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ישנם הטוענים: הכרזה זו - "לאלתר לתשובה 

לאלתר לגאולה" - היתה לפני כמה וכמה שנים, 

ואף-על-פי-כן "עדיין לא בא", ואם-כן, הפירוש 

ד"לאלתר לגאולה" אינו מוכרח להיות באופן 

דתיכף ומיד ממש! • ובכן, כל אלו שטוענים 

טענה זו - הם "שלוחיו" של ה"מלך זקן וכסיל" 

אשר מתלבש בדבריהם... • משיחת ש"פ פנחס, 

מבה"ח מנחם אב ה'תשמ"ה – בלתי מוגה

"לאלתר לגאולה" פירושו 
"תיכף ומיד ממש"

תוכנו של חודש
מנחם-אב - הגאולה

. . הנה, נוסף על האמור לעיל אודות 
דחודש  והנתינת-כח  והשייכות  הקשר 
דשבת- להתוועדות  בנוגע  הגאולה 

גם  ישנו   – מנחם-אב  חודש  מברכים 
של  מגאולתו  ונתינת-כח  ושייכות  קשר 
בנוגע  תמוז  בחודש  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
לכללות הענין והעבודה דשבת-מברכים 
חודש מנחם-אב, המשכת ברכה לחודש 

מנחם-אב:

איתא   – אב  חודש  של  ענינו  אודות 
אריה  במזל  אריה  "עלה  בילקוט: 
זה  אריה  עלה  אריאל.  את  והחריב 
מסובכו,  ארי  עלה  דכתיב  נבוכדנאצר, 
במזל אריה – עד גלות ירושלים בחודש 
אריאל  הוי   – אריאל  והחריב  החמישי, 
אריאל קרית חנה דוד". והכוונה בזה – 
"על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה 
אריאל. יבוא אריה – זה הקב"ה, דכתיב 
ביה אריה שאג מי לא יירא. במזל אריה 
אריאל  ויבנה  לששון,  אבלם  והפכתי   –
– בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס".

"מנחם- חודש  של  שתוכנו  ונמצא, 
אריה  "יבוא  הגאולה,  ענין   – הוא  אב" 
גאולה  אריאל",  ויבנה  אריה  במזל 
משיח  על-ידי  והשלימה  האמיתית 

צדקנו.

הברכה  גם  הרי  שכן,  ומכיון 
שנמשכת בשבת-קודש מברכים-החודש 
הגאולה,  לענין  בנוגע  היא –  מנחם-אב, 
בהתאם לתוכנו המיוחד דחודש מנחם-

אב, שיתהפך "לששון ולשמחה לישועה 
ולנחמה".

הקשר דחודש תמוז
וחודש מנחם-אב

והשייכות  הקשר  מובן  ועל-פי-זה 
דורנו  נשיא  של  דגאולתו  והנתינת-כח 
מתברך  שממנו  החודש   – תמוז  בחודש 

חודש מנחם-אב:

עניני  שכל  ידוע  הרי   – לראש  לכל 
נקראים  שלכן  לזה,  זה  שייכים  גאולה 
("שם  "גאולה"   – שם  באותו  כולם 
אמורים  הדברים  ואם  עלה").  גאולה 
איש  של  גאולה  גם  גאולה,  לכל  בנוגע 

בנוגע  וכמה  כמה  אחת  על  הרי  פרטי, 
לגאולה של נשיא הדור. 

ועוד – וגם זה עיקר: עיקר עבודתו 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של 
הגאולה,  את  ולמהר  לקרב   – היא 
ב"קול-קורא":  ופירסם  שהכריז  כפי 

"לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה".

דחודש  שהגאולה  מובן,  ומזה 
כל  אשר  הדור  נשיא  של  גאולה  תמוז, 
עבודתו היתה בענין ד"לאלתר לגאולה" 
את  למהר  ונתינת-כח  הכנה  מהווה   –
שתהיה  מנחם-אב  דחודש  הגאולה 

באופן ד"לאלתר", תיכף ומיד ממש.

ד"לאלתר  הענין  שגם  להוסיף,  ויש 
לענין  ההקדמה  שזוהי   – לתשובה" 
הוא  אף  שייך   – לגאולה"  ד"לאלתר 

לחודש מנחם-אב:

 – הוא  מנחם-אב  חודש  של  מזלו 
לא  מי  שאג  ש"אריה  וידוע  "אריה". 
יירא" – ראשי-תיבות אלול ראש-השנה 
יום הכפורים הושענא-רבה, שתוכנם – 

כל הדרגות דעבודת התשובה.

התשובה  עבודת  שהקדמת  ונמצא, 

לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה

נו
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8   • כ' תמוז ה‘תשע“א

דבר מלכות
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הכפורים  יום  ראש-השנה,  דאלול, 
והושענא-רבה, לחודש מנחם-אב שמזלו 
לתשובה",  "לאלתר   – תוכנה  "אריה", 
אשר על-ידי-זה זוכים תיכף ומיד לענין 

הגאולה – "לאלתר לגאולה".

נשיא הדור אינו ענין
של עבר ח"ו

ומכיון דאתינן להכי – יש להבהיר, 
גאולתו  הדור,  נשיא  של  השייכות  אשר 
דשבת- לעובדה  וכו',  תמוז  בחודש 

אינה  השתא,  מנחם-אב  חודש  מברכים 
רק כתוצאה מפעולתו בעבר, כי אם גם 

באופן של פעולה בהוה, וגם בעתיד:

אף  בחיים  זרעו  "מה  חז"ל:  אמרו 
ישנה  עתה  שגם  כלומר,  בחיים",  הוא 
שהיתה  כמו  דורנו  נשיא  של  פעולתו 

בחיים חיותו בעלמא דין.

שרואים  כאלו  שישנם  [ולהוסיף, 
מו"ח  כ"ק  של  פעולתו  את  במוחש 
בעניניהם  דורנו,  נשיא  אדמו"ר 
הפרטיים, הן בענינים גשמיים – הצלחה 
בענינים  והן  וכיו"ב,  מסחר,  בעניני 
הרהורי  חלומות,  עניני   – רוחניים 
וכיו"ב,  לפתע,  להם  שנופלים  תשובה 
אשר כל ענינים אלו הם פעולתו של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

יודע   – כו'  תשובה  להרהורי  בנוגע 
בלקוטי- שכתוב  מה  אמנם  הוא 

על  שמכרזת  הבת-קול  בענין  תורה 
לכך  הסיבה  שזוהי  כו',  התשובה  ענין 
ללא  תשובה  הרהורי  לאדם  שנופלים 
אף-על-פי-כן,  אבל  מוקדמת;  הכנה  כל 
הרהורי  להם  נופלים  שלא  רבים  ישנם 
רק  לא  נפל   – אצלו  ואילו  כלל,  תשובה 
הרהורי  ב'  אלא  אחד,  תשובה  הרהור 

תשובה!

מוח  שיש  מי  כל  הרי  שכן,  ומכיון 
שאין  בפשטות  ומבין  יודע  בקדקדו 
פסק-דין  על-פי  ובפרט  "מקרה",  זה 
 – דתורה  בנגלה  פסק-דין   – הרמב"ם 
עד כמה מושלל הענין ד"נקרה נקרית", 
אלא ודאי שהסיבה לכך היא – פעולתו 

של נשיא דורנו.

ענינים  לשאר  בנוגע  ועל-דרך-זה 
כיוצא-בזה – שבהם רואים במוחש את 

פעולתו של נשיא דורנו.

זאת  רואים  שאינם  אלו  ואפילו 
שבודאי  ויודעים  מבינים   – במוחש 
את  בראותם  שכן,  זו,  פעולה  קיימת 
בחיים",  "זרעו  וחסידיו,  תלמידיו 

יודעים "שהוא בחיים"].

ומזה מובן גם בנוגע לנתינת-כח בכל 
הקשור לעבודה דקירוב הגאולה – שאין 
זה תוצאה מפעולתו בעבר, כי אם באופן 
הכרזתו  ובפשטות:  בהוה,  פעולה  של 
לתשובה  "לאלתר  הגאולה  בעל  של 
ונתפרסמה  נדפסה   – לגאולה"  לאלתר 
במכתב- חב"ד"  חסידי  "אגודת  על-ידי 
והולכת  והקדושה",  ד"הקריאה  עת 
עד   – עוז  וביתר  שאת  ביתר   – ונמשכת 
אף  בחיים  זרעו  "מה  שכן,  הזה,  היום 

הוא בחיים", עד ביאת גואל צדק.

וענין זה בא לידי ביטוי גם בבקשה 
 – ובהדגשה  נַאו",  "משיח  ובצעקה 
"נַאו", בשפת המדינה דוקא, כדי לשלול 
קא-סלקא-דעתך שענין זה שייך לדרגא 
מדגישים  ולכן  דוקא,  קודש"  ד"לשון 
בשפת  מלכתחילה  זאת  ואומרים 
 – (ואדרבה  נַאו"  "משיח   – המדינה 

יתרון האור מן החושך).

שיפעלו  לאחרי  שגם  אלא  עוד,  ולא 

תהיה  אז  גם   – העתידה  הגאולה  את 
נשיאותו בכל התוקף כו'.

גם לאחר ביאת משיח יהיה 
אצל משה רבינו ענין הנשיאות

דהנה, בנוגע לענין ה"נשיאות" דכל 
הראשון,  מהנשיא  החל  ישראל,  נשיאי 
ישראל  נשיאי  שאר  כל  וכן  רבינו,  משה 
אדמו"ר  מו"ח  לכ"ק  עד  הדורות,  בכל 
נשיא דורנו – מתעוררת שאלה: באיזה 
ביאת  לאחרי  נשיאותם  תהיה  אופן 
נשיא  עבדי  "דוד  כאשר  צדקנו,  משיח 
למשה  בנוגע   – ולדוגמא  לעולם".  להם 
אופן  באיזה  הראשון:  הנשיא  רבינו, 
תהי' נשיאותו כאשר הנשיא יהיה משיח 
יהודה,  משבט  שהוא  דוד  מזרע  צדקנו, 

ואילו משה רבינו הוא משבט לוי!

מובן וגם פשוט שביאת משיח צדקנו 
של  בדרגתם  ח"ו,  ירידה,  תפעל  לא 
משיח  ביאת  ואדרבה:  ישראל,  נשיאי 
תפעל עילוי בכל הענינים שבעולם, ועל-

בני-ישראל,  אצל   – אחת-כמה-וכמה 

נשיאי  אצל   – ועל-אחת-כמה-וכמה 
ישראל!

אודות  מדובר  כאשר   – ובפרט 
נשיאותו של משה רבינו:

 – התורה  מקבל  הוא  רבינו  משה 
"משה קבל תורה מסיני" (כפי שאומרים 
בפרק דשבת זו). כלומר, למרות שלימוד 
אצל  מתן-תורה,  לפני  גם  הי'  התורה 
כל  ואצל  האבות,  אצל  הראשון,  אדם 
מכל- במצרים,  בהיותם  גם  בני-ישראל 

 – היא  דתורה  המעלה  עיקר  מקום 
"משה קבל תורה מסיני".

בתור  רבינו  משה  של  מעלתו  והנה, 
לזמן  בנוגע  גם   – היא  התורה  מקבל 
כידוע  צדקנו,  משיח  ביאת  שלאחרי 
חד- ענין  הוא  שמתן-תורה  הפתגם 

מתן-תורה,  הפעם  עוד  יהיה  ולא  פעמי, 
שלפני  לזמן  ביחס  (אינו  בזה  שהחידוש 
קא-משמע-לן?!  דמאי  מתן-תורה, 
לבוא,  דלעתיד  לזמן  ביחס   – אם)  כי 

היינו, אף-על-פי ש"תורה חדשה מאיתי 
תצא", מכל-מקום, לא יהיה עוד הפעם 

מתן-תורה.

ומכיון שמעלת "כתר תורה" גדולה 
יותר מ"כתר מלכות" (מלכות דוד), ולא 
מלכות"  ד"כתר  הענין  שכל  אלא  עוד, 
אינו אלא על-ידי "כתר תורה", שנאמר 
ימלוכו  מלכים  התורה)  (על-ידי  "בי 
ישורו"  שרים  בי  צדק  יחקקו  ורוזנים 
לבוא  שלעתיד  יתכן  שלא  מובן  הרי   –
יהיה גרעון ח"ו במעלת הנשיאות דמשה 

רבינו מפני נשיאותו של משיח צדקנו!

משיח  ביאת  לאחרי  שגם  ונמצא, 
משה  אצל  הנשיאות  מעלת  תהי'  צדקנו 
נשיאי  כל  אצל  ועל-דרך-זה  רבינו, 
ישראל, ואדרבה – באופן נעלה יותר כו'.

הוכחה מנגלה דתורה
שגם   – לכך  הוכחה  להביא  ויש 
אצל  יהיה  צדקנו  משיח  ביאת  לאחרי 
נגלה  על-פי  הנשיאות  ענין  רבינו  משה 

דתורה:


זו  בשנה  ובפרט  מנחם-אב,  מברכים  בשבת  בעמדנו 

בענין  היא  העבודה  עיקר  הרי   - פינחס  בפרשת  שקביעותו 

שתכליתן  העבודה  עניני  בכל  להוסיף  כלומר,  הגאולה, 

ומטרתן לקרב ולמהר עוד יותר את הגאולה

 גיליון מס‘ 796 •   9
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 – גו'"  עם  ראשי  "ויתא  הפסוק  על 
למשה  הקב"ה  לו  "אמר  חז"ל:  דרשו 
אם נקבר אתה אצלם במדבר, הן באים 
שנאמר  בראשם,  בא  ואתה  בזכותך, 
עם",  ראשי  ויתא  וגו'  לו  ראשית  וירא 

"שיבוא בראש העם לעתיד".

כאשר  לבוא  שלעתיד  מוכח,  ומזה 
רבינו  משה  של  דורו  מדבר,  מתי  יקומו 
 – מדבר  דמתי  המעלה  גודל  [כידוע 
כמאן  ודמו   .  . דמדבר  מתי  לך  "אחוי 
כשתויי  צהובות  "בפנים  דמיבסמי", 
ש"שתויי  מקומות  בכמה  ומבואר  יין", 
בהשגת  מעלתם  גודל  על  מורה  יין" 
יצא  יין  "נכנס   – דתורה  ורזין  סודות 
הענין  נעשה  מזה  וכתוצאה  סוד", 
ד"פנים צהובות" – "חכמת אדם תאיר 
בראשם,  רבינו  משה  יבוא  אזי  פניו"] – 

בתור נשיא ורועה ישראל. 

שכתוב  ממה  גם  משמע  [וכן 
(כפי  בדור"  אקוט  שנה  "ארבעים 
כפירוש   – שבת)  בקבלת  שאומרים 
"ימות  המשיח,  ימות  על  דקאי  הגמרא 

ארבעים  שנאמר  שנה,  ארבעים  המשיח 
ישראל  "אקח  בדור",  אקוט  שנה 
ואמלוך עליהם", וביחד עם זה, "פשטיה 

דקרא מיהא גבי מתי מדבר"].

נשיאי  לכל  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
כ"ק   – ובמיוחד  ודור,  דור  בכל  ישראל 
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שכן, מבואר 
דרא  האחרון,  שדור  האריז"ל  בכתבי 
דדור  הגלגול  הוא  זה,  דורנו  דמשיחא, 
שגם   – רבינו  משה  של  דורו  המדבר, 
לאחרי ביאת משיח צדקנו תהיה אצלם 
מעלת  דורנו)  נשיא  אצל   – (ובמיוחד 

הנשיאות.

עיקר העבודה כעת - ענין הגאולה
מובן,  לעיל,  האמור  על-פי   .  .
מנחם-אב  מברכים  בשבת  שבעמדנו 
דנשיא  דגאולה  הנתינת-כח  (לאחרי 
זו  בשנה  ובפרט  תמוז),  בחודש  דורנו 
עיקר  הרי   – פינחס  בפרשת  שקביעותו 

כלומר,  הגאולה,  בענין  היא  העבודה 
שתכליתן  העבודה  עניני  בכל  להוסיף 
את  יותר  עוד  ולמהר  לקרב  ומטרתן 
הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח 
"לאלתר  ומיד,  תיכף  שתהי'  צדקנו, 

לגאולה" ויתירה מזה – "נַאו".

אמנם, כאן באים אלו אשר "תואנה 
מבקשים",  הם  ו"טענה  מבקשים",  הם 
וטוענים: הכרזה זו – "לאלתר לתשובה 
כמה  לפני  היתה   – לגאולה"  לאלתר 
"עדיין  ואף-על-פי-כן  שנים,  וכמה 
ד"לאלתר  הפירוש  ואם-כן,  בא",  לא 
באופן  להיות  מוכרח  אינו  לגאולה" 

דתיכף ומיד ממש!

של  טענתו  היא  זו  טענה  ובכן, 
שטוענים  אלו  וכל  וכסיל",  זקן  ה"מלך 
טענה זו – הם "שלוחיו" של ה"מלך זקן 
ועל- בדבריהם...  מתלבש  אשר  וכסיל" 
זאת  טוענים  כאשר  אחת-כמה-וכמה 
מתוך "געשמַאק", רחמנא ליצלן – שאז, 
ה"חורבן" ד"עולם קטן זה האדם" הוא 

באופן חמור ביותר!

תיכף   – פירושו  לגאולה"  "לאלתר 
היתה  שזו  ופשיטא,  ממש,  ומיד 
בשעתו  בהכריזו  דורנו  נשיא  של  כוונתו 
לגאולה",  לאלתר  לתשובה  "לאלתר 
זכינו  לא  הרבים  שבעוונותינו  אלא 

לכך...

ולכן, גם לאחרי שעברה שנה שלימה 
"לאלתר  דורנו  נשיא  שהכריז  מאז 
לתשובה לאלתר לגאולה", ועדיין לא בא 
– המשיך להכריז ולפרסם שצריך להיות 
"לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", וכן 
כמה  שעברו  לאחרי  להכריז  המשיך 
ממש!  "לאלתר"   – ובהדגשה  שנים, 
צריך  לזה  שבהקדמה  הטוענים  ולאלו 
להיות ענין התשובה, "לאלתר לתשובה 
הרי   – לגאולה"  לאלתר  (ועל-ידי-זה) 

המענה לזה בפשטות:

עבודה  אינה   – התשובה  עבודת 
כדברי  אלא  כו',  זמן  משך  הדורשת 
חדא",  וברגע  חדא  "בשעתא  הזהר: 

ברגע כמימרא!

אמנם,  הוא,  התשובה  עבודת  תוכן 
שמקבל על עצמו קיום כל עניני התורה 
כאן  אין  אף-על-פי-כן,  אבל  ומצוותיה, 
פרטים,  לתרי"ג  התחלקות  של  ענין 
לשני  לא  ואפילו  התורה,  מצוות  תרי"ג 
פרטים, כי אם נקודה אחת בלבד, שלכן 
אינה מוגבלת בזמן, כי אם בשעתא חדא 

וברגע חדא.

ומצינו זאת (לא רק בזהר, אלא) גם 
בנגלה דתורה – בנוגע להלכה בפועל:

מנת  על  האשה  את  "המקדש 
 – גמור  רשע  אפילו  (גמור),  צדיק  שאני 
מקודשת, שמא הרהר תשובה", ונמצא, 
דבר   – בלבד  תשובה  הרהור  שעל-ידי 
נעשה   – כמימרא  ברגע  להיות  שיכול 

מ"רשע גמור" "צדיק גמור".

אלא  אינם  אלו  קידושין  אמנם, 
בבירור  יודעים  שאין  מכיון  מספק, 
ובלשון  תשובה,  עשה  שאכן  ובוודאות 
אבל  תשובה";  הרהר  "שמא  הגמרא: 
ובוודאות  בבירור  יודעים  היו  אילו 
ודאי  זו  הרי   – תשובה"  ש"הרהר 
עוד,  ולא  גמורים,  קידושין  מקודשת, 
ובני  בנים  נולדים  מזה  שכתוצאה  אלא 
בנים כו', אשר בהם ועל ידם נעשה ענין 

ה"מרכבה" להקב"ה בעולם!

נוגע  שבהם  ענינים  ישנם  כלומר: 
אינם  אשר  מטה,  של  בבית-דין  הבירור 
אם  יהודי,  של  בלבו  נעשה  מה  יודעים 
 – בנידון-דידן  אבל  כו';  תשובה  הרהר 
כי  מטה,  של  דבית-דין  הבירור  נוגע  לא 
כפי  תשובה,  שהרהר  העובדה  עצם  אם 
שיודע בעצמו, וגלוי וידוע אצל הקב"ה.

ונמצא, שהענין ד"לאלתר לתשובה" 
הגאולה  שתהיה  וכלל  כלל  מעכב  אינו 
שהרי   – לגאולה"  ומיד, "לאלתר  תיכף 
תשובה  להרהר  יכול  ומצב  מעמד  בכל 
שום  ואין  חדא,  וברגע  חדא  בשעתא 
הגבלה בדבר – אפילו לפני נטילת-ידים, 
[ויתירה  אני"  "מודה  אמירת  על-דרך 
כמה  ישנם  אני"  באמירת "מודה  מזה: 
מה-שאין- כו',  פרטים  וכמה  תיבות 

ברגע  להיות  שיכול  תשובה,  הרהור  כן 
הענין  נעשה   – ואז  ממש],  כמימרא 

ד"לאלתר לגאולה", תיכף ומיד ממש!

ליהודי הכוח לפעול בכל העולם
זה  שענין  לטעון  יכול  עדיין  אמנם, 
אינו אלא בנוגע לעצמו בלבד, ומה שייך 

זה לפעולת הגאולה בעולם כולו?!

ובכן, ישנו פסק-דין מפורש ברמב"ם 
שעל-ידי "מצוה אחת", במעשה, בדיבור 


דורנו  נשיא  שהכריז  מאז  שלימה  שנה  שעברה  לאחרי  גם 

"לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", ועדיין לא בא - המשיך 

לאלתר  לתשובה  "לאלתר  להיות  שצריך  ולפרסם  להכריז 

לגאולה", ובהדגשה - "לאלתר" ממש!
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 דבר מלכות

Mas797_A.indd   10Mas797_A.indd   10 7/25/2011   5:28:34 PM7/25/2011   5:28:34 PM



עצמו  את  "הכריע  במחשבה,  ואפילו 
לו  וגרם  זכות  לכף  כולו  העולם  כל  ואת 

ולהם תשועה והצלה"!

בשמעו  הנה   – "בעל-נגלה"  בהיותו 
שזהו פסק-דין ברמב"ם, הרי אף שאינו 
מכל- כו',  קושיות  לו  ויש  זאת,  מבין 

מקום, אין לו ברירה אלא "לקבל" את 
דברי הרמב"ם!...

אלו  שקושיות  לדעת  עליו  ובכלל, 
מ"עץ  לא  כלומר,  דרע",  מ"סטרא  הם 
הדעת", שכן, אף שנקרא "אילנא דטוב 
זה  אין   – ורע")  טוב  הדעת  ("עץ  ורע" 
אלא "מצד הקליפות נאחזות בו", אבל 
דאצילות,  מלכות  בחינת  עצמו,  הוא 
אלא  עוד,  ולא  וטוב",  חיים  ש"כולה 
ובלשון  החיים",  "עץ  עם  שמתחבר 
אמנם,  אחד";  לעץ  "ועשיתים  הכתוב: 
דרע"  "מסטרא  הם   – אלו  קושיות 

ממש...

אין זו אריכות 
אלא קיצור דקיצור...

השעון  על  שמביטים  כאלו  ישנם 

ומתפלאים: היתכן שמדברים באריכות 
גדולה כזו ללא הפסק בינתיים?!...

החושבים  שישנם  אלא  עוד,  ולא 
אודות קיום מצות עונג שבת – בסיומה 
לישון,  ילכו  שאז  ההתוועדות,  של 
כדי  ועד  תענוג",  בשבת  "שינה  והרי 
שהראשי-תיבות  בספרים  שאיתא  כך, 
ד"שבת" הוא: "שינה בשבת תענוג"! – 
בנוגע ל"שתיה", שאף היא ממצות עונג 
ש"שבת"  מקום  בשום  מצינו  לא  שבת, 
כי  תענוג,  בשבת  שתיה  ראשי-תיבות 

אם "שינה בשבת תענוג"!

באמצע  גם  הוא  ישן  אמנם 
יש  עראי  שינת  גם  והרי  ההתוועדות, 
עראי  שינת  גם  שלכן,  שינה,  דין  לה 
אף- אבל  דוקא,  בסוכה  להיות  צריכה 

משום  בה  אין   – כזו  שינה  על-פי-כן, 
עוד,  ולא  אותו...  דוחפים  שהרי  תענוג, 
רואים  שכולם  בכך  שמתבייש  אלא 
ובמילא,  ההתוועדות!...  באמצע  שישן 
בשבת  ד"שינה  המצוה  את  לקיים  כדי 
של  לסיומה  עד  להמתין  עליו   – תענוג" 
ההתוועדות, שאז יוכל לישון על מטתו, 

שינה של תענוג!

לעיל  האמור  שכל  ידוע  להוי  ובכן: 
אלא  אריכות  זו  שאין  בלבד  זו  לא   –
ממה  כו',  דקיצור  וקיצור  קיצור,  זהו 

שיכולים וצריכים לדבר בענין זה!

עיקר  המדרש  "לא   – לאידך  אבל 
שאת  ביתר  להוסיף  המעשה",  אלא 
ידם  שעל  העבודה  עניני  בכל  עוז  וביתר 

ממהרים ומקרבים את הגאולה.

תיכף  בזה  להתחיל  שיש  וכאמור, 
ועל-אחת-כמה- השבת,  ביום   – ומיד 

וכמה במוצאי שבת קודש, שאז עורכים 
"פיוטים  עם  מלכה",  "מלוה  סעודת 
וזמירות" [אף שבפועל ממש לא ראיתי 
ועד  חב"ד],  חסידי  אצל  כן  שנוהגים 
דדוד  "סעודתא  נקראת  זו  שסעודה 
שמקשרים  היינו,  משיחא",  מלכא 
סעודה  עם  צדקנו  משיח  של  ענינו  את 

גשמית.

ענינים  כל  שעל-ידי   – והעיקר 
האמיתית  הגאולה  את  פועלים  אלו 
ומיד  תיכף  צדקנו  משיח  ע"י  והשלימה 
ובלשון  לגאולה",  "לאלתר  ממש, 

הרמב"ם: "מיד הן נגאלין".

 

כסא דנחמתא
בהלם ובצער משתתפים אנו באבלם של האחים ידידנו היקרים, עוסקים בצ"צ באמונה מתוך התמסרות לכבוד שם ליובאוויטש

הרה"ת ר' לוי יצחק והרה"ת ר' שמואל לייב שיחיו רוזנברג

ואמם הנכבדה מרת חנה תחי' וכל האחים והאחיות שיחיו

לרגל הטרגדיה בפטירת האב-הבעל עטרת המשפחה העסקן הנמרץ 
מנהל ישיבת תות"ל בבני ברק מתוך מסירה ונתינה להאדיר שם ליובאוויטש

הרה"ח ר שלמה ע"ה רוזנברג

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ובהמשך עבודתכם בקודש תמצאו נוחם עדי נזכה תיכף ומי"ד ממ"ש לקיום היעוד והקיצו ורננו 
שוכני עפר והוא – כחיל בראש העסקנות החב"דית – בתוכם ובראשם, בהתגלות מלכנו משיחנו בגאולה האמתית והשלימה ונכריז לפניו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ההנהלה וצוות העריכה
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זוכרים 
ועושים

ההתעסקות בעבר – בעניני החורבן והאבילות, כמו גם 
בהעלם וההסתר של ימינו נועדה למטרה אחת ויחידה, 
לחיות את ההווה והעתיד, את בניין בית המקדש ואת 

מציאותו והתגלותו של הרבי מלך המשיח.

כל זמן בשנה, ישנו את היחוד שלו, הנקבע מתוכן ל
אלו  ימים  בו.  ומתרחשים  שהתרחשו  המאורעות 
בעניינים  עוסקים  בו  הזמן  הם  המצרים  בין  ימי 

השייכים לאבלות על חורבן בית המקדש.

כמי  וכמה  כמה  אחת  ועל  בכלל,  כחסידים  אולם, 
רק  עוסקים  איננו  שליט"א,  מה"מ  הרבי  אל  שקשורים 
במה שבא "באופן טבעי" – דהיינו האבילות וציון החורבן, 
בית  ובבניית  הגלות,  סיבת  בתיקון  עוסקים  אדרבא  אלא 

המקדש.

אינספור  אומר  שהרבי  כפי  היא  הגלות,  למצב  התיקון 
פעמים,  על-ידי ביטול הסיבה לה, והתנהגות בקצה ההפכי. 

הוא  ביטולה  ולכן  חינם,  שנאת  היא  הלא  הגלות  סיבת 
שאין  נדמה  כאשר  גם  ישראל,  באהבת  התנהגות  על-ידי 
לה שום מקום וסיבה על פי טעם ודעת, גם כאשר חושבים 
לא  כלל,  בדרך  כאשר  ובמיוחד   – חינם"  "אהבת  שזוהי 
הבהמית,  הנפש  ורק  הזולת,  את  לאהוב  סיבות  חסרות 

ההרגשה העצמית, מונעות מאתנו לראות זאת.

בצורה  מתבטא  הוא  גם  המקדש,  בית  לחורבן  התיקון 
והחיות  הלימוד  על-ידי  בניין,  על-ידי  הרבי,  אצל  ייחודית 
ובמיוחד  ובהלכה,  בתורה  שהם  כפי  המקדש  בית  בענייני 

הלכות בית הבחירה לרמב"ם. 

דומה שמעולם לא הייתה תקופה בה עסקו כל כך הרבה 
בהלכות אלו, כמו מאז שמעורר על כך הרבי מה"מ.

בין  לימי  הרבי  של  התייחסותו  באופן  המועבר  המסר 
את  ברור  באופן  ומבטא  שהוא,  עניין  לכל  נכון  המצרים,  
רק  בעבר,  לעסוק  טעם  אין  מצב.  בכל  הרבי  של  שיטתו 
וחיובית,  טובה  היא  הכוונה  כאשר  אפילו  עבר,  שהוא  כפי 
העבר.  על  וחרטה  נפש  חשבון  או  החורבן,  על  אבילות  כגון 

לעיסוק בעבר יש מטרה אחת עיקרית והיא – למען ההווה 
ובעיקר העתיד. 

אלא  והעתיד,  ההוה  למען  נועד  בעבר  העיסוק  רק  לא 
זוהי  העתיד,  את  בחובו  טומן  בעבר,  שקרה  מה  כל  בעצם 
לא  עניינים  אירעו  אם  ולכן,  הכל.  קרה  שלשמה  הכוונה 
ובעקבותיו  החורבן  כמובן  הוא  שבהם  והחמור  רצויים 
הגלות הנוראה, הנמשכת כבר אלפי שנים, הרי שהפנימיות 
הגאולה  החדש,  והבניין  התיקון  כלומר  הטוב,  היא  שלהם 

השלימה והנצחית.

פעולת  את  מתאר  הרבי  כאשר  הידועה,  בשיחה  וכך, 
האבן",  לבו "לב  אם  אפילו  יהודי,  כל  של  נפשו  על  החורבן 
ובכך  החורבן,  עוצמת  את  ולהמחיש  לזעזע  רק  הכוונה  אין 
כל  ועם  בשלימות,  ירושלים"  על  ומתאבל  "זוכה  להיות 
יהודי  לכל  הקריאה  אחת  היא  המטרה  אלא  ההידורים... 
דהיינו  היום!),  העולם  את  (הפוך  היינט"  וועלט  א  "קער 
במאמר חז"ל זה היא על  בבניינה", ההדגשה  ורואה  "זוכה 

המטרה שבו – הבניין ולא על האמצעי – האבילות.

של  במצב  נמצאים  שאנו  עת  בכל  ללמוד  עלינו  ומכך 
טובים  דברים  הם  והגעגועים,  הזכרונות  והסתר.  העלם 
ניתן  שממנו  עבר  מפואר,  בעבר  עיסוק  כל  כמו  ונפלאים, 
אולם  לחיות.  חייבים  אנו  שאותו  עבר  ללמוד,  וחייבים 
מקום.  לשום  אותנו  תוביל  לא  גרידא,  בעבר  התעסקות 
ולחוות  ללמוד  והעתיד,  ההווה  את  לחיות  היא  המטרה 
מהרבי  זכינו  להם  הגילויים  בכל  ולצפות,  לראות  מחדש, 
מנת  על  אלא  לב,  בשברון  להיאנח  מנת  על  לא  מה"מ, 
לחיות את מציאותו של הרבי מה"מ שליט"א בהווה, ובכך 
להתכונן לעתיד הקרוב מאד – להכין את עצמנו ואת העולם 

כולו לקבל את פניו ומלכותו של מלך המשיח, בהכרזה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 גיליון מס‘ 797 •   13
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כ"ק אדמו"ר הזקן
וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה (לד, יא)

ים  כתף  על  "ומחה   .. חסדים  בחינת  ככנור,  מתוק   – כנרת 
כמשל  הוא  השגה,  פי  על  שלא  מלמעלה  הבאה  שהאהבה  כנרת" – 

שאחד דוחפו בעורף ואינו יודע מאין היה לו זאת.

('לקוטי-תורה' פרשתנו צד, ב)

כ"ק אדמו"ר האמצעי
תיסרך רעתך (הפטרתנו, ירמיה ב, יט)

עבירה  עובר  שהאדם  שעל-ידי  וכידוע  רעתך",  "תיסרך  כתיב 
אזי נברא מזה קטיגור אחד המעניש אותו, ויש בזה אופנים, שאם 
עשה תאות היתר אך שלא קידש עצמו כו', נברא מזה מלאך הדין 
אהבת  שמחמת  אהבה  של  יסורים  כמו  ממותקות,  גבורות  הנקרא 
לכן  תיקונו  בשביל  הוא  המכוון   .. יסורים  עליו  מביא  אזי  אליו  ה' 
הכל  בני-אדם  שיבזוהו  בביזיונות  והן  בפרנסה  הן  אותו  מבטשין 
מלאך  נברא  איסור,  תאות  ועל-ידי  שיתוקן.  בשביל  מלמעלה  הוא 
הדין הנקרא גבורות קשות לגמרי .. שאם מגבורות קשות יתהפכו 

לגבורות דקדושה, אזי היה בהם יתרון מעלה מבתחלה.
('מאמרי אדה"א' תקע"ז ע' מב)

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
וירד הגבול (לד, יא)

 [- הגבול"  ["וירד  ולעת"ל  וחומה,  וחותם  תחום  כענין  "גבול" 
"פרזות תשב כו'", ו"עתידה ארץ ישראל שתתפשט כו'". 

('אור התורה' (כרך ו) פרשתנו ע' א'תתקפד)

כ"ק אדמו"ר מהר"ש
אלה מסעי בנ"י .. ירדן ירחו (ריש פרשתנו)

מקיף  בחינת  שהוא  ריח,  בחינת  יריחו,  ירדן  עד  היו  המסעות 
וסובב כל עלמין, והיינו, שהלכו כל המ"ב מסעות – בירור הז' מדות 
יריחו,  ירדן  לבחינת  שהגיעו  עד  [=מ"ב],  מוא"ו  כלול  אחד  שכל 

בחינת סובב כל עלמין.

('סה"מ תרכ"ז' ע' שעב)

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב
מסעיהם  ואלה   .. למסעיהם  מוצאיהם  את  משה  ויכתוב 

למוצאיהם (ריש פרשתנו)

מים",  "וכמוצא  כמו  הוא  מוצאיהם  למוצאיהם –  מסעיהם 
שהוא מקור המים, וכמו כן "מוצאיהם" הוא שרש ומקור הנשמה. 
ומקור  לשרש  לבוא  הוא  והעליות  בהמסעות  הכונה  ותכלית 
כח  זה  על  נמשך  ההעלאה  שתהיה  שבכדי  ידוע  והנה  הנשמה. 
נמשך  ההעלאה  היא  שלשם  המדריגה  שמאותה  והיינו  מלמעלה. 
מוצאיהם  את  משה  ויכתוב  וזהו  ההעלאה.  על  כח  ליתן  הארה 
המשיך  דמלכא",  "שושבינא  בחינת  הוא  משה   – למסעיהם 
מלמעלה למטה מבחינת "מוצאיהם", היינו שרשם ומקורם, להיות 
למוצאיהם",  מוסעיהם  "ואלה  ועי"ז  והעליות.  המסעות  בחינת 

הוא העליה וההתגלות דשרש ומקור הנשמה.
('סה"מ תרע"ח' ע' שסה)

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
כי פנו אלי עורף ולא פנים (הפטרתנו)

בעורף,  אלי  פונים  הם  הנה   – אלי  שפונים  בעת  גם  פירוש, 
בעורף,  רק  היא  התפלה  ועבודת  המצות  ובקיום  בתורה  שעבודתם 
היינו בחיצוניות ואחוריים בלבד, ולא פנים, שאינם בפנימיות כמו 
האלקית  בעבודה  שעוסקים  דהגם  והיינו  באמת,  להיות  שצריך 
עבודה  אינה  זה  כל  אבל  התפלה,  בעבודת  וגם  ומצוות  בתורה 
פנימית, כי אם באחוריים ובחיצוניות בלבד, ולהיות כן הרי בהכרח 
שעבודה קלושה כזו אי אפשר שתביא איזה תועלת בידיעת התורה 
ובפרט בענין עבודה שבלב, שאינו עושה שום רושם בההנהגה דכל 

היום. 

כאשר  רעתם,  ובעת   – והושיענו  קומה  יאמרו  רעתם  ובעת 
קומה  אמרים  הם  הנה  אז  כו',  ממקומו  זז  לא  שהרע  רואים 
ואינם  השמים,  מן  ההשפעה  בהעדר  האשם  דתולים  והושיעני, 

תולים החסרון בעצמם.
('סה"מ תש"ד' ע' 98 )

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
להוסיף  בכדי  רק  נועד  הגלות  ענין  כיצד  מתגלה  זה  ולפני 
לשתי  בנוגע  המלך  שלמה  של  דינו  פסק  דרך  על  בישראל,  שלימות 

נשים שכל אחת טענה לבעלות על הילד:

– כי הילד, "נער ישראל ואוהבהו", צריך להשאר שלם, כל אחד 
דעתך  סלקא  קא  אפילו  לטענה,  האפשרות  וכל  ממש,  ממש  ואחת 
בעלמא בזה, כי צריכה להיות ח"ו גזירה על יהודי אחד בלבד בקצה 
להוסיף  בכדי  רק  היא  הגלות,  ענין  ידי  על  הגלות,  ובקצה  הארץ 
כתוצאה  הבאה  לגאולה,  מגולה  אתהפכא  של  המעלה  את  בילד 
אחד  ילד  אותו  שגם  בתיובתא,  צדיקיא  לאתבא  דרך  על   – מזה 
זוכה לשתי המעלות של עבודת הצדיק ועבודת התשובה, ועוד וגם 
זה עיקר – שעל ידי טענה זו מתגלה הפסק דין והבירור ש"תנו לה 
הילוד החי גו' היא אמו", שכל ישראל – טף נשים ואנשים – בנים 

אתה להוי' אלקיכם, להקב"ה...
(ש"פ מטו"מ תש"נ)

פתגם השבוע בענייני גאולה ומשיח
מישראל,  אחד  כל  את  ומחזקים  מעוררים  השבועות  ג' 
אלא  ח"ו,  יאוש  לידי  לא  להביא,  צריכה  הגלות  אריכות  כי 
למעליותא)  (נוראה  הנוראה  בעליה  ההכרה  את   – אדרבה 

שמתגלית ע"י הגלות.

היחיד  הדבר  מה (בהגלות),  עד  יודע  אתנו  שאין  ...והיות 
שיודעים הוא – כי צריך להתוסף איזשהו ענין בתורה ומצות 
בלימוד  להוסיף  השתדלות  להשקיע  יש  לכן  נעשה,  שטרם 
שמא  האפשרי,  אופן  בכל  בהידור  המצות  וקיום  התורה 
השתדלות זו תהא הדבר שיכריע את קו המאזנים לכף זכות 

ויביא תשועה והצלה לו ולכל העולם כולו.
(ש"פ מטו"מ תש"נ)

פתגם השבוע בענייני גאולה ומשיח
מישראל, אחד  כל  את  ומחזקים  מעוררים  השבועות  ג' 

אלא  ח"ו, יאוש  לידי  לא  להביא, צריכה  הגלות  אריכות  כי 
למעליותא) (נוראה  הנוראה בעליה  ההכרה  את   – אדרבה 

שמתגלית ע"י הגלות.

היחיד  הדבר  מה (בהגלות),  עד  יודע  אתנו  שאין  ...והיות 
שיודעים הוא – כי צריך להתוסף איזשהו ענין בתורה ומצות 
בלימוד  להוסיף  השתדלות  להשקיע  יש  לכן  נעשה,  שטרם 
שמא  האפשרי,  אופן  בכל  בהידור  המצות  וקיום  התורה 
השתדלות זו תהא הדבר שיכריע את קו המאזנים לכף זכות 

ויביא תשועה והצלה לו ולכל העולם כולו.

(ש"פ מטו"מ תש"נ)

הפרשה החסידית

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

14   • כ"ז תמוז ה‘תשע“א
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ב"ה, כ"ה מ"ח תשל"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"ג 
מ"ח,

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  יקרא  רצון  ובעת 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

 – וביחוד  הרבים  לטובת  בפעולותיו  להצלחה  בברכה 
בשטח ישוב אה"ק ע"י עם ישראל קדוש

המשפחה  בני  בעניני  גם  ה'  בברכות  יוסיף  זה  ושגם 
אה"ק  על  להגן  שזכה  שליט"א  בכורו  בנו  ובפרט  שי' 

ולדרים בה

נ.ב.

למורשת "בית  בנוגע  בבטוי "התרחקות"  להשתמשו 
אבא ז"ל",

להתרחק  האדם  ביכולת   – סליחתו  בקשת  לאחרי 
לו  שבא  מזה  לא  אבל  לו,  מ"חוצה"  הנמצא  מדבר 
בירושה – מורשת עשיריות דורות ובמילא נעשה עצם 

מעצמי ובשר מבשרי,

אלא שרצה הקב"ה ונתן לאדם מעלה נפלאה – בחירה 
ירושתו  ינצל  עצמו  וביזמת  שבבחירתו  בכדי  חפשית 

ויפעילה במילואה ובאופן דמוסיף והולך ואור.

מורשת היהדות
מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
השולל את השימוש במושג "התרחקות" 

ממורשת "בית אבא"

 גיליון מס‘ 792 •   15
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האהבה ויחס הכבוד ליהודי אחר אינו נובע 
רק מפני שאנו מסכימים ומאמינים ורוצים 

באותו דבר. אפילו אם בכל הנושאים כולם, ואף 
בנושאים העיקריים והחיוניים ביותר, יש בינינו 
חילוקי דעות וחילוקי רגשות וחילוקי מעשים, 
גם אז נאהב זה את זה ונכבד באמת איש את 

רעהו באהבה אמיתית ועצמותית. משום שכולנו 
יהודים, כולנו בנים לאבינו שבשמיים

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

לאהוב. פשוט לאהוב
בין ע בימי  אנו  ומדים 

עלינו  בהם  המצרים, 
ישראל,  באהבת  להרבות 
הרבי  הדגשת  פי  על  ובפרט 
מטות- לפרשת  בדבר-מלכות  שליט"א 

מסעי, שאין זה רק כדי לתקן את סיבת 
הגלות הלא היא שנאת חינם – כי סיבת 
הרבי,  אומר  מכבר,  תוקנה  כבר  הגלות 
הגאולה  את  ח"ו  מעכב  דבר  שום  ואין 
כעת  ההדגשה  רגע.  בכל  לבוא  שצריכה 
היא  ישראל,  ואחדות  ישראל  אהבת  על 
ולחיות  לטעום  להתחיל  כדי  בעיקר 
בזמן  שתשרור  הנפלאה  האחדות  עם 
הגאולה  את  ממהר  עצמו  וזה  הגאולה 

שתהיה תיכף ומיד ממש. 

ששמעתי  בסיפור  הפעם  נפתח 
תמוז  י"ב-י"ג  הגאולה  חג  בהתוועדות 
גם  השתתף  בה  חב"ד,  בכפר  ב-770 
הרה"ח ר' יוסף יצחק שי' זלצמן, שליח 
המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
ממנו  ושמעתי  שבקנדה.  בטורונטו 
המפורסם  הסיפור  את  ראשון  ממקור 
אברהם  ר'  הרה"ח  סבו  אודות  על 
זלצמן ע"ה, כאשר הוא שמע בעצמו את 

הסיפור מסבו.

כאשר  צעיר  בחור  היה  אברהמל'ה 
תמימים"  "תומכי  ישיבת  של  שמה 
שנסע  חסיד  אליו.  הגיע  ליובאוויטש 
לליובאוויטש הציע לו לבוא עמו ללמוד 

התלהב  הצעיר  והבחור  בישיבה,  שם 
ורצה מיד לבוא. אמר לו החסיד: "לאט 
לך, בחור צעיר. אתה עדיין צעיר ואינך 
צריך  לבד.  כזה  דבר  על  להחליט  יכול 
לביתו  ניגשו  הם  ההורים".  את  לשאול 
של אברהמל'ה. אביו לא היה בבית, אך 
כי  אמרה  ההצעה,  את  ששמעה  האמא 
בשמחה  יסכים  בוודאי  בעלה  לדעתה 
להצעה זו, ואין צורך לחכות לכך שהוא 

יגיע...

הצעיר  אברהמל'ה  הצטרף  כך 
לאותו חסיד ונסע לליובאוויטש ללמוד 
באותן  כנהוג  תמימים".  ב"תומכי 
שנים, כשנסעו לישיבה הייתה זו נסיעה 
שום  כמעט  שיהיה  בלי  שנים  לכמה 
קשר עם ההורים. על טלפונים עדיין לא 

חלמו ואפילו במכתבים קימצו. 

עדיין  יכול  היה  לא  גילו  שלפי  כיוון 
התקבל  הוא  ב"זאל",  ללמוד  להיכנס 
הבחורים  למדו  שבהם  ל'חדרים' 

הצעירים. 

להכיר את הרבנית רבקה
הכיר  בליובאוויטש,  בשהותו 
אשתו  רבקה,  הרבנית  את  אברהמל'ה 
של הרבי מהר"ש ואמו של הרבי הרש"ב 
נ"ע. הרבנית רבקה (שעל שמה נקראות 
רחבי  בכל  לבנות  רבקה'  'בית  מוסדות 

בין  גם  מאד  מיוחדת  הייתה  תבל), 
מידותיה  עצמן.  הצדקניות  הרבניות 
החסידים,  בין  דבר  לשם  היו  הנאצלות 
למסירות  ומופת  דוגמה  ממנה  שלקחו 
את  להרגיש  נקרא  ומה  והתמסרות 
בעזרה  עסוקה  הייתה  תמיד  הזולת. 
הרבי  בעלה,  כשהיה  לנזקקים.  ובסיוע 
לארץ,  לחוץ  מנסיעותיו  חוזר  מהר"ש, 
סכום  עמו  להביא  שעליו  תמיד  ידע 
את  לפדות  עליו  יהיה  שכן  גדול  כסף 
אותן  שנתנה  הרבנית,  של  תכשיטיה 
במיוחד  נזקק.  מישהו  עבור  בעבוט 
לארגון  מתמסרת  הרבנית  הייתה 

שמחות בבתי עניים.

"תומכי  ישיבת  כשהוקמה 
על  רבקה  הרבנית  קיבלה  תמימים", 
היא  הישיבה.  לכלכלת  לדאוג  עצמה 
הכנת  על  משגיחה  הייתה  בעצמה 
באים  וכשהיו  לתלמידים,  הארוחות 
בשלומו  מתעניינת  הייתה  לאכול, 
מה  מספיק  לו  יש  אם  בחור,  כל  של 
לאכול והיכן לישון, כיצד הוא מתקדם 

בלימודים וכו'.

בהשגת  הברוכות  פעולותיה  מלבד 
"תומכי  לתלמידי  והאוכל  התקציב 
של  רבות  פעולות  לה  היו  תמימים", 
כאן  בסתר.  רובם  לנזקקים,  עזרה 
מאפה  כאן  ליולדת,  חלב  שלחה  היא 
לחולה, כאן כסף לעני וכדומה. הרבנית 

16   • כ"ז תמוז ה‘תשע“א
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נזקקה למישהו שיעשה את השליחויות 
ובלי  יתביישו  שהמקבלים  בלי  הללו 
מיותרת.  לב  תשומת  יעורר  שהדבר 
לעזור  בשמחה  הסכים  אברהמל'ה 
של  המגוונות  שליחויותיה  את  ולמלא 
הרבנית, ואכן עזר הרבה במשלוחי חסד 

לנזקקים רבים. 

כמה  לצון  להם  חמדו  אחד  יום 
לקחו  הם  קונדס.  מעשה  ועשו  נערים 
בליובאוויטש,  שהיו  העיזים  מן  אחת 
חריף,  ב"משקה"  אותה  השקו 
הכניסו   – כראוי  מבוסמת  וכשהייתה 
"תומכי  של  ה"זאל"  לתוך  אותה 
עורר  שהדבר  כמובן  תמימים"... 
והשתוללה,  קפצה  העז  רבתי.  מהומה 
כסאות.  והפילה  השולחנות  על  עלתה 
היו בחורים שרדפו אחריה והיו אחרים 
שברחו מפניה, והדבר גרם ל"בלגן" לא 

קטן במקום.

המשגיח  החליט  מסויים  בשלב 
(חאצ'ע)  יחזקאל  הרב  הישיבה,  של 
יחד  אברהמל'ה  את  לגרש  הימלשטיין, 
אברהמל'ה  על  נוסף.  חברים  שני  עם 
צריך  "הילד  כי  פתק  על  המשגיח  כתב 

לאימו".

כמה  הלכו  וחבריו  אברהמל'ה 
פעמים למשגיח, והתחננו לפניו שיחזיר 
אותם לישיבה, אך ללא הועיל. הוא לא 
ושתק.  ישב  ופשוט  להם,  לענות  רצה 
בלית ברירה, החליטו לנסות את מזלם 
הייתה  היא  חאצ'ע.  ר'  של  אשתו  אצל 
חשבו  והשנים  טוב,  מזג  בעלת  אשה 
הם  בעלה.  על  להשפיע  תצליח  שאולי 
הלכו אליה כמה פעמים, והיא הבטיחה 
אך  עבורם,  ולבקש  בעלה  עם  לדבר 

לפועל לא הועילה שום דבר. 

מה  חברים  עם  התייעצו  כאשר 
והמנהל  שמאחר  להם  אמרו  לעשות, 
לצעד  הסכים  הריי"צ,  הרבי  פועל, 
שנקט נגדם ר' חאטשע – לא יועיל להם 

שום דבר. 

יצאו  והם  ברירה,  להם  הייתה  לא 
הביתה.  לחזור  הרכבת  לכיוון  לדרך 
בליובאוויטש  הייתה  לא  הרכבת  תחנת 
גדול  די  מרחק  רודניא,  בעיירה  אלא 
מליובאוויטש, ואת הדרך לשם הם עשו 

ברגל. 

כאשר  הרציף,  על  כבר  עמדו  הם 
"רגע,  חבריו:  לשני  אומר  אברהמל'ה 
מה  של  המשמעות  מה  תופסים  אנחנו 
את  עוזבים  אנחנו  כעת –   עושים  שאנו 
נלך  לאן  יודע  ומי  ליובאוויטש,  ישיבת 
חסידים"  נישאר  בכלל  ואם  נגיע  ולאן 

ישיבת  עוד  אחר  מקום  בשום  היה  (לא 
חב"ד).

חבריו,  השיבו  לעשות?"  "ומה 
שהמנהל- אחרי  כי  יודעים  אנו  "והרי 
פועל קבע, אין סיכוי שמישהו ישנה את 

דעתו". 

"אנסה  אברהמל'ה,  אמר  "אולי", 
שעשיתי  רבקה  הרבנית  את  לשכנע 
שתשתדל  רבות,  שליחויות  בעבורה 
הרש"ב,  הרבי  בנה,  אצל  לטובתנו 
אמנם  הגזירה.  רוע  את  נשיב  כך  ואולי 
שווה  אולי  אבל  רבים,  לא  הסיכויים 
בכל זאת לנסות, הרי כל עתידנו הרוחני 

תלוי בכך". 

לחזור  הסכים  החברים  מן  אחד 
עמו את כל הדרך בחזרה לליובאוויטש 
על  שחבל  טען  השני  ואילו  לנסות, 
סיכוי.  שום  לכך  אין  כי  המאמץ, 

השלושה נפרדו אפוא זה מזה. 

ונסע  לרכבת  המתין  חבר  אותו 

אברהם,  ר'  אומר  ומאז,  לביתו.  חזרה 
לא שמעתי אודותיו מאומה ואינני יודע 
אברהם  ר'  ואילו  חייו,  המשך  היה  מה 
לליובאוויטש.  חזרו  השני  והחבר 
כשהגיעו, פנו לביתה של הרבנית רבקה. 
האחורית  הכניסה  את  הכיר  כבר  הוא 
פעמים  בעבר  נכנס  היה  משם  לביתה, 
רבות, וגם עכשיו נכנס פנימה, כשהחבר 
לרבנית  סיפר  הוא  בחוץ.  מחכה  השני 
כל  כי  מאד  ובכה  שהיה,  מה  כל  את 
המאזניים  כף  על  עומד  הרוחני  עתידו 

וממש אינו יודע מה לעשות. 

תשומת  במלוא  הקשיבה  הרבנית 
יכולה  "אינני  אמרה:  ולבסוף  הלב, 
אבל  בישיבה,  שנעשה  במה  להתערב 
זאת אוכל לעשות בשבילך. מחר, השכם 
לשתות  הרבי,  בני,  לכאן  ייכנס  בבוקר, 
הזו  הכניסה  דרך  אז  תבוא  אם  חמין. 
ותוכל  אותך  אכניס  אני  (האחורית), 
תצטרך  לדבר  אבל  עמו,  לדבר  לנסות 

לבד, כי אני אינני יכולה להתערב בזה".

הרבנית:  שאלה  מכן  לאחר 
הוא  היום?"  כבר  אכלת  "אינגעלע, 
אכל  שלא  והודה  עיניו  את  השפיל 
נשלחו,  כבר  מהישיבה  הרי   – מאומה 
להם.  היה  לא  לאכול  אחר  ומקום 
אך  לאכול,  מיד  אותו  הזמינה  הרבנית 
חבר,  עוד  לו  שיש  ואמר  הוסיף  הוא 
את  גם  מיד  הזמינה  כמובן  והרבנית 

החבר לאכול. 

הילד בוכה והרבי מחייך
הגיע  בבוקר,  השכם  למחרת, 
הרבנית  לבית  פועם  בלב  אברהמל'ה 
לו  אמרה  האחורית.  מהכניסה  ונכנס 
כאן.  נמצא  כבר  הרבי,  "בני,  הרבנית: 
לראות  ותוכל  שמאלה  ופנה  ישר  לך 
בצעדים  הלך  הילד  עמו".  ולדבר  אותו 
הרבי,  את  מולו  שראה  עד  מהוססים, 
ואז פרץ בבכי גדול. הרבי (שכנראה כבר 

אותו  ראה  הסיפור)  כל  את  היטב  ידע 
ודווקא  טובות  בעיניים  בו  הביט  בוכה, 
הרבי  את  שראה  הילד  לצחוק.  החל 
עברו  יותר.  עוד  לבכות  החל  צוחק, 
כמה דקות עד שהוא נרגע, והרבי שאל: 
מה  (=ילד,  ווילסטו?"  וואס  "אינגעלע, 

רצונך). 

ענה  בישיבה"!  ללמוד  רוצה  "אני 
הילד ושוב פרץ בבכי גדול. 

הרבי  אליו  פנה  מעט,  שנרגע  אחרי 
ללמוד  צריך  אתה  "למה  ואמר:  בחיוך 
ישנם  ב"ה  בליובאוויטש?  דווקא 
 – וטובות  גדולות  רבות  ישיבות  עוד 
טעלז  מיר,  סלובודקא,  נובהרדוק, 

ועוד". 

יותר:  עוד  לבכות  התחיל  הילד 
רק  ללמוד  רוצה  אני  רבי,  "לא, 

בליובאוויטש"! 

אחרי זמן אמר לו הרבי: "נו, אתה 


הם  קונדס.  מעשה  ועשו  נערים  כמה  להם  חמדו  אחד  יום 

אותה  השקו  בליובאוויטש,  שהיו  העיזים  מן  אחת  לקחו 

ב"משקה" חריף, וכשהייתה מבוסמת כראוי – הכניסו אותה 

מהומה  עורר  שהדבר  כמובן  תמימים"...  "תומכי  של  ה"זאל"  לתוך 

כסאות.  והפילה  השולחנות  על  עלתה  והשתוללה,  קפצה  העז  רבתי. 

היו בחורים שרדפו אחריה והיו אחרים שברחו מפניה
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עשית את שלך, נראה מה אפשר לעשות 
בזה". 

נזכר  מיד  אבל  ללכת,  פנה  הילד 
כשהוא  הרבי  מול  מבויש  עמד  ושוב 

מחכה ומצפה. 

וואס  "אינגעלע,  הרבי:  שאל 
אתה  עוד  מה  הלאה,  מה   =) ווייטער?" 

רוצה)? 

השיב  חבר..."  עוד  לי  יש  "אבל 
אברהמל'ה.

"נו,  ואמר:  שוב,  מאד  חייך  הרבי 
נראה מה יש לעשות גם בקשר אליו". 

קרא  הצהריים  אחרי  יום  באותו 
אך  קנס  להם  נתן  הריי"צ,  הרבי  להם 

קיבל אותם חזרה לישיבה. 

כך המשיך ר' אברהם להיות תלמיד 
ונשאר  תמימים",  ב"תומכי  המניין  מן 

חסיד ותמים כל ימי חייו.
•    •    •

בהתוועדות,  יחד  כשישבו  פעם, 
שלו,  טוב  אמת  ידיד  אליו  נטפל 
כשהוא  פוטרפס,  מענדל  ר'  המשפיע 
אחר  באור  הסיפור  כל  את  מציג 
מענדל,  ר'  אמר  "אברהמל'ה",  לגמרי: 
אותך  קיבלו  מדוע  חושב,  אתה  "מה 
זה  והתייפחת?   שבכית  בגלל  בחזרה, 
של  הסופית  ההחלטה  את  ששינה  מה 
אינן  בכיות  שטויות.  הריי"צ?!  הרבי 
דמעות  להזיל  אפשר  מאומה.  מוכיחות 
בכלל.  לך  נוגע  שהדבר  בלי  רבות  תנין 
בעיירתנו אשה שעל כל דבר  הייתה לנו 
למלא  אפשר  היה  בוכה.  הייתה  קטן 
ביצה שלימה מדמעותיה, ואין זה בגלל 
וכלל.  כלל  לה  נוגעים  היו  שהדברים 
אתה יודע מדוע קיבלו אותך בחזרה? – 
רק בגלל שדאגת גם לחברך. רק בזכות 
שהשתדלת בעבור השני, זכית גם אתה 
תמימים",  ל"תומכי  בחזרה  להתקבל 
היום  עד  ותמים  חסיד  להיות  וזכית 

הזה!

לאהוב בכל תנאי
בין  ימי  במיוחד,  אלו  בימים 
במיוחד  להרבות  עלינו  המצרים, 
כדי  ישראל  ובאחדות  ישראל  באהבת 
האחדות  עם  ולחיות  לטעום  להתחיל 

הנפלאה שתשרור בזמן הגאולה. 

בעבודת  החיים  רוח  היא  "אהבה 
חסידים  המקשר  החוט  החסידות, 
רבי  המקשר  והחוט  רעהו,  עם  איש 
זהו  הרבי.  עם  וחסידים  חסידים  עם 

חוזר.  אור  בדרך  הן  ישר  אור  בדרך  הן 
למעלה  והיא  מחיצות,  שום  לה  אין 
יום  (היום  וזמן"  מקום  של  מההגבלה 

כ"ו שבט. בתרגום חופשי).

יהודים  בין  והאחדות  האהבה 
מפני  נובעת  בפרט,  חסידים  ובין  בכלל, 
"קומה  אחת,  מציאות  כולנו  היותנו 
פי  על  אף  "ישראל  כי  שלימה".  אחת 
שהיה  כפי  וגם,  הוא".  ישראל  שחטא 
נוהג לומר הרב גורליק ע"ה, הרב הזקן 
חטא  שלא  פי  על  ש"אף  חב"ד,  כפר  של 
ישראל הוא" – כי לפעמים קל לנו יותר 
מבחוץ  מישהו  ולקבל  ולסלוח  לאהוב 
וקשה  הרבה,  ופשע  שחטא  פי  על  אף 
מישהו  ולקבל  ולכבד  לאהוב  יותר 
שאנו  ממה  אחרת  שנוהג  מבפנים 

מבינים שהי' צריך לנהוג.

הכבוד  ויחס  שהאהבה  משום 
שאנו  מפני  רק  נובע  אינו  אחר  ליהודי 
באותו  ורוצים  ומאמינים  מסכימים 
כולם,  הנושאים  בכל  אם  אפילו  דבר. 
והחיוניים  העיקריים  בנושאים  ואף 
וחילוקי  דעות  חילוקי  בינינו  יש  ביותר, 
נאהב  אז  גם  מעשים,  וחילוקי  רגשות 
רעהו  את  איש  באמת  ונכבד  זה  את  זה 
משום  ועצמותית.  אמיתית  באהבה 
לאבינו  בנים  כולנו  יהודים,  שכולנו 
ושייכים   מקושרים  כולנו  שבשמיים, 
לאמיתו  באמת  אוהב  שהוא  הרבי,  אל 
מאתנו,  ואחת  אחד  כל  ואת  כולנו  את 
והרי גדולה אהבת ישראל "שאוהב מה 

שהאהוב אוהב".

על  (בשיחה  מסביר  שהרבי  וכפי 
נאמר  במצרים  מדוע  רש"י)  פירוש 
בישראל  ואילו  אחד"  כאיש  אחד  "בלב 
שאצל  אחד" –  בלב  אחד  נאמר "כאיש 
אחד  רק "בלב  אחדות  תיתכן  המצרים 
יש  שלכולם  מכיוון  רק  אחד",  כאיש 
אחד,  לב  אחת,  מטרה  שעה  באותה 
ואילו  אחד".  "כאיש  אז  הם  לכן 
שהם  מזה  מתחילה  האחדות  בישראל 
נלקחים  כולם  כי  אחד",  "כאיש  בעצם 
גם  בעצם,  בה  וקשורים  אחת  מנקודה 
אם בגלוי לא תמיד נראה כך, ובגלל זה 

הם, אנו, גם "בלב אחד". 

ליל  ב"תיקון  גם  שאומרים  וכפי 
שמעון  רבי  שמע  שכאשר  שבועות", 
"ה'  חבקוק  הנביא  דברי  את  יוחאי  בר 
כך  על  אמר  יראתי",  שמעך  שמעתי 
אנו,   – מילתא"  תליא  בחביבותא  "אנן 
הדבר  תלוי  ובחביבות  באהבה  אצלנו, 
העיקרית  השייכות  שכן  ביראה),  (ולא 
היא  יהודי  כל  ואל  הקב"ה  אל  שלנו 

דווקא על ידי אהבה.

הרבי  אבל  פשוט,  ולא  קל  לא  זה 
שליט"א רוצה מאתנו, כפי שהוא מלמד 
אהבה  בקרבנו  לעורר  הזמן,  כל  אותנו 
כלל  הבט  מבלי  יהודי,  לכל  אמיתית 
פי  על  "אף  הן  ומצבו,  מעמדו  על  וכלל 
חטא".  שלא  פי  על  "אף  והן  שחטא", 
והרבי מדגיש כל הזמן שדווקא זו הדרך 
להשפיע עליו שיהיה כפי שצריך להיות.

"יכוף  במשיח  שכתוב  מה  אפילו 
כל ישראל", מפרש הרבי שהכוונה היא 
דווקא לכפיה בדרכי נועם ודרכי שלום, 
הרבי  שנוהג  כפי  וחיבה,  אהבה  מתוך 
ומוסיף  כולם.  עם  תמיד  המשיח  מלך 
כי  אמיתית.  כפיה  זו  שדווקא  ומבאר 
אפשר  אי  בכח,  מישהו  כופים  כאשר 
לכפותו אלא שיעשה בפועל ולא שיהיה 
ידי  שעל  הכפיה  ואילו  בעצם,  כזה 
"מוכרח"  שיהיה  עליו  פועלת  אהבה 
דרך  ועל  מהותו.  בכל  כזה  להיות 
תורה,  במתן  כגיגית"  הר  עליהם  "כפה 
היא  שהכוונה  אור  בתורה  שמבואר 

לכפי' מאהבה רבה.

פירושו  אין  כאמור,  זה,  עם  וביחד 
עקרונות  על  ולהתכופף  לוותר  דבר  של 
גם  אחד,  כל  ולכבד  לאהוב  אלא  ח"ו, 
אם צריך יחד עם זה לעשות הכל להניא 

אותו מדרכו הנלוזה.

ולהשפיע  לפעול  הישרה  הדרך 
וחיוני  ונחוץ  חשוב  כך  שכל  מה  את 
היא  כולם,  ועל  ויותר,  יותר  לכולנו 
ליובאוויטש  של  דרכה  האהבה,  דרך 
שנעורר  וככל  אהבה).   – ("ליובא" 
שיתוף  ויותר  כבוד  ויותר  אהבה  יותר 
אפשרי  רק  שזה  מקום  (בכל  פעולה 
הדבר  ישפיע  בעקרונות),  ח"ו  פוגע  ולא 
יותר ויותר גם על אחרים מכל הסוגים 
"כמים הפנים לפנים". ובוודאי שהמלך 
והוא  אחד  אף  על  מוותר  אינו  המשיח 
סוף  סוף  אליו  כולם  את  ויביא  מביא 

בכל הפרטים. 

והובטחנו שסוף סוף יפעל ה"יכוף" 
ידי  על  בעיקר  כנ"ל  שהוא  משיח,  של 
את  ויביא  פעולתו,  את  וקירוב,  אהבה 
בו.  ולדבקה  בדרכו  ללכת  כולו  העם 
ולהתאחד כולנו כאחד, כאיש אחד בלב 
הפועלת  הקודש  הכרזת  סביב  אחד, 
הגאולה  את  ממש  בפועל  ומביאה 
ממש  ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית 
– יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 

לעולם ועד.

התוועדות חסידותית
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  ליובאוויטש תמימים תומכי ישיבת

  הקריות ליובאוויטש ד"חב" חיה נפש" מרכז י"שע


��	���������� חיפה - שמואל קרית 1 אילן בר�  

  ד"בס

  בזאת לבשר הננו

   מ"שעטות ב"עזהיב כי

שניה כיתה נפתחה

  'א לשיעור העולי� חסידיי� לתלמידי�

 ועבודת וחסידות בנגלה ולהצליח ללמוד המעוניני�

  התפילה

  מ"בפו משיח פני קבלת שנותרה היחידה העבודה ברוח

  

  :והרשמה לפרטי�

  050-303-7700 - קריא� חיי� אליהו הרב הרוחני המנהל

  077-70-58-770 הישיבה במשרדי או

  

  ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

איגוד תלמידי הישיבות המרכזי 770 בית משיח

ברכות מאליפות
מתוך רגשי גיל ושמחה, באהבה ואחוות אחים, נשגר ונשלח בזה את מיטב הברכות והאיחולים לידידינו
עוז, שותפנו למלאכת הקודש, מסור ונתון בכל לבו ונפשו להפצת בשורת הגאולה והגואל בכל רחבי
תבל, פעיל נמרץ ומהעומדים ראשונה בחזית מלחמת בית דוד, עוסק במסירה ונתינה לילות כימים

בהכנת העולם לקבלת פני משיח, חבר הנהלת את“ה

הרה“ת ר‘ מנחם אשר שי‘ מוריס 

וזוגתו הנכבדה מרת חיה מושקא תחי‘ 

לרגל הולדת בנם שי‘ בשעה טובה ומוצלחת
יהי רצון שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים, וירוו ממנו רוב נחת חסידותי כרצו“ק כ“ק אדמו“ר שליט“א 

מלך המשיח, מתוך הרחבה בגו“ר מנוחת הנפש ומנוחת הגוף
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

חברי את“ה והנציגים בישיבות
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"כאן חששת 
את ראשך"

קורה לפעמים בחייו של אדם, שאירוע מסויים "מחזיר אותו" 
עליו,  שמר  באמת  מה  מגלה  הוא  ואז  לאחור  שנים  עשרות 
ומה הציל את חייו. במקרה שלנו, זה היה המדריך בקעמפ, 
ובעצם, היה זה הרבי מליובאוויטש • לקט סיפורים מרתקים

מאת הרב יעקב שמולביץ

מנהל בית חב"ד בית שאן

הרבי ב של  קודש  שיחת 
ענייני  שיחות,  (ליקוטי 
ע'  במדבר  ומשיח,  גאולה 
את  הרבי  מצטט   (345-6
אודות  על  בפרשתנו,  הראשון  הרש"י 
בן המלך שחלה והמלך לוקחו עמו כדי 

לרפא אותו. 

בחזרם אומר לו המלך "כאן ישננו, 
ראשך  את  חששת  כאן  הוקרנו,  כאן 
כאן  מרמז  שרש"י  מסביר  הרבי  וכו'". 
שלבים  ארבעה  שהן  תחנות,  ארבע  על 
ישראל  בני  של  במסעות  הכרחיים 

לקראת הגאולה האמיתית והשלמה.

החושך  את  מבטא   – ישננו"  "כאן 
של הגלות.

האור,  את  מבטא   – הוקרנו"  "כאן 
הסיוע של ה' לעבור את תקופת החושך.

מבטא   – ראשך"  את  חששת  "כאן 
טוב  בין  והבחירה  החשיבה  יכולת  את 

לרע, "ובחרת בחיים".

ממש  המלך  בן  כאשר  גם  "וכו'"– 
שכל  "ברור,   – הגלות  בשיא   – חולה 
המלך  שלבן  כדי  רק  היא  כוונת "חולי" 
 .  . שנתרפא  דחולה  המעלה  תתוסף 

זדונות כזכויות".

כאן טסנו, 
כאן הלכת לאיבוד בשדה תעופה

הרבי  ששלוחי  הקשיים,  אחד 
הילדים.  חינוך  זה  אתם,  מתמודדים 
הרחוקה,  בנפאל  מה"מ  הרבי  שליח 
אחת  על  סיפר  ליפשיץ,  חזקי  הרב 
הילדים,  חינוך  עם  שלו  ההתמודדויות 
עלית  בביתר  חסידית  בהתוועדות 

בשבת האחרונה.

ליפשיץ,  הרב  סיפר  מנדי"  "בננו 
רחוק  בישיבה  שנים  כמה  כבר  "לומד 
ללימודים,  להגיע  כדי  מהבית.  מאד 
חניית  עם  מטוסים  שני  צריך  הוא 
מלווה  כלל  בדרך  זרה.  במדינה  ביניים 
שאנו  או  ההורים,  אחד  בטיסה  אותו 
נוסף,  סכום  התעופה  לחברת  משלמים 
שמלווה  לילד  מלווה  מצמידים  והם 
פעם  הטיסה.  שלבי  כל  לאורך  אותו 
אחת הגענו עם הילד לשדה תעופה, אך 
תקלה  שעקב  התנצלה  התעופה  חברת 
אין להם מלווה להצמיד לילד, ונאלצנו 

לדחות את הטיסה למחרת.

לשדה  הילד  עם  שוב  באנו  למחרת 
המלווה,  עם  אותו  הפגשנו  התעופה, 
נפרדנו בדמעות, והילד יצא לדרכו. כפי 
ולפתע  ביניים,  נחיתת  היתה  המתוכנן, 

נעלם.  פשוט  שלו  שהמלווה  רואה  הילד 
זרה  במדינה   12 בן  הילד  מלווה.  אין 
בה;  המדוברת  השפה  את  מכיר  שאינו 
עוברים  לא  כמעט  שיהודים  מדינה  זו 
בה ואין שום סיכוי שיהודי מצוי יעבור 
לדלפק  ניגש  הילד  לעזור.  ויוכל  שם 
בקושי  רק  והצליח  התעופה,  חברת  של 
נעלם.  שלו  שהמלווה  להם  להסביר 
לו  והסבירו  נחמדים"  "מאוד  היו  הם 
לטיסה  אותו  יעלו  ימים  שלושה  שבעוד 
עצות;  אובד  היה  הילד  הביתה.  בחזרה 
כשהוא  יעשה  מה  ללכת,  לאן  לו  אין 
מי  אותו,  יציל  מי  ימים,  שלשה  לבד 

יודיע לנו, ההורים, את המצב?

בבית  טלפון  שיחת  התקבלה  לפתע 
ידיד  היה  לקו  מעבר  שבנפאל.  חב"ד 
ממדינות  באחד  הוא  אף  שליח  שלנו, 
'האם  אותי  שואל  הוא  הרחוק.  המזרח 
שלך  לבן  דומה  ילד  שראיתי  לי  נדמה 

בשדה תעופה במדינה זו וזו?' 

שם  נמצא  לו. "הוא  אמרתי  "נכון" 
לאתר  יכול  אתה  אולי  לישיבה,  בדרכו 

אותו ולראות אם הכל בסדר?" 

"אין קל מזה", השיב השליח. 

על  ממנו  ושמע  הילד  אל  ניגש  הוא 
את  השליח  לקח  מיד  הקשה.  המצב 
אל  אותו  ליווה  לטיפולו,  העניינים 

20   • כ"ז תמוז ה‘תשע“א

סיפורים מבית חב"ד

Mas797_B1.indd   20Mas797_B1.indd   20 7/25/2011   5:19:07 PM7/25/2011   5:19:07 PM



מתאים  מלווה  לו  מצא  הבאה,  הטיסה 
והילד הגיע בשלום לישיבה.

כאן הייתי בקעמפ, 
כאן כמעט שלחתי יד בנפשי, 

וכאן הרבי הציל את חיי
הרב  שסיפר  מדהים  סיפור  הנה 
הרבי  שליח  ווילשנסקי,  יצחק  יוסף 
חב"ד  ישיבת  וראש  הקודש  לארץ 
האחרונה.  בשבת  בהתוועדות  בצפת, 
ששמע  מאברך  הסיפור  את  שמע  הרב 

את הסיפור מבנו של בעל המעשה.

נערכה  שבועות  מספר  לפני 
חסידית.  חתונה  הייטס  בקראון 
מרדכי  הרב  היה  המחותנים  אחד 
התזמורת  מאוסטרליה.  קרסניאנסקי 
כללה כמה נגנים שבאו מסטטן איילנד. 
את  החתונה  במהלך  שמע  הנגנים  אחד 
שמו של בעל השמחה מאוסטרליה, וזה 
 – הנגן   – הוא  גם  מוכר.  לו  נשמע  היה 
החזיר  הזה  והשם  מאוסטרליה  היה 

אותו כמה  עשרות שנים לאחור.

בעל  אל  הנגן  ניגש  החתונה,  בסיום 
השמחה, ושאל אותו: "האם אתה הוא 
מדריך  שהיה  קרסניאנסקי,  מרדכי 

בקעמפ של חב"ד בשנה זו וזו?" 

"אכן כן", השיב הרב קרסניאנסקי. 

הצלת  "אתה  הנגן,  אמר  כן",  "אם 
את חיי"... 

וכך סיפר את אשר עבר עליו בשנים 
האחרונות:

"אנו משפחה שיצאנו מפרס", סיפר 
כשהייתי  לאוסטרליה.  "והיגרנו  הנגן 
של  לקעמפ  אותי  שלחו  הוריי  ילד, 
כמה  כעבור  שם.  נהניתי  ומאוד  חב"ד, 
בקשר  והיינו  גויה  נערה  הכרתי  שנים 
שלא  כמובן  מסויימת.  תקופה  במשך 
אבל  גויה,  בחורה  עם  להתחתן  רציתי 
התחילה  היא  פתאום  שרציתי,  בלי 
מובן  דבר  זה  כאילו  חתונה  על  לדבר 
דרך  מצאתי  ולא  עברו  הימים  מאליו. 

איך לבטל את התכנית האומללה.

אני  רעיון.  במוחי  עלה  "לפתע 
הם  הוריי.  עם  לפגישה  אותה  אביא 
עם  להתחתן  חושב  שאני  יתרגזו  בטח 
אותה,  ויעליבו  עליה  יצעקו  הם  גויה, 
עד שהיא תבין לבד שאין על מה לדבר. 
היכרות  לפגישת  אותה  הבאתי  ואכן, 
היא  הצער,  למרבה  אך  ההורים,  עם 
לא  הם  בעיניהם...  חן  מצאה  דווקא 
ונוצרה  גויה,  שהיא  מהעובדה  התעלפו 

שאף  הוריי  לבין  בינה  מופלאה  ידידות 
ביקשו לזרז את מועד החתונה. בקשתם 
רק סיבכה את העסק, ולא ראיתי שום 

מוצא איך להתפטר מהבחורה.

הבחורה,  אלי  פנתה  אחד  יום 
בבנק  חיסכון  לך  יש  "הרי  ואמרה 
מכירה  אני  האחרונות.  בשנים  שחסכת 
השקעות.  בייעוץ  שעוסק  קרוב  ידיד 
מהבנק,  הכסף  את  שתוציא  כדאי  אז 
לנו  יהיה  וככה  יועץ  לאותו  אותו  ניתן 
הסכמתי  החתונה".  לקראת  כסף  יותר 
ונתתי בידה את כל הכסף, ומדובר היה 
במשך  שחסכתי  ביותר  רציני  בסכום 

כמה שנים. 

נעלמה  פשוט  היא  היום  למחרת 
כסף  אין  עקבות.  שום  להשאיר  מבלי 

ואין כלה...

נזכרו  הם  להוריי,  זאת  כשסיפרתי 
אתה",  טיפש  "איזה  ולכעוס.  להתרגז 

הטיחו בי, "איך נתת לה את כל הכסף? 
לא  אנחנו  אחריות!  חסר  ממש  אתה 
את  עזוב  אותך.  לראות  יותר  רוצים 

הבית ולך לאן שאתה רוצה".

עלי.  בגדיי  כשרק  מהבית  יצאתי 
מקום  חיפשתי  מטרה,  ללא  הלכתי 
הלך  הנפשי  מצבי  מצאתי,  ולא  עבודה 
"אין  לעצמי  שאמרתי  עד  והתדרדר, 
בת  לי  אין  הורים,  לי  אין  כסף,  לי 
מחיי".  מותי  טוב   – בית  לי  אין  זוג, 
באותם ימים הלכתי לספריה מקומית, 
לבין  ובין  ספרים,  בקריאת  שקעתי 
חיי.  תקופות  כל  על  להרהר  התחלתי 
בתקופה  בהתבגרות,  בילדות,  נזכרתי 
שהתקופה  לב  שמתי  לפתע  האחרונה. 
שהייתי  התקופה  היתה  בחיי,  יפה  הכי 
מרדכי  המדריך  עם  חב"ד  של  בקעמפ 
היתה  שבקעמפ  נזכרתי  קרסניאנסקי. 
כולם,  בין  ואהבה  אחדות  של  אוירה 
עסוקים  ותמיד  מרומם  רוח  מצב 

הרב חזקי ליפשיץ בברית מילה לאחד מילדיו שנולד בבית חב"ד קטמנדו

  לפתע  הילד רואה שהמלווה שלו פשוט נעלם. אין מלווה. הילד בן

12 במדינה זרה שאינו מכיר את השפה המדוברת בה; זו מדינה 

שיהודים כמעט לא עוברים בה ואין שום סיכוי שיהודי מצוי יעבור שם 

ויוכל לעזור. הילד ניגש לדלפק של חברת התעופה, והצליח רק בקושי 

להסביר להם שהמלווה שלו נעלם. הם היו "מאוד נחמדים" והסבירו לו 

שבעוד שלושה ימים יעלו אותו לטיסה בחזרה הביתה
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בדברים טובים.

לנו  סיפרו  בקעמפ  ששם  גם  נזכרתי 
הרבה סיפורים על הרבי מליובאוויטש, 
אחד  כל  לברך  יכול  והוא  צדיק  שהוא 
אפוא  החלטתי  מצרתו.  אותו  ולהושיע 
בטרם  הזה  הרבי  אל  להגיע  צריך  שאני 
לי  לקח  עת.  בטרם  בנפשי  יד  אשלח 
כמה ימים, השגתי כסף לנסיעה והגעתי 

לחצרו של הרבי.

לאחר בירור קצר נודע לי שכל אחד 
ראשון,  ביום  הרבי  עם  להיפגש  יכול 
בתור,  נעמדתי  הדולרים.  חלוקת  בעת 
ועמדו לפניי כשעתיים בהם תכננתי מה 
בדיוק אומר לרבי בעת הפגישה. חשבתי 
מתיישבים  הרבי,  אל  שמגיעים  לתומי, 
בלב.  שמעיק  מה  כל  על  אתו  ומדברים 
כשלפתע  התקדם,  התור  לאט  לאט 
נמשכת  הרבי  עם  שהפגישה  קלטתי 
מספר שניות בלבד. כבר ראיתי מרחוק 
ליד  במהירות  עוברים  האנשים  את 
הרבי. בשניות האחרונות ניסיתי לתכנן 

מחדש איך לתמצת את כל הסיפור שלי 
לתוך מספר שניות.

בעוד אני מנסה למצוא את המילים 
עצמי  את  מוצא  אני  המתאימות, 
"זורם" עם התור, מקבל שטר של דולר 
מחוץ  וכבר  הרבי,  של  הקדושה  מידו 
החמצה  של  הרגשה  הרגשתי  לתור. 
בפגישה  תליתי  תקוות  כמה  קשה. 
ללא  הסתיימה  היא  והנה  הרבי,  עם 
על  בצער  מהרהר  בעודי  משמעות.  כל 
שמעתי  לפתע  שהוחמצה,  הפגישה 
עשיתי  הרבי.  אל  לשוב  לי  שקוראים 
לי  נותן  הרבי  והנה  בחזרה,  אחד  צעד 
זה  (באנגלית):  לי  ואומר  נוסף,  דולר 

בשביל התחלה חדשה!

ואכן, מאז היתה לי התחלה חדשה. 
אבל  באזני,  הדהדו  הרבי  של  המילים 
גם בכל אברי ומחשבותי. כל המחשבות 

שלי היו, איך מתחילים מחדש. 

מקום  מצאתי  מכן  לאחר  מה  זמן 
השתלבתי  יותר  מאוחר  נגינה,  ללימודי 

בלהקת תזמורת בה אני מנגן ומתפרנס 
בשמחה ובהרחבה עד היום.

בזכות הרבי ובזכות הקעמפ.

בזכות מדריך בתלמוד תורה
שילדקרויט  לייבל  הרב  מספר 
חב"ד  מוסדות  ומנהל  הרבי  שליח 

בחיפה:

שילדקרויט,  זאב  הרב  ז"ל,  אבי 
הרבי  של  מחייליו  חינוך,  איש  היה 
הנשיאות.  של  הראשונות  בשנים 
(ההורים שלי אף זכו שהרבי היה מסדר 
היה  בשבוע  פעם  בחתונתם).  קידושין 
אבי נוסע לשכונה מרוחקת ולומד שעה 
אחת עם קבוצה של ילדים אמריקאים. 
למדו  הם  דתיים,  היו  לא  ילדים  אותם 
היה  בשבוע  ופעם  סקול',  ב'פאבליק 
בא  היה  שאבא  תורה"  "תלמוד  להם 

ולומד אתם עניינים ביהדות.

הילדים  באזני  לשנן  הקפיד  אבא 
תתחתנו  אל  לעולם  'לעולם  ושוב,  שוב 
לשם  לו:  שלעגו  כאלו  היו  גויה'.  עם 
מה אתה מדבר עם ילדים בגיל עשר על 
חתונה, מה הם יזכרו מכל זה בעוד עשר 
בעצמו  אבא  גם  שנה.  עשרה  חמש  או 
התלבט לפעמים, האם יש תועלת במנה 
לא  הוא  אבל  יהדות.  של  זעומה  כה 
וויתר ושב להחדיר את המסר שלו: אל 

תתחתנו עם גויה.

כעבור כמה שנים קיבל אבא טלפון 
כדאית.  היתה  ההשקעה  כמה  שהוכיח 
שהציג  אמריקאי  צעיר  היה  לקו  מעבר 
את עצמו כתלמיד בתלמוד תורה מלפני 
'אנא  מבקש,  הוא  וכעת  שנים,  וכך  כך 
להטריד  תפסיק  שילדקרוייט,  הרב 

אותי בחלומות הלילה'.

הכיר  שלאחרונה  סיפר  הצעיר 
עמה.  להתחתן  והחליט  גויה  נערה 
הקרוב  שבת  ליום  נקבע  החתונה  יום 
בלילות  והנה,  הנוצרי.  התיפלה  בבית 
שהוא  לילה,  כל  חולם  הוא  האחרונים 
המוכר   – שילדקרוייט  הרב  את  רואה 
אותו  מזהיר   – תורה  מהתלמוד  לו 
הילדים  ח"ו  כי  גויה,  עם  יתחתן  שלא 
על  חזר  החלום  גוים.  יהיו  לו,  שיוולדו 
עצמו מדי לילה, עד שהחליט לבטל את 
שילדקרוייט,  ראביי  'ובכן  החתונה. 
מבקש  ואני  החתונה,  את  ביטלתי  אני 

שתפסיק להטריד אותי'...

שהוא  איך  שלפי  לו,  ענה  אבא 
לא  אכן  הוא  המצב,  את  כעת  מתאר 

יטריד אותו יותר...

אילוסטרציה

  הרגשתי הרגשה של החמצה קשה. כמה תקוות תליתי בפגישה

עם הרבי, והנה היא הסתיימה ללא כל משמעות. בעודי מהרהר 

אל  לשוב  לי  שקוראים  שמעתי  לפתע  שהוחמצה,  הפגישה  על  בצער 

הרבי. עשיתי צעד אחד בחזרה, והנה הרבי נותן לי דולר נוסף, ואומר 

לי (באנגלית): זה בשביל התחלה חדשה!

סיפורים מבית חב"ד
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לנגן 
בהיכלו

בימים אלה מרבים ללמוד את ענייני בית המקדש, אולם רק 
מעטים מכירים את הפן המוסיקלי שהיה בבית המקדש, מי 
שר ומי ניגן? כמה לויים היו ב'קאפלייע' של בית המקדש, 
והאם הם ניגנו 'ניגונים חסידיים'? • בראיון ארוך ומרתק עם 
לאור  שיצא  בהיכלו"  "לנגן  הספר  מחבר  לייבמן,  לב  הרב 
בימים אלו, ניתן ללמוד ולהתוודע לראשונה לשורה ארוכה 
של פרטים מרתקים ומופלאים • ועוד דבר: האם ידעתם כי 

את ניגוני הלויים שמע משה רבינו מפי הגבורה?

ראיין: מנחם זיגלבוים

רבים ב עוסקים  אלה  ימים 
המקדש,  בית  ענייני  בלימוד 
ובקשתו  הצעתו  פי  על  וזאת 
בהתאם  מה"מ,  הרבי  של 
שהעוסק  יחזקאל,  של  הנבואה  לדברי 

בתורת המקדש, כאילו בנאו. 

הבית  בענייני  בעיקר  עוסק  הלימוד 
ועבודת  הקרבנות  ענייני  וכן  ומידותיו, 
איש  אין  כמעט  כי  דומה  המקדש. 
שעוסק בענייני השירה והזמרה במקדש 
על ידי הלויים, שהיו משוררים ומנגנים 

בזמן הקרבת הקרבנות. 

לימודי  חומר  לאסוף  שטרח  מי 
לייבמן,  לב  הרב  הוא  זה,  בנושא 
חב"די  ואברך  בעצמו  מוסיקאי 
מהודר  ספר  לאחרונה  שהוציא  מוכשר, 
בעקבות  שמה.  בהיכלו"  "לנגן  בנושא 
על  וללמוד  לשמוע  אליו  פנינו  הספר, 
המקדש,  בבית  והזמרה  השירה  ענייני 
תעלה  בקרוב  כי  ואמונה  תפילה  מתוך 
השמחה והרינה על שפתותינו, בשמחת 

עולם.

 יצא לא  היום  שעד  לי  נדמה   
חיבור העוסק בנושא הנגינה המקדש, 

האומנם?

וההלכות  שהסוגיות  היא  "האמת 
הן,  מועטות  הלויים  שירת  אודות  על 
ולכן העיסוק בתחום זה נחשב עד היום 
כנדיר, אולם כבר אמרו חז"ל 'הפוך בה 
חיפוש  ידי  ועל  בה',  דכולא  בה  והפוך 
ועיון בספרים, ניתן לדלות מידע רב על 
ולהאיר  ואגדות,  הלכות  מתוך  הנושא 

את הנושא באור יקרות.
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על  בספר  שנאסף  המידע  "רוב 
מכלול  במקדש,  הלווים  שירת  אודות 
בליווי  והסודות,  הרמזים  ההלכות, 
תיאור המאורעות – פותח בפנינו צוהר 
במקדש,  הלויים  שירת  נושא  לכל  רחב 
בפן  והן  המעשי,  ובניהולה  בסדרה  הן 

החווייתי והנשמתי". 
 ?במקדש שם  היה  בעצם  מה   

בשביל  נעשה  זה  פתחו 'קאפליע'?  הם 
האווירה? כדי לרומם את הנפש? 

בעת  ונגינתם  הלויים  "שירת 
כהמלצה  היה  לא  העולה  קרבן  הקרבת 

לא  וגם  המקדש  עבודת  ביופי  להוסיף 
מוכרחת.  אלא  מוזיקלית,  כאמנות 
מנגנת  היתה  יום  בכל  פעמיים  לפחות 
בבית  ותזמורתם  הלויים  מקהלת 
קרבנות  שני  הקרבת  בעת  המקדש, 
של  ותמיד  שחר  של  תמיד   – ה'תמידין' 
ובמועדי  בשבתות  (וכן  הערביים  בין 
שהם  מוספין,  כשהקריבו  ישראל, 
עמדה  הלויים  מקהלת  ציבור).  קרבנות 
הבאת  סיום  לקראת  מלאה  בכוננות 
מתחיל  היה  שהכהן  וברגע  הקרבן, 
היתה  המזבח,  גבי  על  היין  בניסוך 

שירת הלויים ונגינתם בבית המקדש
תולדותיה, סדריה ומשמעותה הפנימית

הרב לב לייבמן

ציור 
הממחיש 

את הלווים 
בנגינתם

שער הספר החדש
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פוצחת בשירה ונגינה".

 כל לוי יכול היה לעמוד על הדוכן 
עדיין  מזייף,  היה  הוא  ואם  ולשיר? 

היה יכול לעמוד על זכותו לשיר ולנגן?

מצינו  יכול.  אחד  כל  שלא  "ברור 
נפסל  אז  או  התקלקל,  שקולו  שלוי 
המוסיקלית  דרכו  בתחילת  גם  מלשיר. 
בר  על  עמד  הסף  גיל  המקדש,  בבית 
היה  יכול  לא  הלוי  אולם  מצווה, 
ללא  בתזמורת  או  במקהלה  להשתלב 
לפחות!  שנים  חמש  בת  מוקדמת  הכנה 
ילדים  שלויים  מקרים  מצינו  (אמנם 
לעזרה  נכנסים  היו  מצווה,  בר  גיל  לפני 
מקהלת  עם  לשיר  כדי  מיוחד  באישור 
הלויים, כדי להנעים ולתבל את השירה 
עולים  היו  לא  אך  הילדותי,  בקולם 
לדוכן עם שאר הלויים אלא עומדים על 

הארץ)".
 ?למה חמש שנים 

כללי  הלכות  את  ללמוד  כדי  הן 
הנגינה  שחכמת  משום  והן  העבודה, 
רב,  לימוד  הדורשת  גדולה  חכמה  היא 
כדי  לכן,  אומרת.  בחולין  שהגמרא  כפי 
בהגיעו  עבודתו  את  להתחיל  יוכל  שלוי 
לגיל מצוות, היה עליו להתחיל את חוק 
לימודיו כבר בגיל שמונה שנים. הלימוד 
עצמו נעשה בבית המקדש גופא, יחד עם 
תמיד  "ויראה  ונינגו  שוררו  שכבר  אלו 
שילמד  כדי  ובלילה,  ביום  עבודתם 

הלכות עבודה בתלמוד ובמעשה".

כלי הנגינה נבנו 
על פי חכמה עליונה

 – במקדש  הלויים  של  עבודתם 
 – השערים  על  בלילה  השמירה  מלבד 
המנגנת  כמקהלה  הן  לשניים,  נחלקה 
מלווה.  כתזמורת  והן  ווקאלי,  באופן 
היה  דבר  כל  במקדש,  כמו  במקדש, 
ובשליטה  בהרמוניה  מסודר,  בסדר 

ליד  נתון  היה  לא  דבר  שום  מלאה. 
מחמשה- פחות  שלא  מסתבר  המקרה. 

אחד  שכל  בתחום,  היו  ממונים  עשר 
מסויים  תחום  על  אחראי  היה  מהם 
צריכות  שהיו  הרבות  העבודות  מתוך 
היה  אחד  מתוכם  במקדש.  להתבצע 
תפקידו  בפה.  המשוררים  על  ממונה 
הלויים  את  יום  בכל  לבחור  היה 
באותו  שירה  שיאמרו  המשמר  מתוך 
השיר,  כלי  על  היה  נוסף  ממונה  יום. 
המנגנים  כל  את  להעמיד  שתפקידו 

בכלים.
?כמה חברים היו במקהלה 

עבודה  עשה  מסתבר,  לייבמן,  הרב 
בפיו  יש  שאלה  ולכל  ויסודית,  מקפת 
בפרטים  גם  כולל  המוכן,  מן  תשובה 
לא  הלויים  מקהלת  "הרכב  הקטנים: 
ניתן  כאשר  לויים,  משנים-עשר  פחת 
גבול.  בלי  עד  משוררים  להוסיף  היה 
הנגינה,  בחכמת  בקיאים  שהיו  חז"ל, 
כמות  את  כלי  סוג  כל  עבור  קבעו 
מסויים  ממספר  פוחתים  לא  הכלים, 
מספר  על  מוסיפים  ולא  כלים  של 
חלילים.   2-12 נבלים.   2-6 מסויים: 
 2-120 הגבלה.  ללא  ומעלה  כנורות   9

חצוצרות וכן צלצל אחד".

מעניין שבמקדש היו, מלבד הכלים 
פלאיים.  נגינה  כלי  עוד  האמורים, 
הייתה  שבמקדש  מספרת  הגמרא 
בכל  בה.  היו  נקבים  ועשרה  מגריפה 
עשרה  קנה  ובכל  אחד  קנה  היה  נקב 
נקבים. כל נקב של קנה הוציא מין זמר. 
מיני  עשרה  ואחד  אחד  כל  הוציא  כך 
הפיקה  כולה  שהמגרפה  נמצא  זמר. 
מאה מיני קולות. על פי גירסה אחרת: 
אמה,  גבוהה  אמה,  הייתה  המגרפה 
היו  נקבים  ועשרה  ממנה  יוצאת  וידית 
זמר.  מיני  מאה  מוציא  אחד  כל  בה. 
אלף  הפיקה  כולה  שהמגרפה  נמצאת 

מיני זמר!...

בקודש  שהיו  הנגינה  כלי  בין 
שלמה  שעשה  מזהב  המזמרות  היו 
הכין  המלך  שלמה  כך,  על  נוסף  המלך. 
מעצי   – ונבלים  כינורות   – נגינה  כלי 
עצי  כן  בא  ש"לא  מיוחדים  אלמוגים 
אלמוגים ולא נראה כן עד היום הזה". 
האלמוגים הובאו מארץ אופיר באוניה 
על  צור.  מלך  חירם  שבנה  מיוחדת 
הכין  מתתיהו,  בן  יוסף  של  עדותו  פי 
חצוצרות,  אלף  מאתיים  המלך  שלמה 
עשויים  וכנורות  נבלים  אלף  וארבעים 

מאלקטרון (תערובת זהב וכסף).

הראשון,  במקדש  שהיו  הנגינה  כלי 
ללא  עליונה,  חכמה  פי  על  ונבנו  נעשו 
אדרבא,  אנושי.  שכל  של  התערבות 
הגמרא  מסיקה  שארע,  הבא  מהמקרה 
"אינה  האדם  של  חכמתו  שהתערבות 
הגמרא:  מספרת  וכך  מקלקלת".  אלא 
היה,  חלק  במקדש,  היה  [חליל]  אבוב 
משה  ומימות  היה,  קנה  של  היה,  דק 
ולא  זהב,  וציפוהו  המלך  ציווה  היה. 
והיה  ציפויו,  את  נטלו  ערב.  קולו  היה 

קולו ערב כמות שהיה.

פותח  היה  יום  מדי  הנגינה  את 
הצלצל  ידי  על  השיר,  כלי  על  הממונה 

שהחזיק בידו. 

הם  משוררים,  היו  הלויים  כאשר 
היו לבושים בבגדי בּוץ – בד לבן וצחור, 

עשוי פשתן משובח. 

הוא א אף  הנגינה  כלי  חסון 
לשכות  עצמו.  בפני  פרק  קובע 
עזרת  תחת  היו  מיוחדות 
היו  שם  נשים,  לעזרת  ופתוחות  ישראל 
הלויים.  של  הנגינה  כלי  את  מאחסנים 
תלויים  הנגינה  כלי  היו  הללו  בלשכות 
בכתלים,  הקבועות  גבי "אונקליות"  על 
לכלים,  ("מטפחות")  נרתיקים  גם  והיו 
בלשכות  היטב.  ישמרו  שהכלים  בכדי 
כלי  'תשמישי'  כל  את  גם  אחסנו  אלו 
הנגינה כמו ספרי לימוד השירה ולימוד 

נגינה בכלים המיוחדים.
 כמוסקאי לייבמן,  הרב  תגיד,   

כמה  בוודאי  יודע  אתה  בעצמך,  מחונן 
משהו  שיצא  כדי  לבצע  צריך  חזרות 

הרמוני…

מצינו  זאת  וגם  כן,  "בהחלט 
יושבים  היו  בנגינה,  שעסקו  שהלויים 
חזרות.  ועורכים  האמורות,  בלשכות 
תמיד  מתעסקים  היו  הלויים  'ושמה 
הלשכות  על  הנזכר'.  השיר  במלאכת 
"ראשי  הימים:  בדברי  נאמר  הללו 
 .. בלשכות  יושבים]  [היו  ללוים  אבות 

חכמת המוסיקה אצל הלויים

ב"שלטי הגבורים" (לר' אברהם הרופא, מנטובה ה'שע"ב) פ"ד – פי"ג מבאר באריכות 
והאיכות;  השלימות  שיא  היתה  במקדש  הלויים  ששירת  פרקים,  עשרה  פני  על  רבה 
("כי  האחרון  לזמן  עד  האומות  חכמי  ידעום  שלא  השירה  בסודות  בקיאים  היו  והלויים 

בחשכה התהלכו חכמי האומות בתנאי הזמרה"), ומבסס הכל על פסוקים ומאמרי רז"ל.

ב"דרך אמונה" (לר' אברהם ביבאגו, קושטא ה'רפ"ב) מאמר שני שער שלישי כותב: 
והחיפוש  ההשתדלות  עם  הוא  החכמות  כל  וידעו  למדו  ז"ל  רבותינו  איך  ביאור  "אמנם 
בדבריהם, אם בחכמת הניגון – אין צריך להביא מאמריהם על הלויים המשוררים בדוכן, 
מלך  שדוד  עם  מחבריו,  למעלה  השיר  מיני  יודע  שהיה  ההוא  הגוי  שבח(ם)  אשר  השבח 

ישראל יוכיח".

חכמת המוסיקה אצל הלוייםק

ב"שלטי הגבורים" (לר' אברהם הרופא, מנטובה ה'שע"ב) פ"ד – פי"ג מבאר באריכות 
והאיכות;  השלימות  שיא  היתה  במקדש  הלויים  ששירת  פרקים,  עשרה  פני  על  רבה 
("כי האחרון  לזמן  עד  האומות  חכמי  ידעום  שלא  השירה  בסודות  בקיאים  היו  והלויים 
בחשכה התהלכו חכמי האומות בתנאי הזמרה"), ומבסס הכל על פסוקים ומאמרי רז"ל.

ב"דרך אמונה" (לר' אברהם ביבאגו, קושטא ה'רפ"ב) מאמר שני שער שלישי כותב: 
והחיפוש  ההשתדלות  עם  הוא  החכמות  כל  וידעו  למדו  ז"ל  רבותינו  איך  ביאור  "אמנם 
בדבריהם, אם בחכמת הניגון – אין צריך להביא מאמריהם על הלויים המשוררים בדוכן, 
מלך  שדוד  עם  מחבריו,  למעלה  השיר  מיני  יודע  שהיה  ההוא  הגוי  שבח(ם)  אשר  השבח 

ישראל יוכיח".

מתכוננים לגאולה
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[של  במלאכה  עליהם   (!) ולילה  יומם 
השירה]". לשם איזו תכלית היו יושבים 
דוד'  ה'מצודת  מפרש  ולילה?  יומם  שם 
מעשה  "ללמד  היתה  שם  שמלאכתם 

השיר".

 תוכל לקחת אותנו למסע קצר אל 
תוך בית המקדש ולתאר לנו מה בדיוק 
הזמן  באותו  המקדש  בבית  קורה  היה 

שהלויים היו שרים ומנגנים?

"הבה ננסה...

מוקדמת  בוקר  בשעת  זה  "היה 
להפציע.  החלה  אך  השמש  ביותר, 
סדר  מתחיל  היה  המקדש  בבית 
העבודה  כאשר  החדש,  היום  עבודות 
הקרבת  הייתה  היום  בסדר  הראשונה 
הזיתים  הר  מאחורי  התמיד.  קרבן 
הייתה  בעזרה  מפציעה.  השמש  הייתה 
הכנות  עורכים  הכהנים  תכונה;  ניכרת 
אחרונות לקראת התחלת עבודת היום, 
הדוכן  על  מתמקמים  היו  הלויים  וגם 
כהנים,  עזרת  לבין  ישראל  עזרת  שבין 
סמוך  כהנים  עזרת  שטח  בתחילת 
למזבח. בדוכן היו שלוש מדרגות, גובה 
הרמב"ם  (לשיטת  אמה  חצי  מדרגה  כל 
התזמורת  חברי  המשניות,  בפירוש 
על  אלא  הדוכן,  על  עמדו  לא  עצמם 

הארץ).

הקרבן,  הקרבת  זמן  "משהגיע 
הזמנים  על  הממונה  מכריז  היה 
ולוים  לעבודה  כהנים  'עמדו  ואומר: 
היה  כשאך  למעמד'!  וישראל  לדוכן 
על  להתייצב  כולם  הזדרזו  קולו,  נשמע 

משמרתם, כל אחד במקומו.

הקרבן:  הקרבת  מלאכת  "לאחר 
שחיטה, הפשט וניתוח, הבאתם למזבח 
היה  כשהכול   – המערכה  על  והעלאתם 
יותר  סמוך   – מדהימה  בזריזות  נעשה 
הכהנים  אחד  היה  היין,  ניסוך  לזמן 
בין  אותה  וזורק  המגרפה  את  נוטל 
האולם למזבח. קול נפילתה היה כל כך 
חברו  קול  שומע  אדם  ש"אין  עד  חזק, 

בירושלים מקול המגרפה".

שהיה   – לוי  שבן  מתארים  "חז"ל 
ירושלים  בעיר  שהוא  מקום  בכל  נמצא 
של  קולה  את  שומע  היה  כאשר   –
נכנסים  הלויים  שאחיו  המגרפה, "יודע 
מאותו  ובא".  רץ  והוא  בשיר,  לדבר 
היו  הלויים,  שירת  להתחלת  ועד  רגע 
הבאים:  השלבים  במקדש  מתבצעים 
הכהנים  השתחוויית  קטורת,  הקטרת 
ומנחת  חביתין  מנחת  כהנים,  וברכת 
של  האחרון  הזמן  היה  זה  התמיד. 

ולהתכונן  הדוכן  על  להתייצב  הלויים 
לשירה.

"כיוון שלא כל הלויים יכלו לראות 
על  היין  ניסוך  תחילת  רגע  את  בדיוק 
גבי המזבח, על ידי הכהן, לכן היה כהן 
סודרין  עם  המזבח  קרן  על  שעמד  נוסף 
אותם  מניף  והיה  בידו,  דגלים)  (מעין 
הלויים  שיתחילו  לאות  הנכון  ברגע 
השירה  לתחילת  נוסף  סימן  בשירתם. 
שני  של  החצוצרות  תקיעת  בעת  היה 
החלבים  שולחן  על  שעמדו  כהנים 

הסמוך למזבח.

החליל,  שקול  מספרת,  "המשנה 
וקול  הלויים  שירת  קול  הצלצל,  קול 
עד  המקדש  מן  נשמעים  היו  השופר 
פרסאות  עשר  של  מרחק  ליריחו, 

מירושלים!

בהם  נוספים  ארועים  היו  כן,  "כמו 
היו הלויים משוררים, כמו בעת שמחת 
הביכורים,  הבאת  בעת  השואבה,  בית 
לעבודת  חדש  כהן  של  חינוכו  בעת  וכן 

המקדש. 

רבי  הראשונים,  המקובלים  "אחד 
אברהם בן יצחק מרימון, כתב שבשעה 
המקדש  לבית  קרבן  מביאים  שהיו 
קרבן  בבעל  העובד  הכהן  מסתכל  היה 

והבין מחשבתו, ואם הבין שאינו עושה 
הכהן  רמז  אזי  עדיין,  כראוי  תשובה 
בעל  לעורר  ניגון  שיזמרו  ללויים  העובד 
הלויים  ואזי  בתשובה,  שיהרהר  הקרבן 
הקרבן  לבעל  הביאו  ובזמרם  בשירם 

שיהרהר בתשובה..."
 ?איזו שירה בדיוק הם היו שרים 

בוקר  כל  מזכירים  שאנו  "השירה 
אחרת:  שירה  בוקר  כל  בתפילה, 
הארץ  "לה'  אומרים  היו  ראשון  ביום 
אומרים "גדול  היו  שני  ביום  ומלואה", 
כאשר  הלאה,  וכן  מאד",  ומהולל  ה' 
ליום  שיר  "מזמור  אומרים  היו  בשבת 
השבת". את השירה הזאת היו חוזרים 
וגם  שחר  של  בתמיד  גם  ביום,  פעמיים 
בהקרבת קרבן התמיד של בין הערבים.

 אני מתאר לעצמי שלמילים הללו 
סגנון  איזה  מנגינה.  מלודיה,  הייתה 
המנגינות?  את  הלחין  מי  לזה?  היה 

הלויים עצמם?

לייבמן  לב  ר'  מתגלה  זה  בשטח  גם 
מרשימה  בקיאות  ובעל  עצום  כידען 
של  המנגינות  ימי  דברי  בתולדות 

הלויים בבית המקדש:

סיני  הר  במעמד  כי  אומרים  "חז"ל 
רק  לא  ישראל.  לבני  התורה  ניתנה 

 המשנה מספרת, שקול החליל, קול הצלצל, קול שירת הלויים"

וקול השופר היו נשמעים מן המקדש עד ליריחו, מרחק של עשר 

פרסאות מירושלים!
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ה'טעמים',  גם  אלא  התורה,  אותיות 
באותו  ניתנו  ומנגינתה  הקריאה  טעמי 
התורה  פרשיות  הגבורה.  מפי  המעמד 
'נעימה'  בליווי  רבינו  למשה  נאמרו 
שהיה  'נעימה'  ובאותה  (מנגינה), 
משמיע  היה  הגבורה,  מפי  שומע  משה 
מפרש,  הרוגוצ'ובי  הגאון  לישראל. 
מפי  רבינו  למשה  נמסרה  זו  שנעימה 

הגבורה לצורך שירת הלויים.

עצמו  רבינו  שמשה  לזכור  "צריך 
והתייגע  שקד  והוא  ו'משורר',  לוי  היה 
הלויים  לאחיו  השירה  את  ללמד  כדי 
(אגב, גם הגר"א מציין כי "כמה ניגונים 
הביא משה רבנו ע"ה מהר סיני, והשאר 
שהמנגינות  אפוא  מסתבר  מורכבים"). 
לא  שמיימיות"  "מנגינות  היו  הללו 
קסומה   מנגינה  של  מטאפורי  כביטוי 
דברים:  של  כפשוטם  אלא  ומופלאה, 

שהלחן הגיע מהשמים...

דור,  דור מפי  עברו  המנגינות  "מאז 
במשכן  מכן  ולאחר  במדבר,  במשכן 
שמואל  גם  שורר  (שם  ובשילה  בגלגל 

הנביא, שהיה משבט לוי). 

משמעותית  שתפנית  ספק  "אין 
לא  הוא  אמנם  המלך.  דוד  בזמן  החלה 
אף  יהודה,  משבט  אלא  לוי  משבט  היה 

שורר  הוא  שגם  אומרים  יש  כן  פי  על 
בכך,  הסתפק  לא  הוא  הדוכן.  על  בכלי 
אלא אף הכין כלי נגינה מיוחדים בעבור 
"וארבעת  הפסוק  שמעיד  כפי  הלויים, 
אלפים מהללים לה' בכלים אשר עשיתי 
להלל" (לכן מכונים הם בכתובים "כלי 

דוד").

מזמורי  את  חיבר  גם  המלך  "דוד 
לכן  ואשר  בפה,  לשירה  התהלים 
ש"אין   – ישראל"  זמירות  נקרא "נעים 
ישראל משוררים במקדש אלא שירותיו 
הכין,  שהוא  הכלים  מלבד  וזמירותיו". 
ייצר  הוא  משלו.  מיוחד  כינור  לו  היה 
את עשרת הנבלים שבכנורו מגידי האיל 
שנברא בין השמשות במעשה בראשית, 
אבינו  אברהם  שהקריב  האיל  הוא 

לעולה תחת יצחק בנו.

הנביא  שמואל   – אלה  אישים  "שני 
הלויים  את  חילקו   – המלך  ודוד 
עוד,  מסופר  משמרות.  וארבע  לעשרים 
הלויים  אלף  ושמונה  שלושים  מבין  כי 
שהיו באותה תקופה, העמיד דוד המלך 
משוררים  לויים  אלף  וארבעה  עשרים 
משוררים  אלפים  וארבעת  בפה, 
שבאותה  יוצא,  זה  לפי  נגינה!  בכלי 
שוררו  אחד,  שבוע  במהלך  תקופה, 
מאה  ומעל  בפה,  לויים  כאלף  במקדש 

שניגנו  נוספים  משוררים  וחמישים 
ידי  על  נחלקו  אלו  כל  השונים.  בכלים 
מתוכם  השבוע.   ימי  לשבעת  הממונה 
נמצאו מאתיים שמונים ושמונה לויים 

ה"מבינים ביותר בדבר הניגון".

שבעים  כלות  לאחר  כי  "מסופר 
שנות גלות, כאשר עלו בני ישראל מבבל 
עם  הראשונה  בעליה  ישראל  לארץ 
זרובבל, יצאו מן הגלות בשמחה גדולה, 
מאתיים  בשיר  ליוום  הליכתם  ובדרך 
מאה  נמצאו  עליה  באותה  משוררים. 
מבני  משוררים  לויים  ושמונה  עשרים 
מסורת  על  ששמרו  המשורר,  אסף 
הנגינה מבית ראשון. הם היו אלו אשר 
המקדש  בית  יסודות  בניין  בעת  שוררו 

השני".
 הזאת השירה  עם  קרה  מה   

'חצר'  יש  האם  השנים?  במשך 
ניגוניה  כי  להתיימר  שיכולה  חסידית 
תיעוד  בכלל  יש  המקדש?  ניגוני  הם 

מהנגינה ההיא?

הללו  הניגונים  השנים  "במשך 
נזכרים  בתלמוד  לדור.  מדור  התגלגלו 
בעצמם  שהיו  לוי,  מבני  תנאים  כמה 
הדוכן  על  והמנגנים  המשוררים  מן 
מן  חנניא  בן  יהושע  רבי  כגון  במקדש, 
בכינור.  שניגן  אביו  וחנניא  המשוררים, 
בן ארזא הממונה על הצלצל ועל כל כלי 

שיר, ועוד רבים.

את  לשמר  פשוט  היה  לא  "אכן, 
כי  מספרת  הגמרא  הללו.  הניגונים 
אך  בשיר  פרק  יודע  היה  לוי  בן  הוגרס 
כששאלו  לאחרים.  זאת  ללמד  רצה  לא 
זאת  ללמד  הסכים  לא  למה  אותו 
אבא  בית  היו  יודעים  השיב:  לאחרים, 
רצו  ולא  ליחרב,  עתיד  המקדש  שבית 
זרה  לעבודה  כן  עושין  יהיו  שלא  ללמד 
פי  על  אף  המקום".  לפני  שעושין  כדרך 

כן, זכרוהו לגנאי.

יונה  בר'  בנימין  ר'  "במסעות 
שלש- במשך  שארכו  שבספרד  מטודלה 

השאר  בין  מספר  הוא  שנים,  עשרה 
בסוף  בבגדד,  בביקורו  ראה  אשר  את 
אלף  מעל  לבריאה  הרביעית  האלף 
מקדשנו:  בית  חורבן  לאחר  שנה(!) 
"..יש שם כ[ארבעים] אלף יהודים, והם 
גדול  ובכבוד  ובהשקט  בשלוה  יושבים 
ישיבות  וראשי  גדולי  חכמי  וביניהם   ..
בעיר  ושם  משה,  בתורת  מתעסקים 
ר'  הוא  הסדר  וראש   .. ישיבות  עשרה 
אלעזר בן צמח, והוא מיוחס עד שמואל 
הנביא עליו השלום, והוא ואחיו יודעים 
המשוררים  שהיו  כמו  הזמירות  לנגן 

פדיון שבויים לשיר הלוויים

מסופר על הבעל שם טוב שהיה הולך עם תלמידיו בשדה, ופתאום ראה רועה העומד 
ומחלל בחלילו. נעמד גם הוא והקשיב בהתפעלות לניגון. כשסיים הרועה לנגן, נתן לו הבעל 
ובהלהבות.  בחשק  הניגון  על  הרועה  חזר  הניגון.  על  לחזור  וביקשו  אחד  מטבע  טוב  שם 

כשסיים, שלשל שוב הבעל שם טוב לידו מטבע וביקשו לחזור על הניגון.

בפעם השלישית, התברר כי הרועה שכח פתאום את הניגון.

אמר הבעל שם טוב לתלמידיו: "ברוך ה', קיימתי כעת מצוות פדיון שבויים. ניגון זה 
הגויים  ונשבה בין  הניגון לגלות  החורבן יצא  היו הלויים שרים בבית המקדש, אך לאחר 
והעליתיו  ה'חיצונים',  מידי  אותו  הוצאתי  כעת  הניגון.  על  ששמר  זה  לרועה  שהגיע  עד 

לשרשו הקדוש".
("כל סיפורי בעל שם טוב" כרך ב' עמ' רפא)

פדיון שבויים לשיר הלווייםן

מסופר על הבעל שם טוב שהיה הולך עם תלמידיו בשדה, ופתאום ראה רועה העומד 
ומחלל בחלילו. נעמד גם הוא והקשיב בהתפעלות לניגון. כשסיים הרועה לנגן, נתן לו הבעל 
ובהלהבות.  בחשק  הניגון  על  הרועה  חזר  הניגון.  על  לחזור  וביקשו  אחד  מטבע  טוב  שם 

כשסיים, שלשל שוב הבעל שם טוב לידו מטבע וביקשו לחזור על הניגון.

בפעם השלישית, התברר כי הרועה שכח פתאום את הניגון.

אמר הבעל שם טוב לתלמידיו: "ברוך ה', קיימתי כעת מצוות פדיון שבויים. ניגון זה 
הגויים  הניגון לגלות ונשבה בין  החורבן יצא  היו הלויים שרים בבית המקדש, אך לאחר 
והעליתיו  ה'חיצונים',  מידי  אותו  הוצאתי  כעת  הניגון.  על  ששמר  זה  לרועה  שהגיע  עד 

לשרשו הקדוש".

("כל סיפורי בעל שם טוב" כרך ב' עמ' רפא)

  מספרת הגמרא  הללו.  הניגונים  את  לשמר  פשוט  היה  לא 

זאת  ללמד  רצה  לא  אך  בשיר  פרק  יודע  היה  לוי  בן  הוגרס  כי 

לאחרים. כששאלו אותו למה לא הסכים ללמד זאת לאחרים, השיב: 

יודעים היו בית אבא שבית המקדש עתיד ליחרב, ולא רצו ללמד שלא 

יהיו עושין כן לעבודה זרה כדרך שעושין לפני המקום". אף על פי כן, 

זכרוהו לגנאי.

מתכוננים לגאולה
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נוגנים בזמן שבית המקדש קיים".

השנים  במשך  השתמרו  "הניגונים 
הריי"צ  אדמו"ר  לדור.  מדור  ועברו 
מספר כי 'נוסח' הניגונים הקבועים אצל 
'סקַארבאווע'  הנקראים   – ישראל  כלל 
ישנים)  קבועים,  מסורתיים,  (כלומר, 
בתקופה  מפראג.  המהר"ל  סידרם   –
צרה  עת  היתה  המהר"ל  בזמן  מסוימת 
לו  שיגלו  ביקש  והמהר"ל  לישראל, 
משמים ניגונים לתפלה שבזה יוכלו כלל 
ואז  העליונים,  רחמים  לעורר  ישראל 

סידר את הניגונים הללו. 

כי  העיד  צדק'  ה'צמח  "אדמו"ר 
משירי  הם  המהר"ל  שסידר  הניגונים 
הלויים שהיו במקדש. ניגונים אלו עברו 
הלאה עד לאדמו"ר הזקן, דור שביעי – 
בן אחר בן – למהר"ל מפראג. השושלת 
הערך  יקרי  דברים  לו  הורישה  הזוהרת 
כמו  דור,  מדור  במשפחה  האצורים 
ניגוני  אותם  גם  וכן  האישי  שופרו 
רב  בדיוק  עברו  הללו  הניגונים  הלויים. 

על פי מסורת המהר"ל. 

מאד  הקפידו  נשיאינו  "רבותינו 
בהתאם  יהיו  הנגינה  טעמי  שקולות 
על  ה'נוסח'.  לפי  כלומר,  למסורה, 
ה'נוסח' של קריאה בתורה, קריאה של 
'נוסח'  מגילה  לכל   – המגילות  חמשת 
שונה – קריאה של נביאים, קריאה של 

כתובים, שמרו בדיוק רב.

לבניו  לימד  הזקן  אדמו"ר  "כ"ק 
הקריאה  של  הנגינה  טעמי  את  ולנכדיו 
הקריאה  'נוסחאות'  בכל  גדול  דיוק  עם 
מאד  והקפיד  מגילות,  וחמש  תנ"ך  של 
הנגינה.  טעמי  כל  של  הנגינה  קול  על 
ה'כתובים'  ספרי  של  הנגינה  טעמי  על 
– שלימודם היה הכי קשה – העיד כ"ק 
הלויים  שיר  היה  שכך  הזקן  אדמו"ר 

במקדש.

נינו  את  גם  לימד  השאר  "בין 
בכורו  (בנו  שלום  ברוך  רבי  הרה"ק 
שהיה  צדק"),  ה"צמח  אדמו"ר  של 
אותו  בלבד,  שנים  שמונה  כבן  בערך 
ללכת  שהחל  מאז  ביותר.  חיבב  הוא 
אל  יום  בכל  לבוא  עליו  היה  ל"חדר", 
את  גם  לומד  היה  שם  הזקן,  אדמו"ר 
את  גם  כמו  רב,  בדיוק  המקרא  טעמי 
הנקראות  התפלה,  (ניגוני)  'נוסחאות' 
בעל  היה  שלום  ברוך  ר'  'סקַארבאווע'. 
הניגונים,  את  יפה  וקלט  בנגינה,  חוש 
כי  על  הצטער  ימיו  כל  כי  מסופר  אולם 
שלימד  מהתפילות  אחת  'תנועה'  שכח 
שהיתה  תנועה  הזקן,  אדמו"ר  אותו 

משיר הלויים בבית המקדש.

אותם  לימד  שלום  ברוך  "ר' 
שהיתה  ואף  המהר"ש,  לאדמו"ר 
(עד  ארוכה  נשימה  המהר"ש  לאדמו"ר 
כדי כך שבתקיעת שופר נהג למשוך את 
קולות),  ושתיים  בשבעים  ה'תרועה' 
בכתובים  פרשה  כשאמר  זאת  בכל 
להחזיק  עליו  היה  הטעמים,  ניגוני  עם 
חצי  פעם  כשאמר  כי  מסופר  בלבו. 
פסוק בתהלים בטעמי הנגינה, דפק לבו 

יותר מן הרגיל.

אדמו"ר  של  הבכור  (בנו  "הרז"א 
מסורת  את  קיבל  הוא  שאף  מהר"ש) – 
היה   – שלום  ברוך  מר'  הנגינה  טעמי 
לא  כי  הפסוק,  באמצע  להפסיק  צריך 
באותה  הנעימה  את  'לסחוב'  היה  יכול 

נשימה. 

אצל  הלאה  עברו  אלו  "'נוסחאות' 
מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  אצל  הרביים. 
המעלה,  איש  איסר,  ר'  בשם  חזן  היה 
התבטא  הרבי  ולמדן.  אלקים  ירא 
הוא  ברזל',  'ראש  יש  לאיסר  עליו: 
הפסקה.  בלי  שעות  שמונה  ללמוד  יכול 

קם  לישון,  שוכב  היה  מעריב  אחרי 
עד  ולומד  חצות  אחרי  שתים  בשעה 
מיוחד  'נוסח'  היה  לאיסר  הבוקר.  אור 
ובעיקר  הנוראים  הימים  בתפילות 

בתפלת ה'עבודה' של יום הכפורים. 

בפסקא  "כורעים"  "באמירת 
שהיה  'תנועה'  לו  היתה  'והכהנים', 
המקדש.  בבית  ניגנו  שכך  מקובל 
ב"כורעים",  מנגן  היה  החזן  כשאיסר 
שלא  הכנסת  בבית  אחד  אף  היה  לא 
היה  עצמו  איסר  ר'  דמעות.  מוריד  היה 
יום  של  ה"עבודה"  סדר  את  מתפלל 
ובעת  ובדביקות,  בנעימה  הכפורים 
דמעות  היו  "והכהנים",  אומר  שהיה 

וטיפות זיעה נוזלות מפניו.

בשם  אדם  היה  "בליובאויטש 
ותקיף,  חזק  אדם  אברהם'קעס,  בערע 
שהצהיר: אני לא אבכה ב"כורעים" של 
המדרש  לבית  בא  כאשר  החזן.  איסר 
תפילת  לשמוע  מהר"ש  אדמו"ר  של 
החזן,  מאיסר  כפור  ביום  'עבודה' 
לנגן  איסר  כשהחל  הכיור.  ליד  נעמד 

  חז"ל אומרים כי במעמד הר סיני ניתנה התורה לבני ישראל. לא"

רק אותיות התורה, אלא גם ה'טעמים', טעמי הקריאה ומנגינתה 

ניתנו באותו המעמד מפי הגבורה. פרשיות התורה נאמרו למשה רבינו 

מפי  שומע  משה  שהיה  'נעימה'  ובאותה  (מנגינה),  'נעימה'  בליווי 

זו  שנעימה  מפרש,  הרוגוצ'ובי  הגאון  לישראל.  משמיע  היה  הגבורה, 

נמסרה למשה רבינו מפי הגבורה לצורך שירת הלויים.
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התחיל  גדולה,  בהתלהבות  "והכהנים" 
עד  ולייבב  לרעוד  אברהם'קעס  בערע 
שלא  מנת  על  בכיור  לאחוז  שנאלץ 

ליפול...

"אדמו"ר מהר"ש היה מתפלל ביום 
המדרש,  לבית  הסמוך  בחדרו  הכפורים 
"והכהנים",  ניגן  שהחזן  בעת  אמנם 
בניגון  ועוזר  המדרש  לבית  נכנס  היה 
אדמו"ר  גם  הידוע.  "סקארבאווע" 
'עבודה'  תפלת  בעת  לעמוד  נהג  הרש"ב 

ולעזור לחזן בנגינה. בשעה שהיה אומר 
נושרות  דמעות  היו  'עבודה',  תפילת 

מעיניו הקדושות על הרצפה.

היה  איסר  שר'  האחרונה  "הפעם 
אחרי  תרנ"ג.  בשנת  היה  בליובאוויטש, 
ר' איסר, התפלל בליובאוויטש ר' ראובן 
ואחריו  העמוד,  לפני  וואראבייצ'יק 
יחיאל  ר'  הלפרין.  יחיאל  ר'  השד"ר 
כנסת  בבית  כחזן  רבות  שנים  שימש 
נסע  תרמ"ד  בשנת  במוסקבה.  גדול 

יחיאל  ור'  למוסקבה,  הרש"ב  אדמו"ר 
לימד  הזדמנות  באותה  אותו.  שימש 
כ"ק אדמו"ר הרש"ב את ר' יחיאל את 
'נוסח' הנגינה המקובל – 'סקארבאווע' 

– בתפילת ימים הנוראים".
?לסיום 

תשמ"ה  תמוז  ט"ו  בהתוועדות 
נדירה  התבטאות  הרבי  התבטא 
ושמיימית ממש: כאשר מנגנים 'שיבנה 
זו  בשעה  למטה,  כאן  המקדש'  בית 
אין  עדן.  בגן  למעלה  זאת  מנגנים 
בית  ענייני  את  לומדים  שכאשר  ספק 
המקדש, אפשר לחיות את ימי הגאולה 
בית  את  לבנות  ובכך  שאת,  ביתר 

המקדש, "כאילו בנאו".

לעתיד  כי  כותב,  הרוגוצ'ובי  הגאון 
לבוא, לא רק הלויים, כי אם כל ישראל 
הקרבן  על  שירה  לומר  ראוים  יהיו 
הזכות  גודל  אפוא  מובנת  במקדש. 

והאחריות שלנו...

 באמירת "כורעים" בפסקא 'והכהנים', היתה לו 'תנועה' שהיה"

מנגן  היה  החזן  כשאיסר  המקדש.  בבית  ניגנו  שכך  מקובל 

ב"כורעים", לא היה אף אחד בבית הכנסת שלא היה מוריד דמעות. ר' 

איסר עצמו היה מתפלל את סדר ה"עבודה" של יום הכפורים בנעימה 

זיעה  וטיפות  דמעות  היו  "והכהנים",  אומר  שהיה  ובעת  ובדביקות, 

נוזלות מפניו.

המובחרות! הספרים בחנויות ועדלהשיג לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

והזמנות: לפרטים
077-5123-770

בארה"ק ההפצה מרכז

ממש
לימוד חוברת

יומי
הסברה עלון

להפצה
עניני ללימוד המקורות כל
עמ') 170) הבחירה בית

. . ישראל בתפוצות ומפורסם "ידוע
מוסיפים המצרים בין שבימי המנהג
הבחירה..." בית בעניני התורה בלימוד
ה'תנש"א) בלק ש"פ (משיחת

ב"ה

מתכוננים לגאולה
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"The quickest way to reveal Moshiach is by learning the Torah 
sources about Moshiach & redemption"  t"ab,wv grumnu ghrz, p"a

Radio Moshiach & Redemption
1620-1640 AM around Crown Heights & Boro Park

& 1710 AM in parts of Brooklyn   24/6
worldwide live broadcast: www.RadioMoshiach.org

For donations or dedications make checks payable to:
"Radio Moshiach & Redemption"

383 Kingston Ave. #94, Brooklyn, NY 11213
718 756-4530 Tel/Fax 363-1652 Email: RadioMoshiach@erols.com

sgu okugk jhanv lkn ubhcru ubrun ubbust hjh

$ 100,000       
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      שליחות באמונה. בבית חב"ד בטוקיו יפן, יושבים ליטאים לצד

זוג  ורעייתו,  אדרעי  בנימין  הרב  יצאו  מאז  מעשור  יותר  זה 
צעיר, לשליחות בטוקיו. הם לא ידעו כמעט כלום על העיר, 
תכננו  שלא  גילו  במלון,  הראשון  הלילה  על  לשלם  וכשבאו 
ואלפי  אימפריה,  הקימו  הם  מאז   • מספיק...  עצמם  את 
יפנים  גם  כמו  ומטיילים  עסקים  אנשי  ישראלים,  יהודים, 
ומהלבביות  מהאמת  ומתרשמים  שלהם  לאימפריה  מגיעים 
של שליחות מרתקת,  בני הזוג אדרעי • סיפורה  שמקרינים 
הרב  שחווה  ורוחניים,  גשמיים  חיים,  הצלת  סיפורי  לצד 

אדרעי בתנאים שלא ייאמנו • המשיח כבר בטוקיו

ראיין: נתן אברהם 
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היא ב טוקיו,  יפן,  של  ירתה 
שבבירות  מהיפות  ספק  ללא 
גיסא  מחד  הרחוק.  המזרח 
בתנופת  הנמצאת  עיר  זו   –
שחקים,  גורדי  מתמדת,  מודרניזציה 
סואנים  כבישים  מודרניים,  קניונים 
 – גיסא  ומאידך  ענקיים,  ומחלפים 
היפנית  התרבות  את  משמרת  העיר 
עיר  קטנים,  עץ  בתי  המסורתית: 
התרבות  סממני  כל  פי  על  מאופיינת 
עיר  טוקיו,  היא  כזו  העתיקה.  היפנית 
וקידמה  עתיק  וחדש,  ישן  ניגודים:  של 
לא  החיים  קצב  שבה  בעיר  מעורבבים 

עוצר לרגע. 

העסקים  מבירות  אחת  היא  טוקיו 
גם  אותה  שהופך  מה  בעולם,  הגדולות 
לא  אם  בעולם,  היקרות  הערים  לאחת 
גבוהות  המחייה  עלויות  שבהן.  היקרה 
דירות  במלון  יממה  של  שהות  ביותר. 
לתייר  יעלה  מידי,  מפואר  לא  ממוצע, 
חודשיים  או  חודש  של  במחיר  מזדמן 

במלון דומה בערים מסביב. 

לא  יהודית  קהילה  ישנה  בטוקיו 
עסקים  אנשי  עוד  ישנם  מלבדם  גדולה, 
הפוקדים  וישראלים  יהודים  ומטיילים 
הזה  האתגר  את  השנה.  במהלך  אותה 
שנה,  עשרה  אחת  לפני  עצמם  על  לקחו 
אפרת  ורעייתו  בנימין  הרב  צעיר,  זוג 

אדרעי, זמן לא רב לאחר נישואיהם.

כבר בימים הראשונים של הפעילות 
פועל  הוא  שאמנם  אדרעי  הרב  החליט 
את  מזניח  לא  אך  יהודים,  עם  בעיקר 
הפעילות עם בני נח. לצד סעודות שבת, 
כשרה,  מסעדה  ופורים,  חנוכה  מבצע 
אצל  שבועי  וביקור  שיעורים  תפילות, 
בפני  גם  ינאם  הוא  יהודיים,  אסירים 
מקומית,  באוניברסיטה  סטודנטים 
קהל  בפני  וידבר  בטוקיו,  מהנחשבות 
ועל  היהודית  היסטוריה  על  סטודנטים 

בשורת הגאולה. 

בימים אלה ביקר הרב אדרעי בארץ 
תמוז  ג'  בהתוועדות  השתתף  הקודש, 
כבוד  אורח  והיה  ים  בבת  המרכזית 
העצורים  משפחת  מבני  אחד  בחתונת 
החרדים ביפן, אותם הוא מקפיד לבקר 

מדי שבוע ולדאוג לכל מחסורם. 

לחץ  בשל  למקוטעין  שנערך  בראיון 
הפעילות  על  ממנו  לשמוע  ביקשנו  זמן, 
פגשנו  נח.  בני  גם  כמו  היהודים  עם 
מלאת  בשליחות  חדור  שליח  מולנו 
למעלה  הצלחה  של  דגל  שנושא  אמונה 

מדרך הטבע.

יפן זה לא הודו
פעמים  אדרעי  הרב  שמע  טוקיו  על 
וממטיילים  עסקים  מאנשי  רבות 
בסוף  בהודו  שליחותו  בעת  שפגש 
הייתי  חודשים  "תשעה  הנו"נים.  שנות 
שמעתי  שבוע  בכל  וכמעט  בדלהי, 
חב"ד  בית  שאין  חבל  כמה  עד  מחדש 
איפה  כלל  ידעתי  לא  אז  עד  בטוקיו. 
אבל  המפה,  על  טוקיו  בכלל  נמצאת 
שלאחר  ההחלטה,  בלבי  גמלה  אז  כבר 
שאין  יותר  יגידו  לא  אנשים  נישואיי 
שם  אפתח  אני  כי  בטוקיו,  חב"ד  בית 

נקודת שליחות. 

"חצי שנה לאחר נישואנו התגוררנו 
כנהוג,  ב'כולל'  למדתי  חב"ד.  בכפר 
להתארח  נוסעים  היינו  לפעם  ומפעם 
הרב  לשבתות.  בבת-ים  חב"ד  בבית 
על  לחלום  שזכה  לי  סיפר  צ'יק  זמרוני 
בית  לפתוח  שצריכים  לו  שאמר  הרבי, 
אותי  עודד  שזה  כמובן  ביפן.  חב"ד 
יצאנו  וכך  הישן,  חלומי  את  להגשים 

לשליחות בחודש כסלו תש"ס".

מהר מאוד הבין הרב אדרעי כי יפן 
נמצאים  ששניהם  אף  על  הודו,  לא  זה 
יקרה  עסקים  מדינת  היא  יפן  ב'מזרח'. 
מאוד. הוא כתב לרבי והמענה שהתקבל 

 לצד חסידים, חובשי כיפה סרוגה לצד מתקרבים, וכולם שרים 'יחי אדוננו'

אא ה ו,  טוק פן,  של  רתה 
שבבירורותת מהיפות  ספק  ללא 
גיסא מחד הרחוק המזרח

העסקים מבירות  אחת  היא  ו טוטוקק
גם אותה  שהופך מה  בעולם,  הגהגדודולולולותת
לא אם בעולם היקרות הערים לאחת

ההייאאא טוקיו, יפן, של מבירותירתה אחת היא יקקיו וטטו

מוצאי יום כיפור בבית חב"ד
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היה באגרות קודש כרך כ"ג עמוד שסח, 
שם כתב הרבי כי 'בימי חנוכה אלו ייסע 
שחושך  במקום  המעיינות  את  להפיץ 
מזו  ברורה  יותר  לתשובה  ארץ'.  יכסה 

לא היו בני הזוג אדרעי צריכים. 

של  ראשון  בנר  לטוקיו  "הגענו 
פגשנו  התעופה  בשדה  כבר  חנוכה. 
אותה  שאלנו  הראשונה.  היהודיה  את 
יהודים  נמצאים  שבהן  השכונות  על 
'שינג'וקו'.  לשכונת  אותנו  כיוונה  והיא 
לשלם,  ובאנו  הראשון  למלון  כשנכנסנו 
הראשון  ליום  שאפילו  פתאום  הבנתי 
עד  הבנתי  פתאום  כסף...  די  לנו  אין 
'קפצנו  כך  יקר.  כה  שם  הכול  כמה 
הודעתי  הרבי.  של  בשליחות  למים' 
את  בעזבנו  נשלם  כי  המלון  בית  לפקיד 

המלון.

ביום  הודלק  חנוכה  של  ראשון  "נר 
שישי. במוצאי שבת פגשנו ברחוב יהודי 
השליחות.  כל  החלה  וממנו  ישראלי 

אנשי  יהודים,  כמה  עוד  לנו  הכיר  הוא 
על  לנו  שילם  מהם  שאחד  עסקים, 

השבוע הראשון במלון"... 

הזוג  בני  שבועות,  שלושה  לאחר 
השכירות  שם  דירות,  במלון  לגור  עברו 
לחודש,  דולר  אלפים  לכשלושת  הגיעה 
מחיר אסטרונומי אפילו ביחס למדינות 
התייאשו  לא  כן,  פי  על  אף  המערב. 
בחורים  עשרה  עוד  לטוקיו  והביאו 
גדולה  פורים  מסיבת  וקיימו  מ-770 
הסדר  ליל  סדרי  גם  כמו  ומכובדת 
מקומיים  יהודים  מאות  השתתפו  בהם 

ואנשי עסקים.

על ניסך שבכל יום עמנו
ראו  העליונה  ההשגחה  יד  את 
השליחות.  בתחילת  כבר  השלוחים 
לסור  מבלי  הרבי  בשליחות  כשהולכים 
ההשגחה  יד  את  רואים  ושמאל,  ימין 

העליונה. 

הדירות  במלון  פגשנו  אחד  "יום 
שאמרו  יפנים  של  קבוצה  התגוררנו  בו 
ועם  היהודי  העם  עם  מזוהים  שהם 
לטוקיו  שבאתי  להם  סיפרתי  ישראל. 
והם  יהודי,  מרכז  חב"ד,  בית  לפתוח 
את  מאתנו  לקחו  הם  מאוד.  התרגשו 
לעזור.  והבטיחו  הבנק  חשבון  פרטי 
מהם.  ושכחתי  ויומיים  יום  חלפו 
שאין  הבנו  דירות,  במלון  חודש  אחרי 
דמי  עבור  מהסכום  חצי  אפילו  לנו 
של  הקבלה  פקיד  הגבוהים;  השכירות 

המלון כבר החל ללחוץ.

שיוכל  שחשבנו  מי  לכל  "פנינו 
נזקקנו,  לו  הסכום  בפועל,  אך  לסייע, 
שבת,  נכנסה  כך  או  כך  מלהגיע.  בושש 
שבת  שאחרי  הקבלה  לפקיד  והבטחנו 
שנדע  מבלי  הסכום  מלוא  את  נשלם 
השבת  יום  בצהרי  זאת...  נעשה  איך 
ומודיע  המלון  מפקידי  אחד  אלינו  ניגש 

ושנחתום  בעבורנו  חבילה  שהגיעה  לנו 
היום,  ששבת  לו  שהסברנו  מובן  עליה. 
נותרה  והחבילה  בשבילנו  חתם  והוא 
אותה,  כשפתחנו  שבת.  צאת  עד  בחדר 
יפני  יאן  אלף   500 של  סכום  בה  ראינו 
כתרומה  שהגיע  דולר)  אלף  (כחמש 

מאותה קבוצה יפנית אוהדת ישראל.

שבועות  לכמה  הספיק  זה  "סכום 
נוספים במלון, וזה היה פשוט בגדר נס 
שלא ציפינו לו... בלי התרומה הזו, היו 

מוציאים אותנו לרחוב". 

השלוחים  זוג  הפסח,  חג  לאחר 
דירות  במלון  ששכירות  החליט  הצעיר 
רוצים  אם  אך  ההתחלה  עבור  טוב  זה 
השליחות,  בארץ  ברצינות  להשתקע 
ורחבה.  נאה  דירה  למצוא  מוכרחים 
מכבר,  זה  שהכירו  איל  בשם  ישראלי 
מקומי  דירות  מתווך  עם  אותנו  קישר 
והמתווך  אדרעי  הרב  מוטו.  בשם 
"אנחנו  התחתית.  ברכבת  פגישה  קבעו 

בושש  והוא  שעה  ועוד  שעה  מחכים 
האופי  את  מאפיין  שלא  משהו  להגיע, 
הרב  משחזר  היפנים",  של  הקפדני 
אדרעי בחיוך הביישני שלו. "התקשרתי 
אליו והוא התנצל שהחמיץ את הרכבת 

ולכן ייפגש איתי למחרת.

מקומי,  במלון  נפגשנו  "למחרת 
ידידותית,  שיחה  שהתפתחה  ואחרי 
אתמול  הגיע  כן  הוא  שדווקא  לנו  סיפר 
למקום המפגש, אך אחרי שראה אותנו 
נבהל.  לבושים,  שאנחנו  איך  מרחוק 
והוא  ימיננו,  יד  הוא  הזה  הגוי  היום 

הראשון שמסייע לנו בכל דבר ועניין". 

נוצלה  מתווך,  אותו  עם  הפגישה 
נח.  בני  מצוות  שבע  להפצת  היא  אף 
כשהרב אדרעי הסביר על נושא הגניבה, 
מאדם  לגנוב  אסור  'מדוע  היפני  שאלו 
רע?' הרב אדרעי השיב לו: 'כי פשוט ה' 
הרשות  את  אין  ולנו  ולב,  כליות  בוחן 
נדהם  היפני  רע'.  ומי  טוב  מי  להחליט 

מהגישה הזו.

דירה  להם  הציע  רק  לא  המתווך 
השלוחים  לזוג  הלווה  אף  אלא  נאותה, 
ה'טרי' חלק גדול מהסכום הדרוש, וכך 
נכנסו לדירה הראשונה בה התחילו את 
היום  עד  הוא  הכסף  "את  פעילותם. 
הרב  צוחק  חזרה",  לקבל  מוכן  אינו 
עם  מסתובב  היפני,  "מוטו  אדרעי. 
הוא  חליפתו,  לדש  מוצמד  משיח  דגלון 
בלי  זז  ואיננו  הראשיים  מעוזרינו  אחד 
לשאול את הרבי". בעלת הבית סיפרה, 
הופצץ  הדירה,  נמצאת  בו  האזור  שכל 
בית  מלבד   – השנייה  העולם  במלחמת 
יגיע  שהבית  ברור  לה  היה  ששרד.  זה 

לידיים יהודיות"...

אליהו הנביא בדמות נהג...
באותה  תמו  לא  בטוקיו  התלאות 
בגין  חיים  שוקק  היה  הבית  דירה. 
להתלונן.  החלו  והשכנים  הפעילות, 
ופנתה  מהתלונות  נלחצה  הבית  בעלת 
בעצת  אותנו.  להוציא  משפט  לבית 
ה'עשה לך רב' הציע הרב אדרעי להגיע 
לכך.  הסכימה  ובעלת-הבית  לפשרה, 
שנת  חצי  על  לשלוחים  וויתרה  אף  היא 
שכירות, ולא אף זאת, היא גם הסכימה 
אחר.  למבנה  ההובלה  בתשלום  לעזור 

השלוחים התחילו לחפש בית חלופי.

החיפוש  מלאכת  את  הפעם,  "גם 
פעם  שלנו.  הצמוד  הגוי  מוטו,  ביצע 
אך  ידיים,  ורחב  גדול  בניין  ראינו  אחת 
מדי  מסחרי  היה  כי  התאים  לא  הוא 

  על טוקיו שמע הרב אדרעי פעמים רבות מאנשי עסקים וממטיילים

שפגש בעת שליחותו בהודו בסוף שנות הנו"נים. "תשעה חודשים 

הייתי בדלהי, וכמעט בכל שבוע שמעתי מחדש עד כמה חבל שאין בית 

חב"ד בטוקיו. עד אז לא ידעתי כלל איפה נמצאת בכלל טוקיו על המפה, 

אבל כבר אז גמלה בלבי ההחלטה, שלאחר נישואיי אנשים לא יגידו יותר 

שאין בית חב"ד בטוקיו, כי אני אפתח שם נקודת שליחות.

בשליחות המלך
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וגם לא יפה. כשיצאנו משם שאל אותי 
מוטו, 'נו מה יהיה? אנחנו כבר מחפשים 
זמן רב'. הרגעתי אותו ואמרתי לו שלא 
ידאג, יש הקב"ה למעלה, ומי שמתעסק 
אם  גם  הצלחות  רק  רואה  בשליחותו, 
לא  ומורכבת.  מעט  ארוכה  אליה  הדרך 
דרכנו  את  שעשינו  ושעה  דקה,  חלפה 
מהבניין למכונית, עצר לידינו רכב שרד 
בעברית.  'שלום'  לנו  אומר  היפני  והנהג 
שלו,  חבר  הלה  אם  מוטו  את  שאלתי 

והוא אמר שאינו מכירו.

"מה אתם מחפשים?" שאל הנהג. 

שלנו",  הפעילות  עבור  "בית 
השבתי. 

לי.  אמר  לרכב",  תעלו  "בואו, 
הרגיע  מוטו  אבל  חששתי,  בתחילה 
נורמטיבי.  אדם  נראה  שהוא  אותי 
לבית  עד  קצר  נסיעה  מרחק  יחד  נסענו 
בבעלות  שהוא  שהסתבר  מקומי,  מלון 
חובב  שהוא  לנו  סיפר  הלה  הנהג. 
אותנטית,  יהודית  מוסיקה  של  מושבע 
ב-11  נעצר.  יהודי,  של  פרצוף  וכשראה 
עלו  בה  ארוכה  שיחה  לאחר  בלילה, 
בני  מצוות  ושבע  יהודיים  מוטיבים  גם 
ולקח  הפתעה,  הגוי  הנהג  לנו  עשה  נח, 
אותנו למבנה שבבעלותו, מבנה שנמצא 
הון  עולה  שלו  ששכירות  העיר  במרכז 
ואנו  המבנה  את  לנו  הראה  הוא  רב. 
לפתע  הוציא  שציפינו,  מבלי  התפעלנו. 
יפני  'יאן'  לבקש  ובלי  המפתח,  את 
על  איתנו  חתם  שכירות,  כדמי  אחד 
על  שחתם  אחרי  לשנה.  שכירות  חוזה 
כל הניירות הדרושים, שאלנו אותו מה 
שכזו?  מחווה  לנו  לעשות  אותו  הביא 
להסביר,  ידע  לא  עצמו  שהוא  מסתבר 
רק אמר שכששוחח עימי הרגיש 'אמת', 
וזה מה ששבה את לבו. אם לא די בכך, 
קיבלנו  לא  חודשים,  כמה  במשך  הרי 
אליו  התקשרנו  ומים.  חשמל  חשבונות 
לי  אומר  והוא  קורה,  מה  לברר  כדי 

'עזוב, גם את זה אני אשלם'... 

דפיקות על דלת הבית 
בחמש וחצי לפנות בוקר 

מנוחה.  ללא  פועל  אדרעי  הרב 
שהוא  מעידים  חב"ד  בבית  מבקרים 
ההדגשים  אחד  בתנועה.  הזמן  כל 
על  נוסף   – בטוקיו  הפעילות  של 
שכל  השגרתית  היהודית  הפעילות 
בנגע  המלחמה  הוא   – עושה  חב"ד  בית 
ישנם  שביפן  מסתבר  ההתבוללות. 
במקום,  שהתערו  ישראלים  מעט  לא 

לנשים.  אותם  ונשאו  מקומיות,  הכירו 
לא  היא  אדרעי  הרב  של  האג'נדה 
להציפה.  אלא  הבעיה,  את  לטאטא 
ומסביר  אומר  הוא  אמת",  היא  "אמת 

שרק בדרך זו הצליח בנושא.

שבמשך  ישראלי,  בחור  אצלנו  "יש 
וביחד  יפנית,  גויה  עם  התרועע  שנים 
לבית  אלינו  לבוא  לו  הפריע  לא  זה  עם 
הפעילויות  בכל  להשתתף  חב"ד, 
בצוותא.  השבת  סעודות  את  ולסעוד 
ובצורה  בכנות  לדבר  הוא  אצלנו  הנוהג 
השבתות  באחת  הנושא.  על  ישירה 
אפשרי,  צד  מכל  הנושא  את  העליתי 
לבת  שבנישואין  במעלה  והגדלתי 
לגויה.  בנישואין  ובחסרון  ישראל 
בשביל אותו בחור זה היה כנראה יותר 
כחמישים-שישים  ישבו  בסעודה  מדי. 
אליו.  שדיברתי  חש  והוא  מקורבים 

בסיום דברי ניגש ואמר: 'כבוד הרב, לא 
אתה  כאשר  כאן  לשבת  להמשיך  נעים 

מדבר כך, אני יוצא'. 

נכנסים  מהלב  היוצאים  "דברים 
אל הלב, בירכתי אותו לשלום וקיוויתי 
הנכון  הצעד  את  שעשיתי  ליבי  בתוך 
בשעה  הפעולה.  את  ימשיך  והקב"ה 
כבר  כולם  בלילה  וחצי  עשרה  אחת 
לעלות  התכוננתי  אני  וגם  לדרכם  הלכו 
רמות  דפיקות  שמעתי  לפתע  יצועי.  על 
אותו  והנה  לפתוח,  ירדתי  הדלת.  על 
על  הצטער  הוא  נבוך.  שם  עומד  צעיר 
השעה ואני כמובן הכנסתיו לבית. בפיו 
באותו  חזר  הוא  מעניין.  סיפור  היה 
מה  את  לה  וסיפר  הגויה  לחברתו  לילה 
שהוא  ועל-כך  השבת  בסעודת  שארע 
לקבל  לתומו  חשב  הוא  באמצע.  נטש 

ממנה קורטוב של אמפטיות.

קהל מגוון משתתף בסעודת מצווה בבית חב"ד טוקיו

  למבנה אותנו  ולקח  הפתעה,  הגוי  הנהג  לנו  עשה  בלילה  ב-11 

רב.  הון  עולה  שלו  ששכירות  העיר  במרכז  שנמצא  שבבעלותו 

מבלי שציפינו, הוציא לפתע את המפתח, ובלי לבקש 'יאן' יפני אחד 

כדמי שכירות, חתם איתנו על חוזה שכירות לשנה. אחרי שחתם על 

כל הניירות הדרושים, שאלנו אותו מה הביא אותו לעשות לנו מחווה 

שכזו? מסתבר שהוא עצמו לא ידע להסביר, רק אמר שכששוחח עימי 

הרגיש 'אמת', וזה מה ששבה את לבו.
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ולהקניטו  לקללו  החלה  "לפתע 
לקחת  מבלי  ולשתות  לבלות  שהלך 
והוא  מיודענו,  ציפה  לא  לזה  אותה. 
לבית  והגיע  מהבית  זעם  בחמת  יצא 
הלילה  ללינת  אצלנו  נשאר  הוא  חב"ד. 
העשירי  היה  אף  בבוקר  ולמחרת 
ודיברנו  ישבנו  שבת  במוצאי  למניין. 
שעות ארוכות על מצבו, הפעם הוא כבר 
לא  עדיין  אבל  לשמוע,  פתוח  יותר  היה 
היה קל לו רגשית לקבל החלטה שכזו. 
שזכה  והתשובה  לרבי  לכתוב  החלטנו 
הוא  ישראל.  לארץ  לנסוע  היה  לקבל 
סיפר כי אכן חשב על האפשרות הזאת, 
של  והנשנות  החוזרות  הפצרותיה  נוכח 
והיה  כרטיס  רכש  למחרת  כבר  אימו. 

על מטוס חזרה בארץ ישראל. 

התעוררות  הייתה  בחור  "לאותו 
מה  להסביר  אי-אפשר  אחרת  גדולה, 
לחבוש  בארץ  בנחיתה  כבר  לו  גרם 
במשפחה  התארח  הוא  ראשו.  על  כיפה 
חב"דית בשבת הראשונה ושם סיפר את 

סיפורו שזה תשע שנים שהוא עם אותה 
בעבורו.  קשה  מאוד  והפרידה  גויה 
שהשתכנע  עד  לו,  ויתרו  לא  החבר'ה 
והודיע  הגויה  חברתו  אל  והתקשר 
הפך  מאז  התורה.  בדרך  בחר  כי  לה 
חב"דית  משפחה  והקים  תשובה  לבעל 
בהזדמנות  לנו  הודתה  אמו  לתפארת. 
למשפחתה,  המשכיות  יש  שבזכותנו 

שכן הוא בן יחיד".

אדרעי  הרב  בפי  יש  כאלה  סיפורים 
בסיפור  אותנו  משתף  שהוא  לפני  לרוב. 
כה  למה  ומסביר  מקדים  הוא  נוסף, 
הגויים:  עם  גם  הפעילות  לו  חשובה 
עד  ליהודי  להסביר  קל  יותר  "הרבה 
כמה הוא טועה בנישואיו לגויה כשהוא 
את  גם  ומעריך  מכבד  שאתה  רואה 
כנגדך  לטעון  יכול  לא  הוא  הגויים. 

אדם  כל  מכבד  אתה  כי  גזען,  שאתה 
ה',  רוצה  כך  אך  הקב"ה.  של  בעולמו 
לכל  כי  יהודים,  עם  יתחתנו  שיהודים 
בחיים.  אחרת  ומטרה  תפקיד  יש  עם 
מהרבי  תשובות  קיבלתי  פעמים  הרבה 
בחרתנו  'אתה  של  העניין  חשיבות  על 
את  מבינים  גויים  כאשר  העמים'.  מכל 
כמו  יותר  קלה  הופכת  העבודה  זה, 

הסיפור הבא שלפנינו.

ישראלי,  בחור  הסתובב  "בטוקיו 
בישיבת  בבחרותו  שלמד  בשאלה  חוזר 
ליפן,  הגיע  הוא  בירושלים.  'איתרי' 
להגיע  ומיעט  מקומית  לא  גויה  הכיר 
ש'יקבל  יודע  שהיה  בגלל  חב"ד  לבית 
בבר  ישב  אחד  לילה  הראש'.  על  שם 
העובדים  אחד  להנאתו.  ושתה  מקומי 
האיש  מסקזו,  קובישי  חב"ד,  בית  של 
שלנו,  במסעדה  הסושי  על  האמון 
שיחה.  ביניהם  והתפתחה  שם  התיישב 
וקובישי  יהודי  שהוא  לו  סיפר  הוא 
קפץ מיד ושאל אם הוא מכיר את הרב 

בנימין? הוא ענה בחיוב, אך הוא ממעט 
גויה  עם  חי  הוא  כי  חב"ד  לבית  להגיע 

והרב בנימין לא אוהב את זה.

משפט  לו  ואמר  בו  הביט  "קובישי 
לא  גם  יהודי,  הייתי  אני  'אם  מחץ: 
הייתי מתחתן עם לא יהודיה'. אותו גוי 
אותו  והכניס  בפשטות,  זה  את  לו  אמר 

לסערת מחשבות. 

בוקר  לפנות  וחצי  חמש  "בשעה 
הבנתי  הדלת.  על  דפיקות  נשמעו 
לפתוח  רצתי  קרה.  שגרתי  לא  שמשהו 
וראיתי את הבחור ישיבה לשעבר עומד 
לכתוב  רוצה  'אני  נפולות.  ופניו  בפתח 
פיג'מה.  עם  כשאני  אותי  הפתיע  לרבי', 
באה  שהיא  על-אף  אימו,  כי  מתברר 
בו  דחקה  מובהקת,  ליטאית  ממשפחה 
שהיא  מפני  לא  לרבי,  לכתוב  הזמן  כל 

לו  לגרום  כדי  אלא  בזה,  מאמינה 
להיכנס לבית חב"ד. הסכמתי בשמחה, 

ולאחרי כל ההכנות ישב וכתב. 

בכרך  קיבל  הוא  התשובה  "את 
י"ד. שלושת המילים הראשונות בעמוד 
בעניין  "לשאלתו  עיניו:  את  מיד  תפסו 
הרבי  כותב  עמוד  באותו  השידוך"... 
גם  "ובימינו אלה בכלל ובהנוגע לאברך 
שלמד בישיבה בפרט". הוא היה המום: 
בישיבה?  למד  שהוא  יודע  הרבי  מהיכן 
שעליו  ומסביר  הרבי  מפרט  בהמשך 
שהוא  והקב"ה  הזה  הקשר  את  לנתק 
את  למצוא  לו  יעזור  זיווגים  המזווג 

זיווגו הנכון והמתאים. 

נפרד  'אני  רעם.  כמוכה  עמד  הוא 
בהחלטיות.  לפתע  לי  אמר  מהגויה', 

'אבל איך עושים את זה?'

מכתב.  לה  שיכתוב  לו  "הצעתי 
ואנחנו  לאנגלית  זאת  תתרגם  רעייתי 
שליחים.  בדואר  זה  את  לה  נשלח  כבר 
השתלשלות  כל  את  וכתב  ישב  הוא 
והמסקנה  הלילה,  מתחילת  הסיפור 
ומתחיל  ממנה  נפרד  שהוא  הייתה 
ומצוות.  תורה  לחיי  בחזרה  להתקרב 
שלושה שבועות הוא שהה אצלנו, ואחר 
חב"דית  לישיבה  נכנס  ארצה,  נסע  כך 

והפך לחסיד מן המניין". 

האדמה רעדה, גם הלבבות
לפני  בצהריים,   2 בשעה  זה  היה 
רעדה  ביפן  האדמה  חודשים,  כמה 
זו  שמדינה  אף  על  מאיימת.  בצורה 
היה  לכולם  אדמה,  לרעידות  רגילה 
חריג  במשהו  מדובר  שהפעם  ברור 
על  הדיווחים  שהגיעו  עד  בעוצמתו. 
לצד  השוכנות  בערים  והחורבן  ההרס 
שעות  עוד  יחלפו  המדינה,  של  חופיה 
עשרות  הזה,  היום  עצם  עד  ארוכות. 
במחנות  מתגוררים  אדם  בני  אלפי 
הזו  האדמה  "רעידת  מאולתרים. 
החל  הכביש  הליכה.  בעת  אותי  תפסה 
החלו  הבניינים  ראשי  ושוב,  הלוך  לנוע 
רבה.  בהושענא  לולבים  כמו  להתנועע 
כל  יצאנו  מכן  לאחר  ומיד  לרבי  כתבנו 
אל  השלטונות,  בהוראת  המשפחה, 

מחוץ לאזור הבנוי. 

משנה  מרעידות  חששו  "כולם 
גדולה,  הייתה  הבהלה  הגיעו.  שאכן 
על  הדיווחים  שהגיעו  לפני  עוד  וזה 
לאורף  השוכנות  בערים  האנדרלמוסיה 
בכורים  ההתפוצצויות  ועל  החופים 
שוב  כתבנו  שבת  לפני  ממש  הגרעינים. 

  ישראל לבת  שבנישואין  במעלה  הגדלתי  השבתות  באחת 

ובחסרון בנישואין לגויה. בשביל אותו בחור זה היה כנראה יותר 

שדיברתי  חש  והוא  מקורבים  כחמישים-שישים  ישבו  בסעודה  מדי. 

אליו. בסיום דברי ניגש ואמר: 'כבוד הרב, לא נעים להמשיך לשבת כאן 

אל  נכנסים  מהלב  היוצאים  דברים  יוצא'.  אני  כך,  מדבר  אתה  כאשר 

הלב, בירכתי אותו לשלום וקיוויתי בתוך ליבי שעשיתי את הצעד הנכון 

והקב"ה ימשיך את הפעולה.

בשליחות המלך
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עסקה  לקבל  שזכינו  והתשובה  לרבי, 
ולהמשיך  הלב,  על  שולט  שמוח  בכך 
היו  ואכן,  פורים.  בפעילות  להתעסק 
שהרבי  והבנו  פורים,  טרום  ימי  אלו 
ולא  לברוח  לא  ועידוד  דחיפה  לנו  נותן 
למבצע  ולהתכונן  לפעול  אלא  לחשוש, 

פורים כרגיל. 

"בשבת ביקשו כמה יהודים שיצאו 
הם  אצלנו.  ללון  שהו,  בהם  מהמלונות 

פשוט הרגישו יותר בטוח בבית חב"ד. 

אלינו  התקשר  שבת  "במוצאי 
מוטו הגוי. הוא מספר כי באזור שנפגע 
ויש  תעשיה,  מפעלי  לאביו  היו  קשות 
רבים  אנשים  עם  טובים  קשרים  לו 
כשהוא  הללו.  במקומות  הנמצאים 
שמוכרחים  לו  אמרתי  כך,  על  לי  סיפר 
לעזור להם ואני מוכן לצאת כבר הערב.

נפל  וכמעט  אותי  שאל  "לשם?" 
שכולם  למקום  ללכת  "למה  מהכסא. 
נפשות!"  סכנת  הרי  זה  ממנו?  בורחים 
מודעים  היינו  לא  עוד  האמת  למען 
אנשים  שם,  שאירע  האמיתי  להרס 

ניזונו משברי מידע.

כמה ימים לאחר מכן, כשכבר נודע 
טלפנתי  לאכול,  מה  אין  שם  שלאנשים 
טוב,  בכל  מכוניתו  את  העמסנו  למוטו, 
לאזור  בדרך  האסון.  לאזור  ויצאנו 
הוא  ביפן;  ישראל  שגריר  אלי  התקשר 
לשם,  בדרך  שאני  לעצמו  תיאר  כבר 
וביקש  שם  שנמצא  ישראלי  על  וסיפר 
איתו,  קורה  מה  ונראה  סיוע  לו  שנגיש 
ואין  קרסו  לאיזור  הטלפון  קווי  שכן 
דרך ליצור עמו קשר. את הדרך בחזרה 
לטוקיו עשינו בטרמפים, כי הדלק אזל 

ותחנות הדלק היו ריקות. 

לסופרמרקט  נכנסתי  שני  "ביום 
המנהלים,  עם  טובה  היכרות  לי  שיש 
משלחות  ממנו  שקונים  'סופר'  זה 
עשינו  ובעבר  העולם  מכל  דיפלומטיות 
כשר  יהודי  אוכל  של  תערוכה  שם 
בהצעה  אפוא  אליהם  באתי  בחנוכה. 
שלהם,  לחנויות  מחוץ  ארגזים  להניח 
ואנו  כתרומה,  מזון  שם  יניחו  וקונים 
נביא את המזון הזה למשפחות שנפגעו. 

אני  מה  הבינו  לא  הם  "בתחילה 
'חסד'  של  הזה  המושג  כל  מהם.  רוצה 
יהודים,  ואצל  ישראל  בארץ  שהוא  כפי 
עצמי  את  הסברתי  ביפן.  קיים  לא 
יממה  בתוך  הסכימו.  והם  היטב, 
כבר  אספו  כי  וסיפרו  אלי  התקשרו 
כארבע טון של מזון. הם הסכימו לספק 
יצאנו  מוטו  עם  וביחד  משאית  לנו 
ספורט  למגרשי  הגענו  האסון.  לאזור 

מאוד  היפנים  הפליטים.  השתכנו  בהם 
הם  הקשה,  המצב  אף  ועל  מסודרים, 
בחר  אחד  כל  ארוכים,  בתורות  עמדו 
ופינה  צריך,  שהוא  האוכל  מוצרי  את 
עשינו  כך  אחר.  למישהו  התור  את 
מבקשים  הם  פעמים,  כמה  הדרך  את 

ואנחנו מביאים.

והגורמים  העירייה  "כאשר 
רציניים,  שאנחנו  הבינו  הממשלתיים 
ומיקדו  פעולה,  איתנו  לשתף  החלו 
רק  האנשים.  של  בצרכים  יותר  אותנו 
טקס  התקיים  האחרון  ראשון  ביום 
אליה  העיירה  ראשי  מטעם  הוקרה 
מאות  וחמש  אלף  במעמד  הגענו. 
יפנים, קיבלנו תעודת הוקרה על הסיוע 
ורע.  אח  לזה  אין  לפליטים.  שהענקנו 
תעודות  שקיבלנו  היחידים  אנחנו 
הוקרה מעין אלו. זה מה שנקרא 'לתקן 
לתוהו  ש'לא  לפעול  ה''.  במלכות  עולם 
אני  פעמים  הרבה  יצרה'.  לשבת  אלא 
האינטרס  מה  יפנים  ידי  על  נשאל 
ואני  עמי,  מבני  שאינו  למי  לעזור  שלי 
מאז  מאבותינו,  בנו  טבוע  שזה  מסביר 

אברהם אבינו. 

התפרסמה  הזאת  "הפעילות 
שלא  רבים  ליהודים  וגרמה  ברבים, 
גרם  זה  קשר.  ליצור  לדת,  קשורים  היו 
כשאתה  מאוד.  גדול  ה'  שם  לקידוש 
לך  קל  שכזו,  בצורה  לגויים  עוזר 
גויה  עם  נישואיו  למה  ליהודי  להסביר 
שונא  שאתה  בגלל  לא  פסול,  דבר  זה 
גויים, כי גם הם נבראו על-ידי הקב"ה, 
אחרת  שליחות  יש  להם  כי  אלא 

בעולם". 

חלום בהקיץ: 
מסעדה כשרה בטוקיו

עצמו  על  נטל  אדרעי  הרב  כאמור, 
בפני  היהודי  העם  על  להרצות  גם 
המכללות  באחת  יפנים  סטודנטים 
שהנהלת  פעם  בכל  בטוקיו.  הנחשבות 
יש  ההרצאה,  על  מפרסמת  המקום 
מאה אחוז נרשמים. לא מזמן הוא נשא 

את ההרצאה העשירית במספר. 
 ?איך הגעת אליהם

החלה  המכללה,  מנהל  של  בתו 
זו  והיא  היהדות  אודות  להתעניין 

פורים ראשון ביפן. צעירים שותים בצמא את דבריו של הרב אדרעי

 יפן מלאה בעבודה זרה ובסטרא אחרא, ולכן כשיהודי מגיע לבית"

הוא  מלוטשת;  אמת  או  אמת,  חצי  לקבל  רוצה  לא  הוא  חב"ד, 

רוצה לקבל אמת שלמה! כשהדברים נאמרים ברצינות ואנשים רואים 

מכבדים  הם  אזי  הזו,  המטרה  בשביל  רק  חיים  אנחנו  הקרבה  באיזו 

והדברים מתקבלים", אומר הרב אדרעי בנחישות אך עם חיוך. 
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ששכנעה את אביה להביא אותי. אז על 
הסטודנטים  יהודים  גיבורים  מיני  כל 
על  להם  מספר  ואני  ולמדו,  שמעו  כבר 

...הרבי.

על  דיברתי  האחרונה  "בהרצאה 
על  הגלובלי,  בעולם  היהודי  תפקיד 
שבע מצוות בני נח, ועל אמונה אמיתית 
קודמות,  בפעמים  כמו  עולם.  בבורא 
חייב  הייתי  שהוקצבו  וחצי  שעה  אחרי 
לשמוע  רצו  הסטודנטים  אך  לסיים 
שעבר  הכבד  האסון  לאחר  בעיקר  עוד, 
רבות  שאלות  היו  מהם  לרבים  יפן,  על 
על  השבתי  השיעור  אחרי  באמונה. 
הוא  עולם  בורא  אם  בנושא:  שאלות 
יש  שלו  בעולם  למה  אז  המושלם,  טוב 
החסידות  שתורת  שאלות  רב?  כה  סבל 
משיבה עליהם בהרחבה. הם מקשיבים 
להיות  הופכים  ובעצמם  ומפנימים, 
מקום  בכל  היהודי  העם  של  שגרירים 

שאליו יגיעו".

בית חב"ד מפעיל גם מסעדה כשרה 
אותו קיבל הרב אדרעי מידידו היפני – 
כאשר  שנים  שבע  לפני  זה  "היה  מוטו. 
ברשותו  שיש  וסיפר  מוטו  אליו  פנה 
שתי מסעדות, האחת נמצאת לא רחוק 
מבית חב"ד והוא רוצה לתת לנו אותה 
רכשנו  שלימה  שנה  במשך  לשימושנו. 
שפתחנו  עד  למטבח  וכלים  מכונות 
לאכול  שיזכו  יהודים  לרווחת  אותה 
ובכשרות  טובה  באיכות  יפני  אוכל 
אחרי  שנים  שבע  היום,  עד  מהודרת. 
שילמנו  לא  המקום,  את  שפתחנו 
פשוט  זאת.  מבקש  לא  והוא  שכירות 
מסעדה  תהיה  שביפן  חשוב  לו  היה 

כשרה כדי לזכך יותר את העם היפני...

שמגישה  המסעדה  על  "נוסף 
ראויה,  ובכשרות  טובה  באיכות  אוכל 
תפילין.  שם  מניחים  גם  המקום  באי 
מול  ממוקמת  עצמה  המסעדה 
גם  לומדים  בה  גדולה  אוניברסיטה 
ורבים  העולם,  מכל  יהודים  סטודנטים 
אנחנו  בזכותנו.  כשר  סועדים  מהם 
רבים  למוצרים  הכשר  נותנים  גם 

בכשרות  ומשווקים  ביפן  שמיוצרים 
לאחרונה  יהודיים.  לריכוזים  מהודרת 
נתנו הכשר על משקה 'סאקה' – משקה 
איכותי 'נחשב' ביפן. בכינוס שהתקיים 
הסאקה  השקת  לרגל  בקליפורניה 
ועל  חב"ד  על  יותר  דיברנו  הכשר, 
הסאקה  עניין  שכל  עד  הגאולה  בשורת 
כל  כשרותמים  זה  ככה  לצד...  נדחק 

דבר לעגלת השליחות. 

משחטה  שבאף  תקופה  "הייתה 
לערוך  לנו  לאפשר  רצו  לא  מקומית 
לעופות  והכשרה  השחיטה  תהליך  את 
בהתאם לדרישות ההלכה, ועמדנו בפני 
מותניים,  שינס  מוטו  רצינית.  בעיה 
נמצאה  ולבסוף  קשריו  את  הפעיל 
של  בקריטריונים  שעמדה  משחטה 
הרווחה.  באה  ולנו  שלנו,  הכשרות 
הרב  מניו-יורק,  לכאן  שמגיע  השוחט 
יהודה בן שמחון, עושה רושם עצום על 
המקצועית,  בעבודתו  המשחטה  עובדי 
פקחי  בקרב  גדול  ה'  לקידוש  וגרם 

משרד הבריאות.

"מוטו עצמו כבר ביקר כמה פעמים 
הם  סקומטו.  נוסף  גוי  עם  יחד  ב-770 
כל-כך התרגשו, עד ששילשו את עזרתם 
היא  כתיקונם  בימים  שגם  חב"ד  לבית 

לא מעטה.

אלינו  להגיע  החל  לאחרונה  "רק 
כאוהד  שהתגלה  הגאמי,  בשם  יפני 
בעניין  נחרצות  דעות  ובעל  ישראל 
שבת  סעודת  באמצע  הארץ.  שלימות 
ואמר:  קם  הוא  נוכחים,  מרובת 
ואתם  הארץ  את  לכם  נתן  'אלוקים 

צריכים לשמור עליה!'".

גם כי אלך בגיא צלמוות
סער  ישראל  בארץ  החרדי  הרחוב 
ששלושה  לאחר  שנים  שלוש  לפני  וגעש 
של  בפח  נפלו  צעירים  ישיבות  בחורי 
נאה  סכום  תמורת  מהם  שביקש  נוכל 
להעביר כלי עתיקות לפסטיבל עתיקות 
אותם  שבתוך  ידעו  לא  והם  בטוקיו, 

הם  אסורים.  חומרים  הטמין  עתיקות 
נעצרו ונשפטו ועד היום נתונים במאסר 
שמור  כלא  בבית  הפושעים  כאחרוני 

וסגור. 

בזמנו  התראיין  "משפחה"  בעיתון 
רבני  ועידת  מנכ"ל  ע"ה  דונר  אבא  הרב 
והוא  שעבר)  בשבוע  (שנפטר  אירופה 
החרדים:  העצירים  של  בעניינם  עסק 
נמצאים  הם  מאוד.  קשים  "התנאים 
קטן  חור  עם  רהיט  שום  ללא  בחדר 
לטיול  יוצאים  הם  ביום  פעם  באמצעו. 
בלי  לבד  יוצא  מהם  אחד  כל  בחצר. 
יש  השני.  את  אחד  לפגוש  אפשרות 
אדרעי,  בנימין  שהרב  ספרים  להם 
שליח הרבי מליובאוויטש, מעביר להם. 
לבית  יום  כל  נוסע  הוא  לו.  הכבוד  כל 
משמש  הוא  שניתן.  ככל  ועוזר  הסוהר 
הדין.  עורך  עם  בשיחות  כמתורגמן 
לפעמים  קודש,  ספרי  להם  מעביר  הוא 
בכל  מסייע  הוא  איתם.  לומד  הוא 

התחומים". 
 ?מה אכן הקשר שלך איתם

הם  שבו  היום  את  אשכח  "לא 
בננו  לנו  נולד  יום  שבאותו  כיוון  נעצרו, 
מהמפקדה  טלפון  קיבלתי  יצחק.  לוי 
הם  המקומית.  המשטרה  של  המרכזית 
יהודים  בחורים  שלושה  שישנם  סיפרו 
מארץ ישראל שומרי מצוות שמבקשים 

לפגוש אותי.

שהסיפור  הבנתי  בהתחלה  "מיד 
בשלוש  אותם  חיפשתי  מאוד.  מורכב 
אותם  שמצאתי  עד  משטרה  תחנות 
ומפוחדים.  מבוהלים  מעצר  בבית 
לפני  אליהם  אותי  להכניס  הסכימו 
דין  לעורך  שאפילו  דבר  חקירה, 
לכל  הענקתי  אז  כבר  נותנים.  לא 
מלווה  ואני  חת"ת  ספר  מהם  אחד 
המשפחות  הזה.  היום  עצם  עד  אותם 
בפעם,  פעם  מדי  אותם  לבקר  שבאות 
ציבור  אישי  גם  כמו  אצלנו,  מתארחות 
שבוע  מדי  בשחרורם.  שעוסקים  שונים 
מרחק  ברכבת,  יוצאים  שלנו  הילדים 
אותם  לבקר  כדי  צד,  כל  וחצי  שעה  של 
קשר  להם  יש  רוחם.  את  ולעודד  בכלא 
מלווים  ואנחנו  איתנו  ופנימי  עמוק 

אותם לאורך כל הדרך.

הגויים  האסירים  שגם  מצב  "נוצר 
שנבוא  הכלא  מהנהלת  לבקש  החלו 
זה  את  עשינו  ואכן,  אותם.  גם  לשמח 
איתם  דיברנו  וכמובן  פעמים  כמה 
של  סוג  זה  גם  נח.  בני  מצוות  שבע  על 
בפנינו  פתחה  זו  התנהלות  מבצעים... 
הרבה שערים. כשהייתי בביקור בהודו, 

  יצאתי מהבנק במפח נפש. ביציאה עצר אותי יהודי צעיר. זיהיתי

אותי  ריגש  וזה  האדם  כאחד  מתפקד  שהוא  וראיתי  מיד  אותו 

מאוד; אני הרי ראיתי אותו במצב שהרופאים פקפקו אם ישרוד. הוא 

הוציא את הדולר שנתתי לו באותם ימים, ושנינו נפלנו האחד לזרועות 

רעהו.

בשליחות המלך
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יפנים  אסירים  של  שמות  לקחתי 
וביקרתי  שם  הכלא  בבתי  היושבים 
מאוד  היפנים  השלטונות  אותם. 
למרות  הזו,  האכפתיות  את  מעריכים 
השנה  יהודים.  לא  היו  שם  שהאסירים 
השלוחים  כינוס  את  בטוקיו  אירחנו 
כל  יצאנו  המיועד  וביום  באסיה, 
השלוחים לבקר את השלושה שהתרגשו 

מאוד לקבל את פני כולם.

מצילים מתהומות, ולא במליצה
הרב  שסיגל  השליחות  מחוקי  אחד 
אדרעי לעצמו, הוא כאשר אין לו מחליף 
שפועל בבית חב"ד בצורה שוטפת, הוא 
לא יוצא מטוקיו לאף מקום, אפילו לא 
לא  גם  משפחה,  קרובי  של  לחתונות 
שנים  כמה  "לפני  אחים.  של  לחתונות 
התקשר  שי'  ואבי  בצרפת,  נישא  אחי 
בני  לכל  טיסה  כרטיסי  לשלם  והבטיח 
שמפגש  ברור  אצלנו  אך  המשפחה. 
כשם  שליחות  דוחה  לא  וכלה  חתן  עם 
שחייל אינו יכול לנטוש את החזית בעת 
אבל  נעים  היה  לא  זה  אמנם  מלחמה. 

החלטנו לעקוב אחרי השמחה מרחוק. 

התארח  החתונה  של  יום  "באותו 
הזה  הבחור  מושקוביץ.  דניאל  בביתנו 
בוקר  ולפנות  הערב,  כל  אצלנו  שהה 
הגבוהים  ההרים  אחד  על  לטפס  יצא 
שכשיסיים  הבטיח  הוא  לטוקיו.  מחוץ 
כדי  אלינו  יתקשר  הוא  הטיפוס  את 
אנחנו  איתו.  בסדר  שהכול  לעדכן 
וקבענו  כזה,  שבטיפוס  לסכנות  רגילים 
אליו  נתקשר  הצהריים  אחר  שבשלוש 
לא  אכן  הוא  יתקשר.  לא  הוא  אם 
התקשר, ואנחנו ניסינו להשיג אותו אך 
צלצל  הצלצול  פעם  אחר  פעם  לשוא. 
של  שעה  חצי  לאחר  ענה.  לא  איש  אך 
חלש:  היה  וקולו  ענה  הוא  ניסיונות, 
'אני ברגעיי האחרונים, לא אשרוד עוד. 
ונפצעתי  מטר  חמישים  כמאה  נפלתי 
את  להניע  לי  מאפשרת  שלא  פציעה 

איברי'.

מקום  באיזה  בדיוק  לי  אמר  "הוא 
לחלק  השביעי  החלק  בין  נמצא,  הוא 
היה  עצמו  ההר  פוג'י.  ההר  של  השמיני 
אף  על  עצמות.  מקפיא  והקור  מושלג, 
שלקח איתו ציוד מתאים, זה לא משהו 
שיוכל לסייע לו במצב כזה. לבנו החסיר 
לרעתנו.  פועל  שהזמן  והבנו  פעימה 
מה  להתעדכן  כדי  שוב  להתקשר  ניסינו 
מצבו, אך הוא כבר לא ענה. והמחשבות 
הוא  דניאל  בבהילות.  בראשנו  ריצדו 

להתקשר  ומיהרנו  אנגלי,  אזרח 
העדיפו  הם  אך  בריטניה,  לשגרירות 
בבוקר.  למחרת  בו  הטיפול  את  לדחות 
בבוקר  שלמחרת  ידעתי  וויתרתי.  לא 
כבר לא יהיה במי לטפל. מוטו סייע לנו 
ליצור קשר עם אנשי החברה שמטפלים 

במטיילים בהר הפוג'י.

שנס  אמרו  החברה  "אנשי 
שעה  חצי  בעוד  כי  כעת,  שהתקשרנו 
את  שולחים  לא  והם  תשקע,  השמש 
יצאו  הם  החשיכה.  בשעות  אנשיהם 
כדי  רפואה  אנשי  עם  יחד  למקום  מיד 
מקומי.  רפואה  לבית  ולקחתו  לחלצו 
לכיוון  יצאתי  נמצא,  שהוא  כששמעתי 
קילומטר  כמאתיים   – הרפואה  בית 
להיות  עצמי  את  חייבתי  מטוקיו. 
שאני  חתמתי  רפואה  בבית  אופטימי. 
בן משפחתו, כדי שכל טיפול מציל חיים 
בעבורו.  לחתום  אוכל  לקבל,  שיצטרך 
ואמרו  סבר  חמורי  היו  הרופאים 
ממתינים  וכעת  מאוד,  קשה  שהפציעה 
הבדיקה  תוצאות  כל  את  לקבל 
והמעבדה. טלפנתי להוריו ואימו הגיעה 

חודשים  כמה  במשך  יממה.  בתוך  ליפן 
מצבו נע ונד כמטוטלת.

רב-מערכתיות  פגיעות  "למרות 
טיפול  של  חודשים  לאחר  שספג, 
הרפואה  מבית  יצא  הוא  ושיקום 
בבריאות סבירה, וזאת בניסים גלויים! 
בו  הבטתי  שהתאושש,  אחרי  כשנפגשנו 
ואמרתי לעצמי שני דברים: ראשית, מי 
יודע היכן הוא היה אם היינו ממתינים 
לחפשו  שתצא  הבריטית  לשגרירות 
היה  מה  שנית,  יום.  באור  למחרת 
משתתף  הייתי  לילה  באותו  אם  קורה 
לא  הזה  והיהודי  בצרפת  אחי  בחתונת 
היה שוהה אצלנו בבית? אז יהיו כאלה 
אבל  נפש,  במסירות  שנהגנו  שיאמרו 

לא! פעלנו על פי משנתו של הרבי".

הרב  של  בפיו  יש  כאלה  סיפורים 
לכל  שלו  האבסולוטיות  בשפע.  אדרעי 
השליחות  את  שעושה  זו  היא  יהודי 
התקשרה  שנים  כמה  "לפני  למצליחה. 
שיש  וסיפרה  מניו-יורק  אישה  אלינו 
שהיה  מקליפורניה  משפחה  קרוב  לה 

טנק המבצעים של בית חב"ד טוקיו על רקע הר הפוג'י

  הצלצול פעם  אחר  פעם  לשוא.  אך  אותו  להשיג  ניסינו  אנחנו 

צלצל אך איש לא ענה. לאחר חצי שעה של ניסיונות, הוא ענה 

וקולו היה חלש: 'אני ברגעיי האחרונים, לא אשרוד עוד. נפלתי כמאה 

חמישים מטר ונפצעתי פציעה שלא מאפשרת לי להניע את איברי'.
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מעורב בתאונה קשה מאוד עם משאית 
כמה מאות קילומטרים מטוקיו ושאלה 
התחשבנו  שלא  מובן  לסייע.  נוכל  האם 
זה,  מסוג  נסיעה  של  הרבות  בעלויות 
אישה  אותה  למשימה.  מיד  ונרתמנו 
שלוש  היה  בטוקיו  כאשר  התקשרה 
היינו  פרטית  ובהשגחה  בוקר,  לפנות 
ערים, מפני שהיינו בדרך לחליבת פרות. 

בו במקום שינינו את יעד הנסיעה...

לבית  הגעתי  בבוקר  עשרה  "באחת 
הרפואה בו הוא היה מאושפז במצב של 
'קומה'. כמנהגי תמיד, חתמתי שאני בן 
אחים")  ישראל  "כל  (שהרי  משפחתו 
טיפול  כל  על  לחתום  שאוכל  כדי 
הרופא  יצטרך.  הוא  אם  חיים  מציל 
שם  שכן  אחים,  שאיננו  חשד  האחראי 
להעמיד  הצלחתי  אך  שונה,  משפחתו 
אליו,  להיכנס  יכולתי  וכך  היטב,  פנים 
לברר את מצבו, ואפילו להזמין בטיסה 
מאוניברסיטה  מומחה  רופא  ישירה 
טיב  את  שיבדוק  כדי  בטוקיו  לרפואה 
מספר  לידו  נשארתי  לו.  שניתן  הטיפול 
דולר  למראשותיו  מתחת  הנחתי  ימים, 
לאימו  וחיכינו  ברכה  ביקשנו  מהרבי, 

שהגיעה בחלוף כמה ימים. 

תהילים  אמרתי  הללו  הימים  "בכל 
כלל,  פשוט  היה  לא  מצבו  לנס.  וציפינו 
הם  למדי.  פסימיים  היו  והרופאים 
אם  שגם  האימא,  ובפני  בפניי  טענו 
נתון  שהוא  מהתרדמת  יתעורר  הוא 
חלפו  כרגיל.  יתפקד  לא  כבר  הוא  בה, 
עצבים,  מורטי  שבועות  כמה  להם 
עיניו  את  פקח  לפתע,  התעורר  והבחור 
עוד  חלפו  הסביבה.  עם  לתקשר  והחל 
והוא  שיקום  של  טובים  חודשים  כמה 
לטוס  ואף  רגליו  על  לצעוד  היה  יכול 
קיימה  שם  בקליפורניה,  לביתו  בחזרה 
לשלוח  ודאגו  הודיה,  סעודת  המשפחה 
לא  ימים  באותם  אך  כבוד,  הזמנת  לנו 

יכולנו לצאת ממקום שליחותנו. 

מזיכרוני,  נשכח  כבר  הזה  "הסיפור 
שליחות  למקרי  נסחפתי  במקומו  שכן 
הלב.  תשומת  כל  את  שדרשו  חדשים 
את  לקדם  החלטנו  משנה  פחות  לפני 
לקליפורניה  וטסתי  המקווה  בניית 
כספים.  באיסוף  להתעסק  כדי  ליממה 
לסניף  נכנסתי  הביקור  בתחילת  כבר 
בנקאית,  פעולה  לבצע  כדי  מקומי  בנק 

לבצע  שאוכל  לי  הסביר  הפקיד  אבל 
את  פתחתי  בו  בבנק  רק  זו  פעולה 
נפש.  במפח  משם  יצאתי  החשבון. 
זיהיתי  צעיר.  יהודי  אותי  עצר  ביציאה 
אותו מיד וראיתי שהוא מתפקד כאחד 
הרי  אני  מאוד;  אותי  ריגש  וזה  האדם 
פקפקו  שהרופאים  במצב  אותו  ראיתי 
הדולר  את  הוציא  הוא  ישרוד.  אם 
נפלנו  ושנינו  ימים,  באותם  לו  שנתתי 

האחד לזרועות רעהו.

לבנק  נכנס  הוא  שגם  סיפר  "הוא 
כדי לסגור חשבון שיש לו, אך גם אותו 
שלחו לסניף הבנק בו פתח את החשבון 
הוא  שכן  מבחינתו,  אפשרי  לא  והדבר 
בחופשה  הוא  וכעת  בוושינגטון  לומד 
יד  הוריו.  בבית  בקליפורניה  יממה  בת 
באופן  בינינו  זימנה  העליונה  ההשגחה 
שאנו  המקווה  על  לו  סיפרתי  מופלא. 
בונים, והוא ללא אומר ודברים, למרות 
פנקס  הוציא  צעיר,  סטודנט  שהוא 
של  מכובדת  המחאה  ורשם  המחאות 
וסיפר  הוסיף  הוא  דולר.  אלפים  עשרת 
על  מקפיד  הוא  הצלתו,  נס  שמאז  לי 

הנחת תפילין מידי יום.

"מי שחי משיח, 
כל חייו הופכים להיות משיח"

הנדבך העיקרי שאי אפשר להחמיץ 
החיים  זה  בטוקיו,  חב"ד  בבית 
הגואל.  וזהות  הגאולה  בשורת  סביב 
לקרב  מסייע  זה  כמה  לשאול  מיותר 
הפעילות  על  ששומעים  לאחר  יהודים, 
האינטנסיבית שמעמידה את בית חב"ד 
העשייה  של  הראשונה  בשורה  בטוקיו 

החב"דית ביבשת אסיה. 

ובסטרא  זרה  בעבודה  מלאה  "יפן 
אחרא, ולכן כשיהודי מגיע לבית חב"ד, 
או  אמת,  חצי  לקבל  רוצה  לא  הוא 
אמת  לקבל  רוצה  הוא  מלוטשת;  אמת 
ברצינות  נאמרים  כשהדברים  שלמה! 
אנחנו  הקרבה  באיזו  רואים  ואנשים 
הם  אזי  הזו,  המטרה  בשביל  רק  חיים 
אומר  מתקבלים",  והדברים  מכבדים 

הרב אדרעי בנחישות אך עם חיוך. 

הופכים  חייו  כל  משיח,  שחי  "מי 
מתנהגים  הילדים  משיח;  להיות 
ירימו  לא  הם  ומנקים,  עוזרים  משיח, 
הרבי  הרי  זה,  את  זה  ויכבדו  הקול  את 
אנשים  רגע...  בכל  להתגלות  יכול 
אמת  איתם  מדבר  אתה  אם  מרגישים 
כשזה  'לוקשים'.  להם  למכור  מנסה  או 
והפרסומות  החיצוניים  הלבושים  כך, 

הרב אדרעי מרצה בפני סטודנטים יפנים על שבע מצוות בני נח

  ראשי מטעם  הוקרה  טקס  התקיים  האחרון  ראשון  ביום  רק 

קיבלנו  יפנים,  מאות  וחמש  אלף  במעמד  הגענו.  אליה  העיירה 

תעודת הוקרה על הסיוע שהענקנו לפליטים. אין לזה אח ורע. אנחנו 

'לתקן  שנקרא  מה  זה  אלו.  מעין  הוקרה  תעודות  שקיבלנו  היחידים 

עולם במלכות ה''.
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אלא  חיצוני  עניין  אינם  משיח,  על 
בית  החוצה.  שמתפרץ  פנימי  עניין 
ודגלי  משיח  של  בפלקטים  מלא  חב"ד 
משיח; יושבים אצלנו רבנים מכל קצות 
לסטמאר  המשתייכים  דיינים  הקשת, 
הם  להפך,  מפריע;  לא  זה  אחד  ולאף 

מכבדים את זה. 

הרב  אירופה,  רבני  ועד  "מנכ"ל 
נהג  ימים,  כמה  לפני  שנפטר  דונר  אבא 
אימת  כל  בקביעות  אצלנו  להתארח 
העצורים  של  בנושא  לטפל  ליפן  שהגיע 
אדוק,  ליטאי  היה  הוא  החרדיים. 
מעבר  המעבר  (בגלל  שבת  יומיים  שמר 
זה  אך  כמנהגיהם,  ונהג  המשווה)  לקו 
הילדים  עם  יחד  לרקוד  לו  הפריע  לא 
בפעם  בהתלהבות.  אדוננו'  'יחי  שלנו 
שאל  הוא  אלינו,  הגיע  שהוא  הראשונה 
אמונתנו  את  לפרסם  חייבים  אנו  למה 
בטל  אני  וכחסיד  חסיד  שאני  עניתי  זו? 
ואז  בי  הביט  שתק,  הוא  הרבי.  לדברי 
אמר שביקר אצל הרבי ביחידויות והיה 
התחושה  וזו  בהתוועדויות,  ב-770  אף 

שהייתה גם לו...
  ילדים לחנך  ניתן  איך 

בשממה רוחנית שכזו?

בחינוך  יתרון  יש  "בשליחות 
חיה  דוגמה  מקבלים  הם  שכן  הילדים, 
אנשים  על  להשפיע  בעצמם  ופועלים 
שלהם  החסידי  שהעומק  כך  אחרים, 
קראון  או  חב"ד  בכפר  שגדל  ילד  מול 

אף  אומר  בהרבה.  גדול  הוא  הייטס 
פעולות  פעם  לא  פועלים  הילדים  יותר: 
לך  אתן  לפעול.  הכוח  את  אין  שלנו 
מספרה  שלנו  ברחוב  יש  דוגמה: 
ילדותיי  ניגשו  אחת  פעם  גויים.  של 
מאז  צניעות,  על  לה  והעירו  לספרית 
בוקר  מדי  מגיעות  שם  העובדות  כל 
הם  הילדים  בצניעות...  לבושות  כשהן 
עוזרים  מהשליחות,  אינטגראלי  חלק 
פרות  לחלוב  ובאים  חלות  באפיית 

בשביל 'חלב ישראל'.

היטב  קולטים  בחושיהם  "הילדים 
בתנו  לא.  ומה  לחסיד  מתאים  מה 
שנים-עשר  עם  עלון  ראתה  מושקא 
ילדה  מצולמת  הייתה  שבו  הפסוקים 
שאלה:  בתמימותה  ארוך.  שיער  עם 
'מדוע שמים בעלון קדוש של 'פסוקים' 
מעולם  יהודיה?'  לא  ילדה  של  תמונה 
השיער,  אורך  על  דבר  לה  אמרנו  לא 
כל-כך  אצלה  חדורים  הדברים  אך 
המשלח  בכוח  שזה  בטוח  בפנימיות... 
בלפלוט  שעסוק  כלי  השליחות.  ובזכות 
בחוש  זאת  רואים  ואנחנו  בולע,  לא 
 – אור  הסביבה  על  משפיעים  כשהם 
ממילא הם נשארים טהורים ומשפיעים 

על מקורבים לא פחות מאתנו". 

•    •    •

נכנסת  חב"ד  בבית  הפעילות 
נוספת,  להתעצמות  הקרובה  בשנה 
את  מהכיל  צר  כבר  שהמקום  לאחר 

דמי  ושילם  רכש  חב"ד  בית  הפעילות. 
בן  ידיים  ורחב  גדול  למבנה  מקדמה 
רבוע,  מטר  מאות  כשבע  קומות,  ארבע 
שוקק.  במקום  העיר  בלב  הנמצא 
שנוכל  כדי  לתומכים  זקוקים  "אנחנו 
פי  על  לידנו.  המבנה  את  כבר  לקבל 
גן  טהרה,  מקווה  שם  יבנה  התוכנית 
ומפואר,  גדול  הכנסת  בית  ילדים, 
שבת  לסעודות  ואולם  כשרה  מסעדה 
גם  יהיה  בבניין  מיוחדים.  ואירועים 
מרכז לפעילות בקרב בני נח, והוא ימנף 
שקיים  ממה  שיעור  לאין  הפעילות  את 

כיום".

הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס, מבקר בבית חב"ד במסגרת מאמציו לפדיון השבויים מנכ"ל ועד רבני אירופה שומע הבדלה בבית חב"ד טוקיו

 הרב אירופה,  רבני  ועד  "מנכ"ל 

כמה  לפני  שנפטר  דונר  אבא 

בקביעות  אצלנו  להתארח  נהג  ימים, 

בנושא  לטפל  ליפן  שהגיע  אימת  כל 

של העצורים החרדיים. הוא היה ליטאי 

אדוק, שמר יומיים שבת (בגלל המעבר 

כמנהגיהם,  ונהג  המשווה)  לקו  מעבר 

עם  יחד  לרקוד  לו  הפריע  לא  זה  אך 

הילדים שלנו 'יחי אדוננו' בהתלהבות.
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נחשבים  במדבר  בני-ישראל  של  המסעות   42 כל  מדוע 

מקומות  היו  לכאורה  הרי  והתקדמות,  כעליה   – כמסעות 

לא מעטים שבהם חטאו ישראל, התאוננו, והתנהגו שלא 

כראוי, אם כן, מדוע הכל נקרא 'מסע'? • מאמרו של הרב 

מאמרים  עשרות  מתוך  נוסף,  מאמר   – ע"ה  אשכנזי  חיים 

שהכין עבור 'בית משיח' והתגלו לאחר פטירתו

"אלה מסעי" – ממצרים 
אל הגאולה השלימה

היעד – גאולה פרטית
בפרשת מסעי מוזכרים 42 המסעות 
למצרים  מירידתם  בני-ישראל  שנסעו 
ידועה  לכך,  בקשר  לירדן.  הגעתם  ועד 
עובר  שיהודי  הבעש"ט,  של  אימרתו 
מרגע  מסעות.   42 חייו  ימי  במשך 
ירידת נשמתו לעולם הזה – שהיא כמו 
לבירא  רמה   מאיגרא  למצרים,  ירידה 
 – יריחו  לירדן  שמגיע   עד  עמיקתא, 

לגאולה האמיתית והשלימה.

עלינו  הזו  הפרטית  הגאולה  את 
שבקרבנו,  משיח  ניצוץ  בעזרת  לגרום 
"דרך   נאמר:  יהודי  כל  שעל  שידוע  כפי 
ולכן  משיח.  שהוא   – מיעקב"  כוכב 
בנו  "ויתקיים  בתפילה:  מבקשים  אנו 
רוח  ה'  רוח  עליו  ונחה  שכתוב:  מקרא 
– רוח חכמה ובינה" וכו', שדברים אלו 
נאמרו על מלך המשיח. כלומר, כל אחד 
ואחד נדרש לגלות את המשיח שבקרבו, 
ובעזרת ניצוץ משיח זה עליו לגאול את 
ירדה  אליה  הפרטית  הגלות  מן  עצמו 

נשמתו בעולם הזה.

היחידה   – פירושו  משיח  ניצוץ 
תוקף  את  המבטאת  האלוקית,  שבנפש 
הקב"ה,  עם  יהודי  של  הקשר  ועומק 
מעל  ואף  שכל  או  רגש  כל  מעל  הנמצא 
מהווה  זה  קשר  אין  ותענוג.  רצון  לכל 
האדם,  של  נפשו  על  מסוימת  תוספת 
של  האמיתית  המציאות  זוהי  אלא 

החסידות  תורת  שמבארת  כפי  היהודי. 
היהודי  בין  זה  קשר  של  מהותו  את 
הקשר  כמו  עצמי,  כקשר   – להקב"ה 
של האדם עם עצמו, שאין הוא תוספת 
המציאות  זוהי  אלא  שלו  המציאות  על 

עצמה.

היא  בעולם  היהודי  של  משימתו 
זאת  הקב"ה,  אל  ולהתקשר  להתקדש 
הקב"ה  אל  עצמית  התחברות  ידי  על 
לקלוט  עליו  מסע.  בכל   – נסיון  בכל 
שהוא  האלוקי,  ה'אין'  את  ויותר  יותר 
ה'יש'  כי  להבין  ומנגד  האמיתי,  ה'יש' 

הגשמי  – הוא 'אין' באמת. 

בעבודה זו ישנן ריבוי של מסעות – 
מידת  את  שמבטאות  דרגות,  של  ריבוי 
האמיתי  ה'יש'  את  האדם  של  קליטתו 
– ואת ה'אין עוד מלבדו'. כי אינו דומה 
עוד'  ל'אין  העשיה  עולם  של  עוד'  ה'אין 
אינם  אלו  וכל  וכו',  היצירה  עולם  של 
דומים ל'אין עוד' של עולמות אין-סוף, 
יותר  ועוד  הצמצום,  שלאחרי  ולמצבים 
ישנם  וכך  הצמצום.  שלפני  למצבים 
כך  ועולם.  עולם  בכל  מדרגות  חילוקי 
שאינה דומה תחושת וקליטת 'אין עוד' 
שבספירת המלכות ל'אין עוד' שב-ז"א, 
ובפירוט  בחב"ד.  מומחש  שהדבר  ואיך 
ובתוך  וספירה,  ספירה  כל  בין   – יותר 
הפנימיות  בין   – וספירה  ספירה  כל 
שבה  החב"ד  ובין  שלה,  והחיצוניות 

לחג"ת שבה וכו' וכו'.

נקודת המוצא – מצרים
הקב"ה  אל  להתקשרות  להגיע  כדי 
ביותר  הנמוכה  הדרגה  מן  החל   –
הגבוהה  לדרגה  ועד  העשיה  שבעולם 
למצרים  לרדת  האדם  צריך  ביותר, 
אשר  הזה.  העולם  של  למיצרים   –
 – לנשמה  להפרעות  לגרום  מטרתם 
גשמיים  מסכים  מיני  כל  יצירת  על-ידי 
הקשר  את  מסתירים  אשר  וחומריים 
כל  הקב"ה.  עם  לנשמה  שיש  העצמי 
לחשוב  לאדם  גורמים  הללו  המיצרים 
כאילו לא ניתן לראות ולחוש את בורא 

העולם בתוך המיצר.

וחשים  רואים  אם  גם  כזה,  במצב   
כתוספת  רק  זה  הרי  הבורא,  את 
של  הקושי  כי  וההויה.  הבריאה  על 
שהמצב  לחשוב  לאדם  גורם  המיצר 
המציאות  הוא  נקלע  הוא  אליו  הגשמי 
האמיתית, והקב"ה ברוב יכולתו מסייע 
שלאחר  עד  הקושי,  עם  להתמודד  לו 
כלומר,  ינצח.  הוא  מרובים  מאמצים 
הקשר עם הקב"ה נחשב אצל אדם כזה 
הנמצאת  כמציאות  ממנו,  נפרד  כדבר 
לסייע  באה  אשר  ולקשייו  לאדם  מחוץ 

לו בעת צרה ומצוקה.

היא  בעולם  האדם  של  עבודתו  אך 
עם  עצמי  בקשר  קשור  הוא  כי  לגלות 
הרי  במיצר  נמצא  הוא  וכאשר  הקב"ה, 

ה' נמצא עימו שם באותו מצב.

46   • כ"ז תמוז ה‘תשע“א

מחשבה חסידית
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התפילה – כמטען לדרך  
נעשית  ממצרים  יציאת  של  הדרך 
בכל   – מסעות  ב-42  הדרגתי  באופן 
עליונות.  וספירות  מדריגות  אותן 
שכל  שבתפילה,  הכוונות  על-ידי  זאת 
לפרצוף  לעולם,  מתאים  בתפילה  קטע 
שצריך  השו"ע,  כלשון  אחרת.  ולספירה 
"ברוממות  התפילה  לפני  להתבונן 
ב'יש'  כלומר,   – האדם"  ושפלות  הא-ל 
יש  יום  ובכל  האנושי.  וב'אין'  האלוקי 
להבנה  ולהגיע  מחדש,  בכך  להתבונן 
של  ובשפלותו  ה'  של  בגדולתו  מחודשת 

האדם.

כי התפילה היא כמו המטען שלוקח 
מסייע  אשר  המסע,  לפני  האדם  עימו 
הוא  בהם  הדרך  בקשיי  לעמוד  לו 
כולל  זה  מטען  היום.   במהלך  יתקל 
בשקט  ביטוי  לידי  שבא   – נפשי  מטען 
 – בריאותי  מטען  או  נפשית,  ובמנוחה 
היציאה  לפני  ושלם  בריא  שגופו  שדואג 
ושאר  מזון  של  מטען  זה  אם  וכן  לדרך, 
כל  את  במסע.  יצטרך  אותם  חפצים 
מן  לקבל  האדם  צריך  הללו  המטענים 
התפילה, ע"י שמתבונן "בשפלות האדם 
צריכה  זו  התבוננות  הא-ל",  וברוממות 
לקראת  כוחות  של  במטען  אותו  למלא 

המסע היומי שלו.

עצמו,  את  האדם  שהטעין  לאחר 
'מסיע' הקב"ה את האדם ממסע למסע, 
מצבים  מיני  כל  לאדם  שמזמן  ע"י 
שונים ומשונים, על-מנת להביאו למצב 
חדש שבו יוכל להתקדם ולהתעלות עוד 
האדם  מגיע  אליו  החדש  המיצר  יותר. 
דומה לביקור במקום מעניין, כמו סיור 
בו,  שמבקרים  מקום  שבכל   – לימודי 
שאותו  הנושא  בלימוד  משהו  עוד  נוסף 
בנוגע  הדבר  כן  זה.  במסע  ללמוד  באנו 
שלנו  במסעות  ללמוד  שעלינו  ללימוד 
לנו  שמזמן  מאורע  בכל  הזה.  בעולם 
כי  בהבנה  להתעלות  עלינו  הקב"ה 
כפירוש  עוד'.  'אין  ובלעדיו  בורא  יש 
הבעש"ט ש'אין עוד' – אין אף מציאות, 
אפילו לא משהו קל וקלוש ביותר שרק 

אפשר להעלות על הדעת.

זהירות – 
מסע לשום מקום!

ניתן  מסעות   42 אותם  את  ואולם, 
בהם  לעבור  ניתן   – אופנים  בשני  לבצע 
שישאירו  כך  בהם  לעבור  וניתן  ביעף, 

בנו חותם של שינוי והתעלות.

לעבור   – הראשונה  האפשרות 
כאשר  מתרחשת  בקלות  המסעות  את 
דרגה  באותה  בעצם  נשאר  האדם 
כל  הראשון,  במסע  שהיה  כפי  רוחנית 
בדרכו  שנקרו  והמיצרים  הנסיונות 
כאשר  לדוגמה:  להתקדם.  לו  גרמו  לא 
בחינוך  שהוא  כל  בקושי  נתקל  האדם 
ילדיו, בשלום בית או בפרנסה, אזי הוא 
פונה לסגולות שונות או לקבלת ברכות 
הסגולות  ובאמת   – שונים  מרבנים 
והוא   – הקושי  את  פותרות  והברכות 

נושע מצרותיו.

הצרות  מן  ההשתחררות  אולם, 
איננה מטרת הגעתו לאותו מקום, אלא 
עם  האדם  של  והפנימי  הנפשי  המסע 
שום  אצלו  יוצר  לא  המסע  אם  עצמו. 
באמת,  בו  'נסע'  לא  הוא  הרי  שינוי 
מן  'לצאת'  והצליח  שעבר  למרות  זאת 
הצרה שאפפה אותו כשידו על העליונה. 
המסע  של  משמעותו  זוהי  שאין  משום 
המיצר  מן  יצא  לא  הוא  באם  הרוחני – 
קודם  בו  שהיו  הרוחניות  וההגבלות 
נשמתי.  מצב  באותו  נשאר  אלא  לכן, 
המיצר,  על  'לעבוד'  הצליח  רק  הוא 
לשני  דומה  הוא  הרי  ממנו.  ולהשתחרר 
האחד  הכלא,  בבית  שישבו  אנשים 
הזמן  כל  והשני  העת,  כל  במקום  ישב 
ואמר  לקצהו,  התא  מקצה  התהלך 
כי  סבור  אתה  "האם  היושב:  חבירו 
כשאתה מתהלך מקיר לקיר – אתה לא 

יושב בבית סוהר?"

כלומר, יתכן מצב שבו האדם סבור 
מן  ומשתחרר  ומתעלה  הולך  שהוא 
המיצרים, אך באמת הוא צועד כל העת 
בתוך הבית הכלא – בתוך מיצרי עצמו, 

ולא מתקדם לשום מקום.

המסע מתוך העצמי
יציאה אמיתית מבית סוהר פירושה 
לרגילותו  מעבר  שהיא  פעולה  של  עשיה 
של האדם. כאשר האדם עושה דבר לא 
לעשות  אותו  כופה  אחר  שמשהו  משום 
לו,  מכתיבה  שהסביבה  משום  לא  כן, 
או שהוא הורגל לכך מנעוריו, אלא הוא 
מצליח לפסוע כמה צעדים – ואפילו רק 
הוא  כאשר  מרגילותו.  יותר  אחד  צעד 
עושה יותר ממה שהסובב אותו מכתיב 
הכניעה  על  גבר  הוא  כי  מוכיח  הוא  לו, 
מסע!  זהו   – שלו  ולהרגלים  לסביבה 
מתמודד  שוב  הוא  מה  זמן  כעבור  ואם 
נוסע  הוא  הרי  צעד  עוד  מתקדם  ושוב 

במסע נוסף.

מסעות  ב-42  האדם  מתקדם  כך 
מסע  כל  ואחרי  והתקדמות  עליה  של 
מההרגלים  יותר  משוחרר  מרגיש  הוא 
על  יותר  שולט  הוא  שלו,  הקודמים 
הוא  הרי   – וכדומה  פיו  על  או  דחפיו 
הארץ  אל  בני-ישראל"  ב"מסעי  נוסע 

המובטחת.

מסעות,   42 בתורה  מוזכרים  לכן, 
ב-42  לפסוע  צריכים  אנו  שכנגדם 
שיש  הכוונה  אין  הזה.  בעולם  מסעות 
 42 ורק  התקדמויות,   42 רק  לבצע 
פעמים עלינו לצאת מן המיצרים שלנו, 
של  הכמותי  למספרן  הכוונה  ואין 
האיכותית.  למהותן  אלא  המסעות, 
בכוח"  ב"אנא  התיבות  שמספר  כפי 
שם  שהוא   – מ"ב  שם  כנגד   ,42 הוא 
ישנן  (לכן  והתקדמות.  עליה  המסמל 
רק 42 תיבות ולא 49 – שהם שבע כפול 
מידת  ללא  שבע –  כפול  שש  אלא  שבע, 
תפילה  לכן  ירידה).  המסמלת  המלכות 
עליה,  שישנה  פעם  כל  לפני  נאמרת  זו 
עליית  לפני  או  התפילה,  לפני  כמו: 

הנשמה בלילה וכדו'.

אך אם האדם נשאר אותו דבר כפי 
טיפשותו  ברוב  הצליח  רק  והוא  שהיה, 
שיתאימו  כך  אותו  הסובב  את  להכניע 
את עצמם לרצונותיו הרי מכל המסעות 
שהיה בהם בעולם – לא נחשב אף אחד 

כ'מסע' עבורו. 

דורין  טי  "עך  הניגון  מדבר  כך  על 
(היצר-הרע)  אתה  שפירושו  מרקו" 
לא   – היום  כל  בשוק  מסתובב  הטיפש 
הראש.  את  מבלבל  רק  מוכר  ולא  קונה 
האדם  של  ששנותיו  הוא,  לכך  הנמשל 
אליו  שבאים  כשוק  הם  בעולם-הזה 
לתת  שפירושו   – ולמכור  לקנות  כדי 
את  ולקבל  סחורה  או  כסף  מעצמנו 
את  נותן  האדם  ה',  בעבודת  תמורתם. 
לעצמו  שקבע  הנהגה  דפוסי  הרגליו, 
תמורתם  ומקבל  הסביבה,  שקבעה  או 
מנה  לו  שיש  ו"מי  חדשים.  חיים  דפוסי 
בקניה  הצלחה  לאחר  מאתים" –  רוצה 
ושוב  לקנות  שוב  האדם  רוצה  ומכירה 

למכור וכך נוצר מסע ועוד מסע.

עבודה זו נעלה היא עד מאד לפני ה', 
כפי שפירש הבעש"ט את הפסוק: "יקר 
שהכוונה   – לחסידיו"  המותה  ה'  בעיני 
שביטול  חסידיו.  של  לביטול  היא 
הקודם  המצב  את  שמוחקים   – פירושו 
מערערים  לפחות  או  עתה,  עד  בו  שהיו 
למצב  ומתעלים   – ותוקפו  יציבותו  את 

חדש, וזה "יקר בעיני ה'".
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מהלכים בין העומדים
ה'  עבודת  במהות  זה  ביאור  לפי 
בין  ההבדל  את  להבין  ניתן  בעולם, 
תורת חסידות חב"ד לשאר החסידויות. 
ראשונה  שבהשקפה   – חב"ד  חסידות 
נראית מושכת וסוחפת, אין היא חברת 
נשרים  כנפי  על  בה  שנוסעים  נסיעות 
על-ידי סגולות ודמיונות, אלא זוהי דרך 

חיים אשר דורשת עבודה רבה.

מלשון  הוא  עבודה  המילה  פירוש 
המסעות  שלאחרי  עורות,  עיבוד 
לגמרי  שונה  הוא   – מעובד  כשהעור 
כלל  דומה  ואינו  בתחילה,  שהיה  ממה 
וגס  עבה  עור  היה  הוא  למקורו.  וכלל 
וחלק,  עדין  דק,  הוא  וכעת  ומסריח 
ה'"  "אנוכי  אחד",  "ה'  עליו  וכתוב 

וכדו'.

הוא  ה'  בעבודת  מסעות  המושג 
ביטוי למושג "מהלך" המוזכר בפסוק: 
העומדים  בין  מהלכים  לך  "ונתתי 
בפסוק  "עומדים"  המילה  האלה". 
 – החסידות  תורת  על-פי  פירושה  זה 
ורוממותם  עלייתם  כל  שעם  מלאכים, 
לא  שהם  מכיוון  עומדים,  נקראים  הם 
הדרגה  ובאותה  כלל  להשתנות  יכולים 
וכל  תמיד,  נותרים  הם  נבראו  שבה 
בתוך  היא  שלהם  וההתעלות  התוספת 

הדרגה בה הם עומדים.

לטיול  שיצא  לאדם  דומה  הדבר 
עירו,  בתוך  או  לביתו  מסביב  ולמסע 
בגדים  אותם  עם  תמיד  יישאר  והוא 
שהוא  המקומות  אותם  את  ויראה 
הוא  מסע  של  שבסופו  כך  מכיר.  כבר 
יישאר עם כל מה שהיה לו קודם, ואולי 
החיים  דפוסי  מתוך  פרטים  בו  יתווסף 
אזי  לחו"ל  למסע  יוצא  אם  אך  שלו. 
בהתאם   – בגדיו  את  לשנות  צריך  הוא 
למזג האוויר השורר שם, וללמוד לדבר 
עצמו  את  להתאים  ואף  אחרת,  בשפה 
רבים  שינויים  ועוד  אחרות,  לשעות 
שתיה,  באכילה,  כמו  החיים  בהרגלי 
וכדו',  לזולת  הפניה  אופן  עבודה,  שעות 
'מהלך'   – מסע  לכך  לקרוא  אפשר  כאן 

ולא 'עומד'. 

שהאדם  יתכן  ה',  לעבודת  בנוגע  כן 
יפעל ויעבוד יומם וליל – אך הוא יהיה 
ישנם  כגון:  כלל.  'מהלך'  ולא  כ'עומד' 
אשר  רב  מרץ  ובעלי  פעלתנים  אנשים 
טובות  פעולות  של  פרויקטים  יוזמים 
מפעולותיהם,  נהנים  ורבים  ונפלאות, 
בהשקעה  כרוכה  שלהם  פעולה  וכל 
נהנים  ורבים  וזמן,  במרץ  רבה, 
חשבון  את  יעשו  אם  אך  ממעשיהם. 

הנפש האמיתי שלהם יתגלה להם שהם 
נותרו  הם  דבר –  שום  בעצמם  שינו  לא 
הנימא  כמלוא  זזו  ולא  שלהם,  ביישות 

ממגבלותיהם.

המסע יחד עם בני ביתו 
כדי  תוך  נעשה  הדבר  אם  בפרט 
בדרכם,  העומדים  אלו  של  דריסתם 
כאישה  ביותר  הקרובים  אף  וביניהם 
וכל  לגמרי,  הופקרו  אשר   – וילדים 
האדם  מן  שדרשה  מצידם  דרישה 
שיעשה שינוי בעצמו – לא התקבלה. כי 
לנעלים  להיכנס  האדם  מן  דרש  הדבר 
אם  בו,  להשקיע  על-מנת  הזולת  של 
או  בלבד  בהאזנה  רק  אפילו  או  בעצה 
את  ראה  האדם  במצבו.  בהשתתפות 
כמפריעים  משפחתו  את  או  ידידיו 
לתפקידו הרם והחשוב, ואף כמפריעים 
ראה  ועל-כן  בה,  עוסק  שהוא  לשליחות 

בהם אויבים.

עוסק  והוא  שהיות  טען  אף  הוא 
הרבי  לכן   – מה"מ  הרבי  של  בענייניו 
צריך לקחת אחריות על אשתו וילדיו... 
על  זאת  אמר  לא  אדם  אותו  אולם 
האוכל שלו – שהרבי יקח את האחריות 
הביגוד  ועל  שלו  והשתיה  האוכל  על 
מטריד  הוא  ואין  דברים,  ושאר  והרכב 
הרבי  כי  לכך,  בקשר  בדאגות  עצמו  את 
שהרבי  מבין  הוא  אמנם  לכך...  ידאג 
ומסייע  ודואג  האחריות  את  לוקח 
מבין  גם  הוא  אך  לכולם,  חיות  ומכניס 
הוא  אין  מצידו.  להשקיע  צריך  שהוא 
וכשיקום  מיטתו  על  בשלווה  לנוח  יכול 
שאר  וכל  אוכל  רכב,  לו  יהיה  בבוקר 
במשלוח   – המוכן  מן  הגשמיים  דברים 
בנוגע  מדוע  כן,  אם  מהרבי...  ישיר 
למשפחתו הוא סבור שהוא יכול להניח 
שום  ללא  מעצמם,  שיתנהלו  להם 

השקעה מצידו?!

ולפעול  לדאוג  נצטווה  האדם  הרי 
אשתו  עם   – אלו  בתחומים  דווקא 
יותר  לכבדה  נצטווה  אשתו  על  וילדיו. 
"ולמדתם  נצטווה  צאצאיו  ועל  מגופו, 
שוכר  שהוא  אף  בניכם".  את  אותם 
במקומו,  העבודה  את  שיעשו  מלמדים 
מקיום  אותו  פוטרים  הם  אין  אך 
הזמן  שאין  מצווה  שהיא  זו  מצווה 
תמיד.  עליו  חלה  היא  אלא   – גרמא 
רק  בנו  את  מלמדים  שהמורים  ובפרט 
בשעות מסוימות, ואף בשעות אלו עליו 
צאצאיו  האם  לבדוק  האחריות  מוטלת 
את  שבודק  כפי  כראוי,  מתקדמים 
ממלאים  הם  האם  שלו  העובדים  שאר 

לשעות  לדאוג  עליו  ובפרט  תפקידם. 
מחוץ  נמצא  הילד  שבהם  הנוספות 
מקיים  מי  שהיא,  כל  חינוכית  למסגרת 

בזמנים אלו את ה'ולמדתם אותם'?
היתה  מתי  לחשוב:  האדם  על 
מאמר  את  קיים  שבה  האחרונה  הפעם 
להקדיש  הרש"ב:  אדמו"ר  ודרישת 
בכל יום חצי שעה לחשוב אודות חינוך 
זו  שחובה  תחושה  מתוך   – צאצאיו 
תפילין.  הנחת  לחיוב  בחומרתה  שווה 
הרבי מה"מ מדייק מכך, מדוע הדוגמא 
מכיוון  מתפילין?  היא  הרש"ב  שמביא 
החינוכית  החשיבה  את  לעשות  שצריך 
ידי  כיוצא  ולא  והמוח,  הלב  בשיעבוד 
לנחם  יכול  האדם  אין  כן,  אם  חובה. 
בעסקנות  עסוק  שהיה  בתירוץ  עצמו 
העסקנות  שאף  שכמו  משום  ציבורית, 
דוחה  אינה  ביותר  והחשובה  הנחוצה 
היא  אין  כך  שלו,  התפילין  הנחת  את 
דוחה את חינוך ילדיו או את התקשורת 

שלו עם זוגתו.
כמה  ראינו  מצאנו  ל"ע  בחינם  לא 
וביותר  ביותר  מצליחים  שהם  וכמה 
בעסקנות שלהם. אך בבין אדם לחבירו 
זאת  רואים  ובפרט  לאפס,  שואפים  הם 
עם  משפחתו  כלפי  לחבירו  אדם  בבין 
ח"ו,  רע  בכי  המצב  ששם  וילדיו,  זוגתו 
מוצלח  כל-כך  אני  הרי  הוא:  ומתפלא 
הצלחתי  לא  בביתי  ואם  בעסקנות! 
ב"ביתו  היא  שהאשמה  וודאי  הרי 
מלראות  עיניו  טחו  אך  אשתו"...  זו 
אליך  הקרוב  בתחום  אם  שלהיפך, 
עצמך  את  להתאים  צריך  אתה  ששם 
לא  שעדיין  אומרת  זאת  נכשל,  אתה 
התחלת שום מסע. וגם בעסקנותך אתה 
יצאת  שעמהם  המיצרים  כל  עם  נשאר 

לדרך....
נובעת  הזו  המוטעית  ההנהגה  כל 
אלא  'מהלך',  איננו  שהאדם  מכך 
בו  שנולד  הדפוס  עם  נותר  הוא  'עומד'. 
הזה  הדפוס  ולתוך  אליו,  שהתרגל  או 
ומה  לידו.  הבא  כל  את  מכניס  הוא 
נכנס  שלא  ומה  טוב,   – בקלות  שנכנס 
ולפוררו  למועכו,  דואג  הוא   – בקלות 
חי  שהוא  המסגרת  לתוך  שיכנס  עד 
הרי  צועד  הוא  בה  הדרך  זוהי  אם  בה. 
אין כאן שום מסע. הרי זה כמו בסדום 
ז"א  שלי.  ושלך  שלי  שלי  שאמרו   –
מחליטים.  שאנו  בגודל  מטה  נציב  אנו 
ואתה חייב להיכנס אליה ואם זה קצר 
אותך,  נמתח  ארוך  זה  ואם  בך,  נקצץ 
חייבים  שניכם   – והעולם  הזולת  אתה 

להתאים עצמכם למצבי.

מחשבה חסידית
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האישה:  את  התורה  מגדירה  לכן 
חז"ל:  שהסבירו  וכפי  כנגדו",  "עזר 
פירוש  כנגדו".   – זכה  לא  עזר,   – "זכה 
הוא  לעיל  המבואר  לפי  הדברים 
האדם,  בחיי  כמסע  היא  שהאישה 
זיכוך  כדי  תוך  בו  להתקדם  שעליו 
האם  הזדככות,  מלשון   – זכה  עצמו. 
את   – הזולת  את  לראות  יכול  האדם 
לצרכי  קודם  וצאצאיה  אשתו  צרכי 
שם   – עצמו  זיכך  הרי  כן,  אם  עצמו, 
גרם  וכך  בצד.  וצרכיו  עצמו  את 
עבורו  רבה  עזרה  עזר,  תהיה –  שאשתו 
במסעותיו בעולם הזה, כי בזכותה הוא 
הוא  זכה –  לא  אם  אך  ל'מהלך'.  נעשה 
את  רק  רואה  הוא  אלא  מזוכך,  אינו 
עצמו בלבד, כפי שאדם מסתכל במראה 
משום  עצמו  את  רק  רואה  והוא   –
שהזכוכית מרוחה בחומר מסויים אשר 
אמרו  לכן  שקופה.  לא  להיות  לה  גורם 
את  זיכך  לא  אם  זכה –  לא  שאם  חז"ל 
עצמו – הרי אישתו כנגדו – היא עומדת 
בהם  הנקודות  את  לו  ומזמנת  מולו 
הוא צריך לזכך את עצמו – להסיר את 

היישות שלו ולפנות מקום לזולת.

מסעות של 'אור חוזר'
המסעות   42 כל  מדוע  לשאול,  ניתן 
נחשבים  במדבר  בני-ישראל  של 
הרי  והתקדמות,  כעליה   – כמסעות 
לכאורה היו מקומות לא מעטים שבהם 
שלא  והתנהגו  התאוננו,  ישראל,  חטאו 
כראוי וכדומה, אם כן, מדוע הכל נקרא 

'מסע'? 

מבאר הרבי מה"מ שגם אם האדם 
לרצון  אינו  מעשהו  אמנם  ח"ו,  חטא 
שהקב"ה  מעשה  זה  אין  אך  הוי',  לפני 
אפשרות  לכך  נתן  שלא  או  צפה  לא 
אם  ממנו.  הכל  הרי  כי  להתרחש, 
זה  שחטא  אפשרות  ה'  נתן  מדוע  כך, 
מטרה  ישנה  בחטא  גם  אלא  יתרחש? 
כאשר  עליה.  לצורך  ירידה  זו  שתהא   –
האדם קולט את הטעות ומתקנה ולומד 
הוא  הרי  שוב  כך  על  לחזור  שלא  מכך 
כמסופר  כך.  בעקבות  ומתעלה  מחכים 
אדם  שם  ופגש  ביער  שטעה  אדם  על 
רב,  זמן  כבר  שם  טעה  הוא  שגם  אחר 
לו:  וענה  מכאן?  יוצאים  איך  שאלו: 
אני  אך  יודע,  איני  עדיין  יוצאים  איך 
בה  הדרך  מהי  בוודאות  לך  לומר  יכול 

לא יוצאים מכאן.

חטא  שבו  המסע  מטרת  כן  אם 
יתרחש  דבר  של  שבסופו  היא  האדם 
הדבר  היה  לחטא  קודם  כאשר  שינוי. 

מושלל  החטא  וכעת  אפשרות,  בחזקת 
כפי  מסע.  זהו  הרי   – לגמרי  אצלו 
שישנו  החסידות  בתורת  שמבואר 
מסעות  חוזר".  "אור  וישנו  "אור", 
בכך  מתבטאים  אור  של  באופן 
הדרך  את  רואה  האדם  שמלכתחילה 
בצורה  שהם  מסעות  ישנם  אך  הנכונה, 
נעצר  נתקל,  אשר   – חוזר'  'אור  של 

וחוזר ואז הוא מאיר בתוקף רב יותר.

לעולם  באנו  כי  מתברר  כן  אם 
שינוי  של  רוחניים  מסעות  לעבור  כדי 
בעולם  טיול  סתם  ולא  והזדככות  עצמי 

ו'להנות מן החיים'. 

באחד  אד"ש  אצל  פעם  בהיותי 
שני  בין  שיח  דו  שמעתי  תשרי  מחודשי 
תמימים, האחד שואל את השני: "איך 
"ב"ה  ענה:  והשני  כאן?"  הסתדרת 
ומצאתי  מאוד  טובה  האכסניה  בסדר, 
ללמוד  מקום  בו,  לאכול  מוצלח  מקום 
החודש  שב"ה  כך  מצאתי,   – ולהתפלל 
התמים  נענה  בכיף...",  עלי  יעבור 
מדוע  מבין  איני  כך,  "אם  ואמר:  השני 
עם  להישאר  יכולת  הרי  לכאן?!  הגעת 
בביתך.  לך  שיש  הנוחים  התנאים  כל 
ומקום  האכסניה  אצלי  לעומתך, 
לא  הם   – הדברים  שאר  וכל  האכילה 
על הצד הטוב ביותר, אך אני יודע שלא 
נוחים  דברים  בשביל  לא  העיקר,  זהו 
בדל"ת  שאני  העיקר  לכאן,  באתי  אלו 
אמות של אד"ש – ואת זה אין לי באף 
מה"מ  לרבי  הנסיעה  כלומר,  מקום!" 
התעלות  של  מסע  עבורנו  להוות  יכולה 
להשאיר  גם  יכולה  אך  והתקדמות 
ומצב  מעמד  באותו  כ'עומדים'  אותנו 

שבו הגענו.

כאשר  בהתוועדות,  פעם  היה  כן 
אלו  עבור  "לחיים,  לאד"ש:  אמר  אחד 
לרבי!",  הגיעו  לא  שעוד  מהחסידים 
אלו  עבור  "לחיים,  ואמר:  אד"ש  נענה 
הגיעו  לא  עוד  אך   – כאן  שנמצאים 

לכאן"!

הנוסעים  אלו  בין  ההבדלים   
הגאולה  אל  ישראל"  בני  ב"מסעי 
ברורים  ה'עומדים',  ובין  הפרטית 
עם  מסתדר  לא  האדם  אם   – ביותר 
ביותר:  אליו  הקרובים  האנשים  חוג 

(אף  חבריו  או  עובדיו  משפחתו,  בני 
את  מקרב  דווקא  שהוא  להיות  שיכול 
נמצא  עדיין  הוא  הרי   – הרחוקים) 
מזכך  האדם  אם  אך  במצרים.  עמוק 
מכופף  הרגליו,  את  משנה  עצמו,  את 
לזולת –  מקום  ומפנה  שלו  היישות  את 
הרחוקים והקרובים, הרי הוא נוסע אל 

"ירדן יריחו".

באופן  להיות  צריכים  המסעות 
עם  כך  אחר  עצמו,  עם  תחילה  מדורג: 
ולבסוף  הקרובה  סביבתו  עם  משפחתו, 
קופץ  האדם  אם  ממנו.  הרחוקים  עם 
ממנו  הרחוקים  את  ומסיע   – קדימה 
שהוא  מבלי   – משפחתו  את  אפילו  או 
קידם את עצמו במאום – הרי לא ביצע 
את מסעותיו הפרטיים ובעצם לא מילא 

את תפקידו בזיכוך עצמו כלל.

פעמים  מה"מ  הרבי  התבטא  כן 
האדם  על  כי  לגאולה,  בנוגע  רבות 
וללמוד  לפרסם  או  משיח,  לחיות 
בכל  לעשות  עליו  וזאת  משיח,  ענייני 
ידידיו  משפחתו,  עצמו,  עם  המעגלים: 
על  ופועל  הולך  האדם  כאשר  וסביבתו. 
התקרבו  אלו  אנשים  אמנם  סביבותיו, 
בזכותו אל הגאולה הכללית, ואף נגאלו 
עצמו,  האדם  אולם  הפרטית,  בגאולה 
נותר  עצמו  שהוא  משום  חסר,  עדיין 
הרבי  שלו.  האישיים  במצרים  עדיין 
להכין  מאיתנו  ואחד  אחד  מכל  דורש 
האדם  ואם  בעולם,  הפרטי  חלקו  את 
משפחתו  או  עצמו  גאולת  את  מזניח 
הרי ישנם מסעות שהוא עדיין לא הגיע 
המבטאת  כזו –  פרטית  גאולה  אליהם. 
כל  של  אלו  ופרטיים  אישיים  מסעות 
אדם מן ההגבלות והמיצרים האישיים 
לגאולה  עד  לזה,  זה  מצטרפים  שלו 

הכללית בקרוב ממש.

העם  כל  של  הכללית  הגאולה  כי 
כבר נמצאת, אנו כבר עומדים על "ירדן 
הנדרשת  הכללית  ה'  בעבודת  יריחו" 
רק  הוא  שנותר  מה  לכן  העם.  מכל 
החלק  בבירור  העבודה  את  לסיים 
כדי  בעולם,  ואחד  אחד  כל  של  הפרטי 
שברגע ההתגלות נעמוד כולנו על "ירדן 
יריחו" ולא נהיה תקועים אי שם בדרך, 

בין המסעות... 
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לקט יומנים מרתקים מאירועי השבוע השני של בין המצרים 

בבית חיינו. על טעות דפוס ברש"י, יהודי שלא מניח רבינו תם 

אבל גורם נחת רוח, הקשר בין מיהו יהודי ושלימות הארץ 

וביקורו של ראש הממשלה מר מנחם בגין בחצרות קדשנו. 

וגם: איך הגיב הרבי כשקיבל ספר תורה זעיר במתנה? איזה 

מאמר הוציא הרבי לאור בדחיפות בדיוק בשעה בה מת אבי 

אבות הטומאה ברומי? ולמה יצא הרבי למנחה אחרי כמה 

ימים בהם לא זכינו לראות את פני הקודש?

הרבי מורה לפתוח את בית הדפוס 
בלילה ולהדפיס מאמר בדחיפות

תש"י
התוועדות כפולה

אלו  בימים  תמוז.  כ"ו  ד'  יום 
שי'  לת'  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אמר 
מדוייקות  לא  רשימות  שיש  כהן  יואל 
לחו"ל  כתב  ומישהו  מההתוועדויות, 
חג  מהתוועדות  נכונים  לא  דברים 
מכתבי  הגיעו  מזה  וכתוצאה  השבועות 
אדמו"ר  כ"ק  ביקש  לכן,  שאלות. 
דחג  השיחות  רשימת  את  שליט"א 
הכין  הנ"ל  הת'  להגיהם.  כדי  השבועות 
'הנחה' והכניס לכ"'ק אדמו"ר שליט"א 

שהואיל להגיהה. 

אירע  שפעם  הנ"ל  הת'  סיפר  עוד 
ענין  שכח  ההתוועדויות  אחת  שלאחרי 
גרונער  לייב  יהודה  להת'  וסיפר  שלם, 
להיכנס  הנ"ל  הת'  לו  והציע  כך,  על 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אל  ביחד 
אדמו"ר  כ"ק  אל  כשנכנסו  ולשאול, 
מצא  לא  בקשתם  את  והציעו  שליט"א 
הדבר חן בעיניו, ואמר בתמיהה: "צווי 
להתוועד   =] פארבריינגען"?!  מאל 
פעמיים?!], אך לפועל הסכים, ולבש את 

הכובע לראשו הק'. 

והתחיל  מאד  רציני  נהיה  הרבי 
לומר את הענין החסר. הת' הנ"ל סיפר 
ששכח  עד  מהמחזה  התבלבל  כך  שכל 
לייב  יהודה  הת'  ורק  הענין,  את  שוב 

גרונער הזכירו את הדברים.

תשכ"ו
המצאת המדפיס

תמוז.  כ"ח  מטו"מ  פ'  ש"ק  יום 
הפסוק  על  הרבי  דיבר  בהתוועדות 
ורש"י  לכם",  תפל  "אשר  בפרשתנו 
הוא  ברוך  הקדוש  שהפיל  כך  על  אומר 
שריהם של שבעים אומות. הרבי הקשה 
כי  אמר  הרבי  שבעה?  ולא  שבעים  למה 
מצא.  ולא  ישנים  רש"י  בדפוסי  חיפש 
בחומש  כתוב  כי  אמר  קזרנובסקי  הרב 
שלו שבעה, והראה לרבי. הרבי אמר כי 

הוא מאמין לו, ושזו המצאת המדפיס.

תשכ"ז
"עדיין לא מניח רבינו תם..."

יום ש"ק מבה"ח מסעי כ"ח תמוז.  
בשיחה הג', דיבר הרבי על כך שהנערים 
אליו  שולחים  בעבודה  או  בגיל 
דווקא.  לאו  חב"ד  ושפיץ  מאמרים, 
השבוע  כי  הרבי  סיפר  לכך  בהקשר 
כזה  אחד  ידי  על  מאמר  אליו  הובא 
הוא  אבל  תם,  רבינו  עדיין  מניח  שלא 
(הכוונה  ומצוות  תורה  על  אמנם  שומר 
כנראה למר ציפל, גביר רוסי שהתגורר 
רבים).  יד  כתבי  לרבי  והביא  במילאנו 
המעלות'  'שיר  המאמר  מופיע  בביכל 
מפי  מוזכר  אחר  [במקום  צדק  מהצמח 
עליו "יהודי  התבטא  הרבי  כי  השמועה 

שלא מניח רבינו תם ולא יודע כמה נחת 
הוא גרם"]

כך  על  דיבר  שאחריה  בשיחה 
אותם  ששולחים  כאלו  שישנם 
להיות  יכולים  מקום  ומכל  לשליחות 
שלחם  שמשה  שהגם  המרגלים,  כמו 
מהם.  הבחירה  את  לקחו  לא  זאת  בכל 
אלו  נגד  רם  בקול  לדבר  התחיל  הרבי 
אין  שבברוקלין  וחושבים  נוסעים  שלא 
ככה!  פעמים  כמה  אדרבה:  הרע,  יצר 
השגחה  בלי  שרוצה  בשעה  קם  הוא 
ובלי קבלת עול. הוא חושב שכאן יש לו 
נוסע  אם  ובאמת  הרע,  מהיצר  מנוחה 
אז  מעשהו  על  שמסתכלים  יודע  והוא 
מבזבזים  כאן,  ואילו  להתפלל.  מוכרח 
את  וגם  שלו  הזמן  את  גם  הזמן.  את 
הוא  לנסוע  לו  אומרים  השני.  של  הזמן 
 18 לומד  אתה  ללמוד,  שצריך  אומר 
כח,  לו  שאין  אומר  הוא  ביום?  שעות 
אבל לטייל יש לו כח... עם כמה יהודים 
עם  תפילין  הנח  החודש?!  תפילין  הנחת 
אדמו"ר  ערוך  בשולחן  כמ"ש  עצמך 
הלב  לשעבד  הוא  התפילין  שענין  הזקן 
בדבר  רק  שייך  השעבוד  וענין  והמוח, 

שנגד רצונו, אחרת אין זה שעבוד!

תש"ל 
לפרסם בשם הרבי בענייני השעה

בהתוועדות  אב.  מנחם  ר"ח  ב'  יום 

השבוע בבית חיינו

50   • כ"ז תמוז ה‘תשע“א
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יפה,  מר  שלמה'  'היכל  ראש  היה 
נלהב  חב"דניק  הוא  זלמן)  (ר'  שאחיו 
חב"ד.  ענייני  בכל  מאד  ופעיל  באנגליה 
נאמר  אשר  את  שיפרסם  לו  אמר  הרבי 
בהתוועדות, ואם הוא מפחד שזה מידי 
הרבי,  בשם  זה  את  שיפרסם   – חריף 
כבר  זה  מסתמא  הפרטית.  כדעתו  ולא 

פורסם בעיתונות בארץ ישראל.

ביותר  חריפה  שיחה  זו  [הייתה 
יהודי.  ומיהו  הארץ  לשלימות  בנוגע 
באמרו:  השיחה  את  סיים  הרבי 
התוקף  שחסר  מכיון  אחד,  ענין  "זהו 
יהודים  נשארים  שיהודים  לומר 
בענין  לעמים  ישראל  בין  והמבדיל 
גם  חסר  במילא  הלכה,  פי  על  הגיור 
ישראל  שארץ  בוואשינגטון,  התוקף 
נטלה  שברצונו   מכיון  ליהודים,  שייכת 

מהם ונתנה לנו!"].

תשל"ג
שונא מתנות יחיה

נכנס  תמוז.  כ"ו  חמישי  יום 
הספרדים.  האורחים  אחד  ליחידות 
דרך  יפה  מתנה  הכניס  שנכנס,  לפני 
כשר)  (לא  קטן  תורה  (ספר  המזכירות 
בנרתיק של כסף, כמו אצל הספרדים). 
מתנות  לקבל  דרכי  אין  לו:  אמר  הרבי 
ואדמו"ר  ופוסקים  בגמרא  כמובא 
שמדת  פוסק  ערוך  בשולחן  הזקן, 

חסידות שאדם לא יקבל מתנות ככתוב 
ואמר  חייך  הרבי   יחיה.  מתנות  שונא 
אני הרי מוכרח להתנהג במדת חסידות, 
כיון  אבל  מתנות.  לקבל  דרכי  אין  ולכן 
אחרי  זאת.  אקבל   – נתת  כבר  שאתה 
הרבה  אחד  לאותו  שלח  הרבי  היחידות 

יותר משווי המתנה.

תשל"ד
מגבית מיוחדת לטובת המבצעים

הרבי  כ"ח תמוז. בשעה 20:50 חזר 
מהאוהל ונכנס למנחה.

אחרי מנחה קרא הרבי לרב חודקוב 
מעריב  שאחרי  הודיע  כשיצא,  לחדרו. 
וכולם  (פתאומית),  התוועדות  תהיה 

רצו להתקשר ולהודיע לכל העולם.

הרבי  נכנס  בדיוק,   21:30 בשעה 
למעריב ללא סירטוק משי. 

עם  להתוועדות  ירד  התפילה  אחרי 

הרבה מאנ"ש לא היו כי  סירטוק משי. 
חסרים,  היו  בחורים  וגם  להרים,  נסעו 
ואפילו  שליחות',  ב'מרכז  היו  הרבה  כי 
מאלו שנצאים כאן – היו שעוד לא חזרו 

עם הטנקים שלהם. 

באריכות  הרבי  קישר  בהתוועדות 
שהם  מקלט,  ערי  עם  המבצעים  את 
קולטים מכל הדברים המזיקים. לאחר 
לבדד  'עם  בנושא  שיחה  היתה  מכן 
ישכון' שאין לעשות חור בחומה על ידי 

כך שמכניסים גויים.

היא  שההתוועדות  אמר  הרבי 
חמשת  לחיזוק  מיוחדת  התוועדות 
מיוחדת  מגבית  יערוך  ולכן  המבצעים, 
עד  שבזמן  ואמר,  המבצעים  עבור 
(למגבית)  הפתקים  את  שמחלקים 
של  הענין  את  בהרחבה  להסביר  אפשר 
בענין  שיחה  ואמר  ישכון",  לבדד  "עם 

מיהו יהודי.

הזכיר  ההתוועדות   סיום  לקראת 

  (זלמן (ר'  שאחיו  יפה,  מר  שלמה'  'היכל  ראש  היה  בהתוועדות 

הוא חב"דניק נלהב באנגליה ופעיל מאד בכל ענייני חב"ד. הרבי 

שזה  מפחד  הוא  ואם  בהתוועדות,  נאמר  אשר  את  שיפרסם  לו  אמר 

מידי חריף – שיפרסם את זה בשם הרבי, ולא כדעתו הפרטית. מסתמא 

זה כבר פורסם בעיתונות בארץ ישראל.

הרבי בהתוועדות בשנת תש"ל
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ואמר  המבצעים,  אודות  שוב  הרבי 
את  כעת  ששומעים  שבמדינות 
היום,  שם  האיר  וכבר  ההתוועדות 
בפועל,  למבצעים  לצאת  כבר  אפשר 
צריך  אזי  האיר  לא  שעדיין  ומקומות 

להתחיל להתכונן.

תורה'דיקע  שמחת  'א  לנגן  ציוה 
וכשיצא  עצומה,  בשמחה  והיה  ניגון' 

התחיל 'נייעט נייעט'.

תשל"ז
מנחם בגין מבקר אצל הרבי

תיאורו של שלמה נקדימון לביקורו 
ישראל  ממשלת  ראש  של  המיוחד 
מנחם  ב'  קדשנו,  בחצרות  בגין  מנחם 
את  ליוויתי  תשל"ז  בקיץ  תשל"ז:  אב 
במסעו  בגין  מנחם  הממשלה  ראש 
בפגישתו  נכחתי  וכך  הברית,  בארצות 
נוצרה  השניים  בין  ספק,  אין  הרבי.  עם 
ישראל  ארץ  בנושאי  אישית.  כימיה 
אחד,  בראש  חשבו  הם  ושלימותה 
בדרכו  הממשלה  ראש  את  בירך  והרבי 
קרטר.  ג'ימי  הנשיא  עם  לפגישתו 
לאירוע  הייתה  השניים  בין  הפגישה 

תקשורתי מהדהד.

שיירת  למקום  הגיעה  בשעה 10:05 
בלימוזינה  נסע  בגין  הממשלה.  ראש 
מכוניות  נסעו  ואחריה  לפניה  שחורה, 
קהל  צופריהן.  שהפעילו  משטרה 
הנאספים קידם את פני ראש הממשלה 
יד.  בהינף  להם  השיב  ובגין  בתרועות 
הממשלה  ראש  של  מכוניתו  כאשר 
יצא  לבניין,  הכניסה  אל  התקרבה 
 – נדירה  כמחווה   – הרבי  לקראתה 
רק  הכניסה.  במדריגות  בגין  את  ופגש 
הרבי  כן  נהג  בעבר  ויחידה  אחת  פעם 
מליובאוויטש – כאשר הנשיא שז"ר ז"ל 
לצידי  נערך  הרב,  הקהל  בחצרו.  ביקר 
מליובאוויטש.  הרבי  חצר  מול  השדרה 
הקהל שמנה כ- 4000 איש, רובם ככולם 
חסידי חב"ד, התאסף במקום עוד שעה 
ארוכה לפני בוא ראש הממשלה. מאות 
בוחנת  בעין  עקבו  חרש  וסוכני  שוטרים 

אחר הבאים והיוצאים.

לבקשתו  נענה  מליובאוויטש  הרבי 
הוא  בגין.  מנחם  הממשלה  ראש  של 
ניצב מול מצלמות הטלוויזיה של שלוש 
הברית,  בארצות  העיקריות  הרשתות 
אותו  מברך  "אני  אורחו:  את  ובירך 
הצלחה  לו  ומאחל  אחוז  ממאה  ביותר 
ארץ  למען  היהודי,  העם  למען  שלימה, 
הגאולה  את  לקרב  שיזכה  ישראל, 

במהרה  צדקנו,  משיח  ידי  על  השלימה 
בימינו".

בגין  מר  הסביר  הרבי  דברי  לפני 
הברית  בארצות  ביקורו  את  פתח  מדוע 
בפגישה עם הרבי מליובאוויטש: "הרב 
דורנו  מגדולי  אחד  הוא  שניאורסון 
וזקניו. בישראל לא רק שמכירים אותו, 
לעצתו.  ונשמעים  בקולו  שומעים  אלא 
עם  לשיחות  לוושינגטון  יציאתי  לפני 
הכרח  הרגשתי  הברית,  ארצות  נשיא 
האדמו"ר  ברכת  את  ולקבל  בו  להיוועץ 

מליובאוויטש".

וראש  הרבי  עזבו   10:30 בשעה 
והסתגרו  הנאספים  את  הממשלה 
בארבע  לשיחה  הרבי  של  עבודתו  בחדר 
עיניים, מן החלון ניבטת מגבעת שחורה 
של  גדולה  וכיפה  הרבי,  של  חסידית, 
בקצב  ונעות  זו  אצל  זו  סמוכות   – בגין 

של דיבור.

חצות.  אחר   12:45 הייתה  השעה 
הממשלה  וראש  מליובאוויטש  הרבי 
פגישה  בתום  הרבי,  של  מחדרו  יצאו 
ורבע.  שעתיים  שנמשכה  עיניים  בארבע 
הרבי אחז בידו של מנחם בגין. פניו של 

ראש הממשלה קרנו מאושר.

בחוץ,  להם  שהמתין  העצום  הקהל 
וראש  מליובאוויטש  הרבי  כפיים.  מחא 
המיקרופונים,  אל  ניגשו  הממשלה 

שהוצבו במקום על ידי כלי התקשורת.

"אני שבע רצון מההזדמנות שניתנה 
לי לשוחח עם הרב שניאורסון, המנהיג 
מחזקת  "הפגישה  בגין,  אמר  הידוע", 
נשיא  עם  השיחות  לקראת  עמדתי  את 

ארצות הברית, ג'ימי קארטר".

שיחתם,  תוכן  היה  מה  לשאלה 
"על  כי  באומרו  להשיב,  בגין  סירב 
מספרים  אין  ביחידות  שנאמרו  דברים 
כי "לקראת  הוא  הדגיש  אבל  בפומבי". 
מרגיש  אני  מחר,  לוושניגטון,  צאתי 
היושב  העם  רק  לא  עומדים  שמאחורי 
ומנהיגיו  היהודי  העם  כל  אלא  בציון, 

בתפוצות".

מהרבי.  נפרד  דברו,  את  סיים  בגין 
הרבי  בעוד  למכוניתו,  נכנס  אחר 
המדריגות  על  המתין  מליובאוויטש 
נעלמה  השיירה  מכוניות  שאחרונת  עד 

מעבר לרחוב.

תשל"ח
וברוח שפתיו ימית רשע

ב'  מסעי,  מטות  פ'  מוצש"ק 
המבדיל  התבלבל  בהבדלה  אב.  מנחם 

בו  התבונן  הרבי  מהכוס.  לשתות  והחל 
שיתנו  היד  עם  סימן  וכנראה  בתמיהה 
חב"ד  מכפר  מרוזוב  א.  הילד  לתינוק. 

שתה את הכוס, הרבי הביט בו וחייך.

חודקוב  הרב  נכנס  שבת  במוצאי 
את  שידפיסו  לו   והורה  אד"ש  לחדר 
המקדש"  בנין  "מצות  של  המאמר 
לצמח-צדק  המצוות  בספר  הנדפס 
קודש  יד  כתב  צילום  לזה  ושיצרפו 
מהצמח צדק, והוסיף "מ'זאל אפדרוקן 
שיותר  כמה  שיודפס   =] פריער"  וואס 
מוקדם]. כשאמר הרב חודקוב שבלילה 
"ס'איז  אד"ש:  אמר  פועל,  לא  הדפוס 
סיי-ווי  ארבעטן  וואס  יונגעלייט  די  דא 

ביינאכט". 

הרב חודקוב שאל איזה תאריך יהי' 
הרבי  ב"פתח דבר" (הרי בכל פעם נותן 
שיתנו  אמר  והרבי  התאריך),  את  עצמו 
שכשיבוא  שברצונו  והוסיף  בעצמם, 
המאמר  את  כבר  יהיה  בבוקר  מחר 
את  להדפיס  הורה  כן  למכירה.  הנ"ל 
ערך בנין בית המקדש מהאנציקלופדיה 
ולהנציח  ז"ל,  זווין  הרב  של  תלמודית 
שמו עליו. נתן למזכיר הרב יהודה לייב 
את  לצלם  יש  ממנו  הביכל  את  גרונר 

כתב יד קודש הצמח צדק.

למזכיר  הורה  שאד"ש  מספרים 
רב  שישאל  גרונר  לייב  יהודה  הרב 
אם  ברדיו,  הנערכים  לסיומים  בקשר 
לאכול  זה  בזכות  יכולים  השומעים 

בשר. 

שבאותה  אומרים  רשומות  דורשי 
שעה שהודפס המאמר, נחלה אבי אבות 

הטומאה (האפיפיור) ברומי ומת...

תשמ"א
הרבי משנה את ההפטרה

ש"ק א' (ר"ח) מנחם אב, פ' מסעי. 
את  לומר  החל  למפטיר  הרבי  כשעלה 
ירמיה",  מטות, "דברי  פ'  של  ההפטרה 
הגבאי  מהרגיל.  שונות  נראו  ופניו 
לרבי  הושיט  הריל"ג)  אחר:  (ביומן 
מסעי, "שמעו  פ'  בהפטרת  פתוח  חומש 
דבר ה'", אולם הרבי העיף בו מבט חד 

והוא נסוג.

ההפטרה  כל  את  כמעט  אמר  הרבי 
ובסיומה  מהרגיל)  שונה  בצורה  (כנ"ל 
של  והאחרון  הראשון  הפסוק  את  אמר 
כסאי",  "השמים  חודש,  ראש  הפטרת 
הדבר  מסעי.  הפטרת  את  מכן  ולאחר 

היה לפלא.

בהתוועדות דיבר הרבי בקשר לשוני 

השבוע בבית חיינו
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שמרוב  אמר,  הרבי  ההפטרה.  באמירת 
זה  בענין  לו  שהיתה  וטריא  השקלא 
אמר בשבת זו גם את הפטרת פ' מטות, 
והרבי הדגיש כי אין ללמוד מזה רמזים 
הוא  והכל  שהואיל  הסביר,  הרבי  וכו'. 
ניתן  מזה  גם  הרי  פרטית,  בהשגחה 
שומעים  כאשר  והיא:  הוראה,  ללמוד 
את ההפטרה שומעים את דברי הנביא, 
את  שמעו  זו  שבשבת  מאחר  כן,  אם 
הפטרת "דברי ירמי'" – מוכיח הדבר כי 
היו ענינים בהפטרה זו שלא היו שלמים 

ולכן נזקקו להשלמה זו.

לביתו  הרבי  כשיצא  שבת,  במוצאי 
עודד  לא  הרבי  אולם  התמימים,  שרו 
כי  הרבי  העיר  למחרת  השירה.  את 
לשאול  והורה  לשיר,  להם  היה  אסור 
הילדים  לכינוס  בנוגע  לנהוג  כיצד  רב 

שאמור היה להיערך ביום שני.

הכריז  הילדים  כינוס  בפתיחת 
הרב,  להוראת  בהתאם  כי  המנחה  אכן 
התפילה,  בעת  לא  גם  כלל,  לשיר  אין 
נאו",  משיח  וואנט  "ווי  ההמנון  ואת 
הפסוקים,  אמירת  לאחר  יחדיו  יאמרו 
בכינוס  נוסף  חידוש  בשירה.  לא  אולם 
לומר  הרבי  הורה  זה:  מיוחד  ילדים 
את הפסוק הראשון והאחרון של איכה 

לאחר אמירת הפסוקים.

תשנ"ג
הפתעה בעקבות 
דוח בשורות טובות

יום ראשון כ"ט תמוז. למרות שימי 
גילויים  של  ימים  היו  תמיד  ראשון 
בשדה",  "מלך  בבחינת  מיוחדים, 
הגילוי  של  הראשונה  בתקופה  וכן 
יחס  הי'  ביותר),  הגדול  ההעלם  (לאחר 
יום  מידי  כאשר  ראשון  לימי  מיוחד 
ארוך  זמן  למשך  הי'  הגילוי  ראשון 
מאוד,  חזקות  עידוד  ובתנועות  יותר 
שהחל  לדבר  התווסף  שלאחרונה  הרי 
יש  ראשון  יום  מידי  שבועות  ג'  מלפני 
את  לראות  ניתן  בזמן  ובו  'סאטעלייט' 
העולם.  רחבי  בכל  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
כפי  ל-2:30,  בין 1:30  הסאטעלייט  זמן 

שדיווחנו ביומנים הקודמים

עוברת  השעה 1:30  עקא,  דא  אך   –
שום  ואין   2:00 השעה  מגיעה  וכבר 
המזכירות  חברי   – מכך  ויתירה  סימן, 
נראה  לא  עתה  לעת  כי  אומרים  אף 

שיהי' מנחה.

ההפתעה  היתה  רבה  מה  ואולם, 
התקבלה  לערך   2:18 בשעה  כאשר 

"מנחה  ביפער'ס":  ב"משיח  ההודעה 
בתוך  הגיע  באיזור  שהי'  הקהל  נאו"... 
המשמחת  ההודעה  למשמע  דקות 

(באמצעות הביפרים וכיו"ב).

אד"ש  כ"ק  נכנס   2:28 בשעה 
כרגיל  ושלא  המיוחד,  לחדר  מה"מ 
היתה המתנה של 5 דקות בקירוב, ורק 
ב'אשרי'.  והחלו  המסך  הורם  לאחמ"כ 
כ"ק  אמר  עת  שבאותה  נודע  לאחמ"כ 
שבד"כ  מה  'קרבנות',  מה"מ  אד"ש 
נוהג לאומרם בחדרו, טרם צאתו לחדר 

התפילות.

שסיימו  לאחר  בקהל,  אחז  המתח 
סיים  הש"ץ  שגם  ולאחר  התפילה 
פני  נגלו  לא  ועדיין  בתרא  הקדיש  את 
'דעת- לעורר  חשב  הקהל  הקודש... 
עליון' ב'אתערותא דלתתא' והחלו לנגן 
המשיח  מלך  ורבנו  מורנו  אדוננו  'יחי 
של  דקות  כמה  וכעבור  ועד',  לעולם 
בחדר  הגדול  האור  כבה  כי  ראו  נגינה 
היוו  במרפסת  הוילון  ותזוזות  המיוחד 
חיזוק לעובדה שמלך המשיח אכן יוצא 

אל הקהל. או-אז הקהל הגביר את קצב 
של  הימני  חלקו  היפתח  ועם  השירה, 
הוילון – תוך כדי שחלקו הגדול שממול 
אד"ש  כ"ק  סימן   – מתעכב  ומשמאל 
הוילון)  (של  לפתיחה  הק'  בידו  מה"מ 
לא  שכמעט  יצויין  ה'עולם'.  את  וסקר 
עידודים  היו  כי  אם  הק',  בראשו  עודד 
שניות   55 כעבור  הק'.  ידו  באצבעות 
סוגרים,  ובעודם  הוילון,  לסגירת  סימן 

עודד בתנועת ראשו הק' לשירה.

'יחידות'  התקיימה  לאחמ"כ  מיד 
אורחים  קהל  ועברו  הק'  חדרו  פתח  על 
ככל  'יחידות'  זו  היתה  דקות.   4 במשך 
כ"ק  כאשר  שלאחרונה,  ה'יחידויות' 
ואחת  אחד  כל  על  מביט  מה"מ  אד"ש 
ממלמלות.  הק'  ושפתותיו  חודר  במבט 

כן הניד בראשו לכו"כ.

תפילת  כי  רבים,  יציינו  ספק,  אין 
עובדה  גמורה.  בהפתעה  היתה  המנחה 

יצאה  מטורנטו  האורחים  שקבוצת 
אודות  היוודע  לפני  דקות  כ-10  לדרכה 
ההזדמנות  את  החמיצו  ובכך  התפילה, 

והזכות לראות את מלכנו...

היום,  זכינו  במה  תשאלו  שמא 
את  לראות  יובש,  של  ימים  כמה  לאחר 
ברור,  מענה  בידינו  שאין  אף  מלכנו?! 

אך כדאי לדעת את העובדות:

מצרפת  התקשרו  בשעה 1:30  ובכן, 
מארגני 'יום העיון', וסיפרו למזכיר הרב 
ל'סאטעלייט'  מחכים  בצרפת  כי  גרונר 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  האם   – גדול  קהל 
יוצא לתפילת מנחה היום? והשיב להם 

ש"לעת עתה לא נראה".

התקשר  שוב  לערך   2:10 בשעה 
גרונר,  להרב  מטוסוב  שי'  ראובן  הרב 
ומסר לו שיש בידו בשו"ט לרבי, וביקש 
מה"מ  אד"ש  לכ"ק  שיספר  מהמזכיר 
ליום  שהיתה  הגדולה  ההצלחה  מכל 
ממנו  לקח  גרונר  הרב  בצרפת.  העיון 
אד"ש  לכ"ק  להעביר  חשובים  פרטים 
הרב  השליח  המשיך  ולאחמ"כ  מה"מ, 

ומצפים  מחכים  שכעת  ואמר,  מטוסוב 
הרבי.  את  לראות  בצרפת  איש   1000
הרב גרונר הודיע שהוא נכנס בזה-הרגע 
לרבי, לבשר לו ה'בשורות-טובות' הנ"ל.

דקות  מספר  אלא  עברו  לא 
אף  נאו".  "מנחה  הידיעה  ונתקבלה 
מפיו  תשובה  קיבל  לא  בצרפת  שהקהל 
המסך  ע"ג  כשראו  הרי  גרונר,  הרב  של 
עבורם  זה  הי'  ב-770  הריצות  את 
ובאותם  וחיובית...,  ברורה  תשובה 
את  שמארגנת  לחברה  התקשרו  דקות 
שעת  את  להאריך  כדי  הישיר,  השידור 
אמורה   2:30 בשעה  [שהרי  השידור 
כך  ואכן  השידור],  שעת  להסתיים 

נעשה.

צריכים  הנ"ל:  השליח  ומסיים 
משיח  בעניני  חיוביות  פעולות  לעשות 
בשו"ט.  מה"מ  אד"ש  לכ"ק  ולשלוח 
מבקש  שהוא  מה  שנעשה  מחכה  הרבי 

מאתנו, ובפרט בעניני משיח וגאולה.

  במוצאי שבת נכנס הרב חודקוב לחדר אד"ש והורה לו  שידפיסו

המצוות  בספר  הנדפס  המקדש"  בנין  "מצות  של  המאמר  את 

לצמח-צדק ושיצרפו לזה צילום כתב יד קודש מהצמח צדק, והוסיף 

"שיודפס כמה שיותר מוקדם". כשאמר הרב חודקוב שבלילה הדפוס 

לא פועל, אמר אד"ש: "יש אברכים שבין כך עובדים בלילה".
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לראות
את ברכת הרבי

הרופא  של  לחדרו  ישר  רצתי  הרפואה,  לבית  כשהגעתי 
עיניים. הוא הזעיק את הצוות – שבתחילה לא האמין. לאחר 
בדיקה קלה, הודיע לי הצוות שאכן הנס קרה! לא היה להם 
מילים, פשוט למעלה מכל הסבר. סיפרתי להם את ברכתו 
המעודדת של הרבי, וההקפדה על תפילת מנחה •אכן זכיתי 

"לראות" את ברכת הרבי, "שתזכה לבשר טוב בקרוב"

מאת: מנחם סביון

תחנת המעבר של בית חב"ד ב
מטיילים  עוברים  דלהי  ניו 
מעט  לא  גם  ביניהם  רבים, 
המצוי  רובם  עסקים.  אנשי 
בתחומי  עוסק  העסקים,  אנשי  של 
רפואה,  טקסטיל,  של  והייבוא  הייצור 

הייטק, ועוד. 

היא  עסקים  אנשי  מאותם  אחת 
בעיצוב  לפרנסתה  שעוסקת  פ.,  הגברת 
פריטים  בעיצוב  מתמחה  היא  אופנה. 
וכאשר  אישית,  הזמנה  לפי  ייחודיים 
נוסעת  נכבדה,  הזמנות  כמות  מצטברת 
מהלך  על  לפקח  מנת  על  לדלהי,  פ. 

הייצור מקרוב. 

מקפידה  הרבים  עיסוקיה  למרות 
גבוהה  בתדירות  להיכנס  פ.  הגברת 

לבית חב"ד ב'מיין-באזאר'.

פ.  השתתפה  האחרון  בביקורה 
כשבסיומו  חב"ד,  בבית  תניא  בשיעור 
היא בחרה לשתף את הנוכחים בסיפור 

ניסי שהתרחש לה לפני כשנה:

בעיר.  הקודם  בביקורי  זה  היה 
חשתי  משנתי  בקומי  אחד,  בוקר 
את  כשפקחתי  מייד  מוזרה.  תחושה 
בצורה  רואה  שאני  לב  שמתי  עיניי 
הוזה,  שאני  חשבתי  בתחילה  כפולה. 

רצתי לברז לשטוף פנים, 'אולי זו סתם 
הרגשה שלאחרי שינה'. 

כשסיימתי לשטוף את פניי נחרדתי 
מודגשת  בצורה  כפול  ראיתי  יותר, 

וחזקה יותר. 

שם  וגם  המלון,  של  ללובי  ירדתי 
כל  בי.  בגדו  שעיניי  לראות  נוכחתי 
תמונות השמן שהיו תלויות בלובי, היו 

נראות כפולות. 

בצורה  ראיתי  היום  בהמשך  גם 
זוהי  ברורה.  ולא  מטושטשת  מאוד 

הרגשה מאוד לא נעימה, כמובן.

חשבתי,  נלחצתי,  ממש  בהתחלה 
שאולי ח"ו אני מאבדת אט אט את כוח 
הראיה, כשנרגעתי מעט, הזמנתי מונית 

ונסעתי לאחד מבתי הרפואה בעיר. 

רבים  אנשים  היו  הרפואה  בבית 
ועשיתי  עיניים,  לרופא  שהמתינו 
להיכנס  אזכה  כזה,  שבקצב  חשבון 
הקבלה  לעמדת  ניגשתי  בערב...  אולי 
מסבירה  כשאני  בפניהם,  והתחננתי 

להם שמדובר במקרה דחוף. 

באומרה  אותי  הרגיעה  הפקידה 
ש"כולם במצב דחוף, אבל אעשה מאמץ 

שתכנסי בשעות הקרובות", הבטיחה.

לסדרת  נכנסתי  תורי  כשהגיע 
הרופא  בתחילה  ארוכות,  בדיקות 

שמטרתם  עיניים  טיפות  לי  טיפטף 
המתנה  לאחר  האישונים.  את  להרחיב 
של עשר דקות נכנסתי לחדר הבדיקות, 
אולטרא  בקרן  עיניי  את  האיר  הרופא 

כחול, ופנה לחפש את מקור הבעיה. 

הרופא,  התייגע  ארוכה  שעה  במשך 
ממצאים.  ללא  הסתיימו  הבדיקות  אך 
וגם  מקיפות  יותר  לבדיקות  הוכנסתי 

שם נאמר לי שאין כל ממצאים.

הייתי  ושבורה.  מאכוזבת  יצאתי 
מה  ידעתי  לא  מוחלט,  וודאות  בחוסר 
לעשות, איך אוכל לעזוב את כל עסקיי 
בפתע פתאום, ומה אעשה אם לרופאים 

אין כל תשובה?

בערב  למחרת  כבר  לחזור  החלטתי 
לארץ הקודש. לאחר שהזמנתי כרטיס, 

נכנסתי לבית חב"ד.

שמוליק  הרב  במקום,  השליח 
וניגש  הנפולות,  פניי  את  ראה  שארף, 

לברר מה קרה?

פרצתי בבכי וסיפרתי לו את סיפורי 
העגום. הרב שמוליק הרגיע אותי מייד, 
ואמר כי "ליהודי אסור להיות בעצבות 
ובעז"ה  לרבי  מכתב  נכתוב  לרגע.  ולו 

הכל יסתדר". 

שארף  הרבנית  עם  התיישבתי 
כתבתי  וכואב  שבור  בלב  לרבי.  לכתוב 

54   • כ"ז תמוז ה‘תשע“א
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על הצרה שנחתה עליי, וביקשתי ברכה 
ממש.  ומיד  תיכף  שלימה  לרפואה 
מכרכי  באחד  המכתב  את  הכנסתי 
שלוש  'יחי'  והכרזתי  קודש',  ה'אגרות 

פעמים.

הרבי  הסביר  שנתקבלה  בתשובה 
את מעלת תפילת מנחה. הרבי הביא את 
מאמר חז"ל מהגמרא בברכות: "לעולם 
יהא אדם זהיר בתפילת המנחה", שכפי 
של  שבמקרה  שם,  הגמרא  שמבארת 
אליהו הנביא עם נביאי הבעל, לא נענה 
כל  ולכן  המנחה,  בתפילת  אלא  אליהו 

יהודי צריך להקפיד על כך. 

בסיום המכתב בירך הרבי בברכת: 
"שתזכה לבשר טוב בקרוב".

הרבנית שארף גם הוסיפה להסביר, 
על  מנחה  תפילת  של  חשיבותה  את 
זמנה  שחרית  שתפילת  התפילות,  שאר 
בבוקר וערבית היא בזמן הערב, ודווקא 
בין  היום,  באמצע  זמנה  מנחה  תפילת 
כל העיסוקים השוטפים, ולכן זהו עניין 

שצריכים להקפיד עליו במיוחד. 

יצאתי מבית חב"ד בהחלטה טובה, 
תפילת  על  אקפיד  והלאה  שמהיום 

מנחה.

רגועה  הייתי  לחדרי  משחזרתי 
תפילת  להתפלל  נעמדתי  יותר. 

ממש,  ומיד  שתיכף  והרגשתי  מנחה, 
את  משמע...)  (תרתי  "לראות"  אזכה 

התגשמות ברכת הרבי.

לארץ  חזרה  נסעתי  בבוקר  למחרת 
לבית  פניתי  יום  באותו  עוד  הקודש. 
לצילום  הופניתי  השומר,  תל  הרפואה 
מאומה.  מצאו  שלא  וכמובן  שגרתי 
הרופאים  לי  הודיעו  הצילום  בסיום 
משהו  מצאו  לא  הם  חידוש,  כל  שאין 
לחלוטין,  תקינה  העין  פעילות  מיוחד, 
חמש  והקרנית  הרשתית  את  בדקו  הם 

פעמים, ולא מצאו בעיה כלשהי.

יותר,  מקיף  צילום  לעשות  "ננסה 
הבעייה",  שורש  את  נמצא  אולי   ,M.R.I

אמרו.

חזרו  המתנה  של  כשעה  לאחר 
מאכזבת,  תשובה  אותה  עם  הרופאים 
לך  שנתפס  "כנראה  הוסיפו:  הם  אך 
שבגינה  הסיבה  וזוהי  בעין,  פנימי  עצב 
במקרים  ומטושטש.  כפול  רואה  את 
כאלה, אין מה לעשות. הדבר היחיד זה 

רק להתפלל ולצפות לנס".

שאני  ואמרו  הוסיפו  הרופאים 
חייבת לחזור למעקב בעוד שבועיים, כי 
לפעמים עצב תפוס, עלול לגרום לנזקים 

אחרים בכוח הראיה.

תקוה  אותה  עם  לביתי  חזרתי 
להוושע,  אזכה  ומייד  שתיכף  חיובית, 
מנחה  תפילת  על  שהקפדתי  וכמובן 

מידי יום ביומו.

ואכן... הלא ייאמן קרה, ולאחר 12 
יום של אמונה ותקווה, התרחש הנס!

בדיקת  של  יום  באותו  זה  היה 
שאני  וחשבתי  בבוקר  קמתי  המעקב. 
הוזה, משהו היה שונה ולא רגיל. בכדי 
רצתי  חולמת,  לא  אכן  שאני  להיווכח 
שאני  לקלוט  התחלתי  לרחוב.  למטה 

רואה רגיל לחלוטין.

על  עליתי  מאושרת,  כך  כל  הייתי 
כשאני  ובהתרגשות,  בשמחה  המונית 
 – הרפואה  לבית  בדרכנו  לנהג  מספרת 

את הנס הטרי.

כשהגעתי לבית הרפואה, רצתי ישר 
הזעיק  הוא  עיניים.  הרופא  של  לחדרו 
האמין.  לא  שבתחילה   – הצוות  את 
הצוות  לי  הודיע  קלה,  בדיקה  לאחר 
מילים,  להם  היה  לא  קרה!  הנס  שאכן 

פשוט למעלה מכל הסבר.

המעודדת  ברכתו  את  להם  סיפרתי 
של הרבי, וההקפדה על תפילת מנחה.

ברכת  את  "לראות"  זכיתי  אכן 
הרבי, "שתזכה לבשר טוב בקרוב".
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מסירות נפש של 
נער יהודי בסרמקנד

זלצמן,  הלל  ר'  הרה"ח  של  זכרונותיו  מסדרת  נוסף  פרק 
והפעם הוא מביא את זכרונותיו של הרה"ח ר' משה חיים כהן-
בסמרקנד,  המחתרתית  הישיבה  מתלמידי  שהיה  סעידוב, 
ומצוות  תורה  לשמירת  יומית  היום  ההתמודדות  על  ומספר 

– מנקודת מבט של נער מהקהילה המקומית של סמרקנד

הביא לדפוס: אברהם רייניץ

משיח' כ ב'בית  פרסמתי  אשר 
זיכרונותיי  סדרת  את 
המחתרתית  הישיבה  אודות 
דפי  מעל  פניתי  בסמרקנד, 
אל  ובפרט  ומכיריי,  ידידיי  אל  העיתון 
בתקופה  אצלנו  שלמדו  התלמידים 
חלקם  את  לתרום  בבקשה   – ההיא 
כתלמידי  זכרונותיהם  את  לי  ולספר 
את  להעלות  שאוכל  כדי  הישיבה, 
ההיסטוריה  למען  הכתב  על  הדברים 
המחתרתית  הישיבה  של  המרתקת 
מה  שכל  בפנייתי,  הדגשתי  בסמרקנד. 
מכלי  לי  שידוע  מה  רק  היה  שכתבתי 
סיפורים  עוד  היו  בהחלט  אבל  ראשון, 
של  ראייתם  מזווית  שונים,  ואירועים 
ולהעביר  לספר  שחשוב  התלמידים, 

הלאה, "למען ידעו דורותיכם".

זמן קצר אחר-כך, הזדמן לי לשוחח 
בקשר  כהן-סעידוב  חיים  משה  ר'  עם 

לכתבותיי ב'בית משיח'.

כנער  זוכר  אני  חיים  משה  את   –
הכרתי  שלא  משום  לא  ואחראי.  מבוגר 
שהוא  משום  אלא  מילדות,  אותו 
היו  לא  פעם  שאף  ילדים  מאותם  היה 
של  תכונות  עם  נולד  כמו  הוא  'ילדים'. 
כולם.  על  ואהוב  הליכות  נעים  מבוגר. 
הוא חונן במידות מצויינות ונחשב כנער 

יחד  אך  דבר,  מתוך  דבר  שמבין  פיקח 
עם זאת צנוע ומקיים הכל בדרך קבלת-

עול ובפשטות. גם לאחר שהתבגר והגיע 
בתכונותיו  נשאר  הברית,  לארצות 
הטובות, ולכן כל מכיריו אוהדים אותו 

–

הישיבה  מתלמידי  שכאחד  התברר 
נהנה  הוא  בסמרקנד,  המחתרתית 
שמחזירות  כתבותיי,  את  לקרוא  מאוד 
המיוחדת  החסידית  האווירה  אל  אותו 

שהייתה בימים ההם.

משה  ר'  לי  סיפר  שיחה,  כדי  תוך 
בשביל  אותו  שאל  מישהו  שפעם  חיים, 
הללו,  הכתבות  סדרת  את  צריכים  מה 
לו,  השבתי  מישהו?  מעניין  זה  האם 
שחסידים  חיים,  משה  ר'  לי  שח  כך 
זכרונות  ולשמוע  לקרוא  אוהבים  רבים 
לנסוע  פעם  לי  הזדמן  ההן.  מהשנים 
ובנסיעה  ניו-יורק,  להרי  ידידים  עם 
אפיזודות  כמה  להם  סיפרתי  הארוכה 
והחיים  במחתרת  הלימודים  על 
ההיא.  בתקופה  בסמרקנד   היהודיים 
שכאשר  עד  מרותקים,  כל-כך  היו  הם 
שאלו  הם  חפצנו,  למחוז  הגענו 
בהתעניינות האם אוכל לנסוע איתם גם 
את  ולספר  להמשיך  כדי  הבאה  בפעם 

זכרונותיי.
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ר'  של  דבריו  את  לשמוע  שמחתי 
של  סיפורה  לו:  ואמרתי  חיים,  משה 
ממאות  בנוי  המחתרתית  ישיבתנו 
עם  גדול  פאזל  כמו  קטנים.  סיפורים 
זיכרונותיי  בסדרת  חלקים.  מאות 
יש  אבל  הפאזל,  של  השלד  את  בניתי 
עוד הרבה חלקים שחסרים בפאזל שלי. 
החלק  את  להשלים  מוכן  תהיה  האם 

שלך?

הסכמה  הביע  חיים  משה  ר' 
עקרונית, אבל הייתי צריך לרוץ אחריו 
איש  הוא  שבטבעו  מפני  חודשים,  כמה 
סוף  שסוף  עד  פרסום,  אוהב  ולא  צנוע 
ישבנו יחד, והנה זיכרונותיו המרתקים 
לפניכם. שגם אותי רגשו עד עמקי ליבי.

 'תרגיל חינוכי' לשמירת השבת
אביו של ר' משה חיים, ר' גבריאל, 
ואמו  וכימייה,  לביולוגיה  מורה  היה 
ר'  גם  בתחילה,  שיניים.  רופאת  הייתה 
לרפואה,  באוניברסיטה  למד  גבריאל 
כאשר  ללימודיו,  השניה  בשנה  אולם 
זכר  הוא  מתים,  ניתוחי  לערוך  נדרש 
לא  מתים  וניתוחי  שכהן  מהבית, 
אביו  את  שאל  הוא  יחדיו...  הולכים 
לרב.  אותו  הפנה  ואביו  לעשות,  מה 

כאשר הגיע אל הרב, הוא נדהם לשמוע 
למת.  להטמא  בהחלט  אסור  שלכהן 
די  בשבילו  פשוט,  יהודי  שהיה  למרות 
לגנוז  כדי  הרב,  של  אלו  בדבריו  היה 
לימוד  של  הסוף  היה  וזה  החלום  את 
אחר-כך  לרפואה.  באוניברסיטה 
החליט להיות מורה. אגב, באותן שנים, 
למקצוע  נחשב  היה  ההוראה  מקצוע 

יוקרתי לא פחות מרפואה.

נאלץ  כמורה,  לעבוד  שהחל  לאחר 
ר' גבריאל להתמודד עם שמירת השבת. 
יהודה,  ר'  הרה"ח  יבלחט"א  אחיו, 

של  רוחני  ומנהיג  בנתניה  הרבי  שליח 
נכתוב  (עליו  שם  בוכרה  יהודי  קהילת 
חינוכי'  'תרגיל  על  מספר  בנפרד),  אי"ה 
שמירת  למען  גבריאל  שעשה  מבריק 

השבת:

הגבוהות,  בכיתות  שלימד  מכיוון 
שם לא היה שייך להעלים מהתלמידים 
ביום  כותב  אינו  שהוא  העובדה  את 
השבת – הוא אמר לתלמידיו כי ברצונו 
שלהם,  העצמי  הביטחון  את  לפתח 
אחד  את  ימנה  הוא  בשבוע  פעם  ולכן 
במקומו,  מורה  להיות  התלמידים 

נערים צעירים שלמדו בישיבה המחתרתית בסמרקנד. נראים בתמונה: ששון ושמחה שקרוב, בנציון פיל, הירשל לרנר, אהרן מקובצקי ועוד.

  להעלים שייך  היה  לא  שם  הגבוהות,  בכיתות  שלימד  מכיוון 

הוא   – השבת  ביום  כותב  אינו  שהוא  העובדה  את  מהתלמידים 

אמר לתלמידיו כי ברצונו לפתח את הביטחון העצמי שלהם, ולכן פעם 

כאשר  במקומו,  מורה  להיות  התלמידים  אחד  את  ימנה  הוא  בשבוע 

האחד  ש'היום  כמובן  הצעיר'.  ה'מורה  את  ומנחה  מהצד  משגיח  הוא 

בשבוע' היה ביום השבת... הוא עשה חישוב פשוט שבכיתה של ארבעים 

תלמידים יש לו מספיק 'מורים' כמעט לכל שבתות שנת הלימודים.
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את  ומנחה  מהצד  משגיח  הוא  כאשר 
האחד  ש'היום  כמובן  הצעיר'.  ה'מורה 
עשה  הוא  השבת...  ביום  היה  בשבוע' 
ארבעים  של  שבכיתה  פשוט  חישוב 
כמעט  'מורים'  מספיק  לו  יש  תלמידים 

לכל שבתות שנת הלימודים.

הרעיון  את  מאוד  אהבו  התלמידים 
של המורה גבריאל, וכולם דיברו על כך 
שכמה  המורים,  עמיתיו  בהתלהבות. 
שמדובר  הבינו  אנטישמיים,  היו  מהם 
והחליטו  השבת,  לשמירת  בתרגיל 
שבת  ההשכלה.  במשרד  עליו  להלשין 
הגיע  מוקדמת,  התראה  בלי  אחת, 
להשכלה,  המשרד  של  רשמי  מפקח 
של  התנהלותו  את  מקרוב  לבדוק 
לכיתה  נכנס  הוא  גבריאל.  המורה 
בפינה  ישב  הלימודים  זמן  כל  ובמשך 
כל- המפקח  הלימודים.  על  והשקיף 

עד  המיוחדת,  מהשיטה  התלהב  כך 
לו  שסיפרו  מה  כל  את  שכח  שכנראה 
השבת.  שמירת  למען  נעשה  שהכל 
בסיום יום הלימודים הוא ניגש למורה 
ואמר  בחום  ידו  את  לחץ  גבריאל, 
הגאוני  הרעיון  את  להעתיק  שברצונו 

הזה גם לבתי ספר אחרים...

עדים,  מאלף  יותר  מעיד  זה  סיפור 
לשמור  באמת  רוצה  יהודי  שכאשר 
מלמעלה,  לו  עוזרים   – השבת  על 
רעיונות  לו  באים  דלעילא  ובאתערותא 
הגויים  שאפילו  עד  לא-שגרתיים, 

מודים לו.

 שהילדים שלכם יהיו כמותו!
זכור לי שבימי השבע-ברכות שלהם 
חודיידטוב,  רפאל  ר'  הכלה,  אבי  הגיע 

החתן.  של  מגוריו  מקום  העתיקה  לעיר 
תפס  ברחוב,  עובר  אותי  ראה  כאשר 
אתה  ואמר-קבע:  בידו,  בחוזקה  אותי 
מגיע איתי לשבע-ברכות. מידו החסונה 
היה  יכול  לא  אחד  אף  רפאל  ר'  של 
כפי  רזה  לילד  וחומר  קל  להשתחרר, 

שהייתי אז.

בעלי  של  לביתם  הגעתי  כאשר 
הוא  לידו.  רפאל  ר'  הושיבני  השמחה, 
שידע  כיוון  דבר,  לאכול  בי  הפציר  לא 
לאכול  שלא  מחונכים  החסידים  שילדי 
שום דבר מחוץ לביתנו. הוא רק הושיט 
שאומר  וביקש  משקה,  כוסית  לי 
משקה,  כוסית  לגם  עצמו  הוא  'לחיים'. 
שהילדים  "תראו  ובתו  לחתנו  ואמר 
ברכתו  ה',  ברוך  כמותו!"...  יהיו  שלכם 
של ר' רפאל התקיימה יותר ממילואה, 
בדרך  הולכים  גבריאל  ר'  של  ילדיו  וכל 

התורה והמצוות.

חוויה לילית אצל השוחט
בברית  התעמולה  מכונת  כידוע, 
המועצות הדגישה כל הזמן שהממשלה 
דואגת לאזרחיה, וכל אזרח שסיים את 
ידי  על  הופנה   – באוניברסיטה  לימודיו 
משרה  לקבלת  הממשלתיים  הגורמים 
ברחבי  מקום  בכל  היכן?  מתאימה. 
במקומות  ובעיקר  המועצות,  ברית 
באנשי  מחסור  היה  בהם  המרוחקים 
מקצוע מסויימים. בדרך זו הגיעו הוריו 
גבריאל  משפחת  חיים,  משה  ר'  של 
קטנטנה  לעיירה  (כהן),  סעידוב  וישוע 

בשם 'טשילעג' לא הרחק מסרמקנד.

הייתה  שם  היהודית'  'הקהילה 
מכיוון  בלבד.  יהודים  מששה  מורכבת 
שגבריאל סעידוב הגיע ממשפחה דתית, 
רפאל  ר'  של  בתו  הייתה  ישוע  וזוגתו 
בכל  הצעיר  הזוג  השתדלו   – חודייטוב 
גם  ומצוות  תורה  על  לשמור  מאודם 

ב'חור' נידח זה.

בעיירה  הייתה  לא  טהרה  מקווה 
לנסוע  צריכים  היו  פעם  ובכל  הקטנה, 
הבודדים  התושבים  בין  לסמרקנד. 
את  שידע  אחד  היה  טשילעג  בעיירה 
סעידוב  ישוע  אולם  השחיטה,  מקצוע 
 – ראשון  יום  ובכל  עליו,  סמכה  לא 
נוסעת  הייתה   – השוק  יום  שהיה 
לסמרקנד לקנות עוף ולמוסרו לשחיטה 

אצל השוחט של סמרקנד.

בנה,  את  שולחת  הייתה  לפעמים 
באווירת  השוחט.  אל  חיים,  משה 
השוחטים  היו  ימים,  אותם  של  הפחד 

האם יכולנו לעשות יותר?
בסמרקנד,  היהדות  להפצת  בעבודתנו  ומהרהר  יושב  עצמי  את  מוצא  אני  לפעמים 

ושואל את עצמי: האם עשינו מספיק, או שיכולנו לעשות הרבה יותר?

בעוון  אחד  אף  כמעט  עצרו  לא  סטאלין  של  מותו  שלאחר  רואה  אני  לאחור,  במבט 
הפצת היהדות, אבל הרגשנו תמיד את העין הפקוחה של הק.ג.ב.. היו מגיעים לבדוק את 
את  שיודעים  השלטונות  מפני  הפחד  את  עלינו  להטיל  כדי  דברים   ועוד  הדיירים,  פנקסי 

הכל, אבל לפועל לא עשו צרות.

אני נזכר איך היינו מלאי חשש מפני בואו של ר' מענדל פוטרפס. תקופה קצרה אחרי 
בואו של ר' מענדל, כאשר הגיע לסמרקנד אחד שחשדנו כי הגיע כדי לעקוב אחרי ר' מענדל 
ולדווח לשלטונות – מפלס הפחד שלנו גבר. אבל כאמור, לפועל לא הציקו לנו רשמית ולא 
אסרו אף אחד. אפילו כאשר קראו אחד מבני החבורה שלנו למשרדי הק.ג.ב. והטיחו בו 
שהם יודעים שאנחנו מארגנים בתי ספר יהודיים מחתרתיים וערכנו פארבריינגען ברובע 
בגישאמאל לכבוד י"ב תמוז. אף ששיחררו אותו, ושוב לא קראו לו. פחדנו מאוד וחשבנו 

שלא הפקר כאן  עוקבים אחרינו וכל מעשנו בספר נכתבים.

ואחרי כל זה, אני מייסר את עצמי: למה לא העזנו קצת יותר? למה לא הקמנו ישיבה 
חצי-רשמית, שיבוא תלמידים מקרוב ומרחוק. הרי היינו יכולים לקרב עוד מאות צעירים! 

כי הרי מאותם שקירבנו גדלו אלפי משפחות חסידיות!

בכל פעם אני מנחם את עצמי במסקנה שרק עכשיו, בפרספקטיבה של חמישים שנה 
לאחור, אני יכול לראות שבעצם לא היו מאסרים וכו' – אבל באותה נקודת זמן, כשהיינו 
לכוחות  זקוקים  היינו  שעשינו,  מה  את  לעשות  כדי  שגם  כך  כל  גדול  היה  הפחד  שם, 

ותעצומות נפש.

מי יודע?

האם יכולנו לעשות יותר?
בסמרקנד,  היהדות  להפצת  בעבודתנו  ומהרהר  יושב  עצמי  את  מוצא  אני  לפעמים 

ושואל את עצמי: האם עשינו מספיק, או שיכולנו לעשות הרבה יותר?

בעוון  אחד  אף  כמעט  עצרו  לא  סטאלין  של  מותו  שלאחר  רואה  אני  לאחור,  במבט 
הפצת היהדות, אבל הרגשנו תמיד את העין הפקוחה של הק.ג.ב.. היו מגיעים לבדוק את 
את  שיודעים  השלטונות  מפני  הפחד  את  עלינו  להטיל  כדי  דברים   ועוד  הדיירים,  פנקסי 

הכל, אבל לפועל לא עשו צרות.

אני נזכר איך היינו מלאי חשש מפני בואו של ר' מענדל פוטרפס. תקופה קצרה אחרי 
בואו של ר' מענדל, כאשר הגיע לסמרקנד אחד שחשדנו כי הגיע כדי לעקוב אחרי ר' מענדל 
ולדווח לשלטונות – מפלס הפחד שלנו גבר. אבל כאמור, לפועל לא הציקו לנו רשמית ולא 
אסרו אף אחד. אפילו כאשר קראו אחד מבני החבורה שלנו למשרדי הק.ג.ב. והטיחו בו 
שהם יודעים שאנחנו מארגנים בתי ספר יהודיים מחתרתיים וערכנו פארבריינגען ברובע 
בגישאמאל לכבוד י"ב תמוז. אף ששיחררו אותו, ושוב לא קראו לו. פחדנו מאוד וחשבנו 

שלא הפקר כאן  עוקבים אחרינו וכל מעשנו בספר נכתבים.

ואחרי כל זה, אני מייסר את עצמי: למה לא העזנו קצת יותר? למה לא הקמנו ישיבה 
חצי-רשמית, שיבוא תלמידים מקרוב ומרחוק. הרי היינו יכולים לקרב עוד מאות צעירים! 

כי הרי מאותם שקירבנו גדלו אלפי משפחות חסידיות!

בכל פעם אני מנחם את עצמי במסקנה שרק עכשיו, בפרספקטיבה של חמישים שנה 
לאחור, אני יכול לראות שבעצם לא היו מאסרים וכו' – אבל באותה נקודת זמן, כשהיינו 
לכוחות  זקוקים  היינו  שעשינו,  מה  את  לעשות  כדי  שגם  כך  כל  גדול  היה  הפחד  שם, 

נפש. ותעצומות

מי יודע?

 חזר חיים  ומשה  בבית,  היו  לא  הנ"ל  שהשוחטים  אירע  פעם 

הבייתה ריקם. אמרה לו אמו שיש עוד שוחט מאנ"ש ושילך אליו. 

משה  אליו  הגיע  וכאשר  הצעיר,  חיים  משה  את  הכיר  לא  שוחט  אותו 

אתה  בצעקות "מה  אליו  יצא  הוא   – לשוחטו  בבקשה  העוף  עם  חיים 

רוצה ממני? אני לא שוחט!" וגירש אותו במקל...

זכרונות חסידיים

58   • כ"ז תמוז ה‘תשע“א

Mas797_B1.indd   58Mas797_B1.indd   58 7/25/2011   8:59:43 PM7/25/2011   8:59:43 PM



שאינו  מישהו  עבור  לשחוט  חוששים 
זוכר  חיים  משה  ור'  הנאמנים,  מאנ"ש 
ר'  הרה"ח  אבי,  את  לטובה  היום  עד 
זלמן  חיים  והרה"ח  זלצמן,  אברהם 
אליהם  מגיע  שהיה  עת  שבכל  קוזלינר, 
– גם אם מדובר בשעת לילה מאוחרת – 
היו מקבלים את פניו בשמחה ושוחטים 
עבורו. פעם אירע שהשוחטים הנ"ל לא 
הבייתה  חזר  חיים  ומשה  בבית,  היו 
שוחט  עוד  שיש  אמו  לו  אמרה  ריקם. 
לא  שוחט  אותו  אליו.  ושילך  מאנ"ש 
וכאשר  הצעיר,  חיים  משה  את  הכיר 
הגיע אליו משה חיים עם העוף בבקשה 
לשוחטו – הוא יצא אליו בצעקות "מה 
שוחט!"  לא  אני  ממני?  רוצה  אתה 
הלך  הנעלב  הנער  במקל...  אותו  וגירש 
לשוחט אחר ששחט לו את העוף בכבוד.

חיים חסידיים בחצרו של הסבא
הצעיר  חיים  משה  הגיע  כאשר 
בעיירה  רפאל  ר'  הסבא  ביקר   ,12 לגיל 
הבר-מצווה  שלקראת  להוריו  ואמר 
כדי  לסמרקנד,  אלינו  שיבוא  כדאי 
לבר-מצווה.  ויתכונן  תורה  שילמד 
חיים,  משה  מספר  הטוב",  "למזלי 
בנימין  ר'  היה  שלי  הראשון  "המלמד 
אלף- אותי  לימד  הוא  מלאכובסקי. 
שגם  זכיתי  תניא.  מעט  וגם  עברי,  בית 
ר' משה ז"ל ניסילביץ ילמד אותי תניא.  
התגוררו  רפאל  ר'  הסבא  של  בחצר 
משפחת  יפה,  בערל  ר'  החסיד  אז 
בורושנסקי, משפחת ניסילביץ ומשפחת 
מאוד  שהושפעתי  וכמובן  מלאכובסקי, 

מהאווירה החסידית".

מאוד  התיידד  הצעיר  חיים  משה 
לייזר  ניסילביץ,  משה  ר'  של  ילדיו  עם 
כאשר  טובים.  חברים  נהיו  הם  וחיים, 
ראה  הוא  לבקרו,  לסמרקנד  הגיע  אביו 
החסידית  בסביבה  בנו  מאושר  כמה  עד 
של  בהתלהבותו  נדבק  הוא  החדשה. 
עבודה  למצוא  לנסות  והחליט  בנו, 
כל  את  להעביר  שיוכל  כדי  בסמרקנד 
הזאת.  המיוחדת  לאווירה  המשפחה 
המשפחה  כל  עברה  תשי"ט  בשנת  כך, 
ברחוב  שרכשו  גדול  לבית  לסמרקנד, 

ניקרסובה בעיר החדשה.

צרוב  חיים  משה  של  בזיכרונו 
שהה  בהם  בימים  שהתרחש  מאורע 
את  לו  והמחיש  הסבא,  של  בחצרו 
לייזער  חברו  החסידי.   החינוך  עוצמת 
היה  בחושים.  מחונן  היה  ניסילביץ'  
מיוחד  וחוש  נעים  קול  בנגינה,  חוש  לו 

הוא  הנוראים.  ימים  לתפילות  לחזנות 
לחסוך  הצליח  וכאשר  לצלם,  אהב  גם 
מעט כסף קנה מצלמה וגם כינור ללוות 
את עצמו בקטעי החזנות. אביו ר' משה 
לא   – זה  מכל  מרוצה  היה  לא  מאוד 
מהחזנות, לא מהכינור ולא מהמצלמה. 
אביו  את  לשכנע  ניסה  אמנם  הילד 
יוכל  בעזרתה  שכן  המצלמה,  בחשיבות 
בדפוס,  אז  היו  שלא  מאמרים  לצלם 
ההסברים  את  'קנה'  לא  משה  ר'  אבל 
את  הרואה  וכחכם  כמחנך,  הללו. 
הנולד, הוא ראה את המדרון החלקלק 
הוויכוח  לתוכו.  ליפול  עלול  שבנו 
והכינור  המצלמה  כאשר  הסתיים 
השירותים  של  הבור  בתוך  הועלמו 

בחצר...

הכינור  על  לליזער  חרה  היטב 
חיי  לו  היו  כך  גם  שאבדו.  והמצלמה 
כאשר  החרדות,  ומלאי  קשים  ילדות 
למקום  אותו  מריצה  בחצר  דפיקה  כל 
לבית  הולך  אינו  הוא  שכן  מסתור, 
האוכלוסין  ממפקד  מגיעים  ואם  הספר 
שייראו  מסוכן   – אחר  זר  אדם  כל  או 
את  וכעת,  בחצר.  מסתובב  אותו 
אביו  קבר   – לו  שהיה  היחיד  השעשוע 
בבור הביוב... משה חיים הצעיר, שהיה 
התפעל  הזאת,  ההתרחשות  לכל  עד 
שניכר  הפנימי  החסידי  מהחינוך  מאוד 
כל  שלמרות  משה,  ר'  של  בבנו  היטב 

אביו  את  וכיבד  אהב  שעבר,  הצער 
וציית לכל הוראותיו.

•

ששת  מלחמת  שלאחר  בתקופה 
הרוחנית  להתעוררות  במקביל  הימים, 
היהודי  העם  כל  את  שהקיפה  הגדולה 
המועצות,  ברית  יהודי  כולל  בתפוצות, 
החלו  ובאוויר  הפוליטי  המצב  השתנה 
רבים  יהודים  חדשות.  רוחות  לנשב 

קיבלו היתר יציאה ועלו לארץ הקודש.

ובתחילת  היודי"ם  שנות  בסוף  אם 
התחילו  כאשר  הכ"פים,  שנות 
היינו  המחתרתיים,  הלימודים 
בקפדנות  הלימוד  מקומות  את  בוחרים 
בירורים  לאחר  מרובה  וחשאיות 
בעלי  של  הנאמנות  מידת  על  מקיפים 
נשמרים  היו  הלימוד  ומקומות  הבית, 
להורינו  שאפילו  עד  סודות,  בסודי 
שנות  בסוף  הרי   – מגלים  היינו  לא 
להגדיר  שאפשר  מצב  נוצר  הכ"פים 
תלמידים,  יותר  קיבלנו  כ'הפקר'.  אותו 
ולקחנו  נוספים  לימוד  מקומות  פתחנו 
היינו  שבעבר  כאלה  אנשים  ל'מלמדים' 
חוששים  היו  שהם  או  מאוד,  נזהרים 

להשתייך לחברותנו.

משיח  ר'  הלך  תשכ"ח  בשנת 
לו:  ואמר  גבריאל,  ר'  לגיסו  חודייטוב 
בית  עם  ונפרדת,  גדולה  חצר  לך  יש 
לכם  נשלם  בחצר.  קטן  בית  ועוד  גדול 
שכר-דירה, וילדים יבואו אליכם ללמוד 

משמאל לימין: לייזר ניסלביץ ואהרן פודל בסמרקנד
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אשתך-אחותי  מורה,  הרי  אתה  תורה. 
בהם  יחשוד  לא  אחד  ואף  רופאה, 

שאצלכם לומדים תורה.

את  היו  לגבריאל  האמת,  למען 
לבקשה.  לסרב  שבעולם  הסיבות  כל 
אילו   – ממשלתי  ספר  בבית  כמורה 
מתקיימים  שבביתו  מגלים  היו 
מאבד  היה  הוא  מחתרתיים,  לימודים 
שר'  מכיוון  אבל  לעולם.  משרתו  את 
גבריאל כיבד מאוד את גיסו, ר' משיח, 
ביקש  ורק  הסכמתו,  את  הביע  הוא 
ושלא  ברחוב  יסתובבו  לא  שהילדים 

יצאו במהלך היום מהבית.

התלמידים,  מספר  גדל  אט  אט 
לעשרה ויותר. כדי שהשכנים לא יבחינו 
הגענו  הבית,  בסביבות  ערה  בתנועה 
מהתלמידים  שחלק  שעדיף  למסקנה 

ויצאו  יכנסו  לא  וכך  במקום,  ישנו 
גבריאל  ר'  של  ביתו  הפך  כך  יום.  בכל 
פנימייה...  תנאי  עם  ממש,  של  לישיבה 
בין הילדים שלמדו שם בתקופה ההיא, 
מנהיג  היום  ניאזוב,  חי  שלמה  היו 
נחמיה  בבורו-פארק;  הבוכרים  קהילת 
האחים  פייזקוב;  יצחק  ואחיו;  לדיוב 
בכור  מולקנדוב;  בכור  של  בניו  מלייב; 
האוטובוס,  נהג  זלמן  של  בנו  פינחסוב, 

ועוד.

פעם  אירע  הזהירות,  למרות 
נערים  מידי  שיותר  לב  שמו  שהשכנים 
הם  מהבית.  ויוצאים  נכנסים  זרים 
באים  מדוע  סעידוב  גב'  את  שאלו 
בתבונה  ילדים.  הרבה  כך  כל  אליהם 
ואמרה  מהם  להתחמק  הצליחה  רבה 
לילדיה  מרשה  לא  שהיא  שמכיוון 
 – אחרים  של  בבתיהם  להסתובב 

החברים שלהם מגיעים אליהם.

דובער  ר'  היה  שלהם  המורה 
לר'  אמר   ניסילביץ  משה  ר'  רובינסון. 

משיח שעלה בדעתו שר' בערל רובינסון 
כאשר  אולם  טוב,  מלמד  להיות  מוכשר 
ר' משיח הציע לו זאת, לפני כחצי שנה, 
וסירב  כך  על  לדבר  אפילו  פחד  הוא 
לשמוע על ההצעה. כעת, לאחר שחלפה 
משיח  מר'  משה  ר'  ביקש  שנה,  חצי 
אליו  הלך  משיח  ר'  שוב.  איתו  לדבר 
אותו  שכנע  הוא  בזהירות.  איתו  ודיבר 
יקבל  וגם  מזה,  יידע  לא  אחד  שאף 
שצריך  אמר  בערל  ר'  טובה.  משכורת 
חודשים  כמה  וכעבור  זה,  על  לחשוב 
היה  הוא  מאז,  חיובית.  תשובה  השיב 
עזבנו  שכולנו  אחרי  גם  שלהם.  המלמד 
בחצרו  הלימודים  נמשכו  סמרקנד,  את 
היותר  הבחורים  כאשר  גבריאל,  ר'  של 

מבוגרים מלמדים את הצעירים.

דאג שבניו ייכנסו לישיבה 
והשיב את נשמתו ליוצרה

היה  סעידוב,  ממשפחת  הרחק  לא 
המחתרתית.  הישיבה  של  נוסף  סניף 
בנו  יחובוב,  יוסף  ר'  של  ביתו  זה  היה 
מהתמימים  שהיה  יחובוב  משה  ר'  של 
ללמוד  גורודצקי  שמחה  ר'  ששלח 
בפולטבה  תמימים  תומכי  בישיבת 
שנה  שנפטר  ר"ל,  'בר-מזל'  היה  (הוא 
ידי  על  נאסרו  התמימים  שחבריו  לפני 
סטאלין ימ"ש ונשלחו לסיביר). הרה"ח 
לאחר  דירה  אצלו  שכר  שיף  בצלאל  ר' 
כיתת  נפתחה  זמן  וכעבור  חתונתו, 
למד  והוא  בצלאל  ר'  של  בביתו  לימוד 
שהגיע  פייזקוב  יצחק  הנער  איתם. 
קטה-קורגן  מהעיירה  שמעון  אחיו  עם 
ישן  גם  היה   – לסמרקנד  הסמוכה 

בביתו של ר' בצלאל.

סיפור  היה  פייזקוב  האחים  עם 
פייזקוב,  רחמים  ר'  אביהם,  מיוחד: 

בכל  שרצה  מאוד,  פשוט  יהודי  היה 
פגש  הוא  תורה.  ילמדו  שבניו  מאודו 
שהיה  חודייטוב  רפאל  ר'  את  פעם 
סביב  בעיירות  לפעם  מפעם  מסתובב 
שילמדו  לבניו  לדאוג  וביקש  סמרקנד, 
תורה. ר' רחמים ובניו הגיעו לסמרקנד, 
את  להכניס  ממנו  ביקש  רפאל  ור' 
הילדים לישיבה המחתרתית, ובתחילה 
הכפרי  חששנו מאוד לקבל את בניו של 
התעקש  רחמים  ר'  אבל  הבלתי-מוכר. 
בפניו,  לעמוד  יכולנו  שלא  עד  וביקש 
ר'  בסמרקנד.  נשארו  הילדים  ושני 
ובהגיעו  לעיירתו,  בשמחה  חזר  רחמים 
ונפטר.  לב  התקף  ר"ל  קיבל  לביתו 
פרטית  השגחה  בכך  ראינו  אנחנו 
מוזרה: אחרי שדאג שבניו יהיו במקום 
בעולם  תפקידו  את  סיים  כמו  תורה, 
שנים  ליוצרה.  נשמתו  את  והשיב 
הימים  וברבות  אצלנו,  למדו  האחים 
היום  יראי-שמים.  שוחטים  נהיו 
בארה"ב  מתגורר  פייזקוב  יצחק  ר' 

ומשווק בשר כשר לאה"ק.

כשהשוטר הרוסי 
החל לקרוא 'קדיש יתום'

בהתרחשות  נזכר  חיים  משה  ר' 
מאוד לא נעימה שגרמה לפחד נורא:

הצעירים  כל  כמעט  שנים,  באותן 
תחבורה.  כאמצעי  באופניים  השתמשו 
פוטרפס  מענדל  ר'  שכאשר  זכורני, 
לראות  מוזר  לו  היה  לסמרקנד,  הגיע 
באופניים,  נוסעים  החבר'ה  שכל 
"חסידי  ואמר:  עלינו  שהתבטא  עד 
נוסע  היה  שיף  בצלאל  ר'  גם  אופניים". 
באופנוע, ופעם אירעה לו תאונה ונשבר 
לו הרגל ר"ל. באותו זמן הוא היה אבל 
הייתה  שרגלו  ומכיוון  אימו,  אחרי 
מנין  לערוך  מוכרח  היה  הוא  מגובסת, 
כמובן  קדיש.  ואמירת  לתפילה  בביתו 
שעזרו  מאלו  היו  הצעירים  שהבחורים 

לו בכך, ובפרט לתפילת מנחה וערבית.

רובינסון  בנציון  ר'  הגיע  פעם 
בצלאל,  ר'  של  בביתו  מנחה  לתפילת 
את  קשר  הוא  אופניו.  על  רכוב  כשהוא 
לבית  סמוך  העצים  אחד  אל  האופניים 
ונכנס לתפילת מנחה. בדיוק כמה דקות 
מקומי,  שוטר  ברחוב  עבר  אחר-כך 
ברחוב  מונחים  אופניים  ראה  וכאשר 
לבית  להיכנס  החליט  השגחה,  ללא 

ולשאול אם זה שייך להם.

כולם  עמדו  רגעים  באותם  בדיוק 
את  שמעו  הם  שמונה-עשרה.  בתפילת 

  הם שמונה-עשרה.  בתפילת  כולם  עמדו  רגעים  באותם  בדיוק 

שמעו את הנקישות בדלת, ומיד הבינו שמדובר באדם זר. בדרך 

דפיקות,  שתי  למשל:  בדלת.  לדפוק  איך  מובהק  סימן  לנו  היה  כלל, 

הדפיקות  הזה  במקרה  וכדומה.  דפיקות  שלוש  אחר-כך  קטן,  הפסק 

הנקישות,  לסוד  מודע  היה  שלא  הקטנים,  הילדים  אחד  נפסקו.  לא 

ניגש לפתוח את הדלת. וכך, כאשר משה חיים צעד את ה'עושה שלום' 

הוא נתקע בשוטר...

זכרונות חסידיים
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שמדובר  הבינו  ומיד  בדלת,  הנקישות 
סימן  לנו  היה  כלל,  בדרך  זר.  באדם 
שתי  למשל:  בדלת.  לדפוק  איך  מובהק 
שלוש  אחר-כך  קטן,  הפסק  דפיקות, 
דפיקות וכדומה. במקרה הזה הדפיקות 
לא נפסקו. אחד הילדים הקטנים, שלא 
היה מודע לסוד הנקישות, ניגש לפתוח 
צעד  חיים  משה  כאשר  וכך,  הדלת.  את 
את ה'עושה שלום' הוא נתקע בשוטר...

מי  "של  ושאל  נכנס  השוטר 
לבית?"  סמוך  שנמצאים  האופניים 
ומיד השתומם מהמחזה המוזר שראה. 
ומתנענעים...  עומדים  אנשים  עשרה 
זה  מה  ושאל:  התעשת  שניה  כעבור 

כאן? אסיפה?!

כפי  ואמר:  אליו  ניגש  בצלאל  ר' 
והם  הרגל,  את  שברתי  רואה,  שאתה 

באו לבקר אותי...

היו  אבל  מאוד,  קלוש  היה  התירוץ 
חייבים לומר משהו...

השולחן,  אל  השוטר  ניגש  בינתיים 
עליו היו מונחים סידורים, והחל לעלעל 
כמובן  הסידור  את  פתח  הוא  בהם. 
הראשון  בדף  ומצא  לימין  משמאל 
יתום  קדיש  האחרון),  אומרת,  (זאת 
רוסיות.  לאותיות  בטרנסליטרציה 
בלי  האותיות,  את  לקרוא  החל  הוא 
שקרא  לאחר  מהנאמר.  מילה  להבין 
כתוב  מה  ושאל:  נעצר  שורות,  כמה 
שאומרים  תפילה  שזאת  לו  אמרו  כאן? 

פניו  על  נפטר.  משפחה  קרוב  כאשר 
לפחד  מתחיל  שהוא  לראות  אפשר  היה 
הסידור  את  סגר  מייד  והוא  ממתים, 
שני  בינתיים,  למקומו.  אותו  והחזיר 
המקום,  את  עזבו  בבית  שהיו  זקנים 
איך  ידע  שלא  בצלאל,  ר'  ובעל-הבית, 
את  קרא  הזאת,  מהצרה  להתפטר 
השוטר לחדר צדדי, תחב לו שוחד ביד, 

והשוטר הלך לדרכו.

בר מצווה בכותאיסי
משתתף  חיים  משה  ר'  כאשר 
ימינו,  של  הבר-מצווה  בחגיגות 
והדר  פאר  ורוב  בהרחבה  שנערכות 
באולמים מפוארים, הוא לא יכול שלא 

להיזכר בחגיגת הבר-מצווה שלו:

לאמי  הקיץ.  בעונת  זה  "היה 
המליצו  והרופאים  רגליים  כאב  היה 
שבגרוזיה.  לצחלטובה  לנסוע  לה 
איתם.  אותי  ולקחו  לשם  נסעו  הורי 
של  לבריאותה  עזר  אכן  שם  האקלים 
יותר  שם  להישאר  החליטה  והיא  אמי, 
הבר  שיום  מכיוון  מהמתוכנן.  זמן 
איתי  נסע  אבא  ובא,  משמש  שלי  מצוה 
לכותאיסי, שם לקח אותי לבית הכנסת 
אחר- הראשונה.  בפעם  לתורה  ועליתי 

למתפללי  'לחיים'  קצת  אבי  הגיש  כך 
הבר  חגיגת  כל  הייתה  וזו  הכנסת,  בית 

מצוה שלי.

למדתי  מצווה  לבר  "כהכנה 
בסמרקנד את המאמר של הרבי הריי"ץ 
"ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים 
בארץ מצרים", אבל לא הייתה לי שום 
מצוה  הבר  כי  אותו,  לחזור  הזדמנות 
מכל  הרחק  בכותאיסי,  הייתה  שלי 
שלפניהם  בסמרקנד  ומכיריי  ידידיי 
פחד  בלי  המאמר  על  לחזור  יכולתי 

ושיבינו את המאמר.

הפתעה בביתו 
של המורה למתמטיקה

הספר  בבית  למד  חיים  משה 
ספר  בית  זה  היה   .37 מספר  העממי 
האליטה  ילדי  למדו  בו  מאוד,  מכובד 
אחד  כל  לא  סמרקנד.  של  החברתית 
הזה,  הספר  לבית  להתקבל  יכול  היה 
כמורה,  אביו  של  עבודתו  בזכות  ורק 

הצליח להכניס אותו לשם.

ר'  היה  למתמטיקה  המורה 
ר'  הרה"ח  של  בנו  חדוס-חדש,  בצלאל 
הוא  ליובאוויטש.  מתלמידי  ירחימאל, 
היה מורה קשוח מאוד לתלמידיו, ולכן 
חיים  משה  וגם  אותו,  אהבו  לא  רובם 
יהודי,  שהוא  ידע  חיים  משה  בתוכם. 
ליהדות,  קשור  שהוא  ידע  לא  אבל 

שומר תורה ומצוות.

הבר-מצווה  לאחר  כשנה  זה  "היה 
"דודי,  חיים.  משה  ר'  מספר  שלי", 

משמאל לימין: ר' גבריאל סעידוב כיום - גזבר ועסקן בבית כנסת חבד בנתניה 
עם נכדו רפאל צמח, בנו של משה חיים כהן

גבריאל סעידוב בשנים ההן,
בתפקידו כמורה בבית הספר העממי
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ואמר  אלי  ניגש  חודייטוב,  משיח  ר' 
והוא  ר"ל,  'שבעה'  שיושב  יהודי  שיש 
קדיש.  ולאמירת  לתפילה  מניין  צריך 
התחמק  הוא  אבל  מדובר,  במי  שאלתי 
שאלך  וביקש  הכתובת  את  לי  נתן  ורק 
זמן  תחילת  לפני  בבוקר  מוקדם  לשם 
לדודי,  לסרב  יכולתי  לא  הלימודים. 
דפקתי  שקיבלתי.  הכתובת  אל  והלכתי 
המורה  את  ראיתי  ולתדהמתי  בדלת, 
כמעט  לקראתי...  יוצא  למתמטיקה 
'סליחה,  לו  אמרתי  במקום.  התעלפתי 
סליחה, כנראה טעיתי בכתובת', ופניתי 
המורה  אבל  מהבית.  במהירות  לצאת 
הזמין אותי להכנס פנימה ואמר: אתה 
זה  הנכונה.  לכתובת  הגעת  טעית.  לא 
לכאן.  אותך  שישלחו  שביקשתי  אני 
לבוא  ממני  ביקש  הוא  התפילה  אחרי 

למחרת שוב.

בבוקר  התקיים  המניין  "כאמור, 
בבית  הלימודים  זמן  התחלת  לפני 
צריך  הייתי  התפילה  ובסיום  הספר, 
עם  התיק  את  לקחת  כדי  לביתי  לרוץ 
כדי  הספר  לבית  לרוץ  ומשם  הספרים, 
קר,  היה  בחוץ  בזמן.  להגיע  להספיק 
והיה קשה לי לרוץ הלוך ושוב. חשבתי 
של  הוא  הראשון  השיעור  הרי  לעצמי, 
נורא  לא  ממילא  למתמטיקה,  המורה 
אם אאחר קצת. הלכתי לאיטי, והגעתי 

לבית ספר באיחור של חצי שעה.

אלי  פנה  לכיתה,  נכנסתי  "כאשר 
חמורות  פנים  בסבר  ושאל  המורה 
התחמקתי  אירחת?  מדוע  כתמיד: 
ואמרתי שהתעוררתי מאוחר. להפתעתי 
הוא לא קיבל את התירוץ, וכדרכו שאל 
איחרת?  מדוע  בקפדנות:  נוספת  פעם 
והתביישתי  אני הייתי נער צעיר בן 14, 
לעמוד כך בפני כל הכיתה. הסתכלתי לו 
פבלוביטש,  אלכסנדר  ואמרתי:  בפנים 
אם תישאל אותי עוד פעם למה איחרתי 
הוא  כמובן,  האמת...  את  לך  אומר  אני 
במקומך,  שב  בסדר,  נו  ואמר:  פחד 

ואחר-כך אנחנו נברר.

אלי,  נגש  הוא  הלימודים  "אחרי 
ואמר:  בידידות  כתפי  על  ידו  את  שם 
חייב  הייתי  מורה  שבתור  מבין  'אתה 
לשאול אותך למה איחרת'. הוא הוסיף 
'מחר   – אותי  לשחד  כאילו   – לי  ואמר 
יהיה  שהנושא  ושתדע  מבחן  לנו  יהיה 

כזה וכזה'".

עקירת שן למען השבת
מוסיף ומספר ר' משה חיים:

החלטתי  שלי,  מצווה  הבר  "לאחר 
במאה  שבת  אשמור  ואילך  שמעכשיו 
להתחמק  התחלתי  מחיר.  בכל  אחוז 
בכל  הספר,  לבית  בשבתות  מללכת 
פעמים  כמה  הצלחתי  תירוצים.  מיני 
אימו  חולה.  שאני  מרופא  פתק  להשיג 
של ר' שמואל לוין,  כלתו של הרה"ח ר' 
אליהו פאריטשער, הייתה רופאה והיא 
פתקים  פעמים  וכמה  כמה  לי  נתנה 
כאלו. בישיבתנו המחתרתית למדתי אז 

בחברותא עם בנה ר' שמואל.

בכור,  דודי  של  בביתו  הייתי  "פעם 
וראיתי  נפש,  למחלות  רופא  שהיה 
עם  רופא  פתקי  של  פנקס  השולחן  על 
מתוך  אותם,  לקחת  והחלטתי  חותמות 
מחשבה שהם ישמשו לי כפתק מרופא. 

ואכן, פעם אחת זה עזר לי.

ראש  לנין,  של  ההולדת  "ביום 
בית  היה  הקומוניסטית,  המהפכה 
"יום   – "סובוטניק"  עורך  הספר 
הספר  בית  תלמידי  שכל  סגולה", 
בדרך  לעבודה.  היום  את  מקדישים 
כלל זה היה לנקות את חצר בית הספר 
ה"סובוטניק"   את  מסביב.  הרחוב  ואת 
(כשמו כן הוא) ערכו תמיד ביום השבת. 
ללכת  יכול  שאני  חשבתי  שבת  באותה 
צריך  לא  אני  שהרי  כרגיל,  הספר  לבית 
לעבודה  החוצה  כולם  עם  אצא  לכתוב; 
ואף אחד לא ירגיש כשאתחמק ואעזוב 
הלימודים,  החלו  כאשר  המקום.  את 
למתמטיקה  המורה  אותנו  הפתיע 
המבחן  את  עבר  שלא  שמי  בהודעה 
כמובן  בכיתה...  שיישאר   – האחרון 
בכיתה,  להישאר  רצה  לא  אחד  שאף 
המורה   החוצה.  ללכת  העדיפו  וכולם 
והחל  התלמידים  פנקס  את  הוציא  
שלא  התלמידים  שמות  את  להכריז 
שמי.  את  גם  וקרא  המבחן,  את  עברו 
המבחן,  את  עברתי  שכבר  לו  אמרתי 
אל  בקפדנות:  הגיב  המורה  אבל 
תתווכח איתי, אמרתי לך שתישאר, אז 
כוונתו.  הייתה  מה  ידעתי  לא  תישאר! 
אף פעם לא ראיתי ממנו שום טובה או 
התקרבות. ברירה אחרת לא הייתה לי, 
כשישה  עוד  עם  יחד  בכיתה  ונשארתי 
תלמידים שלא עברו את המבחן. כעבור 
אתה  ואמר:  אלי  ניגש  הוא  דקות  כמה 

יכול ללכת הביתה. נשמתי לרווחה.

בהם  חודשים  כמה  שחלפו  "לאחר 
כולם  בשבת,  הספר  בבית  הופעתי  לא 
גם  שהם  להניח  סביר  בכך.  הבחינו 
הבינו את הסיבה לכך, אבל אף אחד לא 
פחד  מאוד  שאבא  למרות  אותי.  שאל 

התוצאות  את  וידע  מורה  היה  הוא  כי 
תמך  באמת  הוא  מכך,  לבוא  שעלולות 

בי.

שום  לי  היו  שלא  פעם  "קרה 
ישבתי  הספר,  לבית  הגעתי  תירוצים. 
ניגשה  כלום.  עשיתי  ולא  השולחן  ליד 
אלעקסייבנה  אלכסנדרה  המורה  אלי 
ושאלה למה אני יושב בטל? אמרתי לה 
ללכת  רוצה  ואני  שיניים  כאב  לי  שיש 
אנטישמית  גויה  הייתה  היא  הביתה. 
ונרד  בוא  אמרה:  ולכן  ומרשעת, 
למרתף שם נמצאת רופאת השיניים של 
רופאת  שאמי  לה  אמרתי  הספר.  בית 
לרופאים  ללכת  עלי  ומדוע  שיניים, 
ואמרה:  התעקשה  היא  אבל  אחרים, 
שלנו.  לרופאה  איתי  תלך  אתה  לא. 

וירדנו למרתף.

צעירה  אישה  הייתה  "הרופאה 
אמי,  את  שהכירה  בוכרית  יהודייה 
היא  אבל  בי,  לטפל  רצתה  לא  ובאמת 
וציוותה  האנטישמית  מהמורה  פחדה 
עלי להתיישב בכיסא. היא שאלה אותי 
השן  לי  שכואב  לה  אמרתי  קרה,  מה 
המורה  הפנימית.  השן  על  לה  והצבעתי 
המרשעת עמדה בינינו ואמרה לרופאה: 
איזה  כאן  יש  אם  השן  את  תיבדקי 

בעיה.

השן,  את  בדקה  שהיא  "אחרי 
היא  בעיה,  בשום  הבחינה  שלא  למרות 
ולכן  משקר,  שאני  לומר  רצתה  לא 
איזה  שם  רואה  היא  שאכן   אמרה 
עליה  ציוותה  האכזרית  המורה  דלקת. 
בעיניה  הסתכלתי  השן.  את  לי  לעקור 
של המורה, והיא החזירה לי מבט מבין, 
והמורה  לעשות.  מה  ידענו  לא  ושנינו 
אומרת שוב: אם השן כאבת לו, תעקרי 
רופאה  אמי  הרי  לה:  אמרתי  אותה! 
לעשות  מה  תחליט  שאמי  רוצה  ואני 
אותי  עזבה  לא  המורה  אבל  השן.  עם 
תעקור  כאן  הרופאה  לא.  שוב:  ואמרה 
לך את השן, או שכולנו נלך אל המנהל!

"אני פחדתי ולא ידעתי מה לעשות. 
לא ידעתי אם נלך אל המנהל יהיה יותר 
לרופאה:  אמרתי  ברירה  ובלית  טוב, 
המורה  שכאשר  חשבתי  תעקרי.  בסדר, 
תעזוב  היא  לה,  מסכים  שאני  תראה 
ציוותה  המרשעת  המורה  אבל  אותי. 
הבריאה.  השן  את  לי  לעקור  לרופאה 
לי  ביצעה  והיא  ברירה,  לה  הייתה  לא 
זריקת  שום  בלי  זה  וכל  שורש,  עקירת 

הרדמה...

לאמי  וסיפרתי  הביתה  "כשבאתי 
"הרגה"  כמעט  היא  התקרית,  על 

זכרונות חסידיים
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אותי. היא צעקה עלי כיצד עשיתי דבר 
של  כאבה  את  להבין  היה  אפשר  כזה?! 
של  הרשעות  את  לה  שנודע  אחרי  אמי, 
לעקור  שהכריחה  האנטישמית  המורה 
שן בריאה של בנה, אבל לי – כאמור – 

לא הייתה ברירה אחרת.

•

עלי  עברו  שלי  קטן  הטלית  עם  "גם 
כל  החוק,  לפי  נעימות.  לא  הרפתקאות 
חיסון  זריקת  לקבל  צריך  היה  תלמיד 
לבית  הגיעה  פעם  מחלות.  מיני  מכל 
הספר אחות כדי לעשות חיסונים.  אני 
הייתי לבוש טלית קטן, אמנם הציציות 
שהיו  הכנפות  בתוך  מוחבאות  היו 
קטנים,  כיסים  כמין  ברוסיה  אצלנו 
תראה  כאשר  מתגובתה  חששתי  אבל 
לקפל  התחלתי  ולכן  הציצית,  את 
העליון.  הגב  לכיוון  קטן  הטלית  את 
מוזר  למשהו  לב  שמה  כנראה  האחות 
שמה  היא  אלי  הגיעה  וכאשר  אצלי, 
לא  כי  מאוד,  פחדתי  לטלית-קטן.  לב 
למזלי,  להיגמר.  יכול  זה  איך  ידעתי 
לחשה  לכיווני,  בעדינות  התכופפה  היא 
שלא  משהו  הבוכרית,  בשפה  באוזן  לי 
חיוך  לי  והעניקה  פשרו,  את  הבנתי 

מעודד...

פרידה 'חגיגית' בבית הספר
"כאשר הגעתי לגיל 15, עזר לי דודי 
ר' משיח חודייטוב, כאשר העביר אותי 

לבית הספר לנוער עובד. למרות שהייתי 
צעיר מידי ללמוד בבית ספר הזה, השיג 
דודי פתק מרופא שאני חלש מידי, ועלי 
ללמוד רק כמה ימים בשבוע. כך פתרנו 

את בעיית שמירת השבת.

לבית  הראשונה  בפעם  "כשבאתי 
לוח  שעל  לב  שמתי  החדש,  הספר 
רוב  המצטיינים,  לתלמידים  הכבוד 
השמות היו של תלמידים יהודיים, כמו 
רובינסון  תמר  לרנר,  יעקב  לרנר,  משה 
היו  שם,  שלמדו  מאנ"ש  אלו  כל  ועוד. 
היו  התלמידים  שאר  ואילו  המצוינים, 

בטלנים ובקושי השקיעו בלימודים.

היה  עובד",  לנוער  הספר  "בית 
בית  בכל  אם  רגיל.  ספר  מבית  שונה 
מהמורים  התלמידים  מפחדים  ספר 
מהתלמידים...  המורים  פחדו  כאן   –
היה  הספר  בית  של  ששמו  למרות 
שם  למדו  בעיקר  העובד",  "לנוער 
אחרי  לשם  שהגיעו  מתבגרים  נערים 
רובם  האסורים.  מבית  שהשתחררו 
הממשלה  וכדומה.  בריונים  גנבים,  היו 
ולכן  אותם,  לחנך  מעוניינת  הייתה 
שמשלבת  למסגרת  אותם  הכניסו 
בשבוע.  ימים  כמה  ועבודה  לימוד 
מעניינים  היו  לא  שהלימודים  כמובן 
היו  היהודיים  התלמידים  ורק  אותם, 
כל  כך,  משום  בלימודים.  משקיעים 
העריכו  הספר  בית  והנהלת  המורים 
שידעו  היהודים  התלמידים  את  מאוד 

טוב את החומר הנלמד.

היציאה  רשיון  את  קיבלנו  "כאשר 
ידעו  הספר  בבית  כולם  מרוסיה, 
מהטפסים  שחלק  מכיוון  נוסע,  שאני 
להביא  צריך  הייתי  היציאה  לבקשת 
מבית הספר. בשבועיים שלפני יציאתנו 
היציאה  בסידורי  עסוק  הייתי  מרוסיה 
לפני  ממש  הספר.  לבית  הלכתי  ולא 
הנסיעה החלטתי ללכת להפרד מחבריי. 
כשבאתי לכיתה, הם היו באמצע שיעור 
לאחר  במיוחד.  אנטישמית  מורה  עם 
נחשבתי  לארץ,  נוסע  שאני  שידעה 
ראתה  וכאשר  ציוני',  ל'בוגד  בעיניה 
צא  לעברי:  צעקה  לכיתה,  נכנס  אותי 

מיד מהכיתה!

עשתונותיי,  את  איבדתי  "לא 
ואמרתי לה: באתי רק להפרד!

שוב:  וצעקה  התעקשה  היא  "אבל 
צא החוצה!

אחד  התרומם  רגע  "באותו 
לו  שעזרתי  לשעבר,  אסיר  התלמידים, 
קרא  והוא  השיעורים,  בהכנת  תמיד 
של  כמחווה  בפקודה,  התלמידים  לכל 
לצאת  הכיתה,  'כל  איתי:  הזדהות 
ואחר-כך  ממישה,  תפרדו  החוצה! 

תחזרו לכיתה!'

כל  כאשר  מרגש  מאוד  "היה 
להפרד  כדי  מהכיתה  יצאו  התלמידים 
הקודש.  לארץ  נסיעתי  לפני  ממני 
בנסיעה  אותי  בירכו  כולם  התחבקנו, 

טובה ואחר-כך חזרו לכיתה".
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דקה הליכה מ-770 • מלון מפואר • בפורמט קטן • סטייל גבוה • דירות סטודיו מפוארות
• מטבח מצויד במיטב השכלולים המודרנים: מקרר, מיקרוגל טוסטר, מיחם

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

• אינטרנט מהיר חופשי
• וידאו

קינגסטון הוטל
• החלפת מצעים ומגבות

• שרותים ואמבטיה מפוארים
• סבונים ושמפו בשפע

• שרות מלא!
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הופכים את הימים 
לימי ששון ושמחה

יום ראשון, ט"ו תמוז
וגאולה  משיח  בענייני  בשיעור 
תפילת  אחרי  יום  מידי  שמתקיים 
ובהשראתה,  שליט"א  הרבי  עם  מנחה 
פרשת  על  שיחה  לומדים  התמימים 
מטות ו'בין המצרים' שמדגישה שעניינו 
שלו  ההפיכה  הוא  המצרים  בין  של 
בנבואת  נרמז  הוא  ולכן  ושמחה  לששון 
למתוק.  ממר  שנהפכים  בשקדים  ירמי' 
את  להפוך  שכדי  מורה  כן  גם  והרבי 
החושך לאור זהו על ידי שעומדים לפני 

הגאולה בתוקף, מטה...

מתקיימת  הסדרים  אחרי 
תמימים  לשני  הולדת  יום  התוועדות 
ההתוועדות יושב  מה'קבוצה'. בתחילת 
שבאהבתו  שפרינגר  יצחק  ר'  המשגיח 
שמה  כך  על  מתוועד  לתמימים 
המצב  זה  שליט"א  הרבי  את  שמעניין 
הרבנית  בשם  ומספר  הבחורים.  של 
ששני  ההזדמנויות  באחת  שאמרה 
'מיהו  לרבי:  ביותר  'נוגעים'  דברים 
יהודי' והמצב של הבחורים. והמצב של 
אפשר  והרי  יותר...  עוד  נוגע  הבחורים 
מיהו  של  העניין  לרבי  נוגע  איך  לראות 
זה.  על  ובכה  צעק  ממש  הרבי  יהודי. 
ואחרי כל זה לרבי נוגע עוד יותר מה עם 
קינדער', "לבני  רבינ'ס  'דעם  התמימים 

אני צריך"...

יום שני, ט"ז תמוז
הבר- חתן  לתורה  עולה  בשחרית 

מארץ  נימץ שהגיע  מענדל  מצוה מנחם 
את  לחגוג  משפחתו  עם  יחד  הקודש 
לגיל  והגיעו  הקדושה  הנפש  כניסת  גמר 
המצוות בד' אמות של הרבי שליט"א...

הבר-מצוה  והתוועדות  חגיגת 
מתקיימת בלילה בהתוועדות השבועית 
וכמידי  מזרחית  הצפונית  שבפינה 
בלימוד  ההתוועדות  את  פותחים  שבוע 
משותף בענייני משיח וגאולה לפעול את 
התגלות וביאת המשיח בפועל ממש כך 
שבפועל ממש 'ייהפכו ימים אלו לששון 
ושמחה'. לאחר מכן מתחילים להתוועד 
בהמשך  הבר-מצוה...  חתן  את  ולשמח 

השלוחים במנאלי  התמימים  א'  מספר 
הניסים  ועל  השליחות  (הודו) על 
השליחות  בזמן  שמתרחשים  הגדולים 
וכמה שרואים במוחש איך שהרבי מלך 

המשיח מנהל את העולם...

יום  התוועדות  מתקיימת  במקביל 
בימת  יד  על  התמימים  לא'  הולדת 
כשבשלב  שליט"א,  הרבי  של  התפילות 
שניידרמן  מוט'ל  ר'  מצטרף  מסוים 

ומתוועד... 

יום שלישי, י"ז תמוז 
'יהפך לששון ושמחה'

כשמגיעים ליום כזה אי אפשר שלא 
ללמוד את ה'דבר מלכות' של ש"פ בלק. 
לא  זה  אבל  במטות,  כבר  אנחנו  אמנם 
דיבר  הרבי  תנש"א  בשנת  משנה.  ממש 
בדור  שנמצאים  שכיון  כך  על  באריכות 
נגלה  המשיח  שמלך  ו'בשנה  הגאולה 
ממילא  בא'  המשיח  שמלך  ו'בשעה  בו' 
עניין  ולא  הגאולה  עניין  יותר  מודגש 

החורבן והגלות...

כבכל  בבוקר  מתקיים  נגלה  סדר 
לקראת  עוז.  וביתר  שאת  וביתר  יום 
משיח  בענייני  שיעור  מתקיים  מנחה 
זה  לזמן  פתיחה  המהווה  וגאולה 
להוסיף  צריך  שבו  המצרים'  'בין  של 
ובענייני  וגאולה  משיח  בענייני  במיוחד 
על  מדובר  בשיעור  בכלל.  המקדש  בית 
צריך  וגאולה  משיח  עניני  שלימוד  כך 
שהרבי  וכפי  לגמרי  אחר  באופן  להיות 
צריך  שהלימוד  מדגיש  המשיח  מלך 
מתעלים  ידו  שעל  כזה  באופן  להיות 
וחיים עם הזמן של ימות המשיח, אשר 
את  שממלאים  ידי  על  מגיעים  לכך 
על  פועל  זה  וכך  אלו  בעניינים  המוח 
דיבור  למחשבה  שמביא  ועד  הלב  רגש 
ומעשה בפועל ממש כמו בזמן של 'ימות 

המשיח'...

על  מכינים  מנחה  תפילת  לקראת 
את  אד"ש  כ"ק  של  התפילות  בימת 
בשעת  בטח  השיחות.  של  הסטענדער 
שתיקרא  שיחה  תהיה  לא  זו  ההתגלות 
חלק  תהיה  זו  אלא  כיבושין',  'דברי 

מההתוועדות של ההתגלות השלימה… 

לאחר תפילת מנחה מוקרן הוידיאו 
הרבי  תש"נ.  תמוז  בי"ז  אד"ש  משיחת 
מאוד,  חזק  באופן  הגאולה  על  מדבר 
חקירה,  מביא  הרבי  השיחה  כשבסיום 
הצום  האם  היום,  יבוא  שמשיח  שכיון 
בצום  שהתחילו  שכיון  או  מיד,  ייפסק 
נאו  משיח  אופן,  בכל  לסיימו.  יצטרכו 

זה העיקר. 

מנוצל  זה  שיום  רואים  ב-770 
ובענייני  התורה  בלימוד  להוספה 

גאומ"ש, כיאה ליום רצון שכזה.

בשעה  מתקיימת  מעריב  תפילת 
ולאחריה  לתפילה  מגיע  רב  קהל   .9:00
שעריו  את  שלמה'  סעודת  'ועד  פותח 
את  שמרגיעות  מנות  הרב  לקהל  ומגיש 
ממילא  ובאופן  הצום,  שלאחרי  הרעב 
מתחילים להיווצר 'פארברענגענ'ס' בכל 

מיני אזורים ב-770... 

יום רביעי, ח"י תמוז
השיעורים  סדרת  מתחיל  היום 
נגלה  סדר  בסיום  בית-המקדש  בעניני 
מחולק  השיעור   .770 במערב  צהריים 
הת'  מוסר   6:00 בשעה  לשלושה: 
יחזקאל  ספר  על  שיעור  נוטיק  שמואל 
השלישי,  המקדש  בית  על  הנבואה   -
ששון  שמואל  הת'  מוסר  מכן  ולאחר 
ולאחמ"כ  לרמב"ם,  הבחירה  בית  הל' 
שיעור  קירש  מענדל  מנחם  הת'  מוסר 
עשרות  מידות.  מסכת  משניות  על 
וכמו"כ  בשיעור  משתתפים  תמימים 
משתתפים  בשכונה  מאנ"ש  כמה 
הרבי  של  ההוראה  את  ומקיימים 

שליט"א בהידור רב...

שיעור  מתקיים   7:00 בשעה 
באידיש לאנ"ש בעניני בית הבחירה על 

ידי המשפיע ר' פנחס קארף.

יום חמישי, י"ט תמוז
פעם  מידי  מגיעים  השבוע  במשך 
את  להביא  שרוצים  שונים  קעמפים 
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הרבי  של  הבית  את  שיראו  הילדים 
אחר  מקום  שאין  שידעו  המשיח,  מלך 
לכל  אורה  יוצאת  שמשם  המקום  זהו 

העולם כולו...

הרבי  במנין  מנחה  תפילת  אחרי 
שליט"א מתקיים השיעור בעניני משיח 
התמימים  הקודש.  ארון  יד  על  וגאולה 
לימוד  על  הרבי  של  שיחה  לומדים 
דברי  פי  על  זה  בזמן  הבחירה  בית  הל' 
נתונים  שבני  ש"כיון  ליחזקאל  הקב"ה 
ולכן  בטל?"  ביתי  בנין  יהא  בגולה 
בבנין  העסק  שע"י  לו  אמר  הקב"ה 
עוסקים  כאילו  עליהם  מעלה  הבית 
מאריך  המשיח  מלך  והרבי  בבניינה 
העסק  ידי  שעל  היא  שהכוונה  בהסבר 
וזה  בטל"  ביתי  "בנין  אין  הבית  בבנין 
לבנין  נחשב  ממש  שזה  אלא  כאילו  לא 

בית המקדש...

מתקיים  היומית  השיחה  לאחר 
ידי  על  השבועי  גאומ"ש  השיעור 
ליפסקר  דובער  שלום  חיים  הרב 
מאלף  אחת  פעולה  'טובה  של  בנושא 
השלישי.  המקדש  בית  בבניית  אנחות' 
להביא  בפועל  עבודה  זה  שתפקידנו 
השלישי  המקדש  ובית  הגאולה  את 
ולא להתעסק באנחות ובבכי על הגלות 

והחורבן...

ה'שיעור  מתקיים  הסדרים  אחרי 
התמימים  ב-770.  השבועי  אחדות' 
השבוע  לאחר  ומתוועדים  יחד  יושבים 
הרבי  עם  ב'קבוצה'  עלינו  שעבר  הנוסף 
שליט"א... זהו גם יום הולדת של אחינו 
מה'קבוצה' שכולנו שמחים ומשתתפים 
לנו  יש  נוספת  ו..שמחה  בשמחתו. 
בא  התמימים  זו.. אחד  בהתוועדות 
מתקיים  זה  ובשלב  השידוכין  בקשרי 
ה'לחיים' לפחות עם משפחתו, משפחת 

הקבוצה.

יום שישי, כ' תמוז
זמן  ריבוי  שיש  הקיץ  בימי 
מלך  הרבי  של  במבצעים  להתעסקות 
מלא  יום  זהו  שישי  יום  כל  המשיח 
העולם  של  ובהכנה  בפעולה  וגדוש 
פעולה  צדקנו...  משיח  פני  לקבלת  כולו 
בעיקר בקרב היהודים לומר איתם יחד 
שהם  שיידעו  להם  ולהחדיר  'לחיים' 
עליהם  ואשר  הדור,  נשיא  של  שלוחים 
להביא  הגדולה  האחריות  מוטלת 
את  שמעוררים  ידי  על  הגאולה,  את 
כך  ועל  ומצוות,  תורה  לענייני  סביבתם 
ממש  ומיד  תיכף  המשיח  מלך  שהרבי 

גואל אותנו. 

וישנה גם הפעולה על אומות העולם 
של  בעיר  שכאן  נח,  בני  מצוות  שבע   –
אומות  אנשי  חסרים  לא  הדור  נשיא 
בקיום  עליהם  להשפיע  שאפשר  העולם 

שבע המצוות...

קובץ  יוצא  קודש  שבת  לכבוד 
מכיל  הקובץ  זו.  לשנה  הכ'  הערות 
מאנ"ש  וביאורים  חידושים  בתוכו 

והתמימים בכל מכמני התורה.

ה'זאל'  ברחבי  פזורים  שבוע  כמידי 
דוד'  בית  חיילי  'ועד  של  הקבצים 
התמימים  את  ומחיים  שמרעננים 
ואנ"ש. ובשבוע זה הקובץ עוסק (כשמו) 
 – שבוע  כל  הנלמד  פרשה'  ב'חסידישע 
שיחות,  תורה'.  ו'ליקוטי  אור'  'תורה 
הרבי  של  ומענות  הוראות  אגרות, 
ההכרח  אודות  המשיח  מלך  שליט"א 
בלימוד של ספרי היסוד של תורה שבעל 
נכנס  ובעיקר  חב"ד.  חסידות  של  פה 
אלו  ספרים  של  בלימוד  מיוחד  'קאך' 
בש"פ  דיבר  המשיח  מלך  שהרבי  לאחר 
חיי שרה ה'תשנ"ב על כך שצריך לסיים 
עד  חלקיהם  כל  הללו  הספרים  את 

סיומם שזהו מזרז את ההמשכה בפועל 
של הגאולה...

אך  יחסית,  ריק  אמנם  חיינו  בית 
לכה  שאחרי  ה'יחי'  שבשירת  ב'קאך' 
העיניים  מורגש...  לא  ממש  זה  דודי, 
'יחי'  ובשירת  הק',  למקומו  נישאות 

מבקשים את ההתגלות..

שבת קודש, כ"א תמוז
המיוחדת  ההתעוררות  בעקבות 
פרשה'  ה'חסידישע  בלימוד  השבת 
של  חסידות  בסדר  בעניין  החיזוק  ניכר 
שבת קודש ובמשך השבת בכלל. בשעה 
מלכות'  'דבר  השיעור  מתקיים   8:30
שקטע  מטות-מסעי  פרשת  השבועי 
בספר  ל"ב  אות   – במיוחד  ידוע  ממנו 
'הלב  בתואר  הידוע  הגאולה,  בשורת 
מדבר  הרבי  בו  הגאולה'...  בשורת  של 
שנמצאים  בזמן  ישראל  שאהבת  כך  על 
רק  לא  להיות  צריכה  הגאולה'  'סף  על 
ידי  על  הגאולה  את  לפעול  סגולה  בתור 
שמבטלים את סיבת הגלות אלא בעיקר 
מהמעמד  וטעימה  והתחלה  מעין  בתור 
אהבת  שישנה  המשיח  ימות  של  ומצב 
היהודי,  של  היחידה  דרגת  מצד  ישראל 

אחדות שלמעלה מהתחלקות.

מענדל  ר'  ניגש  השבת  לתפילות 
את  ממלא  הוא  נפלא  ובאופן  שגלוב 

התפילה בניגונים.

מתקיימת  הרבי  של  ההתוועדות 
של  באופן  עדיין  אך  הקבועה,  בשעה 
מרפים,  לא  התמימים  והסתר.  העלם 
ההתגלות.  את  נפעל  ויחד  אנחנו,  כאן 
תמימים  עשרות  כאן  לראות  ניתן 
שיחות  ולומדים  מקומם  על  עומדים 
לומדים  אלו  בקבוצות.  או  בחברותות 
מטות  שבת  של  פארבריינגען  יחד 

גם אנ"ש משתתפים בשיעורהתמימים לומדים הלכות בית הבחירה
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פארבריינגען  סתם  או  השנים,  מאחת 
'מקנה  מאמר  איזה  עם  ואלו  מעניין.. 
רב'.. והכל בתנועה של עקשנות.. רוצים 

התגלות נאו.

אריכתא'  'יומא  הם  אלו  שבתות 
בהם יש זמן לתפילה באריכות וללימוד 
וכלל  כלל  ספק  וללא  בשופי  תורה 
חסידית  התוועדות  בשופי.  להתוועד 
גרינברג  ישראל  ר'  עם  מתקיימת 
התמימים  עם  ארוכות  שעות  שמתוועד 
מחסידים  נפלאים  סיפורים  ומספר 
הדברים  את  ומשליך  עברו  בדורות 
על  להסתכל  שניתן  איך  אנו,  לזמננו 
ואנו  שונים  אופנים  בשני  הדבר  אותו 
ההסתכלות  תהי'  שלנו  מוכרחים 
בעמדנו  פשוטה  לדוגמא  וכמו  הנכונה. 

כיצד  לנו  מורה  שהרבי  המצרים'  ב'בין 
על  להסתכל  אלו  ימים  את  נכון  לחיות 
גילוי  של  ימים  הם  שבעצם  פנימיותם 
אלוקי ומסוגלים להחשת ההתגלות של 
הרבי מלך המשיח... ר' איצ'ה שפרינגר 
עם  יחד  ומתוועד  בהתוועדות  מתיישב 
הרב גרינברג ומספר סיפורים מיוחדים 

על הרבי.  

בתוקפו,  נמשך  עדיין  הכבד  החום 
אבל החיילים של הרבי יותר תקיפים... 
להקהלת  ארוכה  להליכה  יוצאים 
פלוס,  שעה  הולכים  אנחנו  קהילות. 
היו כאלו שיצאו הבוקר לברונקס, שזה 
שעות  מארבע  יותר  של  הליכה  אומר 

בחום ובלחות כאלו... 

מתחילים  ואנחנו  יוצאת,  השבת 

שבוע חדש בבית חיינו, בית משיח. זה 
ולהחליט  מחדש,  הכול  להתחיל  הזמן 
לנחת  יותר  טוב,  יותר  יהיה  שהכול 

רוחו של הרבי שליט"א. 

ברגעיה  שבעומדנו  והעיקר, 
האחרונים (יחסית) של שנת הקבוצה, 
המצב  את  להשאיר  מוכנים  איננו 
מלווה  איתנה  ובהחלטה  שהוא,  כפי 
יותר  נהיה  אנחנו   ,770 של  בכוחות 
ובאהבת  בלימוד  יותר  נשקיע  טובים. 

רעים, ונראה את הרבי נאו. 

מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 
המשיח לעולם ועד!

מענדי, 770 בית משיח

www.nkwigs.com 054-7704151 רמת בית שמש

יומנו של תמים ב-770
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הכרת הטוב
בשם התלמידים התמימים והוריהם מודים אנו מעומק לבנו להאי גברא יקירא, איש מידות ובעל 

חסד נפלא אשר הוראותיו ומבצעיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח יקרים לו מפז

הרה"ת ר' אלי' שי' בלכמן

ובנו העומד לימינו, הרה"ח ר' יעקב שי' בלכמן

על העזרה והסיוע בכל צעד ושעל במתן הבית-כנסת "אהבת משה" 
מקום משכן הולם ללימוד וקיום כל סדרי הישיבה מבוקר ועד לילה 

באופן שהתלמידים ילמדו מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף

יתן השי"ת שזכות לימוד תורת הנגלה ותורת החסידות 
שבוודאי גרם נחת רוח רב למלכנו משיחנו 

תעמוד לו בכל המצטרך בגשם וברוח וירווה אך ורק נחת חסידותי 
מכל יוצאי חלציו שיחיו ותהא משכורתו שלימה מאת ה'

ונזכה תיכף ומי"ד ממ"ש לעיקר העיקרים והוא הגאולה האמתית והשלימה 
בהתגלות עטרת ראשינו כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הנהלת הישיבה
מתיבתא וועסט ניו-יורק
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ההתנהלות  מהשני.  אחד  האירועים  את  לנתק  אפשר  אי 
הכושלת שליוותה את המדיניות הישראלית במהלך מלחמת 
גרמה  הלבנוני,  הבוץ  את  שקיבעה  זו  היא  הראשונה  לבנון 
לאבדות קשות של מאות חיילים והותירה את הבוץ הלבנוני 

לשקוע במשך שנים רבות.

מאת: שלום בער קרומבי

חשבון נפש לקראת הסיבוב הבא
האיום הלבנוני: 

חמש שנים של הדחקה
האוהלים  וממחאת  מהעין  הרחק 
האחרונים  בימים  ציינו  המצלצלת, 
 – השנייה  לבנון  למלחמת  שנים  חמש 
שנותרה  מדם  עקובה  מלחמה  אותה 
מהדהדים  עדיין  ופצעיה  שאלה  בסימן 
את  שיבחו  הגנרלים  הציבורי.  בשיח 
המדינאים  הלוחמים,  של  נפשם  גבורת 
האסטרטגית  שהחשיבות  הסבירו 
טובות  תוצאות  מניבה  המלחמה  של 
מחיר  את  להצדיק  שרצו  אלו  בשטח. 
השנים  חמשת  על  סיפרו  ההוא  הקיץ 
השקטות ביותר שידע הגבול עם לבנון. 
להתעלם  היה  יכול  לא  אחד  אף  אבל 
השלישית  לבנון  שמלחמת  מהעובדה 
היא רק שאלה של זמן. כל השאלה היא 
מתי יפרוץ הסיבוב הבא. לאף אחד אין 

ספק שהוא יגיע.

החיזבאללה   – אחרי  שנים  חמש 
מתחמש  הוא  יותר.  ונחוש  יותר  חזק 
ומאיים  מאיראן  טווח  ארוכי  בטילים 
נסרללה  גוש-דן.  אזור  על  כיום  כבר 
אבל  מהבונקר,  יוצא  לא  אמנם  ימ"ש 
מסביב  עובד  הוא  השטח  לפני  מתחת 
ארץ  על  האיום  את  לחזק  כדי  לשעון 
הממשלה  שאם  מאיים  הוא  הקודש. 
תנסה לתקוף באיראן הוא יוציא לפועל 

את הטילים ארוכי הטווח.

שרד  חיזבאללה  צבא  של  האיום 
שהכתה  הקשה  המהלומה  את  גם 
מנהיגיו  השנייה.  לבנון  מלחמת  עליו 
לא  צה"ל  החשבון  שבסוף  מבינים 
המדינאים  הסוף.  עד  לחסלם  העיז 
לגבול,  ונסוגו  התקפלו  הישראלים 
להכניס  ניסו  הפרוטוקול  כשבשביל 

שעות   48 באותם  קרקעיים  כוחות 
מישהו  כאילו  המלחמה.  של  אחרונות 
חשב שללא טיהור השטח עד תום יסור 

האיום מצפון.

תוצאות  הביאה  המלחמה  אמנם 
שהשקט  ספק  ואין   – הקצר  בטווח 
הארוך  בטווח  אולם  הצפון.  לגבול  שב 
שרוכב  החיזבאללה,  את  חיזקה  היא 
ועל  המלחמה  במהלך  הצלחותיו  את 
ובעורף  בצה"ל  שפגע  האנושה  הפגיעה 

הישראלי.

הממשלה נבהלה
היא  השנייה  לבנון  מלחמת 
ממלחמת  נפרד  בלתי  חלק  למעשה 
את  לנתק  אפשר  אי  הראשונה.  לבנון 
ההתנהלות  מהשני.  אחד  האירועים 
המדיניות  את  שליוותה  הכושלת 
לבנון  מלחמת  במהלך  הישראלית 
הבוץ  את  שקיבעה  זו  היא  הראשונה 
של  קשות  לאבדות  גרמה  הלבנוני, 
הבוץ  את  והותירה  חיילים  מאות 

הלבנוני לשקוע במשך שנים רבות.

ממשלת  דישדשה  שנים,   21 במשך 
ממלחמה  החל  הלבנוני,  בבוץ  ישראל 
הטרור  ארגוני  את  להסיג  שנועדה 
המחפירה  לנסיגה  ועד  בלבנון  שפעלו 
כמנצח  החיזבאללה  את  שהציגה 
כשצה"ל  התיכון.  המזרח  של  הגדול 
המטרה  הראשונה  לבנון  למלחמת  יצא 
הצפון.  לתושבי  הביטחון  השבת  הייתה 
כמו מלחמת לבנון השנייה, גם קודמתה 
שהפך  מוגבל  צבאי  כמבצע  החלה 
למלחמה עקובה מדם. אולם היה הבדל 
כשצה"ל  המלחמות:  שתי  בין  רציני 
על  דובר  הראשונה  לבנון  למלחמת  יצא 

הקודש,  ארץ  לתושבי  הביטחון  השבת 
וכיבוש  הלבנוני  בג'ונגל  סדר  החלת  על 
בלבנון.  נרחבים  חלקים  של  מאסיבי 
השנייה  לבנון  למלחמת  יצא  כשצה"ל 
ההרתעה"  כושר  "השבת  על  הוכרז 
בעקבות  קשות  שנפגע  צה"ל  של 
היו  אם  לכן.  קודם  שנים  שבע  בריחתו 
לבנון  מלחמת  של  הפעולה  את  גומרים 
הראשונה בזמן לא היה צורך במלחמה 

נוספת רק כדי לכפר על כשלי העבר.

במלחמת  שקע  שצה"ל  השנים  כל 
היה  הטרור  ארגוני  מול  ההתשה 
את  להשיב  כדי  לעשות  מה  שיש  ברור 
הביטחון לגבול הצפון. כזכור הרבי מלך 
המשיח דרש כבר מימיה הראשונים של 
המלחמה לכבוש את ביירות ולא לסגת 
זוהי  גם  למעשה  המבצע.  מהשלמת 
שהוכרזה  הרישמית  המטרה  הייתה 
על-ידי ממשלת ישראל: השלטת הסדר 
בכל אזור דרום לבנון, כדי למגר לגמרי 
אבל  הטרור.  ארגוני  של  שליטתם  את 
כמו תמיד היו מי שלא העזו לעשות את 

הפעולה המתבקשת ביותר. 

הראשונה  לבנון  מלחמת  במהלך 
ביירות  לכיבוש  בפעולה  צה"ל  החל 
והשכונות  התעופה  שדה  את  כבש  ואף 
הייתה  הכוונה  ביירות.  של  הדרומיות 
ולשים  מהמחבלים  ביירות  את  לטהר 
שאיים  באזור,  המשתולל  לטרור  קץ 
אבל  ישראל.  בארץ  הגבול  ישובי  כל  על 
במהלך  צפויים  בלתי  אירועים  בעקבות 
הלחימה, שהגבירו את הלחץ הבילאומי 
הוחלט  הישראלית,  הממשלה  על 
ולהסתפק  ביירות  כיבוש  את  להפסיק 
המחבלים.  ארגוני  נגד  מינורי  במבצע 
של  שנים  ב-21  לנו  עלה  הזה  המהלך 

מלחמה ומאות חיילים נרצחים הי"ד.

פרשת דרכים
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"אין שחר לטענה 
נגד כיבוש ביירות"

הרבי  דיבר  המלחמה  במהלך 
רבות  פעמים  בלבנון  האירועים  אודות 
י"ג  בשיחת  המלחמה.  את  לסיים  ודרש 
"לדעת  הרבי:  חשף  ה'תשמ"ב  תמוז 
והיודעים,  והמבינים  המומחים  כל 
הגליל  שלום  מבצע  את  לסיים  יכלו 
 – ובפועל  בלבד,  ספורים  ימים  במשך 
במקום  רב.  זמן  הדבר  ונמשך  הולך 
בעריכת  עוסקים   – הפעולה  את  לסיים 
מברקים  שליחים,  שולחים  אסיפות, 
חוות-דעתם  מהי  ומבררים  ומכתבים, 
היום  ועד  למיניהם,  ה"יועצים"  כל  של 
הפעולה  את  סיימו  לא  עדיין  הזה 
שמידי  למרות   – וזאת  בשלימותה. 
המבצע)  את  מסיימים  (שלא  ביומו  יום 
ישנם פצועים נוספים, ולפעמים – יותר 

גרוע מזה, רחמנא ליצלן".

לטענה  "ובקשר  המשיך:  הרבי 
הכניסה  ע"י  בשלימותו  המבצע  שסיום 
 – ח"ו  לקרבנות  יגרום  העיר  לתוך 
אחרת  דרך  שאין  לומר  שטות  זו  הרי 
מלבד  כזה  מצומצם  מקום  לכבוש 
בתוך  צעד  אחר  צעד  התקדמות  ע"י 
את  לסיים  יכולים  בודאי  אלא  העיר, 
לתוך  להכנס  מבלי  מבחוץ,  הפעולה  כל 

העיר.

בעיר  שנמצאים  מאחר  "ובפשטות: 
מייל,   20 או   40 בריחוק  (לא  עצמה  זו 
 – בלבד)  א'  מייל  בריחוק  לא  ואפילו 
שהרי לא כל העיר ביירות נמצאת בידי 
 – בלבד  מסויים  חלק  אלא  המחבלים, 
הצדדים,  מכל  המחבלים  את  ומקיפים 
יוצא  אין  גו'  ומסוגרת  ד"סוגרת  באופן 
 – מצומצם  הוא  והמקום  בא",  ואין 
בלבד,  אמות  ד'  על  אמות  ד'  לא  אמנם 
אבל שטח שאינו תופס מקום כלל ביחס 
לתותחים וכיו"ב המוכנים כבר במקום 
לעשות  שיכולים  בודאי  הרי   – הנ"ל 
"תל" מכל שטח זה, ללא צורך בכניסה 
בעובדה  יכיר  השני  הצד  וכאשר  בפנים. 
שהכוונה היא אכן להשתמש בתותחים 
ומיד,  תיכף  שיכנעו  בודאי  הרי   – אלו 

ללא כל תנאי".

שנמצאים  מאחר   – לעיל  "וכאמור 
שיכולים  מובן,  ביירות,  העיר  מתוך 
נמצאים  שבו  השטח  מכל  לעשות "תל" 
חייל  אפילו  לקדם  מבלי  המחבלים, 
 5 להודיע  מספיק  זה.  שטח  לתוך  אחד 
שרוצה  מי  שכל  הפעולה  קודם  דקות 
של  השני  לצד  ולעבור  להתפנות  יכול 

ביירות, או לצאת לגמרי מביירות".

את  לסיים  יכולים  כזה  "ובאופן 
לאבד  מבלי  בשלימותה  הפעולה 
ואפילו  מישראל,  אחת  נפש  אפילו 
יהי'  לא  מזו:  ויתירה  פצועים,  ללא 
לא  ואפילו  בגויים,  אפילו  לפגוע  צורך 
ישתכנעו  הם  כאשר   – אש"ף  באנשי 
אמנם  אלא  בעלמא,  איום  זה  שאין 
שבו  מהשטח  "תל"  לעשות  מתכוונים 

הם נמצאים".

טרור בחסות ממשלת ישראל
כמעט שלושים שנה לאחר שנאמרו 
לא  עדיין  והפעולה  דברים  אותם 
בלבנון  קברנו  בינתיים  הסתיימה. 
כושר  את  איבדנו  חיילים,  מאות 
האיום  את  עלינו  והקמנו  ההרתעה 
הכל  כי  לומר  צורך  אין  ביותר.  הגדול 
שומעים  היו  לו  אחרת  להיות  היה  יכול 
כל-כך  והפשוטים  הבהירים  לדבריו  אז 

של הרבי.

גם  הרבי  הזכיר  שיחה  באותה 
להמשך  שמתנגדים  אלו  שאותם 
אחרי  שרצו  אלו  הם  בלבנון  הפעולה 
מלחמת "ששת הימים" להגיד "סליחה 
שלא  לאמריקאים  ולהודיע  שניצחנו" 
ידאגו כי הם מתכוונים להחזיר את כל 

השטחים שנכבשו לערבים.

נוסף  צד  מזכירים  האלו  הדברים 
מאז  הלבנונית  בגיזרה  שהתרחש 
לבינתיים  הראשונה.  לבנון  מלחמת 
 – במקום  שפעלו  הטרור  ארגוני  הלכו 
הקרובים  לידידים  והפכו   – אש"ף  כמו 
של כל מיני פוליטיקאים ישראלים. הם 
רבין  בחסות  בינלאומית  הכרה  קיבלו 
מלבנון  פעילותם  את  והעתיקו  ופרס 
מקומם  את  הקודש.  ארץ  תחומי  לתוך 

בלבנון תפס נסרללה ימ"ש.

ההתרפסות  בין  ברור  קשר  ישנו 
הטרור  לטיפוח  בלבנון  הישראלית 
שצמח  הטרור  להפך.  וכך   – ביש"ע 
האינתיפאדה  את  לנו  הביא  בלבנון  
לבנון  שמלחמת  סוד  זה  ואין  ביש"ע, 
השנייה הייתה תוצר של הגירוש מגוש-

קטיף. כל פעם שהמדינאים הישראלים 
התפוצץ  הוא  מהטרור,  וברחו  התרפסו 
יותר.  גדולות  בעוצמות  בפנים  לנו 
קידמו  בלבנון  אש"ף  של  ההצלחות 
בירושלים  אוטובוסים  לפיצוץ  אותו 
חיים  רוח  הפיח  מגוש-קטיף  והגירוש 
להם  והוכיח  מלבנון  ישראל  בשונאי 
הרוח- הייתה  זו  משתלם;  שהטרור 

חיזבללה,  של  בחייליו  שנשבה  גבית 
טילים  וירו  בבונקרים  התחפרו  כשהם 

על חיפה. 

לתת כוח
לימים  שנים  חמש  שמציינים  בזמן 
חשבון  יעשו  שהמנהיגים  רצוי  ההם, 
לא  הבא.  הסיבוב  לקראת  אמיתי  נפש 
יכול להיות ששוב ושוב מפחדים לעשות 
הטרור  את  ולמגר  הנכונה  הפעולה  את 
ונחוש  חזק  חיזבללה  כיום  תום.  עד 
שכולם   – הבאה  המלחמה  לקראת 
יודעים שהיא רק שאלה של זמן. הפעם 
חייבים ללחוץ על הממשלה לעשות את 
לחכות  לא  הנכון.  ובזמן  הנכון –  הדבר 
לרגע האחרון אלא ליזום מבצע שיבער 
השטח  את  וינקה  מצפון  האיום  את 

כולו – כולל ביירות.

לצה"ל  כוח  תעניק  גם  כזו  פעולה 
את  למגר  העולם  בעיני  ולממשלה 
עשרים  של  במרחק  שמשתולל  הטרור 
על  כשמדברים  מתל-אביב.  דקות 
השבת ההרתעה, ברור שחייבים לעשות 
כללי  את  שתשנה  דרסטית  פעולה 
כזו  פעולה  אם  משנה  לא  המשחק. 
תיעשה בגבול הצפוני או העזתי, העיקר 
שהטרור  ברור  ושיהיה  יעבור  שהמסר 
שתירשם  אחרי  כבר.  משתלם  לא 
יותר  קל  יהיה  כלשהו  בצד  הצלחה 
כוח  ולתת  בעולם  כזו  פעולה  לשווק 

למנהיגים לעשות זאת.

ומיד  שתיכף  כמובן,  חשוב  והכי 
ממש יהיה ראש הממשלה משיח צדקנו 
ולא נזדקק לפעולות מסוג זה – כי "אז 
לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך 

כולם שכם אחד".

ירי תותחנים במהלך מלחמת לבנון השניה
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אחדות של גאולה – מפעולות י"ב-י"ג תמוז
ארגון התאחדות החסידים יצא בשורת יוזמות מעוררות 
כרזות  הריי"ץ:  אדמו"ר  הולדת  ויום  הגאולה  חג  לקראת 
פנחס  ש"פ  שיחת  והפצת  הדפסת  חגיגיות;  התעוררות 
תשד"מ בה מורה הרבי לערוך ג' התוועדויות חסידיות לרגל 
 20 במלאת  תנש"א,  תמוז  י"ב-י"ג  קונטרס  וכן  הגאולה,  חג 
בעיצוב  המגישים  ספרונים  רבבת  חלוקת  לחלוקתו;  שנה 

מרהיב ומרתק את סיפור המאסר והגאולה.

כרזות חגיגיות לרגל החג ספרוני סיפור המאסר והגאולה 

אופקים: הודפס תניא לע"נ השליחה הצעירה
בחג  הודפס  גדולה,  ובהתרגשות  גדול  קהל  בהשתתפות 
הגאולה י"ב בתמוז ספר התניא באופקים. את הדפסת הספר 
שליחי   – הרשקוביץ  ושרה  ישראל  הרב  משפחת  ידידי  יזמו 
של  הטראגי  האירוע  לאחר  באופקים,  המשיח  מלך  הרבי 
כשבועיים,  לפני  ע"ה  מושקא  חי'ה  השליחה  בתם  פטירת 

לזכותה ולע"נ.

במהלך האירוע – שנוצל כערב חיזוק למאות מנשי העיר 
החבדי"ת  הקהילה  התעוררות רב  דברי  שהשתתפו בו, נשאו 
בעיר הרב ישראל הרשקוביץ, שליח הרבי בשדרות הרב זאב 
פיזם והרב מנחם סגל – מנהל 'מרכז לענייני יהדות' שעל ידי 

בית חב"ד.

הרב שמואל קרץ – משפיע הקהילה בעפולה
קהילת  משפיע  של  פטירתו  מאז  חלפו  ספורים  חודשים 
בנו  כי  נודע  משיח  ולבית  ע"ה,  קרץ  דוד  הרב  בעפולה  חב"ד 
במקום  הקהילה  למשפיע  בקרוב  יתמנה  קרץ  שמואל  הרב 

אביו.

הרב דוד קרץ כיהן כמשפיע ומנהיג רוחני במשך עשרות 
בעצה  בעיר,  חב"ד  עניני  למען  ונצורות  גדולות  ופעל  שנים 
בנו  את  למנות  הוחלט  והשלוחים  הקהילה  חברי  של  אחת 
לרשת את תפקיד אביו. הרב שמואל קרץ כיהן בעבר כמשפיע 
בעל  ועמקן  חכם  כתלמיד  וידוע  שמש,  בבית  תות"ל  בישיבת 
ידע רב בתורת הנגלה והחסידות. במסגרת תפקידו ישמש גם 
לא  כה  שעד  המתפתחת,  אנ"ש  לקהילת  דאתרא  ומרא  כרב 

זכתה לרב משלה. 

על  ימים  ש"יאריך  קרץ  לרב  מאחל  משיח  בית  שבועון 
ממלכתו", כברכתו של הרבי לרבנים ומשפיעים, ויזכה לנהיג 

את הקהילה לקראת ההתגלות השלימה.

בנימינה: נחנך מקווה ראשון במושבה
אבל  להיווסדה,  שנה   90 בנימינה  תחגוג  הבאה  בשנה 
לגברים.  טהרה  מקווה  בה  היה  לא  שמעולם  מספרים  זקניה 

צילום: מצליח בלה התורם גבי נידם חותך את הסרט בחנוכת המקווה 

יומנו של תמים ב-770

70   • כ"ז תמוז ה‘תשע“א
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הגברים  מקווה  חנוכת  טקס  נערך  בתמוז,  י"ט  חמישי  ביום 
הראשון במושבה. 

והרב  אדוט  יהושע  הרב  השלוחים  חב"ד  בית  ביוזמת 
מנחם לרנר, הושלמה הקמתו של מקווה שבנייתו החלה לפני 
17 שנה ונעצרה בשל קשיים כלכליים. המקווה נקרא "טהרת 

דוד" על שם הוריו של התורם הנכבד: דוד ומזל נידם. 

בנימינה-גבעת  המקומית  המועצה  ראש  במעמד 
המחלקה  ומנהל  המועצה  ראש  סגן  דיסטניק,  אורי  עדה, 
המוניציפאלית בני עבו, סגן ראש המועצה גדעון מכלוף, חבר 
מליאת המועצה רם פיין, הרב דוד חלמיש, רבה של בנימינה 

גבעת עדה, השותפים לפרויקט ואורחים רבים.

החדר בכפר חב"ד חנך בניין חדש ומפואר
"מזמור שיר חנוכת הבית": כאלף איש הגיעו ביום רביעי 
אור לחג הגאולה י"ב תמוז לחגיגת חנוכת הבית לבנין החדר 

החדש "אהלי תורה – אהלי מנחם" בכפר חב"ד.

ותעודות  פרסים  חלוקת  כללה  המגוונת,  התכנית 
בין  קינדער",  רבינ'ס  "דעם  במבצע  מצטיינים  לתלמידים 
הוקרנו  לרבי.  כרטיס  על  הגרלה  נערכה  התורה  וסגני  חתני 
ריגשו  החדר  ילדי  מקהלת  מיוחדים,  וידאו  וקטעי  סרטונים 
התניא  ספר  מיוחדת  מזכרת  שי  וחולק  יחודית,  בהופעה 
תשורה  וכן  החדש,  לבנין  הכניסה  לרגל  בחדר  שהודפס 

מיוחדת מתנת ועד כפר חב"ד.

החדר  הנהלת  הורים,  החדר,  בוגרי  האירוע  את  כיבדו 
מפי  וברכה  תורה  דברי  שמעו  הנאספים  ציבור.  ואישי 
המד"א הרה"ג הרב מרדכי אשכנזי, מנהל החדר הרב בן ציון 
וישצקי, יו"ר המועצה מר מנשה משה, מנכ"ל משרד החינוך 

לשעבר מר בן ציון דל יו"ר הועד הרב בנימין ליפשיץ המנהל 
החינוכי הרב יוסף הרשקוביץ ועוד.

לצוות  המארגנים  הביעו  מיוחדת  והוקרה  תודה 
הרשקוביץ  יוסף  הרב  החינוכי  למנהל  המסור,  המלמדים 
למנחה  האירוע,  ארגון  על  שניצחו  וישצקי  שלמה  ולרב 
ילדי  ולמקהלת  שמחה  לתזמורת  הלפרין,  דוב  הרב  המוכשר 
כפלין  מיכאל  הפקה:  פרידמן.  שמחה  ר'  של  בניהולו  החדר 

הפקות; צילום: ישראל ברדוגו.

שנה לצבאות ה' בביתר
כמאה ילדים השתתפו בכנס ציון שנה לצבאות ה' בת"ת 
תפארת מנחם ביתר בראשות התל' שמואל רייניץ שי' ביום 

חמישי י"ב תמוז.

בין  הארגון  למשתתפי  פרסים  וחולקו  הוגרלו  בכנס 
ספרים.  הרבה  ועוד  ערוך,  שולחן  אופניים,  הוגרלו  הפרסים 
וערבית  מנחה   – למשתתפים  תשורות  חולקו  הכינוס  בסוף 

עם הקדשה של צבאות ה'.

תוכן  ורבי  חסידיים  שיעורים  השנה  הפעיל  ה'  צבאות 
לתלמידי התלמוד תורה בהפסקות בארבעה כיתות. ובעז"ה 
תורה  התלמוד  כיתות  בכל  תתפרס  הפעילות  הבאה  בשנה 

לנח"ר הרבי מה"מ ולזירוז הגאולה. 

ברוך דיין האמת: ר' צבי בינהקר ע"ה
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של ר' צבי בינהקר 
היה  קשה.  ממחלה  שסבל  לאחר   ,59 בן  והוא  מחיפה,  ע"ה 
גת  קרית  תמימים  תומכי  בישיבת  הראשונים  מהתלמידים 
אשה  אחריו  הותיר  בחיפה.  חב"ד  הכנסת  בית  וממתפללי 
"הקיצו  הייעוד  יקויים  ומיד  שתיכף  ויה"ר  ונכדים.  ילדים 

ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.
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נולדו במזל"ט
בונראדל,  לוי  ר'  למשפחת   •
להולדת   – פלורידה  אוונטורה, 

הבן.

בלוי,  שמשון  ר'  למשפחת   •
נחלת הר חב"ד – להולדת הבן; 
מנחם  ר'  משפחת  ולזקניהם 
חב"ד;  הר  נחלת  בלוי,  חבקוק 
רחובות-מזכרת  פרץ,  משפחת 

בתיה.

• למשפחת ר' ירדן בלומשטיין, 
 – פלורידה  ביטש,  מיאמי 

להולדת הבן.

בס,  צבי  ר'  למשפחת   •
להולדת   – אייווה  פוסטוויל, 
ר'  משפחת  ולזקניהם  הבן; 
משפחת  כרמיאל;  בס,  אפרים 
נחלת  הולצברג,  לאה  ר' 
קליין,  משפחת  חב"ד;  הר 

פוסטוויל, אייווה.

ברקוביץ,  יוסף  ר'  למשפחת   •
 – פלורידה  ביטש,  מיאמי 

להולדת הבן.

• למשפחת ר' שניאור גולדנברג, 
להולדת   – אייווה  פוסטוויל, 

הבן.

• למשפחת ר' ראובן גולדשטיין, 
הבן  להולדת   – שבע  באר 

שניאור זלמן.

היילנד  וולף,  אלי  ר'  למשפחת   •
להולדת   – פלורידה  לאטקעס, 

הבן.

• למשפחת ר' יוסף יצחק ויינר, 
הבן  להולדת   – אפרים  מעלה 
ר'  משפחת  ולזקניהם  שמואל; 

ויינר,  ירושלים; משה 

ויינר,  זלמן  אברהם  ר'  משפחת 
אברהם  ר'  ומשפחת  ירושלים; 

שיימוס, ירושלים.

פישל  אפרים  ר'  למשפחת   •
להולדת   – רחובות  חרמ"ץ, 
ר'  משפחת  ולזקניהם  הבן; 
חרמ"ץ,  פלטיאל  דוד  שמואל 
פתח תקווה; משפחת ר' ישראל 
חב"ד;  כפר  גרינוולד,  יעקב 
משפחת ר' מרדכי צבי גרינוולד, 
קלמן  ר'  משפחת  חב"ד;  כפר 

שמולביץ, ירושלים.

מאסלס,  אהרן  ר'  למשפחת   •
קראון הייטס – להולדת הבן.

מוצ'ניק,  יואל  ר'  למשפחת   •
להולדת   – קליפורניה  קמרילו, 

הבן.

• למשפחת ר' אלחנן דב מרוזוב, 
הבן;  להולדת   – חב"ד  כפר 
יהודית  שפרה  מרת  ולזקניהם 
מרוזוב-גולומבוביץ, כפר חב"ד; 

מרת בלה גורביץ, כפר חב"ד.

כפר  נוימן,  חיים  ר'  למשפחת   •
חב"ד – להולדת הבן; ולזקניהם 
כפר  נוימן,  שמעון  ר'  משפחת 
מנחם  ר'  משפחת  ב';  חב"ד 

ליסטוונד, נוף איילון.

פגוט,  משה  ר'  למשפחת   •
הבן;  להולדת   – חב"ד  כפר 
יעקב  ר'  משפחת  ולזקניהם 
פגוט, קרית ים; משפחת ר' צבי 

הירש מיידנצ'יק, כפר חב"ד.

פוליאגר,  נחום  ר'  למשפחת   •
קראון הייטס – להולדת הבן.

פרידמן,  מנחם  ר'  למשפחת   •
הבן;  להולדת   – חב"ד  כפר 
יעקב  ר'  משפחת  ולזקניהם 
ר'  משפחת  ירושלים;  פרידמן, 

אברהם גד ונקרט, בת עין.

נחום  ר'  למשפחת   •
זאב  גבעת  פרידמן, 
הבן;  להולדת   –
ר'  משפחת  ולזקניהם 

איילון;  נוף  פרידמן,  אלכסנדר 
משפחת ר' דוד בועז, גבעת זאב.

קסלסי,  הלל  ר'  למשפחת   •
קרית אתא – להולדת הבן.

ראבין,  משה  ר'  למשפחת   •
קיידרהורסט – להולדת הבן.

ריפקין,  עקיבא  ר'  למשפחת   •
הבן;  להולדת   – עילית  ביתר 
ברוך  ר'  משפחת  ולזקניהם 
משפחת  ירושלים;  ריפקין, 
טננבוים,  מענדל  מנחם  ר' 
נחום  ר'  משפחת  ירושלים; 

מרגליות, ירושלים.

זלמן  שניאור  ר'  למשפחת   •
אד"ש  כ"ק  שליח  שניאורסון, 
אוקראינה  רובנא,  מה"מ 
ולזקניהם  הבן;  להולדת   –
שלמה  ראובן  ר'  משפחת 
משפחת  ירושלים;  שניאורסון, 
מענדל  מנחם  שמואל  ר' 
מרת  ירושלים;  שניאורסון, 
חב"ד;  כפר  גרשוביץ,  בתיה 
רייניץ,  יעקב  מנחם  ר'  משפחת 

לוד.

•

מענדל  מנחם  ר'  למשפחת   •
הבת;  להולדת   – צרפת  אלימי, 
אלימי,  משפחת  ולזקניהם 
צרפת; משפחת ר' דוד בוקובזה, 

כפר חב"ד.

גדעוני,  דביר  ר'  למשפחת   •
רחובות – להולדת הבת.

שניאור  שמעון  ר'  למשפחת   •
הייטס  קראון  גרוזמן,  זלמן 
התאומות;  הבנות  להולדת   –
ולזקניהם משפחת ר' דב גרוזמן, 
וינה,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח 
מאיר  ר'  משפחת  אוסטריה; 
צבי גרוזמן, כפר חב"ד; משפחת 
אייזנבאך,  לייב  שלום  ר' 
משפחת  קנדה;  מונטריאול, 
לבקובסקי,  זלמן  שניאור  הרב 
קראון   ,770 המרכזית  תות"ל 

הייטס.

גרינברג,  יוסף  ר'  למשפחת   •
קראון הייטס – להולדת הבת.

• למשפחת ר' לוי וואגעל, קראון 
הייטס – להולדת הבת.

זלמן  שניאור  ר'  למשפחת   •
מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח  זקלס, 
נובוסיבירסק, רוסיה – להולדת 
ר'  משפחת  ולזקניהם  הבת; 
הר  נחלת  זקלס,  יצחק  יוסף 
חב"ד; משפחת ר' יעקב פרידמן, 

ירושלים.

טייכמן,  שמואל  ר'  למשפחת   •
להולדת   – חב"ד  הר  נחלת 
ר'  משפחת  ולזקניהם  הבת; 
משה אהרן טייכמן, כפר חב"ד; 
לוין,  הלוי  אריה  ר'  משפחת 

משפיע קהילת חב"ד רחובות.

זלמן  שניאור  ר'  למשפחת   •
הכהן כהן, כפר חב"ד – להולדת 
הרב  משפחת  ולזקניהם  הבת; 
רב  כהן,  הכהן  לעמיל  אשר 
עילית;  ביתר  חב"ד  קהילת 
לבנוני,  יעקב  מאיר  ר'  משפחת 
ישראל  ר'  משפחת  חב"ד;  כפר 
דב לבנוני, ירושלים; משפחת ר' 

משה אהרן טייכמן, כפר חב"ד.

מונדשיין,  הלל  ר'  למשפחת   •
הבת;  להולדת   – חב"ד  כפר 
יהושע  ר'  משפחת  ולזקניהם 
צביה  מרת  ירושלים;  מונדשיין, 
ברוומן, כפר חב"ד; מרת אסתר 

ליפשיץ, בני ברק.

מוסקוביץ,  זעליג  ר'  למשפחת   •
להולדת   – אילנוי  נורסברוק, 

הבת.

מענדל  מנחם  ר'  למשפחת   •
הלוי סגל, ג'ורג' טאון – להולדת 
ר'  משפחת  ולזקניהם  הבת; 
חב"ד;  כפר  סגל,  הלוי  יהושע 
הלוי  זלמן  מרדכי  ר'  משפחת 
ר'  משפחת  ירושלים;  סגל, 

אברהם הולצברג, ג'ורג טאון.

זלמן  שניאור  ר'  למשפחת   •
כ"ק  שליח  סגל,  הלוי  משה 
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אזרביידז'אן  מה"מ  אד"ש 
ולזקניהם  הבת;  להולדת   –
הלוי  יצחק  יוסף  ר'  משפחת 
חב"ד  בישיבת  משפיע  סגל, 
משפחת  העמק;  מגדל  תות"ל 
נחלת  פרנקל,  חיים  שמואל  ר' 

הר חב"ד

הגיעו למצוות
וולנר,   אלאור  ר'  למשפחת   •
הבן  להגיע   – לציון  ראשון 
למצוות;  מענדל  מנחם  הת' 
אלתר  ר'  משפחת  ולזקניהם 
מרת  ברק;  בני  וולנר,  שמואל 

חיה ליפסקר, ראשון לציון.

חיון,   מכלוף  ר'  למשפחת   •
להגיע   – חב"ד  הר  נחלת 
זלמן  שניאור  איתן  הת'  הבן 

למצוות.

באו בקשרי שידוכין
הכהן  יהושע  ר'  למשפחת   •  
הבן  לבוא   – ברק  בני  גרוס, 
בקשרי  הכהן  אברהם  הת' 
למשפחת  מרים  עב"ג  שידוכין 
נפתלין, ירושלים; ולזקניהם; 

מרת נחמה נפתלין, בני ברק.

מלבורן,  גרליק,  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – אוסטרליה 
עב"ג  שידוכין  בקשרי  שלום 

ריידער,  למשפחת  מושקא 
לונדון, אנגליה.

אברהם  ר'  למשפחת   •
הולצברג, גבאי ביהכנ"ס 770, 
הבן  לבוא   – הייטס  קראון 
שידוכין  בקשרי  משה  הת' 
למשפחת  לאה  דבורה  עב"ג 
מונטריאול,  באנון,  הרב 

קנדה.

הרשקוביץ,  למשפחת   •
הבן  לבוא   – הייטס  קראון 
שידוכין  בקשרי  מרדכי  הת' 
למשפחת  מוסיא  חיה  עב"ג 
פארק,  אוהק  נירנברג, 

מישיגן.

שיקגו,  וולף,  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – אילנוי 
עב"ג  שידוכין  בקשרי  מענדל 
סעדון,  למשפחת   שמחה 

מרסילס, צרפת.

• למשפחת ויינר, מגדל העמק 
מיכאל  הת'  הבן  לבוא   –
מושקא  עב"ג  שידוכין  בקשרי 
חב"ד  כפר  שוחט,  למשפחת 

ב'.

זלמן  ישעיהו  ר'  למשפחת   •
לבוא   – ירושלים  זייבלד, 
בקשרי  יצחק  יוסף  הת'  הבן 
רבקה  צ'רי  עב"ג  שידוכין 
פינסון,  תנחום  ר'  למשפחת 

כפר חב"ד.

חסין,  חיים  ר'  למשפחת   •
מרדכי  הת'  הבן  לבוא   – עכו 
יהודית  עב"ג  שידוכין  בקשרי 
למשפחת צינמון, ביתר עילית.

יחזקאל,  משה  ר'  למשפחת   •
אסף  הת'  הבן  לבוא   – חולון 
עב"ג  שידוכין  בקשרי  יוסף 
ר'  למשפחת  צופית  הילה 

יוסף אשכולי, רמת רחל.

הייבן  ניו  לויטין,  למשפחת   •
אברהם  הת'  הבן  לבוא   –
יהודית  עב"ג  שידוכין  בקשרי 
למשפחת דיסקין, יוהנסבורג, 

דרום אפריקה.

נידיטש,  למשפחת   •
לבוא   – פנסלבניה  פיטסבורג, 
הבן הת' יוחנן בקשרי שידוכין 
מרכוס,  למשפחת  פיה  עב"ג 

פיצבורג, פנסלבניה.

לוס-אנג'לס,  נתי,  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – קליפורניה 
עב"ג  שידוכין  בקשרי  יצחק 
טבק,  למשפחת  דניאלה 

איריין, קליפורניה.

מלבורן,  סבח,  למשפחת   •
הת'  הבן  לבוא   – אוסטרליה 
עב"ג  שידוכין  בקשרי  מנחם 
ניאזוב,  למשפחת  בתיה 

מנצ'סטר, אנגליה.

• למשפחת ר' שלמה קרליבך, 
הבן  לבוא   – הייטס  קראון 
שידוכין  בקשרי  אפרים  הת' 
ליברמן,  למשפחת  שרה  עב"ג 

לונדון, אנגליה.

 – צפת  רובינסון,  למשפחת   •
בקשרי  יואב  הת'  הבן  לבוא 
דינה  נחמה  עב"ג  שידוכין 
מיכאל  דוד  ר'  למשפחת 

וולפסון, כפר חב"ד.

הכהן  יוסף  ר'  למשפחת   •
אלטע  מכון  מנהל  רוזנפלד, 

געצל  הת'  הבן  לבוא   – צפת 
עב"ג  שידוכין  בקשרי  הכהן 
מנחם  ר'  למשפחת  מושקא 
לוס  לבקובסקי,  מענדל 
קליפורניה;  אנג'לס, 
ר'  משפחת  ולזקניהם 
הכהן  יצחק  אברהם 
פארק;  בורו  רוזנפלד, 
משפחת ר' אברהם אהרון 

בורו  רובשקין, 
פארק.

chsidim@gmail.com
kgsfubho _ akju nhhk:

Open till 

9:30PM
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>>> עמוד 6  (ע"פ לקו"ש חכ"ג ע' 214)

ב"ה

22

44

99

296296

העלון
 לילדי אנ"ש

משיח יום יום

סיפור בהמשכים

חיילים בהפסקה

חּו"ל יָמה בְּ ְמשִׂ

כל ההתחלות קשות

מה דעתכם?

ּכּול.  ל ָהָאב ַהשַּׁ לּו ֵמֵעיָניו שֶׁ ָמעוֹת רוְֹתחוֹת ִהְתגְַּלגְּ דְּ

קּול ִלְכֵאב  ֵרָדה, שָׁ ֵאב ַהפְּ ַחיִּים, ַאְך כְּ נוֹ ְיִחידוֹ ֲעַדִין בַּ בְּ

ָהָאב  רּוַע ִמזֶּה. ַהּנוָֹרא ִמּכֹל הּוא, שֶׁ ֶות, ְואּוַלי ַאף גָּ ַהמָּ

ַהּלֹא  ְלֵעֶבר  ְוָהָאהּוב  ָטן  ַהקָּ נוֹ  בְּ ֶאת  ַח  לֵּ שִׁ ָיָדיו  מוֹ  בְּ

ּוָמָרה,  ה  ֲאֻרכָּ ֶדֶרְך  בְּ ְלַבּדוֹ  ו  ַעְכשָׁ צוֵֹעד  ן  ַהבֵּ נוָֹדע. 

ָלאוֹת  ַהתְּ ֶאת  ְוִיְרֶאה  ן,  ַהבֵּ ַעל  ֵמָרחוֹק  יט  ַיבִּ ְוָהָאב 

הּוא עוֵֹבר. ֶבל שֶׁ ְוַהסֵּ

ל  שֶׁ ִלּבוֹ  ָאנוִֹניִמי.  ב  ִמְכתָּ ָהָאב  ֶאל  יַע  ִהגִּ ֶאָחד  יוֹם 

הּו ָקרוֹב ְמאוֹד  ישֶׁ יַע ִממִּ ב ַמגִּ ְכתָּ ַהמִּ שֶׁ א לוֹ  ָהָאב ִנבֵּ

ְמַעט,  רוֲֹעדוֹת  ָיַדִים  בְּ ב  ְכתָּ ַהמִּ ֶאת  ַתח  פָּ הּוא  ֵאָליו. 

ְוֵהֵחל ִלְקרֹא:

ֵרָדה.  ֶרת ִהיא ַהפְּ ה ְמַיסֶּ מָּ א ַהיָָּקר! יוֵֹדַע ֲאִני כַּ "ְלַאבָּ

א  ַאבָּ ָאָגה,  דְּ ַאל  ַאְך  שׂוֹא.  ִמנְּ ה  ָקשֶׁ אי  ַודַּ בְּ ֵאְבָך  כְּ

ָהֶעֶצב  ֶאת  ְוָגֵרׁש  ֵמֵעיֶניָך  ְמָעה  ַהדִּ ֶאת  ְמֵחה  ָאהּוב. 

ׁשּוב  ִנְהֶיה  ּבוֹ  ַהּיוֹם  ָקרוֹב  י  כִּ א,  ַאבָּ ִהְתעוֵֹדד  ָך.  בְּ ִמלִּ

ָחְלפּו, ִיְתּפוֵֹגג ֶאל מּול  ים שֶׁ שִׁ ו, ְוִזְכרוֹן ַהיִָּמים ַהקָּ ַיְחדָּ

ְנָך ָהאוֵֹהב." ָך, בִּ לְּ ְתַלֶהֶטת. שֶׁ ְמָחה ַהמִּ ַהשִּׂ

ב, ְוִדְבֵרי  ְכתָּ ׁש, ָקָרא ׁשּוב ְוׁשּוב ֶאת ַהמִּ ֻרגָּ ְוָהָאב ַהמְּ

ִחיָּה. ל תְּ ַטל שֶׁ נוֹ ֶהֱחיּו אוֹתוֹ בְּ ל בְּ ַהנֶָּחָמה שֶׁ

ָהָאב ַהגָּדוֹל ְוֶהָחָזק  ְמקוֹם שֶׁ ִנְרֶאה ְקָצת מּוָזר, לֹא? בִּ

ָטן ְמעוֵֹדד ֶאת ָאִביו... ן ַהקָּ ָטן, ַהבֵּ נוֹ ַהקָּ ְיַנֵחם ֶאת בְּ

ים. ֲאַנְחנּו עוֹשִׂ ִדּיּוק ַמה שֶּׁ ֶזה בְּ

ל  כָּ ִפי  בְּ ִנְקָרא  ת  בָּ ַהשַּׁ ְמָבְרִכים  ָאנּו  אוֹתוֹ  ַהחֶֹדׁש 

רּוְך-הּוא.  דוֹׁש-בָּ ַהקָּ הּוא  ָהָאב  ְמַנֵחם-ָאב.  ָרֵאל:  ִישְׂ

ְמַנֵחם  א  ֶאלָּ ְמַנֵחם,  ָאב  ִנְקָרא  לֹא  ַהחֶֹדׁש  ֵלב:  ימּו  שִׂ

ְבָיכוֹל, ֶאת ָהָאב, ָאִבינּו  לוַֹמר: ֲאַנְחנּו ְמַנֲחִמים, כִּ ָאב. כְּ

ֵאב ַהגָּלּות.  ְצַטֵער ְוכוֵֹאב ֶאת כְּ מִּ ַמִים, שֶׁ שָּׁ בַּ שֶׁ

רּוְך-הּוא? ֲהֵרי  דוֹׁש-בָּ יְּהּוִדי ְמַנֵחם ֶאת ַהקָּ ֵכן שֶׁ ֵאיְך ִיתָּ

ל, ְוָאנּו ּכֹה ְקַטנִּים  ה' הּוא ּבוֵֹרא ָהעוָֹלם ְוכֹחוֹ לֹא ֻמְגבָּ

ַמִים? שָּׁ בַּ ים. ֵאיְך נּוַכל ְלַנֵחם ֶאת ָאִבינּו שֶׁ שִׁ ְוַחלָּ

ִליָט"א: י שְׁ יר ָהַרבִּ ַמְסבִּ

רּוׁש  ַהפֵּ ָהָאב".  ִמּכַֹח  ן  ַהבֵּ ּכַֹח  "ָיֶפה  ָמָרא:  גְּ בַּ ֶנֱאַמר 

ָלָאב.  ר  ֵמֲאשֶׁ יוֵֹתר  ָחָזק  ּכַֹח  ֵיׁש  ן  בֵּ לַּ שֶׁ הּוא,  ׁשּוט  ַהפָּ

יַע  ן' – ִמנִַּין ַמגִּ רּוׁש ַהֲחִסיִדי אוֵֹמר: 'ָיֶפה ּכַֹח ַהבֵּ ַאְך ַהפֵּ

ָהָאב.  ל  שֶׁ ִמּכֹחוֹ  ָהָאב' –  'ִמּכַֹח  ן?  ַהבֵּ ל  שֶׁ ֶהָחָזק  ּכֹחוֹ 

יוֵֹתר  גָּדוֹל  ן  ַהבֵּ ל  שֶׁ ּכֹחוֹ  ָאֵכן,  ְנכוִֹנים.  ים  רּושִׁ ַהפֵּ ֵני  שְׁ

ן ָחָזק יוֵֹתר ֵמָהָאב,  ַהבֵּ ה שֶׁ ִמּכַֹח ָהָאב, ַאְך ֶעֶצם ָהֻעְבדָּ

ל ָהָאב. ִניִמּיּותוֹ שֶׁ יָעה ִמפְּ ַמגִּ

ַמִים  שָּׁ בַּ שֶׁ ֵמָאִבינּו  יוֵֹתר  ֲחָזִקים  ֲאַנְחנּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ

ל  שֶׁ ָהֵאיְנסוִֹפי  ִמּכֹחוֹ  יַע  ַמגִּ ַעְצמוֹ  ֶזה  אוֹתוֹ,  ּוְמַנֲחִמים 

ַמִים ְמַגלֶּה ָלנּו ַאֲהָבה ֲעצּוָמה  שָּׁ בַּ ּבוֵֹרא עוָֹלם. ָאִבינּו שֶׁ

ּנּו  ְבָיכוֹל, יוֵֹתר ֲחָזִקים ִממֶּ ְונוֵֹתן ָלנּו ֶאת ַהּכַֹח ִלְהיוֹת, כִּ

ּוְלַנֵחם אוֹתוֹ.

ר הּוא רוֶֹאה  ֲאשֶׁ ל ָאִבינּו ִהיא, כַּ ית שֶׁ ַהנֶָּחָמה ָהֲאִמתִּ

ִית ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ִהְלכוֹת  ִבְנַין ַהבַּ ִקים בְּ אוָֹתנּו ִמְתַעסְּ

ַעל  ּוִמְצַטֵער  ִמְתַנֵחם  הּוא  ְוָכְך  ִחיָרה,  ית-ַהבְּ בֵּ

יֵֵּרד  שֶׁ י  ִלישִׁ ַהשְּׁ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ֶאת  ּובוֶֹנה  ַהגָּלּות, 

ׁש. ָקרוֹב ַממָּ ַמִים בְּ ִמשָּׁ

         

                 ערש"ק  פרשת מסעי
כ"ז תמוז ה'תשע"א 
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חּו"ל יָמה בְּ חּו"לְמשִׂ יָמה בְּ ְמשִׂ

מאת: ד. חיים

ֳהַרִים,  ַאַחר-ַהּצָ עּור  ׁשִ ֶאת  ַוְרץ  ׁשְ ַהּמֹוֶרה  ַתח  ּפָ ְיָקִרים",  "ְיָלִדים 

ַתְלמּוד  ּבְ בֹוהֹות  ַהּגְ ּתֹות  ַהּכִ ַיְלֵדי  ָנה,  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ָלֶכם  ר  ְלַבּשֵׂ רֹוֶצה  "ֲאִני 

יף"!  ... ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש"! "ֵיׁש"! "ֵאיֶזה ּכֵ עּו ְלֶקעְמּפְ ּבְ נּו ִיּסְ ּלָ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ה.  ּתָ ַלּכִ ֲחֵבַרי  ל  ִמּכָ ֲעלּות  ִהְתּפָ ְקִריאֹות  ְמעּו  ִנׁשְ "ַוואּו"! 

ים ַעד ְמאֹוד. ׁשִ ִנְרּגָ

ָרֵאל, ֶזה ַרְעיֹון  ֵלִמים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ בּוַעִים ׁשְ ֲארּו ְלַעְצְמֶכם: ִלְנֹסַע ִלׁשְ ּתָ

ֹחִרים,  ׁשְ ַהּסּוִגים:  ל  ִמּכָ ּגֹוִיים  ִעם  ַאַחת  כּוָנה  ׁשְ ּבִ ִרים  ּגָ ֲאַנְחנּו  יר!  ַאּדִ

ְלַהֲעִריְך  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ְוָלֵכן  ים,  ְצֻהּבִ ְקָצת  ֲאִפּלּו  ְוִלְפָעִמים  ְלָבִנים, 

ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲאִויַרת  ּבַ ְיהּוִדים,  ין  ּבֵ ַרק  ָלגּור  כּות  ַהּזְ ֶאת  ֱאֶמת  ּבֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ

ֶהן  ָעִמים ּבָ ַאַחת ֵמַהּפְ ְרָתה ִלי ָלַאֲחרֹוָנה, ּבְ ּקָ יזֹוָדה ׁשֶ ֶאּפִ ר ּבְ ֲאִני ִנְזּכָ

יְמֶק'ה  י ִעם ֲחֵבִרי ַחּיִ ְבּתִ ין. ָיׁשַ ִפּלִ ית ְלִמְבַצע ּתְ ְחּתִ ֶבת ַהּתַ ַרּכֶ י ּבָ ָנַסְעּתִ

ּלֹא  ׁשֶ ינֹוִני  ּבֵ ָזָקן  ַעל  ּבַ ָאָדם  ּבְ י  ִהְבַחְנּתִ ּוִפְתאֹום  ח  ֻרּוָ ַהּמְ ב  ַהּמֹוׁשָ ַעל 

י  ִלים ָזָקן ַלֲהָנָאָתם. ָאַמְרּתִ ַגּדְ ּמְ ה. ֶזהּו ַמְרֶאה ָאְפָיִני ְלגֹוִיים ׁשֶ ּפָ ָחַבׁש ּכִ

ם  ׁשָ ַההּוא  ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ "ֵהי,  ָהִעְבִרית:  ָפה  ּשָׂ ּבַ קֹול  ּבְ יְמֶק'ה  ְלַחּיִ

הּוא ְיהּוִדי  טּוִחים ׁשֶ ָאֶרץ ָהיּו ּבְ ּבָ ֹמאל, הּוא לֹא ְמָתֵאר ְלַעְצמֹו ׁשֶ ִמּשְׂ

ין"...  ִפּלִ יִעים לֹו ְלָהִניַח ּתְ ְוָהיּו ַמּצִ

הּו ּפֹוֶנה ֵאַלי:  י ִמיׁשֶ ַמְעּתִ ְתאֹום ׁשָ ְטנּו ּבֹו ְוִצְחַקְקנּו, ַאְך ּפִ ֵנינּו ִהּבַ ׁשְ

י.  ִנְדַהְמּתִ ין"?  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ְיהּוִדי.  ֲאִני  ֵסֶדר,  ּבְ "ֶזה 

י  ּתֵ ֶאָחד ִמּבָ הּותֹו ּבְ ַמֲהַלְך ׁשְ ּבְ הּוא ְיהּוִדי ּדֹוֵבר-ִעְבִרית ׁשֶ ֵרר ָלנּו ׁשֶ ִהְתּבָ

ה  ּפָ ה לֹו ַלְחּבֹׁש ּכִ ֲעַדִין ָקׁשֶ ל ָזָקן, ַלְמרֹות ׁשֶ עֹוָלם ֶהְחִליט ְלַגּדֵ "ד ּבָ ַחּבַ

ְקִביעּות. ּבִ

יבּות  ַהֲחׁשִ "ַמִהי  ַאל:  ְוׁשָ ֵאַלי  ָנה  ּפָ הּוא  ין  ִפּלִ ּתְ לֹו  ֵהַנְחנּו  ׁשֶ ְלַאַחר 

יַח.  ׁשִ יַאת ַהּמָ י ֶאת ּבִ ַרְבּתִ ּקֵ ין"? ֹקֶדם ָאַמְרּתָ ִלי ׁשֶ ִפּלִ ְלָהִניַח ּתְ דֹוָלה ּבִ ַהּגְ

ְהֶיה, ְיכֹוָלה ְלחֹוֵלל ִמְפֶנה  ּתִ ָכל ׁשֶ ה ַאַחת, ֲחׁשּוָבה ּכְ ֻעּלָ ֱאֶמת ּפְ ַהִאם ּבֶ

ל ָהעֹוָלם"? ֵבי ּכָ יַע ַעל יֹוׁשְ ּפִ ׁשְ ּיַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ָרָמִטי ּכָ ּדְ

ֶנת ִלְמִדיָדה  ה רּוָחִנית לֹא ִנּתֶ ֻעּלָ ל ּפְ יבּוָתּה ׁשֶ ֲחׁשִ י לֹו ׁשֶ ְרּתִ ד ִהְסּבַ ִמּיָ

ף ּוְלָהִביא  ם ִמְצָוה ַאַחת ְיכֹוָלה ְלַהְכִריַע ֶאת ַהּכַ ים ְוָלֵכן, ּגַ ִמּיִ ׁשְ ֵכִלים ּגַ ּבְ

יַח ַנאּו', ַאְך ָהֱאֶמת  ִחּיּוְך ּוְבִאחּוֵלי 'ָמׁשִ לֹום ּבְ ֵלָמה. ִנְפַרְדנּו ְלׁשָ ה ׁשְ ֻאּלָ ּגְ

י ְלַעְצִמי  ְבּתִ ם ֶאְצִלי. ָחׁשַ ֵאָלה ּגַ ִמיָהתֹו עֹוְרָרה ׁשְ י ּתְ ֵסֶתר ִלּבִ ּבְ ִהיא ׁשֶ

ׁשּוָבה ְיסֹוִדית יֹוֵתר. ָעַלי ְלָבֵרר ּתְ ׁשֶ

אּוַכל  ֵדי ׁשֶ ָרֵאל. ּכְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ָלנּו ּבְ ַצּפֶ ּמְ עְמּפְ ׁשֶ ְגָרה ְוַלּקֶ ִ י ַלּשׁ ָחַזְרּתִ

ִהְתַנֲהגּוִתי  ְלמּוד-ּתֹוָרה ׁשֶ ַגן ְמַנֵהל ַהּתַ ּור ִמּסְ יג ִאּשׁ ִלְנֹסַע ָהָיה ָעַלי ְלַהּשִׂ

יֹוְצֵאי  ַמַעת  ִמׁשְ ִמְקֵרי  ְללֹא  ֶנת  ִמְצַטּיֶ ָהְיָתה  ָהַאֲחרֹוָנה  ָנה  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ּדֶֹפן.

ן  ְלִמיד ִמְצַטּיֵ ִמיד ָהִייִתי ּתַ ּלֹא ּתָ ְפֵניֶכם ׁשֶ אן ָעַלי ַלְחׂשֹף ּבִ ְלַצֲעִרי, ּכָ

ָנה ָהִראׁשֹוָנה ָהִייִתי ׁשֹוָבב לֹא ָקָטן. ְלֻדְגָמא:  ָ ַמֲחִצית ַהּשׁ ו. ּבְ מֹו ַעְכׁשָ ּכְ

ַאַחד  י ׁשֶ ַאְגּתִ יב, ַאְך ֹקֶדם ָלֵכן ּדָ ֵקט ּוַמְקׁשִ י ׁשָ ְבּתִ עּור ָיׁשַ ִ ַמֲהַלְך ַהּשׁ ּבְ

אֹותֹו  ָיִטיס  עּור  ִ ַהּשׁ ּוְבֶאְמַצע  ָיר  ִמּנְ ל  ְמֻקּפָ ָמטֹוס  ל  ְיַקּבֵ ְלִמיִדים  ַהּתַ

ה  ּתָ ֲחַלל ַהּכִ טֹוס ּבַ עֹוף ַהּמָ ּמְ ם ְיכֹוִלים ְלָתֵאר ְלַעְצְמֶכם ׁשֶ ֲאִויר... ַאּתֶ ּבָ

ּמּוָבן:  י ְלָכל ָהִעְנָין? ּכַ ּלִ ר ׁשֶ ׁשֶ ְלִמיִדים. ַמה ַהּקֶ ל ַהּתַ ַרם ְלִרּכּוז ׁשֶ לֹא ּתָ

י... ַמְעּתִ לֹא ָרִאיִתי ְולֹא ׁשָ

ֵאּלּו ֵמֲאחֹוֵרי  ּכָ ֲעָסִקים ׁשֶ ה ּבָ ֲחׁשָ ִדי ּבָ ּיָ ַהּמֹוֶרה ָהָיה ָחָכם ְוהּוא ֵהִבין ׁשֶ

ִלְסַגן  י  ַלְחּתִ ִנׁשְ דֹוָתיו.  ַחׁשְ ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ה  ָ ִהְתַקּשׁ הּוא  ַאְך  ָלִעים,  ַהּקְ

כ"ז תמוז ה'תשע"א

יבּות  ַהֲחׁשִ ַמִהי 

יַח.  ׁשִ יַאת ַהּמָ  ּבִ

ה ְלחֹוֵלל ִמְפֶנה 

ֶנת ִלְמִדיָדה  א ִנּתֶ

ף ּוְלָהִביא  את ַהּכַ

ַנאּו', ַאְך ָהֱאֶמת 

י ְלַעְצִמי  ְבּתִ ָחׁשַ

אּוַכל  ֵדי ׁשֶ אל. ּכְ

ִהְתַנֲהגּוִתי  ָרה ׁשֶ

יֹוְצֵאי  ַמַעת  ִמׁשְ

ן  ְלִמיד ִמְצַטּיֵ  ּתַ

א ָקָטן. ְלֻדְגָמא: 

ַאַחד  י ׁשֶ ַאְגּתִ  ּדָ

אֹותֹו  ָיִטיס  עּור 

ה  ּתָ ֲחַלל ַהּכִ וס ּבַ

ּמּוָבן:   ָהִעְנָין? ּכַ

ֵאּלּו ֵמֲאחֹוֵרי  ֶשּכָ

ִלְסַגן  י  ַלְחּתִ ִנׁשְ  
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75 גליון מס' 797~ 

איור: רחליהודית

ְטָענֹות  ּבִ ֵמֹעֶנׁש  ק  ְלִהְתַחּמֵ י  ִהְצַלְחּתִ ָלרֹב  ַאְך  ַרּבֹות,  ָעִמים  ּפְ ַנֵהל  ַהּמְ

ה ַוֲאֵחרֹות. ֵאּלֶ ּכָ

י  יִתי ְלַגְמֵרי. ֵהַבְנּתִ ּנֵ ּתַ י ֶאת ַעְצִמי' ְוִהׁשְ ַפְסּתִ ַמן ָחַלף ְויֹום ֶאָחד 'ּתָ ַהּזְ

יַח  ִמים', ָמׁשִ מֹו 'ּתָ ַרְסִטי ְוַאְתִחיל ְלִהְתַנֵהג ּכְ ּנּוי ּדְ ה ׁשִ ִאם לֹא ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ

ב  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ ה  ֶ ֶאְתַקּשׁ ם  ּגַ ְלָכךְ,  נֹוָסף  ּבְ מּוָכן...  לֹא  אֹוִתי  ְוִיְתּפֹס  יַע  ַיּגִ

ְפִסיד ִיְהֶיה ֲאִני. ּיַ ִחיד ׁשֶ ה ְוַהּיָ יָבה ְקַטּנָ יׁשִ ּבִ

ּור  ּנּו ִאּשׁ ל ִמּמֶ ַנֵהל ּוְלַקּבֵ ל ְסַגן ַהּמְ ָרדֹו ׁשֶ ֵנס ְלִמׂשְ ֵעת ָהָיה ָעַלי ְלִהּכָ ּכָ

יַע  ִצְבאֹות ה', ּוַמּגִ ל ּבְ ְתִאים ְלַחּיָ ּמַ ִפי ׁשֶ ָנה ּכְ ָ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ י ּבְ ִהְתַנַהְגּתִ ׁשֶ

ַעְצְמֶכם  ּבְ ְמִביִנים  אי  ַוּדַ ּבְ ם  ַאּתֶ ַהּקֶֹדׁש.  ְלֶאֶרץ  עְמּפְ  ַהּקֶ ִעם  ִלְנֹסַע  ִלי 

ְך  ּכָ ל  ּכָ ֲאִני  לֹו  ּור  ָהִאּשׁ ׁשֶ ֵהיֵטב  י  ָיַדְעּתִ ַרב.  ָהָיה  י  ּבִ ָאַחז  ׁשֶ ַתח  ַהּמֶ ׁשֶ

יַע ִלי. ה - לֹא ַמּגִ ְמַצּפֶ

ֶצה, ֲאָבל  ֶצה ֶאל ַהּקָ ְך ֵמַהּקָ יִתי ַמְהּפָ י ַוֲאִפּלּו ָעׂשִ ְרּתִ ּפַ ּתַ ִהׁשְ ָנכֹון ׁשֶ

ָנה ְולֹא  ָ ל ַהּשׁ ְכִריַע ׁשֶ ֶחְלָקּה ַהּמַ ל ִהְתַנֲהגּוִתי ּבְ ּוָמּה ׁשֶ ָרה ִרּשׁ ֲעַדִין ִנּכְ

ַטח לֹא ַעל  ָאֶרץ. ּבֶ עְמּפְ ּבָ מֹו ְנִסיָעה ַלּקֶ ְך ּכְ ל ּכָ דֹול ּכָ ָרס ּגָ יַע ִלי ּפְ ַמּגִ

הּו'  ְלִמיׁשֶ טֹוָבה  יִתי  ָעׂשִ 'ׁשֶ ֶזה 

ְתִאים  ּמַ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלִהְתַנֵהג  י  ְוִהְתַחְלּתִ

ַלֲעׂשֹות  ִלי  ּבְ ֲחִסיִדי  ְלֶיֶלד 

ֻטּיֹות... ׁשְ

ָכל  יִתי ּבְ ַאְך ַאֲחֵרי ַהּכֹל - ֲעַדִין ִקּוִ

ְכָסף.  ּור ַהּנִ ל ֶאת ָהִאּשׁ ֲאַקּבֵ ְמאֹוִדי ׁשֶ

ַנֵהל  ַהּמְ ִלְסַגן  ִניָסִתי  ּכְ ִלְפֵני  ֶעֶרב  ּבָ

ָקר.  ַהּיָ ָאִבי  ִעם  ׁשֹוַתי  ֲחׁשָ ַעל  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ

ֵיׁש  ּדּוִדי,  ְרֶאה  "ּתִ ְך:  ּכָ ִלי  ָאַמר  הּוא 

ַמח-ֶצֶדק  ַהּצֶ ִעם  ִהְתַרֵחׁש  ׁשֶ ִסּפּור 

ְרׁשּות  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ֶאָחד  הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ּכְ

לֹו:  ָאַמר  ְוהּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנֹסַע 

ָרֵאל'". אן ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּכָ 'ֲעׂשֵ

אֹוִתי  ַאל  ׁשָ ב",  חֹוׁשֵ ה  ַאּתָ "ָמה 

ַעל  ִלְפֹעל  ָיֹכל  ֶאָחד  "ְיהּוִדי  א,  ַאּבָ

ת  ְלַדְרּגַ ה  ְתַעּלֶ ּיִ ׁשֶ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם 

א  ָרֵאל"? ַאּבָ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

יְך:  ְוִהְמׁשִ ִלְתׁשּוָבִתי  ה  ִחּכָ לֹא 

לּו  ּוִבים ַהּלָ הּוִדי ַהִחּשׁ "ֲאָבל ֶאת ַהּיְ

ה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהּמּוֶטֶלת ָעָליו ְוָכמֹוהּו  לֹא ְצִריִכים ְלַעְנֵין. ְיהּוִדי עֹוׂשֶ

ְלֶאֶרץ  עְמּפְ  ַהּקֶ ִעם  ִלְנֹסַע  ּור  ִאּשׁ ל  ַקּבֵ ּתְ לֹא  ִאם  ה.  ַאּתָ ם  ּגַ ְתַנֵהג  ּתִ

ָרֵאל"!... אן ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ַלֲעׂשֹות ּכָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ָרֵאל - ּתִ ִיׂשְ

יֹוֵתר,  ּבְ ה  ַטּנָ ַהּקְ ֲאִפּלּו  ה,  ֻעּלָ ּפְ ל  ּכָ ה.  ֻעּלָ ּפְ ַאף  ּבְ ְמַזְלֵזל  לֹא  "ְיהּוִדי 

ל  ׁשֶ ְל'ֶרַגע  הֹוֶפֶכת  ִהיא  ה,  ֻאּלָ ּגְ ל  ׁשֶ ב  ְלַמּצָ ַמְתִאיָמה  ִהיא  ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ

ה  ֻאּלָ ל ּגְ ית ְמִציאּות ׁשֶ ָרִטית'. ֶרַגע ְלֶרַגע ִמְצָטֵרף ְוַיַחד ִמְתַהּוֵ ה ּפְ ֻאּלָ ּגְ

ְיהּוִדי  אֹותֹו  ֶאת  ִלי  ירּו  ִהְזּכִ א  ֵמַאּבָ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ּלֹו".  ּכֻ עֹוָלם  ּבָ

אֹוִתי  ַאל  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ְוֶאת  ית  ְחּתִ ַהּתַ ֶבת  ַרּכֶ ּבָ ין  ִפּלִ ּתְ ֵהִניַח  ׁשֶ

ה יֹוֵתר. רּוִרים ַהְרּבֵ ָבִרים ַנֲעׂשּו ּבְ ֵעת ַהּדְ ְלַבּסֹוף. ּכָ

חֹון  ּטָ ל ּבִ ה ׁשֶ ׁשָ י ַהְרּגָ ַנֵהל ּוְבִלּבִ ל ְסַגן ַהּמְ ָרד ׁשֶ ׂשְ י ַלּמִ ּתִ ׁשְ ְלָמֳחָרת ִנּגַ

ְכָסף, לֹא ִיְקֶרה  ּור ַהּנִ ל ֶאת ָהִאּשׁ ם ִאם לֹא ֲאַקּבֵ ּגַ י ׁשֶ ׁש. ָיַדְעּתִ ְוִאי ֲחׁשָ

ָרֵאל. חּוץ ָלָאֶרץ - ֶאֶרץ ִיׂשְ אן, ּבְ ל ַלֲעׂשֹות ּכָ ּדֵ ּתַ לּום ַוֲאִני ֶאׁשְ ּכְ

ֶבת.  ָלׁשֶ י  ּנִ ִמּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ אֹוָתּה  ַתח  ּפָ ַנֵהל  ַהּמְ ּוְסַגן  ֶלת  ַהּדֶ ַעל  י  ּתִ ָנַקׁשְ

ַאל  ׁשָ הּוא  ָרֵאל"?  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ִלְנֹסַע  ּור  ִאּשׁ רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֵמִבין  "ֲאִני 

י  ִהְנַהְנּתִ ְנִעימּות.  ּבִ אֹוִתי 

ה  י ְלאֹות ֵהן. "ָמה ַאּתָ ֹראׁשִ ּבְ

ֵאָלתֹו  ׁשְ ְלָך"?  יַע  ַמּגִ אֹוֵמר, 

ִלי  נֹוְתָרה  לֹא  אֹוִתי.  ֵהִביָכה 

ְקֶרה  ַהּמִ ַעל  לֹו  י  ְרּתִ ְוִסּפַ ֵרָרה  ּבְ

ְוַעל  ית  ְחּתִ ַהּתַ ֶבת  ַרּכֶ ּבָ ַההּוא 

א. י ֶאֶמׁש ִעם ַאּבָ ּלִ יָחה ׁשֶ ַהּשִׂ

ּוְלַבּסֹוף  ִתיָקה  ׁשְ ּבִ ֶהֱאִזין  הּוא 

ֵדי  ּכְ ָמה?  יֹוֵדַע  ה  "ַאּתָ ָאַמר: 

ְלֵהָראֹות  ָצִריְך  יַצד  ּכֵ ַדע  ּתֵ ׁשֶ

ְלֶאֶרץ  ֲהֹפְך  ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָמקֹום 

ָלָאֶרץ.  ִלְנֹסַע  ָעֶליָך  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ח"ו  יַח  ָמׁשִ ִאם  ׁשֶ טּוַח  ּבָ ֲאִני 

ַדע  ּתֵ ְחְזרּו,  ּתַ ׁשֶ ּכְ ב  ִיְתַעּכֵ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  אן  ּכָ ַלֲעׂשֹות 

ָלעֹוָלם  ה  ֻאּלָ ּגְ ִביא  ּתָ ּוְבָכְך 

ּלֹו".  ּכֻ
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גולד,  משפחת  בית  על  האיר  הבוקר 
אסף שרי עברה בין החדרים מעירה את הילדים, היא הציצה לחדרו של 

והבחינה שעדיין הוא ישן. 'נניח לו לישון בינתיים.' אמרה לעצמה, פונה למטבח 
להכין כריכים.

עד מהרה התקבצו ילדיה במטבח, מסבים לארוחת בוקר קלה. 

"איפה אסף?" ביררה חני. 

"הוא ישן עדיין" השיבה שרי, היא לא מצאה לנכון לעדכן את הילדים במה 
שהתרחש בלילה. 

"אבל כבר מאוחר! הוא יפסיד את ההסעה!" קרא שמוליק.

"מה, הוא לא הולך איתנו ל'חדר'?" התפלא דובי.

לסביבה  שלנו,  לבית  קודם  להתרגל  צריך  "אסף  שרי,  השיבה  לא"  "היום 
אתכם.  יחד  ל'חדר'  ללכת  יתחיל  הוא  ימים  כמה  בעוד  ה'  בעזרת  החדשה. 

ועכשיו, חמודים, הזדרזו, שלא תאחרו אתם."

  בעומדה בפתח נפרדת מילדיה, שמעה קולות מכיוון הבית פנימה, היא 
הבינה, אסף התעורר. 'עכשיו מתחיל התפקיד שלי. לחשה לעצמה. היא סגרה 

את דלת הבית, ופנתה לכיוון חדרו של אסף. 

   

לא  אחד  כשאף  כעת,  ושקט.  רגוע  היה  אסף  ביעף,  חלפו  הבוקר  שעות    
היה בבית, הוא נפתח מעט יותר, סיפר לשרי על בית הספר הקודם שלו, על 
המורים והחברים. יצא עמה לקניות במרכול השכונתי, והתבונן בה בעניין בעת 

שהכינה את ארוחת הצהריים. 

  שרי חיכתה לראות מה יקרה כשהילדים יגיעו. היא קיוותה כי כעת, לאחר 
שאסף נפתח מעט, יהיה לו קל יותר בחברת הילדים. 

בדרכם  צהלה.  בקול  בצהריים  הגיעו  הילדים  צדקה.  היא  לשמחתה,     
חוויות  ספרו  בבית',  הבוקר  כל  להיות  היה  'איך  אסף  אצל  בררו  הישירה 
מהלימודים והסבירו לאסף את שנראה היה להם טעון הסבר. לאחר ארוחת 
עד  ב'לגו'.  איתו  לשחק  שמוליק  של  להצעתו  בשמחה  אסף  נענה  הצהריים, 
מהרה היו השניים שקועים בבניית דגמי מכוניות. כשדובי לצידם, מרכיב פאזל 
אהוב וחני - מעירה מדי פעם הערות ממקומה שעל יד שולחן הכתיבה, תוך 

כדי הכנת שיעורי בית בחשבון. 

שרי הודתה לה' בליבה על השעה היפה. יודעת היטב, שהמשחק והילדים, 
יראו  כיצד  לשער  ניתן  לא  הערב,  משירד  אולם  אסף.  את  שסוחפים  אלו  הם 

פני הדברים. 

שינוי  חל  כמו  הערב,  לארוחת  לילדים  קראה  ושרי  הערב  משירד  ואכן,    
של מאה ושמונים מעלות במצב רוחו של אסף. רוח עצבות השתלטה עליו, 
רבים  שידולים  לאחר  לחם  פרוסת  סיים  ובקושי  בגבינה,  במזלג  חפר  הוא 
אסף  של  על פניו  להעלות חיוך  של שמוליק  ניסיונותיו  כל  שרי.  מצד  ונשנים 

עלו בתוהו. 

  הילדים היו באמצע להתארגן לשינה כשאבי נכנס. הם קפצו עליו כולם, 
כדרכם מדי ערב, שמחים וצוהלים. אסף נשאר מן הצד, שרי הבחינה בדמעות 

קטנות הנקוות בזוויות עיניו. 

 גם אבי הבחין בכך. "בוא, אסף, מה שלומך? ספר לי איך עבר עליך היום!" 
קרא בחביבות. אסף לא התקרב. 

אבי הוריד את דובי מברכיו "עכשיו בוא נראה מה העניינים עם אסף." אמר 
לבנו. הוא פנה אל הילד, ורכן אליו. "מה קורה, אסף? חשבתי עליך כל היום. בוא, 

אתה יכול לשבת איתנו על הספה."

 הוא הושיט את ידו לאסף, הלה נענה ליד המושטת וצעד בשתיקה יחד עם 
אבי אל הספה. הוא התיישב בצייתנות לצידו, אך המשיך לשמור על שתיקה 

מוחלטת. 
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"שעת  אחדות.  דקות  לאחר  אבי  הכריז  למיטות."  כולם  ילדים,  "ועכשיו    
השינה הגיעה." הוא רכן לעבר אסף ולחש לו. "אתה תישאר כאן איתי."

 הילדים צייתו ופנו לחדריהם. "לילה טוב, חלומות חסידיים." בירכה אותם 
שרי. היא פנתה אל המטבח להכין ארוחת ערב לבעלה. ליבה היה עם אסף, אך 

היא ידעה שאבי לקח את העניינים לידיים ואין לה מה לדאוג. 

  "אז מה?" שאל אבי לאחר שתיקה ממושכת מצידו של אסף. 

דמעות  בלחישה,  כמעט  אמר  הביתה"  רוצה  "אני  בכתפיו.  משך  אסף 
ראשונות מתגלגלות על לחייו. 

  "בוודאי," אמר אבי בקול רגוע. "אבל אתה יודע, חמוד, זה ייקח קצת זמן 
עד שתוכל לחזור לבית שלך ובינתיים.."

  "יקח קצת זמן?!" התפרץ אסף לתוך דבריו של אבי. "כבר מזמן אמרו לי 
ייקח  שזה  אמר  הוא  חולה  נהיה  כשאבא  בהתחלה  עוד  זמן.  קצת  ייקח  שזה 
קצת זמן, ובינתיים זה לוקח המון המון זמן ואבא עוד לא נהיה בריא. ובגלל זה 

אני צריך עכשיו גם להיות כל כך רחוק מהבית שלי." 

 אבי שתק. מה אפשר לומר לילד קטן ותמים כל כך?!

  "תראה, אסף חמודי, אתה צודק." אבי הניח יד מרגיעה על כתפו. "כולנו 
רוצים שאבא שלך יהיה בריא כמה שיותר מהר. גם אבא רוצה, גם אמא רוצה, 
גם אני וגם שרי והילדים שלנו, אבל.." המשיך אבי, מעודד ממבטו הקשוב של 
אסף. "אנחנו לא מחליטים מתי אבא יהיה בריא. רק הקב"ה בשמים הוא זה 
שמחליט כמה זמן זה ייקח. הוא לא מגלה לנו, כך שאנחנו גם לא יודעים. אבל 

אנחנו יכולים לעשות דבר אחד."

  "מה?" שאל אסף בהתעניינות. 

  "אנחנו יכולים להתפלל, פשוט להתפלל ולבקש מה' שזה יקרה בקרוב."

  "אני לא יודע להתפלל" אמר אסף בכנות. 

  "אנחנו נלמד אותך" הבטיח אבי. "ובינתיים, אתה יכול לבקש במלים שלך. 
פשוט להגיד: 'ה' תעשה שאבא שלי יהיה בריא כמה שיותר מהר.' ה' שומע כל 
תפילה, ובמיוחד תפילה של ילדים, לפעמים לוקח קצת זמן עד שנענים, אבל 

ה' תמיד שומע את התפילות שלנו."

  "אז אני רוצה כיפה וציצית כמו של שמוליק ודובי." אמר אסף לאחר רגע 
ארוך של מחשבה. "שמוליק הסביר לי שהם שומרים עלינו שנהיה תמיד טובים 

וצדיקים ואז בטח ה' ישמע את התפילה שלי מהר יותר. תוכל להביא לי?"

רגע  כעבור  וחזר  הילדים,  לחדר  ניגש  הוא   , אבי  אמר  חמודי."  "בוודאי    
כשבידו כיפה וציצית. "הנה, זה שלך. אתה יכול להתחיל ללבוש כבר מעכשיו."

 אסף לבש את הציצית והכיפה בהתלהבות, כשאבי עוקב אחריו בהתרגשות. 
שמע'. והוסיפו תפילה אישית לבריאותו של  'קריאת  אחר כך הם אמרו יחד 

האב. 

 "לילה טוב, חמוד" ליווה אותו אבי אל חדרו. "לילה טוב" הוסיפה גם שרי 
מפתח המטבח.

  אבי נכנס למטבח והתיישב על יד השולחן, הוא נאנח קלות "הוא ילד נבון 
"אמר לשרי שהייתה עסוקה בהכנת קפה "קשה לו, מאד."

  "תארנו לעצמנו שכך יהיה" אמרה שרי חרישית, עודה מוזגת בזהירות את 
המים החמים אל הכוסות. 

 "כן, אבל את יודעת בדיוק כמוני, שהמציאות חזקה מכל תיאור" אבי קם 
ליטול את ידיו. 

באמת  "ואני  באופטימיות  שרי  אמרה  יתרגל"  הוא  הזמן  עם  יעזור,  "ה'    
מקווה שיתרחש הנס ואביו יבריא במהרה" 

   

  ארבעה ימים עברו מאז נכנס אסף לבית משפחת גולד. בשעות היום נראה 
היה כי הוא כבר התרגל והפך לחלק מן המשפחה. אמנם הוא עדיין לא הלך 

הילדים,  עם  יחד  תורה  לתלמוד 
צריך  שהמעבר  סבר  שאבי  כיוון 
בשעות  אך  בהדרגה,  להיעשות 
שרי,  עם  לבלות  נהנה  הבוקר 
שלקחה חופשה קצרה מעבודתה 
לומד  אסף,  של  קליטתו  לצורך 
ומכיר  ביהדות  חדשים  מושגים 
משעות  החל  סביבתו.  את 
בחברת  לבלות  נהנה  הצהריים 
או  בבית  עמם  לשחק  הילדים, 
ילדי  שאר  את  גם  ולהכיר  בחצר 

השכונה. 

והלילה  הערב  שעות  אך   
המשיכו להיות קשות עבורו, בדרך 
עם  גוברים  הגעגועים  היו  כלל 
התחוורה  כששוב  החשיכה,  רדת 
נאלץ  הוא  לפיה  המציאות  לו 
להישאר בבית משפחת גולד. הוא 
או  שותק,  בעצמו,  מתכנס  היה 
מתבודד בחדרו. ובלילות מתעורר 

בבכי. 

  אבי ושרי ניסו ככל יכולתם לסייע 
בידו, לשוחח, לתמוך, להרגיע ולהסביר. הם תודרכו מראש שיקשה על הילד 

להסתגל אך אף על פי כן – זה היה קשה. 

שרי  אמרה  הלילה"  כל  במשך  רגוע  יישן  אסף  בו  ללילה  מחכה  "אני    
לאבי. "כואב לי הלב לראות איך הילד הקטן הזה מתייסר כל לילה בגעגועים 

ובעצב."

  "זהו תהליך ארוך" הזכיר לה אבי, "אך את יכולה לשאוב עידוד מכך שדברי 
ולהירדם.  לשוב  מצליח  והוא  פעולתם,  את  פועלים  שלנו  והתמיכה  ההרגעה 
אני רואה בכך סימן לכך שטוב לו איתנו ובתוך תוכו הוא נותן בנו אמון ויודע 

שאנו רוצים רק את טובתו."

המשך בגליון הבא אי"ה

בעומדה בפתח 

נפרדת מילדיה, 

שמעה קולות 

מכיוון הבית 

פנימה, היא 

הבינה, אסף 

התעורר. 'עכשיו 

מתחיל התפקיד 

שלי לחשה 

לעצמה. . .
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ָירֹות י ּוִמְלֶחֶמת ַהנְּ לֹומוֹישִׁ שְׁ

ין ַחְרסוֹן ְלָקִהיר? ר בֵּ שֶׁ  ַמה ַהקֶּ

י: מוֹישִׁ

ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ָכל  ּבְ מֹו  ּכְ

ה  ֻרּקָ ַהּיְ ית  ּקִ ַהּשַׂ ִלי  ָתה  ִחּכְ

ֶנת,  ְמַעְצּבֶ ית  ּקִ ׂשַ ֶלת.  ַהּדֶ ְלַיד 

ִמיִדית  ּתְ ה  ְנִטּיָ ְוִעם  ֵבָדה,  ּכְ

ידּו,  ּגִ ֶמת. ּתַ ְלִהְתּפֹוְררּות ֻמְקּדֶ

ֶרַגע  ִדּיֹות  ַהּיָ ִנְקָרעֹות  ָלֶכם  ם  ּגַ

ה ֶאת ֶזה ַרק ִלי,  ִהיא עֹוׂשָ כּוָלה? אֹו ׁשֶ ִלְפֵני ַהּמְ

ָנה? ַכּוָ ּבְ

ָחס  ׁשֶ ָאסּור  ְזִהירּות,  ּבִ אֹוָתּה  ְלַהְחִזיק  ָצִריְך 

ה.  ָהִרְצּפָ ַעל  ר  ּזֵ ְתּפַ ּתִ ית  ּקִ ַהּשַׂ כּוַלת  ּתְ לֹום,  ְוׁשָ

ֵבָדה ּוְתפּוָחה  ית ּכְ ּקִ ק ׂשַ יז ְלַחּבֵ ֶהְחֵלט ַמְרּגִ ֶזה ּבְ

ַמה  ֵאין  ֲאָבל  ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ ַעד  ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ

דֹוָלה  ּגְ ּמּות  ּכַ ֶרת  ִמְצַטּבֶ בּוַע  ׁשָ ָכל  ּבְ ֲעׂשֹות,  ּלַ

ְלָכךְ,  ֹיָעד  ַהּמְ ָכל  ַלּמְ ְלרֹוֵקן  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִניָזה',  'ּגְ ל  ׁשֶ

ַע  ּקֵ ְלִהְתּפַ ַעד  ֶהָעמּוס  ְמָכל  ֶנֶסת -  ַהּכְ ית  ּבֵ ְלַיד 

ית  'ּבֵ ִעּתֹוֵני  ר,  ֶקׁשֶ י  ּפֵ ּדַ ַמְלכּות',  ַבר  'ּדְ חֹוְברֹות  ּבְ

לּוִיים  ִנים, ְוִלְפָעִמים ֲאִפּלּו ְסָפִרים ּבְ יַח' ְיׁשָ ָמׁשִ

ּוְקרּוִעים.

ִליְך  ר ְלַהׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ רּור ׁשֶ ִניָזה', ּבָ ב, ֵמיָלא 'ּגְ ַאּגַ

ה  ּפָ לֹום, ַיַחד ִעם ַאׁשְ ים, ַחס ְוׁשָ ׁשִ ִסּדּוִרים ְוֻחּמָ

ְמכּוָלה  ֵמאֹוָתּה  ַרב  לֹא  ֶמְרָחק   ּבְ ֲאָבל  ְרִגיָלה. 

ָלִכים  ׁשְ ַהּמֻ ַהּקֶֹדׁש  ְלִדְבֵרי  ֹיֶעֶדת  ַהּמְ ה  ֻחּלָ ּכְ

ָלַכת ְנָיר  ֹיָעד ְלַהׁשְ ִלְגִניָזה, עֹוֵמד ְמָכל נֹוָסף, ַהּמְ

אֹו  סּוִקים,  ּפְ ֶחְלֵקי  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ְנָירֹות  ְולֹא  ָרִגיל, 

ג  ֻמּשָׂ ִלי  ֵאין  ׁשֶ ִהיא,  ְוָהֱאֶמת  ַאֵחר.  ָקדֹוׁש  ְנָיר 

ח ְמֻיָחד ִלְנָירֹות.  ה ָצִריְך ּפַ ָלּמָ

ָגדֹול "ִמְחזּור ְנָיר". ח ָרׁשּום ּבְ ַעל ַהּפַ

ּמּוׁש  ָנה ְלׁשִ ּוָ ה, ַהּכַ ָבר יֹוֵדַע ַמה ּזֶ 'ִמְחזּור' ֲאִני ּכְ

יִדים ְלַמְחֵזר  ְזֶרֶקת. ֲאַנְחנּו ַמְקּפִ ה ַהּנִ ּפָ ַאׁשְ חֹוֵזר ּבָ

ְקּבּוִקים ָהֵריִקים ֵהם ֵחֶלק  ל. ַהּבַ ְקּבּוִקים ְלָמׁשָ ּבַ

דֹול  ַהּגָ ַפח  ַהּנֶ ְזֶרֶקת,  ַהּנִ ה  ּפָ ֵמָהַאׁשְ ְמאֹוד  דֹול  ּגָ

ׁשּוט ֵאין  ּפָ ה ָמקֹום, ׁשֶ ׁש ַהְרּבֵ ֶהם ּתֹוֵפס ַמּמָ ּלָ ׁשֶ

ָלנּו. 

ִנים  ׁשָ ְקּבּוִקים ַהּיְ ְמקֹום ֶזה ׁשֹוְלִחים ֶאת ַהּבַ ּבִ

ֲחָזָרה  אֹוָתם  הֹוְפִכים  ם  ׁשָ ְמֻיָחִדים  ְלִמְפָעִלים 

ים. ִרים מּוָצִרים ֲחָדׁשִ ּנּו ְמַיּצְ ַלְסִטיק, ִמּמֶ ִלּפְ

ּתֹוֵפס?  ְנָיר  ָמקֹום  ָבר  ּכְ ה  ּמָ ּכַ ְנָירֹות?  ֲאָבל 

ִמְחזּור  ּבְ ַמֲאָמץ  ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִקיַע  ְלַהׁשְ ה  ָלּמָ

ֶרךְ,  ַהּדֶ ַעל  ָבר,  ּכְ ְוִאם  רּור.  ּבֵ ָטעּון  ִקּצּור,  ּבְ ְנָיר? 

ִניָזה'  'ּגְ ּבַ ים  עֹוׂשִ ָמה  ְלָבֵרר  ְלַעְצִמי  י  ְמּתִ ָרׁשַ

מֹוִביִלים  ּוְלָאן  דֹוִלים,  ַהּגְ ָכִלים  ּמְ ּבַ ֶרת  ְצַטּבֶ ַהּמִ

ִאי  אֹוָתּה  ֲהֵרי  ְלַבּסֹוף.  ר אֹוָתּה  ׁשָ ְפ ֶא

י. ְמּתִ ְלַמְחֵזר! ָרׁשַ

לוֹיִמי: שְׁ

ֵאָלה  ְ ֵמַהּשׁ ְוָקא  ּדַ ַנְתִחיל 

ְך  ּכָ ל  ּכָ ָחׁשּוב  ה  ָלּמָ ה.  ִנּיָ ְ ַהּשׁ

ֵאיְך  ֵמַהְתָחָלה,  ֲהִכי  ֶעֶצם,  ּבְ אֹו  ְנָיר?  ְלַמְחֵזר 

ַהחֶֹמר  ֶאת  ר  ְלַיּצֵ ִהְתִחילּו  ּוָמַתי  ְנָיר,  ים  עֹוׂשִ

ד? ּיָ ם ַמְחִזיִקים ּבַ ַאּתֶ ר ׁשֶ ּכָ ן ְוַהּמֻ ַבְנּבַ ַהּלְ

ָעָבר ָהָרחֹוק, ָהיּו ּכֹוְתִבים ַעל  ּבֶ ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ

ַעל  חֹוְרִטים  ׁשּוט  ּפָ ָראֶתם.  ּקְ ֶ ּשׁ ַמה  ן.  ּכֵ ן,  ּכֵ ֶאֶבן. 

ם ְיכֹוִלים ְלָהִבין  יׁש ְוִאְזֵמל. ַאּתֶ ּטִ ֶעְזַרת ּפַ ֶאֶבן ּבְ

ךְ, ְוַגם  ל ּכָ ׁשּוט ּכָ ָבר ּפָ ִתיָבה ַעל ֶאֶבן ֶזה לֹא ּדָ ּכְ ׁשֶ

ֵמֶאָחד  הֹוָדעֹות  ָכה  ּכָ ְלַהֲעִביר  נֹוַח  ׁש  ַמּמָ לֹא 

ִני...  ֵ ַלּשׁ

ְקָלף  ֵני ָהָאָדם ּבִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ַעד ְמֵהָרה ָעְברּו ְלִהׁשְ

ְדיֹו ַהּמּוֶפֶקת  ד, ָעָליו ּכֹוְתִבים ּבִ - עֹור ַחּיֹות ְמֻעּבָ

ִא ָשר   ְפ ֶא

ה 

ּכְך

ת ּבָ ׁשַ

ה ֻרּקָ ַהּיְ

ֶנת, ְצּבֶ

מיִדי ת 

ידּו,  תּגִ

ֹ

ְרִגיָלה

ה ֻחּלָ ּכְ

ִלְגִניָז

ָרִגיל,

ְנָיר

ָלּמָ
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ִתיָבה ָהְפָכה ִלְהיֹות נֹוָחה ּוְמִהיָרה  ָמִחים. ַהּכְ ִמּצְ

ִנים  ָלף ֶהָעֶבה ֶהְחִזיק ַמֲעָמד ְלׁשָ ה יֹוֵתר, ְוַהּקְ ַהְרּבֵ

ָהָיה  הּוא  ֶאָחד,  רֹון  ִחּסָ ַרק  ָהָיה  ָלף  ַלּקְ ֲאֻרּכֹות. 

ַחּיֹות  ל  ׁשֶ עֹור  ָצִריְך  ְקָלף  ר  ְלַיּצֵ ֵדי  ּכְ ְמאֹוד.  ָיָקר 

י  ְקָלף ָזִמין  ִמיד ָהָיה ּדַ ְתִאימֹות ְלָכךְ. ְולֹא ּתָ ַהּמַ

ִלְכִתיָבה.

ירּוִסים',  ּפִ 'ּפָ ְלָהִכין  ָיְדעּו  ְצִרים  ַהּמִ ָאְמָנם, 

ָמִחים  ִמּצְ הּוַפק  ׁשֶ ְנָיר  ל  ׁשֶ סּוג  הּוא  ירּוס  ּפִ ּפָ

ָהָיה  לֹא  ֶהם  ּבָ ּמּוׁש  ִ ַהּשׁ ַאְך  יָקה,  ָהַעּתִ ִמְצַרִים  ּבְ

ךְ. ל ּכָ ָנפֹוץ ּכָ

ְרחֹוָקה,  ֶאֶרץ  ּבְ ְוָקא  ּדַ ִהְתִחיל  ְנָיר  ּבִ ּמּוׁש  ִ ַהּשׁ

מּוס,  ּכָ ְלסֹוד  ב  ֶנְחׁשָ ָהָיה  ָיר  ַהּנְ ִיּצּור  סֹוד  ִסין.  ּבְ

ִדיר  ַהּנָ ְתּכֹון  ַהּמַ ֶאת  ְלַגּלֹות  ה  ֻהְרׁשָ לֹא  ְוִאיׁש 

ֵאין  סֹודֹות  ּלְ ׁשֶ ְוַאף  ִסין.  ל  ׁשֶ ִלְגבּולֹוֶתיָה  ִמחּוץ 

יַצד  ה ּכֵ ַאְרצֹות ֵאירֹוּפָ ם ּבְ ַרְגַלִים ְלַבּסֹוף נֹוַדע ּגַ

ְמִכיִנים ְנָיר.

ָסבּוְך  ַהְתָחָלה  ּבַ ָהָיה  ָיר  ַהּנְ ֲהָכַנת  ֲהִליְך  ּתַ

מֹו  ּכְ לֹא  ֲאָבל   , בֹוּהַ ּגָ ָהָיה  ְמִחירֹו  ְוָלֵכן  ְמאֹוד, 

סֹוף,  סֹוף  ֻהְמְצָאה,  ָנה  ׁשָ ָמאַתִים  ּכְ ִלְפֵני  ָלף.  ַהּקְ

ֶוה  ָ ְמכֹוָנה ְלִיּצּור ְנָיר, ּוֵמָאז הּוא ָהַפְך ְלמּוָצר ַהּשׁ

ְלָכל ֶנֶפׁש.

ה  ַהְרּבֵ ּבְ ָתה  ּנְ ּתַ ִהׁשְ לֹא  ָיר  ַהּנְ ֲהָכַנת  יַטת  ׁשִ

ֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום. 

אֹוָתם  ְוגֹוְרִסים  דֹוִלים  ּגְ ֵעִצים  ְזֵעי  ּגִ נֹוְטִלים 

ָהֵעִצים  ֲחִתיכֹות  ֶאת  ּקֹות,  ּדַ ַלֲחִתיכֹות  ֵהיֵטב 

ֵדי  ּכְ נֹוָסִפים,  ָוֳחָמִרים  ַמִים  ִעם  ִבים  ְמַעְרּבְ

ִאית",  "ּתָ ְקָרִאים  ַהּנִ ָהֵעץ  ֶחְלֵקי  ֶאת  ְלַהְפִריד 

ד,  חּו ְנָיר ַלּיָ ּקְ יִקים (ִאם ּתִ ּקִ ִמין ִסיִבים ּדַ ֵהם ּכְ ׁשֶ

ִלְראֹות  ּתּוְכלּו  ָקֵצהּו,  ּבְ ְמַעט  אֹותֹו  ְוִתְקְרעּו 

ִסיֵבי  ֵהם  ֵאּלּו  ִצים,  ְמַבְצּבְ ים  ְקַטּנִ חּוִטים  ִמין  ּכְ

ִאית). ַהּתָ

ֳחָמִרים  מֹוִסיִפים  ה  ָהְרֻטּבָ ִאית  ַהּתָ ת  ְלִעּסַ

ּוְלַהֲעִניק  ֲערֶֹבת  ַהּתַ ֶאת  ק  ְלַחּזֵ ְמָנת  ַעל  ׁשֹוִנים, 

ָרף,  ׂשְ אֹו  ֲעִמיָלן  מֹו  ּכְ ָבן,  ַהּלָ ִצְבָעּה  ֶאת  ָלּה 

ְצפּוָפה,  ת  ֶרׁשֶ ַעל  יקֹות  ּקִ ּדַ ִליִריעֹות  ִחים  ּטְ ְמׁשַ

. ְוהֹוּפ!! ֵיׁש ָלנּו ְנָיר  בֹוּהַ חֹם ּגָ ים אֹוָתּה ּבְ ׁשִ ּוְמַיּבְ

ד! ּיָ ּבַ

ִרים ֵמַעל 300 ִמיְליֹון טֹונֹות ְנָיר  עֹוָלם ְמֻיּצָ ּבָ

ַהּמֹוִביָלה  ת  ׁשֶ ּבֶ ַהּיַ ִהיא  ָאֶמִריָקה  ְצפֹון  ָנה!  ׁשָ ּבְ

ָיר!  ּמּות ִיּצּור ַהּנְ ִליׁש ִמּכַ ְמַעט ׁשְ ִיּצּור ְנָיר, ִעם ּכִ ּבְ

ֵעץ! ָעָיה? ּבָ ָאז ֵאיפֹה ַהּבְ

ֶלם  חֶֹמר ַהּגֶ ם ֵלב ׁשֶ ְמּתֶ ִאם ְקָראֶתם ֵהיֵטב, ׂשַ

ְיָערֹות  ה.  ְוַהְרּבֵ ֵעִצים,  ֵהם  ָירֹות  ַהּנְ ל  ׁשֶ ִסיִסי  ַהּבְ

יק  ְלַהְסּפִ ִביל  ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם  ַרֲחֵבי  ּבְ ִנְכָרִתים  ים  ַרּבִ

ַוֲאזֹוִרים  ְנָיר,  ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ דֹולֹות  ּגְ ּיֹות  ּמֻ ּכַ ר  ְלַיּצֵ

ָהיּו  ׁשֶ ָאֶמִריָקה,  ְדרֹום  ּבִ ר  ִעּקָ ּבְ עֹוָלם,  ּבָ ֵלִמים  ׁשְ

ִרּיֹות  ְלִמְדּבָ ָהְפכּו  ׁשּוט  ּפָ יָערֹות,  ּבִ ים  ְמֻכּסִ

ׁשֹוֵמִמים! 

ְלַהְפִסיק  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲהֵרי  רֹון?  ּתָ ַהּפִ ַמה  ָאז 

ר  ֶאְפׁשָ ְנָיר  ְמַמְחְזִרים!  ְלַגְמֵרי?  ְנָיר  ר  ְלַיּצֵ

ְלַמְחֵזר  ָחׁשּוב  ְוָלֵכן  ִנים,  ְיׁשָ ָירֹות  ִמּנְ ם  ּגַ ְלָהִכין 

ִלים  ִנּצָ ֵעִצים  ְועֹוד  עֹוד  ְך  ּכָ חֹוֵזר,  ּמּוׁש  ְלׁשִ ְנָיר 

נּו  ּלָ מֹר ַעל ָהֲאִויר ׁשֶ יִכים ִלׁשְ ִריָתה, ּוַמְמׁשִ ִמּכְ

עֹוָלם ָנִקי ְוָצלּול. ּבָ

ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ָירֹות  ּנְ ׁשֶ ּמּוָבן,  ּכַ

ְוִדְבֵרי  סּוִקים  ּפְ ֵיׁש 

ּתֹוָרה, ָאסּור ְלַמְחֵזר, 

ָלִחים  ִנׁשְ ְוֵהם 

ה  ָר ּו ב ְק ִל

ת  ֶד ֶח ֻי ְמ

י  ּתֵ ָב ּבְ

ִניָזה'.  רּוי 'ּגְ ּקָ ַתֲהִליְך ׁשֶ ְקָברֹות, ּבְ

קֹום  ְוַהּמָ ִניָזה,  ּגְ ְמאֹוד  ְמַעט  ָהָיה  ָעָבר,  ּבֶ

ל  ׁשֶ ג  ַהּגַ ֲעִלּיֹות  ּבַ ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ָהָיה  ָלּה  ֹיָעד  ַהּמְ

ג  ַהּגַ ת  ֲעִלּיַ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ֲעבֹר  ּכַ ַרק  ֶנֶסת.  ַהּכְ י  ּתֵ ּבָ

אֹוָתּה  מֹוִביִלים  ָהיּו  ְוָאז  את,  ִמְתַמּלֵ ָהְיָתה 

ּיֹום,  ּכַ ַאְך  ָברֹות.  ַהּקְ ְלֵבית 

ְנָיר  ְבֵרי  ּדִ ִסים  ֻמְדּפָ ה'  רּוְך  ּבָ

ר  ַהְיׁשֵ מּוֶבֶלת  ִניָזה  ְוַהּגְ ים  ַרּבִ

ְיֵדי  ַעל  ָברֹות  ַהּקְ ְלֵבית 

לֹות  ַטּפְ ּמְ ֲאֻגּדֹות ְמֻיָחדֹות ׁשֶ

י ַהֲהָלָכה. ֶאה ַעל ּפִ ּיָ ְגִניָזה, ּכַ ּבִ

י: מוֹישִׁ

י  ּתֵ ר ָלֶכם ַעל ׁשְ ִלְקַראת ִסּיּום, ֲאִני רֹוֶצה ְלַסּפֵ

ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ְמאֹוד  ֲחׁשּובֹות  ִניזֹות  ּגְ

הּוִדית. ַלִהיְסטֹוְרָיה ַהּיְ

ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה 

ִהיִרית',  ַהּקָ ִניָזה  'ַהּגְ

ל  יָקה ׁשֶ ִעיר ָהַעּתִ ּבָ

ִלְפֵני  ִנְבָנה  ָקִהיר 

7979

אוָתה  ם  ִל מוִב ו  ָה אז 

ּיֹום,  ּכַ  

ְנָיר ֵרי 

ר ַהְיׁשֵ  

ְיֵדי 

לֹות  ּפְ

הלכה
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חנה שטרסברג

קריווירוג

כ"ז תמוז ה'תשע"א

ְרבֹות  ֶנֶסת ָקָטן, ּבֹו ּבִ ית ּכְ ָנה ּבֵ ֶאֶלף ּוָמאַתִים ׁשָ ּכְ

ּקֹוָמה  ּבַ ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ "ם  ָהַרְמּבַ ם  ּגַ ָנַהג  ִנים  ָ ַהּשׁ

ֶנֶסת ָהָיה ֶחֶדר ְמֻיָחד ִלְגִניָזה,  ית ַהּכְ ל ּבֵ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ַהּשׁ

ַוֲעֵליֶהם  ְנָירֹות  ִנים  ׁשָ ֵמאֹות  ְלאֶֹרְך  ְמרּו  ִנׁשְ ּבֹו 

יקֹות. ִנים, ּוְמִגּלֹות ַעּתִ ְבֵרי ּתֹוָרה, ְסָפִרים ְיׁשָ ּדִ

ַעל  ַמר  ׁשָ ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ ְוַהַחם  ֵבׁש  ַהּיָ ָהֲאִויר 

ָהֲאֻרּכֹות  ִנים  ָ ְוַהּשׁ ֵהיֵטב,  מּוָרה  ְ ַהּשׁ ִניָזה  ַהּגְ

ָירֹות ְלָרָעה. ּנְ ְגעּו ּבַ ְמַעט ְולֹא ּפָ ּכִ

ֵבית  ר ּבְ ּקֵ ָנה, ּבִ ים ׁשָ ִ ֵעֶרְך ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ ִלְפֵני ּבְ

ִניָזה, ְוִהְתַלֵהב  ה ֶאת ַהּגְ ּלָ ּגִ ֶנֶסת נֹוֵסַע ְיהּוִדי, ׁשֶ ַהּכְ

קֶֹדׁש  ִסְפֵרי  ם  ׁשָ ָהיּו  ם.  ׁשָ ָצא  ּמָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְמאֹוד 

ּלֹא  ׁשֶ אֹוָצר  ִנים!  ׁשָ ֵמאֹות  ְפֵני  ִמּלִ ּתֹוָרה  ְוִדְבֵרי 

יעּו עֹוד חֹוְקִרים  בֹוָתיו ִהּגִ ִעּקְ ָכל יֹום! ּבְ מֹוְצִאים ּבְ

ׁש. ִקְטֵעי  ל ַמּמָ לּום ׁשֶ ם אֹוָצר ּבָ ְצאּו ׁשָ ּמָ ים ׁשֶ ַרּבִ

ָאְבדּו ַעד ָאז,  י ְידּוִעים, ְסָפִרים ׁשֶ ְלּתִ ים ּבִ ִמְדָרׁשִ

מּו ַהחֹוְקִרים  ים. ַעד ַהּיֹום לֹא ִסּיְ ָבִרים ַרּבִ ְועֹוד ּדְ

ה  ּלֶ ַעם ִמְתּגַ י ּפַ ל ַהחֶֹמר ָהַרב, ּוִמּדֵ ִלְקֹרא ֶאת ּכָ

ִהיִרית ִחּדּוׁש נֹוָסף! ִניָזה ַהּקָ ּגְ ּבַ

ִהיא  חֹות,  ּפָ לֹא  ַעְנֶיֶנת  ְוַהּמְ ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ִניָזה  ַהּגְ

ִנְפְרצּו  תרע"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ ַהַחְרסֹוִנית",  ִניָזה  "ַהּגְ

ְוִנְגְנבּו  ָהרּוִסי,  אר  ַהּצָ ל  ׁשֶ ת  ַהּבֹוֶלׁשֶ ְרֵדי  ִמׂשְ

ָהְיָתה  ד  ַהּיָ ְתֵבי  ּכִ ַעל  ים.  ַרּבִ ָיד  ְתֵבי  ּכִ ם  ָ ִמּשׁ

ל  ׁשֶ יתֹו  ִמּבֵ ֻהְחְרמּו  ֵאּלּו  י  ּכִ ֵהִעיָדה  ׁשֶ חֹוֶתֶמת 

ָרֵאל ֵמרּוִז'ין. י ִיׂשְ יק ַרּבִ ּדִ ַהּצַ

ּגּוְרַאְרֵיה  מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ "י  ּדִ ַהַחּבַ ִביר  ַהּגְ

י  ָלַרּבִ אֹותֹו  ַלח  ְוׁשָ ֵמָהאֶֹסף,  דֹול  ּגָ ֵחֶלק  ָקָנה 

ְתֵבי ָיד  י ָאְמָנם ֵאּלּו לֹא ּכִ ָאַמר ּכִ "ּב, ׁשֶ ַ ָהַרּשׁ

ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ קֹות  ְמֻדּיָ קֹות  ַהְעּתָ א  ֶאּלָ ים,  ְמקֹוִרּיִ

ד. ְתֵבי ַהּיָ ִמּכִ

ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ִבים  ִמְכּתָ ָהיּו  ְסָמִכים  ַהּמִ ין  ּבֵ

ְרֵסם  ּפִ י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ נֹוָסִפים.  יִקים  ְוַצּדִ טֹוב, 

ִמים'  'ַהּתָ ִגְליֹון  ּבְ ָהֵאּלּו  ִבים  ְכּתָ ֵמַהּמִ ֵחֶלק 

ִניָזה  ַהּגְ ּיֹום  ּכַ ַרב.  ִעְנָין  עֹוְררּו  ְוֵאּלּו  ָלאֹור.  ָצא  ּיָ ׁשֶ

ֶמֶלְך  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ תֹו  ִסְפִרּיָ ּבְ ִנְמֵצאת  ַהַחְרסֹוִנית 

ִליָט"א.  יַח ׁשְ ׁשִ ַהּמָ

מאת: ד. גל

"בעקבות  מבצע  את  מכירה  את  האם   •
הרועה"? אם כן, מה הוא נתן לך?

של  השנתי  המבצע  הוא  הרועה"  "בעקבות 
צבאות השם, לקראת החגים. הפרס הוא נסיעה 
והיא  חוברת  הודפסה  מהמבצע  כחלק  לרבי. 
הדורות.  לאורך  ישראל  עם  של  ברועים  עוסקת 
בעקבות  שנוסעים  ילדים  קבוצת  על  בה  מסופר 
הרועים ולומדים מהמעשים שלהם. בסופו של דבר 
מגיעים לרועה של הדור שלנו – הרבי שליט"א מלך 
המשיח. החוברת הוסיפה לי חיות באמונה - שעל 

ידי שאתנהג כמו הרועים, תבוא הגאולה.

פרט לחוברת, המבצע כולל גם שינון תניא ופרקי 
אבות בעל פה וביצוע משימות. כל משימה מזכה 
בנקודות וצבירת נקודות מזכה בפרסים. כשצוברים 
נק'  ה', 40  צבאות  של  עט  לקבל  אפשר  נק'   20

מזכות במשחקים שונים, וכשמגיעים ל60 נק' זוכים 
 20 כל  לפרסים,  בנוסף  החדש.  הבינגו  במשחק 
נקודות מזכות בכרטיס להגרלה הגדולה בה יוגרל 
רוצה  מאוד  אני  פרסים.  ועוד  לרבי  טיסה  כרטיס 
אצל  הייתי  לרבי.  הטיסה  בכרטיס  בעז"ה  לזכות 

הרבי כשהייתי ילדה קטנה ועבר זמן רב מאז.

מה  רועה?  יהיה  דור  שבכל  הכרחי  מדוע   •
התפקיד שלו?

הרועה הוא שליח ה', והוא מורה לנו את הדרך 
בלעדיו.  להתקיים  יכול  לא  הדור  ה'.  את  לעבוד 
נשיא הדור יודע מהי המשימה שעל כל דור לבצע 
ודואג שהיא תקוים. בדורנו - המשימה היא להביא 
מלך  הרבי   - דורנו  נשיא  כך  לשם  הגאולה.  את 
המשיח - שולח שליחים לכל מיני מקומות, אומר 
שלא  ילדה  פעם  הייתה  ניסים.  ועושה  הוראות  לנו 

יכלה לדבר והרבי אמר לה שתבטיח להדליק נרות 
שבת ולפתע היא התחילה לדבר.

• נשיא הדור מחולל בעבורנו ניסים. מה אנחנו 
עושים בשביל נשיא הדור?

דודה  בת  עם  דיברתי  פעם  לשליחות!  יוצאים 
לה  ואמרתי  שליחות,  של  במקום  גרה  שלא  שלי 
לי שאני  היא אמרה  הרבי.  של  היא שליחה  שגם 
יותר מרגישה את תחושת השליחות, וזה נכון. אני 
של  שליחה  להרגיש  לי  וקל  בקריווירוג  בשליחות 
הרבי, אבל האמת היא שכל ילדה היא חיילת של 

הרבי והיא שליחה היכן שהיא נמצאת. 

ועוד  מעשה  עוד  להוסיף  מאיתנו  מבקש  הרבי 
מעשה, עד שנכריע את הכף ונביא תיכף ומיד את 

הגאולה השלימה.

  

8

296.indd   8296.indd   8 25/07/2011   08:53:1525/07/2011   08:53:15



"ה
עז

 ב
מו

ס
ור

יפ
ם 

יה
בינ

מ
ם 

חי
צל

מו
 ה

ש,
קר

ת 
חו

די
לב

ת 
ונו

עי
 ר

וח
של

 ל
תן

ני

81 גליון מס' 797~ 

בפעם האחרונה יוסף ביקש את עצתכם:

מתמיד  תלמיד  נחשב  הוא  לחבריו  וביחס  ללמוד,  אוהב  מאוד  הוא 
וזה  ולומד,  מתמיד  שהוא  עליו  צוחקים  שחבריו  היא  הבעיה  ומצטיין, 

מאוד מפריע לו. הוא מבקש את עזרתכם בפתרון הבעיה.

 

לפניכם רעיונות נבחרים מתוך מגוון הרעיונות שהגיעו אל שלחן 
המערכת:     

יהושוע ח. מטבריה מציע ליוסף לשנן לעצמו את ההלכה הראשונה 
ללמוד  ולהמשיך  מהמלעיגים  להתבייש  לא  כתוב  בה  ב"שולחן-ערוך", 
במרץ, בפרט שלרבי מלך המשיח יש בוודאי המון נחת-רוח מהלימודים 

שלו.

שלו  החברים  עם  גם  ללמוד  צריך  שיוסף  חושב  מירושלים  ישראל 
אוהב  שהוא  מכך  להתגאות  לא  ובטח  שלהם,  בלימודים  להם  ולעזור 
בגלל  עליו  צוחקים  שהם  להיות  יכול  כי  מצטיין,  תלמיד  ושהוא  ללמוד 

שהם פשוט מקנאים בו, או בגלל שהוא מתגאה בלימודיו...

גם רחל צ. מעפולה מציעה ליוסף לעזור לחברים שלו ב"שיעורי בית" 
או בחזרות למבחנים ובכלל בלימודים. להראות להם "דוגמא חיה" של 
חייל ב"צבאות השם", ובעז"ה הם יפסיקו לצחוק עליו, ואולי גם יתחילו 

לאהוב את הלימודים בעצמם.

שלו,  המורה  או  ההורים  עם  להתייעץ  ליוסף  מציעה  גן  מרמת  דודי 
כיצד לפתור את הבעיה.

שמי יוכבד (שם בדוי), ואני מתגוררת בקרית מלאכי.

רציתי להתייעץ אתכם על בעיה:

בשעת התפילה קורה לי הרבה פעמים שאני מתחילה להתפלל "אשרי יושבי 
ביתך" (למשל), ופתאום מוצאת את עצמי בסוף... כלומר, אני מתפללת בלי 

לשים-לב למילים שאני אומרת, ואולי אפילו מדלגת בטעות.

אני רוצה מאוד להתפלל בכוונה, אבל הבעיה הזו קורה לי הרבה פעמים, וגם 
ב"ברכת המזון" וכדו'.

 מה אתם מציעים לי לעשות?

קוראים יקרים, יש לכם עצה בשביל יוכבד?

איור: רחליהודית
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מאת: אברימי ג.

ס
י

ד
יי

לפניכם טבלה עם אותיות. ליד כל אות יש תרגיל חשבון קטן.חשבוןחשבון
אם תצבעו בצבע את כל התרגילים שתוצאתם היא 20,

תוכלו לאסוף את האותיות מימין לשמאל ולגלות פתגם חסידי 
(מהיום יום של השבוע).

ניתן לשלוח פתרונות, שאלות והצעות ל: 
 ,bemachane@gmail.com :צבאות השם אה"ק ת.ד. 1035 נצרת עילית, מיקוד: 17110. פקס: 072-2765578 אימייל

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

פתרון השעשועון מזכה אתכםפתרון השעשועון מזכה אתכם ב 2 נקודות  במסלול הדרגות של תנועת הנוער 'צבאות השם בארה"ק'במסלול הדרגות של תנועת הנוער 'צבאות השם בארה"ק'

כ"ז תמוז ה'תשע"א 82~  
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