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צילום :שמעון רומנו

הקב"ה עשה מלחמות גדולות ואדירות בין אומות
העולם בשביל התועלת שתצא אפילו למתי מספר
דבני ישראל שישמעו לדברי הנחמות של יחזקאל
הנביא .וכל-שכן וקל-וחומר שכדאי לכל אחד ואחד
לעשות כל התלוי בו לקרב אפילו עוד אחד שיניח
תפילין ,וישמור שבת ,וכיוצא בזה • משיחת ש"פ
וארא תשכ"ז .ה'ליקוט' מהשיחה התפרסם ימים
אחדים לפני פרוץ מלחמת המפרץ ,ונדפס  -עם
הערות ומ"מ  -בלקוטי שיחות חלק ל"ו עמ' 33

לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה

לא עשיתי
אלא בשבילכם
א .שייכות הפטורת פרשתנו לתוכן
הפרשה )על-פי הידוע שההפטרות הן
"מענין הפרשה"( בכללות היא בזה
שבה מסופר אודות הציווי ליחזקאל
להנבא "על פרעה מלך מצרים  . .ועל
מצרים כולה" והחורבן שיביא הקב"ה
עליהם" ,וידעו כל יושבי מצרים כי אני
ה'" ,שהוא תוכן פרשתנו אודות המכות
שהביא הקב"ה על המצרים ,שעל-ידי-
זה "וידעו מצרים כי אני ה'".
]וגם תוכן ב' הפסוקים בתחלת
ההפטורה "כה אמר ה' אלקים בקבצי
את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו
בם ונקדשתי בם לעיני הגוים  . .וישבו
עלי' לבטח  . .בעשותי שפטים בכל
השאטים אותם מסביבותם וידעו כי
אני ה' אלקיהם" )אף שפסוקים אלה
הם לכאורה ענין בפני עצמו ,ומדברים
אודות זמן אחר לגמרי ,זמן קיבוץ
"בית ישראל מן העמים" לאחרי הגלות
)ונאמרו ביחזקאל בהמשך הנבואה על
חורבן צידון( ואינם שייכים להנבואה
על מצרים ומלך מצרים( שייך לתוכן
הפרשה ,שבה מסופר על-דבר ההרווחה
לישראל "בעשות ה' משפט במצרים"[.
וכיון ש"הכל הולך אחר החיתום",
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יש לומר ,שגם הכתוב שבסוף ההפטורה
"ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל
ולך אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי
אני ה'" ,שלכאורה הוא ענין בפני עצמו
)שאינו שייך לגוף המלחמה ,חורבן
מצרים על-ידי נבוכדנאצר( שייך לתוכן
הפרשה.
ב .ויובן זה בהקדים ביאור בגדר
המכות שהביא הקב"ה על מצרים,
דבכמה מקומות בתורה נאמר על-
זה "וידעו מצרים כי אני ה' בנטותי
את ידי על מצרים" )וכיו"ב( ,ומשמע
מפשטות הכתובים ,שהכוונה היא כדי
לפעול אצל פרעה שישמע לדברי ה'.
דפרעה אמר "מי ה' אשר אשמע בקולו
לשלח את ישראל לא ידעתי את ה' וגם
את ישראל לא אשלח" ,ולכן הביא
הקב"ה המכות ,שעל-ידי-זה "וידעו
מצרים כי אני ה' בנטותי את ידי על
מצרים" ,ואז ישלח את בני ישראל
מארצו.
ולכאורה היו המכות מוכרחות
מצד קיום גזירת ברית בין הבתרים
"וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי",

"בעשר מכות".
לכאורה יש לומר ,שגם הידיעה
וההכרה דמצרים "כי אני ה'" הוי חלק
ופרט מ"וגם את הגוי אשר יעבודו דן
אנכי" ,וכפשטות הענין ,שזהו כדי
שהמצרים ידעו שהמכות באות עליהם
כעונש מן השם.
אלא שמכמה כתובים משמע שהי'
בזה )גם( ענין בפני עצמו ,וכמו שכתוב
"בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך
את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ".
וכפי שהאריך האברבנאל ,שפרעה
הכחיש לגמרי מציאות השם ,באמרו
"לא ידעתי את ה'"; וכן הכחיש
השגחתו ,שמשגיח בכל דרכי בני אדם
לתת לאיש כדרכיו ,באמרו "מי ה'";
וכן הכחיש שהאלקה המשגיח יכול
לשנות טבעי הדברים ולחדשם בכלל
ובפרט ברצונו ,באמרו "מי ה' אשר
אשמע בקולו"" ,ר"ל מה יכולת יש בו
כו'" -
ועל-זה באו ג' סוגי מכות :ג' המכות
הראשונות )דצ"ך( לאמת מציאות הא-
ל; השניות )עד"ש( לאמת השורש השני
שהקב"ה משגיח על כל; והשלישיות

• כ"ה טבת ה‘תשע“ב
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)באח"ב( לאמת יכולתו לשנות הדברים
הטבעים )ע"ש בארוכה(.
ג .והנה כשם שהוא בנוגע לעצם
המכות ,על-דרך-זה מצינו כמה ביאורים
בענין הכבדת לבו של פרעה ,שהקב"ה אמר
"ואני אחזק את לבו"" ,ואני אקשה את
לב פרעה והרביתי את אותותי ואת מופתי
בארץ מצרים":
יש מפרשים שאין זה ענין בפני עצמו,
אלא זה הי' בשביל הפרעון דמצרים,
שיתקיים ה"דן אנכי" ,וכמו שכתב
הרמב"ם" :לפיכך כתב בתורה ואני אחזק
את לב פרעה ,לפי שחטא מעצמו תחלה
והרע לישראל הגרים בארצו שנאמר הבה
נתחכמה לו נתן הדין למנוע התשובה ממנו
עד שנפרע ממנו לפיכך חזק הקב"ה את
לבו" ,ולפי-זה הרי-זה בכדי שיתקיים ה"דן
אנכי";
ויש מפרשים שזה שהקשה את לבבו
שירבה את האותות ואת מופתיו הוא
כדי "שיתנחם מהיות מורד ,להכנע לא-ל
יתברך" ו"להשיב את המצרים בתשובה
בהודיע להם גדלו  . .ובמופתים כאמרו
בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את
כחי".
ויש לומר ,שאין הם שני ענינים שונים,
אלא היינו הך ,דהעונש על מצרים ענינו
לבטל תוקף המציאות והישות דמצרים,
ותתגלה מלכותו של הקב"ה בעולם.
והנה בפירוש רש"י על הפסוק "ואני
אקשה" איתא" :מאחר שהרשיע והתריס
כנגדי וגלוי לפני שאין נחת רוח באומות
עובדי כוכבים לתת לב שלם לשוב טוב
לי שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי
ותכירו את גבורותי ,וכן מדתו של הקב"ה
מביא פורעניות על האומות עובדי כוכבים
כדי שישמעו ישראל וייראו".
ולפי-זה הרי-זה ענין נוסף בכוונת
המכות כדי ללמד את ישראל .ומפורש הוא
בכתוב בריש פרשת בא "כי אני הכבדתי את
לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה
בקרבו ,ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את
אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר
שמתי בם וידעתם כי אני ה'".
והיינו דהכבדת לב פרעה ועיקר המכות
)והרביתי את אותותי ואת מופתי( היו
בשביל ישראל ,וכלשון רש"י "מדתו של
הקב"ה מביא פורעניות על האומות עובדי
כוכבים כדי שישמעו ישראל וייראו".
ולכאורה מהו ההכרח בזה ,והרי בלאו
הכי מוכרח שיבואו הפורעניות בשביל

לענוש את המצרים" ,וגם את הגוי גו' דן
אנכי" ,וכן כדי שידעו מצרים כי אני ה',
ומהו הענין שזהו גם כדי שישראל ייראו?

אותותי ואת מופתי גו"' "טוב לי שיתקשה
לבו למען הרבות בו אותותי ותכירו את
גבורותי ,וכן מדתו של הקב"ה מביא
פורעניות על האומות עובדי כוכבים כדי
שישמעו ישראל וייראו" ,דכן פורעניות על
אומות העולם גם כשהיא בשביל רעתם כו',
גם זה הוא "בשביל ישראל".

ד .ויש לומר הביאור בזה:
ידוע שכל הבריאה אינה מציאות בפני
עצמה ח"ו אלא נבראה מאת ה' ,בכוונה,
שהיא בשביל ישראל ובשביל התורה,
ה .על-פי הנ"ל יש להוסיף ביאור בזה
וכשם שהוא בעצם הבריאה ,שכולה היא
בשביל ישראל ובשביל התורה ,כן הוא בכל שגם הפסוק האחרון הנ"ל דנבואת יחזקאל
המאורעות שבעולם ,שאינם דבר בפני עצמו נכלל בהפטורת פרשתנו:
אלא כולם ,בכלל ובפרט ,הם בשביל ישראל
בנבואתו של יחזקאל על פרעה ועל
והתורה.
מצרים נתפרש הטעם על חורבן מצרים
ומזה מובן ,שכל המאורעות שבעולם" ,יען היותם משענת קנה לבית ישראל",
נוסף על היותם בהשגחה פרטית מאת וכן בנבואתו על נבוכדנאצר נאמר הטעם
הקב"ה ,הרי אמיתית ענינם כשבאה מזה שנבוכדנאצר הוא זה שיכבוש את מצרים
ש"העביד את חילו עבודה גדולה אל צור .
תועלת לישראל ולתורה.
וכשם שהוא בדברים הנעשים בעולם  .ושכר לא הי' לו ולחילו מצור על העבודה
בכלל ,כן הוא גם בדברים שנתפרשו טעמם אשר עבד עלי' לכן  . .הנני נותן לנבוכדראצר
 . .את ארץ מצרים  . .פעולתו אשר עבד בה



הקב"ה אומר לבני ישראל "בני אל תתיראו כל מה
שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם" ,ולכן אין לבני
ישראל לירא אלא להתחזק בבטחונם בה' ולהתאמץ
יותר בשמירת התורה ומצוות בפועל ממש כהכנה לגאולה
העתידה לבוא בקרוב ממש
וסיבתם ,שהם בשביל כוונה מסויימת,
בפנימיות ,השלימות האמיתית בזה כשהיא
בשביל ישראל .וכנ"ל ,דכיון שאין העולם
מציאות בפני עצמו ,הרי גם הגילוי אלקות
שעל ידו נשלם כאשר הגילוי נמשך ובא
לישראל.
ועל-פי-זה מובן גם בנדון דידן ,דאף
שהדבר שהקב"ה נפרע מפרעה ומצרים
ומתקיימת הגזירה "וגם את הגוי גו' דן
אנכי" הוא מצד ישראל ,שבזה נתקיימה
הבטחת ברית בין הבתרים לאברהם אבינו
"ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה וגם
את הגוי גו' דן אנכי" ,וכמובן גם בפשטות
דהרי-זה עונש על אומות העולם שבא
בסיבת שעבודם את בני ישראל בעבודת
פרך וכו' ,וגם בזה ד"וידעו מצרים כי אני
ה'" ,מכל-מקום ,סוף סוף לא נשלמה על-
ידי-זה בתכלית המטרה שהיא בשביל
ישראל.
וזהו מה שכתב רש"י )שבפירושו נרמזו
עניני "יינה של תורה"( בהתחלת הענין
"ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את

נתתי לו את ארץ מצרים אשר עשו לי".
והיינו ,שבשניהם נתפרשו בהנבואה
הסיבה והטעם ,הן לחורבן מצרים והן לזה
שהקב"ה יתן את ארץ מצרים לנבוכדנאצר,
ויתירה מזו ,מפורש "וידעו כל יושבי
מצרים כי אני ה'" ,הרי שבזה כבר הי' גילוי
אלקות באופן נעלה,
ואף על פי כן מוסיף בסוף הנבואה
"ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל ולך
אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי אני ה'"
– שבזה מודגש ,שהמטרה והתכלית דכל
ענינים אלו הנעשים מאת ה' היא בשביל
ישראל.
ובפסוק זה יש תוספת הדגשה בזה
גופא:
בעת נבואתו על מצרים ,ופשיטא בעת
נבואתו על נבוכדנאצר ,הי' יחזקאל נביא
ידוע במשך כמה שנים ,ורוב בני ישראל
האמינו בו כנביא ,ומכל-מקום מוסיף כאן
בנבואה זו "ולך אתן פתחון פה בתוכם
המשך בעמוד 10
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המשך מעמוד 7
גו'" ,שבני ישראל יראו שנתקיימה
נבואתו ויאמינו בדבריו .והקב"ה עושה
מלחמת נבוכדנאצר ומצרים שהיו אז
ב' ממלכות אדירות והי' מאורע גדול
ביותר שהשתתפו בו אלפים ורבבות
אנשי חיל כו' ,וכל-זה בשביל ש"לך
אתן פתחון פה" ,שיבוא מזה תועלת
לישראל ,ולא רק לכלל ישראל ,אלא
אף למתי מספר דבני ישראל )שלא
האמינו ביחזקאל(.
ו .ויש לומר מכאן הוראה בעבודת
האדם בזמן הזה:
נוסף על העיקר שבני ישראל
צריכים לידע שכל מה שנעשה בעולם,
אפילו בין אומות העולם ,הכל הוא
בשביל ישראל ,וכדאיתא בילקוט
שהקב"ה אומר לבני ישראל "בני אל
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תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא
בשבילכם" ,ולכן אין לבני ישראל לירא
אלא להתחזק בבטחונם בה' ולהתאמץ
יותר בשמירת התורה ומצוות בפועל
ממש כהכנה לגאולה העתידה לבוא
בקרוב ממש,
למדים מההפטורה כיצד יש
להשתדל אפילו בשביל מתי מספר
מבני ישראל ,לקרבם לתורה ומצוות,
ולא לעשות חשבונות ,דמאחר שיכול
להשפיע רק על מתי מספר דבני ישראל,
כי שאר בני ישראל סביבו הם כבר
שומרי תורה ומצוות ,ובפרט שגם
על אלו ספק אצלו אם יכול להשפיע
לקרבם לעבודת השם ,לכן חושב
שמוטב לו שיתעסק עם עצמו לעלות
מעלה מעלה בלימוד התורה ועבודת
השם.
ומשמיענו הנביא בהפטורה זו,
שהקב"ה עשה מלחמות גדולות

ואדירות בשביל התועלת שתצא אפילו
למתי מספר דבני ישראל שישמעו
לדברי הנחמות של יחזקאל הנביא.
וכל-שכן וקל-וחומר שכדאי לכל
אחד ואחד לעשות כל התלוי בו לקרב
אפילו עוד אחד שיניח תפילין ,וישמור
שבת ,וכיו"ב.
והרי פסק דין ברור ברמב"ם,
לעולם יראה אדם עצמו שקול וכל
העולם כולו שקול" ,עשה מצוה אחת
הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם
כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה
והצלה",
היינו שעל ידי שיפעול על כל פנים
על עוד אחד לעשות מצוה אחת יתכן
שזהו הדבר שיכריע כף המאזניים
לכף זכות ויזרז עוד יותר את הגאולה
האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.

• כ"ה טבת ה‘תשע“ב
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דבר המערכת

לא סתם
תאריך
שבת מברכים חודש שבט ,היא חלק מלוח השנה המיוחד
אותו מנחיל לנו כ"ק אדמו"ר מה"מ – לוח שנה של ימות
המשיח .עלינו לנהוג לפי לוח זה ולמצוא בכל עניין את הקשר
לגאולה ואת ההתקשרות לגואל.

ל

וח השנה נראה כאחד הדברים השגרתיים ,אם לא
המשעממים ביותר .הכל צפוי בו ,יום רודף יום,
תמיד ניתן לדעת מראש את התאריך ,ולא צפויים
בו שום חידושים .גם נקודות המיון המיוחדות
שבו ,כגון החגים והימים המיוחדים ,ידועים ומסומנים ,והם
חוזרים על עצמם בדיקנות מידי שנה ושנה .כך שמי שמחפש
'חדשות' או 'סקופים' ,וכן רעיונות מקוריים לכתיבה ,יחפש
אותם במקום אחר ,אך לא בין דפיו של לוח השנה.
לא כן הדבר כאשר מסתכלים מנקודת המבט אותה
מלמד ומדגיש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ,ואשר
אותה אנו למדים בכל אחת משיחותיו הק' ובפרט בשיחות
השנים תשנ"א-נ"ב .בשיחות אלו אנו נוכחים לדעת ,כי כל
יום הוא יום מיוחד ,והעובדה שכעת חל תאריך מסוים ,אינה
מקרית ואינה נובעת רק מאילוצי הלוח ,דהיינו שאם אתמול
היה כ"א בטבת הרי היום חייב להיות כ"ב בו ,אם בשבוע
הבא יחול ראש חודש הרי ממילא השבת היא שבת מברכים,
ואם החודש הוא חודש טבת הרי החודש הבא הוא שבט.
אצל הרבי מה"מ ,וכך הוא מורה ומלמד אותנו ,העובדה
שכעת זוהי שבת מברכים חודש שבט ,חודש זה ,בשנה
זו ובתקופה זו ,באה ללמד אותנו הוראה מיוחדת .הדבר
מתאים לגישה של התורה ,המקבלת את ביטויה בפנימיות
התורה ,כי אין בעולם שום דבר מקרי ח"ו ,וכמובן שאין שום
דבר מיותר ,ולכן צריך ללמוד הוראה מכל דבר וכל פרט.
ואם צריך ללמוד הוראה ,הרי בתקופה זו ,ההוראה
הנלמדת מכל דבר שייכת כמובן לגאולה ולמלך המשיח .וכך
מוצאים אנו ב'דבר מלכות' של השבוע ,כי בכך שמברכים
השבת את חודש שבט ,מודגשת שלימות העבודה של עם
ישראל וההכנה לעתיד לבא ,בחיבור שבין החודש העשירי
)שלימות העבודה בעולם( והאחד עשר )שלמעלה מזה ,הגילוי
דלעתיד( .ואם לא די בכך גם שמו של החודש רומז כמובן
לגאולה ,ולמלך המשיח בפרט" .לא יסור שבט מיהודה...

עד כי יבוא שילה" זה מלך המשיח עליו נאמר "וקם שבט
מישראל" ,וכן "ויצא חוטר מגזע ישי – יצא שבט מלוכה
משרש ישי מזרע דוד הוא מלך המשיח".
וכאשר מברכים את חודש שבט ,הרי כל חסיד באשר
הוא נזכר ומתכונן ליום המיוחד שבחודש – הלא הוא יום
העשירי בשבט .וגם כאן כאשר מתבוננים מעט בשיחת
כ"ק אדמו"ר מה"מ ,הדברים מקבלים משמעות מחודשת
ומיוחדת .החלוקה של תקופת הנשיאות לשלשה חלקים,
כאשר התקופה השלישית מתחילה מיום י"א בשבט תשי"א,
תקופה שבה מגיעים לגמר ושלימות העבודה – ימות
המשיח .כאשר מובן לכל אחד מי הוא הנשיא בתקופה זו של
הנשיאות ,תקופה שאינה מסתיימת אלא ממשיכה בנשיאותו
של מלך המשיח.
מה שאנו יכולים וצריכים ללמוד הוא ,כיצד בכל דבר
צריך למצוא גאולה ומשיח ,וכיצד בכל דבר מוצאים את
ההתקשרות לרבי מלך המשיח .כל יום הוא יום מיוחד
מאחר שיש בו עניין מיוחד בהכנה לגאולה וקשר מיוחד
למלך המשיח .בכל דבר שקורה ,כמו כל מעשה שלנו חייב
להיות קשור אל הנשיא – לרבי מה"מ.
לעיתים מצביעים על מאורעות ותאריכים מסוימים,
כקשורים לגאולה ,ואז יש את הספקנים למיניהם ,את
ה'חכמים' וה'מבינים' )אולי גם בתוך כל אחד ואחד(,
שטוענים ,אין צורך להיסחף ,סך הכל עולם כמנהגו נוהג
וזהו טבעו של עולם .אל מול כל אלו נדע ונזכור ,אין לך
דבר שמבטא את 'מנהגו של עולם' יותר משמות החודשים,
והתאריך היומי ,ובכל זאת מוצא ומדגיש הרבי את הקשר
לגאולה ומשיח ,וכך אנן חסידים ,נמצא ונדגיש בכל הזדמנות
את עניני הגאולה ומלך ומשיח ,ואת הקשר שלנו לנשיא הדור
הרבי מלך המשיח ונכריז:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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הפרשה החסידית

הנושא :ההתגלות לאבות
האבות שבכל יהודי
כ"ק אדמו"ר הזקן :המילה "וארא" יש בה שני פירושים :א.
לשון עבר ,שנתגלה לאבות .ב .לשון עתיד שהוא לשון הוה ,שתמיד
יש בחינה זו בכל זמן בכל אדם .כי בחינת האבות היא ירושה
לבניהם אחריהם לכל חד לפום שיעורא דיליה ,ובחינת האבות
צריכה להיות בכל אדם ,שכן הם שרש ומקור כל נשמות ישראל.
אברהם – ענינו אהבת ה' .יצחק – ענינו גבורה .יעקב – ענינו
רחמים .כשיהודי מתפלל ומתבונן בענינים המעוררים אהבת ה' על
פי תוכן התפילה ,הרי זו בחינת אברהם שבקרבו .כאשר ירגז על
הרע שבו שלא ירחיקנו מהדבקות בה' ,הרי זו בחינת יצחק שבו.
וכאשר יראה בנפשו שהיא בתוך ההפכה ,יתעורר ברחמים על נפשו
המבקשת את ה' ,אשר הרחמנות – מידתו של יעקב היא.
)תורה אור נה ואילך(

וארא – גם בגאולה
כ"ק אדמו"ר האמצעי :המילה "וארא" ,יש בה גם משמעות
של לשון עתיד ,והכוונה היא לכך שבימות המשיח ה' יתגלה לאבות
ולכל יהודי ,בהתגלות שבאין ערוך להתגלות שהיתה עד כה .לעתיד
לבוא יהיה גילוי אור הוי' שבאצילות בנשמות ישראל ,בכל אחד
ואחד ,שיראה בעיניו כמו בראיה חושית ,עוד יותר ממתן תורה
שבו נאמר" :ותמונה אינכם רואים" .ובמשיח יהיה "ותמונת ה'
יביט" ,כרואה בעין גשמית .וכמו שכתוב" :השכל וידוע אותי" ,וכן
"כולם ידעו אותי" .שכן בימות המשיח יהיה אור הוי' בגילוי גמור
בכל נשמה ויקבל כל אחד ואחד אור שפע חיותו האלוקית.
)תורת חיים שמות ח"א סז ,ג(

תפילות – אבות תיקנום
כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" :תפילה ענינה הוא :מילוי
החיסרון אשר יחסר לאדם .ענין זה יפה נרמז בפסוק" :וארא
אל אברהם אל יצחק ואל יעקב" .ששלשת האבות ענינם ,אהבה
יראה ורחמים ,שזהו הרי התוכן הפנימי של דברי חז"ל" :תפילות
– אבות תיקנום" )בתפילות ישנם פסוקים המעוררים אהבה,
פסוקים המעוררים יראה ,ופסוקים המעוררים רחמים( .ועל
כך נאמר" :בא-ל שדי" ,מלשון די ,די מחסורו ,די סיפוקו .זהו
שממשיך הפסוק" :ושמי הוי' לא נודעתי להם" ,לאמור :האבות –
רומזים על השפעה שעל יד התפילה ,ולכן – רומז לנו הפסוק שכדי
להמשיך משם הוי' ,צריכה ההמשכה להיות על ידי לימוד התורה,
הממשיכה מ"כתר" ,תוספת האור לאין קץ.
)אור התורה במדבר כרך א עמ' קב(

לא נודעתי
כ"ק אדמו"ר מהר"ש :לכאורה בלתי מובן :הרי באברהם
וגם ביצחק נאמר בתורה – "וירא אליו הוי'" ,וכן ביעקב נאמר
– "והנה הוי' ניצב עליו" ,ואם כן ,מהי הכוונה במילים – "ושמי
הוי' לא נודעתי להם"? אלא שאכן ידעו משם הוי' ,אך לא בבחינת
"נודעתי" מלשון יחוד .וליחוד עם שם הוי' זכו במתן תורה שלשם
כך הוציאם ממצרים.
)תורת שמואל תרכ"ז עמ' צה ואילך(
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פתגם השבוע בעניני משיח וגאולה
עם היות שנמצאים כעת )בעקבתא דמשיחא( בחושך
כפול ומכופל  ..מכל מקום ,הנה לא רק שאין מתרשמים
)ועל אחת כמה וכמה שאין מתפעלים( מזה ,אלא עוד
זאת ,שגודל החושך גופא מעורר ומעודד לעבודת ה' ביתר
שאת .כי מכיון שהחושך נתגדל כל כך ,הרי זה גופא הוכחה
ש"הנה זה עומד אחר כתלנו" ,היינו ,שביאת המשיח
קרובה במאד ,כמבואר בסוף מסכת סוטה ,ובמילא צריך
להיות זירוז גדול ביותר בהעבודה דתורה ומצוות.
)ד"ה וארא תשל"ח(

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

תכלית הכוונה – התחברות שם הוי' בשם אלוקים
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב :תכלית הכוונה היא שבשם אלוקים
– שהוא דרגת בריאה יצירה עשיה ,יאיר ויתגלה שם הוי' שהוא
דרגת אצילות ,דהיינו שיהיה חיבור הוי' ואלוקים – אצילות ובי"ע.
זהו שה' מודיע תחילה למשה" :וידבר אלוקים  ...ויאמר אני הוי'"!
ברם האבות זכו רק להתגלות שם הוי' כפי שהוא מצטמצם
להאיר בבריאה יצירה ועשיה ולא זכו אז להגלות שם הוי'
באלוקים – בי"ע – ללא שום צמצום ,כלומר באופן ש"אלוקים"
יהיה כמו "הוי'" .ענין זה – זכו בו ישראל במתן תורה ,שאז נפעל
חיבור התחתונים והעליונים בשלימות .לפיכך נאמר על האבות:
"ושמי הוי' לא נודעתי להם".
)המשך תער"ב עמ' תתלא(

שם הוי' דלתתא ושם הוי' דלעילא
כ"ק אדמו"ר הריי"צ :הענין הוא דבאמת תורה ומצוות הם
בבחינת שם הוי' דלעילא שעל זה נאמר" :לכן אמור לבני ישראל
אני הוי'" .דהנה נאמר "וארא אל אברהם  ...ושמי הוי' לא נודעתי
להם" .ולכאורה ,צריך ביאור :הלא מצינו כמה פעמים שם הוי' אצל
האבות? אלא שזהו בחינת שם הוי' דלתתא ,אבל שם הוי' דלעילא
לא נודעתי להם .וזוהי משמעות הלשון של המילה "נודעתי" –
שמורה על העצמות ,ועל כך אומר ה' למשה לאחר מכן" :לכן אמור
לבני ישראל אני הוי'" .שכן על ידי התורה והמצוות נמשך לישראל
בחינת שם הוי' דלעילא ,כפי שיתגלה במתן תורה.
)סה"מ תרצ"ב – צ"ג עמ' ש(

על ידי אברהם התחילה המשכת שם הוי'
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א :ענינו של מתן תורה
הוא להמשיך את גילוי שם הוי' בעולם .את הצינור לענין זה פתח
אברהם אבינו על ידי כך שנצטוה לקיים ברית מילה .בכך הוא גילה
את שם הוי' באבר מסויים בגופו הוא ,ומכוחו – "מעשה אבות
סימן לבנים" ,זכו כל ישראל להמשכת וגילוי שם הוי'ה ,במתן
תורה .זהו שכתוב "ושמי הוי' לא נודעתי להם"" :לא הודעתי אין
כתיב כאן אלא לא נודעתי ,לא ניכרתי" )רש"י( .לאמור :החיסרון
הוא רק בהכרה וההתגלות ,אבל עיקר הענין של המשכת שם הוי',
התחיל כבר אצל אברהם במצות מילה!
) דבר מלכות ,פרשת וארא(

•י"א טבת ה‘תשע“ב
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מאוצר המלך

מקווה על שם
הרבנית חנה
מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאחד שביקש
את הסכמתו של הרבי על קריאת המקוה בעירו בשם
"טהרת חנה" ,על-שם הרבנית חנה:

אין נהוג
לקרות שם
למקוה וכיו"ב

אות אות קומט משיח
גיליון מס‘ • 817
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התוועדות חסידותית
סיפורים שסיפרו רבותינו נשיאינו ,ואפילו סיפורים
על אודות אדמו"ר הזקן ,בעל ההילולא ,אין זה
סתם עניין של סיפורים יפים ,אלא זו הוראה
בעבודתנו .ובפרט סיפור שהרבי סיפר בשמחת
תורה שצריך לייקר בו כל רגע ורגע מארבעים
ושמונה השעות שלו – ובכל זאת הקדיש הרבי
כמה רגעים לספר זאת .וודאי אפוא שאין זה
סתם עניין של סיפור יפה ,אלא זהו עניין שצריך
ללמוד ולהוציא ממנו הוראה בעבודת ה'.
מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג,
משפיע בישיבת תומכי תמימים ראשון לציון

סיפור שסיפר הרבי ולקחו
אדמו"ר הזקן משך בכתפיו
בקשר לכ"ד טבת ,יום ההילולא
של רבינו הזקן ,נביא בזה סיפור
שסיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע
בשמחת תורה תש"ד ,עם ביאור נפלא
מהרבי שליט"א מלך המשיח שנאמר
עשרים שנה אחר כך ,בשמחת תורה
תשכ"ד .סיפור זה מביע ומדגיש את
אחד החידושים העיקריים של תורת
החסידות בכלל ,ושל דורנו זה" ,הדור
השביעי" ,במיוחד:
כשהלך רבינו הזקן למעזריטש
באחת הפעמים – היה זה בשנת תקכ"ט
– עבר דרך העיר שקלאוו .ברחוב שרר
אז קיפאון .נכנס רבינו הזקן לבית
המדרש ועמד ליד התנור להתחמם .על
פי הקבלה אסור להחזיק את הידים
מאחוריו אלא מן הצדדים ,וכך אכן
עמד רבינו הזקן ליד התנור כשידיו מן
הצדדים.
היה זה באמצע הלילה ,ורבינו
הזקן ראה כי הגאון ר' יוסף כלבו
אוחז באמצע הסברת סוגיא במסכת
ערכין ללומדים של שקלאוו .מגיד
השיעור הקבוע לא הצליח להתמודד
עם הקושיות שהיו בסוגיא זו ,ור' יוסף
כלבו הסביר את הסוגיא ללומדים
]הסיבה שקראו לו בשם ר' יוסף כלבו
היא משום שהיה "כל בו" – בכל מקצוע
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ועניין בתורה הוא שלט לגמרי .רבינו
הזקן היה אז בן כ"ד שנה ור' יוסף כלבו
היה קשיש ממנו בחמש עשרה שנים,
והיה חבר ותלמיד מובהק של הגאון
מווילנא[.
כששמע רבינו הזקן את הסברו של
ר' יוסף כלבו ,משך בכתפיו ,כאשר הוא
מראה בכך תנועה של אי שביעות רצון
מן ההסבר .ר' יוסף כלבו הבחין בכך,
ניגש אחר כך לרבינו הזקן ושאל:
"פון וואנעט קומט א יונגערמאן"
)מהיכן מגיע אברך(?
ענה לו רבינו הזקן" :זוהי הרי
שאלת המשנה 'מאין באת'".
הגיב ר' יוסף כלבו" :לאו אורחאי
לאישתעי במילין דהדיוטא" )אין דרכי
לדבר בענייני הדיוט ,ענייני חולין(.
ענה לו רבינו הזקן" :המלאך
המכונה בשם מט"ט שר הפנים נקרא
הדיוט' .לית דין אתר הדיוט'" )אין זה
מקום הדיוט(.
שאל ר' יוסף כלבו :הא מניין לך?
ענה לו רבינו הזקן :הגמרא אומרת
)ברכות ג ,ב( משה רבינו אמר "כחצות
הלילה" )כלומר ,כמו בחצות ,בערך
בחצות ,ולא אמר "בחצות" שפירושו
בדיוק בחצות( ,ואילו דוד המלך
אומר "חצות לילה אקום להודות לך"
)שמשמעותו בדיוק בחצות( .על כך

שואלת הגמרא "משה לא ידע ודוד
ידע"?
אלא שעל פי תורה אי אפשר
לדעת על הזולת דבר ברור .ולכן
אפילו כשמדובר על הקב"ה )שהוא
בא "כחצות הלילה"( אי אפשר לומר
בבירור .ואילו דוד אמר זאת על עצמו,
"חצות לילה אקום להודות לך" ,ובנוגע
לעצמו אכן אפשר לדעת בבירור .דוד
הוא ספירת המלכות ,ומלכות יודעת
הכל .וסיים רבינו הזקן :תכלית
הידיעה – שלא נדעך .אם חושבים
שיודעים את הפירוש בסוגיא במסכת
ערכין ,הרי שבאמת לא יודעים.
כאן התחיל רבינו הזקן לומר את
הסוגיא במסכת ערכין אותה לימד
קודם לכן ר' יוסף כלבו ,עם רש"י
ותוספות בעל פה ,והסביר את הפירוש
הנכון .עד כאן הסיפור.

מה גילה אדמו"ר הזקן
על המלאך מט"ט
סיפורים שסיפרו רבותינו נשיאינו,
ואפילו סיפורים על אודות צדיקים
ונשיאי ישראל ,אין זה סתם עניין
של סיפורים יפים ,אלא זו הוראה
בעבודתנו .ובפרט סיפור שהרבי סיפר
בשמחת תורה ,שבאותה התוועדות
עצמה אמר הרבי שצריך לייקר כל רגע

• כ"ה טבת ה‘תשע“ב

Mas819_A.indd 14

ורגע מארבעים ושמונה השעות של
שמיני עצרת ושמחת תורה ,כי בכל רגע
אפשר לשאוב "בכדים וחביות" – ובכל
זאת הקדיש הרבי כמה רגעים לספר
זאת .וודאי אפוא שאין זה סתם עניין
של סיפור יפה ,וכלשון הסיפור "מילין
דהדיוטא" ,אלא זהו עניין שצריך
ללמוד ולהוציא ממנו הוראה בעבודת
ה'.
מבאר הרבי שליט"א :בשאלה
"מהיכן אברך?" ,ביטא ר' יוסף את
התפעלותו מגאונותו של רבינו הזקן.
שלכאורה אינו מובן ,מדוע שאל אותו
ר' יוסף מניין הוא – היה עליו לשאול
אותו ראשית כל אלו סברות מהשיעור
מוצאות חן בעיניו ואלו סברות לא,
ומדוע אכן הן אינן מוצאות חן בעיניו
– מה נוגע כאן לדעת מהיכן הוא?!
ומכללות הסיפור מובן שזה לא היה רק
כדי להיכנס עמו בדברים ,אלא שהייתה
לו איזו כוונה בשאלה זו .שעל פי זה
יובן מענה רבינו הזקן "מאין באת"
ופרטי הדברים שביניהם ,כדלהלן.
והעניין" :סדר קדשים" ,אפילו
בדורות הראשונים למדו זאת מעט.
שלכן יש בסדר זה הרבה חילופי
גירסאות ,ולא נתבררו הגירסאות
הנכונות כמו בשאר הסדרים ,בגלל
מיעוט הלומדים בו .בסדר קדשים
עצמו ,מסכת ערכין בפרט היא
מהמסכתות בהן יש ריבוי גירסאות
שונות וסוגיות חמורות .והנה ר' יוסף
רואה לפניו אברך צעיר ,שלא הסתכל
בגמרא בפנים ,אלא הוא שומע בעל
פה ,וכאשר הוא נכנס באמצע השיעור,
ונוסף לכך הוא הגיע מן הדרך – וידוע
שטלטול הדרך ממעט את הלימוד –
וכל כך מהר הוא תופס את העניין ,עד
שהוא מושך בכתפיו לאות שאין הוא
מרוצה מן הדברים .והרי הוא אברך
צעיר )"יונגער מאן"( שלא היה לו כל כך
הרבה זמן ללמוד .ומזה התפעל ר' יוסף
מאד ,שהרי אברך צעיר ,גם אם הוא
מתמיד ,אינו יכול להגיע לידיעה רבה
כמו מבוגר ,שכן חסרים לו ה"רוב שנים
יודיעו חכמה".
אלא ,הסביר זאת ר' יוסף לעצמו,
שאין זה מפני כשרונותיו העצמיים,
אלא שהוא למד וקיבל ממישהו מבוגר
)"פון אן אלטן מאן"( ,גאון ,אשר היה
לו די זמן ללמוד ,והלה מסר והעביר
לו את הדברים .ולכן שאל ר' יוסף
אותו "פון וואנעט קומט א יונגערמאן"



עד ההעלם והסתר הכי גדול ,של השנים האחרונות שאחרי
ג' תמוז ,כאשר נדמה שממש ממש אין כלום" ,גאר גארניט".
אבל דווקא כאן בא לידי ביטוי העצם שלמעלה מכל הגילויים.
דווקא עכשיו הוא מגיע להיות בגילוי ממש כמות שהוא בכל עצמותו
ממש.
)אברך ,מהיכן באת(? ובכך הוא התכוון
לשאול :ממי קיבלת?
ענה לו רבינו הזקן במאמר המשנה
– שמשנה היא דבר שכולם צריכים
לדעת ,שלכן "טעה בדבר משנה חוזר"
כי אין זו כלל בגדר טעות ,כי כולם
יודעים זאת – "מאין באת" :כאשר
סדר הלימוד הוא באופן של "מאין
באת" ,בבחינת ביטול ,אזי אין זה נוגע
אם הוא "אלטער מאן" או "יונגער
מאן" ,כי על ידי הביטול מאירים בו
כוחות הנשמה.
ומכיוון שרבינו הזקן היה כבר
במעזריטש לפני כן – שהרי תחילת
הליכתו למעזריטש הייתה בשנת
תקכ"ד ,והסיפור הנ"ל היה בשנת
תקכ"ט – לכן היה אצלו כבר סדר
לימוד זה .ואילו אצל ר' יוסף עדיין לא
היה סדר לימוד זה .וכידוע ההבדל בין
לימודו של ר' יוסף קודם בואו לרבינו
הזקן לאחר כך .וזה מה שהדגיש רבינו
הזקן שזוהי שאלת המשנה ,שכוונתו
בזה שזהו דבר הפשוט ,וכנ"ל בעניין
טעה בדבר משנה חוזר.
כאשר ר' יוסף כלבו שמע תשובה
זו ,היה לו ספק אם לימודו של רבנו
הזקן הוא בדרך התעמקות ,ובתשובתו
"מאין באת" הוא אכן התכוון לכל
הנ"ל ,או שבתשובתו "מאין באת" הוא
אמר סתם את לשון המשנה וכל לימודו
הוא בדרך הפלפול.
ולכן השיב :לאו אורחאי לאישתעי
במילין דהדיוטא )אין דרכי לדבר
בענייני הדיוט ,ענייני חולין( – הביטוי
"מילין דהדיוטא" אין פירושו דברים
בטלים דווקא ,אלא בדוגמת לשון
המשנה לגבי התרת נדרים ,שדי לשם
כך ב"שלושה הדיוטות" .שיכולים הם
להיות לומדים מופלגים ,אלא שחסר
אצלם העניין של "סמוכים איש מפי
איש עד משה רבינו" .ובדוגמת כהן
הדיוט לגבי כהן גדול .שכהן הדיוט
אין פירושו סתם איש פשוט )"א

פראסטק"( ,אלא שלגבי כהן גדול הוא
נקרא בשם הדיוט .כדוגמת עשרה
מאמרות שנקראו "מילין דהדיוטא"
לגבי התורה .וכן נקראת בחינת הפלפול
בתורה הדיוט לגבי העמקות שבתורה.

ביאור חדש בדרך לימוד התורה
על כך ענה לו רבינו הזקן – מצד
ההנהגה באופן ד"ואתהלכה ברחבה"
– שלימוד התורה שלו הוא באופן
נעלה לגמרי ,שלגבי זה אפילו בחינת
העמקות שבתורה נקרא הדיוט .וזהו
מה שאמר שלגבי זה ,אפילו )המלאך
המכונה בשם( מט"ט שר הפנים ,נקרא
הדיוט .שלכאורה היה יכול לומר סתם
"מט"ט" ,ולשם מה היה צריך להוסיף
שמט"ט הוא שר הפנים – אלא בכך הוא
רצה לרמז שהוא מדבר על מט"ט מצד
עניין התורה שבו .כידוע שכמה עניינים
בתורה נתגלו על ידי מט"ט ,ומצד עניין
התורה שבו נקרא שר הפנים .ואף על פי
כן נקרא הדיוט ,משום שאין זה תכלית
הביטול .מכיוון שהוא הרי רק נברא,
ובנבראים אין תכלית הביטול .וכידוע
בעניין "אפקוהו למט"ט" )שהמלאך
מט"ט נהג במשהו לא כשורה לפי ערכו,
והוציאוהו והיכוהו "שיתין פולסין
דנורא" )שישים מכות של אש( .שמזה
מוכח שאין בו תכלית הביטול ,עד
שייתכן שינהג שלא כשורה( כו' .שלכן
נקרא הדיוט ,בדוגמת שלושה הדיוטות
שאינן סמוכים עד משה רבינו ,ונקראו
הדיוטות לפי שאין להם הביטול העצמי
דמשה" ,ונחנו מה" .מה שאין כן בחינת
התורה דבחינת "מאין באת" ,הביטול
דבחינת "אין" שבאצילות ,הרי "לית
דין אתר הדיוט" )אין זה מקום הדיוט(,
שכן באצילות הוא ביטול בתכלית,
איהו וחיוהי וגרמוהי חד.
כאשר הסביר לו רבנו הזקן שלימוד
התורה שלו היא בחינת אין שבאצילות,
שאל אז ר' יוסף כלבו :הא מניין לך?
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התוועדות חסידותית

השאלה "הא מניין לך" היא
לכאורה מניין לוקח רבינו הזקן את
היסוד לדבריו שבחינה זו של "אין"
היא נעלית כל כך עד שאפילו העמקות
שבתורה נחשבת "הדיוט" לגבי זה.
ועל כך עונה רבינו הזקן :הגמרא
אומרת )ברכות ג ,ב( לגבי השאלה
שמשה רבינו אמר "כחצות הלילה"
)כלומר ,בערך בחצות ,ולא אמר
"בחצות" שפירושו בחצות בדיוק(,
ואילו דוד המלך אומר "חצות לילה
אקום להודות לך" )שמשמעותו בדיוק
בחצות( "משה לא ידע ודוד ידע"? אלא
שעל פי תורה אי אפשר לדעת על הזולת
דבר ברור ,ולכן אפילו כשמדובר על
הקב"ה אי אפשר לומר בבירור .ואילו
דוד אמר זאת על עצמו" ,חצות לילה
אקום להודות לך" ,ובנוגע לעצמו אכן
אפשר לדעת בבירור .דוד הוא ספירת
המלכות ,ומלכות יודעת הכל.
ואולי יש לומר הפירוש בזה :הבדל
זה שבין משה לבין דוד המלך הוא הוא
ההבדל בין בחינת "אין" ,בחינתו של
דוד ,מלכות דאצילות ,לבין בחינתו של
משה רבינו ,חכמה דאצילות ,חכמת
התורה ,דאורייתא מחכמה נפקת.
ומכאן רואים את היסוד למה
שאמר רבינו הזקן קודם שלגבי בחינת
"אין" נחשבת אפילו העמקות שבתורה
"הדיוט" – בכך שאפילו אצל משה
רבינו ישנם עניינים שאינם כל כך
בבירור .למרות שהוא משה רבינו,
שהתורה נקראת על שמו ,תורה ציוה
לנו משה ,וזכרו תורת משה עבדי ,היינו
שמשה רבינו הוא מקור התורה ובוודאי
יש בו כל העמקות שבתורה ,ובכל
זאת ישנם גם אצלו עניינים שאינם כל
כך בבירור .ודווקא אצל דוד ,מלכות
דאצילות ,בחינת "אין" וביטול מוחלט,
נמצאים גם עניינים אלו בבירור ,וכפי

שמסיים ש"מלכות יודעת הכל".
וזהו גם סיום דברי רבינו הזקן:
"תכלית הידיעה שלא נדעך" – כי
התכלית היא להגיע מכל שלימות
ה"גילויים" דווקא ל"עצמות" .ולכך
מגיעים דווקא כאשר חשים שלא
יודעים מאומה" ,שלא נדעך".
ו"אם חושבים שיודעים את
הפירוש בסוגיא במסכת ערכין ,הרי
שבאמת לא יודעים" – שכן כאשר
"חושבים שיודעים" ,אפילו כאשר זו
ידיעה בתכלית השלימות ,הרי נשארה
כאן "מציאות" ,ואז יודעים רק עד
כמה שניתן להשיג בכוחות שלך ,רק
"גילויים"" .ובאמת לא יודעים",
כי לגבי אמיתתו יתברך לא יודעים
מאומה .רק כאשר מגיעים ל"אין"
מוחלט ,לדעת שהוא "גאר גארניט" ,לא
רק בגלל גדולתו יתברך ,אלא כמו איש
פשוט דווקא" ,לדעת זה התינוק" ,מפני
שאנו באמת "גאר גארניט" – דווקא אז
"יודעים" באמת ,בכח עצמותו יתברך,
האמת האמיתית.

החידוש בדורנו
חידוש זה של תורת החסידות
הכללית ,פיתח הרחיב והעמיק רבינו
הזקן עוד הרבה יותר בחסידות חב"ד,
ובפרט "אחרי פטרבורג" – בכך
שהכניס את הביטול שבבחינת "אין"
אל תוך תוכה של המציאות ,שעיקרה
וראשיתה הוא השכל ,חב"ד.
את תורת החסידות ,פיתחו הרחיבו
והעמיקו רבותינו נשיאינו מדור
לדור יותר ויותר ,בכך שהחדירו זאת
ל"רקיע" נמוך יותר ,ובכך גילו בחינת
עמוקה יותר של העצם – שהרי סוף
סוף ,למרות שכל תורת החסידות היא
תורתו של משיח ,וכל רבותינו נשיאינו

מיוחסים לבית דוד משבט יהודה ,הרי
ידוע שבפרטיות רבינו הזקן הוא חכמה
ולא מלכות.
ועיקר העניין הוא דווקא בדורנו
זה ,הדור השביעי ,הנמוך והשפל
ביותר ,באמת "גאר גארניט" .שדווקא
הוא עניינו ספירת המלכות ,ודווקא
הוא המוריד וממשיך את השכינה
"למטה בארץ" ,ודווקא הוא הדור
האחרון לגלות והראשון לגאולה.
וכשם שכדי שיוכל להתגלות
בעולם החידוש הנפלא של חסידות
חב"ד ,היה צורך ב"פטרבורג" – גם
אם אין אנו מבינים מדוע אי אפשר
היה בלי זה ,ובוודאי שאם זה תלוי
בנו ,אין אנו מסכימים לכך ,אבל לא
אנו הקובעים והמחליטים .וכך היו
כמה וכמה העלמות והסתרים וכמה
וכמה נצחונות בדרך – ועד ההעלם
והסתר הכי גדול ,של השנים האחרונות
שאחרי ג' תמוז ,כאשר נדמה שממש
ממש אין כלום" ,גאר גארניט" .אבל
דווקא כאן בא לידי ביטוי העצם
שלמעלה מכל הגילויים .דווקא עכשיו
הוא מגיע להיות בגילוי ממש כמות
שהוא בכל עצמותו ממש .במיוחד על
ידי מעשינו ועבודתנו בחידוש המיוחד
של הזמן העכשווי ,נוסף על החידוש
הכללי של דורנו זה ,כמודגש ללא הרף
בדבר-מלכות תנש"א-תשנ"ב .ועד
שזהו "הדבר היחיד שנותר בעבודת
השליחות" – לקבל פני משיח צדקנו
בפועל ממש" .כאשר מתוך ה"גאר
גארניט" מכריזים בכל תוקף עוז שישנו
המלך המשיח ,לא רק מציאותו אלא
גם התגלותו ,והוא חי וקיים כפשוטו
ממש.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך
המשיח לעולם ועד.
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זיכרון להולכים
השבוע נסתלק לבית
עולמו הגאון החסיד הרב
משה יעקב וייס ,מזקני
רבני ישראל ,מתלמדיו
של בעל ה"מנחת אלעזר"
ממונקאטש ורב שכונת
"נווה אחיעזר" בבני ברק.
הרב וייס היה דמות רבנית
מהדורות הקודמים ,אשר
אש אמונה ואמת ליהטה בו
לצד היותו איש רך ואב לבני
קהילתו • הרב וייס זצ"ל
סיפר על 'מופת' מיוחד
לו זכה מהרבי מה"מ ,ועל
המוחלטת
התקשרותו
מאז לרבי עד שהעיד על
עצמו כי "אין יום שאני לא
עוסק בתורתו הקדושה של
הרבי ,שזו תורת אין סוף" •
שביבים אחר הסתלקותו
מאת שניאור זלמן לוין

אש של אמו
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רב משה יעקב וייס ,נולד
בעיר סאטמאר ביום ז'
במר חשוון תרפ"ד ,לאביו
הרב אברהם צבי וייס,
שהיה חבר בית הדין בסטמאר .אביו
היה חתן של הרב ישעיה קליינמן
שנודע כגאון עצום .משפחתו מיוחסת
לגזע המהר"ל מפראג ,ומזה כארבעים
דורות מכהנים במשפחה רבנים דגולים
ומקובלים.
בצעירותו למד אצל האדמו"ר רבי
יואל מסטמאר זצ"ל בעיירת סטמאר,
ובהמשך היה תלמידו של בעל ה"מנחת
אלעזר" ממונקאטש זצ"ל ,ובעל
"האמרי יהודה" מסקלהייד .לאחר
מכן למד אצל חתנו של ה'מונקאטשער'
הרב ברוך רבינוביץ' .משם עבר ללמוד
אצל מהר"מ מבריסק בטושאנד .הוא
קיבל סמיכה מבית הדין של קהילת
מונקאטש.
הקשר של הרב ווייס עם בעל
ה'מנחת אלעזר' החל עוד בשנות
ילדותו ,לפני שנכנס ללמוד אצלו
בישיבה .באחד הפעמים הביא לו
משלוח מנות בשם סבו הרב מנחם,
שהיה דיין במונקאטש .היות והיה זה
משלוח מנות מאחד הרבנים ,הכניסו
אות הילד לחדרו של ה'מנחת אלעזר'.
כאשר נכנסת עם המשלוח מנות ,ביקשו
לשבת ואמר לו" :א רב'ניש קינד" ]=
בנם של רבנים[ ונתן לו לטעום מהדג
באומרו בחיוך "תזכור עוד שאכלת
דגים עם המונקאטשער רב".
כאשר בגר ,למד בישיבה של
ה'מנחת אלעזר' וזכה לשמוע ממנו
הרבה שיעורים .הוא היה מלמד סוגיות
והיה נותן את השיעור הראשון על
הסוגיה הנלמדת .במהלך תקופה זו
ביקר אצלו בבית פעמים רבות.

מ ונה
17/01/2012 00:25:34

להט בענייני משיח
מורו ורבו ה'מנחת אלעזר' עסק
בלהט בנושא הגאולה ,ולא היה יום
אחד שלא הזכיר ודיבר על 'משיח' .הרב
ווייס התבטא פעם שלעולם לא ישכח
את ראש השנה אצל ה'מנחת אלעזר',
כאשר לפני התקיעות עמד ודרש בפני
הקהל מתוך בכי רב באומרו "יהודים,
תעזבו את כל הדברים הצדדיים .אני
יודע שלכל אחד יש בעיות בבריאות
ובפרנסה ,אבל מה שכולנו צריכים
כעת להתפלל בראש השנה להביא את
משיח" .קשה לתאר כיצד הוא היה
נראה בשעה שדיבר על משיח וגאולה.
היה זה מחזה איום ונורא .פחד
והתעוררות גדולה נפלו בקהל.
עוד סיפר הרב ווייס אודות רבו,
ה'מנחת אלעזר' ,שגם בהושענא רבה
לפני כל הושענא היה אומר דברי
תורה ,וכל דברי התורה היו נסובים
סביב משיח .היה לו קול יפה מאד,

בעל ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש זצ"ל



אני יכול לומר שבמונקאטש בתקופת ה'מנחת אלעזר' ,לא
הסיחו לרגע אחד מחשבה מעניין ביאת משיח .זו הייתה
האווירה אצלנו בתור בחורים .אחרי כל חג היו בחורי הישיבה מדפיסים
את דברי תורתו ,ושם אפשר לראות כיצד היה מדבר בלהט על משיח.
אסור היה אצלו להסיח את הדעת אפילו רגע אחד מביאת משיח.
והיה מדבר בהתרגשות רבה .גם בשעת
'רעווא דרעווין' בסעודה שלישית ,היה
מעורר על עניין משיח.
לפני כמה שנים ,בראיון ל'בית
משיח' ,סיפר הרב ווייס על ביטויים
מיוחדים של ה'מנחת אלעזר' בנושא
משיח:
"באחת הפעמים – אם אני
זוכר טוב זה היה בהושענא רבה –
הוא אמר שכל אחד צריך למסור
את נפשו בשביל להביא את משיח,
ובלשונו באידיש "זאל לאזן
שחט'ן" ,כלומר :למסור את עצמו
לשחיטה כדי להביא את משיח!
"אני יכול לומר שבמונקאטש
בתקופת ה'מנחת אלעזר' ,לא
הסיחו לרגע אחד מחשבה מעניין
ביאת משיח .זו הייתה האווירה
אצלנו בתור בחורים .אחרי כל חג
היו בחורי הישיבה מדפיסים את

דברי תורתו ,ושם אפשר לראות כיצד
היה מדבר בלהט על משיח .אסור היה
אצלו להסיח את הדעת אפילו רגע
אחד מביאת משיח .במונקאטש ,כאשר
בירכו אחד את השני ,היו מוסיפים
'שנזכה להתראות ביחד בביאת
המשיח' .זאת הייתה הברכה המקובלת
בקרב חסידי מונקאטש".
ואכן ,הרב וייס עצמו ,כל ימיו
ושנותיו חי ו'בער' את נושא הציפייה
והאמונה בביאת משיח שתהיה בקרוב
ממש .בראיון שהעניק ל'בית משיח',
קרא לרבנים וראשי קהילות לעורר על
העניין של משיח:
"רואים כעת במוחש את מה
שאמרו הצדיקים הקדמונים ,ואת
מה שעורר הרבי מליובאוויטש בדור
האחרון ,שכל הישועה תבוא רק על ידי
משיח .לכן אנחנו צריכים להתפלל על
ביאת משיח .לדעתי זה הנושא המרכזי
שצריכים לעסוק בו כיום – לעורר בעם
גיליון מס‘ • 819
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"הציבור הקדוש כאן מתבקש לעלות עם הרבי הקדוש לירושלים"
הרב וייס זצ"ל האמין בכל ליבו
בהתגלותו הקרובה של הרבי מלך המשיח
והפיץ ברבים את אמונתו בכך ,ואף הזדרז
לחתום על הפסק דין המפורסם ,זאת לצד
השתתפותו בכנסי גאולה ומשיח של חסידי
חב"ד .באירוע 'הקהל' שהתקיים במעמד
רבבת חסידים ב"יד אליהו" ,נשא הרב וייס
זצ"ל דברים נלהבים מעומק לבו:
יראתי בפצותי! אינני מרגיש את עצמי
ראוי לדבר במעמד קדוש ונשגב זה ,אבל
חזקו עלי דברי חברים ,ולא ,אינני חושב
שמותר לי לסרב לקריאתו של המנחה .לכן
אגיד כמה מילים מרחשי לבי ,גם אם לא
התכוננתי להופיע הפעם בנאום.
כמו כל אחד ,גם אני קבלתי את
החוברת ,בן יתר הדברים שחולקו" ,כל
היוצא למלחמת בית דוד" של אדמו"ר
הרש"ב נ"ע ,ואני קורא כאן סיפור קטן שהרבי המלך המשיח
מסביר אותו ,ואקרא רק קטע מהסיפור וכמה מילים מההסבר
של הרבי.
פעם אחת בערב שבת קודש ,סמוך להכנסת כלה ,יצא האר"י
הקדוש עם תלמידיו מחוץ לעיר צפת כדי לקבל את השבת.
מתוך שהיו משוררים ,אמר הרב האר"י לתלמידיו" :חבריי,
רצונכם שנלך לירושלים עיר הקודש קודם השבת ונעשה שבת
בירושלים?" ,ירושלים היא רחוקה מצפת יותר מכ"ה פרסאות.
מקצת מהתלמידים השיבו "אנו מרוצים מכך" ,וקצת מן
התלמידים השיבו ואמרו "נלך מקודם ונודיע לנשותינו" וכלשון
הגמרא" :איזל ואימלך לדביתהו".
מכיוון שאמרו כך ,נחרד הרב האר"י הקדוש חרדה גדולה;
הכה כף אל כף ואמר" :אוי לנו שלא היה בנו זכות להיגאל,
שאלמלא הייתם כולכם משיבים לי בפה אחד שאתם רוצים
לילך בשמחה גדולה – תיכף היו נגאלים כל ישראל".
הרבי מסביר סיפור זה :סיפורי התורה בכלל הם חלק
מהתורה ,ובפרט סיפור שאירע עם האריז"ל ופורסם .עלינו
אפוא להפיק ממנו הוראות בעבודתנו ,ובהקדים:
לכאורה ,כיצד יתכן שעניין שאדם אמר אני הולך להתייעץ
ישראל את הציפייה למשיח.
"אסור לנו להתחמק מזה .רואים
שהדברים מתקבלים היום בקרב כל
החוגים .רואים את הדאגה והייאוש
שיש כיום ליהודים ,ואנחנו רק צריכים
להצית את הניצוץ והתקווה ולתת את
הפיתרון האמיתי ,וכפי שהרבי הבטיח
שבקרוב ממש נזכה להתגלות משיח.
"אני זוכר היטב שכאשר הרבי
דיבר בכ"ח ניסן תנש"א "עשו כל אשר
ביכולתכם להביא בפועל ממש את
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עם אשתי – יהווה סתירה להבאת הגאולה?
הרי לפי התורה ,צריך להיות עניין זה של
"אמליך בדביתהו" ,כך במילי דעלמא
ובמיוחד בעניין השבת ,שהרי נרות השבת
הן בשביל שלום בית בין איש לאשתו,
ומדוע יעכב את הגאולה עניין שהוא כולו
לפי התורה ומבוסס על השולחן ערוך?!
מסביר הרבי שההסבר לכך יובן על ידי
מה שנאמר בגמרא" ,בדרבנן עבדינן מעשה
והדר מותבינן תיובתא" .ראשית יש לעשות
כדברי חכמים ואחר כך אפשר לשאול
ולהקשות ,והרבי מסיים :אם יהודי מפקפק
ח"ו בדברי רבו זה סימן שההתקשרות שלו
פגומה ,ובמילא פגומה העניין של כולנו
כאחד ,ובמילא חסר גם במה שנאמר לפני
כן" :ברכנו אבינו".
אם מותר להוסיף ,אני מתאר לעצמי
שגם האר"י הקדוש לא עשה משאל בכל העיר צפת ובודאי
לא בכל עם ישראל .אלא הוא דיבר אל תלמידיו שנוכחו איתו
כאשר יצא לקבל את השבת .אלה הם הקובעים ואם אלה כולם
מסכימים ללכת עם רבם – אפשר להביא את הגאולה.
אינני חושב שאנחנו חייבים לעשות משאל-עם בעניין
הגאולה .כל הציבור הקדוש הזה שהתאסף כאן ל'הקהל' הקדוש
הזה ,מתבקש לעלות עם הרבי הקדוש לירושלים ,ומשיח צדקנו
יתגלה כעת מיד לעינינו ממש.
על הפסוק "מוציא אסירים בכושרות" דורשים חז"ל
"בכושרות – בבכי ובשירות" .אמנם אנחנו שומעים כאן שירה,
אבל כל אחד מאתנו בוכה בדומיה ומתחנן ומבקש לריבנו של
עולם שהוא מלך רחום וחנון ,שירחם כבר על עם ישראל שנמצא
כבר אלפיים שנה בגלות.
יחד עם הבכי ,בכי חרישי מעומק הלב ,נבכה ונחזור בתשובה
לריבנו של עולם ,ונבקש ממנו בשירה וזימרה שכבר הגיע הזמן,
כמו שהרבי הקדוש אומר "הנה הנה משיח בא" צריך רק לפקוח
את העיניים נבקש את ה' שירחם על עם ישראל ונזכה כולנו
יחד מכאן ישר ללכת לקבל פני משיח צדקנו מורינו ורבינו מלך
המשיח שיחיה לעולם ועד ,אמן!

משיח צדקנו" ,השתתפתי בכינוס גדול
שהתקיים בקרב חסידי חב"ד בצפת.
באותה הזדמנות סיפרתי בתור תלמיד
של ה'מנחת אלעזר' את הציפיה העזה
שהייתה ל'מנחת אלעזר' על משיח
והקשר המיוחד של הרבי עמו .על כן
העצה היחידה להביא את משיח ,הוא
להתעסק ללא הרף וללא לאות בעניין,
מבלי להתבייש מכל המלעיגים".

היחס של הרבי לרבו,
'מנחת אלעזר'
העובדה שלרבי מה"מ היה יחס
מיוחד אל הגאון בעל ה"מנחת אלעזר"
ואף הזכירו פעמים רבות ,גרמה לרב
וייס התרגשות יתרה .בראיון הנ"ל,
הוא נזכר באחת מאותן פעמים:
"היה זה בשבת חנוכה תשד"מ,
הרבי הזכיר את האדמו"ר ממונקאטש
ואמר" :ולאלו הטוענים אודות מה
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שמדברים בלהט ובריבוי עצום כל כך
אודות ביאת משיח צדקנו – הנה ישנו
מכתב של ה"מונקאטשער" שנדפס
לאחרונה ,בו כותב בפירוש ובאופן
חד משמעי שאינו משתמע לתרי אפי
"שצריכים מסירות נפש בשביל שיבוא
משיח צדקנו" ,על דרך ובדוגמת
המסירות נפש על ג' העניינים עליהם
נאמר יהרג ואל יעבור .המונקטשער
מקובל בכל החוגים כבעל מעלה ,גדול
בישראל ,לוחם נגד הציונות וכו',
והוא כותב בפירוש שיש למסור נפש
עבור ביאת משיח צדקנו  ..הלוואי
היו מפרסמים מכתב זה – שכבר
נדפס בספרו ,וכל הרוצה יכול לקנות
את הספר ולראות בעצמו את תוכן
המכתב" .עד כאן דברי הרבי.
"אני לא צריך לקנות את הספר
כפי שהרבי אמר ,כי ראיתי זאת במו
עיני .לאחר שראיתי את ה'קאך' של
הרבי במשיח והפעולות שעשה כדי שכל
העולם כולו יתכונן לקבלת פני משיח
צדקנו ,הבנתי בצורה עמוקה יותר את
הקשר המופלא שהיה בין שני צדיקי
עולם – קשר שהתבטא גם בפעולות של
משיח".

נקנית בייסורים
בתקופת מלחמת העולם השנייה
שהה הרב וייס במחנה עבודה בהונגריה
במשך תשעה חודשים ,עד כיבוש
הונגריה על ידי כוחות הצבא הרוסים.
לאחר שנות הזעם והאימה חזר הרב
וייס ,אז בחור צעיר ,לסטמאר עם
אביו ,שם התחתן עם בת דודתו .בפניו
ובפני אביו ניצבה עבודה קשה לשקם
את הקהילה ,ולהתיר אלפי עגונות
כתוצאה מהמלחמה.
"עמדנו אז בקשר עם גדולי ישראל
בקשר לכל העניינים ההלכתיים שעמדו
על הפרק באותה תקופה .ה'סמיכה'
הראשונה שקיבלתי היתה מבית הדין
של מונקאטש ,ולאחר מכן מבעל
ה'בניין דוד'" ,נזכר הרב וייס.
בשנת תש"ז כבר היה בדרכו
לארץ ישראל .על פי התכנון היו הוא
ומשפחתו צריכים להגיע לארץ ישראל
שבועיים לפני ראש השנה ,אלא
שבנתיים יצא החוק הבריטי שלא
איפשר ליהודים להיכנס לארץ ישראל.
במשך תשעה חודשים שהה הרב וייס
בקפריסין ,ורק לאחר מכן זכה לחונן
את עפר ארץ הקודש.

" כל יום הגעתי לרבי ,ואף זכיתי לקבל ממנו ברכה בחלוקת הדולרים"



התקשרתי פעם נוספת למזכיר הרב גרונר ,ואז הרבי ענה לו
בתקיפות "הרי אמרתי שצריך לבדוק את הפרשיות ."...הוא
אמר לרבי שכעת בדקו וגם החליפו בתים ולא מצאו פסול .התשובה
של הרבי הייתה מדהימה .הוא אמר לו למסור לי שאולי כאשר הכניסו
את הפרשיות לבתים החדשים ,קרה להם פסול ,הרבי התבטא "ס'איז
אלטע פרשיות" ]= אלו פרשיות ישנות[
בארץ ישראל המשיך לשקוד על
דלתות התורה וקיבל 'סמיכה' מהרב
הראשי הרב אונטרמן ,ו'הראשון
לציון' הרב יצחק ניסים וכן על ידי הרב
עקיבא סופר מפרשבורג.
במשך שנים רבות כיהן אביו כרבה
של שכונת נווה אחיעזר בבני ברק,
לאחר שקודם לכן כיהן כרב ביפו.
לאחר פטירת אביו בשנת תשל"א,
התבקש לכהן כרב השכונה ,והסכים.
"עוד בהונגריה כיהנתי כרב בעיירה
קטנה בשם קומלוש ליד האלמין".
במשך השנים הוציא לאור את
ספרי אביו בשם "ברכת אברהם" על
התורה ופרקי אבות.

הרב מספר על נס שמיימי מהרבי
לסיפור 'מופת' מרגש ומיוחד עם
הרבי ,זכה הרב וייס בשנת תשמ"ט.

הוא ניאות בזמנו לגולל את הסיפור
בעדות ראשונה:
"הייתי ר"ל חולה במחלה מסוכנת
מאד .המחלה 'הידועה' .שכבתי במצב
קשה מאד ב'שערי צדק' .בשהותי בבית
רפואה 'שערי צדק' בירושלים ,החלטתי
לכתוב מכתב לרבי .למעשה עד אז לא
היה לי קשר עם הרבי .לאחר שכתבתי
לרבי את המכתב ,קיבלתי טלפון משני
המזכירים של הרבי ,הרב בנימין קליין
והרב לייבל גרונר ,הרב גרונר הקריא לי
את הדברים שהרבי אמר "לבדוק את
התפילין והמזוזות" .הוא ציין שהרבי
אמר זאת פעמיים.
"כעבור יומיים התקשרתי בחזרה
למזכיר הרב גרונר שבדקתי את
התפילין ,ולא היו כל בעיות .פרשיות
אלה היו של אבי שהוא קיבל אותם
מהסופר ר' חיים סופר ,סופר ידוע
מאד .הרב גרונר העביר לרבי את
גיליון מס‘ • 819
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זיכרון להולכים

של הרבי .אני רוצה לציין שבמשך שנים
ארוכות סבלתי מהריאות ומהמחלה
הקשה ,ומאז ברכתו של הרבי אני
אפילו לא צריך לערוך בדיקות"...
מיני אז נקשר הרב וייס לרבי
בעבותות של אהבה ,וכפי שהעיד על
עצמו "אין יום שאני לא עוסק בתורתו
הקדושה של הרבי ,שזו תורת אין
סוף .אני יכול לומר – אשרי שזכיתי
להתקרב לאורו הגדול של הרבי".

האמונה שהרבי השקיע במשיח

הרב ווייס מרצה בפני אנ"ש ומקורבים אודות הגאולה הקרובה



האמונה שהרבי השקיע בכל כוחו בעניין של משיח ,היא הרבה
יותר ממה שמודפס בסידורים .כאשר צמודים לתורתו של
הרבי וחיים עם הדברים של הרבי בעניין של משיח ,אז הרבה יותר קל
לחיות עם משיח.
הדברים שמסרתי ,והרבי ציווה באופן
מפתיע לבדוק שוב את התפילין ,תוך
כדי שהרבי מוסיף ,שבנוסף לבדיקת
הפרשיות ,רצוי להחליף את הבתים.
מדובר היה בבתים ישנים ,והרבי ענה
שכנראה יש בזה פסול.
"החלפתי את ה'בתים' )את
הפרשיות לא החלפתי( ,והכנסתי את
הפרשיות הישנות לבתים החדשים אך
עדיין המצב לא הוטב לי .התקשרתי
פעם נוספת למזכיר הרב גרונר ,ואז
הרבי ענה לו בתקיפות "הרי אמרתי
שצריך לבדוק את הפרשיות ."...הוא
אמר לרבי שכעת בדקו וגם החליפו
בתים ולא מצאו פסול .התשובה של
הרבי הייתה מדהימה .הוא אמר לו
למסור לי שאולי כאשר הכניסו את
הפרשיות לבתים החדשים ,קרה להם
פסול ,הרבי התבטא "ס'איז אלטע
פרשיות" ]= אלו פרשיות ישנות[
וכנראה שהכניסו לבית החדש זה נפסל.
"בעקבות דברים אלו מסרנו את
התפילין לבדיקה נוספת ,וכאשר בדקנו
את התפילין של ראש ,התברר כי אחת
הפרשיות נפסלה תוך כדי הכנסתה

22

17/01/2012 00:25:37

ל'בית'! ...מיד תיקנו את הענין כפי
שצריך.
"באותם ימים הייתי אמור לעבור
לעבור שלוש בדיקות קשות :רנטגן,
לב וריאות .נקבע לי תור לשלשה ימים
לאחר מכן .אך זמן קצר לאחר שלבשתי
את התפילין הכשרות ,קיבלתי לפתע
הודעה מהרופאים שהבדיקות תיערכנה
בתוך שעה .בבדיקות אלה ,ללא כל
הסבר טבעי ,התברר שאין לי שום דבר,
וכך הבראתי והכל כלא היה ...מאז אני
לא מקבל שום טיפול.
"הדבר הראשון שעשיתי היה
לנסוע לרבי .הגעתי לרבי לחג השבועות
תשמ"ט ,והודיתי לו באופן אישי על
הברכות .אמנם התארחתי אצל קרוב
משפחה שמתגורר בווילימסבורג ,אך
כל יום הגעתי לרבי ,ואף זכיתי לקבל
ממנו ברכה בחלוקת הדולרים .גם
הגעתי להתוועדות שהתקיימה מדי
שבת בשבתו.
"שנה לאחר מכן נסעתי שוב לרבי,
והרבי בירך אותי ואמר לי שאני צריך
להיות בריא .גם קיבלתי 'משקה'
מהרבי ,והשתתפתי ב'יחידות' כללית

הגאון הרב וייס ניחן בדעה צלולה
ובהירה .הוא ראה את המצב הנוכחי
שבארץ ישראל והבין המצב לא פשוט,
כאשר מצד אחד נמצאים בתקופה
של ערב הגאולה ומצד שני נמצאים
באחת התקופות הקשות ביותר לעם
ישראל כאשר החושך מכסה ארץ.
"כל הפתרונות שניסינו בעבר ,נכשלו",
הביע את דעתו ותקף את רעיון
המדינה באותה השקפת עולם אותה
ינק מרבותיו בסאטמאר ובמונקאטש.
"אמרו 'נקים מדינה' וממנה תצמח
הישועה לעם ישראל ,וזו הכזיבה.
כל 'הקונצים' והפתרונות ,לא רק
שלא פתרו את הבעיה ,אלא החריפו
אותה .הפיתרון האחד והיחיד של עם
ישראל הוא רק בביאת משיח .היום
כולם רואים את זה .ניסינו הכל ,אך
כל העבודה זרה התנפצה .כעת צריך
משיח.
הרב וייס הבין כי כל ההתרחשויות
בשנים האחרונות לא נועדו אלא להכין
את העולם לקבלת פני משיח צדקנו.
הוא עצמו הכיר היטב את הטענה שעל
אף שמתקרבים לגאולה ,לא רק שלא
נהיה יותר טוב ,אלא המצב נסוג.
"בליובאוויטש אמנם לא אומרים
'אני מאמין' אחר התפילה" ,אמר
בחיוך" ,אבל האמונה שהרבי השקיע
בכל כוחו בעניין של משיח ,היא הרבה
יותר ממה שמודפס בסידורים .כאשר
צמודים לתורתו של הרבי וחיים עם
הדברים של הרבי בעניין של משיח,
אז הרבה יותר קל לחיות עם משיח.
כיום אין דרשה של רב מאיזה חוג
שלא יהיה ,שלא יעורר בה יהודים על
משיח .כל רב ומורה הוראה ,וכל אדם
שיש לו שיג ושיח עם ציבור ,צריך לדעת
שהאחריות מוטלת על כתפיו .צריכים
לעורר בכל הזדמנות ולהסביר ליהודים
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שהפיתרון לכל הצרות זה רק בביאת
משיח.
"קורה חלילה שיש אסון פרטי ,ואז
אנו טרודים כיצד לפתור את הבעיה
הפרטית שלנו ,אך שוכחים שישנה
בעיה כללית ומהותית לכל עם ישראל
שנמצא בגלות ,וזה המקור לכל הצרות
והבעיות והאסונות המתרגשים בצורה
שלא הייתה מעולם ר"ל.
"משיח לא קשור רק לחסידי חב"ד.
זו עבודתו של כל יהודי ויהודי ,והגיע
הזמן שנחזיר עטרה ליושנה .הרבי
למעשה לא חידש דבר כאשר עורר את
העניין של משיח; הרבי פשוט החזיר
עטרה ליושנה ,ובמיוחד שאנו נמצאים
)על פי דברי הרבי( בתוך ימות המשיח
ומחכים בכל רגע שהגאולה השלימה
תגיע על ידי משיח צדקנו".
הרב וייס אף לא נבהל מההעלם
וההסתר שהחל בג' בתמוז ,כאשר הרבי

נכסה מעיני העולם ולא זוכים לראותו
בעיניים גשמיות .אצל הרב וייס
לא היו ספקות גם בעניין זה" :אצל
הרבי רואים בחוש את מה שנאמר על
צדיקים שהם חיים וקיימים לעד .אם
הדברים הללו נאמרים בכללות על כל
הצדיקים ,הרי שאצל הרבי רואים
זאת במוחש .המופתים שרואים
מהרבי דווקא לאחר ג' תמוז ,החיות
של אלפי חסידים ברבי ,ההתקרבות
העצומה של יהודים לרבי גם לאחר
ג' תמוז ,מוכיחים בבירור שהרבי חי
וקיים .כל מי שמתבונן במשקפיים
אובייקטיביות ,נוכח לראות כאן דבר
פלא שאין לזה אח ורע בהיסטוריה של
עם ישראל .אנחנו כמובן לא מסתפקים
בכך ורוצים לראות את הרבי בעיניים
הגשמיות שלנו".
כל חייו היה הרב וייס חדור
באמונה ובציפיה לקראת התגלותו של
משיח צדקנו .בראיון שערך עמו "בית
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" (2מבית דוד" – מלך המשיח חייב
לבוא מזרע דוד .ה' הבטיח לשבט יהודה –
ולמלך דוד בפרט – שהמלכות היא ייעודם
הנצחי" .לא ימוש שבט מיהודה ומחוקק
מבין רגליו" ,ברך יעקב את בנו יהודה.
" (3עוסק בתורה ובמצוות כדוד
אביו" – מלך המשיח צריך להיות מסור
לחלוטין לתורה ומצוות .הרמב"ם משתמש
במילה "עוסק" ,והוא מדייק בכך ,ללמדנו
שמלך המשיח צריך להיות כמו בעל עסק
ולא כמו פועל שכיר .הפועל בא בשמונה,
הולך בארבע ושוכח מהעבודה עד מחר.
בעל עסק קם בבוקר עם העסק והולך
איתו לישון 24 .שעות ,הוא חי את העסק
שלו .העסק של משיח הוא להעלות את
כל העולם לרמה גבוהה יותר של מודעות
לאלוקות .ולכן ,משיח צריך להיות מישהו

משיח" לרגל הגיעו לגבורות ,נשאל בין
השאר מה אפשר לאחל לו ,והוא השיב
על אתר ,באמת הפנימית הנוקבת שלו,
ללא היסוס" :שנזכה לחיות ולראות
את משיח צדקנו .זה האיחול שאיחלו
במונקאטש וזה מה שאני מאחל
לעצמי".
• • •
לפני זמן לא רב אושפז הרב בשל
הפרעות בפעילות הלב ובשל זיהום
שהתגלה ברגלו .ביום שישי ח"י בטבת
תשע"ב התדרדר מצבו והוא השיב את
נשמתו ליוצרה כשהוא בן  88בפטירתו.
הלווייתו יצאה כבר באותו יום מבית
מדרשו "היכל אברהם צבי" ,בשכונת
נווה אחיעזר בבני ברק לבית החיים
בבני ברק ,שם נטמן בסמוך לכניסת
השבת.
הותיר אחריו בנים וחתן עוסקים
בתורה ,במצוות ובחסידות.

שכל מציאותו היא תורה ומצוות.
" (4ויכוף כל ישראל" – משיח 'יכוף'
יהודים לעבוד את ה' .כשהרמב"ם כותב
"ויכוף" ,אין הוא מתכוון שמשיח ישתמש
בכח גשמי על מנת להכריח מישהו .אין
בנמצא אדם כזה ,שיכול להכריח כל יהודי
בעולם .כוונת הרמב"ם כי לאדם שמטרתו
ומשימתו היא להגיע ולהשפיע – לכוף
בדרכי נועם – לכל יהודי בעולם ,אישית או
על ידי שלוחיו.
" (5וילחום מלחמות ה'" – משיח
יילחם בכל הגורמים המאיימים על העם
היהודי ,אם זו התבוללות רוחנית או
מלחמה גשמית ,משיח יהיה בחזית .אבל
משיח לא נלחם דווקא עם רובים וטנקים
– למשיח יש את השיטות שלו .כאשר כלל
ישראל נמצא בסכנה ,משיח יוצא במבצעים
חדשים )ולדוגמא :מבצע תפילין לקראת
מלחמת ששת הימים( על מנת לחזק את

כלל ישראל .ה'מצודת דוד' כותב בפירוש
)זכריה ט ,י( כי "המלך המשיח לא יכניע
את האומות על ידי מלחמה" .וראה
בארוכה באגרות משה )אורח חיים ח"ד
תשובה פ"א( ,ושם" :ודאי מלך המשיח לא
יצטרך לכלי זין".
ההסבר האמור אודות "וילחם
מלחמות ה'" ,מסייע ליישב קושיא רבת
שנים .חז"ל מספרים לנו כי דוד המלך לא
זכה לבנות את בית המקדש ,כיון שידיו
היו מלוכלכות בדם .הדם הזה לכלך את
ידיו של דוד במלחמות ה' אותם לחם בעוז
ובגבורה .איך ייתכן אם כך שהרמב"ם
פוסק שמשיח ,אותו אחד שילחם מלחמות
ה' ,יבנה את בית המקדש? על פי האמור
לעיל ,ברורה התשובה :משיח יילחם
מלחמות ה' ,אבל הוא יעשה זאת בנשק
שלו .הנשק שלא מלכלך את הידיים בדם.
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משיח וגאולה \ ודע מה שתשיב
אדם ואלוקים ,שני עולמות רחוקים זה מזה ושונים
בתכלית .האדם מוגבל ,אלוקים ממש לא .האם לא הגיוני
יותר ,כי עידן הגאולה ,העידן בו הניסים יהפכו להיות חלק
מטבע העולם ואלוקות תהיה גלויה לכל ללא שום הסתר
– יבוא על ידי ה' עצמו? למה צריך בן אנוש מוגבל שיהיה
מעורב בכך? ומהם הכישורים הנדרשים בקורות החיים
של משיח? הרב גרשון אבצן ,עונה לשאלות הבסיסיות
ביותר בנושאי משיח וגאולה – מאמר שלישי בסדרה.
מאת :הרב גרשון אבצן

דרוש :מלך מבית דוד
מדוע אני חייב להאמין
שהמשיח הוא בן אדם?
אמנם ,קיימת בגמרא )סנהדרין
צט ,א( דעת ר' הלל ,ש"אין להם משיח
לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה
]"אלא הקב״ה ימלוך בעצמו ויגאלם
לבדו" )רשב"ם([" ,אבל הדעה הזאת
אינה מוסכמת ,ולא נפסקה להלכה
– הגמרא במקום מספרת שר' יוסף
התבטא על דברי ר' הלל בביטוי יוצא
דופן בחריפותו "שארי ליה מריה לר'
הלל ]= ימחול לו הקדוש ברוך הוא
שאמר דברים אשר לא כן[" .גם החתם
סופר )יורה דעה תשובה שנו( כותב
במפורש" :האומר לית משיח וקים ליה
כרבי הלל ,הרי הוא כופר בכלל התורה,
דכיילי אחרי רבים להטות ,כיון שרבו
עליו חכמי ישראל ואמרו דלא כוותיה
– שוב אין אדם ראוי להימשך אחריו".
וכך הרמב"ם אכן פוסק )הלכות
מלכים ,פרק י"א( ,ומתבטא בפירוש
'מי שאינו מאמין בו' – במלך המשיח,
ומביא על כך את הפסוקים מפרשת
בלק "אראנו ולא עתה וכו'" ,שבהם
מרומז על מלך המשיח כבן אדם,
בהשוואה לדוד המלך.
על מנת להבין מדוע אכן מוכרחים
לומר שמשיח יהיה בשר ודם ,עלינו
להסביר שני עקרונות יסודיים ביהדות:

24

17/01/2012 00:25:38

 (1תפקידו של צדיק (2 ,פירוש המושג
'גאולה'.
אדמו"ר הזקן מלמד אותנו בספר
התניא )שער היחוד והאמונה פרק ה'(,
שהצדיקים ירדו לעולם בגלל רחמיו של
הקדוש ברוך הוא על העולם – "ראה
שאין העולם מתקיים שיתף בו מדת
הרחמים ,דהיינו התגלות אלוקות על
ידי צדיקים .". .
המאבק שאנו בני האדם חווים בכל
יום ובכל רגע ,נובע מהעובדה שלכל
אחד מאתנו יש 'זהות כפולה' .יש לנו
את הנפש האלוקית ,שכל מאווייה
מסתכמים בלעבוד את ה' ,ויש את
הנפש הבהמית שרוצה ליהנות מכל
התענוגים הגופניים .מטרתו של האדם
עלי אדמות היא לעבוד את ה' למרות
המאבקים והפיתויים של העולם הזה.
עבודה זו גורמת לה' עונג רב.
לעומת זאת ,לצדיקים אין נפש
הבהמית ,ולכן אין להם מאבק.
מטרתם בעולם היא לא עצמם ,אלא
לעורר אותנו להשתנות ולעבוד את ה'.
כשאנו רואים אדם כמונו ,שכל כולו
מוקדש לעבודת ה' ,זה משפיע עלינו
להתחיל לעבוד.
דמיינו לעצמכם עיר שכל האנשים
בה הולכים על ידיהם ועל רגליהם.
ראשיהם מופנים אל הקרקע ,אבל הם

חושבים שזה נורמלי .יום אחד ,בא
לשכונה בחור חדש ,שהולך על רגליו
במקום על ראשו .ראשו מעל לבו ,ואת
עיניו נושא השמימה .בהתחלה ,אנשים
ילעגו לו .אבל לאט לאט הם יקלטו
שגם להם ישנה היכולת המופלאה
להגביה את עצמם ממצב בהמה למצב
אדם .הנמשל ברור.

מהי גאולה?
גאולה היא חירות .ההגדרה
האמיתית של חירות ,היא לא לעשות
מה שאני רוצה לעשות .זוהי חירות של
בהמות .עבור האדם ,חירות אמיתית
משמעותה להיות חופשי לבטא ולמלא
את הפוטנציאל האמיתי שלי .מוזיקאי
אמיתי יכול להרגיש יותר חופשי כאשר
הוא מנגן בכלא ,מאשר הוא בשדה
פתוח אך ללא הגיטרה.
המציאות האמיתית של העולם
היא העובדה שהוא גן ה' .מקום שבו
אלוקות מתגלה ומתבטאת .במשך
הגלות ,השכינה נעלמת וחבויה אך
כאשר יבוא משיח ,העולם יהיה חופשי.
עבור העולם בכלל ,בא החופש
האמיתי מהחירות האמיתית של
הנשמה בעולמה הקטן – גוף האדם.
כאשר העם היהודי חופשי בעצמו,
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על ידי שהוא מגלה את מציאותו
האמיתית – גאולה פרטית – זה מביא
לחירות האולטימטיבית לכל הבריאה
– גאולה כללית.
זוהי הסיבה שאנו זקוקים דווקא
למשיח בן אנוש .משיח הוא 'האיש
החופשי' האמיתי וכשמסתכלים על
משיח ,רואים את הנשמה מקרינה על
הגוף .דבר זה מעורר אותנו לשחרר
את עצמנו ,ולהביא גאולה וחירות
לכל הבריאה .רק חשבו כמה אנשים
חזרו בתשובה על ידי ראיית הרבי מלך
המשיח ,ולו לכמה רגעים?!

משיח – דרישות התאמה לתפקיד
לפני שאנו דנים על דרישות
התפקיד ועל כישוריו של משיח ,אנחנו
חייבים לדעת דבר אחד :בכל דור,
ישנו בן אדם שהוא מוכשר דיו על מנת
להיות משיח .אדם זה יכול להיות
צדיק נסתר ,עובד ה' בהצנע ,שאפילו
אינו יודע שהוא המשיח הפוטנציאלי.
אם הדור זכאי ,השם יגלה בו את 'רוחו
של משיח' ,והוא יתחיל את הפעולות
שמשיח צריך לבצע במטרה לגאול את
עם ישראל .הדבר הזה מפורש בכמה
וכמה ראשונים ואחרונים.
כך למשל כותב החתם סופר )חושן

משפט ח"ו ,תשובה צ"ח(" :כמו שהיה
משה רבינו עליו השלום ,שהיה הגואל
הראשון ,הזקין שמונים שנה ולא ידע
ולא הרגיש בעצמו שהוא יהיה גואל
ישראל ,ואפילו כשאמר לו הקדוש
ברוך הוא לך כי אשלחך אל פרעה ,מכל
מקום סירב ולא רצה לקבל על עצמו,
כן יהיה אם ירצה השם הגואל האחרון.
ומיום שחרב בית המקדש ,מיד נולד א'
הראוי בצדקתו להיות גואל ,ולכשיגיע
הזמן יגלה אליו השם יתברך וישלחו
ואז יערה עליו רוחו של משיח הטמון
וגנוז למעלה עד בוא .וכאשר מצינו
בשאול אחר שנמשח באה עליו רוח
מלמעלה ורוח הקודש אשר מלפנים לא
הרגיש בעצמו ,כן היה בגואל הראשון
וכן יהיה בגואל האחרון ,והצדיק הזה
בעצמו אינו יודע".
כשמשה רבנו נולד ,הבית התמלא
באור .הוא נולד מהול .אנשים באזור
ידעו והבינו שהוא מועמד פוטנציאלי
להיות הגואל שיוציא את כלל ישראל
במצרים .הוא התעסק בענייניו
הפרטיים והיה רועה צאן עד גיל ,80
עבד את ה' בעצמו כפי שמצא לנכון .עד
שביום בהיר אחד ,בעודו מהלך במדבר
הלוהט התגלה אליו ה' בסנה בוער,
והטיל עליו את התפקיד לגאול את עם
ישראל .רק אחר כך ,משה רבינו התחיל

להתערב ולפעול )עשרת המכות ,חיזוק
האמונה של בני ישראל ועוד( כגואל של
כלל ישראל.
אבל עדיין ישנם מספר כישורים
שמשיח חייב בהם .אם נראה אדם,
המבטיח )ודורש( לאנשים שסביבו ,ואף
נוהג כאילו הוא המשיח ,איננו יכולים
להאמין לאחד כזה ,עד שהוא עומד
בכמה דרישות סף בסיסיות .דרישות
אלו מתוארות על ידי הרמב"ם )הלכות
מלכים ,פרק י"א הלכה ד(" :ואם יעמוד
מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק
במצוות כדוד אביו ,כפי תורה שבכתב
ושבעל פה ,ויכוף כל ישראל לילך בה
ולחזק בדקה ,ויילחם מלחמות ה' –
הרי זה בחזקת שהוא משיח" .אם
נתבונן נגלה כי יש חמש דרישות סף ,על
מנת שנכיר בו כמשיח:
" (1יעמוד מלך" – הצדיק
הזה חייב להיות "מלך" .אין הכוונה
למלך במשמעות המילולית של הדבר,
כאשר אנו מדברים על יהודים בגלות.
הרמב"ם כותב לנו כי משיח הינו מנהיג
יהודי אמיתי ,לא של קבוצה מסויימת,
אלא של כל עם ישראל" .ואם יעמוד
מלך מבית דוד – היינו שהוא כבר מלך"
)ש"פ תזריע מצורע תנש"א ,הערה .(66
המשך בעמוד 23
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רבי שמעונ'לי מספר על עליית הנשמה של רבינו הזקן" :הרב בעל התניא ה

סיפורי הגאון
על בעל התניא
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יא הרגיש בסכנה זאת וניתק בחוזק גדול את ידיהם ונתפרדה ההתקשרות"
רבי שמעונ'לי ז'ליחובר הרבה לספר סיפורים חסידים לבחורי
ישיבת חכמי לובלין ,ביניהם הרבה לספר על אדמו"ר הזקן
בעל ה'תניא' – הספר אותו חיבב ואותו הורה לתלמידיו ללמוד
שוב ושוב • לקראת כ"ד בטבת ,יום ההילולא של אדמו"ר
הזקן ,מוגשים בזה סיפורים מופלאים ולא מוכרים אודות
אדמו"ר הזקן ונכדו אדמו"ר הצמח צדק • חלק שלישי ואחרון
מאת שניאור זלמן ברגר

ב

הקודמים,
ם,
שני חלקי הכתבה
סקרנו את תולדות חייו ל
של
ב
בקרב
ר' שמעונ'לי ופעולותיו
ן,
האחרון,
תלמידיו .בחלק זה
ה
כאלה
נביא סיפורים חסידיים שסיפר,
שיש בהם הקשר חב"די.
בספר 'אלה אזכרה' מסופר ל
על
ר
כמספר
תכונה זו בר' שמעונ'לה
סיפורים חסידיים:
י
סיפורי
"הוא היה מספר מופלא של
ה
בצורה
חסידים והיה משלבם בשיחותיו
מקסימה ובלווית חן מקורית  ..ק
חלק
חשוב מפעולותיו בישיבה היו שיחותיו,ו,
ם
שהיה משמיען לפני התלמידים כשם
שהיה כמעיין הנובע בענייני הלכה ,כןן
היה רענן ועסיסי בשיחותיו שהיו צירוףף
נאה של מוסר וחסידות .הוא לא היה
נואם ,והדרוש המודרני היה זר לו .אף
על פי כן ,כל שיחה ושיחה שלו הייתה
בגדר מלאכת מחשבת ,בין מבחינה
לשונית ובין מבחינת התוכן .היה
עוצם עיניו ,כבשעת תפילה ,פיו היה
מפיק מרגליות ושיחותיו היו מציתות
אש בלבבות שומעיו הצעירים" )אלה
אזכרה ע' .(47
הסיפורים המובאים להלן ,הינם
סיפורים שסיפר בהקשר חב"ד.
חשוב לציין כי לא נעשו השוואות בין
הסיפורים כפי שהובאו בשמו לבין
מקורות חב"דיים ואחרים ,ולכן יתכנו
גרסאות אחרות לסיפורים אלו.

עליית נשמה של אדמו"ר הזקן
על הגאון הקדוש בעל התניא אמר
כי היקף מוחו הגדול זה ללא השגה

הגאון רבי שמעונ'לי ז'ליחובר

לאדם כמותנו .פעם אחת הסכימו
תלמידי המגיד הגדול ממזריטש,
לעשות עליית נשמה לעולם עליון מאוד,
ומשם להמתיק הדינים והמחלוקת
המשתלשלים למטה בעולם הזה על
תלמידי הבעש"ט זי"ע .נבחרו לזה
שלושה קדושי עליון :רבי מנחם מענדל
מויטבסק )אינני זוכר בודאי שמו של
השני אבל קרוב שהיה זה רבינו הקדוש
מוה"ר אברהם הכהן מקאליסק(
השלישי היה הגאון בעל התניא ז"ל.
ידיהם יהבו זה לזה כדאיתא באדרא
רבא קדישא ,והתקשרו בנשמותיהם
לעלות לפני אור העליון בחיבת הקודש.
אבל העליה הזאת בקרבתם לפני ה'
נהייתה להם לנעימות ערבות מתיקות
גדולה קרוב ממש אל כלות נפשותם.
הרב בעל התניא הרגיש בסכנה זאת
וניתק בחוזק גדול את ידיהם ונתפרדה
ההתקשרות והעליה.

והוסיף רבינו ]ר' שמעונ'לי[ ...
שלבעל התניא היה היקף מוח כל כך
גדול עד שבתוך עצם המתיקות העליה
הרגיש גם כן הסכנה של כלות הנפש.
גם כי הוא היה בעל כוח גדול בגבורה,
ונשאר לו כוח בתוך אמצע הערבות
וכלות הנפש לנתק הקשר ולבטל
העלייה.
לא ביאר רבנו הדברים אלא כך
סיפר ,הדברים הללו שמעתי ממנו ז"ל
בתוך יתר התלמידים שעמדו אז לפניו.
התלמידים התחילו לשאול על
דבר הפירוד שנעשה בין רבינו הקדוש
הכהן הגדול מקאליסק זי"ע ובין הגאון
הקדוש מלאדי ז"ל ולא רצה להרחיב
בזה .רק אמר בצחוק "מה נפקא מינה
במעשיות הללו לענייני עבודה ,איזה
שלוחים דנחתו מהתם להכא ,איזה
מין אשמות ואיזה מין עדות שגבו ועשו
פירוד בין אנשים גדולים כמותם לפי
שעה שהרי ברית כרותה וכו' ,וזאת
וכדומה לזה אין לדבר אחר כך עוד מזה
אבל עלינו לידע כי כולם היו אהובים
כולם גיבורים ,כולם קדושים ,זכותם
תגן עלינו" )נהרי אש ע' רלה – רלו(.

אתה הראית
בליל שמחת תורה היה משוחח
עמנו ]התלמידים בישיבת חכמי לובלין[
מן גדולת רבנו מרן ר' מנחם מענדל
מוויטבסק זי"ע.
סיפר כי פעם אחת נתאחר מרן
מויטבסק ז"ל לבוא לומר 'אתה הראת
לדעת' והמתינו הרבה .ביקשו את
הגה"ק בעל התניא ז"ל לשאול סיבת
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המשיח במהרה בימינו )נהרי אש ע'
רמו(.

הלכות תלמוד תורה
– לכל נפשות ישראל

התניא ]מהדורה ראשונה[ "זה ספר מגן עדן"



ידוע שהמגיד הקדוש מקוז'ניץ זי"ע ,למד כל יום פרק תניא
בתפילין דר"ת .פעם אחת היה אצלו הרה"ק מסטאלין זי"ע
והתפלא על זה .אמר לו המגיד הקדוש זי"ע" :תדעו כי המחבר הזה
ביכולתו לומר תורה בפני משיח צדקנו".
האיחור הנמשך הרבה .אמר לו מרן
רמ"מ זיע"א "קשה עלי לומר 'אתה
הראת' ,כי הפירוש של 'אתה הראת'
לראות בגילוי אלוקית מה שאפשר
לכלול עם הדעת' ,אתה הראת' לנו
לדעת – השי"ת מראה לנו את הבחינה
מה שאנו משיגים בדעת ,אבל לא כן
עמדי ,אני רואה הרבה יותר מן מה
שאני יודע .וקשה לפניי לומר 'אתה
הראת לדעת'.
ענה לו הגה"ק בעל התניא כי כל
הבריאה היא ענין אחד ומה שישנו
ברוחניות ,כן יש לזה דוגמה בגשמיות,
כשאדם עומד במקום אחד בהכרח
שראייתו תהיה הלאה ממנו ורואה
ומביט יותר מן מקום מצבו ,הפירוש
הוא 'אתה הראת לדעת' שהראיה
מתקדמת אל בחינת דעת.
בזה נחה דעתו של מרן רמ"מ ובעוד
מעט בא אל הקפות והתחיל 'אתה
הראת' )נהרי אש ע' ר(.
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רשב"י והבעש"ט
הזוהר הקדוש נתגלה דווקא
במערה – גלות של רבי שמעון בן יוחאי
י"ג שנה עד שנתהווה בבשרו בקעים
וסדקים .זו היתה ההכנה להתגלות
האור של פנימיות התורה בזוהר
הקדוש.
כן הבעל שם טוב היה מתחבא
שנים רבות בהרים שבין קיטוב וקאסוב
קודם התגלות אורו של הבעש"ט
הקדוש ותלמידיו הקדושים זי"ע.
בגלות האחרון הארוך הזה והמר
הזה שלא היה גלות כמותו בכל
הגלויות הקודמות ,זאת הכנה אל
אורו של משיח צדקנו ירום ונשא וגבוה
מאוד ,שכל העולם נברא בשבילו ,וירא
אלוקים את האור כי טוב זה אורו של
משיח ,ומפני שאור הנצחי הזה לא
האיר עוד בכל הזמנים הגלות הזה
שהוא הכנה אליו גם כן עוד לא היה
לעולמים החבלים הנוראים ללידת

בשולחן ערוך של הרב מלאדי
הלכות תלמוד תורה ,שסידר על פי
פקודתו של המגיד הגדול והקדוש
מראוונא זי"ע ]הוא המגיד ממזריטש[
זי"ע ,והדפיס הלכות תלמוד תורה
קודם לכל שאר השולחן ערוך ,ישנן
הלכות בסדר לימוד התורה נוגעים
לכל חלקי נפשות ישראל ,כי אין שורש
נשמה דומה לחברו בדבר קיבול דברי
תורה לתוך נפשו .ישנן נשמות גבוהות
המוכנים לקבל חלק גדול מדברי תורה
וישנם נפשות הבלתי מוכנים בשורשם
לקבל חלק גדול כמו זה .כמו כן ישנם
נשמות משורש גבוה מאוד מאוד מוכן
לקבל כל התורה כולה בעומק עומקה.
כן ישנם נפשות שלחלקם מגיע רק
פשטות התורה הנגלית וישנם נשמות
כוללים הכל גם בפנימיות סודות
התורה ,כמאמרם ז"ל מהם בעלי
מקרא מהם בעלי משנה מהם בעלי
תלמוד ,הכל בסדר הנסתרות של אדון
כל הנשמות רבון כל המעשים.
הרב זי"ע בהלכות תלמוד תורה,
קיבץ כל מאמרי חז"ל בענין לימוד
התורה בביאורם בביאור פרטי לכל
חלקי נפשות ישראל מה שיכולים
להשיג שזאת חיוב להם בלימוד התורה
)נהרי אש ע' רמו(.

בשמים הכריזו על צורת האותיות
כן ציוה המגיד שהרב מלאדי ז"ל
יברר הלכות כתיבת צורת האותיות
בספר תורה תפילין ומזוזה.
ישנן דעות חלוקות באופן צורתם
וכתיבתם ,כשהשלים הרה"ק מלאדי
את זה ,הזדמן דבר שעבר דרך עיר
פשעווארסק שם גר הרה"ק ר' משה
מפשעווארסק )מתלמידי הבעל שם
טוב( שהיה סופר סת"ם כנודע ,והרה"ק
מלאדי בא לבקרו כי נודע לו גדול
קדושתו של מהר"מ משעווארסק ז"ל.
כשבא אצלו ראה אותו כותב תפילין
בצורת אותיות ממש כמו שבירר
הוא אחרי יגיעה גדולה בעומק דברי
הפוסקים והיה זאת לפלא אצלו .ושאל
את הרה"ק מפשעווארסק אם תמיד
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היה כותב צורות האותיות באופן זה,
ה,
ענה לו הרה"ק מפשעווארסק כי א
לא
ו
עכשיו
היה כותב כן מקודם ,אלא
מקרוב שמע כי בשמים הכריזו ל
על
ל
התחיל
צורת האותיות באופן זה ,לכן
ה
בשעה
כך לכותבם .הזמן היה מכוון
שגמר הרב ההכרעה )נהרי אש ע' -
רמו-
רמז(.

עומק הדברים מתגלים
הברור
ר
היה מפליא את ההסבר
הנמצא ב"תשובות צמח צדק" ע,
זי"ע,
ואמר שישנן שני מיני הסברים ,ו
כמו
שישנן שני אופנים לחפור בור של ם
מים
ם
המים
חיים :או לחפור בעומק מקום
ר
לחפור
עד למצוא המים קולחים ,או
סביב מן הצדדים לסלק כל העפר ד
עד
ם
מאליהם
שהמים ממילא יתגלו וצפים
על פני הארץ.
ה,
להלכה,
ה"צמח צדק" בתשובות
ם
הדברים
חופר סביב סביב עד שעומק
מתגלים ומובנים לאמיתם .זאת א
היא
דרכו בתשובות להלכה )נהרי אש ע'
רלב(.

לומר תורה בפני משיח
הקדוש
ש
אמר כי ידוע שהמגיד
מקוז'ניץ זי"ע ,למד כל יום פרק א
תניא
ו
אצלו
בתפילין דר"ת .פעם אחת היה
הרה"ק מסטאלין זי"ע והתפלא על ה.
זה.
אמר לו המגיד הקדוש זי"ע" :תדעו י
כי
המחבר הזה ביכולתו לומר תורה י
בפני
משיח צדקנו" .ועוד אמר" :התניא ה
זה
ספר מגן עדן" )נהרי אש ע' רלב(.

כל הגה
כשהיה רבנו הקדוש מברדיטשוב
אצל המגיד הגדול במזריטש זי"ע ,כתב
כל הגה שיצא מפי המגיד הגדול ז"ל.
כשאמר תנו לי את מקלי ]מקל הליכה[,
היה כותב זאת על ספר; כשאמר צריך
ללכת להתפלל – כתב זאת על ספר,
וכן כל דבר ודבר .ואמר ר' שמעונ'לי
כי הספר הזה היה גבוה מאוד מעלמא
דאתכסיא כיון שכל דברי המגיד הגדול
ז"ל היה בהם ייחודים גבוהים נעלמים.
הספר הזה נשרף בשרפה שהייתה
בברדיטשוב ,והוסיף אולי היה זה כיוון
שבעולם לא היו מבינים מה שכתוב
בו ואין השגות הללו שווים לכל נפש
לראות גודל הקדושה שיש בהם )נהרי

"הצמח צדק" – חופר סביב עד שעומק הדברים מתגלים



ישנן שני מיני הסברים ,כמו שישנן שני אופנים לחפור בור של מים
חיים :או לחפור בעומק מקום המים עד למצוא המים קולחים,
או לחפור סביב מן הצדדים לסלק כל העפר עד שהמים ממילא יתגלו
וצפים מאליהם על פני הארץ .ה"צמח צדק" בתשובות להלכה ,חופר
סביב סביב עד שעומק הדברים מתגלים ומובנים לאמיתם .זאת היא
דרכו בתשובות להלכה
אש ע' רלב(.
)מסיפור זה למדים עד כמה
חשוב לדעת את הנהגות הרבי ,כפי
אשר תיעדו החסידים במשך השנים,
במכתבים ,ובדור האחרון בקבצי 'בית
חיינו – המלבה"ד(.

בין ה'מתנגד' ליהושע בן נון
כשנשתחרר רבינו הגדול מלאדי
מהתפיסה בפטרבורג ,על פי טעות
נסתבב הדבר שהלך אל תוך ביתו של
'מתנגד' תקיף .הלה סגר אותו בביתו
ולא הניח להרה"ק בעל התניא לצאת
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אל
עד שיבטיח לו שלושה דברים ,לילך ל
גאון אחד מפורסם בדורו להתווכח ו
עמו
ק
הרה"ק
על ענין חסידות הבעש"ט זי"ע.
ם
לקיים
ז"ל הבטיח לו ,וכן היה מוכרח
ר
בעיר
הבטחתו .הגאון הנ"ל היה רב
ק
והרה"ק
קטנה )ורבינו לא פירש שמו(
ע
בשבוע
מלאדי בא שמה ביום ה'
בהסתר והסתובב בבית המדרש ש
ואיש
לא הכירו .אמנם הגאון אב"ד ראה ת
את
ת
בבית
האברך האורח הזה המסתובב
המדרש והכיר בו כי אינו סתם ר
עובר
אורח ,והזמינו לביתו על סעודות ת
שבת
קודש.
ק
הרה"ק
בתוך הדברים גילה לו
ד
המגיד
מלאדי כי הוא משתייך לתלמידי
.
ז"ל.
ממזריטש וחסידות הבעש"ט
ד
מאוד
הגאון האב"ד היה גדול בתורה
ה
כבחמורה
וחרד לדבר ה' ,זהיר בקלה
ולא פסיק פומיה מגירסא; ושאל ת
את
ת
חדשות
בעל התניא למה לכם להנהגות
ולמה לכם כל הענין של חסידות ,ם
האם

בטהרה וקדושה בעת הדיבורים של
תורה ותפילה ,איך להיות מקושר בכל
פעולותיו עם יחידו של עולם ,אבל אין
שום דבר חדש בנוגע למעשה המצות
ומעשי לימוד התורה ותפילה וזהירות
במעשה מן כל חטא .העניין של חסידות
הוא רק התגלות הפנימיות וקשר
הקדושה העליונה בנפש כל חד לפי
שורשו.
הגאון אב"ד פטרו לשלום) .נהרי
אש ע' רלו-רלז(.
]יש לציין כי בחב"ד הסיפור מוכר
בהקשר למאסר השני של אדמו"ר
הזקן ,וזוהי גירסת 'בית רבי' )בלה"ק
ע' לח( על שחרור במאסר השני ,ובספר
תולדות אדמו"ר הזקן )ח"ג ע'  (753יש
גירסא אחרת לחלוטין אודות השחרור
במאסר השני – ש.ז.ב.[.
הלכות תלמוד תורה
– לכל חלקי נפשות ישראל



ידוע שהמגיד הקדוש מקוז'ניץ זי"ע ,למד כל יום פרק תניא
בתפילין דר"ת .פעם אחת היה אצלו הרה"ק מסטאלין זי"ע
והתפלא על זה .אמר לו המגיד הקדוש זי"ע" :תדעו כי המחבר הזה
ביכולתו לומר תורה בפני משיח צדקנו".
אין די לכם בשמירת המצוות כהלכתן
בדקדוקיהן ולהיות נזהר מביטול תורה
ולא להתעסק בתענוגי עולם הזה כמו
שנהגו אבותינו?!
ואמר לו הרה"ק מלאדי ,הלא
כבוד תורתו הקדושה לומד כל היום
וכל הזמן שאפשר לו? וענה לו הן.
הלא כבוד תורתו נזהר מן לשון הרע
ודברים בטלים וכל איסורי התורה
קלים וחמורים? וענה לו הן .הלא
כת"ה בודאי מניח תפילין ויושב בסוכה
ועושה כל מצות התורה? וענה לו הן.
אם כן ,יאמר נא כבוד תורתו מה חילוק
בין כבודו ויהושע בן נון ,בודאי יהושע
בן נון לא הניח תפילין אחרים מן אלו
שמניח כבודו; בודאי יהושע בן נון לא
ישב בסוכה שלוש פעמים בשנה ,גם לא
אכל מצה אלא בט"ו בניסן כמו שכבודו
אוכל ,וכי ישנו איזה חילוק בין הנחת
תפילין של כבוד תורתך ובין התפילין
שהניח יהושע בן נון הלכה למשה
מסיני?! הסוכה היא זאת הסוכה
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בעצמה וכי ישנו איזה חילוק בין ישיבת
סוכה של כת"ה ובין ישיבה סוכה
של שמואל הנביא?! הלא כל המצות
התורה שכת"ה מקיים במעשה ,הם
בעצמם מצוות התורה שנתקיימו על
ידי הנביאים ואנשי כנסת הגדולה.
ענה לו הגאון שאינו יודע ההבדל.
אמר לו הרה"ק מלאדי ,ירשה לי
כבוד תורתו להסביר החילוק :המעשה
של הנחת תפילין זאת המעשה הוא
כמו שעשה יהושע בן נון; המעשה של
ישיבת סוכה כזה בדיוק המעשה שעשו
הנביאים ואנשי כנסת הגדולה .החילוק
ישנו רק בדביקות וקדושה העליונה,
היחודים בעולמות עליונים שהיו
בהנחת תפילין של אנשי כנסת הגדולה
והנביאים ובין מעשה הנחת תפילין
של כבוד תורתו ,אלה המה הגילויים
של חסידות הבעש"ט ,איך לזכות את
פנימיות הקדושה והתקשרות הנפש
בדביקות עליונה כל חד לפום שיעורא
דיליה ושורש הנפש בסדר אדון כל
הנשמות; איך לזכות אל עבודת הלב

הוא למעלה ואני למטה
דיבר על גודל קדושתו של
רבינו הקדוש מרוז'ין זי"ע .אחד מן
התלמידים הזכיר כי רבים אומרים
שנתנו פתקאות להרה"ק מרוזין כבר
בהיותו תינוק קטן ,ואמר רבינו כי
זאת אפשר ,כי נשמה גבוהה מעולם
האצילות אינה צריכה עוד תיקון
לעצמה בעולם הזה ,רק ירדה לתקן
אחרים ,והיא בקדושתה מיום בואה
לעולם.
סיפר רבינו שמעונ'לי ,כי הגאון
ר' יצחק אייזיק זצ"ל היה תלמיד של
הרה"ק מלאדי בעל התניא )ואמר עליו
כי יש לו הצורה של גאון וצדיק יחדיו(,
והיה אבד"ק האמעל ,מחבר ספר
הקדוש 'חנה אריאל' ,ונודע בעולם בשם
ר' אייזיק'ל האמלער זי"ע .נסע גם כן
אל הגה"ק בעל צמח צדק זצ"ל והיה
נכבד מאוד אצלו.
פעם אחת שלח אותו ה"צמח צדק"
ז"ל אל רבינו הקדוש מהר"י מרוזין
זי"ע עם איזה שליחות נסתרה ,והרגיש
שמא ישאל לו הרה"ק מרוז'ין על איזה
תורה ששמע מן ה"צמח צדק" זי"ע,
ולזאת הכין עצמו עם ענין גבוה ששמע
מן ה"צמח צדק" ז"ל.
דרכו של הגה"ק ר' אייזיק'ל
האמלער ז"ל לילך לטבול בעש"ק
תיכף אחר חצות היום וללבוש בגדי
שבת בהכנה גדולה לקבל קדושת שבת
מלכתא בהתלהבות עצומה .גם כשבא
עם השליחות אל רבינו הקדוש מרוזין
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עש"ק
ק
זי"ע ,נהג כן .כמנהגו הלך ביום
י
בגדי
לטבול תיכף אחר חצות ולבש
ה
עצומה
שבת קודש והתעמק בדביקות
בקדושה קודם שנכנס אל רבינו ק'
הק'
מרוז'ין זי"ע.
הגה"ק ר' אייזיק'ל האמלער ל
זצ"ל
מסר השליחות אל רבינו מרוזין ל,
זצ"ל,
ושאל לו גם כן אם יודע איזה ן
ענין
"
צדק"
בתורה מה ששמע מן ה"צמח
זי"ע .ר' אייזיק זצ"ל חזר לפניו ה
איזה
ו
אומרו
מאמר עמוק והתלהב מאוד בעת
ה
השעה
הדברים הללו ,אבל ראה כי
ש
ממשמש
מאוחרת וזמן שבת קודש
ובא ,הרה"ק מרוזין יושב ומעשן ת
את
ק
דוחק
מקטרתו ובלתי נחפז כלל מן
השעה.
ה,
הדלקה,
כמה דקות קודם זמן
ו
מקטרתו
הניח רבינו הקדוש מרוזין את
ואמר בקול" :שבת!"
הוסיף הגה"ק ר' אייזיק'ל האמלער
ואמר ,שאחרי כל ההכנות לקראת בוא
יום השבת ולאחר כל ההתלהבות בעת
אמירת התורה של ה"צמח צדק" זצ"ל,
הרי כששמע מפי רבינו הקדוש מרוז'ין
את תיבת "שבת"" ,ראיתי כי הוא
למעלה ואני נשארתי למטה" )נהרי אש
רלח-רלט(.

הארון עומד מעצמו
בי"ט כסלו בישיבת חכמי לובלין
סיפר:
כשנסתלק בעל התניא זצ"ל בעיר
פייענא ,לא היה שם בית הקברות
]יהודי[ על כן שכרו מרכבה רתומה
לסוסים כדי לנסוע להאדיטש.
]הנכדים[ הרה"ק ה"צמח צדק"



זצ"ל בעיר פייענא ,ללא היה שם בית
כשנסתלק בעלל התניא "ל
ל
הקברות ]יהודי[ על כן שכרו מרכבה רתומה לסוסים כדי לנסוע
להאדיטש] .הנכדים[ הרה"ק ה"צמח צדק" והרה"ק נחום נייעז'ינער
נסעו עם הארון .היות ששרר אז קור גדול ,על כן בכל עת שעברו דרך
בית מלון )קרעטשמע( נכנסו לשם להתחמם קצת .בתחילה נכנס
אחד והשני נשאר לשמירה ואחר כך נתחלפו.
והרה"ק נחום נייעז'ינער נסעו עם
הארון .היות ששרר אז קור גדול,
על כן בכל עת שעברו דרך בית מלון
)קרעטשמע( נכנסו לשם להתחמם
קצת .בתחילה נכנס אחד והשני נשאר
לשמירה ואחר כך נתחלפו.
כשהגיע זמנו של ה"צמח צדק"
לצאת לשמירה ,ראה פתאום שהארון

של הנפטר הק' זקוף ועומד ,והסתכל
תחת המרכבה וראה ש'דבר אחר' נמצא
שם .גירש את הדבר האחר ואחר כך
השכיב את הארון ,ואחר כך הוצרך
לעורר את ר' נחומ'טשע שנתעלף מזה,
כשראה איך שהארון עומד מעצמו
)נהרי אש ע' רצ .בשם תלמידו הרב
שמואל מרגליות(.

till
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בפעם השניה בהיסטוריה :נשי ובנות ישראל מקבלות את מלכות בית דוד – ו

קבלת פנים
למשיח צדקנו
עשרים שנה חלפו מאותו ערב מרעיד-לב ,אשר רוב פרטיו
עדיין לא ידועים בקרב הציבור • הברכות ,העידודים,
המענות המופלאות ומענה הרבי על שידורו של מעמד
זה ל 129-מקומות ברחבי העולם • ההוראה היוצאת-דופן
לנשי חב"ד בלונדון – ממנה עולה דרישתו של הרבי שליט"א
לעסוק בפעולות אלו של קבלת מלכותו • הסיפור המלא –
והמסקנות הברורות
סקירה מקיפה ומרתקת מאת :מ .פריד

"ו

המלך דוד זקן ,בא
בימים" .המלך ספון בביתו
ושוכב על מיטת חוליו.
באותו זמן ,היה מישהו
שכבר הכין את הקרקע ל"יום שאחרי"
ולטש את עיניו לכסא המלוכה ,הוא
לא הסתפק בלטישת עינים גרידא,
אלא החל בסדרת פעולות ממשיות
להשתלטות על הממלכה ולקבלת
הכרה ציבורית כממשיכו של דוד אביו.
הוא ניצל את הזמן הקשה ,כשהציבור
טרם ידע על ההוראה הברורה של
המלך ,ושום קול מחאה לא נשמע נגדו.
הוא החל להכין את טקס ההכתרה שלו
למלך ,עוד בחיי דוד...
באותם שעות גורליות ,נחלצה
אשה דגולה לפעולה .בת-שבע אם
שלמה – אותו הועיד דוד למלוך אחריו,
פונה לנתן הנביא ,אשר זכה לקבל את
הנבואה מפי ה' על המשך מלכות דוד
ע"י בנו שלמה .הם נכנסים למרתון של
פעילות קדחתנית לסיכול המזימה .יחד
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איתם התכנסו "הגיבורים אשר לדוד",
העקשנים נאמני המלך ,שעיניהם לא
הסתנוורו מברק הכסף והכבוד שהוצע
לכל מי שיצטרף לצד השני.
הם נכנסים אל המלך ומספרים
לו על המצב החמור ,דוד מבהיר את
הדברים מייד ונשבע לבת-שבע בה'
אלוקי ישראל כי בנה שלמה ימלוך
אחריו .ואז ,מגיע הרגע הגדול...
היא עומדת לבדה ,אל מול פני המלך
"ותאמר בת-שבע :יחי אדוני המלך
דוד לעולם" היא מכריזה את ההכרזה
שתיחרט באותיות זהב בהיסטוריה
היהודית ובדברי ימי מלכות בית דוד.
הרלב"ג מסביר במקום ,כי הכרזת
המלכות באה דווקא ממנה – כי היא
הייתה "יותר עצמית בזה" ,אפילו יותר
מנתן הנביא...
זוהי ההכרזה המבטאת את
האמונה בנצחיות מלכותו של דוד
המלך שנמשכת במלכותו של בנו
שלמה – עד לשלימות המלוכה בחולייה

האחרונה והמסכמת בשלשלת –
מלכותו של מלך המשיח הרבי שליט"א
מליובאוויטש ,שימלוך על העולם
כולו ויתקן אותו לעבוד את ה' ביחד,
בגאולה האמיתית והשלימה.
• • •
אלפי שנים חולפות מאז אותה
הכרזה .במוצאי שבת פרשת וארא,
אור לכ"ח טבת ה'תשנ"ב ,נראה כי
ההיסטוריה משחזרת את עצמה ,או
יותר נכון – מגיעה למטרתה והשלמתה
של קבלת מלכות בית דוד.
בבית הכנסת של הרבי מלך המשיח
שליט"א ,בבית משיח  ,770מתכנסות
אלפי נשי ובנות ישראל בשכונת
המלך – קראון-הייטס ,בכינוס מיוחד
שכותרתו" :סעודת קבלת פנים למשיח
צדקנו" .בערב זה ,הוכן כסאו של המלך
במקומו הקבוע בשולחן ההתוועדויות,
נישאו נאומים נלהבים על חשיבותה
של קבלת המלכות ,רגע השיא היה,
בעת שכל המשתתפות נעמדו יחדיו
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דוד – והפעם בשלימותה על ידי מלך המשיח

והכריזו בהתרגשות את אותה הכרזה
עתיקת-יומין – בגירסתה העדכנית:
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
לעולם ועד".
והמלך אישר ועודד ,בירך ושיבח
את הפעולה המיוחדת לקבלת פניו ואף
ציין את החגיגה הזו ,כמודל מצליח
ודוגמא לחיקוי – בסניפי נשות חב"ד
במדינות נוספות .ערב זה ,היה ללא
ספק פריצת דרך גדולה בנושא זה של
קבלת מלכותו של הרבי מלך המשיח
שליט"א והוא מהווה אבן דרך מרכזית
וחשובה בדברי ימי תקופת הזוהר
המיוחדת של שנות הנפלאות – בהם
זכינו להתגלות מלך המשיח ,טרם
הגאולה השלימה.
חגיגה זו ,היא כמו "בניין אב"
לשאר ה"תולדות מלאכות" בעבודה
עיקרית זו של קבלת פני משיח צדקנו.
במלאת עשרים שנה למאורע ,מן
הראוי לחזור אל אותם ימים ,ולבחון
מקרוב את יחסו המיוחד של הרבי

מלך המשיח שליט"א ,כמו גם את
המענות המופלאות והיחידות-מסוגן –
שהתקבלו ממנו בערב היסטורי זה.
את תיאור המעמד המרגש,
הנאומים חוצבי-הלהבות ,הכרזת
הקודש שהרעידה לבבות והמכתב
המיוחד שנשלח לרבי שליט"א בעיצומו
של הכינוס – תוכלו לקרוא בסקירה
המיוחדת ,המתפרסמת בגליון "עטרת
חיה" המצורף.
במסגרת זו ,נתמקד בעיקר במענות
אותם זכו הנשים לקבל באותה עת
– בקשר עם כינוס זה) .הבא לקמן
– על פי מה שפורסם בשעתו ב"בית
חיינו" ,גליונות  123 ,122 ,119ו,124-
ובמקומות רבים נוספים .כל המענות
לוקטו על הסדר ,יחד עם שאר המענות
בנושא זה – ב'הוספה' לספר הנפלא
"אגרות קודש גאולה ומשיח" בהוצאת
מערכת 'דבר מלכות לעם' ,ברוקלין נ.י.
ה'תשס"ח(

החתמות קבלת המלכות
חורף ה'תשנ"ב היה עונה לוהטת
בליובאוויטש .הרבי פתח את השנה
בסערה אדירה של משיח ,כאשר משבת
לשבת הולכים הביטויים ונעשים
מפורשים יותר ויותר .השיחות של
וירא ,חיי-שרה ,תולדות ועוד הלהיטו
את האווירה ,יצרו מתח אדיר של
ציפייה – וגל סוחף של פעילות לקבלת
פני משיח צדקנו נשיא דורנו ,היושב
ב 770-וכבר פועל בעולם ומבשר את
בשורת הגאולה.
כמו תמיד היו אלו נשות ישראל
שהקדימו לעשות .קבוצת נשים
חב"דיות בקראון-הייטס היוו את
'חוד החנית' של הפעילות ,בשיא המרץ
ובהתמסרות עילאית .הן לא הסתפקו
בפעילות הסברה כללית ,אלא הבינו
מהשיחות כי יש להתמקד על הגואל
בעצמו – הרבי שליט"א והפעילות
להכנת העולם לקבל את פניו.
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האירוע היה לשיחת היום בכל ריכוזי אנ"ש בעולם והביא
התעוררות אדירה לפעולות בעניני משיח וגאולה .הדי הערב
הזה ,המשיכו להכות גלים עוד זמן רב לאחר מכן .פירסומו ושידורו של
הכינוס לכל רחבי העולם הפכו אותו לאירוע כלל-עולמי לקבלת פניו
של הרבי ששמעו הגיע לכל פינה בגלובוס .ממקומות רבים שהשתתפו
בשידור ,החלו להגיע מכתבים ודיווחים לרבי שליט"א ,שגם עליהם
הגיב בתשובות וברכות נפלאות.
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בחלוקת ה'לעקאח' בהושענה
רבה ,עברה לפני הרבי קבוצה יוצאת-
דופן" ,מניין נשים" – עשר מנשות
חב"ד ,שהגישו לרבי מעטפה המכילה
חתימות של אנשים המקבלים עליהם
את מלכותו של הרבי שליט"א .דוברת
המשלחת אמרה" :אנחנו כאן ,מניין
נשים "עם קשה עורף" מבקשות
מהרבי שיתגלה לעין כל כמלך המשיח
ויוציאנו מהגלות מייד!" .בתגובה,
נתן הרבי דולר נוסף ואמר" :אמן,
הצלחה רבה ,בשורות טובות" והוסיף
"בשביל המכתב ,בשביל הפ"נ ובשביל
השמות" .עידוד וברכה זו נתנו את
הדחיפה הראשונה לפעילות קבלת
המלכות.

מפורט ,בו נכתבו הנושאים המרכזיים
שנידונו במהלכו ,ביניהם :הצורך
לעורר את מידת המלכות של המלך
על ידי קבלת המלכות; הכח המיוחד
והחובה של נשי ישראל בהבאת הגאולה
והחשיבות המיוחדת של המכתב
והחתימות .על דו"ח זה השיב הרבי:
"אזכיר על הציון עוד הפעם להמשך
הצלחה רבה ונפלאה בכל מכל וכו".
העידוד המפורש במענה האחרון
והברכה המיוחדת "להמשך הצלחה
רבה" בעניין זה – הביאו את הנשים
לעליית מדרגה בהמשך הפעילות
לקבלת המלכות – כשבמרכז הפעולות
תוכנן אותו ערב מיוחד.

הרבי עונה
"להמשך הצלחה רבה ונפלאה"

הרבי מאשר
את קיום הערב ופרסומו

בהמשך לכך ,נערך בראש חודש
מרחשוון כינוס מיוחד שמטרתו
המוצהרת היא :לעורר את העם
לקבלת מלכותו של הרבי ,בפרט על ידי
החתמות על ההצהרה לקבלת מלכותו.
ההזמנה לאירוע ,נשלחה לרבי שהואיל
להשיב עליה" :אביא את המצורף בזה
בעזרת השם על הציון .והזמן גרמא".
העידוד היה ברור – הרבי מציין בפירוש
ש"הזמן גרמא" – זהו הזמן המתאים,
הנכון והראוי לפעולות כאלו.
במכתב נוסף ששלחו ,כתבו הנשים
שהכינוס מתקיים בזכות ובעקבות
העידוד שניתן מהרבי לכך בהושענא
רבה .גם על מכתב זה ,הן זכו לתשובה
מעודדת מהרבי" :ויהא בהצלחה
רבה ,והזמן גרמא והענינים ,אזכיר
על הציון" .למחרת הכינוס ,בחלוקת
הדולרים ,הן ניגשו שוב לרבי והביאו
חתימות נוספות של קבלת המלכות.
לאחר הכינוס ,הכינו הנשים דו"ח

לקראת חודש טבת ,התקבלה
ההחלטה בארגון "נשי חב"ד" בקראון-
הייטס על עריכת כינוס מיוחד לנשות
השכונה והאיזור כולו שיתקיים בבית
משיח –  ,770שמטרתו המוצהרת:
קבלת פני הרבי מלך המשיח
והתעוררות מחודשת בפעולות לזירוז
הגאולה האמיתית והשלימה.
עוד בשלבי התכנון ,עם קבלת
ההחלטה על עריכת "סעודת קבלת
פנים למשיח צדקנו" ,דיווחו על כך
נשי חב"ד לרבי שליט"א – כשהתשובה
החיובית לא איחרה להגיע" :אזכיר
על הציון והזמן גרמא והענינים ויהא
בהצלחה רבה וכו'".
מאוחר יותר התקבלה ההחלטה
לא להשאיר את האירוע במסגרת
פנימית ומצומצמת ,אלא לפרסם
אודותו בעולם כולו .בעקבות כך הוחל
בפירסום האירוע המתוכנן ומשמעותו
המיוחדת בכל ערוצי התקשורת

והמדיה הכתובים והאלקטרוניים.
פרסומות וכתבות רבות פורסמו
בעיתונות הכללית שרעשה סביב
האירוע המתוקשר של קבלת מלכותו
של מלך המשיח.
בד בבד ,עמלו הנשים על התוכנית
לשידור האירוע באמצעות לווין
במוקדים רבים ככל היותר ,כדי לשתף
מספר מקסימלי של נשים שיזכו ליטול
בו חלק .מפת השידור החלה להתפרס
על פני ערים רבות בארץ הקודש וגם
למדינות שונות ברחבי העולם .השמועה
על הערב המיוחד התפשטה במהירות
הבזק ,וככל שנקפו הימים והתקרב
הערב הגדול ,זינק מספר המוקדים
ללמעלה ממאה מקומות שישתתפו
באירוע בשידור חי.
גם על פעולות פירסום האירוע
בעיתונות והתוכנית לשידורו ברחבי
העולם ,דווח לרבי בפרוטרוט .על
כך הגיע מענה נוסף וברכה מיוחדת:
"נתקבל ותשואות חן ותהא פעולה
נמשכת ובהוספה".

הרבי מקבל את אלבום הפירסום
העולמי ומגיב "מחיל אל חיל"!
מספר ימים חלפו ,ונשי ובנות חב"ד
הודיע לרבי על מקומות נוספים ברחבי
העולם ,שיארגנו גם הם 'מלוה מלכה'
רבתי במוצאי שבת קודש פרשת וארא,
במקביל לכינוס הגדול בבית משיח.
על ידיעה זו השיב הרבי באחד
המענות המיוחדים והמעניינים ביותר,
בה ציין גם את הזמן המתאים בשנה
זו:
"נתקבל ותשואות חן ותהא פעולה
נמשכת ובהוספה והזמן גרמא ,כנתינת
כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף
מוסיפין לו ,ובמיוחד ברכתו דהקב"ה
שתוספתו מרובה כו' .והזמן גרמא
– המשך דימי חנוכה ,והוספה מיום
ליום בנר מצוה ותורה אור כו' .בשנת
ה)י'( ת)הא( ש)נת( נ)פלאות( ב)כל
מכל כל ,בה( .אזכיר על הציון".
במכתב נוסף הודיעו הנשים לרבי,
כי הכינו למשתתפות בהתוועדות זו
חוברת תשורה מהודרת – "תורת
הגאולה" ,בה נלקטו רבות משיחותיו
של הרבי שליט"א בנושא הגאולה
וביאת המשיח .למכתב זה ,צירפו מעין
אלבום מיוחד שהוכן על ידם ובו לקט
כתבות עיתונות ,שפורסמו בכל רחבי
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תבל בקשר עם ההתעוררות וההכנות
למלוה-מלכה לקבלת פני משיח צדקנו.
על כל הנ"ל ענה הרבי מייד ברגע
הדיווח – בעיצומה של סעודת המלוה-
מלכה! – את התשובה הבאה:
"נכלל בהברכה למכתב הקודם
שהנ"ל המשך אלא שיהא בהליכה
מחיל אל חיל כיון שניתוספו עוד
ימים זכאין ופעולות זכאיות והפעולה
)היינו מעשה( עיקר כפסק דין תורתינו
הקדושה וביאורו בארוכה בדא"ח
אזכיר על הציון".
אחרי תשובות וברכות כל-כך
ברורות והדגשה מיוחדת על הפעולות
הזכאיות שהלכו וניתווספו –
למארגנות האירוע לא נותר כל ספק על
גודל הנחת רוח הנגרמת לרבי מעריכת
ערב זה ורצונו הקדוש להצלחתו
ופירסומו באופן הגדול והנרחב ביותר,
ההכנות נכנסו להילוך גבוה והתוכנית
יצאה לדרך...

המכתב המיוחד
בעיצומו של הכינוס...
על מהלך הסעודה והנאומים
המרגשים והמעוררים – נכתב בהרחבה
במוסף "עטרת חיה" המצורף לגיליון
זה.
בעיצומה של הסעודה ,פנו
נציגות הנשים במכתב לרבי ,בשם
כל המשתתפות בכינוס ב 770-וכל
המשתתפות באמצעות השידור – בכל
רחבי העולם ובשם כל בית ישראל
שמוכן ומצפה ברגע זה להתגלות המלך.
בין השאר ,נכתב שם כך:
"הוד מלכותו כבוד קדושת אדמו"ר
שליט"א מלך המשיח ,נשי ישראל
בכלל ונשי חב"ד בפרט ,מוכנות לקבל
את פני משיח צדקנו ולשמוע את דברי
כבוד קדושתו באופן של "תורה חדשה
מאתי תצא" בסעודה שערכו לכבודו,
ומתפללות שנזכה לגאולה האמיתית
והשלימה עם ענני שמיא וכו' תיכף
ומיד ממ"ש"
על מכתב זה השיב הרבי ,במענה
בו ניכר בבירור ההתייחסות לערב זה
כ"זמן מיוחד"" :וכל המברך מתברך
בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה
על העיקר ,ובמיוחד ברכה מיוחדת
בזמן מיוחד .אזכיר על הציון".
כאמור ,רגע השיא של הערב ,היה

תשובת הרבי על הדו"ח של שידור קבלת פני הרבי מלך המשיח על ידי נשי חב"ד

בזמן בו עלתה אל המיקרפון הרבנית
סימה אשכנזי מכפר חב"ד ,שפרצה
מעומק ליבה בהכרזת "יחי אדוננו"...
נרגשת ,כשאלפיים המשתתפות נעמדות
ועונות אחריה בקול אדיר שזיעזע את
כתלי בית הכנסת ,ויחד איתן בכל
נקודות השידור בעולם כולו – קיבלו
עליהן נשות ישראל את מלכותו של
הרבי שליט"א כמלך המשיח ודרשו את
התגלותו המיידית – נאו.
קהל הגברים ,האזין למהלך
הכינוס בשידור שהושמע ב'זאל הקטן',
אשר היה עמוס להתפקע בתמימים
ואנ"ש שהאזינו לו בקשב רב.
למחרת הכינוס ,במהלך חלוקת
הדולרים של יום ראשון ,ניגשו לרבי
מארגנות הכינוס ואמרו" :נשי ישראל
'עם קשה עורף' החליטו ללכת מחיל
אל חיל עד שיקבלו את הגאולה
בפועל ממש" .על כך ענה להם הרבי:

"בשורות טובות והצלחה רבה .ויהי
רצון שיתקיימו כל הברכות בקרוב
ממש" .לאחר מכן ,נתן לכל אחת
ואחת דולר נוסף באומרו שזה" :עבור
הכינוס".

מענה על דו"ח מהשידור!
כל ילד בליובאוויטש ,בטח שמע
על " W.L.C.C.מרכז שידורי חב"ד"
– אותו חדר מיוחד בירכתי הבניין,
שבמשך כל השנים העביר את שיחותיו
והתוועדויותיו של הרבי מלך המשיח
שליט"א בשידור חי לכל ריכוזי חב"ד
ברחבי העולם .החדר שבגודלו הוא קטן
מאד ,אך השפעתו הכבירה מתפרסת
על פני כדור הארץ כולו ,ודרכו מגיע
דבר המלך אל העם בכל מדינה ומדינה.
ניהולו ותיפעולו של מרכז זה,
הופקד בידיו של ר' חיים ברוך
גיליון מס‘ • 819
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הלברשטאם שבמשך שנים רבות עסק
בהפעלת השידורים .לאורך כל שנות
פעילותו ,נהג ר' חיים ברוך לכתוב
ולדווח לרבי בפרוטרוט על פעילותו
של חדר השידורים .בתום כל שידור,
הוא היה מכניס לרבי דו"ח מפורט
על השידור ,המקומות שהשתתפו בו,
מספר המשתתפים וכו' וכו'.
גם בסיום השידור של אותו ערב,
הוא ישב לכתוב לרבי דו"ח מפורט,
בו סיפר על הערב המיוחד ,שהועבר
בשידור חי ל 129-נקודות בערים
ומדינות ברחבי העולם ,שהשתתפו
באמצעות ה'הוק-אפ' בסעודת ה'מלוה
מלכה' .את כתיבת הדו"ח הזה ,הוא
פתח במילים הבאות" :כ"ק אדמו"ר
שליט"א מלך המשיח לעולם ועד!
דו"ח משידור של קבלת-פנים לכ"ק
אד"ש מלך המשיח ע"י נשי ובנות חב"ד
תחי'".
על דיווח זה נתקבל )ביום חמישי ד'
שבט( מענה הרבי שליט"א בזה הלשון:
"נתקבל ותשואות חן על הנחת רוח
שגרם וגורם ,אזכיר על הציון".

ברכות למשתתפות ברחבי העולם
האירוע היה לשיחת היום בכל
ריכוזי אנ"ש בעולם והביא התעוררות
אדירה לפעולות בעניני משיח וגאולה.
הדי הערב הזה ,המשיכו להכות גלים
עוד זמן רב לאחר מכן .פירסומו
ושידורו של הכינוס לכל רחבי העולם
הפכו אותו לאירוע כלל-עולמי לקבלת
פניו של הרבי ששמעו הגיע לכל פינה
בגלובוס .ממקומות רבים שהשתתפו
בשידור ,החלו להגיע מכתבים ודיווחים
לרבי שליט"א ,שגם עליהם הגיב
בתשובות וברכות נפלאות.
קבוצת נשי חב"ד מבני-ברק כתבו
על השתתפותם בהתוועדות במקביל
להתוועדות של נשי חב"ד ברחבי
העולם ,וסיימו שהן מקוות לקבלת
פנים בארץ הקודש .על מכתב זה
יצאה תשובה תוך שעות ספורות )!(:
"והזמן גרמא לבשורות טובות ובפרט –
בכיוצא בזה אזכיר על הציון" .לא ניתן
להתעלם מהמילים "בפרט – בכיוצא
בזה" – המדגישות בבירור את העידוד
לפעולות ובשורות בעניין זה של קבלת
המלכות.
על התוועדות דומה בכפר חב"ד –
התקבל המענה" :והזמן גרמא והענין
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להצלחה רבה אזכיר על הציון" ועל
ההתוועדות בבית דגן – הגיע מענה:
"והזמן גרמא להצלחה רבה" .גם
להתוועדות שנערכה בבית חב"ד
בנתניה על-ידי נשי חב"ד בנתניה ,תל-
מונד וכפר יעב"ץ – התקבלה התשובה:
"הברכות נמסרו ותשואות חן ותהא
פעולה נמשכת וכו' אזכיר על הציון".
הייתה זו ממש "תגובת שרשרת"
מופלאה ,כשכל דיווח מהערב המיוחד
– הביא בכנפיו תשובה וברכה נוספת
מהרבי שליט"א לפעולה זו.

דוגמא ומודל לחיקוי
אפשר לומר שהתשובה בה"א
הידיעה שהגיעה בעקבות האירוע –
אולי המפורשת ביותר בנושא בכלל
– היא המענה שהתקבל על דיווח נשי
חב"ד בלונדון .הנשים שלחו לרבי דיווח
מפורט מפעולותיהן בעניני משיח ,כגון:
שיעורים ,הרצאות וחוברות בנושא
וכדומה .בלטה בדו"ח זה המגמה
לעסוק בצד הלימודי של תורת הגאולה
וביאת המשיח ,ולא בפעולות של קבלת
המלכות וחגיגות לקבלת פני משיח.
על הדו"ח שלהן התקבל המענה:
"נתקבל והמצורף בזה ותשואות חן
ויהא בהצלחה רבה ,ובטח עומדות
בקשר עם נשי חב"ד תחיינה דכאן
לדעת על דבר חגיגתן כאן לאחרונה.
אזכיר על הציון".
– היש לכם תשובה יותר ברורה
מזו? האם מישהו יכול להישאר אדיש
ולעמוד מהצד אחרי תשובה חריפה
וברורה כל-כך?
שימו לב מה קורה כאן :נשים
מדווחות לרבי על פעולותיהן )ולא
שואלות את דעתו באיזה פעולות עליהן
לעסוק( ,והרבי מיוזמתו – מעורר אותם
לעסוק דווקא בנושא מאד ספציפי
ומסויים! הוא מוודא שהן "עומדות
בקשר" עם נשי חב"ד בקראון-הייטס –
כדי לדעת "על דבר חגיגתן לאחרונה" –
חגיגה שכותרתה" :סעודת קבלת פנים
למשיח צדקנו" ותוכנה הוא התעוררות
לקבלת מלכותו של הרבי שליט"א
כמלך המשיח.

אחרי עשרים שנה
– מכריעים את הכף!
המעשה הוא העיקר! לאחרי

שראינו מקרוב את יחסו המיוחד של
הרבי לפעולה זו ,את הברכות והמענות
הנדירים,
העידודים
הנפלאות,
וההוראה הברורה והמפורשת לעסוק
בפעולות כאלו דווקא – בוודאי לא
נותרו כל ספיקות בדבר חשיבותו
העליונה ונחיצותו בדרגה ראשונה של
העיסוק בהכנת העולם לקבלת פני
משיח – על ידי קבלת מלכותו של הרבי
כמלך המשיח.
בעומדנו בימי ההכנה לקראת
היום הגדול והקדוש – יו"ד-י"א שבט
– יום קבלת הנשיאות של הרבי מלך
המשיח ,היום בו אנו מקבלים עלינו את
מלכותו מחדש ומעצימים את הקשר
הנשמתי שלנו עם נשיא הדור ,זהו הזמן
להסתער מחדש לביצוע "השליחות
היחידה והעיקרית" :להכין את העולם
לקבלת פני הרבי משיח צדקנו!
בנו הדבר תלוי! אנחנו נכריע
את הכף לגאולה! לכל אחד מאיתנו,
הקוראים – יש את האפשרות )כל
אחד לפי מקומו וענינו( לפרסם לכל
אנשי הדור על הנביא ונבואתו הטובה
והעיקרית :הנה זה משיח בא! על כל
אחד מוטלת האחריות להביא בשורת
הגאולה של הרבי מלך המשיח שליט"א
למשפחתו ,לידידיו ומכריו.
לכל אחד מאיתנו יש את הכוחות
והכלים "להסביר את ענינו של משיח
באופן המתקבל" – לא באופן ערטילאי
ומנותק ,אלא באופן ברור ומתקבל –
להסביר על המשיח – הרבי שליט"א
מליובאוויטש .שכל יהודי יידע על
חייו ,גדלותו ,פועלו ,תורתו ומבצעיו
הקדושים ועל בשורת הגאולה שלו
העומדת להתגשם בכל רגע – כשהוא
יבוא ויגאלנו בקרוב ממש.
ותיכף ומייד ממש ,נזכה לעמוד
כולנו מול פני המלך שיתגלה במלוא
הדרו ולהכריז שוב את אותה הכרזה
עתיקת יומין – ברגע האמת ,רגע
ההתגלות :יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך
המשיח לעולם ועד!
הערה :בכתבה זו עסקנו בעיקר באותו
ערב מופלא שהתקיים בכ"ח טבת ה'תשנ"ב.
על שאר הפעולות המיוחדות של נשי חב"ד
יחד עם המענות הנפלאות שהתקבלו עליהם
והמענה לספיקות שהתעוררו על כך במקומות
מסויימים ,ובעיקר על הערב המיוחד של שירה
בתופים ובמחולות לקראת הגאולה ושיחת
הרבי שליט"א בנושא זה – בחלקה השני של
הכתבה שתפורסם בעזרת ה' בקרוב.

• כ"ה טבת ה‘תשע“ב
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הרבי שאל מיד:

היכן האימא?
מדוע הרבי בהיותו בן חמש-עשרה עמד ליד אמו ושתק
כאשר הוצע לו לנסוע לליובאוויטש? מתי טייל הרבי עם
אמו הרבנית ברחובות קראון הייטס? ומדוע הורה הרבי
להניח את נעלי הבית של אמו על שולחנו הקדוש? •
לקט של סיפורים מובחרים – חלקם בפרסום ראשון – על
מצוות כיבוד ההורים שהרבי מה"מ הפליג ודקדק בה
מתוך הדרת כבוד וזהירות יתרה • מוגש לכבוד כ"ח טבת
 יום הולדה של הרבנית חנה ע"ה ,אם המלכותישר יחזו ָּפנֵימוֹ
הרבנית חנה ,אימו של הרבי מה"מ,
סיפרה כי מאז שהיה הרבי בן שלוש
עשרה הקפיד שלא לצאת כשגבו מופנה
אליה ומכיוון שלא רצה שיידעו זאת
לכן התהלך מצד אחד של השולחן
לצד אחר כאילו הוא מבקש ליישר את
הכיסאות ,וכך יצא מהחדר כשפניו
מופנות אליה.

מורא אב
החסיד הרב שמואל גרוסמן ,היה
מקורב מאד למשפחתו של הרבי.
בחודש אלול תרע"ז נסע ר' שמואל
לרבי הרש"ב לליובאוויטש לקראת
תשרי תרע"ח .בדרכו לליובאוויטש,
עבר ביקטרינוסלב והתארח שם בשבת
אצל רבי לוי יצחק ,אביו של הרבי.
בליל שבת קודש ,אמר רבי לוי
יצחק ְדרוש כדרכו בקודש ,וכשציטט
ממאמרי חז"ל ,היה מפסיק את דבריו
ומבקש מבנו ,הרבי ,שיאמר מראי

מקומות לדברים ,והרבי ציטט מראי
מקומות רבים מתלמוד בבלי וירושלמי,
זוהר ,ספרי קבלה וחסידות וכו' כמעיין
המתגבר.
לאחר מכן ,שאל ר' שמואל את רבי
לוי יצחק :מדוע אתה שואל דווקא
את הבן הזה? ]לרבי לוי יצחק היו עוד
שני בנים ,ר' ישראל אריה לייב ור'
דובער[ ,ענה לו רבי לוי יצחקֶ :ער ִאיז אַ
גרוֹיסער ָבּ ִקי ]= הוא בקי גדול[ .והוסיף
ֶ
כי בכל פעם הוא שומע מבנו הרבי
מקורות חדשים ,אשר הוא – ר' לוי
יצחק – בעת שנשא את דבריו ,לא כיוון
דעתו עליהם ,ומתקיים בו 'ומתלמידיי
יותר מכולם'.
ביום ראשון ,כשרצה ר' שמואל
להמשיך לליובאוויטש ,חשב לקחת
איתו את הרבי אל הרבי הרש"ב .הרבי
עמד ליד אימו הרבנית חנה בשתיקה
ולא אמר מאומה ,והרבנית אמרה:
ארןֶ ,
יסט זִ יך ָפ ְ
ֶער ַריְ ְ
אטע
אָבּער דער ַט ֶ
ָלאזְ ט נִ יְ ט ]= הוא רוצה מאד לנסוע,
אבל האבא לא מרשה לו[.

)ייתכן ,שבדומה לבעל שם טוב
שציווה שלא יביאו אליו את אדמו"ר
הזקן ,משום שהוא היה 'שייך'
לתלמידו הרב המגיד ממעזריטש ,נהג
רבי לוי יצחק באופן דומה(.
ר' שמואל גרוסמן התפעל מאד
מכך; הרבי היה כבר בגיל  ,15ומאד
רצה לנסוע אל הרבי הרש"ב ,אבל היות
שאביו לא הסכים לכך – קיבל זאת ולא
נסע .ר' שמואל גם התפעל מכך שהרבי
גם לא אמר דבר ,הרי הוא כל כך רצה
לנסוע ,וגם עמד ליד אימו ,לא ליד
אביו ,ויכול היה לפחות להגיד משהו
על רצונו לנסוע ,אך הוא שתק ולא אמר
דבר ,מפני כבוד אביו.1

יין צימוקים מאמריקה
סיפר ר' יעקב קפלן :לפני פסח,
כאשר שאלתי את הרבנית חנה מה
בדעתה לעשות בקשר לארבע כוסות,
ענתה לי ששלחו לה מאמריקה
צימוקים ,ומהם היא מתכוננת להכין
יין לארבע כוסות .היא נמנעה מלומר
גיליון מס‘ • 819
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שהשולח הוא בנה הגדול ,המתגורר
בניו-יורק ,אלא אמרה בצורה
מוסווית :יהודי אמריקה – שיזכו
ָאלן ִדי
עבּן ז ְ
)"לאנְ ג ֶל ְ
לאריכות ימים ַ
יקאנער ִא ְ
אַמ ִר ַ
ֶ
ידן"(!.2

פגישה מרגשת
יר ְשׁל ְס ַלוִ ין מתאר את
החסיד ר' ִה ְ
חוויותיו ביום הגיעוֹ של הרבי :זכורני
שהתאספנו בשעה מוקדמת בבוקר
בבית הרב זלמן שניאורסהן על מנת
לנסוע לקבל את פני הרבי ,למקום
הגיעה ידיעה שהטיסה תתאחר בשלוש
שעות .הנאספים התפזרו כל אחד
למקומו וסיכמו ביניהם להיפגש בשעה
מסוימת סמוכה לזמן הנחיתה.
הרבנית חנה הייתה שרויה במתח
לקראת המפגש .אשתו של הרב שניאור
זלמן שניאורסהן – לקחה אותה לקנות
כובע .הרבנית רצתה לעשות זאת קודם,
ולא עלה בידה .לכן ,כאשר נתקבלה
הידיעה על איחור הטיסה והמתח גבר,
לקחה הגברת שניאורסהן את הרבנית
עימה כדי להעביר את הזמן.
כשיצאנו מן הבית ראינו אני ואחי
מונית נעצרת ליד הבניין .מתוכה
יצא בזריזות אברך בעל הדרת-פנים
מיוחדת .אחי קלט מיד שזהו הרבי,
ניגש מיד והושיט ידו ל"שלום עליכם".
"הרבי שאל מיד" :ווּ ִאיז ֶדי
מוּטער?" ]= היכן האימא?[ והשבנו
ֶ
כי הלכה לקנות כובע וכו' .הרבי אמר
שהוא יעלה בינתיים למקום ששימש
כבית הכנסת .שם עמד והתפלל .הרבי
גם ביקש שבבוא אימו לא יודיעוה
מיד שהוא במקום אלא במתינות,
לאט לאט .כאשר ירד הרבי לחדר שבו
הייתה אימו הרבנית ,נכחו במקום עוד
אנשים .הרבי נעצר בפתח הדלת .הוא
הביט באימו והיא הביטה בו זמן רב.
במשך כמה דקות לא השמיעו הגה.
אחר כך נכנסו לחדר צדדי ,שם שוחחו
לראשונה מזה שנים רבות .כעבור כרבע
שעה יצאו מהחדר ,והרבי התיישב
להתוועד עם הקהל.
הרבי בכה הרבה בדברו על כך
שלא הייתה לו אפשרות ,משך תקופה
ארוכה ,לכבד אב ואם .הוא הזכיר
את מאמר חז"ל "יוסף ֵ
שפירש מאביו
עשרים ושתיים שנה" )מגילה יז ,א(.
וממילא לא כיבד את יעקב אבינו ,והגם
שהיה זה בגדר של "אי אפשר" ]שהדבר
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בפועל היה
ַ
היה בלתי אפשרי[ אבל
הדבר חסר".

כבוד מיוחד
מספרת מרת שרה יוּנִ יק :הייתי
נערה צעירה כשהרבי הגיע לפריז.
היגרתי עם הוריי ואחיי מברית
המועצות לפריז ,שם עבדתי כמורה
בבית הספר החבד"י שבמקום.
את הכבוד שראיתי את הרבי
נותן לאימו יכולה אני להגדיר ככבוד
מלכוּת .ראיתי למשל שכאשר נכנסה
הרבנית למונית ,הרבי פתח בעבורה
את הדלת ואחר כך סגר אותה .הרבי
התנהג בעדינות מיוחדת .עוד אני
זוכרת שלפני שעזבו את צרפת ,הלכו
הרבי ואימו לחנות כל-בו שם קנה לה
הרבי מזוודות חדשות.3

ימים ראשונים באמריקה
בתקופה הראשונה לבואה של
הרבנית חנה לניו יורק ,היה הרבי
מטייל עימה בליל שבת ברחובות
יטס .השכונה הייתה
ְק ָראוּן ַהיְ ְ
ידן' ]יהודים
ישׁע ִא ְ
מלאה אז ב'אוּנְ ג ִָר ֶ
חסידיים מהונגריה[ והם היו מביאים
את ילדיהם לקבל ברכה מהרבי בעת
הטיול.4

"תהילים בנעימוּת כזאת
מעולם לא שמעתי"
כשהגיעה לארצות הברית
התגוררה הרבנית חנה תקופה מסוימת
בדירתו של הרבי והרבנית חיה מושקא.
הדירה הכילה חדר שינה ,מטבח ,סלון
וחדר עבודה-לימוד של הרבי .לכבודה
העביר הרבי את חדר עבודתו לסלון.
לימים סיפרה הרבנית לאחד
החסידים 5שבאותה תקופה ,בצהרי
השבת ,לאחר הסעודה ,היה הרבי הולך
הלוך ושוב בסלון ואומר פרקי תהילים.
"תהילים בנעימוּת כזאת מעולם
לא שמעתי" ,סיימה הרבנית.

באהבה ובכבוד רב
הרבי היה הולך מדי יום לבקר את
אימו שגרה ברחוב פרזידנט ,בסביבות
השעה שש-שבע בערב.
גוֹרדוֹן :ערב
ְ
סיפר ר' ישראל

אחד ,בשנת תשט"ו ,הלכתי לבקר
את הרבנית חנה ,עם בני משפחתי.
תוך כדי ישיבתנו שם ,שמעתי שהרבי
מגיע .הרבנית אמרה שבנה הרבי מגיע
כעת לבקרה ,ואם לא נוח לנו לשבת
בפני הרבי ,ניתן להמתין בחדר צדדי.
הצלחתי להאזין לחלק משיחתם של
הרבי ואימו ,מה ששמעתי ריגש אותי
ונגע בי כאחד .הרבי שוחח עם אימו
על נושאים שקשורים אליה ,באהבה
ובכבוד רב :מה שלומך? איך את
מרגישה? האם עובדת ֶמ ֶשׁק-הבית
הופיעה הבוקר? הרבי ישב עם אימו
ומזג לה כוס תה .הביקור היה באווירה
נינוחה ,למרות זמנו היקר של הרבי.
לאחר זמן מה ,ליוותה הרבנית את
הרבי אל הדלת.
יקוֹבּס ,ששירתה
סיפרה מרת גֵ'יְ ְ
כעוזרת בבית הרבנית חנה:
"כידוע ,היה הרבי נוהג לבקר את
אימו מדי יום ביומו .ואף על פי שאימו
הרבנית ,נמנעה ,כמובן ,מלגרום לו
טרחה כלשהי ,היה הרבי ביוזמתו
מחפש במה לסייע לה.
יום אחד חשה הרבנית חולשה
ולא ערכה את הקניות שהייתה רגילה
לעשות ,ובבית לא היה חלב .כאשר
הרבי הבחין בכך ,הוא רצה ללכת מיד
בעצמו לקנות חלב .כשראיתי שהרבי
מתכונן לצאת ,פניתי אליו ואמרתי לו
שאלך במקומו ואימו תהיה מרוצה
יותר אם הרבי יישאר בדקות אלו
בביתה .הרבי הסכים ,ומכיוון שבאותה
שעה ירד גשם ,לבשתי מעיל ,וכן לקחתי
מטרייה ועמדתי לצאת .כשכבר עמדתי
ליד הדלת ,שאל אותי הרבי :לשם מה
המטרייה? להגנה מפני הגשם ,עניתי.
הרבי הגיב על כך באומרו )בערך כך(:
ָ
"דאס ִאיז ָדא גִ ְשׁ ֵמי ְבּ ָר ָכה אוּן ִאיר
יטן פוּן ֶדעם?!" =] ...הרי
אָפּ ִה ְ
וילט זִ יְ 
וִ ְ
אלו גשמי ברכה ,ואת מחפשת הגנה
מפניהם?![".

שביל בשלג ,מ 770-לבית הרבנית
מספר השליח הרב החסיד שלמה
קוּנִ ין שיחי' :בזמן שהייתי תלמיד
ב 770-הרבי היה הולך לבקר את אימו
מדי יום .שנה אחת ,חורפית במיוחד,
חזאי ניו יורק
השלג לא פסק מלרדתֵ ,
לא זכרו כמותה שנים רבות .שלג כבד
כיסה את המדרכות ,והרבי הלך לביתה
של אימו בתוך השלג העמוק שהגיע
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לגובה רב ,כך כל יום הלוך וחזור.
עלה בליבי רעיון .אקנה מכונה
לניקוי שלג ואנקה את השלג מ 770-ועד
לבית הרבנית חנה .חצי שעה לפני שעת
היציאה המשוערת של הרבי משכתי
בחוט ההנעה של המכונה והתחלתי
בעבודת הניקיון .אני הולך עם המכונה
לאורך רחוב קינגסטון מאושר וצוהל.
כשחזרתי לתחילת הרחוב ,ראיתי
שהשלג שהספיק לרדת בינתיים ,הוריד
את עבודתי לטמיון.
אמרתי לעצמי' :לפחות אנקה את
הכניסה ל .'770-עוד אני מנקה את
מדרגות הכניסה ,ודלת  770נפתחת,
והנה הרבי יוצא במלוא הדרו .לא היה
לי לאן לברוח .השלכתי את עצמי על
השלג ונשכבתי בצידי המדרגות ,משם
הבטתי ב"חצי עין" על הרבי.
כשעבר הרבי בסמוך אליי ,חייך
חיוך רחב ,התכופף מעט לכיווני ,והניף
את ידו הקדושה לאות עידוד.6
יכל ַר ְס ִקין בעל חנות
מספר ר' ִמ ְ
אס ִקינְ 'ס' שממוקמת ברחוב
הירקות ַ'ר ְ
ידנְ ט( מול הבניין
גסטוֹן )פינת ְפּ ֶרזִ ֶ
ִקינְ ְ
בו גרה הרבנית חנה )במשך הזמן
נבנה במקום בניין  1414המשמש כיום
לאש"ל עבור תלמידי התמימים(:
בכל יום ,הייתי מחכה לשעה בה הרבי
עובר ליד חנותי כדי לבקר את אימו,
ומסתכל על הרבי .באחת הפעמים
כשעבר ליד חנותי ,אמר לי הרבי שכדאי
שאשים ִמבחר פירות מהסחורה שלי
בחוץ ויופיים של הפירות ימשוך את
הקונים ,כך עשיתי ואכן ב"ה הצלחתי.
לפעמים הכושים מנסים 'לסחוב'
קצת מהסחורה ,אבל הרעיון בהחלט
משתלם.7

מדרגה אחר מדרגה
בסעודות החג הייתה הרבנית חנה
סועדת על שולחנו של הרבי ב770-
]הסעודות התקיימו בדירתו של הרבי
הריי"צ[ .מנהגו של הרבי היה ,שבכל
פעם ,לאחר הסעודה ,היה מלווה
אותה לביתה .באחד הלילות ,כאשר
יצא מ 770-עם אימו ,ליוו אותם כל
החסידים החוצה בריקוד ,הרבי ציוה
על החסידים להמשיך לרקוד מחוץ
ל ,770-והלך עם אימו.8
בלילות חג הפסח ערך הרבי את
הסדרים בדירת מגורי חותנו ,הרבי
הריי"צ .הרבנית חנה הייתה יושבת עם

הנשים בחדר נפרד .בתום הסדר היה
הרבי מחזיק בידי אימו ויורד יחד עימה
במדרגות ,מדרגה אחר מדרגה ,בנחת,
לאט ולפי כוחה.
ינקוֹביץ' מקראון
ִ
ימא ִמ
סיפר ר' ֵל ֶ
הייטס :באחת הפעמים כשהרבי ליווה
את אימו הרבנית לביתה ,הלכתי
אחריהם ברחוב .בדרך לבית הרבנית
הייתה המדרכה גבוהה ,וכשהגיעו
אליה – עצר הרבי וסייע לאימו הרבנית
לעלות.9

על שולחן המלך
בימים הנוראים ,בעת ההפסקות
שבין התפילות ,הייתה הרבנית חנה
נחה בחדרו של הרבי .בערב יום
הכיפורים תשי"ב נכנס ר' בערל יוניק
לחדרו של הרבי כדי להכניס לשם את
החפצים של הרבנית.
בין הדברים היו בשקית נעלי הבית
של הרבנית ,ור' בערל שאל את הרבי
היכן להניחם ,הרבי הורה לו להניח
אותם על שולחנו.10

קורת רוח
כידוע ,לא התערב הרבי בקשר
לקריאת שם לתינוק או לתינוקת,
אולם בשנת תש"ח ביקש הרבי מאחד
החסידים – ר' משה ֶה ְכט – שיואיל
לקרוא לבתו שנולדה "רחל" ,כשם
אמה של הרבנית ,כדי לגרום לה נחת
רוח.
הרבי אף שיגר לו על כך מכתב
תודה ,בו נאמר" :ואשלח בזה תודתי על
שנתקבלה הצעתי .וברכותיי ,שיגדלוה
לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך
הרחבה בגשמיות ורוחניות".11
יהודי אחד אמר לרבי שברצונו
לקרוא לבנו על שם אביו של הרבי,
אך באפשרותו לקרוא לילד רק בשם
הראשון )לוי( כי בשם השני )יצחק(
קרוי אחד מבני המשפחה הקרובים
שהינו בחיים .הרבי ענה לאותו יהודי
שיפנה לאימו הרבנית חנה .כשהציג
האיש את שאלתו בפני הרבנית ,ענתה
לו בבת צחוק :יֶע ,יֶעֶ .ער ִאיז גֶעווֶען
אַ ַפיְ ינֶער ִאיד" ]= כן ,כן .הוא ]ר' לוי
יצחק[ היה יהודי טוב[.12

"כיבוד אב ואם סיפורים והוראות"
כיבוד
הספר
אב ואם – סיפורים
והוראות" מספר
על הנהגת הקודש
של רבותינו נשיאנו
סביב מצווה זו.
נרשמו
הדברים
"מפי ספרים ומפי
חלקם
סופרים"
ממזכירי הרבי וזקני
אנ"ש ממה שראו
ושמעו.
בנוסף באו בספר סיפורים על צדיקים,
חסידים ואנשי מעשה שכיבדו את הוריהם
בשמחה ובהידור לעיתים מתוך מסירות נפש.
כן באו בספר הוראות ומכתבים בנושא
כיבוד אב ואם מהרבי וכ"ק אדמו"ר הריי"צ.
בדומה גם דברי וסיפורי חז"ל בנושא זה
ובנושא כיבוד זקנים וחכמים .בתחילת הספר
באו הלכות כיבוד אב ואם.
הספר מעודד ומדריך את כולנו לקיום
מצוה זו שרבו כל כך סגולותיה.
כריכה קשה  360עמ' ותמונות רבות .ניתן
להשיג אצל המו"ל במחיר מבצע עד יו"ד שבט
הבעל"ט ,בטלפון 08-8602399 :או בדואר
אלקטרוניtorah-or@neto.bezeqint.net :

הרבי עמד מלוא קומתו
כשהביא הרב ויצמן )רב בית כנסת
בבּרוֹנְ זְ וִ יל ,ניו יורק( לרבי ב'יחידות'
ְ
גלויה בכתב ידו של אביו רבי לוי יצחק,
קם הרבי מלוא קומתו.

 (1נרשם מפי השד"ר ר' הירשל גליק) ,וראה
'ימי מלך' עמ' .(891
 (2תולדות לוי יצחק ,חלק ב,עמ' .614
 (3נרשם מפי מרת שרה יוניק תחי'.
 (4נרשם מפי מרת שרה יוניק תחי'.
 (5לר' צבי יאיר שטיינמיץ.
 (6נרשם מפיו של הרב קונין שי'.
 (7נרשם מפי ר' מיכל רסקין שי'.
 (8תולדות לוי"צ ,חלק ג ,עמ' .900
 (9נרשם מפי ר' לימא מינקוביץ' שי'.
 (10נרשם מפי בנו ר' שלמה יוניק שי'.
 (11אגרות קודש ,חלק ב ,עמ' שיז.
 (12עטרת מלכות ,עמ' .287
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משיח וגאולה  /אקטואליה

סדר
חדש
בעולם
נראה כי הנס כה גדול כולל ועקבי עד שהפך לטבע החדש ,כאילו משטרים דיקטטוריים
יציבים ואימתניים בני עשרות שנים הם סדרה של קוביות דומינו .נגוזות באלגנטיות בזו אחר
זו .כולם כבר התרגלו וחזרו לעסוק בשטויות הישנות .אבל אי אפשר שלא לראות יד נעלמה
מטאטאת את שרידיהן האחרונים של המלכויות המשעבדות .חוץ ממעט אבק ומלל לא נראה
שקרה שם דבר ,אם כי גם לא נראה שנותר שם דבר .השיעבוד פשוט נעלם .כעשן תכלה.
מאת ר' שאבי
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"שהעבודה דבני ישראל עתה צריכה
להיות 'להביא לימות המשיח' ...על ידי
זה שמתחזקים ומוסיפים בלימוד ספר
משנה תורה להרמב"ם ..ובפרט הלכות
מלך המשיח ,בשני הפרקים האחרונים
דהלכות מלכים בסיום ספר משנה
תורה".
)ש"פ שמות ,כ"א טבת תשנ"ב(.

"..שבזמן שאדם טרוד בעולם הזה
בחול ובמלחמה ורעבון – אינו מתעסק
לא בחכמה ולא במצוות ,שבהן זוכים
לחיי העולם הבא.
)ב( ומפני זה נתאוו כל ישראל,
נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח –
כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות
להם לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן,
וימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה כדי
שיזכו לעולם הבא ...וכבר אמרו חכמים
הראשונים" :אין בין העולם הזה לימות
המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד...
ועולם כמנהגו הולך".
)רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב(.

ש

6

יעבוד מלכויות זה
מה שקרה אצל נמרוד
ופרעה,
אבימלך
אדומים,
פלשתים,
כשדים ,ארמים ,כנענים ,אשורים,
בבלים ,פרסים ,ומדים ,יוונים
ורומאים ,ספרדים ופורטוגזים ,וגם
אצל העותמאנים והצאר .הם כולם
נגוזו .שיעבוד מלכיות היא קיר הברזל
של הקומוניסטים וטבעת החנק של
מדינות ערב סביב ארץ ישראל .והרי
גם הם קרסו וזו מתפוגגת ..ההבדל
שבין אלו השתיים האחרונות לבין
ההיסטוריה שקדמה להן ,היא שלפנים
המלכויות היו מחליפות זו את זו,
בשיעבוד.
לעומתן – שתי ההתמוטטויות
האחרונות ,אלו ש"בדורנו" – שום דבר
לא מחליף אותן .אימפריה חדשה לא
תפסה את מקומן וגם איננה מתעתדת
לעשות זאת .ממש לא! הדבר האחרון
שפרזידנט האמריקאי בן דורנו
מאחל לעצמו זה לטבוע שוב באיזו
ביצה קוריאנית/עיראקית/אסייתית.
הקולוניאליזם מת מזמן .גם לא
האחים המוסלמים ועוד רשעים רבים
לא השתלטו בשום מקום .כולם שכחו
כבר את נבואות הזעם מתחילת השנה
שהפחידו את העם היושב בציון באיומי

פונדמנטליזם איסלאמי מצמררים.
הם דווקא נלחמים שם עכשיו בשרידי
הקולונלים המודחים בסוד "וסכסכתי
מצרים במצרים" .כשהם יגמרו את
העבודה המלוכלכת ,הם יעלמו מהנוף,
כמו שכתוב )רמב"ם( שזה "הנוצרי
וההוא הישמעאלי לא עמדו אלא כדי
ליישר את הדרך בפני מלך המשיח".
פרסומי ניסא? נראה כי הנס כה
גדול כולל ועקבי עד שהפך לטבע
החדש ,כאילו משטרים דיקטטוריים
יציבים ואימתניים בני עשרות שנים
הם באמת סדרה של קוביות דומינו...
נגוזות באלגנטיות בזו אחר זו.
כולם כבר התרגלו וחזרו לעסוק
בשטויות הישנות.
אבל "חב"ד מאָנט פנימיות".
אי אפשר שלא לראות יד נעלמה
מטאטאת את שרידיהן האחרונים
של המלכויות המשעבדות .חוץ ממעט
אבק ומלל לא נראה שקרה שם דבר,
אם כי גם לא נראה שנותר שם דבר.
השיעבוד פשוט נעלם .כעשן תכלה.
שרידי המשעבדים מוצאים להורג
עם או ללא משפט כדבר שבשגרה,
"ועולם כמנהגו הולך".
איך הלכה ונבואה אצל הרמב"ם
דווקא הולכות יחד ואיך למרבה
הפלא איש איננו רץ ברחובות וצועק
שהשמים נפתחו! הרי את הספר
הזה שנכתב לפני כשמונה מאות שנה
אפשר לקנות אפילו בסטימצקי ,והוא
מפרט את שלבי עבודתו של "המלך
מבית דוד הוגה בתורה כדוד אביו"
שכבר שקוע בתהליך חסר התקדים
המתואר שם כ"מלחמות השם" .והכל
קורה בדיוק כה נמרץ כאילו מצוטט
ממהדורת החדשות האחרונה.
האמת? אף אחד לא חשב שהן
תיראנה ככה .אבל גם את זה הוא כותב
שם ,ש"דברים אלה לא נדע איך שיהיו
עד שיהיו" .נו ,אז עכשיו אנחנו יודעים.
קצת .למרות שבמלחמות השם
)כמו בכל מה שהוא אלוקי( לית
מחשבה שלנו תפיסה ביה כלל ,כלומר
– כל מה שקורה ויקרה בשטח הזה
הוא בלתי צפוי בעליל .הדבר היחיד
שאפשר להבין טיפה אליבא דגאו-
פוליטיקה הביזארית שמתגלגלת כאן
בשנה שנתיים האחרונות ,הוא ההכרה
הוודאית שלמרות ש)כמעט( כולם
טחו עיניהם ומתעסקים בהבלים ,אנו
שוחים בים של ניסים .סוף הדרך.

מאז התארגנה האנושות במבנה
של מלכויות )או רפובליקות( .ועוד דבר
שלא שיערום אבותינו )חוץ מהנביאים,
והרמב"ם והרבי( .מסתבר שבראייתו
הרחבה של משיח ,שיעבוד המלכויות
כולל את עריצותן של אלה גם כלפי
תושביהן הלא-יהודיים .בעיצומה של
הגלות – למי היה ראש לחשוב עליהם.
שידאגו לעצמם...

אבל עתה גם הגויים משתנים.
אותו מהנדס טוניסאי מובטל ששרף
את עצמו למוות מרוב יאוש והשפלה
כשהמלכות )המשטרה( "החרימה"
)גנבה( את עגלת הירקות ממנה פירנס
את משפחתו ,והצית את מה שהפך תוך
שעות ספורות למהפכה שגרפה יבשות.
הוא ועוד מאות מיליונים כמותו
שסובלים גם הם משיעבוד המלכויות
שלהם עצמם כבר הרבה מאות שנים.
מי )חוץ מהנביאים ,הרמב"ם
והרבי( היה מספיק גדול כדי לחשוב
גם עליהם ,על הגויים? לגאול גם
אותם משיעבוד מלכיות? מלחמות
ה' משחררות את כולם .בדיוק כפי
שמבטיח מלך מדינת העולם" :אף
אחד ושום דבר לא ישאר בגלות .הכל
ישתחרר".
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משיח וגאולה  /אקטואליה

מפגינים במצרים מבקשים להשתחרר מהשיעבוד

וירוס משמים
על פניו ,נראה שמלך המשיח עדיין
עומד על גגו של בית המקדש .עובד
בחו"ל .כך גם הבטיח :שרק אחרי
שה-כ-ל שם יהיה מתוקתק ,אז יאסוף
את כולם עם כל אשר להם ,ויגיע הנה
לעשות גם כאן קצת סדר .ובכל זאת
נראה שגם פה קצת זז משהו ,לאחרונה.
הרמטכלי"ם
מלכות
אפילו
הדמוקרטית שכאן מתחילה לתהות –

עדיין בשקט אבל ברצינות – בשביל מה
לכל הכיוונים היא צריכה את הצבא
הענק הזה?!
מסתמנת נכונות מסויימת לשחרר
כספים לקצת יותר בניה ציבורית.
שיהיה לחבר'ה הצעירים איפה
לגור בשקט ,בלי שכירויות מוחצות
ומשכנתאות בלתי אפשריות "שאינן
מניחות להן לעסוק בתורה ובמצוות
כהוגן ,וימצאו להם מרגוע ,וירבו

בחכמה"; ולא יהיו חייבים לברוח
להודו ברגע הראשון ששר הצבא של
המלכות מרשה להם לצאת מהארץ
כדי לנוס משיעבוד התקשורת "שבזמן
שאדם טרוד בעולם הזה בחולי
ובמלחמה )כולל חולי נפש לאומי
ומתקפות תקשורתיות מכוונות לשסות
איש באחיו( שאז אינו מתעסק לא
בחכמה ולא במצוות" ,לא רואה ולא
שומע אלוקות.
לא בכדי הם נסים על נפשם
לסוף העולם ברגע הראשון שאחרי
הקלירנס )ואחרי שלוש שנות תיכנון
זהיר(; הרבה יותר קל לחשוב נקי,
לחשוב ישר )לחשוב על אלוקים( אפילו
במזרח הרחוק מאשר בטריטוריה
שתחת שיעבוד התשקורת הממלכתית.
הבחורים הללו הם פליטי מלחמה
שמחפשים קצת שקט מהרעש הנורא.
ובכל זאת ,למרות הכל ,נראה
שגם כאן קלטו משהו מפרינציפ של
מלחמות השם :מלחמות? בערך..
זאת אומרת ,למה לעבוד קשה
כש ...יש וירוס?! היהודים יושבים
בשקט במקום ש)למרבה הפלא,
באמת!( נהיה "המקום הבטוח ביותר
בעולם ליהודים" והצנטריפוגות עם
האוראניום מתפוצצות לאהמןיג'אד
בפנים.
מי עשה את העבודה? סטוקסנט
המסתורי הזדחל להם בתוך המערכת,
מצא)?!( את מערכות הבקרה ,האיץ
את הרוטורים למהירות מטורפת
עד שהתפרקו ועפו לכל הרוחות,
תוך שהוא משדר למערכות הבקרה
המרכזיות ש"הכל בסדר" .איזה יופי.
המדע במיטבו.
זמן לא רב לאחר מכן התפוצץ גם
המפעל שאמור היה לייצר את הפלדה
לייצור הצנטריפוגות החדשות.
כמו שהרופא שלי אומר :כשלא
יודעים מה זה – אומרים שזה ווירוס...
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השבוע בבית חיינו
על חלוקת הש"ס בכ"ד טבת בה לקח הרבי הריי"צ את
מסכת סוכה – בתש"י ,ובתשי"א ...כשהרבי 'זרק' את זקני
החסידים שבאו לתת לו כתב התקשרות מחדרו ,וכשרצה
לפרסם הכחשה בעיתונות .וכיצד נהג הרבי כשיהודי אמר
קדיש בנוסח עדות המזרח בבית חיינו?

חסידים מוסרים לרבי
את כתב ההתקשרות
תש"י
הריי"צ לוקח את מסכת סוכה
כ"ד טבת .הערב התקיימה ב770-
חלוקת הש"ס השנתית שע"י מחנה
ישראל .הרמ"ש אמר הדרן על מסכת
נדה שלקח בשנה שעברה .ההדרן
נמשך כשנה וחצי ,ולאחר מכן השיב
על שאלות המסובים ,ובמיוחד על
שאלותיו של הרב הגאון ר' אברהם
זיסקינד*.
בבטאון הפרדס נכתב על כך
בידיעה" :הגאון הרב ר' מנחם
שניאורסאהן ,חתנו של האדמו"ר
מליובאוויטש ,סיים הש"ס וגם
המסכתות שעלו בגורלו בפלפול
חריף בנגלה וביאורים על פי חסידות
וחקירה".
כ"ק אדמו"ר ]מהוריי"צ[ שליט"א
לקח השנה את מסכת סוכה .בשנה
שעברה ,כ"ד טבת תש"ט ,לקח את
המסכתות סנהדרין וסוכה )וראה ביומן
הבא(.

*( ר' אברהם זושא זיסקינד ,מבחירי
התמימים בישיבת תומכי תמימים בוורשה,
ואחר כך בתורת אמת שבירושלים .שימש
כשו"ב בניו יורק ,ואחר כך היה ראש כולל
אברכים שעל יד מזכירות כ"ק אדמו"ר
שליט"א .הרבי מלך המשיח היה משוחח עמו
רבות בדברי תורה בשנים ההם.

תשי"א
"את מסכת סוכה
להשאיר עבור הרבי הריי"צ"
ליל כ"ד טבת ה'תשי"א .היום
חתמו כל אנ״ש חסידי חב"ד דארצות
הברית על ״כתב התקשרות״ לכ״ק
אדמו״ר שליט״א על מנת למסור
אותו בליל יום ההילולא דאדמו״ר
הזקן למעמד נשגב זה באו גם נציגים
מקהילות אנ״ש שי׳ בכל רחבי ארה״ב.
הלילה אחרי תפלת ערבית ,נכנסה
משלחת של זקני ורבני החסידים מכל
רחבי ארה"ב שמנתה כשלשים איש
— אל כ״ק אדמו״ר שליט״א למסור
לו את ה״כתב״ בשם כל אנ״ש ברחבי
תבל.
כל הנוכחים היו שרויים בהתרגשות
עצומה .זקני החסידים שזכו להכיר
את כ״ק אדמו״ר מהורש״ב נ״ע ואת
בנו כ״ק אדמו״ר הכ״מ התרגשו
במיוחד בכניסתם למסור את ה׳׳כתב״
ולהתקשר לכ״ק אדמו״ר שליט״א.
כאשר נכנסו לחדר הק׳ ,שאל אותם
כ״ק אדמו״ר שליט״א :״וואס ווילט
איר ]= מה אתם רוצים[״? וענו שרוצים
לתת ״מכתב״ ,והושיטו את ה״כתב־
התקשרות״ .כ״ק אדמו״ר שליט״א
לקח את ה׳׳כתב״ בידיו הק׳ ובקראו
את השורה הראשונה ,סגר מיד את
ה״כתב״ ,הניחו הצידה ופרץ בבכי עז,
ותוך כדי בכי אמר :״פליז גייט ארויס,

דאס האט ניט קיין שייכות צו מיר ]=
אנא צאו החוצה ,אין לזה קשר אלי[״...
יום ג' ,כ"ד טבת ה'תשי"א.
הלילה התקיימה התוועדות כ״ק
אדמו״ר שליט״א לרגל יום ההילולא
דאדמו״ר הזקן כ״ק אדמו״ר שליט״א
נכנס ל״זאל״ בשעה  .10:10להלן כמה
נקודות מההתוועדות.
התחיל לדבר אודות חלוקת הש״ס,
וסיפר בשם כ״ק מו״ח אדמו״ר שישנה
תקנה מאדה״ז לחלק את הש״ס ובעבר
היו עושים זאת בי״ט כסלו — שאז
יצא אדה״ז מבית האסורים בפ״ב ,אך
אח״כ מאפס הפנאי התחילו משנת
תרס״ג לעשות את חלוקת הש״ס
בכ״ד טבת – שאז יצא אדה״ז ממאסר
הנשמה בגוף .ואמר ,שתמיד עשו את
חלוקת הש״ס בלילה השני — במוצאי
כ״ד טבת ,כדי לתת  24שעות נוספים
לאלו שעדיין לא סיימו את המסכת
שלקחו שיספיקו לסיים )כי אם ישנם
כאלו שלא סיימו ה״ז פועל גרעון ח"ו
בכללות הלימוד של כולם( ,ולכן עושים
במוצאי כ״ד טבת את החלוקה לשנה
החדשה.
כ״ק אדמו״ר שליט״א המשיך
שבהתאם למנהג ישראל שכאשר
מסיימים מסכת עושים ״סיום״
ואומרים ״הדרן״ — יאמר גם הוא
״הדרן״ לפני החלוקה או לאחרי׳.
והוסיף :בשנה שעברה גם עשו ״סיום״
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וגם אז אמרתי ״הדרן״ ,ולכן לא
אומר את אותו ה״הדרן״ עוד הפעם,
מחשש שמא ישנם כאלו שזוכרים את
ה״הדרן״ ובאם יפריכו אותו הלא אז
אני מעמיד בסכנה שני הדרנים ...ולכן
אומר עתה ״הדרן״ שונה שבזה אני
מסכן ״הדרן״ אחד בלבד!
סדרו את חלוקת הש״ס ,ובאמצע
החלוקה אמר כ״ק אדמו״ר שליט״א:
״מען דארף ניט פארזארגן נאר די
מסכתות — מען דארף פארזארגן
אויך די מענטשען ]= לא צריכים לדאוג
רק למסכתות ,צריכים לדאוג גם
לאנשים"[!
אחרי החלוקה התחיל כ״ק
אדמו״ר שליט״א לומר את ה״הדרן״,
על מסכת נדה.
בעת ההתוועדות ניגנו את ניגון ״ד׳
בבות״ ,ו״ניע זשוריצי חלאפצי".
לאחר ההתוועדות אמרו זקני
החסידים שבדברי כ"ק אדמו״ר
שליט״א בעת ההתוועדות רואים
הם התייחסות ברמז לקבלת ״כתב
התקשרות״ מאנ״ש שיחיו״.
מספרים שכ״ק אדמו״ר שליט״א
אמר להאחראי על חלוקת הש״ס שאת
מס׳ סוכה יניח עבור כ״ק אדמו״ר
הכ״מ וברשימת החלוקה ירשום את
שמו )של כ״ק אדמו״ר שליט״א( והוא
ילמד את המסכת הזאת ,ועבור עצמו
הוא לוקח את מסכת סנהדרין״.
יום ה' ,כ"ו טבת ה'תשי"א.
היום פורסם בעתונות היהודית בניו
יארק שחסידי חב״ד ברחבי תבל
קיבלו על עצמם את כ״ק אדמו״ר
שליט״א כ״ממלא מקום״ של כ״ק
אדמו״ר הכ״מ ,בתור רבי ונשיא
חב״ד ,וכממשיך השלשלת החב״דית
מאדמו״ר הזקן .בידיעה כתוב גם
כי בכ״ד טבת מסרו את ה״כתב
התקשרות״ ,ואילו ״קבלת הנשיאות״
הרשמית תהי׳ ביו״ד שבט תשי״א.
כאשר נודע לכ״ק אדמו״ר שליט׳יא
על כך קרא מיד להרב חדקוב והורה
לו לטלפן למערכות העיתונים ולמסור
להם להכניס הכחשה בשמו על מה
שכתבו שביו״ד שבט תהי׳ ״קבלת
הנשיאות״.
הרב חדקוב נבהל מאוד ,וטילפן
מיד לשלשה זקני החסידים :הרה״ח
שמואל לוויטין ,הרה״ח ישראל
דזייקבסאהן והרה״ח שלמה אהרן
קזרנובסקי וסיפר להם על ההוראה
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שקיבל מכ״ק אדמו״ר שליט״א והוסיף
שהוא לא יטלפן מיד לעיתונים אלא
ימתין כמה שעות ,ובינתיים שינסו
לעשות דבר מה בענין.
שלשת החסידים הנ״ל באו מיד
ל״ "770ונכנסו אל כ״ק אדמו״ר
שליט״א .הרב קזרנובסקי פרץ בבכי
ואמר :מה עושה לנו הרבי שליט״א...
ובכה והתחנן לפני כ״ק אדמו״ר
שליט״א כמחצית השעה.
הרב שמואל לוויטין טען לכ״ק
אדמו״ר שליט״א שבעיתון לא כתבו
שהרבי קיבל את הנשיאות ,כתבו רק
שהחסידים קיבלו על עצמם את כ״ק
אדמו״ר שליט״א ל״רבי״ ואשר מסרו
לו ״כתב התקשרות" בכ״ד טבת ואת
זה הרי אי אפשר להכחיש...
הרב קזרנובסקי המשיך להתחנן
ולבסוף ביקש מהרבי שליט״א שאף
אם הוא לא מסכים לקבל את הנשיאות
לפחות לא יכניס הכחשה בעיתונות...
בסופו של דבר ,לאחרי ריבוי הפצרות
ותחנונים ,נענה כ״ק אדמו״ר שליט״א
לבקשה זו״...
הלילה נשאר כ״ק אדמו״ר שליט״א
בחדרו — לאחרי היחידות — עד לאחר
חצות הלילה.
יום ו' ,כ"ז טבת ,עש"ק וארא,
ה'תשי"א .ר׳ מרדכי שי׳ שוסטרמן
סיפר שבתקופה האחרונה אירע
שנכנס פעם אל כ״ק אדמו״ר שליט״א
והשולחן הי׳ עמוס במכתבים ,פני״ם
וכו׳ ושמע את כ״ק אדמו״ר שליט״א
אומר )כמדבר אל עצמו( ״הטל עליהם
צרכי צבור״...

תשכ"ה
ווי ,ווען ,וואס?
שבת פרשת וארא ,כ"ח טבת.
ההתוועדות החלה ב .1:30אחרי
המאמר נתנו לרבי משקה .הרבי אמר
לר' יונה איידלקופ שיכריז אודות
המלווה מלכה עבור חדרי "תורה אור".
ר' יונה הכריז ,והרבי אמר לו "ווי,
ווען ,וואס ]= איך ,מתי מה[?" הוא קם
שנית והכריז כמה מילים .הרבי אמר
לו" :מ'דארף מפרט זיין .בנך ,יחידך,
יצחק" .ר' יונה קם שוב והכריז .במשך
כל הזמן הזה חייך הרבי .בסוף ,ביקש
הרבי שמישהו יכריז טוב ,ואחד קם
והכריז את כל הפרטים.
אחר כך נתן הרבי לר' יונה משקה
שיחלק ,ור' יונה נתן לרבי משקה פרטי

לכבוד המלווה מלכה .והרבי אמר לו
"איך גיב אייך מיינע ,וואס גיט איר
מיר אנדערע ]= אני נותן לך את שלי,
אתה נותן לי אחר[?" ועשה בידו .לבסוף
נתן לו קצת שיחלק.

תשל"ט
משיח צריך להיות בריא
מוצאי שבת קודש פ' וארא ,אור
לכ"ט טבת .במוצאי שבת קודש ,נסע
הרבי לביתו בשעה  6:10וחזר בשעה
 .6:30בכניסה ל 770-דיבר אד"ש עם מר
הנרי .כ"ק אד"ש שאל אותו בשלומו,
האם ארע לו משהו בלב ,כי לקחו אותו
בשבת קודש לבית הרפואה ,והוא ענה
שלא .כ"ק אד"ש אמר לו שיקח כדורים
מסויימים ושלא יפחד מזה כי גם הוא
לוקח את זה ,וסיים 'זייט געזונט'.
מר הנרי אמר לכ"ק אד"ש שהוא
משיח ,וצריך שיהיה בריא .כ"ק אד"ש
אמר שבהתוועדות יגיד לא פחות
משתיים או שלוש כוסות לחיים .כל
הנ"ל היה באנגלית.

תשד"מ
רווח והצלה
יום ג' ,כ"ח טבת .בתפילת מנחה
אמר יהודי א' קדיש דרבנן בנוסח
ספרדי ,כשהגיע לאמירת הקטע "יהא
שלמא רבא" אמר כ"ק אד"ש בלחש:
"רווח והצלה" כמנהג הספרדים בזה.

תש"נ
שתי לוויות ביום אחד
היום בשעה  4:50בערך יצא מ770-
לוויתה של האשה השלוחה מרת חיה
פויזנר ע"ה ,אשתו של זקן השלוחים
הרב החסיד ר' שלום שי' פויזנער .כ"ק
אדמו"ר שליט"א יצא ללויה כשהוא
לבוש במעיל והיה חגור בגרטעל – היה
אפשר להבחין בקצותיו של הגרטעל
מתחת המעיל – פניו הק' היו מאד
רציניות .כ"ק אדמו"ר שליט"א הלך
אחר הארון שהיה במכונית על הכביש
שליד  ,770כשראשו הק' קצת מורכן
והמשיך ללכת עד קצת אחרי פינת
רחוב קינגסטון .שם נעצר ,והביט
על שיירת המכוניות שהחלו לנסוע.
כך עמד ותקע את מבטו לאותו כיוון
שנסעו ,גם לאחר שנעלמו מהאופק
בדרכם לשדה התעופה קנדי .כ"ק
אד"ש הביט בעיניים פקוחות ולא גרע
את מבטו כל אותו זמן מאותו כיוון.
באמצע ,אמר ריל"ג לכ"ק אד"ש
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הרבי מתוועד בכ"ד טבת תשי"ב  -בזאל הקטן של בית חיינו

שהמכוניות כבר נסעו ,אך הרבי לא הגיב .הקהל הרב שיצא
ללויה עמד גם הוא ,ובמשך כ 25-דקות ,עד  ,5:18עמד
כ"ק אדמו"ר שליט"א בצורה זו מבלי להניד עפעף .אפילו
המזכירים אמרו שלא זכור להם מחזה כזה.
אחר כך חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א כשפונה למדרכה
וכך המשיך ל 770-כשכל הקהל אחריו .בדרכו כ"ק אדמו"ר
שליט"א דילג בקלות מעל שלולית של מים ,לפני שנכנס
לחדרו נטל ידיו בספל שהיה מוכן ומונח על כסא בחוץ.
כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק'  8פעמים לסירוגין
עד שהמים כלו מהספל ,ואחר כך העמיד את הספל כרגיל
ולא הפכו ,ניער את ידיו הק' ונכנס לחדרו .ביקש מריל"ג
להודיעו מתי מגיע ארונה של מרת ברכה ע"ה )רעייתו של –
יבלחט"א – הרב אהרן דוב הלפרין(.
לאחר כרבע שעה יצאה הלויה השניה .בשעה 5:40
בערך ,יצא כ"ק אד"ש ללויה .פניו הק' היו אדומות )גם
עתה לבוש במעיל וחגור בגארטל( ,והלך אחרי הארון .כל
הקהל הלך מסביב ,וכך המשיכו עד אחרי פינת קינגסטון,
שם נעצרו .שוב הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א על שיירת
המכוניות שנסעה ואחר כך נעמד במשך כ 2-דקות ,עד
שהשיירה של המכוניות נעלמה מן האופק.
כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה מן המדרכה וחזר ל.770-
לפני שנכנס לחדרו נטל ידיו שוב לסירוגין ,אולם הפעם נטל
 6פעמים ,ושוב העמיד את הספל ולא הפכו ,ניער את ידיו
ונכנס לחדרו .לאחר כמה דקות נכנס לתפילת מעריב .הקהל
לא שר .כ"ק אדמו"ר שליט"א היה נראה מאד רציני .אחרי
התפילה לפני שירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבימה ,פנה אל
המזכיר ואמר שיחלק דולרים.
מיד הורידו למטה את הסטנדר ,וכ"ק אדמו"ר שליט"א
עמד ליד הסטנדר של החלוקה עד שיביאו את הדולרים,
בהתחלה סידר את הגרטל .כעבור דקה הגיע המזכיר עם
החבילה של השטרות ,וכ"ק אדמו"ר שליט"א החל בחלוקה
לצדקה –  2שטרות של דולר לכל אחד ,לאנשים ,נשים וטף.
בסיום בחלוקה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לחדרו ,הפעם
לא שרו.
גיליון מס‘ • 819
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פרקים מסיפור חייו של הרה“ח התמים
ר‘ יהושע שניאור זלמן סרברנסקי ז“ל
• פרק שני
הביא לדפוס :אברהם רייניץ

הנסיעה לרוסטוב
בשנים ההן ,רוחות הקומוניזם
השתוללו וזרעו הרס וחורבן רוחני,
ורבים מבני הנוער היהודיים נסחפו
עם הזרם .הבודדים שהצליחו לעמוד
מול רוחות הכפירה העזות ,היו תלמידי
תומכי תמימים .החינוך החסידי
הטהור ,רווי האמונה בה' ,הכשיר
אותם להילחם בקומוניזם במסירות
נפש.
שמע ישיבת תומכי תמימים הגיע
לאוזניו של ר' מנחם מענדל סרברנסקי,
אביו של הריש"ז ,כאשר אחד
התמימים מתלמידי הישיבה ברוסטוב,
עבר דרך העיירה ברהין ,וסיפר על
הישיבה בה נעצר הזמן מלכת ,רוחות
הקידמה לא חודרים את כותלי זאל
הלימודים ,ותלמידי הישיבה מתנהגים
כיראים ושלמים.
עז היה רצונו של ר' מנחם מענדל
סרברנסקי לרשום את בנו הריש"ז
לישיבת תומכי תמימים המרכזית,
ששכנה בבירת ליובאוויטש בעת ההיא,
רוסטוב שעל הנהר דן .בטרם שלח את
בנו למרחקים ,הלך לשאול בעצת ידידו
ושאר בשרו ,הרה"ח ר' ברוך מרדכי
פרלוב )נכדו של הצמח-צדק ומחבר
הספר "משמרת שלום"(.
בתחילה השיב בשלילה ,כנראה
משום שרצה שהריש"ז ימשיך ללמוד
עם בנו הצעיר .אולם לאחר זמן הבין
שלתועלתו האמיתית של הריש"ז עדיף
שיסע ללמוד בישיבת תומכי תמימים,
והוא מסר בידי הריש"ז מכתב המלצה
לרבי הריי"צ ,וגם סכום כסף כפדיון
נפש.
מצבו הכלכלי של הרמ"מ באותן
שנים היה קשה כל כך ,עד שאפילו כסף
לנסיעה לרוסטוב לא היה לו .הוא נאלץ
למכור את כלי הכסף הבודדים שנשארו
ברשותו ,ובכסף שקיבל תמורתם רכש
כרטיסי נסיעה עבורו ועבור בנו הריש"ז
– לרוסטוב ,להסתופף בצלו של הרבי
הריי"צ.
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היה זה בשנים הראשונות לנשיאות
הרבי הריי"צ .בבואם ,זכו להכנס
ליחידות אצל הרבי הריי"צ ,שקיבלם
במאור פנים ,ולאחר היחידות הורה
להנהלה לקבל את הריש"ז ללימודים
בישיבה.

התאקלמות בישיבה
הריש"ז ,שמעולם לא למד בישיבה
מסודרת ,התקשה בתחילה להתרגל
לסדרי הישיבה .בעיירתו ,ברהין,
היה ידוע כבחור בעל טבע פעיל וסוער
במיוחד .כך למשל בתקופת המעבר
בין ממשלת הצאר להשתלטות
הקומוניסטים ,כאשר כנופיות של
רוצחים הסתובבו בעיירות והטילו
אימה על הקהילות היהודיות ,היה
הריש"ז מראשי משמר ההגנה של
העיירה .כעת ,משנדרש לשבת רוב
שעות היום על ספסל הלימודים ,הוא
התקשה לעמוד בכך.
אבל הזמן עשה את שלו .תוך זמן
קצר התוודע הריש"ז לאופיים המיוחד
של תלמידי תומכי תמימים ,ולמד
להכיר את פנימיותם הבוערת באש
להבה של אהבת ה' ויראתו .תורת
החסידות ,אותה למד לראשונה באופן
מסודר ,פעלה בו את פעולתה והחלה
לשנות את טבע מידותיו.
הוא התחבר עם בחירי התמימים
בעת ההיא .נגלה למד עם הרה"ח ר'
זלמן קורניץ ,וחסידות למד עם הרה"ח
ר' נחום גולדשמיד .תוך כדי לימוד גילה
את חכמתם האדירה ופקחותם הנדירה
של חבריו ,והערכתו אליהם גברה מיום
ליום.
הריש"ז ,שבעבר הלא-רחוק היה
בן למשפחה אמידה ,ועוד נותרו בידו
אי-אילו שיירי לבושים מהתקופה
הטובה ,הגיע לישיבה עם מעיל פרווה
משובח .כעבור זמן קצר הבחין באחד
הבחורים שסבל מאוד מהקור ונפל
למשכב .הריש"ז לא חשב פעמיים,
והעביר לאותו בחור את מעיל הפרווה
שלו .לאחר שהיו מקרים נוספים בהם

סייע לבחורים נזקקים ,נקרא שמו בפי
כל "זלמן דער גוטער" ]זלמן הטוב[.
בהתאם לסדרי הישיבה ,נפתח
יומו של הריש"ז בשעתיים של לימוד
תורת החסידות כהכנה לתפילה.
לאחר התפילה ישבו ללמוד שמונה
שעות נגלה ,ואחר-כך שעתיים נוספות
חסידות .בסדרי החסידות למדו בעיקר
את מאמרי אדמו"ר הרש"ב והאדמו"ר
הריי"צ .אבל סדר הלימוד הצפוף לא
סיפק אותו .עתה ,משטעם את טעמה
הערב של תורת החסידות ,ביקש
ללמוד עוד ועוד .בתום סדרי הישיבה,
נשאר ללמוד שעתיים נוספות ,בהן הגה
בתורת החסידות של רבותינו נשיאינו.

הישיבה הנודדת
קרוב לשנה התקיימה ישיבת
תומכי תמימים ברוסטוב .בסוף חורף
תרפ"א התחילו אנשי היבסקציה
לרדוף את חסידי חב"ד ברוסטוב .הם
ערכו משפט פומבי שהוביל לסגירת
הישיבה.
תלמידי הישיבה הוכרחו להעתיק
את מקומם ועברו לתומכי תמימים
פולטבה .אלא שגם שם לא ארכו
ימי החסד ,וכעבור כשנתיים נסגרה
הישיבה בפולטובה ועקב המצב הרגיש,
הוחלט לפצל את הישיבה המרכזית
לשני מוקדים – האחד בנעוול והשני
בחרקוב.
בחודש תשרי תרפ"ד ,החליט
אדמו"ר הריי"צ להחזיר את הישיבה
המרכזית לרוסטוב ,בכדי שתהיה שוב
בבחינת 'סמוך ונראה' .תלמידי הישיבה
זכו לשהות קרוב אל אדמו"ר הריי"צ,
להשתתף בהתוועדויות ,להיכנס
ל'יחידות' ולקבל הוראות בעבודת ה',
ולחזות פני מלך לעיתים קרובות.
במהלך תקופה זו היה הריש"ז
למשכיל גדול בתורת החסידות,
ובמקביל התקשר בלב ונפש לרבי
הריי"צ.
במהלך חורף תרפ"ד עורר הרבי
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בישיבות תומכי תמימים
נידודיו של הריש"ז מרוסטוב ועד לחרקוב וה'פסק' של הרבי הריי"צ
הריי"צ את אנ"ש למסור את נפשם
עבור החזקת היהדות .בהתוועדות י"ט
כסלו שנערכה ברוסטוב ,כרת הרבי
ברית עם כמה חסידים שהתחייבו
לדאוג לענייני היהדות בעירם .זמן קצר
אחר-כך ,בביקורו במוסקבה ,ערך הרבי
הריי"צ את כריתת הברית הידועה,
עם תשע תמימים )כאשר הרבי מחשיב
עצמו כעשירי( ,שנשבעו ללכת בדרכו של
הרבי ,ולמסור את נפשם עבור הפצת
התורה ,עד טיפת דמם האחרונה.
מהלכיו אלו של הרבי נודעו לאנשי
הג.פ.או ,.והם המתינו לו בביתו
שברוסטוב ,במטרה לעוצרו .הדבר נודע
לרבי ,והוא חזר על עקבותיו והתיישב
לכמה שבועות בכפר סמוך למוסקבה.
אבל בג.פ.או .היו נחושים לאסור את
הרבי הריי"צ ,וכאשר התקרב חג הפסח
והרבי החליט לחזור לביתו ,הגיעו אנשי
הג.פ.או .לעצור את הרבי הריי"צ .רק
לאחר שתדלנות עניפה הגיעו להסכם
עם אנשי הג.פ.או .שאם הרבי יעזוב את
רוסטוב – הם יניחו לו לנפשו.
כמה שבועות לאחר חג הפסח
עזב הרבי הריי"צ את רוסטוב ,ועבר
ללנינגרד .יחד עם הרבי ,נסגרה גם
הישיבה.

מכתב סודי מהרבי הריי"צ
בינתיים ,הישיבה בחרקוב ,שהחלה
עם קבוצה של תלמידי רוסטוב ,הלכה
ושגשגה .כעבור שנה קיבלה הישיבה
חיזוק נוסף ,כאשר קבוצה של תלמידים
הגיעה מקרמנצ'וג.
בין הבחורים שנשלחו לחרקוב ,היה
הריש"ז סרברנסקי .הוא היה מבחורים
המבוגרים בישיבה ,ומהר מאוד השתלב
בהנהלה הגשמית של הישיבה .חסידים
שלמדו בחרקוב באותן שנים זוכרים
אותו כ"אמא הטובה של הבחורים".
הוא היה טוב לב במידה מיוחדת ,ודאג
לכל צרכי הבחורים .כאשר בחור נפל
למשכב ,היה הריש"ז מגיע לבקרו ודואג
לרפואתו.

מתוקף תפקידו זה ,עמד הריש"ז
בקשר אישי מיוחד עם הרה"ח ר'
יחזקאל )חאצ'ע( פייגין ,שהיה מנהל
כללי של סניפי תומכי תמימים ,והגיע
מזמן לזמן לחרקוב כדי לעמוד מקרוב
על התפתחות הישיבה וצרכיה.
מפעם לפעם היה מוסר הרב פיגיין
לריש"ז הוראות ושליחויות שונות
שקיבל מהרבי הריי"צ בקשר להנהלת
הישיבה בחרקוב.
לרוב היה מדובר בעניינים סודיים
ביותר ,ולימים סיפר הריש"ז שפעמים
רבות היה מקבל הוראות בכתב ידו של
הרבי הריי"צ ,ועל המכתב היה מצויין
שזה מכתב סודי ביותר ,ולאחר הקריאה
יש לשורפו .עד לסוף ימיו הצטער
הריש"ז על שנאלץ לשרוף את כתב יד
קודשו של הרבי ,אך ברירה אחרת לא
הייתה באותם ימים אפלים.
בהגיע חודש תשרי ,היה הריש"ז
נוסע ללנינגרד ,מקום מושבו של הרבי
הריי"צ בעת ההיא.
מלבד הזכות לשהות בד' אמותיו
של הרבי הריי"צ ,זכה הריש"ז להיות
שותף בעבודת הקודש של הרבי ,כאשר
הרה"ח ר' יחזקאל פייגין ביקשו לסייע
לו בעבודה הרבה שהטיל עליו הרבי.

הם צריכים להיות עבדי ה'!
אחד המכשולים שעמדו בפני
התמימים שביקשו לשקוד על לימודם,
היה השירות בצבא האדום .אם בחיים
האזרחיים היה קשה לשמור תורה
ומצוות – הרי במסגרת הצבאית היה
הדבר כמעט בגדר בלתי-אפשרי .לא
ייפלא איפוא ,שכל הבחורים עשו כל מה
שביכולתם ,כדי לקבל פטור מהצבא.
בשלהי שנת תרפ"ה נקרא הריש"ז
וגם ידידו ר' אהרן יוסף בלניצקי,
להתייצב לצבא .לקראת חודש תשרי
תרפ"ו ,נסע המשגיח ר' חאצ'ע פייגין
עם שניהם ללנינגרד ,אל הרבי הריי"צ,
בכוונה לבקש עבורם את ברכת הרבי
שיצליחו לקבל 'פטור' מהצבא.
לפני 'הקפות' ,זמן הנחשב ל'עת רצון'
מיוחד ,נכנס ר' חאצ'ע עם שני התמימים
ל'יחידות' ,והתחנן עבורם לפני הרבי.
הרבי השיב לו בזה הלשון:
"הם צריכים להיות עבדי ה' ,במקום
לשרת בצבא".
עם תשובה כזו ,היו השנים רגועים,
סמוכים ובטוחים שיקבלו את הפטור.
ואכן ,כאשר הגיע זמנם להתייצב ,קיבלו
באופן ניסי את ה'כרטיס הלבן' – תעודת
הפטור מהצבא.
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שמות ומשמעותם )ב(
במאמר הנוכחי נעסוק בהיבטים הלכתיים שונים בסוגיית
השמות ,וראשית לכל אודות בחירת השמות ,האם כדאי
לבחור שמות ישנים ,שכבר יש כמותם בעולם ,או שיש ענין
לחדש ולתת שמות חדשניים? • מבט מיוחד ומרתק לנושא
שמות בני האדם ונתינתם ,על פי מדרשי חז"ל ,הקבלה
והחסידות לאור תורת חב"ד
מאת הרב יוסף קרסיק
שליח הרבי ורב אזורי בת חפר – עמק חפר

בחירת השמות
כותב הרבי" :שם הוא דבר גדול,
שהוא הצינור בו נמשכת החיות
וההשפעה לדבר הקרוי בשם".
כלומר ,השם הוא ה"קוד הגנטי"
והכוח הרוחני של נושא השם )עומק
הענין הוסבר במאמר הקודם( ,אחד
הביטויים לדבר קשור לעבדות של בני
ישראל בארץ מצרים – בה עוסקות
פרשיות השבועות הללו .השם
"מרים" ,אחותו של משה ,הוא מלשון
מרירות .היא נקראה מרים "כי בימים
ההם החלו המצריים למרר חיי בני
ישראל" ]כידוע שהעבדות במצרים
היתה  86שנה ,מלידת מרים ,עד
היציאה ממצרים[.
בהיותה של מרים נביאה ומנהיגת
נשי ישראל ,לכן התבטא בשמה
העבדות הקשה של כללות האומה
היהודית.
בתנ"ך התחדשו השמות כמעט בכל
דור; רוב השמות הנם חדשים ,ואף
בדורות שלאחר התנ"ך ,בזמן התנאים
והאמוראים ,היו הרבה מאוד שמות
חדשים ומעט שמות חוזרים על עצמם,
ואילו בדורות המאוחרים יותר ,רוב
השמות חוזרים על עצמם .יש מעט
מאוד שמות חדשים .הסיבה הפנימית
לדבר נובעת מסוג הנשמות של בני
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האדם; בעבר רוב הנשמות שירדו
לעולם היו נשמות חדשות ולכן היו גם
שמות חדשים ,ואילו היום אין נשמות
חדשות אלא נשמות שבאות לעולם
בגלגול נוסף )להשלים או לתקן פגמים
שנוצרו בגלגול הקודם( .זו הסיבה
שרוב השמות הניתנים כיום ,הם שמות
שכבר היו בעבר ולא שמות חדשים.
באופן כללי בדורות האחרונים,
אצל יהודים יראים ושלמים ,מקובל
לתת כמה סוגים של שמות:
שמות תנכיי"ם או של חז"ל
המופיעים בתלמודים ובמדרשים,
שמות של צדיקים ואדמורי"ם .כמו
כן שמות שרמוז בהם שם ה' .שמות
אחר קרובי משפחה שנפטרו ,ואצל
בני עדות המזרח גם אחר אלו החיים
בעולם .שמות של דברים שבטבע
)חיות .צמחים .מקומות( .שמות של
מאורעות חיים .שמות מתוך פרשת
השבוע או ההפטרה של השבוע בו
נולד הילד .כמו כן שמות הקשורים
לחגים הסמוכים לימי הלידה ,או
ליום הברית ,או למאורעות הקשורים
לצדיקים – ימי הילולא ,ימי הולדת
וכדומה – הסמוכים לימי הלידה או
הברית.
במדרש מוזכר נתינת שם אחר
ההורים וזקנים "שם אבותינו",
והשדי-חמד אומר שיש בזה משום

קיום מצוות כיבוד הורים ,ומוסיף
ש"הוא לטובת נשמתו וזכרו לדור דור"
ויש אומרים שזה סגולה לאריכות
ימים .מדברי הרמב"ן נראה ששם אחר
הסב מצד האב קודם לשם אחר הסב
מצד האם.
יש שנהגו ליתן שם אחר רבותיהם,
אדמורי"ם גדולי עולם ,צדיקים ,גדולי
ישראל ותלמידי חכמים ,ובוודאי אחר
האבות הקדושים שבתנ"ך .מסופר
בחז"ל על שמות שנתנו אחר גדולי
ישראל שלימדו וסייעו לאדם באופן
ישיר .בנתינת השם אחר צדיקים ,יש
סגולה שיהיה הילד מוצלח בתורה
ויראת שמים ,ויש אומרים שגם נתינת
שם אחר רבו היא 'סניף' ממצוות כיבוד
הורים .כשם שנתינת שם אחר זקניו יש
בזה מצוות כיבוד הורים ,כך גם נתינת
שם אחר רבו יש בכך משום מצוות
כיבוד רבו.

שמות אחר צדיקים
יש מעלה מופלאה בבחירת שם
אחר צדיק כסגולה וברכה שכוחות
הצדיק יושפעו לרך הנולד שיתברך
ויגדל חסיד ,ירא-שמים ולמדן ,בעל
מדות טובות כו'.
1
במדרש מסופר שארבעים שנה
לפני שנולד שמואל הנביא ,יצאה בת-
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קול משמים והכריזה ש"עתיד לעמוד
צדיק אחד ושמו שמואל" .הודעה זו
נודעה והתפרסמה בעם ישראל ו"כל
הנשים היולדות בנים ,קראו בשמותם
שמואל" ,ו"היה הבת-קול מתמיד ,וכך
היו הנשים יודעות שלא נולד שמואל
עדיין" ,והן המשיכו לתת את השם
שמואל" .כשנולד שמואל בן חנה,
פסקה הבת קול וידע כל ישראל כי
נאמן שמואל לנביא" .אף על פי כן ,כל
אלו אותן אמהות לא הפסידו .העידו
חז"ל 2ש"כל אותן הבנים שאימותם
קראו לילדיהם "שמואל" – זכו
לנבואה ,והן הן הנביאים המתנבאים.
על כך נאמר "שמואל בקוראי שמו",
מפני שנקרא שמם שמואל – נתנבאו".3
יש נוהגים להקדים נתינת השם
אחר רבו לשם אחר זקניו ,ויש
שמקדימים בנתינת שם אחר אביו ורק
אחר כך אחר רבו.
על נתינת שם אחר רבו המובהק
שממנו למד רוב חכמתו ,כתב בשולחן-
ערוך שאם הוא שם נדיר ולא מצוי
)"פלאי"( – אסור לקרותו בין בחיי רבו
ובין לאחר מותו ,אבל שם נפוץ ומצוי
– מותר ]וכן נהג החתם סופר – שלא
העניק לאף אחד מבניו את השם "נתן"
השם של רבו הגדול – רבי נתן אדלר[.
נתינת שם אחר אדם חי – מנהג
הספרדים ליתן אחר אדם שחי ככבוד
וכסגולה לאריכות ימים לאדם
שקוראים על שמו .ולכן קריאת שם
אחר הסבא הינה מצוות כיבוד הורים.
כתב השדי-חמד שרגילים לקרות
לתינוק על-שם הסבא גם אם הוא
בחיים ,אבל במדינות אשכנז מקפידים
שלא לתת שם אחר אדם חי )"יש
טוענים שיש סכנה לאותו אדם ,כאילו
זה בא חליפתו"( ,רק אחר נפטרים
)"להקים להם שם"( .על מנהגים
אלו כותב הרבי שכל אחד ינהג הלכה
למעשה כמנהג בני עדתו.
אחר שני אנשים – שמות רבים
ניתנים אחר שני אנשים ,לדוגמא "שם
טוב" ניתן על-שם שני אנשים "שם"
)בנו של נח( ו"טוב" )גואלה של רות,
סב דוד המלך( .גם אדמו"ר הזקן נקרא
"שניאור" על שם שני הסבים שלו.
אולם ,מדגיש אדמו"ר הריי"צ ,רק
כאשר מדובר על שני יהודים כשרים
וצדיקים אפשר לנהוג כך ,אבל אין
לערב בנתינת שם אחר שני אנשים
שהאחד היה קדוש וצדיק והשני



נתינת שם אחר אדם חי – מנהג הספרדים ליתן אחר אדם שחי
ככבוד וכסגולה לאריכות ימים לאדם שקוראים על שמו .ולכן
קריאת שם אחר הסבא הינה מצוות כיבוד הורים .אבל במדינות אשכנז
מקפידים שלא לתת שם אחר אדם חי )"יש טוענים שיש סכנה לאותו
אדם ,כאילו זה בא חליפתו"( ,רק אחר נפטרים .על מנהגים אלו כותב
הרבי שכל אחד ינהג הלכה למעשה כמנהג בני עדתו.
בבחינת 'חול' .כן כותב גם הרבי ,שאם
נותנים שם אחר נשיאי חב"ד ,אין לצרף
לשמותיהם שמות אחרים ]ועיין בדברי
ה"משנה הלכות" שבסעיף הדן בנתינת
שם אחר אדם שאינו שומר תומ"צ[.

שמות על שם רשעים
חז"ל אמרו שאין לתת שם
אחר אדם שהיה רשע בחייו שכן
נאמר "שם רשעים ירקב ,רקביבות
תעלה בשמותיהם ,שלא משתמשים
בשמותיהם .לא יקרא לבנו שם אדם
רשע" .ועוד" :שמעת מימך אדם קורא
בנו פרעה ,סיסרא ,סנחריב? אלא
אברהם ,יצחק ,יעקב ,ראובן ושמעון".
בגמרא מסופר על אדם שנקרא בשם
של רשע" ,דואג" ,וסופו היה רע ומר.
בספר חסידים כתוב ש"חנוך בן ירד"
חי חיים קצרים לתקופתו ,כי נקרא
אחר חנוך בן קין "וקין ובניו – שם
רשעים ירקב".
רבי יהונתן אייבשיץ דן במותו של
"אבירם" )בן חיאל בת האלי( ,וכותב
שכיון שנקרא "על-שם אבירם שהיה
בעדת קרח וירד חיים שאולה ,פשיטא
דהיה לו למות" .יש שכתבו שהנקרא
בשם רשע לעולם הוא בסכנה .וה"חתם
סופר" אומר "שהקורא בשמם מעורר
את הטומאה ממקורה וממשיכה על
עצמו".
במקרה שאין ברירה ,מצד כיבוד
הורים וכדומה ,ייעץ ה"משנה הלכות"
שיכוונו בעת נתינת השם על איזה צדיק
שנקרא באותו שם.
חשוב להבהיר :א( הפסול הוא
רק בשם ייחודי לרשע ,שכשמזכירים
את השם נזכרים באותו רשע ,ובלשון
הרמ"א "שם שלא מצינו באיש אחר
אלא חוץ מאותו רשע ,אבל שם
המשותף לרבים הנקראים כן – אין

לחוש" .ב( לאידך שם של רשע שהשם
עצמו מורה על הרשעות ,כ"נמרוד"
שמרד בה' – פסול במיוחד.
ג( רשע שחזר בתשובה – מותר
לקרוא בשמו .מכאן התר לקרוא אחר
הורים או קרובי משפחה שהיו רשעים,
"שסתם בני אדם חוזרים בתשובה
קודם מיתתן" ]יש שוללים זאת,
כי השם גורם להיות צדיק או רשע,
ומדגישים ש"ודאי מוחלין האבות
לבנים אם לא יקיימו שמם" ,כדי
שנכדיהם וצאצאיהם יהיו בעלי מזל
שם טוב[.

שמות שאינם יהודים
יש מעלה גדולה לקרוא שמות
יהודיים ואחד השבחים שבזכותם
נגאלו ישראל מגלות מצרים היא
ש"לא שינו שמם" ,הם שמרו על שמות
יהודיים! בספר חסידים כותב "לקרוא
שם יהודי".
ה'בני-יששכר' שולל בחריפות
נתינת שם של גויים ,כי "שם הוא כבית
אחיזה של הכלי" ,ושם גויי הוא אחיזת
טומאה באדם לפרוק חס-וחלילה עול
תורה ומצוות ]לכן קרא נבוכדנאצר
שמות גויים לחנניה מישאל ועזריה
ודניאל ,כדי למושכם לעבודה זרה[.
הרמב"ם כתב שאסור להדמות לגויים,
והמהר"ם שיק סובר שעניין זה הוא גם
בשמות ,והוא נוקט להלכה ששם גויי
אסור מהתורה משום "ובחוקותיהם
לא תלכו" ]לכן יש צד איסור גם
בשם משפחה גויי .וכשגזרו הגויים
שהיהודים יבחרו שם משפחה בלע"ז,
בחר בשם "שיק" הנראה לעז אך
הוא באמת רשאי תיבות "שם ישראל
קודש"[.
אף-על-פי-כן ,פוסק להלכה למעשה
ה'אגרות משה' שאין איסור בדבר.
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נתינת שם אחר אדם שעבר צרות
קשות בחייו – המהרש"ל כתב שהעולם
קוראים ישעיה ,למרות שהנביא נקרא
"ישעיהו" )בלי וא"ו( ,כי נהרג במיתה
קשה .אך משמע מהרמ"א והחתם
סופר שכשיש בשם זה אנשים נוספים
– אין חשש וקפידא בדבר .דוד המלך
נתן לבניו את השמות "אליפלט"
ו"אלישמע" ולאחר ששניהם נפטרו,
נתן לשני בניו שנולדו אחר-כך את שני
השמות הללו .ה"כף החיים" הורה
למעשה להורים שילדיהם נפטרו
בקטנותם שאם נולד אחר כך עוד ילד
לתת את שמו של אחיו הנפטר.

הרכבים שונים של שמות
התלמוד
המקרא,
בתקופת
והגאונים לא היה כל-כך שכיח שלאדם
אחד יהיו שני שמות .מבין מאות רבות
של גאונים וראשונים ,נמנו רק כעשרים
שהיו להם שני שמות .אולם בדורות
מאוחרים יותר הדבר הלך והתפשט,
ואף צדיקים וגדולי ישראל רבים
קרויים בשני שמות .וכתב האבני נזר
שאדם שיש לו שני שמות ,כגון "מנחם
מענדל" ,זה לא נחשב לשם אחד ארוך
אלא לשני שמות נפרדים ,ומשתמע
מדבריו שאם רוצים לתת שם אחר
אותו אדם – ניתן לתת גם רק אחד
מהשמות.
יש הנותנים שמות שבתוכם משולב
שם ה' .על מנהג זה כתב הרמב"ן :מנהג
בישראל שיקראו שמות בשבחי האל,
כמו "צוריאל"" ,צורישדי"" ,עמנואל",
וכן שם המשיח ושם ירושלים ,וכן
שמות מלאכים" :גבריאל"" ,מיכאל".
ומותר לקרוא בשמותם ,כשאין
מתכוונים לה' אלא לבשר-ודם ,ושמות
בני אדם לא נתקדשו .כמו כן מצינו
בתנ"ך את השם 'שלום' ,למרות שהוא
מהשמות הקדושים של ה' .כתב הרח"ו
"שמות המלאכים הנמצאים בבני אדם,
כגון מיכאל וגבריאל ,מותר להזכירם
ואין בהם חשש".
שמות של חיות טהורות וטמאות
– צבי ,אריה ,זאב ,דב ,דבורה אילה –
הם שמות מפורסמים בישראל ,למרות
היותם שמות של בעלי חיים ,ואפילו
בעלי-חיים טמאים ,וכן כתב החיד"א
"קצת נוהגים לשום לבניהם שם חיה,
כי אומרים שקיבלו כי בזה ינצלו
מחולאים ולכן קראו בשמותם צבי,
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או איל או אריה" ,יש נוהגים להצמיד
לשמות השבטים את שם החיה אליה
נמשלו ,כגון "יהודה אריה".
יש שמות הניתנים אחר מאורע
הקשור ללידה .כבר הזכרנו את דברי
המדרש ש"דרך הצדיקים לשום שם
לבניהם לענין המאורע" ,וכן נהגו
האבות )מנשה – כי נשני ,אפרים – כי
הפרני( .ומשה רבינו )גרשם – שגר
בארץ נכרי וה' הצילו( .על יסוד דברי
אדמו"ר הזקן ש"יש לחיות עם הזמן",
שפרשת השבוע קשור לימי השבוע ,וכל
מאורע המרחש בחיינו קשור לפרשה,
יש נוהגים לקרות בשם מהפרשה או
ההפטרה .ואם נולד בחגים ,או סמוך
לימי הילולא של צדיקים – לקרות
מענין היום.
שמות משותפים לבנים ובנות –
כמה שמות תנכיי"ם משותפים לבנים
ובנות ,וכן מצינו כמה מגדולי ישראל
הקרויים "שמחה" שהוא שם לזכר
ולנקבה ,ויש שכתבו בגנות הנוהגים כן
למעשה בזמנינו.
שם לזכר על נקבה וכן להיפך –
כמה שמות הנקראים לזכר על-שם
נקבה ,בשינוי קל )דן-דינה .צבי-צביה.
ברוך-ברכה וכדומה( כדי לזכור זכות
ההורים ולכבדם ,יש מהאחרונים
הכותבים שאין קפידה בדבר .ויש
אומרים שבעל-נפש לא ינהג כך.
היו גם מקרים של שני שמות זהים
באותה משפחה .כתב רש"י" :שני בנים
היו לרב חסדא ושם שניהם שוין אלא
שהגדול קורין לו מר קשישא ולצעיר
קורין לו מר ינוקא" ,וכתב על-כך
האריז"ל שנשמתם משורש אחד.
ומה לגבי בחירת שם בעת ההריון?
הנביא ישעיה )פרק מט ,פסוק א(
העיד על עצמו "מבטן קראני ,ממעי
אמי הזכיר שמי" ופירש רש"י "משעה
שאני בבטן עלתה במחשבה שמי" .אך
כנראה שזה ענין יחודי לנביא הקדוש,
כי מדברי הרבי משתמע שיש לבחור
שם רק לאחר הלידה – כך מביא
הרבי מכתבי האריז"ל :כשהאדם
נולד הקב"ה משים בפי ההורים את
השם המוכרח אל הנשמה הנולדת,
משמע שנבואת ההורים חלה רק
לאחר הלידה .ענין זה נהוג אצל רבים
מאלו שאינם שומרים תורה ומצוות,
שבוחרים שמות עוד בטרם הלידה ,ויש
להזהר בזה.

סיפור מהבעש"ט
נסיים בסיפור מופלא על מורינו
הבעל שם טוב:
אחד מתלמידיו הנעלים ,רבי
שלמה זלמן קוזמיר ,היה ערירי ולא
זכה לזרעא חיה וקיימא .פעם בעת
ריקוד שמחה עמד בפנים עצובות
ולא הצטרף לחבורת הרוקדים .שאלו
הבעש"ט" :למה נפלו פניך? והשיב רבי
שלמה זלמן" :איך אשמח ואנכי הולך
ערירי ואין לי בנים" .ענה לו הבעש"ט:
"תרקוד בחיות ואז יהיה לך חיות".
ואכן ,נולדו לו ארבעה בנים ולכולם
קרא בשמות של חיות :צבי ,לייב ,דוב,
זאב )כי פירש את דברי הבעש"ט בשתי
פנים :תרקוד בחיוּת והתלהבות ,ותתן
לילדיך שמות של חיוֹת(.
•
השם "משיח" גם בו יש ענין מיוחד,
וכה אומר הרבי" :על ידי זה שכל
אחד מישראל ממלא את שליחותו של
הקב"ה – כמרומז גם בתיבת "שליח"
בתוספת יו"ד ,שרומז על עשר כחות
הנפש שבהם נעשית עבודת השליחות,
בגימטריא "משיח" לגלות את הניצוץ
משיח שבו ,בחי' היחידה ,שתתגלה
ותחדור בגופו הגשמי ובעניניו הגשמיים
שבחלקו בעולם ,ועד שבצירוף כל
הניצוצות דמשיח שבכל ישראל ,מתגלה
ובא המשיח הכללי ,משיח צדקנו ,שאז
יהי' גילוי אלקות בישראל ובעולם
בתכלית השלימות".
הערות-הארות יתקבלו בשמחה,
למיילryk613@zahav.net.il :

 (1מדרש שמואל ,ג ,ד.
 (2יוסף תהילות )לחיד"א( לתהילים צט ,ז.
 (3הפירוש הפשוט בפסוק שמשה ואהרון
עבדו את ה' בכהונה ,ואילו שמואל עבד
ה' "בקוראי שמו" – בתפילה .פירוש נוסף
ל"בקוראי שמו" ששמואל קרא את שמו ואמר
בפסוק "וישלח ה' את  ..יפתח ואת שמואל וגו'"
)שמואל א' יב .יא( ,ולא אמר "וישלח  ..את
יפתח ואותי" ,כי בעצם לא היה הדיבור מעצמו,
אלא דיבורו של ה'" ,שכינה מדברת מתוך
גרונו" ,פיו היה רק צינור להעברת דברי ה',
והמדבר היה ה' יתברך בעצמו ,לכן נאמר "ואת
שמואל" ]ולכן הושווה שמואל למשה ואהרן,
ששלושתם "שכינה מדברת מתוך גרונם"[.

• כ"ה טבת ה‘תשע“ב
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יומנו של תמים ב770-

ויאמינו בה'
ובמשה עבדו!
אחיי התמימים היקרים שביקרים,
שלום וברכה מבית משיח!
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות" שח לי חבר אחד כי בשבועות
אלו ,כשאנו לומדים בפרשות השבוע את
סיפור יציאת מצרים וכהוראת אדמו"ר
הזקן" :לחיות עם הזמן" – לחיות עם
הפרשה ,הרי מי שלא קורא זאת עם קצת
חוש דמיון ולא מתאר לעצמו את סיפור
הימים ההם – הוא עושה ממש עוול ...זה
לא יכול להיות כמו עוד סיפור שעוברים
וקוראים הלאה ,חייבת להיות התחושה
שהסיפור הזה הוא אקטואלי ועכשווי
עבורנו – בני הדור השביעי.
כשאנו לומדים על משה רבינו העומד
ומקבל את שליחותו של הקב"ה ללכת
לגאול את ישראל ,כשאנו רואים כיצד
"ויאמן העם" לדברי משה ,כיצד עם
ישראל מתוודע לבשורה כי "פקד פקדתי
אתכם" ואת היעלמותו של משה רבינו
למדיין בעיצומם של הימים הלוהטים
כשעם ישראל דרוך לקראת היציאה
לחירות ופתאום נוחתות עליו גזירות
קשות עוד יותר מאלו שהיו מנת חלקו עד
עתה – ולמרות הכל הם עומדים בניסיון,
הם ממשיכים להאמין בדברי משה חרף
המציאות שנראית הפוכה לחלוטין...
ואנחנו קוראים את זה ומתלבטים אם
זה נכתב אז או שמא בימינו אלה ...גם
בדורנו נשלח הרבי מלך המשיח שליט"א
על ידי הקב"ה לגאול את ישראל ולהוציאם
מהגלות לגאולה השלימה .גם אנו קיבלנו
את בשורת הגאולה של הרבי" :הנה זה
משיח בא" וגם אנחנו נתקלים באותו נסיון
– כשמשה שבדור נעלם לפתע מעינינו –
שרואות את המצב הקשה ההולך ומחמיר
מיום ליום .אבל למרות הכל – אנו נמשיך
להאמין בה' ובמשה עבדו ,נמשיך לפרסם,
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לשיר ולהכריז את שירת הגאולה של עם
ישראל :יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך
המשיח לעולם ועד!

– שתפרסם את בשורת הגאולה והגואל
בראש כל חוצות ובאופן ד"קער א וואן
היינט" ..בתקווה שהרבי מלך המשיח
שליט"א יתגלה מייד ממש וישבש לנו
את כל התוכניות – אמן!

בשבוע זה אנו נכנסים ל"שלושים
יום קודם החג" בהם מתכוננים
לקראת היום הגדול והקדוש חג קבלת
הנשיאות של דור השביעי – יו"ד י"א
שבט בו ימלאו  62שנים לנשיאותו של
הרבי שליט"א ,הרבי מעורר על ההכנה
בהתיעצות עם ה'עשה לך רב' ובעריכת
מבחנים על החומר הנלמד בישיבה.

יום שלישי ,ט"ו טבת

יום ראשון ,י"ג טבת

יום שני ,י"ד טבת
היום אחרי שחרית ,שוב אנו
נתקלים במחזות הנפלאים של
שמחות הבר מצוות הנחגגות בבית
חיינו .במהלך סדר נגלה מתקיים
השיעור הכללי עם הרב שניאור זלמן
לבקובסקי .בסיומו של הסדר ,מתקיים
כינוס חירום בנושא שלימות הארץ ,בו
נושא דברים הרב שלום דובער הלוי
וולפא שמעורר את התמימים ליטול
חלק במאבק בדרכם שלהם – בתפילה
ולימוד לזכות שלימות ארצנו הקדושה.
בערב מתקיימת ההתועדות
הקבועה של יום שני ,סביב שולחנות
ערוכים בפינה הצפונית-מזרחית .ו..
בשעת לילה מאוחרת ,אנו מוצאים את
עצמנו ,קבוצת תמימים יושבים סביב
שולחן ב 770-ועל שולחן הדיונים עולה
נושא שיירת הטנקים לקבלת פני משיח
שתתקיים ביו"ד שבט הבעל"ט.
ידוע שאצל חסידים "סוגרים
ענינים" סביב שולחן ההתוועדות וכך
גם כאן ,חיש קל נתרמים הסכומים
הנדרשים שמביאים עמם את ההחלטה
המיידית על למעלה מ 15-וואנים – רק
בתור התחלה – לשיירה של יו"ד שבט

כשחסיד לומד את ה'היום-יום'
של היום ,שמסתיים בהוראה" :שובה
ישראל עד ה' אלוקיך והכן עצמך
ובני ביתך לקבל פני משיח צדקנו
הבא בקרוב ממש!" הוא מתעורר
מייד :אההה ..זה השליחות היחידה
והעיקרית שלנו היום – להתכונן
לקבלת פני הרבי מלך המשיח!
במהלך היום ,מגיעה לבית משיח
קבוצת מקורבים מארגנטינה הם
מסיירים במקום המקדש .הלילה
מתקיימת התוועדות 'סיום הרמב"ם'
במהלכה ,בין הנואמים הקבועים,
עולה הת' שמעון בליניצקי שמרתק את
המשתתפים בסיפור מיוחד.

יום רביעי ,ט"ז טבת
היום זוכה בית חיינו לריבוי
שמחות ואירועים ,בשעות הבוקר
המוקדמות – יחסית נערכת כאן ברית
מילה ,אחרי התפילה חוגגים התוועדות
בר מצווה ,בשעות הצהריים פותח
א' מאנ"ש התוועדות לרגל יארצייט,
ואחרי מנחה מתקיים על בימת
ההתוועדויות "אפשערנשט" חאלקה
לבנו של א' המקורבים בבית חב"ד
בעיר.

יום חמישי ,י"ז טבת
גם היום אנו זוכים לחגיגת
בר מצווה – עוד יהודי שזכה היום
לקבל את התואר 'תמים' ולהתקשר
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מקורבים מגיעים לבית חיינו לכתוב בקשת ברכה מהרבי

לרבי מלך המשיח שליט"א בביתו
הנצחי ב .770-בהתוועדות ליל שישי,
אנו חוגגים את יום הולדתו של א'
התמימים ,במהלך הלילה נוחתת לכאן
קבוצת תמימים שהגיעו לכאן לקראת
השבת ממקום שליחותם בקנדה והם
מצטרפים להתוועדות שנמשכת עד
לשעות הקטנות.

יום שישי ,ח"י טבת
ביום שישי אנו זוכים לפתוח את
הבוקר ב"סדר חסידות" של הרבי
ולהמשיך את היום ,אחרי התפילה
במניין של הרבי – ב"מבצעים של
הרבי" הנמשכים בדרך כלל עד לרגעים
האחרונים שלפני כניסת השבת .כבר
מערב שבת מתמלאים שולחנות 770
בשלל העלונים והקבצים השבועיים,
ביניהם בולט הקובץ מבית 'ועד
חיילי בית דוד' שלכבוד פרשת שמות,
שבשיחה עליה בכרך כ"ו בלקו"ש אנו
לומדים על נשיא הדור שחייב להיות
בגוף גשמי ,בלי שום אפשרות אחרת.
בקובץ מודפסת השיחה בשלימותה
ככתבה וכלשונה ,לצד תרגומה ללשון
הקודש ,לטובת אלו שעדיין אינם
שולטים בשפת האידיש.
גוט שבת!
שירת 'לכה דודי' ממשיכה לשירת
'יחי אדוננו' ואנחנו נזכרים בפתגם
ה'היום יום' שלמדנו השבוע ,בו נאמר
כי "תנועת צדיק וכל שכן ראיה
ושמיעת קול צריך לפעול שלא ישכח
לעד" באינסטינקט טבעי עולים מייד
בזכרוננו אותם מעמדים של שירת 'יחי
אדוננו '..אל מול פני המלך כשתנועת
הצדיק שעודד את השירה בידיו

הקדושות לא משה מנגד עינינו לרגע.
גם יהיו כאלה שינסו להשכיח ולטשטש
זאת ,אנו לא ניתן לזה לקרות – אנחנו
נפעל שזה לא ישכח לעולם! נמשיך
בשירה האדירה עד לנצחון האמיתי
בגאולה השלימה!
קבוצת המקורבים מארגנטינה
עושה כאן את השבת ומורגשת היטב
במהלך התפילות וההתוועדויות בחיות
המיוחדת להם.

שבת קודש פרשת שמות
שיעור 'דבר מלכות – שמות' הפותח
את בוקר השבת מזכיר גם הוא את
עידן החיים הנצחיים שאל תוכו כבר
נכנסנו ,כשמ"כל ימי חייך" עוברים
מייד ללא כל הפסק ל"ימות המשיח".
אחרי קריאת התורה עולה הרה"ח
שלמה מאיעסקי וחוזר בהתלהבות
מיוחדת על שיחת ה'דבר מלכות'
השבועי .התוועדות של הרבי שליט"א
מתחילה בשעה היעודה וכמידי שבוע
עולה ר' יוסף רייצעס שחוזר על שיחה
של הרבי בעניני משיח ומכריז עם כל
הקהל 'יחי אדוננו'.
אחרי מנחה ,סדר ניגונים וחזרת
דא"ח ,בסיומה של תפילת מעריב
 770מסובב את פניו ופותח את
השבוע החדש בדקות של צפייה בפניו
הקדושות של הרבי מלך המשיח
שליט"א ,אלה רגעים שמחד – נותנים
לנו כוחות לשבוע כולו ,ומאידך – הם
מעוררים בנו שוב את זעקת 'עד מתי?'
נמאס לנו כבר לראות בוידיאו – רוצים
לראות בעיני בשר תיכף ומייד ממש!
במהלך ה'סדר' של מוצ"ש,
מתקיים על הבימה שיעור ב'דבר

תמימים הוגים בתורתו של משיח ב'סדר ליקוטי שיחות'

מלכות' החדש ,לשבוע פ' וארא אליו
נכנסו כעת .הלילה מתקיים בשכונת
המלך "כינוס צאצאי האדמו"ר הזקן"
בו מתכנסים הצאצאים לסעודת מלווה
מלכה משפחתית לקראת כ"ד טבת,
ידוע לכל העידוד והיחס המיוחד שראו
מהרבי לארגון ולכינוס זה ,המתקיים
כאן מידי שנה .בהמשך הלילה מתחילה
במרכז  770התוועדות 'סיום הרמב"ם'
בה מציינים גם את יום הסתלקותו
שחל מחר ביום כ' בטבת.
אחים ,תמימים אהובים!
במהלך שבועות אלו ,בשנת ה'תנש"א,
המשיך הרבי מלך המשיח שליט"א לעסוק
בנושא זה של מעלתן של ישראל ושלילת
הקטרוגים ודברי ההבל שנאמרו עליהם.
בא' מהשיחות הנפלאות הללו ,זועק הרבי
על כך שבין דבריו של אותו "רב" הוא
תיאר כיצד הקב"ה יושב ומחשב את חשבון
העוונות – שהגיע כעת למכסה בה הוא
משמיד את ישראל רח"ל וכאילו שהשואה
הנוראה גם היא הגיעה בגלל חשבון כזה
רח"ל ...עפרא לפומיהו.
והרבי מזדעק להגן על בניו ומצטט
את דברי הרמב"ם ש"אין מחשבין את
החשבון הזה של העוונות בדעת בשר ודם
– אלא בדעתו של א-ל דעות" שרק הוא
יכול לדעת מהו ערכם וגודלם של עוונות..
ובשורה הבאה :הרבי בעצמו – בדעתו
של א-ל דעות – בא ועושה את החשבון
האמיתי שאותם יהודים הם תינוקות
שנישבו שדינם כאנוס ובמילא :כל העוונות
שלהם – "אונס רחמני'ה פטרי'ה" ולעומת
המשך בעמוד 60
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אפרים מאיר ,שבנו אלעד נמנה בין חמשת העצורים שהואשמו בעבירו ת

הבן שלי מנהיג,
וזה מה שמפריע להם
אפרים מאיר ,שבנו אלעד ,רכז וועד המתיישבים של המטה
המשותף בבנימין ,מואשם בריגול  -בראיון מיוחד לבית
משיח" :אם מתייחסים אלינו כאויב – או כארגון טרור – אני
קורא לראש הממשלה שידון איתי ויעשה איתי הסכם שלום,
כיון שכיום ראש הממשלה מוכן להיפגש עם כל מי שיש לו
ארגון טרור .בנוסף ,כיון שאנחנו מוכרים כעת כמחבלים או
כארגון טרור ,אני חושב שצריכים לשחרר את העצורים ,כמו
שמשחררים להבדיל את כל המחבלים"
מאת :שלום בער קרומבי

ב

תחילת השבוע הודיע
בית המשפט העליון כי
חמשת הפעילים שנעצרו
לאחרונה והואשמו בעבירת
ריגל ישוחררו לבתיהם למעצרי
בית .ההחלטה הביאה לסיום הפרק
הראשון באחד הסיפורים הקשים
היהודית,
ההתיישבות
שחוותה
כשפעילים שעסקו בארגון הפגנות
נגד הריסת מאחזים ,נעצרו כאחרוני
הפושעים והואשמו בעבירה של ריגול
ומסירת מידע לאויב .התגובות בקשת
הפוליטית לשחרורם של העצורים
דווקא דרשו מבית המשפט לעשות צדק
אמיתי ולסיים את הפרשייה – וכמובן
לבטל גם את מעצר הבית שהושת על
הפעילים.
אחד מאותם עצירים הוא אלעד
מאיר ,בן  ,36תושב היישוב חרשה
בבנימין ,מלמד בתלמוד תורה בבת ים,
ומשמש רכז של ועד מתיישבי בנימין.
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אלעד נעצר לפני שבועיים בשעת לפנות
בוקר ונלקח למעצר ממושך ,כשבביתו
השאיר תינוק בן שלושה שבועות בלבד.
כשאנחנו מדברים עם אביו הוא פותח
את השיחה בציניות "אני אביו של
המרגל".
•
מה התחושות שלכם בימים אלו
מול הרדיפה של בנכם?
"אנחנו גאים מאד בבן שלנו ,שנעצר
בגלל שפיעמה בו אהבת ארץ ישראל
ואהבת עם ישראל .ארץ ישראל היא
לא מקום לפשרות – אלא מעל החוק
ומעל לפקודות הצבא .אנחנו מצטערים
על כך שישנם כאלו שמשתמשים בארץ
ישראל לעשות יחסי ציבור וחנופה
לזרים .ראש הממשלה הפך אותנו
ל"תרומות" שהוא מפריש כדי לזכות
באהדה וביחצ"נות.
"אלעד גדל במשפחה שמחונכת
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ירו ת ריגול" :כיום במדינת ישראל ,אידיאולוגיה היא עבירה על החוק"
לאהבת הארץ .סבו עלה לארץ מגרמניה
עוד לפני מלחמת העולם הראשונה
והוא ספג את החינוך לאהבת הארץ
ואהבת ירושלים .המעצר הזה הוא
מעצר נבזי שנועד להלך אימים על מי
שעוסקים בפעילות לגיטימית ותקינה
של מחאה .אלעד הוא מלמד בתלמוד
תורה בבת-ים שעוסק בחינוך ולצד זה
עסק בפעילות בוועד המתיישבים של
מתיישבי בנימין .הפעילות שלו כולה
הייתה חוקית לחלוטין והאשמות
שמופנות נגדו מופרכות לחלוטין.
מדובר במורה מוסמך שחי בעולם של
תורה וכל הפעילות שלו בנושא ארץ
ישראל הינה פעילות רשמית .בראשות
וועד המתיישבים של בנימין עומד
סגן אלוף במילואים יצחק שדמי ולא
מדובר בפעילות מחוץ לחוק .הניסיון
להכתים את הפעילים ,כאילו הם פעלו
מתוך תסכול או שעמום ,הוא מופרך.
הפעילות שבה עסק בני הייתה ליידע
על הפגנות ומחאות ולא במריבות עם
השלטונות.
"לחטיבה היהודית בשב"כ יש
דרך דורסנית לבטא את הזעם שלהם
על המחאות החוקיות .הם היו
מאזינים לטלפונים שלו ועוקבים אחרי
המסרונים ששלח מהטלפון הנייד .גם
אלי הם התקשרו כמה פעמים ואיימו
עלי שהבן שלי מסתובב עם אנשים לא
רצויים – כשהם מתייחסים לחברים
מהישוב יצהר .המעשים האלו הם
חוצפה לכל דבר .החטיבה היהודית לא
יכולה להיות המחנכת – לא שלו ולא
של אביו .כל פעם ששאלתי אותם מה
הבן שלי עושה ועל מה מדובר ,הם לא
נתנו לי תשובות אלא אמרו לי שאשאל
אותו ושהוא צריך לספר לי .בדרך
הזאת הם נוטעים פחדים וחששות בלב
של אבא ומכניסים לך את המחשבות
שאולי אכן הוא מסתובב עם אנשים
פורעים .בסוף הסתבר שכל העוון שלו
היה שהוא נפגש עם תושבים מיצהר.
"אנשי החטיבה היהודית לא
בוחלים בשום אמצעי ופועלים
בדרכים שמזכירות משטרים אפלים,
כשהמטרה היא לנדות את הפעילים
ביש"ע ולהוציא אותם מחוץ לציבור.
הם מנסים להפוך כל מי שיש לו שדרת
מנהיגות להזוי או מטורף .מדובר
בטובי הבנים שלו .הבן שלי לחם בלבנון
– הוא לא הזוי ולא מטורף – אלא
מנהיג ,וזה מה שהפריע להם.

אלעד מאיר ,מלמד בתלמוד תורה בבת-ים ופעיל חברתי בוועד המתיישבים של מתיישבי בנימין

איך השתלשל המעצר של בנך?
"בעקבות הסיפור ההזוי של
הפריצה לחטמ"ר אפרים ,היה ברור
לו שהשב"כ יחפש אותו .הוא לא
חשב שייעצר אלא חשב שרק ייקרא
לבירור .ביום חמישי בבוקר ,בשעה
 5:30בבוקר ,הגיעו השוטרים ודפקו
על הדלת של הבית שלו בישוב חרשה.
בהתחלה הוא חשב שבאים מחבלים,
אבל מהר מאד התעשת והבין שהגיעו
לעצור אותו .השוטרים החרימו את
המחשב הנייד והפלפונים שלו ולקחו
אותו איתם.
מה הוא מספר ממה שעבר
במעצר?
"אנשי המשטרה טיפלו בו כאחרון
הפושעים ,כאילו היה מחבל מסוכן.
החוקר עזרא שרם – שהינו חובש כיפה
– נתן לו אגרוף קשה בגב שהשאיר
לו כאב ,אבל הוא עמד וחייך ולא
הוציא הגה מהפה .חוקר אחר בעט
בו ברגליו ,כדי לזרז אותו בהליכה.
במהלך החקירה עברו החוקרים על
כל החוקים האנושיים שנהוגים בכל
העולם המערבי .באף מדינה נאורה לא
מתייחסים כך לאנשים נורמטיביים
שעסקו בפעילות מחאה .במהלך כל
המעצר השפילו אותו החוקרים ,אבל
כמובן שהוא קיבל הכל באהבה .הוא
ישב עם תנ"ך ועם ספר תהלים וניצל
את הזמן ללמוד.
•

תוכל לשתף מאחורי הקלעים של
ההליך המשפטי?
"מיד בדיון הראשון בהארכת
המעצר שמענו שמאשימים אותם
בעבירה של ריגול – על-פי סעיף 113
בחוק שעוסק בהעברת מידע לאויב.
אנחנו הבנו כבר שמעמידים היום את
הציבור שלנו כאויב – אבל כעת זה גם
מוכח בבית המשפט .ברגע שמאשימים
אותם בעבירה של ריגול ומסירת מידע
לאויב ,קובע בית המשפט שמי שהועבר
לו המידע הוא האויב והופך את כל
המתיישבים לאויבים .אנחנו הבנו
מיד שאין להם הרבה מה לעשות נגד
ההאשמות החמורות נגדם ,כיון שכל
מי שפעל בפרשייה הזו – בית המשפט,
הפרקליטות ,השב"כ והמשטרה – פעלו
מתוך מופרעות נפשית והתירו לעצמם
את הרסן.
"בתחילה חשבנו שאולי יש מידע
שאנחנו לא יודעים ואולי אנחנו לא
מכירים את העובדות .אבל לאט-לאט
התבהרו העובדות ופנינו לתקשורת
ואז הסתבר שמישהו איבד את הרסן.
המעצר הזה לא היה מעצר לשם חקירת
העובדות ,אלא מעצר לשם ענישה.
מישהו רצה שהמעצר עצמו יהיה
ענישה נגד אותם פעילים .הרוח הזו
נישבה מלשכת ראש הממשלה שהודיע
שצריך "להיכנס בהם בכל הכוח"
ולנהוג "באפס סובלנות" ,נגד "מתפרעי
הימין" ,כאילו שמדובר בעבריינים.
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מהלך הדיונים מהצד של התביעה היה כל הזמן לפגוע
ביכולת שלנו לערער .היינו חסרי אונים כי ראינו שבית
המשפט נוהג בתיאום עם מערכת מאד מרושעת ומאד
מרושתת – ואין סיכוי לשום טיעון הגיוני
"אמרתי השבוע שאם מתייחסים
אלינו כאויב – או כארגון טרור – אני
קורא לראש הממשלה שידון איתי
ויעשה איתי הסכם שלו ,כיון שכיום
ראש הממשלה מוכן להיפגש עם כל מי
שיש לו ארגון טרור .בנוסף כיון שאנחנו
מוכרים כעת כמחבלים או כארגון
טרור ,אני חושב שצריכים לשחרר את
העצורים ,כמו שמשחררים להבדיל את
כל המחבלים...
"מישהו אמר לי השבוע שבמדינה
שמתנהלת בשיטות האלו יש חשש
שיהיה גם חיסול פיזי של אנשים
שאין פניהם כפניו של השלטון .אנחנו
נמצאים בעיצומה של מלחמת אחים
קשה .ישנה כאן מלחמה בין שתי
אסכולות – כשמצד אחד תרבות ההון
והנהנתנות ומהצד השני האמונה
בריבונו של עולם והחזון היהודי.
"מהלך הדיונים מהצד של התביעה
היה כל הזמן לפגוע ביכולת שלנו
לערער .היינו חסרי אונים כי ראינו
שבית המשפט נוהג בתיאום עם מערכת
מאד מרושעת ומאד מרושתת – ואין
סיכוי לשום טיעון הגיוני .אחרי שנגמרו
החקירות ניסו להאריך את המעצר עד
תום ההליכים ונטענו טענות שמדובר
בפשע אידיאולוגי ולכן אין לשחרר
את הפעילים .במילים אחרות :היום
במדינת ישראל אידיאולוגיה היא פשע
ומי שיש לו חזון ואמונה וביסוס הלכתי
הוא פושע ואסור לו לבוא בקהל.
היה פרקליט – חובש כיפה –
שהלך לערער לבית המשפט העליון נגד
ההחלטה לשחרר את הפעילים למעצרי
בית וטען שלא יתכן שהפעילים שוחררו
בערבות ההורים ,כי הרי יש להם אותה
אוריינטציה אידיאולוגית .הוא טען את
זה גם נגד מנכ"ל משרד ראש הממשלה
לשעבר ,יוסי בן אהרן ,שחתם ערבות על
החתן של נכדתו ,עקיבא הכהן ,שהינו
אחד מהפעילים .מישהו התבלבל לגבי
מה מותר ומה אסור מבחינה מוסרית
במערכת המשפט.
"הייתה פרקליטה שנכשלה בבית
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המשפט המחוזי בערער נגד השחרור
שאמרה לאשתי "האמונות שבכם
גורמות לכם לעשות מעשים חמורים".
הפרקליטות כולה החל משי ניצן ומשה
לדור ,מהווה חזית עוינת ושונאת
לכל חובשי הכיפה חובשי ספסלי בית
המדרש.
אתה רואה קשר בין רדיפת הציבור
של המתיישבים למסע ההסתה נגד
החרדים?
"זוהי אותה חזית .כיום המצב הוא
של "מי לה' אלי" .כל מי שרוצה לדבוק
בה' צריך להתאחד סביב האמונה
בתורה ולעמוד בחזית המאבק .הרדיפה
היא לא על ישוב כזה או אחר אלא נגד
כל קודשי ישראל .מי שעומד כיום
בראשות הממשלה הוא מי שהצביע
בעד שריפת בתי הכנסת בגוש-קטיף
ובעד הוצאת הנפטרים מהקברים .הוא
לא הביע על כך חרטה מעולם והוא
ממשיך באותה דרך.
•
איך יש לפעול כיום נגד המשך
הרדיפה של קודשי ישראל?
"היום בית המדרש חוטף סטירה
ברבים – ברחובה של עיר .במצב
כיום צריכים לעצור גם פעילות של
התיישבות ומחאה כדי להגן על תורת
ישראל .מסע הרדיפה נגד היהדות נובע
מאנרכיזם ורודנות שמבוססים על
יוהרה והתנשאות .הרדיפה הזו היא
עזות וחוצפה .אני חושב שנביאי ישראל
שדיברו על החוצפה בעקבתא דמשיחא
לא האמינו שהיא תגיע לכאלו רמות
וירימו יד על קודשי ישראל .השיא
היה שלשום כאשר בעקירת מאחז
לקחו ספר תורה והשליכו אותו לארץ
– העיקר לבזות מתיישבים .זה בדיוק
המצב :משליכים את התורה לארץ.
הפליאה שלי היא שכל הרבנים שגינו
כל מיני אירועים שלא נבדקו על-ידי
איש ונגררו להתלהמות החילונית –
והנה פה משליכים ספר תורה בביזיון
לארץ ואיש לא פוצה פה ומצפצף .כנסת

ישראל היתה צריכה לידום ולצום מול
המחזה הזה.
איך אתה חושב שיסתיים מסע
הרדיפה הזה?
"אני חושב בימים אלו על שתי
נקודות :האחת היא אמירותיו של יוסף
הצדיק ,שבתחילה אומר לאחיו "אל
תעצבו" ובסיום אומר להם "אלוקים
חשבה לטובה" .השניה היא של רבי
עקיבא שראה שועל יוצא מקודש
הקודשים וצחק .אני חושב שבסופו של
דבר נראה כיצד הכל לטובה .ראיתי
אתמול כיצד קיבלו את בני בישוב
"נחלים" )שם ישהה במעצר בית(
כשכל רבני הישוב הגיעו לקבל את פניו
וכל תלמידי החכמים חלקו לו כבוד.
זה היה מחזה מרגש ביותר .פשוט כל
הישוב עמד להצדיע לו על גבורתו .מכל
זה יצמח אך ורק טוב .אנחנו צריכים
לשיר את השיר כמו רבי עקיבא ובסוף
נראה את הישועה שתצמח.
ואיך לדעתך תסתיים הפרשייה?
"לדעתי בסוף הכל יתמוסס .לא
יהיה ביסוס להעמיד אותם לדין
והסיפור הזה יסתיים .עצם זה שבית
המשפט שחרר אותם למעצר בית מעיד
שאין עילה אמיתית להמשך המעצר.
המעצר הזה הינו חוליה נוספת ברדיפה
משמעותית יותר ,שהחלה בזמן
הסכמי 'אוסלו' ומאז הותר דמם של
המתיישבים .מה שאנחנו חווים כעת
הוא לא סיפור אישי שלנו ,אלא סיפור
של כל עם ישראל .אף אחד לא נותן את
הדין על ההסתה וכפי שהיה ב'אוסלו'
גם היום משתמשים בשיטות אפלות
של מעצרים ,כתבי אישום ,מכות רצח
והשפלות .אבל בסוף תצמח ישועה
גדולה ועם ישראל ייצא מכל הסיפור
הזה חזק יותר ונחוש יותר.
לסיום?
"אני רוצה להגיד לחסידי חב"ד
שאני אוהב אותם .אני מסתובב בעולם
במסגרת עבודתי ורואה את מסירות
נפשם של החב"דניקים .כעת צו השעה
– כחלק משליחות הרבי – היא להיות
ביחד .צריכים להתאחד .אין זמן
לפילוגים ולשינויים .מי שפועל נגד
תורת ישראל לא מבדיל איזו כיפה
לובש כל אחד ,אלא מנסה לפגוע בכל
מי שקדושה חשובה לו .מול המגמה
הזו צריכים לעמוד ביחד ,באחדות,
ולבוא בחזית אחת לריבונו של עולם
ולומר לו "אנו עבדיך".
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פרשת דרכים
את המכה הקשה קיבלו אנשי המאחז 'מצפה אביחי'
בקרית ארבע .במאחז התגוררו שמונה משפחות
ורווקים ,בעשרה מבנים" .בשתיים וחצי שמעתי
דפיקות חזקות ובשלב מסויים השוטרים שברו את
הדלת ונכנסו פנימה" ,סיפר אריה דיוויס ,תושב
המאחז
מאת :שלום בער קרומבי

לעצור את
תנופת ההריסה
ב

שבוע הקודם הרסו אנשי
'המנהל האזרחי' בשומרון
מבנים בשלושה מאחזים.
המאחזים שנהרסו הם
'גל יוסף' ,השוכן סמוך לשילה' ,גבעת
אריה' השוכן סמוך לישוב איתמר
ו'מצפה אביחי' בקרית ארבע – שנהרס
בפעם העשירית .לכל אחד מהמאחזים
האלו סיפור משלו ועם כל אחד
כאב בלתי נתפס .ב'גל יוסף' התבצע
ההרס באמצע שעניינו של המאחז
נידון בבג"ץ .פקחי 'המנהל האזרחי'
לא חיכו לסיום הדיונים אלא ששו
להרוס באכזריות את חממות המאחז,
שהוקמו בעמל של שנתיים ,כדי לפגוע
בפרנסת אנשי המקום .גם ההרס
ב'גבעת אריה' כלל אכזריות לא קטנה,
כשרק  24שעות אחרי ששוחרר בעל
הבית במקום ,ידעיה שוהם ,ממעצר
ממושך בחשד ל"ריגול" ,הגיעו מאות
שוטרים עם כלי הנדסה כבדים והרסו
את ביתו .ב'גבעת אריה' הרסו הכוחות
גם את בית הכנסת במקום ולאחר
ההרס מצאו את ספר התורה מתגלגל
בין ההריסות.
אבל את המכה הקשה קיבלו אנשי
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המאחז 'מצפה אביחי' בקרית ארבע.
במאחז התגוררו שמונה משפחות
ורווקים ,בעשרה מבנים" .בשתיים
וחצי שמעתי דפיקות חזקות ובשלב
מסויים השוטרים שברו את הדלת
ונכנסו פנימה" ,סיפר אריה דיוויס,
תושב המאחז" .הם הכריחו אותנו
לצאת החוצה עם ילדינו הקטנים אל
הקור המקפיא והרסו לנו את הבית.
נשארנו בשטח עם ילדים שהתעוררו
מתוך שינה עד שהם הכניסו אותנו
לקריית ארבע".
הרס המאחזים המזעזע בשבוע
שעבר לא תפס את הכותרות ,שהיו
עסוקות בהצטרפותם של מספר
ידוענים למסע הבחירות הקרב.
להתעסק
מעדיפים
העיתונאים
בסיקורים נוצצים ,במקום לבקר את
האכיפה הדורסנית נגד מתיישבים
ביהודה ושומרון .נראה כי מדובר על
דפוס פעילות קבוע של התקשורת .הם
מדווחים על מאחזים רק כשאפשר
לנגח את המתיישבים ולהוציא את
דיבתם .אבל כשילדים קטנים מוצאים
את עצמם באמצע הלילה מוצאים
מהמיטות בקור מקפיא ,התקשורת

מתנערת מהסיפור האנושי ולא טורחת
להפנות אצבע מאשימה כלפי רשויות
החוק.

שר הביטחון מסכן
את חיי המתיישבים
מי שאחראים על הרס המאחזים
הם ראש הממשלה ושר הביטחון שלו.
הם מסתתרים מאחורי אנשי 'מנהל
האזרחי' – הגוף האחראי לכאורה
על ניהול החיים האזרחיים ביהודה
ושומרון .במצב הנוכחי – עד שיהודה
ושומרון יסופחו באופן רשמי ל'מדינת
ישראל' – נמצאת האחריות על ניהול
העניינים ביהודה ושומרון בידי הדרג
הצבאי – ובראשו שר הביטחון .כל
בניה ביו"ש זקוקה לחתימתו של שר
הביטחון – וכך גם כל הריסה של בית.
במקרה שלנו שר הביטחון ברק לא
מזיז את האצבע ללא פטרונו נתניהו.
שניהם אחראים על הוצאת תינוקות
מהמיטות בקור המקפיא של קרית
ארבע והריסת בתיהם .הם פועלים
ללא רחמים ,העיקר לקדם את מסע
היח"צנות שלהם על גב המתיישבים.
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הם מתעלמים מהטרגדיה הנוראית
של הריסת בתים לשמונה משפחות,
אך חמורה מכך היא העובדה ששר
הביטחון – שאחראי מתוקף תפקיד
של הגנת חיי התושבים ביו"ש – שולח
את חייליו להרוס גבעות שכל אחת
מהן הוקמה כדי להגן על ציר תנועה
ראשי או ישוב יהודי .לגבעות ביהודה
ושומרון יש חשיבות אסטרטגית מרמה
ראשונה ,גם ללא הטרגדיה האנושית.
הניסיון הוכיח שכל הנקודות שיושבו
הפכו למעוזי אבטחה עבור האוכלוסייה
בישובים
המתגוררת
הגדולה
הוותיקים .לתפיסה הזו שותפים גם
קציני צה"ל הבכירים ,שרואים בחיוב
את הקמתם של היאחזויות יהודיות
על כמה שיותר נקודות אסטרטגיות
באזור יהודה ושומרון .עד לפני שנים
לא רבות גם נעשו שיתופי פעולה בין
הצבא למתיישבים ,בהקמת היאחזויות
התיישבות.
הסיפור של המאחזים ביהודה
ושומרון אינו סיפור שולי במפעל
ההתיישבות .מאז שהחל המשא-ומתן
עם ארגוני הטרור לתפוס תאוצה,
לא הוקם אף ישוב קבע חדש ביהודה
ושומרון .את מקום הישובים תפסו
המאחזים ,שהוקמו במסירות נפשם
של המתיישבים .בשנים האחרונות
הפכה תופעת המאחזים לתשובה נגד
הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון .כל
נקודה שזוהתה כבעייתית מבחינתה
ביטחונית ,זכתה למספר משפחות
שהקימו עליה היאחזות יהודית –
ובעקבותיהם הגיע גם הצבא .בסיפור
של מגרון למשל ,הוקם הישוב אחרי
שני מקרי רציחות על הכביש שבין בית-
אל לעפרה .מאז שהישוב הוקם הציר
שקט והמתיישבים יכולים לנסוע בו
בשקט.
כבר מימי ראשית ההתיישבות,
דיבר הרבי על הפן הביטחוני של ישוב
השומרון .עוד לפני שבית-לחם ושכם
הפכו לקיני מחבלים ,דיבר הרבי על
"גבולות ברי הגנה" שישמרו על מיליוני
היהודים החיים בארץ הקודש .הרבי
דרש ממשלות ישראל ליישב את יהודה
ושומרון ולקבוע עובדות בשטח ,כדי
שהריבונות היהודית באזורים אלו
תוכל להישמר .בשיחות עם מדינאים
ואנשי צבא דיבר על הרבי על החשיבות
של ישוב הגבולות והזכיר כי ניתן לבצע
זאת בשיטת "חומה ומגדל" .הרבי

מקימים מחדש את 'מצפה אביחי' בקרית ארבע – שנהרס בפעם העשירית



הסיפור של המאחזים ביהודה ושומרון אינו סיפור שולי
במפעל ההתיישבות .מאז שהחל המשא-ומתן עם ארגוני
הטרור לתפוס תאוצה ,לא הוקם אף ישוב קבע חדש ביהודה
ושומרון .את מקום הישובים תפסו המאחזים ,שהוקמו במסירות נפשם
של המתיישבים .בשנים האחרונות הפכה תופעת המאחזים לתשובה
נגד הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון .כל נקודה שזוהתה כבעייתית
מבחינתה ביטחונית ,זכתה למספר משפחות שהקימו עליה היאחזות
יהודית – ובעקבותיהם הגיע גם הצבא.
האיץ להקים כמה שיותר היאחזויות,
כדי להדק את האחיזה היהודית בשטח
והסביר את ההשלכות הביטחוניות של
המהלך .כיום ניתן לראות כל נקודה
שיושבה ביהודה ושומרון מסייעת
לגורמי הביטחון להגן על רעננה וכפר
סבא.

סבב שיחות מסוכן
בזמן שבו התעלמה התקשורת
ממצוקתם של משפחות המאחזים,
תפסו את הכותרות הדיווחים על סבב
שיחות חדש בין נציג ראש הממשלה
לבין נציגי הרשות הפלסטינאית .אחרי
שבנאומו באו"ם התחנן נתניהו לאבו-
מאזן שיסכים להיפגש עימו ולקדם
איתו את הקמת המדינה הפלסטינאית,

מתחיל ראש הממשלה במעשים כדי
לנסות להגיע שוב למשא-ומתן ישיר.
כנראה שנתניהו שכח שרק לפני מספר
שנים היה כאן ראש ממשלה שהציע
לארכי רוצח מראמללה כמעט כל מה
שביקש – אבל זה סירב לחתום עימו
על הסכם .לא נראה שיש ראש ממשלה
ישראלי שיכול ללכת רחוק יותר ממה
שהציע אולמרט בזמנו – כשהסכים
לוותר אפילו על הריבונות היהודית
בירושלים .במצב הנוכחי גם השמאל
הקיצוני לא חושב שיש סיכוי שהמשא-
ומתן עם אותם מחבלים יביא להסכם
שלום אמיתי .למעשה אין כלל סיכוי
שהמו"מ יניב איזשהו הסכם בין
הצדדים.
ראשי המחבלים לא מוכנים לוותר
על האופציה של משא-ומתן ,אך מצד
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פרשת דרכים

שני הם גם לא מוכנים באמת לשום
פשרה .הם מנצלים באופן ציני את
כמיהתו של ראש הממשלה למצוא חן
בעיני השמאל הישראלי ,כדי לגרור
אותו לעוד סבב של שיחות שלא יניב
מאום – אלא רק ישחוק עוד את המעט
שנותר מהחוסן היהודי של קברניטי
המדינה.
לכאורה מדובר בעוד סבב של
שיחות סרק ,בין נציגי ראש הממשלה,
לבין להבדיל נציגי ארגוני המחבלים.
רק שחבל שנתניהו אינו זוכר את
העובדה שבכל פעם שסבב השיחות
התפוצץ ,נגמר הדבר בפיגועי טרור
רצחניים .זה קרה אחרי 'אוסלו' –
כשאחרי הוויתורים המפליגים ,הפנה
ערפאת ימ"ש את הנשקים שקיבל
ממשלת ישראל לעברם של יהודים
ופתח במלחמה רבת נרצחים; וזה קרה
שוב אחרי ניסיונות ההידברות ב'קמפ
דייויד' תחת ניצוחו של ראש הממשלה
דאז אהוד ברק .כל פעם שהלכו
קברניטי המדינה לקראת הפלסטינים,
הם העניקו להם רוח גבית לטרור.
רק לאחרונה דובר על החשש
בצה"ל על כך שאם הדיבורים על
הקמת מדינה פלסטינאית יכשלו ,ייצאו

המשך מעמוד 53
זאת ,כל מצווה הנעשית על ידם – היא
בעלת ערך גדול ביותר וגורמת נחת רוח
עצום למעלה.
נקודה זו מודגשת גם כשהרבי
קורא את ההפטרה" :כי לא מחשבותי
מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי ...כי גבהו
שמיים מארץ כן גבהו דרכיי מדרככם
ומחשבותי ממחשבותיכם" וכאן מרגיש

r,f
,ugxv h,ura
ohkzun ohrhjnc

ארגוני הטרור בסבב אלימות חדש.
אם פעם היו צריכים להסביר מדוע
זועק הרבי על כך שאפילו דיבורים עם
המחבלים מביאים לשפיכות דמים
– היום כבר אין צורך להסביר את
הקשר בין שני המישורים .דבריו של
הרבי בהירים כיום לכל גורמי הצבא,
שמבינים שהדיבורים עם המחבלים
על וויתורים וכניעה ,מניפים את הרוח
במפרשי הטרור.

בשבוע שעבר הודיעו ראשי מפלגת
'הבית היהודי' לראש הממשלה שאם
חוק ההסדר לא יקודם והישוב מגרון
יפגע חלילה ,תצא המפלגה מהממשלה.
התשובה למהלכים המסוכנים
של הממשלה היא הצבת חזית
דתית מאוחדת ,לקראת הבחירות
הבאות ,כדי שבפעם הבאה יהוו
המפלגות הדתיות משקל משמעותי על
הקואליציה – ואם יתאמצו מספיק
אפילו יזכו בראשות הממשלה .לא
לחינם השקיע הרבי מאמצים עילאיים
וכתב בנושא זה מכתבים רבים.
מספיק לחשוב על העובדה שנשיא
הדור – גדול הדור בתורה – מתפנה
מעיסוקיו הקדושים ומקדיש זמן כה
יקר לנושא זה – כדי להבין שלא מדובר
בענין פוליטי ,אלא בהכרח להצלת עם
ישראל.
בכנסת האחרונה הוכיחו רבים
מחברי הכנסת שהם יודעים לפעול יחד
כשצריך ולהוביל מהלכים למען עם
ישראל – תוך התעלות מהאינטרסים
האישיים הצרים .יש לקוות שאחדות
זו תמשיך לנשוב בין הפוליטיקאים
הדתיים ותביא לשינוי משמעותי במפת
ההנהגה הישראלית.

כל חסיד שהרבי פוסק זאת גם על עצמו.
מי אתה 'בשר ודם' שתחווה את דעתך
בענינים כאלו? החשבון הזה שייך רק
לדעתו של א-ל דעות ולעומד בינו ובינינו
– נשיא הדור .הוא ורק הוא – רשאי לחשב
כאלו דברים.
כך גם בעניננו ,כשהרבי אומר לנו
להכין את העולם לקבלת פני משיח
צדקנו ושזוהי עבודתנו העיקרית כעת –
ברור שאין מקום להכניס את החישובים

והשיקולים האישיים שלנו ולנסות "לסדר"
את דברי הרבי בהתאם אליהם ח"ו ...עלינו
לזכור כי "שכינה מדברת מתוך גרונו"
ולבטל את שכלנו האנושי לדעתו של א-ל
דעות!
לחיים ,לחיים ,לחיים ולברכה!
להתראות ב 770-המחובר לבית
המקדש השלישי ,בגאולה האמיתית
והשלימה תיכף ומייד ממש.
מענדי

שיתוף פעולה מבורך
מי שהיה צריך הוכחה לכוח
האחדות קיבל אותו בשבועות
האחרונים ,כשההרס בישוב מגרון
ובשכונות הסמוכות לבית-אל ,נעצר
בזכות שיתוף הפעולה בין המפלגות
הדתיות בכנסת .כשעצירת המאחזים
הפך להיות האינטרס המשותף של כל
המפלגות הדתיות – מהאיחוד הלאומי
ועד לש"ס – הבין ראש הממשלה שהוא
אינו יכול להמשיך לקדם את ההרס
ונאלץ להקפיא את ההריסה .העובדה
שלבינתיים כוחות ההרס לא ביקרו
בישוב מגרון היא פרי עבודה משותף
של כל הכוחות האמוניים בכנסת,
שהולידה חזית פעולה אפקטיבית.

hsbe
vhsrd-vk
$62+ ertub

JFK
LGA
NEWARK

$32

vpug,v vsan ;uxht ,urapt

Keter
Van Service
Reasonable Prices

Airport pickup

718-644-4444
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חידודים חסידיים

לאךווערט-א ַ
ַ
אוצר חידודים ,הברקות ואמרות שנונות ,פירושים ,מעשיות ,גימטריאות ,ר"ת ועוד...
ממה ששמעתי ,חזיתי וחוויתי מחסידים ואנשי מעשה • ...שווה חיוך!
מאת :אליעזר זלמנוב

צדקה שמחה
את הפסוקים )בתהילים קכו(:
"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו ,הלוך ילך
ובכה נושא משך הזרע ,בא יבא ברינה נושא
אלומותיו" ,ניתן לפרש:
"הזורעים בדמעה" ,הנותנים דמיהם/
מעותם לצדקה – "ברינה יקצורו" ,יקבלו
תמורתם חזרה )"ונתנו" ,הלוך וחזור(.
אלא שבזה יש שני אופנים" :הלוך
ילך ובכה" ,מי שיתן בכאב לב ובכבדות –
"נושא משך הזרע" ,יקבל רק את הקרן.
ואילו "בא יבא ברינה" ,מי שיתן בשמחה –
"נושא אלומותיו" ,יקבל את ההחזר כפול
ומכופל )חבילות של אלומות(.

כי תשא את ראש
את שני הפסוקים שבסוף מזמור קי
שבתהלים )פרקו של הרבי בשנה זו(" ,ידין
בגויים מלא גוויות מחץ ראש על ארץ רבה,
מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש" ,אפשר
לפרש תוך כדי אמירת 'לחיים':
"ידין בגויים" – יהודים )באידיש:
יידן( נמצאים בין הגויים ,מה יעשו? "מלא
גויות" – ישתו גביעים )"גויות"( מלאים
משקה ,דבר שיביא לכך ש"מחץ ראש",
הראש יפסיק לחשוב על הדברים הרגילים,
אלא רק "על ארץ רבה" ,מתי כבר נגיע אל
הארץ הגדולה ,ארץ ישראל ,שאז "מנחל
בדרך ישתה" – בדרך שותים מנחל התורה
והחסידות" ,על כן ירים ראש" – ודבר זה
ירומם את הראש' .לחיים' יידן!
)בשם הרה"ח הרב יהודה קעלער ז"ל ,נתקבל
במייל ע"י בנו הרה"ח הריי"צ שי'(

משקה מניין?
ידוע המנהג/הוראה לערוך התוועדות
בכל שבת מברכים ,עד שבלוח 'היום יום'
מוכתרת כל שבת מברכים בתואר "יום
התוועדות".
מה עושים בהתוועדות? מדברים דברי

כ"ד טבת – כד]אי לעשות[ ט]ו[ב]ו[ת
בעומדנו בתחילת שנת המאתיים להסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן ,נביא את
המסופר בספר 'שמועות וסיפורים' להרה"ח רפאל נחמן הכהן ז"ל )עמ' (124
שכאשר שהה רבינו הזקן בעיר מוהילוב ,הייתה לו קביעות ללמוד עם אדם אחד.
פעם הזדמן לרבינו הזקן להתעסק בעניין של הבאת שלום בין אדם לחברו ,ולשם
כך נאלץ פעמים אחדות לבטל מזמן לימודו .אמר לו חברו ללימודים :הן אמת
שהבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו היא מהדברים שאדם אוכל
פירותיהם בעולם הזה ,אבל הרי תלמוד תורה הוא עניין נעלה יותר – "ותלמוד
תורה כנגד כולם"?
ענה לו רבינו הזקן :פירוש המשנה כך הוא" :אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם
 . .ועיון תפילה" .ואילו הדברים הבאים – "הבאת שלום שבין אדם לחברו ובין איש
לאשתו ,ותלמוד תורה" – הם כנגד כולם.

מצוה לפרסם – לומדי תורה
נוסיף לזה את הידוע שהרה"ח ר' משה ירוסלבסקי ז"ל שהיה אחראי על
הכנסת האורחים בחצר הרבי ,דאג גם – בהוראת הרבי – שבנוסף למזון הגשמי
לאורחים יינתן להם גם מזון רוחני :שיעורי תורה בנגלה ובחסידות .לשם כך דאג
ר' משה לטובי המגידי-שיעורים )ביניהם הרה"ג ר' אברהם הערש כהן ז"ל ועוד
רבים וטובים( והכל ב"ניצוחו" של "הפרטיזן" הרה"ח ר' זושא ווילימובסקי ז"ל.
על פרט אחד תמיד היה ר' משה מקפיד בעצמו :שהשיעורים יתקיימו במקום
בולט ,לפני כל עם ועדה ,ולא בחדר צדדי ,כדי שהכל יראו וכן יעשו .המליץ על כך
ר' משה את מאמרם" :ותלמוד תורה כנגד כולם" – שיעורי התורה צריכים להיות
מול כולם...

משמאל לימין
ומעניין לעניין ,מילתא דבדיחותא :אחד נכנס בטעות )שהרי לכתחילה אין
להיכנס לשם( לטמפל רפורמי וראה על כותל המזרח שלט גדול המכריז" :ותלמוד
תורה כנגד כולם" .תמה הלה :וכי מה לכם ולתלמוד תורה ,ועוד בהכרזה שכזו?
ענו לו :אנו הרפורמים גורסים שיש להתאים את שפתנו העתיקה ללשון אנגלית
החדשה ,בה הקריאה היא משמאל לימין .לפיכך מתאימה הכרזתנו" :כולם כנגד
תורה ותלמוד"...
תורה ,דברי התעוררות ,מנגנים ניגונים
חסידיים ומקבלים החלטות טובות וכו'
וכו'.
שאל מי ששאל :ומניין שגם בהתוועדות
זו אומרים לחיים על 'משקה'? על כך
הבריק וענה ידידי ורעי הרה"ח ר' אברהם
ישעי' שי' קמינקר ,כטוב לבו במשקה:

"משקה" ר"ת – שבת קודש מברכים
החודש...
לעילוי נשמת ידידיי הטובים:
ר' משה הכהן אבלסקי ע"ה ,ר' שלמה צורף ע"ה,
ור' יוסף טעוועל ע"ה .הערות והארות ,וכמובן גם
תוספות ,יתקבלו בברכה בכתובת האימייל:
vertalach@gmail.com
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השלוחים בארץ הקודש התאספו ודנו:

איך להכין את העולם
לקבלת פני משיח?

מ

אות משלוחי הרבי ,מנהלי
ופעילי בתי חב"ד בארץ
ישראל ,השתתפו בכינוס
השלוחים השנתי שנערך על
ידי צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש.
הכנס התקיים במלון "ניר עציון" בחיפה,
והתפרס על פני שלושה ימים.
כינוס השלוחים לארץ הקודש ,נפתח
ביום ראשון כ' בטבת במלון "ניר עציון"
שלמרגלות הר הכרמל .השנה התקיים
הכנס בסימן "תחילת שנת ה200-
להסתלקות אדמו"ר הזקן" .היום הראשון
נפתח במקבץ סדנאות ,שנערכו בחדרי
הסדנאות בהשתתפות שלוחים רבים:
כללים ועצות לפרסום אפקטיבי ,כיצד על
השלוחים להתמודד עם מצבי התנגשות בין
צרכי השליחות וגבולות ההלכה בצניעות?
האם ביטחון סוציאלי הוא אינטרס של
העובד או של המעביד? איך משלבים
בין נוסחאות ומנהגים בבית הכנסת?
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וכיצד מגיעים לכל סטודנט בפעילות
באוניברסיטה? אלו ועוד היו רק מקצת
מהסדנאות שנערכו ביום הראשון של כינוס
השלוחים של שלוחי הרביד בארץ ישראל.
מושב הפתיחה של הכינוס ,נערך ביום
שני כ''א טבת .בפתח המושב נשא דברים
פרופסור עמנואל אטקס מהאוניברסיטה
העברית ,שפרסם לאחרונה ספר מקיף
אודות חייו ופעולו של בעל התניא אדמו"ר
הזקן.
במהלך המושב נחשפו השלוחים
ל'מכללת התניא' .להפוך התניא לנגיש לכל
אחד ואחד באמצעות לימוד שווה לכל נפש,
בהשתתפות אמנים ומרצים .צוות 'מכללת
תניא' ,בראשות הרב שליח הרבי לבאר
שבע זלמן גורליק ,חשב כיצד אפשר להנגיש
את הדברים בצורה מסודרת ומאורגנת.
כך קמה 'מכללת תניא' ,המעניקה תוכנית
לימוד מסודרת ,מלווה בחוברות לימוד
וכלי עזר ,הכוללת את ארבעת הרכיבים של

המכלול החסידי:
הרכיב הראשון הוא "בסוד הנשמה"
– זהו החלק העיוני ,של הבנת התניא עם
כלים מתקדמים ,אותו מגיש הרב חיים
הבר; הרכיב השני הוא "קסם הניגון"
– לימוד ניגוני חב"ד בצורה שיטתית
ומדורגת ,בליווי מוזיקה חיה; הרכיב
השלישי הוא "אימון תניא" – סדנא
לתרגום ותרגול עצות התניא לחיי היום-
יום ,עם ד"ר יחיאל הררי; הרכיב הרביעי
הוא "סיפורים וחסידים" – הכרת הדמויות
החסידיות והסיפורים שמאחוריהם ,עם
הרב גיל בליזובסקי .לימוד כל המרכיבים
הללו הוא בצורה של 'מפגש' בן שעתיים,
הכולל חלק עיוני וחלק חווייתי .בסך הכול
בכל קורס יש  12מפגשים ,ותוכנית הלימוד
המלאה היא תשעה קורסים במשך שלוש
שנים ,ותקיף את כל התניא.
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נחנך בית-כנסת חב"ד בזפרוז'ה אוקראינה
בעיר זפורוז'יה שבאוקראינה
נערכה באוירת שמחה מיוחדת
חנוכת בית-הכנסת החדש,
באירוע מרגש שסימל את פריחת
הידיים במקום שהיה עד לפני
נפילת מסך הברזל מדבר שממה
רוחני .ה'מחותן' הראשי בחגיגה
היה הרב נחום חיים הכהן
ערנטרוי ,הרב והשליח לזפורוז'יה
והמחוז ,שניצח על השמחה.
בהשתתפות הרב הראשי לישראל
הראשון לציון ,הרב שלמה עמאר,
השליח והרב הראשי לרוסיה הרב
בערל לאזאר ,השגריר הישראלי
באוקראינה מר ראובן דין אל,
השר לעניני דת הרב יעקב מרגי,
הנגיד מר יעקב גרין שבא יחד
עם ידידיו מר משה גרוסד,
והרב מענדל גורביץ' ,מנהל
הגשמי בישיבת תות"ל בצרפת,
שגריר אזרבייג'ן באוקראינה מר
איינול מאדאטלי ,ראש העיר
של זפורוז'ה מר אלכסנדר סין,
יחד עם מכובדים ואנשי ממשל
נוספים ,זאת בצירוף לשלוחים
רבים מהאיזור ,כמו השליח
והרב הראשי למחוז דנייפרופטרובסק הרב
שמואל קמינצקי ,הרב משה אסמן רבה
של בירת אוקראינה ,הרב שלמה סולומון
מקרמצוג ,הרב יוסף וולף מחרסון ,הרב

סילברשטיין מטשרניגוב ,ורבים רבים
אחרים,
בית-הכנסת נקרא "גיימאט-רוזה",
על-שם אימותיהם של הגבירים המממנים

את בניית ואירוע הפתיחה של
בית-הכנסת החדש ,ר' ישראל
דברצקי ,ושותפו מר ארתור
אבדינוב .את האירוע כיבדו
בנוכחותם עוד רבים ממכובדי
העיר ואנשי הממשל ,כמו ראש-
העיר הקודם וחבר מועצת העיר
מר ייבגני קארטאשוב ,מושל
מחוז זפורוז'יה לשעבר מר וואלרי
טשרקאס ,חבר מועצת העיר מר
סרגיי פשיגוצקי ,חבר הפרלמנט
היהודי והזמר הידוע ,בן העיר
לשעבר ,מר יאן טאבאטשניק,
ואחרים.
טרם הפתיחה ,יצאה משלחת
בעיר,
היהודי
לגן-הילדים
ולבית-הספר "אור אבנר חב"ד
ליובאוויטש" ,בה השתתפו
הרבנים הראשיים הראשל"צ הרב
עמאר והרב לאזאר ,שלוחים מכל
רחבי אוקראינה ,כאשר השליח
לעיר ,הרב נחום ערנטרוי עומד
בראש המשלחת ,מנחה ,ומכוון
אותה .הבניין החדש יאכלס,
מלבד בית-כנסת כמובן ,גם
מועדון קשישים ,ספריה יהודית
לעיון ,מועדון לצעירים ,כיתות לימוד
לשיעורי תורה ,ועוד ,ויהוה מגדל-אור לכל
הסביבה בכל נושא יהודי.

ילדי מקורות חגגו בר ובת מצווה עם הטנקיסטים
הדרך לבר מצווה עוברת
בחב"ד .כ 180-נערי בר מצווה
ובת מצוה של ילדי עובדי חברת
"מקורות" חגגו את כניסתם
לעול מצוות באירוע מרשים שלא
ישכח במהרה .האירוע התקיים
במרכז הקונגרסים באוניברסיטת
בר-אילן לשם החלו להגיע חתני
וכלות המצווה יחד עם בני
משפחותיהם .זו השנה השלישית
ברציפות שצוות הטנקיסטים של
ניידות חב"ד עורך אירוע שכזה.
צוות מורחב של טנקיסטים
בראשותו של הנהג ר' אליעזר הכהן
בורוכוב יחד עם פעילים נמרצים מבית

חב"ד הרצליה ,שנערך מבעוד מועד
במיוחד לאירוע גדול זה קיבל את פני כל

האורחים בסבר פנים יפות כאשר
ליד שולחנות ערוכים בחומר
אודות הנחת תפילין ובערכת
נש"ק ,לכל ילד מוצע להניח
תפילין )לחלקם הייתה זו הפעם
הראשונה בחייהם( וכל ילדה
קיבלה למזכרת ערכת נש"ק
בצירוף עלון מהודר המבהיר
את ענין מבצע נש"ק כפי הוראת
הרבי .ניידת הטנק חזרה לדרכה
לא לפני שהורי הילדים הביעו
את התפעלותם מהמסירות
הרבה שהושקע לכבוד ילדיהם
וכן מהטנק היפה שהוסיף רבות בתוכן
ומשמעות הבר מצוה.
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מקווים לזיכוי מלא

הסתיים משפטו של ר' אלי הכט במדריד
הסתיים משפטו של ר' אלי הכט
במדריד שבספרד ,לאחר שהופל בפח על ידי
נוכל שניצל את תמימותו בעת שהיה במסע
גיוס כספים עבור בית התבשיל "אשל
בנימין צפת" של כולל חב"ד.
המשפט נערך בפני הרכב של שלושה
שופטים ,ובמהלכו מסר הכט את גרסתו
המלאה לגבי ניצול טוב ליבו על ידי נוכל
בעל רקע נרחב של עבירות .כן העידו מנהל
בית התבשיל הרב זאב קרומבי ,שסיפר על
פעילות בית התבשיל ותפקידו של הכט,
הרב ליברזון סיפר על תנועת חב״ד ,והרב
בן זקן סיפר על הנוהג המקובל מאד בציבור
החרדי של שליחת מזוודות עם אנשים
שנוסעים מקהילה לקהילה.
בסיום המשפט הציג העו״ד את עמדתו
והעלה את כל הטיעונים בבקשה לשחררו
המיידי של הכט .האווירה במשפט הייתה
חיובית באופן יוצא דופן ,עד שאפילו
התובע החל את דבריו בציון העובדה,
שמעולם לא הייתה בבית המשפט אווירה
כה חיובית ,וכי אין ספק שאלי הוא דמות
חריגה לחלוטין בנוף בית המשפט.
גם נשיא בית המשפט התבטא בהערכה
רבה יותר לרבנים שהגיעו להעיד לטובתו
של אלי ,ובפרט ציין את הערכתו הרבה
לפעילות החסד של בית התבשיל ולרב

בשיחה עם העו"ד ,מימין לשמאל :הרב בן זקן ,רב הקהילה החרדית במדריד ,אליהו הכט,
הרב זאב קרומבי ,מנהל בית התבשיל ,הרב דוד ליברסון שליח הרבי בברצלונה

קרומבי שטרח להגיע במיוחד למשפט.
עורך הדין שהוא בעל ניסיון של יותר
מארבעים שנה בבתי משפט בספרד ,וכן
המתורגמן שתירגם את דברי הרב קרומבי,
ציינו ,שמעולם לא פגשו יחס דומה מצד
השופטים כלפי נאשם ועדים.

יחד עם כל זאת ,פסק הדין טרם ניתן,
וכל הסימנים החיוביים לא מספקים את
הכט וחברי הועד .כולם מחכים בקוצר רוח
לקבלת הדין בעוד מספר שבועות ,בתפילה
ובתקווה שצוות השופטים יבין את הטעות
המצערת ואת העוול שנעשה להכט וישחרר
אותו חזרה למשפחתו ולביתו.

הכנסת ס"ת לע"נ הילד אברהם-דוד ליברוב ע"ה
ביום ראשון כ' בטבת ,התקיימה
בשכונת פלטבוש שבניו-יורק הכנסת ספר-
תורה מיוחדת.
בקור מקפיא התאספו מאות מאנ"ש,
ידידי המשפחה ומתפללי בית חב"ד
להכנסת ספר תורה לעילוי-נשמת הילד
אברהם-דוד ליברוב ע"ה ,ומרת פעשא
לאה אזולאי ע"ה ,שנהרגו בתאונת דרכים
מחרידה לפני שנתיים.
הספר החדש נכתב במימדים זעירים,
במטרה להקל על העברתו ממקום למקום,
כדי שיהיה לעזר בבתי חב"ד שיזדקקו לו
לתקופות זמניות.
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תל אביב :שבת שלוחים גם יחד
"...ויפרו וירבו ויעצמו במאד מאד,
ותמלא הארץ אותם – "...זו התחושה
ששרתה בכינוס שלוחי הרבי לעיר תל-
אביב–יפו .מספר השלוחים בשנה האחרונה
גדל ופעילותם התעצמה והתרחבה ,עד
שנראה כי לא נותרה פינה בעיר שלא
נכבשה בפעילות חב"דית שוקקת .למעלה
מ (!)40-שלוחים התאספו יחדיו במוצאי-
שבת פרשת שמות ,יום ההילולא של
הרמב"ם ,להתוועדות 'מלוה-מלכה' ולדיון
בהרחבת הפעילות בעיר ופתיחת אפיקים
חדשים להצלחתה.
השלוחים התאספו בבית-חב"ד של
הרב פנחס ארבוב מכל קצווי העיר ,ממגדלי
היוקרה בצפונה ועד לבתי השכונות
בדרומה .כולם הסבו באחדות מלאה
ונדירה ,דורשים איש בהצלחת רעהו,
ומשתדלים לייעץ ולסייע יחד לפעילות
הכללית והפרטית.
בכינוס הוצגה ההצלחה הגדולה של
'מבצע חנוכה' בעיר ,ששבר בשנה זו את
כל השיאים 70 :חנוכיות ענק הודלקו מידי
ערב ברוב-עם במקומות המרכזיים ביותר
בעיר ,מלבד מאות הדלקות ציבוריות
נוספות של השלוחים ,כאשר "הדלקת
חנוכיה עם חב"ד" הפכה לבילוי הפופולארי
ביותר בעיר בימי החג .כן הוצגו גם
השלוחים שהתווספו בזמן האחרון ,ביניהם
– הרב עדי אלפנט ,בוגר ישיבת חב"ד 'חזון
אליהו' בת"א ,שפתח אגף נוסף במרכז
חב"ד של 'מבצעים' ושיעורי תורה בחנויות
ובתי-עסק במרכז העיר ,הרב חיים ריבקין
שהצטרף לפעילות בית חב"ד בנאות אפקה
שע"י השליח הרב עידו רהב .הרב מענדי
דוכן ,שמונה לשליח בשכונת אזורי חן

שבצפון העיר ,מטעם בית-חב"ד בשכונות
הצפון החדש שעל ידי השליח הרב מענדי
גערליצקי; והרב שמואל רוזנשיין ,שהחל
לפעול בבית חב"ד בצפון הישן ,שע"י הרב
מנחם מענדל העכט.
השליח הרב יוסף גערליצקי העלה
יוזמה חדשנית לחיזוק צביון שמירת השבת
בתל-אביב ,באמצעות קמפיין פרסומי
ייחודי ,המאיר את נושא השבת כהלכתה
באור חדש וחיובי ,גם לעיני מי שטרם
הורגל בשמירתה .כחלק מהקמפיין יחולק
לכל אחד ממאות אלפי בתי-האב בעיר
מנשר מיוחד שכותרתו' :מגיע לך מנוחה
אמיתית' המסביר את חשיבות שמירת
השבת .השלוחים הרב חיים לויטין והרב
יוסף יצחק פיקרסקי ,חידדו סוגיות
עיקריות בהגדרת שליחות הרבי ומטרותיה.

הנחה את הכינוס ביד אמן וברגש חסידי
כובש הרב מנחם מענדל הכהן השליח
בשכונת נוה חן.
בסיום הכנס חולקה 'תשורה'
למשתתפים ,כרך מסדרת "כבודה של
תורה" – חידושי תורה של רבני תל-
אביב שהוקדשו לכבוד הרבי ,יחד עם
עותק מכתב מיוחד שבו הרבי מאחל
בכתב-יד-קדשו למערכת "שירבה חיילים
לאורייתא" .לאור הצלחתו הכינוס ומשב-
הרוח הרענן שהוא מביא לעבודת כל אחד
מהשלוחים בשכונתו ,הוחלט במהלך
הערב על ייסוד כינוס שנתי במתכונת זו גם
לנשות השלוחים בעיר ,המהוות חלק עיקרי
ומרכזי במהפכה הרוחנית בתל-אביב–יפו.

בנוכחות שר החינוך :נחנך בי"ס חדש בנתניה
במעמד רב רושם נחנך המבנה החדש
והמפואר של בית הספר חב"ד היסודי,
"תלמוד תורה דברי מנחם" ,בשכונת רמת
ידין )דורה( בעיר .רבני חב"ד ושלוחי הרבי
מלך המשיח ,ראש העיר גב' פיירברג-
איכר ,שר החינוך מר גדעון סער ,מנכ"ל
משרד הדתות הרב אביגדור אוחנה ,ראש
מנהל החינוך הממלכתי דתי ד"ר אברהם
ליפשיץ ,ממלאי מקום וסגני ראש העיריה
– מר אלי דלל וד"ר אביטל לאופר ,הרב

ישראל בוטמן יו"ר רשת בתי הספר של
חב"ד )'אוהלי יוסף יצחק'( ,בכירי העיריה,
אישי ציבור וקהל רב של אורחים ומשפחת
קהילת חסידי חב"ד בנתניה השתתפו
באירוע המרגש,
בערב שולב גם טקס הנחת אבן הפינה
למבנה חדש 'ישיבת תורת מנחם' )בית
ספר על יסודי( .שני המבנים מוקמים על
ידי משרד החינוך ועיריית נתניה .ראש
העירייה ושר החינוך שסייעו מאד לקידום

הליכי הקמת המבנים ,מצאו לנכון להגיע
לטקס ולכבדו בנוכחותם .ב'גזירת הסרט'
התכבדו ראש העיריה ושר החינוך ובקביעת
מזוזת השער כובד רב קהילת חב"ד בנתניה
ויו"ר המוסדות הרב מנחם ולפא.
אישי הציבור ,ורבנים בירכו לרגל
האירוע ,ונשאו דברים אודות ייחודיותם
החינוכיות של מוסדות חב"ד .הרב מנחם
ולפא ,רב הקהילה ויו"ר מוסדות חב"ד.
הרב העלה על נס את ההצלחה הנסית של
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מוסדות חב"ד בנתניה בברכותיו של הרבי.
לאחר מכן יצא הקהל לתוך צינת
הלילה ,למתחם הבניה של הישיבה
להנחת אבן הפינה .ל"אבן הפינה" נבחרה
אבן מיוחדת שהובאה מביתו של הרבי
בדנייפרופטרובסק אוקריאנה .בית בו גר

הרבי בהיותו ילד צעיר כשלמד בתלמוד
התורה המקומי .את האבן הניחו ילדי
התלמוד תורה .לאחר מכן הצטרפו להנחה
מר אלי דלל סגן ומ"מ ראש העיריה ,ראשי
ורבני חב"ד אורחים וכל הציבור הרחב.
השתתפו באירוע גם חברי מועצת העיר

ברוך דיין האמת :הרב יעקב שפרינגר ע"ה
ביום שישי ערב שב"ק פרשת
שמות נפטר הרב יעקב שפרינגר
ע"ה מכפר חב"ד ,כשהוא בן .90
ר' יעקב היה מראשוני המתיישבים
בכפר וממייסדיו ,היה יהודי
מקושר בלב ונפש לרבי מה"מ,
ירא-שמים וקובע עיתים לתורה.
קיים בהידור "יגיע כפיך כי תאכל
אשריך וטוב לך" והתפרנס מחנות
ה'טמבור' הוותיקה במרכז כפר
חב"ד .את עבודותו זו ניצל ל'מבצעי
המצוות' של כ"ק אדמו"ר שליט"א.
באמצעות הנחת תפילין לפועלים
ולעוברי אורח ,בטפסי 'אות בספר
התורה' אותם שמר בחנות ועוד .הכל זוכרים את מאור הפנים
המיוחד בו פנה לכל אחד ,מכריו מתארים את המנוח כאיש של
תורה וכיהודי צנוע ועניו – שיישם בחייו את דברי המשנה "אמור
מעט ועשה הרבה".
הלוויתו יצאה מביתו לעבר בית העלמין באחיעזר.
הותיר אחריו את ,יבלחט"א ,רעייתו הגב' שרה שפרינגר ובניו
ר' חיים שפרינגר ,והשליח הרב נפתלי שפרינגר מנהריה .אחיו:
ר' יחזקאל מכפר חב"ד ,והרב יצחק שפרינגר משגיח בישיבת
"תומכי תמימים" ב .770-ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד
"הקיצו ורננו שוכני עפר" ,והוא בתוכם.

ברוך דיין האמת :הרב מרדכי מאיר הכהן בריסקי ע"ה
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב מרדכי מאיר
הכהן בריסקי ע"ה ביום י"ג טבת .המנוח זכה להיות חסיד של
כ"ק אדמו"ר הריי"צ ומקושר לרבי מלך המשיח .היה מתלמידי
התמימים באוטווצק ולאחר מכן בשנחאי .זמן קצר לאחר
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יוסי מכלוף ועקיבא יצחקי .ראש מנהל
חינוך בעיריית נתניה טובה דולב .הממונה
על החינוך היסודי ד"ר שי פרוכטמן ושלוחי
חב"ד לנתניה והסביבה.

שהגיע הרב בריסקי ע"ה לאמריקה
משנחאי ,שלח אותו אדמו"ר
הריי"צ נ"ע בשליחות למונטריאול.
מאוחר יותר הוא חזר לקראון
הייטס עם משפחתו ,שם התגורר
במשך  40שנה .בשכונה שימש הרב
בריסקי ע"ה כמורה אהוב בישיבה,
והיה ידוע כאדם מלא באמונה,
חסידות וחסד.
המנוח זכה לגדל משפחה של
שלוחים ועסקנים בקראון הייטס
ובקליפורניה .הותיר אחריו את
– יבלחט"א – רעייתו מרת עטיל
נחמה וילדיו :ר' אורי אליעזר
הכהן ,ר' שלום דוב בער הכהן ,ר' יצחק הכהן ,ר' אהרן יעקב
הכהן ,ר' מנחם מענדל הכהן ,ר' משה דוד הכהן ,ובנותיו :מרת
רחל צילקא כהן ,מרת חוה שרה איינבינדר ,מרת רבקה לאה כץ.
ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר",
והוא בתוכם.

ברוך דיין האמת :ר' יהושע קליינבערג ע"ה
בצער רב התקבלה
הידיעה על פטירתו של
ר' יהושע קליינבערג ע"ה
מקראון הייטס .המנוח
נודע כחסיד וותיק ורב
מעלות ,מזקני ומוותיקי
היהודית
הקהילה
במוסקבה .ויה"ר שתיכף
ומיד יקויים היעוד
"הקיצו ורננו שוכני עפר",
והוא בתוכם.
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זוכרים את הגרש"ב ליפשיץ ז"ל
בקרית שמונה
בית יד לאחים בקריית שמונה ,המוכר
זה שנים רבות כתל תלפיות ומגדלור
לפעילות תורנית שוקקת ,המה אדם בערבו
של יום י"ג בטבת .הקהל הרב שמילא את
שורות בית המדרש ,מנה את משתתפי
השיעורים הקבועים הרוחשים במקום לצד
יהודים שומרי מצוות ומסורת לחוגיהם
שבאו לחלוק כבוד ולהעלות על נס את
דמותו של הרה"ג רבי שלום דובער ליפשיץ
ז"ל ,יו"ר ומייסד יד לאחים.
את הערב פתח והנחה הרב בנימין ידיד,
המנהל הוותיק והמסור של הסניף בקריית
שמונה ,שדיבר על הזכות לעבוד עבור הרב
ליפשיץ בעבודת הקודש .ראשון הדוברים,
רבה של קריית שמונה ,הרב צפניה דרורי,
גילה לנוכחים כי הוא עצמו נמנה בצעירותו
עם פעילי יד לאחים והפליא בתיאור
דמותו של הגרש"ב ליפשיץ כמי "שריכז
ואיחד סביבו את כל החוגים" .ראש ישיבת
ההסדר ,הרב ישראל קירשטיין ,השמיע
עדות נדירה אותה דלה מזיכרונו האישי ,על
הבית בו גדל הגרש"ב ליפשיץ זצ"ל ואשר
על יסודותיו קם והיה לאיש הצועד בראש
המחנה ומגביר חיילים לתורה ולתעודה.
יו"ר יד לאחים ,הרב ישראל ליפשיץ,
הקדיש את תורף דבריו המאלפים לדאגה
האכפתית שקרנה מכל צעד קטן כגדול של
אביו הגדול – דאגה לגורלו של כל יהודי
באשר הוא .את דבריו תיבל בדברי תורה
מפרשת השבוע ובתוך כך קרא לנוכחים
להתחזק ולהוסיף בפעילות התורנית
הרוחשת בסניף ,ביתר שאת וביתר עוז.
הרב ישראל רושצקי ,רב המועצה
האזורית מבואות החרמון ,המוסר זה
שנים את השיעור הקבוע בסניף יד לאחים,
ערך סיום מסכת לעילוי נשמתו הגדולה של
הגרש"ב ליפשיץ והמחיש את דבריו בסיפור
אישי" .ערב אחד מצלצל הטלפון בבית
אברך מתושבי האזור .על הקו היה הרב
ליפשיץ' .יש אישה בכפר ערבי סמוך .צריך
לעזור לה לצאת משם .היא בסכנה' .לא
הרב ליפשיץ הכיר את האישה ולא האברך
הכיר את הרב ליפשיץ ,אבל הוא היה נחוש
שחובה לעשות ובנחישותו הדביק את
הסובב אותו .למחרת היום ,האישה הזו
ניצלה .וזו אינה אלא אחת מאלפי נפשות!".

הרב שמואל ליפשיץ שליט"א – מראשי יד לאחים

הרב ישראל ליפשיץ שליט"א – יו"ר יד לאחים

הרב צפניה דרורי – רבה של קרית שמונה

הרב שמואל ליפשיץ ,מראשי יד
לאחים ,ריתק את הקהל בדברו על חובת
הערבות והחדרת התחושה של "כל ישראל
ערבים זה לזה" שהנחתה את פעילותו של
אביו הגדול ,בהדגישו כי בשם ערבות זו,
פעל והפעיל בשורה של מישורים ,ללא כל
רווח ללא תועלת – כשלנגד עיניו לא עומד
אלא עם ישראל.
הרב אריה פרומוביץ ,מראשי מערכת
הכשרות של העדה החרדית בצפון ובעבר
מראשי פעילי יד לאחים באזור ,ריגש את
הקהל בחוויות מרתקות שחווה בימיו
כפעיל בארגון" :העובדה שיש כיום בקריית
שמונה חיים תורניים ,תורה ומצוות ,אינה

אלא בזכות הרב ליפשיץ ,שהיה הכוח
המניע שחולל את כל אשר קם והיה לנגד
עינינו" ,אמר בדמעות .הרב פנחס בסר,
אשר בעבר מסר את השיעור של יחד
לאחים במשך תשע שנים ,הפליא לתאר את
מה שהגדיר "החיישנים המיוחדים שבהם
ניחן הרב ליפשיץ ואשר באמצעותם יודע
היה לזהות את הצורך המיידי לפעולה".
הערב הסתיים בתחושת התרוממות
נפלאה כשהנוכחים כולם נוטלים על עצמם
להוסיף בפעולות יד לאחים היוצאות
מהסניף הוותיק והדומיננטי ,להגדיל תורה
ולהאדירה.
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הפתרון האמיתי למצוקת הדיור –
אחוזת רוטנר בקרית מלאכי
יזמי אחוזת רוטנר– פרויקט הבניה
הדתי בקרית מלאכי סיכמו עם וועד נחלת
הר חב''ד בעיר על שיווק מרוכז של דירות
איכותיות בתנאים טובים לאנ"ש
ופרצת בקרית מלאכי .שכונת נחלת הר
חב''ד שכבר יצאה שמה לשם ולתפארת
בקרב ריכוזי אנ''ש בארה''ק ובעולם
כשכונה ידידותית ואיכותית באווירה
נעימה וחסידית – מתרחבת ,אותה שכונה
אשר עליה אמר הרבי "שם ציווה ה' את
הברכה".
כבר לפני תקופה פורסם בריכוזי אנ''ש
כי  70יחידות דיור משכונת היוקרה 'אחוזת
רוטנר' הצמודה לנחלת הר חב"ד ,ישווקו
דרך וועד נחלת הר חב''ד ,ובכך יוכלו רבים
המבקשים לבנות את ביתם באיכות החיים
המפורסמת של השכונה ,להצטרף לקהילה
המתרחבת וליהנות ממגוון שירותי
הקהילה וצרכי הדת המצויים בה.
הגאון הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי
שליט''א מד''א נחלת הר חב''ד בחן
את ההצעה ונתן את ברכתו למהלך וכן
כתב מכתב המלצה לכל אנ''ש בארה''ק,
לפרויקט ההולך ומתרקם.
יזמי הפרויקט מר ריקי רוטנר ,ר' שלום
וסרטיל ור' יוסי ולדמן נפגשו באופן אישי
עם קברניטי קהילת חב''ד ונענו לבקשתם
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ומחירי הדירות עבור אנ''ש יהיו בתנאים
נוחים.
פרויקט "אחוזת רוטנר" היא שכונת
יוקרה המיועדת ל–  3,200משפחות
שומרות תורה ומצוות .בשונה משאר
הפרויקטים הנבנים כל העת ברחבי הארץ,
נבנית 'אחוזת רוטנר' ברמת בניה לא
שגרתית ,על פי תו התקן הירוק ובבנייה
איכותית ,על שטח גדול של כ 540-דונמים,
איכות חיים שלא מוכרת .על פי התכנון,
יבנו שטחים מסחריים נרחבים ,מבני

חינוך ,מבני ציבור ושטחים ירוקים –
שיהוו כ 60-אחוזים משטח הפרויקט.
מאחורי מיזם הבניה עומדים החברות
"שלום-ציון" מקבוצת ציפחה אינטרנשיונל
ורוטנר היגייטס .כל תהליך הבניה מפוקח
על ידי משרד עו''ד 'גורניצקי' ומלווה
על ידי בנק הפועלים לפי כללי הרכישה
המחמירים .קבוצת רוטנר הייגטס
בארה"ב מלווה על ידי עו"ד מאנ"ש לארי
בנג'מין מבכירי עו"ד בתחום הנדל"ן
בשיקאגו.
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טור אישי
אחרון חביב

הרב שניאור חביב

כן אנחנו יכולים
שעת ערב במלון ניר עציון .מצד ימין
פרושים הרי הכרמל המפויחים ומלפנים
משתרע הים הגדול .שקיעה מדהימה
צובעת את השמים בצבעים עזים וצינת
ערב נושבת וגורמת לרעד קל לחלוף בגב.
האופק הולך ומשנה צבעו לשחור מונע
אפשרות לבחון את קצב התאוששות
האורנים מהשרפה אשר פקד אותם ה'
לפני שעתיים ,ניגש אלי ידיד ,אפשר
להיעזר בכישורים שלך? הוא שאל וביקש
סיוע בניסוח מסר קצר בן עשרים מילים
עבור פרוייקט מיוחד של המקומון העירוני.
עבורי הייתה זו יריית הפתיחה של כינוס
השלוחים הארצי ה'תשע"ב .ירייה שכמוה
יירו בימים הקרובים מאות ואלפים ,רגעים
קטנים של שיחות חולין של עבדי אבות,
של התעניינות אמיתית וכנה איש ברעהו,
אלפי רסיסי שיחות מסדרון והתייעצויות
קטנות שירכיבו יחד את המארג המופלא
של המשפחה הגדולה והמלוכדת של שלוחי
הרבי בארץ ישראל.
הרוח הקרירה מכניסה אותי חזרה
לתוך האולם המרכזי .לא הרחק ממני
יושב שליח וותיק שזקנו הלבן משווה לו
מראה של זקן ובהחלט לפי כבודו .הוא
יושב ולומד את השיעור היומי מתוך
החוברת הצהובה כשניגש אליו אברך צעיר,
'רציתי להתייעץ איתך במשהו' הוא זורק
לחלל האוויר בחיוך ולא ממתין לתשובה.
הוא מוריד את הכובע ומתיישב לצידו של
השליח הוותיק ,גופו מוטה קדימה ,שותה
בשקיקה את הסבריו של השליח הוותיק.
כמה שולחנות לידם יושבים שני
שלוחים צעירים .חברי ילדות ,לפני שנים,
הם חלקו ספסל לימודים בחברותא .עכשיו
הם יושבים ,שקועים בשיחה עמוקה .אחד
מהם מתמודד עם אתגר אישי במשפחה.
ניכר על פניהם שהנושא רציני מאוד
ושעה ארוכה שהם שקועים בו עד תום.
לא פשוט להיות מנהיג .כשיש מאחוריך
קהילה ,כשאנשים תלויים בך ,אתה חייב
להיות חזק .אסור לך להישבר ,להראות
סימני חולשה .כשאתה העוגן כשאתה חוף
המבטחים ,הסלע האיתן של אנשים רבים,

אתה לא יכול להרשות לעצמך להישבר.
אבל כאן ,בין חברים וותיקים ,אתה יכול
להרשות לעצמך לפרוק את אשר על ליבך
ללא חשש .והחברים מקשיבים ומשיבים
מנסים לגבור יחד ,שתי נפשות אלוקיות
מחוברות זו לזו ,מול האתגרים שמציבה
לנו הגלות המרה.
אני קם להכין לעצמי קפה .שני
שלוחים עומדים ליד המכונה .תגיד ,הם
פונים אלי ,יוצא לך להעביר שיעורי תניא
לאנשים ללא שום רקע תורני? ותוך כמה
רגעים מתפתח במקום דיון .לא על מעצרו
של עמרם שפירא ומעילת המיליונים ולא
על המנדטים של יאיר לפיד לפי הסקר
האחרון .אנשים כאן חיים בפלנטה
אחרת לגמרי ,וזה לא שהם מנותקים מן
המציאות .להיפך ,הם מחוברים אליה
אולי יותר מכולם ,רק שאצלם החיבור
הזה יהיה רק כלי ואמצעי להפצת יהדות,
לחשיפת הקשר של עוד יהודי לאביו
שבשמיים .כך קורה ,שליד מכונת הקפה,
מתפתח דיון מעמיק על הדרכים להעברת
המסרים של פרק א' בתניא לנטולי רקע
תורני.
באחת הפינות אני פוגש ידי וותיק.
לאחרונה הוא השיק מיזם אינטרנטי בשם
'שידוכים.נט' .חיפשתי אותו לאחרונה ,היו
לי כל מיני שאלות שרציתי לשאול אותו על
האתר .והנה ,ברגע אחד קיבלתי תשובה
מלאה ובמשנהו כבר התחלנו לתרום שמות
של מועמדים פוטנציאלים שהפרוייקט
החדש יוכל לסייע להם.
שתיים לפנות בוקר .הלובי הגדול ריק.
ארבעה שלוחים עומדים באחת הפינות,
מתוועדים יחד ,דנים בכובד ראש בשאלה
כיצד מפרסמים שהרבי הוא נביא הדור .כל
אחד מהם מייצג קצה אחר במפה ,וכעת
הם יושבים יחד ,ומלבנים יחד את הסוגיה
מנסים להגיע יחד לעמק שווה.
יש משהו מופלא ברגעים הקטנים
הללו .משהו כל כך חם ואנושי .סוג של
משפחה אחת גדולה ,של אנשים שחולקים
את אותן ההתמודדויות ,ומתמודדים עם
אותם האתגרים ,שעובדים קשה כל השנה,

לעיתים אפילו עבודה סיזיפית ,נלחמים
בקשיי תקציב ,מנהיגים קהילות ,מנהלים
מוסדות גדולים וקטנים .משפחה שנפגשת
אחת לשנה ,מנצלת את השעות והרגעים
הקטנים ,ללמוד ,להתמקצע ,לשאול,
להתעדכן ,להתעניין ,מייעצים ומתייעצים,
משוחחים ודנים ,מחליפים חוויות ותובנות
וגם מלבנים עניינים עמוקים בינם לבין
עצמם מחזקים ומתחזקים ,מעוררים
ומתעוררים מבינים ומבוננים איש את
רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק וברוך.
אבל המדהים מכל היא האחדות
המופלאה .לא אחידות ,אלא אחדות.
התמונות של שלוחים מגווניה השונים
של הקשת החב"דית ,ומכל סוגי כיפותיה
יושבים יחד ,כתף אל מחליפים דעות ולא
נרתעים מלעסוק גם בנושאים מהותיים
ואפילו לא בנושאי ליבה רגישים .אין
בהכרח הסכמה .לא בכל דבר צריך
להסכים .אבל יש כאן נהגו כבוד זה בזה,
ובעיקר יכולת לשבת יחדיו מתוך אהבת
ישראל אמיתית למרות חילוקי הדעות
וחוסר הראיה המשותפת של הדברים.
ולכל אלו שחשבו שזו גזירת שמיים,
ואי אפשר אחרת ,הנה ההוכחה שאפשר גם
אחרת .לא חייבים תמיד לחפש את השונה,
את המפריד וכן ,לפעמים אפשר לשבת
לשיחת רעים גם עם מי שלא חושב בדיוק
כמוני .הרי אחרי הכל כולנו חסידים,
אחים ,בני איש אחד נחנו.
הנה ההוכחה שלמרות שאבא ואמא
רבים ,ולפעמים במודע או שלא במודע,
זה בא גם על חשבון הילדים – כאלו
שמסולקים מהמשפחה ,וכאלו שבכלל
לא מקבלים אותם – הילדים מצביעים
ברגליים ומוכיחים שהם כבר גדולים,
ולמרות הכל ,הם יכולים לשבת אחד עם
השני כתף אל כתף.
ולכל המקפידים על קוצו של י',
לכל אלו שחושבים שאי אפשר אחרת:
נסו להיכנס ביני לרב נחום גולדשמידט
כשאנחנו מתחבקים ,ואם ישאר מכם
משהו ,תבינו שעם קצת רצון טוב זה
אפשרי .איך אמר אובמה? Yes, we can
גיליון מס‘ • 819

16/01/2012 23:34:43

69

Mas819_B2.indd 69

נולדו במזל"ט
• למשפחת ר' מיכאל אוגינס,
קראון הייטס – להולדת הבן.
• למשפחת ר' אלי איידלקופף,
בריסל ,בלגיה – להולדת הבן.
• למשפחת ר' מנחם מענדל
בינשטוק ,באר יעקב – להולדת
הבן; ולזקניהם משפחת ר' חיים
זאב בינשטוק ,כפר חב"ד; משפחת
ר' חיים גולדשטיין ,ביתר עילית.
• למשפחת ר' יהודה בלוטנר,
מונסי ,ניו יורק – להולדת הבן
והבת.
• למשפחת בן ארי ,רחובות –
להולדת הבן.
• למשפחת ר' משה ברוך ,ראשון
לציון – להולדת הבן; ולזקניהם
משפחת ר' אמיר גולדיאן ,ראשון
לציון.
• למשפחת ר' מנחם מענדל
ברקוביץ ,ראש פינה – להולדת
הבן; ולזקניהם משפחת ר' שלמה
ברקוביץ ,שליח כ"ק אד"ש מה"מ
ראש פינה; משפחת ר' אלעזר ליפש,
כפר חב"ד; משפחת ר' שמואל
בריכטא ,נצרת עילית; מרת לאה
מן ,נצרת עילית.
• למשפחת ר' יהודה לייב גינזבורג,
ראשון לציון – להולדת הבן;
ולזקניהם משפחת הרב יוסף שמחה
גינזבורג ,רב עומר להבים; מרת
זהבה גינזבורג ,בני ברק; מרת
צביה ברוומן ,כפר חב"ד; משפחת
ר' יחיאל מלוב ,ראשון לציון.
• למשפחת גרין ,קראון הייטס –
להולדת הבן.
• למשפחת ר' מענדל דובוב,
ספרטה ,ניו ג'רסי – להולדת הבן;
ולזקניהם משפחת ר' דוד דובוב
פרינסטון ,ניו ג'רסי.
• למשפחת ר' שלמה וולובובסקי,
קראון הייטס – להולדת הבן;
ולזקניהם משפחת ר' מרדכי
וולובובסקי ,קראון הייטס.
• למשפחת ר' מנחם וולף ,מלבורן,
אוסטרליה –
להולדת
הבן.
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• למשפחת ר' גיל פנחס מנחם
שלום חדד ,שליח כ"ק אד"ש מה"מ
אילניה – להולדת הבן; ולזקניהם
מרת שושנה חדד ,כפר חב"ד;
משפחת ר' ניסים חדד ,בני ברק;
משפחת ר' מרדכי דן הכהן כהן,
ירושלים; משפחת ר' יהושע טייב,
טבריה.
• למשפחת ר' שניאור זלמן
הלוי ירס ,יהוד – להולדת הבן;
ולזקניהם משפחת ר' ירחמיאל
אבא הלוי ירס ,לוד; משפחת ר'
ישראל הלוי ברוד ,כפר חב"ד; מרת
טייבעל ברוד ,קראון הייטס; מרת
גיטה גנזבורג ,קראון הייטס.
• למשפחת ר' ניסן הכהן כהן,
פיצבורג ,פנסלבניה – להולדת הבן.
• למשפחת ר' יחיאל מיכל הלוי
לויטין ,צ'יבאלי ,רוסיה – להולדת
הבן; ולזקניהם משפחת ר' יוסף
הלוי לויטין ,בני ברק; מרת רחל
זילבר ,בני ברק; משפחת ר' אשר
אנשל אייזנבאך ,כפר חב"ד;
משפחת ר' יצחק אייזנבאך,
ירושלים; משפחת ר' שלום זאב
אייזנבאך ,ירושלים; משפחת הרב
ישעיהו וזלטה הרצל ,רב העיר
נצרת עילית ואנ"ש באיזור.
• למשפחת ר' יאיר לויוב ,נתניה –
להולדת הבן; ולזקניהם משפחת
לויוב ,נתניה; משפחת חיאייב ,כפר
חב"ד.
• למשפחת ר' ישעיה לוין ,פלטבוש,
ניו יורק – להולדת הבן.
• למשפחת ר' לוי יצחק ליפש ,לוד
– להולדת הבן; ולזקניהם מרת
נעמי ליפש ,כפר חב"ד; משפחת ר'
אברהם מרדכי הלוי לוין ,לוד.
• למשפחת ר' לוי יצחק מטוסוב,
קראון הייטס – להולדת הבן;
ולזקניהם משפחת ר' יונה
מטוסוב ,שליח כ"ק אד"ש
מדיסון ,ויסקונסין; משפחת ר'
שלום דובער הלוי פאפאק ,קראון
הייטס; משפחת הרב מנחם מענדל
גלוכובסקי ,מזכיר בי"ד רבני
חב"ד בארה"ק ורב קהילת חב"ד
רחובות; מרת פריידא ראצא
גלוכובסקי ,טורונטו; מרת פרומא
שרה כהן )מישלובין( ,ירושלים.
• למשפחת ר' אלאן מרטינז ,נורט'
מיאמי ביטש ,פלורידה – להולדת
הבן.
• למשפחת ר' סעדיה נוטיק ,קראון

הייטס – להולדת הבן.
• למשפחת ר' משה נפרסטק ,דלס,
טקסס – להולדת הבן.
• למשפחת ר' לוי יצחק הכהן
סוסובר ,כפר חב"ד – להולדת הבן;
ולזקניהם משפחת ר' אברהם יעקב
הכהן סוסובר ,נחלת הר חב"ד;
משפחת ר' ישראל מרדכי לישנר,
כפר חב"ד; משפחת ר' צבי אלימלך
לישנר ,ירושלים; מרת חנה ברוק,
כפר חב"ד.
• למשפחת ר' אריאל סירוטה,
בואנוס איירס ,ארגנטינה –
להולדת הבן.
• למשפחת ר' מנחם מענדל
צייטלין ,צפת – להולדת הבן אשר;
ולזקניהם משפחת ר' אהרן אליעזר
צייטלין ,שליח כ"'ק אד"ש מה"מ
צפת; מרת רבקה צייטלין ,קנדה;
משפחת ר' מרדכי צבי גרינוולד,
כפר חב"ד; משפחת ר' מענדל חנן
קריצ'בסקי ,ירושלים.
• למשפחת ר' יחזקאל קוזלובסקי,
באר שבע – להולדת הבן.
• למשפחת ר' לוי קפלן ,קראון
הייטס – להולדת הבן.
• למשפחת ר' לוי יצחק קראפ,
מונטריאול ,קנדה – להולדת הבן.
ולזקניהם משפחת ר' יעקב קארפ,
קראון הייטס .משפחת ר' פסח
הכהן שפערלין ,מונטריאל.
• למשפחת ר' אורי קשת ,ראשון
לציון – להולדת הבן.
• למשפחת ר' אפרים רובין ,קראון
הייטס – להולדת הבן.
• למשפחת ר' יצחק רודולף,
פיצבורג ,פנסלבניה – להולדת הבן.
• למשפחת ר' מנחם מענדל שארף,
עמנואל – להולדת הבן; ולזקניהם
משפחת ר' יהושע שארף ,ביתר
עילית; משפחת ר' משה פאים,
ברזיל.
• למשפחת ר' מענדל שרייבר,
קראון הייטס – להולדת הבן.
• למשפחת ר' בן ציון ששון,
קראון הייטס – להולדת הבן;
ולזקניהם משפחת ר' חיים ששון,
ביתר עילית; משפחת ר' יעקב
קנספולסקי ,סידני ,אוסטרליה.
•
• למשפחת ר' שמואל חיים צבי
בקרמן ,שליח כ"ק אד"ש מה"מ
באר יעקב – להולדת הבת;

ולזקניהם משפחת ר' ישראל שמעון
בקרמן ,כפר חב"ד; משפחת הרב
אשר לעמיל הכהן כהן ,רב קהילת
חב"ד ביתר עילית.
• למשפחת ר' מענדל ברבר ,קראון
הייטס – להולדת הבת; ולזקניהם
משפחת ר' צבי אלימלך העכט ,כפר
חב"ד.
• למשפחת ר' רפאל נחמן ברוד,
אור עקיבא – להולדת הבת רחל;
ולזקניהם משפחת ר' ישראל הלוי
ברוד ,כפר חב"ד; מרת טייבל ברוד,
קראון הייטס; מרת גיטה גנזבורג,
קראון הייטס; משפחת ר' אליעזר
שמולביץ ,שליח כ"ק אד"ש מה"מ
אור עקיבא; משפחת ר' קלמן
שמולביץ ,ירושלים.
• למשפחת ר' אליהו גולדשטיין,
נחלת הר חב"ד – להולדת הבת;
ולזקניהם משפחת ר' גדליה
גולדשטיין ,ירושלים; משפחת ר'
יואל דובקין ,צפת.
• למשפחת ר' שמעיה גלפרין,
הולמדל ,ניו ג'רסי – להולדת הבת.
• למשפחת ר' זאך דה-פיליפ,
פיצבורג ,פנסלבניה – להולדת הבת.
• למשפחת ר' מענדל דרוק ,קנקון,
מקסיקו – להולדת הבת.
• למשפחת ר' מנחם מענדל העכט,
קראון הייטס – להולדת הבת.
• למשפחת ר' מרדכי העכט ,קראון
הייטס – להולדת הבת; ולזקניהם
מרת רחל זילבר ,בני ברק.
• למשפחת ר' משה שמואל הרטמן,
שליח כ"ק אד"ש מה"מ אודסה,
אוקראינא – להולדת הבת;
ולזקניהם משפחת ר' רפאל צבי
הרטמן ,משפיע בקהילת חב"ד בית
שמש; משפחת ר' יוסף הלוי לויטין,
בני ברק.
• למשפחת ר' מנחם מענדל
זילברשטיין ,מונטריאול ,קנדה –
להולדת הבת; ולזקניהם משפחת
ר' זושא זילברשטיין מונטריאול,
קנדה.
• למשפחת ר' יגאל יונה ,ערד –
להולדת הבת.
• למשפחת ר' מענדל הכהן כהן,
סקרמנטו ,קליפורניה – להולדת
הבת.
• למשפחת ר' לוי לידר ,לוס אנג'לס,
קליפורניה – להולדת הבת.
• למשפחת ר' חיים ליפש ,קראון
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הייטס – להולדת הבת.
• למשפחת ר' אפרים סילברמן,
מריטה ,ג'ורג'יה – להולדת הבת.
• למשפחת ר' יצחק סילברמן,
פורט לאודרדייל ,פלורידה –
להולדת הבת.
• למשפחת ר' משה פייגלין,
מלבורן ,אוסטרליה – להולדת
הבת.
• למשפחת ר' ישראל
קיסילבליך ,מלבורן ,אוסטרליה
– להולדת הבת.
• למשפחת ר' פרץ שפירא ,דלס,
טקסס – להולדת הבת.
• למשפחת ר' יורם שרעבי,
באר שבע – להולדת הבת חיה
מושקא.

הגיעו למצוות
• למשפחת ר' משה אברהם ,כפר
חב"ד – להגיע הבן הת' אהרן לוי
למצוות.
• למשפחת ר' חביב ביטון ,כפר
חב"ד – להגיע הבן הת' משה
אלעזר שמעון למצוות.
• למשפחת ר' שלמה וילהלם,
ירושלים – להגיע הבן הת'
שניאור זלמן למצוות; ולזקניהם
מרת זיסל חנה וילהלם ,ירושלים.
• למשפחת יארמק ,לאס וגאס,
נבדה – להגיע הבן הת' לוי יצחק
למצוות.
• למשפחת כהן ,נהריה – להגיע
הבן הת' ניסים הכהן למצוות.
• למשפחת ר' גדליה לבקוביץ,
בית שמש – להגיע הבן הת'
יענקב ישראל למצוות.
• למשפחת לסקר ,לוס אנג'לס,
קליפורניה – להגיע הבן הת'
שלמה צבי למצוות.
• למשפחת ר' שניאור זלמן פרוס,
כפר חב"ד – להגיע הבן הת'
מנחם מענדל למצוות; ולזקניהם
משפחת ר' דובער פרוס ,כפר
חב"ד; משפחת ר' מרדכי
גולדשמיד ,לוד.
• למשפחת ר' שמואל קופרמן,
שליח כ"ק אד"ש מה"מ
מוסקבה ,רוסיה – להגיע הבן
הת' מנחם למצוות; ולזקניהם
משפחת ר' אברהם משה מאיר
קורנט ,כפר חב"ד; משפחת ר'
שלום שכנא קורנט ,ירושלים.

• למשפחת ר' דוד קלפמן,
עמנואל – להגיע הבן הת' שניאור
זלמן למצוות.

באו בקשרי שידוכין
• למשפחת אלימי ,צרפת – לבוא
הבן הת' ראובן בקשרי שידוכין
עב"ג דבורה למשפחת שלי,
צרפת.
• למשפחת ר' פנחס ארבוב ,תל
אביב – לבוא הבן הת' אברהם
בקשרי שידוכין עב"ג רינת
למשפחת ר' דוד ויטוק ,מגדל
העמק.
• למשפחת באסמן ,שיקגו ,אילנוי
– לבוא הבן הת' יוסף בקשרי
שידוכין עב"ג אילנה למשפחת
אבילה ,לוס אנג'לס ,קליפורניה.
• למשפחת ר' משה גיא בורש,
קרית טבעון – לבוא הבן הת'
דוד בקשרי שידוכין עב"ג רחל
למשפחת ר' אריה רודריגז,
ירושלים.
• למשפחת גולדברג ,טורונטו,
קנדה – לבוא הבן הת' שלום
בקשרי שידוכין עב"ג פנינה
למשפחת פורטה ,אוהק פארק,
מישיגן.
• למשפחת גליק ,מלבורן,
אוסטרליה – לבוא הבן הת'
ישראל בקשרי שידוכין עב"ג חנה
למשפחת ר' שלמה מאייסעקי,
מנהל מכון חנה ,קראון הייטס.
• למשפחת העכט ,ניס ,צרפת
– לבוא הבן הת' ברוך בקשרי
שידוכין עב"ג רבקה למשפחת
לנצנ'ר ,קראון הייטס.
• למשפחת ר' גיורא וולף,
רחובות – לבוא הבן הת' מנחם
מענדל בקשרי שידוכין עב"ג
לאה למשפחת ר' משה קסטיאל,
נתניה.
• למשפחת ר' משה זלמנוב ,מגדל
העמק – לבוא הבן הת' ישראל
יצחק בקשרי שידוכין עב"ג
חיה מושקא למשפחת ר' ברוך
מרגליות ,לוד; ולזקניהם משפחת
הרב זלמן אבלסקי ,שליח כ"ק
אד"ש מה"מ ורב ראשי קישינב,
מולדוביה; משפחת ר' נחום
מרגליות ,ירושלים; משפחת ר'
יצחק יונה מנדלזון ,לוד.
• למשפחת יאגער ,קורל

ספרינגס ,פלורידה – לבוא הבן
הת' שלמה בקשרי שידוכין עב"ג
מרים למשפחת גליק ,קראון
הייטס.
• למשפחת לאוטרדי ,צרפת –
לבוא הבן הת' אהרון בקשרי
שידוכין עב"ג זעלדה למשפחת
בן-עמי ,צרפת.
• למשפחת לוי ,צרפת – לבוא הבן
הת' יונה בקשרי שידוכין עב"ג
אורה למשפחת פינטו ,נתניה.
• למשפחת ר' יוסף לויוב ,נתניה
– לבוא הבן הת' אליאסף בקשרי
שידוכין עב"ג מושקא למשפחת
ר' שמעון מלכיאלי ,לוד.
• למשפחת ר' אפרים משולם,
קרית אונו – לבוא הבן הת' דורון
בקשרי שידוכין עב"ג חיה רחל
למשפחת ר' יצחק שץ ,נחלת הר
חב"ד.
• למשפחת ר' אהרן סלונים,
בינגהמטון ,ניו יורק – לבוא
הבן הת' יהודה בקשרי שידוכין
עב"ג חיה מושקא למשפחת ר'
יהושע בנימין רוזנפלד ,בוגוטה,
קולומביה.
• למשפחת ענגל ,מונטריאול,
קנדה – לבוא הבן הת' ישעיה
בקשרי שידוכין עב"ג רחל לאה
למשפחת גולדשטיין ,קראון
הייטס.
• למשפחת ר' יהודה פרידמן,
שליח כ"ק אד"ש מה"מ מיל
בייסין – לבוא הבן הת' מנחם
מענדל בקשרי שידוכין עב"ג
חיה למשפחת ר' אברהם
פייגעלשטאק ,שליח כ"ק אד"ש
מה"מ וונקובר ,קנדה; ולזקניהם
משפחת ר' יהודה לייב סברדלוב,
משפחת
הייטס;
קראון
פייגעלשטאק ,מונטריאול ,קנדה.
• למשפחת תקתוק ,אשקלון –
לבוא הבן הת' אליעזר בקשרי
שידוכין עב"ג מושקא למשפחת
אלבז ,צרפת.

הקימו בית בישראל
– בית חב"ד

צרפת.
• למשפחת גרמונט ,דאלאס,
טקסס – לנישואי הבן הת'
אליקים עב"ג רבקה למשפחת
רוזמן ,קראון הייטס.
• למשפחת ר' יצחק הולצמן,
קראון הייטס – לנישואי הבן
הת' מענדל עב"ג דינה למשפחת
קאשי ,מיאמי ביטש ,פלורידה.
• למשפחת ר' אריה טייטלבוים,
ירושלים – לנישואי הבן הת'
מנחם עב"ג הינדי למשפחת
ר' מנחם מרדכי הלוי בייטש,
ירושלים.
• למשפחת מיטלמן ,חיפה –
לנישואי הבן הת' אלכסנדר
עב"ג חוה לאה למשפחת ר'
משה רוזנפלד ,ירושלים.
• למשפחת ר' חנוך מיידובניק,
באר שבע – לנישואי הבן
הת' מנחם שניאור עב"ג חיה
מושקא למשפחת ר' גבריאל
מרזל ,צפת; ולזקניהם מרת
אולגה מיידובניק; משפחת ר'
מיכאל רוזנטל; משפחת הרב
משה חיים מרזל; מרת רישא
פיקרסקי ,צפת.
• למשפחת ר' יוסף יצחק
קלמנסון ,ניו הייבן –
לנישואי הבן הת' יקותיאל
הינדא
עב"ג
דובער
למשפחת ר' יוסף יצחק
חזנוב ,לוס אנג'לס,
ולזקניהם
קליפורניה;
מרת בת שבע קלמנסון,
קראון הייטס; משפחת ר'
שלום דובער שאנוביטש;
מרת בלומה לאה לאקשין;
משפחת ר' מאיר שמחה
חזנוב ,קראון הייטס.
• למשפחת ר' מנחם
ראקסין,
מענדל
קראון הייטס –
לנישואי הבן הת' אלי
עב"ג נעמי למשפחת
וייסברג ,טורונטו,
קנדה.

• למשפחת גולדבערג ,יער ,צרפת
– לנישואי הבן הת' לוי יצחק
עב"ג חיה מושקא למשפחת ר'
דניאל אלפנדרי ,יער,
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ב"ה

ערש"ק פרשת וארא
כ"ה טבת ה'תשע"ב

318
ׂ ֵרה
ׁשעוֹן וְנִ ְב ָהלְּ .כ ָבר ְׁש ֵּתים ֶע ְש
ַח ּיִים ֵה ִציץ ַּב ָּ
ְתה? ַּת ְח ּבו ָּרה
ִיע ַה ַּבי ָ
ָח ִצי ַּב ַּליְלָהֵ .א ְיך הוּא י ַּג ַ
וֵ
ְמן ,ו ְַה ָּמקוֹם ָהיָה ׁשו ֵֹמם
ִצ ּבו ִּרית ְּכ ָבר ֵאין ִמ ּז ַ
ַמ ֵרי' .או ַּלי ִנ ְגזָר ָע ַלי ְל ַב ּלוֹת ֶאת ַה ַּליְלָה ַּב ִּק ָּפאוֹן
ְלג ְ
ְשו ָּעה
ִיעה ַה ּיׁ
וְאז ִה ּג ָ
ַה ּזֶה?' ִה ְר ֵהר ְּב ַע ְגמו ִּמ ּיוּתָ .
ׁש ָע ְצ ָרה ְליָדוַֹ .ח ּיִים ָעלָה
ִּב ְדמוּת מוֹנִית ְל ָבנָה ֶ
ֵח ְל ָאחוֹר ַעל
יטב ,ו ְִה ְת ַר ּו ַ
ַעל ַה ּמוֹנִית ַה ֻּמ ֶּס ֶקת ֵה ֵ
ֹׁשב ַהנּ ו ַֹח.
ַה ּמו ָ
ּש ַליִםָ ",ענָה ַח ּיִים" .זֶה
ׁ
"לירו ָ
ֶהגִ .
ׁש ַאל ַה ּנ ָ
"ל ָאן?" ָ
ְ
ֶהג,
ׂ ִרים ְׁש ָק ִליםִ ".הְׁש ַּת ֵעל ַה ּנ ָ
ֹוש ֵמאוֹת ו ְֶע ְש
ְׁשל ׁ
ִתר
ֹוש ֵמאוֹת "...ו ֵּ
יל ָך ְׁשל ׁ
"א ָּתה יו ֵֹד ַע ַמהִּ ,בְׁש ִב ְ
ַ
ֻעזָע" ,זֶה
ֹוש ֵמאוֹת?!" ַח ּיִים ָהיָה ְמז ְ
"של ׁ
ְּבר ַֹחב לֵבְׁ .
לֹא ְק ָצת ֻמ ְגזָם?"
ׁש ָעה
"ב ָ
ֶהג ַעל ִׁש ְכמוַֹּ ,
יביָ ",ט ַפח ַה ּנ ָ
"תְׁש ַמע ַח ִּב ִּ
ִּ
ׁשו זֶה ַליְלָה.
ַהזֹּאת ׁשוּם ְמ ִחיר לֹא ֻמ ְגזָםַ .ע ְכ ָ
ישֹן ,לֹא ִל ְנהֹגּ .גַם אֲנִי
ָשים ַּב ַּליְלָה נו ֲֹהגִים ִל ׁ
ֲאנִׁ
ָשן ְּכמוֹ ִּתינוֹקְ .לעוֹלָם לֹא ִּת ְמ ָצא
ׁ
ׁש ָעה ַהזֹּאת י ֵ
ַּב ָ
ׁש ָעה ָּכזֹאתֱ .אל ִֹקים ַּכ ִּנ ְר ֶאה או ֵֹהב
או ִֹתי ֵער ְּב ָ
וְא ָּת ֵקל
ׁש ֶא ָּת ַקע ַּב ְּד ָר ִכים ֶ
או ְֹתךָָ ,אז הוּא ִס ֵּדר ֶ
ר
ֵש ְמ ִחי .
ּמקוֹםֲ .א ָבל ְל ָכל ָּד ָבר יׁ
ְּב ָך ָּב ֶא ְמ ַצע ׁשו ָ
ֲריף ּגָבו ַֹּה .אֲנִי
נְסיעוֹת ָּכ ֵא ּל ּו אֲנִי לו ֵֹק ַח ַּתע ִ
ַעל ִ
ׁשל
נְסיעוֹת ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּליְלָהָּ .כל ַּד ָּקה ֶ
לֹא ָרגִיל ִל ִ
ׁשל
ׁש ָעה ֶ
ֶפת או ִֹתי ְּכמוֹ ֲח ִצי ָ
ׁשו ְמ ַע ּי ֶ
יעה ַע ְכ ָ
נְס ָ
ִ
יעה ַּב ּיוֹם".
נְס ָ
ִ

העלון
לילדי אנ"ש

ׂוֹתַ ,ה ּקִֹׁשי הוּא
ִילים ַל ֲעש
ׁש ּלֹא ְרג ִ
ׂים ָּד ָבר ֶ
ׁשעוֹ ִש
ְּכ ֶ
ׂ ָכר ְל ָכ ְך הוּא ְּב ֶה ְת ֵאם...
ּגָדוֹל ְמאוֹד ,ו ְַה ָּש
* * *
ֱביד ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ֲאבו ֵֹתינ ּו
ׁשנִים ֶהע ִ
ִל ְפנֵי ַא ְל ֵפי ָ
ַג ָב ִרים
ָתנ ּו ל ְּ
ּׂו ַה ִּמ ְצ ִרים? ֵהם נ ְ
ך ֶמה ָעש
ְּב ָפ ֶר ְ.
ָשיםָ .ל ָּמה זוֹ עֲבו ַֹדת ֶּפ ֶר ְך?
ׁשל נִׁ
ׂוֹת עֲבוֹדוֹת ֶ
ַל ֲעש
ֲמץ ָעצוּם.
ׁש ּנוֹת ֶאת ָה ְרגִילוּת נ ְִד ָרׁש ַמא ָ
ִּכי ְּכ ֵדי ְל ַ
ַהץ
ׁשה ִל ְת ּפֹר ו ְּלג ֵ
ֶברַ ,ה ְר ֵּבה יו ֵֹתר ָק ֶ
ִּבְׁש ִביל ּג ֶ
ׂאוֹת ְּכ ֵב ִדים ַעל ַה ָּכ ֵתף.
ֲשר ְל ָה ִרים ַמ ָּש
ׁ
ֵמא ֶ
ֲפ ּל ּו ִאם ִהיא
ׂו ָֹת ּה ,א ִ
ׁש ָא ָדם לֹא ָרגִיל ַל ֲעש
אכה ֶ
ְמ ָל ָ
ך
ַק ּלָה ְמאוֹדַּ ,ת ֲהפ ְֹך עֲבוּרוֹ ַלעֲבו ַֹדת ָּפ ֶר ְ.
ׁשל
ַלוּת ֶ
ַחנוְּּ ,כ ֵדי ְל ָה ִביא ֶאת ַה ִה ְת ּג ּ
ְוגַם ֲאנ ְ
ך
יחְ ,צ ִר ִיכים ַל ֲעבֹד עֲבו ַֹדת ָּפ ֶר ְ.
ֶך ַה ָּמִׁש ַ
ָה ַר ִּבי ֶמל ְ
ִּבְׁש ִביל ֶמענ ְִדי עֲבו ַֹדת ֶּפ ֶר ְך ִהיא ְל ָב ֵר ְך ְּב ָר ָכה
ר ֶמענ ְִדי ָרגִיל ְל ָב ֵר ְך ְּב ַעל-
ַא ֲחרוֹנָה ִמ ּתו ְֹך ַה ִּס ּד ּו .
ׁש ּנוֹת ֶאת ַה ֶה ְר ּגֵל ַה ּזֶה הוּא י ְִצ ָט ֵר ְך
ֶּפהְּ .כ ֵדי ְל ַ
ֲמץ ַרבִּ .בְׁש ִביל יו ִֹסיִ ,ל ְלמֹד ְּב ּיוֹם
יע ַמא ָ
ְל ַהְׁש ִק ַ
ל-פה ,זוֹ עֲבו ַֹדת ֶּפ ֶרךְ,
ׁשל ַּת ְניָא ְּב ַע ֶּ
ׁשלוֹׁש ׁשוּרוֹת ֶ
ָ
ִּכי הוּא ָרגִיל ִל ְלמֹד ַרק ְׁש ֵּתי ׁשוּרוֹת ַּב ּיוֹםִּ .בְׁש ִביל
ׂר
ְׁשנֵיאוֹר עֲבו ַֹדת ֶּפ ֶר ְך ִהיא לָקוּם ַּב ּב ֶֹקר ֶע ֶש
ׁש ּלוֹ.
ר ָּכל ֶא ָחד וַעֲבו ַֹדת ַה ֶּפ ֶר ְך ֶ
ַּד ּקוֹת ֻמ ְק ָּדם יו ֵֹת .

סיכול המזימה

4

סיפור בהמשכים

ָהעֲלִ ילוֹתַ ,ה ּנ ִִּסים ו ְַה ּנִפְ לָאוֹת

6

ַח ֵב ִרים
ֹישי ו ֲ
ֲע ִלילוֹת ְׁשלוֹמו ִׁ

מה דעתכם?

9

חיילים בהפסקה

<<< עמוד 2

ׂ ָכר
נְק ֵּבל ֶאת ַה ָּש
ׁש ָּלנ ּו ַ
ַעל עֲבו ַֹדת ַה ֶּפ ֶר ְך ֶ
יט"א,
ַלוּת ָה ַר ִּבי ְׁש ִל ָ
ַה ּגָבו ַֹּה ְּביו ֵֹתר – ִה ְת ּג ּ
ֻלָה ַהְּׁש ֵל ָמה.
ַּב ְּגא ּ

ֶהג צו ֵֹדקָּ .כ ָכה זֶה ַּב ַח ּיִים,
ׁש ַה ּנ ָ
ָדע ֶ
ַח ּיִים י ַ
)ע"פ שיחות קודש ח"ב ע' (130-134
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מאת :ישראליק פריד

לוֹשׁים ָשׁנָ ה
ַתּגִּ ידוּ לִ יְ ,שׁ ַמ ְע ֶתּם ַפּ ַעם ַעל ֵס ֶפר ֶשׁ ְבּ ֶמ ֶשְׁ שׁ ִ

אוֹ כְּ ִפי ֶשׁ ֻהכַּ ר ַעל יְ ֵדי ֲח ֵב ָריו ַ -תּלְ ִמ ֵידי ַה ַמּגִּ יד ִמ ֶמּעזְ ִר ְיטשׁ

ֻה ְד ַפּס ִבּלְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲח ֵמ ֶשׁת ֲאלָ ִפים ַה ְד ָפּסוֹת שׁוֹנוֹתְ ,בּ ָע ִרים,

'ַ -הלִּ ָיט ִאי' ַ)על ֵשׁם זֶ ה ֶשׁנּוֹלַ ד ְבּ ַא ְרצוֹת לִ ָיטא(ַ ,מ ְתוֶ ה ֶדּ ֶר

דוּע לָ כֶ ם
ֲעיָ רוֹת וּכְ ָפ ִרים נִ ָדּ ִחים ְבּ ַר ֲח ֵבי ָהעוֹלָ ם כֻּ לּוַֹ .ה ִאם יָ ַ

וּמיַ ֵסּד ֶאת ֲח ִסידוּת ַח ַבּ"ד.
בוֹדת ה'ְ ,
ֲח ָד ָשׁה ַבּ ֲע ַ

ֶשׁאוֹתוֹ ֵס ֶפר ַאגָּ ִדי ֻתּ ְרגַּ ם לְ כָ ל ַה ָשּׂפוֹת ָה ֶא ְפ ָשׁ ִריּוֹת ,וַ ֲא ִפלּוּ
דוּרה ְמיֻ ֶח ֶדת ִבּכְ ָתב ְבּ ַריְ ל ֲעבוּר ָה ִעוּ ְִרים.
ֻה ְד ַפּס ְבּ ַמ ֲה ָ
ַ 5,000ה ְמּקוֹמוֹת ָבּ ֶהם נִ ְד ַפּס ַה ֵסּ ֶפר ֵאינָ ם ַשׁיָּ כִ ים לְ שׁוּם ִ'אגּוּד
יסים עוֹלָ ִמי' אוֹ ֶ'ח ְב ַרת ֲה ָפ ָצה ֶמ ְרכָּ זִ ית' .א ִתּ ְמ ְצאוּ ְסנִ יף
ַמ ְד ִפּ ִ

ֲח ִסידוּת ַח ַבּ"ד ְמיֻ ֶסּ ֶדת ַעל ָ'חכְ ָמה ִבּינָ ה וָ ָד ַעת'ְ .בּשׁוֹנֶ ה
בוֹדת ַהלֵּ בֲ ,ח ִסידוּת ַח ַבּ"ד
ִמ ְשּׁ ָאר ַה ֲח ִס ֻידיּוֹת ַה ְמּיֻ ָסּדוֹת ַעל ֲע ַ
בוֹדת ַה ֵשּׂכֶ ל ' -מ ַֹח ַשׁלִּ יט ַעל ַהלֵּ ב'  -לַ ֲעבֹד ֶאת
ְמיֻ ֶסּ ֶדת ַעל ֲע ַ
ַה ֵשּׁם ְבּכָ ל כֹּחוֹת ַהנֶּ ֶפשׁ.

ֶשׁל שׁוּם ִאגּוּד כָּ זֶ הֵ ,אי ָשׁם ְבּ ַמ ְעבּ ֶֹרת ָחלָ ל ְק ַטנָּ ה ֶשׁ ְמּ ַשׁיֶּ ֶטת

בוֹדת ה'
ַה ֲח ִס ִידים ֶשׁנִּ ְת ְקלוּ ִבּ ְק ָשׁיִ ים ִוּב ְב ָעיוֹת כְּ ֵחלֶ ק ֵמ ֲע ַ

ַה ְר ֵחק ַה ְר ֵחק ִמחוּץ לַ גְּ לוֹבּוּס ,וְ גַ ם א ְבּ ַפ ֲא ֵתי כְּ ָפר ֲע ָר ִבי נִ ָדּח

יעים לְ ָפנָ יו
ֶשׁלָּ ֶהם ,נִכְ נְסוּ לְ ַא ְדמוֹ"ר ַהזָּ ֵקן ִבּ ִיח ֻידיּוֹת ,וְ ָהיוּ ַמ ִצּ ִ

ִבּ ְדרוֹם לְ ָבנוֹןֲ .א ָבל לַ ְמרוֹת זֹאת ,גַּ ם ָשׁם כְּ ָבר ֻה ְד ַפּס ֵס ֶפר זֶ ה

יוֹת ֶיהםֶ .את ַה ְתּשׁוּבוֹת ֲא ֶשׁר ֵה ִשׁיב לָ ֶהם
לוֹת ֶיהם ְוּב ָע ֵ
ֶאת ְשׁ ֵא ֵ

קוֹמ ַפּ ְק ִטית ֲא ֶשׁר יֻ ְצּ ָרה ִבּ ְמיֻ ָחד ֲעבוּר
ַעל יְ ֵדי ְמכוֹנָ ה ְק ַטנָּ ה וְ ְ

וּמ ַשׁנְּ נִ ים
לוֹמ ִדים ָבּ ֶהן ְ
ַא ְדמוֹ"ר ַהזָּ ֵקן ָהיוּ ַמ ֲעלִ ים ַעל ַהכְּ ָתב וְ ָהיוּ ְ

ַה ְד ָפּ ַסת ֵס ֶפר זֶ ה.

אוֹתן.
ָ

עוּרים ִעיּוּנִ יִּ ים
נָשׁים ִמ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ְבּ ֵמאוֹת ִשׁ ִ
ֶע ְשׂרוֹת ַאלְ ֵפי ֲא ִ

ִבּ ְשׁנַ ת ה'תקל"ה ,כְּ ֶשׁ ָר ָאה ַא ְדמוֹ"ר ַהזָּ ֵקן ֶשׁ ַר ִבּים ֵהם ַה ֲח ִס ִידים

עוּרים ְבּ ֻדגְ ַמת ֵאלּוּ
ַהנִּ ְמ ָס ִרים ַעל ֵס ֶפר זֶ ה ִמ ֵדּי יוֹם ְבּיוֹמוִֹ .שׁ ִ

יוֹת ֶיהם ,וְ ֵאין זְ ַמן ַדּי ַהצּ ֶֹרִ בּ ְשׁ ִביל לְ ָה ִשׁיב
ַהפּוֹנִ ים ֵאלָ יו ִעם ְבּ ָע ֵ

וּמ ֻשׁ ָדּ ִרים ְבּ ִר ְשׁתוֹת
גַּ ם ֻמ ְשׁ ָמ ִעים ְבּ ֶע ְשׂרוֹת ַתּ ֲחנוֹת ַר ְדיוְֹ ,

לָ ֶהם ַעל כָּ ֶ .ה ְחלִ יט לְ ַק ֵבּץ ֶאת כָּ ל ַה ְתּשׁוּבוֹת לְ כָ ל ַה ְשּׁ ֵאלוֹת

יע
ינְט ְרנֶט ִהגִּ ַ
ַה ֶטּלֶ וִ יזְ יָ ה ַהגְּ דוֹלוֹת ְבּ ַר ֲח ֵבי ָהעוֹלָ ם .גַּ ם לְ ֶר ֶשׁת ָה ִא ֶ

הוֹציא
בוֹדת ה' ֶשׁל ֶה ָח ִסיד ,וּלְ ִ
וְ ַה ְקּ ָשׁיִ ים ֲא ֶשׁר ָצצוּ ָוּבאוּ ַבּ ֲע ַ

פּוֹטנְ ְציָ אלִ י ִמכָּ ל ִפּנָּ ה אוֹ חֹר ֵמ ַר ֲח ֵבי ָהעוֹלָ ם
ֵס ֶפר זֶ ה ,וְ כָ ל גּוֹלֵ שׁ ֶ

רוֹצה לִ לְ מֹד וּלְ ַעיֵּ ן
אוֹתן ְבּ ֵס ֶפר ֶא ָחד ֲא ֶשׁר בּוֹ יוּכָ ל כָּ ל ִמי ֶשׁ ֶ
ָ

וּמ ָידע ֲא ֶשׁר ַמ ֲע ִב ִירים
ין-ספֹר ַמ ַאגְ ֵרי ח ֶֹמר ֵ
 -יָ כֹל לְ ִה ְתוַ ֵדּ ַע לְ ֵא ְ

ְוּבכָ  לְ ִה ְתגַּ ֵבּר ַעל ַה ְקּ ָשׁיִ ים.

וּמוּבנֶ ת לַ כֹּל.
רוּרה ֶ
וּמלַ ְמּ ִדים ֶאת תֹּכֶ ן ֵס ֶפר זֶ ה ְבּ ָשׂ ָפה ְבּ ָ
ְ

וּמ ָאז ְבּ ֶמ ֶשֶׁ ע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה ַעד ְשׁנַ ת ה'תקנ"ה ,יָ ַשׁב ַא ְדמוֹ"ר
ֵ

כֵּ ן ,נִ ַח ְשׁ ֶתּם נָכוֹןַ .ה ֵסּ ֶפר ַה ְמּ ֻד ָבּר ִהנּוֹ ֵ'ס ֶפר ַה ַתּנְ יָ א' אוֹתוֹ

ַהזָּ ֵקן וְ כָ ַתב ֶאת ֵס ֶפר ַה ַתּנְ יָ אִ .בּכְ ִת ַיבת ַה ֵסּ ֶפר יָ ַשׁב וְ ִד ְק ֵדּק

הוּדית
נִ ָתּן לְ ַה ִשּׂיג ְבּ ַמ ַדּף ַה ְסּ ָפ ִרים כִּ ְמ ַעט ֵא ֶצל כָּ ל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה יְ ִ

אוֹתהּ יָ ֵתר אוֹ ָח ֵסרְ ,מ ֻס ָפּר
ַא ְדמוֹ"ר ַהזָּ ֵקן ְבּכָ ל אוֹת ִאם לִ כְ תֹּב ָ

ְמ ֻמ ַצּ ַעת.

הוֹסיף
בוּעיִ ם ְשׁלֵ מוֹת וְ ִה ְתלַ ֵבּט ַה ִאם לְ ִ
ֶשׁ ַא ְדמוֹ"ר ַהזָּ ֵקן יָ ַשׁב ְשׁ ַ

ַהכֹּל ִה ְת ִחיל ִבּ ְשׁנַ ת ה'תקל"ב ,ר' ְשׁנֵ יאוֹר זַ לְ ָמן ִמלִּ ַיא ִדּי,

74

ִבּ ְת ִחלַּ ת ִמלָּ ה ְמ ֻסיֶּ ֶמת ֶאת ָהאוֹת ו' אוֹ א.

~ כ"ה טבת ה'תשע"ב
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אוֹתם ָא ַמר ַא ְדמוֹ"ר ַהזָּ ֵקן ֵמרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה
ַה ַמּ ֲא ָמ ִרים ָ
תק"נ ַעד לְ-י' כִּ ְסלֵ ו תקנ"ד ִהוּוּ ָבּ ִסיס ֶמ ְרכָּ זִ י לִ כְ ִת ַיבת
ַה ְפּ ָר ִקים ָה ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁל ֵס ֶפר ַה ַתּנְ יָ א.
ַעד ֶשׁ ִבּ ְשׁנַ ת ה'תקנ"ה ִסיֵּ ם ַא ְדמוֹ"ר ַהזָּ ֵקן ֶאת ֲע ִריכַ ת ַה ֵסּ ֶפר
לִ ְדפוּס ,וְ ִא ֵשּׁר לְ ַה ְע ִתּיק וּלְ ַפ ְר ֵסם ֶאת ַה ֵסּ ֶפרַ .ה ַה ְע ָתּקוֹת ִה ְת ַק ְבּלוּ
וּמיָּ ד ֵה ֵחלּוּ לְ ִה ְת ַפּ ְר ֵסם
מוֹשׁבוֹת ַה ֲח ִס ִידים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה גְּ דוֹלָ הִ ,
ְבּכָ ל ְ
אוֹתם ָשׁנִ ים ַה ְדּפוּס א ָהיָ ה ְמ ֻפ ָתּח כָּ ל כָּ 
רוּסיָ הְ .בּ ָ
ְבּכָ ל ַר ֲח ֵבי ְ
כְּ מוֹ ְבּיָ ֵמינוּ וְ ַה ַה ְע ָתּקוֹת נַ ֲעשׂוּ ְבּכִ ְת ֵבי יָ ד ִמ ֵסּ ֶפר לְ ֵס ֶפרְ .ב ִּע ְקּבוֹת
כָּ ַ רבּוּ ַה ְשּׁגִ יאוֹת וְ ַהגִּ ְר ָסאוֹת ַבּ ַתּנְ יָ א .גַּ ם ַה ִמּ ְתנַ גְּ ִדים ֶשׁ ָח ְשׁשׁוּ
הוֹציאוּ ֳע ָת ִקים ְמזֻ יָּ ִפים ֶשׁל ַה ֵסּ ֶפרִ ,ה ְשׁ ִתּילוּ
ֵמ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ֵסּ ֶפרִ ,
ָבּ ֶהם ִדּ ְב ֵרי כְּ ִפ ָירה וְ ֶה ְראוּ זֹאת לַ גָּ אוֹן ִמוִּוילְ נָ א ֶשׁלְּ ַא ַחר ֶשׁ ָר ָאה
הוֹר ָאה לִ ְשׂרֹף ֵס ֶפר זֶ ה.
הוֹציא ָ
יּוּפי ַה ִמּ ְתנַ גְּ ִדים ִ
ֶאת זִ ֵ
ְבּ ִע ְקּבוֹת כָּ ִ בּ ְשׁנַ ת ה'תקנ"וָ ,שׁנָ ה לְ ַא ַחר ֲה ָפ ַצת ַה ֵסּ ֶפר,
דוּרה ֻמ ְד ֶפּ ֶסת ֶשׁל ַה ֵסּ ֶפר
הוֹציא ַמ ֲה ָ
ֶה ְחלִ יט ַא ְדמוֹ"ר ַהזָּ ֵקן לְ ִ
הוּדה לֵ יבּ ַהכּ ֵֹהן,
זוּשׁא ֵמ ַאנִּ ָיפּאלִ י ,וְ ר' יְ ָ
ִעם ַה ְסכָּ מוֹת ָה ַר ָבּנִ ים ר' ָ
ַתּלְ ִמ ָידיו ֶשׁל ַה ַמּגִּ יד ִמ ֶמּעזְ ִר ְיטשַׁ .ה ֵסּ ֶפר ֻה ְד ַפּס ַבּ ְדּפוּס ֶשׁל
ויטא.
ָה ַא ִחים ִמ ְסּלָ וִ ָ
צּוּרה ָבּהּ הוּא ֻמכָּ ר לָ נוּ ַהיּוֹם,
נִס ַדּר ַה ֵסּ ֶפר ַבּ ָ
ִבּ ְשׁנַ ת ה'תר"ס ְ
וְ נִ ְד ַפּס ִבּ ְדפוּס ָה ַא ִחים וְ ָה ַאלְ ָמנָ ה ְר ֵאם ָבּ ִעיר וִ וילְ נָ א.
ַא ֲח ֵרי לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ֵמּ ָאה ָשׁנָ הְ ,בּיוֹם כ"ג ְבּ ָאב ה'תשל"ח ,יָ ָצא
הוֹר ָאה ֲח ָד ָשׁהָ ,ה ַר ִבּי ְמ ַב ֵקּשׁ
ָה ַר ִבּי ֶמלֶ ַ ה ָמּ ִשׁ ַיח ְשׁלִ ָיט"א ְבּ ָ
וּמקוֹם ֲא ֶשׁר בּוֹ גָּ ִרים
ֶשׁיַּ ְד ִפּיסוּ ֶאת ֵס ֶפר ַה ַתּנְ יָ א ְבּכָ ל ָמקוֹם ָ
ל-שׁם-טוֹב ַעל
הוּדיםְ .בּ ֶה ְת ֵאם לְ ַמה ֶשּׁ ֶמּלֶ ַ ה ָמּ ִשׁ ַיח ָא ַמר לַ ַבּ ַע ֵ
יְ ִ
חוּצה' .כְּ ָשׁנָ ה
נוֹתיָ 
ְשׁ ֵאלָ תוֹ ֵ'א ָימ ַתי ָק ָא ֵתי ַמר? לִ כְ ֶשׁיָּ פוּצוּ ַמ ְעיְ ֶ

ְבּיוֹם
א' ְבּ ֵט ֵבת
ה'תשד"מ ְבּ ַמ ֲהלַ  כִּ נּוּס
הוֹרה
ִצ ְבאוֹת ה'ִ ,דּ ֵבּר ָה ַר ִבּי שׁוּב ַעל ַה ְד ָפּ ַסת ַה ַתּנְ יָ א וְ ָ
לְ ַה ְד ִפּיס ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ֵמ ָח ָדשׁ ְבּכָ ל כְּ ָפר אוֹ ִעיר ֶשׁ ֲע ַדיִ ן א ֻה ְד ַפּס
אוֹתהּ ָשׁנָ ה ֻה ְד ַפּס ַה ֵסּ ֶפר ְבּכִ ְמ ַעט ַאלְ ַפּיִ ם ֳע ָת ִקים,
ָשׁםְ .בּ ַמ ֲהלַ ָ 
דוּרה ֶמ ְרכָּ זִ ית וַ ֲחגִ יגִ ית ְבּ ֵבית
כְּ ֶשׁ ֶאת ָהע ֶֹתק ָה ֶאלֶ ף ִה ְד ִפּיסוּ ְבּ ַמ ֲה ָ
ָמ ִשׁ ַיח .770 -
נָכוֹן לְ ַהיּוֹםְ ,שׁנַ ת ה'תשע"בֻ ,ה ְד ַפּס ַה ֵסּ ֶפר ִבּלְ ַמ ְעלָ ה
ֵמ ֲח ֵמ ֶשׁת ֲאלָ ִפים ֳע ָת ִקיםְ ,בּ ֶשׁ ַבע יַ ָבּשׁוֹתְ 198 ,מ ִדינוֹת ,וְ כִ ְמ ַעט
ְבּכָ ל ַה ָשּׂפוֹת ַה ַקּיָּ מוֹת.
יע
מוֹד ַ
ִבּ ְשׁנַ ת ה'תשנ"א ִבּ ְד ַבר ַמלְ כוּת לְ ַשׁ ָבּת ָפּ ָר ַשׁת ֵע ֶקב ִ
חוּצה ִה ְס ַתּיְּ ָמה
ָה ַר ִבּי לַ ֲח ִס ִידיםִ ,הגַּ ְענוּ לְ ִשׂיאֲ :ה ָפ ַצת ַה ַמּ ְעיָ נוֹת ָ
ְבּכָ ֶ שׁ ֻה ְד ַפּס ַה ַתּנְ יָ א ְבּכָ ל ִפּנָּ ה ְבּ ַר ֲח ֵבי ַהגְּ לוֹבּוּס ְוּבכָ ל ָשׂ ָפה
נוֹתר כִּ י ִאם ַהזְּ ַמן
ֶשׁ ִהיאֲ ,א ִפלּוּ ִבּכְ ָתב כָּ זֶ ה ַה ְמּי ָֹעד לְ ִעוּ ְִרים .וְ א ַ
וּמלֶ ַ ה ָמּ ִשׁ ַיח ָצ ִרי כְּ ָבר לְ ִה ְתגַּ לּוֹת ָבּעוֹלָ ם.
ֶשׁל ָ'ק ָא ֵתי ַמר' ֶ
אוֹתהּ ָשׁנָ ה נִ ֵבּא ָה ַר ִבּי ְשׁלִ ָיט"א כְּ ֶמלֶ 
ֶוּב ֱא ֶמת זָ כִ ינוּ ְוּב ָ
נּוֹתר לָ נוּ הוּא ַרק
ַה ָמּ ִשׁ ַיח ִוּב ֵשּׂר לְ כֻ לָּ נוּ ֶשׁ ַה ָדּ ָבר ָה ַא ֲחרוֹן ֶשׁ ַ
לְ ַק ֵבּל ֶאת ְפּנֵ י ְמ ִשׁ ַיח ִצ ְד ֵקנוּ ְבּפ ַֹעל ַמ ָמּשׁ.

לְ ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ַבּ ֵטּא ָה ַר ִבּי ֶשׁ ֵסּ ֶפר ַה ַתּנְ יָ א ֻה ְד ַפּס כְּ ָבר ְבּכָ ל ֶא ֶרץ
הוּדים.
ָבּהּ גָּ ִרים יְ ִ

גליון מס' 819

16/01/2012 00:36:13

~ 75
318.indd 3

4

פרק ל"ד

תקציר:
לאחר התלבטות קשה אורן מתגבר
על עצמו ומחליט לטפל בירון.
ג'וני לא מתייאש ומחליט לנסות
מהשטח...

מאת :יעל שניאורסאהן

סיכול המזימה
כשהגיע ג'וני לשער הישוב בית ארזים ,נצנץ בו לפתע רעיון.
"נפלא ,ממש נהדר!" החמיא לעצמו” .זה חייב להצליח!"
הוא המשיך בנסיעתו בהתלהבות ,מתווה לעצמו את פרטי התוכנית
שהגה ברגעים האחרונים .הוא יגיע לביתו של גיל  -הבחור התמים איתו
שוחח בפעם הראשונה והוציא ממנו את כל הפרטים על ההפרעות
האפשריות של המרפאה .הוא ישכנע אותו לגשת עכשיו ולהגיש תלונה
במזכירות היישוב .אם יהיה צורך הוא גם יציע לו קצת כסף ,מה שבטוח
ישכנע אותו לעשות מה שצריך .אולי גם יצליח לדרבן אותו לרתום עוד
כמה שכנים למאבק ,וכך ,סוף כל סוף  ,תתחיל המזימה לעלות על דרך
המלך.
'איך לא חשבתי על הרעיון הזה קודם?' שאל את עצמו ,עודו נוהג בין
שבילי הישוב שהפכו להיות מוכרים מאד לאחרונה' .אני רק מקווה שאמצא
אותו בבית כעת '.סיכם משהחנה את מכוניתו מרחק בתים ספורים מביתו
של גיל  -ליתר זהירות ' -אם לא ,אחכה כאן עד שיגיע ,הוא הערובה שלי
להצלחה עכשיו!'
ג'וני יצא מן המכונית ,מתאפק לא ליטול עימו סיגריה נוספת לעישון.
אין זה מכובד להגיע לשיחה עם אדם כשסיגריה נעוצה בפה.
הוא סידר במוחו את מילות הנאום בו התכוון לפתוח ופנה לנקוש על
הדלת .זו נפתחה עד מהרה על ידי אדם צעיר ,בשנות השלושים המוקדמות
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לחייו ,בעל שער בהיר ועיניים תכולות' ,בדיוק כמו שתיארתי אותו לעצמי'.
חלפה מחשבה במוחו של ג'וני .הוא חייך ושאל" :אתה הוא גיל?"
"כן" התהייה במבטו לא נעלמה מעיניו החדות של ג'וני.
"נעים מאד ,שמי יוני" 'שיפץ' ג'וני את שמו” .רציתי לשוחח איתך בעניין
חשוב הנוגע לך מאד .אפשר להיכנס?" הוא השתדל להישמע כסוכן מכירות.
עד שלא יכנס פנימה הוא לא יוכל לחשוף את קלפיו.
"כן ,בבקשה ".החווה גיל בידו ,מניח לאורח להיכנס אל סלון ביתו.
ג'וני התרווח בכורסא מול גיל ,משתדל להראות נינוח .הוא פתח בשיחה
קלילה על אופי היישוב ודייריו ,משתדל ליצור אווירה נעימה ומעוררת
אמון.
"יש כאן הרבה אנשים שאוהבים טבע ,רפואה אלטרנטיבית ו..כל מיני
כאלה ".סיכם גיל ,גו'ני חיכה למשפט הזה” .כן ,יש כאן למשל את המרפאה
הזו ,דרך חדשה ,בית לידך".
"אהה" הנהן גיל בפנים חתומות.
"האמת ,אני לא יודע איך אתה סובל את הנוכחות הזו כאן לידך .ועל זה
רציתי לשוחח איתך היום ".נאם ג'וני” .שמע ,אני פשוט לא קולט איך אתה
יכול לסבול את הרעש הזה של מכוניות יוצאות ונכנסות בכל רגע נתון ,את
הלכלוך ואת שאר ההטרדות .הבנתי מהשכנים האחרים שזה ממש ממש
מפריע להם”.
"לי זה דווקא לא כל כך מפריע ".אמר גיל .ג'וני נדרך.
"אולי אתה עוד לא קלטת כמה שזה מפריע לך ".אמר בחיוך ציני.
”אתה יודע ,גם לדברים הכי גרועים מתרגלים ,תאר לך את איכות חייך
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מא
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אורס
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על ש
ת :ייעלל
מאת:
מא
בלי ההפרעות הללו! הרי באת ליישוב הזה כדי לחיות בצורה הכי איכותית
שיש ,כמו שאמרת לי לפני דקות אחדות".
"נכון ",השיב גיל באדישות שהחלה להרגיז את ג'וני” .ואני חושב שיש לי
איכות חיים גם ככה".
"אבל אתה יכול לשפר אותה!" התלהב ג'וני" .אם תגיש תלונה לוועד
הישוב על ההפרעה של המרפאה ,והם יעברו למקום אחר ,תופתע לגלות
עד כמה ירווח לך".
גיל נרכן קדימה” .מי אתה?" שאל פתאום בחדות שהממה לרגע את ג'וני.
”מה פתאום אכפת לך מאיכות החיים שלי?"
"אני אדם שאוהב לדאוג לאיכות החיים של הרבה אנשים ".ניסה ג'וני,
מבין שהוא הפסיד בסיבוב הראשון .הוא החליט לחשוף קלף נוסף” .שמע”
שלף מעטפה צהבהבה מכיסו” .חשוב לי שרמת איכות החיים כאן תהיה
גבוהה .מרפאת 'דרך חדשה' בהחלט עומדת בדרכי .ואני יכול לשפר את
איכות החיים שלך מאד ,אם תשתף איתי פעולה ".הוא שלף מהמעטפה
שני שטרות מבריקים בני מאה דולר כל אחד ,והניחם על השולחן” .זאת
רק ההתחלה ".אמר בחיוך מסתורי” .אם אתה הולך עכשיו למזכירות
ומגיש תלונה רשמית על הפרעה של מרפאת 'דרך חדשה' לסדר הציבורי
 השטרות הללו שלך .ככל שתסייע לי יותר במאבק נגד המרפאה הזו כךתרוויח יותר".
הוא נשען לאחור ,בוחן את הרושם שעשו דבריו האחרונים והשטרות
הנוצצים על השולחן.
להפתעתו המרה ,גיל לא התרשם מן השטרות .הוא הביט בו במבט
רושף” .אותי לא תשחד בכסף ,אדון יוני ,או איך שלא קוראים לך ".אמר בקול
קשה” .אם אתה מחפש בוגדים ומשתפי פעולה אני לא הכתובת למעשים
מכוערים ופליליים שכאלו .ועכשיו ",הוא שלף את המכשיר הסלולארי שלו
בתנועה מאיימת "אני ממליץ לך לעזוב את השטח במהירות ,לפני שאת
המשך השיחה תצטרך לקיים עם חוקרי המשטרה".
ג'וני חש כאילו האוויר אוזל מראותיו ,לתפנית כזו לא ציפה כלל.
"אוקיי .גיל ,אני מכבד את רצונך ".אמר בחיוך דק ,אוסף את השטרות
חזרה אל כיסו” .אני מקווה בשבילך שלא תתחרט על כך שסירבת לשתף
איתי פעולה".
הוא קם ויצא מן הבית.

גיל לא איבד זמן ,אצבעותיו חייגו בזריזות את מספרו האישי של אורי,
קצין משטרה בכיר ,שנמנה על חבריו הטובים .במלים קצרות תיאר לו את
שהתרחש בדקות האחרונות בביתו ,ומסר את תיאורו המלא של האדם
שהציג עצמו כיוני.
"אני מניח שהוא יוצא כעת מן היישוב" עדכן את אורי” .אם תהיו זריזים,
אולי תספיקו לתפוס אותו”.

הוא סיים את השיחה' .הבן אדם הזה פשוט מסוכן' .מלמל לעצמו.
'אני באמת מקווה שאורי וחבריו יצליחו לתפוס אותו לפני שיגרום נזק
משמעותי למשפחת לוי'.
הוא הציץ בזהירות החוצה ,אף אחד לא נראה ברחוב ,גיל החליט שהוא
חייב ללכת לדווח לאורן לוי על המתרחש סביבו.

רק בבוקר יום ראשון גילה אבי ששכח להפעיל את הטלפון הסלולארי
שלו .הוא מיהר להפעיל אותו ,מבחין בסמל הודעה קולית.
"ברוך השם ".קרא בקול מתרונן למשמע הודעתו הקולית של אורן.
”הוא הסכים" בישר לשרי
בעיניים נוצצות.
הוא החל תר בזיכרון
אחר מספר הטלפון של אורן,
כשלפתע צלצל הטלפון הנייד.
לתדהמתו הבחין אבי במספרו
של אורן על הצג.
"אורן ,מה שלומך? אני בדיוק
בדרך להתקשר אליך".
"אבי ,זה מדהים זה פשוט
מדהים אני לא מאמין למה
שקורה כאן ".אורן נשמע נרגש
ביותר.
"על מה אתה מדבר?" שאל
אבי ,לא מבין.

"אני ממליץ לך
לעזוב את השטח
במהירות ,לפני
שאת המשך
השיחה תצטרך
לקיים עם חוקרי
המשטרה".
ג'וני חש כאילו
האוויר אוזל
מראותיו ,לתפנית
כזו לא ציפה
כלל.

"רק במוצאי שבת הגעתי
להחלטה לסלוח לירון ולקבל
אותו לטיפול למרות כל מה
שהיה בעבר ,והנה כעת ,ברגעים אלו
ממש נתפס האדם שהתנכל אלי כל העת האחרונה ,הודות לתושייתו של
שכני ,הוא מובל כעת למעצר ולחקירה .אבי אני פשוט המום לא חלמתי
שזה יתרחש כל כך מהר .מה שאמרת – התגשם .זה פשוט מדהים! התרגש
אורן.
"ברוך השם ”.הגיב אבי נרגש אף הוא” .אתה רואה אורן ,ממעשה טוב
יוצאים רק רווחים"
"ממש כך ".הסכים אורן” .אז תיצור קשר עם ירון ותזמן אותו ליום שלישי
בעשר וחצי בבוקר".
אבי נפרד מאורן בתודות נרגשות ,ובתחושת אושר וסיפוק פנה ליצור
קשר עם משפחת רובין.

המשך בגליון הבא אי"ה

גליון מס' 79 ~ 779
גליון מס' 819
77
~75
גליון מס' ~ 782
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ָׁ ,העֲלִ ילוֹתַ ,ה ּנ ִִּסים ו ְַה ּנ ְִפלָאוֹת
ְשׁלוֹמוֹ ִישי
רַק ַה ְפ ָסקָה קְ ַט ּנָה...

ֹימי:
ְׁשלו ִ

לִ-פ-נֵ-י ׁ ֶש ָאנ ּו ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַפ ְר ֵסם.
ׁ ֶשל ּ ִפ ְק ּפוּקֲ .אבָ ל ָח ׁ ַשבְ נ ּו ׁ ֶשעוֹ ד ְ
ְמ ַס ּ ְפ ִרים לָ כֶ ם ַעל ַה ַה ְחלָ ָטה ַה ֲח ׁש ּובָ ה ׁ ֶש ָ ּלנוּ,
ֶאת ַה ִּס ָ ּבה לְ הוֹ צָ ַאת ָה ִא ְ ּגרוֹת ק ֶֹד ׁש לָ אוֹר
יֵֵי ׁש לָ נ ּו ִהזְ ַדּ ְּמנוּת לִ כְ ּתֹב ְקצָ ת ַעל ִ ּ
ה"א ְגרוֹת ְ ּבתוֹר ְס ָפ ִריםִ ,ה ְס ִ ּביר ּו ֲח ִס ִידיםּ ְ :ב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִים
דּ ּ
ּ ּ
ּ
וֹת ִק ֵ ּבל ָה ַר ִ ּבי לִ ִיחידוּת ְרבָ בוֹת ֲאנָ ׁ ִשים,
ק ֶֹד ׁש"ְ ַ ,ר ָכם ִק ַבלְְ נו ֶאת ְת ׁש ּובָ תוֹ ׁ ֶשל ַר ּבות
ָה ַר ִ ּבי ׁ ְשלִ ָיט"א:
ּו ְבְב ַמ ְק ִ ּביל ָּכ ַתב ָה ַר ִ ּבי ִא ְ ּגרוֹת ַר ּבוֹת לְ כָ ל ַקצְ וֵ י

"א ָּתה ָ ּבטו ַּח ׁ ֶש ַא ָּתה רוֹ צֶ ה
ַ
לַ ֲעשׂ וֹת ֶאת זֶה?"ָ ׁ ,ש ַאל
מוישי ,וְ ֵעינָיו ִר ְ ּצד ּו ִ ּב ְמ ִהירוּת
ת
עוֹנָהה
לְ כִ ּווּנִים ׁשוֹנִים ְ ּב ֵעת ּובְ ֹונ
ְ
ַא ַחת"ָ ,ק ׁ ֶשה ְמאוֹ ד לַ ְחזֹר ַא ַחר ָּכך" ,הוּא מוֹי ִׁשי:
ִה ִזְהיר ׁ ֵשנִיתּ ,ושְׂ ָפתוֹ ַה ַּת ְח ּתוֹנָה ָר ֲע ָדה ַק ּלוֹת.
ִ'א ְ ּגרוֹת ק ֶֹד ׁש' הוּא ׁ ְש ָמ ּה
ַא ְך ׁ ְשנֵינ ּו יָ ַד ְענ ּו ׁ ֶש ַה ַה ְחלָ ָטה ְּכבָ ר לֹא ְּתל ּויָ ה
ת
ׁ ֶשל ִס ְד ַרת ְּכ ָרכִ ים ַה ְּמ ַר ֶּכ ֶזזֶת
ִ ּבי ,אוֹ ּבוֹ ,אוֹ ָ ּבנוּ.
ֶאת ִמכְ ָּתבָ יו ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ֶמ ֶלֶל ְך
ִה ְתיַ ַעצְ נ ּו ְּכבָ ר ִעם ַא ָ ּבא וְ ִעם ִא ָּמאִ ,עם ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ׁ ְשלִ ָיט"אַ ,עד כּ ֹֹה
ֲ
ה"עשֵׂ ה לְ ָך ַרב" ׁ ֶש ָ ּלנוּ ,וְ ִעם ַה ְּמלַ ֵּמד ַ ּב ַּתלְ מוּדֻ -ה ְד ּ ְפס ּו ְ ּב ִס ְד ָרה זוֹ לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲעשֶׂ ֶרת ֲאלָ ִפים
ּת ָוֹרהִ ,עם ֵחלֶ ק ֵמ ַה ּק ְוֹר ִאים ַה ֶ ּנ ֱא ָמנִים ,וְ ִעם ִמכְ ָּתבִ ים ׁ ֶש ָּכ ֵא ּלוּ! ֶאת ַה ִּס ְד ָרה ַהזּוֹ ֵה ֵח ּל ּו
הוֹר ָאתוֹ ַה ְ ּי ׁ ִש ָירה
ֲחבֵ ִרים ְקרוֹבִ יםַ .א ֶּתם ְמבִ ינִים? לֹא ְמ ֻד ָ ּבר לְ הוֹ צִ יא ִ ּב ׁ ְשנַת תשמ"זּ ְ ,ב ָ
יוֹמ ִ
ְ ּב ַמ ֲהלָ ְך ּ ָפ ׁשוּטִ ׁ ,שגְ ָר ִתי ְ
יוֹמיַ .ה ְחלָ ָטה ׁ ֶש ָּכזוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ׁ ְשלִ ָיט"אֵ .חלֶ ק ִמן ָה ִא ְ ּגרוֹת ֻה ְד ּ ַפס
יֵ ׁש לְ ַק ֵ ּבל ְ ּבכֹבֶ ד ר ׁ
'הוֹס ָפה' לְ לִ ּקו ֵּטי שִׂ יחוֹת,
ֹאשְ .מ ֻד ָ ּבר ְ ּבצַ ַעד ַמכְ ִר ַיע ַעד ַ ּב ַה ְת ָחלָ ה ְ ּבתוֹר
ָ
לִ ְמאוֹ ד.
וְ ַרק ַא ֲח ֵרי ֵּכן ֻה ְד ּ ַפס ָ ּב ִא ְ ּגרוֹת ק ֶֹד ׁש.

ָה ַר ִ ּבי ִה ְתיַ ֵחס ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְ ּבצו ָּרה ְמ ֶיֻח ֶדת
"א ְ ּגרוֹת ק ֶֹד ׁש" ,וְ ַאף ׁ ָש ַאל
ְמאוֹ ד לְ ִס ְפ ֵרי ָה ִ
עוֹס ִקים
"ה ִאם ְ
ּ ַפ ַעם ֶאת ֶא ָחד ַה ַּמ ִּזְכ ִירים ַ
ה'א ְ ּגרוֹת'?
ְ ּבלַ ַהט ּובְ ִה ְתלַ ֲהבוּת ְ ּבלִ ּמוּד ִ

יֶ ׁ ְשנָם ַּכ ּמ ּובָ ן עוֹ ד ִמכְ ָּתבִ ים ַר ִ ּבים ְמאוֹ ד
ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ַר ִ ּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַיח לָ ֲאנָ ׁ ִשים ׁשוֹנִים,
ַא ְך לֹא ָּכל ִמכְ ָּתב ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַפ ְר ֵסם ,וְ לֹא
נוֹסף לְ כָ ְך ,יֶ ׁ ְשנָם
לְ כֻ ָ ּלם יֵ ׁש ֶה ְע ֵּתק ָ ּב ַא ְרכִ ּיוֹ ןּ ְ .ב ָ
ִמכְ ָּתבִ ים ֵמ ֶהם ֻה ׁ ְש ְמט ּו ֲחלָ ִקים ָ ּב ֶהם ִמ ְתיַ ֵחס
אוֹתן ִאי
יש ּיוֹת ו ְּפ ָר ִט ּיוֹת ָ
ָה ַר ִ ּבי לִ בְ ָעיוֹת ִא ׁ ִ

ִמ ּתוֹ ְך ַה ִּס ְד ָרה ַה ֻּמ ֶּכ ֶרת ׁ ֶשל ִ'א ְ ּגרוֹת ַה ּק ֶֹד ׁש',
עוֹסקוֹת
לִ ְ ּקט ּו ֲח ִס ִידים ֶאת ָה ִא ְ ּגרוֹת ָה ְ
"א ְ ּגרוֹת ק ֶֹד ׁש
ְ ּב ִענְיְנֵי ְ ּגא ּולָ ה ו ָּמ ׁ ִש ַיח לְ ֵס ֶפר ִ
ְ ּב ִענְיְנֵי ְ ּגא ּולָ ה ו ָּמ ׁ ִש ַיח"ְּ .כמוֹ ֵּכןֻּ ,ת ְר ְ ּגמ ּו ֵחלֶ ק
ִמ ִּכ ְרכֵ י ָה ִא ְ ּגרוֹת לְ ַאנְ ְ ּגלִ ית ,וְ ֻת ְר ְ ּגמ ּו ַה ִּמכְ ָּתבִ ים
ׁ ֶש ּנִכְ ְּתב ּו ִ ּבשְׂ ַפת ָה ִא ִיד ׁיש לְ ִעבְ ִרית ,לְ תוֹ ֶעלֶ ת

נִהלְ נ ּו ֶסבֶ ב ִה ְתיַ ֲעצֻ ּיוֹת
ַ ּב ּׁ ְשבו ַּעיִם ָה ַא ֲחרוֹנִים ַ
ָאר ְֹךֶ ׁ ,ש ֻּל ָ ּוה ְ ּב ִד ּיוּנִים ַמ ֲע ִמ ִיקים ו ְּרצִ ינִ ּיִים,
ִטעוּנִים ְּכבֵ ֵדי ִמ ׁ ְש ָקל נִ ׁ ְש ְמע ּו לְ כָ אן ּולְ כָ אן,
וְ ַה ְחלָ ָטה ֶט ֶרם ְנָפלָ ה.
ַמה ָק ָרה ַ ּב ּסוֹף? ַ ּב ּסוֹף ָּכ ַתבְ נ ּו לָ ַר ִ ּבי ֶמלֶ ְך
ַה ָּמ ׁ ִש ַיח .וְ ֶאת ַה ַה ְחלָ ָטה ׁ ֶש ּלוֹ ִק ַ ּבלְ נ ּו ְ ּבלִ י ׁ ֶש ֶמץ

78

לֵ .הן ִ ּב ִיחידוּיות וְ ֵהן ָ ּב ִא ְ ּגרוֹתְּ ,
נִתנ ּו ְּת ׁשוּבוֹת
ֵּת ֵבֵבל.
ְ ּב ָכָכל ׁ ִש ְט ֵחי ַה ַח ּיִיםּ ַ .ב ּׁ ָשנִים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת ַא ַחר
ׁ ֶש ִּמ ְס ּ ָפר ַה ֲח ִס ִידים ָהלַ ְך וְ גָ ַדל ָּכ ָּ
ל-כ ְךּ ָ ,ברו ְּך ה',
'יְחידוּת',
וְְו ֵאיין ֶא ְפ ׁ ָשרוּת לְ ַה ְמ ׁ ִש ְיך ְ ּב ֵס ֶדר ָה ִ
זוֹכִכים ָאנ ּו לְ ַה ְד ּ ָפ ַסת ִּכ ְרכֵ י ָה ִא ְ ּגרוֹת ק ֶֹד ׁש,
ז ֹו ִ
ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ַנֵדע ֶאת ַדּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ְ ּבכָ ל ִענְיָ ן
וְ ִענְיָ ן.

~ כ"ה טבת ה'תשע"ב
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ֵא ּל ּו ׁ ֶש ֵאינָם דּ וֹבְ ֵרי ַה ּ ָׂש ָפה.
נוֹסף לַ ִּל ּמוּד ַה ַּמ ֲע ִמיקֲ ,ח ִס ִידים
ַּכ ּיוֹםּ ְ ,ב ָ
נוֹהגִ ים לְ בַ ֵ ּק ׁש ֶאת ִ ּב ְר ָּכתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ֶמלֶ ךְ
ֲ
ַה ָּמ ׁ ִש ַיחּ ,ולְ ִה ְתיַ ֵעץ ִע ּמוֹ ַעל ֵיְדי ִא ְ ּגרוֹת ַה ּק ֶֹד ׁש.
נְהגָ ה זוֹ יֵ ׁש ְמקוֹרוֹת ַר ִ ּביםּ ַ ,גם
ַּכ ּמ ּובָ ן ׁ ֶש ְּל ַה ָ
ְ
תוֹרתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ֶמלֶ ך ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ַעצְ מוֹ.
ְ ּב ָ
נְהג ׁ ֶש ָהיָ ה
ָה ַר ִ ּבי ׁ ְשלִ ָיט"א ִה ִּזְכיר ֶאת ַה ִּמ ָ
נָפוֹ ץ ְ ּב ַעם יִ שְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ִּל ְפנֵי ֲעשִׂ ַ ּית ּ ְפ ֻע ָ ּלה
ְמ ֻס ּי ֶֶמתּ ,פ ְוֹת ִחים ֵס ֶפר ָקדוֹ ׁש ו ִּמ ְס ַּת ְּכלִ ים
ַ ּב ָּמקוֹם ּבוֹ ְנִפ ַּתח ַה ֵּס ֶפר ,וְ ַעל ּ ִפי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט
נָהג ּו ְ ּבפ ַֹעל לְ ַא ֲח ֵרי-
אוֹתוֹ ָק ְרא ּו ִ ּב ְת ִח ָ ּלהֲ ,
ֵּכן .לְ ֻדגְ ָמאִ :אם ַ ּב ָּמקוֹם ּבוֹ ִה ְס ַּת ְּכל ּו ַ ּב ּ ַפ ַעם
הוֹפ ַיע ַה ּ ָפסוּק "שָׂ ַמח ְּת ַש ַֹּמח",
ָה ִר ׁ
אשוֹנָה ִ
ָהיָ ה זֶה ִס ָימן לְ ַהצְ לָ ָחה ַר ָ ּבה ומופלגה ַ ּב ָדּ בָ ר
אוֹתוֹ ִּתכְ נְנ ּו לַ ֲעשׂ וֹת.

ַה ְּכ ִתיבָ ה לָ ַר ִ ּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ִהיא ֵע ֶסק
נוֹטלִ ים
ְרצִ ינִי ,וְ לָ כֵ ן לִ ְפנֵי ׁ ֶשכּ ְוֹתבִ ים לָ ַר ִ ּבי ְ
נוֹתנִים
ֶאת ַה ָ ּי ַדיִםְ ,מ ַק ְ ּבלִ ים ַה ְחלָ ָטה טוֹבָ ה ,וְ ְ
צְ ָד ָקהֶ .את ַה ִּמכְ ָּתב ַעצְ מוֹ כּ ְוֹתבִ ים ַעל נְיָ ר
חוֹת ִמים ַ ּב ּׁ ֵשם
ָחלָ ק ִ ּבלְ בַ ד )לְ לֹא ׁשוּרוֹת( ,וְ ְ
נִיסים לִ כְ ַר ְך ַא ְק ָר ִאי
ַה ָּמלֵ אֶ .את ַה ִּמכְ ָּתב ַמכְ ִ
ִמ ּתוֹ ְך ַה ִּס ְד ָרהּ ,ובַ ָּמקוֹם ּבוֹ ֻהכְ נַס ַה ִּמכְ ָּתב
נִמצֵ את ְּת ׁש ּובָ תוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַיח
ְ
ׁ ְשלִ ָיט"א.

ְׁשלוֹמוֹי ִׁשי:

ׁ ָשבוּעוֹת ִ ּב ְרצִ יפוּתָ ׁ ,שבו ַּע ַא ַחר ׁ ָשבו ַּע,
נֵיתם
ַּת ֲעלו ָּמה ַא ַחר ַּת ֲעלו ָּמהֲ ,אנִי ָ ּבטו ַּח ׁ ֶש ּנ ֱֶה ֶ
ְמאוֹ ד לִ ְקרֹא ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ַמה ׁ ֶשעוֹבֵ ר ָעלֵ ינוּ.
ֲאבָ ל לְ כָ ל ָדּ בָ ר טוֹב יֵ ׁש סוֹ ף.
ֵּכןַ ,א ֶּתם ֶ ּב ַטח ְמבִ ינִים ׁ ֶש ְ ּבצַ ַער ָרב ָאנ ּו
ַמ ְפ ִס ִיקים ִמ ָּכל ִמינֵי ִס ּבוֹת ,לִ כְ ּתֹב ֶאת
ינְתיִם.
ישי וַ ֲחבֵ ִרים" ,לְ ָפחוֹת ֵ ּב ַ
"עלִ ילוֹת ׁ ְשלוֹמוֹ ׁ ִ
ֲ
זֶה ַה ָדּ בָ ר ַה ּטוֹב ִ ּב ׁ ְשבִ ילֵ נ ּו ָּכ ֶרגַ עּ ַ .ב ּׁ ָשבו ַּע ַה ָ ּבא
יְח ֶּכה ָלָל ֶכֶכם ָמדוֹר ַא ֵחר ו ְּמ ַענְיֵ ן לֹא ּ ָפחוֹתִ .אם
ְי ַח
לוֹמר לָ נוּ ,נִ שְׂ ַמח
ֵיֵי ׁש ָלָל ֶכֶכם ַמ ׁ ּׁ ֶשה ּו ַמ ָּמ ׁש ָח ׁשוּב ַ
"טלֶ ֶמ ֶסר" ,אוֹ לְ ַק ֵ ּבל ִמ ֶּכם
לִִל ׁ ְש ֹמ ַעֹע ֶאת זֶה ַ ּב ֶ
ְּ
ל"ב ַמ ֲחנֶה" ,וְ לִ כְ ּתֹב
ים) .לִ ׁ ְשל ַֹח
ִמכְְכ ָּתבִִבים
ישי"(.
"עעב ּוּרר ׁ ְשלוֹמוֹ ׁ ִ
"ֲ

וְ ַעכְ ׁ ָשו ִה ִ ּג ַיע
ַה ּז ְַמן לְ ַס ּ ֵפר
לָ כֶ ם ַעל ַה ַה ְחלָ ָטה
נַחנ ּו ַמ ָּמ ׁש ְמ ַק ִ ּוים ׁ ֶש ִהצְ לַ ְחנוּ
ֲא ְ
ׁ ֶש ִ ּק ַ ּבלְ נוָּ ,עלֶ י ָיהה
ְ
לִִלגְגרֹם לָ ַר ִ ּבי ֶמלֶ ך ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ׁ ְשלִ ָיט"א
לָ ַר ִ ּבי
ָּכ ַתבְ נ ּו
ישי
נַחת
ב"עלִ ילוֹת ׁ ְשלוֹמוֹ ׁ ִ
ֲ
ַרק ַ
ֹק ֶדֹד ׁש".".
ב"א ְ ּגרוֹת
ִ
וַו ֲחבֵ ִרים" ,וְ ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָשבו ַּע ַה ָ ּבא ּ ָנִפגֵ ׁש
ִה ִ ּג ַיע ַה ּז ְַמן ׁ ֶש ֵּת ׁ ְשב ּו ַעל
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
דּ
קוֹר ֵאינו ָה ֲאהובִ ים ְבבֵ ית ַה ִמ ְק ָ ׁש
ַה ִּכ ֵּסאַּ ,ת ְחזִיק ּו ֶאת ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ׁ ֶש ִּל ְפנֵיכֶ ם ָחזָקִ ,עם ָכל ְ
מוֹרנ ּו
"יְחי ֲאדוֹנֵנ ּו ֵ
ישי ,וְ ׁ ָשם נַכְ ִריז יַ ַחד ִ
וְ ָתכִ ינ ּו ֲחבִ ילַ ת ִמ ְמ ָחטוֹת ׁ ְשלֵ ָמה .אוֹ ֲא ִפ ּל ּו ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ְ
וְ ַר ֵ ּבינ ּו ֶמלֶ ך ַה ָּמ ׁ ִש ַיח לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד"!!
ׁ ְש ַּתיִם.

נְהגָ ה זוָֹ ,עלָ יו ָאנ ּו יוֹ ְד ִעיםָ ,היָ ה
ָה ִר ׁ
אשוֹ ן לְ ַה ָ
ְ
ֹאש ָ ּיה ּו ֶמלֶ ך יְהו ָּדהֶ ׁ ,ש ָּמצָ א ֶאת ֵס ֶפר ַה ּת ָוֹרה
י ִׁ
ְ ּבבֵ ית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָ ּגלוּל ַ ּב ּ ָפסוּק ַה ְּמ ַר ֵּמז ַעל ֻח ְר ָ ּבן,
ּובְ ִע ְקבוֹת זֹאת ָק ַרע ֶאת ְ ּבגָ ָדיוַ .ה ּׁ ֵשנִי הוּא,
ָמ ְר ְדּ כַ י ַה ּיְהו ִּדיֶ ׁ ,ש ִ ּב ֵ ּק ׁש ִמ ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה יְלָ ִדים
ְק ַט ּנִים ְ ּב ׁשו ׁ ָּשן ַה ִ ּב ָירה ֵאיזֶה ּ ָפסוּק לָ ְמד ּו ֵהם
נַחנ ּו ַה ּ ַפ ַעם
ֵּכןֲ ,א ְ
ַ ּב ַּתלְ מוּד ּת ָוֹרה ,וְ ַעל ּ ִפי ַה ּ ְפסו ִּקים ׁ ֶש ּׁ ָש ַמע יָ ַדע לֹא ִמ ְת ַ ּב ְדּ ִחים ,יֵ ׁש לָ נ ּו
גוֹרלִ ית
ִּכי ַמ ּ ַפלְ ּתוֹ ׁ ֶשל ָה ָמן ְקרוֹבָ הּ ְ .בשׂ ָוֹרה ֲח ׁש ּובָ ה וְ ָ
נְהג לִ כְ ּתֹב ַעד לִ ְמאוֹ ד לִ ְמסֹר לָ כֶ ם,
וְ ָאכֵ ןַ ,ה ִּמ ָ
נִיח ׁ ֶש ִּת ְפ ְרצ ּו
לָ ַר ִ ּבי ֶדּ ֶר ְך ִא ְ ּגרוֹת ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ ָסבִ יר לְ ָה ַ
בוֹת ָיה,
ִה ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ֵ ּבין ָּכל ִ ּבבְ כִ י סוֹ ֵער ְ ּב ִע ְק ֶ
ַה ֲח ִס ִידיםַ ,ה ּזוֹכִ ים )זֶה לְ ָפחוֹת ַמה ׁ ֶש ָ ּק ָרה
לְ ַק ֵ ּבל ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעם לָ נוּ.(...
ְּת ׁשוּבוֹת ְ ּברוּרוֹת
לִ ְפנֵי ְ ּב ֵע ֶר ְך ֲעשָׂ ָרה
ִה ְת ַחלְ נ ּו
וְ ק וֹ לְ ע וֹ ת ֳח ָד ׁ ִשים,
לִ ׁ ְש ֵא לָ ָת ם  .לִ כְ ּתֹב ֶאת ַה ָּמדוֹר ַה ּזֶה
ַּכ ּמ ּובָ ן ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת ְ ּגדוֹ לָ ה ְמאוֹ ד,
ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵאינָם ְּכ ִפי ׁ ֶש ַא ֶּתם ְ ּבוַ ַדּ אי זוֹכְ ִרים.
ֲח ִס ֵידי חב"ד ָה ָיְתה לָ נ ּו ַה ּזְכוּת לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף
כּ ְוֹתבִ ים לָ ַר ִ ּבי,
ְּ
ב"ב ַמ ֲחנֶה צִ בְ אוֹת ה'",
יוֹתר ִמ ּׁ ְשלוֹ ׁ ִשים
וְ זוֹכִ ים לִ ְראוֹת ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֵ
ִּנִסים וְ ְנִפלָ אוֹת.
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מאת :ד .גל

חנה בניסטי
כפר בתיה
 25חיילות בצבאות ה' עלו בדרגה בשבת צבאות ה'
שהתקיימה בחנוכה .אחת מהן ,חנה בניסטי מכפר • איך עולים דרגות בצבאות ה'?
בתיה ,מסבירה לנו מהי הדרגה ואיך היא מהווה "על ידי שמבצעים פקודות .יש משימות ויש שעשועונים
מדרגה.
בעיתון במחנה צבאות ה' .מי ששולח פתרונות צובר
"בצבאות ה' ממש כמו בצבא אמיתי .יש ח ילים ,יש נקודות .יש גם פעילויות שבועיות ,ומי שמשתתף או
מפקדים ,יש משימות ,יש רמטכ"ל כמובן ,ויש גם דרגות .מפעיל פעילות צובר עוד נקודות .אני עליתי בדרגה
הרבי מאוד מעודד שהח ילים יעלו בדרגות".
כי התמדתי בעניית תשובות וביצוע משימות .עוד לפני
• למה לדעתך בנה הרבי את צבאות ה' בצורה שבת הודיעו לי שאני הולכת לעלות בדרגה ומאוד מאוד
התרגשתי .גם ההורים שלי התרגשו בשבילי .מהרגע
צבאית כל כך?
שהגעתי לשבת צבאות ה' הודעתי לכל מי שראיתי שאני
"כי כל העניין של צבא זה שמקשיבים למפקד .קבלת
הולכת לעלות בדרגה .לא שבשביל זה הגעתי לשבת
עול .וזה מה שהרבי רוצה מאיתנו ,שנקשיב ונעשה מה
כמובן .היו לי עוד מטרות – התפילות ,התכניות ,הסעודות
שאומרים לנו".
– הכל! אני נהנית מאוד בשבת ומגיעה כמעט כל שנה".

• אז באיזו דרגה את עכשיו? ואיך זה מתבטא
בחיים שלך?
"בדרגת רב טוראי .עכשיו ,אחרי שאני רואה שיש
לי סיכוי ,אני עוד יותר משקיעה ומתאמצת להתקדם
בדרגות נוספות .ובכלל ,הידיעה שאני חיילת בצבא
של הרבי שליט"א מלך המשיח מחייבת מאוד .בכלל –
להתנהג יפה ,ובפרט :אהבת ישראל ,לכבד את ההורים,
להקשיב יותר למורות ולבצע בדיוק מה שהן אומרות.
אני מקפידה גם לתת צדקה כל יום לפני שאני יוצאת
מהבית ולכוון שזה כדי שהרבי יתגלה כבר".
• אז לכולנו יש סיכוי לעלות בדרגה?
בטח! חיילות ,זה שווה את המאמץ!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

י .שרייבר
יע ַל ְחזֹר ַעל
ְּכ ֶׁש ִּס ּיֵם ַה ַּמְׁש ִּפ ַ
יחה ֶׁשל ָה ַר ִּביָּ ,פ ַצח ְּבנִ גּ וּן
ָׂ
ַה ִּש
ַע ִדים
ְּד ֵבקוּת ֲח ִס ִידיְּ ,כ ֶׁש ַה ִּמ ְתו ֲ
ו ְִא ּל ּו ַה ִּנגּ וּנִ ים או ָֹתם ִל ֵּמד ָה ַר ִּבי ֶמ ֶל ְך
ִמ ְצ ָט ְר ִפים ֵא ָליו ַל ִּנגּ וּן ,ו ְָכל ֶא ָחד
יט"א ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַה ָּׁשנִ ים – נְִׁש ָמ ִעים
יח ְׁש ִל ָ
ַה ָּמִׁש ַ
ָׁשקו ַּע ִּב ְתנוּעוֹת ַה ִּנגּ וּן.
ַר ּבוֹת ַּב ִה ְתו ֲ
"א ָּתה ְב ַח ְר ָּתנוּ",
ַע ֻד ּיוֹת .נִ גּ וּנִ ים ְּכמוֹ ַ
ַּת ֲענוּג ּגָדוֹל הוּא
ְל רֹב
ִּבְׁש ִב ִיליַּ ,ב ְק ּבוּק! ַמְׁש ֶקה'
ַה ִּנגּ וּנִ ים ֵאין
ָּפׁשוּט ֶׁש ָּכמוֹנִ יִ ,לְׁשמ ַֹע
ִמ ִּלים ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה
נִ גּ ּונֵי ֲח ִס ִידיםֵ .א ּל ּו לֹא
ַחד – ְמ ַב ְּט ִאים ֶאת ִצ ְמאוֹן
ֻּלם ְמנ ְַּגנִ ים י ַ
ֶׁשכ ָּ
ְס ָתם ִׁש ִירים ֶׁש ַּמ ְל ִחינִ ים
ַה ְּנ ָׁש ָמה ְלגִ ּלוּי ֱאלֹקוּת ָּבעו ָֹלם ַה ּזֶה
יקנִ ּיִים
ָשים ֵר ָ
או ָֹתם ֲאנִׁ
ַה ּגְׁ
ֻלה
ַש ִמי ,ו ְּב ִע ָּקר ֶאת ַה ִּצ ָּמאוֹן ַל ְּגא ָּ
– ֵא ּל ּו נִ גּ וּנִ ים ֶׁש ִח ְּבר ּו
ֲמ ִּתית ו ְַהְּׁש ֵל ָמה.
ָהא ִ
ֲח ִס ִידים ִמ ּתו ְֹך ֲעבו ַֹדת ה',
אוֹ נִ גּ וּנִ ים ֶׁש ָהעֳל ּו ִל ְקד ָּׁ
"ד ְר ְּכ ָך ֱאל ֵֹקינוּ"
אמיל"" ,ו ְִהיא ֶׁש ָע ְמ ָדה"ַּ ,
"ש ִ
ֻשה ָׁ
ִים.
ֲמ ִּת ּי
ַעל י ְֵדי ָה ַר ֶּב ּיִים אוֹ ַעל י ְֵדי ֲח ִס ִידים א ִ
וְעוֹדַ .על י ְֵדי זֶה ֶׁש ְּמנ ְַּגנִ ים ֶאת ַה ִּנגּ וּן ֶׁש ָה ַר ִּבי
ִל ְפ ָע ִמים ,אֲנִ י זו ֶֹכה ּגַם ִלְׁשמ ַֹע נִ גּ וּנִ ים ֶׁשל ִל ֵּמד – ִמ ְת ַקְּׁש ִרים ִעם ָה ַר ִּבי.
יאינוֶּׁ ,ש ִּנ ְק ָר ִאים "נִ גּ וּנִ ים ְמ ֻכ ּוָנִ ים",
ֵׂ
ַר ּבו ֵֹתינ ּו נְ ִש
ְּתנוּעוֹת ַה ִּנגּ וּן עוֹלוֹת וְיו ְֹרדוֹת ,ו ְֵהן ְמ ַב ְּטאוֹת
ֲבל ְּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל לֹא ְמנ ְַּגנִ ים או ָֹתם ֶא ָּלא ַרק
אָ
ימ ּיוּת ַה ְּנ ָׁש ָמה ֶׁשל ֶה ָח ִסיד.
ֶאת ְּפנִ ִ
ֻח ִדים...
ָעים ְמי ָ
ִּב ְרג ִ
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שמי לאה )שם בדוי( ואני מתגוררת בירושלים.
רציתי לקבל את עצתכם לגבי בעיה חשובה:
כל פעם שאני רוצה להתקשר למשפיעה שלי אני מתביישת ,ולא מעזה להתקשר
אליה .אני גם לא מעזה לספר לה כל מיני דברים כי אני מפחדת שהיא תצחק עלי,
וכך אני כמעט לא מדברת איתה .אולי תוכלו לעזור לי .מה אוכל לעשות?

איור :רחליהודית

קוראים יקרים ,יש לכם עצה בשביל לאה?

בפעם האחרונה מוישי ביקש את עצתכם:
בעוד זמן קצר הוא יגיע לגיל מצוות ,הוריו נתנו לו אפשרות בחירה אם
לחגוג את הבר-מצוה באולם שמחות כמו רבים מחבריו ,או לחגוג את
הבר-מצווה אצל הרבי מלך המשיח שליט"א ב.770-
הוא מתלבט מאוד ,ומבקש את עצתכם.
לפניכם רעיונות נבחרים מתוך מגוון הרעיונות שהגיעו אל שלחן
המערכת:

ניתן לשלוח רעיונות לבדיחות קרש ,המוצלחים מביניהם יפורסמו בעז"ה

ח .מ .אנוש מגבעת שמואל לא מבינה כלל את ההתלבטות של מוישי,
היא ממליצה למוישי לחגוג את הבר-מצווה אצל הרבי שליט"א ב ,770-והיא
מוסיפה ומציינת שבר-מצווה אצל הרבי זה משהו אחר לגמרי ,כי אצל הרבי
הכל חדור בהרבה יותר חיות וקדושה מכל מקום אחר.
קורא נוסף בעילום שם גם חושב כך ,והוא מציין שאם מוישי חושב על
טובת עצמו אז כמובן שהוא צריך לחגוג את הבר-מצווה אצל הרבי ב.770-
גם שמוליק בוטמן מלוד לא מבין את ההתלבטות ,הוא חושב שמוישי
יכול לחגוג את הבר-מצווה שלו ב 770-אצל הרבי מלך המשיח ,וגם לעשות
התוועדות קטנה בבית או בכיתה יחד עם חבריו ,ועם המשפחה במפגש
המשפחתי הקרוב.
אסתי פ .מגילה מציעה למוישי להתייעץ עם ה"עשה לך רב" שלו ,ואם
עדיין אין לו "עשה לך רב" אז כעת – לקראת הבר-מצווה – הגיע הזמן שימנה
לעצמו משפיע כפי ההוראה המיוחדת של הרבי מלך המשיח.
תגובת המערכת :למ .ע .מבני ברק – בעיות דומות לבעיות ששלחת ,כבר פורסמו בגיליונות
האחרונים ,אנו מציעים לך לקרוא אותם.
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מאת :אברימי ג.

נחשו אותיות

הזהרו! נחש לפניכם,
עליכם להוציא מהנחש כמה שיותר מילים/מושגים הקשורים לגאומ"ש.
רגע ,אז מה זה המספרים?! היפכו אותם לאותיות ,ע"י גימטריא .הם גם חלק מהמילים.

פתרון השעשועון מזכה אתכם ב  2נקודות במסלול הדרגות של תנועת הנוער 'צבאות השם בארה"ק'
ניתן לשלוח פתרונות ,שאלות והצעות ל:
צבאות השם אה"ק ת.ד 1035 .נצרת עילית ,מיקוד .17110 :פקס 072-2765578 :אימייל,bemachane@gmail.com :
תא הטלמסר שלנו במערכת 'נחייג ונשמע' ,08 - 9493770 :בתפריט הראשי הקישו  .5בתפריט 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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