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שצריכים "לחיות  נשיאינו  רבותינו  הוראת  פי  על 

שיחת  אנו  מביאים  השבוע",  דפרשת  הזמן  עם 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, המאירה את 

הייתה  בהם  אדר,  וכ"ז  כ"ה  של  הפנימי  עניינם 

וההוראה  בבל,  מלכות  של  הראשונה  המפלה 

הגלות  שבתוך  הגאולה  את  אלה: לראות  לימינו 

החודש  פרשת  פקודי,  ויקהל–  ש"פ  • משיחת 

תשמ"ב. בלתי מוגה

הכוונה הפנימית
של כ"ה וכ"ז אדר

(ששם  ביומו"  יום  "דבר  בספר  א. 
בכל  שאירעו  הענינים  כל  מלוקטים 
המסופר  מובא  השנה)  מימות  יום 
עשר  "בשנים  ירמי':  בסוף  בתנ"ך 
(כ"ה  לחודש  וחמשה  בעשרים  חודש 
בשנת  בבל  מלך  מרודך  אויל  נשא  אדר) 
יהודה  מלך  יהויכין  ראש  את  מלכותו 
אתו  וידבר  הכלא  מבית  אותו  ויוציא 
לכסא  ממעל  כסאו  את  ויתן  טובות 

המלכים אשר אתו בבבל". 

מלכים,  בסוף  מסופר  זה  דרך  [ועל 
הי'  זה  שמאורע  נאמר  שם  אבל 
"בעשרים ושבעה לחודש (בכ"ז באדר).  

בסדר  הוא  (וכן  בפרש"י  ומבואר 
מת  וחמשה  ש"בעשרים  עולם) 
וששה,  בעשרים  ונקבר  נבוכדנאצר, 
מרודך  אויל  הוציאו  ושבעה  בעשרים 

מקברו, וגררוהו כו"'.  

במדרשי  מבואר   – הדבר  וסיבת 
ונעשה  נענש  נבוכדנאצר  שכאשר  חז"ל 
לחי' (ודר בין החיות) במשך כמה שנים, 
ולאחרי  מרודך.  אויל  בנו  את  המליכו 
מלכותו,  לעיר  וחזר  ענשו,  את  שריצה 
בבית  וחבשו  מרודך  אויל  את  נטל 
נבוכדנאצר,  מת  וכאשר  האסורים. 
ורצו שוב להמליך את אויל מרודך, פחד 
המלוכה  כסא  על  לעלות  מרודך  אויל 

(כפי  למלכותו  ישוב  שמא  אביו,  של 
ולא  ויהרגהו,  הקודמת)  בפעם  שהי' 
שהוציאוהו  עד  ונקבר  שמת  האמין 
לעיני  העיר  ברחוב  וגררוהו  מקברו 
כסא  על  לעלות  הסכים  אז  ורק  כולם, 
המלוכה, ותיכף ומיד לאחרי זה הוציא 

את יהויכין מלך יהודה מבית הכלא]. 

במיוחד  שייך  זה  מאורע  והנה, 
התורה  מדגישה  (ולכן  באדר  לכ"ה 
 – זה)  מאורע  אירע  שבו  התאריך  את 
הבריאה  באופן  העולם  בריאת  התחלת 
הנהגה  העולמות,  (פנימיות  דניסן 

נסית), כדלקמן.  

ב. והביאור בזה: 

כאשר  שגם  מודגש  הנ"ל  בסיפור 
כבר  רואים   – הגלות  בזמן  נמצאים 
 – היא  הגלות  בענין  הפנימית  שהכוונה 

הגאולה.  

נבוכדנאצר  שמת  לאחרי  גם  דהנה, 
ד)גלות  ב(עקבתא  בני-ישראל  עדיין  היו 
אויל  הנהגת  היתה  ואף-על-פי-כן,  בבל, 
מרודך באופן שלכל לראש, מיד בעלותו 
לכסא המלוכה, הוציא את יהויכין מלך 
יהודה מבית הכלא, ובאופן ד"ויתן את 
אתו  אשר  המלכים  לכסא  ממעל  כסאו 

בבבל". 

שבני- אף-על-פי  אומרת:  זאת 
ואויל  בגלות,  עדיין  נמצאים  ישראל 
מרודך מלך בבל יושב על כסא המלוכה 
(למעלה מיהויכין מלך יהודה) [וכמאמר 
לכבודו  שפסע  פסיעות  ג'  שבזכות  רז"ל 
ג'  במשך  למלוכה  זכה  הקב"ה  של 
בנו]  בן  ועבור  בנו  עבור  עבורו,  דורות – 
– אף-על-פי-כן, נפעל כבר הענין דמיתת 
זה  של  מציאותו  ביטול  נבוכדנאצר, 
שאויל  ועד  המקדש,  בית  את  שהחריב 
הוציאו  נבוכדנאצר)  של  (בנו  מרודך 
הענין  כללות  שזהו  כו',  וגיררו  מקברו 

ד"מיני' ובי' אבא לשדי' בי' נרגא". 

הראשון  הענין   – לעיל  וכאמור 
לכסא  בעלותו  מרודך  אויל  שעשה 
מלך  יהויכין  הוצאת   – הוא  המלוכה 
בדוגמת  שזהו  הכלא,  מבית  יהודה 
שבנוגע  כשם  מצרים:  דיציאת  הענין 
אחד  עבד  שאפילו  נאמר  מצרים  לגלות 
לא  כמו-כן  משם,  לברוח  יכול  הי'  לא 
הכלא  מבית  לצאת  אחד  אף  יכול  הי' 
מבית  יציאתו  ואם-כן,  נבוכדנאצר,  של 

הכלא היא בדוגמת יציאת מצרים.  

בדוגמת  שזהו  מובן  ועל-דרך-זה 
אודות  מדובר  כי   – העתידה  הגאולה 
העתידה  והגאולה  יהודה,  מלך  יהויכין 

לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה
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4   • כ"ח אדר א' ה‘תשע“א

דבר מלכות
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קשורה עם מלכות בית דוד.  

בני- כאשר  נפעל  זה  שכל  ומאחר 
של  ומצב  במעמד  עדיין  היו  ישראל 
שהכוונה  מתבטא  שבזה  מובן,   – גלות 
 – היא  הגלות  ענין  שבכללות  הפנימית 

הגאולה.  

כי   – אדר  לכ"ה  הקשר  וזהו 
הגלות  שבענין  הפנימית  הכוונה  ראיית 
כללות  עם  קשורה  הגלות)  בזמן  (גם 
אופן  שזהו  העולמות,  דפנימיות  הענין 
הבריאה דחודש ניסן, שהתחלתה בכ"ה 

אדר.  

לעיל  האמור  על-דרך  והנה,  ג. 
דדהבא",  "רישא  בבל,  לגלות  בנוגע 
הראשונה בין הד' גלויות – כמו כן מובן 
[שלאחריו  האחרון  זה  לגלות  בנוגע 
שגם  גלות],  אחרי'  שאין  גאולה  תהי' 
ד"אכתי  ומצב  במעמד  נמצאים  כאשר 
את  כבר  רואים  אנן",  אחשורוש  עבדי 
הגלות  ענין  שבכללות  הפנימית  הכוונה 

– הגאולה.  

וההוראה מזה בנוגע לפועל:  

מאחר שיהודי יודע ורואה שהכוונה 
הפנימית שבענין הגלות היא – הגאולה, 
והסתר  מהעלם  כלל  מתפעל  הוא  אין 
בזה  הפנימית  שהכוונה  בידעו  הגלות, 

היא – הגאולה.  

יהודי  בא   – אף-על-פי-כן  אבל 
 – בגלות?!  נמצאים  בפועל  הרי  וטוען: 
צריך  שאינו  לו  שאומרים  גופא  ומזה 
מוכח  הגלות,  והסתר  מהעלם  להתפעל 
בזמן  כי  הגלות,  בזמן  עדיין  שנמצאים 
ואין  כלל,  גלות  של  מציאות  אין  הבית 
מהעלם  להתפעל  שאין  לומר  מקום 

והסתר הגלות!  

שצריך   – לו  אומרים  זה  על  הנה 
לצאת מהגלות – "דַאלאי גלות"!  

אינו  הגלות  ענין  כללות  דהנה, 
הפתגם  וכידוע  לנשמתו,  ביחס  שייך 
בגלות.  מעולם  הלכה  לא  שהנשמה 
ואפילו בנוגע לגוף הנמצא בגלות – הנה 
מאחר שעבודתו היא באופן שהגוף בטל 
וטפל לגמרי לגבי הנשמה, מובן, שהעדר 
הגלות ביחס לנשמה פועל גם העדר ענין 
הגוף  שגם  היינו,  לגוף,  ביחס  הגלות 

יכול לצעוק "דַאלאי גלות"!!!

מסיים  הנ"ל  בסיפור  והנה,  ד. 
את  הוציא  מרודך  שאויל  שלאחרי 
כסאו  את  "ויתן  הכלא,  מבית  יהויכין 
ממעל לכסא המלכים אשר אתו בבבל" 
ניתנה  תמיד  ארוחת  "ארוחתו  הנה   –

לו  שנתנו  היינו,  גו'",  בבל  מלך  מאת  לו 
את כל צרכיו בהרחבה, באופן המתאים 

לדבר הניתן מבית המלך.  

למעמדם  בנוגע  מובן  ועל-דרך-זה 
האחרון  בגלות  בני-ישראל  של  ומצבם 
– שגם כאשר בני-ישראל נמצאים בזמן 
העולם  אומות  להם  מסייעים  הגלות, 
תורה  לקיים  שיוכלו  כדי  עניניהם,  בכל 

ומצוות מתוך הרחבה כו'.  

לו  ניתנה  תמיד  ד"ארוחת  ובאופן 
וכפסק- בשעתו,  שלמה  כסעודת   – גו'" 
אם  "אפילו  רפ"ז)  (ב"מ  המשנה  דין 
שלמה  כסעודת  להם  עושה  אתה 
עמהם,  חובתך  ידי  יצאת  לא  בשעתו, 
זאת  ויעקב",  יצחק  אברהם  בני  שהם 
ואחד  היחוס של כל אחד  אומרת, מצד 
יצחק  אברהם  בן  שהוא  מישראל, 
ויעקב ובת שרה רבקה רחל ולאה, הנה 
שלמה  "כסעודת  לו  נותנים  כאשר  גם 

בשעתו", אין זה מספיק.  

"עבד  אם  וק"ו:  ובמכל-שכן 
על-אחת-כמה-וכמה  מלך",  מלך 
אחד  כל  והרי   – מלך  הוא  מלך  שבן 
מלכי  מלך  של  בנו  הוא  מישראל  ואחד 

המלכים הקב"ה!  

ויתירה מזו: כל אחד ואחד מישראל 
המלכים  מלכי  מלך  של  יחידו  בנו  הוא 
אודות  הבעש"ט  תורת  כידוע  הקב"ה – 
גודל החביבות דכל אחד ואחד מישראל 
דבן  החביבות  בדוגמת  הקב"ה,  אצל 
יחיד שנולד להורים זקנים לעת זקנתם.  

שגם  מובן,  לעיל  האמור  ועל-פי 
בזמן  נמצאים  בני-ישראל  כאשר 
ד"מלכים  הענין  מעין  כבר  נפעל  הגלות, 
מניקותיך",  ושרותיהם  אומניך 
לבני-ישראל  שמסייעים  שאלו  היינו, 
("אומניך" ו"מניקותיך") הם "מלכים" 

ו"שרותיהם".  

וכפי שרואים בפועל שככל שהאדם 
צריך  שמשמשו  העבד  אזי  יותר  חשוב 
מדובר  כאשר  ולכן,  יותר,  חשוב  להיות 
אודות "אומניך" ו"מניקותיך" של בני-

חשובים  להיות  הם  צריכים  ישראל, 
ביותר – "מלכים" ו"שרותיהם".  

יהודי  בא   – אף-על-פי-כן  אבל  ה. 
וטוען שאינו רואה כל זאת בגלוי!  

הידועה  ה"נחמה"  באה  זה  על  הנה 
שמחשבת  הידוע  מהפתגם  המובנת   –
משנה  אינה  ה"תבן"  אודות  ה"סוס" 

מאומה ממציאות הדבר:  

במרכבה  יהודים  יושבים  כאשר 
בעניני  ומדברים  לסוסים,  הרתומה 
בענין  או  תתאה,  ויחודא  עילאה  יחודא 
אף-על- הנה   – דתורה  בנגלה  מסויים 

ה"תבן",  אודות  חושבים  שהסוסים  פי 
כבר  יגיע  מתי  חושב  וה"בעל-עגלה" 
למחוז חפצו, ויוכל להתיר את הסוסים 
ולנוח  חמין  לשתות  כו',  מהמרכבה 
מאומה  משנה  זה  אין   – הדרך  מעמל 
ויחודא  עילאה  דיחודא  הענין  בכללות 

תתאה!  

ה"סוס"  ישנו  אחד  כל  אצל  והנה, 
שבו – הגוף ונפש הבהמית, שמחשבתם 
כי  גשמיים,  ענינים   – ה"תבן"  אודות 
זקוק  שהגוף  כזה  באופן  נברא  האדם 
אנוש  לבב  "לחם   – גשמית  לאכילה 

יסעד".  

ואף-על-פי שלכאורה הי' הגוף יכול 
חסידות"  מלימוד "מאמר  חיותו  לקבל 
שיהי'  וכפי  גשמית),  מאכילה  (ולא 
ניזון  יהי'  שהגוף  לבוא,  לעתיד  אמנם 
הקב"ה  אף-על-פי-כן,  כו' –  הנשמה  מן 
לאכילה  שזקוק  באופן  הגוף  את  ברא 
הוא  מוכרח  ולכן,  דוקא,  גשמית 
לקיים  כדי  גשמיים,  מאכלים  לאכול 
לנפשותיכם",  "ונשמרתם  הציווי  את 
גשמית  אכילה  על-ידי  דוקא  ואדרבה: 
"ואכלת  הציווי  את  לקיים  הוא  יכול 
לאחרי  המזון  ברכת   – וברכת"  ושבעת 
וברכה  התורה),  (מן  כשיעור  האכילה 
זהירות  שצריכים  אלא  (מדרבנן).  לפני' 
באופן  תהי'  שהאכילה  מיוחדת 

המתאים – "לשם שמים".  

אחד  כל  אצל  ישנו  ועל-דרך-זה 


כאשר יושבים יהודים במרכבה הרתומה לסוסים, ומדברים 

בעניני יחודא עילאה ויחודא תתאה, או בענין מסויים בנגלה 

דתורה - הנה אף-על-פי שהסוסים חושבים אודות ה"תבן", 

את  להתיר  ויוכל  חפצו,  למחוז  כבר  יגיע  מתי  חושב  וה"בעל-עגלה" 

הסוסים מהמרכבה כו', לשתות חמין ולנוח מעמל הדרך - אין זה משנה 

מאומה בכללות הענין דיחודא עילאה ויחודא תתאה!

 גיליון מס‘ 779 •   5
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השכלית.  הנפש   – שבו  ה"בעל-עגלה" 
מונח  אז  ישן,  ה"בעל-עגלה"  וכאשר 
ומאחר  ה"תבן".  באכילת  ה"סוס" 
שהאכילה  היינו,  ישן,  שה"בעל-עגלה" 
אכילה  אלא  ח"ו,  תאוה  לשם  אינה 
זאת  להעלות  יותר  נקל  אזי  סתם, 
ונוסף  (פ"ז).  בתניא  כמבואר  לקדושה, 
אינו  ישן  ה"בעל-עגלה"  כאשר  לזה: 
אינו  ולכן,  שעה,  באותה  לאכול  מסוגל 
לענין  בנוגע  שעה  באותה  להזהר  צריך 
השינה  לענין  בנוגע  אלא  האכילה, 

בלבד.  

ה"סוס"  שמחשבת  אומרים  זה  ועל 
מאומה  משנה  אינה  וה"בעל-עגלה" 
ויחודא  עילאה  דיחודא  לענין  ביחס 
הכוונה  תכלית  ואדרבה:  תתאה, 
היא  וה"בעל-עגלה"  ה"סוס"  דבריאת 
עילאה  דיחודא  הענין  כללות  לשם   –
אצלם  גם  אלקות  גילוי  תתאה,  ויחודא 

כו'. 

להמדובר  בנוגע  מובן  ועל-דרך-זה 
את  רואים  שאין  שהטענה   – לעיל 
את  משנה  אינה  ובגלוי,  בפועל  הדברים 

המציאות האמיתית!  

בני- כאשר  שגם  רצון  ויהי  ו. 
הגלות  ימי  בסוף  נמצאים  ישראל 
ד"אור  באופן  ומצבם  מעמדם  יהי'   –
היציאה  קודם  שהי'  וכפי  במושבותם", 

הי'  ישראל  בני  ש"לכל  מצרים,  מגלות 
אור במושבותם".   

בני- כל  יצאו  ממש  ובקרוב 
במדרשי  וכמבואר  מהגלות,  ישראל 
בשערי  יושב  צדקנו  שמשיח  חז"ל 
בני-ישראל  את  להוציא  ומחכה  רומי, 
"בנערינו  כולם,  את  ולהביא  מהגלות, 
לארצנו  ובבנותינו",  בבנינו  ובזקנינו 
ה'  עיני  תמיד  גו'  אשר  "ארץ  הקדושה, 
אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך 
עם  ביחד  העם,  שלימות   – שנה" 

שלימות התורה ושלימות הארץ.  

יוצאים  שבני-ישראל  בלבד  זו  ולא 
מהגלות, אלא גם הקב"ה יוצא מהגלות 
 – בגלותא")  "שכינתא  הגלות  בזמן  (כי 
שבותך",  את  אלקיך  ה'  "ושב  כמ"ש 

"והשיב לא נאמר אלא ושב כו'".  

ביטול  על-ידי  נפעל  זה  וכל 
האמור  (על-דרך  דלעומת-זה  הענינים 
 – כו')  נבוכדנאצר  מיתת  אודות  לעיל 
ליציאת  שההכנה  בזה  גם  וכמודגש 
שבני- על-ידי-זה  נפעלה  מצרים 

את  המסמל  ה"שה",  את  לקחו  ישראל 
וקשרוהו  מצרים,  של  העבודה-זרה 

בכרעי מטותיהם, 

פסח,  לקרבן  אותו  שחטו  ואחר-כך 
(כמפורש  קרבו"  ועל  כרעיו  על  "ראשו 
כללות  שזהו   – החודש)  דפ'  בקריאה 
דלעומת-זה  הענינים  דביטול  הענין 

והפיכתם  מצרים)  של  (עבודה-זרה 
ושחט  "אין  הפסח,  שחיטת   – לקדושה 

אלא ומשך", כמדובר כמ"פ. 

בחודש  נמצאים  כאשר  ובפרט 
מזלי'",  ו"תקיף  מזלי'"  ש"בריא  אדר, 
אסתר  תענית  (שיחת  לעיל  וכמדובר 
אודות  סי"א)  תשא  ש"פ  שיחת  ס"ב. 
דאית  ישראל  "בר  חז"ל  בלשון  הדיוק 
נפשי'  לימצי   .  . נכרי  בהדי  דינא  לי' 
צריכים  אדר  שבחודש  היינו,  באדר", 
הענינים  כל  את  לבטל  להשתדל 
שזהו   – "גוי'שקייט"  עם  הקשורים 

בדוגמת הענין דשחיטת הפסח, כנ"ל. 

תהי'  העתידה  שהגאולה  רצון  ויהי 
גאולה  ד"מסמך  באופן   – ממש  בקרוב 
בימי  עדיין  נמצאים  כאשר  לגאולה", 
הענין  יהי'  ממילא  ובדרך  אדר,  חודש 
בענין  כי   – להגאל"  עתידין  ד"בניסן 
ועליות  תקופות,  כמה  ישנם  הגאולה 

מדרגא לדרגא, כמובן.  

ממש,  בימינו  במהרה   – וכאמור 
ומתוך שמחה וטוב לבב, ובפרט בבואנו 
מימי הפורים שאז השמחה היא באופן 
ממדידה  למעלה  ידע",  דלא  ד"עד 
המתאימה  ההכנה  וזוהי  והגבלה, 
השמחה  שבענין  השלימות  לתכלית 
בגאולה  ראשם",  על  עולם  "שמחת   –
משיח  על-יד  והשלימה  האמיתית 

צדקנו, בעגלא דידן. 

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

6   • כ"ח אדר א' ה‘תשע“א

דבר מלכות
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מחכים ביחד
בלי  כולנו,   – היום  גם  כך  תשנ"ב,  בשנת  כמו  בדיוק 
הבדל דעה, מחשבה או השתייכות לקבוצה, מחכים 
כולנו  יתגלה.  מה"מ  שהרבי   – ויחיד  אחד  לדבר 
מילוי   – אחת  למטרה  יום  ובכל  היום  מתאחדים 

השליחות והבאת הגאולה.

בכלל, כ למושג.  שהפך  תאריך  ראשון,  אדר  "ז 
לקבוע  באים  כאשר  מיוחדת  זהירות  דרושה 
כיצד יש לציין מאורע כזה או אחר, בלי הוראות 
מפורשות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
כאשר  ולכן  מאתנו,  לקחת  ואסור  אפשר  אי  הלב  את  אך 

חסיד  שומע את המילים "כ"ז אדר" זה עושה לו משהו.

ומשפיעי  רבני  כלל  ע"י  נקבע  והיום  זכינו   – והשנה 
כיום  התוועדויות,  של  כיום  הקודש  בארץ  ליובאוויטש 
שמאחד את כולנו, למטרה אחת ויחידה – מילוי תביעתו, 
אשר  כל  "עשו  מה"מ  הרבי  של  ושליחותו  דרישתו 

ביכלתכם", מילים שהפכו גם הן למושג חי.

דעותיהם  ש"אין  ברור  ביחד,  להתוועד  יושבים  כאשר 
לכל  שלו,  וההרגשים  המחשבות  את  יש  אחד  לכל  שוות", 
שחייבים  סבור  הוא  ובה  פועל  הוא  בה  הדרך  את  יש  אחד 
לפעול. יש גם מי שמסתייג ואף מתנגד נחרצות למה שחלק 
וקבוצות  מחנות  גם  יש  ולצערנו  עושים,  מאנ"ש  אחר 

שונות.

דיבור  או  שיחה  כל  הרי  יחד,  יושבים  כאשר  אולם 
מתחילים במשותף, ואז נוכחים שהוא מרובה על המפריד. 
הזה,  בזמן  ונעשים  נזכרים  אשר  ההם,  בימים  נזכרים 

כאשר הגיעו הידיעות על מה שהתרחש.

באותם רגעים לא היה שום הבדל בין איש לרעהו, בין 
אדם בדרגא כזו לאחרת, או השקפה והשתייכות לקבוצה 
אוהד,  או  מקורב  חסיד,  בשם  אשר  כל  כולנו,  מסוימת,   
שהרבי   – אחד  לדבר  רק  חיכינו  יהודי,   "סתם"  ואפילו 

יחזור. 

אנ"ש והתמימים ב-770 המתינו לתפילת מנחה, אנ"ש 
בהמתנה  השידור,  למוקדי  צמודים  שהיו  תבל  רחבי  בכל 
לתפילות מנחה וערבית ולאחריהן השיחה, כפי שהתרגלנו 
במהלך כל חודש אדר, כלם בלי יוצא מהכלל חיכו שהרבי 
אודות  בפרטיות  יותר  נודע  כאשר  גם  לתפילה.  כבר  ירד 

מצב הבריאות וכו', עדיין זו הייתה הצפייה. 

אותם  כל  את  כמובן  שהיו  למרות  בהמשך,  גם  כך 
'המצב  כי  להסביר  שטרחו  הדבר'  'יודעי  כל  את  'חכמים' 
כגון  הסברים  ושאר  שחושבים',  ממה  רציני  יותר  הרבה 

הרי  הריאלית,  למציאות  מתאימים  כנראה  שהיו  אלו, 
הצפייה כל העת הייתה מתי נזכה סוף כל סוף לראות את 
הצפייה  את  הגבירו  רק  שחלף  יום  כל  תפילה,  כל  מלכנו, 
קט  מעט  שעוד  בכך  האמונה  את  אתם  ויחד  והגעגועים, 

נתראה עם הרבי.

הוא  הרבי  את  רואים  לא  בו  המצב  כי  ידענו  כולנו 
לא  המציאותיים  ההסברים  כל  ולכן  טבעי,  לא  מצב 
והסתר  העלם  זהו  כי  והרגיש  ידע  חסיד  כל  מאומה,  שינו 
את  לראות  זכינו  כאשר  ולכן,  היה.  כלא  ויתברר  שיתפוגג 
של  התממשות  הייתה  זו  הרי  תשנ"ג,  בשנת  בפרט  הרבי, 
הדבר אליו ציפו החסידים, והיה ברור כי מדובר בהתחלה 
של גילוי שימשיך עד להתגלות המלאה והאמיתית. כאשר 
ל'זאל'  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  ירד  הסוכות  חג  של  ב'  ביום 
אף  של  דעתו  על  עלה  לא  הרי  להתוועדות,  ב-770  הגדול 
שזה  האפשרות  לגבי  הרופאים  סוברים  בדיוק  מה  אחד 
שהיה  כפי  לפחות  יתוועד,  שהרבי  חיכינו  כולנו  יקרה, 
להרבה  הייתה  והצפייה  שהכרנו,  מה  זה  כי  פשוט  קודם, 

יותר מזה.

ניתן להמשיך והעלות זכרונות מאותם הימים, ובפרט 
ממעמדי קבלת המלכות – הכרזת ושירת 'יחי' בעידודו של 
הרבי ועוד, אלא שאין דרכנו לשקוע בזכרונות ובנוסטלגיה, 
אנו  כן  ועל  הגאולה,  בשורת  מפיצי  להיות  הוא  תפקידנו 

נזכרים בימים עברו רק על מנת שיהיו "נזכרים ונעשים".

למרות  דומה,  במצב  נמצאים  שאנו  נראה  כיום 
יש  כיום  גם  יותר.  הרבה  גדולים  הם  וההסתר  שההעלם 
על  להסתכל  מציאותיים,  להיות  לנו  הקוראים  כאלה 
העינים'  את  'לפקוח  (במקום  פקוחות'  ב'עינים  המצב 
ולראות גאולה), ולהתמודד אתו. להכיר במגבלות שגוזרת 
עלינו המציאות הריאלית ולהתנהג בהתאם. אולם כאז כן 
עתה, יודעים אנו כי זהו מצב לא טבעי ולא נורמלי, מדובר 
סך הכל בהעלם והסתר. השאיפה והצפיה שלנו, של כולנו 
מחכים   – אחת  נותרה  מחשבה,   או  גישה  הבדל  שום  בלי 
בעיני  הרבי  את  לראות  נחזור  שאנו  מחכים  יחזור,  שהרבי 
בשר, לראות את המציאות האמיתית בה לא חל כל שינוי, 

ולקבל עם כל עם ישראל את המלכות בהכרזה ושירה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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כ"ק אדמו"ר הזקן
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם": "בתוכו" – לא נאמר, 
ישכון  ישראל  נשמות  כללות  בתוך  דהיינו  "בתוכם",  אלא 
ידי  על  הוא  כן,  גם  ועכשיו,  המשכן.  ידי  על  יתברך  ה'  כבוד 
המשכן,  כלי  כמו  היא  שהתורה  ומצות:  בתורה  עסקם 

והמצות הם יריעות המשכן.
(על פי 'תורה אור' פרשתנו פז, א)

כ"ק אדמו"ר האמצעי
אלה פקודי המשכן (לח, כא)

עליונים  היחודים  פרטי  כל  הם  רבים,  לשון   – 'אלה' 
הנעשים על ידי התורה בכמה אופנים ומדריגות שונות.

לפקוד  אדם  "חייב  מלשון  'פקודי'   – המשכן'  'פקודי 
שע"י  היינו  ישראל.  כנסת  בחי'  היא  'המשכן' –  אשתו".  את 
ה'אלה' – מעשה התורה ומצות, נעשה 'פקודי המשכן' – יחוד 

קודשא בריך הוא וכנסת ישראל.
(על פי' 'תורת חיים' פרשתנו תרנג, א)

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
משכן העדות (לח, כא)

'עדות' – רומז לה'עדיים' (הכתרים שקבלו ישראל בשעת 
מתן תורה). על ידי חטא העגל אבדו ישראל את עדיים, כמו 
ואילו  חורב".  מהר  עדים  עת  ישראל  בני  "ויתנצלו  שכתוב 
בשעת עשית המשכן נתרצה להם הקב"ה (כדאיתא במד"ר), 
וממילא חזרו ונמשכו להם ה'עדיים'. על שם זה נקרא המשכן 

משכן העדות.
(על פי 'אור התורה' כרך ו ע' ב'רלג)

כ"ק אדמו"ר מהר"ש
בתרומת המשכן אנו מבחינים בשלשה סוגים: זהב, כסף 
ה'תרומה  סוגי  לשלשת  תואמים  אלו  דברים  שלשה  ונחושת. 
וגמילות  תפילה,   – עבודה  תורה,  האדם:  שבנפש  למשכן' 
שמצטיין  זהב  חסדים.  גמילות  בחי'  הוא  כסף  חסדים. 
עבודה.   – התפלה  לעבודת  רומז  הלב,  שובת  בהתנוצצותו 
ונחושת, ראשי תיבות: נובלות חכמה של מעלה תורה, רומז 

לתורה.
(על פי' 'ספר המאמרים תר"ל' ע' קיג)

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב
ויעש את הכיור נחשת (לז, ח)

וזהו  הבהמית,  דנפש  הבירור  הוא  הכיור  ענין  עיקר 
מנחשת  והיתה  בחוץ,  אמצאך  בחינת  דוקא,  בחוץ  שמקומה 

שהוא התוקף וההתגברות שעל ידי התורה.

('ספר המאמרים עטר"ת' ע' רפח)

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
ולכן  יתברך.  לו  ומשכן  מקדש  הוא  מישראל  אחד  כל 

הסדר בעבודת ה' הינו לפי סדר עשית הכלים במשכן. 

סדר עשית כלי המשכן הוא: ארון, שלחן ומנורה. 

תחילה צריך להיות לימוד התורה – ארון. 

לאחר מכן צדקה – שלחן. 

הנשמה  שכן  המנורה,  כנגד  שהיא  התפילה  כך  ואחר 
מתפללת והגוף מתנענע, שזהו בדוגמת הנרות שבמנורה.

(על פי 'ספר המאמרים תרפ"ז' ע' פב)

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
מחוברות,  הם  ויק"פ  פרשיות  שנים  כו"כ  בקביעות 
פרשיות  הם  פקודי  ויקהל  שפרשיות  היא  ש.ז.  ובקביעות 

נפרדות. 

היא  האדם  עבודת  כללות  האדם:  בעבודת  הענין  וביאור 
כמחז"ל "אני נבראתי לשמש את קוני", ולפעול גם בכל עניני 

העולם "לשמש את קונם".

בשמות  מרומזים  והם  אופנים  ב'  ישנם  גופא  בזה  אך 
הפרשיות ויק"פ:

העבודה  את  העולם  עניני  בכל  שמגלה   – "ויקהל"  א) 
הכללית (שלמעלה מפרטים) ד"לשמש את קונם", ועי"ז פועל 
דאהבת  הענין  ע"י  בבנ"י  ועאכו"כ  העולם,  עניני  בכל  אחדות 

ואחדות ישראל.

ב) "פקודי" – (לאחרי העבודה הכללית המאחדת את כל 
המיוחד  החידוש  את  ופרט  פרט  בכל  מגלה  ה"ה)  הפרטים – 
ש.ז.  בקביעות  החידוש  וזהו  קונו.  את  לשמש  הפרטי  בענינו 
בפ"ע  בשבוע  פקודי  ופ'  בפ"ע  בשבוע  ויקהל  פ'  שקוראים 
 – בפ"ע  דויקהל  בעבודה  שלימות  שישנה  מודגש  שבזה   –
אי"צ  ולכן  ובבנ"י,  בהבריאה  הכללית  האחדות  את  שמגלים 

לחכות עד שמגלה בכל פרט את העבודה דפקודי.
('ספר השיחות ה'תשנ"ב')

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

8   • כ"ח אדר א' ה‘תשע“א

פתגם השבוע בענייני גאולה ומשיח
ולכן צריכים בנ"י להכריז שמאורעות אלו הם נסים 
זו,  שנה  של  מעלתה  ניכרת  שבהם  הקב"ה,  של  גלויים 
שלפנ"ז  לשנה  (ובהמשך  נפלאות"  אראנו  שנת  "תהא 
ונפלאות  שנסים  להדגיש   - ועיקר  ועוד  נסים"),  - "שנת 
אלו הם מהסימנים על ביאת המשיח, ע"פ דברי הילקוט 

שמעוני.

בודאי  יראו   - וכו'  יום  עוד  ח"ו  יתעכב  משיח  ואם 
עוד נסים גלויים וגם לעיני אוה"ע, שעי"ז תתחזק אצלם 
ההכרה שיש בעה"ב ומנהיג לבירה זו, שעושה גם נסים 
גלויים (לא רק "ברקיע השביעי", אלא גם) בעולמנו זה, 

ועד שזוכים לקיום היעוד ד"והיתה לה' המלוכה".
(שיחת ש"פ ויקהל פקודי תנש"א)

פתגם השבוע בענייני גאולה ומשיח
ולכן צריכים בנ"י להכריז שמאורעות אלו הם נסים 
זו,  שנה  של  מעלתה  ניכרת  שבהם  הקב"ה,  של  גלויים 
שלפנ"ז  לשנה  (ובהמשך  נפלאות"  אראנו  שנת  "תהא 
ונפלאות  שנסים  להדגיש   - ועיקר  ועוד  נסים"),  - "שנת 
אלו הם מהסימנים על ביאת המשיח, ע"פ דברי הילקוט 

שמעוני.

בודאי  יראו  - וכו'  יום  עוד  ח"ו יתעכב  משיח ואם
עוד נסים גלויים וגם לעיני אוה"ע, שעי"ז תתחזק אצלם 
ההכרה שיש בעה"ב ומנהיג לבירה זו, שעושה גם נסים 
גלויים (לא רק "ברקיע השביעי", אלא גם) בעולמנו זה, 

ועד שזוכים לקיום היעוד ד"והיתה לה' המלוכה".

(שיחת ש"פ ויקהל פקודי תנש"א)

הפרשה החסידית
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ענין המראי מקומות, 
המפתחות והמבצעים.

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות מעלת 
וחשיבות המראי-מקומות והמפתחות

אחדים  עכ"פ  מעורר   – המ"מ 
ובמילא  בפנים,  לראות  מהשומעים 
בשביל  ואפילו  נוספים.  דברים  לומדים 
הטעמים  א'  גם  וזהו  הציון.  כדאי  א' 
בזמן  (ובמפתחות)  במ"מ  שמרבים 

שנתרבה החושך וכו'.

וע"ד המבצעים.

נד  סע"ב.  כ"א  דעירובין  על  נוסף 
סע"ב.  [- שם מבואר שאין התורה 

ניקנית אלא ב"סימנים" וכו']

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

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

• אינטרנט מהיר חופשי
• וידאו

קינגסטון הוטל
• החלפת מצעים ומגבות

• שרותים ואמבטיה מפוארים
• סבונים ושמפו בשפע

• שרות מלא!

718-473-5937

להוקיר!
את אלו שמתמודדים עם תקציב ענק - ולא מוותרים

את אלו שפורצים קדימה ומאירים את העולם,
אלו שצריכים את התרומה שלכם בכדי להביא

את האור לעוד בית, לעוד יהודי... 

ם 
א 
ל 
ם 
מן 

נד 
ה 

 גיליון מס‘ 779 •   9

מאוצר המלך

Mas779_A.indd   9Mas779_A.indd   9 2/28/2011   3:06:28 PM2/28/2011   3:06:28 PM



להכריז  קדימה,  ללכת  היא  שקיבלנו  ההוראה 
לקבל  הגאולה,  בשורת  את  ברורה  הכי  בוודאות 
את פניו של משיח צדקנו בפועל ממש, ולהביא 
בשר  לעיני  פשטלאך  ובלי  בפשטות  סוף  סוף 
תיכף  והשלמה  האמיתית  הגאולה  את   - שלנו 
חשוב  ובטוב-לבב.  בשמחה  ודווקא  ממש,  ומיד 
בטחון  מתוך  דווקא  תיעשה  שהעבודה  ונחוץ 

גמור ודווקא בשמחה

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

"פריילעכער, פריילעכער, פריילעכער"
השמחה שמספקת פרנסה

מענדל  ר'  הרה"ח  המשפיע  סיפר 
בעצמו  ששמע  סיפור-משל  פוטרפס, 
בשעת  נ"ע  הריי"צ  אדמו"ר  מכ"ק 
התוועדות שמחת תורה תרפ"ז ברוסיה 
סיפר  הריי"צ  הרבי  הסובייטית. 
והחושך,  האפילה  בשנות  אז,  זאת 
אז,  המצב  לתיאור  מתאים  כשהסיפור 
הזמנים  לכל  בהחלט  מתאים  הוא  אבל 
ובמיוחד לזמננו אנו (לאחר זמן מצאתי 
פרטים  ובכמה  בקיצור  הסיפור  את 
עמוד  תר"פ-פ"ז  השיחות  בספר  שונים 

:(118

של  ברוסיה  הפרנסה  מדרכי  אחת 
הנגינה.  אומנות  הייתה  ההם,  הימים 
באולם  קונצרט  של  באופן  לא  אבל 
וכו',  מראש  כרטיסים  רכישת  הדורש 
אלא בצורה הרבה יותר פשוטה. המנגן, 
שבידו  גדול-הממדים  הנגינה  כלי  עם 
אומרים:  ויש  קטרינקה,  נקרא  שהיה 
בשכונת  מופיע  היה  המנגן  שרמנקה. 
כמה  גרים  בה  לחצר  נכנס  מגורים, 
את  להפעיל  ומתחיל  אנשים  עשרות 
שבידו.  הידית  סיבוב  על-ידי  הכלי-זמר 
מתקבצים  היו  המוזיקה  צלילי  לקול 
ילדים,  ובפרט  ונשים  אנשים  רבים, 
ליבם  את  מושך  היה  ארוכה  ושעה 
שבידו.  הכלי  מן  הבוקעים  בצלילים 
סביב  העומדים  כל  היו  ההופעה  לאחר 

אל  ונחושת  כסף  מטבעות  מטילים 
הקערה אשר לפניו, איש-איש כפי נדבת 
מצלילי  והנאתו  התפעלותו  וכפי  לבו 

המוזיקה.

אליו  שנלווה  עוזר  היה  מנגן  לאותו 
מאב  יתום  צעיר,  נער  זה  היה  תמיד. 
נתן  ביתו,  אל  אספו  מנגן  שאותו  ומאם 
צרכיו.  לכל  ודאג  ולשתות  לאכול  לו 
תפקידו של אותו עוזר היה לתופף בכוח 
לקול  תוף)  (מעין  בידו  שהחזיק  כלי  על 
בקול:  ולהכריז  הקטרינקה,  צלילי 
פריילעכער"  פריילעכער,  "פריילעכער, 

(יותר שמח, יותר שמח, יותר שמח)!

לב  שם  לא  עוזר  ואותו  פעם,  אירע 
ולא  מהקטרינקה  הבוקעים  לצלילים 
הראשי  המנגן  המנגינה.  קצב  לפי  תופף 
הוא  אבל  לב,  לשים  ושוב  שוב  לו  רמז 
כל  את  להרוס  וכך  לחלום  המשיך 

ההופעה.

חמתו של המנגן בערה בו, ובאמצע 
וסטר  ידו,  את  הרים  הוא  הניגון 
פעם  הנער-העוזר  של  פניו  על  בחוזקה 

ופעמיים.

נוסף  נשמתו.  עומק  עד  נפגע  הנער 
על  הבושה  בו  צרבה  הגופני,  לכאב 
סביב.  העומדים  כל  לעין  קלונו  שנגלה 
ותפקידו  נגמרה,  לא  ההופעה  אבל 
את  לעזוב  יכול  אינו  הוא  תם.  לא  עוד 
במקומו,  לעמוד  הוא  חייב  משמרתו. 

ולהכריז  הקצב,  לפי  עוז  בכל  לתופף 
פריילעכער,  "פריילעכער,  בקול: 
אפשרות  שום  לו  באין  פריילעכער"! 
הוא  מוכרח  באמצע,  ולהפסיק  לעזוב 

להמשיך ולשחק את תפקידו.

ואין  בית  לו  אין   - ילך  לאן  כי 
ואין  אחר  מקום  לו  אין  משפחה,  לו 
כי  היטב  הוא  יודע  עבורו.  שידאג  מי 
מאכלו, משקהו, מקום דירתו וכל חייו 

תלויים הם בעבודתו זו.

מיוסר  הוא  בתוכו  כאשר  וכך, 
ומבויש,  פגוע  ומושפל,  כואב  ומעונה, 
לתופף  ממשיך  משמרתו,  על  הוא  עומד 
בקול,  ומכריז  הקצב,  לפי  כוחו  בכל 
בצורה  זאת  לומר  עצמו  את  ומכריח 
מסביב:  השמחה  את  תגביר  שאכן 

"פריילעכער, פריילעכער, פריילעכער"!

את הנמשל לא היה צורך להסביר - 
לא אז וגם לא היום.

האמת שלו היא השמחה
לאחר  ומספר:  מענדל  ר'  ממשיך 
ישבו  הסיפור,  את  הרבי  שסיים 
עצמם,  לבין  בינם  להתוועד,  החסידים 
והתחיל דיון סוער ביניהם, מהי האמת 
את  מבטא  מה  נער-עוזר,  אותו  של 
עושה  הוא  מה  את  האמיתית,  מהותו 
רק  עושה  הוא  ומה  ובפנימיות,  באמת 

מן השפה ולחוץ.

10   • כ"ח אדר א' ה‘תשע“א

התוועדות חסידותית
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על  שעמידתו  נדמה  שטחי  במבט 
וההכרזה  בתוף,  ההכאה  משמרתו, 
אלא  אינן  פריילעכער",  "פריילעכער, 
בתוך-תוכו  הרי   - ולחוץ  השפה  מן 
פגוע  ומיוסר,  כואב  ונכלם,  מבויש  הוא 
החיים  שתנאי  אלא  זאת  אין  ומושפל. 
שמסביב מכריחים אותו לעשות נאמנה 
זו  אין  עמו.  בל  לבו  אבל  מלאכתו,  את 

אלא חיצוניות בלבד.

האמת  להתבונן,  כשנעמיק  אבל 
שכרגע  נכון  אמנם  הן  כי  כך.  לא  היא 
ומושפל  מבויש  ומיוסר,  כואב  הוא 
ממכה  תוצאה  בסך-הכל  זוהי  אבל   -
מסוים,  ברגע  אמנם,  באשמתו  שקיבל, 
מבטא  זה  אין  יעבור.  מעט  שעוד  דבר 
חייו  כל  אין  האמיתית,  מהותו  את 
עמידתו  המשך  ואילו  בזה.  תלויים 
להגביר  בתוף  ההכאה  המשמר,  על 
"פריילעכער,  וההכרזה  השמחה,  את 
פריילעכער" - זו אכן מהותו האמיתית. 
אין  בו.  תלויים  חייו  שכל  דבר  אכן  זהו 
דבר  אלא  מסוים,  ברגע  שקרה  דבר  זה 
גם  ועצמותו.  מהותו  כל  את  שמביע 
ומעונה,  מיוסר  הוא  רגע  באותו  כאשר 
מצליח  הוא  ובקושי  ורוחנית,  גשמית 
משמרתו  על  להישאר  מעמד,  להחזיק 
ולהגביר את השמחה - גם אז יודע הוא 
כי כל זה אינו אלא דבר זמני, לרגע קטן 
הוא  יודע  בליבו  עמוק-עמוק  עזבתיך. 
כי  והמוחלטת,  האמיתית  האמת  את 
על  זו  בעמידתו  דווקא  תלויים  חייו  כל 
המשמר ובהגברת השמחה יותר ויותר. 
מי  ויש  לו  שדואג  מי  יש  כי  הוא  יודע 

שקובע את גורלו.

ובשעה זו, גם כאשר הוא קיבל מכה 
לעמוד  היא  ההוראה  במיוחד,  כואבת 
"פריילעכער,  ולהכריז  המשמר,  על 
מה  זה  פריילעכער".  פריילעכער, 
חיים  שיוסיף  מה  זה  חיים,  לו  שייתן 
וזה  צרכיו,  לכל  ודואג  לו  שאחראי  למי 
ועליו  עכשיו.  לעשות  צריך  שהוא  מה 
דווקא  זאת  לעשות  כוחו  בכל  להתאמץ 

מתוך שמחה וטוב-לבב.

ההסתר – רק כדי שיחפשו וימצאו
מאמר  תשל"ח,  בראשית  בד"ה 
התקף  למאורע  וסמוך  לאחר  שנאמר 
אומר  אז,  בשמיני-עצרת  שאירע  הלב 
נמסר  הדברים  (תוכן  שליט"א  הרבי 
תחילה בעל-פה על-ידי המזכיר הריל"ג, 
שקיבל הוראה לחזור על כך בהתוועדות 
כל  כאשר  בשמחת-תורה,  ברבים 

מקומו,  על  איש  איש  עומד  הציבור 
בעיני  ראו  לא  אבל  מקומו,  על  והכסא 

בשר את הרבי משתתף בהתוועדות):

ההעלם  של  הכוונה  "תכלית 
ובקשתם  שיהי'  בכדי   - הוא  והסתר 
משם, אז אידן זאלן זוכען און געפינען 
יחפשו  (שישראל  אויבערשטן  דעם 
העולם,  עניני  בכל  הקב"ה)  את  וימצאו 
האב  [וכמשל  וההסתרים  בההעלמות 
בכדי  הקטן,  מבנו  עצמו  את  המסתיר 
שמבין  הבן,  חכמת  את  להראות 
בכדי  אלא  אינו  וההעלם  שההסתר 
תורה,  והבטיחה  וימצאנו].  שיבקשנו 
בוודאי  אז  משם",  "ובקשת  שכאשר 

"ומצאת"."

שמצוין  (כפי  יותר  ובאריכות 
ב'המשך'  הענין  נמצא  שם)  בהערות 
זה  דרך  ועל  רמח.  (עמוד  תרס"ו 
לשער  בהקדמה  נפלאה  באריכות 
האמצעי),  אדמו"ר  כ"ק  של  האמונה 

וזה לשונו שם:

כשהאב  משל  דרך  על  זה  "ויובן 
אליו,  וחביב  הקט  בנו  את  לנסות  רוצה 
נאמנה  ואם  חכמתו  עמוקה  אם  לידע 
את  מסתיר  הוא  הרי  אליו,  אהבתו 
ונעלם.  מוצנע  במקום  ומסתלק  עצמו 
יבין  לא  הוא,  טפש  התינוק  ואם 
ויסבור  אמיתית,  אינה  זאת  שהרחקה 
לעולם,  לאביו  יגיע  ולא  אמיתי,  שהיא 
ויבכה במר נפשו על אשר לא יראה עוד 
מאחר  כלל  אותו  יבקש  ולא  אביו,  את 
ומתייאש  באמת  שנסתלק  שחושב 
ממנו. ואף שהוא בוכה על ההעדר, מכל 
מקום זהו רק לפי שעה, ואחר כך ישכח 
אהבתו  שגם  ונמצא  בוכה.  ואינו  עליו, 

אל אביו אינה בשלימות כו'.

שההרחקה  מבין  חכם  תינוק  "אבל 
ושעל-ידי  אותו,  לנסות  אם  כי  אינה 
תתוסף  אביו,  את  לבקש  התאמצות 
כוונת  הי'  זה  כי  בכפליים,  האב  אהבת 
כלל,  יבכה  לא  כן  ועל  מתחלה.  האב 

ירוץ  ממנו  האב  בהסתלק  תיכף  אם  כי 
אביו,  נתיבות  בדרכי  לבקשו  אחריו 
שדרך  במסילות  אביו  בעקבות  ולילך 
ומוצא  רואה  שאינו  פי  על  ואף  בהם. 
ידרכו  אשר  דרכו  את  יודע  אך  אותו, 
לראות  בהם  לרוץ  ומתאמץ  האב,  רגלי 
שלא  פי  על  ואף  מאחוריו,  אביו  את 

יראה פניו.

התאמצות  גודל  האב  "וכשרואה 
לרוץ  אליו,  התקשרותו  גודל  מפני  הבן, 
פני  הארת  אור  ולא  חשך  בדרכי  אחריו 
רבה  אהבה  האב  בלב  יתוסף  אז  האב, 
אליו,  פניו  האב  ומחזיר  בכפליים.  לבנו 
ברוב  פנים  הארת  בבחינת  לו  ומתגלה 
בבחינת  ומנשקו  יתירה.  וחיבה  אהבה 

האהבה  שתתגבר  מפני  כפולין,  נשיקין 
ההרחקה,  מצד  שהיתה  מכמו  בכפליים 
שהיתה האהבה טמונה ומכוסה בהעלם 
מן  נתגלית  ועתה  ההרחקה,  בכוונת 

חשך לאור כו'.

בעבודה,  יובן  מזה  "והדוגמא 
שמעלימים  והסתרים  העלמות  ריבוי 
אשר  מבין  חכם  והבן  כו'.  ומסתירים 
אם  כי  ח"ו,  אמיתית  אינה  זו  הרחקה 
לא  בחשך  אף  ולזאת  אותו.  לנסות 
עוז  כח  בכל  מלהשתדל  עצמו  את  ימנע 
ענין  והוא  אביו.  אחרי  לרוץ  ותעצומות 
לכתך אחרי במדבר כו'. והיינו שיתבונן 
איך שכל הגילויים בעולמות העליונים, 
ואיך  לבד,  הארה  בחי'  הוא  זה  כל 
ועל  כו',  ממש  חשיב  כלא  קמיה  שכולא 
אליו  חי  כל  נפש  אליו  שתכלה  ראוי  כן 
דוקא, ולא ירצה בשום גילוי אור, מי לי 
שיהי'  לו  יאתה  כך  אם  כי  כו',  בשמים 
ית'  בעצמותו  להכלל  ורצונו  חפצו  כל 

כו'."

רמזים ברורים
ובמיוחד  מלכות,  הדבר  בשיחות 
בשבועות שלפני ז"ך אדר תשנ"ב, ישנם 


הוא  אם  עומד.  שהוא  כפי  אלא  לו  נותן  אינו  העליון  העולם 

עומד בפנים מאירות מלמטה, אזי מאיר לו כן מלמעלה. ואם 

שנאמר  כפי  לנגדו.  דין  לו  נותנים  אזי  בעצבות,  עומד  הוא 

שמחה  אליו  ממשיכה  האדם  של  והשמחה  בשמחה,  השם  את  עבדו 

עליונה אחרת
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להתייחס  איך  מאד  ברורים  רמזים 
להתנהג.  ואיך  לקרות  שעומד  למה 
בולטים  פרטים  כמה  רק  כאן  נזכיר 

מאד מהשבועות האחרונים ממש. 

על  תצווה)  (בש"פ  מדבר  הרבי 
כאשר  אדר,  חודש  של  האחרון  השבוע 
המשכן,  את  מקים  כבר  רבינו  משה 
"והיו  אותו.  מפרק  עצמו  הוא  ולפתע 
על  הקב"ה  להם  שלח  יראים.  ישראל 
ידי משה - מה אתם יראים, כבר באתי 
למקום  לגנוני  לגני  כלה,  אחותי  לגני 
שכינה  עיקר  וכי  בתחילה,  עיקרי  שהי' 
משה   ... הייתה?!  בתחתונים  אינה 
בארץ"!  למטה  הורידה  השביעי  שהוא 
ובהערה 81 שם שבמדרש אומר זאת ר' 
מנחם, רמז לגואל אחרון שמנחם שמו! 
של  שעניינו  ממש,  השיחה  ובסיום 
 – יותר)  ולא  פחות  (לא  הוא  ניסן  י"א 
משיחת ראש בני ישראל למלך המשיח 

שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש!

מבאר  הרבי  תישא  כי  בש"פ 
העצומה  הירידה  על  נפלאה  באריכות 
הלוחות.  ושבירת  העגל  חטא  ביותר, 
האלוקית  התוכנית  מן  חלק  זהו  שגם 
(א-ב-ג), ו"ענין אחד ממש" עם הלוחות 
הלוחות  ולקראת  שלפני'  הראשונות 
נמצא  זה  וגם  שלאחרי',  האחרונות 
תחת הכותרת (שם הפרשה) "תשא את 
ראש בני ישראל". שכן כל זה אינו אלא 
הגדול  בחסדו  שהקב"ה  משום  ורק  אך 
כה  למעלה  ישראל  את  להעלות  רוצה 
בשום  לזה  להגיע  אפשר  שאי  נפלאה 
אופן לולי זאת. ולכן כדאי שיהיה מצב 
שבחיצוניות ולמראה עיניים הוא "לרגע 
כדי  ורק  אך  זהו  אבל  עזבתיך".  קטן 
נפלאה  הכי  העלי'  תהי'  מזה  שדווקא 
באמת, ולעד ולנצח נצחים. ולא רק שזו 
גופא  שהירידה  אלא  עלי',  צורך  ירידה 
זה  שכל  ובהמשך  מהעלי'.  חלק  היא 
הוא כדי להגיע למצב של "קרן עור פני 
ה"קרן",  רבינו  במשה  שתתגלה  משה", 
ובתחילה  משיחו".  קרן  "וירם  עד 
יוכל  שהעולם  כדי  "מסווה"  יש  אמנם 
שום  אין  ישראל  לבני  אך  זאת.  לקבל 
מסווה מלכתחילה. והתכלית היא שגם 
בהיותם בעולם וגם בעולם עצמו יתגלה 
הדבר ללא שום מסווה. ובסיום השיחה 
להוסיף  תרומה)  (מש"פ  ההוראה  שוב 
אדר  חודש  של  בשמחה"  ב"מרבים 
יום  בכל  ושמחה  ואור  והולך  מוסיף 

ויום יותר ויותר.

האחרונה  בשיחה  ויקהל,  בש"פ 
הרבי  מהכלל,  יוצא  (שבאופן  עתה  לעת 

מיד  מההתוועדות  התקציר  את  הגיה 
להרעיש  צריך  ולכאורה  שבת.  במוצאי 
ושוב,  שוב  אותה  ללמוד  להפסיק  לא 
זאת  ליישם  ולנסות  עמה  לחיות 
המילים  כמעט  אלו  הרי  הרף.  ללא 
האחרונות לעת עתה ששמענו מהרבי!), 
לוהטות  מילים  אלינו  מדבר  הרבי 
עינינו  לנגד  תמיד  לעמוד  שצריכות 
בפרט בתקופה זו: להתייחס לכל יהודי 
ורק  אך  ידו!)  על  שעומד  למי  (ובפרט 
שאתה  לדעת  יתרה.  ובחיבה  באהבה 
רק "מחצית" ורק יחד עמו תוכל להיות 
בעין  רק  תמיד  עליו  להסתכל  שלם. 
אצלו  לשלול  כשצריך  ואפילו  טובה. 
ורק  אך  זאת  לעשות  רצוי,  בלתי  ענין 
שלמרות  ולדעת  ולזכור  נועם.  בדרכי 
בחוץ  העבודה  עיקר  הייתה  עתה  שעד 
נשיאינו  שרבותינו  בכך  כמודגש  לארץ, 
רואים  עתה  אולם  כלל.  לארץ  עלו  לא 
גלויות,  קיבוץ  של  והתחלה  מעין  כבר 
לארץ  ובאים  מתקבצים  יהודים  שהרי 

הקודש! 

"וח"ו להטיל ספק כל שהוא בזה"!
ללכת  היא  שקיבלנו  ההוראה 
ברורה  הכי  בוודאות  להכריז  קדימה, 
את בשורת הגאולה, לקבל את פניו של 
סוף  ולהביא  ממש,  בפועל  צדקנו  משיח 
בשר  לעיני  פשטלאך  ובלי  בפשטות  סוף 
שלנו - את הגאולה האמיתית והשלימה 
בשמחה  ודווקא  ממש,  ומיד  תכף 

ובטוב-לבב.

שהעבודה  ונחוץ  חשוב  כמה  עד 
גמור  בטחון  מתוך  דווקא  תיעשה 
כדוגמא  כאן,  נביא  בשמחה,  ודווקא 
אחת קטנה מני אין ספור פעמים, קטע 
למישהו  הרבי  שכתב  קודש  ממכתב 
הרבי  מתבטא  שם  שלו,  פרטי  בענין 
כמה  עד  רגילים,  לא  מאד  בביטויים 
כמה  ועד  גמור,  בטחון  שיהי'  מוכרח 
עד  השמחה.  היפך  של  ענין  כל  מושלל 
לאותו  בקשר  אזהרה  של  ביטויים  כדי 
ח"ו.  לקלקל  עלול  שהדבר  פרטי,  ענין 
בעניננו,  שייך  אינו  כמובן  זה  שדבר 
וועט  רבי  דער  "אז  וודאי  שהרי 
על  ללמוד  ניתן  מכך  אבל  אויספירן". 
וזו  לכך.  מייחס  שהרבי  החשיבות  גודל 

לשונו הקדוש (אג"ק ח"ד עמוד לד): 

וגם  ביקשתיו  פעמים  כמה  "זה 
מרה  ולא  בעצבות  יהי'  שלא  הזהרתיו 
כ"ק  אשר  לו  והטעמתי  שחורה'דיג. 
מו"ח אדמו"ר הכ"מ ברך אותו פעמים 

מקיים,  והקב"ה  גוזר  וצדיק  רבות, 
וכפסק הש"ס.

בזה,  שהוא  כל  ספק  להטיל  "וח"ו 
כל  שמלבד  בטחונו.  כח  להחליש  או 
דבר  גנות  המבארים  רז"ל  מאמרי 
את  ח"ו  מקלקל  כן  גם  זה  הנה  זה, 

הצינורות. 

"וזה לשון הזהר פ' תצוה דף קפד, 
הקטעים  משני  חפשי  [בתרגום  ע"ב 
העולם  וראה,  בוא  האחרונים:] 
והוא  לקבל,  מוכן  תמיד  עומד  התחתון 
נקרא אבן טובה (כלומר, הוא כמו אבן 
דומם שמקבל תמיד מלמעלה). והעולם 
שהוא  כפי  אלא  לו  נותן  אינו  העליון 
מאירות  בפנים  עומד  הוא  אם  עומד. 
מלמעלה.  כן  לו  מאיר  אזי  מלמטה, 
ואם הוא עומד בעצבות, אזי נותנים לו 
השם  את  עבדו  שנאמר  כפי  לנגדו.  דין 
ממשיכה  האדם  של  והשמחה  בשמחה, 
כאן  עד  אחרת.  עליונה  שמחה  אליו 
הגיע  וכבר  הרבי:  ומוסיף  הזהר.  לשון 

הזמן שיתחיל לציית בזה!

ללכת קדימה ובשמחה
על  לדיבורים  זו  בשעה  מקום  אין 
בפנים.  מאוד  כואב  אם  גם  וצער  כאב 
צריך לזכור שהכאב והצער קיימים אך 
הזעקה  את  יותר  עוד  להגביר  כדי  ורק 
ההרגשה  ואת  מתי"!  "עד  והתפילה 
לסבול  אופן  בשום  עוד  שאי-אפשר 
שהוטלה  העבודה  אבל  הגלות.  את 
זו  והיא  חיינו,  כל  תלויים  בה  עלינו, 
ותמהר  המשיח  למלך  חיים  שתוסיף 
היא   - ממש  ומיד  תיכף  התגלותו  את 
ונצטווינו  משיח.  עם  לחיות  העבודה 
דווקא.  ובטוב-לבב  בשמחה  יהיה  שזה 
עם  גם  אמיתית  ואחדות  אהבה  ומתוך 

מי שלא מסכים עמנו.

על-ידי  ובמיוחד  בעצמנו,  הן  וזאת, 
ובעיקר  ומשיח,  גאולה  ענייני  לימוד 
שיחות-הקודש  מלכות,  הדבר  את 
זולתנו,  עם  והן  תנש"א-תשנ"ב.  משנות 
והגואל,  הגאולה  בשורת  את  להפיץ 
להסביר את עניינו של משיח כפי שהוא 
ובמיוחד  ושבעל-פה  שבכתב  בתורה 
בתורת נשיא דורנו. ולקרוא לכל אחינו 
לקבל  כולו  העולם  ולכל  ישראל  בני 
צדקנו  משיח  שליט"א  הרבי  פני  את 
הקריאה  ידי  על  ובמיוחד  ממש.  בפועל 
וההכרזה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 

המשיח לעולם ועד"!

12   • כ"ח אדר א' ה‘תשע“א

 התוועדות חסידותית
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huo ahah'  h"y jaui
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ניסים 
בין ההריסות

בשעה שתים עשרה חמישים ואחת בצהריים, החלה האדמה 
בעיר קרייסטצ'רץ' שבניו זילנד לרעוד. בדרך נס, בבית חב"ד 
היו רק שניים בעת רעידת האדמה, אשר בדרך כלל בשעה 
זו נמצאים כמה מנינים. השליח הרב שמואל פרידמן הפועל 
בקרב ישראלים ומטיילים, מספר במונולוג ארוך את הרגע בו 
זה אירע, את הריצה לביתו, לרעייתו ובנו היחיד, את שעות 
הריכוז עם הישראלים בפארק סמוך, ועל  הגעגועים לשעות 
והימים בהם היה מוקף במטיילים אורחים • מונולוג מרתק 
בעדות אישית על השעות והימים הראשונים לאחר רעידת 

האדמה שקברה תחתיה מאות תושבים

מאת שמואל פרידמן

הביא לדפוס: נתן אברהם

שבניו-ל קרייסטצ'רץ'  עיר 
לפני  רק  הגענו  זילנד 
אבל  וחצי,  חודשיים 
שלי  האישית  ההיסטוריה 
חמש  לפני  כמעט  מתחילה  העיר  עם 
הסמכה  למדתי  שנה  באותה  שנים. 
שבמלבורן  הסמיכה  במכון  לרבנות 

אוסטרליה הנמצאת בסמיכות מקום. 

הפסח  חג  לפני  שבועות  כמה 
שפעל  כהן  אהרן  מר'  טלפון  קיבלתי 
אני  אם  שאל  הוא  ימים.  באותם  בעיר 
מתלמידי  כמה  עוד  עם  לצאת  מוכן 
בעיר  סדר'  'ליל  לארגן  התמימים 

יוצאי  ישראלים,  בצעירים  שמלאה 
לפני  אליה  וחוזרים  שיוצאים  צבא, 
ניו- בדרום  ארוכים  טראקים  ואחרי 

תיירות  במסלולי  המשופע  זילנד 
אקזוטיים ושלווים במיוחד.

כמובן שהסכמתי לבקשתו בשמחה. 
כל  של  הכספי  לצד  לדאוג  הבטיח  הוא 
הפעילות ואנחנו לצד הרוחני-חסידותי. 
מהתמימים  אחד  עוד  אלי  הצטרף 
מראש  פרסמנו  לדרך.  ויצאנו  בישיבה, 
רחבי  בכל  לישראלים  הסדר  ליל  על 
של  הריכוז  ובמקומות  במלונות  העיר, 
של  אדירות  כמויות  רכשנו  הישראלים. 

ליל  באותו  יין.  וכמובן  וירקות,  מצות 
ישראלים  כמאתיים  חלק  נטלו  סדר 
בערב  הלילה  תוך  אל  איתנו  שנותרו 

מלא גאווה יהודית.

לפעול  הגיע  אחר-כך  קצרה  תקופה 
מענדי  הרב  השליח  קבע  בדרך  בעיר 
תחילה  הייטס.  מקראון  גולדשטיין 
נפגשנו;  שם  אחרת,  לעיר  הגיע  הוא 
בשליחות  צלחה  דרך  לו  איחלתי 
על  שנטל  האתגרים  ומלאת  הרחוקה 

שכמו.

כבר  הוא  מכן,  לאחר  שנים  ארבע 
גדולות  לפעול  והספיק  במקום  השתקע 

14   • כ"ח אדר א' ה‘תשע“א
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ונצורות עם הקהילה המקומית כמו גם 
את  שפוקדים  הרבים  הישראלים  עם 
נוסף  שליח  להביא  ביקש  כעת  העיר. 
בשנים  הכבירה.  בפעילות  לו  שיסייע 
נולד  ואף  להתחתן  הספקתי  כבר  אלו 
קשר  איתי  יצר  מענדי  ר'  הבכור.  בננו 
ודחק בי להצטרף אליו לפעילות. "אתה 
לאחר  בי.  הפציר  לכאן",  לחזור  מוכרח 
החלטנו  הרבי,  ברכת  את  שקיבלנו 
לקפוץ על עגלת השליחות ולצאת לדרך.

תוכניתו הייתה לפתוח סניף חב"די 
עם  הקיימת  הרבה  הפעילות  נוכח  נוסף 
עם  הפעילות  לצד  המקומית  הקהילה 

המטיילים. אני לקחתי על עצמי בעיקר 
את הפעילות עם המטיילים.

מהר מאוד נכנסתי לעניינים. בניגוד 
המטיילים  מרבית  אחרים,  למקומות 
או  קיבוצים  בני  הם  אלינו  שבאים 
התורה  מדרך  מאוד  שרחוקים  כאלה 
בית  מהווה  מהם  לרבים  ומצוותיה. 
חב"ד המפגש הראשון שלהם עם שומרי 
יהודיים  ערכים  ועם  ומצוות  תורה 

אמיתיים. 

שומע  שאני  רבות  פעמים 
ממטיילים על הסלידה הרבה שיש להם 

ר' שמואל פרידמן עם בנו הקטן, על רקע ההרס הגדול לאחר רעידת האדמה
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ונתפסת  מוצגת  שהיא  איך  מהיהדות 
בארץ ישראל, אבל האמת היא שמלבד 
לאהוב  שלא  מתחנכים  שהם  העובדה 
השונים  והמצוות  התורה  שומרי  את 
וחצי  דבר  יודעים  לא  הצעירים  מהם, 
שלנו  מהפעילות  חלק  יהדותם.  על  דבר 
אותם  בעבור  גשר  ראש  לשמש  היא 
ישראל,  לארץ  שכשיחזרו  מטיילים, 
יביטו על הדברים בצורה אובייקטיבית 

יותר, פחות חשדנית או אף עוינת.

המטיילים  לפני  פתוח  חב"ד  בית 
יכולים  הם  והלילה.  היממה  שעות  בכל 
מה,  דבר  לטעום  עת,  בכל  להיכנס 
להשתמש באינטרנט, וכמובן גם לקרוא 
ספרי יהדות ולהניח תפילין. מאז שאני 
על  יודע  אני  קבע,  בדרך  בעיר  נמצא 
שהדליקו  מטיילות  של  רבות  עשרות 
אצלנו נרות שבת קודש בפעם הראשונה 
מטיילים  של  רבות  עשרות  או  בחייהן, 
ועלו  הראשונה  בפעם  תפילין  שהניחו 

לתורה. 

סעודת  בסיום  שבועיים,  לפני  רק 
ממני  שביקש  מטייל  אלי  ניגש  שבת, 
רוצה  שהוא  מפני  הצידה  איתו  לסור 
חייו,  כל  לו  שהפריע  מה  דבר  לי  לומר 

וכעת אחרי הסעודה דעתו השתנתה.  

איך  דומעות  בעיניים  לי  סיפר  הוא 

תמיד  מדתיים,  נרתע  חייו  כל  במשך 
שהעדיף  פעמים  היו  עורף;  להם  הפנה 
הוא  לו.  בסמוך  כשעברו  מדרכה  לעבור 
סיפר לי בקול נשנק מהתרגשות שזו לו 
הפעם הראשונה שהוא משתתף בשולחן 
מהיופי  נדהם  והוא  כהלכתו  שבת 
הטמון בכך. פעם ראשונה שהבחור הזה 
נטולת  אמיתית  יהודית  אווירה  חש 
השלים  ואף  איתנו  שר  סטריאוטיפים; 
מניין בתפילות ונטל בהן חלק פעיל. "זו 
הייתה חוויה שלא אשכח כל חיי", אמר 

לי, "כל הגישה שלי השתנתה".    

בקיבוץ  וגדל  שנולד  עוד  סיפר  הוא 
הניח  לא  מעולם  הכנרת,  לימת  סמוך 
צורך  שיש  אותו  חינכו  לא  תפילין, 
קבענו  יהודית.  מסורת  על  לשמור 
יוצא  שהוא  לפני  ראשון  ביום  להיפגש 
תפילין  הניח  הוא  ואז  בהרים,  למסע 
מידת  לפי  בחייו.  הראשונה  בפעם 
תהיה  לא  שזו  בטוחני  התעוררותו, 

הפעם האחרונה. 

בשבת הקודמת הצטרף אלינו לבית 
בממשלת  שר  כסגן  שכיהן  יהודי  חב"ד 
הרבי,  על  אני  שאספר  במקום  שמיר. 
סיפר  הוא  מיוחד.  בחן  זאת  עשה  הוא 
על יחידויות מרתקות שהיו לו ועל עיניו 
וגרם  הרבי  של  והנבואיות  הצופיות 

להתעוררות גדולה בקרב המשתתפים.

רגע הרעידה 
מאז הגענו, הפעילות של בית חב"ד 
ביומו  יום  מדי  הטבע.  מדרך  התעצמה 
רבים  מניינים,  כמה  אצלנו  נמצאים 
ישנם  לומדים;  תפילין,  מניחים  מהם 
אחד  כל  שבה  ברמה  קבועים  שיעורים 
שקטע  מה  עצמו.  את  בו  למצוא  יוכל 
הרבה  כך  כל  שבגינה  הזו,  השלווה  את 
מטיילים יוצאי יחידות קרביות מגיעים 
לא  שאיש  האדמה  רעידת  היא  לכאן, 

צפה אותה.

בבית  רגיל,  מיום  בשונה  נס,  בדרך 
רעידת  בעת  שניים  רק  היו  חב"ד 
זו  בשעה  כלל  בדרך  אשר  האדמה, 
רק  הייתי  הפעם  מנינים.  כמה  נמצאים 
שמו.  טום  אחד,  מטייל  עוד  עם  אני 
דומה שלא אשכחהו לעולם. שנינו היינו 
בשעה  לפתע,  מעמיקה.  בשיחה  שרויים 
לרעוד  החלה  האדמה  בצהריים,  אחת 
בלי כל התראה מוקדמת. כל הכיסאות 
לנוע  החלו  חב"ד  בבית  והשולחנות 
גדולה  בהלה  למקום.  ממקום  בחוזקה 
לולב.  כמו  התנועע  הבניין  בנו.  אחזה 
החלקנו מפינה לפינה; אבנים התפוררו 
להתפרק  החלו  הקירות  מהתקרה, 

ולקרוס זה על זה.

ובתוך  סדקים  נפערו  בתחילה 
היו  כאילו  התקפלו  שניות  כמה 
זהו  גדול.  היה  ההלם  מנייר.  קלפים 
שיקרה.  ציפיתי  לא  שמעולם  משהו 
לברוח  התחלתי  פנימי  באינסטינקט 
לכיוון פתח היציאה, אך הדבר לא היה 
פשוט שכן הרעידות החזירו אותנו  פעם 
אחר פעם אחורה ורק בדרך נס הצלחנו 
להגיע לדלת ומשם לקפוץ אל המדרגות 

שמחוץ לבניין.

טום, שרק לפני רגעים ספורים היה 
לצווח  החל  אמונה,  על  בשאלות  עמוס 
כשהיינו  גם  ישראל".  מילות "שמע  את 
בחוץ הוא המשיך לצווח "שמע ישראל" 
ונראה היה במוחש שזה לא הוא שצועק 
בפעם  ממנו.  וחזק  פנימי  כוח  אלא 
הראשונה ראיתי מהי כוחה של הנשמה 

היהודית.

אחרת  ניזוקין,  אינם  מצווה  שלוחי 
אין שום סיבה הגיונית לעובדה שיצאנו 
אפילו  ושלמים  בריאים  הזה  מהבלגן 

בלי שריטה.

אני  מבהיל.  היה  המחזה  בחוץ 
אישית חשבתי מיד על רעייתי והתינוק. 
חב"ד  בית  אם  לגורלם.  מאוד  חששתי 
התפרק, הבית האישי שלי יכול אף הוא 

מטיילים בבית חב"ד, בימים יפים יותר

שליחות
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רצתי  מצבם.  מה  יודע  ומי  להתפרק 
במהירות לכיוון הבית.

והסלולארי  הקווי  הטלפון  קווי  כל 
להתקשר  היה  ניתן  ולא  באחת  קרסו 
בריצת  איתי  התלווה  טום  לשם. 
זרוע  היה  בחוץ  הבית.  לעבר  אמוק 
הטיל  מישהו  כאילו  וחורבן,  הרס 
הכבישים  כל  העיר.  על  אדירה  פצצה 
ובקורות  בבלוקים  נחסמו  והמכוניות 
שנפלו.  בניינים  שברי  גדולות;  בטון 
ולזעוק  החוצה  לצאת  החלו  אנשים 
זעקות שבר על יקיריהם, תופעה כל כך 
לא אופיינית לאופי המאופק של תושבי 

ניו זילנד.

אחד  כל  של  הטבעית  הדאגה 
ולבני  ליקיריו  כל  קודם  הייתה  מאתנו 
בכי  של  מצב  היה  לא  זה  משפחתו. 
נסוכים  היו  ותדהמה  הלם  ודמעות; 
הביתה,  במהירות  רצתי  כולם.  פני  על 
להיפגע  שלא  ונזהר  אבנים  על  מדלג 
בעצמי. דרך שהייתה נמשכת תמיד זמן 
העיניים  שאת.  ביתר  התארכה  קצר, 
כלפי  הן  עירניות  להיות  צריכות  היו 
והבטון  האבנים  ערימות  נוכח  מטה, 
לדלג  צריך  והיה  הכבישים  את  שמלאו 
שלא  להתפלל  מעלה,  כלפי  וכן  עליהם, 
יקרסו עליך בתים מטים ליפול. לאורך 
של  עמומים  קולות  שמעתי  הדרך  כל 

קריסה בהתהוותה. 

רעייתי והילד המתינו בפתח הבית
בטון  בקורות  הבחנתי  ושם  פה 
מהבניינים  לנשור  ממשיכות  גדולות 
על  ומפוחדים  מבוהלים  נסים  ואנשים 
כך  כל  הביתה.  הגעתי  סוף  סוף  נפשם. 
לא  ובני  שרעייתי  כשראיתי  לי  רווח 
מאוד,  קשה  נפגע  אמנם  הבניין  נפגעו. 
אך בדרך נס לא קרס. הוצאתי מיד את 
הוא  שגם  הבנה  מתוך  מהבניין,  שניהם 

יכול לקרוס בכל רגע.

היא  מוחלט.  בהלם  הייתה  רעייתי 
שנתו  באמצע  היה  שהתינוק  לי  סיפרה 
היא  בעוד  החלה,  האדמה  כשרעידת 
החל  כשהבניין  השני.  בחדר  הייתה 
בו  לחדר  להגיע  ביקשה  לצד,  מצד  לזוז 
הבניין  שכן  הצליחה  לא  היא  אך  שהה, 
אחרי  רק  קלפים.  כמגדל  היטלטל 
שהרעידה פסקה הצליחה להגיע לחדרו 
פוצה  לא  ער,  אותו  ומצאה  התינוק  של 
ידיו  את  מושיט  רק  אלא  מצפצף  ולא 

כלפי מעלה, כמו מבקש שיקחו אותו.

ומיהרה  התינוק  את  הרימה  היא 

לצאת מהבית כשאני נכנסתי פנימה. 

מה  אותנו  ידריך  שאיש  מבלי 
מהאזור  להתרחק  מיהרנו  לעשות, 
בנינים  נמצאים  העיר  במרכז  הבנוי. 
רוח  רגע,  ובכל  לגובה,  שבנויים  רבים 
לקרוס  לבניין  לגרום  יכולה  קלה  הכי 
להבין  התחלתי  זה  בשלב  הכביש.  על 
כתפיי  על  מבולבלים,  כולם  שבעוד 
ליהודים  לדאוג  עצומה  שליחות  מונחת 
גם בשעה קשה כזו, ואולי דווקא בשעה 

זו.

התיישבנו בפארק קטן בקצה העיר, 
לא רחוק מהבית שלי, והחלטתי לעשות 
בעיר  ששוהים  ישראלים  של  רשימה 
כדי להבין מי נפגע ומי לא. כאש בשדה 
שאנחנו  השמועה  התפרסמה  קוצים 
הגיעו  הישראלים  וכל  בפארק  נמצאים 
את  רשמתי  שהצטרף,  מי  כל  אלינו. 

שמו ואת מספר תעודת הזהות שלו.

נפלא  לדבר  התוועדתי  גם  זו  בדרך 
שעשתה קבוצת ישראלים יוצאי יחידות 

הכשרה  להם  שיש  כאלה  קרביות, 
ספורות  דקות  חובשים.  של  רפואית 
אחרי הרעידה הם פרצו תוך כדי סיכון 
חיים אל תוך הבתים והבניינים והצילו 
תעוזתם  רבים.  אנשים  של  חייהם  את 
ה'  לקידוש  וגרמה  בעיר  התפרסמה 
את  להם  חבים  רבים  אנשים  גדול. 

חייהם. 

כמה  על  בעצמם  לי  סיפרו  הם 
ניצולים, שאם הם לא היו חוסמים להם 
שורדים  היו  לא  הם  הדם,  עורקי  את 
הישראלים  ספורות.  דקות  עוד  מאשר 
שבהם  באירועים  מנוסים  לדאבונינו 
כאן  המשחק.  שם  היא  המהירות 
ובזהירות,  לאט  עובדים  ההצלה  כוחות 

מפחדים שלא לטעות. 

ככל שחלף הזמן, עוד ועוד ישראלים 
ומבוהלים  בפארק,  סביבנו  התאספו 
לכל  התקשרתי  בתחילה  ונרגשים. 
בית  עם  בקשר  שנמצאים  הישראלים 
בגופם.  שלמים  שכולם  ובדקתי  חב"ד 
רווחה;  תחושת  חשתי  שעות  לכמה 

חזית בית חב"ד, זמן קצר לפני רעידת האדמה

  רק בדרך נס הצלחנו להגיע לדלת ומשם לקפוץ אל המדרגות

עמוס  היה  ספורים  רגעים  לפני  שרק  טום,  לבניין.  שמחוץ 

בשאלות על אמונה, החל לצווח את מילות "שמע ישראל". גם כשהיינו 

בחוץ הוא המשיך לצווח "שמע ישראל" ונראה היה במוחש שזה לא 

הוא שצועק אלא כוח פנימי וחזק ממנו. בפעם הראשונה ראיתי מהי 

כוחה של הנשמה היהודית.
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חשבתי שהפעם יצאנו מזה בשלום, מה 
שהתברר בהמשך כטעות. 

הרשתות  על  האדיר  העומס  בשל 
הקליטה  קשיי  ישנם  הסלולאריות, 
מצליח  שאני  שיחה  כל  ולכן  רבים, 

לבצע, משמחת אותי. 

כמה  עד  להפנים  התחלתי  אט  אט 
שהיה  מי  כל  הניסים.  גדולים  היו 
במרכז העיר בזמן רעידת האדמה ויצא 
ממנו בחיים, הוא בבחינת נס מהלך. גם 
היה  יכול  שהאסון  מבינים  המקומיים 
שראש  אף  על  גדול,  יותר  הרבה  להיות 
כאסון  האירוע  את  כינה  כאן  הממשלה 
משעה  המדינה.  בתולדות  ביותר  הגדול 
לשעה הגיעו עוד ועוד מטיילים יהודים 
האסון  מימדי  על  שוחחו  כולם  לפארק, 
שם  עמדנו  כבר  בערב  תשע  עד  הנורא. 
מבולבלים  מטיילים  לתשעים  קרוב 

ומתנחמים בעצם ה'ביחד' שנוצר.

בשלב זה הורים רבים מארץ ישראל 
החלו להתקשר אלי כדי לברר אם ידוע 
להם  עניתי  ילדיהם.  בגורל  עלה  מה 
שבידי.  הרשימה  פי  על  לי  הידוע  ככל 
קצר,  זמן  פרק  בכל  התעדכנה  הרשימה 
זילנד  בניו  לשגרירות  הועברה  והיא 
ומשם לחדר המצב של משרד החוץ. זה 
היה מהלך חכם שעשינו, מפני שלרבים 
להתקשר,  דרך  היה  לא  מהישראלים 
ניידים  וטלפונים  נפלו,  האינטרנט  קווי 
אמצעי  היו  שכן  לרבים  לרובם.  אין 
המנוסה.  במהלך  אבדו  אלו  תקשורת, 
הרבה מטיילות היו בטראומה ורק רצו 
ולעודד  לחזק  היה  ועלינו  ארצה  לחזור 

אותן, כמו גם את שאר החבר'ה. 

האסון שלנו
מטיילים,  שלושה  הגיעו  בערב 
מתייפחים  כשהם  וצעיר,  צעירות  שתי 
שהגיעו  חדשים  מטיילים  הם  מבכי. 
לבקר  הספיקו  טרם  אך  לעיר  מזמן  לא 
במכונית  ששהו  סיפרו  הם  חב"ד.  בבית 
חברם  אך  האדמה,  רעידת  בשעת 
מגל,  מקיבוץ  מזרחי  עופר  הרביעי, 
שהיה הנהג צווח עליהם לצאת מהרכב 
לצאת  התכוון  הוא  מחסה.  ולתפוס 
יצאו  שהם  בעוד  אך  מהרכב,  בעצמו 
ביטון  מעקה  תחת  נקבר  הוא  וניצלו, 
אל  הישר  הבניינים  מאחד  שנפל  גדול 
קיפד  הוא  ישב.  בה  המכונית  קדימת 
את חייו בו במקום. הן לא חדלו לבכות. 
ועמוס  מהנה  להיות  צריך  שהיה  טיול 

בחוויות, הפך לטרגדיה מכאיבה.

זה  על  כמנטרה  חזרו  הזמן  כל  הם 

שזיהה  לאחר  חייהם  את  הציל  שהוא 
לא  עצמו  הוא  אך  הסכנה,  את  בזמן 
הבנתי  רגע  באותו  להינצל.  הצליח 
היה  הכאב  אבדות.  גם  יש  שלצערנו 
בכאב  לעמוד  היה  קשה  מאוד.  גדול 
ובצער של המטיילים הצעירים שחברם 
כה  בצורה  עיניהם  מול  נספה  הטוב 

טראגית ומעציבה.

התכנסו  הישראלים  זה  בשלב 
משותף  היה  הכאב  יותר.  עוד  בעצמם 
לא  מאתנו  אחד  שאף  אף  על  לכולם, 
זה,  את  זה  לחזק  ניסינו  אותו.  הכיר 
פתחו  מסוים  בשלב  ולתמוך.  להקשיב  
וביחד  תהילים  ספרי  מטיילים  כמה 
התחלנו לומר פסוקים לזכות אלה שלא 
וכולם  נס  שיקרה  כדי  עדיין,  נמצאו 

ימצאו בריאים ושלמים. 

אותנו  העבירה  יום  של  בערבו 
שנבנה  גדול  פליטים  למחנה  המשטרה 
את  בעיר.  הגדולים  הפארקים  באחד 
עם  יחד  המשטרה  סגרה  העיר  מרכז 
שהצטרפו  המקומי  הצבא  כוחות 
פעולות  בא.  ואין  יוצא  אין  אליהם. 
החילוץ הפכו להיות איטיות יותר נוכח 

החשש שבניינים נוספים יקרסו. 

אוהלים  הוקמו  המאולתר  במחנה 
ואוכל,  שתייה  לשם  הביאו  גדולים, 
שם  נשארנו  כולנו  ושמיכות.  מזרונים 
של  קטנות  קבוצות  הלילה.  במהלך 
נוספים  במחנות  השתכנו  מטיילים 
שנבנו בסמיכות לשדה התעופה. בבוקר 
המטיילים  כל  את  הטיסו  רביעי  יום 
מקומיים,  תושבים  גם  כמו  הישראלים 
העיר  ממרכז  הרחק  צפוני,  אי  אל 

המהווה עדיין מוקד של סכנה. 

משאר  נפרדנו  ורעייתי  אני 
הישראלים ונותרנו בעיר בכדי להמשיך 
בידי  ולסייע  נוספים,  ישראלים  לחפש 
גופת  את  לשחרר  מזרחי  משפחת 
האפשרית  במהירות  ולהעבירה  בנם 
גם  לעיר  הגיעו  בינתיים  ישראל.  לקבר 
ובחזית  והקונסול,  בניו-זילנד  השגריר 
בחזית  הם  לפעול,  התחלנו  אחת 

הדיפלומטית ואני בחזית המעשית. 

עוד  ברשימה  לנו  היו  יום  באותו 
קשר,  יצרו  שלא  ישראלים  כשלושים 
שהם  כך  בטראקים,  היו  מהם  רבים 
ולא  האדמה  רעידת  על  שמעו  לא  כלל 
להוריהם  להתקשר  שעליהם  חשבו 
ישוב  למקום  כשהגיעו  רק  ולהרגיעם. 
ונודע להם על האסון, יצרו קשר איתנו, 
הצטמצמה.  שבידנו  הרשימה  יום  ומדי 
שני  רק  בידינו  נותרו  שישי  יום  עד 

יודעים  שאנחנו  ישראלים  של  שמות 
היכן שהו בזמן הרעידה, אך בלב כולנו 

חשש כבד לגורלם.

ניסים אישיים
רעייתי  יצאה  בבוקר  שישי  ביום 
להתאושש  כדי  למלבורן  בטיסה 
נותרו  שלא  גם  מה  הקשות,  מהחוויות 
הסכנה  בכלל,  מטיילים.  עוד  בעיר 
ואיננו  מוחשית  עדיין  בעיר,  בשהייה 
בחודשים  לכאן  להגיע  לאיש  ממליצים 
הקרובים עד שהכול יחזור למה שהיה. 

אצל  עשיתי  האחרונה  השבת  את 
הייתה  זו  מקומית.  יהודית  משפחה 
שבת עצובה ושקטה, לא מסוג השבתות 
שהייתי רגיל אליהם, עם מאה אורחים 
תורה.  ודברי  שמחה  הרבה  עם  ויותר... 
הרגשתי לבד. אל הבית הגיעו עוד כמה 
להיות  כדי  מקומיות  יהודיות  משפחות 
ממש  של  נחמה  הללו.  ברגעים  ביחד 
יהודי  שבקרב  בעובדה  למצוא  אפשר 
נפגע,  לא  איש  המקומית  הקהילה 

וכולם יצאו בריאים ושלמים.

אין בניין או בית שלא נסדק לפחות, 
ובחלקם גם קירות שקרסו. את הניסים 
אחרות,  במדינות  בעיניים.  לראות  ניתן 
עשרות  נספרו  כאלה  רעידות  לאחר 
הפעם,  רבים.  ופצועים  הרוגים  אלפי 
למרות הכאב על המטייל שנהרג, הרוב 

יצאו מזה בחסד ורחמים. 

לופן,  חנה  גב'  אותי  פגשה  בשבת 
והנם  בעיר  מתגוררים  אבי  ובעלה  היא 
חברים בקהילה המקומית. היא ביקשה 
שהיא  מפני  לביתה  אליה  שאתלווה 
כשהגעתי  מה.  דבר  לי  להראות  רוצה 
קירות  כל  הרוס,  בית  מצאתי  לביתה 
המטבח התמוטטו והכול מנופץ ושבור, 
הבטתי  יותר.  בו  לחיות  ניתן  שלא  בית 
על ההרס והחורבן וביקשתי שתספר לי 

את סיפור הצלתה.

רעידת  קודם  ששעה  מסתבר 
בהפתעה  לגמרי  החליטה  היא  האדמה 
בהיריון.  שנמצאת  לחברתה  לצאת 
והיא  ילדים  כמה  יש  אישה  לאותה 
גם  מה  המטלות,  בכל  לעמוד  מתקשה 
ימים.  באותם  בעיר  שהה  לא  שבעלה 
את  להפתיע  אפוא  החליטה  היא 

חברתה ולהכין אוכל לה ולילדיה. 

לא  היא  האדמה  רעידת  בזמן 
מה  לראות  וכשחזרה  בביתה,  הייתה 
קרה לבית, לא ידעה את נפשה – הבית 
היה  מה  לשער  נקל  כולו!  הרוס  היה 

שליחות
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קורה לה לו הייתה נשארת בבית... 

הנס  סיפור  את  יש  כאן  איש  לכל 
הפרטי שלו.                  

בית חב"ד סגור עדיין
העיר  היא  קרייסטצ'רץ'  העיר 
בעיקר  ואליו  הדרומי,  באי  המרכזית 
מגיעים המטיילים. הישראלים נוחתים 
לסיבוב  ויוצאים  מכונית  רוכשים  כאן, 
האי  רחבי  בכל  שבועות  כמה  של 
מבית  מכאן,  יוצאים  הם  המדהים. 
הם  חב"ד  בבית  לכאן.  וחוזרים  חב"ד, 
להיכן  מידע  ולהחליף  לשאול  נפגשים 
שבועות  כמה  ולטייל.  לנסוע  כדאי 
בעיר  שוהים  הם  הגדול  הטיול  לפני 
כאן  לעבוד  אף  ולעיתים  לסידורים 
לארץ  שובם  לפני  גם  כסף.  לחסוך  כדי 
את  ופוקדים  בעיר  שוהים  הם  ישראל 
אחד  כל  מכיר  אני  יום.  מדי  חב"ד  בית 

מהם בשמו האישי.

שדה  נסגר  האדמה  רעש  בעקבות 
פונה  הרפואה  ובית  בעיר  התעופה 
מאוחר  אך  שיקרוס,  מחשש  מאנשים 
קווי  בנוסף,  מחדש.  נפתח  הוא  יותר 
התפוצצו  מים  צינורות  קרסו,  הטלפון 
רבות  מכוניות  הרחובות.  את  והציפו 
שקרסו.  המבנים  הריסות  תחת  נקברו 
כי  נמסר  המקומית  החשמל  מחברת 
חשמל  יהיה  לא  קשה  שנפגעו  באזורים 
רעידת  בעקבות  ימים.  שבועיים  לפחות 
במגדלי  רבים  אנשים  נתקעו  האדמה 
היו  אש  כיבוי  וכוחות  בעיר,  משרדים 
ארוכים  בסולמות  להשתמש  צריכים 
מגגות  אותם  לחלץ  כדי  במיוחד 
ברחובות:  הרב  ההרס  נראה  הבניינים. 
עשרות בני אדם רצים בפאניקה בניסיון 
שנבקעו  מדרכות  מחסה,  למצוא 
אל  המתמוטטים  מבניינים  וחלקים 

הכביש.

רק  הכול.  הרסה  האדמה  רעידת 
נעצר.  הכול  איך  לעכל  התחלתי  בשבת 
את  לבדוק  חזרנו  שבת  במוצאי  כבר 
השגרירות.  אנשי  עם  יחד  הרשימות 
וחמשה  שמונים  לנו  היו  בתחילה 
שני,  יום  וכיום,  קשר"  "מנותקי 
חוששים  שאנחנו  שניים  רק  לנו  יש 
לאורך  אינגל.  וגבי  לוי  עופר  לגורלם: 
בתי  בכל  עברנו  האחרונים  הימים  כל 
הטיול  מקומות  ההוסטלים,  המלון, 
של  רשימות  על  עברנו  המרכזיים; 
שמות  מהם  לדלות  בכדי  רבים  אלפים 
העבודה  לנו.  שחסרים  ישראלים  של 

הייתה סיזיפית וקשה, אך תחושה עזה 
של שליחות ליוותה אותנו. 

את  מרכזים  אנחנו  אלו  בימים 
גופתו  את  לשחרר  המאמץ  עיקר 
גדולה,  היא  הבירוקרטיה  עופר.  של 
אנו  אך  אינטנסיביים,  הם  התהליכים 
לקבר  להביאו  שנקדים  שככל  יודעים 
בתחילת  ולנשמתו.  לו  ייטב  כן  ישראל, 
השבוע הגיעו לעיר מתנדבים של פיקוד 
העורף שמתמחים בחיפוש אחר נעדרים 
המקומית  הממשלה  אך  הריסות,  תחת 
לא מתירה להם לעבוד, וגם על דבר זה 

אנחנו פועלים יחד עם השגרירות.

כמעט  כעת,  רק  באיטיות.  נע  הכול 
החלה  הממשלה  האסון,  אחרי  שבוע 
ממשלת  זרות.  ממשלות  עזרה  לבקש 
למשלת  ראשון  ביום  פנתה  זילנד  ניו 
באמצעי  לה  שתסייע  בבקשה  ישראל 
ניידים  ובמבנים  מים  טיהור  סניטציה, 
בכדי להתמודד עם הנזק הגדול שנגרם 
איננו  יסתיים,  לא  שהכול  עד  לעיר. 
חושבים על השלב הבא. כל מחשבותינו 
הישראלים  את  בלמצוא  מרוכזות 
נראה  ואז  לה,  ומחוצה  בעיר  שנמצאים 

מה נעשה הלאה.

עדיין  ניתן  לא  חב"ד  בית  לבניין 
סגור  כולו  האזור  שכן  להיכנס 
לרבי  כותב  הזמן  כל  אני  ומסוגר. 
ויסייע  אותי  שינחה  ומבקש  במחשבה 
הרגעים  אחד  הזו.  הקשה  בסיטואציה 
בסעודת  היה  לרבי  שפניתי  קשים  הכי 

ליל שבת.

וריקודים  לשמחה  רגילים  אנחנו 

קידוש  עושה  אני  והנה  אורחנו,  כל  עם 
הייתה  לרגע  והתחושה  למתי-מעט, 
צריך  שהקמנו  מה  וכל  קרס  שהכול 
הבינאישי  בקשר  הן  מאפס,  להתחיל 
מטופח  חב"ד  בבית  והן  האנשים,  עם 
שוב,  יפתח  מתי  יודע  ומי  ומושקע, 
האם  המטיילים.  אליו  יגיעו  שוב  ומתי 
בדיבוק  מטיילים  עשרות  עם  נשב  שוב 

חברים באווירה שבתית נפלאה? 

רעידת  קודם  מספר  שבועות 
מענדי  הרב  השליח  נסע  האדמה, 
לאסוף  כדי  לאוסטרליה  גולדשטיין 
בעיר.  לבנות  שבתוכניתו  למקווה  כסף 
טהרה  מקווה  אין  הדרומי  האי  בכל 
שלפי  הרי  בזה,  די  לא  אם  אחד. 
חוזה  לחתום  צריכים  היינו  התוכנית 
בית  בניין  בעתיד  יוקם  שעליו  שטח  על 
היה  החוזה  לשמו.  וראוי  גדול  חב"ד 
שבו  היום  של  בערבו  להיחתם  צריך 
כל  עכשיו  והנה  האדמה,  רעידת  אירעה 

התוכניות השתבשו. 

למרות  ברור:  בקול  לומר  צריך  אך 
בנפש  האובדן  על  הקשות  התחושות 
שהיו  שהניסים  יודעים  אנחנו  וברכוש, 
שחסידים  אשרינו  עצומים!  הם  כאן 
צועדים.  אנו  הרבי  של  ולאורו  אנחנו 
מתפעלים  איננו  דבר  של  בסופו 
רק  אנחנו  ומהמהמורות.  מהקשיים 
להמצא  שנצטרך  אימת  וכל  שלוחים, 
לי  אין  שליחותנו.  את  נבצע  בשליחות, 
בעולם  שקורים  המאורעות  שכל  ספק 
הרבי  של  להתגלותו  דרך  לפלס  באים 
שנזכה  תפילתנו,  וזאת  המשיח  מלך 

לראות במהרה את התגלותו של הרבי.

האזור כולו סגור ומסוגר. ניידת משטרה חוסמת רחוב במרכז העיר
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אשל - הכנסת אורחים 
שע"י מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני משיח

טנא מלא
ברכות

שמחים אנו לאחל ולברך את ידידנו היקר והנעלה אהוב על המקום והבריות 
שר החסד אשר מסייע רבות לעניני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכלל ובפרט למען 

רבבות האורחים הבאים להסתופף בצילא דמהימנותא

הרה"ת ר' שלום דובער וזוגתו הנכבדה מרת שושנה שיחיו דריזין

ולחותנם ובתם מיקירי ונכבדי תושבי השכונה מסבירי פנים 
ובעלי צדקה וחסד, ידידים נאמנים ומסורים לפעולותנו

הרה"ת ר' דניאל וזוגתו מרת נעמי שיחיו ברנובר

לרגל שמחת הולדת נינתם-נכדתם היקרה אסתר תחי'

לנכדתם-בתם הרה''ת ר' לוי וזוגתו מרת דינה שיחיו בלעכער

ומשנה ברכות לסבא וסבתא רבה 
ידידנו היקרים מפיצי בשורת הגאולה ויו"ר מטה משיח באה"ק

הרה"ת פרופ' ר' ירמיהו וזוגתו מרת פניה שיחיו ברנובר 

יתן השם יתברך שיגדלוה לתורה ולחופה ולמעשים טובים 
מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, לנח"ר המשפחות הנכבדות 

וכרצון קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ההנהלה
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הוקם המשכן מאליו
מה  עושים  השלוחים  אנו  השליחות.  בעבודת  גם  ככה 
שביכולתנו בביצוע השליחות, אבל מרגישים ורואים בבירור כי 
המשכן נזקף וקם מאליו. הקב"ה מראה לנו כי רק בכוחו של 
הרבי, ולא בזכות כשרונותינו, אנו מצליחים לחולל את העבודה 
על  מרתקים  סיפורים  לקט   • לגאולה  מוכן  והעולם  הגדולה, 

פעילויות שבהן פירות הגיעו בקלות כמו "הוקמו מאליהן"

מאת הרב יעקב שמולביץ

מנהל בית חב"ד בית שאן

ויקהל ב לפרשת  קודש  שיחת 
(ליקוטי שיחות ענייני גאולה 
ומשיח, שמות ע' 232) מביא 
דברי  את  המשיח  מלך  הרבי 
על  לג)  לט,  פקודי  (וברש"י  המדרש 
הוקם   .. הראשון  בחודש  "ויהי  הפסוק 
המשכן" – משה לא הצליח להקים את 
שה'  עד  והכבדים  הגבוהים  הקרשים 
נזקף  והוא  בידך  אתה  "עסוק  לו  אמר 
עם  זאת  מקשר  הרבי  מאליו".  וקם  
המדרש  שלדעת  דלעתיד,  המקדש  בית 
ויבוא  יגלה  ומשוכלל  "בנוי  ורש"י 

משמים".

מצד   – האדם  בעבודת  ההוראה 
לעשות  בעצמו  צריך  יהודי  כל  אחד, 
השתדלות בקיום המצוות, אך ביחד עם 
זה, בסופו של דבר, רק הקב"ה נותן כח 
המשכן  את  להקים  שבדור  רבנו  למשה 
במצוות  שכינה  שתשרה  לגרום  ובכך   –

שאנו עושים.

אנו  השליחות.  בעבודת  גם  ככה 
שביכולתנו  מה  עושים  השלוחים 
מרגישים  אבל  השליחות,  בביצוע 
וקם  נזקף  המשכן  כי  בבירור  ורואים 
מאליו. הקב"ה מראה לנו כי רק בכוחו 
אנו  כשרונותינו,  בזכות  ולא  הרבי,  של 
הגדולה,  העבודה  את  לחולל  מצליחים 

והעולם מוכן לגאולה.

במונטבידיאו "הוקם מאליו" 
הבית חב"ד

של  הבירה  עיר  היא  מונטובידיאו 
אמריקה.  בדרום  אורוגוואי,  מדינת 
הרב  הרבי,  כשליח  מכהן  זו  במדינה 
הרב  שנה.  כ-30  זה  טוב  שם  אליעזר 
ולפעילות  גדולה  להצלחה  זכה  טוב  שם 
אך  המדינה,  (בכל  שמתקיימת  ענפה 
העיר,  במרכז  גדול  בבניין  מתרכזת) 
מקווה  מרווח,  כנסת  בית  המכיל  בניין 

טהרה, גן ילדים, משרדים וכו'.

טוב  שם  הרב  ביקר  בהזדמנות 
ובמהלך  בארגנטינה,  חב"ד  בישיבת 
כי  והתמימים  לאנ"ש  סיפר  הביקור 
חב"ד  בית  של  הבניין  להקמת  זכה 
לרצון  מלא  ציות  בזכות  פלא,  באורח 

כ"ק הרבי. ומעשה שהיה כך היה:

לשליחותו  הראשונה  בשנה 
אלול,  חודש  מימי  באחד  באורוגוואי, 
לנסוע  וזוגתו  טוב  שם  הרב  תכננו 
ולהיות  הייטס,  בקראון  למשפחתו 
טוב  שם  הרב  הרבי.  אצל  השנה  בראש 
לחצר  להגיע  האם  לרבי  שאלה  העביר 
ענה.  לא  הרבי  אך  השנה,  לראש  הרבי 
שרצון  טוב  שם  הרב  הבין  כך  מתוך 
בעיר  השנה  לראש  ישאר  שהוא  הרבי 

השליחות. 

נסעה  טוב  שם  הרבנית  לפועל, 
לקראון הייטס (לקראת הלידה שהיתה 

נשאר  טוב,  שם  והרב  בקרוב)  צפויה 
במונטובידיאו.

שם  הרבנית  עברה  ימים  באותם 
דולר,  של  שטר  מהרבי  לקבל  טוב 
הרבי:  שאל  הרבי,  לפני  וכשהגיעה 
ענתה  היא  בעלה.  טוב,  שם  הרב  איפה 
שהוא הבין כי הרבי רוצה שהוא יישאר 
הרבי  שם.  נשאר  ולכן  באורוגוואי 
לה  נתן  רצון,  שביעות  של  חיוך  חייך 
בעלך,  בשביל  "זה  באמרו:  נוסף  דולר 

ושתהיה לו הצלחה בכל העניינים".

מונטובידיאו ו...פונטה דל אסטה
ימי  לשני  נערך  עצמו  טוב  שם  הרב 
באורוגוואי.  בשליחות  השנה  ראש 
מרוכזת  באורוגוואי  היהודית  הקהילה 
הבירה  עיר  גדולות,  ערים  בשתי  ברובה 
אסטה,  דל  פונטה  ובעיר  מונטובידיאו, 

במרחק כשעה וחצי נסיעה.

שם  הרב  היה  השנה  ראש  באותו 
בלשון  מרומם,  הכי  לא  רוח  במצב  טוב 
אצל  להיות  כך  כל  רצה  הוא  המעטה. 
התקיעות,  הרבי,  עם  התפילות  הרבי, 
המפטיר, ההתוועדות, וכעת הוא נמצא 
בית  אפילו  אמריקה.  בדרום  שם  אי 
קשה  הרגשה  לו (אז!).  אין  חב"ד  כנסת 

של געגועים ובדידות תקפה אותו.

לעשות  האם  התלבט  טוב  שם  הרב 

סיפורים מבית חב"ד

26   • כ"ח אדר א' ה‘תשע“א
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דל  בפונטה  או  במונטובידיאו  החג  את 
לא  חשק  לו  היה  לא  האמת,  אסטה. 
לכאן ולא לכאן, ולכן החליט להגיע לאן 
בלי  לבסוף,  מכוניתו.  גלגלי  שיישאוהו 
מצא  משכנעת,  או  מובנת  סיבה  שום 
את עצמו בדרך לפונטה דל אסטה. הוא 
ולקראת  המלון  מבתי  באחד  התאכסן 
של  הכנסת  לבית  הגיע  החג  כניסת 

הקהילה היהודית המקומית.
ולאחריה,  לפניה  התפילה,  במהלך 
הקהילה.  חברי  כל  עם  היכרות  ערך 
הצעיר  השליח  על  לשמוע  שמחו  כולם 
בשליחות  שלהם,  במדינה  שפועל 
ובהפצת  בחינוך  מליובאוויטש,  הרבי 
שוב  שחרית  תפילת  לקראת  יהדות. 
כנסת  בית  לאותו  ללכת  האם  התלבט 
לבית  וחצי  שעה  לצעוד  או  אתמול,  של 

כנסת נוסף שהיה באותה העיר.
שוב,  טוב,  שם  הרב  החליט  לבסוף 
התלהבות  וללא  ברורה  סיבה  ללא 
גם  השני.  הכנסת  לבית  לצעוד  יתירה, 
המתפללים,  בפני  עצמו  את  הציג  שם 
וסיפר על השליחות שלו בעיר ובמדינה.

יהודי  אליו  ניגש  התפילה,  אחרי 
נוספים  פרטים  לשמוע  וביקש  מבוגר, 
גר?  אתה  איפה  והשליחות.  השליח  על 
עוד  מעוניין  אתה  מה  עושה?  אתה  מה 
לפעילות?  בניין  לך  יש  האם  לעשות? 
בניין?  לך  שיהיה  מעוניין  אתה  האם 
ראשון  על  לו  השיב  טוב  שם  הרב  וכו'. 

אותו  סיפר  מכן  לאחר  וכו'.  ראשון 
ערים  בכמה  עסקים  לו  שיש  יהודי 
יהיה  הוא  הבא  ובשבוע  במדינה, 
להיפגש  מבקש  והוא  במונטובידיאו 
במשהו"  "לעזור  יוכל  הוא  אולי  שוב, 

לבית חב"ד.

השניים.  נפגשו  הבא  בשבוע  ואכן, 
רחב  בניין  טוב  שם  לרב  הראה  היהודי 
לרב  הסביר  הוא  העיר,  במרכז  ידיים 
הבניין  את  לקבל  יכול  שהוא  טוב  שם 
לא  הוא  "כרגע"  כי  הפעילות,  לטובת 
את  לקבל  שמח  הרב  הבניין.  את  צריך 
הכשרה  עבודות  כמה  נעשו  הבניין, 
הפעילות,  לצרכי  הבניין  של  והתאמה 
בתוכו  הבניין  מרכז  היום  ועד  ומאז 
טוב  שם  הרב  של  הענפה  הפעילות  את 

במדינה.

בעל התשובה ש"נעשה מאליו"
אחד מאנ"ש נזקק להתאשפז בבית 
ניתוח.  לצורך  ימים  למספר  רפואה 
זוג  החסיד  איתו  לקח  הדברים,  מטבע 
לסובבים  הציע  הזדמנות  ובכל  תפילין, 
בין  תפילין.  הנחת  במצוות  לזכות  אותו 
אלו שהניחו תפילין, היה יהודי מנתניה 
הסבר  שום  בלי  ניתוח.  עברה  שרעייתו 
התרגש  היהודי  לעין,  הנראית  סיבה  או 
מאוד מהנחת התפילין, ובסיום ההנחה 
רוצה  אני  "מעכשיו  חסיד,  לאותו  אמר 

שתגיד  מה  כל  שלי,  הרב  תהיה  שאתה 
לי אני אעשה ובכל יום אני אבוא אליך 

כדי להניח תפילין".

ימי  כל  במשך  ועושה.  אומר 
תפילין.  להניח  בא  היהודי  האשפוז 
כשהגיע יום השבת, הוא התלווה לאותו 
הרפואה.  שבבית  הכנסת  בית  אל  חסיד 
בסעודה  התפילות,  בשאר  גם  כך 
הלאה.  וכן  ערבית,  בתפילת  שלישית, 
להבדלה,  לחדרו  חזר  כשהחסיד  גם 
להבדלה,  והקשיב  שם  עמד  היהודי 

אולי לראשונה בחייו.

את  לבדיקה  מסר  מכן  לאחר 
 ,(!) פרשיות  ללא  נמצאו  והן  תפיליו, 
מזוזות  חדשות,  תפילין  קנה  הוא 
קבוע  באופן  ללכת  והתחיל  מהודרות, 
לעת  מעת  הכנסת.  בבית  לתפילות 
שלו  האישי  לרב  היהודי  מתקשר 
בקיום  שלו  ההתקדמות  על  ומעדכן 
החולה  אשתו  הצער,  למרבה  המצוות. 
המשיך  והחסיד  עולמה,  לבית  נפטרה 
גם  ומשפחתו  יהודי  אותו  את  ללוות 
בימי ה"שבעה", להדריך אותם בהלכות 

המיוחדות השייכות בימים שכאלה. 

ש"הוקם  המקרים  מסוג  זה  גם 
ללא  נעשים  שדברים  המשכן", 
"נעמד  של  באופן  אלא  התאמצות, 

מאליו". 

בית חב"ד ש"הורחב מאליו"
היה  שמואל  בגבעת  חב"ד  בית 
צפוף.  ודי  צנוע  במבנה  בעבר  ממוקם 
בגבעת  הרבי  שליח  פישר,  שבתי  הרב 
להרחיב  מכבר  זה  החליט  שמואל, 
בגלל  התעכב  הדבר  אבל  המקום,  את 

הקושיה הידועה "כסף מנלן". 

בזוג  פישר  הרב  הבחין  אחד  יום 
לראות  כדי  חב"ד  לבית  שנכנסו  הורים 
עליה  בו  לעשות  מתאים  המקום  אם 
הוא  בנם.  של  המצווה  בר  לרגל  לתורה 
שמע את הֵאם אומרת "בשום אופן לא! 
המקום הזה לא מתאים". באותו הרגע 
המקום  את  להרחיב  פישר  הרב  החליט 

ולהשקיע בו.

את  בתכניותיו  שיתף  פישר  הרב 
הסכימו  וכולם  המתפללים,  ציבור 
הבטיחו  ואף  להרחיב  צריך  שאכן 
לסייע ככל יכולתם. בימים הבאים אכן 
הסכום  אבל  הלב,  מכל  תרומות  הגיעו 
אלף  למאתיים  התקרב  לא  המצטבר 
ניסה  הרב  להרחבה.  שנדרשו  השקלים 
והמקורבים  המתפללים  את  לעודד 

הרב שגיא הר-שפר קובע את מזוזת ה'חדר'
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העסק  אבל  תרומות,  עוד  להשיג 
התקדם לאט מאוד, אם בכלל.

אחד  אליו  ניגש  אחד  יום 
החליט  שהוא  לו  וסיפר  המתפללים, 
ההוצאות  כל  את  עצמו  על  לקחת 
האיש  חב"ד.  בית  להרחבת  הדרושות 
לחסוך  שלא  פישר  הרב  את  עודד  אף 
הכל  את  ולעשות  ההרחבה,  באיכות 
ברמה גבוהה, שיהיה לכבוד ולתפארת. 

השיפוצים  ספורים  ימים  תוך  ואכן 
באופן  נעשה  והכל  גבוה,  להילוך  נכנסו 
חב"ד  בית  של  התפילה  אולם  מהודר. 
הכפיל את עצמו, סודר גם מקום מרווח 
לשיעורי  לקידושים,  להתוועדויות, 
במקום  נערכת  תכופות  ולעתים  תורה, 
עליה לתורה של אחת המשפחות בגבעת 

שמואל.

בזכות הפצת עלונים 
של בית חב"ד אחר

הרב אילן עגיב, חסיד חב"ד מנחלת 
גבעת  "תוצרת  הוא  גם  חב"ד",  הר 
"בתקופה  פישר.  הרב  נזכר  שמואל", 
בגבעת  שלנו  לשליחות  הראשונה 
שמואל, עדיין לא עשינו הרבה אירועים 
או ערבי חב"ד, ולכן כשנודע לנו שבאור 
חב"ד  לערב  נערכים  הסמוכה  יהודה 
מרתק, לקחנו כמה מאות עלוני פרסום 
בתאי  אותם  וחילקנו  הערב,  אודות 

הדואר בגבעת שמואל.

רק  שחילקנו,  העלונים  מאות  מכל 
בחור אחד הואיל להגיע לערב המרתק. 
שמואל,  גבעת  מצעירי  אחד  זה  היה 
אותו  הכרתי  לא  עדיין  שמו.  עגיב  אילן 
יהודה  באור  הזה  הערב  אבל  אישית, 

חולל אצלו מהפך ממשי בחייו. 

הרצאה  נישאה  הערב  במהלך 
שם  ששון,  חיים  הרב  מאת  מרתקת 
אודות  ברורים  דברים  אילן  שמע 
הסביר  ששון  הרב  הקרובה.  הגאולה 
המשיח  המלך  הוא  שהרבי  בבהירות 
המלכות  את  לקבל  צריך  עכשיו  וכבר 

לגבעת  חזר  אילן  להוראותיו.  ולשמוע 
לפני  אם  ומשולהב.  משוכנע  שמואל 
קטנטונת  בכיפה  הסתפק  הוא  הערב 
שלאחריו  הרי  קצרים,  ובמכנסיים 
מהודרים,  תפילין  זוגות  שני  רכש 
במקביל,  חסידית.  וחליפה  מגבעת 
הצטרף אילן לשיעורי התורה, לתפילות 
בישיבה  ללימודים  נכנס  ול'מבצעים', 
עד שזכה והקים בית חסידי כשר ונאמן 
בקרית מלאכי. חמשת ילדיו המתוקים, 
ב"נחל'ה"  החינוך  במוסדות  מתחנכים 

של הרבי".

את החלק הכי מדהים של הסיפור, 
מוסיף ומספר הרב אילן עגיב עצמו: 

לפתע  ראיתי  תשנ"ד  "בקיץ 
אודות  רבים  שידורים  בטלויזיה 
על  דיברו  הם  מליובאוויטש.  הרבי 
רבי  ראיתי  אני  אבל  וההסתר,  ההעלם 
ומנהיגות. באותם ימים לא היה לי שום 
עוררו  הללו  והשידורים  לחב"ד,  קשר 
את סקרנותי. עניין אותי לדעת ולהכיר 
באותה  בדיוק  מקרוב.  חב"ד  את 
תקופה נתקלתי בפירסום על ערב חב"ד 
הכל  ומאז  לשם,  הגעתי  יהודה.  באור 

השתנה. לטובה, כמובן.

סיפרתי  שמואל,  לגבעת  כשחזרתי 
בחב"ד  ששמעתי  הנפלאות  על  לחבר 
שיש  אותי  הפתיע  החבר  יהודה.  אור 
והא  שמואל,  בגבעת  גם  חב"ד  בית 
רואה  הוא  שישי  יום  שבכל  ראיה, 
זמני  את  ומכריז  נוסע  מגפון,  עם  רכב 
הרב  של  הרכב  זה  היה  השבת.  כניסת 
שליח  את  מצאנו  כך  פישר.  שבתי 
אותי  הדריך  פישר  והרב  הרבי "שלנו", 
בזכותו  הבאים.  הצעדים  בכל  בנאמנות 

הגעתי עד הלום".

מוסדות חב"ד ש "קמים 
מאליהם" בזה אחר זה

הרבי  שליח  שפר,  הר  שגיא  הרב 
סיפר  ציונה,  בנס  חב"ד  מוסדות  ומנהל 
שלו  מהמוסדות  כמה  על  השבוע  לי 

דלתתא  באתערותא  מאליהם"  ש"קמו 
לא  שגיא  לרב  והמקורבים.  אנ"ש  של 
לממן,  לעודד,  להסכים,  אלא  נותר 
כפרי  לידיו"  ש"בא  המוסד  את  וללוות 

בשל.

היום  מעונות  את  לדוגמה  "ניקח 
מגיעים  בהם  חב"ד  בית  של  הטובים 
מכל  ילדים  למאה  קרוב  בוקר  מדי 
ישובי  מכלל  וגם  ציונה,  נס  רחבי 
ביזמה  הוקמו  האלו  המעונות  השפלה. 

של משפחה אחת מאנ"ש בנס ציונה. 

שניאורסון,  משפחת  זו  "היתה 
כמה  לגיל  הגיע  הבכור  בנם  שכאשר 
חודשים, רצו מאוד שהוא יגדל באוירה 
מקימים  איך  ביררו  ההורים  חסידית. 
יש  איפה  ביררו  הם  לפעוטות.  מעון 
מטפלות,  משיגים  איך  מתאים,  מבנה 
וכו'.  וכו'  אישורים  ריהוט,  מבשלות, 
ומה  הנתונים,  כל  את  אלי  הביאו  הם 
שנשאר לי לעשות זה לאשר את הקמת 

המעון ולנהל אותו עד עצם היום הזה. 

בן  אחד  ילד  עם  שהתחיל  "המעון 
כיתות  ארבע  היום  מכיל  שנה,  חצי 
המפואר  המבנה  של  הקומות  בשתי 
בית  של  המעונות  רשת  את  המהווה 

חב"ד נס ציונה.

"גם ה"חדר" שלנו 'הוקם מאליו" – 
בזכות  שפר – "כביכול,  הר  הרב  מספר 
משפחה  של  ומסורה  נמרצת  פעילות 
שחם,  משפחת  זאת  היתה  מאנ"ש. 
כל  להסיע  שבמקום  ובצדק,  שטענה, 
לתלמודי  חב"ד  ילדי  עשרות  את  בוקר 
להקים  עדיף  אחרת,  בעיר  התורה 

"חדר" בנס ציונה. 

"ואכן, משפחת שחם ביררה, רשמה 
"מלמד",  השיגה  פוטנציאלים,  ילדים 
וה"חדר" נפתח. בתחילה למדו ב"חדר" 
ששה ילדים, אבל כעת, בשנה השלישית 
לחמשים  קרוב  בו  מתחנכים  לקיומו, 

ילדים, תודה לא-ל.

מאליהם"  להם  "קמים  גם  ככה 
מנחם  הרב  חדשים.  תורה  שיעורי 
שיעורי  מערך  את  בעיר  מרכז  פלדמן 
לעת  ומעת  חב"ד,  בית  של  התורה 
ועוד  עוד  ומזמינים  מתקשרים  אנשים 

שיעורי תורה. 

ההזמנה,  את  מקבל  פלדמן  "הרב 
למקום,  מגיע  בעצמו  הוא  כלל  ובדרך 
בודק את הצרכים, את הרמה הנדרשת, 
עוד  לך  והרי    – המתאים  הנושא  את 

שיעור תורה ש"הוקם מאליו".

  .אומר ועושה. במשך כל ימי האשפוז היהודי בא להניח תפילין

כשהגיע יום השבת, הוא התלווה לאותו חסיד אל בית הכנסת 

שבבית הרפואה. כך גם בשאר התפילות, בסעודה שלישית, בתפילת 

עמד  היהודי  להבדלה,  לחדרו  חזר  כשהחסיד  גם  הלאה.  וכן  ערבית, 

שם והקשיב להבדלה, אולי לראשונה בחייו
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להגיע  שרציתי  בשלב  הייתי 

לרבי, אך בכל פעם בני היה 

צריך לעבור טיפול או ניתוח, 

כמה  נדחתה  הטיסה  וככה 

היה  זה  פעם  בכל  פעמים, 

את  עשיתי  מחדש;  מאכזב 

חופש  לקחתי  ההכנות,  כל 

עליונה  יד  אך  מהעבודה 

עם  משהו  שיקרה  סובבה 

פעם  קרה  כשזה  הילד. 

נוספת בסביבות ל"ג בעומר, 

להתאפק,  יכולתי  לא  כבר 

לרבי.  כאוב  מכתב  ושלחתי 

שקיבלתי  ציינתי  במכתב 

כמעט  לפני  מהרבי  תשובה 

באמצעות  שנים  ארבע 

הרבי   – מעפולה  סגל  הרב 

מעל  בניסים  בירכני 

לא  אני  בינתיים  אך  הטבע 

 • ניסים  אותם  את  רואה 

מופלא עובדא  הווה  בדידי 

מאת  נתן אברהם

ניסים זכה 
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אני "ה אותו  סיפור 
הסיבה  הינו  מספר, 
לעובדה  היחידה 
לחסידי  שהפכנו 
יצחק  ר'  פותח  אלה  במילים  חב"ד", 
המופת  סיפור  את  ים  מבת  ברוך 
בנו  עם  שחווה  המפעים  השמיימי 
הסיפור  את  ברוך.  ניסים  הת'  בכורו, 
שבע- בסעודת  לראשונה  שמעתי 

שנערכה  נבון-מרום  משפחת  של  ברכות 
ימים  ים.  בבת  לבנות  חב"ד  במדרשיית 
מספר אחר-כך, לאחר לא מעט הפצרות 
וקבלת אישור מנשוא הסיפור, נאות ר' 
יצחק לגולל את פרטי הסיפור במלואם 
בעזרת  פרטיו  את  משחזר  כשהוא 

רעייתו.  

כל מי שישב בסעודת השבע-ברכות 
ושמע את הסיפור המרגש, לא יכול היה 
סיפור  עוד  לא  זהו  דמעה.  לנגב  שלא 
להם  שאין  הסיפורים  מסוג  אלא  ניסי, 
הילד  המציאות.  בקרקע  אחיזה  כלל 
התיק  על  שעבר  רפואי  מומחה  שכל 
הרפואי שלו – ורופאים רבים עברו עליו 
– קבע שלא ילך, לא ישמע ולא ידבר –  
בשבע  הברכות  אחת  את  לברך  התכבד 

ברכות. 

ברוך  מצטיין,  תלמיד  הוא  ניסים, 
ישיבת  ספסלי  את  שחובש  כישרונות 

"תומכי תמימים" ברמת אביב.  

תחזיות שחורות מפי הרופאים
י"ד  ביום  נולד  ניסים  "בננו 
עוד  ימים  באותם  תשמ"ח.  מרחשוון 
שהיה  לא  ומצוות;  תורה  שמרנו  לא 
ברכי  על  חונכנו  לא  אך  נגד,  משהו  לנו 
מבולגריה  ארצה  עלו  הוריי  היהדות. 
בעיר  משכננו  את  קבענו  ורעייתי  ואני 
מצליח  דפוס  בית  ניהלתי  שם  ים,  בת 
של  ללידתו  עד  משי.  בנייר  להדפסות 

מי  על  כשורה  התנהל  הכול  ניסים, 
בכורה,  אחת  בת  חבקנו  כבר  מנוחות. 
השתדלנו  צעיר  ישראלי  זוג  כל  וכמו 
הילד  לידת  שניתן.  ככל  טוב  לחיות 
השני לא הייתה רגילה; הוא נולד בבית 
היולדות 'וולפסון' במצב פג, עם מחסור 

חמור בחמצן.

הבנו  לא  עוד  ללידתו  הראשון  ביום 
שמדובר  חשבנו  חמור.  מצבו  כמה  עד 
מה  הזמן,  במשך  שתחלוף  במצוקה 
שנולדים  רבים  תינוקות  עם  שקורה 
חמור  היה  מצבו  אך  פגים,  של  במשקל 
עוד  מלהיות  רחוק  היה  הוא  בהרבה. 
מטופל  לאינקובטור  שמוכנס  פג  תינוק 
ביתו.  אל  זמן  כעבור  ממנו  ויוצא  שם 
הרופא  עמנו  שוחח  לידתו  לאחר  יום 
הילד.  של  החמור  מצבו  על  לנו  ובישר 
"הוא לא יוכל לשמוע, לא לראות ובטח 
בלאקונית  לנו  הודיע  ללכת",  שלא 
הוסיף  הרופא  המומים.  אותנו  והותיר 
בכנות שבעייתו הסבוכה של הילד אינה 
בבית  אותו  להותיר  להם  מאפשרת 
מומחים  אינם  שהם  מכיוון  הרפואה, 
אפוא  הציע  הוא  זו.  בבעיה  לטפל  דיים 
'תל  הרפואה  לבית  אותו  להעביר 

השומר', וכך עשינו. 

של  מחדרו  יצאנו  עימה  התחושה 
הרופא, הייתה איומה. כל ניסיון לתאר 
באותה  אותנו  שמלאו  הרגשות  את 
שעה, יהיה חסר; כאילו הניחו לנו אבן 
כבדה על הלב. ילדנו בן היומיים הוכנס 
אל מחלקת 'נוירוכירורגיה', שם אושפז 
במהלך  חודשים.  שלושה  של  לתקופה 
ניתוחים  הילד  עבר  הזו  התקופה 
שקל  ובסופה  לרוב,  רפואיים  וטיפולים 
שם  גם  בלבד.  גרם  מאות  ושמונה  קילו 
דיאגנוזה  לנו  ונתנו  כנים  היו  הרופאים 
ועל  הקשה  מצבו  על  דיברו  הם  ברורה. 
ללכת,  יוכל  לא  הוא  הֶצִפי,  שלפי  כך 
היה  מבחינתם  לדבר.  ולא  לשמוע  לא 

פעם  אי  יוכל  שבמצבו  לחלוטין  מופרך 
זו  הללו.  הפעולות  שלושת  את  לעשות 
הייתה תקופה קשה ומלאת צער עמוק.

המגורים  בבניין  מתחתינו  בקומה 
התגורר הרב שמשון גרינברג. הוא ראה 
נפתחתי  מדוע.  והתעניין  נפולות  שפניי 
שנפלה  הרעה  על  לו  וסיפרתי  בפניו 
ומלאי  צעירים  מהורים  איך  עלינו, 
מדי  שפוקדים  להורים  הפכנו  שמחה 
להוציא  ומצפים  הרפואה  בית  את  יום 
לתפקד  יוכל  לא  שלעולם  ילד  משם 
את  ששובר  משהו  זהו  האדם.  כאחד 
לי  הודיע  גרינברג  הרב  לרסיסים.  הלב 
כדי  תוך  בעולם,  רבי  שיש  חדה  בצורה 
מופתים  ברשימת  אותי  משתף  שהוא 

של הרבי, והציע לי לכתוב לרבי.

ארבעה מכתבים, ללא מענה
כתובת  את  ממנו  קיבלתי 
וכתבתי  יורק  בניו  הרבי  של  המזכירות 
הבריאותי  מצבו  את  תיארתי  בו  מכתב 
שעוברות  התחושות  כל  ואת  הילד  של 
וביקשתי  זאת,  בעקבות  כהורים  עלינו 
שלחתי  המכתב  את  הרבי.  ברכת  את 
ושבועות  ימים  חלפו  היום.  באותו  עוד 
ולא התקבלה כל תשובה. ארבע פעמים 
תשובה  לקבל  וציפיתי  לרבי  כתבתי 
לאכזבה  הפכה  הציפייה  אך  ברכה,  או 
פעם  בכל  תשובה.  שום  הגיעה  כשלא 
מדוע  גרינברג  הרב  שכני  את  ששאלתי 
להרפות  שלא  בי  דחק  תשובה,  אין 

ולנסות לכתוב עוד פעם. 

זכינו  שלא  פעמים  ארבע  לאחר 
הרב  אל  בטרוניה  באתי  למענה, 
שהרבי  טוען  אתה  "אם  גרינברג: 
ליחס  זוכה  לא  אני  מדוע  ישראל,  נשיא 
לך",  לומר  מה  יודע  לא  כלשהו?" "אני 
שאתלווה  והציע  במבוכה  בכתפיו  משך 
בעיר  המשיח  מלך  הרבי  לשליח  אליו 

  לניסים
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של  למשרדו  הגענו  ציק.  זמרוני  הרב 
הרב ציק, סיפרתי לו את כל מה שעובר 
העובדה  ועל  האחרונים  בחודשים  עלי 
ולא  לרבי  כתבתי  פעמים  ארבע  שכבר 
שאל  זמרוני  הרב  מענה.  לקבל  זכיתי 
"איך  שאל  ולבסוף  שאלות  כמה  אותי 
לא  לו,  עניתי  ונייר"  עט  "עם  כתבת?" 

מבין את פשר כוונתו.

רוחניות  הכנות  עשית  "האם 
'כלי'  עשית  "האם  שאל,  כן?"  לפני 
שלא  האמת,  את  עניתי  לברכה?" 
הוא  הכתיבה.  מלבד  מאומה  עשיתי 
נפשית  ואתכונן  למקווה  שאלך  הציע 
לקראת המכתב. דבריו נאמרו בביטחון 
קט,  לרגע  אפילו  היססתי  לא  גמור, 
לאחר  למקווה.  והלכתי  מגבת  לקחתי 
הראשונית  מהחוויה  שהתאוששתי 
הזאת, ניגשתי לכתוב בפעם החמישית. 
את המכתב שלחתי בפקס שהיה מותקן 

במשרדו של הרב ציק.

תשובה מהירה למכתב החמישי, 
שנכתב לאחר הכנה רוחנית

וביום  חמישי  ביום  נשלח  המכתב 
ראשון כבר הגיעה תשובתו של הרבי!... 
הרב סגל מעפולה התקשר אלינו והודיע 
לברכה  אותנו  שיזכיר  ענה  שהרבי  לנו 
שמעל  לניסים  הריי"צ  הרבי  של  בציונו 

הטבע. 

התשובה הייתה מיוחדת, כך הבנתי 
כל  ברכה  מברך  הרבי  אם  מהחסידים. 
הילד  אצל  שנראה  מוכרח  ברורה,  כך 

דברים מופלאים.

סוגה  הייתה  לא  המציאות  אך 
עד  שנה,  ועוד  שנה  חלפה  בשושנים. 
גיל שלוש היה ניסים נכנס ויוצא מבתי 

רפואה בהם עבר טיפולים אינטנסיביים 
היו  שאמורים  ספור  אין  וניתוחים 

להטיב את מצבו. 

ללמוד  אותו  הכנסנו  שלוש  בגיל 
צרכים  בעלי  לילדים  שהתאים  בגן 
מיוחדים כמו שהיו לו, שם הוא המשיך 
ביקורים  פיזיותרפיה,  הטיפולים,  את 
תרופות  כסדרם,  תמידים  רופאים  אצל 
וכדורים לרוב שהיו צריכים להגביר את 
החל  אמנם  הילד  הילד.  של  התפתחותו 
במידה  לשמוע  כן  וכמו  ושם  פה  לדבר 
מסוימת, אך עדיין היינו לוקחים אותו 
בעגלה מיוחדת שכן לא יכול היה ללכת. 
הרופאים ביטלו כל אפשרות שהוא יוכל 
אי פעם לצעוד על רגליו, וגם לנו זה היה 
ברור שכנראה כל חייו הוא יצטרך לנוע 

בעזרת כסא גלגלים ולא ברגליו.      

בשמירת  מאוד  התחזקתי  בינתיים 
עם  שלי  ההיכרות  ומצוות.  תורה 
קסום  עולם  בפניי  חשפה  חב"ד  חסידי 
ושמחה,  אמונה  מלאי  יהודים  של 
בעקביות  אך  באיטיות  מהם.  ונדבקתי 
התחלנו אני ורעייתי להשתתף בשיעורי 
כמו  חב"ד.  בבית  שהתקיימו  חסידות 
הכנסת.  לבית  להגיע  יותר  הקפדתי  כן 
בעגלה  עמי  מביא  הייתי  ניסים  בני  את 

כאילו היה תינוק בן כמה חודשים. 

שוב.  לרבי  כתבתי  תנש"א  בשנת 
לרבי,  להגיע  שרציתי  בשלב  הייתי  כבר 
לעבור  צריך  היה  הילד  פעם  בכל  אך 
נדחתה  הטיסה  וככה  ניתוח,  או  טיפול 
מאכזב  היה  זה  פעם  בכל  פעמים,  כמה 
מחדש; עשיתי את כל ההכנות, לקחתי 
סובבה  עליונה  יד  אך  מהעבודה  חופש 
קרה  כשזה  הילד.  עם  משהו  שיקרה 
כבר  בעומר,  ל"ג  בסביבות  נוספת  פעם 
מכתב  ושלחתי  להתאפק,  יכולתי  לא 

שקיבלתי  ציינתי  במכתב  לרבי.  כאוב 
שנים  ארבע  כמעט  לפני  מהרבי  תשובה 
הרבי  מעפולה,  סגל  הרב  באמצעות 
בינתיים  אך  הטבע  מעל  בניסים  בירכני 

אני לא רואה את אותם ניסים. 

גם  הגיע  זה  למכתבי  המענה 
אלינו  שהתקשר  סגל  הרב  דרך  הפעם 
אותנו  בירך  שהוא  ענה  הרבי  הביתה. 
ואת  התפילין  את  לבדוק  ועלינו  כבר, 
ובמרפסת  הכניסה  בדלת  המזוזות 
אלו  בדיוק  ציין  שהרבי  מעניין  הבית. 

מזוזות עלינו לבדוק. 

שישי  ביום  אלינו  הגיעה  התשובה 
את  שלחתי  יום  באותו  ועוד  בבוקר 
הן  כי  לציין  מיותר  לבדיקה.  המזוזות 

היו פסולות לחלוטין. 

"הרבי בירך אותך בניסים מעל 
הטבע, אז תזרוק את העגלה!"

בערב שבת צעדתי כמנהגי עם הילד 
בעגלה,  כשהילד  חב"ד,  כנסת  לבית 
שכבר  ציק  זמרוני  הרב  אותי  פגש  שם 
הוא  לרבי.  המכתב  את  ששלחתי  ידע 
עניתי  מענה.  לקבל  זכיתי  אם  התעניין 
התשובה.  הייתה  מה  והוספתי  בחיוב 
"אני  ובבהירות:  בחדות  אלי  פנה  הוא 
אתה  לעומתי, "למה  הפטיר  מבין",  לא 
שתתנהג.  רוצה  שהרבי  כפי  מתנהג  לא 
הטבע,  מעל  בניסים  אותך  בירך  הרבי 

אז תזרוק את העגלה!"

הבטתי  התרגזתי.  ודי  המום  הייתי 
רוצה  הוא  'מה  נזעם.  בפרצוף  עליו 
סובל  'אני  לעצמי,  חשבתי  ממני', 
רעייתי  רגע,  לי  אין  הילד,  של  מהנכות 
בו  מטפלת  היא  לידתו.  מאז  סובלת 
במסירות נפש של ממש כשהיא מוותרת 
כל  את  בהקדישה  הפנוי  זמנה  כל  על 
וכעת  והתפתחותו,  הילד  לגידול  כולה 
שאני  חושב  הוא  ממני?  רוצה  הוא  מה 
נהנה מזה?! מה בכלל הוא רוצה ממני?! 
עובר.  אני  מה  מבין  לא  שאיש  הרגשתי 
הביתה  וחזרתי  הכנסת  מבית  יצאתי 

במצב רוח ירוד מאוד.

וחמישים  כמאה  של  במרחק 
'צפרדע'  הייתה  הכנסת,  מבית  מטרים 
ידה,  על  כשעברתי  בדיוק  אשפה.  של 
שמעתי רעש של חריקה מכיוון העגלה. 
וראיתי  קרה,  מה  לבדוק  התכופפתי 
שהיא פשוט נשברה. 'רק זה מה שחסר 
לא  כאילו  כעת;  התמלאתי  כעת',  לי 
בבית  עתה  זה  שעברתי  במה  די  היה 
ניסיתי  דקות  כמה  במשך  הכנסת... 

  הרופאים החליטו לערוך ניתוח שהחל בשעה אחת עשרה בלילה

ונמשך ברציפות עד השעה שש לפנות בוקר! קצת אחרי סיומו, 

שבו  המקום  זה  בי.  אחזה  גדולה  בהלה  מושפל.  בראש  המנתח  יצא 

רופאים צועדים בראש מורם עם הרבה גאווה. הרופא ניגש אלי והיה 

מספיק כנה ואמיץ להגיד לי, 'דע לך שהרבי שלך צדק, אמנם עשינו 

את הניתוח בעצה אחת של כל הצוות המטפל, אך כעת אנחנו מבינים 

ביקשנו  אותה  לתוצאה  להביא  בכדי  מספיק  היה  קטן  רפואי  שטיפול 

להשיג'...

32   • כ"ח אדר א' ה‘תשע“א
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העגלה  לשווא.  אך  העגלה,  את  לתקן 
השנים  חלקים.  לכמה  התפרקה 
הארוכות נתנו בה את אותותיה. גם כך 
והשלכתי  במיוחד  שפיר  היה  לא  מצבה 
אותה אל פח האשפה. את הילד הרמתי 

על ידיי וכך הגענו הביתה. 

עצמי,  לבין  ביני  אומר  גמרתי  כבר 
שלבית-הכנסת של חב"ד יותר לא אגיע.

"אבא, אני כבר יודע ללכת!"
וכמדי  התעורר,  הילד  ראשון  ביום 
באותו  לגן.  בהסעה  אותו  שלחנו  בוקר 
הביתה  חזר  וכשהוא  עבדתי  לא  יום 
ההסעה.  מרכב  פניו  את  לקבל  ירדתי 
צוהל  הוא  והנה  ידיי,  על  אותו  הרמתי 
שהצלחתי  יודע  אתה  "אבא,  לעומתי, 

ללכת בגן, אני כבר יודע ללכת!" 

רק  אבל  לרגע,  נדהמתי  "מה?" 
מדמיין.  שהילד  הבנתי  מיד  שכן  לרגע, 
שהוא  האמנתי  לא  אחד  לרגע  אפילו 
לשבור  רציתי  לא  ללכת.  יכול  באמת 
של  באמירה  אותו  ופתרתי  רוחו  את 
הרהור  של  רגע  לאחרי  הכבוד".  "כל 
אתה  "ניסים,  אותו.  לאתגר  החלטתי 
בגן,  רק  למה  נראה,  בא  ללכת?  יודע 

תלך גם בבית"... 

אשכח  לא  עיני  מול  שקרה  מה  את 
את  אנצור  האחרון  יומי  עד  לעולם. 
הרגעים הללו. הילד פשוט קם ממקומו 
חמישה  אחד,  צעד  לצעוד,  והתחיל 
התקשה  הוא  צעדים.  עשרים  צעדים, 
המשיך  ושוב  לרגע,  עצר  להמשיך, 
מעיניי  תדהמה.  מוכה  הייתי  לצעוד. 
לעצור  יכולתי  לא  חמות.  דמעות  ניגרו 
היה  זה  יסופר,  כי  יאומן  לא  אותן. 
הדבר הכי קרוב לדמיון. שהילד שלי עם 
ולאחר  שלו  הרפואית  ההיסטוריה  כל 
הרופאים  של  הנחרצים  דבריהם  כל 

המלומדים והמנוסים, יוכל ללכת??! 

ולנשק  ציק  הרב  אל  לרוץ  רציתי 
מה  את  הבנתי  רגעים  באותם  אותו. 
שאמר לי, אם הרבי מברך, מוכרח שזה 
ואם  'כלי',  לעשות  חייבים  רק  יתממש, 
העגלה,  את  בעצמי  לזרוק  רציתי  לא 
ומשמים הכריחו אותי לעשות את הכלי 

הנכון בזריקת העגלה...

יכול  כבר  הילד  ארבע,  בגיל  כך 
שכל  מה  ללכת,  וגם  לדבר  לשמוע,  היה 
יש  אבל  לעולם.  יקרה  שלא  אמר  רופא 
הרופאים  שתפקיד  וכמו  בישראל,  רבי 
לרפא, כך תפקידו לברך ולהפוך מצבים 

בלתי הפיכים.

הרבי השיב בניע ראש: 
לא לעשות ניתוח!

רב  לא  זמן  האחרון.  הנס  לא  זה 
היה  ניסים  תשנ"ב,  באדר  כ"ז  אחרי 
הסבירו  הרופאים  ניתוח.  לעבור  צריך 
לנו שמוכרחים למהר עם הניתוח. אבל 
של  המופלא  בכוחו  נוכחתי  שכבר  אני 
שום  על  לחתום  הסכמתי  לא  הרבי, 
ברכה  מקבלים  שאנחנו  לפני  מסמך 
המזכירות  לחדר  התקשרתי  והסכמה. 
לי  אמר  המזכיר  בקשתי.  את  והעליתי 
מפני  המתאים  הזמן  איננו  זה  שכעת 
הייתי  אך  הרבי,  של  הבריאותי  מצבו 

לילד,  משהו  יקרה  'אם  ונחוש.  עקשן 
הוא  פנים.  העזתי  כתפיך',  על  יהיה  זה 
שאלתי  שעה.  בעוד  שאתקשר  ביקש 
לא,  ואם  ניתוח?  לעשות  האם  הייתה 
האם לעשות טיפול רפואי אחר. בחלוף 
שעה אמר לי המזכיר שעל אפשרות של 
מוחלט,  בלאו  בראשו  הרבי  ענה  ניתוח 
בהנהון  אך על טיפול אחר, השיב הרבי 

של חיוב. 

ראש  המנתח,  לרופא  ניגשתי 
מסכים  שאינני  לו  ואמרתי  המחלקה, 
שיבדוק  מבקש  כן  אני  אך  לניתוח, 
אפשרות לטיפול אחר. הוא הגיב בצורה 
בלי  הרבי  מבין  מה  כאומר  מזלזלת, 

ר' יצחק ברוך עם בנו בכורו, הת' ניסים, בפתח בית רבינו שבבבל
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להיות  בלי  רפואי  תיק  שום  לראות 
רופא  עם  התייעצות  ובלי  במקום,  נוכח 
שלי.  על  התעקשתי  אני  אבל  כלשהו, 
הניתוח  את  יעשה  שלא  הבטיח  הוא 
המסמכים  כל  על  שאחתום  ביקש  רק 
התברר  מכן  לאחר  הרלוונטיים. 
לדרישתי  שמעו  לא  שהרופאים  לי 
בשעה  שהחל  ניתוח  לערוך  והחליטו 
עד  ברציפות  ונמשך  בלילה  עשרה  אחת 
אחרי  קצת  בוקר!  לפנות  שש  השעה 

סיומו, יצא המנתח בראש מושפל. 

המקום  זה  בי.  אחזה  גדולה  בהלה 
עם  מורם  בראש  צועדים  רופאים  שבו 
טוב  לא  שמשהו  הבנתי  גאווה.  הרבה 
מספיק  והיה  אלי  ניגש  הרופא  קרה. 
שהרבי  לך  'דע  לי,  להגיד  ואמיץ  כנה 
הניתוח  את  עשינו  אמנם  צדק,  שלך 
אך  המטפל,  הצוות  כל  של  אחת  בעצה 
קטן  רפואי  שטיפול  מבינים  אנחנו  כעת 
לתוצאה  להביא  בכדי  מספיק  היה 

אותה ביקשנו להשיג'... 

שראיתי  השנייה  הפעם  הייתה  זו 
את עוצמת ברכתו של הרבי. 

והתחזק,  הלך  הילד  השנים  במשך 
היה  בו  הטיפולי  מהגן  אותנו  הוצאנו 

ורשמנו אותו לתלמוד תורה.  

בשנת  מצווה,  בר  לגיל  כשהגיע 
גדול  אירוע  לעשות  רציתי  תשס"א, 
על  לה'  ותודה  הודאה  של  סוג  שיהווה 
אולם  הזמנו  עמנו.  שחולל  הניסים  כל 
כשכתבתי  אך  מפואר,  וקייטרינג  גדול 
על כך לרבי באמצעות ה'אגרות קודש', 
מדוע  כותב:  הרבי  בה  תשובה  קיבלנו 
של  המצווה  בר  לחגיגת  מגיע  אינו  הוא 

בנו שנמצא כאן. 

דיין  ברורות  היו  הללו  המילים 
ביטול  על  החלטנו  רעייתי  ובהסכמת 
נשלחו.  כבר  שההזמנות  אף  על  האירוע 
לכל  טיסה  כרטיסי  הזמנו  זה  במקום 
רבינו  לבית  טיסה  על  ועלינו  המשפחה 
שהרבי  מהמענה  הבנו   .770 שבבבל 

רוצה אותנו קרוב אליו. 

מצווה  בר  התוועדות  קיימנו  ב-770 
שספק אם נראתה שם כזו. כל תלמידי 
היה  האוכל  בה;  השתתפו  ה'קבוצה' 
כמים.  נשפך  והמשקה  רב  בשפע 
הכתפיים  על  הילד  את  לקחו  החבר'ה 
ארוכות  שעות  במשך  בעוז  ופיזזו  רקדו 

לתוך הלילה. 

ישראל,  לארץ  חזרה  שיצאנו  לפני 
התפילה  לבימת  סמוך  הילד  עם  עברתי 
ועוצמתי  מרגש  רגע  זה  היה  הרבי.  של 
מעומק  תודה  לרבי  אמרנו  ובני  כשאני 
מערכות  ששידד  כך  על  תודה  הלב, 

הטבע בעבורנו.     
•

את  לגולל  מסיים  ברוך  יצחק  כשר' 
ישבו  ברכות,  השבע  במהלך  סיפורו 
ארוכים.  רגעים  במשך  שותקים  כולם 
עוצמתי  סיפור  לשמוע  ציפה  לא  איש 

שכזה.
גילה  מעולם",  פורסם  לא  "הסיפור 
היטב  ניכרה  וההתרגשות  יצחק  ר' 

בקולו.
"עכשיו אתם רוצים לדעת מי אותו 
ילד שלא סתם נקרא בשם זה: ניסים?" 
כולו  והקהל  החדר  לחלל  שאלה  הפנה 
נדרך. "ניסים, קום שכולם יראו אותך" 
'תמים'  בסמוך,  שישב  בנו,  לעבר  קרא 
חמודות,  עלם  ועניין,  דבר  לכל  חב"די 

כזה ששומע רואה ובטח גם הולך. 
ניסים אינו מבזבז זמן יקר ובימים 
הסמכה  לימודי  על  שוקד  הוא  אלה 

לרבנות. 
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fxt sbjn,t
chdui ucmgr aukjho tbu t, ,bjunhbu vfbho

kj,bbu-dhxbu vher uvtvuc' yuc kanho uyuc kcrhu,'
akhj f"e tsnu"r nv"n ctcgruuhkhg mrp,

vrv", rw tkhgzr ahw bhxhkguuhya
gk pyhr, tchu vgxei vbnr. cgk nxhwwb kvpm, vhvsu, 

uvjxhsu, cnshbv vvht uctrmu, vruujv

vrvwwj rw nav g"v

ufi aukjho tbu t, ,bjunhbu vfbho knju,bbu vherho uvjaucho 

thnu nr, ntrt ,jhw ukfk tjhu-cbhvo ahjhu

nh h,i unfti uthkl tl yuc ujxs hnmtufo ,nhs fk vhnho

uvneuo hbjo t,fo c,ul atr tckh mhui uhruakho ubzfv kdtukv 

vtnh,h, uvakhnv g"h f"e tsnu"r nv"n u,hf; unh"s nn"a

akuo ngbsk uc,hv eknbxui

n"n vkk uchhkt rhat dtbzcurd

mch vhra urcev khpxegr

sucgr vkuh uphhdt kguuhyhi

akuo vkuh urjk crufayy

nbjo ngbsk uaygrbt shhya

nbjo ngbsk uktv rtxehi

hux; hmje umpurv eknbxui

nthr anjv unrho eknbxui
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לא  אך  בפנס  עליו  שהאירו  הנאצים  לבין  בינו  היה  כפסע 
ראוהו; כפסע היה בינו לבין רימון שנזרק על ידי מחבל שעה 
ששירת כחייל צרפתי באלג'יר; כמעט הצטרף לחבר בנסיעת 
אוטובוס תמימה, כשלבסוף החליט שלא לעלות בעוד החבר 
משה  ר'  של  חייו  ניצלו  פעמים  שלוש   • ונטבח  למארב  נפל 
שנים  שבמשך  בנתניה,  כיום  המתגורר  חב"ד  חסיד  דמבין, 
לראות  לא  ואפילו  הרבי,  על  לשמוע  רצה  לא  כלל  ארוכות 
של  ברגש  ספוג  המניין,  מן  חסיד  הוא  היום  תמונתו...  את 
התקשרות שהתחוללה אצלו ב"אתערותא דלעילא" מופלאה

מאת נתן אברהם

מילה "ל לשמוע  רציתי  א 
הרבי  על  מילה  וחצי 
פותח  מליובאוויטש", 
התקרבותו  סיפור  את 
דמבין  משה  ר'  הגדול,  המאור  אל 
חב"ד  בקהילת  אלו  בימים  המתגורר 
גדול  כל-כך  מנהיג  הוא  "אם  בנתניה. 
היה  הוא  אזי  מספרים,  שכולם  כמו 
ולא  ישראל  בארץ  להתגורר  צריך 
בגלות", מוסיף מי שהיה חדור עד לשד 
שנים  ובמשך  הציונות  בערכי  עצמותיו 
מתנדבים  גיוס  לשכת  כמנהל  שימש 
מצרפת לשירות בצה"ל. "גישה עקשנית 
ומוחלטת זו השתנתה ברגע אחד, הרגע 
בו זכיתי בגורל, נסעתי ל-770 ונחשפתי 

לדמותו של הרבי". 

עם  עלה  תשמ"ו,  שנה,  באותה 
בארץ  והתיישב  מצרפת  משפחתו 
ישראל, עלייה שהייתה פנימית וערכית 
מלך  הרבי  של  בברכתו  מלווה  יותר, 

המשיח ונטולה כל סממנים ציוניים. 

באותם  שנבט  ההתקרבות  הליך 
בארץ-ישראל  והתעצם  המשיך  ימים 
כולה,  המשפחה  של  הפיכתה  עד 
מרת  האישה  של  הגדול  בעידודה 
דבר  לכל  חב"דית  למשפחה  בת  סוזן, 
התיישבה  רבים  גלגולים  לאחר  ועניין. 
ר'  עובד  ולמחייתו  בנתניה  המשפחה 
בתחום  שונים  במוצרים  במסחר  משה 

האנרגיה הסולארית. 

הבריחה בקרון רכבת, 
בין שקי סוכר

את שנות ילדותו הראשונות זוכר ר' 
משה היטב. הם עברו עליו בצל השואה 
ואת  אותו  והטביעה  שכמעט  האיומה 
נספו  שבו  הדם  ים  בתוך  משפחתו 
היגרו  אלה  הוריו.  משפחת  בני  מרבית 
קודם  עוד  בצרפת  והתיישבו  מפולין 

פרוץ מלחמת העולם השנייה. 

כפר  בולו-לימין,  בכפר  "נולדתי 
בשנת  ליל,  באזור  הנמצא  קטן  איכרים 
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יהודית  קהילה  מכל  הריחוק  למרות  תרצ"ו. 
לשמר  ההורים  התעקשו  יהודיים,  ומוסדות 
בכפר  התגוררה  מלבדנו  היהודית.  הזהות  את 
היה  כולו  הכפר  נוספת. בעוד  יהודית  משפחה 
צועד מדי יום ראשון אל בית תיפלתם, אנחנו 

היינו היחידים שנותרנו בבית. 

כאשר  ילדותי,  מתקופת  זיכרון  בי  "יש 
הוא  מדוע  אותי  שאל  הכפר  של  הכומר 
בבית  גילי  בני  כל  עם  יחד  אותי  רואה  אינו 
הולך  שאני  לו  עניתי  אבי  בהוראת  תיפלתם? 

להתפלל בכפר הסמוך, גרונה שמו...

תורה  שומרי  היו  שלא  על-אף  הוריי 
מדי  התעקשו  בחייהם,  פרט  בכל  ומצוות 
הכפר  את  לעזוב  הכיפורים  ויום  השנה  ראש 
ולשהות יחד עם יהודים בעיר ליל, שם הייתה 
את  עשו  ובמחיצתה  גדולה  יהודית  קהילה 
והסבתות  הסבים  בתפילה.  הנוראים  הימים 
באדיקות  ששמרו  יהודים  היו  הצדדים  משני 
התרחקו  שהוריי  למרות  אמונתם.  על  רבה 

מיהדות, בכל זאת נותר בהם רגש עז".

העולם  מלחמת  המלחמה,  כשרוחות 
משה  ר'  של  הוריו  חשבו  לנשב,  החלו  השניה, 
בכפר  נמצאים  הרי  הם  יפסח.  זה  שעליהם 
צרפתי קטן ומי יגלה לגרמנים שחיים בו שתי 
אפילו  החיצוני  שבמראם  יהודיות  משפחות 
לא מסגירים כל סממן יהודי; אך כמו יהודים 
הפסוק  התבדו.  הם  תקופה,  באותה  רבים 
מוחשי  היה  לא  מעולם  ליעקב"  שונא  "עשו 
נמחקה  שנים  של  חברות  כל-כך.  ואמיתי 
מאז  לעולם  שירדה  יוקדת  שנאה  לטובת 
הארורים  שהגרמנים  "כששמענו  תורה.  מתן 
יהודים,  אחר  ומחפשים  לכפר  מכפר  עוברים 
הסתתרנו במרתף של אחד הבתים. רק בשעת 
לילה מאוחרת הייתי יוצא עם קסקט לראשי 

כדי לשאוף מעט אוויר.

אני  לימים,  צעיר  ילד  שהייתי  אף  "על 
זוכר היטב את הפחד והחלחלה שהייתה מנת 
הגיעו  כבר  ההריגה  מגיא  השמועות  חלקנו. 
לאוזנינו בשלב זה של המלחמה והחשש מפני 
עוד  על  שמענו  הזמן  כל  מוחשי.  היה  הבאות 
פעם  הגרמנים.  ידי  על  שנסרקו  כפרים  ועוד 
בשביל  עבד  הוא  גלוי.  בנס  אבי  ניצל  אחת 
הנאצים;  עם  פעולה  ששיתף  הצרפתי  הצבא 

לו  שאין  וחשב  המדים  את  להם  תפר  הוא 
בפועל,  לו.  זקוקים  הם  שכן  לחשוש  ממה 
אחד העובדים הלשין עליו והוא נלקח על ידי 
למחנה  דרכה  שעשתה  הרכבת  אל  הגרמנים 

ההשמדה אוושויץ. 

קטרים  בידי  נהוגה  הייתה  "הרכבת 
חיילים  עמדו  הקרונות  גגות  על  אך  צרפתים 
נפשו.   על  ימלט  לא  שאיש  לוודא  כדי  גרמנים 
הרכבת  מעובדי  אחד  ביקש  מסוים  בשלב 
הנהרות  מאחד  מים  להביא  ילך  שמישהו 
אותו  צייד  והלה  התנדב  אבא  בסמוך.  שזרמו 
איתו.  ונעלם  הדלי  את  לקח  הוא  גדול.  בדלי 
לאחר מספר ימים בהם היינו שרויים במרתף 
וסיפר  נכנס  הוא  היעדרו,  מפני  גדולה  בחרדה 
ברורה:  הייתה  המסקנה  עליו.  עבר  אשר  את 
אותנו,  לחפש  יגיעו  במאוחר  או  במוקדם 
צרפת, שם  דרום  היה  היעד  לברוח.  מוכרחים 

הגרמנים טרם שלטו.     

היה  שומה  צרפת,  לדרום  להגיע  "כדי 
צרפת  צפון  בין  רבות.  מהמורות  לעבור  עלינו 
גרמנים  חיילים  דבר.  לכל  גבול  עבר  לדרומה 
במקום.  שחלפו  רכב  וכל  משאית  כל  בדקו 
לחוף  להגיע  מנסים  רבים  שיהודים  ידעו  הם 
טורפות  חיות  כמו  שם  וארבו  מבטחים 
המשחרות לטרף. לאחר תלאות רבות הצליח 
ברכבת  אותנו  שהבריח  למבריח  לשלם  אבי 
שהעבירה סחורות מצד אחד של צרפת לצידה 
שהיה  לקרון  אותנו  העלו  אחד  לילה  השני. 
היטב  להסתתר  עלינו  וציוו  סוכר  בשקי  מלא 
ושותפיו  המבריח  בשקט.  ולהיות  השקים  בין 
כיוון  לדאוג  ממה  לנו  שאין  אותנו  הרגיעו 
קרון  כל  לפתוח  כדי  מדי  עצלנים  שהגרמנים 
שעות  כמה  של  נסיעה  לאחר  בפועל,  וקרון. 
מחסום  ידי  על  הגבול  באזור  הרכבת  נעצרה 
שאלו  החיילים  גרמנים.  חיילים  בידי  שאויש 
מה יש בקרונות, ונענו בפשטות "שקי סוכר". 
הרכבת  לאנשי  והורו  מאוד  חשדניים  היו  הם 
שמע  כשאבא  מהקרונות.  אחד  כל  לפתוח 
נקשו  שיניו  בגרמנית,  שנאמרה  ההוראה  את 
אל  אמי  עם  ברח  הוא  מהבהלה  רעדו.  וידיו 
תוך הקרון פנימה ואותי שכח עומד בודד ליד 

הדלת. 

זוכר  אני  היום  ועד  נפתחה  הקרון  "דלת 

ר' משה דמבין בילדותו בצרפת
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שתי  פנימה.  שחדרה  האור  קרן  את 
וכשדלת  שם,  מותקנות  היו  דלתות 
אנשי  את  מולי  ראיתי  נפתחה,  אחת 
עמדו  הגרמנים  הצרפתיים.  הרכבת 
בי.  להבחין  יכלו  ולא  אחרת  בזווית 
בשוויון  אך  אותי  ראה  הצרפתים  אחד 
"אתם  הגרמנים  לחיילים  אמר  נפש 
ומיהר  שקים",  רק  כאן  יש  רואים, 
הדלת  את  ולפתוח  הדלת  את  לסגור 
עיניהם  מול  ראו  הגרמנים  השנייה. 
הקרון  סגירת  על  והורו  סוכר  שקי  רק 
כשהדלתות  אחרים.  לקרונות  ומעבר 
מעל  הוריי  ניתרו  חלפה,  והסכנה  נסגרו 
בדאגה  חיקם  אל  אותי  ואמצו  השקים 

וברווחה".

בשלב זה לא נסתם הגולל על קשיי 
היו  והחרדות  הבריחות  ההתמודדות. 
כמו  דמבין,  משפחת  של  חלקה  מנת 
משפחות יהודיות רבות אחרות באותה 
ההיסטוריה  שידעה  מהקשות  תקופה, 
בשוך  הובסו  "כשהגרמנים  היהודית. 
וגילינו  בכפר  לביתנו  חזרנו  המלחמה, 
הגרמנים  מאומה.  ממנו  נותר  שלא 
הגדולים  מהרהיטים  הכול;  לקחו 

הם  כלום  המשפחתיות,  התמונות  ועד 
הכפר  את  אפוא  עזבנו  השאירו.  לא 
שם  ליל,  בעיר  קבענו  מושבינו  ואת 
יהודית,  קהילה  מחדש  להבנות  החלה 
מוצלים  אודים  היו  כולם  שחבריה 

מרחבי אירופה".

משה  נכנס  הראשונות  בשנים 
נשאר  שם  העממי,  הספר  בבית  ללמוד 
חבריו  המצווה. מרבית  עד אחר גיל בר 
היו גויים, שדאגו להבהיר לו היטב את 

מוצאו וייחודיותו היהודי. 

את  שחגג  לאחר  ספורים  ימים 
ללמוד  הוריו  ידי  על  נשלח  בר-המצווה, 
שבפריז.  "מימון"  היהודי  הספר  בבית 
הרבי  משלוחי  דרייפוס,  הרב  של  "אביו 
נזכר  הספר",  בית  את  ניהל  מנתניה 
למדתי  הזה  הספר  "בבית  משה.  ר' 
סדרי  על  ישראל,  מנהגי  על  לראשונה 
אז  שעד  והבנתי  והחגים,  התפילות 
לא  אבל  יהודי,  שאני  ידעתי  אמנם 
שאקבל  חשוב  היה  להוריי  לכך.  מעבר 
שסיימתי  לאחר  ולכן,  לחיים,  יסודות 
היהודי,  הספר  בבית  לימודיי  חוק  את 

נכנסתי ללמוד באוניברסיטה בליל. 

הלא- וגם  היהודים  חבריי  "בקרב 
(שנה  יאר'  גוט  'א  קרוי  הייתי  יהודים, 
הכיפורים  ויום  השנה  ראש  כי  טובה), 
הייתי  שבהם  היחידים  המועדים  היו 
פוקד את בית הכנסת, וזה מה ששמעתי 
מילים  על  לשני.  אחד  מאחל  שיהודי 

אלו הייתי נוהג לחזור כמו במנטרה. 

"בין כה וכה, החלה לפעם בי אהבה 
ספרים  קראתי  ישראל.  לארץ  גדולה 
הקמת  של  המייסדים  דור  על  רבים 
ונדבקתי  ישראל,  בארץ  המושבות 

בזה".

פעמיים ניצלו חיי בנס
זימון  משה  ר'  קיבל  תשי"ח  בשנת 
הצרפתי.  הצבא  במשרדי  להתייצב 
היה  הצבאי  השירות  ימים  באותם 
בגדר חובה. הצרפתים שלטו באלג'יריה 
במדינה  שליטתם  את  לבסס  ובכדי 
צריכים  היו  הקיצונית,  האיסלאמית 
קמברה,  לעירה  "הגעתי  רבים.  חיילים 
צעירים  של  גדול  ריכוז  מצאתי  שם 
משם  כמוני.  גיוס  צו  שקיבלו  צרפתיים 
עלינו על רכבת שהביאה אותנו למרסיי 
שבדרום צרפת ומשם עשינו את דרכינו 
חיילים.  כאלפיים  לאלג'יר,  באוניה 
מפקד האונייה דאג לזרוע בנו פחד לגבי 
לשם  יוצאים  'אתם  שם.  לנו  המצפה 

אלפיים חיילים, ותחזרו ששה', אמר.

בבסיס  עשינו  הטירונות  "את 
איכרים  בכפר  ממוקם  שהיה  צבאי 
לב  חכם  יהודי  שם  מצאתי  קטן. 
את  לשרוד  רוצה  אתה  'אם  לי,  שאמר 
לכל  תמיד  תתנדב  בשלום,  המלחמה 
כששאלו  עשיתי.  זאת  שיבקשו'.  מה 
או  מרפאה  לעבודת  להתנדב  רוצה  מי 
לי  היה  לא  קפצתי.  במטבח,  לעבודה 
במזרק  דוקרים  איך  מושג  של  שמץ 
חזקה  אך  חביתה,  מבשלים  איך  או 
ונבחרתי  אדם,  אותו  של  עצתו  עלי 
בטרם  אחר.  בבסיס  במרפאה  להתנדב 
הדברים  את  אותי  לימדו  לדרכי  יצאתי 
לשמש  נשלחתי  כך  המינימאליים. 
תקופה  אותה  בכל  לרופא.  אישי  כעוזר 
הקפדתי לשלוח להוריי מכתב מדי ערב 

שבת.

חיילים  דואגים.  שהם  "ידעתי 
רבים קיפדו את חייהם בפעולות טרור, 
גם  ואם.  אב  כיבוד  על  ויתרתי  לא  ולכן 
אחר,  בבסיס  משק  למנהל  כשהתמניתי 
בסיס  אותו  זה.  מנהגי  על  ויתרתי  לא 
את  אהדו  הכפריים  פתוח,  בסיס  היה 
החיילים הצרפתיים ולכן קיבלנו רשות 
לצאת מהבסיס מתי שנחפוץ, רק שהיה 
עשרה  שתיים  השעה  עד  לחזור  עלינו 
בלילה. החברים היו נוהגים לפקוד מדי 
מותקנים  היו  בו  מקומי  קפה  בית  ערב 
אחד  שישי  יום  משחק.  מתקני  גם 
דחקו בי החברים להצטרף אליהם, אך 
כתבתי  לא  עדיין  מאודי.  בכול  סירבתי 
להם  הסברתי  להוריי.  המכתב  את 
שאינני מוכן לוותר על המנהג הזה. הם 
לכתוב  כשסיימתי  לבדם.  אפוא  יצאו 
הקפה;  בית  לעבר  יצאתי  המכתב,  את 
הסתבר  עיני.  חשכו  לשם  כשהגעתי 
קפה.  בית  לתוך  רימון  זרק  שטרוריסט 
הוא כנראה ידע שמתאספים בו חיילים 
רבים  נפצעו  מכך  כתוצאה  צרפתיים. 
הלם;  מוכה  הייתי  נהרג.  אחד  וחייל 
חברי  של  מותו  את  כאבתי  אחד  מצד 
ופציעת האחרים, ומצד שני שמחתי על 
שניצלו חיי; הרי הייתי אמור כמו כולם 
ההתעקשות  ורק  הקפה  בבית  לשהות 

על המכתב הצילה אותי.

ניצלו  הצבאי  השירות  "במהלך 
ההצלה  נס  השנייה  בפעם  פעמיים.  חיי 
היה  הצבאי  בבסיס  יותר.  מוחשי  היה 
בצורה  נפגשתי  איתו  יהודי  חבר  לי 
אם  ושאל  אלי  ניגש  אחד  יום  מעניינת. 
לו  החזרתי  טוב  יהודי  כמו  יהודי.  אני 
גילה  אז  או  לו.  מפריע  זה  אם  בשאלה 

סיפור חיים
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אך  יהודי,  בעצמו  שהוא  אוזניי  את 
סיפר  מהקנטות,  לסבול  שפחד  מכיוון 
אותו  נוצרי.  שהוא  ולחיילים  למפקדים 
יהודי הכיר משפחה יהודית במרחק של 
אחד  יום  מהבסיס.  קילומטר  ארבעים 
חג  מתקרב  מעט  ועוד  שהיות  לי,  הציע 
משפחה  לאותה  איתו  שאסע  החנוכה, 

לחג.

הייתי  שכן  הצעתו,  את  "דחיתי 
שהונח  רב-אחריות  בתפקיד  עסוק 
'תצא  התעקש.  הוא  אך  כתפיי,  על 
האחרון  באוטובוס  ותחזור  בצהריים 
עצמי  לבין  ביני  לי.  הציע  חצות',  של 
לא.  או  לנסוע  אם  בהתלבטות  הייתי 
באותו היום בו נסע אליהם, הודעתי לו 
שלא אוכל להצטרף אליו וברכתי אותו 
אך  הסירוב  על  הצטער  הוא  לשלום. 

הבין אותי. 

הרהורי  מעט  לא  לי  היו  "בדיעבד, 
אליו.  הצטרפתי  שלא  על-כך  חרטה 
לבסיס  הגיעה  מאוחרת  לילה  בשעת 
על  שהיה  שחייל  המצמררת,  הידיעה 
האוטובוס האחרון שיצא לכיוון הכפר, 
שהורידו  מחבלים  של  במארב  נתקל 
את  ורצחו  האלג'ירים  כל  את  ממנו 
החייל. הצטמררתי. זה האוטובוס שבו 
מצטרף  הייתי  אילו  לשוב  אמור  הייתי 

אליו..."

עליתי בגורל 
צבאי,  שירות  של  שנתיים  לאחר 
למדי.  מבולבל  לצרפת  משה  ר'  חזר 
פעיל  להיות  הפכתי  תשמ"ב  "בשנת 
רבות  דיברו  לבנון  מלחמת  אחרי  ציוני. 
על עייפות חיילי המילואים ואני עמדתי 
שעודד  צרפתי  ציוני  ארגון  בראש 
למשך  ארצה  לעלות  יהודים  צעירים 
חיילי  את  להחליף  כדי  ויותר  חודש 
המילואים בתפקידי לוגיסטיקה. הייתי 
נוסע בכל רחבי צרפת ונפגש ערב ובוקר 
להתגייס  שניאותו  צעירים  אלפי  עם 
יהודית.  פטריוטית  מתוך  למשימה 
הציעו  ישראל  בארץ  הצבא  ברשויות 
סירבתי  אך  יהודיים,  לא  גם  שאגייס 

בנחרצות".

את  משה  ר'  הכיר  תשמ"ד  בשנת 
יהודי  בית  הקימו  והם  סוזן  רעייתו 
התגוררה  סוזן  וישראל.  משה  כדת 
בשטרסבורג אליה הגיעה עם משפחתה 
לנישואין  הראשונה  בשנה  ממרוקו. 
והפכה  בעיר  חב"ד  לפעילות  התקרבה 
להיות פעילה נמרצת. היא לא החמיצה 

והייתה  שיעור,  או  התוועדות  אף 
אורחת קבועה בכינוסים. 

בנחרצות  התנגדתי  ימים  "באותם 
משה  ר'  מספר  החדשה",  לדרכה  רבה 
יהודי  מנהיג  הוא  הרבי  'אם  לב.  בגילוי 
מתיישב  לא  הוא  למה  כזה,  גודל  בסדר 
שוב  באוזניה  הקשיתי  ישראל?'  בארץ 
את  מניח  מענה  לקבל  זכיתי  ולא  ושוב 

הדעת. הייתי ציוני בדמי.

נסעתי  תשמ"ו  השבועות  חג  "לפני 
לסבב הרצאות שכנוע במסגרת עבודתי 
וכשחזרתי  לצה"ל,  מתנדבים  לגיוס 
נכונה לי הפתעה. רעייתי רכשה ארבעה 
לחצרות  לנסיעה  הגרלה  כרטיסי 
עשרה  זעום,  היה  המחיר  קודשנו. 
רשמה  כרטיס  כל  על  לכרטיס.  פראנק 
המשפחה.  מבני  אחד  של  שמו  את 
צלצל  הטלפון  הביתה  כשחזרתי 
לי  הודיעה  חב"ד  בית  של  והמזכירה 
חצרו  ל-770,  טיסה  בכרטיס  שזכיתי 
מופתע.  הייתי  מליובאוויטש.  הרבי  של 
יותר  מאוחר  שוב  שתתקשר  בקשתי 
לאחר שאשתי תגיע כדי לוודא שאין זו 

טעות.

התברר  הביתה,  חזרה  כשאשתי 
לא  הכרטיסים.  את  רכשה  אכן  שהיא 
אני  אך  ולשמחתה,  לאושרה  גבול  היה 
נעשה  מה  וצוהל.  שמח  פחות  הייתי 
ששנינו  סוכם  לבסוף  הקשיתי.  שם? 
נטוס יחד כאשר המטרה המוגדרת היא 
בית  אנשי  הגדול.  במטרופולין  טיול 
שבחזרה  בכך  הטיסה  את  התנו  חב"ד 
הביקור  ועל  התחושות  על  להם  נספר 
להגיע  תכננו  כך  משום  הרבי,  אצל 
ומיד  הרבי,  אצל  בודד  אחד  לביקור 
ארזנו  ימים  כמה  תוך  במסע.  להמשיך 
המטוס  על  ועלינו  המטלטלים  את 

שיעדו שדה התעופה קנדי בניו-יורק". 

פעם ראשונה במחיצת הקודש
בני  החליטו  השבועות  חג  בערב 
לשכונת  דרכם  את  לעשות  דמבין  הזוג 
קראון הייטס, שם התכוונו לעשות את 
היה  כשבתכניתם  הרבי,  במחיצת  החג 
לשוב לאחר מכן למנהטן לטיול שתוכנן 
ציני  מאוד  "הייתי  פרטים.  לפרטי 
מה  אבל  ב-770,  הביקור  לגבי  וספקן 
ששילמו  אלה  היו  חב"ד  אנשי  לעשות, 
בחג  לפחות  אז  הכרטיסים,  את  לנו 
החלטנו להתארח בשכונת הרבי ולספר 
לי  היו  לא  ראינו.  אשר  את  מכן  לאחר 
שחסידים  לעצמי  תיארתי  ציפיות.  כל 

מפריזים בהערצתם את הרבי.

ערבית,  תפילת  לפני  החג,  "בערב 
בית  ל-770.  שהגיעו  מהראשונים  הייתי 
שאני  בעוד  מיושן  נראה  היה  הכנסת 
הציפייה  מפלס  והדר.  פאר  דמיינתי 
בבית  היו  עמי  יחד  יותר.  עוד  ירד  שלי 
של  בודדות  עשרות  כמה  עוד  המדרש 
באחד  להתיישב  החלטתי  אנשים. 
אחרי  השלישית  בשורה  הכיסאות 
האווירה  הרבי.  של  התפילה  בימת 
לא  דבר  שום  ושקטה,  רגועה  הייתה 
שאני  האנשים  של  לצונאמי  אותי  הכין 
ואז,  דקות.  כמה  בתוך  לפגוש  עומד 
רבים  אנשים  הגיעו  יחסית,  קצר  בזמן 
הוזזתי  ולהידחף.  להיכנס  שהחלו 
לשלישי.  ומשני  לשני  אחד  ממקום 

הייתי די המום.

בקהל  באולם.  הס  הושלך  לפתע 
לתפילה,  נכנס  שהרבי  שעה  רחש  עבר 
יכולתי  לא  עמדתי  בו  מהמקום  אבל 
שמונה  תפילת  את  מאומה.  לראות 
עשרה עשיתי בישיבה. פשוט לא יכולתי 
בסוף  בכך.  רציתי  מאוד  אם  גם  לעמוד 
וכולם  להשתחרר  החל  הלחץ  התפילה 
לבית  ומי  לביתו  מי  החוצה,  יצאו 
מארחו. סוף סוף הרגשתי את העצמות 
פגשתי  סוזן  רעייתי  את  שלי.  המעוכות 

בחוץ וסיפרתי לה על תחושותיי.

על  סיפרתי  התארחנו  בו  בבית  גם 
הדוחק,  הדחיפות,  על  שחוויתי;  מה 
ומעל  החסידים,  של  הנימוס  חוסר 
והרבי  הרבי,  את  ראיתי  שלא   – הכול 
סיפרו  סביבי  העניין.  ליבת  הרי  הוא 
היה  ועז  הרבי,  על  ותשבחות  שירות 
נשטפתי  שאני  לא  ברבי,  להביט  רצוני 

הנסיעה שתוכננה כטיול בתפוח הגדול, 
הסתיימה במהפך בכל אורחות החיים
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כולם.  של  וההתלהבות  האמונה  בלהט 
הסדרים  לגבי  אותי  הדריך  המארח 
שהרבי  לי  סיפר  הוא  בבוקר.  למחרת 
נכנס לתפילה בעשר, ושאעמוד בכניסה, 

ולא אחשוב שוב על מקום ישיבה. 

באותן  שירד  שוטף  גשם  "בשל 
באיחור  ל-770  לכניסה  הגעתי  שעות, 
של כמה דקות. מיהרתי לרדת במדרגות 
כבר  המקום  הגדול.  המדרש  בית  של 
היה מלא מפה לפה. פתאום, כמו ביום 
חשבתי  באולם.  הושלך  הס  הקודם, 
שמונה  לתפילת  הגיעו  כבר  שכנראה 

לא  בתפילה.  אחר  לקטע  או  עשרה 
תיארתי לעצמי שהיהודי המבוגר שצעד 
כשראיתי  אך  בעצמו.  הרבי  הוא  לידי, 
ניצלתי  שביל,  לו  פותחים  שהחסידים 
זאת בשבריר של רגע, וצעדתי אחריו עד 
מטרים  אותי  עצרו  הרבי  של  שמלוויו 

ספורים מהבמה. 

מרחק  עמדתי  התפילה  כל  במשך 
לחזות  ויכולתי  הרבי  של  מהבמה  קצר 
הייתה  זו  והליכותיו.  בתנועותיו  בו, 
את  שראיתי  בחיי  הראשונה  הפעם 
פעם  ראיתי  בצרפת,  לכן  קודם  הרבי. 
אבל  בצעירותו,  הרבי  של  תמונה  אחת 
יותר מכך סירבתי שוב להביט בתמונות 

שלו. זה היה נראה לי חסר משמעות.

התפללתי  ולא  כמעט  האמת,  למען 
מוחלט.  בהלם  הייתי  תפילה.  באותה 
שחשבתי,  מה  שכל  הרגשתי  אחד  ברגע 
בריאה  נעשיתי  כמו  לו;  ונעלם  התנדף 
שינה  הרבי  של  אחד  מבט  חדשה. 
העילאית  התחושה  את  זוכר  אני  אותי, 

שחשתי, קשה להסביר אותה...

לבית  התפילה  אחרי  כשנכנסתי 
וכמעט  היה  איך  נשאלתי  מארחיי, 
מהתרגשות.  פי  את  לפצות  יכולתי  לא 
המיוחדת.  החוויה  על  פה  בכל  הודיתי 
ונעלמו  נמוגו  והסקפטיות  הציניות  כל 
שמחה  כמובן  רעייתי  רגעים.  באותם 
על  לי  סיפרו  כשהמארחים  וצהלה. 
אחר  למחרת  שתתקיים  התוועדות 
שמחתי  החג,  מוצאי  תוך  אל  הצהריים 
עוד  לי  שיש  הרגשתי  גבולות.  ידעה  לא 
אחמיץ  ולא  הרבי  את  לראות  הזדמנות 

זאת. 

הראשונים,  בין  הגעתי  ל-770, 
ותפסתי מקום מול בימת ההתוועדויות. 
את  לעזוב  התבקשתי  הזאת  בפעם  גם 
קבועים.  מקומות  היותם  בשל  המקום 

מצאתי את עצמי עובר ממקום למקום 
אחד  על  עומד  עצמי  את  שמצאתי  עד 
נכנס,  כשהרבי  מאחור.  השולחנות 
דיבר  הרבי  באולם.  דממה  נוצרה 
שאני  אימי  שפת  שזו  ולמרות  באידיש, 
את  לשמוע  יכולתי  לא  היטב,  מבין 
שהגיעו  מילים  שברי  רק  אלא  הדברים 

לאוזניי. 

מיד  שעברו  קטנות  פלסטיק  כוסות 
ליד הגיעו גם אליי. מדי פעם בפעם עצר 
'לחיים'  ואמר  דיבורו  שטף  את  הרבי 

עם הקהל. 

מעמד  החלה  ערבית,  תפילת  לאחר 
כיצד  אותי  הדריכו  ברכה'.  של  'כוס 
מסוים  ובשלב  לעשות,  ומה  להגיע 
מול  הכוס  עם  עומד  עצמי  את  מצאתי 
ואמרתי  לרבי  הכוס  את  הגשתי  הרבי. 
שרה".  בן  "משה  אותי,  שהדריכו  כפי 
ובירך  גדולה  בשמחה  שרוי  היה  הרבי 
הרעש  והצלחה".  ב"ברכה  אותי 
גם  ברכה  מהרבי  וביקשתי  גדול  היה 
לעלייה ארצה. הרבי בירך אך ההמולה 
את  אשמע  שלא  גרמו  והדחיפות 
נדחף  עצמי  את  מצאתי  ומיד  הדברים, 
לטעום  לרעייתי  נתתי  בחוץ  החוצה. 
החלטנו  היום  באותו  וכבר  מהיין 

שחב"ד היא דרכנו.

מובן שכל התוכניות לטיולים נגוזו. 
למחרת עמדנו במעמד חלוקת הדולרים 
שבאו  העולם  מכל  יהודים  אלפי  כמו 
מול  כשעמדתי  הרבי.  ברכת  את  לבקש 
לי  הגיש  הרבי  לבי.  את  שטחתי  הרבי, 
דולר לברכה ואמר באידיש "צו געזונט" 
דולר  שלושים  לי  והעניק  לבריאות)   =)
כדי לערוך התוועדות בשטרסבורג בשל 
היותי הזוכה בגורל. אני זוכר שפתאום 
הרבי  מדוע  לרעייתי  שהסברתי  זה  אני 
יש  שבניו-יורק  מכיוון  ארצה,  עולה  לא 

סיפור חיים

40   • כ"ח אדר א' ה‘תשע“א

  בימים אלה משמש ר' משה כנציג של חברה צרפתית

שעובדים  גדולים  ופרוז'קטורים  למנורות-רחוב  גדולה 

שלו  בפגישות  לחשמל.  חלופה  המהווה  הרוח  אנרגיית  על 

אדוננו'  'יחי  כיפת  עם  משה  ר'  מגיע  ויזמים,  קבלנים  עם 

גדולה שמעטרת את ראשו. פעמים רבות שבמהלך הפגישות 

העסקיות הוא נשאל שאלות על אמונה בביאת משיח ובחיוכו 

מסוג  אור  על  בסבלנות  ומסביר  עומד  עצמו  את  מוצא  הוא 

אחר – אור של משיח. 
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השתנתה  עולמי  תפיסת  כל  עבודה...  הרבה  לו 
לא  זה  לי,  להסביר  שניסו  כמה  לקצה.  מקצה 

התקבל, עד שהגעתי בעצמי ל-770.  

הדבר היחיד שלא הבנתי והיה עבורי כחידה, 
אנשים  בריא.  שאהיה  אותי  בירך  הרבי  למה 
של  קודשו  מפי  היוצאת  מילה  שכל  לנו  הסבירו 

הרבי, היא מחושבת ומדויקת, והרי אני בריא. 

לאחר  שנה  בדיוק  הובנו  הרבי  של  דבריו 
בשכונת  הקליטה  במרכז  גרנו  כשכבר  מכן, 
חג  לאחר  בלבד  יממה  זה  היה  בירושלים.  גילה 
השבועות, סבלתי מהרעלת קיבה חמורה שסיכנה 
כשלג.  חיוור  היה  וגופי  התנפח  ראשי  חיי.  את 
הרופאים  האחרונים.  רגעי  הם  שאלו  חשבתי 
התסמינים  נובעים  ממה  ידעו  לא  צדק"  ב"שערי 
מעקב  לאחר  יותר.  עוד  אותי  שהבהיל  מה  הללו, 
ממושך שוחררתי הביתה כשהם מציינים במכתב 

השחרור שזו בעיה וויראלית שתחלוף מאליה. 

והתעצמה;  הלכה  רק  שהמחלה  לעשות  מה 
פרטית,  בהשגחה  גופי.  בכל  חולשה  הרגשתי 
במרכז הקליטה התגורר עולה חדש נוסף מצרפת 
לו  קראה  רעייתי  ילדים.  ברפואת  שהתמחה 
שמדובר  קבע  מקיפות  בדיקות  ולאחר  בדחיפות 
את  שהרגיעה  זריקה  נתן  הוא  קשה.  בהרעלה 

המצב עד שזה נעלם כלא היה.   

חזר  והכול  ממצבי  שהבראתי  אחרי  "רק 
לכן  קודם  בדיוק  ששנה  נזכרתי  בשלום,  למקומו 
את  משה  ר'  חותם  בריא",  שאהיה  הרבי  ברכני 

סיפורו בהתרגשות.

מקדים  הוא   ,770 עבורו  מסמל  מה  לשאלתי 
דעתו  את  מחווה  והוא  משפיע  או  רב  שאינו 
ואבנים,  קירות  לא  זה   770" בלבד:  האישית 
770 זה החסידים, זה הביחד של כולם, זה אלפי 
יודע  חסיד  כל  בו.  שנאמרו  ומאמרים  שיחות 
קדם  בימי  נזכר  הוא  אזי  ל-770,  מגיע  שהוא 
עמד  כאן  התקשרות;  של  לרגש  אותו  שמעוררים 
הכיר  כאן  הזאת,  השיחה  את  אמר  הרבי  כאשר 

את פלוני, שם, קיבל החלטה טובה"...

עוסק ב'אורות'
תשובתו  לשלומו,  משה  ר'  את  כששואלים 

הנצחית היא "אני מחכה למשיח". 

חברה  של  כנציג  משה  ר'  משמש  אלה  בימים 
ופרוז'קטורים  למנורות-רחוב  גדולה  צרפתית 
המהווה  הרוח  אנרגיית  על  שעובדים  גדולים 
קבלנים  עם  שלו  בפגישות  לחשמל.  חלופה 
אדוננו'  'יחי  כיפת  עם  משה  ר'  מגיע  ויזמים, 
במהלך  רבות  פעמים  ראשו.  את  שמעטרת  גדולה 
הפגישות העסקיות הוא נשאל שאלות על אמונה 
בביאת משיח ובחיוכו הוא מוצא את עצמו עומד 
של  אור   – אחר  מסוג  אור  על  בסבלנות  ומסביר 

משיח. 
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ליובאוויטש 
בלודמיר  

בה  אוקראינה-פולין,  גבול  על  עיר   – בלודמיר  ליובאוויטש  קהילת  על  מרתקת  סקירה 
ביקרו גדולי החסידות החל מהבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן ועד ביקורו של אדמו"ר הריי"צ 

בדור הקודם. עיר שבה התנהלו למופת חיי קהילה חב"דית פורחת • פרק ראשון 

מאת שניאור זלמן ברגר

הילדים "ע היינו  ערב  ת 
של  בשטיבל  מתכנסים 
'ליובאוויטשער  אבא, 
אנשי  של  שטיבל' 
בין  השטיבל  בפינת  יושב  אני   .. חב"ד 
הנערים  כל  עם  ומקשיב  השמשות 
הוא,  הישיש.  ברוך  רב  של  לסיפוריו 
מקשיבים  ובשובו  לרבי  נוסע  ברוך,  ר' 
אליו כל נכבדי השטיבל. עד היום עולים 
בי סיפוריו של ר' ברוך על הבעש"ט ועל 
שבתו של ר' שניאור זלמן הקדוש בבית 

הסוהר ופגישתו עם הצאר".

מנעוול  זכרונות  אלו  אין  לא. 
או  מקרעמנצ'וג  לא  גם  החסידית, 
מקהילת  זכרונות  שביבי  אלו  דיסנא, 
בעיר  שהייתה  המפוארת  ליובאוויטש 
ואוקראינה.  פולין  גבול  שעל  לודמיר 
העיר  יהודי  זכו  שונים  מקורות  לפי 
את  וארוכים  קצרים  לזמנים  לארח 
בעל  סגל),  הלוי  דוד  (רבי  הט"ז  בעל 
טוב,  שם  הבעל  טוב',  יום  ה'תוספות 
רבי  הקדושים  האחים  הזקן,  אדמו"ר 
מקרלין  אהרן  רבי  זושא,  ורבי  אלימלך 

ותלמידו רבי שלמה מקרלין. 

קהילה  התפתחה  זו  בעיר 
ליובאוויטשית אשר תולדותיה אינה מן 
המפורסמות. בעזרת יומן כ"ק אדמו"ר 
וזכרונות  מסמכים  ובסיוע  הריי"צ, 
הקהילה  לחיי  לשוב  ננסה  נוספים, 
בעיר  שהתקיימה  הליובאוויטשית 

רבים  תמימים  צמחו  ממנה  לודמיר, 
תמימים'  ב'תומכי  ללמוד  שזכו  ומהם 

בליובאוויטש.

ביקור אדמו"ר הזקן בלודמיר
כיום  הנקראת  לודמיר  העיר 
שוכנת  וולינסקי",  "וולודימיר 
פולין  לגבול  הסמוך  ווהלין  במחוז 
העיר  עברה  הדורות  במשך  אוקראינה. 
היתה  האחרונים  ובדורות  ליד  מיד 
טרום  בתקופת  אוקראינה.  בשטח 
בשטח  שכנה  השניה,  העולם  מלחמת 
נסובים  זו  בכתבה  הזכרונות  פולין. 
העולם  מלחמת  שבין  התקופה  על 

הראשונה למלחמת העולם השנייה. 

השניה  העולם  מלחמת  בתחילת 
בשנת תרצ"ט, סופחה לודמיר לרוסיה, 
ובהמשך נכבשה על ידי הנאצים. בשנת 
האדום  הצבא  חיילי  אליה  שבו  תש"ד 
לאחר  רוסיה.  לשליטת  שבה  והעיר 
הפכה  תנש"א,  בשנת  הפרסטרויקה, 
שהכריזה  מאוקראינה  חלק  להיות 

עצמאות.

היהודית  הקהילה  כי  לנו  ידוע 
לתשע  קרוב  לפני  בלודמיר  נוסדה 
מאות שנה אך לא ידוע לנו מתי הוקמה 
הקהילה הליובאוויטשית בעיר. מאגרת 
ללמוד,  ניתן  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  שכתב 
שהה  שנים,  רל"ח  לפני  אדר  בחודש  כי 

נכתב  וכך  קצר.  זמן  למשך  זו  בעיר 
בפתח המכתב: "יום א' תשא את ראש 
עצמו  המכתב  לאדמיר".  תקל"ג  ב"י 
מוען אל רבי אברהם המלאך, בן המגיד 
כי  מציין  הזקן  ואדמו"ר  ממזריטש, 
הגיע לעיר כבר בערב שבת קודש פרשת 
המלאך  אברהם  רבי  אל  וישוב  תצווה 
נכתב  המכתב  הבאה.  שבת  לקראת 
נפגש  אדמה"ז  כי  עולה  ממנו  ברמזים, 
לסייע  היה  שאמור  קדוש  יהודי  עם 

לרבי אברהם המלאך.

ליובאוויטשער שטיבל 
כי  מסופר  לודמיר"  "פנקס  בספר 
הראשונה  העולם  מלחמת  לפני  עוד 
ליובאוויטש',  'שטיבל  בעיר  היה  כבר 
ולאחריה  זו  מלחמה  בימי  נהרס  אך 
נמנה  לודמיר'  ב'פנקס  מחדש.  נבנה 
לובביטש"  חסידי  של  הכנסת  "בית 
והחשובים  הגדולים  המדרש  בתי  בין 
גדל  אשר  מלצר  יהושע  מר  העיר.  של 
מתפללי  על  נמנה  ואביו  בעיר  בילדותו 
זכרונות  שביבי  העלה  הכנסת,  בית 

מהשטיבל של חסידי ליובאוויטש:

מתכנסים  הילדים,  היינו,  ערב  "עם 
ליובאוויטשער  אבא.  של  בשטיבל 
זה  היה  חב"ד...  אנשי  של  שטיבל" 
העיר  טובי  את  מנה  אשר  השטיבל, 

מלמדניה ומחכמיה". 
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שהיו  שונים  חוגים  מונה  הוא  כאן 
מי  את  ומזכיר  בשטיבל  להתפלל  באים 
"הרב  מחדש:  הכנסת  בית  את  שבנה 
שמואל אינגבר, איש התפעלות ודבקות 
הנוער  עם  רוקד  היה  אשר  חסידית, 
בשמחת תורה עד כלות הנפש. ביוזמתו 
בימי  מחדש  השטיבל  נבנה   – הוא 

המלחמה העולמית הראשונה".

לתפילות  געגועים  מביע  מלצר  מר 
החסידיים ששמע בשטיבל:  ולסיפורים 
"שם היו במוספי שבת ובימים הנוראים 
עובר לפני התיבה רב אלתר שמש, שאת 
אני  והנה  היום...  עד  זוכר  הנני  ניגוניו 
בין-השמשות  השטיבל  בפינת  יושב 
של  לסיפוריו  הנערים  כל  עם  ומקשיב 
רב ברוך הישיש. הוא ר' ברוך נוסע לרבי 
מקשיבים  ובשובו  הרש"ב],  [אדמו"ר 
אליו כל נכבדי השטיבל. עד היום עולים 
בי סיפוריו של ר' ברוך על הבעש"ט ועל 
של  שבתו  על  [אדמוה"ז],  הקדוש  הרב 
הסוהר  בבית  הקדוש  זלמן  שניאור  ר' 

ופגישתו עם הצאר".

דמויות חב"דיות בלודמיר
כיהן  צירלסאהן  יצחק  יוסף  הרב 
בערך.  תרס"ה  משנת  בלודמיר  כמו"צ 
הוא היה בקשר אמיץ עם ליובאוויטש, 
חב"ד  חסיד  היה  אף  הנראה  וככל 
הרבה  נמצא  לא  בכתובים  בעצמו. 

מגלה  אליו  קצר  מכתב  אבל  אודותיו, 
טפח.

מזכיר  לו  כתב  תרס"ז  באדר  בכ' 
קאפיל  יעקב  ר'  הריי"צ  אדמו"ר 
חב"ד,  כולל  כספי  אודות  זעליקסאהן 
לודמיר  יהודי  של  התרומות  שאת 
שם  על  חב"ד  לכולל  לשלוח  עליהם 
מחברון  סלונים  דובער  מרדכי  הרב 
המזכיר  רחל).  מנוחה  הרבנית  של  (בנה 
מדגיש כי בקשה בנוסח זהה נשלחה אל 
דהיינו  כסלו,  בי"ט  כבר  צירלסון  הרב 
נתקבלה  לא  אך  קודם  חודשים  שלושה 
כל תשובה. כעת מבקש להזדרז ולהשיב 
הרש"ב  שאדמו"ר  שבעת  בכדי  בנידון 
לחו"ל,  מנסיעה  לליובאוויטש  ישוב 

יוכל לקבל תשובה ברורה בנושא זה. 

בקשה  המכתב,  של  השני  בחלק 
"הבטחתם  מלודמיר:  לתרומות 
בכל  נא  ישתדל  מעירם,  להוסיף 
ועתה  מאד,  עצום  הדוחק  כי  האפשר, 
(מבית  ובאין"  ממשמשין  הפסח  ימי 
מטרה  לאיזו  ברור  לא  מא).  ע'  הגנזים 
או  הישיבה  על  מדובר  אם  התרומה, 

אולי לבית הרב. 

גדול  גאון  היה  צירלסאהן  הרב 
מגדולי  רבים  עם  שו"ת  בקשרי  ועמד 
הרוגאטשובי  הגאון  וביניהם  דורו 
הותיר  מקובנא.  אלחנן  יצחק  והרב 
בשם:  וקראו  ידו  בכתב  ספר  אחריו 
היה  כבר  הספר  הלכה",  בדבר  "יוסף 

עליו  שקיבל  לפני  לא  לדפוס  מוכן 
הרב  ובהם:  הרבנים  מגדולי  הסכמות 
דליובאוויטש,  מו"ץ  יאקובסאהן  דוד 
של  רבה  קאזעווניקאו  וואלף  הרב 
לייב  יהודה  והרב  יקטרינוסלב 
ברור  (לא  קישנב  של  רבה  צירלסאהן 
מורכב  ספרו  משפחתי).  קשר  יש  אם 
משני חלקים: בחלקו הראשון ביאורים 
דעה  יורה  ערוך  בשולחן  ותשובות 
הזקן  אדמו"ר  בדברי  ביאורים  הכולל 
בחלק  דרוש.  ובסופו  צדק'   וה'צמח 
התורה  חלקי  פי  על  חידושים  השני 

פרד"ס ומוסר. 

•      •      •

בהומיל  נולד  מגידסון  יצחק  הרב 
מגידסון  זאב  הרב  לאביו  תרנ"ח  בשנת 
הנודע  החסיד  משפחת  בית  מול  שגר   –
בגר,  כאשר  דוכמן.  יואל  מרדכי  הרב 
'תומכי  בישיבת  ללמוד  יצחק  הרב  נסע 

תמימים' בליובאוויטש.  

מרוסיה  לצאת  הצליח  יצחק  ר' 
הרב  בת  את  לאישה  נשא  שם  לפולין, 
החסיד  של  בנו  הורביץ,  מענדל  מנחם 
חב"ד  מראשי  הורביץ  יוזיק  יוסף  הרב 
שגייס  שד"ר  היה  יצחק  ר'  בוורשה. 
ישיבות  ועבור  'מעמד'  עבור  כסף 
יותר  בשנים  בפולין.  תמימים'  'תומכי 
מאוחרות מונה לרב בלודמיר. הוא היה 

תלמיד חכם גדול ואישיות מכובדת.  

מימין: העיר לודמיר. התמונה צולמה בשנת תרע"ה. משמאל - למעלה: בית כנסת בלודמיר (תרע"ז). למטה: התלמוד תורה לו סייע הרב טקץ'
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•      •      •

בלודמיר  נולד  טקץ'  דובער  הרב 
התחתן  אולם  חב"דית,  לא  למשפחה 
אליהו  אברהם  הרב  בת  ויטה  מרת  עם 
לוקאץ',  הסמוכה  מהעיר  חב"ד  חסיד 
בלודמיר.  לגור  המשיך  נישואיו  ולאחר 
עם הזמן התקרב לחב"ד ושימש כשד"ר 
בפולין.  תמימים'  'תומכי  ישיבת  של 
התווך  מעמודי  לאחד  נהיה  הזמן  עם 
כפי  בלודמיר,  ליובאוויטש  קהילת  של 

שיפורט לקמן. 

בחברות  פעיל  עסקן  היה  כן  כמו 
רבות  פעל  הוא  בעיר.  חסד  וארגוני 
אצל השלטונות לטובת היהודים, לימד 
יעקב',  'בית  ספר  ובבית  תורה  בתלמוד 
החברא  למען  נדרשות  בפעולות  ונקט 

קדישא וארגון שומרי שבת. 

מנהל  בדאנסקי  הכהן  אליעזר  ר' 
עסקן  "היה  עליו:  כתב  תורה  התלמוד 
נלהב בעד התלמוד תורה, ובמשך שנים 
המוסד  עבור  רב  עמל  הקדיש  רבות 
בידו  עלה  הרצינית  לעבודתו  והודות 
הגלים  את  ולדחות  מעמד  להחזיק 
עלולים  שהיו  הזמן  פגעי  של  השוטפים 

בעירנו  תשב"ר  שערי  לסגירת  לגרום 
בידו  הצליח  ה'  שחפץ  אלא  עוד  ולא 
ולהעמידה  תורה  התלמוד  דגל  להרים 
על פסגת רום המעלות, אי לזאת נחשב 
ישרו  לאדם  להגיד  קדוש  לחוב  לנו 

שאמרינו לפעלא טבא יישר חיילא".

שומרי  חברת  במסגרת  פעל  רבות 
וחיזק  הרצה  תדיר  ובאופן  והדת  שבת 
בענין שמירת שבת והדת, וכמה פעמים 
לחזק  בכדי  אסיפות  בעצמו  אירגן  אף 
שבת  בשמירת  בלודמיר  היהודים  את 

בפרט ושמירת מצוות בכלל.

הקודש,  לארץ  עלה  תרצ"ה  בשנת 
וכיהן כרב בתל אביב.  

השליח שבא לעיר 
בשליחות מיוחדת

לארח  לודמיר  זכתה  תרצ"א  בקיץ 
הריי"צ,  אדמו"ר  מטעם  מיוחד  שליח 
גוראריה,  זלמן  שניאור  הרב  הוא  הלא 
אשר נשלח לכמה עיירות בחבל וואהלין 
וחסידות,  נגלה  לימוד  על  לעורר  כדי 
כמו גם לבדוק היכן ניתן לייסד באיזור 
נסיעה  תמימים'.  'תומכי  ישיבת  זה 
אדמו"ר  לנסיעת  הכנה  כעין  היתה  זו 
בקיץ  זה  באיזור  לביקור  הריי"צ 

תרצ"ב. 

לודמיר  עלתה  נסיעותיו,  כדי  תוך 
'תומכי  ישיבת  לייסד  כמועמדת 
לבסוף,  אולם  בתחומה,  תמימים' 
לא  ובלודמיר  בוואהלין  הישיבה  ייסוד 
שלח  אשר  הדו"חות  מתוך  לפועל.  יצא 
שקיבל,  והתשובות  הריי"צ  לאדמו"ר 
ליובאוויטש  חסידי  על  ללמוד  ניתן 

בלודמיר ובעיירות באיזור.

הגיע  אב  במנחם  כ"ג  חמישי  ביום 
הגיע  בטרם  עוד  ללודמיר.  הרש"ז 
יהיה  ניתן  שלא  דעתו  הביע  כבר  לעיר 
תמימים'  'תומכי  ישיבת  בעיר  להקים 
ישיבה  בה  נמצאת  שכבר  העובדה  בשל 
ובא  טרח  כן  פי  על  אף  המוסר.  בשיטת 
הריי"צ.  אדמו"ר  של  הציווי  מפני  לעיר 
את  לברר  שהחל  אלא  זאת,  אף  לא 
על  לו  הובהר  מהרה  עד  לעומק.  הנושא 
רוצים  אינם  הם  כי  המקום  יהודי  ידי 
שבשיטת  זו  הקיימת,  הישיבה  את 
בה  הקיים  הסדר  חוסר  בשל  המוסר, 
החל  כאשר  שונים.  חסרונות  ועוד 
ישיבת  להקמת  אפשרות  על  לשוחח 
הצעתו  התקבלה  תמימים',  'תומכי 
ברצון רב, ובעיקר בקרב חסידי ראדזין 

הגרים בעיר. 

הגיע  לעיר,  הגיעו  אחרי  יום 
לשהות  כדי  מראדזין  האדמו"ר  אליה 
כי  לציין  [יש  ימים  שבוע  במשך  בה 
קרבת  הייתה  לרש"ז  האדמו"ר  בין 
משפחה. אחות האדמו"ר היתה רעייתו 
הרב  של  אחיו  גורארי'  הערשל  הרב  של 
שניאור זלמן]. האדמו"ר שמע מהשליח 
תמימים'  'תומכי  להקים  היוזמה  על 
בעיר, והוא נתן את הסכמתו ואף הורה 
שאפשר  מה  בכל  לסייע  בעיר  לחסידיו 

להקים את הישיבה. 

של  אסיפה  ארגן  גוראריה  הרב 
והללו  לודמיר,  תושבי  חב"ד  חסידי 
הסכימו כמובן להקמת ישיבה חב"דית. 
כאשר  פנים  שהחמיצו  מהם  היו  אמנם 
לשכור  תדאג  הישיבה  שהנהלת  שמעו 
'ימים'  יאכלו  התמימים  אולם  מבנה, 
התברר  כאשר  אולם  בתים,  בעלי  אצל 
אחריות  עצמו  על  שיקח  מי  שאין 
הסכימו  מסודר,  אוכל  חדר  להחזיק 

החסידים גם לכך. 

לודמיר כמו ירושלים
הרב  מספר  הרבי,  אל  במכתבו 
החסידים  של  הטוב  מצבם  על  גורארי' 
בעיר  המצב  לעומת  גם  טוב  בלודמיר, 

הסמוכה קאוועל:

"בכלל המצב דאנ"ש שלנו בפה הוא 
מבקאוועל,  מאוד  הרבה  נעלה  באופן 
קודם  קודש  בשבת  בלומדי  בפה  כי 
שני  לערך  היו  תורה...  ליקוטי  התפילה 
מניינים שמבינים ואפשר עוד יותר, וכן 
וישנו  בבוקר,  קודש  שבת  בכל  הסדר 
איני  לזה  הסיבה  בכלל  לדבר.  מי  עם 
יודע אם מפני כי בפה יש תמים הנקרא 
לומד  והוא  טקץ'],  דובער  [הרב  בערצע 
ובכלל  קודש,  בשבת  תורה'  'ליקוטי 
אפשר שהוא המחזק, או מפני כי בכלל 
וחרדים,  מחסידים  עיר  היא  לודמיר 
ירושלים,  כמו  הוא  וואהלין,  ערך  לפי 
בפה  נמצאים  חסידים  בתי  הרבה  כי 
לפרקים  בפה  באים  שלהם  ואדמו"רים 
בלבושי  הולכים  הרבה  ובפה  לבקר...  
לחרדים...  סימן  נקרא  הוא  אשר  פולין 
היום  כל  לומדים  בפה  תורה  התלמוד 
כלל  פולין  ולשון  ארוך]  לימודים  [יום 

לא [לומדים]".

הרב  פורש  הזה,  התיאור  אחרי 
האם   - השונים  הצדדים  את  גורארי' 
כדאי להקים ישיבה בלודמיר ואז יתכן 
להקים  או  תסגר,  המקומית  שהישיבה 
בה  שאין  למרות  קאוועל  בעיר  ישיבה 

מלודמיר ל'תומכי תמימים'

שמעיין  מי 
התמימים'  ב'ספר 
כמה  ימצא 
ישיבות  תלמידי 
תמימים'  'תומכי 
מלודמיר.  שהגיעו 
כמה  גם  היו 
בישיבת  שלמדו 
תמימים'  'תומכי 
טש,  י ו ו א ב ו י ל ב
המפורסם  כאשר 
הרב  הוא  שבהם 

אביו  גופין.  אהרן 
אך  אלכסנדר,  חסיד  היה  גופין  ברוך  הרב 
לחסיד  הפך  אליהו,  אברהם  הרב  הגדול,  אחיו 
שכנע  יותר,  מבוגר  שהיה  והוא  ליובאוויטש 
את אחיו הצעיר ללמוד בליובאוויטש. ר' אהרן 
לפרקו,  וכשהגיע  בליובאוויטש  למד  אכן  גופין 

הקים משפחה חסידית חב"דית. 

לאחר מלחמת העולם השניה, יצא מרוסיה 
התלמוד  את  וניהל  ייסד  חב"ד  בכפר  התיישב 
אביהם  הוא  גופין  אהרן  ר'  במקום.  תורה 
הרב  ויבלחט"א  ע"ה  גופין  ישעי'  הרב  של 
החב"דיות  גופין  משפחות  ראשי   – גופין  ברוך 

המוכרות. 

מלודמיר ל'תומכי תמימים'

שמעיין  מי 
התמימים'  ב'ספר 
כמה  ימצא 
ישיבות  תלמידי 
תמימים'  'תומכי 
מלודמיר.  שהגיעו 
כמה  גם  היו 
בישיבת  שלמדו 
תמימים' 'תומכי 

טש,  י ו ו א ב ו י ל ב
המפורסם  כאשר 
הרב  הוא  שבהם 

אביו  גופין.  אהרן 
אך  אלכסנדר,  חסיד  היה  גופין  ברוך  הרב 
לחסיד  הפך  אליהו,  אברהם  הרב הגדול,  אחיו 
שכנע  יותר,  מבוגר  שהיה  והוא  ליובאוויטש 
את אחיו הצעיר ללמוד בליובאוויטש. ר' אהרן 
לפרקו,  וכשהגיע  בליובאוויטש  למד  אכן  גופין 

הקים משפחה חסידית חב"דית. 

לאחר מלחמת העולם השניה, יצא מרוסיה 
התלמוד  את  וניהל  ייסד  חב"ד  בכפר  התיישב 
אביהם הוא  גופין  אהרן  ר'  במקום.  תורה 

הרב  ויבלחט"א  ע"ה  גופין  ישעי'  הרב  של 
החב"דיות  גופין  משפחות  ראשי   – גופין  ברוך 

המוכרות. 

הרב אהרן גופין

היסטוריה חב"דית
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בזה  לדון  מוסיף  הוא  רבים.  חסידים 
כשהוא מוסיף צדדים לכאן ולכאן. 

אדמו"ר  אל  והמכתבים  הדיונים 
גם  נמשכו  הישיבה  בענין  הריי"צ 
לרב  שסייע  מי  הבאים.  בשבועות 
גוראריה היה רב העיר הרב מורגנשטרן. 

שמריו,  הנאמן לא שקט על  השליח 
בכדי  הכל  עשה  בעיר,  שהתעכב  ובזמן 
ושיעורי  תורה  שיעורי  בייסוד  להרבות 
קבוע  תניא  שיעור  ייסד  הוא  חסידות. 
בשטיבל  (כנראה  ערבית  תפילת  לאחר 
מגיד  היה  בעצמו  כשהוא  ליובאוויטש) 
את  יעזוב  שכאשר  סוכם  זמני.  שיעור 
כץ.  דב  הרב  מקומו  את  ימלא  המקום, 
כמו כן סוכם להקים שיעור ב'עין יעקב' 
בספר  המובא  כפי  וערבית,  מנחה  בין 

התניא.

אדמו"ר  השיב  ששיגר  מכתביו  על 
ישיבה  להקמת  בנוגע  בפירוט.  הריי"צ 
אין  ברור:  היה  המענה  בלודמיר, 
או  קיימת  לישיבה  להפריע  הכוונה 
המסקנה  אחרת.  ישיבה  עם  להתחרות 
הקמת  שולל  הריי"צ  אדמו"ר  ברורה – 

ישיבת 'תומכי תמימים' בלודמיר.

בנושא זה גם כתב אדמו"ר הריי"צ 
(אג"ק  בלודמיר  לאנ"ש  ברור  באופן 

אדמו"ר הריי"צ חלק ט"ז עמוד רלה):

"ב"ה, בדר"ח אלול, תרצ"א

מאריענבאד

בעי"ת  אשר  ידידינו אנ"ש שי'  אל 
לאדמיר יע"א, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מבית  הגבאים  מכתב  על  במענה 
על  שי'  אנ"ש  בשם  חב"ד  התפלה 
הנה  במחנם,  הישיבה  התיסדות  אדת 
החשוב  תלמידנו  הציר  שילוח  מטרת 
זלמן  שניאור  מוה"ר  הרב  נעלה  והכי 
אנ"ש  ידידינו  את  לבקר  היתה  שי' 
וואהלין  שבערי  התורה  ומוסדות  שי' 
מקום  איזה  פרטיות  ידיעות  ולקבץ 
מתאים ביותר ליסד שם ישיבת תומכי 
חלילה  כוונתי  היתה  ולא  תמימים, 
הקימת  שתהיה  ישיבה  באיזה  לנגוע 
להגדיל  רק  היא  עבודתנו  וכל  מכבר, 

תורה ולהאדירה.

חיים  שפעת  להם  ישפיע  והשי"ת 
וברכה מרובה בתוך כלל ידידינו אנ"ש 

שי' ובתוך כלל אחב"י שי'. 

הדו"ש ומברכם".

הקמת  ברורה,  כה  תשובה  לאחר 
ישיבת 'תומכי תמימים' בלודמיר ירדה 

מהפרק. 

גוראריה  הרב  המשיך  במכתביו 
בלודמיר,  חב"ד  חסידי  על  לפרט 
על  רבות  למדים  אנו  מהם  מכתבים 

הקהילה החב"דית בעיר:

דשם  בכלל  שאנ"ש  לבד  "בלודמיר 
מקושרים,  ויותר  תורה  בעלי  יותר  הם 
כמו  אברכים  איזה  שם  יש  זאת  לבד 
אברהם  ור'  שאפיר  משה  אברהם  ר' 
ר'  והעיקר  שמים]  [יראי  י"ש  האפמאן 
תמיד  המחזק  הוא  אשר  טקאץ',  דוב 
קודש  בשבת  לומד  והוא  המעורר  והוא 
ילמוד  ועתה  תורה,  ליקוטי  בבוקר 
עין  ללמוד  התחילו  גם  תניא,  עמהם 
כי  יתקיים  אם  יודע  איני  אך  יעקב, 
יעקב  עין  הספרי  להם  אין  כי  כתבו 

כפולים [בשביל כל משתתפי השיעור].

לודמיר  "אודות  המכתב:  ובהמשך 
שם  דאנ"ש  מצב  בכלל  כי  כתבתי 
שם  הוא  וואהלין  ערי  שארי  ערך  לפי 
בעלי  בכלל  שם  יש  מעולה,  היותר 
בפני  לומדים  אחדים  וחרדים,  תורה 
אך  קודש,  ובשבת  בוקר  בכל  עצמם 
שלנו  המדרש  בבית  שיעור  אין  ברבים 
ועתה  שבת,  תורה'  ה'ליקוטי  אם  כי 
מעריב.  אחר  ערב  בכל  תניא  גם  יהיה 
אם  כי  בחורים',  'תפארת  אין  בהעיר 
כמעט בכל בתיה חסידים דשם לומדים 
ונערים  בחורים  שם  יש  ובכלל  שיעור, 
שלומדים  מה  לבד  גמרא  מבינים  אשר 

בהישיבה דשם. 

כתב  הריי"צ  אדמו"ר  לבקשת 
בעת  בעיר  פעולותיו  על  גם  הרש"ז 

שהותו:

קודש  בשבת  דא"ח  שם  "חזרתי 
שבת,  קבלת  קודם  בערב  שהייתי 
תורה'  ה'ליקוטי  לבד  סעודות,  ולשלוש 
ובאמצע  התפילה,  קודם  שלמדתי 
ובכלל  תניא,  רק  עמם  למדתי  השבוע 
יותר  הם  בפרט  לדא"ח  גם  שם 
שם  בחור  היה  שאם  ומובן  בחמימות... 
תמימים'  ['תומכי  מישיבתנו  [בלודמיר] 
לפעול  יכול  היה  בלודמיר  גם  בוורשה] 
דוב  [הרב  טשקאץ  הבערצע  יותר, 
עסקן  תורה  בהתלמוד  גם  הוא  טקץ] 
גם  בפרטים  אך  קדישא,  בהחברא  וכן 
החסידים  [את  במקצת  לחממן  צריכים 
נחשב  הוא  העיר  כל  ובכלל  בלודמיר], 

לחרדים לגבי וואהלין".

חסידי  זכו  תרצ"ב,  אייר  בחודש 
מכ"ק  הזמנה  לקבל  בלודמיר  חב"ד 
הרבנית  בתו  לחתונת  הריי"צ  אדמו"ר 
אייר  בי"ח  התקיימה  אשר  שיינא 

תרצ"ב. 

בפרק הבא: ביקור אדמו"ר הריי"צ 
וסופה המר של הקהילה בימי השואה.  

אגרות  הבעש"ט,  שבחי  מקורות: 
אדמו"ר הזקן, אגרות אדמו"ר הריי"צ, 
'התמים' (ורשה), ליובאוויטש וחייליה, 
בפולין  חב"ד  תולדות  השמות,  קונטרס 
זכרון  בדפוס).  (הספר  ולטביא  ליטא 
ספר  הרבי,  בשירות  חייל  הרש"ז, 
לודמיר,  פנקס  שם,  אהלי  התמימים, 
הספריה  ליובאוויטש,  ספרית  המליץ, 
מיוחדת  תודה  ועוד.  ושם  יד  הלאומית, 
יצחק  יוסף  הרב  החסידי  לחוקר 

קמינצקי.  

הרב טקץ' עם רבנים חב"דיים. מימין לשמאל: הרב גרשון חן, הרב טקץ', הרב שאול בער זיסלין
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הוא  במה  מאושר?  להיות  לאדם  המפריע  הדבר  מהו 
שונה מן החי שמאושר בחייו בעולם הזה? מדוע יגרע 
אשר  החיות,  מן  המדבר,  שהוא   – שבבריאה  המובחר 
דאגות?  ללא  ברוגע  נחים  הם  ושתו,  שאכלו  אחרי 
נוסף,  מאמר   – ע"ה  אשכנזי  חיים  הרב  של  מאמרו   •
מתוך עשרות מאמרים שהכין עבור 'בית משיח' והתגלו 

לאחר פטירתו • יהיו הדברים נר לזכרו

הדרך אל האושר
המרדף אחר האושר

בעולם  מתנהל  יומין  עתיק  וויכוח 
הראשון.  האדם  של  בריאתו  מאז 
הוויכוח התחיל בכך שהקב"ה אמר לו: 
תאכל  מאושר –  להיות  רוצה  אתה  אם 
אל  אחד  מפרי  ורק  הגן,  פירות  מכל 

תאכל. 

ואמר  הקדמוני,  הנחש  בא  מיד 
וגנוז  תלוי  האמיתי  האושר  לאישה: 
לא  לכם  שנאמר   – הזה  בפרי  דווקא 
רוצה  והבורא  והיות  ממנו,  לאכול 
להיות המאושר היחידי על כן הוא ציוה 
תהיו  שלא  בכדי  ממנו,  לאכול  לא  לכם 

מאושרים כמוהו. 

מעשה שטן גרם לכך שהנחש הצליח 
הפרי  מן  ואכלה  האישה,  את  לשכנע 
את  לשכנע  דרכים  מצאה  ואף  האסור, 
בעלה: "כי טוב העץ למאכל וכי תאווה 
האדם  את  שכנעה  היא  לעיניים".  הוא 
מביאה  הזה  הפרי  של  האכילה  כי 
שבעקבותיו  משום  ממשי,  לאושר 
וקלטו  שכל  קיבלו  הם  עיניהם,  נפקחו 

תאוות נוספות. 

יוצא מכך כי בשל חטא זה של אדם 
וחוה, ירד לעולם ה'אושר' – ההנאה מן 

החומריות והתאוות.

הסתיים  לא  ליהנות  הרצון  אולם, 
התפשט  הוא  אלא  פרי,  באכילת 
להתאוות  החל  שהאדם  עד  והתרחב, 
השפל  לחומר  ועד  חומרי,  דבר  לכל 

והנמוך ביותר שקיים בריאה. 

תאוות  התפתחו  כך  בעקבות 
העבירות  לשלושת  אף  הקשורות 
שפיכות  עריות,  גילוי  ביותר:  החמורות 
דמים ועבודה זרה. בכל אחת מעבירות 
בכך  יתנסו  שאם  האדם  בני  חשבו  אלו 
שניסו  עד  יותר.  מאושרים  יהיו  הם 
כדור  כל  על  היחידים  השליטים  להיות 
על-ידי  האושר  את  שחיפשו  או  הארץ, 

עבודת אלילים.

מאז ועד היום ממשיכים בני האדם 
האושר.  את  ולחפש  העת  כל  לרדוף 
ומדינה,  מדינה  בכל  ודור,  דור  ובכל 
מחליטים  קהילה  או  שכונה  עיר,  בכל 
דירת  זו  האם  הנכסף.  האושר  הוא  מה 
פאר? או רכב מפואר? ביגוד או תכשיטי 
פאר? ולפעמים מחליטים שהכבוד הוא 
כוח  זמן,  ומבזבזים  האגדי,  האושר 
וכסף רב עבור קניית משרה כל שהיא: 
זה  אם  קהילה,  או  עיר  בראש  זה  אם 
ממשלה.  ראש  אפילו  או  ושר,  כח"כ 
מרובה,  פרסומת  לו  שתהיה  העיקר 
לא  שבו  שבוע  או  יום  יעבור  שלא 

התפרסמה תמונה שלו בתקשורת. 

בעיני  האושר  ציורי  משתנים  כך 
ושינויי  הרוח  מצב  שינויי  לפי  הבריות, 

האופנה הבאים ממדינות העולם.

המיעוט – מאושר 
והרוב – מיואש

כל  את  שרואה  הממוצע  האדם 
המרדף הזה אחרי העושר – נבוך מאוד. 
באומרו לליבו, כי הוא יהיה מאושר רק 
כשיגיע לפסגת ההנאות מן העולם הזה, 
אולם, ארוכה וקשה הדרך אל האושר, 
יוכל  הוא  רק   – רב  כסף  שיש  למי  ורק 
מאושר,  ולהיות  חפצו  כל  את  להשיג 
לדחוף  ויכול  מרפקים  שיש  למי  רק  או 
החברה  לתוך  עצמו  ולדחוף  אחרים, 
צפוי  בלבד  הוא   – לאליטה  הנחשבת 

להיות מאושר.

בו  מצב  יצר  שהבורא  מכך  יוצא 
אדם  בני  של  ביותר  קטנטן  אחוז  רק 
הזה.  בעולם  מאושרים  להיות  יוכלו 
כל  את  ברא  הוא  מה  לשם  כן,  אם 
בני  ובפרט  האדם  בני  מיליארדי  שאר 
בכדי  האם  הדורות?!  שבכל  ישראל 
ימי  כל  'דפוקים'  עצמם  את  שירגישו 
כל  עם  אותם  ברא  ה'  ומדוע  חייהם?! 
לחיות  כדי  לאדם  הנדרשים  האברים 
יחידי  שרק  בשעה    – בעולם  ולהתענג 
מאושרים  ולהיות  ליהנות  יוכלו  סגולה 

בחייהם?!

הממוצע  האדם  אם  פלא  אין  לכן, 
שהוא  משום  ולדיכאון.  לייאוש  ייפול 
מנסה ללא הרף לעשות כל מיני דברים 
המקובלים בחברה ה'מאושרת' – לשם 
מילוי כל מיני תאוות העולם, אולם אין 
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משום  זאת  האושר.  לפסגת  מגיע  הוא 
התאוות  לכל  להגיע  מצליח  הוא  שאם 
המתבקשות, תמיד ישנן תאוות שעדיין 
אינן בהישג ידו, תמיד יהיה אחר עשיר 
יותר ממנו. כך שאף אם מצליח להשיג 
את תאוותיו – עדיין אינו מרגיש אושר 
עליו  עוברות  וכך  הזה.  בעולם  בחייו 
מוצא  אינו  כי  בנעימים,  שלא  שנותיו – 

את האושר המקווה.

לאדם  המפריע  הדבר  מהו  כן,  אם 
להיות מאושר? במה הוא שונה מן החי 
שמאושר בחייו בעולם הזה? מדוע יגרע 
המובחר שבבריאה – שהוא המדבר, מן 
הם  ושתו,  שאכלו  אחרי  אשר  החיות, 

נחים ברוגע ללא דאגות? 

האושר אליו שואף הילד 
– אושר של בעל חיים

ילד,  כל  בעצם  שואל  זו,  שאלה 
ממנו  דורשים  ומחנכיו  הוריו  כאשר 
שהם  והוראות  כללים  לפי  לחיות 
לילד  קובעים  הם  כמו:  עבורו.  קובעים 
לוח זמנים, המורה לו: מתי לקום, מתי 
ללכת לבי"ס, מתי להתפלל, מתי ללמוד 
ישנם  כן  כמו  למשחק.  ההפסקה  ומתי 
שלב  לכל  המתאימים  התנהגות  כללי 
בעת  לנהוג  צריך  בדיוק   איך  ביממה: 
כיצד  בבוקר,  לקום  צריך  איך  השינה, 
לאחרי  וכדומה.  הספר  בבית  מתנהגים 
הבית,  כלפי  חובות  גם  לו  יש  זה  כל 

ההורים והחברים. 

מסכן  הכי  הוא  כי  סבור  ילד  אותו 
בעלי  את  רואה  וכשהוא  שבעולם, 
החיים שמסביבו איך הם חופשיים מכל 
מקנא  הוא  הללו –  והמטלות  ההגבלות 
חייו,  בצורת  שמואס  כך  כדי  ועד  בהם. 
מוגבל  להיות  עלי  נגזר  מדוע  וחושב: 
ציפור  להיות  יכול  אינני  מדוע  כך?  כל 
חיות  ושאר  רחוב  חתול  אפילו  דרור, 
חיות  שהן  משום  מאושרות,  הנראות 

ללא שום הגבלות... 

כך,  החושב  שילד  מבין  דעת  בר  כל 
הוא  ואין  ילד,  עדיין  שהוא  משום  זה 

יודע מהו אושר אמיתי.

מן  רק  ליהנות  רוצה  ילד  אותו 
אחד  מצד  הצדדים:  כל  של  היתרונות 
הוא רוצה לקבל את המעלות והזכויות 
היתר  גם  לקבל  זאת  עם  ויחד  ילד,  של 
חיים.  כבעל  גבולות  ללא  חיים  לחיות 
בעל  כמו  מאושר  שיהיה  בשביל  והרי 
חיים הרי היה צריך לברוא אותו כבעל 
כבעל  להיברא  יכול  האדם  אין  חיים. 

האדם,  של  היתרונות  מן  וליהנות  חיים 
כגון לשחק בגולות או לרכב על אופנים 

ולשחק במחשב.

ברור הדבר שאין האדם יכול להיות 
עורך-דין או מנהל מפעל – אם הוא לא 
בלימודיו.  התמיד  שלא  או  מעולם  למד 
מנהיג  להיות  יכול  הוא  אין  כן,  כמו 
בציבור – באם אין לו ניסיון של עשייה 

עם זולת, וכדומה. 

שרוצה  למי  באשר  גם  הדבר  הוא 
עליו  המדבר,  מסוג  אדם  בן  להיות 
שלו  והמעלות  היכולות  כל  את  ליטול 
בטוב  בהם  ולהשתמש   – אדם  כבן 
מעולם,  למד  לא  אם  אך  ובנעימים. 
משתמשים  איך  ידע  שלא  להניח  סביר 

בכל היכולות הללו.

מה  שאין  אחד,  כל  מבין  זאת 
הילד  של  ההסכמה  מאי  להתרשם 
הנדרש  ולכל  לו  שנקבע  היום  לסדר 
מבינים  והמחנכים  ההורים  רוב  ממנו. 
זאת, ואין הם חושבים אף לרגע לוותר 
לילד ולתת לו לחיות ללא הגבלות כלל. 
כדי  דרכים  לחפש  צריכים  הם  אלא 
החוסר  את  לילד  להמחיש  להסביר 

התבונה שבהנהגתו.

שבנם/תלמידם  ומורה  הורה  כל 
יקר להם, יעשו הכל בכדי שהילד יהיה 
על-ידי  זאת  בעתיד.  באמת  מאושר 
שחונן  וכישוריו  יכולותיו  את  שינצל 
אף  יכולתו.  כפי  וישקיע  וילמד  בהם 
שהילד  מעוניין  אינו  מורה  או  הורה 
אדם.  בני  של  שכל  עם  חיים  בעל  יהיה 
הילד  של  הרצון  שביעות  חוסר  למרות 
אין  כעת,  ממנו  שדורשים  מה  מכל 
 – מסכן  כעל  עליו  מביטים  המבוגרים 

שלא מאפשרים לו להיות מאושר, אלא 
מטענותיו  מתרגשים  אינם  הם  בודאי 

ובכיותיו.

ברחמים,  עליו  מביטים  הם  אמנם 
שהבורא  השכל  שאת  משום  זאת  אך 
אם  כי  לרעתו.  זאת  מנצל  הוא  לו  נתן 
לא היה לו שכל, הרי צודק הילד שרוצה 
שכל,  לו  נתן  ה'  אך  חיים,  בעל  להיות 
ירומם  הזה  שהשכל  היא  מטרה  מתוך 
את האושר שלו מרמת האושר של בעלי 

חיים. 

איתו  גומלים  הילד  של  מחנכיו  לכן 
פעולה  איתו  משתפים  שלא  בכך  טוב – 
בידי  ככלי  שכלו  את  לכופף  כשרוצה 

מידותיו. 

רואה  שהילד  כפי  העולם  ישנו  כי 
העולם  וישנו  מידותיו,  של  במשקפת 
במשקפת  רואים  ומחנכיו  שהוריו  כפי 
של השכל, ואת העולם הזה יראה הילד 

כשיגדל. 

שהילד  מכך  מתפעלים  אין  לכן 
רוצים  ומוריו  שהוריו  מה  את  חפץ  לא 
עבורו, אלא להיפך: הם מרחמים עליו, 
על שרואה את העולם במשקפיים כאלו. 
או  משקפיו  את  לנקות  רוצים  היו  הם 

שיראה  כדי   – בעדשה  מספר  להחליף 
טוב יותר.

לא   – שכל  לילד  היה  לא  אילו 
כבעל  חייו  את  שינהל  בעיה  הייתה 
עם  שנברא  שחבל  נאמר  האם  אך,  חי. 
אותו  עושה  השכל  שכרגע  משום  שכל, 
ללא מאושר? הרי זוהי שטות שבשטות 
ועם  שכל,  עם  שנברא  וב"ה  כך.  לחשבו 
אלא  מכך.  המשתמעות  היכולות  כל 
מדות,  של  בעולם  כרגע  חי  והוא  היות 

  מאז ועד היום ממשיכים בני האדם לרדוף כל העת ולחפש את

שכונה  עיר,  בכל  ומדינה,  מדינה  בכל  ודור,  דור  ובכל  האושר. 

או קהילה מחליטים מה הוא האושר הנכסף. האם זו דירת פאר? או 

רכב מפואר? ביגוד או תכשיטי פאר? ולפעמים מחליטים שהכבוד הוא 

כל  משרה  קניית  עבור  רב  וכסף  כוח  זמן,  ומבזבזים  האגדי,  האושר 

שהיא: אם זה בראש עיר או קהילה, אם זה כח"כ ושר, או אפילו ראש 

ממשלה. העיקר שתהיה לו פרסומת מרובה, שלא יעבור יום או שבוע 

שבו לא התפרסמה תמונה שלו בתקשורת. 
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הנכון.  האושר  את  רואה  הוא  אין  לכן 
בשביל כך ישנם הורים ומחנכים שיעזו 

לו לראות את האמת.

וכלל  כלל  קובע  לא  השכל  כן,  אם 
השכל  אלא  האמיתי.  האושר  הוא  מה 
את  להשיג  המסייע  כמכשיר –  רק  הוא 
שואף  שאליו  ה'אושר'  ואם  האושר. 
על  הנקבע   – חיצוני  אושר  הוא  האדם 
ידי האופנות המתחלפות בעולם, שהוא 
אושר המתאים לגוי או לבהמה אך לא 
למאמץ,  ירתם  שלו  השכל  אזי  ליהודי, 
את  שהיא  דרך  בכל  להשיג  לו  ויסייע 
האושר המדומה, כפי שנאמר: "חכמים 

המה להרע".

אושרה של הנפש האלוקית 
הילד  של  להתנהגותו  בדומה 
מתאים  שאינו  האושר  אחר  המחפש 
ליהודי  בקשר  הדבר  כן  ליכולותיו, 

המחפש את אושרו.

נפשות  שתי  יהודי  בכל  וישנם  היות 
נלחמות  הן  הדעת  עץ  חטא  מאז  לכן   –
ביניהן מהו האושר האמיתי – המתאים 
ליהודי. שלא כמו אצל נבראים אחרים, 
והתפיסה  נפשות,  שתי  להם  שאין 
ונלקחת  נגזרת  האושר  לגבי  שלהם 
אם  וקיימים.  חיים  הם  שבו  מהמקום 
אומות  או  חיים  בעלי  צמחים,  אלו 
היחסי  האושר  אחד  לכל   – העולם 
שלו. מה שאין כן, אצל יהודי ישנם שני 
האלוקית  הנפש  של  העולם  עולמות: 

והעולם של הנפש הבהמית. 

מהו  היטב  יודעת  האלוקית  הנפש 
לעולם- שירדה  לפני  כי  אמיתי,  אושר 

כסא  תחת  חצובה  הייתה  היא  הזה 
מלך  פני  באור  היה  ומקומה  הכבוד, 
לעולם  הנשמה  ירדה  משם  חיים. 
לבירא  רמא  "מאיגרא  הנקרא:   – הזה 
עמוק,  לבור  גבוה  מגג   – עמיקתא" 
בעל  להלעיטה  מנסים  שכאן  משום 
כמו  זה  הרי  בהמי.  באושר  כורחה 
בגרוע  או  בחציר,  אדם  להלעיט  שינסו 

מכך – במאכלי הדבר אחר. 

להיות  יכולה  איננה  הנשמה 
כגון:  הזה.  העולם  מתענוגי  מאושרת 
בגד  או  מפואר,  בגד  קנה  שהאדם  מכך 
שמתאים יותר לאופנה, וכן מכך שקנה 
את  יעשה  לא  בכך   – רהיט  או  רכב 
כן  כמו  להיפך.  אלא  מאושרת  נשמתו 
אם  ואף  דולרים,  כמה  עוד  ירוויח  אם 
תהיה  לא   – שקלים  מיליוני  עוד  ישיג 
אם  כלומר,  יותר.  מאושרת  נשמתו 

יחשוב על עינוגי העולם הזה, ואם ידבר 
על תוכנם, ועוד יותר אם יעשה מעשים 
שלו,  האושר  שזהו  ויחשוב   – להשגתם 
האלוקית  לנפשו  יגרום  רק  בכך  הרי 

להיות פחות מאושרת.

רבות  שעות  מקדיש  האדם  כאשר 
האושר  להשגת  עצומים  וכוחות 
חשוב  אצלו  נעשה  הדבר  הרי  החומרי, 
ומהתוועדויות  ותפילה,  מתורה  יותר 
בסופו  הרי  וחסידות.  נגלה  ושיעורי 
מה  את  מסכם  כשהוא  יום  של 
שהוא  וחושב  היום,  באותו  שהספיק 
הרבה  כל-כך  שהספיק  משום  מאושר 
הזדמנויות להיות מאושר באופן חומרי 
אין  עליו  הרחמנות  ועוצם  גודל  הרי   –

לשער כלל וכלל.

האושר   – האלוקית  הנפש  מצד  כי 
לתורה  שקשור  מה  את  רק  כולל 
אלוקית  בנפש  מדובר  ואם  ולמצות, 
רק  הוא  שלו  האושר  הרי   – חסיד  של 
רבו.  של  רצונו  מילוי  עם  שקשור  מה 
מה  כל  הינו  האמיתי  האושר  ובדורנו, 
כל  למשיח,  הדלת  פתיחת  עם  שקשור 
מה שיכול להכריע את העולם לכף זכות 

– הרי אחריו צריך לרדוף.

לגרום  אפשר  שאי  אפוא  יוצא 
משום  באמת  מאושר  להיות  ליהודי 
לקדושה.  קשור  שאיננו   – אחר  דבר 
ושום  תירוצים  שום  לאדם  יעזרו  ולא 
ולתת  לרמותו  ניתן  לא  כי  התחכמויות, 
זה  יהיה  ואפילו  אחר,  מזון  לנשמה 
ביותר,  והמגרה  היקר  הטעים,  המזון 
שלדוגמא,  כפי  יספק.  לא  זה  הנפש  את 
לו  ולתת  החתול  את  לרמות  אפשר  אי 
חלב סויה – שהצבע שלו כמו חלב רגיל, 
לו  נותנים  שבו  בכלי  אותו  יניחו  ואף 
את  לרמות  אפשר  אי  כך  יום.  מדי  חלב 

הנפש האלוקית.

להיות  ליהודי  קשה  כך,  בשל 
תאוות  מכל  יהנה  אם  אף  כי  מאושר, 
בהנאה  יחוש  לא   – הזה  עולם 
באופן  אותנו  ברא  ה'  כי  האמיתית. 
בחסר  תחוש  האלוקית  שהנפש  כזה 
ובריקנות שיש בהנאות שלא מותאמות 
מתעורר  הזה  הנאה  חוסר  ובזכות  לה. 
האדם לקום ולשנות את חייו, ולהתחיל 
של  ותאוותיה  רצונותיה  אחר  למלא 

הנפש האלוקית. 

את  מוצא  היהודי  היה  ח"ו  אם 
הוא  אזי  הזה,  העולם  בתאוות  אושרו 
היה מתנתק ח"ו מן הקדושה. לכן דואג 
 – תרגיע"  לא  ההם  ש"בגוים  הקב"ה 
בעולם  אושרו  את  ימצא  לא  שהיהודי 

את  ויחפש  נוחות  אי  שיחוש  כדי  הזה, 
האושר האמיתי. 

הדרך המאושרת אל האושר 
– דרכה של החסידות

את  מוצא  אינו  היהודי  כאשר 
הזה,  העולם  בנעימות  האמיתי  אושרו 
כאלו  ישנם  אותו.  לחפש  פונה  הוא  הרי 
להם  יגרום  הזה  שהקשר  שזוכים 
לחיפוש אחרי האושר לפי דרך המוסר, 
הזהר,  הוא:  המוסר  תורת  של  שהמסר 
שנהנית  האושר  על  ביוקר  תשלם  אתה 
לפושע:  שאומרים  כפי  הזה.  מהעולם 
ואז  שתיתפס,  עד  לגנוב  יכול  אתה 
ישנם  לעומתם,  גורלך.  יהיה  ומר  רע 
כאלו שזכו לטעום מעץ החיים – תורת 
ככל  הוא:  שלה  שהמסר  החסידות, 
 – והחומרי  הגשמי  באושר  שתמאס 

תזכה לאושר נעלה ונפלא יותר!

בנוסף לכך, אומרת תורת החסידות 
האושר  את  לחוות  יכול  אתה  לאדם: 
מן  מקצת  ולו   – הזה  והנעלה  האמיתי 
על-ידי  זאת  הזה.  בעולם  כאן  המקצת, 
מצווה,  והידור  תורה  לימוד  תפילה, 
בד'  כשנמצאים  או  וניגון,  התוועדות 
אמותיו של הרבי מה"מ. כל אלו נותנים 
לנו את הטעימה מן האושר הנצחי הזה.

מעל  אותנו  מרוממות  אלו  טעימות 
יכולים  שאנו  כך  חומרי,  לאושר  הרצון 
באושר  עדיין  שחפץ  מי  על  להביט 
ויש  עליו,  לרחם  שצריך  כמסכן  חומרי, 

לעשות הכל על מנת לקרבו לאמת.

איננה  החסידות  תורת  כלומר, 
האיומים  בעונשים  האדם  על  מאיימת 
ויהנה  יתפתה  אם  עליו  שיבואו 
מציבה  היא  אלא  העולם.  מחומריות 
בפניו את ההפסד שמפסיד מכך שנהנה 
את  שואף  ולא  וחיקויים,  מתחליפים 

האושר האמיתי.

דרך  זו  שאין  בגלל  רק  לא  זאת 
ולומר  בהפחדות  לנקוט  החסידות 
מאה  לאחרי  כך  על  לשלם  שיצטרך 
יכול  שאז  משום  שלו.  שנה  ועשרים 
האדם לחשוב, שיתכן שכדאי לו לשלם 
בעולם הבא ובלבד שיהנה ויהא מאושר 
כחמור  לעבוד  שכדאי  כמו  הזה.  בעולם 
אוכל  דבר  של  בסופו  להשיג  מנת  על 
השואף  אדם  לחשוב  עלול  כך,  טעים. 
בדרך  שלא  זאת  אך  האושר  אל  וצועד 
עבדתי  אמנם   – סובר  הוא  החסידות. 
מעיני  שינה  הידרתי  מאוד,  קשה 
הסכום,  את  שהשגתי  עד  רבות  והזעתי 
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מאושר  וחש  מכך  נהנה  אני  לפחות  אבל 
שהצלחתי  חומריים  עינוגים  מיני  מכל 

להשיג.

כאלו  עינוגים  שעל  יודע  הוא  אמנם 
יצטרך  שהוא  שיתכן  כך  משלמים, 
שנה  ועשרים  מאה  לאחר  כך  על  לשלם 
אבל  בגהנום.  נוספים  בייסורים  שלו 
כי  כדאיים,  יהיו  הללו  היסורים  אולי 

לפחות כרגע – בעולם הזה הוא נהנה.

החסידות  תורת  של  הכיוון  אך, 
אינה  שהבעיה  אומרת  החסידות  תורת  לחלוטין.  שונה  הוא 
הבא,  בעולם  לשלם  האדם  שיידרש  התשלום  או  הייסורים 
אלא הבעיה היא שהוא מפסיד את האושר האמיתי – בעולם 
הבא,  בעולם  עונשים  מיני  בכל  ח"ו  תשלם  אם  גם  כי  הזה! 
הם לא ירוממו אותך לאושר שהיית יכול להגיע אליו – אילו 

היית מגיע אל האושר האמיתי כאן בעולם הזה.

לבנות באושר דירה בתחתונים  
זוהי הרי הסיבה לכך שהקב"ה הוריד את הנשמה לעולם 
הזה, והרי קודם לירידה היא הייתה במדרגה ומעלה נפלאה 
החסידות,  בתורת  שמוסבר  כפי  זו,  לירידה  הטעם  ביותר. 
מאשר  יותר  נעלה  לאושר  להגיע  יכולה  היא  הזה  שבעולם 
יותר  גדולה  שהירידה  ככל  לעולם.  ירידתה  קודם  לה  היה 
הירידה  על  ההתגברות  בעקבות  אליו  שמגיעים  האושר   –
דירה  לו  להיות  הקב"ה  נתאווה  לכן  יותר.  ורב  עמוק   –
בתחתונים – כלומר שהאושר האמיתי מגיע כאשר מצליחים 

לבנות דירה לעצמותו יתברך.

ביותר,  תחתונים  שהם  מדברים  בונים  הזו  הדירה  את 
מתכות  וכו'.  וזהב  מכסף  בנו  והמקדש  המשכן  שאת  כמו 
כל  את  מהם  וליצור  הזה  בעולם  מהם  להנות  שאפשר  אלו – 
המשכן  נבנה  מהן  דוקא  להציע,  הזה  לעולם  שיש  התענוגים 
 – ביותר  יקרה  מאבן  עשויות  היו  הלוחות  כמו-כן  והמקדש. 
שבעולם הזה היא דבר שמביא אושר למי שיש לו אותה. ועל 
התורה  כללי  שהם  הדברות,  עשרת  נחרטו  זו  מיוחדת  אבן 
שבהם הקב"ה הכניס עצמו. כפי שנאמר: "אנא נפשי כתבית 
יהבית" – ר"ת "אנכי". כלומר, את התענוגים הכי גדולים של 
העולם הזה – דווקא בהם צריך לבנות דירה לה', דווקא בהם 

צריך להשרות את השכינה.

אמנם עבור אושר צריך לשלם, ובעבור אושר נעלה ביותר 
הוא  האמיתי  האושר  בעבור  והתשלום  יותר,  לשלם  צריך   –
ככל  כלומר,  יותר,  שתוותר  וככל  העולם.  תענוגי  על  וויתור 
עליו  והוויתור  יותר  ומושך  יותר  נגיש  הינו  החומרי  שהעונג 
הוא קשה ויקר יותר, עד שהאדם חש שהוא מוותר כאן על חי 
נפשו (הבהמית) – הרי הוא השיג בעקבות כך אושר רב יותר 
ואמיתי יותר. וככל שהעונג הוא תחתון יותר – דהיינו שהוא 
אפשר  אי  שכאילו  מרגיש  שהוא  ועד  יותר  אותו  ולופת  תופש 
לוותר  הצליח  האדם  אם  הרי  זה,  חומרי  מעונג  להשתחרר 
לעוצמת  ערוך  אין  אך  ביותר,  יקר  מחיר  שילם  הוא  עליו 

ההתענגות הרוחנית לה הוא זוכה.   

המראות  של  מהותן  את  מה"מ  הרבי  שמבאר  כפי 
שכלים  מפני  הקב"ה.  לפני  ביותר  חביבות  שהיו  הצובאות, 
גשמיים אלו יכולים לשמש להבאת עונג חומרי תחתון ביותר, 

שממנו   – הכיור  נעשה  ומהן  למשכן,  אותן  תרמו  הנשים  אך 
הדרך  שזוהי  לסמל  כדי  הכוהנים.  ורגלי  ידי  את  מקדשים 
והגשמי  החומרי  האושר  את  ליטול   – ה'  בעבודת  להתחיל 

ולהפכו לאושר רוחני.

מפיו  לשמוע  (לע"ע)  שזכינו  האחרונות  ההדרכות  פי  על 
של הרבי מה"מ, אשר מורה לנו להתחיל כבר עתה לטעום מן 
התענוג  מן  לטעימה  בנוגע  הדבר  כן  גאולה,  ולחיות  הגאולה 
של ימות המשיח. כלומר, כבר עתה עלינו לעשות את עבודת 
מהאושר  לטעום  יכולים  כבר  אנו  כי  ואושר,  עונג  מתוך  ה' 

והמנוחה של הגאולה האמיתית והשלימה.

  האושר את  לחוות  יכול  אתה  לאדם:  החסידות  תורת  אומרת 

בעולם  כאן  המקצת,  מן  מקצת  ולו   – הזה  והנעלה  האמיתי 

הזה. זאת על-ידי תפילה, לימוד תורה והידור מצווה, התוועדות וניגון, 

את  לנו  נותנים  אלו  כל  מה"מ.  הרבי  של  אמותיו  בד'  כשנמצאים  או 

הטעימה מן האושר הנצחי הזה.

אירוח בשבתות
במקום מרווח ומוקף מדשאות

עד  80 איש במחיר חסר תקדים

בכפר חב"ד

למידע והזמנות: 03-9600018
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קצוות  לחבר  מתחיל  שהוא  חש  דובי  תקציר: 
בקשר להתעוררות שאחזה בו בחודשים האחרונים. 
שלא  מבינים  והשנים  לצבא  ללכת  מעוניין  איתן 
שייסע  ההצעה  על  זועם  מנדי  בעדו.  לעצור  יוכלו 

לבקר בעצמו ב'מבצר'.

נגמר  הצהריים  אחר  של  הלימוד  סדר 
זה עתה. דובי התעכב ליד הגמרא עוד מספר 
האוכל  חדר  לעבר  יצא  מכן  ולאחר  דקות 
לעבר  לצעוד  החל  בכניסתו,  ערב.  לארוחת 
לשבת  היה  רגיל  סביבם  השולחנות  קבוצת 
מספר  לאחר  אך  ג'.  שיעור  תלמידי  עם 
לא  בתכונה  כשהבחין  נעצר,  הוא  פסיעות 
לעמוד  כך  נשאר  הוא  שם.  ששררה  רגילה 
הנעשה.  את  בעיניו  וסקר  שניות  מספר 
כנראה ששמולק'ע מצא עוד ידיעה מרעישה 
שמולק'ע  הרוחות.  את  סביבה  להלהיט 
באחד  ישב  וכאשר  מימדים  קטן  היה  זה 
וגופו  ראשו  היו  האחוריים,  השולחנות 
שישבו  לבחורים  מעבר  כליל,  מוסתרים 
הלוהטים  הדיבורים  זאת,  בכל  אך  לפניו. 
דובי  אצל  השאירו  לא  הבורקות,  והעיניים 
ספק שמדובר בעוד שיחת רכילות, כזו אשר 
קשה יהיה לצפות ממנה לתוצאות חיוביות. 
דובי הביט לעבר השולחן הקרוב וראה שם 

את יוסף יצחק. הוא ניגש והתיישב לידו.

להצטרף  כוח  אין  לך  שגם  מבין  "אני 
אה?"  שמולק'ע,  של  הרכילויות  לחגיגת 

פתח דובי.

גופו של יוסף יצחק נפנה לעברו של דובי 
ציפה  שהוא  היה  ניכר  לענות,  מיהר  והוא 
לך  שאמרתי  מה  כמו  בערך  זו. "זה  לשיחה 

באת"ה על מנדי".

את  והרים  מידו  המזלג  את  הניח  דובי 
עד  ארכו  שניות  מספר  בתמיהה.  גבותיו 
שנזכר בתגובתו העזה של מנדי, עת שהציע 
לנסיעה  להצטרף  יצחק,  יוסף  בפני  לו 
בכל  שאל  מתכוון?"  אתה  "למה  ל'מבצר'. 

זאת.

אפשר  שרק  פעם  שבכל  "לזה 

על  וללכלך  מוגזמות  שמועות  להפיץ 
זה  על  קופצים  כולם  המשיחיסטים, 
בהתלהבות. זה בדיוק התרגום לעלילת דם 
ושנאה עיוורת" את המילים האחרונות ירה 

יוסף יצחק בכאב מריר.

זה  בפליאה.  יצחק  ביוסף  הביט  דובי 
האחרון היה מוכר בישיבה כנוח מזג ונעים 
במצב  למצאו  היה  קשה  להפליא,  הליכות 
שם  קורה  בדיוק  "מה  כך.  כל  נסער  רוח 

עכשיו? על מה הם מדברים?" שאל.

מדאי.  יותר  להם  הקשבתי  "לא 
על  פירסם  עיתון  שאיזה  הודיע  שמולק'ע 
משפט בין שני חב"דניקים על הרבה כסף".

"נו?"

שהצליחו  לזה  קשור  זה  "ואיכשהו 
ומן  משיחיסט  הוא  מהם  שאחד  לפרסם 
ה'חילול  לכל  שגרם  המושחת  הוא  הסתם 
אומר?  שאני  מה  מבין  אתה  הזה.  השם' 
תמיד  אפשר  להתאמץ,  הרבה  צריך  לא 
החבטות  שק  על  הבעיות,  כל  את  לזרוק 
לא  אחד  אף  משיחיסטים.  שנקרא:  הנוח 
פשוט  זה  קרה.  באמת  מה  לבדוק  טורח 
נוח לסדר את המילים בתוך משפט, כאשר 
המילה משיחיסט נצמדת למשהו שלילי. זה 

מחליק נחמד בגרון..."

"אהבתי את ההגדרה" חייך דובי קלות. 
הוא לא ראה צורך להרחיב כעת בשיחה עם 
לדבר  מכדי  כאוב  היה  הלה  יצחק,  יוסף 
בשתיקה.  בצלחתו  התעמק  דובי  כעת. 
נטל  המחיה',  'על  דובי  בירך  שסיים,  לאחר 
לעבר  מבט  והעיף  נעמד  בעודו  חליפתו  את 
וכעת  מעט  שהצטמקה  הבחורים  קבוצת 
תחושת  מעין  אחד.  שולחן  סביב  הצטופפה 
לראות  נוכח  כאשר  בליבו,  חלפה  הקלה 

שמנדי אינו ביניהם.

דובי  ישבו  מכן,  לאחר  ימים  מספר 
ומנדי במשרד את"ה. השניים ציפו להספיק 

לתכנן בשעה שלפניהם, את המתווה הכללי 
בישיבה.  לערוך  שרצו  גדול  כינוס  לקראת 
בהתלהבות  שדיבר  דובי,  בעיקר  זה  היה 
אדיר,  באירוע  הצורך  על  בורקות  ובעיניים 
הבחורים  בליבות  חותמו  את  שישאיר 
בכלל,  לחלום  אפשר  "אי  רב.  זמן  למשך 
של  שנים  שלוש  בישיבה  מסיימים  שאנחנו 

לימוד וככה ממשיכים הלאה!!!".

"למה אתה מתכוון?"

"צריך משהו שיזעזע את החבר'ה" אמר 
דובי כשעיניו בוהות באוויר, "אני חולם על 
כותרת ענקית שאומרת משהו כמו: אין עוד 

כלום – רק שליחות יחידה!".

"לתומי חשבתי שאנחנו יושבים כעת על 
ואולי  האחרון,  המבצע  את  שיסכם  כינוס 
מדבר  ואתה  בישיבה.  הלימודים  את  גם 
של  ברחובה  ומשיח  גאולה  עצרת  על  איתי 

עיר?"

דובי, "לא  התלהב  הנקודה"  בדיוק  "זו 
יחד  מאספים  יהודים  שעשרה  להיות  יכול 
ביאת  לפעול  מרעישים  אינם  כן,  פי  על  ואף 

המשיח תיכף ומיד ממש??"

"עד כמה שזכור לי, המילה "ממש" לא 
כתובה שם".

אנחנו  אם  עכשיו?  משנה  זה  "מה 
אוספים יותר מכמה עשיריות של תמימים, 
אז אנחנו אמורים להרעיש על ענייני משיח. 

ולהרעיש פירושו להרעיש".

והנהן  השולחן  קצה  על  התיישב  מנדי 
שאי  אומר  ה  ת  א  "אז  בציניות,  בראשו 
אפשר יותר לעשות שום כינוס רגיל בישיבה 
הזאת. אתה יודע מה אני חושב על זה? הכי 
וענקיים  'מפוֶצצים'  דברים  על  לחלום  קל 
באמת  הרבי'.  את  'קונים  שבזה  ולחשוב 
נראה לך שזה מה שהרבי רוצה לראות? אני 
את  לשכוח  הישרה  הדרך  שזאת  לך  אומר 
כל הדברים הקטנים של יומיום. זה הרי לא 
עבודת  של  התמודדות  סתם  זו  אטרקטיבי, 
אולי  אולי...  נכון?  קטנים,  בפרטים  השם 
גם תכתוב במודעה הענקית שלך שאין יותר 
השליחות  רק  אלא  בוקר,  חסידות  סדרי 

היחידה?... אה?"

ואמר  משים  בלי  פניו  את  העווה  דובי 
"משום מה, אני לא זוכר אותך כחסיד גדול 
בהם  נזכר  אתה  אז  הקטנים.  הפרטים  של 

עכשיו כדי להציב קונטרה?"

בבת  וקם  מנדי  התכעס  "הבנתי!!!" 
שעכשיו  לחתום,  מוכן  "אני  מכסאו,  אחת 
כן  ש'במבצר'  המחשבה  בראש  לך  עוברת 

סיפור בהמשכים / פרק מ"ו  
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הם  היחידה.  השליחות  את  תמיד  ידגישו 
משיח  המילה  את  ש'תוקעים'  היחידים 
בכל חור, והם היחידים שבאמת עושים את 

הרצון של הרבי, נכון?"

והסתכל  אחורה  צעד  לקח  דובי 
לי.  "צר  קלות.  שהאדימו  מנדי  של  בפניו 
שבאמת  דברים  על  לחתום  לך  עדיף  אבל 
הישיבה  על  חשבתי  שלא  באמת  קורים... 

הזאת עכשיו".

אם  משנה  זה  "מה  התרצה.  לא  מנדי 
הרעיונות  עם  לא.  או  בפועל  זה  על  חשבת 
צורת  את  בדיוק  מזכיר  אתה  שלך 
שורות  כמה  עם  לנופף  שלהם;  ההתנהגות 
אחת  בבת  ולהעלים  הרבי,  של  משיחות 
חב"ד  חסידות  של  שנה  ממאתיים  יותר 

שלימה". 

 "תרשה לי להעמיד דברים על דיוקם" 
משועשע  להיות  דובי  של  דיבורו  טון  הפך 
עכשיו,  שהתווכחנו  נאמר  "בוא  קמעא, 
שנה  המאתיים  כל  למה  צדדים.  שני  וישנם 
להתייצב  מוכרחים  חב"ד  חסידות  של 
מבטיח  אני  שאמרתי?!  מה  כנגד  מאחריך, 
לך בהן צדקי שאין לי שום דבר נגד אף שנה 

אחת מתוכם..."

הדלת  אך  לענות,  פיו  את  פתח  מנדי 
אחת  בבת  הפנתה  בסערה,  שנפתחה 
שמוליהו  זה  היה  לעברה.  המבטים  את 
על  בשטף  דיבר  וכהרגלו  בבהילות  שנכנס 
הקרובות  בדקות  להכין  שעליו  ההתוועדות 
את  עצר  מנדי  דחופה.  לעזרה  זקוק  והוא 
אותו  והפנה  שמוליהו  של  דבריו  שטף 
שמתמחים  לאלו  זה  את  "תשאיר  הלאה, 

ביציקת חומוס לצלחות..." אמר.

שמוליהו  אך  משהו,  לומר  ניסה  דובי 
כבר היה מחוץ לאת"ה, בדרכו לעבר קבוצת 

הבחורים שראה מרחוק.

משהו עמום גירד במוחו של דובי לפתע.  
למול עיניו צפה תמונתו של שלוימי הג'נג'י, 
שבת  באותה  כששהה  אותו  שליווה  הבחור 
המכונה  יצחק,  יוסף  של  אח  של  בישיבה 
דובי  השבת,  בצאת  כשדיברו  אז  'מבצר'. 
החליט  שבעטייה  לסיבה  שלוימי  את  שאל 
המיוחדת  לאווירה  סופית  להתחבר 
אז  ענה  שלוימי   שם.  ששררה  והמגוונת 
את  הזכיר  הוא  מוזרה.  קצת  תשובה 
המשפט ש"ראשו גבוה בשמים ורגליו עמוק 
בשניהם  הצורך  שדווקא  ואמר  בקרקע" 
מה  וזה  עיניו  לנגד  שבלט  מה  זה  יחד, 

ש'תפס' אותו.

להם  עומדים  לעצמו,  דובי  חשב  אכן, 

ועוסקים  המכובד  במשרדם  בחורים  שני 
שניים  עולם.  של  ברומו  העומדים  בעניינים 
עניינים  בניהול  דנים  שהם  שהתרגלו 
בהחלטות  הקובעים  והם  בישיבה  רוחניים 
מרכזי  כינוס  של  אופיו  כמו  חשובות,  כה 
שראשם  מעדיפים  הם  הנה,  אך  בישיבה. 
יעלה מעלה מעלה ומרגישים שלא יהיה נוח 
להם, אם רגליהם ייגעו בקרקע. מי מחליט 
שהדיון ה'מאוד חשוב', אודות ההחלטה מי 
גשמית  לעזרה  קודם  הינו  בוויכוח,  צודק 
מנדי?  אמר  איך  ההתוועדות.  להכנת 
פשוט  אולי  כן...  לצלחות,  חומוס  יציקת 
המשרד  את  כעת  לעזוב  דווקא  מהם  נדרש 

המהולל ולעזור לשמוליהו?

בסרקזם,  מפיו  הוציא  ודובי  כמעט 
של  הנלהבת  הצהרתו  בין  ההצלבה  את 
בדברים  דווקא  להשקיע  הצורך  על  מנדי 
כעת  לעזור  הנחרץ  הסירוב  לבין  הקטנים, 
לעצמו.  זאת  שמר  דובי  אך  לשמוליהו... 

הוא לא חיפש כעת עמדה לניגוח.

אודות  לדון  המשיכו  לא  כבר  השניים 
עיסוקיהם  את  לכינוס.  ההתארגנות 
האחרים להמשך הלילה, המשיכו בשתיקה 

כשטעם מר בפיהם.

לנסיעה  שישי  ביום  הצטרף  איתן 
ל'מבצר', כפי שתוכנן. כשחזר לאחרי שבת, 
מוזר  ניצוץ  באותו  לחדר  חבריו  הבחינו 
מעט  לא  ראו  אותו  הניצוץ  בעיניו.  שבער 
שמצד  ניצוץ  אותו  האחרונים.  בחודשים 
שמתחולל.  פנימי  משהו  על  מרמז  אחד 
לספק  הרצון  מפני  מתריע  שני  מצד  אך 
לפרש  החליט  דובי  הסובבים.  סקרנות  את 
במחשבתו,  השתעשע  לטובה. "ייתכן"  זאת 
את  'תפס'  שם  מהרבנים  מישהו  "שבאמת 

יכול  לא  קרה,  זה  אכן  אם  לידיים".  איתן 
שבימים  כיון  ואמנם,  לדעת.  דובי  היה 
ההזדמנות  לפניו  נקרתה  לא  הקרובים, 
נמצאת  שאכן  חסידית  בדמות  להיזכר 
להפגישה  ניתן  ויהיה  הישיבה  בסביבות 
למצבו  והאחריות  שהרצון  הרי  איתן.  עם 
של איתן, לא יכלו עוד להניב מכאן והלאה 

פעולה ממשית.

•     •     •

"אפשר לשאול אותך משהו רציני?"

מנדי הפנה את ראשו לעבר הדובר וראה 
שעת  זו  הייתה  שמולק'ע.  את  להפתעתו 
את  כעת  סיים  מנדי  שבת.  של  הצהריים 
ההתוועדות  לעבר  לצעוד  והתכוון  תפילתו 
הישיבה.  רבני  עם  ה'זאל'  במרכז  שנערכה 
והוא  עליו  טובה  הייתה  מנדי  של  רוחו 
ההסתברות  אודות  במחשבתו,  השתעשע 

לחיבור בין שמולק'ע לבין שאלה רצינית.

מנדי  של  עצירתו  את  פירש  שמולק'ע 
ייתכן  האם  ושאל  כהסכמה,  ושתיקתו 
שמנדי ודובי עדיין לא החליטו לאיזו ישיבה 
יירצו ללכת, או שכפי שהוא משער, הם כבר 
רוצים  שאינם  ורק  ישיבה  על  מזמן  סגרו 

לפרסם זאת בין הבחורים.

מנדי הביט בשמולק'ע במבט קר ושחרר 
הרצינות  שיא  "זו  מריאותיו.  האוויר  את 

שהצלחת להגיע אליה?" שאל.

החזיר  הרצינות"  שיא  על  דיברתי  "לא 
על  "אלא  לשון,  מטבע  באותו  שמולק'ע 

רצינות רגילה".

מצפה  אכן  שהלה  משהבין  נכנע  מנדי 
אישית  "אני  לשאלתו.  מענה  של  לסוג 
הבאה  בשנה  ללכת  שלא  סיבה  רואה  לא 
האחים  כל  למדו  שבה  הוותיקה  לישיבה 
רוצים  לא  ואני  דובי  בהחלט  אבל  שלי. 
זה  לזה,  בקשר  מעצמנו  עניין  כאן  לעשות 

הכול".

שהלך  שמולק'ע  של  בגבו  הביט  מנדי 
את  במחשבתו  לדמיין  וניסה  והתרחק, 
שנים.  עשרים  בעוד  שמולק'ע  של  דמותו 
ואולי  באינטרנט...  חדשות  כתב  עיתונאי... 
שם  צריכים  בשב"כ?  בכיר  חוקר  בכלל 

אנשים מהסוג הזה...

לקצה  הגיע  כבר  שמולק'ע  כך,  או  כך 
ממרחק  דובי.  דמותו של  ונעצר ליד  ה'זאל' 
שהשניים  לראות  מנדי  היה  יכול  עמדו, 
משפטים.  ממספר  יותר  ביניהם  מחליפים 
נושא  מהו  ספק  היה  לא  שלמנדי  כיון 

שיחתם, הוא זעם.

על  דברים  להעמיד  לי  "תרשה   

דובי  של  דיבורו  טון  הפך  דיוקם" 

"בוא  קמעא,  משועשע  להיות 

וישנם  עכשיו,  שהתווכחנו  נאמר 

המאתיים  כל  למה  צדדים.  שני 

מוכרחים  חב"ד  חסידות  של  שנה 

מה  כנגד  מאחריך,  להתייצב 

בהן  לך  מבטיח  אני  שאמרתי?! 

אף  נגד  דבר  שום  לי  שאין  צדקי 

שנה אחת מתוכם..."
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קדיש אחרי אבא
על סעודה במחיצת ר' דוד הורודוקר

"קדיש" קורע לבבות
יום  מידי  קדיש  שאמרתי  בימים 
ציוועלע,  אחותי  ואחרי  אבא  אחרי 
רחוק  לא  במניין,  לרוב  התפללתי 
ֶּפְרַקר  אצל   – החימר  בקתת   – מביתי 
שהיה  מניין  היה  שם  השנייה.  בקומה 
כמעט כולו אומרי קדיש מיהודי קהילת 
הארבעים  שנות  באותן  הרוסית.  חב"ד 
בכל  קברו  המלחמה,  של  הראשונות 
סמרקנד  של  ההררי  העלמין  בבית  יום 

קרבנות טריים של הרעב והמגפות.

חסידי  ילד  היה  הקדיש  אומרי  בין 
 – ֶשעְּפס  חיים  לר'  יחיד  בן  איצעלע,   –
למדן חסידי וירא שמים, מה"תמימים" 
בכל  בליובאוויטש.  למדו  שעוד  הזקנים 
ממש   – מעט  מתי  אז  נשארו  רוסיה 
ספורים! – ילדים שומרי תורה ומצוות; 
חב"דיים  מאיזורים  ככולם  רובם 
שבין  ידעתי,  אני  אבל  ומסביבותיהם. 
התורה  שומרי  החסידיים  הילדים 
והמצוות לא היה עוד כמו איצעלע הזה.

יותר  צעקו  הקדיש  אומרי  כל 
שלו  שהקדיש  רצה  אחד  כל  משאמרו; 
בקדיש  ליבם  את  השקיעו  כולם  ישמע. 
באמצע  בבכי  פורצים  היו  אחת  ולא 
בקדיש  בקול  צעק  לא  איצעלע  הקדיש. 
את  זאת  ובכל  בבכי;  פרץ  ולא  "שלו" 
מכיון  מכולם –  הכי  שמעו  שלו  הקדיש 
עצמן  המילים  בכי-הלב;  היה  שכולו 

בכו אצלו.

בין  כל-כך,  קל  היה  לא  זה 
ולהתפלל  להגיע  הרבים  ה"חיובים" 
שונה.  היה  איצעלע  אבל  העמוד.  לפני 
לעיתים  העמוד  לפני  להתפלל  נתנו  לו 

קרובות "מחוץ לתור".

באים  היו  איצעלע  ובנו  חיים  ר' 
שהיה  דבר  ביד,  יד  אוחזים  יחד, 
לי  נודע  אחר-כך  "משונה".  נראה 
ְסֶלַפַטא"  מ"קּוִריֶנע  סובל  חיים  שר' 

(עוורון עופות) – מחלה הנגרמת מרעב, 
מלראות  העיניים  חדלות  ובעקבותה 
בעיקר בחשכת הלילה. אחר-כך שניהם 
זה  החזיקו  והם  עיוורון  מאותו  סבלו 

בזה ביתר חוזקה.

עולה תמימה
למניין  נגררו  הם  מסוים  זמן 
מה  זמן  כעבור  קדיש.  אמר  ואיצעלע 
הפסיקו  שהם  המתפללים  לב  שמו 
בצער  ראשיהם  נענעו  היהודים  לבוא, 

ונאנחו, זה סימן לא טוב.

ראיתי  שוב  אחדים  שבועות  כעבור 
עוד  לבד;  כבר  אבל   – חיים  ר'  את 
אדומות  עיניים  עם  כפוף,  רזה,  יותר 

עכשיו  גם  קודם  כמו  ובדיוק  ונפוחות, 
דבר.  כל  על  בידו  ביטול  תנועת  עשה 
איצעלע  על   – קדיש  בעצמו  אמר  והוא 

ועל אימו.

רציתי  מאוד  האומלל,  במצבי  גם 
חולה  אונים,  חסר  יהודי  כזה  לדעת: 
משגיח  מי  ולמדן!  חסיד  וכזה  ובודד 
הצלחתי  לא  אבל  לו?  עוזר  מי  עליו? 
חיים  שר'  הגם  הענין,  לחקר  לרדת 

התקרב אלי.

רצה  רק  חיים  ר'  הוא,  נהפוך 
שותף  "אני  סבי.  ועל  עלי  ממני  לשמוע 
כבר  "אני   – אומר  היה   – לרגשותיך" 
על  קדיש  אמירת  של  הטעם  את  יודע 
כבר  לי  אין  אבל  ביותר.  הקרובים  שני 
אבינו  את  רק  לנו  יש  אחד...  אף  כאן 

שבשמיים"...

חיים  ר'  לי  אמר  פעמים  כמה 
באבהיות:

כשאבא  אפילו  תשכח!  ואל  זכור   –
איך!  ועוד  מכה  הוא  ולעיתים   – מכה 
קושיות.  עליו  תשאל  לא  פעם  אף  אבל 
אבינו.  אברהם  לנו  נתן  הזה  הכוח  את 
הוא הוביל את בנו לעקידה ולא היה לו 

אפילו קורטוב של קושייה...

וגם  בשקט:  חיים  ר'  הוסיף  ופעם 
השמימה  עלה  איצעלע,  יצחק,  בני 

כעולה תמימה...

אחרי אותה פעם לא ראיתי עוד את 
ר' חיים במניין. חליתי במחלת הטיפוס 
וכמה  הרעב,  מחלת  גם  נטפלה  שאליה 
אחר- מהבית.  יצאתי  לא  חודשים 

העולם  את  עזב  חיים  שר'  לי  נודע  כך 
המסכן הזה...

במנין של ר' דוד
אבל היו ימים בהם הלכתי להתפלל 
ִדיַנאְוְסֶקע.  ברחוב  המרוחק,  למניין 

"אני זוכר את זקנו הארוך והלבן של 
ר' דוד. אני זוכר את עיניו המהורהרות 
השמיימיות ואת חיוורון פניו המאירות 
שהביטו בך". ר' דוד קיובמן (הורודוקר)
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לעיתים  לשם  ללכת  רוצה  הייתי 
קרובות יותר – אך לא היה לי די אומץ 
ולא  בוצי,  גשום,  היה  אם  ובעיקר  לכך. 
יכולתי לעשות את הדרך הזאת בערדלי 
בחבלים  קשורות  שהיו  הקרועות 
בבית  לי;  היו  לא  מזמן  כבר  (נעלים 
"ַטאְפֶקעס"  נעלתי  ובחוץ  יחף,  הלכתי 
מין מנעלים העשויים חבל כותנה קלוע 
ביותר  החשובות  ההמצאות  אחת   –

בסמרקנד של שנות המלחמה).

הלכתי לשם כדי להתפלל במנין של 
ר'  בגלל  כמו  המנין  בגלל  לא   – דוד  ר' 
דוד. התפלאתי על עצמי שרציתי לראות 
חסיד  ואיך  מתפלל,  אמיתי  חסיד  איך 
הגדול  והחידוש  רעב.  סובל  אמיתי... 
סובל  דוד  ר'  כי  וידעתי  שמעתי  ביותר: 
לא  חסידות;   – חושב  זאת  ובכל  רעב 
אלוקות,  על  רק  אלא  וחמאה,  לחם  על 
ובאריכות, ומתפלל עוד יותר באריכות.

אני זוכר את זקנו הארוך והלבן של 
ר' דוד. אני זוכר את עיניו המהורהרות 
השמיימיות ואת חיוורון פניו המאירות 
מקום  לאיזה  נדדו  אבל  בך,  שהביטו 
אותו  ראיתי  אליך.  כוונו  ולא  אחר, 
בשנות הרעב בסמרקנד, לפני שהטיפוס 
חצי-חי  אותי  הפילו  הרעב  ומחלת 
ראיתי  אחר-כך  ארוכים.  לחודשים 

אותו פעמים ספורות לפני פטירתו.

ר' דוד קיובמן, או ר' דוד הורודוקר, 
חרבה  גג  עליית   – ב"ַּבאְלַכַנא"  אז  גר 
מחימר, שבקושי טיפסו אליה במדרגות 
התקיים  מסויים  זמן  מתפרקות.  עץ 
מניין.  דוד  ר'  של  עליית-גג  באותה 
ולפעמים באתי לשם לומר קדיש אחרי 
לעתים  מתפלא  הייתי  ואחותי.  אבי 
מדריגות  על  עולה  דוד  ר'  איך  קרובות 
ובריאים  שצעירים  שכאלה,  מעוקמות 

ממנו בקושי טיפסו עליהם.

דוד  שר'  ושמעתי  ידעתי  אז  כבר 
נדיר  ועובד  נעלה  חסיד  הוא  הורודוקר 
עליה.  בני  ספורים  חסידים  מבין   –
בתפילה  היתה  אתו  הקרובה  היכרותי 
(ליתר דיוק: בהכנות לתפילה) וב... זמן 

האוכל.

שעות של דביקות 
התפילה,  את  סיים  שהמניין  אחרי 
נשאר ר' דוד לשבת מהורהר, בדביקות. 
מאוד.  ושקט  ריק  היה  החימר  בחדרון 
משהו  עמד  הדלת  ע"י  בצד  בפינה 

שם  עמד  כמיטה;  דוד  ר'  את  ששימש 
כיוון   – הזמן  כל  שהתנדנד  קטן  שולחן 
שרצפת  בגלל  או  עקומות  היו  שרגליו 
ושקעים.  בליטות  מלאה  היתה  החימר 
שנים או שלושה שרפרפים היו מפוזרים 
בחדרון –  וזה היה כל הריהוט, אם לא 
וצבעוני  ישן  אוזבקי  ארגז  מחשיבים 
מכוסה  והיה  דברים  מיני  כל  שהכיל 

בחתיכת בד קרועה.

והיה שם שקט, מאוד שקט. בנו של 
ר' דוד, בחור מבוגר עמד ופניו אל הקיר 
קלות.  והתנועע  סידור  או  ספר  ובידו 
הייתי "עסוק"  יודע?  מי  למד?  התפלל? 
עם ר' דוד. הוא ישב על ה"מיטה" שלו, 
וחשב  מעורפלות,  בעיניים  כמוזכר 

הילדותיים  בדמיונותי   – חסידות 
תיארתי לעצמי ש"לחשוב חסידות" של 
מחשבות  מסתם  ושונה  יותר  זה  דוד  ר' 

של אנשים.

בסמרקנד  מאוד  החמים  בימים 
התפילין  עם  בדבקות  יושב  דוד  ר'  היה 
גם  טלית;  ללא  אך  יד,  ושל  ראש  של 
ובטלית  בגופיה  רק  עליון,  בגד  ללא 
ללא  בכבלים,  כאסור  יושב  היה  קטן. 
קורה  מה  שומע  ולא  רואה  לא  ניע, 
כשהשתוללתי  לא  אפילו  מסביבו, 

והרעשתי בכוונה שישמעו.

שנשאר  היחידי  הייתי  פעם  לא 
ראשית  דוד.  ר'  של  בחדרו  מהמניין 
ארוחת  לי  חיכתה"  "לא  לרוב  כי 

  :ההם המרים  בימים  אפילו  העזה,  סקרנותי  בגלל  גם  נשארתי 

ויעמוד  חסידות"  "לחשוב  יסיים  דוד  ר'  אולי   – וחכיתי  חיכיתי 

אומרים  שמעתי  מתפלל.  הוא  איך  לשמוע  רציתי  מאוד  להתפלל. 

שתפילתו של ר' דוד היא משהו מיוחד; "געשמַאק ָאן ַא שיעור"... אבל 

אפילו  אחת  פעם  שיתפלל.  עד  לחכות  הצלחתי  לא  פעם  אף  כמעט 

באותה  דוד  ר'  את  מצאתי  וכשהתעוררתי  המתנה,  כדי  תוך  נרדמתי 

דבקות כמקודם...
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ולפעמים  התפילה.  אחרי  בבית  בוקר 
יום  הטורדנית  המחשבה  לי  הציקה 
תפוח  או  לחם  חתיכת  אודות  ולילה 
אדמה – והאויר המלא בדבקות שקטה 
באופן  הניס  דוד,  ר'  של  אמותיו  בד' 
ורגש  הרעב  על  המחשבות  את  מוזר 
הרעבתנות. הגם שמזמן לזמן גם האויר 
את  השקיט  לא  דוד  ר'  אצל  ה"נעלה" 

הרעב.

עמד  דוד  ר'  של  הכמו-מיטה  ליד 
הושרה  בהם  מים  עם  רחב  אוזבקי  כד 
סלק סוכר לבן. למה סלק? ולמה שרוי? 
שהסלק  אז,  ידוע  שהיה  מה  יודע?  מי 
התמידי.  ברעב  טוב  מאכל  הוא  המתוק 
כד זה גירה אותי לעתים קרובות ועורר 

את הרעב התמידי שלי.

העזה,  סקרנותי  בגלל  גם  ונשארתי 
חיכיתי  ההם:  המרים  בימים  אפילו 
"לחשוב  יסיים  דוד  ר'  אולי   – וחכיתי 
מאוד  להתפלל.  ויעמוד  חסידות" 
רציתי לשמוע איך הוא מתפלל. שמעתי 
אומרים שתפילתו של ר' דוד היא משהו 
מיוחד; "געשמַאק ָאן ַא שיעור"... אבל 
עד  לחכות  הצלחתי  לא  פעם  אף  כמעט 
שיתפלל. פעם אחת אפילו נרדמתי תוך 
כדי המתנה, וכשהתעוררתי מצאתי את 

ר' דוד באותה דבקות כמקודם...

אוכל "ימים"
הוקל  בסמרקנד  האכזרי  כשהרעב 
את  החב"דיים  היהודים  פרצו  מעט, 
השיטה  של  האכזריים  האיסורים 
ולהרוויח  לעבוד  והתחילו  הסובייטית 
חסידיים  עסקנים  מחייתם.  כדי 
התחילו מיד לארגן מוסד תורה, ישיבה 
ישיבת  את   – החסידים  ילדי  עבור 
מהתלמידים  הייתי  תמימים".  "תומכי 
שוב  לעמוד  כשיכולתי  מיד  הראשונים, 

על רגלי הנפוחות מרעב.

לי  דאגו  ללמוד,  כשהתחלתי  מיד 
חסידיים,  בבתים  "ימים"  לארוחות 
ה"ימים"  כל  לאכול.  מה  היה  כבר  שם 
היו טובים – נתנו לאכול גם כפיצוי על 
יום  היה  ישעיה  ר'  אצל  אך  הרעב.  ימי 
טוב במיוחד – מכיוון שהיה גם מכריח 
כצידה  ופירות  מאכל  דברי  לקחת 

לישיבה.

ישעיה  ר'  אל  בבואי  אחת,  פעם 
ביום רביעי לאכול "ווארמעס" (ארוחת 
ובנו,  דוד  ר'  את  שם  פגשתי  צהריים), 
אחר  לאכול.  ישעיה  ר'  אל  באו  הם  גם 
כך שמעתי שאשתו של ר' ישעיה היתה 
תבשילים  עם  סירים  יום  יום  מביאה 
לא  דוד  ר'  אבל  ובנו;  דוד  ר'  עבור 
שה"בעלעבוסטע  פנים  בשום  הסכים 
גם  תקנה  גם  ישעיה  ר'  של  הטובה" 
ארוחה  הביתה  לו  תביא  וגם  תבשל 
חמה. אלא מה? הוא ובנו יבואו לאכול 

בביתו של ר' ישעיה.

ר'  עם  יחד  אכלתי  אחת  פעם  רק 
הכנסתי  לא  לי,  שזכור  כפי  ובנו.  דוד 
אז לפי כמעט כלום. למה? אז וגם עתה 
לכך.  הסיבה  את  להסביר  מסוגל  אינני 
דוד?  ר'  עם  יחד  ולאכול  לשבת  אבל 
שידעתי  משום  (אולי  יכולתי  לא  לא, 
אחרי  הרעבתנית  והבליעה  שהאכילה 
נורמלי  לא  משהו  הם  הממושך  הרעב 
זה  בגלל  כי  יתכן  בכך).  והתביישתי 
זמן  באותו  אוכל  לא  שלהבא  "סידרו" 

עם ר' דוד.

"חשד" חסידי
נחקקה  הזאת  היחידה  הפעם  אבל 
בחצר  האוכל  את  לנו  הגישו  בזכרון. 
הבוכרית של ביתו של ר' ישעיה. ר' דוד 
והחל  ניגש  בנו  ואז  לאוכל,  ידיו  נטל 
העתיקה  הבוכרית  הנטלה  את  לבדוק 
במצוות  מדקדק  מאוד  היה  (הוא 

הוא  כאילו  התנהג  ולפעמים  ומתוח, 
מבוגר יותר מאביו). כשר' דוד ראה איך 
הוא מעביר את אצבעו על שולי הנטלה, 
להפסיק  לו  ואמר  דוד  ר'  עליו  התרגז 
החומרות  ואת  שטיק"  ה"ווילדע  את 
מיד  ידיים  שיטול  מקום!  להן  שאין 
לשמור  חייבים  כאלו  בזמנים  ויאכל!... 
ה'  של  רצונו  בוודאי  זה  הבריאות,  על 

יתברך!

פנה  האוכל,  באמצע  מאוחר,  יותר 
אלי ר' דוד ואמר בערך כך:

ב"תומכי  תלמיד  בחור,  הרי  "אתה 
תמימים" – נכון? תמים חסידי מתחיל 
ללמוד חסידות, חושב חסידות, מתפלל 
בוודאי!   – חסידי  ווָארט  עם  באריכות 
עצמו  עם  לעבוד  מתחיל  כך  ככה!  כך, 
אני  לא,  לך,  אומר  אני  אבל  תמים. 
על  לחשוב  תעיז  שלא  אותך  מזהיר 
לשובע...  לאכול  לא  סיגופים,  תעניות, 
שזו  ויתכן  ממש,  עבירה  שזאת  יתכן 
כמו  בזמנים  ובפרט  גדולה,  עבירה 
אתה  חולשה,  מחלות,  רעב,  של  עכשיו, 

שומע?

עצמי  אני  מנסיון:  לך  אומר  "אני 
מסויים  זמן  השתטיתי  בחור  בתור 
תעניות  סיגופים,  כמו  כאלה  בענינים 
בזה?  השגתי  מה  יודע  ואתה  וכדומה. 
יצר הרע, הנפש הבהמית נשארה חזקה 
שלי  הבריאות  אבל  גוי,  כמו  ובריאה 
ללמוד  כוח  אין  מקולקלת..  עכשיו 
אני  עכשיו  שומע?  אתה  ולהתפלל. 
מצטער שבעבר הרסתי את הבריאות... 
הסיגופים  על  תשובה  עושה  אני  עכשיו 

שלי; כן, אני עושה תשובה על כך..."

מולי,  מראה  אז  לי  הייתה  אם 
מסמיק  אני  איך  רואה  בוודאי  הייתי 
הגדול,  החסיד  דוד,  ר'  במה  מבושה: 
כמה  אז!  בי  "חשד"  הנדיר,  התמים 
את  לשבור  מלחפש  הייתי  רחוק-רחוק 

תאוות האכילה!

סיפור חיים
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למרות שבשבועות כתיקונם מדלג היומן החי בקלילות בין שנים 

ואירועים מיוחדים, בשבוע כזה אין שנים ואין אירועים מיוחדים. 

ישנו רק אירוע אחד, איתו חי כל חסיד כבר 19 שנה, עם הכאב 

מפורט  יומן   • בו  שהתגלתה  המופלאה  האמונה  ועם  הנורא, 

הרבי  אמר  אותם  מהתהילים   – שלפניו  והימים  א'  אדר  מכ"ז 

הפתאומית,  התקציר  הגהת  דרך  מופלאה,  ובמתינות  בעמידה 

קריאת שמע אותה אמר הרבי דקות ארוכות, הנשיקה הנוספת 

לספר התורה והשיחה הארוכה ברכב עם המזכיר, ועד לרגע בו 

צפצפו הביפרים עם ההודעה "770 770"

"ומכאובינו סבלם"
שרשרת אירועים 

שמימיים בימים שלפני
הרבי  נסע  א'  אדר  כ"ד  שישי  ביום 
שליט"א לאוהל. היום יצא הרבי בשעה 
תפילת   .5:00 לשעה  קרוב  וחזר   2:00
הנרות  הדלקת  בשעת  נערכה  מנחה 
הרביעית  הפעם  זו  הייתה  כי  לציין  [יש 

השבוע בה נסע הרבי לאוהל].

מכמה  רבים  אורחים  הגיעו  לשבת 
מפיטסבורג,  הקבוצות  בלטו  מקומות. 
הוסיפו  האורחים  ומונטריאול.  פאריז 
במיוחד  שבלטה  אדר  חודש  בשמחת 
התחלת  השבת.  והתוועדויות  בתפילות 
דודי"  "לכה  בשירת  היתה  השמחה 
נמשכה  האחרון  בקטע  השירה  כאשר 

זמן רב.

אמירת התהילים של שבת מברכים 
שכ"ק  לציין  יש  הרגיל.  בזמן  התחילה 
רגליו  על  עמד  שליט"א  אדמו"ר 
בשעה  התהלים.  אמירת  זמן  כל  במשך 
אוחז  כשהוא  מהזאל  הרבי  יצא   10:05
בתפילת  גם  ר'.  אות  קיט,  בקאפיטל 
שחרית עודד הרבי את השירה בהאדרת 

והאמונה.

היתה  ההתוועדות  בשעת  השמחה 
"ס'קומט  הראשון  בניגון  כבר  עצומה, 
בשמחה  הרבי  עודד  גאולה"  די  שוין 
הפירמידות  לעבר  במיוחד  עצומה, 

עליהם עמדו האורחים.

עם  השבוע  היה  מעניין  דבר 

ה'תקציר': תוכן קצר והוראות מעשיות 
א  "פקס  ע"י  היוצאים  ה'  בעבודת 
כרגיל  הופיע  הוא  תחילה  שיחה": 
הופיע  מכן  ולאחר  שבת,  צאת  עם  מיד 
במהדורה שניה מוגה ע"י כ"ק אדמו"ר 

שליט"א.

ראשון.  אדר  כ"ו  ראשון,  יום 
כ"ק  יצא  בגעה"ת  מנחה  לתפילת 
נתן   ,1:50 בשעה  שליט"א  אדמו"ר 
במקום  שהמתינו  לחתנים  הסידור  את 
להם  נתן  וכן  הרגיל,  בנוסח  ובירכם 
לצדקה.  מטבעות  משפחותיהם  ולבני 
מטבעות  הרבי  חילק  לכך  בהמשך 
הנוכחים  בין  המתפללים.  לכל  לצדקה 
ראש  שטרן,  שי'  שמואל  משה  ר'  היה 
האדמו"ר  של  וחתנו  סטריקוב,  ישיבת 

מסטריקוב.

לחלוקת הדולרים יצא הרבי בשעה 
שתים וחצי – מאוחר בהרבה מהרגיל!

שהיום  העובדה  את  לכך  נוסיף  אם 
הרבה  הדולרים  חלוקת  למעמד  הגיעו 
כאלו  גם  ביניהם  אורחים,  של  קבוצות 
נוכח   ,(!) אחרות  ממדינות  שהגיעו 
החלוקה  היום  ארכה  מדוע  להבין  גם 

כחמש שעות ויותר...

הרבי  פנה  שעות  כארבע  לאחר 
תור  עוד  יש  האם  ושאלו  הריל"ג  אל 
ארוך? הריל"ג ענה שאין והתכוון לרדת 
לו  אמר  הרבי  החלוקה.  את  ולעצור 

יש  אך  הדלתות  את  לסגור  אפשר  כי 
להיכנס.  בפנים  שכבר  מי  לכל  לאפשר 
ננעלו  הכנסת  בית  שדלתות  כמובן, 

מייד, אולם התור היה ארוך מספיק.

 ,7:35 בשעה  הסתיימה  החלוקה 
הרבי  יצא  ספורות  דקות  וכעבור 
בזאל  שהתקיימה  מעריב  לתפילת 

הקטן.

במשך  הציבור  המתין  בק"ש, 
את  הרבי  שסיים  עד  דקות  וכמה  כמה 
ארוכה  שהיתה  שמע  קריאת  אמירת 

הרבה יותר מהרגיל.

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  בצאת 
בימי  'ויהי  של  הניגון  את  ניגנו  מהזאל 
אחשורוש', והרבי עודד בחזקה לימינו, 
את  ועודד  לימינו  שוב  הסתובב  ואחר 

השירה.

נוסעים,  המתינו  המעלית  ליד 
והרבי בירכם.

שיחה ארוכה במכונית
יום שני, כ"ז אדר ראשון 

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בשעה 10:15. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כשעלה 
הקריאה  שלפני  הברכה  לפני  לתורה, 
ובסופה,  הקריאה  בתחילת  בטליתו  נגע 
 – כרגיל  שלא   – ושוב  בתחילתה,  ושוב 
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כי  רשומות  דורשי  העירו  [וכבר  בסופה 
המילים האחרונות בעליה של הרבי היו 

"כאשר צוה ה' את משה"...].

לדרכם.  נוסעים  בירך  בצאתו 
ר'  הישיש  החסיד  היה  הנוסעים  בין 
אדמו"ר  לכ"ק  שאמר  ננס,  שי'  אליעזר 
וכ"ק  לירושלים,  נוסע  שהוא  שליט"א 
אדמו"ר שליט"א ענה לו: "בשעה טובה 

ומוצלחת". 

הנסיעה  בדרך  דיבר  למקוה  כשנסע 
וגם  קליין,  בנימין  ר'  המזכיר  עם 
כשהמכונית הגיעה ליד המקוה המשיך 
שעה.  כרבע  במשך  סה"כ  איתו,  לדבר 
אדמו"ר  כ"ק  המשיך  ל- 770  כשחזר  גם 
דקות  כמה  משך  איתו  לדבר  שליט"א 

אחרי שחנה הלה את המכונית. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נסע  לאוהל 
בשעה 2:25. לפני צאתו נתן את הסידור 
והוסיף  הרגיל,  בנוסח  ובירכו  לחתן 
בנין  ומוצלחת,  טובה  "בשעה  (שוב): 
משפחתו  ולבני  לו  נתן  כן  עד".  עדי 

מטבעות לצדקה. 

כ"ק  בירך  המכונית  ליד  בחוץ 
אדמו"ר שליט"א נוסעים לדרכם וחילק 
שם,  העומדים  לכל  לצדקה  מטבעות 
בקרבת  שעמדו  ילדים  לכמה  קרא  וכן 
לרכב  כניסתו  לפני  להם.  וחילק  מקום 

נופף בידו הק' לשלום. 

אדמו"ר  כ"ק  של  שהותו  בעת 
חדרו  בצביעת  החלו  באוהל,  שליט"א 

הק'. 

משהו קרה לרבי!
 5:00 השעה  בסביבות  ערב,  לפנות 
בערך, נודע ב- 770 כי אירע משהו לכ"ק 
באוהל.  שהותו  בעת  שליט"א  אדמו"ר 
הידיעה התפשטה במהירות הבזק מפה 
לאוזן ובאופן ספונטני החלה נהירה של 
לעבר  וטף  נשים  אנשים,  עצום,  ציבור 

 .770

ומיד  ונפחדים  מבוהלים  היו  כולם 
וברבים.  ביחיד  תהילים  לומר  החלו 
בשלב ראשון כל אחד ניסה להשיג מידע 
ואט אט הוא החל לזרום. מאוחר יותר 
התברר כי היה זה שטף דם קל, שאירע 
בעת שהקיף כ"ק אדמו"ר שליט"א את 
הציון כמנהגו הק' טרם צאתו מהאוהל. 
רבים נזכרו גם כי חלוקת הדולרים של 
והסתיימה  מאוד  ארוכה  היתה  אתמול 

אחרי שבע וחצי בערב... 

אדמו"ר  כ"ק  של  הק'  בחדרו 
בער  שלום  ר'  המשב"ק  סיים  שליט"א 
לסיוד  החדר  את  להכין  גַאנזבורג  שי' 
הצביעה,  במלאכת  החל  ואף  מחדש 
הוחזר  הבשורה  משנשמעה  תיכף  אולם 
הצביעה  הושלמה  ולא  למקומו  הכל 

בחדר. 

אדמו"ר  וכ"ק  בערך  שעתיים  חלפו 
שהטיפול  לאחר  ל- 770  חזר  שליט"א 
בו  נערכו  הנחוצות  והבדיקות  הראשוני 
אדמו"ר  שכ"ק  סברה  עלתה  במקום. 
פרזידנט  שברחוב  לביתו  ייסע  שליט"א 
כ"ק  אך  רפואה,  לבית  אפילו  או 

אדמו"ר שליט"א סירב והביע את רצונו 
הק' לשוב ל- 770 כרגיל. 

שנאסף  הקהל  וגדל  הלך  בינתיים 
כ"ק  וכאשר  לו  ומחוצה  הכנסת  בבית 
ל- 770,  קרוב  הגיע  שליט"א  אדמו"ר 
כדי  פונה  והרחוב  לתנועה  האזור  נסגר 
לאפשר גישה קלה ונוחה. כמו"כ נסגרה 

כל הקומה העליונה לקהל. 

מטבע  היו,  הציבור  תגובות 
כל  על  ומבולבלות.  מבוהלות  הדברים, 
לבריאותו  החרדה  היתה  ניכרת  הפנים 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  השלימה 
ובשעה זו הרוב טרם ידע מה אירע ומה 

המצב. 

וטובי  גדולי  הגיעו  כך  בתוך 
ידועי  פרופסורים  ובהם  המומחים 
היוקרתיים  המרפא  בתי  מנהלי  שם, 
העזרה  את  הגישו  הם  בארה"ב. 
המתאים  הטיפול  על  והורו  הנחוצה 

ופתחו בסדרה ארוכה של בדיקות. 

אל  הגיעה   9:30 השעה  בסביבות 
מרפא  "בית  של  משאית   770 מול 
לעריכת  הנחוצים  מכשירים  ובה  נייד" 
וכ"ק  זה  במקרה  הדרושות  הבדיקות 

אדמו"ר שליט"א נבדק בה. 

ב- 770  הקהל  הזמן,  שחלף  ככל 
בין  וגם  מהעבודה,  ששבו  אנשים  גדל. 
היו  השדה,  ערי  ותושבי  השלוחים 
שחשו שעליהם למהר ל- 770, וכן יצאה 
כ"ק  באוהל  לתפילה  מיוחדת  משלחת 

אדמו"ר מהוריי"צ. 

"הרבי הוא בריא, 
משיח כבר מגיע!"

אומרי  של  חבורות  נוצרו  ב- 770 
תהילים, לומדים, או סתם מחזקים זה 
מידע  פיסת  עוד  להשיג  ומנסים  זה  את 
וכאלו  ומשמחות.  טובות  בשורות  של 
על  שהודיעו  המזכירים  ע"י  היו  אכן 
שיפורים מעת לעת. הודעה מיוחדת של 
המזכיר הרב יהודה לייב גרונר הושמעה 
העולם  לכל  מיד  ושודרה  ברמקול 
של  השידורים  מערכת  באמצעות  כולו 
העיקרי  המקור  שהיווה   .W.L.C.C

למידע אמין ומהיר מאז האירוע. 

של  הראשונה  מההודעה  תמליל 
הריל"ג: 

הרבי,  של  בריאותו  למצב  "בנוגע 
כי  הרופאים  בשם  למסור  נתבקשתי 
גמור  בסדר  הלב  ומשתפר.  הולך  המצב 
ות"ל לא קרה ללב שום דבר. כל החשוב 

כ"ז אדר א' תשנ"ב. הרבי מחלק צדקה לפני כניסתו למכונית, בדרך לאוהל הק'
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השאר  כל  שגם  ומקוים  בסדר  והחיוני 
ילך ויסתדר וישתפר לאט לאט. 

כי  מסרו  הרופאים   .10:40 השעה 
כעת  מאוד.  טובות  הבדיקות  תוצאות 
הרבי  של  לרצונו  מסכימים  הם  גם 
לכן  שקודם  למרות  כאן  להישאר 
לבית  לנסוע  שיש  דעות  ביניהם  היו 
רפואה. התוצאות של כל הבדיקות היו 
דבר  שום  נמצא  שלא  כלומר  "שלילי", 

לא רצוי. 

השתפר  שהמצב  מסרו  הרופאים 
לתקוה  יסוד  נותן  וזה  המובנים  בכל 
שבתוך זמן קצר יהיה טוב בשלימות".  

בהם  הקודמים  ללילות  בהמשך 
וכינוסים  חסידיים  ריקודים  נערכו 
לימים  כיאה  וצדקה  תפילה  לתורה, 
ידיעה  ומתוך  אדר,  חודש  של  השמחים 
וההתגברות  ההתחזקות  שהתוספת, 
יהיו  בוודאי  ובתפילה  בתורה  בשמחה, 
שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  לפני  לרצון 

הוחלט שהערב יהיה כל זה ביתר שאת. 
והלומדים  הרוקדים  קהל  היה:  וכך 
מאוד  גדול  היה  התהילים  וקוראי 
בלעה"ר (גם עזרת הנשים היתה מלאה 
כשאמהות לא היססו לבוא עם עוללים 
גדולה.  היתה  עצמה  והשמחה  בידיהן) 
איז  רבי  "דער  ורקדו  שרו  ארוכה  שעה 
וחיזקו  שוין"  קומט  משיח  געזונט, 
ובתכלית  יהיה,  כך  שאכן  זה  את  זה 

השלימות, בעתיד הקרוב מאוד. 

770 היה מלא אדם בלילה הזה של 
אור ליום שלישי עד לשעות המאוחרות 
הלילה  חצות  אחרי  אפילו  ביותר. 

המשיך הקהל לזרום מקרוב ומרחוק. 

הם  כמה  עד  ידוע  שאין  יהודים 
כתיקונן  בימים  לליובאוויטש  קשורים 
אמרו בכנות כי לא היו מסוגלים לשכב 
למנוחת הלילה בלי לנסות לדעת מקרוב 

מה שלום כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

כ"ז אדר א' תשנ"ב. הרבי בדרך לאוהל הק'

ֹלהוִדיע הננו
כי ח' כיתות תֹלמיִדי ֹלהורי

וֹלהרשמה בישיבה ביֱקור ֹלתיאום
הישיבה ֹלמזכירות ֹלפנות יש

השעות בין

ההרשמה החֹלה
הבעֹל"ט. ה'תשע"ב הֹלימוִדים ֹלשנת

9:30-14:30

בברכה

הישיבה ראש
מישוֹלבין מרִדכי הרב

7 החיים כף 02-5800079פֱקס:02-5800083טֹל:רח'

ֹליובאויטש ישיבת
עיֹלית ביתר

חב"ִד תמימים תומכי

מן
סט

יו
ש.
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תבונת הרגש
תעשה  שהעשייה  נאמר  המשכן  בניית  על  התורה  בציווי 
מונחים  שני  לכאורה   – לב"  "חכמת  להן  שיש  נשים  בידי 
אכן  כי  הרגשות,  נמצאים  ובלב  בראש,  היא  חכמה  שונים: 
גם  אלא  בחכמה,  רק  לא  המשכן  את  לבנות  מצווה  היהודי 
בהתלהבות עם ה"לב". כך את משכן ה' במדבר, וכך גם את 
משכן ה' שבלבו • מבט מיוחד ומרתק לפרשת-השבוע, לפי 

מדרשי חז"ל, הקבלה והחסידות לאור תורת חב"ד

מאת הרב יוסף קרסיק

שליח הרבי ורב אזורי בת חפר – עמק חפר

מזלו של החסיד שהתהפך 
לפני עשרות שנים, בהיותי ילד כפר 
בבית  ישיש  ממשפיע  שמעתי  חבד"י, 
הכנסת 'המרכזי' בכפר חב"ד, סיפור על 

אחד מחשובי חסידי ה"צמח-צדק":

צורה:  בעל  דמות  היה  חסיד  אותו 
ובחסידות,  בנגלה  בקי  חכם  תלמיד 
ודבקות  בכוונה  בתפילה  ה'  עובד 
משתתף  היה  חסד,  ובעל  אמיד  נפש, 
וזכה  חסידיות,  בהתוועדויות  בקביעות 
אושר,  חיי  וחי  למופת,  משפחה  והקים 
שהתברך  אדם  בקיצור  ושלווה.  שלום 

בכל טּוב בגשמיות וברוחניות.

על  חבל  שמא  בלבו  הרהר  לימים 
בהתוועדויות,  משתתף  שהינו  הזמן 
זמנו  לנצל  היכול  תורה  בן  הינו  הלא 
ואכן,  תורה.  ללמוד   – יותר  יקר  לדבר 
בגופו,  בהתוועדויות  להשתתף  במקום 
שעות,  באותן  וללמוד  לשבת  החליט 
מממונו  תרם  כך,  על  פיצוי  וכעין 

להוצאות ההתוועדויות.

חלפו ימים "והתהפך הגלגל". מצבו 
הגשמי הלך והתדרדר, ומדחי אל דחי – 
התערער  לזוגתו  בינו  הבית'  'שלום  גם 
במחלות  לקו  משפחתו  ובני  והתמוטט, 

שונות.

מקירות  לזעוק  המשפיע  החל  כאן 
לבו:

בתורה,   – הרוחני  שמצבו  למרות 
משובח  היה   – טובים  ומעשים  תפילה 
בעל-עסק  בהיותו  והדר!  פאר  ומעולה! 
לתורה  הפנויות  עתותיו  כל  המקדיש 
פונים  ודאגתו  מחשבתו  ועבודה, 
ובמצוות;  בתורה  ולהגביר  להוסיף 
ההשתתפות  אי  של  הפגם  בכל-זאת 
ה',  ברכת  את  ממנו  מנע  בהתוועדויות 
בצורה  ונפגע  התערער  הגשמי  ומצבו 

דרמטית וקיצונית!

כי, אומר המשפיע, עבודת ה' צריכה 
להיות מורכבת משלושה כוחות: מעשה 
התבוננות  תורה,  (לימוד  שכל  (מצוות), 
וכו').  (תפילה  הלב  ורגשות  כו')  בבורא 
ה"מנוע"  הינה  החסידית  ההתוועדות 

לעורר את רגשות הלב;

השכלי  הכוח  כל  עם  ה'  עבודת 
הרגש  עומק  ללא  אך  והמעשי, 
התוועדות  ידי  על  שנוצר  וההתלהבות 
ה'  עבודת  במהות  פוגעת   – החסידית 

וממילא גם בברכת ה' להצלחה!

מסופר  קלט)  (א,  דברים  [ברשימות 
שהחסיד,  כתוב  ובסיומו  דומה,  סיפור 
את  לפניו  ושפך  ל"צמח-צדק"  פנה 
שאמירת  לו:  ענה  והוא  מר-לבו, 
שבהתוועדות  ולשלום"  טובים  "לחיים 
"לחיים"  ה':  ברכת  את  הפותחת  היא 
לפרנסה,  "טובים"  הגוף,  לבריאות 

ו"שלום" לשלום בית].

לעבוד את ה' 
בישוב-הדעת ובריכוז 

והרגש  השכל  יכולים  תמיד  לא 
כשנחוצה  לעיתים  בצוותא,  לחבור 
צריכים  לחלוטין,  מדויקת  עבודה 
הלב,  ורגשות  ההתלהבות  את  לנטרל 
תפגע   – הרגשית  המעורבות  שמא 

בדייקנות היצירה.

מוכשר,  מנתח  רופא  לדוגמה: 
מסובך  ניתוח  לבצע  הצורך  שבעת 
רגשית  אליו  קשורים  שמאוד  לאדם 
עדיף  ראשונה),  מדרגה  משפחה  (קרוב 
ההתרגשות  כי  ינתח,  לא  עצמו  שהוא 
הדרוש  ובדיוק  בריכוז  לפגוע  עלולה 

לביצוע הניתוח.

שונים הם פני הדברים בעבודת בני-
מסופר  עליה  המשכן –  בהקמת  ישראל 

גם בפרשתנו, פרשת פקודי:

ורגש:  שכל  של  שילוב  היה  בעבודה 
האדירה  וההתלהבות  ההתרגשות 
"אוהל  בבניית  העיסוק  בעת  שהיתה 
שרתה  לאלוקינו,  והיכל  בית  מועד", 
לדייק  הקר  מהשכל  שנדרש  בשעה  בה 
ובגדים  כלים  חפצים,  וליצור  בעבודה 
לצו  בהתאם  רב,  הכי  בדיוק  וכו', 

האלוקי.

בעבודתו  יהודי  מכל  נדרש  גם  כך 

שולחן השבת
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מאוד  ולהתלהב  להתרגש  גם  לבורא: 
לדאוג  אך  ה',  את  לעבוד  זכותו  על 
דעתו;  על  תעבירו  לא  זו  שהתרגשות 
בד בבד עמה יש לנהוג בשכל קר לקיים 
את פרטי ההלכות והמצוות בדקדקנות 
מוחלטת בהתאם לצו ה', ושההתלהבות 
בנימה  ולו  לעבור  ותגרום  תסחוף  לא 
ומנהגי  ערוך  השולחן  פסקי  על  קלה, 

ישראל.

תרומה בהתלהבות כ"אש"
רבינו  למשה  הקב"ה  כשציווה 
לבית  השקל"  יתרמו "מחצית  שישראל 
המקדש הראה למשה רבינו "מטבע של 

אש" ואמר לו "זה יתנו", "כזה יתנו".

רובם של ציוויי ה' למשה נאמרו רק 
לו  והמחיש  הראה  לא  והקב"ה  בדיבור 
הוא  דברים  במעט  רק  נראים,  הם  איך 
לציווי.  נוסף  הדברים  את  לו  הראה 
שהיתה  הטהורה  המנורה  לדוגמה: 
צורת  את  לו  הראה  הקב"ה  במקדש, 
מורכבת  היותה  בשל  כי  עשייתה, 
קישוטים  רבים,  פרטים  בעל  ומסובכת 
הראה   – וכו'  קנים  ופרחים)  (כפתורים 
ציווה  רק  ולא  דמותה  את  הקב"ה  לו 
המנורה  בוודאי  שכך  בדיבור,  אותו 
וללא  ה',  כציווי  בדייקנות  תעשה 

שינויים.

הקב"ה  מדוע  השאלה  נשאלת 
השקל  מחצית  של  מטבע  למשה  הראה 
שהיה  ללא  וכי   – אש"  של  "מטבע   –
חצי  מהו  יודעים  היינו  לא  לו  מראה 

שקל?!

של  "מטבע  הרבי,  מלמד  אלא, 
והתלהבות  חום  עם  נתינה  מסמל  אש" 
ה'  את  לעבוד  היהודי  צריך  כי  כאש: 
והתלהבות  בשמחה  צדקה  במצוות  גם 

כאש.

המשכן  בניית  על  התורה  בציווי 
נאמר שהעשייה תעשה בידי נשים שיש 
להן "חכמת לב" – לכאורה שני מונחים 
ובלב  בראש,  היא  חכמה  שונים: 
נמצאים הרגשות, כי אכן היהודי מצווה 
לבנות את המשכן לא רק בחכמה, אלא 
גם בהתלהבות עם ה"לב". כך את משכן 
ה' במדבר, וכך גם את משכן ה' שבלבו.

טווית הצמר על-גבי עזים
של  הצמר  שאת  מלמדים  חז"ל 
גזיזתו  לפני  עוד  הנשים  טוו  העזים 
העז  על  עוד  בהיותו  בד  ארגו  מהעזים; 

ורק אחר-כך גזזו אותו.

את  הרבי  מבאר  שיחות  בלקוטי 
סיבת הענין בביאור נפלא. בין הדברים 
נעשה  שהדבר  המסבירה  שיטה  נזכרת 

יכלו  ולא  טמאות  שהיו  נשים  שגם  כדי 
עוד  אך  לטמאו,  שלא  כדי  בצמר  לגעת 
לפני גזיזת הצמר, בעודו מחובר לעז, הן 
לא מטמאות אותו (שכן אין בעלי חיים 
הצמר  את  הכינו  לכן  טמאים),  נעשים 
לבהמה,  עוד  מחובר  שהוא  כזה  באופן 
כדי שגם הן יזכו ליטול חלק בהכנת בדי 

המשכן.

נשים  על  מדובר  ונתבונן:  הבה 
הן  וממילא  טהרה  של  במצב  שאינן 
המשכן  את  לבנות  החובה  מן  פטורות 
הלב  מכל  התלהבותן  בשל  אך  הקדוש, 
ושינו  יכולתן  ככל  עשו  למשכן,  לסייע 
על  בעודו  צמר  ארגו  בראשית;  סדרי 
ליטול  תוכלנה  הן  שגם  העיקר  העז, 

חלק לכבוד שמים.

 – לבו  מכל  ה'  את  העובד  אדם 
בוודאי יעשה מאמץ וככל יכולתו ליטול 

חלק בהקמת המשכן.

 

למייל: והערות  תגובות 
ryk613@gmaik.com

  משתתף שהינו  הזמן  על  חבל  שמא  בלבו  הרהר  לימים 

יקר  לדבר  זמנו  לנצל  היכול  תורה  בן  הינו  הלא  בהתוועדויות, 

בגופו,  בהתוועדויות  להשתתף  במקום  ואכן,  תורה.  ללמוד   – יותר 

החליט לשבת וללמוד באותן שעות, וכעין פיצוי על כך, תרם מממונו 

הגשמי  מצבו  הגלגל".  "והתהפך  ימים  חלפו  ההתוועדויות.  להוצאות 

הלך והתדרדר מדחי אל דחי
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ממנו אורה 
יוצאה לכל העולם

יום ראשון, ט"ז אדר ראשון.
'תלפיות  הביטוי  סעוונטי.  סעווען 
אל  מתגשם  בו'  פונים  פיות  שכל  תל   –
ואנחנו  פעם,  אחר  פעם  עינינו  מול 
הרבים  המבקרים  לנוכח  משתאים 
ער,  ישראל  עם  לב  מחדש.  פעם  בכל   –
אמיתית  לגאולה  ומשתוקק  מצפה 
שעומד  הדור  בנביא  ומכיר  ושלימה, 
בא'.  וכבר  בא,  משיח  זה  'הנה  ומכריז 
לאותו  מקום  בקרבת  נמצאים  וכשכבר 
נתבשרנו  עליו  מקום  ולאותו  נביא, 
מתאים  יותר  אין  הגאולה,  תתחיל  שבו 
וכשתהיה  ועוד.  עוד  ולבקר  מלבוא 
שמחת ברית לרך הנולד – ודאי שאותה 

נקיים ב– 770... 

כאשר  הבוקר,  זכינו  זו  לשמחה 
מקורבים,  יהודים  משפחת  מופיעה 
בד'  לבנם  הברית  את  לקיים  שבאו 
צדקנו.  משיח  הדור,  נשיא  של  אמותיו 
וקרובי  חברים  מגיעים  הברית  לשמחת 
משפחה מכל האיזור, וכך גם הם זוכים 
יודעים  התמימים,  הרבי.  אצל  לביקור 
ש'לעת כזאת הגעת למלכות'. לא לחינם 
ועדים  הרבי,  אצל  כאן  נמצאים  אנחנו 
אל  כך  כל  רבים  יהודים  של  לבואם 
לנצל  ומזכותנו  מחובתנו  זוהי  המלך. 
תפילין  להנחת  האדירה  ההזדמנות  את 
שודאי   – המשיח  מלך  לרבי  ולכתיבה 
נשיא  אל  שלהם  הקשר  לחיזוק  תגרום 

הדור, שהנשיא הוא הכל.  

מלך  הרבי  שליח  זלמנוב,  שרגא  ר' 
שעומד  זה  הוא  קווינס,  ברובע  המשיח 
שהוא  וכמובן  המשפחה,  עם  בקשר 
מתחילה  הברית  בשמחה.  משתתף 
מצטופף  רב  קהל  גוברת.  והשמחה 
 – וכמובן  קודש  הארון  של  באיזור 
שמעידה  הברית  לפני  ה'יחי'  הכרזת 
אחד  כל  של  מעייניו  בראש  העומד  על 
מסתיימת,  הברית  כאן.  מהנמצאים 
פורץ,  אדוננו"  "יחי  של  סוער  וריקוד 
במהירות...  להירגע  יכול  שלא  כזה 
לאחר מכן יושבים המקורבים לסעודת 
הברית שהתארגנה מתחת לעזרת נשים 
זלמנוב  והרב  מזרחית,  הצפונית  בפינה 

מלך  הרבי  של  משיחה  נקודה  חוזר 
המובן  באופן  עליה  ומתוועד  המשיח 
עד  נמשכת  וההתוועדות  למקורבים, 

לשעה 2:30...

דשנות  השיחות  מלכות.  דבר 
מעוררות  שמחזיקות,  תנש"א-ב 
ומחיות כל חסיד בתקופה זו. בכל שבוע 
כולו  העולם  בכל  חסידים  אלפי  נוהגים 
מלכות  הדבר  בשיחת  ולהעמיק  ללמוד 
הכל"  את  הבהיר  בה "הרבי  השבועית, 
כלשון קודשו, וכך חיים יותר ויותר את 
 – נמצאים  אנו  בה  המיוחדת  התקופה 
סף  על  המשיח,  ימות  התחלת  סף  "על 
התחלת הגאולה, ותיכף ומיד המשכתה 
זכינו  לא  זה,  בשבוע  ושלמותה". 
לשיחה שלימה מוגהת ממלכנו, בסיבת 
כ"ז אדר א' תשנ"ב שחל יומיים לאחר 
עתה.  לעת  האחרונה  השיחה  אמירת 
דברים  הראשי  זה   – לנו  יש  שכן  מה 
מוגה  אז  לאור  שיצאו  מההתוועדות, 
מהרבי, ובנוסף – ההנחה מההתוועדות 

כפי שמופיעה בשיחות קודש.

נפלאות  זו,  משבת  שישנן  השיחות 
כך  כל  החשובות  רבות  נקודות  הן. 
בחיינו כחסידים מבוארות שם, ואצלנו, 
את  ולמדנו  ישבנו  כולו,  השבוע  במשך 
ללימוד  עד  ושוב,  שוב  הללו  השיחות 
להחדרת  פארבריינגען,  של  באופן 

העניינים... 

שאחר  ומשיח  גאולה  בשיעור 
את  לומדים  שליט"א  הרבי  עם  מנחה 
ולאורך  השיחה,  של  הראשי-דברים 
הפרשה  שם  על  מדבר  הרבי  השיחה 
'ויקהל' ששמה מורה על תוכנה שיהודי 
הקב"ה  עם  ולהתאחד  להתקהל  צריך 

וממילא עם כל יהודי... 

ה'סדר  מתקיים  הסדרים  אחרי 
לומדים  התמימים  השבועי,  אחדות' 
על  המשיח  מלך  הרבי  של  שיחה  יחד 
על  הגרלה  מתקיימת  לבסוף  הפרשה. 
שליט"א  הרבי  של  ביאורים  של  סטים 

לפירוש רש"י על התורה ועוד. 

מתחילים   10:30 בשעה  וכמובן 
הריקודים מתוך השמחה שבחודש אדר 

הבלתי  העניינים  כל  בו  שמתבטלים 
א'  כידוע...  בשישים  בביטול  רצויים 
באמצע  ניגש  הצרפתים  מהאברכים 
ו...  רצון..."  "יהי  ומתחזן  הריקודים 
כולם יחד שרים ורוקדים "שייבנה בית 

המקדש..." אחח.. איזו שמחה. 

מתקיימת  הריקודים  אחרי 
הכהן  דוד  אליהו  ר'  עם  התוועדות 
המשיח  מלך  הרבי  שליח  בארנשטיין 

לבולוני' שבאיטליה. 

יום שני, י"ז אדר ראשון.
הבוקר  נכנסת  מבקרים  קבוצת 
ומיד  חסידות,  סדר  לאחר  ל-770 
לקב"ה  אותם  משעבדים  התמימים 
להישאר  זוכים  והם  תפילין  בהנחת 
הרבי  עם  שחרית  לתפילת  דקות  לכמה 

שליט"א. 

התמימים  הריקודים  אחרי 
בפינה  הקבועה  להתוועדות  מתיישבים 
בלימוד  שמתחילה  מזרחית,  הצפונית 
מכן  ולאחר  השבועי  המלך'  ה'יחי 
מתוועד הרב בנימין אדרעי שליח הרבי 
שעות  כמה  ובמשך  ליפן,  המשיח  מלך 
הפעילות  אודות  ארוכות  מספר  הוא 
חב"ד  בבית  שמתקיימת  המיוחדת 
הגויים  עם  מיוחד  באופן  הפעולה  שם, 
הבית  להצלחת  ועוזרים  שנרתמים 
כולנו  את  מעורר  הוא  ובדבריו  חב"ד, 
באי  לכל  לפרסם  שאת  ביתר  להוספה 
המלך  והוא  בישראל  רבי  שיש  עולם 

המשיח שגואל אותנו תיכף ומיד ממש.

יום שלישי, ח"י אדר ראשון.
עשרות  מגיעים  ערב  בהפסקת 
ולומדים  המלך  חיילי  מ'קעמפ'  חיילים 
דברים  הראשי  את  תמימים  עם  יחד 

מהדבר מלכות השבועי.

מתקיימים  אדר  חודש  ריקודי 
ולאחרי  גדול,  בשטורעם  יום  כמידי 
מתקבצים  התמימים  הריקודים 
לשיעור הקבוע בדבר מלכות המתקיים 
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שיחה,  כזו  ועם  כהן,  משפחת  בבית 
הנאמר  על  ולהתוועד  לשבת  שלא  קשה 

בה... 

יום רביעי, י"ט אדר ראשון.
ל-770  נכנסים  צהריים  בהפסקת 
מידי  המשתתפים  ישראל  ילדי  קבוצת 
שבוע ב'מיטוואך שעה', בו הם מקבלים 
ד-770.  מהתמימים  יהדות  שיעורי 
המדריכים  התמימים  החליטו  הפעם 
חיינו-בית  לבית  הילדים  את  להביא 
הם  ארוכה  שעה  במשך  וכך  משיח, 
למקומו  סמוך  מדריכיהם  עם  יושבים 

של מלך המשיח ושרים שירי יהדות. 

תזריע- ש"פ  של  מלכות  בדבר 
את  מתווה  המשיח  מלך  הרבי  מצורע 
וביאת  התגלות  לפעול  הישרה  הדרך 
גאולה  לימוד  ידי  על  שזהו  משיח 
אפילו  אלא  לאנשים  רק  ולא  ומשיח, 
מעריב  תפילת  לפני  לכך  בהתאם  טף. 
במניין של הרבי שליט"א א' התמימים 
לכיתת  משיח  בענייני  שיעור  מוסר 
מהתלמוד  ה'  צבאות  חיילי  ילדים 
תורה, ומחזק אצלם את קיום ההוראה 

של הרבי שליט"א. 

מתקיים  הערב  שבוע,  וכמידי 
התמימים  של  השבועי  אחדות  השיעור 
ראשית  הצרפתית.  השפה  דוברי 
וגאולה,  משיח  בענייני  שיעור  מתקיים 
ממשיכים  הם  מכן  לאחר  ומיד 
האופיינית  וחיות  בחום  ומתוועדים 
אך  השפה,  את  מבין  איני  אמנם  להם. 

לעמוד ולהסתכל מהצד – כבר מחיה...

יום חמישי, כ' אדר ראשון.
עשרות  מגיעים  הבוקר  בשעות 
חיינו  לבית  חסידים'  'פויליש'ע  בחורים 
לראות את בית המקדש העיקרי שבזמן 
משיח  הדור  נשיא  של  ביתו  הגלות, 
הסבר  מקבלים  הם  כמובן  שבדור. 
המיוחד  המקום  על  תמימים  מכמה 
הגאולה  בשורת  ועל  נמצאים  הם  בו 
ברורה  בנבואה  לקבל  זכינו  אותה 
פניהם  על  שליט"א.  אדמו"ר  מכ"ק 
ניכרת ההתפעלות מהזאל הגדול המלא 
במאות תמימים השוקדים על תלמודם 

בחיות. 

כמה  יוצאים  חמישי  יום  כמידי 
הסדרים  אחרי  תמימים  של  קבוצות 
שיעור  ומארגנים  באיזור  חב"ד  לבתי 
ולעשות  המקום  את  לחזק  והתוועדות 

לרבי שליט"א עוד חסידים.

השיעור  מתקיים   10:15 בשעה 
הרב  ע"י  שנמסר  העיוני  ומשיח  גאולה 
 770 של  המערבי  בחלק  רייצעס  יוסף 
מה  בין  ההבדל  על  מדבר  רייצעס  הרב 
שאמר אליהו הנביא 'היום – אם בקולו 
המשיח  מלך  שאמר  מה  ובין  תשמעו' 
חוצה",  מעינותיך  "לכשיפוצו  לבעש"ט 
תשמעו  בקולו  אם  היום  שאמר  שמה 
אמר  המשיח  והמלך  כבר,  נסתיים  זה 
שיפוצו  רק  צריך  שעכשיו  לבעש"ט 
מעינותיך חוצה, ועכשיו אומר לנו הרבי 
היא  היחידה  שהשליחות  המשיח  מלך 

"קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש".

הריקודים  השיעור  לאחר 
הם  עצומה  שמחה  ומתוך  מתחילים, 
והשמחה  וחצי  משעה  למעלה  נמשכים 

גוברת... 

התמימים  הריקודים  ומתוך 
ועושים  אחדות'  ל'שיעור  מתיישבים 
שהייתה  העבודה  כל  על  צדק  חשבון 
יחד  'קבוצה'  של  שנה  חצי  עכשיו,  עד 
חסיד  ומחזקים  שליט"א  הרבי  עם 
מאתנו  הנדרשת  בעבודה  רעהו  את 
השעות  עד  ומתוועדים  התמימים. 

הקטנות של הלילה...

יום שישי, כ"א אדר ראשון.
שישי  יום  של  בוקר  בחסידות 
מלכות  הדבר  את  משננים  תמימים 
עם  ההתאחדות  על  שמדבר  השבועי 
מהי  יהודי  שכששואלים  ועד  שני  יהודי 
עבודתו עכשיו ב"ויקהל" הרי הוא עונה 
עוד  עם  להתאחד  היא  שעבודתו  מיד 
שיחה  כזאת  אחרי  בסביבתו.  יהודי 

המבצעים כבר ייראו אחרת... 

התמימים  שחרית  אחרי  ומיד 
מזדרזים לצאת למבצעים ברחבי העיר. 
על  האנשים  עם  מדברים  במבצעים 
העניין של 'ויקהל' שכל יהודי הוא חצי 
והקב"ה הוא כביכול החצי השני וצריך 
אפשר  ואח"כ  הקב"ה  עם  להתאחד 
ועד  יהודי  עוד  עם  להתאחד  וצריך 
האמיתית  בגאולה  העיקרי  ל'ויקהל' 
מרפים  שלא  וכמובן  והשלימה. 
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ל-770  להגיע  היהודים  את  ומזמינים 
לריקודים של חודש אדר ולקבל שמחה 

אמיתית מבית חיינו. 

ה'זאל'  וברחבי  נכנסת  השבת 
דוד",  בית  "חיילי  של  הקובץ  מחולק 
החסידים  דרכי  את  שמעורר  קובץ  זהו 
ומכניס חיות רבה בעבודת ה' של חסיד, 
בעבודתו  והן  עצמו  עם  בעבודתו  הן 
את  נושא  השבת  של  הקובץ  זולתו.  עם 
העליונה"  ההשגחה  "שליח  הכותרת 
בעניין  הריי"צ  הרבי  של  מכתב  ובו 
השליחות שמוטלת על כל יהודי להאיר 
ומצוות  תורה  של  באור  סביבתו  את 

ומדות טובות. 

רבות  עשרות  מגיעים  שבת  לקבלת 
ממש  ו-770  הסוגים  מכל  מקורבים  של 
לבית  והתקהלו  שבאו  באנשים  מלא 
וזוכים  הגלות  שבזמן  העיקרי  המקדש 
וכמובן  שליט"א  הרבי  עם  להתפלל 
התפילה  שבשעת  לניגונים  מצטרפים 
ה'יחי  את  שר  כשהקהל  ובמיוחד 
שהריקוד  כך  דודי',  שב'לכה  אדוננו' 
מתוך  רב  זמן  משך  נמשכים  והשירה 

שמחה וחיות גדולה. 

התמימים  שבת  קבלת  לאחר 
אחד  זהו  חסידות'.  ל'סדר  מתיישבים 
מתקיים  שבהם  האחרונים  השבועות 
כך  כל  האהוב  הסדר  וממילא  זה,  סדר 
הטובה  בצורה  מנוצל  התמימים  על 

ביותר.  

ברחבי  מתפרסים  התמימים 
אנ"ש  משפחות  אצל  השכונה 
חיות  ומכניסים  יחד  ומתוועדים 
ניגונים  שיחות  באמירת  חסידית 
וכמובן  החסידית,  ובהתוועדות 
התמימים  אותה  הנפלאה  שהשיחה 
מלכות  הדבר  כשיחת  השבוע  לומדים 
מרכז  להיות  הופכת  נ"ב,  ויקהל  ש"פ   –

ונושא ההתוועדות...

ל-770  מגיעים  השבת  ליל  ובמשך 
פעם  מדי  תמימים  של  קבוצות  קבוצות 

ורוקדים כהוראת אד"ש.

שבת קודש, כ"ב אדר ראשון.
השיעור  מתקיים  שבת  כמידי 
והתמימים  הזאל  במרכז  מלכות'  'דבר 
מכן  כשלאחר  יחד,  השיחה  על  חוזרים 

א' התמימים מסכם את השיחה.

שליט"א  הרבי  עם  שחרית 
מסתיימת ונשאר כשעה להתוועדות של 
ממשיך  מהקהל  חלק  שליט"א,  הרבי 
מתחיל  כבר  וחלק  השבת  תפילת  את 

התמימים   1:30 בשעה  להתוועד... 
הרבי,  של  להתוועדות  מתכוננים 
ומחכים ומצפים לראות את הרבי בעיני 
בשר גואל אותנו ומוליכנו לארץ הקודש 
ההתוועדות  בהמשך  שמיא',  'ענני  עם 
מנגנים את הניגון של שנת הקהל "הנני 
בחיות  צפון..."  ארץ  אל  אותם  מביא 
"יחי  הנה"  ישובו  גדול  ל"קהל  עד  רבה 

אדוננו...".
השבת  ישנם  חתנים  הרבה 
ורעיו  חתן  כל   770 ברחבי  שמתוועדים 
לחתן  ומאחלים  'לחיים'  אומרים 
הרבי  של  כרצונו  נאמן  בית  שיקים 

שליט"א מלך המשיח.
ומתארכות  הולכות  השבתות 
מאוחר  מתחיל  הרבי  של  במניין  ומנחה 
שעות  להתוועד  שמאפשר  מה  יותר, 
נוספות, ומתוך כל ההתוועדויות הרבות 
ה'קבוצה'  של  התמימים  מתיישבים 
להתוועדות  ההתוועדויות  בימת  על 
ומנגנים  מגיעים  תמימים  עשרות  יחד, 
את  מזכיר  ממש  זה  ומתעוררים,  יחד 
המשיח  מלך  הרבי  של  ההתוועדות 
הרבי  שם  תשמ"ו  ויקהל  פרשת  בשבת 
התוועדות,  מהי  בהרחבה  מסביר 
ונקודת הדברים שהתוועדות היא ביטוי 
של אהבת ואחדות ישראל שאנחנו בנים 
את  אחד  אוהבים  ואנחנו  הקב"ה  של 
יחד  לנגן  ביחד  לשבת  לנו  וטוב  השני 
העיקר",  הוא  ו"המעשה  יחד  ולהתדבר 
גם  הקשורות  טובות  החלטות  להוציא 
לחשוב  ישראל,  אהבת  של  לעניין  כן 
השני  בטובת  ולדבר  יותר  השני  על 
הזולת  בשביל  בפועל  ולעשות  יותר 
ז"ך  על  מעורר  התמימים  א'  יותר... 
באופן  זה  יום  על  לחשוב  שצריך  אדר 
מחודש  ברצון  ולהתעורר  המתאים 
לפעול את ההתגלות השלימה של הרבי 
מספר  וגם  ממש,  בפועל  המשיח  מלך 
סיפור קטן שמבטא עד כמה הרבי רוצה 

להיות עם החסידים בגלוי ממש... 
להקהלת  יוצאים  התמימים 
בבתי  יהודים  ומקהילים  קהילות 
הרבי  של  שיחה  להם  וחוזרים  כנסיות 

מלך המשיח.
הרבי  של  הוידיאו  אחרי  מיד 
שהקהל  וכמובן  מתחילים  הריקודים 
אנ"ש  גם  לריקודים,  מצטרף  הרחב 
מסתדר  תמיד  לא  השבוע  שבמשך 
ושמחים  באים  ולרקוד,  לבוא  להם 
ילדי  הריקודים  לאחר  ורוקדים... 
שנים  את  אומרים  ה' "משיחי"  צבאות 

עשר הפסוקים ולבסוף מכריזים 'יחי'.
מתחיל,  שבת  מוצאי  של  נגלה  סדר 

את  ולומדים  מתיישבים  התמימים 
הקודש  ארון  יד  ועל  הנלמדת,  הגמרא 
ה'דבר  את  ולומדים  תמימים  יושבים 
'קונטרס  את  לומדים  והשבוע  מלכות' 
שנה  חצי  אחרי  שבבבל',  רבינו  בית 
אצל  ב'קבוצה'  וחיים  נמצאים  שכבר 
הצפונית  ובפינה  שליט"א.  הרבי 
מ'קבוצה'  התמימים  יושבים  מזרחית 
'דבר  בצוותא  לומדים  וג"כ  ס"ט 

מלכות'.

של  קבוצה  מתוועדים  הסדר  לאחר 
צרפתי  מקורב  עם  צרפתים  תמימים 
ב-770  הולדתו  יום  את  לחגוג  שהחליט 

"בית משיח". 

לחיים! לחיים ולברכה!
קרב ובא יום כ"ז אדר א'. 

לפעול  חובה  ברגש  בוער  כולנו  לב 
שהמצב  רוצים  כולנו  משהו.  ולעשות 
העניין,  על  מתוועדים  כבר  אצלנו  ישתנה. 
לקיימן  על-מנת  החלטות  ומחליטים 
בפועל בכדי להביא את התגלותו המיידית 

של מלכנו משיחנו. 
אנו  משיח,  חיינו-בית  מבית  מכאן, 
מקום  בכל  והתמימים  לאנ"ש  קוראים 

שהוא: 
קריאתו  מהדהדת  וליבנו  במוחנו 
אשר  כל  'עשו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של 
תדיר  עומדים  עינינו  מנגד  ביכלתכם', 
זהו  מלכנו.  ידי  על  ה'יחי'  עידודי  מראות 

הזמן, זוהי השעה, לקום ולפעול יחד; 
ענייני  בלימוד   – האישית  בעבודה  הן 
קביעות   – קבוע  באופן  ומשיח  גאולה 
הדבר  שיחות  לימוד  בנפש,  ובעיקר  בזמן 
מלכות באופן קבוע מידי שבוע באופן של 
'אליבא דנפשיה', וכן הלאה בהוראות הרבי 

המפורשות בשיחות הדבר מלכות. 
לתת  לא   – הזולת  כלפי  בעבודה  והן 
יהודי  שפגשתי  למצב  להגיע  לעצמינו 
משיח.  פני  קבלת  על  איתו  דיברתי  ולא 
המטרה,  את  עינינו  לנגד  תמיד  לראות 
רק  להיות  צריכה  'כעת  קודשו:  בלשון 
וההתקשרות  העם,  על-ידי  מלכותו  קבלת 
בגאולה  הגילוי,  בשלמות  והעם  המלך  בין 

האמיתית והשלמה'. 
ועל ידי עצם ההחלטה בדבר, נזכה כבר 
כל,  לעין  והמושלמת  המלאה  להתגלותו 

ונכריז לפניו:
המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 

לעולם ועד!
מענדי, מבית משיח, רבינו, חיינו.

 

62   • כ"ח אדר א' ה‘תשע“א
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פרשת דרכים

האחריות עלינו
את "מ הרבי?".  אומר  ה 

שואלים  הזו  השאלה 
שנים  עשרות  במשך 
מכל  יהודים  רבבות 
כשמתרחשת  פעם  בכל  תבל.  קצוות 
ושאלה,  נושא  בכל  בעולם,  טלטלה 
הרבי?  אומר  מה  לדעת  כולם  מבקשים 
למאורע  הדור  נשיא  של  המסר  מה 
ממה  ללמוד  עלינו  ומה  העכשווי 
שאירע. והרבי תמיד מעודד, רואה בכל 

אירוע שיעור משמים.

מציאות  אין  הרבי  של  בהסתכלות 
כל  חיובי,  הכל  טוב,  הוא  הכל  שלילית. 
אל  בדרך  תחנה  אלא  אינו  שקורה  מה 
הרבי,  אותנו  לימד  הירידות,  את  היעד. 
צריך לקחת כתנופה לעליה גדולה יותר. 
וכשיש העלם הרי הוא הכנה לאור גדול. 
הרבי  אותנו  לימד  שנים  עשרות  במשך 
של  במבט  העולם  על  מסתכלים  איך 
בעולם,  מהפכה  כל  אירוע,  כל  גאולה. 
העתידה.  הגאולה  מתהליך  חלק  הם 
שעלינו  נסתרת  משמעות  יש  דבר  לכל 
ללמוד ולראות כעוד צעד של טוב וחסד 

לקראת ימות המשיח.

התפיסה  את  בעולם  החדיר  הרבי 
והפך  טוב"  יהיה   – טוב  "חשוב  של 
לשעת  כסיסמא  רק  לא  לשיגרה.  אותה 
מצוקה, אלא כדרך חיים. כל דבר ניתן 
לימד  והרבי   – טוב  של  בעיניים  לראות 
בשיחותיו  זאת.  לעשות  כיצד  אותנו 
פרטיים,  לאנשים  בהכוונות  הקדושות, 
החיובית  הראייה  את  הרבי  הביא 

והסביר כיצד הכל לטובה.

זו  תפיסה  הרבי  הפך  השנים  במשך 
ויהודים  חסידים  רבבות  של  לנחלתם 
בעולם כולו. הרבי טיפטף לנו למודעות  
בראש.  ה'סוויטש'  את  לנו  ושינה 
שכל  למדנו  המסר,  את  הפנמנו  ואנחנו 
ישיר  בקשר  קשור  בעולם  שקורה  מה 
כוונה  יש  להכל  וכי   – הגאולה  לתהליך 

אלוקית, שאינה אלא טוב אמיתי.

אירועים  כיום  כשמתרחשים 
טבעי  כבר  נראה  בעולם,  לכת  מרחיקי 
חלק  הם  שאלו  כך  על  מדברים  שכולם 
בעולם  החדיר  הרבי  הגאולה.  מסימני 
 – כוונה  יש  אירוע  לכל  המסר:  את 
היא  כיצד  לראות  אותה,  להבין  וצריך 

קשורה לגאולה.

אסור לשכוח את האחריות
כל   – לעליה  ירידה  כל  הפכה  כך 
התרגלנו  לצמיחה.  למקום  משבר 
מתהליך  חלק  הינם  שחיינו  טוב.  שהכל 
שמיימי מופלא שכל פסיפס בו הוא צעד 

נוסף בדרך אל הגאולה.

לשכוח  לנו  אסור  זאת  עם  יחד  אך 
מה  בכל  בתהליך.  חלק  יש  לנו  שגם 
הגאולה  להבאת  לאחריותנו  שקשור 
ברורה:  דרך  שיש  הרבי  אותנו  לימד 
במישור  ביכולתכם".  אשר  כל  "עשו 
עלינו.  האחריות  את  הרבי  הטיל  הזה 
המחשבה  על  להתענג  לנו  נתן  לא  הרבי 

שהכל צועד ממילא.

לצד ההבנה שהחדיר בנו הרבי שכל 
ירידה מלמעלה היא עליה גדולה, לימד 
לעשות  אחריות  לנו  שיש  הרבי  אותנו 
מאותה  לעלות  כדי  הדרוש  כל  את 
עלינו  שהוטלה  השליחות  את  ירידה. 
אנו חייבים לקיים עם כל כוחותינו ולא 
מה  ש'כל  ובתקווה  באנחה  להסתפק 

דעביד רחמנא לטב עביד'.

בחלוקת  הרבי  ביקש  פעם 
מסויים  ענין  לפעול  מיהודי  דולרים 
באידישקייט, והיהודי השיב "אם ירצה 
ה'". בתשובה ענה לו הרבי "ה' רוצה!". 
אחריותנו  לתחום  שקשור  מה  בכל 
האחריות  בהשלכת  להסתפק  לנו  אסור 
שהוא  באמונה  והתחזקות  הקב"ה  על 
האחריות  כאן  בעיניו.  הישר  יעשה 

מוטלת עלינו.

הרבי  לנו  הניח  לא  הגאולה  בנושא 
לרגע. הרבי דורש ותובע כמפקד הדורש 
הפציר  הרבי  מלחמה.  בשעת  מחייליו 
בכל  יחידות,  בכל  שיחה,  בכל  והתחנן 
להבאת  הכל  עשו  דולרים,  חלוקת 
הגאולה. זוהי השליחות ממנה לא ניתן 
הפוך   – היינט"  וועלט  א  "קער  לברוח. 
את העולם היום! והרבי הסביר: אפילו 
בית  חורבן  מראה  מול  ימס  אבן  של  לב 
ולא  לשבת  ניתן  כיצד  אז   – המקדש 
בית  נבנה  שלא  יום  כש"כל  דבר  לעשות 

המקדש בימיו כאילו כך-וכך"?!

שכל  והביטחון  האמונה  עם  יחד 
מתוך  ושדווקא  עליה  היא  ירידה 
עלינו  הטיל  גדול,  אור  יצמח  החושך 
העולם  את  להצעיד  המשימה  את  הרבי 

אתם  "עשו  הקריאה  הגאולה.  לקראת 
ניתן  לא  ממנה  ביכולתכם"  אשר  כל 
בקריאה  רק  שמתורגמת   – לברוח 

לעשייה ללא לאות.

כיצד  הרבי  אותנו  שלימד  פעם  בכל 
של  בעיניים  אירוע  עוד  על  להסתכל 
גאולה – לימד אותנו הרבי מה זה דורש 
בעבודה  שלב  עוד  זהו  כיצד  מאיתנו. 

שלנו לקבלת פני משיח צדקנו.

לא לשבת בחיבוק ידיים
האירוע  אדר.  כ"ז  הגיע  ואז 
כל  לה  שאין  כירידה  נראה  שבעינינו 
מה  השאלה  נותרה  וכעת  הגיוני.  הסבר 

עלינו לעשות? מה השליחות שלנו?

מלמעלה  יורד  רע  שאין  ברור  הרי 
בתהליך  חלק  אלא  אינה  ירידה  וכל 
שהפעם  וודאי  אך  עליה.  של  שמיימי 
אלא  בלבד,  באמונה  להסתפק  ניתן  לא 
חייבים להבין את האיתות. לטכס עצה 
כדי  עשינו  לא  שעוד  לעשות  עלינו  מה 
גם  הגענו  שבשבילו  השיעור  את  שנלמד 

לשלב הזה שבתהליך.

שיש  הנאמן  המלך  בן  מבין  כאן 
ומחכה  יושב  לא  שהוא  אחריות.  לו 
כי  לאביו  מראה  אלא  ידיים  בחיבוק 
אותו  ומבקש  מחפש  אותו,  דורש  הוא 

עד שיתגלה שוב.

אל  בדרך  תחנה  עוד  הוא  אדר  כ"ז 
עליה.  אלא  שאינה  בירידה  הגאולה. 
זה  כעת  אלינו.  עובר  הכדור  שבו  שלב 
ואסור  משימה  לנו  יש  שלנו.  בידיים 
אמונה  מתוך  אז  בשמירה.  להירדם  לנו 
אלא  אינו  זה  שכל  מוחלט  וביטחון 
ניסיון נוסף לקראת האור הגדול, עלינו 
לפעול  במדוייק:  השליחות  את  למלא 
עניינים שהם "אורות דתוהו" ב"בכלים 
דתיקון" להתגלותו המיידית של הרבי, 

תיכף ומיד ממש.

מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 
המשיח לעולם ועד!
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לשמור על כרם בית ה'
במדבר,  כקורא  יחיד  קול  היה  הרבי  של  קולו  ימים  באותם 
והיום הדברים מתגלים במשנה תוקף, איזה חורבן נורא הביא 
אותו הסכם ארור שהיה תלוי על קורי עכביש, וכיום ממשלת 
עושה  שמצרים  מה  מול  להגיב  ומפחדת  משותקת  ישראל 
הספינות  נשק,  של  פוסקות  בלתי  הברחות  ישראל:  לארץ 
מארבעת  למעלה  סואץ,  תעלת  את  שעברו  האיראניות 
אלפים חיילים מצריים כבר שוהים בתוך סיני בניגוד להסכם, 
עוד  מה  ישראל,  לארץ  בדרך  בצינורות  זורם  לא  כבר  והגז 

צריך לקרות כדי שכולם יבינו שהמלך הוא עירום 

מאת שי גפן

שנה שמלך המשיח נגלה בו
שנה  עשרים  מציינים  אלה  בימים 
הרבה  שנה  באותה  המפרץ.  ממלחמת 
"שנה  הידוע  המדרש  את  לצטט  הרבי 
שמלך המשיח נגלה בו" וסיומו "ואומר 
ענווים  תיראו,  אל  בני  לישראל  הקב"ה 

הגיע זמן גאולתכם". 

בו  זמן  ציון  הוא  שנה  עשרים 
אל  מהכח  ויורדים  מופנמים  הדברים 
אלוקי  תהליך  שאותו  ספק  אין  הפועל. 
של  משטרו  בנפילת  שהחל  הגאולה  של 
והמשיך  תנש"א  בשנת  חוסיין  סאדאם 
במלחמת  מכן  לאחר  שנה  עשרה  שלוש 
המפרץ השניה ועד לתלייתו של הרודן, 
בעולם  מדינות  בכמה  כעת   נמשך 
הערבי. רק סומא לא רואה את ההקשר 

בין המהלכים הללו.

תשומת  את  הסבו  האחרונה  בשבת 
תשובה'  'שערי  בספר  לנאמר  לבי 
הגאולה  "עיקר  האמצעי,  לאדמו"ר 
דוקא  ישמעאל  של  שר  בנפילת  תלויה 
המהפכות  וד"ל".  בזוהר  וכמ"ש 
חלק  הן  עינינו  לנגד  המתרחשות 
אותן  שכל  ובפרט  הגאולה,  מתהליך 
שבו  אדר  בחודש  מתרחשות  מהפכות 
אשר  הוא,  "ונהפוך  בשמחה  מרבים 
מאתנו  שנדרש  מה  היהודים".  ישלטו 
אחריות  לקחת  הדברים,  את  להפנים 
הסביבה  ואת  אותנו  ולהכין  אישית 

כולה לקבלת פני משיח בפועל ממש. 

העניינים  השנה,  של  תחילתה  מאז 
המשיח  מלך  הרבי  לחם  שעליהם 
ה',  מלחמת  בגדר  שהיו  השנים  במשך 
גלויות.  כנבואות  ומתגלים  מתבררים 
היה  כך  בהם.  מכיר  העולם  גם  כיום, 
נחשפו  כאשר  שנה  של  בתחילתה 
ממלחמת  הסודיים  הפרוטוקולים 
שהוכיחו  פרוטוקולים  הכיפורים,  יום 
באותה  הרבי  של  דבריו  כל  כי  למעשה 
ומדויקים,  נכוחים  היו  מלחמה, 
ובפרט זעקת הרבי שיכבשו את דמשק. 
למפרע,  כיום  הוכיחו  הללו  המסמכים 
באופן  הרבי  של  מגרונו  יצא  ה'  דבר  כי 

שכל רז לא אניס ליה.

ארבע שנים ניהל הרבי את המאבק 
ב"קעמפ  שנחתם  הארור  ההסכם  נגד 
הרבי  של  קולו  ימים  באותם  דייויד". 
והיום  במדבר,  כקורא  יחיד  קול  היה 
איזה  תוקף,  במשנה  מתגלים  הדברים 
ארור  הסכם  אותו  הביא  נורא  חורבן 
וכיום  עכביש,  קורי  על  תלוי  שהיה 
ומפחדת  משותקת  ישראל  ממשלת 
לארץ  עושה  שמצרים  מה  מול  להגיב 
של  פוסקות  בלתי  הברחות  ישראל: 
את  שעברו  האיראניות  הספינות  נשק, 
אלפים  מארבעת  למעלה  סואץ,  תעלת 
חיילים מצריים כבר שוהים בתוך סיני 
זורם  לא  כבר  והגז  להסכם,  בניגוד 
עוד  מה  ישראל,  לארץ  בדרך  בצינורות 

שהמלך  יבינו  שכולם  כדי  לקרות  צריך 
הוא עירום.

הייתה  לא  ישראל  ממשלת  אם 
עושה  והייתה  ומפוחדת  משותקת 
לעצמה  ומחזירה  ההפרות  מול  מעשה 
נייר  פיסת  תמורת  שנתנה  מה  את 
מוכיחה  הייתה  היא  שווה,  אינה  שכבר 
עם  להתעסק  שאסור  ולכולם  לאיראן 
את  מחזירה  הייתה  ואולי  ישראל, 
השנים  בעשרים  שאבד  ההרתעה  כוח 

האחרונות.

שנה  היא  השנה  שפתחנו,  וכפי 
מתבהרים  העניינים  שבה  מיוחדת 
ומתלבנים. שנדע לנצל את שעת הכושר 

כראוי. 

עופרת חלולה
"עופרת  מבצע  את  שיבח  לא  מי 
יצוקה"? הנה סוף סוף הצבא הישראלי 
הסוף.  עד  בהם"  ו"נכנס  השתגע 
מבצעי  את  לשבח  גמרו  לא  הישראלים 

המבצע. 

כפי שהזהרנו אז, כל עוד לא יתקנו 
את הבעיה מיסודה, גם מבצעים דומים 
נוספים לא יעזרו. כי הבעיה היא בעצם 
ההתנתקות הישראלית מעזה ומסירתה 
במשגרי  הטיפול  ולא  האויבים,  לידי 

הקאסמים. 

64   • כ"ח אדר א' ה‘תשע“א

שלימות הארץ
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את  ולהבין  לרגע  לעצור  הראוי  מן 
מעזה.  ההתנתקות  של  הבעיה  שורש 
הטענה המרכזית של יוזמי ההתנתקות 
יהודי  גוש  לקיים  אפשר  שאי  הייתה 
הקדימו  ולכן  עזה,  של  הערבי  במרחב 
חד  התנתקות  וביצעו  למכה  תרופה 
למעשה  שמטו  הם  זאת  בטענה  צדדית. 
את כל הבסיס של הקיום היהודי בארץ 

ישראל בתוך המרחב הערבי הגדול.

יותר מכך, התזה שלהם לא הוכיחה 
רק  לא  ההתנתקות  שכן  עצמה,  את 
אלא  הבטחון,  על  לשמור  סייעה  שלא 
מסוכן  יותר  הרבה  בעזה  כיום  שהמצב 
יצוקה".  "עופרת  לפני  שהיה  מכפי 
הטילים שיש היום בידי המחבלים יותר 
עד  ומגיע  ארוך  יותר  והטווח  משופרים 
שבאמצעות  ייתכן  אביב.  תל  למדינת 
או  לשנה  הרתעה  השיגו  המבצע 

שנתיים, על כך השמחה הגדולה?! 

החרידו  שעבר  בשבוע  רק 
והיוו  שבע  באר  את  ה'גראדים' 
ואתם  כאן,  אנחנו  'הנה  ברור  איתות 
מאתנו;  התנתקתם  לא  הישראלים 
גם  בבוץ  להתבוסס  תמשיכו  אתם 
עד  סמכה  ישראל  ממשלת  אם  הלאה'. 
כה על קונספציית מצריים החזקה, הרי 
משתלבת  עזה  נגמרה.  ההצגה  שכיום 
היטב במרחב המצרי וכל הגבול ביניהם 
בישין  המרעין  וכל  המסתננים  פרוץ. 
כמויות  עם  לצד  מצד  לעבור  ממשיכים 
רק  אפוא  ההתנתקות  נשק.  של  גדולות 
בעצמנו  כשאנחנו  המצב  את  החמירה 
ממש  הקטנה  איראן  מדינת  את  בנינו 

לידינו.  

את  כשראיתי  לעולם  אשכח  לא 
אלפי החיילים והחיילות שהגיעו לנקות 
מנת  על  החרבה  קטיף  בגוש  השטח  את 
מאזן...  לאבו  נקי  השטח  את  להעביר 
השטח  את  ידם  במו  העבירו  יהודים 
לאוייב ומסרו לידיו את הנשק. מי היה 

מאמין?! 

'מיהו יהודי' והגיורים 
הקודמות,  בשורות  שהוזכר  כפי 
בשנה זו קיבלו מאבקיו של הרבי מימד 

חד וברור יותר.

הגדולה  למלחמה  נכונה  זו  עובדה 
ישראל,  לאויבי  שטחים  מסירת  כנגד 
"מיהו  חוק  תיקון  על  במלחמה  וגם 
ניכנס  לא  העם.  שלימות  יהודי", 
לגבי  שמתחולל  המאבק  לפרטי 
להכניס  והניסיונות  המזויפים  הגיורים 

ממש;  גמורים  גויים  ה'  בית  בכרם 
הולכת  הקודש  בארץ  ההתבוללות 
שהזהיר  כפי  ממש  רח"ל,  ומתרחבת 
החוק,  תיקון  על  שנאבק  בעת  הרבי 
בגלל  פעם  אחר  פעם  נכשל  התיקון  אך 
שהעדיפו  והחרדים  הדתיים  הנציגים 
המאבקים  פני  על  אחרים  מאבקים 

האמיתיים. 

וגוים  נפרץ,  ה'  בית  כשכרם  כיום, 
רואים  אנו  באומתנו,  ונכנסים  שוטפים 
אשר  בתחזיותיו  הרבי  דייק  כמה  עד 
שעמדו  וחוגים  רבנים  אותם  כל  חזה. 
וכנגד  הרבי  כנגד  נלחמו  אף  או  מנגד 
שיש  לפתע  נזכרו  מאבקו,  הצלחת 
קשה  בעיה  המהווים  מזויפים  גיורים 

ואמיתית. 

החל  שנה   41 לפני  אדר  בחודש 
חוק  תיקון  על  המאבק  את  בגלוי  הרבי 
אחרי  בבחינת  אנו  כיום  יהודי",  "מיהו 
ארבעים שנים שבהם עומד התלמיד על 
בבהירות  מבינים  ואנו  רבו,  של  דעתו 
דרך  את  וכמובן  הבעיה  את  יותר 
של  הפתרון  העיקרים:  עיקר  הפיתרון. 
מלך  להתגלות  יביאו  שלמויות  אותם 

המשיח בחסד וברחמים.  

הגיע הזמן גם להפיכה בישראל
מהפכות  ריבוי  של  אלו  בימים 
במדינות  דיקטטוריים  שלטונות  נגד 
וותיקים  עריצים  כאשר  בעולם,  רבות 
השולטים עשרות שנים נופלים מכסאם 
שאירע  כפי  אזרחי,  מרי  בעקבות 
בתימן,  בלוב,  במצרים,  בתוניסיה, 
להציע  יש  נוספים,  ובמקומות  בבחריין 
ש"אין  לזכור  בישראל  העם  להמוני 
 – הצליחו  ערב  במדינות  ואם  ייאוש", 

גם אנו אזרחי ארץ ישראל יכולים.

בארץ  כידוע  אמורים:  דברים  במה 
ישראל ישנו שלטון עריץ שהלך והתעצם 
ויותר,  יותר  האחרונות  השנים  במהלך 
על  גם  תמנוניים  בזרועות  והשתלט 
מערכות שלטון נבחרות, כמו הממשלה, 
מוסדות  מקומיות,  הרשויות  הכנסת, 

חינוך, ועוד.

עשר  שנים  של  בקבוצה  מדובר 
בהדגשה:"מעולם"   – שמעולם  איש 
ציבורי,  תפקיד  לשום  נבחרה  לא   –
תשעה  של  מצומצם  חוג  בידי  ונבחרו 
נבחרו  לא  בעצמם  שמרביתם  אנשים 
שופטי   3) ציבורי  תפקיד  לשום  לעולם 
נציגי  ו-2  דין  עורכי  נציגי  ושני  בג"ץ 
 – חבריהם  הם  חבריה  אקדמיה). 
השיפוטי  לתפקיד  אותם  ממנים  והם 
הדיקטטורי העליון בשיטת "חבר מביא 

חבר". 

מדובר  כי  נציין  הבין,  שלא  מי 
עשר  שנים  יושבים  שבו  בבג"ץ 
חיים  של  גורלות  החורצים  אנשים 
גדר   ,443 כביש  פתיחת  (למשל  ומוות 
מחבלים  לענות  האיסור  הפרדה, 
בחקירתם למרות שהם מהווים פצצות 
ועוד),  מחסומים  הורדת  מתקתקות, 
בנושא  לצה"ל  מחייבות  הוראות  כולל 
נוהל  מחבלים,  של  חיסולים  מדיניות 
הוראותיהם,  את  שמפר  מי  ועוד.  שכן, 
שנפסל  ובוודאי  לדין  לעמוד  דינו  אחת 
כשבועיים  לפני  שראינו  כפי   – מקידום 
יאיר  האלוף  של  קידומו  נגד  בעתירה 

נווה. 

הפיכות  של  זאת  בעונה  לכן, 
בארץ  אנו  גם  כי  לזכור  טוב  שלטוניות, 
הפיכה  לבצע  וצריכים  יכולים  ישראל 
כמובן  מכך.  המשתמע  כל  על  שלטונית 
זרועות  מספר  אליהם  לצרף  שניתן 
לשום  מעולם  נבחרו  שלא  דיקטטוריות 
תפקיד ומנהלות את המדינה בעריצות, 
אגף  המדינה,  פרקליטות  בהם: 
אגף  התקשורת,  במשטרה,  החקירות 

התקציבים באוצר. 

להיות  צריכה  שלנו  תחריר  כיכר 
לזוז  ולא  העליון  המשפט  בית  מול 
הגלימות  עוטי  שאותם  עוד  כל  משם 
ויניחו  הרוחות  לכל  יסתלקו  השחורות 
"השיבה  לומר  ונוכל  לנפשנו,  לנו 
כבתחילה  ויועצנו  כבראשונה  שופטינו 

והסר ממנו יגון ואנחה". אמן ואמן. 
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כיום, כשכרם בית ה' נפרץ, וגוים שוטפים ונכנסים באומתנו, 

אנו רואים עד כמה דייק הרבי בתחזיותיו אשר חזה. כל אותם 

רבנים וחוגים שעמדו מנגד או אף נלחמו כנגד הרבי וכנגד 

הצלחת מאבקו, נזכרו לפתע שיש גיורים מזויפים המהווים בעיה קשה 

ואמתית. 
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נולדו במזל"ט
צבי  שלמה  ר'  למשפחת   •
אד"ש  כ"ק  שליח  אברמסון, 
מה"מ נתניה – להולדת הבן; 
ולזקניהם משפחת ר' שמואל 
משפחת  מונסי;  אברמסון, 

ר' אהרן גולדפרב, מעלות.

הכהן  שמואל  ר'  למשפחת   •
מיאמי  נורט'  אנדרוסיער, 
להולדת   – פלורידה  ביטש, 

הבן.

בנימין  ר'  למשפחת   •
אפשטיין, עמנואל – להולדת 
ר'  משפחת  ולזקניהם  הבן; 
כרמיאל;  אפשטיין,  אהרן 
קובלקין,  שפרה  מרת 

עמנואל.

אריאב,  מור  ר'  למשפחת   •
הבן;  להולדת   – ברק  בני 
אלון  ר'  משפחת  ולזקניהם 
אביב;  תל  אריאב,  חיים 
בני  אברהם,  דוד  ר'  משפחת 

ברק.

בועז,  מענדל  ר'  למשפחת   •
 – פלורידה  רטון,  בוקה 
ולזקניהם  הבן;  להולדת 
גבעת  בועז,  דוד  ר'  משפחת 
משה  ר'  משפחת  זאב; 

דרואין, מיאמי, פלורידה.

שמעון  אליהו  ר'  למשפחת   •
 – חב"ד  כפר  הרוש,  בן 
ולזקניהם  הבן;  להולדת 
שהרבני,  אברהם  ר'  משפחת 

אזור.

לולו,  בן  אסף  ר'  למשפחת   •
להולדת   – אדירים  מושב 
ולזקניהם  יוסף;  יהודה  הבן 
חיון,  יהושע  ר'  משפחת 

ראשון לציון.

בן  שלמה  ר'  למשפחת   •
שטרית, ערד – להולדת 

הבן.

 •

גוטניק,  שמעון  ר'  למשפחת 
 – אוסטרליה  מלבורן, 

להולדת הבן.

איתיאל  ר'  למשפחת   •
להולדת   – ירושלים  גלעדי, 
ר'  משפחת  ולזקניהם  הבן; 
יצחק משה גלעדי, ירושלים; 
טוב,  כי  עודד  ר'  משפחת 

ירושלים.

הרמן,  אריה  ר'  למשפחת   •
להולדת   – הייטס  קראון 

הבן.

דובער  ר'  למשפחת   •
גודייר,  זקליקובסקי, 
הבן  להולדת   – אריזונה 

והבת.

נתניאל  ר'  למשפחת   •
חב"ד  כפר  זיס,  הלוי  גדליה 
ולזקניהם  הבן;  להולדת   –
משפחת ר' אליעזר הלוי זיס, 
אברהם  ר'  משפחת  נתניה; 
קדוש, כפר חב"ד; מרת לאה 

אמיתי, כפר חב"ד.

מענדל  מנחם  ר'  למשפחת   •
אד"ש  כ"ק  שליח  חיטריק, 
טורקיה  איסטנבול,  מה"מ 
ולזקניהם  הבן;  להולדת   –
יצחק  יוסף  ר'  משפחת 
אד"ש  כ"ק  שליח  חיטריק, 
מה"מ ומנהל סמינר בית חנה 
הירש  צבי  ר'  משפחת  צפת; 
הייטס;  קראון  חיטריק, 
דוד  משה  הרב  משפחת 
אנטוורפן,  העיר  רב  ליברמן, 
עובדיה  ר'  משפחת  בלגיה; 

שוחט, מיאמי, פלורידה.

הכהן  אריה  ר'  למשפחת   •
הבן;  להולדת   – עד  עדי  כץ, 
כץ,  משפחת  ולזקניהם 
שילה; מרת שפרה קובלקין, 

עמנואל.

נלקן,  מרדכי  ר'  למשפחת   •
להולדת   – קנדה  מונטריאל, 

הבן.

הכהן  שמואל  ר'  למשפחת   •
 – ב'  חב"ד  כפר  קליינמן, 
ולזקניהם  הבן;  להולדת 
הכהן  מנחם  ר'  משפחת 

 , קליינמן

באר שבע.

• למשפחת ר' זאב שוסטרמן, 
 – פלורידה  ספרינגס,  קורל 

להולדת הבן.

•

יהונתן  ר'  למשפחת   •
 – הייטס  קראון  אברהמס, 

להולדת הבת.

• למשפחת ר' מענדל אלטיין, 
להולדת   – הייטס  קראון 

הבת.

זלמן  שניאור  ר'  למשפחת   •
אד"ש  כ"ק  שליח  בוקיעט, 
אוקראינא  זי'טומיר,  מה"מ 
ולזקניהם  הבת;  להולדת   –
שמואל  אברהם  ר'  משפחת 
אד"ש  כ"ק  שליח  בוקיעט, 
חב"ד;  כפר  לארה"ק  מה"מ 
בוקיעט,  זיסל  אסתר  מרת 
זיסל  מרת  הייטס;  קראון 
ירושלים;  וילהלם,  חנה 
מרדכי  ישראל  ר'  משפחת 
משפחת  חב"ד;  כפר  לישנר, 
לישנר,  אלימלך  צבי  ר' 
ברוק,  חנה  מרת  ירושלים; 

כפר חב"ד.

שמואל  ר'  למשפחת   •
הייטס –  קראון  גייסינסקי, 

להולדת הבת.

• למשפחת ר' מנחם גנזבורג, 
להולדת   – קנדה  טורונטו, 

הבת.

זנדל  שמואל  ר'  למשפחת   •
 – יורק  ניו  סופרין,  גנץ, 

להולדת הבת.

גרונר,  מרדכי  ר'  למשפחת   •
מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח 
קלגרי, קנדה – להולדת הבת 
משפחת  ולזקניהם  לאה; 
מענדל  מנחם  ישראל  ר' 
חב"ד  ישיבת  מראשי  גרונר, 
משפחת  גת;  קרית  תות"ל 
מזכיר  גרונר,  לייב  יהודה  ר' 
ומנהל  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
הייטס;  קראון  רבינו  קופת 
שמואל  חיים  ר'  משפחת 
ליברוב,  מענדל  מנחם 
ר'  משפחת  אנגליה;  לונדון, 

מנהל  בנימינסון,  ירחמיאל 
'צבאות ה'' קראון הייטס.

• למשפחת ר' גרשון דייטש, 
להולדת   – אנגליה  לונדון, 

הבת.

• למשפחת ר' ישעיהו זיילר, 
להולדת   – חב"ד  הר  נחלת 
ר'  משפחת  ולזקניהם  הבת; 
הר  נחלת  זיילר,  מאיר  ברוך 
יחיאל  ר'  משפחת  חב"ד; 

מיכל וישצקי, כפר חב"ד.

אחיקם  ר'  למשפחת   •
זכריה, לוד – להולדת הבת; 
ולזקניהם משפחת ר' בנימין 
זכריה, לוד; משפחת ר' יועץ 

רידי.

יהודה  שלמה  ר'  למשפחת   •
כ"ק  שליח  סגל,  הלוי 
 – תקווה  פתח  מה"מ  אד"ש 
להולדת הבת רייזל שושנה; 
משה  ר'  משפחת  ולזקניהם 
סגל,  הלוי  שמעלקע  שמואל 
אלתר  ר'  משפחת  ברק;  בני 

אביגדור דוד טסלר, חיפה.

ישראל  ר'  למשפחת   •
להולדת   – מונסי  פרידמן, 

הבת.

קורנט,  רפאל  ר'  למשפחת   •
הבת  להולדת   – ירושלים 
מרת  ולזקניהם  בתיה; 
חנה;  פרדס  קורנט,  אסתר 
משפחת ר' אברהם גד דרוק, 

ירושלים.

הלוי  שמואל  ר'  למשפחת   •
 – הייטס  קראן  קירש, 
ולזקניהם  הבת;  להולדת 
מענדל  מנחם  ר'  משפחת 
הייטס;  קראון  קירש,  הלוי 
הלוי  שלמה  ר'  משפחת 
דרום  יוהנסבורג,  קירש, 
ר'  משפחת  אפריקה; 
סג"ל-לנדא,  צבי  אברהם 
ר'  משפחת  הייטס;  קראון 
קראון  מינסקי,  חנניה  יוסף 
חיים  ר'  משפחת  הייטס; 
מינסקי, גני תקווה; משפחת 

ר' זוסיא גרוס, בני ברק.

יצחק  יוסף  ר'  למשפחת   •
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 – חב"ד  כפר  קרומבי, 
ולזקניהם  הבת;  להולדת 
ישראל  זאב  ר'  משפחת 
'מרכז  מנהל  קרומבי, 
גראבסקי', צפת; משפחת ר' 
הר  נחלת  קורצווייל,  ליפא 

חב"ד.

שוויי,  מרדכי  ר'  למשפחת   •
 – מישיגן  פארק,  אוהק 

להולדת הבת.

שמיר,  רן  ר'  למשפחת   •
מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח 
 – הודו  קאנאל,  ווטא 
ולזקניהם  הבת;  להולדת 
משפחת ר' עוזי שמיר, נצרת 
יוסף  ר'  משפחת  עילית; 

דוייב, ירושלים.

באו בקשרי שידוכין
אושקי,  דוד  ר'  למשפחת   •  
מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח 
הבן  לבוא   – אביב  רמת 
בקשרי  מענדל  מנחם  הת' 
לאה  דבורה  עב"ג  שידוכין 
דוד  אברהם  ר'  למשפחת 

אלמעלם, מגדל העמק.

אנסדורפר,  למשפחת   •
הבן  לבוא   – אנגליה  לונדון, 
שידוכין  בקשרי  יוסף  הת' 
יוסף  ר'  למשפחת  חיה  עב"ג 
הייטס.  קראון  חן,  יצחק 
ולזקניהם משפחת ר' מרדכי 

לייב חן, קראון הייטס.

אריה  דוד  ר'  למשפחת   •
הייטס  קראון  גרינוולד, 
שמעיה  הת'  הבן  לבוא   –
צינה  עב"ג  שידוכין  בקשרי 
זלמן  שניאור  ר'  למשפחת 
חב"ד;  כפר  שיינברגר, 
משפחת ר' משה דב פרידמן, 

כפר חב"ד.

• למשפחת טואינה, אשקלון 
הת'  הבן  לבוא   – (פלורידה) 
עב"ג  שידוכין  בקשרי  רמי 
חיים  ר'  למשפחת  שירלי 

צ'ציק, רחובות.

הלוי  טוביה  ר'  למשפחת   •
 – חב"ד  הר  נחלת  ליצמן, 

יצחק  יוסף  הת'  הבן  לבוא 
מרדכי הלוי בקשרי שידוכין 
ר'  למשפחת  דבורה  עב"ג 

זלמן אביב נוב, רחובות.

קראון  ניו,  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – הייטס 
עב"ג  שידוכין  בקשרי  מאיר 
חוה למשפחת כץ, ניו הייבן, 

קונטיקט.

 – שיקגו  צ'רוף,  למשפחת   •
לבוא הבן הת' משה בקשרי 
שידוכין עב"ג רבקה יהודית 
בורו  קופפר,  למשפחת 

פארק.

הוליווד,  שכטר,  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – פלורידה 
עב"ג  שידוכין  בקשרי  אלי 
רחל למשפחת איבנס, קורל 

ספרינגס, פלורידה.

יעקב  ר'  למשפחת   •
שפריצער, מנכ"ל מחנה קיץ 
הייטס  קראון  המלך,  חיילי 
ציון  בן  הת'  הבן  לבוא   –
פייגא  עב"ג  שידוכין  בקשרי 
מענדל  מנחם  ר'  למשפחת 
הייטס.  קראון  ראקסין, 
הלל  ר'  משפחת  ולזקניהם 
חמ"ה,  הנהלת  חבר  זלצמן, 

קראון הייטס.

הקימו בית בישראל – 
בית חב"ד

ביתר  אדלר,  למשפחת   •
הבן  לנישואי   – עילית 
איטה  עב"ג  אברהם  הת' 
דוד  שמואל  ר'  למשפחת 
חב"ד;  הר  נחלת  וואגעל, 
נתן  ר'  משפחת  ולזקניהם 
משפחת  ירושלים;  וואגעל, 
ר' שלמה רייניץ, כפר חב"ד.

מרדכי  חיים  ר'  למשפחת   •
 – ברק  בני  אקשטיין, 
שמעון  הת'  הבן  לנישואי 
למשפחת  רחל  אסתר  עב"ג 

ר' בנימין דרוק, ירושלים.

ברון,  מרדכי  ר'  למשפחת   •
כפר חב"ד – לנישואי 

הבן הת' מנחם מענדל עב"ג 
ר'  למשפחת  דבורה  חיה 
דניאל;  נווה  פרידמן,  דובער 
חיים  ר'  משפחת  ולזקניהם 
ירושלים;  פייגנבאום,  אהרן 
פרידמן,  דינה  שרה  מרת 

ירושלים.

דהאן,  אליהו  ר'  למשפחת   •
לנישואי   – חב"ד  הר  נחלת 
הבן הת' ישראל עב"ג רבקה 
נמט,  רחל  ר'  למשפחת 

נתניה.

קראון  הופינגר,  למשפחת   •
הת'  הבן  לנישואי  היייטס – 
הירש עב"ג הדסה למשפחת 
ענברג, מלבורן, אוסטרליה.

מונש  כפר  זקס,  למשפחת   •
יהב  הת'  הבן  לנישואי   –
למשפחת  אדל  דור  עב"ג 

אלעל, בית הלוי.

יצחק  יוסף  ר'  למשפחת   •
אד"ש  כ"ק  שליח  לוין,  הלוי 
 – צרפת  פייערפיש,  מה"מ 
יששכר  הת'  הבן  לנישואי 
חיה  עב"ג  הלוי  שלמה 
נפתלי  ר'  למשפחת  מושקא 
תקוה;  פתח  ליפסקר, 
מנחם  ר'  משפחת  ולזקניהם 
ירושלים;  טייכטל,  נחום 
פתח  ליפסקר,  שפרה  מרת 
יונה  ר'  משפחת  תקוה; 

לבנהרץ, כפר חב"ד.

לזל,  שמואל  ר'  למשפחת   •
לנישואי   – הייטס  קראון 
עליזה  עב"ג  יוסף  הת'  הבן 
שיקגו,  שטיינמן,  למשפחת 

אילנוי.

• למשפחת ר' בנימין מרדכי, 
הרצליה – לנישואי הבן הת' 
מושקא  חיה  עב"ג  יצהר 
בן  צבי  יעקב  ר'  למשפחת 
אד"ש  כ"ק  שליח  ארי, 

קיבוצים צפת.

שמעון  ר'  למשפחת   •
קראון  סילמאן,  אברהם 
הבן  לנישואי   – הייטס 
עב"ג  מענדל  מנחם  הת' 

ר'  למשפחת  מושקא  חיה 
אברהם בלומברגר, שיקאגא 

איליניו.

לוס  פירשט,  למשפחת   •
 – קליפורניה  אנג'לס, 
עב"ג  נתן  הת'  הבן  לנישואי 
בצלאל  ר'  למשפחת  מוסיא 

לשס, קראון הייטס.

נפתלי  ר'  למשפחת   •
מונטריאול,  פרלשטיין, 
הבן  לנישואי   – קנדה 
מושקא  עב"ג  מענדל  הת' 
סידני,  פרלוב,  למשפחת 

אוסטרליה.

מתתיהו  ר'  למשפחת   •
ברק  בני  קופ,  מרדכי 
בן  הת'  הבן  לנישואי   –
שבע  בת  עב"ג  שלום  ציון 
למשפחת ר' פנחס ליפסקר, 

אלעד.

• למשפחת ר' חיים בן ציון 
 – הייטס  קראון  קרסיק, 

ישראל  הת'  הבן  לנישואי 
עב"ג חיה מושקא למשפחת 
פרענקל,  ברוך  שמחה  ר' 
קליפורניה.  אנג'לס,  לוס 
ולזקניהם: ר' יחק אריה 
משפחת  פרענקל,  הלוי 

ר' משה שירה.

שמעיה  ר'  למשפחת   •
הר  נחלת  שמח, 
הבן  לנישואי   – חב"ד 
עב"ג  אליעזר  זיו  הת' 
דוד  ר'  למשפחת  מוריה 

רחובות.  כהן,  הכהן 
מרת  ולזקניהם: 
שמח,  תמר 
זכריה  ר'  משפחת 
ר'  משפחת  צוברי, 
מרת  ועקנין,  חיים 

תמר סויסא.

chsidim@gmail.com
kgsfubho _ akju nhhk:
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משפחת חב"ד מתלכדת להביא משיח 
– התוועדויו ת אחדות ברחבי הארץ

כל  ב"עשו  משותפת  להתעוררות  והמשפיעים  הרבנים  קריאת 
החב"דיות  ובקהילות  משיח'  ב'בית  שהתפרסמה   – שביכלתכם" 
שהחל  הקמפיין,  של  הבא  השלב  הדים.  מכה  הקודש,  בארץ 
הכותרת  תחת  שחלף  בשבוע  המשיך  "אייכה?!"  במודעות 
"מאוחדים!" קהל החסידים נקרא להשתתף בהתוועדויות "טכוס 
עצה להבאת המשיח" שהתקיימו בקהילות אנ"ש לקראת כ"ז אדר 

א'. 

עם סגירת הגיליון, מגיעות הידיעות על ההתוועדויות הנערכות 
מכנה  יש  אנ"ש  שלמשפחת  מוכיחה  ההתעוררות  ואתר,  אתר  בכל 
משותף אחד: הרצון האמיתי לגרום נחת רוח לרבי ולהיות ביחד. 
ההתוועדויות  את  בהרחבה  משיח  בית  יסקר  אי"ה,  הבא  בשבוע 

והפעולות שבעקבותיהן.

מתכוננים: הדינר הראשון ל'מטה משיח'
'מטה  ארגון  תומכי  מאות  יתאספו  ב',  אדר  ז'  ראשון  ביום 
משיח' בארץ הקודש, לערב ההצדעה הראשון למען המוסד שחרת 
על דגלו את הפצת בשורת הגאולה והגואל כפי הוראותיו של הרבי 

מלך המשיח. 

כנסים,  בעריכת  לאות  ללא  משיח'  'מטה  פועל  השנים  במשך 
ועוד,  עלונים  הדפסת  ענק,  כינוסי  ארציים,  מבצעים  התוועדויות, 
כמובן  המשיח.  לימות  להביא  אחת:  בנקודה  חדור  הכל  כאשר 
מסייעים  כך  ולשם  אדירים,  לסכומים  עולה  הענפה  שהפעילות 

מאות יהודים מאנ"ש ומקורבים ביד רחבה.

בימים אלו מתכוננים בהנהלת המטה לדינר הראשון, שיהווה 
ב'  אדר  ז'  ראשון,  ביום  יתקיים  הדינר  והוקרה.  הצדעה  ערב 
רבני חב"ד,  המפוארים ברמת גן, בהשתתפות  הדר דימול  באולמי 
יופיע  האמנותית  בתכנית  עסקים.  ואנשי  נכבדים  ציבור,  אישי 
חיים  יוסף  החסידי  והזמר  פרוזנסקי  דניאל  העולמי  הפלא  ילד 

שוואקי, בהשקת בכורה של הלהיט החדש "משיח".

של  רבה  אסמן,  ראובן  משה  הרב  הוא  הדינר  של  הכבוד  אורח 
קייב, ולצידו אנשי החסד הרב אריה לוי, הרב שלמה קאליש והרב 
דת,  לעניני  השר  מרגי,  יעקב  הרב  ישתתף  באירוע  שאער.  ראובן 

והרב יהודה דרעי רבה של באר שבע.

ארה"ב: שבתון מפואר ליוצאי רוסיה
שבע  בהשתתפות  מיוחדת  שבת  מאורגנת  בה  השניה  השנה  זו 
נערך  המיוחד  השבתון  הברית.  בארצות  רוסיה  מיוצאי  מאות 
בניו- חב"ד  אגודת  צעירי  חמ"ה,  של:  בין-ארגוני  פעולה  בשיתוף 

את  הביאו  הארגונים  שלושת  אברהם".  "ברית  וארגון  יורק 
מקורביהם מכל מדינות האזור – ניו-יורק, ניו-ג'רסי, מסטשוסטס, 
פרנסיסקו  וס.  אוטובה  מטורונטו,  ואפילו  מרילנד,  פילדלפיה, 
שעברה,  השנה  של  ההצלחה  ובעקבות  השבת.  אל  אורחים  הגיעו 
השלוחים,  עם  ישיר  בקשר  עומדים  שאינם  רוסיה  יוצאי  גם  הגיעו 

אך שמע השבתון המוצלח הגיע לאזניהם.

שבמדינת  פלזה"  "סטנפור  במלון  שהתאסף  האורחים  קהל 
קונטיקט היה מגוון מאוד. סטודנטים ואנשי מדע, צעירים וצעירים 
ברוחם, הגיעו כולם לטעום את טעמה של שבת יהודית אוטנטית. 
בין האורחים נראו גם מקורבים ליטאיים ואפילו מרצים מחוגים 
המופתי  מהארגון  המוצלח,  מהשבתון  מאוד  שהתפעלו  אחרים 

ומשפע ההרצאות המגוונות.

לבני  בלוך.  אלי  הרב  ידי  על  אורגנה  לילדים  מיוחדת  תוכנית 
לבנות  התוכנית  את   – נפרדות  תכניות  אורגנו  הנעורים  ובנות 
ארגנה ר. לוין מסטטן-איילנד, ואת התוכנית לבנים ארגן ר' מענדל 
היה  בחמ"ה  הצעירים  מהשלוחים  לסקין  בן-ציון  הרב  ווילנסקי. 
אחראי על אירגון השבתון, ור' לוי לוין סייע רבות בסידור החדרים 

והאורחים.

מהשבתון  שלום"  "דרישות  הפעילים  קיבלו  השבתון  במהלך 
ולהשתתף  תפילין  להניח  שהחלו  סיפרו  אנשים  שעברה.  בשנה 
המשפחה  טהרת  לשמור  שהחלו  סיפרו  נשים  תורה,  בשיעורי 

וצעירים סיפרו שעברו למוסדות חינוך דתיים.

והרב  חודידייטוב  משיח  הרב  זלצמן,  הלל  הרב  חמ"ה,  מנהלי 
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ומנהל  קסטל,  כתריאל  הרב  צא"ח  מנהל  מלאכובסקי;  בנימין 
"ברית אברהם", הרב מרדכי קנלסקי והרב ברוך לבקיבקר מודים 
לכל השלוחים שעזרו וסייעו להצלחת השבתון: הרב אליהו בלוך, 
הרב  גולדשמיד,  שלום  הרב  בריקמן,  חיים  הרב  קוגן,  אליהו  הרב 
פינחס  הרב  זלצמן,  אפרים  הרב  ווינר,  זושא  הרב  דערן,  ישראל 
לווין,  יהודה  הרב  לווין,  חיים  משה  הרב  רודקין,  דן  הרב  מרוזוב, 
הרב יעקב עלמן, ועוד. כל אלו עמלו כמשפחה אחת, "חסידים איין 
משפחה", ותרמו מזמנם לשלוח חברים מקהילתם וכמה מהם אף 

השתתפו בהוצאות.

הפעילים  והארגונים  השלוחים  כל  בין  המיוחדת  האחדות 
הרצון,  בפני  העומד  דבר  לך  שאין  הוכיחה  רוסיה,  יוצאי  בקרב 

וגדול כוחה של האחדות להביא להצלחה מדהימה כזאת.

קליפורניה: השלוחים התכנסו לעשות כל שביכולתם
המערבי  בחוף  הפועלים  המשיח  מלך  הרבי  שלוחי  מאתיים 
לכינוס  א',  אדר  ט"ז  ראשון  ביום  התאספו  הברית,  ארצות  של 
אנג'לס,  בלוס  אלחנן  אור  בישיבת  שמתקיים  השנתי,  השלוחים 
להבאת  ביכולתכם",  אשר  כל  "עשו  הכותרת  תחת  קליפורניה, 

הגאולה. 

שיעורים  בסדנאות,  השלוחים  השתתפו  שעות   48 במשך 
תכניות  ופתיחת  כספים  גיוס  על  למדו  היתר  כשבין  והתוועדויות, 
שנה  כמידי  הסתיים  הכינוס  הממלכתיים.  הספר  בבתי  לילדים 
מיוחד  נאום  נשא  קונין  שלמה  הרב  ופארבריינגען.  חגיגי  בבאנקט 
הגידול  את  מציין  כשהוא  משיח,  פני  לקבלת  העולם  הכנת  על 
להפצת  נוסף  כסימן  בקליפורניה  השלוחים  במספר  העצום 

המעיינות שעל ידה יתגלה מלך המשיח.

"שבת רופאים גם יחד"
רופאים  כ-40 
התכנסו  ומשפחותיהם 
באוירה  אחדות  לשבת 
ושמחה.  גאולה  של 
בליל שבת קודש פרשת 
כי תשא, לאחר סעודת 
בטוב  שנערכה  השבת 
חמ"ה  באולמי  טעם 
לביתו  הרופאים  הלכו 
יוסף  הרב  המשפיע  של 

התוועדו  הרופאים  של  בניהם  בעוד  עמו,  והתוועדו  פרידמן  יצחק 
הרצאה  התקיימה  למחרת  בביתו.  גליצנשטיין  ישראל  הרב  עם 

בכיר  מרצה  הררי  יחיאל  ד"ר  ע"י  לרופאים  ומיוחדת  מאלפת 
במכללת ספיר ומחבר ספר 'עצות התניא'.

שבו  והרופאים  ושמחה,  לבבית  באוירה  הסתיימה  השבת 
לבתיהם מצויידים בכוחות וברעיונות שילוו אותם בשנה הקרובה. 
בנחל'ה  אנ"ש  למשפחות  השיעורים,  למוסרי  מודים  המארגנים 
בסעודות  השפע  על  לחיים  לקייטרינג  המשתתפים,  את  שאירחו 
ר'  אירגן  השבת  את  והמסייעים.  במלאכה  העוסקים  ולכל  השבת. 

ד"ר טל ני, יו"ר ארגון רופאי אנ"ש ומשפחתו.

קעמפ "מחנה משיח" בשבת אחדות
החגים  בחודש  הרבי  אצל  לשהות  שזכו   – השם  צבאות  חיילי 
השתתפו  משיח"  קעמפ "מחנה  במסגרת  ה'תשע"א  תשרי  חודש   –
חסידיים  ובתכנים  בהנאה  ומלאה  מושקעת  אחדות  בשבת  ונהנו 
של  המפואר  הקמפוס  במתחם  נערכה  השבת  תצוה.  פרשת  בשבת 

בי"ס חב"ד בנים בצפת. 

לאחר שמיעת ההבדלה, קידוש לבנה, וחלוקת מזכרת מיוחדת 
מלכה'  'מלווה  סעודת  נערכה  השבת  לקראת  שהוכנה  ומושקעת 
המלווים  עם  ועלו  מהמפקדים,  החיילים  נפרדו  ולאחריה  לבבית, 

להסעות הביתה, מלאים בכוחות לעבודת השליחות במשך השנה.

חולון: חגיגת הכנסת התורה בשכונת ח-300
סיום  בחגיגות  השתתפו  בחולון  ח-300  שכונת  מתושבי  מאות 
ביום  בשכונה,  חב"ד  מנחם  בית  הכנסת  לבית  תורה  ספר  והכנסת 
הכנסת  בית  מתפללי  ידי  על  נתרם  התורה  ספר  א'.  אדר  כ'  חמישי 

לזכות הרבי מלך המשיח ולזכות תושבי השכונה.

בית  ורב  השליח  בבית  התקיים  האותיות  כתיבת  סיום  מעמד 
פאר  ברוב  התהלוכה  יצאה  ומשם  שטיינברגר  מנחם  הרב  הכנסת 

והדר לעבר בית הכנסת.

יוחנן  אליהו  הרב  לחולון  הראשי  הרב  השתתפו  במעמד 
המוסדות  יו"ר  גורליק,  ירחמיאל  הרב  חב"ד  בית  מנהל  גוראריה, 
הרב דוד גוראריה, שלוחי הרבי בעיר, רבנים ואישי ציבור.  האחים 
לבית קדמי ר' עמית ור' צחי מ"קדמי ביטוחים" הפיקו את האירוע 

ותרמו בגופם ובממונם להצלחתו.
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>>> עמוד 4  (ע"פ אג"ק ח"א ע' רנב)
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העלון
 לילדי אנ"ש

משיח יום יום

סיפור בהמשכים

חיילים בהפסקה

ְטמוֹן ֲעלּוַמת ַהמַּ תַּ

מאפלה לאורה

הבמה שלנו

         

                 ערש"ק  פרשת פקודי
כ"ח אדר א' ה'תשע"א 

ֶכת,  תֶּ ַהמַּ ת  ֻקפַּ תוְֹך  בְּ ָצְלָלה  סּוָפה  ַהכְּ ַע  ְטבֵּ ַהמַּ

ְפָסה.  ַהקֻּ ית  ְחתִּ תַּ ַעל  ָקָצר  ֲחִסיִדי  ִרּקּוד  בְּ ּוָפְצָחה 

ה, ַאֲחֶריָה  פָּ ְכְנָסה ַלקֻּ נִּ ַע ָהִראׁשוָֹנה שֶׁ ְטבֵּ ָהְיָתה זוֹ ַהמַּ

א, ַיְחִליטּו  ְתַמלֵּ ה תִּ פָּ ַהקֻּ ָיבוֹאּו עוֹד ַרּבוֹת, ּוְלַאַחר שֶׁ

ל  יַצד ְלַכְלכֵּ ָסִפים כֵּ ַוֲעַדת ַהכְּ ִדים בְּ ְכבָּ ַהֲחֵבִרים ַהנִּ

ָהַרּבוֹת  ַלהוָֹצאוֹת  יק  יְַּספִּ שֶׁ ְמָנת  ַעל  ְקִציב  ַהתַּ ֶאת 

ְלווֹת ְלִמְבַצע ּפּוִרים. ַהנִּ

ָסִפים!" ָקַבע ַחיִּים  ֵניאוֹר לֹא ִיְהֶיה ַאֲחַראי ַעל ַהכְּ "שְׁ

ִאּיוֹת  ַהֲחשָׁ ִחירוֹת  בְּ בַּ ה.  תָּ ַהכִּ ֲאֵסַפת  בַּ ֶנְחָרצוֹת 

ָלֵכן,  קֶֹדם  ה  ַקלָּ ָעה  שָׁ נֶֶּעְרכּו  שֶׁ ַלֲחלּוִטין  ּיוֹת  ְוַהֻחקִּ

ַלֲעמֹד  ְוִנְבָחר  ַהּקוֹלוֹת  ית  ַמְרבִּ ֶאת  ֵניאוֹר  שְׁ ל  ִקבֵּ

ָכל  בְּ ֵסֵרב  ַמה,  ּום  ִמשּׁ ַחיִּים,  ַאְך  ַהוֲַּעָדה.  רֹאׁש  בְּ

סוֶֹעֶרת  ָהְיָתה  רּוחוֹ  ַהּתוָֹצָאה.  ִעם  ִלים  ְלַהשְׁ ּתֶֹקף 

ְוהּוא ֵמֵאן ְלֵהָרַגע. 

ה  ִנסָּ ָיִחיד,"  ַעת  דַּ ִיְהֶיה  לֹא  ֵניאוֹר  שְׁ ִמְקֶרה  ָכל  "בְּ

ַנִים  שְׁ עוֹד  "ֵיׁש  ַחיִּים.  ל  שֶׁ ֲעסוֹ  כַּ ֶאת  ְלָהִפיג  ֶאְלָחָנן 

ְלָך  ַמְפִריַע  ַמה  ּוִבְכָלל,  ַיַחד.  בְּ ִאּתוֹ  יְַּחִליטּו  שֶׁ

ָיה ָהְיָתה ֲחָזָקה  שְׁ ַהקֻּ ר שֶׁ בֵּ ה. ִמְסתַּ ֵניאוֹר?" ִהְקשָׁ שְׁ בִּ

ִמיָמה, ַאְך  ה תְּ קָּ ְך דַּ ֶמשֶׁ ַע ֶאת מֹחוֹ בְּ ְמֻיָחד. ַחיִּים ִיגֵּ בִּ

ַעת. הּוא לֹא  רּוץ ֵמִניַח ֶאת ַהדַּ ק תֵּ לֹא ִהְצִליַח ְלַספֵּ

ָבר ֶאָחד  ֵניאוֹר, ַאְך דָּ שְׁ בִּ ִדּיּוק ַמְפִריַע לוֹ  ָיַדע ַמה בְּ

ּפּוס ַהזֶּה ֵאינוֹ ְלרּוחוֹ... רּור: ַהטִּ ָהָיה לוֹ בָּ

ְמַהְדֵהד.  קוֹל  ְלֶפַתע  ָקַטע  ַהּצוֵֹנן  ּכּוַח  ַהוִּ ֵהֵדי  ֶאת 

ָעְצָמה,  י  ַרבֵּ ַרְמקוִֹלים  בְּ ה  ֲחמּושָׁ נוַֹסַעת  ְמכוִֹנית 

ה.  הּו ָלֻאמָּ ְלשֶׁ ֶהֱעִביָרה ֶמֶסר כָּ

ֶקט  שֶׁ בְּ ְהֶיה  תִּ "ִאם  יוִֹסי,  ַאל  שָׁ ַמְכִריִזים?"  "ַמה 

מַֹע." גַָּער ּבוֹ ַחיִּים. ּתּוַכל ִלשְׁ

ֵניאוֹר  שְׁ ָקָרא  ָקִלים,"  ַהשְּׁ ֶאת  נִָּכין  שֶׁ ָאְמרּו  "ֵהם 

ה ְוֶנֱעָצר  פָּ ָנה ֶאל ַהקֻּ קוֹלוֹ. הּוא פָּ ְמָעה בְּ ּוְדִחיפּות ִנשְׁ

ִריְך ַלֲעקֹר ֶאת  צָּ ל ַחיִּים. "ָאְמרּו שֶׁ ף שֶׁ טוֹ ָהרוֹשֵׁ ַמבָּ בְּ

וֵַּח יוִֹסי. דוֹת ּוֵמַהֲחֵצרוֹת." דִּ ְלַאִים ֵמַהשָּׂ ִצְמֵחי ַהכִּ

ים:  ִמלִּ לוֹׁש  ְלשָׁ ַהַהְכָרָזה  ֶאת  ְלַתְמֵצת  ר  "ֶאְפשָׁ

ם ֶאְלָחָנן. ה!" ִסכֵּ ֻאלָּ ָצִריְך ְלִהְתּכוֵֹנן ַלגְּ

ְמעּו ַהְכָרָזה ַעל  הּו," ָאַמר יוִֹסי. "כֻּלָּם שָׁ ה ַמשֶּׁ "ַאתָּ

ה.  ֻאלָּ ַהגְּ ַעל  ַהְכָרָזה  ַמְעתָּ  שָׁ ה  ַאתָּ ְוִכְלַאִים,  ָקִלים  שְׁ

ֵיׁש ְלָך ָאְזַנִים ְמֻיָחדוֹת..."

ַלֲעשׂוֹת  ֲעֵליֶהם  ַמה  ֵהִבינּו  ִדּיּוק  בְּ לֹא  ַהֲחֵבִרים 

ְלַתְרגֵּם  ב  ִהְתַנדֵּ ְוֶאְלָחָנן  ְמעּו,  שְׁ נִּ שֶׁ ַהַהְכָרזוֹת  ְלאוֹר 

ה. ֲעשֶׂ ַפת ַהמַּ ָמע ִלשְׂ שְׁ ֶאת ַהנִּ

ֵיׁש  ה,  ֻאלָּ ַהגְּ חֶֹדׁש  ִניָסן,  חֶֹדׁש  ִלְפֵני  ִדּיּוק  בְּ "חֶֹדׁש 

זֹאת?  ים  עוֹשִׂ ֵאיְך  ִלְקָראָתּה.  ְלִהְתּכוֵֹנן  ְלַהְתִחיל 

ָאנּו  ִנְמָצִאים  ֶעְטָיּה  בְּ שֶׁ ִחנָּם  ְנַאת  שִׂ ּטּול  בִּ ַעל-ְיֵדי 

ָקִלים  יִרים ָלנּו ַעל ַהשְּׁ רֹאׁש חֶֹדׁש ֲאָדר ַמְזכִּ גָּלּות. בְּ בַּ

ָרֵאל.  ִישְׂ ֵני  בְּ ל  כָּ ִוים  שָׁ ּה  בָּ ֶקל  ַהשֶּׁ ַמֲחִצית  ִמְצַות   –

ִלי  בְּ שֶׁ יִדיָעה  בִּ אוָֹתנּו  ְמַאֶחֶדת  ָקִלים  ַהשְּׁ ְנִתיַנת 

ֵלמּות. יַע ִלשְׁ ן ְלַהגִּ ַהּזּוָלת לֹא ִנתָּ

ָהַרע  ִסּלּוק  הּוא  ה  ֻאלָּ ַלגְּ ֲהָכָנה  בַּ נוָֹסף  ָלב  "שָׁ

ּה  רּושָׁ רּוָחִנּיּות, פֵּ ְלַאִים' בְּ ּטוֹב. ֲעִקיַרת ַה'כִּ עָֹרב בַּ ַהמְּ

ִמן  אוֹתוֹ  ַלֲעקֹר  נּו,  בָּ ק  ְדבַּ נִּ שֶׁ ָהַרע  ֶאת  ְלַהְפִריד 

יְָּך ְלַצד  ִאיר ַאְך ְוַרק ֶאת ַהּטוֹב ַהשַּׁ ֶֹרׁש, ּוְלַהשְׁ ַהשּׁ

ה." ֻדשָּׁ ַהקְּ

ָקִלים ִלְתשּׂוַמת ִלּבוֹ...  ה שְׁ מָּ ים ָלַקח כַּ ַחיִּ
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ְטמוֹן ֲעלּוַמת ַהמַּ ְטמוֹןתַּ ֲעלּוַמת ַהמַּ תַּ

מאת: ד. חיים

ָיֹכל  ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָך  אֹוֵמר  "ַוֲאִני  ְלָך"!  אֹוֵמר  ֲאִני  ֶזה,  ִלְהיֹות  ב  ַחּיָ "ֶזה 

ְקעּו  ים ּבָ ְסָקִנּיִ ה טֹוֶעה"! ַהּקֹולֹות ַהּפַ ה"! "ָאז ַאּתָ ִלְהיֹות ַהּכֹל, חּוץ ִמּזֶ

ל ִוּכּוַח סֹוֵער.  ִעּצּומֹו ׁשֶ ָהיּו ְנתּוִנים ּבְ יִמי ְודּוִדי ׁשֶ ל ׁשִ רֹונֹוֵתיֶהם ׁשֶ ִמּגְ

ֹמִחי  ה ְלַהֲעלֹות ּבְ ֲאִני ְמַנּסֶ ֵדי ׁשֶ י ָלֶהם, ּתֹוְך ּכְ ד ְוֶהֱאַזְנּתִ ּצַ י ּבַ ֲאִני ָעַמְדּתִ

ֲעלּוָמה.  רּו ֶאת ַהּתַ ְפּתְ ּיִ ֻרּיֹות נֹוָספֹות ׁשֶ ֶאְפׁשָ

יִתי  ְוִנּסִ י  ְבּתִ ָחׁשַ ֲעֵליֶהם  ָהַרְעיֹונֹות  ל  ּכָ ֶאת  י  ַסְלּתִ ּפָ ֶזה  ַאַחר  ֶזה  ּבָ

יֹוֵתר  ַרְעיֹון  ַעל  ַיֲעלּו  ֵהם  אּוַלי  ְודּוִדי,  יִמי  ׁשִ ל  ׁשֶ ְלִדְבֵריֶהם  ְלַהֲאִזין 

ִהיר  ַהּמָ ֶצב  ַהּקֶ ַאֲחֵרי  ַלֲעֹקב  ה  ֶ ִמְתַקּשׁ ֲאִני  ׁשֶ ה  ֻעְבּדָ ּבָ י  ִהְבַחְנּתִ טֹוב. 

א ָסמּוְך  ּסֵ י ַעל ּכִ ְבּתִ ַ י. ִהְתַיּשׁ ְפּתִ יֵניֶהם ּוַמֵהר ְמאֹוד ִהְתַעּיַ ּכּוַח ּבֵ ל ַהּוִ ׁשֶ

בּו ְלֵהָעֵצם. ְ ְוֵעיַני ִחּשׁ

ַמה  ְוַעל  ְתאֹום  ּפִ ָלּה  ָצָצה  ֲעלּוָמה  ּתַ ֵאיזֹו  ְקְרִנים:  ִמְסּתַ אי  ַוּדַ ם  ַאּתֶ

בּוַע,  ָ ִמּשׁ חֹות  ּפָ ִלְפֵני  ִהְתִחיל  ַהּכֹל  ָכה:  ּכָ ָאז  ְודּוִדי?  יִמי  ׁשִ חּו  ִהְתַוּכְ

ֵתנּו. ַהּכֹוֶתֶרת  ּתָ ל ּכִ ּמֹוָדָעה ִמְסּתֹוִרית ִנְתְלָתה ַעל לּוַח ַהּמֹוָדעֹות ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

יֹוֵתר  ְקָצת  ְכָתב  ּבִ ֶזה,  ַאֲחֵרי  "ַמְטמֹון".  ָהְיָתה:  ָגדֹול  ּבְ ם  ׁשָ ָבה  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ

ֶרת".  יָמה ְמַאְתּגֶ תּוב: "ְמׂשִ ָקָטן ָהָיה ּכָ

ב:  אֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות עֹוד יֹוֵתר, ִנְכּתַ ל ׁשּוָרה ָוֵחִצי, ּבְ ל ׁשֶ ֶהְבּדֵ ַחת, ּבְ ִמּתַ

ָעה, ִהיא  ָעה-ׁשָ נּו, יֹום-יֹום, ׁשָ ָכל ִלּבֵ ים ּבְ נּו, ָלּה ָאנּו ְמַצּפִ ַאת ַנְפׁשֵ "ַמּשְׂ

מּוָרה  אּות ּגְ ַוּדָ ֹכל ּבְ ּיָ ן ַמְטמֹון, ׁשֶ ם, ֻמְצּפָ ְמקֹום ִמְסּתֹור, ֵאי ׁשָ ה. ּבִ ֻאּלָ ַהּגְ

ׁש ּבֹו  ּמֵ ּתַ יָמה ְלמֹוְצאֹו ּוְלִהׁשְ ׂשִ ה. ֲעֵליֶכם מּוֶטֶלת ַהּמְ ֻאּלָ ְלָהִביא ֶאת ַהּגְ

ׁש".  ֹפַעל ַמּמָ ה ּבְ ֻאּלָ ַלֲהָבַאת ַהּגְ

ל ַמְטמֹון ִמְסּתֹוִרי ְוַעל ֶהָחתּום  ר ׁשֶ ד הֹוִפיַע ִצּיּור ֶנְחָמד ּוְמֻעּטָ ּצַ ּבַ

ל  ָמה ַהּמֹוָדָעה, ְללֹא ּכָ ּיְ ְך ִהְסּתַ ים. ֶזהּו. ּכָ ְך ַחּיִ ַחּנֵ ל ַהּמְ מֹו ׁשֶ הֹוִפיַע ׁשְ

ֵהם  יִמי:  ְוׁשִ ּדּוִדי  ין  ּבֵ ָהַעז  ּכּוַח  ַלּוִ ה  ּבָ ַהּסִ ן,  ּכֵ ִאם  זֹוִהי,  נֹוָסף.  ר  ֶהְסּבֵ

ְסּתֹוִרי. ְטמֹון ַהּמִ חּו ַמהּו ַהּמַ ׁשּוט ִהְתַוּכְ ּפָ

י ְלִהְתַיֵעץ  ּתֹהּו, ֶהְחַלְטּתִ רֹון ָעלּו ּבַ ּתָ ל ִנְסיֹונֹוַתי ְלַהֲעלֹות ּפִ ּכָ ְלַאַחר ׁשֶ

ים ְוהּוא  אֹוִנּיִ מּוִלי ֵיׁש ִלְפָעִמים ַרְעיֹונֹות ּגְ מּוִלי, ֲחֵבִרי ַהּטֹוב. ִלׁשְ ִעם ׁשְ

ֶאת  ָפָניו  ּבְ ִהְרֵציִתי  ׁשֶ ְלַאַחר  כֹון.  ַהּנָ רֹון  ּתָ ַלּפִ ְמִהירּות  ּבִ יַע  ְלַהּגִ ל  ְמֻסּגָ

ט:  ְצחֹו ְמֻקּמָ ּמִ ׁשֶ קֹול ֶהְגיֹוִני, ּכְ מּוִלי ּבְ י, ָטַען ׁשְ ַסְלּתִ ּפָ ל ָהַרְעיֹונֹות ׁשֶ ּכָ

ְלמּוד- ַהּתַ ֵמֲחַצר  ַמְתִאים  יֹוֵתר  ָמקֹום  ִלְהיֹות  ָיֹכל  ּלֹא  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ "ֲאִני 

י  ָאַמְרּתִ ֶזה"?!  ַעל  י  ְבּתִ ָחׁשַ לֹא  ֵאיְך  ַמְטמֹון". "ָנכֹון,  ַאת  ְלַהְחּבָ ּתֹוָרה 

ים.  ִלי ֵמׂשִ ִדי מּוֶנֶפת ֶאל ַעל ִמּבְ ּיָ ׁשֶ ִהְתַלֲהבּות, ּכְ ּבְ

ַטח  ָיַרְדנּו ֶלָחֵצר ְוִהְתַחְלנּו ַלֲעֹרְך ִחּפּוׂש ְיסֹוִדי. ָסַקְרנּו ֵהיֵטב ֶאת ׁשֶ

ֵאזֹור  ׂש ּבְ ּלֹא ָרִאינּו ׁשּום ִסיָמן ַמְטמֹוִני, ָעַבְרנּו ְלַחּפֵ א ּוְלַאַחר ׁשֶ ׁשֶ ַהּדֶ

ֹזאת,  ְוַלְמרֹות  יֹוֵתר  ה  ָקׁשָ ָהְיָתה  ָלאָכה  ַהּמְ אן  ּכָ ָחִקים.  ׂשְ ַהּמִ ִמְתְקֵני 

ֵמר ַהְפָסַקת  ּגָ ֶטֶרם ּתִ יק ַלְחֹזר ּבְ ּנּוַכל ְלַהְסּפִ ֵדי ׁשֶ ֵרז, ּכְ ָהָיה ָעֵלינּו ְלִהְזּדָ

ֳהַרִים. ַהּצָ

ה, ִהְבִחין  ּתָ ֲחָזָרה ַלּכִ ִנינּו ָלֶלֶכת ּבַ ְמַעט ּפָ ּכִ ׁשֶ ֶרַגע ָהַאֲחרֹון, ּכְ ׁש ּבָ ַמּמָ

ה  ִהּנֵ "ַוואּו,  ְתָקִנים.  ַהּמִ ַאַחד  ל  ׁשֶ ַרְגלֹו  ְלַיד  ּבֹוֵלט  ׁשֶ ֵחֶפץ  ּבְ מּוִלי  ׁשְ

ּוִמַהְרנּו  ָחִקים  ׁשְ ִהְרִקיָעה  ְמָחֵתנּו  ׂשִ ָצֳהָלה.  ּבְ ִהְכִריז  הּוא  ְטמֹון",  ַהּמַ

ּלֹא ִלְפּגַֹע  ָאנּו ִנְזָהִרים ְמאֹוד ׁשֶ ׁשֶ ָצאנּו, ּכְ ּמָ ִביב ִעם ַמְקלֹות ׁשֶ ַלְחּפֹר ִמּסָ

ז ָקָטן,  ָיֵדינּו ַאְרּגָ ל ֲחִפיָרה ָהָיה ּבְ ּקֹות ׁשֶ ה ּדַ ּמָ ְטמֹון ַעְצמֹו. ְלַאַחר ּכַ ּמַ ּבַ

ָסגּור ֵהיֵטב.

ַתח ְוָצַעְדנּו  ז ֵמֵאן ְלִהּפָ ינּו, ָהַאְרּגָ ָעׂשִ ים ׁשֶ ים ָהַרּבִ ֲאַמּצִ ל ַהּמַ ַלְמרֹות ּכָ

עּול. ָהִיינּו ַחְסֵרי ַסְבָלנּות,  ז ַהּנָ ָאנּו סֹוֲחִבים ֶאת ָהַאְרּגָ ׁשֶ ה ּכְ ּתָ ְלֵעֶבר ַהּכִ

י  ּוְבֹקׁשִ תֹוכֹו  ּבְ ר  ּתֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ְטמֹון  ַהּמַ ַמהּו  סֹוף  סֹוף  ָלַדַעת  ים  ְמַצּפִ

ׁש  ְנַבּקֵ ַהְפָסָקה  "ּבַ רּוִיים.  ׁשְ ָהִיינּו  ּבֹו  ַתח  ַהּמֶ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ִהְצַלְחנּו 
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מּוִלי. ַסק ׁשְ ז", ּפָ ְחזּוָקה, ִלְפּתַֹח ָלנּו ֶאת ָהַאְרּגָ ֵמָרִפי, ַאֲחַראי ַהּתַ

ַנֲעָנה  ְוָרִפי  ְחזּוָקה  ַהּתַ ַלֲחַדר  ִמַהְרנּו  ָאה  ַהּבָ ַהַהְפָסָקה  יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

א  ְנעּול, ֶאּלָ ּמַ ָידֹו. הּוא ִהְתּכֹוֵנן ְלַהּכֹות ּבַ ֵבד ּבְ יׁש ּכָ ּטִ ֵתנּו ְוָנַטל ּפַ ׁשָ ְלַבּקָ

ד"!  ִמּיָ ֶזה  ֶאת  ֲעזֹב  ֶזה?!  ּבָ נֹוֵגַע  ה  ַאּתָ ה  "ָלּמָ קֹולֹות:  ְמעּו  ִנׁשְ ָאז  ׁשֶ

הּו  ְלׁשֶ ּכָ ָחק  ִמׂשְ ּבְ ָנַגע  הּו  ִמיׁשֶ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ׁשֶ ֲחֵבִרי,  ל  ׁשֶ ָהָרִמים  ַהּקֹולֹות 

ְך  ּכָ רּוי.  ׁשָ ָהִייִתי  ּבֹו  תֹוק  ַהּמָ ֵמַהֲחלֹום  ַאַחת  ּבְ אֹוִתי  ֵהִקיצּו  לֹו,  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ

יִמי ְוֶאת  א ְלַיד ּדּוִדי ְוׁשִ ּסֵ י ַעל ַהּכִ ְמּתִ ְרּדַ ּנִ ה ׁשֶ י ָהֻעְבּדָ יָעה ְלתֹוַדְעּתִ ִהּגִ

ְלַבד... ֲחלֹום ּבִ מּוִלי ּבַ ְטמֹון ָמָצאִתי ִעם ׁשְ ַהּמַ

ִציאּות, ַאְך  ּמְ ים' לֹא ָקרּו ּבַ ֹאָרעֹות 'ַהֲחלֹוִמּיִ ַהּמְ ל ׁשֶ יִתי ְלַעּכֵ ֵ ִהְתַקּשׁ

ְוָאַמר:  ַתח  ּפָ ׁשֶ ים,  ַחּיִ ְך  ַחּנֵ ַלּמְ יב  ְלַהְקׁשִ ֻמְכָרח  ְוָהִייִתי  ֵהֵחל  עּור  ִ ַהּשׁ

ְטמֹון".  ַהּמַ ְמִציַאת  ּבִ ד  ִנְתַמּקֵ ַהּנֹוְכִחי  עּור  ִ ּשׁ ּבַ ְיָקִרים.  ְלִמיִדים  "ּתַ

יבּו  ְטמֹון ְוִהְקׁשִ ם ָרצּו ְלַהְצִליַח ִלְמֹצא ֶאת ַהּמַ ּלָ ה. ּכֻ ּתָ ּכִ ַלְך ּבַ ֶקט ֻהׁשְ ׁשֶ

ְמתּוִחים ּוְדרּוִכים:

ְוֶאת  ַהַהְצָלָחה,  ִסּכּוֵיי  ּבְ טּוִחים  ּבְ ִלְהיֹות  הּוא  ָהִראׁשֹון  ָלל  "ַהּכְ

ְמָחה.  ְוׂשִ ִהְתַלֲהבּות  ְמרֹוָמם,  ב-רּוַח  ַמּצַ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ים  רֹוְכׁשִ ֶזה 

י ָהַעְצבּות  ל, ּכִ ׁשֵ אי ִיּכָ ַוּדַ ּלֹא ַיְצִליַח, ּבְ ָעצּוב ְוָסבּור ֵמֹראׁש ׁשֶ ִמי ׁשֶ

ֵמַח ִהּנֹו  ים. ְוִאּלּו ַהּשָׂ ִחּפּוׂשִ ז ּבַ ן לֹו ְלִהְתַרּכֵ ּתֵ רּוי לֹא ּתִ ּה הּוא ׁשָ ּבָ

ַחד  ֵמַהּפַ ֻמְטָרד  ֵאינֹו  הּוא  י  ּכִ ְלַהְצִליַח,  יֹוֵתר  ים  ַרּבִ ִסּכּוִיים  ַעל  ּבַ

ל". ׁשֵ ְלִהּכָ

ים  ְלַהְקּדִ ְרצֹוִני  ּבִ ַעְצמֹו,  ְטמֹון  ַהּמַ ְלִחּפּוׂש  ׁש  ִנּגַ ֶטֶרם  ּבְ "ְוָכֵעת, 

ִרי  ּפְ ַמְחִזיק  ָאִביו  י  ּכִ ִהְבִחין  ְמָחה,  ׂשִ ם  ׁשֵ ּבְ ָצִעיר  ֶיֶלד  ָקָצר:  ִסּפּור 

ׁש ֹזאת  ִרי ּוִבּקֵ ּתֹוֵקק ְמאֹוד ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּפְ ָמתֹוק, ָטִרי ְוָטִעים. הּוא ִהׁשְ

ר, ּוְלַאַחר  ֶלד לֹא ִוּתֵ ִרי ֶאְצלֹו. ַהּיֶ ִאיר ֶאת ַהּפְ ֵמָאִביו, ַאְך ָאִביו ֵסֵרב ְוִהׁשְ

קֹול ָרם:  יו ּוֵבֵרְך ּבְ ַתח ֶאת ּפִ ה? ּפָ ֹמחֹו ַרְעיֹון. ֶמה ָעׂשָ ָבה, ָעָלה ּבְ ַמְחׁשָ

ֵרָרה,  ל ּבְ ֵעת לֹא נֹוְתָרה ְלָאִביו ּכָ ִרי ָהֵעץ". ּכָ ה ה' . . ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ "ּבָ

ִרי  ָלה, ִמֵהר ָלֵתת לֹו ֶאת ַהּפְ ְהֶיה ְלַבּטָ נֹו לֹא ּתִ ֵרְך ּבְ ּבֵ ָרָכה ׁשֶ ַהּבְ ּוְכֵדי ׁשֶ

ָידֹו... ּבְ ׁשֶ

ְלַאַחר  ְך  ַחּנֵ ַהּמְ יְך  ִהְמׁשִ ֲאַנְחנּו",  ם  ּגַ ְך  ּכָ ּפּור,  ּסִ ּבַ ׁשֶ ֶלד  ַהּיֶ מֹו  "ּכְ

ָבר  ּכְ ְורֹוִצים  ַרב  ְזַמן  ה  ֻאּלָ ַלּגְ ים  ְמַצּפִ ֲאַנְחנּו  "ֲהֵרי  ְקָצָרה,  ַהְפָסָקה 

ֵרָרה  ֶבת, לֹא נֹוְתָרה ָלנּו ּבְ ִהיא ִמְתַעּכֶ ְראֹוֵתנּו ׁשֶ ְמָחָתּה. ּבִ ׂשִ ֹמַח ּבְ ִלׂשְ

"ה  ּבָ כֹול ֶאת ַהּקָ ַבּיָ יָעה, ְוָכְך 'ַנְכִריַח' ּכְ ָבר ִהּגִ ִאּלּו ִהיא ּכְ ֹמַח ּכְ א ִלׂשְ ֶאּלָ

ָלה". ְהֶיה ְלַבּטָ ְמָחֵתנּו לֹא ּתִ ּשִׂ ֵדי ׁשֶ ָלֵתת ָלנּו אֹוָתּה, ּכְ

ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ יחֹות,  ַהּשִׂ ַאַחת  ּבְ אֹוֵמר  יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  י  ָהַרּבִ ׁשֶ "ּוְכִפי 

ַאף  ְוהּוא  ה.  ֻאּלָ ַהּגְ יַאת  ּבִ ֶאת  ִלְפֹעל  ַנְצִליַח  אי  ַוּדַ ּבְ ית,  ֲאִמּתִ ְמָחה  ׂשִ

ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ְטמֹון,  ַהּמַ ִלְמִציַאת  ׁש  ִנּגַ ְוָכֵעת,  ְכחּו"!  ְוִיּוָ ַנּסּו  "ּיְ ׁשֶ א  ּטֵ ִמְתּבַ

ְך  ַחּנֵ ם ַהּמְ ְטמֹון", ִסּיֵ ֵמַח יּוַכל ִלְמֹצא ֶאת ַהּמַ ּשָׂ יר ׁשּוב: ַרק ִמי ׁשֶ ַמְזּכִ

ךְ, ֶהֱעֵליִתי  ַחּנֵ ָאַמר ַהּמְ ָבִרים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּדְ י ׁשּוב ְוׁשּוב ּבַ ים. ִהְרַהְרּתִ ַחּיִ

ְלָהִביא  מּוָרה  ּגְ אּות  ַוּדָ ּבְ ֹכל  ּיָ ׁשֶ 'ַמְטמֹון  ּמֹוָדָעה  ּבַ ָהָאמּור  ֶאת  ִזְכרֹוִני  ּבְ

י ַהֲהָבָנה. ָתה ּבִ ֶרַגע ֶאָחד ִהּכְ ה', ְוָאז ּבְ ֻאּלָ ֶאת ַהּגְ

ָעִניִתי  ּבּור  ַהּדִ ְרׁשּות  ֶאת  י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ֶ ּוִמּשׁ ִעי,  ֶאְצּבָ ֶאת  י  ֵהַנְפּתִ

י  ּכִ ִהיא,  ְטמֹון  ַהּמַ ֶאת  ִיְמָצא  ֵמַח  ַהּשָׂ ַרק  ׁשֶ ה  ּבָ "ַהּסִ ִהְתַלֲהבּות:  ּבְ

ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ תֹוְך  ּבְ ָעֹמק  ִנְמֵצאת  ִהיא  ְמָחה!  ַהּשִׂ הּוא  ְטמֹון  ַהּמַ

ָאַמר  ְמאֹוד",  "ָיֶפה  ה".  ּלֶ ִמְתּגַ ְטמֹון  ַהּמַ ֵמִחים  ׂשְ ָאנּו  ּוְכׁשֶ נּו,  ֵמִאּתָ

ה". ֻאּלָ ן, ְלִרּקּוֵדי ֹחֶדׁש ֲאָדר ַלֲהָבַאת ַהּגְ ׁש ִאם ּכֵ ךְ, "ִנּגַ ַחּנֵ ַהּמְ ְטמֹון". 

יבּו  ְקׁשִ

ֶאת

חה.

בּות

ִהּנֹו

פַחד

ים  ְקּדִ

ִרי ּפְ ק 

ש ֹזאת

ּוְלַאַחר 

ֹול ָרם: 

ֵרָרה,   ּבְ

ִרי  ת ַהּפְ

ְלַאַחר 

ָבר  ּכְ ם 

ֵרָרה   ּבְ

"הההההההההה  ּבָ ַהּקָ

ְיֵדי  ַעל 

. ה ֻאּלָ ן, ְלִרּקּוֵדי חֶדש ֲאָדר ַלֲהָבַאת ַהּגְ ש ִאם ּכֵ ִנּגַ ךְ,  ַחּנֵ ַהּמְ

איור: לאה

75 גליון מס' 779~ 

  

3

278.indd   3278.indd   3 27/02/2011   23:08:2927/02/2011   23:08:29



ִמים ָהַאֲחרֹוִנים.  ּיָ י ּבַ רֹאׁשִ ְתחֹוֵלל ּבְ ּמִ ף אֹוְתָך ּבַ ּתֵ ִמיד ָרִציִתי ְלׁשַ ּתָ

ָכה: ו ָמָצאִתי ְזַמן ִלְכּתֹב. ָאז ּכָ ַעְכׁשָ

לֹום ּוְבָרָכה! ם", ׁשָ ֵ ל "ִצְבאֹות ַהּשׁ ָקר - ַחּיָ ִלְכבֹוד ָאִחי ַהּיָ

ל ֶרַגע ָראּוי  ֶהם ּכָ ּבָ קּוָפה ְמֻיֶחֶדת - ָיִמים ׁשֶ ֵלד ְלתֹוְך ּתְ ָזִכינּו ְלִהּוָ

ֲעַדִין  י  ּכִ ָלֶזה,  ֵלב  ִמים  ׂשָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֹלא  אּוַלי  ָנכֹון,  ה.  ֻאּלָ ַלּגְ ר  ּוֻמְכׁשָ

ָהַרע,  ֶצר  ַהּיֵ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ַמְצִליִחים  ִמיד  ּתָ ְוֹלא  ְמִריבֹות  מֹות  ַקּיָ

ל ֶרַגע. יַע ּכָ יַח הֹוֵלְך ְלַהּגִ ׁשִ ּמָ ם יֹוְדִעים ׁשֶ ּלָ ָלִלי ּכֻ אֶֹפן ּכְ ֲאָבל ּבְ

ל  ּכָ ָאַמר!  י  ָהַרּבִ אי,  ַוּדַ ּבְ ׁשּוָטה:  ּפְ ׁשּוָבה  ַהּתְ יֹוְדִעים?  ם  ּלָ ּכֻ ֵאיְך 

ַמן. ל ַהּזְ דֹוִלים אֹוְמִרים ֶאת ֶזה ּכָ ַהּגְ

ִדּיּוק הּוא ָאַמר? י ָאַמר? ַמה ּבְ ֵאפֹוא ָהַרּבִ

ְפִנים... אֹו ְלָפחֹות  ים ִמּבִ ּלִ ב ִלְראֹות ַהּמִ ֲאִני ַחּיָ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִמיד ִהְרּגַ ּתָ

ִדּיּוק... ָבִרים ּבְ י ְוחֹוֵזר ַעל ַהּדְ ַמע ֵמָהַרּבִ ָ ּשׁ הּו ׁשֶ יׁשֶ מַֹע ִמּמִ ִלׁשְ

ׁשּוט,  ְך ּפָ ל ּכָ י. ּכָ ּלִ א ׁשֶ אֹל ֶאת ַאּבָ ֵניאֹור, ֲחֵבִרי ַהּטֹוב, ָיַעץ ִלי ִלׁשְ ׁשְ

י ַעל ֶזה ֵמַהְתָחָלה? ֶזה ַרְעיֹון ִנְפָלא! ְבּתִ ֵאיְך ֹלא ָחׁשַ

ֵאלֹוַתי,  ַמע ׁשְ ְך ְלִמׁשְ י ְקָצת ְזַמן. הּוא ִחּיֵ ּלִ א ׁשֶ ָאז יֹום ֶאָחד ָהָיה ְלַאּבָ

י  ְמּתִ ה ָיִמים. ִהְסּכַ ּמָ ֵני ּכַ ֵרס ַעל ּפְ ְתּפָ ּלֹו ּתִ ׁשּוָבה ׁשֶ ַהּתְ ְוָאַמר ִלי ׁשֶ

ַסְבָלנּות... ְלֵהָאֵזר ּבְ

ֶרְך י"ב  ף ֶאת ּכֶ ּדָ ַלף ֵמַהּמַ א ׁשָ א: ַאּבָ ֶרַגע ַהּבָ ׁשּוָבה ִהְתִחיָלה ּבָ ַהּתְ

ַתב  י ּכָ ָהַרּבִ ב ׁשֶ ָפַני ֶקַטע ִמּתֹוְך ִמְכּתָ רֹות קֶֹדׁש", ְוִהְקִריא ּבְ ל "ִאּגְ ׁשֶ

לּוי: אֶֹפן ּגָ ַמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ּבְ ֲעַדִין ֹלא ׁשָ ד, ׁשֶ ִליהּוִדי ִנְכּבָ

ִדְמיֹוִני  ּבְ ם  ְלִהְתַרּקֵ ִהְתִחיל  ָלֶזה,  קֶֹדם  ְועֹוד  ַל'ֶחֶדר'  ָהְלִכי  "ִמּיֹום 

לּותֹו ָהַאֲחרֹון". ָרֵאל ִמּגָ ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ ה ָהֲעִתיָדה, ּגְ ֻאּלָ ִצּיּור ַהּגְ

יל  ה ִמּגִ ֻאּלָ ב ַעל ַהּגְ י ָחׁשַ ֶהֶלם. ָמה?! ָהַרּבִ ים, ָהִייִתי ּבְ ּלִ ַמע ַהּמִ ְלִמׁשְ

הּוא ִהְתִחיל ָלֶלֶכת ַל'ֵחייֶדר' - - - לֹוׁש!!! עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ ָנַתִים-ׁשָ ׁשְ

ה  ְוַאּתָ ֲאִני  ֵרה...  ַאַחת-ֶעׂשְ ר,  ֶעׂשֶ ִגיל  ּבְ ִבים  חֹוׁשְ ֲאַנְחנּו  ָמה  ַעל 

יק  ַמְסּפִ ים  ִמּלִ אֹוַצר  ִלי  ֵאין  ה?!  ֻאּלָ ַהּגְ ַעל  לֹוׁש  ׁשָ ִגיל  ּבְ ְבנּו  ָחׁשַ

ה  ב ְלַעְצְמָך ַעל ָהֻעְבּדָ ה חֹוׁשֵ ם ַאּתָ ּגַ ֶ יַע ֶאת ַמה ּשׁ ֵדי ְלַהּבִ דֹול, ּכְ ּגָ

ְפָלָאה ַהּזֹו... ַהּמֻ

ַלף  ׁשָ א  ַאּבָ ׁשֶ ּתֹור  ּבַ א  ַהּבָ ֶפר  ַהּסֵ ְלָמָחר.  בֹות,  ְחׁשָ ַהּמַ ִעם  יִתי,  ִחּכִ

ֶאת  ַתח  ּפָ א  ַאּבָ י".  ְלַגּנִ אִתי  ּבָ ֲאָמִרים  ַהּמַ "ֵסֶפר  ָהָיה  ף  ּדָ ֵמַהּמַ

יאּות. ָקָראנּו  ׂשִ ַלת ַהּנְ ַמֲעַמד ַקּבָ י ָאַמר, ּבְ ָהַרּבִ ֲאָמר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּמַ

יר  א ִהְסּבִ ן ַאּבָ ֻיָחדֹות, ּוְלַאַחר ִמּכֵ דֹוׁשֹות, ַהּמְ ים ַהּקְ ּלִ ַיַחד ֶאת ַהּמִ ּבְ

ׁשּוטֹות: ים ּפְ ִמּלִ ּבְ

ֶאת  ִלְפעֹל  ּדֹוֵרנּו  ְפִקיד  ּתַ ׁשֶ ָאַמר  י  ָהַרּבִ יאּות  ׂשִ ַהּנְ ַלת  ַקּבָ ְזַמן  ּבִ

ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ּבֹו! עֹוָלם ׁשֶ ִכיָנה ּבָ ְ ר ַהּשׁ הֹוָרַדת ִעּקַ

י  ה: ָהַרּבִ ָמעּות ְמאֹוד ֲעֻמּקָ ים ֵאּלּו ֵיׁש ַמׁשְ ּלִ י ְלָהִבין... ַלּמִ ִהְתַחְלּתִ

ֹלא  אֹוָתּה,  ׁשֶ ה!  ֻאּלָ ַהּגְ ֶאת  ְלָהִביא  נּו  ּלָ ׁשֶ ְפִקיד  ַהּתַ ׁשֶ ָלנּו  ָאַמר 

ִדְמיֹונֹו ֵמָאז ָהָיה ֶיֶלד! ר ּבְ ָבר ִצּיֵ י, הּוא ּכְ ַכְחּתִ ׁשָ

ל  א ָהמֹון. ִמּכָ י ִעם ַאּבָ ְרּתִ ּבַ לּו ּדִ ֵדי ַהּיֹוַמִים ַהּלָ יֹוַמִים ָעְברּו, ְותֹוְך ּכְ

ים: ה ִמּלִ ּמָ ם ּכַ ו ְלַסּכֵ י ַעְכׁשָ א ָאַמר, ִהְצַלְחּתִ ַאּבָ ֶ ַמה ּשׁ

י  ּתֵ ִיּסּוד ּבָ י ּבְ ל ָהַרּבִ ֻעּלֹות ׁשֶ ל ַהּפְ ּכָ ב ְקָצת, ֵמִבין, ׁשֶ חֹוׁשֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

ֵהם  ֵהם   - ָהעֹוָלם  ְלָכל  לּוִחים  ְ ַהּשׁ ִליַחת  ׁשְ ְבָצִעים",  ַה"ּמִ "ד,  ַחּבַ

ֲאָמר  ּמַ י ּבַ ר ָהַרּבִ ּבֵ ה, ָעֶליָה ּדִ ֻאּלָ ִכינֹות ֶאת ָהעֹוָלם ַלּגְ ּמְ ֻעּלֹות ׁשֶ ַהּפְ

יָחה אֹו ַמֲאָמר. ָכל ׂשִ ָהִראׁשֹון ְוִכְמַעט ּבְ

ֶאת  ְלַעְצִמי  ְלָתֵאר  י  ִהְתַחְלּתִ ָבר  ּכְ ֶזה  ַאֲחֵרי  ׁשֶ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ַהֲחִסיִדים  ְלָכל  מֹוִדיַע  הּוא  ֶהם  ּבָ י,  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ַהִהְתַוֲעֻדּיֹות  ל  ּכָ

ל  ּכָ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ד  ּוִמּיָ ַהֲחָדׁשֹות,  ַההֹוָראֹות  ַעל 

ֶזה  ֶאת  ים  עֹוׂשִ ֵאיְך  ַלְחׁשֹב  ַיַחד,  ּבְ ְלִהְתַוֵעד  ִבים  יֹוׁשְ ַהֲחִסיִדים 

כ"ח אדר א' ה'תשע"א   ~76
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צּוָרה ְנכֹוָנה. ּבְ

ְלמּוד-ּתֹוָרה,  ּמּוִדים ֵמַהּתַ א ָלַקַחת אֹוִתי ַאֲחֵרי ַהּלִ א ּבָ יֹום ֶאָחד, ַאּבָ

תֹוִכי. ַוֲאִני  ַעם ּבְ ּפָ ַתח ׁשֶ יׁש ֶאת ַהּמֶ ׁש ִהְרּגִ ְרֶאה הּוא ַמּמָ ּנִ ְיָתה. ּכַ ַהּבַ

הּו ְמאֹוד ּגֹוָרִלי לֹוַמר ִלי... ֶ א ֵיׁש ַמּשׁ ַאּבָ ּלְ י ֵלב ׁשֶ ְמּתִ ׂשַ

ה: ם ַאּתָ ַמע ּגַ ׁשְ י. ּתִ ַדְקּתִ ּצָ ר ׁשֶ ּבֵ ִמְסּתַ

ַנת תשנ"א. ׁשְ 'ְקבּוָצה' ּבִ א ָהָיה ּבִ ַאּבָ

אן  ּכָ ְוֹלא  ְמֻיָחִדים,  ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ּוְבֵכן,  ַהּזֹו?  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ֻיָחד  ּמְ ַמה 

כ"ח  ַתֲאִריְך  ּבְ ׁשֶ ו,  ַעְכׁשָ ְונֹוֵגַע  ָחׁשּוב  ֲהִכי  ֶ ּשׁ ַמה  ְלַהֲאִריְך.  קֹום  ַהּמָ

ָהְיָתה  ִהיא  ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ְתאֹוִמית.  ּפִ יָחה  ׂשִ ָאַמר  י  ָהַרּבִ תשנ"א,  ִניָסן 

ַעד  יָחה.  ַהּשִׂ ל  ׁשֶ ַהּתֶֹכן  ָהָיה  ְתאֹוִמי  ּפִ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ְתאֹוִמית,  ּפִ

ה ְלִעּכּול... ְתאֹוִמי ְוָקׁשֶ ו ֶזה ּפִ ַעְכׁשָ

י אֹוֵמר ְלָך  ָאְזֶניָך ָהִייָת ׁשֹוֵמַע ֶאת ָהַרּבִ ה, ִאם ּבְ ֶמה ָהִייָת אֹוֵמר ַאּתָ

ה  ֻאּלָ ו ְלָהִביא ֶאת ַהּגְ ינּו ַעד ַעְכׁשָ ָעׂשִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ּוְלָכל ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ

ְך  ּוְבֶמׁשֶ לֹוׁש,  ָנַתִים-ׁשָ ׁשְ יל  ִמּגִ ב  חֹוׁשֵ הּוא  י,  ַכְחּתִ ׁשָ ֹלא  (ָעֶליָה, 

יָחה ּפֹוֵעל ְלֹלא ֵלאּות ְלָהִביא אֹוָתּה  ָנה ַעד ֲאִמיַרת ַהּשִׂ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ

ל ֶזה) – ֹלא הֹוִעיל... ָכל ָהעֹוָלם, ּכָ "ד ּבְ ִעילּות ַחּבַ ֶאְמָצעּות ּפְ ּבְ

ָבִרים טֹוִבים ְלָהִביא ֶאת  ה ּדְ ה ַהְרּבֵ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ְרִניָנה ׁשֶ ה ַהּמַ ָהֻעְבּדָ

י,  ֲאִני ָאַמְרּתִ ְגַלל ׁשֶ ל יֹום - ֶזה ַרק ּבִ ׁש אֹוָתּה ּכָ ה ַוֲאִפּלּו ְמַבּקֵ ֻאּלָ ַהּגְ

י. ָאז  ַלת עֹל ְלִדְבֵרי ָהַרּבִ ה ֲהֵרי ָחִסיד ִעם ַקּבָ י. ְוַאּתָ אֹוֵמר ְלָך ָהַרּבִ

יַח. ׁש ְודֹוֵרׁש ָמׁשִ ה ְמַבּקֵ ּוּוי" ַאּתָ ֵני ַהּצִ "ִמּפְ

י? ֵאּלּו ֵמָהַרּבִ ים ּכָ ה ָהִייָת ֵמִגיב ְלִמּלִ יַצד ַאּתָ ּכֵ

אֹותֹו ֶרַגע... ְבַלע אֹוִתי ּבְ ָהֲאָדָמה ּתִ ׂש ׁשֶ ֲאִני ָהִייִתי ְמַחּפֵ

נֹוְכחּות ְקַהל  י ָאַמר ּבְ לּו ָהַרּבִ ים ַהּלָ ּלִ ָרה. ֶאת ּתֶֹכן ַהּמִ ּקָ ֶ ְוֶזה ַמה ּשׁ

חּור  ּבָ ם!  ׁשָ ָהָיה  י  ּלִ ׁשֶ א  ְוַאּבָ ֲהמּוִמים.  ָעְמדּו  ׁשֶ ֲחִסיִדים,  ֵמאֹות 

בּוָצה'. 'ּקְ ּבַ

אֹוֵמר  י  ָהַרּבִ ׁשֶ ם,  ּלָ ּכֻ ִעם  ַיַחד  ּבְ ְוׁשֹוֵמַע,  ם  ׁשָ עֹוֵמד  י  ּלִ ׁשֶ א  ְוַאּבָ

ָהִעְנָין  ֶאת  ִלְמסֹר  הּוא  ַלֲעׂשֹות,  ְיכֹוַלִני  ׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ָבר  ַהּדָ רּורֹות -  ּבְ

פַֹעל ֶאת  ֶכם . . ְלָהִביא ּבְ יָכְלּתְ ר ּבִ ל ֲאׁשֶ ֲאֵליֶכם, ַהֲחִסיִדים: "ֲעׂשּו ּכָ

יַח ִצְדֵקנּו". ְמׁשִ

י  ּלִ ׁשֶ ֶאת  נֹוָספֹות: "ֲאִני  ֲחִריפֹות  ים  ִמּלִ ּבְ א  ּטֵ ִהְתּבַ י  ָהַרּבִ ְך  ּכָ ַאַחר 

ֶכם". יָכְלּתְ ר ּבִ ל ֲאׁשֶ ם ּכָ ֲעׂשּו ַאּתֶ א ּתַ אן ּוְלַהּבָ יִתי, ּוִמּכָ ָעׂשִ

ֵאיְך?

ֶבת  ָלׁשֶ ׁשּוט  ּפָ ֵעָצה".  ס  "ְלַטּכֵ ְלֶזה  ָקָרא  י  ָהַרּבִ בּו.  ְוַתְחׁשְ בּו  ׁשְ ּתֵ

יַאת  ּבִ ֶאת  ּפֹוֲעִלים  ֵאיְך  ְוַלְחׁשֹב  ֲאֵסָפה,  ּבַ אֹו  ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ַיַחד,  ּבְ

יָחה  אֹוָתּה ׂשִ י ּבְ ל ָהַרּבִ ָבָריו ׁשֶ אן ּתֶֹכן ּדְ ׁש! ַעד ּכָ פַֹעל ַמּמָ יַח ּבְ ָמׁשִ

עֹוד  ל  ּכָ ְתאֹוִמית,  ּפִ ִהיא  ו  ַעְכׁשָ ַעד  י,  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְתאֹוִמית.  ּפִ

יָעה - - - ה ֹלא ִהּגִ ֻאּלָ ַהּגְ

ל  ינּו ֶאת ּכָ א. ָמה? ַעד ַהּיֹום ָעׂשִ ר ַאּבָ נּו, ְמַסּפֵ ֹלא ָיַדְענּו ֶאת ַנְפׁשֵ

ֵדי  ּכְ ִמְבָצע  ל  ּכָ הֹוָרָאה,  ל  ּכָ ְמנּו  ִקּיַ ַלַהט  ּבְ ָלנּו!  ָאַמר  י  ָהַרּבִ ֶ ּשׁ ַמה 

ֹלא  נּו...  ּלָ ׁשֶ ָהַאֲחָריּות  ּזֹו  ׁשֶ ָאַמר  י  ָהַרּבִ ו  ַעְכׁשָ יַח.  ָמׁשִ ֶאת  ְלָהִביא 

ּוּוי"... ֵני ַהּצִ יק ַלֲעׂשֹות "ִמּפְ ַמְסּפִ

א. ֲאָבל ְלָך ֲאִני ּכֹוֵתב  ר ְלַאּבָ י ְלַסּפֵ ּתִ ׁשְ ּיַ י, ִהְתּבַ ּלִ ְסָקנֹות ׁשֶ ֶאת ַהּמַ

ה ַמה  ּזֶ ּבּוִרים. ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ ל ַהּדִ בֹות ּכָ ִעּקְ י ּבְ ֵהַבְנּתִ ֶ ו, ֶאת ַמה ּשׁ ַעְכׁשָ

ָאִבין... א ָרָצה ׁשֶ ַאּבָ ֶ ּשׁ

יַע  ִהּגִ ֹלא  יַח  ָמׁשִ ּורֹות,  ַהּשׁ ִתיַבת  ּכְ ַעת  ִלׁשְ ָנכֹון  ו,  ַעְכׁשָ ַעד  ִאם 

ֵהִטיל  י  ָהַרּבִ ׁשֶ ָהַאֲחָריּות  ֶאת  אנּו  ִמּלֵ ֹלא  ֲעַדִין  ׁשֶ ְרֶאה  ּנִ ּכַ פַֹעל,  ּבְ

ָעֵלינּו!

ֲאַנְחנּו  ָלִדים!  ַהּיְ ָעֵלינּו,  ם  ּגַ ִהיא  ָנה  ּוָ ַהּכַ "ָעֵלינּו",  ּכֹוֵתב  ֲאִני  ּוְכׁשֶ

ָבא  ּצָ ּבַ ִלים  ַחּיָ א  ֶאּלָ  – ֲחִסיִדים  ְסָתם  ְוֹלא  י,  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ֲחִסיִדים 

י סֹוֵמְך ָעֵלינּו... ם"! ָהַרּבִ ֵ י ֵהִקים, "ִצְבאֹות ַהּשׁ ָהַרּבִ ׁשֶ

ס ֵעָצה! הּו! ַלְחׁשֹב ּוְלַטּכֵ ֶ ִבים ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ַחּיָ

ל כ"ח ִניָסן תשנ"א. ַמה  יָחה ׁשֶ ָנה ַלּשִׂ ִרים ׁשָ עֹוד ְמַעט ִיְמְלאּו ֶעׂשְ

ִביל ֶזה? ׁשְ ים ּבִ ם, עֹוׂשִ ֵ ֵלי ִצְבאֹות ַהּשׁ ֲאַנְחנּו, ַחּיָ

ַיַחד! ְך ּבְ ָהָבה ְוַנְחׁשֹב ַעל ּכָ

ֲעֶרֶכת,  ְזִריזּות ַלּמַ ֹלַח ּבִ ׁש ִלׁשְ ּקֵ ְחּתֹו ַרְעיֹון טֹוב - ִמְתּבַ ַאְמּתַ ּבְ ִמי ׁשֶ

ים. ְלטֹוַבת ָהַרּבִ

ִכְליֹון ֵעיַנִים  ים ּבְ ָלל, ְמַחּכִ "ד, ְלֹלא יֹוֵצא ִמן ַהּכְ "ׁש ֲחִסיֵדי ַחּבַ ל ַאּנַ ּכָ

ָלִדים, ֵיׁש ֶאת ַהּכַֹח ַלֲעׂשֹות  ר, ְוָלנּו, ַהּיְ ׂשָ ֵעיֵני ּבָ י ּבְ ִלְראֹות ֶאת ָהַרּבִ

ם. ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ַיַחד. ּבְ זֹאת ּבְ

ם". ֵ "ִצְבאֹות ַהּשׁ ל ּבְ י - ַחּיָ ָלִלית, ֶמעְנּדִ יָמה ַהּכְ ׂשִ ֲאִחיֶכם ַלּמְ
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מבעד  בתמיהה  הציצו  ראשונות  שמש  קרני 
רגילות  הן  אין  מספר 21,  בחדר  הכלא  לסורגי 

כה  בשעה  ערים  הכלא  יושבי  את  לראות 
אפשרי  רגע  כל  מנצלים  ככולם  רובם  מוקדמת, 
השתנה  משהו  הפעם,  אולם  ומנוחה.  לשינה 

בחדר מספר 21.
השמש  בקרני  הבחין  לא  כמו  גולדברג  יקי 
בשלו.  עסוק  מיטתו,  על  ישב  הוא  הראשונות. 
ואלמלא  להירדם  הצליח  ולא  כמעט  הלילה 

ספק  היום,  במהלך  שעבר  המתישות  החקירות 
ישן  לא  הוא  מקום,  מכל  בכלל.  נרדם  היה  אם 

יותר מארבע שעות וגם זה לא ברציפות. 
  בשלוש וחצי לפנות בקר החליט שזהו, הוא 

על  בשקט  התיישב  הוא  יותר.  להירדם  יוכל  לא 
ונטל  לידו,  שניצבה  הקטנה  הלילה  מנורת  את  הדליק  מיטתו, 

לידיו את ספר התהלים. 
האוכל  משלוח  עם  יחד  מאיר  הרב  לו  שלח  הזה  הספר  את   
המענה  'הם  לו  כתב  המלך'  דוד  של  התהלים  'פרקי  האחרון, 
הנפלא ביותר להצלחת ההשתלה של שלו, זהו הדבר הטוב ביותר 
החליט  יקי  נמצא.'  אתה  בו  במקום  בנך  למען  לעשות  שתוכל 
שיכול  היחידה  שהחלופה  היטב,  יודע  בחום.  ההצעה  את  לאמץ 
היה הוא להציע לעצמו הייתה כסיסת ציפורניים עצבנית וסיבוב 

במעגלים בחדר. כמי שכבר למד על בשרו את 
כוחה של התפילה כמרפא ומרגוע, היה ברור 
לו שזו הדרך הטובה ביותר לעבור את היום. 

 משום מה נזכר לפתע בוויכוח נוקב שניהל 
לפני  מספר,  חודשים  לפני  מעובדיו  אחד  עם 
נזכר  הוא  חייו.  את  שפקד  הגדול  הסער 
מוכן  לא  בקשיחות,  דעתו  על  עמד  כיצד 
היה  הוא  שכנגדו.  הצד  את  כלל  לשמוע  היה 
נחרץ בדעתו ושום דבר שבעולם לא יכול היה 
להזיז אותו ממנו. כן, אז הרגיש 'בגג העולם', 
ספורים  חודשים  רק  והנה,  יכול.  כל  כמעט 
סוערים  למים  נקלעה  חייו  ואניית  עברו 
דעתו  על  אז  העלה  כלום  כך.  כל  ועמוקים 
כה  במצב  עצמו  את  ימצא  בו  היום  קרוב  כי 
עגום? נתון במאסר בארץ ניכר כשבנו הקטן 
נמצא על שולחן הניתוחים והוא אף אינו יכול 
שירדימו  לפני  'שלום'  לו  לומר  לצידו  להיות 
פרידה  של  נשיקה  לו  לתת  הרופאים,  אותו 
לפני הניתוח הגורלי והמשמעותי אותו הוא 

עומד לעבור?

ויכולותיו  רצונו  מול  האדם  הוא  קטן  'מה   
של הבורא המנהל את העולם'. הרהר לעצמו. 
'אם רק יוציא אלוקים את בני בריא ושלם מן 
מבית  לחופשי  אני  אצא  רק  אם  הזה,  הניתוח 
אלמד  אחר.  לאדם  אהפוך  הזה  האסורים 
תמיד  אדע  לזולת.  רגיש  להיות  להתחשב, 
הוא  העולם  בורא  אלא  המנהל  הוא  אני  שלא 

זה שקובע את כל מהלכי החיים.' 
 הוא התנער מהרהוריו ושב ושקע באמירת 
תהלים, עוד מעט יעלה שלו הקטן על שולחן 
במאומה  יעודכן  לא  בוודאי  הוא  הניתוחים. 
כל  שיעשה  לו  הבטיח  מאיר  הרב  הערב,  עד 
מאמץ כדי לעדכן אותו בהקדם האפשרי, אך 
הכלא  במושגי  האפשרי,  שההקדם  יודע,  הוא 

יכול לקחת הרבה מאד שעות.
   

האנשים  בשלושת  בתמיהה  הביט  הביטחון  משרד  מנכ"ל 
שנכנסו למשרדו זה עתה בצעדים נמרצים. 

בקול  פתח  טוב."  "בוקר  מדי,  רב  זמן  לתהות  לו  נתן  לא  דני   
מלא סמכות. דומה כי הביטחון העצמי שאבד לו במידת מה מאז 
גולן-  משה  בבקשה,  "תכיר  התוקף  במלוא  אליו  שב  בנו,  נעצר 
חוקר פרטי שנשכר על ידי כדי להוכיח את חפותו של יקי. ואורי 
הביטחון  משרד  קריית  של  התחזוקה  איש   –

בתל אביב מזה שנים רבות."
תר  במוחו  בנימוס.  בראשו  נענע  המנכ"ל    
אחר המלים המתאימות להיאמר עתה, חשוב 
שיפגין שליטה במשרדו הפרטי. אולם הוא לא 
כשדני  המתאימה  התגובה  את  לנסח  הצליח 

המשיך 
על  עכשיו  לך  יספרו  הללו  "השניים   
הממצאים אותם הם גילו בפרשת יקי גולדברג 

" דני החווה בידו לעבר משה. "בבקשה."
 המנכ"ל ההמום שמע בפה פעור את סיפורם 
באמיתות  לפקפק  רצה  אם  ואורי,  משה  של 
הקליט  אותם  הווידיאו  קטעי  באו  הדברים, 

אורי והסירו כל ספק מליבו. 
שיהיה  לפני  כעת,  אותם  לעצור  "חייבים   
ששיתפתם  שמח  "אני  לבסוף  הגיב  מאוחר" 
עתה  מתבררת  יקי  של  שחפותו  ושמח  אותי, 
המהירה  בצורה  בעניין  לטפל  לי  תנו  לפנינו. 
שכל  מנת  על  שאוכל  ביותר  והיסודית 

משה  בפני  מציג  אורי  תקציר: 

ודני את קטע הווידיאו החושף את 

המורחבת  משפחתו  האשמים. 

מח  להשתלת  מתכוננת  שלו  של 

העצם. 

מנכ"ל משרד 

הביטחון הביט 

בתמיהה 

בשלושת 

האנשים שנכנסו 

למשרדו זה 

עתה בצעדים 

נמרצים. . . 

ששננשש

 פרק ל"ד
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המשך בגליון הבא אי"ה

מאת: יעל שניאורסאהן 

בטרם  היום,  עוד  ייתפסו  לפרשה  הקשורים 
את  לחולל  להמשיך  או  מידינו,  לחמוק  יצליחו 
משמעות  מלא  מבט  נעץ  ובינתיים,"  פשעיהם. 
לה  אסור  מילה  אף  לפה.  "יד  מולו.  ביושבים 
שאני  לכם  לומר  לי  וחשוב  החוצה.  שתדלוף 
מניח שגם לאחר מעצר החשודים יוטל צו איסור 
נשמור  שכולנו  שחשוב  כך  הדברים.  על  פרסום 
בצורה  בעניין  לטפל  שנוכל  מנת  על  שתיקה  על 

הטובה ביותר שתתכן.
לדני.  פנה  היום."  במשך  בקשר  איתך  אהיה   

"אעדכן אותך בכל התפתחות שתהיה."
  השעה הייתה עשר וארבעים דקות כשיצאו 
דני  התנצל  כמו  למהר"  חייב  "אני  המשרד.  מן 
אתכם  "אביא  לרכב  נכנסים  עודם  חבריו,  לפני 
עשרים  בעוד   - ואסע  חזרה  משה  של  למשרד 

דקות מתחילה השתלת מח עצם לשלו."
בשלום  תעבור  שההשתלה  לך  מאחל  "אני   
ובהצלחה רבה ובמהרה תזכו להיות כבר מאחורי 

כל הסיפור העגום הזה." אמר משה בהדגשה. 
אשתדל  היום,  במהלך  בקשר  אתכם   "אהיה 
עליה"  שאדע  התפתחות  בכל  אתכם  לעדכן 

נפרד דני מחבריו. 
של  הוריה  בית  לכיוון  לנסוע  מיהר  הוא    
אילנית. השלב ראשון בקרב היום - כבר הוכתר 
 - פחות  לא  המכריע   – הבא  השלב  בהצלחה, 

עומד להתחיל בדקות הקרובות. 
   

הפסיק  כבר  יקי  אנטוורפן,  על  ירד  הערב   
להביט בשעונו, נמאס לו לנסות ולחשב בכל פעם 
הסתיים  כבר  בוודאי  הניתוח  עתה.  קורה  מה 
בגלל  מתעכב  שהעדכון  שידע  למרות  אך  מזמן, 
מתוח  היה  זאת  בכל  נמצא,  הוא  בהם  התנאים 
מפני הבאות, החשש והפחד הדריכו את מנוחתו, 
תרחישי אימה שונים עברו לנגד עיניו בזה אחר 
זה "יהיה טוב" ניסה לחזק את עצמו אך כמעט 

ללא הועיל.
הקפיץ  התא  בדלת  המפתחות  שקשוק  קול   
אותו ממקומו, הסוהר עמד בפתח "יקי גולדברג" 

קרא רשמית. 
 "כן" יקי חש שליבו עומד מפעום. 

"בוא עמי לחדרו של מפקד הכלא." 

 הדקות הספורות בהן צעדו הם יחד במסדרון 
הארוך נדמו בעיני יקי כנצח. מצד אחד רצה כבר 
שני  מצד  המפקד.  לו  יאמר  מה  לשמוע  להגיע, 

רצה לדחות את הקץ ככל האפשר.
 רב פקד ג'ימי קיבל את פניו בחיוך רחב, יקי 

לא יכול היה לעמוד על פשרו. 
"שב בבקשה." פתח ואמר בטון רך משהו. 

יקי התיישב על קצה הכיסא דרוך כולו. 
החל  לך"  לבשר  טובות  בשורות  שתי  לי  "יש 
הראשונה  "הבשורה  בחגיגיות,  ג'ימי  פקד  רב 
היא כי בנך שלו עבר בהצלחה את הניתוח והוא 
רב  היא."  השניה  והבשורה  כעת.  מתאושש 
"אתה  בדרמטיות.  ואמר  לרגע  עצר  ג'ימי  פקד 

משוחרר."
 יקי חש כאילו החדר כולו מסתחרר מול עיניו. 

הוא היה בטוח כי אוזניו הטעו אותו. 
"מ-ה?" שאל בקושי. 

מדינת  משוחרר.  אתה  ששמעת,  כמו  כן  "כן, 
מי  נמצא  בפרשה,  האשמים  את  גילתה  ישראל 
שהודה כי הטמין את הנשק במזוודה שלך, הוא 
ומפעיליו עצורים כעת בישראל ומשטרת בלגיה 
בפניך  ומתנצלת  שחרורך  על  לך  לבשר  שמחה 
עוול  לא  על  בכלא  ישבת  בו  המיותר  הזמן  על 

בכפך."
להוציא  היה  יכול  לא  וההמום  הנרגש  יקי   
הסוהר  אל  חייך  ג'ימי  פקד  רב  מפיו,  מילה  אף 
בבקשה  לווה  "טוב,  החדר  בפתח  עדיין  שעמד 
וסייע  שלו,  התא  אל  המשוחרר  האסיר  את 
על  יודעת  כבר  משפחתו  חפציו.  את  לארגן  לו 
השחרור והיא שלחה רכב שאמור לבוא לאסוף 

אותו משערי הכלא בעוד כעשרים דקות."
  יקי אפילו לא הצליח להבין איך ארז את כל 
שקית  בתוך  שלו  האישיים  והחפצים  הספרים 
ניילון גדולה שהביא לו הסוהר. תוך חמש דקות 

הוא כבר היה מחוץ לשערי בית הכלא. 
נשם  יקי  באפו.  הכה  שבחוץ  הצלול  האוויר   
טעם  לא  אותו  החופש  מאוויר  ריאותיו  מלוא 
הכהים  לשמים  מבט  הפנה  אחר  רב.  זמן  מזה 
"תודה,  עמוקה:  בכוונה  ולחש  הכוכבים  זרועי 

תודה לך אלוקים."

79 גליון מס' 779~ 
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רּוְך  ּבָ ֶהְחִזיק  ׁשֶ דֹול  ְוַהּגָ ָבן  ַהּלָ ף  ַהּדַ ַעל 

ֵעט  ּבְ ּוְברּוָרה,  ֶרת  ְמֻסּדֶ יָמה  ְרׁשִ ָהְיָתה  ד,  ּיָ ּבַ

רּור  ָתב ַהּבָ ּכְ רֹות ּבַ ֹחל. ׁשּורֹות ֲאֻרּכֹות ִויׁשָ ּכָ

ִדּיּוק ֶאת ַמְסְקנֹות  מּו ּבְ רּוְך ִסּכְ ל ּבָ ְוֶהָעֹגל ׁשֶ

ה. ּתָ ל ַוֲעַדת ּכִ ָהֲאֵסָפה ַהֲחׁשּוָבה ׁשֶ

חּוָפה,  ַהּדְ ָהֲאֵסָפה  ל  ׁשֶ יבּוָתּה  ֲחׁשִ ַעל 

ְקּבּוֵקי ַהּקֹוָלה ַוֲחִביַלת  ת ּבַ ֹלׁשֶ ם ׁשְ ֵהִעידּו ּגַ

ְלָחן. ֲהֵרי  ֻ ּנֹוְתרּו ַעל ַהּשׁ מּוָרה ׁשֶ ְפִלים ַהּגְ ַהּוָ

ר ַלֲעֹרְך ֲאֵסָפה ְרִציִנית ְוִעְנָיִנית  ִאי ֶאְפׁשָ

ֲאֵסָפה  ּבָ ֵדי...  ּכְ ּתֹוְך  ֵנׁש  ְלַנׁשְ הּו  ֶ ַמּשׁ ִלי  ּבְ

ַוֲחׁשּוִבים  ים  ַרּבִ ִאים  נֹוׂשְ ִנּדֹונּו  ָהַאֲחרֹוָנה 

ָרם:  ֶרק, ְוִעּקָ ָעְמדּו ַעל ַהּפֶ ׁשֶ

נּו)  ּלָ ה ׁשֶ ּתָ לֹוַמר, ַהּכִ ה ה' (ּכְ ּתָ ּוט ּכִ א. ִקּשׁ

'ִמְבָצִעים'  ְכנּון  ּתִ ב.  ֲאָדר.  ֹחֶדׁש  ִלְקַראת 

חֹוֶבֶרת  ַסת  ַהְדּפָ ג.  ה.  ּתָ ַהּכִ ְלַיְלֵדי  פּוִרים  ּבְ

ה  ּתָ ּכִ ּבַ ְלִלּמּוד  יַח  ּוָמׁשִ ה  ֻאּלָ ּגְ ִעְנְיֵני  ּבְ

ַהְפָסקֹות. ּבַ

יֹוֵתר,  ִאים ֲחׁשּוִבים ּבְ ה נֹוׂשְ ָהיּו עֹוד ַהְרּבֵ

ן זֹוֵכר,  ֲאִני ּכֵ ֶ ָבר ֹלא זֹוֵכר. ַמה ּשׁ אֹוָתם ֲאִני ּכְ

הּוִלים  ַהּבְ ִאים  ַהּנֹוׂשְ ל  ׁשֶ ם  ֻרּבָ ַעל  ׁשֶ ֶזה 

ָבר  ּכְ ִנים  ּדָ ֲאַנְחנּו  זֹו,  ּכָ ׁשֶ ֲאֵסָפה  יקּו  ִהְצּדִ ׁשֶ

ֹחֶדׁש ְלָפחֹות.

ִפים,  ִמְתַאּסְ ֲאַנְחנּו  ֵמָחָדׁש  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ּוְמַעְנְיִנים  ים  ֲחָדׁשִ ַרְעיֹונֹות  ּוַמֲעִלים 

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶרק.  ַהּפֶ ַעל  ָהעֹוְמִדים  ִאים  נֹוׂשְ ּבְ

ר,  ְמֻסּדָ ף  ּדַ ַעל  ָהַרְעיֹונֹות  ִמים  ִנְרׁשָ ֵמָחָדׁש 

לּום.  ּכְ ְמַעט  ּכִ ֹפַעל  ּבְ קֹוֶרה  ֹלא  ַעם  ּפַ ּוְבָכל 

ָיזּוזּו  ָבִרים  ּדְ ׁשֶ ים  ְמַחּכִ ׁשּוט  ּפָ ֲאַנְחנּו  אּוַלי 

ֵמַעְצָמם.

ִריְך  ר ְוַלְחׁשֹב ַמה ּצָ ֶבת ּוְלַדּבֵ ָכה ֶזה, ָלׁשֶ ּכָ

ְוַלֲעׂשֹות  ָלקּום  ֶאָחד.  ִעְנָין  ֶזה  ַלֲעׂשֹות, 

הּו ַאֵחר... ֶ ָבר ַמּשׁ ֹפַעל, ֶזה ּכְ ּבְ

ֲאִני  ָעֶליָה  ַהּתֹוָפָעה  ֶאת  יִרים  ַמּכִ ם  ַאּתֶ

ַדאי ִלְקֹרא ֶאת  ם ָלֶכם ּכְ ר? ָאז אּוַלי ּגַ ְמַדּבֵ

ף ָמָחר  ּתֵ ן ְלׁשַ ּוֵ ּבֹו ֲאִני ִמְתּכַ ה, ׁשֶ ּפּור ַהּזֶ ַהּסִ

ה, אּוַלי הּוא ַיֲעֹזר... ּתָ ּכִ ה ֲחֵבִרים ּבַ ּמָ ּכַ

"ְׁשֶמְלֶק'ה ָּבַדק ֶאת ְצרֹורֹוָתיו ָהַרִּבים 

ֶׁשַאף  ְמַוֵּדא  ְּכֶׁשהּוא  ית,  ּׁשִ ַהּׁשִ ַּבַּפַעם 

ֶאָחד א נֹוַתר ֵמָאחֹור. ֵחֶלק ִנָּכר ֵמאֹוָתם 

ִעּמֹו  ָנַטל  אֹוָתם  ְוַאְרָּגִזים  ַׂשִּקים 

ֵהִכילּו  ָהֲאֻרָּכה,  ִלְנִסיָעתֹו  ְׁשֶמְלֶק'ה 

ָלַדַעת,  ֲעֵליֶכם  זֹאת  ִּכי  קֶֹדׁש.  ִסְפֵרי 

ְלַהְפִסיד  ֶׁשֹּלא  ִמְׁשַּתֵּדל  ְׁשֶמְלֶק'ה 

ְולּו ֶרַגע ֶאָחד ִמִּלּמּוָדיו!

ַמּדּוַע  ִּתְׁשֲאלּו,  ְּבַוַּדאי   ָּכ ִאם 

ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ֶאת  ְׁשֶמְלֶק'ה  עֹוֵזב 

ָׁשבּועֹות  ַּבְּדָרִכים  ְונֹוֵסַע  ָהָאהּוב, 

ֲאֻרִּכים?

נֹוֵסַע  ֵאָליו  ַּבַּיַעד  ְנעּוָצה  ַהְּתׁשּוָבה 

ְמֻיָּדֵענּו, ָהֲעָיָרה ַלְיְּפִציג.

ָהיּו  ְּבָׁשָנה,  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ַלְיְּפִציג,  ֶאל 

ַמִּגיִעים ַאְלֵפי סֹוֲחִרים ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים 

ת 

רי 

 (

 '

ת 

לּום.  ּכְ ְמַעט  ּכִ פַעל  ּבְ קוֶרה  לא  ַעם  ּפַ ֶאָחּוְבָכל 

ַׂש

ׁש

ס

ׁש
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ֶנְחָּתמֹות  ָהיּו  ָׁשם  ָהָאֶרץ.  ַרֲחֵבי  ִמָּכל 

ָהיּו  ַרּבֹות  ּוְסחֹורֹות  ֲעָנק,  ִעְסָקאֹות 

ָהיּו  ַרִּבים  סֹוֲחִרים  ָיַדִים.  ַמְחִליפֹות 

ְּבָׁשָנה,  ַאַחת  ַּפַעם  ַלְּיִריד  נֹוְסִעים 

 ְלֶמֶׁש ָלֶהם  ַהָּדרּוׁש  ָּכל  ֶאת  ְוקֹוִנים 

ָנה ַהְּקרֹוָבה ִּבְמִחיר ִמְׁשַּתֵּלם.  ַהּשָׁ

ִנָּתן  ַלְיְּפִציג,  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַּבְּיִריד 

ִמְּגִליֵלי  ָהֵחל  ִמֹּכל.  ַהֹּכל  ִלְקנֹות  ָהָיה 

ֲאָוִזים  ְּבַלֲהַקת  ְוָכֶלה  ְמֻׁשָּבִחים,  ֶמִׁשי 

ְלַלְיְּפִציג  נֹוְסִעים  ָהיּו  ֻּכָּלם  ְמֻפָּטִמים. 

"ִמי ֶׁשֹּלא ָׁשם - א ַקָּים", ָהיּו אֹוְמִרים 

ֵליָצֵני ַהּדֹור. 

הּוא  ְׁשֶמְלֶק'ה.  ָנַסע  ַלְיְּפִציג  ְלאֹוָתּה 

א  ַוֲאִפּלּו  ָּגדֹול,  סֹוֵחר  ָהָיה  א  ָאְמָנם 

סֹוֵחר ָקָטן, ְלַמַען ָהֱאֶמת - ְׁשֶמְלֶק'ה א 

ָהָיה סֹוֵחר ִּבְכָלל. הּוא ָיַׁשב ְוָלַמד ִמּבֶֹקר 

ְוַעד ֶעֶרב ִּבְׁשִקיָדה. ֶאָּלא ֶׁשְּלִאְׁשּתֹו ֶׁשל 

ִמֶּמָּנה  ְקַטָּנה,  ֲחנּות  ָהְיָתה  ְׁשֶמְלֶק'ה 

א  ְׁשֶמְלֶק'ה  ִמְׁשַּפְחָּתם.  ִהְתַּפְרְנָסה 

ָהָיה ְמעָֹרב ְּבִעְסֵקי ַהֲחנּות ִּבְכָלל, ָהְיָתה 

זֹאת ִאְׁשּתֹו ַהְּזִריָזה ְוַהִּנְמֶרֶצת. 

ַהְּיִריד  ִלְקַראת  ְּבָׁשָנה  ַאַחת  ַּפַעם 

ֵּבית  ֶאת  ַלֲעזֹב  ְׁשֶמְלֶק'ה  ֶנֱאַלץ  ַהָּגדֹול, 

ַּבְּדָרִכים  ַרְגָליו  ֶאת   ּוְלָׂשֵר ַהִּמְדָרׁש 

ָהֲעמּוסֹות. ָׁשם ַּבְּיִריד הּוא ִהְתַמֵּקַח ִעם 

סֹוֲחִרים, ִהְׁשָוה ְמִחיִרים, ְוָׁשַלח ַאְרָּגִזים 

ֲעמּוֵסי ְסחֹוָרה ֶאל ָהֲעָיָרה ָּבּה ִהְתּגֹוֵרר. 

לֹו  ָהְיָתה  א   ַא ָקָטן.  א  ֹראׁש  ְּכֵאב 

ְיכֹוָלה  א  ִאְׁשּתֹו  ֲהֵרי  ַאֶחֶרת,  ְּבֵרָרה 

ִלְנֹסַע ְּבַעְצָמּה ֶאל ַהְּיִריד...

ְׁשֶמְלֶק'ה  ָהָיה  ָּבֶהן  ִנים  ַהּׁשָ ְּבַאַחת 

ָעֵיף  ְּכֶׁשֻּכּלֹו  ֵמַהְּיִריד,  ֲחָזָרה  ְּבַדְרּכֹו 

ָהֲעָגָלה  ָעְצָרה   ,ַהֶּדֶר ֵמֲעַמל  ְוָרצּוץ 

ִלְמנּוַחת  ְקַטָּנה  ַּבֲעָיָרה  ָהֲעמּוָסה 

ַהַּלְיָלה. 

ַהְּקַטָּנה  ָהֲעָיָרה  ֶׁשל  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 

ָוִתיק  ָיִדיד  ֶהָעֵיף,  ְׁשֶמְלֶק'ה  ָּפַגׁש 

נֹות ֶהָעָבר. אֹותֹו ָיִדיד ָוִתיק ְּכָבר  ִמּׁשְ

ַהַּמִּגיד  ַהֻּמָּכר:  ַּבִּכּנּוי  ְמֻפְרָסם  ָהָיה 

ֶאת  ֶׁשִהִּכיר  ְׁשֶמְלֶק'ה  ִמֶּמעְזִריְטׁש. 

ְּבֶטֶרם  עֹוד  ָעָברּו,  ִמָּיִמים  ַהַּמִּגיד 

ַהַּבַעל- ֶׁשל  ְלַתְלִמיָדיו  ֶׁשִהְצָטֵרף 

ֵׁשם-טֹוב, ָׂשַמח ְמאֹוד ְלַמְרֵאה ֵרֵעהּו 

ִמֶּקֶדם. 

ֶׁשַהַּמִּגיד  ַעד  ִהְמִּתין  ְׁשֶמְלֶק'ה 

ְּכֵדי  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ְיַסֵּים  ִמֶּמעְזִריְטׁש 

ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו, ַא הּוא ִהְמִּתין, ְוִהְמִּתין, 

ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  עֹוד...  ְוִהְמִּתין  ְוִהְמִּתין... 

ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש ָלְקָחה ְזַמן ַרב! 

ּוָפָנה  ְּתִפָּלתֹו,  ֶאת  ַהַּמִּגיד  ְּכֶׁשִּסֵּים 

ָיֹכל  א  ַהָּנִדיר,  ָהאֹוֵרַח  ִעם  ְלׂשֹוֵחַח 

ְׁשֶמְלֶק'ה ְלַהְסִּתיר ֶאת ְּתִמיָהתֹו. "ַמּדּוַע 

ָּתַמּה  ַרב",  ּכֹה  ְזַמן  לֹוַקַחת   ְּתִפָּלְת

ִמְתַּפֵּלל  ַעְצִמי  "ֲאִני  ְּבקֹול  ְׁשֶמְלֶק'ה 

ֲאִני  זֹאת  ּוְבָכל  ּוִבְמִתינּות,  ְּבַכּוָָנה 

ִמְתַּפֵּלל ַמֵהר ַהְרֵּבה יֹוֵתר!".

ַהַּמִּגיד,  אֹותֹו  ָׁשַאל  ַלֲענֹות,  ִּבְמקֹום 

ַאָּתה  ַמּדּוַע  ְׁשֶמְלֶק'ה,  ִלי,  ָנא  "ֱאֹמר 

ִמַּטְלֵטל ָּכ ַּבְּדָרִכים ְלַלְיְּפִציג"?

ָנה  ַהּשָׁ ְלָכל  ְסחֹוָרה  ִלְקנֹות  "ְּכֵדי 

ַהְּקרֹוָבה", ָעָנה ְׁשֶמְלֶק'ה ְּבַפְׁשטּות.

ַהַּמִּגיד,   ִהְמִׁשי ִלְׁשאֹל",  "ִהְתַּכּוְַנִּתי 

ִלְנֹסַע   ָּכ ָּכל  טֹוֵרַח  ַאָּתה  ָמה  "ְלָׁשם 

ְּבֶמֶׁש ָׁשבּועֹות ֲאֻרִּכים ַּבְּדָרִכים? ַאָּתה 

ְלַלְיְּפִציג!   ַהֶּדֶר ֶאת  ְּכָבר  ַמִּכיר  ֲהֵרי 

ְוַדְמֵין  ַהּנֹוָחה,  ַהַּסָּפה  ַעל  ַּבַּבִית  ֵׁשב 

ֵּכיַצד ַאָּתה עֹוֶלה ָלֲעָגָלה, ֵּכיַצד ָהֲעָגָלה 

ְוֵכיַצד  ּוְכָפִרים  ָהִרים  ֵּבין  ָלּה  נֹוַסַעת 

ָּכֵעת  ַהְּקבּועֹות.  ַּבַּתֲחנֹות  עֹוֶצֶרת  ִהיא 

ּומֹוֵצא  ַּבְּיִריד   הֹוֵל  ַעְצְמ ֶאת  ַּדְמֵין 

ֶאת ַהְּסחֹוָרה אֹוָתּה ַאָּתה ְמַחֵּפׂש, ֵּכיַצד 

ָהַעְרמּוִמי  ַהָּבחּור  ִעם  ִמְתַוֵּכַח  ַאָּתה 

ֵּכיַצד  ְלַדְמֵין   ַּתְמִׁשי ַהְּמִחיר,  ֹּגַבּה  ַעל 

ַהְּסחֹוָרה  ֶאת  ְולֹוֵקַח  לֹו  ְמַׁשֵּלם  ַאָּתה 

חֹוֵזר  ַאָּתה  ֵּכיַצד  ְּתַדְמֵין  ּוְלִסּיּום   ,ִאְּת

ְּבִׂשְמָחה ְוָׁשלֹום ַלַּבִית. 

ְּבַדּקֹות  ֻּכָּלּה  ַהְּנִסיָעה  ָּכל  ִהֵּנה, 

81 גליון מס' 779~ 
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ַאָּתה  ַמה  ְלָׁשם  ַמֲאָמץ,  ּוְלא  ְספּורֹות 

?"נֹוֵסַע ַעד ַהְּיִריד ְּבַעְצְמ

ְׁשֶמְלֶק'ה  ָקָרא  אֹוֶמֶרת",  ּזֹאת  "ַמה 

ִּבְתִמיָהה, "ִלְנֹסַע ְסָתם אּוַלי ֶאְפָׁשר ַּגם 

ַּבִּדְמיֹון. ֲאָבל ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהְּסחֹוָרה, 

ָצִרי ִלְנֹסַע ֶּבֱאֶמת"!!!

ַהַּמִּגיד,   ִחֵּי ַהְּתׁשּוָבה",  ְּבִדּיּוק  "זֹו 

ִּבְמִהירּות  ַּגם  ֶאְפָׁשר  ְסָתם,  "ְלִהְתַּפֵּלל 

ּו'ְלָהִביא  ְלִהְתַּפֵּלל  ֲאָבל  ַמֲאָמץ,  ּוְבִלי 

ֶּבֱאֶמת,  ַמִים  ַּבּׁשָ ִלְפעֹל  ַהְּסחֹוָרה',  ֶאת 

לֹוֵקַח ַהְרֵּבה ְמאֹוד ְזַמן"... 

ַדאי  ּכְ ִלְהיֹות",  "ָאמּור  "ָצִריְך",  יד  ְלַהּגִ

ֶבת  ׁשֶ ִמּלָ ָחְכָמה.  ֹלא  זֹו  ה,  ְוָכֵאּלֶ ַלֲעׂשֹות" 
ה  עֹוׂשֶ ָהִייִתי  ִאם  ב  ּצָ ַהּמַ ָהָיה  ּוְלַדְמֵין "ֶמה 
ה  ּנֶ ּתַ ִמׁשְ לֹא  ָבר  ּדָ ׁשּום  ָכה",  ּכָ אֹו  ָכה  ּכָ

ֹפַעל. ּבְ

ּנּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַטח,  ֶ ּשׁ ּבַ ָיזּוזּו  ָבִרים  ּדְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ׁש ָלקּום ְוַלֲעׂשֹות  הּו, ָצִריְך ַמּמָ ֶ ּנֹות ַמּשׁ ְלׁשַ

אֹוָתם, ֹלא ַרק ְלַדְמֵין ְוַלְחׁשֹב. 

ה  ּמָ ִבים ּכַ יִרים ֶאת ֶזה, יֹוׁשְ ַטח ַמּכִ ם ּבֶ ַאּתֶ
א ְוַעל ָהא, "ֶאת ֶזה  ִרים ַעל ּדָ ֲחֵבִרים ּוְמַקּטְ
ַלֲעׂשֹות".  ָצִריְך  ֶזה  ְוֶאת  ַלֲעׂשֹות,  ָצִריְך 
ָבר ֹלא  ֹפַעל, ׁשּום ּדָ ה ּבְ ִאם ֹלא ָנקּום ְוַנֲעׂשֶ

ִיְקֶרה.

לֹון  ּסָ ּבַ ֶבת  ָלׁשֶ ַקל  יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ ָנכֹון 

ְוַלְחׁשֹב  ד,  ּיָ ּבַ ה  ְועּוִגּיָ ה  ּתֵ ּכֹוס  ִעם  ם  ֻחּמָ ַהּמְ

ֶאת  ק  ְמַחּלֵ ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ ֲחָבל  ה  ּמָ "ּכַ

ַהּמֹוָדעֹות ְלָמָחר", "ָצִריְך ְלַתְכֵנן ִהְתַוֲעדּות 

ַאף ֶאָחד ֹלא ֶהְחִליף  ְלכ"ז ֲאָדר", "ֵאיְך ֶזה ׁשֶ

ְלמּוד  ַלּתַ ִניָסה  ּכְ ּבַ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ מּוָנה  ַהּתְ ֶאת 

ה. ֵאּלֶ ּתֹוָרה", ְוָכל ִמיֵני ּכָ

ְלַהְפִסיק  ֶזה  ָצִריךְ,  ֱאֶמת  ּבֶ ֶ ּשׁ ַמה  ֲאָבל 

ׁשּוט ַלֲעׂשֹות אֹוָתם,  א ּפָ ַלְחׁשֹב ּוְלַתְכֵנן, ֶאּלָ

ַטח יֹוֵתר ָיִעיל...  חֹות ַקל ְונֹוַח, ֲאָבל ּבֶ ּפָ

כ"ח אדר א' ה'תשע"א   ~82

מענדי, ספר לנו על פעילויות צבאות השם 
שאתה משתתף בהם?

חב"ד  בכפר  השם  צבאות  פעילויות 
הכנסת  בית  מוקדים,  לשלשה  מתחלקות 
המרכזי, המקלט והשיכונים, כל מוקד מחולק 
קבוצה  כל  ועל  גילאים  לפי  קבוצות  לשלש 
ה"סמלים"  ואברך,  "סמלים"  שני  ממונים 
חב"ד,  בכפר  ח'  כיתות  ילדי  מתוך  נבחרים 
משתתף,  אני  שבה  בשיכונים  ובפעילות 

נבחרתי לשמש כ"סמל" בקבוצה הבוגרת.

שני  בימי  ערב  ישיבת  כוללת  הפעילות 
ורביעי וכן אבות ובנים במוצאי שבת. לקראת 
ומדי  מיוחדים,  מבצעים  יש  חסידים  תאריכים 
יש טיולים למצטיינים שצוברים "נקודות  פעם 

חסידיות".

מתקיימת  שבועות  מספר  כל  לכך  בנוסף 
פעילות או התוועדות חסידית  לחיילי "קעמפ 
בכפ"ח,  המתגוררים  משיח"  של  אורו 
המאורגנת על ידי המפקדים מהאזור וגם בה 

אני משתתף.

כדי  עושה  אתה  מיוחדות  פעולות  אילו   
לזרז את התגלותו של הרבי שליט"א מלך 

המשיח?

הכיתה  חברי  עם  ביחד  יוצא  אני  שישי  ביום 
לציון,  בראשון  העיר  במגדלי  תפילין  למבצע 
יום  מדי  לומר  להקפיד  התחלתי  לאחרונה 
מ"א  פרק  התחלת  את  תפילין  הנחת  לפני 

אומר  בכלל  הרבי.  של  ההוראה  כפי  בתניא, 
שכל מצווה ומעשה טוב שיהודי עושה מזרזים 

את הגאולה.

 

לומר  שתרצה  מיוחד  מסר  יש  לסיום, 
לחיילי צ"ה קוראי העלון?

הרבי מלך המשיח אומר שההתקשרות אליו 
היא על ידי לימוד תורתו, לכן כל חייל בצבאות 
של  תורה  קבוע  באופן  ללמוד  צריך  השם 
לו  שקשה  מי  וכדו',  ומאמרים  שיחות  הרבי, 
עם  או  ההורים  עם  ללמוד  יכול  לבד  ללמוד 
אח גדול וכדומה. בעז"ה בזכות לימוד תורתו 
של משיח נזכה תיכף ומיד לגאולה האמיתית 

והשלמה על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח.

מנחם מענדל שכטר

כפר חב"ד
מאת: ד. לוין

  

10

278.indd   10278.indd   10 27/02/2011   23:08:4827/02/2011   23:08:48



"ה
עז

 ב
מו

ס
ור

יפ
ם 

יה
בינ

מ
ם 

חי
צל

מו
 ה

ש,
קר

ת 
חו

די
לב

ת 
ונו

עי
 ר

וח
של

 ל
תן

ני

איור: לאה

ה
עז

 ב
מו

ס
ור

פ
ם 

ה
בנ

מ
ם 

לח
וצ

מ
 ה

ש,
קר

ת 
חו

בד
 ל

ת
ונו

רע
ח 

לו
ש

 ל
תן

נ

>>  מאת:  דבורי אלון, בת 10, בת - ים

מדור זה מופיע פעם בשבועיים. ניתן לשלוח ציורים, סיפורים, שירים, בדיחות - ובקיצור: 
כל מה שתרצו. יצירות נבחרות נפרסם בעז"ה בגליונות הבאים.

>>  מאת:  דבורי אלון, בת 10, בת - ים

83 גליון מס' 779~ 

מגילת אסתר
מאת: פנחס. ט. קראון הייטס

אסתר  מגילת  למה 

בימי  "ויהי  ב-  מתחילה 

"ויהי  ב-  ולא  אחשורוש" 

בימי מרדכי היהודי"?

כי עם יהודי לא מתחילים...

שוטר ונהג

מאת: שלומי. ק. רחובות

המהירות  על  עברת  שוטר: 

במהירות  נסעת  המותרת, 

של 150 קילומטר לשעה! 

נהג: זה לא יכול להיות! אני 

נוסע בקושי 20 דקות.

מאת:  מושקי כהן, ירושלים 

תלמידה: המורה, אפשר להעניש 
מישהו על משהו שהוא לא עשה?

מורה: לא חמודה, אי אפשר!
הכנתי  לא  אז  טוב,  תלמידה: 

שיעורי בית. 
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מאת: אברימי ג.

מבצעים... מבצעים... מבצעים... 
דודה של יוסף יצחק הכין בשבילו משחק זיכרון של "עשרת המבצעים".

אך אויה! לאחד הקלפים חסר בן זוג, התמצאו אותו?

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.
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