ּכָ ׁשֶ

ָהַאֲחרֹונֹות  עֹות  ָ ּשׁ ּבַ ה  ְנַנּסֶ ֲאַנְחנּו  ה.  ּתָ ַהּכִ

ְמַעט ְוֵאין  ּכִ ּוט ָחָדׁש ַלְמרֹות ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ִקּשׁ

ָלנּו ְזַמן, ַנְחׁשֹב טֹוב, ִיְהֶיה טֹוב. 

ָזְכָתה  ה  ּתָ ּכִ ֵאיֶזה  ּסֹוף  ּבַ ּוְתַנֲחׁשּו  ָאה, 

ֶהָחָדׁש  ּוט  ּשׁ ַהּקִ ֶרֶמז:  ָהִראׁשֹון?  קֹום  ּמָ ּבַ

ִיְהֶיה  טֹוב  ְחׁשֹב  "ּתַ א  ּנֹוׂשֵ ּבַ ָהָיה  ּה  ּלָ ׁשֶ

טֹוב"...

י"ד אדר א' ה'תשע"א   ~80

צבאות  פעילויות  על  לנו  ספר  אלעזר, 
השם שאתה מארגן?

אחרי  שבת  בכל  צ"ה  פעילות  מארגן  אני 
הצהריים, בגן המשחקים השכונתי.

ילדים.  ל-20   15 בין  משתתפים  בפעילות 
פסוקים,  הילדים  אומרים  הפעילות  במהלך 
אדוננו",  "יחי  הקודש  הכרזת  את  מכריזים 
קצר  משחק  חסידי,משחקים  סיפור  שומעים 
ומקבלים ממתק לסיום. בזמן שאני מארגן את 
מארגנות  אחיותי  המשחקים,  בגן  הפעילות 
בהכנת  להן  עוזר  אני  לילדות.  בבית  פעילות 

הפעילות. 

נוספים  חברים  ומספר  אני  לכך,  בנוסף 
אחרי  בביהכ"נ  ו"יחי"  "פסוקים"  אומרים 
להתוועדות  שנשארים  הילדים  עם  התפילה 

בבית הכנסת.

דבר  שכל  אומר  המשיח  מלך  הרבי 
איך  במשיח.  חדור  להיות  צריך  שעושים 

אתה מבצע את ההוראה? 

העובדה שאני הולך עם "כיפת יחי" על הראש 
של  הגאולה  בשורת  את  ליהודים  מפרסמת 
שיחה  ללא  גם  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
הספר  מתוך  רבות  למדתי  לאחרונה  עימי. 
שמסביר  ששון,  חיים  הרב  של  ידעתי"  "עתה 
חי  המשיח  מלך  הוא  הרבי  מדוע  בהרחבה 
וקיים וכו'. כך אני יכול להסביר לכל מי ששואל 
חייל  שכל  מאד  כדאי  בנושא.  ומתעניין  אותי 

יקרא את הספר כדי שידע מה להשיב.

לזרז  עושה  אתה  מיוחדות  פעולות  אילו 
מלך  שליט"א  הרבי  של  התגלותו  את 

המשיח?

ללמוד  ומשתדל  יום  בכל  חת"ת  לומד  אני 
אני  פעם  מדי  השבועי.  מלכות"  ה"דבר  את 
נוסע לעשות "מבצעים" ולעזור בפעילות בבית 

חב"ד באפרת. 

לומר  שתרצה  מיוחד  מסר  יש  לסיום 
לחיילי צבאות השם קוראי העלון?

בשכונה  גר  שאני  להם  לומר  רוצה  אני 
רב  בקושי  מתקבלים  משיח  שעניני  חרדית 

ולמרות הכל 

שצריך  כמו  שכשמסבירים  במוחש  ראיתי 
אחד  כל  מבינים.  כולם   - מתפעלים  ולא 
בשורת  על  ליהודים  לפרסם  צריך  במקומו 

הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח. 

אלעזר ערנטרוי

ירושלים
מאת: ד. לוין
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>>  מאת:  יי"צ לוי
רצים לקבל פני משיח צדקנו

מדור זה מופיע פעם בשבועיים. ניתן לשלוח ציורים, סיפורים, שירים, בדיחות - ובקיצור: 
כל מה שתרצו. יצירות נבחרות נפרסם בעז"ה בגליונות הבאים.

>>  מאת:  יי"צ לוי

81 גליון מס' 777~ 

אבטיח חסכוני
מאת: יוסף יצחק בן יעקב,

בני ברק

אוהבים  קמצנים  למה 

לקנות אבטיח? כי יש בו גם 

גרעינים  וגם  בשר  גם  מים 

לפיצוח. 

בדיחה גאונית
מאת: מושקא רוטשילד

א"אני גאונית", אומרת אישה 

לחברתה. "סיימתי את הפאזל 

תוך שנה, בעוד שעל האריזה 

כתוב שנתיים עד שלוש"....

הבן של אבא
מאת:  יוסף יצחק רוטשילד

כפר חב"ד ב'
לבן  קוראים  איך  שאלה:   
אביתר?  של  אבא  של 

תשובה: אביתר!

יוסף יצחק סבג, עתלית.

שטערני גינזבורג, רמת אביב. 

יעלי אושקי, תל אביב. 

מנחם מענדל פליישר, צפת.

חנה בן יעקב, בני ברק 

מנחם מענדל סלונים, מצפה רמון. 

מושקא רוטשילד, כפר חב"ד

מענדי דוברי, צפת.

ביילא לנדא, צפת.
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מאת: אברימי ג.

מחבואים!מחבואים!
במשפטים שלפניכם מסתתרות מילים הקשורות לחודש. או מילים מהפרשה.

מצאו אותם. (מצורף בזה תרמילון)
כתבו את האות הראשונה של כל מילה בצד ימין. מה קיבלתם?

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'

י"ד אדר א' ה'תשע"א   ~82
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