
תוכן העניינים

5 | scr nkfu,

8 | kuj acugh

9 | scr vngrf,

01 | vprav vjxhsh,

11 | ntumr vnkl

21 | v,uugsu, jxhsu,h,

45 | hunbu ak ,nho n-077

85 | nvbgav uvbang

46 | jxhsho / / thhi napjv

f,cu,

61 | nh vtha vjp. nahj?
vmhphhv kdtukv azurv cjhhu u,ur,u ak rch hartk nthr vfvi nrtshi' cgk v"jp. jhho"

22 | vaupy uvhug. ak surbu
cnsuru vacugh ak vrc anukch. _ gk gcus, vakujho cvpm, gmu,hu uvurtu,hu ak vrch

62 | jc"s kngi hksh yvri
"ch, nahj" pura krtaubv t, ngurcu,o ak vrch vrhh"m ujxhsh jc"s cvmk, vrujbh, ak "hksh yvri" 

43 | ughs, vphmetktl
t/ tcrvo cnsur "vdu, uutl"

83 | xkhjv' t,v nxudk kv,rfz?
ntnr ntk; nvrc bjnhv anrkhbd' akhj vrch cfpr hubv

24 | xus vtu,hu, uvbpau,
rthui nhujs go p,hj, ab, vkhnusho' go vrc ngbsk eungr' agukno ak vhksho vut guknu

84 | aupyhhl uhugmhhl
ghui c"scr nkfu," vacugh

05 | nv nu,r kgau, cfxph ngar?
ncy nhujs unr,e kpra,-vacug' kph nsrah jz"k' veckv uvjxhsu, ktur ,ur, jc"s

nsurho ecugho

~

Copyright 2008 by Beis Moshiach Inc

fk vzfuhu, anuru,

numht ktur

nrfz jc"s vguknh keck, pbh nahj 

na,,pho cgrhfv

nbjo ngbsk vfvi vbsk 

akuo hgec jzi

gurl vnvsurv vtbdkh,

crul nrer

mko ngrf,

n/ vfyni

thi vngrf, tjrth, k,ufi vnusgu,

nars rtah
yawkraP nretsaE447
9043-31211 YN ,nylkoorB
ykpui: 0008-877 )817(

nzfhr: akujv 042

nbvk: akujv 442

gurl: akujv 222

nbuhho: akujv 242

nusgu,: akujv 142

jxhsho / / thhi napjv: akujv 402

pex: 0080-877 )817(
sutr tkeyrubh: gro.hcaihsoMsieB@HrotidE

tr. veusa
,/s/ 102 fpr jc"s 51927
ykpui: 006-2069 )30(

nbuhho: 026-2069 )30(
nusgu,: 016-2069 )30(
grhfv ujsau,: 406-2069 )30(

pex: 982-7069 )30(
sutr tkeyrubh: li.ten.noisivten@077mb
njke, nbuhho: li.ten.noisivten@mm_b
njke, nusgu,: li.ten.noisivten@dda_mb
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אש"ל הכנסת אורחים 
שע"י מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני משיח

ברכת אחים
 מתוך רגשי גיל ושמחה, באהבה ואחוות אחים, נשגר ונשלח בזה את מיטב הברכות והאיחולים לידידינו עוז, 

שותפנו למלאכת הקודש, מסור ונתון בכל ליבו ונפשו להפצת בשורת הגאולה והגואל בכל רחבי תבל, הת' המצויין ופעיל נמרץ 
 ומהעומדים ראשונה בחזית מלחמת בית דוד, עוסק במסירה ובנתינה לילות כימים בהכנת העולם לקבלת פני משיח, 

ברוך הכשרונות ורב המעשים, איש חי רב-פעלים

הת' מנחם אשר שי' מוריס

לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה המהוללה חיה מושקא תחי' ערד

ומשנה ברכות להוריו ידידנו החשובים והנעלים

הרה"ח ר' דוד ורעייתו מרת עליזה שיחיו מוריס

והורי הכלה הרה"ח ר' יצחק וזוגתו מרת הלנה שיחיו ערד

 יהא רעווא מן שמיא שיזכו להקים בית נאמן בישראל - בית חב"ד אמיתי מושתת על יסודות איתנים 
של התקשרות לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בניין עדי-עד מלא ברכת ה' עד בלי די, ויהא בעזרם דר מעונים לקבל 

השפעותיו וברכותיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בגשמיות וברוחניות, ויהא כל זה הכנה קרובה לחתונה הגדולה - 
נישואי כנסת ישראל עם הקב"ה, כשכבר "נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו",

ונכריז לפניו בשמחה גלויה ובקול גדול את "תרועת מלך בו":
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ובברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה

ההנהלה
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זה הקב"ה

     


    

     
    
     
      
      

     


     
    



     







         


         


kg"b vrc rjnho c"r hutc tbyhti g"v דבר מלכות

m
hk
uo
: 
a
n
g
ui
 r
un
t
bu

ומינה  בחר  שהקב"ה  זכינו 

שמצד  בעל-בחירה, 

בערך  שלא  הוא  עצמו 

שיהי'  הדור,  מאנשי  נעלה 

ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא 

ויתן  הוראות  שיורה  הדור, 

כל  לעבודת  בנוגע  עצות 

זה  דדור  האנשים  וכל  בנ"י 

העיקרית  הנבואה   - עד   •

ש"לאלתר  הנבואה   -

ממש  ומיד  ותיכף  לגאולה" 

 • בא"   (משיח)  זה  "הנה 

חפשי)  (בתרגום  קטעים 

ז'  שופטים,  ש"פ  משיחת 

שהוגהה   - ה'תנש"א  אלול 

מלך  אדמו"ר  כ"ק  על-ידי 

המשיח שליט"א באידית

 הנבואה
העיקרית
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על דר זה 
      
     



     

    
    

     




     


    


      


 



    
    
     
     
    
    
      
    

    יותר 


     
    



    
     



     
 



      

      

    
     
     
     



וקיום  הקבלה  על-ידי 
ד"שופטיך"  ההוראות 
נעשה   - שבדורנו  ו"יועציך" 
המעין  גופא  זה  ידי  על 
התפלה  דקיום  והתחלה 
"השיבה שופטינו כבראשונה 
בגאולה  כבתחלה"  ויועצינו 
האמיתית והשלימה, במכל-

מעשה  ש"סוף  מזה  שכן 
אחת  על  תחלה",  במחשבה 
גם  כבר  שזה  וכמה  כמה 
ענין  שפתיים",  בדיבור ("ניב 
לאחרונה  כנהוג  הנבואה), 
כולל  בדיבור,  דברים  לבטא 
באה  הנה  שהנה   - ובמיוחד 

הגאולה
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זה  יכול  כיצד  לכאורה: 
בצורה  ולהצליח  לעבור 
יגיבו  כיצד  כך;  כל  חלקה 
ומה  זה,  על  הבית  בני 
כך?!  על  העולם  יאמר 
היו  שאילו  הוא,  והמענה 
חידוש,  הגאולה  עניני 
לשאלה;  מקום  הי'  אולי 
שהגאולה  היות  אבל 
אלא  דבר,  חידוש  אינה 
התחילו  הגאולה  עניני  כל 
וכבר  ("כבתחלה")  כבר 
בעולם  ונתקבלו  נמשכו 
התחתון  הגשמי  הזה 
למטה  תחתון  שאין 
"ויועציך  (בבחינת  ממנו 
כבתחלה") - לא יהי' פלא 
כאשר הגאולה באה תיכף 

ומיד ממש!

sev vkhfv n-077^nkui nputr^cpurny eyi ̂xyhhk dcuv ̂shru, xyushu nputru,

@ nycj nmuhs cnhyc vafkukho vnusrbho: nerr' nherudk yuxyr' nhjo

@ truj, cuer' nerr go a,hv fk vhuo/

@ ykpui jupah

@ thbyrby nvhr jupah

@uhstu
@vjkp, nmgho undcu,

@aru,ho utncyhv nputrho

@xcubho uanpu capg

@aru, nkt!

22112255--119966--771199
77339955--337744--881177
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,k tchcbhu hure,k tchcbhu hure ,k tchcbhu hure ,k tchcbhu hure

zrhjv
xu; zni

erht, ang

jmu,

vhuo uvkhkv
aehgv

hmhtv

znbh vac,

fbhxv

hruakho       81:6      33:7

,k tchc       93:6     53:7

jhpv           92:6      53:7

bhu hure     30:7      10:8

prhz     60:8      01:9

kubsui     91:7      62:9

nuxeuuv        55:7    80:9

ahah
vw tkuk

ac, eusa

uw tkuk

rtaui
zw tkuk

abh
jw tkuk

akhah
yw tkuk

rchgh
hw tkuk

jnhah
h"t tkuk

ahah
h"c tkuk

huo ahah'  f"j nbjo tc

ac, eusa' f"y nbjo-tc

huo rtaui' kw nbjo-tc

huo abh' tw tkuk

huo akhah' cw tkuk

huo rchgh' dw tkuk

huo jnhah' sw tkuk

6:18

6:19

6:20

6:20

6:21

6:21

6:22

6:21

6:19

6:18

6:16

6:14

6:13

6:11

9:29

9:29

9:29

9:29

9:29

9:29

9:29

9:40

9:41

9:41

9:41

9:42

9:42

9:42

12:39

12:39

12:38

12:38

12:37

12:37

12:37

12:54

12:54

12:53

12:53

12:53

12:52

12:52

7:00

6:58

6:57

6:56

6:55

6:53

6:52

7:21

7:19

7:18

7:16

7:14

7:13

7:11

kujacugh
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מל המשיח לעול ועד!

המאמינים  כל  על  חובה 
בדברי הרבי מה"מ כפי שהם 
ההבדלים  למרות  להתאחד, 
להסברה  ולדאוג  בפרטים, 
לא  שאיש  כך  מקיפה. 
להתעלם  או  להכחיש  יוכל 
ומהשליחות  הק'  מדבריו 
משיח  פני  קבלת   - היחידה 

צדקנו בפועל ממש

מתאחדים 
בהסברה

המאמינים  כל  על  חובה 
בדברי הרבי מה"מ כפי שהם 
ההבדלים  למרות  להתאחד, 
להסברה  ולדאוג  בפרטים, 
לא  שאיש  כך  מקיפה. 
להתעלם  או  להכחיש  יוכל 
ומהשליחות  הק'  מדבריו 
משיח  פני  קבלת   - היחידה 

צדקנו בפועל ממש

דבר המערכת
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כ"ק אדמו"ר הזקן
 כי האד ע השדה




  




כ"ק אדמו"ר האמצעי
     
      
כי          
האד ע השדה

         
        

         
        





כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
 לדוד ה' אורי

        
         
        








כ"ק אדמו"ר מהר"ש
 שופטי ושוטרי תת ל בכל שערי

        

         





כ"ק אדמו"ר מהורש"ב
 כי האד ע השדה

        

         
           





           




כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
 כי האד ע השדה








כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 הוי מרבה לחקור את העדי







       
  




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

פתגם השבוע בענייני גאולה
      
      
     

     
     




     

     





כ"ק אדמו"ר הזקן
 כי האד ע השדה




  




כ"ק אדמו"ר האמצעי
     
      
כי         
האד ע השדה

         
        

  

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

פתגם השבוע בענייני גאולה
      
      
     

     
     




     

     





הפרשה החסידית
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 מאוצר המלך

לשנת  ההכנה  בחודש  בעמדנו 
על  הרבי  של  מענה  מצו"ב  הקהל 

ההדגשה בפעילות דשנת הקהל:

להדגיש באופן המתאים שזוהי שנת הקהל וכו'

  הבשו"ט  על      ת"ח 
 'ואזכיר עוה"פ עה"צ לתוס 
שמחה  ומתוך   "בכהנ הצלחה    

 וט"ל

 לקראת 
שנת הקהל
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nt, vrc jhho kuh-hmje dhbzcurd
naphg chahc, ,u,"k vnrfzh, _ fpr jc"s

kk

אלול
חשבון נפש גאולתי

חודש  התשובה,  חודש  אלול,  בחודש  כבר  כשנמצאים 
הרחמים והסליחות, בו עורך כל אחד את חשבון נפשו 
את  עשה  כללי,  בסיכום  אכן,  אם  ובודק  ובוחן  האישי, 

המוטל עליו במשך השנה, או שמא רק חיפש למלא את מאווייו והרגליו במסגרת בה 
הוא נמצא - עלינו לכל לראש לשים לב ולהתבונן בדברי הרבי מלך המשיח שליט“א 

מה צריך להיות עיקרו של חשבון הנפש בזמננו זה

התוועדות חסידותית

העני נהיה שבע באמת
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 החשבון - 
בעיקר בקשר לגאולה

    
    

      




     
      


     
      
      
    




     






      


 
     


      
     
    
       


      

    

     
    




   
     



 "להכריז ולפרסם"
גם אם עוד לא נקלט אצלו



      





     

    


     
      
     


     
     
    
    
    
    

     
     

      




     
     



   
      
      
    
     
    
     

      
     

     


"אשר קרהו"

     
     
     
     
    


      

    
     
       
    
      

בחודש  כבר  כשנמצאים 
התשובה,  חודש  אלול, 
והסליחות,  הרחמים  חודש 
בו עורך כל אחד את חשבון 
ובודק  ובוחן  האישי,  נפשו 
אם אכן, בסיכום כללי, עשה 
במשך  עליו  המוטל  את 
חיפש  רק  שמא  או  השנה, 
והרגליו  מאווייו  את  למלא 
 - נמצא  הוא  בה  במסגרת 
עלינו לכל לראש לשים לב 
ולהתבונן בדברי הרבי מלך 
צריך  מה  שליט"א  המשיח 
חשבון  של  עיקרו  להיות 

הנפש בזמננו זה
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שהמסר יגיע לכל מקום

      
      

   
    



    

      

     
     


     


      


    


    
      




      



יש נביא בישראל 


 

     
      
     

      


 

    
      


  

     
     


     

     
     
     
     

      


      
     

      
    




      



      
    


    
     
       
    


    
    


     





   



"בתור נביא, שזה בוודאות"






את  כן,  אם  עורכים,  כאשר 
של  הפרטי  חשבון-הנפש 
את  ובמיוחד  אלול,  חודש 
לענין  בנוגע  הנפש  חשבון 
עשיתי  מה   - במיוחד  זה 
ומה אני עושה להביא סוף 
של  המוחלט  לסיומה  סוף 
הגלות, ולהתגלותו המלאה 
של מלכנו משיחנו שליט"א 
- הרי העיקר והתכלית היא 
אלא  והאנחות,  הבכיות  לא 

דווקא הפעולה והעשייה.
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אש"ל הכנסת אורחים 
שע"י מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני משיח

ברכות מאליפות
בשמחה ובטוב לב מאחלים ומברכים אנו את ידידינו הנעלים, מקושרים בלב ונפש לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ולמבצעיו הק',

נכבדים ונעימי הליכות, רודפי צדקה וחסד, מיקירי תושבי השכונה

הרה"ת ר' יעקב וזוגתו הנכבדה מרת אסתר תחי'  עלברג

הרה"ת ר' ראובן וזוגתו הנכבדה מרת יוכבד תחי'  עלברג

לרגל שמחת קשרי השידוכין של נכדתם-בתם המהוללה והמשכלת דינה תחי' עב"ג ממצוייני התלמידים הת' נח הלוי שי'

בן ידידנו החשוב בעמ"ס "שבח המועדים" הרה"ת ר' שמואל הלוי וזוגתו הנכבדה מרת מרים שיחיו הורוויץ

יתן השי"ת שיבנו בית בנין עדי עד, ויזכו לרוות מלוא חופניים נחת מהם ומכל יוצ"ח שי' מתוך בריאות נכונה ואריכות ימים ושנים טובות ושנזכה בקרוב ממש לשמחה הכי 
גדולה בגאולה האמיתית והשלימה בהתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממ"ש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ההנהלה
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מתולדותיו ופועליו




     


    
    





     
      
      
     
  


     
      
     
     
    



    
    
     
     
    
    
  
     


     
      

החפץ חיים ממשיך לעורר על הציפייה לגאולה. לאחרונה סיפר הרב שכנא זאהן      

מי האיש החפץ משיח?

תולדותיו חייו ותורתו של 
הכהן  מאיר  ישראל  רבי 
מראדין, בעל ה"חפץ חיים" 
לגאולה  בציפייה  שזורות 
בית  ובניין  השלימה 
חיים"  ה"חפץ   • המקדש 
"צפית  הספר  את  חיבר 
לישועה", ואף הקים כולל 
הלכות  ללימוד  מיוחד 
תולדות  על   • קדשים 
אדמו"רי  עם  וקשריו  חייו 
ראשונה  בכתבה   - חב"ד 
ישראל  גדולי  על  בסדרה 

והציפייה לגאולה
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חינוך הבנות

     
     
 
     

    




     
     





גידול זקן

   
     


    
      


     



     
    

     

ירחק  נפשו  שומר     

מזה מאד


       




קשרים עם נשיאי חב"ד

     


     
    
      
     
     
    


    
     

    
   
   
     


    
     
     



     
    
     

    
    



   


   




     
    







       
      




     
    
   


    
 

    

     
      


     
    
     
      


        


     
     

      
    

הן      מזקני תלמידיו: "תפרסם שהגאולה קרובה, אמר לי ה'חפץ-חיים' בחלום"
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 מליוני יהודים 
על כתפי איש אחד
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בצפייה לגאולה

    
     
 
    
     

     


     
     
     
    



     
     
    
     
    




     
      
      



  
     




ברכה שכזו
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לימוד הלכות קדשים

     

     
     


      
    


















































"תפרסם שהגאולה קרובה, אמר לי ה'חפץ-חיים' בחלום"

מזקני  זאה  שכנא  הרב 
את  חש  חיי  החפ  תלמידי 
הציבור  את  שמסעיר  חלומו 
ראיו  מתו  קטעי   • החרדי 
שנער עימו בעיתו 'משפחה'
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המש בעמוד 53

לעזרה  לזעוק  החל  לפתע 
שהלכו  הדור  לצדיקי 
למנוחת עולמים, "אייכם?" 
אתם  "למה   - צועק  היה   -
צריכים  אתם  הרי  מחשים? 
עבורנו  התובעים  להיות 
כבר  וכי  קדושות  נשמות 
היה  וכך  הכל?"  שכחתם 

נוהג מדי לילה
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 מה עושים
כשרוצים לברוח מהבית?

     


     

      
     



     
   
      
 
    
     
      
      


     




      
     
      
      
    
     

     


     
     
       

     
     
  


 ומה עושים 
כשרוצים ברכה לילדים?

     
      




       











     
     
      
     


סיפורים מבית חב"ד

השופט והיועץ 
של דורנו

עצמם על  לקבל  שצריכים    .  . לפרסם  "שצריך  הרבי  אמר  תנש"א  שופטים   בש"פ 
. . את ההוראות והעצות ד. . נשיא דורנו . . שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו". אנו 
השלוחים - עם כל הצניעות והענווה - עוסקים בכך יום יום, ומנחילים לאלפי יהודים, 

את העצות של הרבי והוראותיו, ואת הנבואה העיקרית שהנה הנה משיח בא
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 ומה עושים 
כשיש צורך בניתוח ראש?

     
      
    
     



     

       
       



     


       


    
      

      

      



     
     
     
    
  
     



     





   
      
     



    

     
      

      


      




nt,: vrc hgec anukch.
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 ציטוטים מהרבי 
בהיכל המשפט
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מפולין לאירן

    
     
    
      
   

    
    

  

     
    




    
    


    
     
    

    
    
     
    
     

     

אדמו"ר  כ"ק  פעל  רבות 

הריי"צ למען חינוכם הטהור 

של ילדי טהרן, שלא היו אלא 

החרדית  מפולין  פליטים 

מדוע  המלחמה.  שלפני 

נקראו אלו "ילדי טהרן"? מי 

כיצד  נפשותיהם?  על  נאבק 

ספוגת  מפולין  הללו  הגיעו 

הדם לארץ הקודש בעיצומן 

של שנות ה'שואה'? ועל מה 

נזעק אדמו"ר הריי"צ? • "בית 

את  לראשונה  פורש  משיח" 

חב"ד  וחסידי  הרבי  פעולות 

להצלתם הרוחנית של "ילדי 

מתוך  ראשון  חלק   • טהרן" 

בסדרת   50 פרק   • שניים 

"חב"ד בשואה"

מאת שניאור זלמן ברגר

     ילדי טהרן
27 dhkhui nxw 366  |  ~  |
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למעלה: הילדי מגיעי לאר הקודש

למטה: ילדי טהר לאחר הגיע לאר הקודש

התכנסו  השנה  ראש  בליל 
כל הילדים לתפילת מעריב; 
נלהבת,  היתה  התפילה 
מזעזעת ורבת בכיות, הילדים 
שהתפללו  כדרך  התפללו 
הנוראים  בימים  אבותיהם 
ההרגשות  לכך  כשנוספו 
הקשות בעקבות המאורעות 
האישי  והאבדן  שעברו 
שליווה כל אחד מהם. בעיני 
המדריכים נראתה התפילה 
(כך  היסטרית"  כ"עצבנות 
'דבר'  בעיתון  מדריך  צוטט 
באמצע  באדר).  י"ח  מיום 
מאנשי  אחד  נכנס  התפילה 
להפסיק  ודרש  הסוכנות 
מיידי,  באופן  התפילה  את 
המסיבה  לקראת  ולהזדרז 

החגיגית לכבוד החג. 
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הילדים מגיעים

    



      
     


    
    


    
      


     
     
      


      
      


    


    

      

 
    
      
 

     




     

     

     
     
     

יעקב  ד"ר  אל  ביום  בו  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ששיגר  במכתב 
קלאצקין מחשובי חסידי חב"ד, מובעת הערכה כי ארגונים 
ולא  ישראל,  ארץ  רבני  מברק  את  לפרסם  רק  יעדיפו  רבים 
ממנו  תובע  מפורשות  במילים  מיוחדות.  בפעולות  לנקוט 
את  להציל  בכדי  ממשיות  פעולות  לארגן  הריי"צ  הרבי 
ממשפחות  הם  ברובם  אשר  פולין  ילידי  והילדות  "הילדים 

יראים וחרדים מלהטמע בחינוך של כפירה...
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מחאות מצד החרדים

    
    

     
     
     
     
    
      
    


     
     
     


     

    


   
     
    
     



    
     


    



   
     


    





    
     
     
     
     




 אגרות לארגונים 
רבנים ואישי ציבור 

    
    
     

      


    
     
      
     


     



     








     
      
     
     
     
    
   
    
    

     

הילדים...

    
   

    
     



 רבי דוד מתתיהו רבינובי זצ"ל


  ע"ה  צימר  רייזל  מרת 
    
    
    
     
    
    



 שליט"א  גליקסברג  יוס  הרב 


 'הרב נחמ אלבוי שי
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"להגיש מחאה עצומה"


      
     
     
     
     
    


     
     
     
    

    



    
  
     
     







כרוז "קרא בחיל" הופ בכל רחבי אר הקודש
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     מקורות: 

      

      
      
     



התברר,  אכן  מכן  לאחר 
תידרכו  המדריכים  כי 
להשיב  מה  הילדים  את 
מהם  רבים  וכך  בבדיקה, 
דתיים',  כ'לא  סווגו  אכן 
היו  שהוריהם  למרות 
ושלימים.  יראים  חסידים 
שאלות  נשאלו  גם  הילדים 
כולן  הבדיקות  מכשילות. 
גם  מראש.  מתוכננות  היו 
התעקשו  שילדים  במקרים 
חרדיים,  מבתים  הם  כי 
נשלחו למוסדות לא דתיים 

ושם "חינכו אותם מחדש"
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השאלה הבלתי נגמרת


         
       


       
        


        
 
        
       

         
       


         
          


        








          
       



        
         

         




       





יחידות עם גילויים

         
        


         

ועידת 
הפיצקאלאך

 לאחר הועידות של ה"מפלגות הגדולות" - הגיע תורם של אלה הקטנות, 
 במובן הקטן, הזעיר והפיצפון ביותר של המילה • אך בעוד אצל ה"גדולים" 

תוהים מה ייצא בכלל מכל הסיפור - אצל הקטנים, התשואה מובטחת!

  הגות ווָאך
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nt,: t/ tcrvo

זה   - בתיאוריות  מדובר  לא 
ילד  לכל  וברור.  מוכח  דבר 
'הקהל'  פעם-פעמיים  יש 
פעם- לבר-מצוה.  הגיעו  לפני 

השקולות   - הקהל  פעמיים 
של  נסיעות  ואחת  מאה  כנגד 
קצת  רק  יש  אילו  המבוגרים. 
להסתפק  לא  להורים,  שכל 
ב'ללמוד' ו'לשמוע' של עצמם, 
ולהביא  לטרוח  דווקא  אלא 
אלה  שהם   - הפיצקאלאך  את 
ולא  עכשיו  לראות  כדי  הבאים 
כדי לשמוע סיפורים מן העבר, 
ולכן זוכים גם בזמן של העלם 

והסתר הכי גדול לחוש כך
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שכר ועונש
 
          



          




        
        
        
        


  



תראו מי טס
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 אפשר להתרכז
לדקות אחדות


     

      
  


     
      
    


      
    
      
  
    


     
     
     
      

      


    
      



     

    
    


     
    
     
     
     
      





    
      


      
     


   
     
 
      


סליחה, אתה מסוגל להתרכז 
שתיים-שלוש דקות?

פעם כל בחור ידע שכותבים לרבי דו"ח מה הוא לומד, מה הוא עושה, לאלו  מבצעים 
הוא יוצא. זה לא השתנה ולא יכול להשתנות. אני מדבר על דבר הכי פשוט, תמידים 
כסדרם, מי שרוצה לחיות משיח, מי שרוצה לחיות עם מלך המשיח, עליו להתקשר 

לרבי, לכתוב לרבי, בידו של כל אחד הבחירה ובידו היכולת. 

  מחשבה חסידית
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 גדלנו וחונכנו 
על כתיבה לרבי







    
   
     
     




    
     
     
     

     



     
       
      


    

     
    
      


    
     
       


     

     


     
     

      
     
      

nt,: vrc bjnhv anrkhbd 
akhj f"e ts"a nv"n cfpr hubv

עלינו  חב"ד  לבית  בדרך 
שלי  הבן  פתאום  ועלינו. 
עייף'.  אני  'אבא,  לי  אומר 
את  שלי,  "בן  לו:  אמרתי 
במסכת  הראשונה  המשנה 
הוא  לא,  למדת?'  חגיגה 
שבמהרה  יודע  'אתה  ענה. 
ואנחנו  המקדש,  בית  יבנה 
נשאיר את הרכב בירושלים 
שם  ברגל,  הבית  להר  ונלך 
בקצה  ורק  ונעלה,  נעלה 
בית  חצר  נמצאת  העלייה 
עומדים  גם  שם  המקדש, 
את  יתחילו  ותיכף  הלווים 
הסתכל  יום.  של  שירו 
יעלה  מעט  עוד  שם,  בני 
מפלאי  אחד  הענן,  עמוד 
רחוב  וכך  המקדש..."  בית 
אחוזה ברעננה פסק להיות 
ופתאום  אחוזה,  רחוב 
עולים  שאנחנו  הרגשנו 
במעלה הרחוב בדרך לבית 

המקדש
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ה'בדידי' שלי
    
     
     


     
     





      
    

     
    
      

     


     
     

    


     
     

     
     

"זה עתה נתקבל 
דבר  על  המכתב  בחתימת  וקראתי  מכתבו 
, שלו  החלטת ובוודאי זה על דעת שניה
הקב"ה  כשיברכ  אשר  תחי'  זוגתו  ושל 
יצחק  יוס  בישראל  שמו  יקרא  זכר  בב 
רצו  ויהי  טובות,  ושני  ימי  לאור 
לבב  משאלות  תתמלאנה  ממש  שבקרוב 
ולמעשי  לחופה  לתורה  ויגדל  לטובה  בזה 

." טובי להיות חסיד ירא שמי ולמד
     
     
     
       


     

       


"במענה 
מרגוע  מוצאת  שאי  כותבת  בו  מכתבה  על 
ידי  יצאו  שלא  לה  שנדמה  מפני  לנפשה 
, והנה ידוע שמעיקרי חובת האישה  חובת
וג זכותה בהנהגת הבית מתאי להוראת 
והבנות  הבני  חינו  ומצוותיה,  תורתנו 
לזה  המפריע  עניי  כל  אשר  מוב  שמזה 
אותו  לשלול  יש  חלישות,  הפועל  אפילו 
ממילוי  שמונע  כיוו  גמור,  הכי  בהחלט 
התפקיד המוטל עליה, על ידי נות התורה 
הנפש  מנוחת  ודרושה   , העול ובורא 
ויצליחה  יזכ  יתבר  וה'  הדעת  והרחבת 
שמתו  שליט"א  הרב  בעלה  ע  ביחד 
בריאות נכונה יגדלו את כל ילדיה שיחי' 

" לתורה לחופה ולמעשי טובי
     
    


      

     

    
     


"נהניתי    
לקרוא במכתב שמרגישי את האחריות 
ולהציל  להג  החרדי  הנוער  על  המוטלת 
את ילדי בישראל מכליו נפשי ויהיה רצו 
אשר ימשיכו את רגש האחריות ממחשבה 
    "המעשה לעול 
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"מאשר הנני קבלת 
מכתבו ובטח כבר חזר לביתו בשלו ולפלא 
הפ"נ  ההתוועדויות.  על  מזכיר  שאינו 
בברכה   , הציו על  הוזכר  במכתבו  המוזכר 

" בעניניו הפרטיי והכללי


     
     


      
      
      


      
    
     

     
 

    
      

     
     
     
     




     
      





"נמסר      
לי בקשתו לברכת רפואה לאחד מתלמידיו 
הניתוח  שהיה  השנייה  ידיעתו  וכ  שיחי' 
שכמו  יתבר  מה'  רצו  ויהי  בסדר,  והכול 
שמבשר טוב מתוצאות הטובות בגשמיות כ 
בריאי  שתלמידיו  היינו  ברוחניות,  יבשר 

"כדבעי ברוחניות
    
      
     
      

     

     



     



     
     
      






       
     
       
       

    
     






     

    



  

    
     

    



     



שלו,  את  עשה  הזמן 
ובמהלכו זכינו לקבל הרבה 
מהרבי,  מופלאות  תשובות 
שהדברים  ברור  והיה 
סיום  לקראת  ב"ה  הולכים 
טבת  בסוף  שם  אי  טוב, 
כתבתי  שבט.  תחילת 
שעל  המשיח,  מלך  לרבי 
שזכינו  הברכות  שפע  אף 
לקבל מהרבי, אנו מבקשים 

רחמים רבים

bvdho

ntb"a
sucrh gcrh,

f,r
aru,h vxgu,
cnjhrho nuzkho

JFK
LGA
NEWARK    $70+

Airport pickup

$37

4444-446-817

Keter
Van Service
Reasonable Prices

ebsh
kv-drshv
butre

tparu, thxu; nasv v,gupv

Mas663_B1.indd   41 01/09/2008   22:48:26



42|  ~  | vw tkuk vw,ax"j

א    
   

   
  


    
 





     



     
      
     
       

     


      


    
     
     

     
     
  



     

   
      

     
      

       



    

     


      

     
      

      
     






     
     



     
    

סוד האותיות 
והנפשות 

פעם  פעמיים:  קריאה  למד  קומער  מענדל  מנחם  ברוך  הרב 
דקה  חוברת  כשפתח  ופעם  חב"ד,  את  נכון  לקרוא  כשלמד 
שהרבי הדפיס, וגילה את הפתרון לקושי ממנו סובלים ילדים 
רבים הלומדים קריאה * לקראת תחילת שנת הלימודים ערכנו 

ראיון מאלף ומרתק עם מי שעולמם של הילדים הוא עולמו

 
מאת ישראל יהודה
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אי היה הקשר של ע הרבי?  
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מבחן האותיות
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איך ילד לומד לקרוא?
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ה'מבוא לקריאה' 

  
    






     
     
      
     
    



      
     
     


    
     



     
     
 
     
  
 







     
     
     
    
      

   AlefBet  
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מחוברות  לספרים
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ייעוץ משפטי 

    
      



       
     
     
      




     

      


     
       
       
      




    

     
      
      
    
      


    
     
     
      








      






  משיח וגאולה

שופטייך ויועצייך
כבר בהתחלה מציב הרבי בפנינו את המקום בו אנו עומדים - שלא יהיה ספק, שלא 
נחיה באשליות, שלא נחשוב כי העבודה לא השתנתה והכל נשאר אותו דבר- העבודה 
של "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה" כבר מאחורינו.  גם אם חשבנו שנשאר לקיים 
עיון   * להתעורר  הזמן  הגיע  מעודכנים.  ולא  מיושנים  אנחנו   - כולכם"  הכן  "עמדו 

ב"דבר מלכות" השבועי 
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      לפרס
      

   
   
    
   



       
     





על דרך...


     

      
     
      





    
    
       

  

      
     



     
       
      
      
 

      
      
   




    



    
   
   






      
     





      
    
     



     
    
      

     

      
      
     
       




      
      

     
      
     
      
      
    
      
    
  
    
      



     

     


     
    
     

     
      


 !? אי מגיעי לכ

   

      



      



nt,: cw hartk

לכל  לומר  ל-פ-ר-ס-ם. 
יש  יועץ,  שיש  שאפשר  מי 
מה  אין  נביא!!!  יש  שופט, 
לדאוג העולם מוכן. הגאולה 
השלימו  כבר  חידוש,  איננה 
עומד  שזה  העובדה  עם 
לקרות בכל רגע, כך לא יהיה 
ברגע  יקרה  זה  אם  פלא,  זה 

זה ממש.

המש מעמוד 47
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ה) חלוקת כספי מעשר כספים

מטרת הצדקה
     
     


      



     



 לגמ"ח תרומה  

        


         





מצוות בבית כנסת
     
    
 
      
    
      

     
     






        




   בדעתו שיהיה 
     


  תחילה התניה  
  
     

  
      
  






        
     



        


שולחן שבת

מה מותר לעשות 
בכספי מעשר?

בדרך  מתעוררות  רבות  שאלות  כספים.  מעשר  מצוות  וזו  גו'"  ּכָל  אֵת  ּתְעַּשֵׂר  "עַּשֵׂר 
לקיומה של המצווה: איזה מצוות אפשר לקיים בכספי הצדקה, הידור מצווה? לקניית 
לשמחות?  מתנות  הילדים?  עבור  תורה  לתלמוד  לימוד  שכר  הכנסת?  בבית  מצוות 
האם חייבים להפריש מעשר מכל ההכנסות, או רק מחלקם? האם מותר לתת מכספי 
שחייבים  או  עניים,  אחות  או  אח  כגון  קרובים,  המשפחה  מבני  לנזקקים  המעשר 
לתת דווקא לרחוקים? האם ניתן לעזור לילדים בוגרים שעזבו את הבית או לילדים 
נשואים? • מאמר שני המלבן ומתעמק במצוות מעשר כספים - מבט מיוחד ומרתק 

לפרשת-השבוע, לפי מדרשי חז"ל, הקבלה והחסידות לאור תורת חב"ד
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   מצווה קניית  
    
     
     

  


   חובה כשאי  
     
     
      


   קודש ספרי  
    
 
   
      


הדפסת ספרי קודש

     


   נפש פדיו  
   


  סנדקאות קניית  
      
     

    


    הקר רווחי  

     


     
      
     



    מתנה 
      













     
     



    ציבור צרכי  

    
      


   הוריו כלכלת  
    



ו) הוצאות המנוכות מהריוח

    מהנטו 

     
     

   



  הוצאות ניכוי  
    
      
    


   אש"ל הוצאות  
 


    



   בעסק השקעה  
     
 







          





         


      


   צדדיות הוצאות  

    
    

     
    


    
      



      מסי 


       


 מתנות לאביוני

     
     


    כפרות 



ז) הוצאות המשפחה

 הילדי פרנסת  
      

     


קט וגדול
       
    
    
     
     












      




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

     


        
     
      
     
     


     
      


    


     
      


אב עשיר
    
       
      


שכר לימוד







  בזמנינו 




    
      


     
     
   



   הישיבה שכר  
    






        





    גדולי  ילדי 
      
     
       
     



   בזמנינו 
     

     


הבנות לימוד  
       
     

     


    נכד 
   

         







   ילדי חתונת  



  לחתונה פקדו  
      
      
     


     


ב נשוי




ח) הוצאות הנחשבות 
לצדקה וכחלק מהמעשר

   מעני קנה   
     

      
  
      



כרטיס הגרלה

      


הלווה כס לעני
     



     חפ הלווה  
 
      


מלאכה לעני



        
         







       
       
       




תלמיד הנוסע ללמוד תורה 
הנוסע  חסיד  או  רבו,  אצל 
להשתטח  או  לאדמו"ר 
על קברי רבותיו - באם כל 
לענינים  קודש  הנסיעה 
לנכות  מקום  יש  רוחניים, 
המעשרות.  מכספי  אותה 
לענינים  גם  היא  אבל 
אחרים, לעסקיו, או לנופש 
וכדומה, לכאורה אינו יכול 
לממנה מכספי מעשרותיו, 
ובוודאי לא את כל הוצאות 

הנסיעה.
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לתבוע את הגאולה



     
     
      
   


      
      
   
  
      

     


     
    
     


     




     
      
    




מאמרותיו על הגאולה

    •
     
       
      



     •




 •




    •
        


     •
     

     



 •
     
     



משיח לא ישכח שום יהודי
  

      


     

    
     

      

      

לא  בבואו,  צדקנו  משיח    
ישכח שו יהודי, אפלו יהודי בודד במקו 

נדח ורחוק ישיב בחזרה"...

 :מקורות

   
     
       
       



       


     
        



     


   לרבי נסיעה  

       
     



     
 



ט) נתינת נדבה

תשלומי חובה
     

       



   הכנסה מס  
    
    
      
      
      


בשמחה,  יתקבלו  הארות  והערות תגובות 

rabayyk@zahav.net.il :למייל

53

מי האיש החפ משיח? / המש מעמוד 20
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אליכם, משפחתי האהובה
שלום וברכה!

עז  רצון  ובעקבותיו  כאן,  כבר  אלול  חודש 
בכל אחד ואחד לשוב בחזרה אל המלך, שנמצא 
בתקופתנו  במיוחד  ממש.  איתנו, "בשדה"  כאן 
אך  ר"ל,  ראינו  לא  אותותינו  מחד,  כאשר  אנו, 
וניתן  תמידי,  בגילוי  נמצא  ה"עצם"  מאידך, 
אין  כאשר  אפשרית,  דרך  בכל  הרבי  אל  לפנות 
זה מוגבל בצורה מסויימת דוקא, כי-אם "המלך 

בשדה" - "ָאן לבושים והסתרים".
עבורנו, תלמידי ה"קבוצה" ב-770, חשבון 
מבכל  יותר  והכרחי  חיוני  דבר  מהווה  זה  נפש 
זמן אחר בחיים, כאשר כאן, באם טרם הספקנו 
הכוחות  בלקיחת  החסר  את  להשלים 
האינסופיים שב"בית חיינו" במשך השנה כולה, 
לתקן  ניתן  בו  מלא  חודש  לרשותנו  כאן  עומד 
 770 את  לקחת  פשוט  החסר.  את  ולהשלים 
מעניק  שהוא  מה  עם  לחיות  ולהתחיל  לחיים, 

בכל רגע ממש.
ואיך  יחד,  ישבנו  בה  האחרונה  בהתוועדות 
לא, עמד לו חשבון הנפש במרכז העניינים שעל 
השולחן, הגענו ישירות לנקודה ממנה לא ניתן 
אותה  החיים  למתנת  נכון,  יותר  או  להתעלם. 
העניק לנו כ"ק אדמו"ר שליט"א, איתה יכולים 

אנו לצעוד באופן בריא בדרך אל היעד.
'נוקב',  נפש  לחשבון  אישית  התעוררות 
מצטרף  שגם  היצה"ר  את  מזניחה  איננה 
לתהליך, ובכפפות של משי, דואג הוא להעמיד 
בראש סדר העדיפויות, דברים שוליים לתיקון, 
החיסרון  את  לשטיח  מתחת  להסתיר  ובכך 
האמיתי שמהווה בעיה כללית בכל העבודת ה' 

שלנו.
בדיוק בשביל זה, העניק לנו הרבי שליט"א 

על  נכון  ולהביט  לעמוד  האפשרות  את 
ההוראה  עם  יצא  שהוא  בכך  אנו,  חסרונותינו 
עליה התבטא שהיא "בקשה נפשית ועוד יותר 
מזה, אלא שאין בידי לע"ע ביטוי מתאים יותר" 

- "עשה לך רב"!
הלך  את  משפיע  בפני  אנו  כשמעמידים 
העובדה  שעצם  הרי  ה',  בעבודת  שלנו  החיים 
שמדובר כאן במישהו שהוא זולת אלינו ומחוץ 
העצמית  באהבה  נגוע  לא  כלומר,  לתמונה, 
שנדע  אפשרות  כאן  קיימת  שלנו,  המסנוורת 
ומה  עיקר  מה  להתמקד.  עלינו  במה  באמת 

טפל.
לשאלות  בריחה  מוקד  רק  איננו  משפיע 
טכניות-רוחניות איתם אין אנו רוצים להתמודד, 
בכדי  אלו  בשאלות  אנו  חפצים  לחילופין,  או 

ליצור תדמית 'חלקה' בפני המשפיע.
כזה  לחיים.  דרך  מתווה  הוא  משפיע 
יחד  ולנסות  לב  גלוי  בפניו  להיות  שצריכים 
הנדרשת  האמיתית  הנקודה  אל  להגיע  איתו 
ומידותינו  תכונותינו  לפי  דווקא,  מאיתנו 

הטבעיות איתם נולדנו.
כאשר חיינו החסידיים והגשמיים גם יחד, 
החסידי  הרגש'  'עולם  לפי  מוכתבים  אינם 
מרותו  תחת  כי-אם  שיהיה,  ככל  נעלה  שלנו, 
עול,  קבלת  של  תנועה  מתוך  מישהו,  של 
הרי  העולם',  סוף  לא  ש'אני  ומביעה  האומרת 
המלך.  אל  לגשת  להתחיל  אנו  יכולים  שכעת, 
נכונות  ושאיפות  רצונות  עם  הרבי  אל  להגיע 
שרק  לכאלו  ולא  אנו,  מהותנו  אל  השייכות 

'רוצים' אנו לשייך אלינו.
אנו,  מודעים  שכאשר  הוא  העיקרים  עיקר 
כן  אנו  למה  מהמשפיע,  ההדרכה  בעקבות 
שייכים ולמה לא, הרי שרק כך ניתנת האפשרות 

ולא  דווקא  שמחה  מתוך  חסידיים  חיים  לחיות 
ורגשות  אכזבות  רצופת  הליכה  תנועת  מתוך 

עצבות ושבר מאי הצלחה.

יום ראשון, כ"ד מנחם אב
    
   
וונטיילר ישראל 


   
   
     
      


     

     
    


    
    

     
    


    




יום שני, כ"ה מנחם אב

    
    
     

יומנו של תמים ב-770

אלול בליובאוויטש
כשפעמי "הקהל" נשמעים
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גאלאמב חנו  מיכאל    
     
      



    
     

      
    
    
     




יום שלישי, כ"ו מנחם אב
   
     

  
     
      
     


     
 
     
      







    

     
    




יום רביעי, כ"ז מנחם אב


     
     
    
    

       


יום חמישי, כ"ח מנחם אב
     
   ווילשאנסקי שא"ס 


     

    

     
     





     

     

     

     




     
    
יוס       
 יצחק מישלובי
    




    לוי יצחק  יוס 




ש"ק פ' ראה - מבה"ח אלול
      
    
       
     
      
   

    



770הרב סנדר ווילשאנסקי ממילאנו בשיעור עיוני בענייני משיח שגרת לימודי ב
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לחיים! לחיים!
דשביעי  מאנ"ש  א'  יומן  עיניי  צדו  השבוע, 
הנה  "הקהל".  שנת   - ה'תשכ"ז  פסח  של 

העובדות:
לרדת  חיכו  מהתהלוכה,  חזרו  כשהתמימים 
לנגן  התחילו  וכשירד,  מהסעודה,  אד"ש  כ"ק 

וכ"ק אד"ש עודד בידיו הק' לאות שמחה.
אח"כ אמר להרב חודוקב שיאמר לבחורים 
"ַאז ס'זָאל זיין קהל גדול ישובו הנה מיט "הָאפ 

קָאזַאק"...
 יחי אדוננו מורנו ורבינו

מלך המשיח לעולם ועד!
שלכם, מענדי
770 - בית משיח
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תמות נפשי עם פלישתים

    
      
     

     
     


     
     
    

       

      

    


     






 שלושים שנה 
ל'יחידות' על שלימות הארץ

     
   
     




     

     
     
    
       
    
    
     


     

      
      



  :שליט"א אדמו"ר  כ"ק 

    
    
     
        
    



   :מגור האדמו"ר 
    
     
     
     
    



  :שליט"א אדמו"ר  כ"ק 

 
 
    
    
      

    
      
    







     שופטי פ' 
     
     



    
     
      
     
      
      










:האדמו"ר מגור


  שליט"א אדמו"ר  כ"ק 

     
  
    
   




   :מגור האדמו"ר 


גורר אל המדרון
שלימות הארץ
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  שליט"א אדמו"ר  כ"ק 
      
     
     



:האדמו"ר מגור

  :שליט"א אדמו"ר  כ"ק 


     



     
      
   
    
     
       
    
    
    




   :מגור האדמו"ר 


  :שליט"א אדמו"ר  כ"ק 
       
     



    
    

     




היכונו לכיבוש הגליל!

      
    
     

       
     
     
   




   


    
     



    
   
      

  
      






יש דין ויש דיין

    
      
   




       
    



     
     
      
     
     




     

    

     

     



     
      


      
     

   
   
       



    
  



nt,: ah dpi

התנהגותו של אולמרט המנסה להגיע להסכם עם אבו מאזן על נושאי 

רק   - הפוליטית  דרכו  בסוף  שהנו  למרות   - הפליטים  והחזרת  הליבה 

מעוניין  הוא  להתרסקותו  בדרך  הגיע.  הזה  האיש  שפלות  לאיזה  מוכיחה 

לרסק את כולנו בבחינת 'תמות נפשי עם פלשתים'
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   פעווזנר יצחק  יוס 



   
    
    




    







     
ישעיהו הרצל
 דוד טייכטלדוד נחשו


    מרטו אורי  
      
     
    מזרחי חיי 

נחתמו בהצלחה ימי העיון 
של ועדת החינוך החב"די

הקהל בכפר חב"ד, בעת נאומו של המרא דאתרא, הרב מרדכי שמואל אשכנזי
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  פרומר חנו  אס  

      


     
       
      
      






   פעווזנר יצחק  יוס  
     

      

      







      
     


משה      
     מישולבי
 אורנשטיי  משה     
 שלמה רסקי
 
    
    
     


     
   פעווזנר יצחק  יוס  
    
       


מפקד גולני ולוחמיו 
לומדים ומתוועדים

   
 ורעייתו שלו  
   

   
  ימיני יואל  
   
  
   
   
  
  
   
 


  
    
  
  

  



התמימים מקרית גת 
האירו את דימונה

  
   
   
   
    
   




nczeho
<<<<<<<<<<

הרב זושא פוזנרהרב יוס יצחק פווזנרהרב מרדכי שמואל אשכנזי

ר' יעקב פלדמהרב יוס יצחק ווילשאנסקיהרב דובער מנדלסו
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 פלדמ יעקב    
    

   מזרחי חיי   
    




     
     
    
    









 מנדלסו דובער     
      
     פוזנר זושא 
 פעווזנר יצחק  יוס    


אשכנזי שמואל  מרדכי  
     
מענדל  מנח     
      בלינצקי
     
     



 אברה כ
     




     

     
     




   

  
   
  
  
  
  
   


  
  
  

   

   
  
   


 
הירש  צבי  
ב  נתנאל  משה   אלפרובי
חיי  גליס יצחק  לוי   יוס
בנימי  וויספיש ישראל 
שמואל  טויסטר ידידי'ה 
אשר  אהרו   מנדלסו
בנימי    רבינובי
גליס



חדרה קיבלה בהתוועדות 
שלוחים חדשים


  בוטמ  יוחנ  
קלונימוס   
  קופצ'יק

nczeho
<<<<<<<<<<

אנ"ש בצפת מאזיני בקשר להרצאות המרתקות

הרב אס פרומרהרב אורי מרטו
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שמרי'הו הראל
      
   ניסעלעוויטש יצחק  יוס 

 






    רונ עמית  

      
      
    
     


       
מנח מענדל גלוכובסקי




   

  
   

  

ברוד הלוי  דב  משה  
   
 
   
  
   


 
   
  
קלונימוס קופצ'יקיוחנ 
 שוור שלמה    בוטמ
 כשד הכה  טוביה  
   בקרמ ברו 
  
   
  
שמואל    
אדוט יהושע    פרסמ
   
 
  
   
  


מלבורן: למעלה מ- 50 
ילדים נפדו ביום אחד

   
   
  

nczeho
<<<<<<<<<<

 יום עיון מיוחד: 
הדרך ללמד את ילדינו תניא

חומר עזר והמחשה ללימוד התניא

הרב מנח מענדל גלוכובסקי
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   שפירו ברו 
   
   
    
  גרליק   
    
  
   
אברה  הרב    

בער הכה בלסופסקי

  

  
   
  אלטהויז עמנואל 
   


ירושלים: מאות 
לומדים חסידות 

ב'בין הזמנים'


   
  
  
  



   
   

nczeho
<<<<<<<<<<

     
    


      
     


      
     גול זלמ  שניאור 



     
אקסלרוד שאול  


     



      

       
      



     




נחתם כינוס שלוחים אזורי 
במדינת אילינוי

  
דניאל      
    ' מאסקובי
    
    
     
     


     


 אלי לנגז
וזוגתו  אלי     
      זילברשטיי

     פינסו ישראל 





זעליג הכה אראנאוו


    
 הלפרי יחזקאל  גייקב גורג  


    
שלמה זלמ העכט
     


     
  מאסקאווי שמואל  יוס   
 ישראל ארי' ליב מאסקאווי
זלמי אראנאוו
    מאסקאווי חוה   
צמח אראנאוו



פדיו כפול, אב ובנו מקבלי תעודה

השלוחי בתמונה קבוצתית
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 רוט מענדל  מנח 
   
   
  
    
 
 לוינגר מאיר  
  


 בק מרדכי  
 ביכלר אליעזר 
  
   
  
  
   




nczeho
<<<<<<<<<<

  
  


   
   
  
  
 
 
  



   
 

    
      
     

      
     



     
       
יהודה 
       רובי

     
      






      
       





      


 ראוב דיסקי
חי  אהרו מוישי  יהודה  

מנדישמוליק

"הפעילות שלנו כאן מתחלקת 
לשניים: לפני 770 ואחרי"

עשרות נערים מיש"ע השתתפו 
במסע בר-מצווה של חב"ד

Mas663_B2.indd   65 02/09/2008   02:49:25



66|  ~  | vw tkuk vw,ax"j

נולדו למז"ט
  ארזי נוע    

    
   



מנח מענדל אשכנזי
  
   
    
     
  



דובער  שלו    
    בינשטוק
    

     
    

    



קיש ב  דרור  




 גולדמ בנימי    


מענדל  מנח    
    גוראריה


     
    
     



 גוראריה נת    
    



  גורי ברו    
    



סענדער  אלכסנדר    
דובראבסקי

  
ה  מ ל ש

 דיי

האנט שמואל  
    




הרצל צבי  נפתלי    
    
    
    

    



הירש ווייזנר
    




וייס משה  


זקלס זלמ  שניאור    
   
   
    
    


  חיל צמח    

   



אריה חזקוב 
   
    



  יזדי יוס    

     



יוס לבקובסקי


לבקובסקי נחו    


מאור חיי  יוס    


איל מאייערס


מטוסוב הלל  חיי    
    
    
    
    
   
    



 מילר חיי    


  מליחי משה     
   




משה דוד 


 'פאראג יוס     
    
    
    



 מנח מענדל פלדמ


    
   
     
    
    



אברה קנלסקי 
    
   
    




 רובשקי שלו    


   ר ארז    
   






ישעיה דוד ברודשנדל

    
   



'דוד גדז
ברכה

גולדברג יצחק  יוס   
    



 מענדל וול


  זיגלבוי מנח     
    
    
     



 לוי יצחק   




 סופר שמואל    
    






יצחק סבאג


עבאד דניאל  משה    
    
    



פיקלני אברה    
  

סוניא מוסיא

 מנח מענדל פלדמ
    
מושקא    
    
   
    

    




אברה דוד קוק
    

    
    
   



נוע יעקב הכה רוט
טובה     
    גיטל

   



 רוטמ יחזקאל    


 רייבי שאול    


   של עודד    


זלמ  שניאור    
 שניאורסו
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הגיעו למצוות
  כה 
 הכה זלמ  שניאור   



הכה  יעקב  אברה    
ססובר

 ישראל הכה

  עדרי אריה    
יוס יצחק
  


קדנר
 מנח

באו בקשרי שידוכין
 אבוהב יהודה  
 חיי
 מיכליור בוארו
    



אופיר
 סיו

רותרו קר

ברמי 
   מענדל 

 איידלכה

פיליפ דה
זאק     
רחל

 שולמ

 הורבי שמואל    
נח      
דינה
  עלברג ראוב  




שאול  יוס    
      הרשקובי
דובערמנוחה 
אברה    חיה רחל 
 מיכאל הלפרי
   

    
   



הגר מיכל  יחיאל   
שמואל      

מושקא אהר
  לייכטר 



 טננבאו
   אלחנ  
מחשנינוב  פייגא 



ברו חיי לבקיבקר

שמואל
  גאלדא  
 חסקינד שלמה אליעזר 
   
   

    
    



    מוסמ  
  חננאל  
 דוד אברה מרי



מילעקי ציו  ב    
לוי      
נחמה דינהיצחק

יצחק צירקינד

 ישראל מעטו
חיה  דוד שלו
אלמליח שלו  דבורה
    



     סימו  
 אס

 טלכה

   פוטאש  
יעקב
 שטערנאראבי

 אליעזר צבי רבינובי
    
   דובער שלו 
יצחק  יוס    מינה
    גורבי

   
    
    




 רייבי ירחמיאל    
מנח      

מענדלנחמה 
ל ח ר

 מוני יצחק  יוס   


    שמר  
    אליר 
יחזקאל    שמחה לירו 

 כה הכה

הקימו בית בישראל - 

בית חב"ד
 אלפסי יצחק    
מאיר
יהושע    מושקא חיה 

 דאשי

   בארס  
מנח מענדל
תגר אליהו    חדוה



 שיבירמ
רחל   איתי   
ציו  ב     מרי

 טורפשטיי

דב גולדברג
נתנאלחנה 
  מרקובי אורי   



 כה הכה  משה    
     
   נעמי  אלעד

שמואל דורלכר

   לובנשטיי  
שירהמשה

גינוויש

  מיימו ציו    
אלי
יוס    הודיה פנינה 

ניסי פרנטה

 מעטו מרדכי  
  יצחק יוס    
שלו    שמחה קלי 

מרטינז

אברה פייגלשטוק
    
יצחק לוי  
ישראל     רבקה 

גולדברג

 שלמה חיי פלדמ
     
 מרי   זלמ שניאור 

 

   שניאורסו ישראל  יוס 


 



  שאר יהושע    
שניאור      
  רחל רייזל    זלמ
   שפרינגר נפתלי 






קדיש יעקב  יצחק     
     
  ציפורה  פנחס

 יצחק אייזיק ינקובי

 קרמר יוס    

שרה   הירש צבי   
יצחק  יוס    רבקה
    זלמנוב
  
   





 מענדל רסקי

מושקאישראל
רייצעס יוס   



שפירא ראוב    
     
 מינה אריה
קרוגליאק צבי  חיי 
 
    



chsidim@gmail.com
kgsfubho _ akju nhhk:
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עמוד 6

162

העלון
  לילדי אנ"ש

שעת סיפור

סיפור בהמשכים

בתוך המחנה

אוצר משמים

קשרים

הבמה שלנו

ֵני  שְׁ בּו  ָישְׁ בוָֹהה  ַהגְּ ִאית  שָּׂ ַהמַּ ְמרוֵֹמי  בִּ
ה  מֹשֶׁ ִוד, ּוְלָידוֹ  ִאית הּוא דָּ שָּׂ ֲחֵבִרים. ֶנַהג ַהמַּ
ַנִים  ַהשְּׁ ַעל  ָעְבָרה  ִסיָעה  ַהנְּ ַהּטוֹב.  ֲחֵברוֹ 
ְלָוה.  ַהשַּׁ ֻהְפָרה  ְמֵהָרה  ַעד  ַאְך  ִעיִמים,  נְּ בַּ
ֶאת  ִטְלְטָלה  ְתאוִֹמית  פִּ ָלִמים  בְּ ֲחִריַקת 
ה  דוָֹלה. "ַמה ָקָרה ְלָך?" ָרַגז מֹשֶׁ ִאית ַהגְּ שָּׂ ַהמַּ
ְתאוֹם?" ָכה פִּ ה ָעַצְרתָּ כָּ ָהג. "ָלמָּ ַעל ֲחֵברוֹ ַהנָּ

ה  מֹשֶׁ ְקָצרוֹת.  ִוד  דָּ ָעָנה  ָקִדיָמה."  ט  "ַהבֵּ
טוֹן, ָעָליו ָהָיה  ר בֶּ ב גֶּשֶׁ ְדָבָריו. מּוָלם ִנצָּ ה כִּ ָעשָׂ
 3  - ר  ַהגֶּשֶׁ ּגַֹבּה  ִהְכִריז:  שֶׁ ֵעיַנִים  ֵמִאיר  ֶלט  שֶׁ
בוִֹהים ִמ-3 ֶמֶטר  ִניָסה ִלְכֵלי ֶרֶכב ַהגְּ ֶמֶטר. ַהכְּ

ֲאסּוָרה!!!

ֶמֶטר,  ָוֵחִצי  לוֹׁש  שָׁ גַֹבּה  בְּ י  לִּ שֶׁ ִאית  שָּׂ "ַהמַּ
ב  ִביׁש ַהזֶּה." ִהְתַנדֵּ כְּ יְך ִלְנסַֹע בַּ ָאסּור ִלי ְלַהְמשִׁ
ה  מֹשֶׁ בְּ יט  ִהבִּ ה?"  ַנֲעשֶׂ "ַמה  יר.  ְלַהְסבִּ ִוד  דָּ
ְמִהירּות ָיִמיָנה  ל בִּ כֵּ ה ִהְסתַּ חֶֹסר אוִֹנים. מֹשֶׁ בְּ
ֵהִאיץ  "ָקִדיָמה,"  ְוָאחוָֹרה,  ָקִדיָמה  מֹאָלה,  ּושְׂ

ה ָיכוֹל ִלְנסַֹע..." ָטָרה. ַאתָּ ֲחֵברוֹ. "ֵאין ִמשְׁ בַּ

•   •   •
ְמִציאּות  ִהיא  ַהּזֹאת,  ָהֲעצּוָבה  ִדיָחה  ַהבְּ
ַעל  ַלֲעבֹר  מּוָכִנים  ים  ֲאָנשִׁ ַחיֵּינּו.  בְּ יוְֹמיוִֹמית 
ָבר ַהיִָּחיד  ְפסּו. ַהדָּ ּלֹא ִיתָּ ְתַנאי שֶׁ ים, בִּ ל ַהֻחקִּ כָּ
ָטָרה,  שְׁ יַע אוָֹתם, הּוא ַהמִּ יָּכוֹל ְמַעט ְלַהְרתִּ שֶׁ
"ׁשוְֹפִטים  ַהּתוָֹרה  ָתה  ִצוְּ ָלֵכן  ֵמעֶֹנׁש.  ַחד  ְוַהפַּ
ְפִקיד  תַּ ָעֶריָך".  שֶׁ ָכל  בְּ ְלָך  ן  תֶּ תִּ ְוׁשוְֹטִרים 
יִנים, ְוַתְפִקיָדם  וְֹפִטים הּוא ִלְפסֹק ֶאת ַהדִּ ַהשּׁ
ִעים  ים ְמַבצְּ ָהֲאָנשִׁ א שֶׁ וְֹטִרים הּוא, ְלַודֵּ ל ַהשּׁ שֶׁ

ין. ְסֵקי ַהדִּ ֶאת פִּ

יַח לֹא  שִׁ ימוֹת ַהמָּ לּוִתי. בִּ ב ַהגָּ צָּ ַאְך ֶזהּו ַהמַּ

ִנְצָטֵרְך ׁשוְֹטִרים. לֹא ִיְצָטְרכּו ְלַהְכִריַח אוָֹתנּו 
י ְוהוָֹראוֹת ַהּתוָֹרה. ֲאַנְחנּו  כַֹח ְלַקיֵּם ֶאת ֻחקֵּ בְּ

י.  ְנַקיֵּם אוָֹתם ֵמְרצוֵֹננּו ַהָחְפשִׁ

וְֹטִרים  ַהשּׁ ל  שֶׁ ְפִקיָדם  תַּ יַח,  שִׁ ַהמָּ ימוֹת  בִּ
ֱאַמר  נֶּ שֶׁ מוֹ  כְּ יוֲֹעִצים.  ִיְהיּו  ְמקוָֹמם  בִּ יֵּם.  ִיְסתַּ
ָבִראׁשוָֹנה ְויוֲֹעַצִיְך  יָבה ׁשוְֹפַטִיְך כְּ ִביא: "ְוָאשִׁ נָּ בַּ
ִביל ַמה ָצִריְך ַגם ׁשוְֹפִטים ְוַגם  שְׁ ה". בִּ ִחלָּ ַבתְּ כְּ

ם ׁשוֲֹאִלים? יוֲֹעִצים ַאתֶּ

ְליוֵֹעץ.  ׁשוֵֹפט  ין  בֵּ דוֹל  גָּ ל  ֶהְבדֵּ ַקיָּם  ּוְבֵכן, 
ַמְעָלה,  וֵֹפט ַמְנִחית ַעל ָהָאָדם הוָֹרָאה ִמלְּ ַהשּׁ
אוֹ  ָעָליו  ל  ְמֻקבָּ ָבר  ַהדָּ ִאם  ב  ְלִהְתַחשֵּׁ ִלי  בְּ
ָצִריְך  ְוָהָאָדם  הוָֹרָאה,  מוֶֹרה  וֵֹפט  ַהשּׁ לֹא. 
ין.  ַהדִּ ַסק  פְּ ֶאת  ַע  ּוְלַבצֵּ ְרצוֹנוֹ  ֶאת  ל  ְלַבטֵּ
ָחֵבר  כְּ ָהָאָדם  ֶאל  ׁש  ִנגָּ זֹאת,  ת  ְלֻעמַּ ַהּיוֵֹעץ 
ָלָאָדם  יר  ַמְסבִּ הּוא  טוָֹבתוֹ,  ֶאת  ַהּדוֵֹרׁש  טוֹב 
ַדאי  כְּ ית  ָהִאישִׁ טוָֹבתוֹ  לְּ שֶׁ ְכַנַעת,  ְמשַׁ צּוָרה  בְּ

צּוָרה ְמֻסיֶֶּמת. לוֹ ִלְנהֹג בְּ

ְלׁשוֵֹפט  ָזִכינּו  ה,  ֻאלָּ ַהגְּ ּדוֹר  י  ַאְנשֵׁ ֲאַנְחנּו, 
ד  ִמצַּ יַח.  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  י  ָהַרבִּ  – י  ֲאִמתִּ ְויוֵֹעץ 
יַצד  ַמְעָלה כֵּ י נוֵֹתן ָלנּו הוָֹראוֹת ִמלְּ ֶאָחד, ָהַרבִּ
ד  ַע אוָֹתן. ּוִמצַּ ִלְנהֹג, ְונוֵֹתן ָלנּו ֶאת ַהּכַֹח ְלַבצֵּ
ֲעבוַֹדת  ְכְנעוֹת בַּ ִני, הּוא נוֵֹתן ָלנּו ֵעצוֹת ְמשַׁ שֵׁ
ַע  ְלַבצֵּ ק  ְוֵחשֶׁ ִהְתַלֲהבּות  ָלנּו  ְכִניסוֹת  מַּ שֶׁ ה', 

אוָֹתן.

הוָֹראוֹת  ֶאת  ַע  ְלַבצֵּ הּוא,  ָלנּו  ּנוָֹתר  שֶׁ ַמה 
ּוְלַפְרֵסם  ּוְבַחּיּות,  ְמָחה  שִׂ בְּ ִליָט"א  שְׁ י  ָהַרבִּ
רּוָרה  ַהבְּ ְנבּוָאתוֹ  ֶאת  ַהּדוֹר  י  ַאְנשֵׁ ְלָכל 

א". יַח בָּ "ִהנֵּה ֶזה ָמשִׁ שֶׁ

(ע"פ שיחת ש"פ שופטים תנש"א)

ערש"ק 
פרשת שופטים
ה' אלול ה'תשס"ח
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ַמִים ָ אֹוָצר ִמּשׁ

מאת: נחמה בר

ְיָלה,  ּלַ ה. ּבַ ּנָ ל ּפִ ָרה ִמּכָ ּלּות ִנּכְ ׂשֹוא. ַהּדַ ה ִמּנְ ִית ָהָיה ָקׁשֶ ּבַ ב ּבַ ּצָ ַהּמַ
הּוַסט  ּוַבּבֶֹקר,  ִמּטֹות,  ּכְ ׁשּו  ּמְ ִ ּשׁ ׁשֶ ְוֶתֶבן  ַקׁש  ְמַעט  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ְרסּו  ּפָ
לּו ֶאת  ָלִדים, ִקּבְ ָטן. ַהּיְ לֹון" ַהּקָ "ּסָ ְלָחן ּבַ ׁשֻ ה ּכְ ׁשָ ּמְ ׁש, ְוקֹוַרת ֵעץ ׁשִ ַהּקַ

ִמיד ִנּנֹוָחה. ִית ָהְיָתה ּתָ ּבַ ַאֲהָבה, ְוָהֲאִויָרה ּבַ ין ּבְ ַהּדִ
דֹוָלה  ַהּגְ ת  ַהּבַ ה,  ִהּנֵ ָרִכים.  ַהּצְ ְברּו  ּגָ ם  ְוִעּמָ ָלִדים,  ַהּיְ ְדלּו  ּגָ ַאט  ַאט 

ן, ְוֶכֶסף ַאִין! ָבר ְצִריָכה ְלִהְתַחּתֵ ּכְ
ִלְמֹצא  ֻמְכָרִחים  ה,  "ֹמׁשֶ
ֶאת  ִלְראֹות  ְיכֹוָלה  י  ֵאיֶנּנִ רֹון!  ּתָ ּפִ
ִית  ּבַ ּבַ ֶבת  יֹוׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ר'ֶקה  ֶאְסּתֵ
טֹוָבה,  ְך  ּכָ ל  ּכָ חּוָרה  ּבַ יָנה.  ּוַמְמּתִ
ַמִים ּוַבְעַלת ִמּדֹות טֹובֹות.  ִיְרַאת ׁשָ
ל  ׁשֶ ּבְ ַהִאם  ֶחְלָקּה?  ַרע  ִיּגָ ַמּדּוַע 
ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ָעֶליָה  ֵזר  ִיּגָ ֶכֶסף  ּבְ ַמְחסֹור 
ָרה  ׂשָ ְנָתה  ּפָ יָה?"  ַחּיֶ ל  ּכָ ּבֹוֵדָדה 
ַקע  ה ׁשָ ַתֲחנּוִנים. ר' ֹמׁשֶ ְלַבְעָלּה ּבְ
ק  ִהְרהּוִרים: "ה' ַיְעֹזר. ֵיׁש ְלִהְתַחּזֵ ּבְ
ע". "ּוְבָכל  ׁשַ ֱאמּוָנה, ּוְבֶעְזַרת ה' ִנּוָ ּבָ
ִבים  ה, "ַחּיָ ָ ָהִאּשׁ ה  ׁשָ ִהְתַעּקְ ֹזאת", 
רּוׁש!". ֶסף ַהּדָ ס ֶאת ַהּכֶ ְלַנּסֹות ְלַגּיֵ

ַתק.  ְוׁשָ טֹו  ַמּבָ יל  ּפִ ִהׁשְ ה  ֹמׁשֶ ר' 
ְוֵיׁש  ּתֹו  ִאׁשְ צֹוֶדֶקת  י  ּכִ ָיַדע  ֵהיֵטב 
יָכְלּתֹו  ּבִ ַמה  ַאְך  ה.  ַמֲעׂשֶ ַלְעׂשֹות 
ִית  ַהּבַ ֶאת  ָיָצא  לֹו,  ר  ּצַ ּבַ ִלְפֹעל? 
ָקרֹוב.  ָיִדיד  ל  ׁשֶ ְלּתֹו  ּדַ ַעל  ְוָנַקׁש 
ָעָיה  ַהּבְ ֶאת  ָפָניו  ּבְ ַטח  ׁשָ הּוא 
ֹמַע  ִלׁשְ ׁש  ּוִבּקֵ ִנְקַלע  ֵאֶליָה  ה  ׁשָ ַהּקָ

ַתח  ר, ִיּפָ עֹוד ָיִמים ִמְסּפָ ִדיד, "ּבְ יב ַהּיָ ה", ֵהׁשִ ב ֹמׁשֶ ֶאת ֲעָצתֹו. "ַהְקׁשֵ
ִריד". ּיְ ה ּבַ ּנָ ה ִלְקנֹות ָחִבית ַיי"ׁש ְוִלְמּכֹר ִמּמֶ ִעיר. ַנּסֵ ִריד ּבָ ַהּיְ

ֶסף  ּכֶ ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה,  ַאּתָ ב  חֹוׁשֵ ָמִריר. "ּוֶבֱאֶמת  ְצחֹוק  ָצַחק  ה  ֹמׁשֶ ר' 
ֵדי ִלְרּכֹׁש  ְך ּכְ ל ּכָ דֹול ּכָ יג ְסכּום ּגָ ִין ַאּשִׂ ִביל ִלְקנֹות ָחִבית ַיי"ׁש? ִמּנַ ׁשְ ּבִ

ֵאר ִעם  ָ אי ּתּוַכל ְלַהְחִזיָרּה ּוְלִהּשׁ ַוּדַ ׁשּוב, ּבְ ּתָ ֹזאת?". "ַקח ַהְלָוָאה, ּוְכׁשֶ
ח ְלַהְזִמין אֹוִתי  ּכַ ׁשְ לֹום ּוְבַהְצָלָחה! ַרק ַאל ּתִ ד. ַסע ְלׁשָ עֹוד ְסכּום ִנְכּבָ
יזּות  ים ְלהֹודֹות, ּוְבַעּלִ ה לֹא ָמָצא ִמּלִ ְך ֶהָחֵבר. ר' ֹמׁשֶ ה..." ִחּיֵ ַלֲחֻתּנָ

חֹות. ּמְ ׂשַ ֻחּיֹות ַהּמְ ּתְ ּתֹו ֶאת ַהִהְתּפַ ר ְלִאׁשְ ְיָתה, ְלַבּשֵׂ ִמֵהר ַהּבַ
ֵני  ִחיׁש ַמֵהר ָקָנה ָחִבית ַיי"ׁש, ֶהֱעִמיס ַעל ֶעְגָלתֹו ְוָיָצא ֶאל ָהִעיר. ּבְ
רֹות  ָ ֻאּשׁ ָפֶניָה ַהּמְ ה ִהְבִחין ּבְ ִחּיּוךְ. ר' ֹמׁשֶ לֹום ּבְ ָחה נֹוְפפּו ְלׁשָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ה  ֵהֵחּלָ ֵעת  ּכָ ׁשֶ ר'ֶקה,  ֶאְסּתֵ ל  ׁשֶ
סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  ַעְצָמּה  ֶאת  ְמַדְמֶיֶנת 

ה. ַחת ַהֻחּפָ ּתַ
ָקְפאּו.  ָהרֹות  ְוַהּנְ ַעז  ָהָיה  ַהּקֹר 
ָהר  ַהּנָ ַעל  ָנְסעּו  ַרּבֹות  ֲעָגלֹות 
ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ר  ְלַקּצֵ ֵדי  ּכְ פּוא  ַהּקָ
ַדְרּכֹו ְיִדיִדים  ַגׁש ּבְ ה ּפָ ִריד. ר' ֹמׁשֶ ַלּיְ
ַיְעְנְק'ל  ל  ׁשֶ ֶעְגָלתֹו  ה  ִהּנֵ ִרים.  ּוַמּכָ
ִעם  ְמעֹון  ׁשִ ְוָכאן  ים,  ַבּדִ ּבְ ֲעמּוָסה 

ל ּכֹוָבִעים. ֶדת ׁשֶ ּמּות ְמֻכּבֶ ּכַ
ְמִהירּות, ּוְכָחִסיד,  ֶרְך ָחְלָפה ּבִ ַהּדֶ
ָניֹות  ִמׁשְ ּנּון  ׁשִ ּבְ ָלּה  ְלַנּצְ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ
ּמּוד  ַהּלִ ֲחִסידּות.  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ַוֲחָזָרה 
ים  ֵמיַטב ִנּגּוִנים ֲחִסיִדּיִ ן לֹו ּבְ ִהְתַנּגֵ

ִהְתַוֲעֻדּיֹות. ַמד ּבְ ּלָ ׁשֶ

•   •   •
ה  ֹמׁשֶ ִריד.  ַהּיְ ָבר  ּכְ ִנְרָאה  ֹאֶפק  ּבָ

ם הּוא. ׁש ּגַ ֵהֵחל ִמְתַרּגֵ
ה  ֹמׁשֶ ר'  ׂש  ִחּפֵ יַע,  ִהּגִ ׁשֶ ד  ִמּיָ
ּוְלַהְתִחיל  י"ׁש  ַהּיַ ָחִבית  ֶאת  לֹף  ִלׁשְ ִמֵהר  ֵמֶעְגָלתֹו,  ָיַרד  ֹנַח,  ָמקֹום 
ִין  ַהּיַ ְוָכל  ָנְפָלה  ֶהָחִבית  ית  ְחּתִ ּתַ ֶבר!  ָוׁשֶ ׁשֹד  ֲאבֹוי!  ַאְך  ִכיָרה.  ּמְ ּבַ
יַצד ַאְחִזיר  ְהֶיה? ּכֵ ה לֹא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו. "ַמה ּיִ ֶרְך! ר' ֹמׁשֶ ּדֶ ְך ּבַ ּפַ ִנׁשְ
יַצד אּוַכל ָלׁשּוב  י? ּוֵמֵעֶבר ַלּכֹל, ּכֵ ּתִ ן ֶאת ּבִ ֶאת ַהַהְלָוָאה? ֵאיְך ֲאַחּתֵ

ָיַדִים ֵריקֹות?". ְיָתה ּבְ ַהּבַ

איור: לאה
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מצוה מן התורה למנות מלך, שנאמר "שום תשים עליך מלך". קבלת המלכות 
נעשית על ידי העם, בכך שהם מכריזים "יחי המלך". בכל דור ישנו אחד 
שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא להיות נשיא הדור, שהוא המשיח שבדור.
בדורנו, נשיא הדור הוא גם נביא, שופט ויועץ. בשבת פרשת שופטים 
תשנ"א, אמר הרבי מלך המשיח שיחה מיוחדת ובה הורה לנו לפרסם 
כך שיש נביא, יועץ ושופט לדור. הרבי שליט"א הורה להתייעץ  על 
רב". לך  "עשה   – "משפיע"  עם  השם  לעבודת  שקשור  דבר  בכל 

ַבר ָהָאסֹון,  ַדע ָלּה ּדְ ּוָ ּיִ ׁשֶ ּתֹו, ּכְ ֵרם ְלִאׁשְ ּגָ ּיִ ַער ׁשֶ ָבה ַעל ַהּצַ ְחׁשָ ַרק ַהּמַ
ְסלּול, ְוָנַסע ֶאל  ה ֶאת ַהּמַ ּנָ ְיָתה. הּוא ׁשִ ְך ַהּבַ ָרה לֹו ָלׁשּוב ּכָ לֹא ִאְפׁשְ
ָרה ַהּזֹו!" ִהְרֵהר  יַע אֹוִתי ֵמַהּצָ י יּוַכל ְלהֹוׁשִ ֵקן. "ַרק ָהַרּבִ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ל ַצַער ּוְמִרירּות. הּוא  ְדָמעֹות ׁשֶ ה ּבִ ֶרְך ָהְיָתה ְמֻלּוָ ַעם, ַהּדֶ קֹול. ַהּפַ ּבְ

ָבר. את ֶאת ַהּדָ לֹא ָיֹכל ָהָיה ָלׂשֵ

ל ַהּקֹורֹות אֹותֹו,  י ֶאת ּכָ ְפֵני ָהַרּבִ יַח ּבִ ֵקן, ֵהׂשִ יעֹו ְלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַהּגִ ּבְ
ה  ֹמׁשֶ ְור'  ֲאָחִדים  ְרָגִעים  ָחְלפּו  לֹא  ף.  ְמֻעּלָ ַאְרָצה  ָנַפל  מֹו,  ּוְבַסּיְ
י  ָהַרּבִ ָיַסף.  ְולֹא  ָאַמר  יֵעִני!"  הֹוׁשִ י,  ַרּבִ א  "ָאּנָ ֵמֶעְלפֹונֹו.  ִהְתעֹוֵרר 
ַיְצִליַח  ֵרְך  ִיְתּבָ ַוה'  ְלֵביְתָך  יַע: "ַסע  ִהְרּגִ ֵלו  ׁשָ ּוְבטֹון  ֹחם,  ּבְ ּבֹו  יט  ִהּבִ

ָך". ְרּכֶ ּדַ

ָבה ַעל  ְחׁשָ ה ָהְיָתה לֹו ַהּמַ א ַאַחר הֹוָרַאת ַרּבֹו, ַאְך ָקׁשָ ֶהָחִסיד ִמּלֵ
יס ֵריק... ַהּכִ ׁשֶ ָחה, ּכְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ה ִעם ּבְ ִגיׁשָ ַהּפְ

•   •   •

ָלִדים סֹוְפִרים ֶאת  ה ְוַהּיְ ָ ׂשֹון. ָהִאּשׁ ְמָחה ְוׂשָ ה ׂשִ ל ר' ֹמׁשֶ ּוְבֵביתֹו ׁשֶ
ֻיָחל. ֶסף ַהּמְ א, ְוִאּתֹו - ְצרֹור ַהּכֶ ל ַאּבָ יִנים ְלבֹואֹו ׁשֶ ִמים ּוַמְמּתִ ַהּיָ

ל  ָניו ׁשֶ ִעּצּוָמּה. ַאְך ַמּדּוַע ּפָ ׁשּות ּבְ ָהֲעָגָלה ִנְרֵאית ֵמָרחֹוק ְוַהִהְתַרּגְ
ְסָחר לֹא ִהְצִליַח? א ֲעצּובֹות? ַהִאם ַהּמִ ַאּבָ

ְלהֹוִציא  ַרב  י  ֹקׁשִ ּבְ ִהְצִליַח  ה  ֹמׁשֶ ְור'  ִית,  ַהּבַ ְלַיד  ֶנֶעְצָרה  ָהֲעָגָלה 
ָהָיה  לֹא  ִלְמּכֹר...  יִתי  ִנּסִ לֹא  "ֲאִפּלּו  ָבִרים:  ַהּדְ ִסּפּור  ֶאת  יו  ִמּפִ
ְסלּול  ָרִכים ֵזֶכר ַלּמַ ׁשּוֵלי ַהּדְ ִין נֹוַתר ּבְ ָרה... ַהּיַ ּבְ ית ִנׁשְ ְחּתִ ָמה... ַהּתַ

ִליָטה. ִלי ׁשְ ָמעֹות ָזְלגּו ֵמֵעיָניו ּבְ יִתי ִעם ֶעְגָלִתי". ַהּדְ ָעׂשִ ׁשֶ

בּוָרה, ְוָיְצָאה  ְ מֹו ֵעיֶניָה ֶאת ֶהָחִבית ַהּשׁ ה ִהְתַעְנְיָנה ִלְראֹות ּבְ ָ ָהִאּשׁ
ְקִריַאת  ֶהָחִבית,  ּתֹוְך  ֶאל  ֵהִציָצה  ׁשֶ ּכְ ה,  ָהַרּבָ ָעָתּה  ְלַהְפּתָ ֶהָחֵצר.  ֶאל 
אֹוָצרֹות  ּבְ ְמֵלָאה  ֻקְפָסא  ָתה  ּלְ ּגִ ִהיא  יָה.  ִמּפִ ְרָצה  ּפָ ת  ׁשֶ ִנְרּגֶ ָעה  ַהְפּתָ
ֹכל  ּיָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  הּוא  ֶוה  ׁשָ אי  ַוּדַ "ּבְ ׁש!  ַמּמָ ל  ׁשֶ אֹוָצר  ֵעֶרְך!  ִיְקֵרי 
ִית  יזּות, ּוִמֲהָרה ֶאל ַהּבַ ַעּלִ ה ּבְ ִלּבָ ָבה ּבְ ִריד", ָחׁשְ ּיְ ְעִלי ְלַהְרִויַח ּבַ ָהָיה ּבַ

ַחת. ּמַ ׂשַ ָעה ַהּמְ ְלַהְראֹות ְלַבְעָלּה ֶאת ַהַהְפּתָ

אי  ָחִבית! אֹוָצר ְיַקר ֵעֶרְך! ַוּדַ ֲאִמין ֶמה ָהָיה ָטמּון ּבֶ ה! לֹא ּתַ "ֹמׁשֶ
דֹול!" יר ּגָ ְך הּוא ְלֵאיֶזה ָעׁשִ ּיָ ָהָיה ׁשַ

יל.  ּגִ ִדְמעֹות  ּבְ ה  ֹמׁשֶ ר'  ל  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ְמעֹות  ּדִ פּו  ִהְתַחּלְ ַמֵהר  ִחיׁש 
ְזכּות  הּו ּבִ ּזֶ יו. הּוא ָיַדע ֵהיֵטב ׁשֶ ְמעּו ִמּפִ ְמָחה ְוהֹוָדָאה ִנׁשְ ְקִריאֹות ׂשִ
ֶאל  ִלְנֹסַע  ּתֹו  ִאׁשְ ְרׁשּות  ֶאת  ׁש  ּקֵ ּבִ הּוא  ֵקן.  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ תֹו  ְרּכָ ּבִ
ָרצֹון,  ּמּוָבן ֶנֶעְנָתה ּבְ ה ּכַ ָ יַע. ָהִאּשׁ ְפּתִ ר לֹו ֶאת ַהּסֹוף ַהּמַ י ּוְלַסּפֵ ָהַרּבִ

י. ל ָהַרּבִ ַחְדרֹו ׁשֶ ּוְלַאַחר ָיִמים ֲאָחִדים, ָהָיה הּוא ּבְ

ֻקְפָסא  י  ּתִ ִאׁשְ ָמְצָאה  ֶהָחִבית  תֹוְך  ּבְ ַאְך  יַצד,  ּכֵ יֹוֵדַע  י  ֵאיֶנּנִ י!  "ַרּבִ
זֹו  ְמלֹוָאּה!  ּבִ ָמה  ִהְתַקּיְ י  ָהַרּבִ ת  ְרּכַ ּבִ ִלּיֹות.  ּוַמְרּגָ טֹובֹות  ֲאָבִנים  ּוָבּה 

ׁשּות. ִהְתַרּגְ ׁש". ָקָרא ּבְ ל ַמּמָ ֲהֵרי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ

ַתח ְוָאַמר: "ֵאין זֹו רּוַח ַהּקֶֹדׁש.  ר ְוַאַחר ּפָ ַתק ְרָגִעים ִמְסּפָ י ׁשָ ָהַרּבִ
ָיֹכל  ֵאינֹו  ׁשֶ יֹון  ִנּסָ ְלָאָדם  נֹוֵתן  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֲהֵרי  ָידּוַע 
ָך  יָכְלּתְ ֵאין ּבִ י ׁשֶ ף, ֵהַבְנּתִ ְעּתָ ְלָכאן, ְוָנַפְלּתָ ִמְתַעּלֵ ר ִהּגַ ֲאׁשֶ ַלְעֹמד ּבֹו. ּכַ
ָלבֹוא  ְקרֹוָבה  ׁשּוָעה  ַהּיְ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ָאז  אֹו  ַהּנֹוָרא.  ַער  ַהּצַ ֶאת  את  ָלׂשֵ

לֹום". יָך ְלֵביְתָך ְלׁשָ ַלְחּתִ ְוָלֵכן ׁשְ

ֶזה ָהָיה ֵמֵעֶבר ְלֹכחֹוָתיו! ַרק  ֹראׁשֹו. ָאֵכן, ֶהְפֵסד ּכָ ה ִהְנֵהן ּבְ ר' ֹמׁשֶ
יַצד ָצַנח ָהאֹוָצר ֶאל ּתֹוְך ֶהָחִבית? ֹמחֹו. ּכֵ ֵאָלה ַאַחת ִנְקָרה ּבְ ׁשְ

יַע  יַצד ִהּגִ י ְלַגּלֹות ִלי ּכֵ ַסְקָרנּותֹו לֹא ָעְמָדה ּבֹו. "ַהִאם יֹוִאיל ָהַרּבִ
ה. ׁשָ ַבּקָ ָנה ּבְ ָנה ְיָקָרה זֹו?" ּפָ ֵאַלי ַמּתָ

ַעל  ִלְנֹסַע  ַחְרּתָ  ּבָ ְלֵביְתךָ,  ָחַזְרּתָ  ׁשֶ ּכְ ְרֶאה,  ַהּנִ ִפי  "ּכְ יב:  ֵהׁשִ י  ְוָהַרּבִ
ָנַסְעּתָ  ר  ֲאׁשֶ ְלִחּיּוב. "ּכַ ֹראׁשֹו  ּבְ ִהְנֵהן  ה  ֹמׁשֶ ר'  פּוִאים".  ַהּקְ ָהרֹות  ַהּנְ
יר.  ָעׁשִ ִריץ  ּפָ ל  ׁשֶ ֲעָגָלה  ר  ׁשֶ ַהּגֶ ַעל  ֲהָרה  ּדָ ִרים,  ׁשָ ַהּגְ ְלַאַחד  ַחת  ִמּתַ
ֶעְגָלתֹו, ָצְנָחה  ַחת ּבְ ָהְיָתה ֻמּנַ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ְוֻקְפָסא זֹו ׁשֶ ּגָ ָנה ַהַהׁשְ ּוְ ּכִ

ר ֶאל ּתֹוְך ֶהָחִבית..." ַהְיׁשֵ
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מאת: יעל שניאורסאהן 

פרק ו'

לונדון, אנגליה, חורף ה'תש"ו

ערפל סמיך מילא את החלל, מטשטש את הריאות. רוחות קרות 
בני  וחיים,  יוסף  מאדם.  ריקים  כמעט  היו  והרחובות  בעוז,  נשבו 
דא  על  משוחחים  לאיטם  צועדים  במעילים,  מכורבלים  היו  העשר, 

ועל הא. נראה היה שהערפל והקור לא הפריעו להם כלל וכלל. 

"הבנת את דברי הרב בשיעור משנה?" שאל יוסף. 

חיים הנהן בראשו לאות הן. 

"אני לא כל כך הבנתי," הודה יוסף. 

חיים  התנדב  לך."  ואסביר  הביתה  אליך  נכנס  בעיה,  כל  "אין 
מיידית. 

"תודה, אבל אביך לא ידאג?"

הרהר  חיים  ארבע."  השעה  לפני  הביתה  מגיע  לא  ממילא  "הוא 
לרגע. "אולם בכל אופן, אולי מוטב כי נבקש מהנרי, המשרת, לגשת 

לבית המסחר של אבי ולהודיע לו."

היה  לא  למקום  נקלע  היה  כי  זר  בשתיקה.  לצעוד  המשיכו  הם 
היתה  פליאתו  הילדים.  שני  בין  קשר  בכל  ראשון  במבט  מבחין 
אותם  מכנים  לכתה  חבריהם  את  שמע  לו  יותר  עוד  גוברת  וודאי 
כמעט  במראה,  מזה  זה  שונים  היו  וחיים  יוסף  "התאומים."  בשם: 
אדמוני.  ושער  ירוקות  עיניים  בעל  רזה,  גבוה,  היה  יוסף  פרט.  בכל 
לעומתו חיים היה רזה אמנם, אך נמוך קומה, בעל שער שחור כפחם 

ועיניים כהות ויוקדות. 

ואמנם, השניים לא היו תאומים ביולוגיים. אבותיהם היו אחים, 
כך שיוסף וחיים היו בעצם בני–דודים. אולם, הם היו קשורים זה לזה 
בלב ונפש. למרות המראה החיצוני השונה מאד, הרי שבאופיים היו 
דומים. שניהם אהבו ללמוד, אם כי חיים עלה על יוסף בכשרונותיו. 
שניהם היו עדיני נפש, ובעלי מידות טובות. במיוחד הצטיינו במידת 

הנתינה והעזרה לזולת.

אם  יוסף,  של  בביתו  אם  יחד.  שוהים  השנים  היו  רבות  שעות 

שבים  במסחרם,  כלל  בדרך  עסוקים  היו  הוריהם  חיים.  של  בביתו 
הביתה בשעות אחר הצהריים המאוחרות. שני הילדים - שהיו בנים 
יחידים - היו  מבלים את הזמן יחד. לעתים, היו הוריהם מצטרפים 
את  חמש.  שעה  של  לתה  הבתים  מן  באחד  יחד  ונפגשים  אליהם 

מרבית השבתות והחגים היו שתי המשפחות חוגגות יחדיו. 

האחרונים,  בחודשים  יותר  עוד  העמיק  ה"תאומים"  בין  הקשר 
בעקבות פטירתה בטרם עת של רבקה, אמו של חיים. היא חלתה 
חיים,  שנפטרה.  עד   - חודשים  מספר  סבלה  ממנה  קשה,  במחלה 
שהשהות בבית הגדול והריק – קשתה עליו עוד יותר. החל לבלות 
חיים  העדיף  כלל,  בדרך  דודו.  בן  יוסף,  של  בביתו  יום  כל  כמעט 
לשהות בביתו של יוסף  ולא להזמין את יוסף אליו. בביתו שלו - היה 
האהובה,  אמו  את  לו  הזכירה  בבית  פינה  כל  להיות,  יותר  לו  קשה 
וגרמה לו לעצב רב. הוא ביכר, איפוא, את השהיה בבית "תאומו", 
שם היה קל לו יותר להשתחרר מעט, ולו למספר שעות ביום. יוסף 

הבין ללבו, ושמח לארחו ולהקל מעט על "תאומו" האהוב.

יוסף.  של  משפחתו  בית  אל  שהגיעו  עד  לצעוד  המשיכו  השנים   
בפתח.  המשרת  הנרי,  הופיע  מהרה  ועד  השער,  בפעמון  צלצל  יוסף 
"גוד אפטר נון" (אחר-הצהריים טובים) בירך את שני הילדים עודו 

פותח את השער. 

"גוד אפטר נון" השיבו השניים על ברכתו. "התואיל לגשת לבית 
מסחרו של אבי, להודיע לו שאני כאן?" הוסיף חיים.

"מיד אעשה זאת." השיב הנרי. 

היו  המשפחות  שתי  פנימה.  הבית  אל  ונכנסו  לו  הודו  הילדים 
בעלות מעמד כלכלי גבוה. ובתיהן היו מהמפוארים שבעיר. הם פסעו 
המבשלת,  דינה,  טרודה  היתה  שם  למטבח.  בדרך  הרך  השטיח  על 

בהכנת ארוחת הערב. 

מקבלים  ברכתה,  על  השיבו  הם  אותם.  ברכה  ילדים".  "שלום, 
בתודה את כוסות התה החם שהגישה להם. 

"יוסף, אמך איננה בבית." עדכנה דינה. "היא יצאה לבנק ותשוב 
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בשעה הקרובה."

לעבר  ופסעו  המטבח  מן  יצאו  הם  בחדר."  אנחנו  דינה,  "תודה, 
הקומה השניה. 

פתחו  הרכות,  הכורסאות  על  מתרווחים  יוסף,  של  בחדרו  שם, 
את  ליוסף  להסביר  מנסה  חיים  בעוד  המשנה,  ספרי  את  השנים 

שהלה לא הבין בשיעור. 

"אתה ממש מורה מעולה." החמיא יוסף ל"תאומו", לאחר שהבין 
בעם  גדול  רב  להיות  עתיד  לך  שיש  בטוח  "אני  לאשורו.  הכל  את 

ישראל."

תרצה  אם  רב,  להיות  יכול  אתה  "גם  בענווה.  חייך  חיים  "אמן." 
בכך."

"אני לא בטוח." השיב יוסף. "אינני מוכשר כמוך." 

התורה."  בלימוד  להתקדם  כדי  מוכשרים  להיות  חייבים  "לא 
היו  שלא  ישראל  מגדולי  הרבה  על  סיפורים  "ישנם  חיים.  השיב 
ושקידתם  התמדתם  ובזכות  מזהירים,  כשרונות  בעלי  דווקא 
לעומת  מאד.  וחשובים  גדולים  רבנים  ולהיות  להתעלות  הצליחו 
זאת, הרבה אנשים מוכשרים, שזלזלו ולא השקיעו בלימוד התורה 
נשארו ממוצעים ומטה. כך שהכל תלוי בכח הרצון וההתמדה. אני 
סבור שיש לך הרבה כוח התמדה. אם לא תתייאש ותמשיך לרצות 

וללמוד עוד ועוד, בעזרת ה', תצליח!"

וקרוב  חבר  עם  האמת,  יוסף. "למען  'נכנע'  צודק."  אתה  "כרגיל, 
מסור כמוך, המוכן לעמוד לימיני בכל עת, לחזור ולהבהיר לי כל מה 
שלא הבנתי בתלמוד-תורה, אני בהחלט חושב שיש לי סיכוי לעתיד 

מזהיר."

"תאומים או לא?" חייך חיים קלות. 

דפיקה קלה על דלת החדר הקפיצה את השניים ממקומם. הנרי 
עמד בפתח. "חיים, מסרתי לאביך את שביקשת. הוא ביקש להודיע 
לך שלא תשוב הביתה לכשתסיים. מכיון שהוא עומד להגיע לכאן 

לתה של שעה חמש."

בעננה  להבחין  שלא  היה  יכול  לא  יוסף  תודה."  גמור,  "בסדר 
שחלפה על פניו של חיים. 

הנרי  משעזב  לבן–דודו,  ישירות  פנה  אותך?"  מטריד  "מה 
שעות  לאחר  לכאן  מגיע  שאביך  ראשונה  פעם  לא  "זו  החדר.  את 

עבודתו."

"אתה צודק." חיים חכך לרגע בדעתו. "אבל הפעם יש לי תחושה 
שמדובר במשהו שונה לחלוטין."

את  לו  חסך  חיים  אולם  ולשאול,  להמשיך  אם  התלבט  יוסף 
ההתלבטות והמשיך לדבר. 

"בימים האחרונים אבי נראה טרוד מאד. אני חש שמשהו מעיק 
על ליבו. לעיתים קרובות מדי הוא נראה לי שקוע במחשבות. פעמים 

איתו  מדבר  כשאני  רבות 
הוא  כי  לפתע  לב  שם  אני 
וכמו  לי,  מקשיב  לא  כלל 
אחרים.  בעולמות  נמצא 
מאחר  הוא  כהרגלו,  שלא 
לישון, רכון שעות רבות על 
חישובים  ועורך  נייר  דפי 
לי  יש  רבים.  וחשבונות 
העתידי  שהביקור  הרגשה 
קשור  בביתכם  היום  שלו 
יודע  אינני  כי  אף  לענין. 

כלל במה מדובר."

בשתיקה  האזין  יוסף 
לדברי חיים. 

שאין  מקווה  "אני 
במצב  בהרעה  מדובר 
הסוג  מן  משהו  או  העסק, 

אבי  את  לשאול  יכול  אינני  "אולם  חרישית.  חיים  המשיך  הזה." 
דבר וחצי דבר על הענין. אילו היה רוצה, הוא היה כבר משתף אותי 
בתקופה  בפרט  לעתים,  נוהג  הוא  הצעיר,  גילי  למרות  במחשבותיו. 
חיים  של  דבורו  והעסק..."  המסחר  בעניני  אותי  לשתף  האחרונה, 
נותר  חיים,  של  אמו  נפטרה  מאז  לכוונתו.  הבין  יוסף  לפתע.  נקטע 
אביו בודד במידה מסוימת. לכן הוא משתף מדי פעם את בנו הקטן 

בעניינים שעד עתה לא נהג כל כך לשתף אותו בהם. 

"הבה נקווה שהכל בסדר, בעזרת השם." הוא הניח יד מרגיעה על 
על  חושב  אביך  אולי  טוב.  דבר  על  שמדובר  חיים. "יתכן  של  כתפו 
הרחבת העסק, או שעסקה גדולה עומדת לפניו והוא מתלבט אם 

לגשת אליה או לא."

אין  מקום,  "מכל  קלות.  נאנח  חיים  צודק."  שאתה  מקווה  "אני 
לנו דרך לדעת במה מדובר. לא נותר לנו אלא לחכות ולראות כיצד 
אותי  לשתף  לנכון  אבי  ימצא  שאם  מאמין  אני  העניינים.  יתגלגלו 
בענין. הוא יעשה זאת. ואם לא, אני יכול רק להתפלל ולקוות שהכל 

ימשיך לזרום על מי מנוחות."

על  הנסוכה  העצבות  את  לראות  קשה  היה  ליוסף  ה'."  "בעזרת 
"רוצה  אחרים.  לאפיקים  השיחה  את  להטות  ניסה  הוא  חברו.  פני 
לראות את הבולים החדשים שהביא לי אבי אתמול מבית המסחר 

שלו?"

ידע,  ממילא,  דעתו.  את  להסיח  יוסף  של  לנסיונותיו  נענה  חיים 
לפותרה.  אפשרות  כל  לו  שאין  בחידה  עצמו  להעסיק  טעם  אין 
השניים פנו לעיין יחדיו באוסף הבולים הגדול של יוסף. מדחיקים 

לקרן זווית את המחשבות, השאלות והתהיות. 

המשך בשבוע הבא בעז"ה

המשיכו  השנים 
שהגיעו  עד  לצעוד 
משפחתו  בית  אל 

של יוסף. 

יוסף צלצל בפעמון 
מהרה  ועד  השער, 
הנרי,  הופיע 
המשרת בפתח. "גוד 
אפטר נון" בירך את 
עודו  הילדים  שני 

פותח את השער.
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מאת: ד. לאון

עֹוָלם ַאֵחר
ַרֲחֵבי  ּבְ ים  עְמּפִ ַהּקֶ ְלַאַחד  ַלע  ּקָ ּיִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ
ֻיֶחֶדת  ַהּמְ ָהֲאִויָרה  ֶאת  ד  ִמּיָ ָיחּוׁש  ָהעֹוָלם, 
ַמן  ַהּזְ ִאּלּו  ּכְ ּדֹוֶמה   . עְמּפְ ּקֶ ּבַ ֹוָרה  ַהּשׁ ֹוָנה  ְוַהּשׁ
ָרה  ּטָ ַהּמַ ׁשֶ ּכְ ׁשֹוֵבת,  ָהעֹוָלם  ֶכת,  ִמּלֶ ָעַצר 
ִלְגֹרם  ִהיא  ָהֵעיַנִים  מּול  ָהעֹוֶמֶדת  ִחיָדה  ַהּיְ

יַח. ׁשִ י ֶמֶלְך ַהּמָ ּיֹוֵתר ַנַחת רּוַח ָלַרּבִ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ

מֹוָדעֹות  רֹות  ֶעׂשְ ּבְ קֹום  ַהּמָ ט  ָ ְמֻקּשׁ ִביב  ִמּסָ
ְלִלּמּוד  ִלים  ַהַחּיָ ֶאת  עֹוְדדֹות  ַהּמְ ֲחִסיִדּיֹות 
י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ֲעָנִקּיֹות  ּוְתמּונֹות  ה,  ַעל-ּפֶ ּבְ ְנָיא  ּתַ
ֵאין  ים.  ָהַרּבִ ְנָיִנים  ַהּבִ ִקירֹות  ֶאת  אֹות  ְמַמּלְ

ָרֵאל. ן ִיׂשְ ָסֵפק, זֹו ִקְרַית ּגַ

ֵנס  ְלִהּכָ מֹו  ּכְ ֶזה  עְמּפְ  ַלּקֶ ָלבֹוא  מּוֵאל:  ׁשְ
ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ה  ַאּתָ בּוַעִים.  ׁשְ ְך  ְלֶמׁשֶ ֶבת  ְלַרּכֶ
ִביְבָך ֵאין  ר ִמּסְ ֲאׁשֶ ִעיֻלּיֹות ָהַרּבֹות, ּכַ ּפְ ָעסּוק ּבַ

ַהֲחֵבִרים  ְוָהֲאָחיֹות,  ָהַאִחים  ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת 
ר ָלעֹוָלם ַהִחיצֹון.  כּוָנה, ְוֵאין ְלָך ׁשּום ֶקׁשֶ ְ ֵמַהּשׁ
בּוַעִים ְונֹוֵתן  ְך ׁשְ ק ֵמָהעֹוָלם ְלֶמׁשֶ ה ִמְתַנּתֵ ַאּתָ

י. ָך ָלַרּבִ ּלְ ל ּכֻ ֶאת ּכָ

ֻיֶחֶדת  ַהּמְ ֵמָהֲאִויָרה  ק  ְלִהְתַנּתֵ ה  ָקׁשֶ ֶמִני: 
ְוָכל  ְיָתה,  ַהּבַ יֹום  ל  ּכָ חֹוְזִרים  ֶאְצֵלנּו  ַהּזֹאת. 
ַרק  ה  ּזֶ ׁשֶ ַלְמרֹות  ֵרד  ְלִהּפָ ה  ָקׁשֶ ֵמָחָדׁש  ַעם  ּפַ
ֵמָהעֹוָלם  ַאַחת  ַבת  ּבְ ַלֲעֹבר  ה  ָקׁשֶ ָמָחר.  ַעד 
ְגַרת  ְלׁשִ ְוַלְחֹזר   , ֶקעְמּפְ עי  ַהּדֶ ל  ׁשֶ ֻיָחד  ַהּמְ

ֲעֶמֶמת... ׁשַ לּות ַהּמְ ַהּגָ

ַקְמּפּוס  ּבְ ם  ִמְתַקּיֵ עְמּפְ  ַהּקֶ ֶאְצֵלנּו  י:  ֶמעְנּדִ
ָנה.  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ּבֹו  ֶפר  ַהּסֵ ית  ּבֵ
קֹום  ַהּמָ ל  ְמַקּבֵ עְמּפְ  ַהּקֶ יַע  ַהּגִ ּבְ ֹזאת  ַלְמרֹות 
ֻיֶחֶדת  ַהּמְ ְוָהֲאִויָרה  ְלַגְמֵרי,  ַאֶחֶרת  צּוָרה 
קֹום  ּמָ ּבַ ְועֹוד  עֹוד  ִלְהיֹות  ק  ֵחׁשֶ נּו  ּבָ נֹוֶסֶכת 

ה. ְפָלא ַהּזֶ ַהּנִ

ֶרת יֶּ ַהּסַ
הּוא  ִנְפָרד   , עְמּפְ ַלּקֶ ל  ַהַחּיָ יַע  ַהּגִ ִעם 
ה  ְחּתֹו ַהֲחָדׁשָ ּפַ ִדית ְלִמׁשְ ְחּתֹו ְוִנְכָנס ִמּיָ ּפַ ׁשְ ִמּמִ
א  ַאּבָ ֶאת  ֶרת.  ּיֶ ַהּסַ  - רֹוִבים  ַהּקְ בּוַעִים  ְ ַלּשׁ
ר  סּוִרים, ֲאׁשֶ ִדים ַהּמְ ַפּקְ א ַמְחִליִפים ַהּמְ ְוִאּמָ
ֵהֵחל  ּלֹו.  ּכֻ ַהּיֹום  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ אֹותֹו  אֹוָתם  ים  ְמַלּוִ
ּפּור  ַלּסִ ְוַעד  ּבֶֹקר,  ּבַ ֹוקֹו  ְוַהּשׁ טֹוב'  ֵמַה'ּבֶֹקר 
הּות  ְ ַהּשׁ ָנה.  ֵ ַהּשׁ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ַהּמֹוֵתַח  ַהֲחִסיִדי 
ל ַרֲחֵבי  ִאים ִמּכָ ים ַהּבָ ֶרת ִעם ֲחֵבִרים ֲחָדׁשִ ּיֶ ּסַ ּבַ
ֵאֶצל  ָארֹות  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵמַהֲחָויֹות  ַאַחת  ִהיא  ָהָאֶרץ, 
 , עְמּפְ ַהּקֶ ַאֲחֵרי  ם  ּגַ ִנים.  ׁשָ ְך  ְלֶמׁשֶ ִלים  ַהַחּיָ
ִחּיּוְך  ּבְ ִיְזּכֹר  ִמיד  ּתָ ל  ַהַחּיָ אֹות,  ַהּבָ ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ
ַהֲחֵבִרים  ְוֶאת  ּלֹו,  ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ִדים  ַפּקְ ַהּמְ ֶאת 
בּוַעִים  ְ ם ָחָוה ֶאת ַהּשׁ יר ְוִאּתָ ים אֹוָתם ִהּכִ ָהַרּבִ

ים ָהֵאּלּו. דּוׁשִ ַהּגְ

ִדים  ַפּקְ ַהּמְ ל  ׁשֶ ִסירּות  ְוַהּמְ ָאָגה  ַהּדְ ֶמִני: 

ִדים  ַפקְּ ה. ִמי ָהיּו ַהמְּ תָּ כִּ יוֵֹתר בַּ ר בְּ ֻדבָּ א ַהמְּ עְמפְּ ַלּנוֹשֵׂ ּמּוִדים, הוֵֹפְך ַהקֶּ ַנת ַהלִּ ל שְׁ ִתיָחָתּה שֶׁ ִעם פְּ
ִרים ַהַחיִָּלים ֶאת ֲחָויוֵֹתיֶהם  ְפֵניֶכם ְמַספְּ לִּ יַח שֶׁ ַרב שִׂ ? ְועוֹד • בָּ ִמְלֶחֶמת ּוָפַרְצתָּ ַח ֶאְצְלֶכם בְּ ָך? ִמי ִנצֵּ לְּ שֶׁ
ן  מּוֵאל בֶּ ִפים: שְׁ תְּ תַּ בּוַעִים ָהַאֲחרוִֹנים • ִמשְׁ שְּׁ ָחוּו בַּ ְפָלא אוֹתוֹ  עְמפְּ ַהנִּ ִמּיוֹת ְוָהרּוָחִנּיוֹת ֵמַהקֶּ שְׁ ַהגַּ
י ַלְנָדאּו –  ית, ּוֶמעְנדִּ יָתר ִעלִּ ָרֵאל' בֵּ ן ִישְׂ יי ֶקעְמפְּ 'גַּ שׂוֹן – דֵּ יַח', ֶמִני שָׂ ל ָמשִׁ ַיֲעקֹב – ֶקעְמפְּ 'אוֹרוֹ שֶׁ

ָרֵאל – אוֹר ְמַנֵחם' ְצַפת. ן ִישְׂ ֶקעְמפְּ 'גַּ
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ה  ַאּתָ ַהּיֹום.  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ אֹוִתי  ָתה  ִלּוְ י,  ּלִ ׁשֶ
ְהֶיה  ּיִ ּדֹוֵאג ְלָך ְורֹוֶצה ׁשֶ ׁש ִמי ׁשֶ ּיֵ ִמיד יֹוֵדַע ׁשֶ ּתָ
דֹוָלה  ה אֹו ּגְ ָעָיה ְקַטּנָ ל ּבְ יף ְוטֹוב. ִעם ּכָ ְלָך ּכֵ
רּו אֹוָתּה  ִמיד ִיְפּתְ ת ֲאֵליֶהם, ְוֵהם ּתָ ן ָלֶגׁשֶ ִנּתָ

ה טֹוָבה. ְמִהירּות ִעם ִחּיּוְך ּוִמּלָ ּבִ

ֲאִני  ׁשֶ ַעם  ּפַ ל  ּכָ  , עְמּפְ ַהּקֶ ַאֲחֵרי  ם  ּגַ י:  ֶמעְנּדִ
ב.  ּלֵ ּבַ ַחם  ִלי  ִנְהָיה  י,  ּלִ ׁשֶ ִדים  ַפּקְ ּמְ ּבַ ר  ִנְזּכָ
ים  ְמַלּוִ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ִמיִדית  ַהּתְ ָאָגה  ְוַהּדְ ַהִחּיּוְך 
ִמיד ֶאְזּכֹר ֶאת  ָנה, ַוֲאִני ּתָ ָ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ אֹוִתי ּבְ

ִביִלי. ׁשְ ֵהם ָעׂשּו ּבִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

ְך  ֶמׁשֶ י ּבְ ּלִ ִדים ֵהם ַההֹוִרים ׁשֶ ַפּקְ מּוֵאל: ַהּמְ ׁשְ
י,  י, ַהִחּיּוְך ַהּטֹוב ְוָהֲאִמּתִ ַחס ָהִאיׁשִ . ַהּיַ עְמּפְ ַהּקֶ
הּו  ִמיד ֵיׁש ִמיׁשֶ ּתָ חֹון ׁשֶ ּטָ ת ּבִ חּוׁשַ י ּתְ נֹוְסִכים ּבִ
ת ַהּצֶֹרךְ. ֲאִני רֹוֶאה  ִמּדַ עֹוֵזר ְותֹוֵמְך ּבְ י ׁשֶ ְלִצּדִ
ֵדי  ּכְ ִמְתרֹוְצִצים  ֵהם  ֵאיְך  ַהּיֹום  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ אֹוָתם 
ֲאֵליֶהם  ר  ִנְקׁשָ ׁש  ַמּמָ ַוֲאִני  ְליֹוֵתר,  ָלנּו  ִלְדֹאג 
עְמּפְ ָהָיה  ִסּיּום ַהּקֶ ה. ּבְ בּוַעִים ָהֵאּלֶ ְ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ
יִתי ֶאת ֶזה  ֵרד ֵמֶהם, ְוָעׂשִ ה ְלִהּפָ ִלי ְמאֹוד ָקׁשֶ

ֵעיַנִים. ָמעֹות ּבָ ׁש ִעם ּדְ ַמּמָ

ָהרּוַח ַהֲחִסיִדית
ְוכֹוֵלל  י,  ְלַמּדַ ָעמּוס  עְמּפְ  ּקֶ ּבַ ַהּיֹום  ֵסֶדר 
ּוְפִעיֻלּיֹות  ְכִנּיֹות  ּתָ ל  ׁשֶ ַרב  ִמְגָון  תֹוכֹו  ּבְ
ְמֻיֶחֶדת.  ֲחִסיִדית  רּוַח  ּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ ּכְ קֹות,  ְמַרּתְ
ל  ְמַקּבֵ ַהּכֹל  ּמּוִדים,  ַהּלִ ִפּלֹות,  ַהּתְ ִרים,  ְסּדָ ַהּמִ
ים  ִסיִסּיִ ַהּבְ ָבִרים  ַהּדְ ם  ּגַ  . עְמּפְ ּקֶ ּבַ ָחָדׁש  ֵמַמד 
ַלֲחָוָיה  הֹוְפכֹות  ְוַהְפָסקֹות,  ֲארּוחֹות  מֹו  ּכְ

ֶרת ִעם ִסיְסָמאֹות ְוִהְמנֹוִנים. ֶנְהּדֶ

ּמּוִדים  ַהּלִ ֶאת  י  ָאַהְבּתִ ְמאֹוד  ֲאִני  י:  ֶמעְנּדִ
ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ֶקת  ַרּתֶ ַהּמְ ַהחֹוֶבֶרת  ִמּתֹוְך   , עְמּפְ ּקֶ ּבַ
צּוָרה  ּבְ תּוב  ּכָ ַהֹחֶמר  ִביֵלנּו.  ׁשְ ּבִ ְמֻיָחד  ּבִ ָלאֹור 
עּור  ִ ַהּשׁ ִסּיּום  ּבְ ְוָתִמיד  ֶקת,  ּוְמַרּתֶ ֲעִליָלִתית 

יְך עֹוד ְקָצת.  ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְמׁשִ

ַהִהְמנֹוִנים  מּוֵאל:  ׁשְ
עְמּפְ ֵהם  ּקֶ יְסָמאֹות ּבַ ְוַהּסִ
ַהּסֹוֲחִפים  ָבִרים  ַהּדְ ַאַחד 
ָהַרב,  ַהּתֶֹכן  יֹוֵתר.  ּבְ
ֻיָחדֹות,  ַהּמְ ינֹות  ְנּגִ ַהּמַ
ַהּלֹוֲהִטים,  ְקָצִבים  ַהּמִ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ אֹוָתנּו  ים  ְמַלּוִ
ִרים,  ְסּדָ ּמִ ּבַ  . עְמּפְ ַהּקֶ ל  ּכָ
ֵמֲחֵמׁש  יֹוֵתר  ִעיֻלּיֹות.  ּפְ ּבַ
ּצֹוֲעִקים  ׁשֶ ִלים  ַחּיָ ֵמאֹות 
ִרים  יְסָמאֹות אֹו ׁשָ ֶאת ַהּסִ
ַהִהְמנֹוִנים,  ֶאת  ֶרֶגׁש  ּבְ
ָהֲאִויָרה  ֶאת  הֹוְפִכים 
מֹוֵצא  ֲאִני  ֶמֶלת.  ִלְמַחׁשְ
ַאֲחֵרי  ם  ּגַ ַעְצִמי  ֶאת 
ר ֶאת  עְמּפְ ְמַזְמֵזם ְוׁשָ ַהּקֶ
יְסָמאֹות.  ַהִהְמנֹוִנים ְוַהּסִ

ֶהָחָזק  ָה'ָאֵמן'  ֶמִני: 
ַמְרִעיד  ׁש  ַמּמָ ִפּלֹות  ּתְ ּבַ ׁשֶ
ה  ִפּלָ ל ּתְ ְנָין. ּכָ ל ַהּבִ ֶאת  ּכָ
ׁש.  ִמְתַרּגֵ ָהִייִתי  ֵמָחָדׁש 
ד  ּצַ ּבַ ַלֲעֹמד  ה  ָקׁשֶ
ם  ּלָ ּכֻ ָאִדיׁש,  ֵאר  ָ ּוְלִהּשׁ
ם  ּגַ ָלֲאִויָרה.  ִנְסָחִפים 
ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֹאִפי  ּבָ ׁשֶ ִלים  ַחּיָ
ִלְראֹות  ר  ֶאְפׁשָ ֵקִטים,  ׁשְ
ִעם  ַיַחד  צֹוֲעִקים  אֹוָתם 

ם. ּלָ ּכֻ

ִמְלֶחֶמת ּוָפַרְצּתָ
ים  ְמַחּכִ לֹו  ר  ֲאׁשֶ ִזי  ְרּכָ ַהּמֶ ֹאָרע  ַהּמְ ֶזהּו 
ְלָחָמה ַמְתִחיָלה  . ַהּמִ עְמּפְ ְך ַהּקֶ ֶמׁשֶ ִלים ּבְ ַהַחּיָ
דֹוָלה  ּגְ ְמִתיָחה  ֶאְמָצעּות  ּבְ ָעה,  ַהְפּתָ ּבְ ִמיד  ּתָ
ְזַמן  ּבִ ְלָחָמה.  ַהּמִ ְפִתיַחת  ּכִ ֶרֶרת  ְתּבָ ּמִ ׁשֶ
י  ּתֵ ִלׁשְ עְמּפְ  ַהּקֶ ֵלי  ַחּיָ ִקים  ִמְתַחּלְ ְלָחָמה  ַהּמִ
ָקִצין  עֹוֵמד  ם  ֹראׁשָ ּבְ ׁשֶ ּכְ דֹולֹות,  ּגְ ֻלּגֹות  ּפְ

ה. ֻלּגָ ְנִהיג ֶאת ַהּפְ ַהּמַ

ֶאת  א  ַבּטֵ ַהּמְ ְמֻיָחד  ם  ׁשֵ ֶלת  ְמַקּבֶ ה  ֻלּגָ ּפְ ל  ּכָ
ה  ֻלּגָ ּפְ ל  ּכָ ְלָחָמה  ַהּמִ ּוְבַמֲהַלְך  ּה,  ּלָ ׁשֶ ַהּתֶֹכן 
גֹות,  ֶאְמָצעּות ַהּצָ ּה ּבְ ּלָ יָרה ֶאת ַהּתֶֹכן ׁשֶ ַמְסּבִ
ִדיחֹוִנים ְועֹוד ַרְעיֹונֹות  ִסּפּוִרים, ִסיְסָמאֹות, ּבְ
ֶצֶות  ַמְחִליִטים  ְלָחָמה  ַהּמִ ִסּיּום  ּבְ ים.  ּפֹוִרּיִ
ָלה ֶאת ֵמַרב  ּבְ ּקִ ה ׁשֶ ֻלּגָ ֹוְפִטים ִמי ִהיא ַהּפְ ַהּשׁ
ה  ֻלּגָ ַהּפְ ִהיא  ְוִהיא  ימֹות,  ׂשִ ַהּמְ ַעל  ּקּוד  ַהּנִ

ַחת. ַנּצַ ַהּמְ

ים  ִזּיִ ְרּכָ ִלים ֶזהּו ַאַחד ָהֵארּוִעים ַהּמֶ ֵאֶצל ַהַחּיָ
ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ֵהם  ְלָחָמה  ַהּמִ ַמֲהַלְך  ּבְ  . עְמּפְ ּקֶ ּבַ
רֹות ׁשּורֹות  ִנים ֶעׂשְ ּנְ ק ְוַחּיּות, ְמׁשַ ֵחׁשֶ יֹוֵתר ּבְ
ֹחֶמר  ֶאת  ֶמֶרץ  ּבְ ְולֹוְמִדים  ה,  ַעל-ּפֶ ּבְ ְנָיא  ּתַ
ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ה  ֻלּגָ ַהּפְ ּתֶֹכן  ל  ׁשֶ ּמּוִדים  ַהּלִ
ִמי ָקָטן -  ּשְ י, ְוַגם ָשָכר ּגַ ִלְגרֹום ַנַחת רּוח ָלַרּבִ

ְבָטח. חֹון ַהֲחִגיִגי ַהּמֻ ּצָ ל ֶאת ַהּנִ ְלַקּבֵ

יַח,  ל ָמׁשִ אֹורֹו ׁשֶ ִאים ֶאְצֵלנּו, ּבְ מּוֵאל: ַהּנֹוׂשְ ׁשְ
ל  ַכת ָצְרַפת". ּכָ ַכת רּוְסָיה" ּו"ַמְהּפֵ ָהיּו "ַמְהּפֵ
דֹוָלה  ַהּגְ ָכה  ְהּפֵ ַהּמַ ֶאת  ְדָרֶכיָה  ּבִ ָאה  ּטְ ּבִ ה  ֻלּגָ ּפְ
ל  ׁשֶ א  ַהּנֹוׂשֵ ָכל  ּבְ ְמִדיָנָתם  ּבִ ה  ָעׂשָ י  ָהַרּבִ ׁשֶ
ּמּוִדים,  ִמיַרת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ַהִהְמנֹוִנים, ַהּלִ ׁשְ
ְוָכְך  ֵאּלּו,  ִאים  נֹוׂשְ ּבְ ָעְסקּו  ַהּכֹל  גֹות,  ַהַהּצָ
דֹולֹות  ַהּגְ כֹות  ְהּפֵ ַלּמַ ַאַחת  ַבת  ּבְ ְפנּו  ֶנְחׂשַ
ל  א ׁשֶ ָכל ַהּנֹוׂשֵ ְמִדינֹות ֵאּלּו, ּבְ ה ּבִ י ָעׂשָ ָהַרּבִ ׁשֶ

ַיֲהדּות ַוֲחִסידּות.

חיילים צעירים משננים תניא בע"פ

מצדיעים לרמטכ"ל - מסדר ב'אורו של משיח'

חיילים בקעמפ 'אור מנחם' בקראון הייטס
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ְקנּו  ִהְתַחּלַ ֶקעְמּפְ  עי  ּדֶ ּבַ ֶמִני: 
מּול  ִנים"  ַעְלּתָ "ּפְ  - ֻלּגֹות  ּפְ ֵתי  ִלׁשְ
ִמְגָון  יָרה ּבְ ה ִהְסּבִ ֻלּגָ ל ּפְ "ַלְמָדִנים". ּכָ
ֶהם ִהיא  ּלָ ֶרְך ׁשֶ ְוָקא ַהּדֶ ה ּדַ ָרִכים ָלּמָ ּדְ
ה  ּמָ ּכַ ִלְראֹות  ְמַעְנֵין  ָהָיה  כֹוָנה.  ַהּנְ
ִאים ֵאּלּו.  ִטים ּוְצָדִדים ֵיׁש ְלנֹוׂשְ ֶהּבֵ
ירּו  ִהְסּבִ ְלָחָמה  ַהּמִ ִסּיּום  ּבְ ּמּוָבן,  ּכַ
ִאים ֲחׁשּוִבים ְוֵכיַצד  ֵני ַהּנֹוׂשְ ְ ּשׁ ָלנּו ׁשֶ

ֲעבֹוַדת ה'. יֵניֶהם ּבַ ב ּבֵ ּלֵ ָצִריְך ְלׁשַ

"ֶחְזַקת  ִנְלַחְמנּו  ֲאַנְחנּו  י:  ֶמעְנּדִ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ אי"  ַוּדַ יַח  מּול "ָמׁשִ יַח"  ָמׁשִ
ּה,  ּלָ ׁשֶ ד  ַהּצַ ֶאת  יָרה  ִהְסּבִ ה  ֻלּגָ ּפְ ל  ּכָ
עֹוָלם.  ּבָ ִנְפַעל  ָבר  ּכְ הּוא  ְוֵאיְך 
ָבר ָלַמְדנּו  ּכְ ָבִרים ׁשֶ ֵאּלּו ּדְ ַלְמרֹות ׁשֶ
ְתאֹום ָזִוית  ְלנּו ּפִ ְוָגַדְלנּו ֲעֵליֶהם, ִקּבַ
ה  ַהּזֶ א  ַהּנֹוׂשֵ ל  ּכָ ַעל  ה  ֲחָדׁשָ ה  ְרִאּיָ
יו  ַחּיָ ּבְ ּוַמהּוִתי  ָחׁשּוב  ְך  ּכָ ל  ּכָ הּוא  ׁשֶ

ל ָחִסיד. ל ּכָ ׁשֶ

ַהְחָלטֹות טֹובֹות
ִלים  ַלַחּיָ יֹוֵצא  עְמּפְ  ַהּקֶ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
ַיַחד  ּוְלִהְתַוֵעד  ֶבת  ָלׁשֶ ַעם  ּפַ לֹא 
ֶזה  ִאם  ֶרת.  ּיֶ ְוַהּסַ ִדים  ַפּקְ ַהּמְ ִעם 
ֵלי  ֶדת ְלֶאָחד ֵמַחּיָ ִהְתַוֲעדּות יֹום ֻהּלֶ ּבְ
ְך  ְהּפָ ּנֶ ׁשֶ 'קּוְמִזיץ'  ֶזה  ְוִאם  ֶרת,  ּיֶ ַהּסַ
ֲחִסיִדית.  ְלִהְתַוֲעדּות  ְמִהירּות  ּבִ
ַעל  ר  ִעּקָ ּבְ ָנֹסב  ַהִהְתַוֲעֻדּיֹות  ּתֶֹכן 
ִלים ְלַמַען  ת ֵמַהַחּיָ ְדֶרׁשֶ ָהֲעבֹוָדה ַהּנִ

ה. ֻאּלָ ֵקרּוב ַהּגְ

ֶאת  ִלים  ַהַחּיָ רּו  ִיְזּכְ ִנים  ׁשָ ְלֹאֶרְך 
ֶרת  ּיֶ ַהּסַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִהְתַוֲעֻדּיֹות,  אֹוָתם 
ל  ַחּיָ ְוָכל  ְמדּוָרה  ְלאֹור  ֶבת  יֹוׁשֶ
טֹוָבה  ַהְחָלָטה  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְמַקּבֵ

ֶרְך  ּדֶ ּבַ עְמּפְ  ֵמַהּקֶ יֹוֵצא  הּוא  ּה  ִאּתָ ׁשֶ
ְלִכּבּוׁש ָהעֹוָלם.

י ִהיא  ּלִ י: ַהַהְחָלָטה ַהּטֹוָבה ׁשֶ ֶמעְנּדִ
ַעל  ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ יד יֹוֵתר ּבִ ְלַהְקּפִ
ֲעֵיִפים  ׁשֶ ם ּכְ ּדּור. ּגַ ה ִמּתֹוְך ַהּסִ ּטָ ַהּמִ
תֹוְך  ּבְ ִנְמָצִאים  ָבר  ּכְ ּוְבָטעּות  ְמאֹוד 
ר, ְויֹוֵצא  ה, ֲאִני לֹא ְמַוּתֵ ה ַהַחּמָ ּטָ ַהּמִ

ְוָקא ִמּתֹוְך ִסּדּור. ַהחּוָצה ִלְקֹרא ּדַ

ַנע ְלַגְמֵרי  י ְלִהּמָ ֶמִני: ֲאִני ֶהְחַלְטּתִ
ֶזה  "ץ.  ַ ַהּשׁ ֲחָזַרת  ְזַמן  ּבִ ּבּוִרים  ִמּדִ
ָבִרים  י ִלְפָעִמים ֵיׁש ּדְ ה, ּכִ ְמאֹוד ָקׁשֶ
ר,  ִבים ְלַדּבֵ ׁש ַחּיָ ּמָ ּמַ חּוִפים ׁשֶ ְמאֹוד ּדְ
ק  ִמְתַאּפֵ ֲאִני  ֹזאת  ַלְמרֹות  ֲאָבל 

ךְ. ּבּוִרים ְלַאַחר ּכָ ְוׁשֹוֵמר ֶאת ַהּדִ

י  ּלִ ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ַהַהְחָלָטה  מּוֵאל:  ׁשְ
"ת  ַהִחּתַ ִלּמּוד  ַעל  יד  ְלַהְקּפִ ִהיא 
ם ִאם ֵיׁש  . ּגַ עְמּפְ ּקֶ מֹו ּבַ ב, ּכְ ָכל ַמּצָ ּבְ
ָלחּוץ,  ְמאֹוד  ַהּיֹום  ֶדר  ּסֵ ׁשֶ אֹו  ִטּיּול 
ֲאִני  ִרים.  ְמַוּתְ לֹא  "ת  ִחּתַ ִלּמּוד  ַעל 
ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאָבל  ה,  ָקׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ יֹוֵדַע 
ּכֹחֹות  ל  ְמַקּבֵ ֲאִני  ד,  ַפּקֵ ַהּמְ ִלי 
ַאְצִליַח  ׁשֶ אי  ּוַוּדַ י  ֵמָהַרּבִ ְמֻיָחִדים 

ֶזה. ַלֲעֹמד ּבָ

ִלים ְלהֹודֹות  ים ַהַחּיָ ׁשִ ְלִסּיּום, ְמַבּקְ
ַהְצָלַחת  ְלַמַען  ֲעלּו  ּפָ ׁשֶ ֵאּלּו  ְלָכל 
ל  ַחּיָ ְלָכל  ּוַמְמִליִצים  ים,  עְמּפִ ַהּקֶ
ֻיֶחֶדת  ַהּמְ ַהֲחָוָיה  ַעל  ר  ְלַוּתֵ ּלֹא  ׁשֶ
ְך  ַהּזֹאת ַהּנֹוֶתֶנת ֶאת אֹותֹוֶתיָה ְלֶמׁשֶ
ִיץ  ּקַ ּבַ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶעְזַרת  ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ
ִזי  ְרּכָ עְמּפְ ַהּמֶ ּקֶ נּו ּבַ ּלָ א, ִנְתַאֵחד ּכֻ ַהּבָ

י. ִליׁשִ ְ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ

פעילות קבוצתית ב'גן ישראל צפת'

נפש בריאה בגוף בריא - טיול בנהר הירדן

השיעור היומי בקעמפ אורו של משיח
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איור: לאה

מדור זה מופיע פעם בשבועיים. ניתן לשלוח ציורים, סיפורים, שירים, בדיחות - ובקיצור: 
כל מה שתרצו. יצירות נבחרות נפרסם בעז"ה בגליונות הבאים.

הגדי מלך הנמרים
מאת: שלומי כהן, נצרת עילית

גדי אחד החליט לטייל בעולם ונסע לספארי שבאפריקה.
באחד מימי הטיול הוא הלך לאיבוד, ובדרכו הוא הבחין לפתע בנמר שרץ לכיוונו כדי לטרוף 
אותו. הוא חשב במהירות מה לעשות. לפתע עיניו הבחינו בעצמות על האדמה. הגדי התיישב 
לידן עם הגב לנמר, תפס עצם בפה, ושהנמר התקרב אמר לעצמו בקול: "זה היה נמר ממש 

טעים, מענין אם יש עוד כאלה נמרים טעימים באזור..."
כששמע הנמר את הגדי, הוא עצר, הביט בו באימה וחשב לעצמו: "זה היה קרוב. הגדי הזה 

כמעט אכל אותי", אחר הסתובב והלך משם בזחילה.
הקוף שישב על העץ מעל וראה הכל, החליט שזו הזדמנות טובה בשבילו להתחנף אל הנמר. 

הוא רדף אחרי הנמר וסיפר לו שהגדי עשה ממנו צחוק.
הנמר התעצבן ואמר לקוף: "שב על הגב שלי ובוא תראה מה אני יעשה לגדי החוצפן!!!"

הגדי, שעוד לא הספיק להירגע, ראה מרחוק את הנמר רץ לכיוונו עם הקוף על גבו. במקום 
לברוח, החליט שוב להתישב עם הגב כלפי תוקפיו. שניה לפני שהנמר הגיע אליו, אמר הגדי 

בקול: "איפה הקוף המעצבן הזה?! כבר לפני חצי שעה ביקשתי ממנו שיביא עוד נמר..."

מאת בת-שבע אלישביץ 
 כתה ד' בי"ס חב"ד ק. גת

דרגת טוראי 

הנמרים מלך הגדי

משוגע באמת?

מאת: לאה'לה נ., כפר חב"ד

המפקח על בית המשוגעים, החליט לעשות 

בדיקה בכל בתי המשוגעים, לראות האם לא 

נכנס אדם נורמלי בטעות לבית המשוגעים.

נכנס המפקח לבית משוגעים אחד ואמר למנהל: 'לך 

לטבח תגיד לו שהיום יניח על השולחן סכו"מ וצלחת 

לכל אחד אך בלי אוכל'!

הגיע זמן האוכל, כולם מתיישבים ומתחילים 'לאכול' 

רק אחד בסוף החדר יושב ולא אוכל, אומר 

המפקח למנהל: 'הנה הוא לא משוגע...'

שאלו המנהל: 'אדוני למה אתה לא אוכל'?

עונה לו המשוגע אני מחכה שהאוכל 

יתקרר...

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

מאת: אברימי ג.

פתרון השעשועון מזכה אתכם ב 2 נקודות במסלול הדרגות של תנועת הנוער 'צבאות השם בארה"ק'
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מאת: אברימי ג.
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פרשת שופטים עוסקת ברובה במשפטים ודינים 
בנושאים שונים, מה מותר לעשות ומה אסור.

את הפסוקים שלפניכם העתקנו כמעט במדויק, אך 
משמעותם כמעט ונהפכה ח"ו כיון שהמילה "לא" 

התבלבלה וקפצה ממקום למקום ללא שליטה.

עיינו בפסוקים שלפניכם ומצאו את מקומה המדוייק 
של התיבה "לא", לסיום: האם ישנם מילים לא 

מיותרות? שלחו לנו כמה ובאיזה פסוקים.

כן
ה

עיינ

ולא

פתרונות לשעשועון מגיליון 161 – צבעי חשבון:
החל מראש חודש אלול מתחילים לתקוע בשופר. הקשר: "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו?"

יר  ט, ַתּכִ ּפָ ה ִמׁשְ ַתּטֶ
י  ח ׁשַֹחד ּכִ ִנים ְוִתּקַ ּפָ
ר ֵעיֵני  ַֹחד לֹא ְיַעּוֵ ַהּשׁ
ף  ֲחָכִמים, ולֹא יַסּלֵ

יִקם ְבֵרי ַצּדִ ּדִ

ְרּדֹף  ֶצֶדק ֶצֶדק לֹא ּתִ
ּתָ  ְחֶיה ְוָיַרׁשְ ְלַמַען ּתִ
ר ה'  ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ֱא-לֶֹקיָך לֹא ֹנֵתן ָלךְ.

ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו 
ִקי  ּוִבַעְרּתָ ַדם ַהּנָ
ָרֵאל ְוטֹוב ָלְך ׂשְ ִמּיִ

ה ּלֹו סּוִסים  ַרק ַיְרּבֶ
יב ֶאת ָהָעם  ְוָיׁשִ
ִמְצַרְיָמה ְלַמַען 

ַהְרּבֹות סּוס וה' לֹא 
ָאַמר ָלֶכם תִֹספּון 

ה עֹוד ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ָלׁשּוב ּבַ

ַנִים ֵעִדים  י ׁשְ ַעל-ּפִ
ה ֵעִדים לֹא  לֹׁשָ אֹו ׁשְ
ת יּוַמת ַעל- יּוַמת ַהּמֵ

י ֵעד ֶאָחד ּפִ

ם  ַבֵער ַהּדָ ה לֹא ּתְ ְוַאּתָ
י  ָך  ּכִ ְרּבֶ ִקי ִמּקִ ַהּנָ

ֵעיֵני  ר ּבְ ׁשָ ה ַהּיָ ַתֲעׂשֶ
ה'

ים ָעֶליָך ֶמֶלְך  ׂשִ ר לֹא ִיְבַחר ה' ׂשֹום ּתָ ֶרב ֲאׁשֶ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֱא-לֶֹקיָך ּבֹו ִמּקֶ ׂשִ ר ָאִחיָך הּואתּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ַאֶחיָך ּתָ ָנְכִרי ֲאׁשֶ

ָך ֵמַאֶחיָך  ְרּבְ ֹמִני לֹא ָיִקים ְלָך ָנִביא ִמּקִ ָמעּוןה' ֱא-לֶֹקיָך ֵאָליו לֹא ּכָ ׁשְ ּתִ

     
     
     

  
     
     
     

  
     
     
     

     
     
     

  
     
     
     

  
     
     
     

  

10



EEss tthheerr ’’ ss   PPaarr ttyy   GGrr ii ll ll
463 Albany Avenue Brooklyn,  NY 11213 718-735-4343

CATERING ON OR OFF THE PREMISES
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SHLUCHIM; SPECIAL RATES FOR
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UNDER THE SUPERVISION OF THE
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The lively dancing, the
enthusiasm and simcha of these
simple Chassidim, the pleasure
and satisfaction that shone on
their weather-beaten faces, made a
great impression on the Chassidim
who stood off to the side and
watched them.

“What do you say about
Nachum the wagon driver’s ‘And
He gave us a Torah of Truth?’
asked R’ Isaac of Homil of R’
Hillel of Paritch. “Even my uncle,
the Talmudic genius Rabbi Zemel
Stutzker never said ‘and He gave
us a Torah of Truth’ with such
joy.”

“And what do you think,”
asked R’ Hillel, “about the uplifted
spirit of Sholom’ke the leather
worker and Sholom the
shoemaker’s ‘and everlasting life
He implanted within us?’ Even
Rothschild doesn’t have such an

uplift of spirit from his wealth!”
R’ Isaac of Homil said, “This

dance with ‘and He gave us the
Torah of Truth and everlasting life
He implanted within us’ will bring
these simple people to the finest
and nicest places. When Moshiach
comes and the dead will come to
life, the holy Avos will get up, the
Shvatim, Moshe and Aharon, the
Prophets, the Tannaim and the
Amoraim, together with Geonim
and Tzaddikim of all the
generations, and all of them will
delight with these simple people.
To them, the letters of the Torah
are ‘the Torah of Truth,’ without
their even knowing the meaning,
and a Chassidic dance after a
d’var Torah permeated with fear
of heaven is their ‘everlasting
life.’”

Thus, with his gift of speech
and his rare ability to describe

things vividly, R’ Yitzchok Isaac
described the era of the coming of
Moshiach and the Resurrection of
the Dead, how the simple Jews,
baalei mesirus nefesh, will earn
the admiration of our great
ancestors.

“The first dance,” said R’
Isaac, “will be danced by Moshe
Rabbeinu along with them because
the holy Torah rests on them and
not on the geniuses who are
mechadesh chiddushim. And the
real dance will be danced by
Dovid HaMelech with these
simple people who recite
T’hillim.”

(Based on a letter of the Rebbe Rayatz, vol. 6)

Ai, the outstanding geonim of
Lubavitch were envious of
Sholom’ke the leather worker and
Sholom the shoemaker. That was
Lubavitch …


