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דניאל איש חמודות
איך נער יהודי־אמריקאי פשוט שגדל בשיקגו העפיל 

להיות השליח הראשי ופעיל בחייהם של שלוחים רבים? 
סיפור חייו המרתק של הרב דניאל מוסקוביץ ע"ה

שמחה וששון
לא היה לרבי 'בדחן החצר' דוגמת ר' הערשעלי 

מאוסטרופולי, אך היו כמה חסידים, מעטים, שהיתה להם 
את הזכות הגדולה להעלות חיוך על פני הקודש של הרבי

נזכרים ונעשים
ממרחק של 44 שנים נזכר הרב אהרן דב הלפרין באותה 

שנה שבו הוא יחד עם חברו הרב שבתי סלבוטיצקי הפסידו 
את הופעת ה'פורים־רב' וקיבלו במקומו את עמלק...

מגילת אוקראינה
הרב שמואל קמינצקי, השליח הראשי בדנייפרופטרובסק 
באוקראינה בשיחה מיוחדת בעקבות ההפיכה השלטונית 

במדינה: "המצב רק השתפר בעקבות ההפיכה"

תוכן העניינים

בני לא קיבל עליו את השליחות בתור 'עבודה' או 
'עסק של פרנסה'. הוא קיבל את זה – כי המטרה 

של החיים זו שליחות. כפשוטו. היום בערב עבר כאן יהודי 
שסיפר על ישראליק. שאלתי אותו: ממתי הכרת אותו? הוא 

הצביע על הזקן, והשיב: 'מאותו זמן שאני חזרתי בתשובה'... 
הוא סיפר שיש לו שני בנים עם 'סירטוקים'. זה בזכות 

ישראליק. כמוהו יש עוד עשרות־רבות של בעלי תשובה"
)הרב שלום־בער בוטמן מספר על בנו הרב ישראל ע"ה(
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והברכה התודה

חב"ד ליובאוויטש באזל

חב"ד ליובאוויטש פרו

בהוקרה ובהערכה רבה מביעים אנו ברכת מזל טוב 
חמה ולבבית מעומק הלב לכמ"ע ידידנו הנעלה, 

נודע בפעולותיו הברוכות למען מפעל השליחות של 
רבנו נשיאנו בכל קצווי תבל וידיד אמת למוסדותינו 

ופעולותינו, סיו"ר המל"ח

הרה"ח הרב משה שי' קוטלרסקי
לרגל נישואי בתו הכלה גולדי תחי'  

יה"ר מהשי"ת שיהיה בית זה, בניין עדי עד על 
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זלמן וישצקי
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לרב לוי שיחי' 

אדרעי
 על יצוג מוסדות חבד בפרו, 
בביקור נשיא פרו בישראל

 יה"ר שימשיך בהצלחה, בפעילות 
למען מוסדות הרבי, מתוך בריאות והרחבה
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הקב"ה נוהג בנו 'מידה כנגד מידה' 
בעניין שמחת פורים

כאשר העבודה היא מתוך שמחה שעולה על גדותיה ופורצת כל מדידה 
והגבלה – אזי העבודה עצמה היא באופן של פריצת כל המדידות וההגבלות 

• וכאשר הקב"ה רואה שבני־ישראל – "עם קרובו" ממלאים את תפקידם 
ושליחותם באופן שלמעלה ממדידה והגבלה...מובן שהקב"ה מבטל את כל 

המדידות וההגבלות דעניין הגלות

... בפורים מודגש ביותר כללות עניין השמחה – באופן נעלה יותר 
משמחת ה"ימים טובים", עם היותם "מועדים לשמחה". וכפסק־דין 
השולחן־ערוך )או"ח סו"ס תקכט( שבימים טובים "חייבים בית־דין 
להעמיד שוטרים כו'", כדי שהשמחה תהיה באופן של מדידה והגבלה, 
מה־שאין־כן בפורים – השמחה היא באופן שלמעלה מכל מדידה 
והגבלה, וכפסק־דין השולחן־ערוך )או"ח סתרצ"ה ס"ב( "חייב איניש 

לבסומי בפוריא עד דלא ידע כו'".
ועניינו בעבודת האדם – עבודת ה' מתוך שמחה, כלומר, אף־על־פי 
שהעבודה היא באופן של "קבלת עול", ובלשון חז"ל )ברכות יג, א(: 
"יקבל עליו עול מלכות שמים... עול מצוות" – אין הכוונה שעבודת ה' 
היא לעול ומשא אצלו, ולכן ביחד עם קיום עבודת ה' בפועל ממש, הרי 
הוא "נאנח" ח"ו או שאינו מרוצה מזה שצריך לעבוד את עבודתו, אלא 
אדרבה: עבודתו היא מתוך שמחה וטוב לבב, ועד לשמחה שלמעלה 

ממדידה והגבלה – "עד דלא ידע".
וכאשר העבודה היא מתוך שמחה שעולה על גדותיה ופורצת כל 
מדידה והגבלה – אזי העבודה עצמה היא באופן של פריצת כל המדידות 
וההגבלות, כלומר, שפעולותיו בעניין הצדקה )הן צדקה בגשמיות 
כפשוטה, והן צדקה ברוחניות(, וכן בכל ענייני התורה ומצוותיה – 

נעשות באופן שלמעלה מכל מדידה והגבלה.
והנה, כאשר הקב"ה רואה שבני־ישראל – "עם קרובו" ממלאים 
את תפקידם ושליחותם באופן שלמעלה ממדידה והגבלה, הרי מכיוון 
שמידתו של הקב"ה היא "מידה כנגד מידה", ובזה גופא כמה פעמים 
ככה – מובן שהקב"ה מבטל את כל המדידות וההגבלות דעניין הגלות,
ובפרט כאשר בני־ישראל גוזרים שצריך להיות ביטול המדידות 
וההגבלות דעניין הגלות – ומכיוון ש"עמך כולם צדיקים", הרי "צדיק 

גוזר והקב"ה מקיים",
כלומר, שגם כאשר נמצאים בסוף זמן הגלות, נפעל כבר העניין 
ד"לכל בני־ישראל היה אור במושבותם" – כפי שהיה ב"ימי צאתך 
מארץ מצרים", שעוד בהיותם במצרים )לפני יציאת מצרים(, ולפני 

המכה האחרונה, נאמר כבר ש"לכל בני־ישראל היה אור במושבותם".
ותיכף לאחרי זה – "מיד הן נגאלין", ובלשון הגמרא )מגילה ו,ב(: 
"מסמך גאולה לגאולה", היינו, שמגאולת פורים באים תיכף ומיד לגאולה 
האמיתית והשלימה על־ידי משיח צדקנו, שתהיה בחודש ניסן – "כימי 

צאתך מארץ מצרים".
כלומר: הגאולה העתידה נפעלת כבר בחודש אדר, ובסמיכות לימי 

הפורים, ובדרך ממילא – הנה בבוא חודש ניסן נמצאים כבר בני־ישראל 
במעמד ומצב של גאולה, וזוכים לחגוג את חג הפסח באופן ש"משה 
ואהרן עמהם" – בירושלים עיר הקודש, ובבית המקדש השלישי – 

"מקדש א־דני כוננו ידיך", "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים".
)קטע מהתוועדות פורים ה'תשמ"ג, 'תורת־מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ג, כרך ב, 
עמ' 1070(

מדור זה של שיחות הקודש נדפס בחסות
הרה"ח ר' מאיר שי' זאיאנץ ומשפחתו, ס' פאולו ברזיל לחיזוק 

ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

 דבר מלכות

בצער רב מעומק ליבנו מבכים אנו מרה את פטירתו הפתאומית של 
 ידידנו הנע', רב פעלים, שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לנהריה 

ומנהל "רשת אהלי יוסף יצחק" בארה"ק

הרה"ח הרה"ת הרב ישראל ברוך ע"ה בוטמן

והננו להביע את תנחומינו לאביו ידידינו עוז הנכבד והנעלה, מגזע 
 תרשישים, מזקני חסידי חב"ד בארה"ק, משפיע קהילת חב"ד
'נחלת בנימין', משלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בתל אביב, 

הרה"ח הרב שלום דובער שי' בוטמן

ולאמו הרבנית מרת דבורה תחי'
 מסורה בלו"נ עשרות בשנים בניהול 

והצלחת אירגון "נשי ובנות חב"ד" בארה"ק, 

 לזוגתו השליחה והמחנכת הדגולה הרבנית מרת שפרה תחי'
 וילדיהם היקרים שיחיו, ולאחיו הרבנים, 

 המשפיע הדגול הרה"ח הרב יוסף יצחק שי', 
 הרה"ח השליח הרב יהודה שי',

 הרה"ח השליח הרב אליהו יוחנן שי' 
 ולאחותו הרבנית מרת מיכלא תחי' סגל 

ולכל המשפחה המפוארה שיחיו

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ומעתה אך טוב וחסד 
 ירדפוכם תכה"י, עדי נזכה ל"והקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם, 

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו
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שליח הרבי ורב קהילת חב"ד תל אביב - יפו

יפו ויטש תל אביב –  מרכז חב"ד ליובאו

תלמוד תורה "אהלי מנחם" חב"ד ליובאוויטש תל אביב  בתי חב"ד ברחבי שכונות תל אביב-יפו
כולל וישיבת חב"ד ליובאוויטש "חזון אליהו" תל אביב  רשת גני ילדים חב"ד תל אביב 
כולל אברכים "תורה שלימה" חב"ד תל אביב  נשי ובנות חב"ד תל אביב
כולל תפארת זקנים לוי יצחק תל אביב   מדרשה לנשים ובנות "בית שושנה" תל אביב
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על סדר היום
יומן הבוקר של יום שלישי השבוע, זרק ח"כ אריה דרעי שאלה ב

נוקבת לעם ישראל: איזה נטל כבד יותר – ישיבת חברון בגבעת 
מרדכי או הישוב היהודי בחברון? לשאלה צורפה גם הבטחה 

מאיימת: אנחנו נעשה חשבון עם המתנחלים!
השאלה החשבונאית, שנותרה ללא מענה, הסתמכה ככל הנראה על 
זיכרונו הקצר של הציבור, כמו גם על ההנחה שקם דור צעיר, חדש, 

אשר לא ידע את יוסף ביילין ואריה דרעי.
אלו שזיכרונם טרם החליד ונמצאים בעשור הרביעי לחייהם ומעלה 
– יודעים את התשובה לשאלה החצופה: העלות הגבוהה לשמירה על 
הישובים נובעת מכך שביילין־דרעי וחבורתם חתמו והצביעו על הסכם 
אוסלו והפקירו את חייהם של יהודי חברון ושל המוני יהודים אחרים. 

כי נמכרנו אני ועמי באוסלו להשמיד להרוג ולאבד.
"אנחנו נעשה חשבון עם המתנחלים", מבטיח דרעי, ואולי אכן 
הגיעה השעה לערוך את חשבון הדמים. כמה יהודים הפכו ל'קרבנות 
השלום'; כמה נרצחו בעקבות ההצבעה בעד אוסלו; כמה רבבות הורים־

אחים־אחיות־בעלים־נשים־יתומים נוספו למשפחת השכול; כמה אלפי 
יהודים שנפצעו קשה או בינוני בפיגועי אוסלו ימשיכו להתייסר כל 

ימי חייהם?
כדאי בהחלט להרים את הכפפה ולערוך חשבון צדק. מדוייק. כמה 
דמים, גם במובן הכספי, עלתה למדינה ולכוחות הביטחון ההרפתקה 
המופקרת של אוסלו. כמה 'עשרות אלפים כיכר כסף' היה צריך לשקול 
על ידי עושי מלאכת אוסלו, ממלחמות עם החמס ועד גדרות ההפרדה 

והיערכות צבאית חדשה.
n n n

אפשר להבין את תסכולו של יו"ר ש"ס. בהחלט. עד שסוף־סוף כבש 
מחדש את הנהגת המפלגה, נגזר עליו לשבת במדבר האופוזיציה. 'וכל 
זה איננו שווה לי', הוא זועק, 'אם אינני מרואי פני המלך היושבים 
ראשונה במלכות'. מה בצע בתואר 'מלך המפלגה' אם אינו יכול להראות 
את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו; מה טעם בתפקיד 
היושב־ראש אם נחסמה דרכו לגנזי המלך, לשררה, לשלטון, לכל 

ה'כורעים ומשתחווים'.
'חברון תמורת חברון' מציע דרעי. ואנו רק נזכיר כי על דיבורים 
שכאלו בדיוק – הקצבת כספים לישיבה בתמורה להפקרת ביטחונם 

של יהודים – זעק הרבי, רועה ישראל ומנהיגו, כי אוי ואבוי ללימוד 
תורה המושתת על הפקרת ביטחון יהודים.

n n n

גם היומון הליטאי נכנס השבוע לחברה טובה. עיתון הארץ המיועד 
ל'אנשים חושבים', קיבל השבוע חיזוק מפתיע מאנשים לא חושבים, 

שהחלו לירות מהמותן.
'כתבות־תחקיר על עלות ההתנחלויות', מבטיחים אנשי היתדות, 
ביודעם כי במקום תחקירנים אמיתיים יש להם חומר אנטישמי מוכן 

הזקוק רק לשיפוצי לשון ועריכה ושפה חרדית הולמת.
יש להם את 'הארץ' ואת 'בצלם', את שלום־עכשיו ואת מרכז פרס 
לשלום. את כל אלו שטורחים שנים על גבי שנים להזכיר ולערוך 

חשבונות על המתנחלים העושקים את כספי המדינה.
עסקני היתד, כך מסתבר, אינם גורסים את דברי הלל הזקן הקובע 
כי מה ששנוא עליך, אל תעשה לזולתך. במקום להתמודד בתבונה 
ובהסברה משכנעת עם עלילות התקשורת נגד הציבור החרדי, החליטו 
לאמץ את הפתרון הנקמני־ילדותי. במקום לכבות בהרבה מים חיים 
את תבערת השנאה, החליטו לשפוך טונות של נפט ולהבעיר מדורה 

גדולה בבית השכן.
n n n

ברוח ימי הפורים, אתכבד להציע תחקיר מסוג אחר לעורכי היומון:
כמה כספים נאלצו לשלם בשנים האחרונות כל אלו מקוראי יתד 
שחיפשו לבנותיהם חתן טוב, בן־תורה אמיתי, שמחירו 'סידור־מלא' 
או 'סידור־מינוס'? בהערכה צנועה מדובר על מאות מיליוני דולרים 
)לא כולל ההוצאות הרפואיות לרופאים הבכירים בארץ ובחו"ל, עבור 

אותם הורים שליבם לא עמד בנטל(.
אולי משם הפתרון. אולי יחליטו לא לרכוש יותר חתנים על המשקל, 
במחיר כך וכך ליטרות זהב על כל קילו תורה. אולי יעברו לשיטה 
הנהוגה בחב"ד ובחסידויות אחרות ועשרות מיליוני הדולרים שייחסכו, 

יממנו את עולם התורה, ושלום על ישראל.
ונהפוך הוא – אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, וישלטו המוח 
על הלב, אהבת ישראל על שנאת ישראל, השלום על המחלוקת, 

הגאולה על הגלות, וליהודים תהיה אורה ושמחה וששון ויקר.

חשבון לא פורימי
"אנחנו נעשה חשבון עם המתנחלים", הבטיח דרעי לעם ישראל • אולי אכן הגיעה 
השעה להרים את הכפפה ולערוך את חשבון הדמים - כמה יהודים הפכו ל'קרבנות 
השלום'; כמה נרצחו בעקבות ההצבעה בעד אוסלו; כמה נוספו למשפחת השכול; 

כמה נפצעו קשה או בינוני בפיגועי אוסלו וימשיכו להתייסר כל ימי חייהם?

אהרן דב הלפרין
על סדר היום

ברכה נאמנה
מקרב ולב עמוק נשגר טנא מלא ברכות לידידנו-עוז הנעלה והנכבד, עומד לימין שלוחי כ"ק אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בכל קצווי תבל, מסור ונתון בחיות ובמרץ לפיתוח מפעל השליחות, ידיד נאמן של 
'ועד תלמידי התמימים העולמי' ומסייע רבות לפעילותנו בלב פתוח ובמסירות שאין כדוגמתה בכל עת מצוא

סגן יו"ר ה'מרכז לעניני חינוך'

הרה"ח ר' משה-יהודה שי' קוטלארסקי  
לרגל נישואי בתו הכלה המהוללה שתחי'

עב''ג החתן הנעלה מבחירי התמימים, הרה''ת שמואל שי'
בן לידידנו הנעלה, שליח ומנהל ישיבת 'מתיבתא ליובאוויטש' שיקאגו, מחנך תלמידי התמימים 

ברוח חסידית אמיתית לנח''ר כ''ק אדמו"ר, ידיד נאמן של מוסדנו מיום היווסדו,

הרה''ג הרה''ח משה בנימין שי' פערלשטיין
יתן השי"ת שיבנו בית נאמן בישראל בנין עדי עד מיוסד על יסודי התורה והמצוות כפי שהם מוארים  במאור שבתורה זוהי 

תורת החסידות ומהרה ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול חתן וקול כלה, בביאת משיח צדקנו בב"א
ועד תלמידי התמימים העולמי

•ועד תלמידי התמימים העולמי •
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הרואה את הנולד
)העצרת הגדולה בירושלים, גיליון 1549(

בקשר לנושא העיקרי העומד על הפרק, מעניין להביא בזה דברים 
ברורים שהגיעו לידי השבוע שאמר כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע 
בפגישתו בתשל"ז עם מי שהיום הוא כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א. הרבי 
דיבר ועורר באותה פגישה על גודל הנחיצות שאברכים חסידיים ייצאו 
מהערים החרדיות ירושלים ובני ברק לכל המחוזות בארץ ושיכהנו כרבנים 
ורועים רוחניים בכל עיירה ומושב. ושלא יעשו זאת כיחידים אלא בצורה 
מאורגנת של כל הכולל. והסביר איך זה יעזור למלחמה נגד גיוס בחורי 

ישיבות.
להלן קטע קצר מדברי הרבי באותה פגישה:

"שאלתי פעם מדוע ביישוב מסוים אין רב, וביישוב שני אין רב וכו', 
השיבו לי שיש להם רשימה של מאה ישובים ללא רבנים, וזקוקים 
שם למאה רבנים, ומוכנים לתת להם דירה, משכורת וכו'. מיד למחרת 
התעניינתי בכך, והמענה שקיבלתי היה שאי־אפשר להשיג רבנים, וזאת 
אפילו לעיירות גדולות, שכן טוענים שיש במקומות ההם בעיות של חינוך, 
מקוה וכיו"ב, וכשבאים ליחיד ושואלים אותו אם רוצה הוא לנסוע וכו', 
עונה הוא: מה פתאום אני? שישלחו מישהו אחר! – לא כן כשמדברים 
עם הנהלת הכולל – אינם יכולים לטעון טענה זו! והרי אומרים "כמה 
גדולים מעשי חייא" – מילא ללכת לאברך כולל ולצוות עליו שילך בעצמו 
לצוד צבי וכו' – הרי: ראשית הוא לא ישמע, ושנית, לא יצוו עליו זאת, 

שכן על כך אפשר עדיין לוותר.

אך כיון שאין ברירה אחרת כרגע, ומוכרחים ללכת למושבים וערי 
השדה, לכל הפחות לשנתיים שלוש – יש להורות לאברכים לעסוק בחיות 

בלימוד של לידע "את המעשה אשר יעשון" ואלה "אשר לא תעשינה".
ענין נוסף בכך: כל ענין צריך להיות על־פי דרך הטבע – וכיון שישנו 
רעש גדול, ויראים מגיוס בני הישיבות – תהיה זו אפשרות לבטל את 

הטענות, הבלבולים וכו';
הם, הרי טוענים כי העומדים על המשמר בגבולות – משרתים שם 
שלוש שנים, ולאחר מכן משתחררים. וכאשר יאמרו להם כי הישיבה 
מכשירה ומוציאה "מורי הוראה" היוצאים לקיבוצים, ישובים ו"עיירות 

פיתוח" – זה יבטל את כל הטענות והבלבולים."
יוסף לוי
חצור

יש הבדל
)'זו רק דעתי', הרב חיטריק, גיליון 1549(

למרות שאני מסכים במידה מסויימת עם הנקודה של הרב חיטריק 
במאמרו האחרון, אך לפי־עניות־דעתי אין הנדון דומה לראיה, כי הרי 
הטענה של הרבי היתה רק על כך שקובעים את המחיר של הדפסת 
התניא ב־770 דולר, שהוא מחיר בלי חשבון, דהיינו מדוע שירוויחו מעבר 
למחיר האמיתי של הדפסת התניא בגלל הבית של הרבי שנמצא במספר 
770?!,  מה־שאין־כן בשם חב''ד, משיח בפרסומת וכיו''ב אין את החסרון 

הזה, וד''ל.

זו רק דעתי...
זו ההזדמנות להביע יישר כח לרב חיטריק על כתבותיו ועל השתדלותו 

לשמור בקרב הציבור את הגחלת החסידית.
בכבוד רב

זלמן ברקמן

את מי הם מכים?
)'ויהי ממחרת', על סדר היום, גיליון 1549(

עוד לא יבש הדיו מהדברים הנכונים שכתב הרב הלפרין במדורו 'על סדר 
היום' והנה מתממשים הדברים ויומון ידוע פתח בסדרה של כתבות על 
העלות הכספית הגבוהה של המדינה בגלל המתנחלים. גם אם נניח שהם 
צודקים ואכן בנט ואנשיו ומפלגתו הם האשמים בגזירות הקשות, אך במה 
אשמים המצביעים שהצביעו לו? ובמה אשמים כלל ציבור המתיישבים? 
והאם הם שוכחים שיש ציבור חרדי גדול בשטחים הכבושים שמעבר לקו 
הירוק כגון קרית ספר ורמת שלמה ונווה יעקב ורמות ועמנואל?! האם הם 
חושבים שתורת ישראל וארץ ישראל סותרים זה לזה?! זה מזכיר יהודי 

שקיבל מכה ביד אחת ובתור עונש הוא מכה את היד השניה.
נקווה שיערה ה' רוח ממרום ויפקח עיני טועים ומטעים.

לוי סירוטה
בני־ברק

רק אחדות!
)על האבל הכבד בחב"ד(

כידוע נצטווינו תמיד על ידי הרבי, אחרי כל אירוע לא טוב לא להתייחס 
לזה חלילה כמקרה בלבד אלא 'נחפשה דרכינו ונחקורה' ו'והחי יתן אל 
ליבו' וכיו"ב, במיוחד כשמדובר בשלוחי קודש מרכזיים כאשר כל קהילת 

השלוחים ואנ"ש נמצאים בהלם וזעזוע.
ובכן, ביום ההולדת הראשון של הרבי לאחר קבלת הנשיאות )י"א 

ניסן תשי"א(, הדפיס הרבי את שיחת אדמו"ר מוהריי"צ מאחרון של 
פסח תרצ"ה שבה סיפר )בין השאר( שהגאון ר' יצחק מוואלאז'ין שאל 
את אדמו"ר הצמח־צדק איך העמיד את עצמו בסכנה )בהיותו בפטרבורג 
באסיפת הרבנים, שאז דיבר בתקיפות וחריפות עם שרי הממשלה בנוגע 
לענייני דת בחריפות(, ומה היה קורה עם הכלל, אילו היו דנים אותו ח"ו? 

והשיב לו הצמח צדק:
־ לכם אשיב, כמו בגמרא, תירוץ עם 'ואיבעית אימא'. התירוץ: יש 
לי בנים, ואיבעית אימא: אחדותם של החסידים תוביל אותם לקראת 

משיח צדקנו.
בשיחת י"ג ניסן תשכ"ו, במלאות מאה שנה ליום ההילולא של הצמח 

צדק, סיפר הרבי שוב סיפור זה והוסיף בסיום דבריו:
־ ועכשיו, מאה שנה לאחרי ההסתלקות )של הצמח־ צדק(, כאשר העניין 
של בנים גם לא קיים... אזי כאשר החסידים מתאחדים יחדיו, הם יצליחו 
להתגבר ולהבקיע את החושך כפול ומכופל... והאחדות של החסידים – 
כדברי הצמח צדק – מבטלת את כל הגזירות ופורצת כל הגדרים ותוביל 

אותם לביאת המשיח.
עד כאן לשונו הקדוש של הרבי.

וכבר אמר בשעתו מי שאמר: שני התירוצים שבדברי הצמח צדק, 
שהרבי סיפר לנו, מכוונים לשתי התקופות: התירוץ – לתקופה שלאחרי 
יו"ד שבט תש"י, שאז היו בנים, "חתנו כבנו". והאיבעית אימא – לתקופה 
שלאחרי ג' תמוז... הרבי אומר לנו מפורשות שהדרך היחידה שנצליח 
לשרוד ולהתגבר על כל הצרות של החושך כפול ומכופל, של ההעלם 
והסתר שבו אנו נמצאים, ולצעוד לקראת משיח צדקנו – היא על־ידי 

אחדותם של החסידים!
אם כן ברור שכאשר מדברים על התעוררות וחיזוק, צריך בראש 
וראשונה לקבל על עצמנו החלטות טובות בקשר לאחדות, וכפי שבהשגחה 
פרטית בגיליון הקודם פרסמתם בקשר לשליח הרב קונין איך בתקופת 
משפט הספרים עשה אסיפה דחופה בקשר לאחדות וזה פעל את פעולתו.
י. שליח
צרפת

מחסן צעירי-אגודת-חב"ד בכפר-חב"ד, יום ראשון השבוע. אלפי ארגזי משלוחי מנות ממתינים למאות שלוחי הרבי 
- מכל רחבי הארץ. במהלך השבוע, נהרו השלוחים לאסוף את הארגזים הגדושים, לקראת 'מבצע פורים' הגדול
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מעמד ההכתרה של השליח הרב ישראל בוטמן ע"ה למנכ"ל 'רשת אוהלי יוסף-יצחק'. מימין: יו"ר ה'רשת' הרב יוסף-
יצחק אהרונוב, הרב בוטמן, הגה"ח הרב דוד חנזין ע"ה, הגה"ח הרב מנחם גלוכובסקי, הרב שלמה מיידנצ'יק ע"ה
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מכתבים מהרבי
בפרסום ראשון

]מכתב זה בא בהמשך למכתבים שהופיעו בעבר בעיתון. לשלמות העניין 
נציין כי במכתב מיום י"ב תשרי תשכ"ז הציע הרבי לנמענת להפסיק להשתמש 
בשם בו השתמשה שמקורו גרמני, ולהתחיל להשתמש בשמה היהודי – מלכה 
)לאחר שהשם היהודי שלה הופיע בהזמנה לחתונת בנה אשר הגיעה לידי 
הרבי(. חודש לאחר מכן, בי"ב חשון תשכ"ז, שלל הרבי במכתבו את הטענה 
שהשם 'מלכה' קשור לנושא של מלוכה במובן של מונרכיה. במכתב שלפנינו 

מוסיף הרבי לעסוק בנושא, הפעם בהרחבה[
ב"ה

ט"ו טבת, תשכ"ז
ברוקלין, נ.י.
ד"ר מלכה...

אצל "דה ג'ואיש ספקטייטור"
ניו יורק, נ.י.

ברכה ושלום:
הנני לענות על שני מכתביה מיום ט' טבת.

הנושא של השם הציב אותי בעמדה קצת לא נוחה, משום שלמעשה גיליתי 
שהשמיטה את חתימתה על מכתב אחד, ועל המכתב השני חתמה רק את 
שם המשפחה שלה. למותר לומר שלא היתה לי כל כוונה לגרום לה מבוכה 
כאשר תכתוב לי; וגם לא רמזתי לאיזו קפידא. רק קיוויתי שתקבל את הצעתי 
)אשר לדעתי היא חשובה( – אך לא רציתי שתעשה זאת מתוך איזה רגש 
של "תבוסה", כפי שמזכירה, אלא דווקא מתוך שכנוע שלה בעצמה. אבל אם 
לעת עתה אין היא מוכנה לעשות זאת, אזי ברור, כפי שכבר ציינתי, שכל אדם 
הוא בעל־הבית על השם שלו, ולא ייתכן שמישהו מלבדו, כולל אותי, יוכל 

להביע התנגדות לכך.
נראה לי שאחת הסיבות הניצבות בדרכה ומפריעות לה לבצע את השינוי 
היא – כיצד להסביר זאת, אם תישאל: "מה יום מיומיים?". ומכאן נובעת 
הנטייה שלה לקשר זאת לנסיעה לארץ ישראל, על מנת שיהיה לה הסבר. אם 
זאת היא הסיבה היחידה, או הסיבה העיקרית, בטח כבר יש לה שני הסברים 
חזקים: ראשית, המאורע של חתונת בנה לאחרונה – שהיא ההזדמנות הכי 
חשובה עבור כל אימא; ובמיוחד לאחר שבנה שי' השתמש בפועל בשם 'מלכה' 

ברבים. שנית, ישנה ההתעוררות של מה שנקרא "ניאו־נאציזם" בגרמניה.
על פי השכל, העובדה שהנאציזם הרים שוב בחוצפה את ראשו המאיים, 
הייתה צריכה לעורר מחאה מתאימה, ולא רק "הצהרות" צער מתונות 
המושמעות בהזדמנויות מתאימות, הצהרות אשר מיד יוצאות נגדן הצהרות 
אחרות מפי מנהיגים פוליטיים ממחנה שונה במטרה להעמיד את מתנגדיהם 
במקום, ע"י שהם מקילים ראש בכל העניין. אל מול הסכנה האמיתית, נדרשת 
פעולה אמיתית, או לפחות מחאה ממשית. דחייתו של שם גרמני באופן של 
מחאה, תהיה צורה של הבעת מחאה כזאת. ושאף אחד לא יפחית בערך 
החשיבות של פעולה אחת בודדת ע"י אדם אחד ויחיד – כלל שמשתקף, כמו 
כל דבר אחר, בתורה ובדרך היהדות בהוראה המפורסמת של חז"ל. למעשה, 
יש לה חשיבות מעשית כה רבה, עד שהרמב"ם מצטט אותה בספר ההלכה 
שלו )הלכות תשובה ג, ד(. ותוכנה, שכל אדם, ולא משנה מהו מעמדו ומצבו, 
צריך להחשיב באמת גם מצוה בודדת אחת בתור אמצעי להכרעת המאזניים 

לכף זכות לטובתו ולטובת כל העולם; וכן להיפך.
דרך אגב, יורשה לי להוסיף שהאדישות שגילו המעצמות השונות כלפי מה 
שקורה בימינו בגרמניה, כשהם רואים בזה בסך־הכל "ניאו־נאציזם" או ביטוי 
דומה, היא מדהימה ביותר. אין כל חדש בנאציזם הזה או במדיניות הכללית של 
גרמניה. זהו אותו סיפור עתיק של ההיסטוריה שחוזרת על עצמה, אשר אני 
מאמין שהוא דבר ידוע לכל, אבל אף אחד אינו מעוניין להודות בכך ברבים, 

ואולי ישנה סיבה טובה לכך. זוהי חזרה על "אמנת ורסאי" בלבוש שונה, ואין 
זה פלא שההתפתחויות הולכות באותו כיוון אשר בעבר הביא לתוצאות כה 
איומות. ויעזור השם יתברך שהסכנה תימנע בשעה טובה, ו"לא תקום פעמיים 

צרה" )נחום א, ט(.
בראותי שנגעה שוב במקור השם 'מלכה', הנני מוכרח להתייחס למכתבי 
הקודם ולחזור ולומר שלדעתי קשה למצוא בתנ"ך בסיס להנחה שלה. הנני 
סבור שמכיוון שבמלה 'מלך' משתמשים לעיתים די תכופות בתור שם של 

איש, מסתבר מאוד שהשם 'מלכה' הוא המקביל לכך אצל הנשים.
זה נראה מרחיק־לכת להחשיב את השם 'מלך' בתור תוצאה של הכינוי 
האלילי 'מולך' ]במלעיל. המלביה"ד[, משום שהכינוי האחרון היה מוגבל לטקס 
מסוים וסביבה מסוימת, בעוד שבכינוי 'מלך' יש שימוש יותר אוניברסלי. אם 
יש קשר כלשהו בין השניים, מסתבר יותר שהסדר היה להיפך. יתרה מזו, כאשר 
מתבוננים עד כמה התורה תיעבה כל דבר שהיה לו קשר לעבודת־אלילים, 
זה סותר לגמרי את רוח התורה והיהדות לתת לאדם שהוא הכי נעלה אצלם 

כינוי שנובע מכת של עובדי־אלילים.
כפי שכבר הזכרתי, אינני רוצה להרשות שייכנס לתוך ההתכתבות שלנו איזה 
אלמנט של ביוש. ולכן לא אאריך עוד בדיון זה. אסיים רק בהערה שבמצב 
שלה, אילו הייתה עושה את המחווה זאת ומוותרת על שם גרמני ומקבלת 

במקומו שם יהודי, היה לזה רושם שידברו בו.
ובחזרה לנושא האחר של ההתכתבות שלנו, שהוא הקביעה שלי שהמחאות 
של מישהו נגד אלוקים הן בעצמן הוכחה לאמונה בקיומו של אלוקים. אולי 
לא הבהרתי את עצמי, שמה שאני מחשיב להוכחה הוא לא השלילה, אלא 
דווקא האופן שבו היא מובעת. משום שכאשר אדם מכריז על היותו כופר 
אחת ולתמיד, ומכאן ולהבא אין שום מקום לאלוקים במחשבותיו, בלקסיקון 
שלו ובחייו היום־יומיים, אזי העניין מיושב. אבל כאשר אדם מכריז שאלוקים 
אינו קיים, ויחד עם זאת בכל פעם שהוא רואה אי־צדק בעולם הוא חווה צער 
ומיד תובע: 'איפה אלוקים?' – העובדה שהוא חוזר לאותו נושא שוב ושוב, 
היא הוכחה שעמוק בלבו הוא מאמין באלוקים, ודווקא זאת היא הסיבה לכך 
שהוא מרגיש כל־כך פגוע ומזועזע. ומה חשוב עוד יותר, לא זו בלבד שהוא 
מאמין בקיומה של ישות על־טבעית באופן כללי, אלא באחד שיש לו את כל 
התכונות שיהודים מיחסים לו, היינו שמתעניין בעניינים של בני האדם, אף 
על פי ש"אם צדקת, מה תיתן לו" )איוב לה, ז(. יתרה מזו, הוא מתערב בחיים 
היום־יומיים של כל אחד ואחד עד כדי כך שהוא מאזין לתפילתו. והתפיסה של 
היהדות לגבי התפילה היא לא כסם־הרגעה, או אופן של פורקן רגשי אשר גם 
פסיכיאטר יכול לאשר; משום שהונאה כזאת סותרת לרוח של כל דת, ובמיוחד 
לתורתנו, תורת אמת. התפילה שלנו כוללת את התפילה ל"חכמה, בינה ודעת" 
מאת מי שהוא "חונן לאדם דעת", כשם שהיא כוללת את התפילה לרפואה 
מאת מי שהוא "רופא חולי עמו ישראל" במובן הפשוט של מילים אלו. כמובן, 
אינני זקוק להרבה שכנוע בזה שהתפילות שלנו כוללות משמעויות עמוקות 
ורמזים המובנים ליחידי סגולה בתורת הקבלה וכו'. אבל בעיקר, המשמעות 
הפשוטה של התפילות שלנו היא לכל לראש התלות שלנו באלוקים בנוגע 

לצרכים הבסיסיים שלנו, "לחם לאכול ובגד ללבוש".
כמובן, הנני מכיר את הטענות שמעלים נגד הנ"ל, שכמה מהן הוזכרו במאמר 
האחרון שלה, ולפני זה. במיוחד שואלים, כיצד ייתכן שמישהו שאיננו בשר 
ודם, ואין לו צורה, והוא גם בלתי משתנה וכו', יושפע בהחלטתו מתפילה 
שיוריד גשם כאשר לא ירד גשם לפני זה, וכן הלאה? אבל זה ששכל האדם 
אינו יכול לתפוס משהו, אינו מוכיח מאומה, מלבד זאת שזהו דבר שאינו ניתן 
לתפיסה, וכבר נאמר לנו לפני זמן רב ש"לא ישיגוהו משיגי הגוף". ולמותר 
להאריך לגבי בעיה אשר יהודים וגויים התמודדו איתה מאז ומתמיד ועד עצם 

אין כל חדש ב'נאציזם'

מדור זה של אגרות הקודש נדפס בחסות
הרה"ח ר' אליעזר חיים שי' לפידות ומשפחתו, בואנוס איירס, ארגנטינה
ע " י ז ו  נ ר ו ד א  י ש נ ר  " ו מ ד א ק  " כ ל ת  ו ר ש ק ת ה ה ק  ו ז י ח ל

פרסום ראשון של אגרות קודש מרתקות מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, בתרגום מאנגלית, מתוך ארכיונו 
המיוחד של מזכיר רבותינו הק', הרב החסיד ר' ניסן מינדל ע"ה * מוגשים על ידי חתנו, יבדלחט"א, הרה"ח 

ברכנוכם מבית ה'הרב שלום דובער שפירא, הממונה על הארכיון רב הכמות והאיכות, וזכות הרבים תלוי בו
ברגשי שמחה ובלב מלא חדוה מברכים אנו את ידידנו הנעלה, סיו"ר המרכז 

לעניני חינוך, יו"ר כינוס השלוחים העולמי, האיש אשר הדאגה לרווחת 
השלוחים בגו"ר מפעמת בקרבו, מסור ונתון להצלחת השלוחים והשלוחות 
שליט"א ברחבי תבל בכלל ובפרט, משכיל להתחבר למרץ חום וחיות של 
הנוער היהודי כדי לקשרם לאילנא דחייא וידיד נאמן למוסדותינו מאז   

הרה"ת הרה"ח הרב משה יהודה שי' 
ורעייתו העומדת לימינו מרת רבקה תחי' 

קאטלארסקי 
לרגל השמחה אשר במעונם

 בנישואי בתם הכלה המהוללה  גאלדא תי'
עב"ג החתן הנעלה הרה"ת שמואל שי'

בן ידידנו הגה"ח מנהל ישיבת ליובאוויטש שיקאגא
הרב משה בנימין ורעייתו הרבנית לאה רבקה שיחיו 

פערלשטיין
שלוחי כ"ק אדמו"ר בשיקאגא רבתי

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין לבנין עדי עד עם דורות ישרים 
מבורכים מתוך שמחה וטוב לבב והרחבת הדעת ומהרה ישמע... קול 
מצהלות חתנים מחופתם בגאולה האמיתית והשלמה תומ"י ממש 

הרב שלמה יו"ט געשעטעטנער
הרב כתריאל שם טוב
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סתרות דרכי השם. השם לקח מאיתנו שלושה שלוחים פעילים נ
ביותר ואין מאיתנו יודע למה. מה שכן אנו יודעים, את הדברים 
שאמר הרבי לאחר הפיגוע הרצחני בבית־הספר למלאכה בכפר־
חב"ד: "לא צריכים להתפעל משום ניסיונות, גדולים או קטנים, ובפרט 
מהניסיון היותר אחרון. ישנם כאלה שרוצים לבאר זאת על פי העניין 
של 'בקרובי אקדש', אבל באמת אין זה ביאור, וכפי שכתוב שם גופא 
'וידום אהרון'. ההבנה ד'בקרובי אקדש' – גם זה אין יודעים, ולהסביר 
עניין אחד בלתי מובן על ידי עוד ענין בלתי מובן – הרי זה תנחומין 

של הבל. וידום אהרון.
"בודאי שאסור להרהר אחר מידותיו של הקב"ה, אבל אין פירוש 
הדבר שהעניין עצמו מובן בשכל. לעת עתה לא מצאתי ביאור על זה, 

אבל ודאי הדבר, שמזה יהיה כפלים לתושיה".
n n n

את הרב דניאל מוסקביץ ע"ה הכרתי מהימים הראשונים לשליחותו 
לפני למעלה משלושים שנה. הוא היה נעים הליכות, אדם עם שכל 
ישר, היה לו את החוש לנסות ולמצוא פתרונות בדרך המיצוע, ובעיקר 
לחשוב 'מחוץ לקופסה'. דניאל היה מקושר לרבי באופן פנימי ביותר, 
דבר שהתבטא בכל פעם שישבנו ביחד, בין היתר בוועד כינוס השלוחים 

העולמי, בו היה חבר, כידוע.
בכל דבר שאמר, בכל דבר שהציע, בכל דבר שהשמיע, היה אפשר 
לראות בצורה ברורה כיצד חיפש לגרום לרבי נחת רוח. בכל צעד ושעל 

שלו, היה ניתן לראות את הביטול המוחלט שלו לרבי.
כל שנה מחדש, בישיבות היערכות של כינוס השלוחים העולמי, חשב 
דניאל על כל פרט ופרט, איך לדאוג לשלוחים. שינויים רבים לטובת 

השלוחים אפשר לזקוף לפעילותו הנמרצת של דניאל.
לא הכל אפשר לכתוב ולספר, אך בהרבה עניינים הנוגעים לחיי היום־

יום של השלוחים, דניאל היה מעורב.
n n n

יותר מכל, דניאל ידע איך להיות חבר טוב של כל אחד ואחד, 
יבדלחט"א. הוא נהג להגיע לכל שמחה ושמחה של השלוחים בשיקגו, 
גם כשזה היה ממש קשה לו. כששליח היה צריך אותו בעניינים של 
אישורים וכיוצא בזה, דניאל היה מתייצב ומתגייס. תמיד מצא את הזמן 

בתוך סדר היום הצפוף שלו.
ההצלחה שלו בשיקגו הייתה גדולה. הוא קידם רבות את ענייני 

ליובאוויטש בעיר. כדי להמחיש עד כמה, אפשר ללמוד מהעובדה שהוא 
מונה להיות נשיא ארגון הרבנים הגדול של שיקגו, בו חברים רבנים 
נכבדים משיקגו ומחוצה לה. זה ארגון שמוכר בכל העולם. פעילותו 
הרבנית הייתה כה גדולה וחשובה, שכל חברי הארגון הצביעו עבורו 

לתפקיד החשוב.
n n n

הייתי השבוע בניחום אבלים אצל משפחת מוסקוביץ היקרה בשיקגו. 
בני המשפחה ביקשו: אל תגידו לנו כמה כואבת לכם האבידה, תספרו 
לנו איך הוא השפיע על החיים שלכם. וזה היה דניאל. לא חיפש שידברו 

עליו, הוא היה איש של עשייה.
דניאל היה הידיד הכי טוב שלי. שוחחנו הרבה, פנים אל פנים ובטלפון. 
יום קודם, שוחחנו בטלפון על עניינים כאלה ואחרים. כמו תמיד, דבריו 

עסקו בלגרום נחת רוח למשלח.
n n n

השבוע איבדנו שליח יקר נוסף, הרב ישראל־ברוך בוטמן ע"ה, שליח 
הרבי בנהריה. הכרתי את ישראליק כבר בילדותו )התגורר מספר שנים 
בניו־יורק( ונפגשנו פעמים רבות. היה מקושר למשלח, בעל כישרון, 
אדם חם באופן יוצא דופן, מענטש, שתמיד דאג לעשות הכל לכבודו 
של הרבי. תכונות אלו, היו גם אצל השליח השלישי שאיבדנו רק לפני 

זמן קצר, הרב יעקב שמולביץ ע"ה, שליח הרבי בבית שאן.
n n n

מסופר שישבו כמה צדיקי עליון. אחד אמר שאם היה הקב"ה, היה 
דואג שלא יהיה רע בעולם. השני אמר שלו היה הקב"ה, היה דואג שלא 
יהיה שום חולי. השלישי אמר שהיה דואג שלא תהיה עניות. הרביעי 
אמר שהיה דואג שלא תהיה בורות וכולם יידעו ללמוד ולכתוב. כשהגיע 
לאדמו"ר הזקן נ"ע, אמר שלו היה הקב"ה היה נוהג בדיוק כפי שהקב"ה 

נוהג... אבל היה יודע את הטעמים והסיבות.
אנו, בני־אנוש, לא יודעים את הטעמים למקרים המצערים הללו... 
בחטף נלקחו מאיתנו שלושה שלוחים שפעלו ללא לאות לקירוב יהודים, 

אין לנו ידיעה ותשובה לשאלה הכל־כך מייסרת: 'למה?!'.
n n n

אבקש להעביר את תנחומיי לשלושת המשפחות היקרות. חבל על 
דאבדין ולא משתכחין. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים והקיצו ורננו 

שוכני עפר.

ביטול מוחלט למשלח
הרב משה קוטלרסקי

סיו"ר ה'מרכז־לענייני־חינוך'

 

אבל יחיד עשי לך
אבלים וכואבים, מזועזעים והמומים מבכים אנו מרה את פטירתו של האי גברא רבא ויקירא, השליח הראשי 

למדינת אילינוי בארה"ב, אחד המיוחד בלגיון של מלך, צבא השלוחים של רבנו נשיאינו בכל קצווי תבל, 
אשר הקים במדינתינו עולה של תורה וחסד במוסדות ובתי חב"ד לשם ולתפארת, ועשה גדולות ונצורות 
למען הכלל ולמען הפרט, הקים וייסד, ביסס ושכלל בתי חב"ד רבים במדינתינו וכל השלוחים ומנהלי בתי 

חב"ד באילינוי נהנו ממנו עצה ותושיה, חבר ועד המרכז לעניני חנוך וועד כינוס השלוחים העולמי, אשר 
נלב"ע פתאום והוא בדמי ימיו ובשיא פעולותיו הברוכות

הרה"ח הרה"ת הנעלה הרב דניאל יצחק ע"ה מאסקאוויץ
ואנו שולחים את ניחומינו הכנים למשפחה הנכבדה, יבדלחט"א

לזוגתו הרבנית מרת אסתר רחל תחי'
 לבניו הרבנים השלוחים מאיר שמעון, יוסף שמואל,

יהושע זעליק, ישראל ארי' לייב שיחיו
לבנותיו מרת שטערנא שרה, חנה, רבקה, חוה, חי' מושקא שיחיו

להוריו היקרים ר' אפרים ומרת צבי' שיחיו
ולאחיו הרבנים דוד משה, ומנחם מענדל ומר אליהו שיחיו

המקום ינחם אתכם ואותנו בנחמת ציון וירושלים 
כולנו כאחד נמשיך בע"ה, בכוח המשלח, את כל הפעולות הברוכות בשליחות רבנו נשיאינו 

במדינתינו אשר התחיל ואשר היו כל משאת חייו, ובזה תמצאו ונמצא כולנו חיזוק ונוחם ובקרוב 
ממש נזכה לנחמה בכפליים והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם בגאולה האמיתית והשלימה

י ו נ י ל י א ת  נ י ד מ ד ם  י ח ו ל ש ה ת  ח פ ש מ ם  ש ב

אליהו ולונא בןחיון
מאיר חי ורבקה בןחיון
ישעי' ושרה בנימינסון

יצחק ונחמה דינה בערגשטיין
יעקב ודינה בראדי

יוסף ובילא בראקמאן
מענדי ואלטא גולדשטיין

שלום דובער ודינה הלברשטאם
מאיר ויהודית העכט

אברהם ורבקה הערשקאוויטש
נפתלי ורייזל הערשקאוויטש

ברוך וחנה הרץ
יצחק וליבא וואלף

מרדכי יואל ורבקה וואלף
משה ועלקא וואלף

שמואל ושרה וויינבערג
אברהם ורבקה וורנאי

שניאור זלמן ושרה נחמה טווערסקי

פנחס ונחמה דינה טוירק
דוד וגאלדא טייכטל

חיים ורחל טלזנר
משה ואסתר לאה טעלדאן

שלום בער ופייגל טענענבוים
שמואל וחנה כ"ץ

יוסף הכהן ודינה כהן
מיכאל וחי' ליפסקער

אליהו ושרה לנגזם
לוי יצחק ופעסיא נאטיק
שמואל ושטערנא נאטיק
שמעון ורחל סאסקינד

אליהו נתן הכהן והינדא סילבערבערג
מנחם מענדל ופייגא סלבטיצקי

ברוך וחי' עפשטיין
יוחנן ויונה פוזנר

יוסף יצחק וזיסא פוזנר
דוד ורבקה פלינקנשטיין

משה בנימין ולאה רבקה פערלשטיין
שניאור וחנה קדנר

דב הלל קליין
יחזקאל ומרים רוטמאן

שלום בער ורבקה רייצעס
יוסף ומיכלה שאנאוויטש
יצחק ומינה שאנאוויטש
מאיר וליבא שאנאוויטש

שלום ומושקא שארף
שמואל חיים ואסתר שארף

לוי ולאה שטרן
בנימין הכהן שיימאן

חיים הכהן וחי' מושקא שיימאן
מנחם מענדל הכהן ויוכבד שיימאן
שניאור זלמן הכהן ואסתר שיימאן

מנחם ופייגא שכטר
בן ציון וחנה שםטוב

מנחם מענדל ושטערנא שרה שם טוב

צילום: בנצי ששון  הרב קוטלרסקי בישיבה שגרתית במל"ח לצידו של הרב מוסקוביץ ע"ה )מימין(  
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יום שני בלילה, בשבוע שעבר, בשעת חצות בערך, סיימתי שיחה ב
טלפונית עם גיסי הרה"ח הרב דניאל מוסקוביץ'. למעשה היינו חברים 
לא פחות משהיינו גיסים. הכרתי אותו לפני יותר מארבעים וחמש 
שנים, כשנכנס לישיבה במונטריאול, בהיותו נער צעיר, ומיד נוצר בינינו קשר 

שהעמיק עם השנים.
הרב מוסקוביץ' הוא מפירות השליחות של השליח הראשון לשיקאגו, הגה"ח 
הרב שלמה־זלמן הכט, שנשלח לשם עוד על־ידי הרבי הריי"צ. אביו של הרב 
מוסקוביץ' התקרב אליו ודבק בו. טבעי היה ששלח את בנו ללמוד בישיבת 
חב"ד, וטבעי היה שאחרי נישואיו יצא הרב דניאל, בהוראת הרבי, לשליחות 

לעיר הולדתו, שיקאגו.
הכול הכירו אותו כשליח נמרץ ובעל מעוף, מקושר בלב ונפש לרבי, ומסור 
לעבודת השליחות. הוא היה חבר בוועד כינוס השלוחים העולמי, ומידי שנה 
העניק בחיות הבלתי נגמרת שלו רוח רעננה לכינוס. אבל לצד היותו חסיד 
ושליח הוא פשוט היה בן־אדם, מה שנקרא 'מענטש'. אדם נעים, פתוח, לבבי, 

שתמיד נחמד לפגוש ולהחליף איתו דברים.
כשאני חושב עליו המילה הראשונה שעולה בהקשר אליו היא – אכפתיות. 
הוא היה אדם שאיכפת לו. איכפת לו מהרבי, איכפת לו מהשליחות, איכפת לו 

מהמוסדות, איכפת לו מכל יהודי.
אחרי הפיגוע הנורא במומבאיי הוא יזם שכל תלמיד ותלמידה במוסדות 
יכתבו מכתב למשפחה. הוא עצמו בא לארץ והביא למשפחה האבלה את 

המכתבים.
האכפתיות הזאת שלו באה לידי ביטוי במעשה שעשה בלילה האחרון 

לחייו. בעקבות המצב באוקראינה נערכה מגבית לסיוע 

לשלוחים. הוא ראה את הפרסום על המגבית ומיד תרם. יש לו מוסדות לנהל 
ודאגות משל עצמו, אבל כשראה ששלוחים מבקשים עזרה, מיד נענה. כזה היה.

הידיעה על דום ליבו הייתה בלתי נתפסת. הרב דניאל היה כל כולו לפיד של 
שמחה וחיות, לב שופע אהבה וחמימות. קשה לעכל שהלב הזה נדם פתאום. 
קשה לנחם וקשה להתנחם. הלב נקרע למראה המשפחה השבורה, ולמעשה 

כולנו שבורים וכואבים.
n n n

בצוהרי ערב שבת־קודש האחרון עמדתי ליד מיטתו של ידידי היקר, הרה"ח 
ישראל בוטמן. מכונת ההנשמה עבדה, אבל פניו נראו שלוות, כאילו הוא ישן. 
בדרך לבית הרפואה בנהריה עברו לנגד עיניי תמונות מהשנים הרבות של 
היכרותנו. כינוס השלוחים הראשון לשלוחי אה"ק, שנערך בנהריה, בשנת 

תשמ"ז. אין־ספור אירועים, פגישות ודיונים.
חשבתי על הדמיון בינו ובין הרב מוסקוביץ'. אף הוא אכפתי בלב ונפש. 
מקושר בכל נימי נפשו לרבי. אדם חם ולבבי, נעים הליכות ואיש רעים. אדם 
שאוהב את הבריות והציבור מחזיר לו אהבה. חבר אמיתי, שתמיד יהיה לצידך, 

בלי אינטרסים.
לנגד עיניי עמדה התמונה שבה ישבנו יחדיו, בשנת תשנ"ו, אחרי פטירת 
מנהל הרשת הקודם, הרב מאיר פריימן ע"ה. קודם לכן, באסיפת ועד אגו"ח, 
ישבו הרב שלמה מיידנצ'יק ע"ה ויבדלח"א הרב שמואל חפר שי' ואנוכי, 
ודיברנו על המצב שנוצר. לרשת היו חובות אדירים. היה ברור שחייבים להציל 
את המוסד החשוב כל־כך של הרבי. הרבנים מיידנצ'יק וחפר סברו שאגו"ח 
חייבת לקבל עליה את האחריות על המוסד, והטילו זאת עליי. התניתי זאת 

בהשגת מישהו שינהל את המוסד יום־יום, ואז עלה שמו של הרב בוטמן.
הוא ישב מולנו ואמר שהוא מבין את גודל האתגר ואת החשיבות שבניהול 
המוסד, אבל יש לו בית חב"ד לנהל וגם שם יש חובות. התחייבנו לעזור לו. 
הרב חפר ואני לקחנו על עצמנו לכסות את החובות של בית חב"ד בנהריה, 
והרב בוטמן ִהתנה את הסכמתו בכך שיוכל להמשיך בשליחות בנהריה. זו 

השליחות שאליה הרבי שלח אותו ועליה לא היה מוכן לוותר.
בישיבת ההנהלה הראשונה של הרשת, שנערכה עם הרב בוטמן, דיבר 
הגה"ח הרב דוד חנזין ע"ה, חבר הנהלת הרשת מיום היווסדה, בהתלהבות 
ובהתרגשות, כדרכו. היו שם גם הגה"ח הרב גלוכובסקי ושאר חברי ההנהלה. 
הרב חנזין אמר שיש לו תשובות מהרבי, שמי שמתמסרים עבור הרשת ועדיין 
לא נתברכו בזרעא חיא וקיימא – ייוושעו. ובאמת זמן לא רב לאחר מכן, 

שמונה־עשרה שנים אחרי נישואיהם, זכו הרב בוטמן ורעייתו 
לחבוק את בנם בכורם שי', ואחר־כך נתברכו בעוד ילדים.

עמדתי ליד מיטתו ובמוחי עברו שוב ושוב שלוש מילים: "לא 
יכול להיות!". לא יכול להיות! איך ייתכן דבר כזה! שליח, אדם 
שמסר את נפשו למען ענייני הרבי. אין ייתכן?! בחדר התנגנו 
ניגוני רבותינו נשיאינו. התחלתי לדבר אליו: "ישראליק, וואס 
טוסטו נארעשקאייטן ]=מה אתה עושה שטויות[! צריך להמשיך 
את העבודה של הרבי! תתעורר!". דיברתי אליו, צעקתי. כל מה 

שהצטבר בליבי פרץ החוצה. אבל הנס לא קרה.
עזבתי את מיטתו בשעה שלוש אחר־הצהריים, ובמוצאי שבת 

הגיעה הבשורה המרה.
n n n

כולנו שבורים ורצוצים. רק לפני זמן קצר ליווינו למנוחות עוד 
שליח יקר ונמרץ, אהוב ורב פעלים, הרב יעקב שמולביץ ע"ה. 
בימים אלה השליח הרב מרדכי גל, יבלחט"א, זקוק לרפואה גדולה, 
ויש עוד במשפחת השלוחים שזקוקים לרפואה שלמה. הלב דואב.
אבל המלחמה חייבת להימשך. הרבי דורש מאיתנו להמשיך 
בתוספת מרץ. אם אירעה פגיעה בשלוחים, זה צריך לדרבן את 
כולנו לחזק ולהעצים את מפעל השליחות. שעוד ועוד אברכים 
יצאו לשליחות. שעוד ועוד מאנ"ש יהיו שותפים בגופם, בנפשם 

ובממונם בפעילויות השלוחים.
מהיכרותי את משפחותיהם של השלוחים הרב מוסקוביץ' והרב 
בוטמן בטוח אני שימצאו את כוחות הנפש לקום מהשבר הנורא 
ולהמשיך את מפעלי חייהם של השלוחים שהלכו לעולמם בדמי 
ימיהם. הם ימשיכו להילחם למען קירוב הגאולה, כדי שבקרוב 
ממש ייפגשו עם יקיריהם בתחיית המתים, יחד עם הרבי, כאן 

למטה בעולם הזה הגשמי.
n n n

בחורף תשנ"ב אירעו כמה מקרי פטירה פתאומיים בקראון־
הייטס, באה"ק ובצרפת. הרה"ח הרב שניאור־זלמן גוראריה ע"ה 
כתב על כך לרבי, בשם ועד הרבנים הכללי דארה"ב וקנדה. במוצאי 
שבת־קודש פרשת משפטים, כ"ז בשבט תשנ"ב, שלח מזכירו 
של הרבי, הרה"ח הרב יהודה־לייב גרונר, את מענה קודשו של 
הרבי. קיבלתי את צילום המענה מידידי הרה"ח הרב יוסף יצחק 
שטרנברג, ותודתי נתונה לו. אני מוסר אותו כאן לפרסום ראשון.
הרבי הקיף את המילים "כאן בצרפת ובאה"ק", במכתבו של 

הרב גוראריה, וכתב:
1( כפשוט הצירוף אך ורק לטוב בטוב הנראה והנגלה.

2( על פי מאמר חז"ל בזוגות.
3( אזכיר על הציון.

כואב, אבל הקרב חייב להימשך
הרב יוסף־יצחק כהן אהרונוב

יו"ר אגו"ח וצאגו"ח באה"ק

 הכול הכירו את ר' דניאל
כשליח נמרץ ובעל מעוף,
מקושר בלב ונפש לרבי,

ומסור לעבודת השליחות.
בחיות הבלתי נגמרת שלו
העניק רוח רעננה לכינוס

התחלתי לדבר אליו: "ישראליק, 
וואס טוסטו נארעשקאייטן 

]=מה אתה עושה שטויות[! צריך 
להמשיך את העבודה של הרבי! 
תתעורר!". דיברתי אליו, צעקתי 

 שליח נמרץ ובעל מעוף. הרב אהרונוב בשיחה עם הרב מוסקוביץ ע"ה

המענה מהרבי בכתב-ידו של המזכיר הרב יהודה-לייב גרונר 

 פרסום
ראשון
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ו אבידה ענקית. אבידה לחב"ד העולמית, אבידה לנו – משפחת השלוחים ז
במוסקבה, שרק לא מכבר הוא ביקר אצלנו ואנו חשים את הכאב במלוא 
העוצמה, ואבידה גדולה לי אישית – איבדתי חבר קרוב, ידיד, רעי כאח 
לי. איבדנו את אחד השלוחים שהיה סמל ודוגמא למופת למשמעות של שליח.

אנשים רבים הרימו גבה בתמיהה כששמעו שהרב דניאל מאסקוביץ הגיע 
לא מכבר לבקר במוסקבה. מה זה באמצע השנה, ללא כל סיבה מיוחדת, הוא 

קפץ לבקר? אחרים, אלו ששמעו את סיבת ביקורו – תמהו עוד יותר,
אבל זה היה דניאל, אלו היו חייו.

הסיבה שעמדה מאחורי ביקורו היתה: בכל שנה בתום כינוס השלוחים 
העולמי, מיד לאחר סיום ה'באנקעט', מתאספים השלוחים להתוועדות ב־770. 
התוועדות שהרב מאסקוביץ הוא הדמות המרכזית שלה. גם אני הייתי משתתף 

בה בקביעות.
לפני כשנה, מסיבות שונות, לא יכולתי להשתתף בהתוועדות זו. באמצע 
ההתוועדות הוא טלפן אלי ושאל היכן אני, מדוע אני נעדר מההתוועדות. 
כששמע בקולי עד כמה אני רוצה להיות נוכח בה, עד כמה היא חסרה לי, 
הוא כנראה חש את הכאב שלי – וסיכם איתי כי נשלים יחד את ההתוועדות 

הזו, במוסקבה.
זו הייתה סיבת הגעתו למוסקבה – כדי להמשיך את התוועדות כינוס 

השלוחים.
היה חשוב לו לבוא ולבקר במוסקבה. הביקור נדחה שוב ושוב, והוא הרגיש 
שהוא חייב להגיע, דומה היה כי הוא רצה להספיק ולהגיע לפני שיהיה מאוחר.

בין מוסקבה ושיקגו
כשנחת במוסקבה, אמרתי לו שזה ביקור היסטורי. בשלב ראשון הוא לא 
הבין מה כל כך היסטורי בביקור שלו, אך אחרי שביקר בעיר הוא הבין זאת. 
אחרי שנחת בארה"ב, הוא שלח לי מייל, ובין הדברים הוא כתב לי שכעת 

הוא מבין מה משמעות הדברים.
הוא כתב לי שהוא עומד לכתוב מאמר על ביקורו זה, אך קודם לכן הוא 
ייכנס לאוהל וימסור לרבי דו"ח על נסיעתו, וכן יבקש ברכה עבור כלל 

השלוחים במוסקבה.
מהרגע שנחת במוסקבה, הוא דיבר על הקשר בין מוסקבה ושיקאגו, 
שניהם ערים שנושאים שמות של קונטרס מאמרים: מאמר "וידעת־מוסקבה", 

וקונטרס "ביקור־שיקאגו". וכאן, מוסקבה ושיקאגו מתאחדים יחד.
הוא נחת בשעת צהריים של יום חמישי, והמריא חזרה לארה"ב ביום ראשון 
לפני הצהריים. במהלך הביקור הקצר הזה, הוא דחס מעל ומעבר. הוא הספיק 

לבקר בכל מוסדות החינוך, אך לא רק לבקר – אלא להותיר בהם חותם.
ביום חמישי בערב הוא התוועד בישיבה גדולה עד שעת לילה מאוחרת, 
כשבדרכו הייחודית הוא מרומם את תלמידי הישיבה. ביום שישי בבוקר ביקר 
ב'חיידר', ב'בית הילדים', שם התרגש ממראה עיניו, ורוקן את כיסיו מכל הכסף 

שהיה שם, כדי שיקנו לילדים מתנות.
בליל שבת נשא דברים בהיכל בית הכנסת מארינא ראשצע, ולאחר התפילה 

התוועד בסעודת־שבת המרכזית שהתקיימה בקומת הכניסה של הבניין. אחרי 
סעודת השבת בבניין הקהילה הוא הגיע לביתי, ושם המשיך את ההתוועדות.

למחרת היום, לאחר התפילה, התוועד עם השלוחים והמקורבים עד צאת 
השבת, ובמוצאי־שבת הוא התוועד עם ציבור נשות השלוחים והמקורבות. 

ביום ראשון בבוקר הוא יצא לשדה התעופה בדרכו לארה"ב.
אלו היו יומיים־שלושה שבהם לא טעם טעם שינה, היה חשוב לו לנצל את 
הרגעים עד תום, הוא דיבר, דרש, התוועד, ללא הרף – היה לו מסר להעביר 

לקהילה, והוא לא רצה לאבד רגע.
זכינו לאורחים רבים במוסקבה, אבל הרושם שהוא השאיר – היה יוצא 

מגדר הרגיל, היה מיוחד במינו.
נקודה מרכזית שעליה דיבר, וחזר ודיבר, היא אחת התשובות האחרונות 
שקיבל מהרבי בשנת תשנ"ב. היה זה בתקופה שהמצב בעירו היה קשה מאוד, 

נראה היה כי הכול קורס, הוא כתב לרבי מכתב כואב.
והרבי השיב לו:

"ובלשון פרשתינו לך לך וגו', אראך נפלאות בכל".
הוא סיפר שמזכירו של הרבי, הרב לייבל גרונר, צלצל אליו ואמר לו אתה 

חייב להגיע לכאן, אתה חייב לומר 'לחיים' על כזה מענה.
הרב מאסקוביץ ביאר את המענה של הרבי: המצב שלך קשה, רע לך, המצב 
שלך ירוד – כי אתה לא זז, אתה לא מתנועע. תתחיל לזוז, "לך לך". כאשר 

תתחיל להתנועע – אזי אני כבר יראה לך ניסים, "אראך נפלאות בכל".
זה מה שהוא תבע, וחזר ותבע מהשלוחים במוסקבה. כל אחד יש לו קשיים, 

לכל אחד יש בעיות שונות. נדרש מכל אחד ואחד מאיתנו – "לך 
לך" להתחיל לעשות, לנוע, להתקדם, ואז "אראך נפלאות בכל", 

הרבי ירים אותך, הוא יראה לך נפלאות.
אחרי שחזר לעיר השליחות שלו, כתבתי לו שדבריו מהדהדים 
כאן, ההתוועדות שלו ותוכן הדברים עדיין לא ירדו מסדר היום, 

והיא השפיעה עמוקות על המשתתפים.

אמת - לא ניתנת לחיקוי
נקודה נוספת שדיבר עליה, היתה שיקאגו כיום לעומת העבר. 
מה היה המצב בשיקאגו בעבר, ואיך המצב השתנה וכיצד היא 

נראית כיום.
כשרצה לבטא עד כמה המצב בשיקאגו השתנה, הוא תיאר 
זאת בכך שהוא מתכנן לבנות כעת בשיקאגו בניין בדגם של 770.
מספר ימים לאחר שחזר לשיקאגו, הוא שלח לי מייל בו הוא 
רוצה להתייעץ איתי. תוכן שאלתו היתה: כיון שהוא רוצה לבנות 
בניין בדגם של 770, והוא כבר בקשר עם אדריכל שמכין את 
התכניות, אזי את החזית הוא יבנה בהעתק מושלם של 770, 
כמו־כן את חדר המבואה, את לובי הכניסה – הוא יעשה כהעתק 
מדויק של הכניסה ב־770, ואילו כל יתר פרטי הבניין, יהיו שונים 

בהתאם לצרכים של הבניין.
ושאלתו היא, מה לגבי החדר של הרבי – האם לעשות העתק־
מדויק של חדרו הק' של הרבי, כפי שעשו בכמה מקומות, או לא. 

וצדדי הספק הינם לכאן ולכאן.
מחד, מקום זה מעניק השראה לאנ"ש והמקורבים שייכנסו 
בו. זה יזכיר להם את החדר של הרבי, את הכניסה אל חדרו של 
הרבי, הם יישבו בחדר זה תחת רגשי ההתקשרות ויכתבו פ"נ 

שיישלח לאוהל הק'.
אך מאידך, זה רק חיקוי, זה העתק בלבד, זה לא הדבר האמיתי. 
אמת – לא ניתנת לחיקוי. בהתחשב במרחק הלא גדול שבין 
שיקאגו לאיסטערן־פארקוויי, אל הדבר האמיתי, יהיה זה לא נכון 
לעשות העתק. אי אפשר לקחת דבר כל כך נעלה, כל כך קדוש, 

ולעשות חיקוי שלו.
זה היה תוכן המייל שהוא שלח לי.

שאלה זו, התחבטות זו – זה בעצם הנקודה שלו, וזה המסר 
שהוא העביר בהתוועדויות ובדיבורים שלו במוסקבה. נקודת 

האמת הזו – להיות אמיתי, לא חיקוי, לא העתק.
זה בעצם היה מהותו, הוא לא היה העתק של משהו, מה שהוא 

היה – זה מה שהקרין. אמת.
אחת התכונות שלו ש'לקחה' אותי, היתה כנותו והשמחה 
האמיתית שלו כשראה הצלחה של שליח אחר. בכל מוסד שביקר, 
בכל מקום שאליו הגיע – הוא שמח מכל הלב לראות את ההצלחה. 
הוא התפעל ונהנה לראות את ההצלחה של הרבי, גם אם זה 

באמצעות שליח אחר
זו היתה הדרך שלו וזו ההנהגה שלו. לשם מה עליו לנסוע 
למרחקים, לחצות את האוקיינוס, כדי להתוועד עם שליח שבשנה 

שעברה מסיבה זו או אחרת נעדר מהתוועדות ב־770 –
כי האמת דיברה ממנו. שליח אין לו מטרה משל עצמו, אין לו 
מהות משלו, כל מהותו היא – שתושלם הכוונה. זו המטרה של 

שליח, של כל שליח, וזו האמת.
ובאם זו האמת, אז מה מקום יש להתחשב בטרחה, מה מקום 
יש למציאות שלי – המטרה היא אחת, שהרצון של הרבי יושלם, 
שלרבי יהיה נחת. אם לשם כך יש לנסוע – נוסעים, ואם אני רואה 
מוסד של הרבי פורח, גם אם זה בחציו השני של כדור הארץ – אזי 

זו שמחה אמיתית וכנה שלי.
זה היה ידידי הרב דניאל מאסקוביץ. "לך לך", שליחות. לצאת 
מעצמך, לצאת ממקומך – כדי להשלים את הכוונה. לעשות את 

מה שנדרש.
לצאת, "לך לך", כדי לעזור ליהודי אחר, לעודד שליח אחר, 
לצאת מהנוחיות שלך, ולכן הוא זכה לראות "אראך נפלאות בכל".

החסיד שהיה "לך לך"
הרב בערל לאזר

רבה הראשי לרוסיה

אלו היו יומיים־שלושה שהוא לא טעם בהם טעם שינה. היה 
חשוב לו לנצל את הרגעים עד תום. הוא דיבר, דרש, התוועד, 
ללא הרף - היה לו מסר להעביר לקהילה, והוא לא רצה לאבד 

רגע. זכינו לאורחים רבים במוסקבה, אבל הרושם שהשאיר הרב 
דניאל מוסקוביץ ע"ה - היה יוצא מגדר הרגיל, מיוחד במינו

 "לא רצה לאבד רגע". הרב לאזאר עם הרב מוסקוביץ ע"ה בביקורו בחודש שעבר 
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בעזרת רעייתו השליחה, בניו ובנותיו, אחיו 
והשלוחים – ניסה 'כפר חב"ד' להרכיב את סיפור 
חייו המיוחד של השליח לאילינוי, הרב דניאל 
מוסקוביץ ע"ה, חבר ה'מרכז־לענייני־חינוך' וחבר 
'ועד הכינוס' • "אבא היה שליח בכל מהותו. כל 
מציאותו אמרה שליח, שליח של הרבי. אלו היו 
חייו. כל דבר, קטן כגדול, הוא היה שואל את 
עצמו מה הרבי היה אומר על כך", מספרים ילדיו 
• קווים לדמותו של שליח פעלתן, אבא מסור, 
עסקן נמרץ וחסיד אמת • דניאל איש חמודות

יצחק כהן
צילומים: ברוך עזאגווי, ארכיון המשפחה

ספר 
דניאל

איך נער יהודי־אמריקאי פשוט שגדל בשיקגו העפיל להיות השליח הראשי ופעיל בחייהם של שלוחים רבים?
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מחת החתונה שנערכה באחד מאולמות ש
השמחה בשיקאגו ביום חמישי שעבר 
הייתה שגרתית, כיתר עשרות החתונות 
הנערכות בעיר במהלך השנה. אלא שבתחילת 
החופה, כאשר הוזמן אחד מהקרואים לקרוא את 
מכתבו של הרבי, קם יהודי אחד, ומחה: "זו חוצפה. 
הקורא הקבוע של מכתב הרבי צריך לקרוא את 

המכתב גם כאן! הרב דניאל מוסקוביץ!".
כאשר ניסו חלק מהקרואים לספר לאיש כי הרב 
מוסקוביץ נתבקש רק אתמול לישיבה של מעלה – 
התרגז עוד יותר היהודי: "איך יכולים לקבור איש 

חי ורב פעלים, איך?!".
מסתבר, שבמשך כל שנות שליחותו של הרב 
דניאל יצחק מוסקוביץ במדינת אילינוי, הוא ויתר 
על כל הכיבודים שרצו לכבדו מתחת לחופה, ובחר 
לקרוא את מכתבו של הרבי. בשבילו זה היה הכיבוד 

הכי גדול – קריאת מכתבו של הרבי.
אם תרצו, בסיפור הזה עם אותו יהודי, עולה 
דמותו המיוחדת של שליח הרבי – הרב דניאל 
מוסקוביץ: רבי, וחיות. חיות בלתי־נלאית, לפעמים 

במסירות נפש, לעבודת השליחות, למשלח.
לקראת סוף הראיון עם משפחת מוסקוביץ – 
רעייתו, בניו ובנותיו, אחיו והשלוחים הפועלים 
תחתיו – אנחנו שואלים את בנו, הרב מאיר־
שמעון מוסקוביץ, כיצד הוא מסכם במשפט אחד 
את פועלו הגדול של אביו, את ה"זהיר טפי" שלו.

"אבא היה שליח בכל מהותו. כל מציאותו אמרה 
שליח, שליח של הרבי. אלו היו חייו. כל דבר, קטן 
כגדול, הוא היה שואל את עצמו מה הרבי היה 
אומר על כך, וכך נהג, כך גם חינך את משפחתו 

ומושפעיו".

הרב יצחק וואלף אחד השלוחים באילינוי, מוסיף 
על דברי הרב מאיר־שמעון: "המוטו בשליחות של 
הרב מוסקוביץ היה בשניים: 'המעשה הוא העיקר'. 
הרבי תבע – מעשה. לפעול, לעשות; והשני – 
ירווה מאיתנו,  לגרום לרבי נחת־רוח. שהרבי 
שלוחיו, רוב נחת אמיתי, וכל זה – על־ידי מילוי 
הוראותיו. אני חושב ששני המוטואים הללו היו נר 
לרגליו, והוא עמד בהם בנחישות, למרות הקשיים 

שנתקל בהם לא אחת, ובהצלחה רבה".

מסור לשליחות
בני משפחתו  עם  הסבנו  בתחילת השבוע, 
המורחבת של הרב דניאל מוסקוביץ ועם השלוחים 
שתחתיו לשיחה על השליח המיוחד, רב־התהילה, 
מקים עולה של תורה במדינת אילינוי – הרב דניאל 
מוסקוביץ. 43 מוסדות חב"ד היו תחת ניהולו של 
הרב מוסקוביץ בכל רחבי המדינה. כל זה כולל בתי 
חב"ד ומוסדות משגשגים לילדי אנ"ש ומקורביהם 
כמו גני ילדים, תלמוד תורה, בית־הספר לבנות, 
תיכון לבנות, כוללים, שבהם לומדים מאות רבות 

של תלמידים בכל הגילאים.
עד כמה היה הרב מוסקוביץ מסור ונתון כולו 
לענייני השליחות, ניתן ללמוד ממה שסיפר בנו, 

הרב מאיר־שמעון:
"כאשר הסעתי את אבי בשבוע שעבר לבית 
הרפואה, הוא סיפר לי על יהודי מבוגר שהיה 
מלווה אותו לבית הכנסת שלו, ומשם אבי היה 
ממשיך לבית הכנסת של חב"ד. 'תראה', אמר לי 
אבי, 'היהודי הזה, שאני מלווה אותו כל שבת לבית־

הכנסת, מצב רוחו ירוד בחודשים האחרונים בשל 
מות אשתו ל"ע. אני מבקש ממך להתקשר אליו 
ולדרוש בשלומו. צריכים לעודד אותו. אל תשכח'".
ממשיך ומספר הרב מאיר־שמעון: "מידי בוקר 
יום רביעי התאספו השלוחים בבית הכנסת חב"ד 
לשיעור בחסידות. אבא ייסד את השיעור הזה, 
והיה לו חיות מיוחדת בזה, כאשר דאג גם לארוחת 

בוקר עבור המשתתפים.
"אבא היה שולח תזכורת לשלוחים מידי יום 
שלישי בדבר השיעור. גם ביום שלישי האחרון, 
כאשר היה צריך להתאשפז דאג לזרז את השלוחים 

"כאשר הסעתי את 
אבי בשבוע שעבר 
לבית הרפואה, הוא 
סיפר לי על יהודי 

מבוגר שהיה מלווה 
אותו לבית הכנסת 

שלו, ומשם אבי 
היה ממשיך לבית 
הכנסת של חב"ד. 

'תראה', אמר לי אבי, 
'היהודי הזה, שאני 

מלווה אותו כל שבת 
לבית־הכנסת, מצב 
רוחו ירוד בחודשים 

האחרונים.. אני מבקש 
ממך להתקשר אליו 

ולדרוש בשלומו. 
צריכים לעודד אותו. 

אל תשכח'"

 

נטפי ניחומין 
 יחד עם כל בני המשפחה היקרה והנכבדה, המוני הידידים והמכרים, 

 משפחת השלוחים בארץ ובעולם, תושבי נהריה ורבים אחרים אנו המומים
ומבכים מרה את פטירתו הפתאומית של ידיד אמת למוסדותינו הק'

שליח הרבי בנהריה הרה"ח הרב ישראל בוטמן ע"ה 
 אנו מביעים תנחומינו לרעיתו הכבודה, מחנכת בבית ספרנו במשך שנים רבות,

השליחה מרת שפרה שתחי'
לילדיהם, תלמידנו היקרים חיים עוזר, מנחם מענדל, שניאור זלמן ומוסיא שיחיו

 ולכל משפחת בוטמן הנכבדה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ומעתה אך טוב וחסד הנראה והנגלה, 

ימצאו אתכם תמיד, ותכף ומיד ממש ננוחם בכפליים בגאולה האמיתית והשלימה  
הרב לייבל שילדקרוייט

המורים והמורות צוות ההנהלה 

מוסדות חינוך חב"ד - חיפה והקריות

 

איגרת ניחומין     
הגבאים, המתפללים, משתתפי שיעורי התורה וההתוועדויות החסידיות בבית הכנסת 

משתתפים בכל לב ונפש בצער, בכאב ובאבל הכבד של רב בית הכנסת, השליח של 
הרבי לרמת השרון, רב פעלים לתורה ולתעודה, החסיד הדגול 

הרב יהודה בוטמן שי'
 על פטירת אחיו היקר באדם, הנכבד והנעלה, השליח של הרבי בנהריה והמנהל הכללי של 

"רשת אהלי יוסף יצחק מליובאוויטש" בארצנו הק', החסיד הדגול רב הפעלים שנלקח בחטף בדמי ימיו  

הרב ישראל-ברוך בוטמן ע"ה
אלקי הנחמות ינחמם בכפליים ובמהרה יקיצו וירננו שוכני עפר והוא בתוכם בגאולה השלימה מיד ממש

 בשם המתפללים, 
הגבאי גיא ליכטשיין

בית הכנסת עונג שבת - רמת השרון

 ברגעים שלפני תצלום השלוחים 
המסורתי. משוחח עם יבדלחט"א השליח 

הרב ישראל דערען מקונטיקט 
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"והנה, בחזרתו מרוסיה הוא נסע להורינו שי' 
הנמצאים בתקופת החורף בפלורידה ושהה שם 
למשך כמה ימים. זאת הייתה הפעם הראשונה שלו 
שהוא ביקר אותם שם. ההוריםנהנו מהביקור והיו 
איתו שלושה ימים, כפי שלא בילו איתו אי פעם. 

היום אנחנו רואים את זה כביקור פרידה.
בביקור הזה, יאמר לו אביו ר' אפרים שיחי', כי 
הוא אמנם הרחיב ופיתח את השליחות של הרב 
שלמה־זלמן הכט השליח הראשון של הרבי הקודם 
נ"ע לשיקגו בצורה רחבה ביותר ובממדים גדולים 
מאוד, אבל תדע לך שהרב הכט הוא זה שזרע את 
הזרעים הראשונים, "כדי שתבוא אתה ותמשיך את 
הערוגה הנפלאה שהשקיע בה הרב הכט, והיום ב"ה 
אתה קוטף ממנה גם את הפירות, ופירי־הפירות", 

אמר לו אביו.
הכבוד המיוחד לרב הכט, שהנחיל ר' אפרים 
מוסקוביץ, לבנו השליח ולמשפחתו, תעבור כחוט 
יזכירו  השני בכל הראיון הזה. בכל הזדמנות, 
שוב ושוב את הרב הכט כמייסד, כנחשון שפעל 
בשיקאגו, את השפעתו הרבה על משפחתם, 
שבזכותו משגשגים 43 מסודות חב"ד הפזורים 

במדינת אילינוי.
עם פטירתו של הרב הכט, לקחה משפחת 
מוסקוביץ, ובפרט הרב דניאל ונוות ביתו, את 
הרבנית חוה הכט כפרויקט חייהם, ודאגו לה בכל 

המצטרך לה עד ליומה האחרון.

מורו הרוחני
ההיסטוריה של חב"ד בשיקאגו, אילינוי, החלה 
עוד בימי נשיאותו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ. בשנת 
תרח"ץ מגיעה בתו של יו"ר אגודת חסידי חב"ד 
בארצות־הברית – הרב ישראל ג'ייקובסון לפרקה, 
ומציעים לו כחתן בחור בשם שלמה־זלמן העכט.

הרב ג'ייקובסון שואל את הרבי הריי"צ בדבר 
החתן המוצע לבתו, ומקבל את הסכמתו וברכתו. 
הכט  הזוג  בני  יוצאים  חתונתם  לאחר  קצת 
לשליחות לשיקאגו. מרפרוף באגרות הקודש של 
הרבי, אנו מוצאים מכתבים של הרבי לאנשים 
שונים בשיקאגו בו מבקש מהם הרבי שיסייעו 

לשליח, הרב שלמה־זלמן הכט.
ר' יעקב כץ היה אחד מהם. הוא היה ידוע כאחד 
שנהג לבקר ב־770 ואף מימן בשעתו הדפסת כמה 
מספרי רבותינו נשיאנו, ומוזכר רבות בסעודות החג 
שהיו בביתו של הרבי הריי"צ יחד עם הרבי. הרב 
הכט היה חסיד אחד, בודד, בשיקאגו "והגלילות" 
)כלשון הרבי באחד ממכתביו( ופעל שם במשך 

עשרות שנים בהצלחה רבה ומופלגה.
אחד המושפעים של הרב הכט היה אביו של 
הרב מוסקוביץ – ר' אפרים שיחי'. מספר בנו, הרב 

דוד־משה:
"הרב הכט היה מורו הרוחני של אבי והאיש 
שהשפיע עליו עמוקות. . אבי שבאותה תקופה 
שימש כמנהל בית ספר ממלכתי היה אמנם אז ללא 

חתימת זקן, לא לבש סירטוק בשבת, אבל החיבור 
לרב הכט השפיע ומשפיע עליו עד עצם היום הזה 

– לאורך ימים ושנים טובות.
"הרב הכט שלח את אבי ללמוד בישיבת תומכי 
תמימים בניו יורק בשנת ה'תש"ג, מיד לאחר הבר 
מצוה שלו. באותה תקופה ששהה בניו־יורק הוא 
היה בן־בית אצל חותנו של הרב הכט – הרב ישראל 
ג'ייקובסון, עד כדי כך היה הקשר של אבא עם 
הרב הכט. אבי זכה לראות את הרבי הריי"צ שלוש 
פעמים, בראש־השנה, שביעי של פסח, והתקבל 
ליחידות לאחר ששב מהשירות הצבאי שלו. אגב, 
בזמנו של הרב הכט היינו בשיקאגו חמש משפחות 

חב"דיות בסך הכול".
דניאל  שהרב  הצעה  עולה  תשל"ז  בשנת 
בעבודת  יסייע  נישא,  עתה  שזה  מוסקוביץ, 
השליחות של הרב הכט. לפני שייענה להצעה, 
ביקש הרב מוסקוביץ – וכך נהג בכל עשרות 
השנים שלאחר־מכן בענייני שליחות – לבדוק 
היטב שביאתו כשליח לא תפגע ברב הכט בשום 
צורה. רק כאשר הובהר לו, בצורה הברורה ביותר, 
שאדרבה – הרב הכט ישמח אם יסייע לו – ניאות 
הרב מוסקוביץ לקבל את ההצעה, והתמנה בתור 

עוזר אדמניסטרטיבי לרב הכט.
כעבור שנתיים, בשנת ה'תשל"ז, נפטר הרב 
הכט, ואך טבעי היה שהרב מוסקוביץ יתמנה 
לשליח הראשי במדינת אילינוי וימשיך את מפעל 

השליחות בשיקגו.

להגיע לשיעור. במכתב לשלוחים הוא ציין שהיות 
ואנחנו בשנה מעוברת, יש עוד חודש אחד שלם 

להכנות ליום מלכנו, י"א בניסן...
ואת  היטב  אותו  מכירים  "חשבנו שאנחנו 
פעולותיו הכבירות בשליחות הרבי", אומר השליח 
הרב ברוך אפשטיין, רב בית הכנסת 'בית מנחם', 
הרב  שלנו,  שאח  הבנו  ה'שבעה'  בימי  "אבל 
מוסקוביץ, פעל בשליחותו של הרבי באינטנסיביות 
שבן אנוש לא יכול לעמוד בזה. הוא דאג לכל יהודי 
ולא משנה מה מעמדו או מצבו, לא היה אצלו 
המושג 'נודניק' לכאלה שהטריחו אותו בשאלות 
או בדברים שלא היו קשורים אליו, או בדברים 

של מה בכך.
"הוא היה שליח של הרבי וככזה הוא סייע לכל 
יהודי, התייחס אליו בכבוד הראוי לו, וכאשר היה 
מטפל בעניינו, הוא היה מסור 'לפרויקט' עד שהביא 
לפתרונו המוצלח. הכול ידעו, שכאשר היה עוסק 
בסיוע ליהודי לא היה אצלו גדר של זמן. הקדיש 
ימים ולילות עד שהיה מצליח במשימה שנטל על 
עצמו. תמיד כשנשאל מניין הכוחות – הוא היה 
משיב בחיוך שאת הכוחות והברכות נותן לו הרבי!".

הדבר היה בולט שבעתיים כאשר הרב מוסקוביץ 
היה צריך לפעול יחד עם אחד משלוחי הרבי. לא 
משנה מה היה מעמדו של השליח מולו. הרב 
מוסקוביץ שיתף איתו פעולה כשווה בין שווים. 
אני שליח של הרבי, נהג לומר תמיד, ומשתדל 
ככל יכולתי לבצע את שליחותי. אין שליח צעיר 
ושליח ותיק. יש שליח של הרבי! כולם שווים 
לפני המשלח! מחזה נפלא היה לראות את הרב 
מוסקוביץ, השליח הראשי במדינת אילינוי, מסייע 
הזה  צעיר בתחילת שליחותו. הסיוע  לשליח 
בתחילת הדרך, היה מחזק את בטחונו של השליח.

בהקשר לכך, מספר הרב מאיר־שמעון:
"באמצע שנות הממי"ם הורה הרבי להוציא 
אלבום מפואר ובו מעמדי הדלקת הנרות במרכזי 
הערים ברחבי תבל. אבא הופקד על־ידי המרכז־
לענייני־חינוך להפיק את האלבום, כשהם מצרפים 

אליו את אחד התמימים ב־770 שיסייע לו.
"אותו בחור סיפר, שאבא התייחס אליו כשווה 
בן שווים. כשותפו לעבודה, ולא כשליח ראשי 

במדינת אלינוי... והבחור תמים ב־770"...

אחריות גדולה
אם תשאלו את בני משפחת מוסקוביץ, הם 
יאמרו לכם כי היו סימנים ברורים, מקדימים, 

למה שעתיד היה לקרוא, להסתלקותו הפתאומית 
של הרב דניאל מוסקוביץ בטרם עת. "בשלושת 
החודשים האחרונים", מספר בנו הרב יוסף־שמואל, 
"אבא יצר קשר טלפוני עם אנשים שזמן רב לא 
שוחח איתם. הוא חידש את קשריו עם יהודים 
במשך  נותק  איתם  הקשר  מה  רבים שמשום 

השנים".
כבר לפני כ־7 שנים, כאשר עבר התקף לב קשה 
ביותר, הוא ביקש מבנו, הרב יוסף־שמואל, שיסייע 
לו בעבודת השליחות, בבית חב"ד המרכזי באילינוי. 
הרב שמואל־יוסף החל לפעול כיד ימינו של אביו, 
"והיום", הוא אומר, "אני מבין עד כמה נהג אבא 
באחריות גדולה למוסדות של הרבי. הוא שיתף 
אותי בכל מה שעשה ופעל במוסדות חב"ד במדינת 
אילינוי, שאם וכאשר הוא לא יוכל לפעול, אוכל אני 

להמשיך היכן שהפסיק.
אחיו של הרב מוסקוביץ, הרב דוד־משה, נותן 
'סימן מובהק' יותר, מצמרר משהו: "אחי היה 
מארגן את ההתוועדות שהתקיימה ב־770 לאחר 
הבאנקאט במסגרת כינוס השלוחים, והיה הרוח 
החיה בהתוועדות זו שנמשכה עד אור הבוקר. אחד 
ממשתתפיה הקבועים של התוועדות הזו היה רבה 
של רוסיה הרב בערל לאזאר שנבצר ממנו להגיע 

לכינוס בשנה זו.
"לכן, החליט הרב לאזאר להזמין את אחי לרוסיה 
'להמשיך' את ההתוועדות. כאשר שב מרוסיה סיפר 
בהתפעלות גדולה על ההתוועדויות שנערכו שם 
עם קהל רחב ומגוון ועל המוסדות של ליובאוויטש 

המתפתחים למעלה מהמשוער.
"לפני שאמשיך לספר על חזרתו מרוסיה, אני 
רוצה לציין כאן שאחי, הרב מוסקוביץ, בכלל לא 

יצא לחופשה, הוא אפילו לא חשב בכיוון הזה.

 

אבל יחיד עשי לך
יחד עם כל משפחת השלוחים בכל העולם כולו, אבלים וכואבים, מזועזעים, המומים ומבכים מרה, את פטירתו של האי 
גברא רבא אשר נלב"ע פתאום והוא בדמי ימיו ובשיא פעילותו הברוכה, השליח הראשי למדינת אילינוי בארה"ב, אחד 
המיוחד בליגיון של מלך, אשר בשליחותו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הקים עולה של תורה במוסדות ובתי חב"ד לשם 

ולתפארת ועשה גדולות למען הכלל ולמען הפרט, חבר ועד ה'מרכז לעניני חינוך' וחבר ועד כינוס השלוחים העולמי

הרה"ח הנעלה הרב דניאל יצחק מסקוביץ ע"ה 
ידיד נאמן ואח מסור למשפחת השלוחים בחבר העמים 

ואנו שולחים את ניחומינו הכנים למשפחה הנכבדה
תבלחט"א רעייתו הרבנית מרת אסתר רחל שתחי'
בניו ובנותיו המשמשים בשליחות הרבי ברחבי העולם:

מרת שטערנא שרה שתחי', ר' מאיר שמעון שי', ר' יוסף שמואל שי', ר' יהושע זעליג שי', מרת חנה 
שתחי', מרת רבקה שי', מרת חוה שתחי', ר' ישראל אריה לייב שי' ומרת חיה מושקא שתחי'

המקום ינחם אתכם ואותנו בנחמת ציון וירושלים
ובקרוב ממש נזכה לנחמה בכפלים והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם בגאולה האמיתית והשלימה

ם י ח ו ל ש ה ם  ש ב
הרב בערל לאזאר

הרב הראשי לרוסיה ויו"ר וועד השלוחים בחבה"ע

שלוחי חב"ד ליובאוויטש במדינות חבר העמים

"עד מהרה מתגלה 
הרב מוסקוביץ 

כבעל מעוף בפיתוח 
מוסדות חב"ד 

בראשותו, ומביא 
ארבעה שלוחים 
חדשים שיכהנו 

תחתיו. צריכים להבין 
שצעד כזה בתחילת 

שנת הממי"ם לא 
היה שגרתי, ונדרש 

אומץ רב מצד 
השליח להיכנס 
להתחייבות כזו 

גדולה. הרב מוסקוביץ 
חשב בגדול, מחוץ 
ל"קופסה". המהלך 

הזה הוכיח את עצמו 
בגדול"

 דאג לשלוחים 
רבים. הרב 

מוסקוביץ נושא 
דברים במהלך 

כינוס השלוחים 
העולמי 
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התחייבות גדולה
עד מהרה מתגלה הרב מוסקוביץ כבעל מעוף 
בפיתוח מוסדות חב"ד בראשותו, ומביא ארבעה 
שלוחים חדשים שיכהנו תחתיו –, הרב בנימין 
הכהן שיימן, הרב יוסף שאנוביץ, הרב יצחק וואלף 
והרב יוסף פוזנר. צריכים להבין שצעד כזה בתחילת 
שנת הממי"ם לא היה שגרתי, ונדרש אומץ רב 
מצד השליח להיכנס להתחייבות כזו גדולה. הרב 
מוסקוביץ חשב בגדול, מחוץ ל"קופסה". המהלך 
חב"ד  ופעילות  בגדול,  עצמו  את  הוכיח  הזה 
באילינוי קיבלה דחיפה רצינית, שהביאה להצלחה 

הגדולה של ליובאוויטש בכל רחבי המדינה.
הרב יצחק וואלף היה כאמור אחד מהשלוחים 
שהביא הרב מוסקוביץ, והוא מספר לנו על ימי 
הבראשית: "אחד הדברים הכי נפלאים בעיני היה 
כשהוא הביא אותנו למקום שליחותו, למרות 
שלפעמים זה היה יכול לפגוע במעמדו כשליח 
הקהילות,  ראשי  עם  בקשרים  זה  אם  ראשי, 
בתורמים וכו'. הרב מוסקוביץ ראה לנגד עיניו רק 
דבר אחד: כיצד לפעול בשליחותו של הרבי ולהגיע 
לכל יהודי ויהודי. אם השלוחים שהביא יצליחו 
לסייע לו במשהו – מבחינתו זה היה כדאי, רווח 

נקי.
"למרות שהוא היה 'המעביד' שלנו, הוא התנהג 
אלינו בדרך ארץ נפלאה, בכבוד גדול, ואף פעם 
לא ניסה להטיל את מרותו עלינו. תמיד בחיוך, 
בחן מיוחד, בענווה. הייתה לו סייעתא דשמייא 
מהמשלח לכוון אותנו, השלוחים, בכל עניין הקשור 

לתפקידנו, ואפילו בעניינים הפרטיים שלנו.
בסוף שנות הלמדי"ם הייתה אישה אחת, הגב' 
קוסובסקי, שפעלה בקרב יהודי רוסיה תחת המוסד 
"פרי". כאשר החל הרב מוסקוביץ לפעול בעיר 
ביקשה הגב' קוסובסקי שאירגון פרי יהיה תחתיו, 
וכך הפך המוסד הזה למוסד חב"די. מניו־יורק מגיע 
הרב שמואל נוטיק ומסייע לגב' קוסובסקי בעבודה 

עם עולי רוסיה.
ממשיך ומספר הרב וואלף: "מתחילת עבודתו 
כשליח היה הרב מוסקוביץ אדם אמיץ. הוא לא 
נרתע לעשות דברים שאדם אחר היה חושש 
להיכנס אליהם. כך היה כאשר פתח בית־חב"ד מול 

אוניברסיטת "נורטווסטרן אילינוי". היה עו"ד אחד 
שגר בשכנות לאוניברסיטה שהתנגד בתוקף שבית־
חב"ד יוקם באזור מגוריו. כאשר ראה כי חב"ד 
תקעה את יתדם בשכונתו, הוא פתח במלחמת 
חורמה ופנה לבית משפט שיורה על סגירתו של 

הבית־חב"ד.
"האיש הזה הפעיל את כל העולם נגד הרב 
מוסקוביץ, אך הוא בשלו. הרב מוסקוביץ עמד 
איתן ולא הסכים להתפשר איתו. כעבור חמש שנים 
קשות מאוד, מלוות בפרובוקציות חוזרות ונשנות 
מצד אותו עו"ד, שהגיע עד בית משפט העליון 
במדינה, זכה הרב מוסקוביץ בתביעה ובית חב"ד 

נותר על כנו, מול האוניברסיטה.
נשנה הדבר, בהצבת החנוכייה במקום  "כך 
ציבורי השייך לעיריית שיקאגו. כאשר העמיד 
הרב מוסקוביץ מנורה לתפארת במרכז העיר, 
קמה קול זעקה מצד גורמים שונים שמחו על כך 
שהעירייה מאפשרת לליובאוויטש להציב חנוכייה, 
למרות התנגדותם של חלק מתושבי שיקאגו. אם 
ליובאוויטש רוצה להציב חנוכייה, שתעשה זאת 

בשטח הפרטי שלה, טענו אותם גורמים.
גורמים  נרתע מאותם  "הרב מוסקוביץ לא 
והמשיך בתכנון הצבת החנוכייה במרכז העיר. 
בפועל, דלקה החנוכייה במשך כל שמונת ימי 
החג באותו מקום ציבורי. אבל באותה שנה היה 
לנו נס נוסף: העירייה דרשה ערבות של 100,000 
דולר במידה ויהיו נזקים או תביעות מצד אותם 
גורמים. עניין הצבת החנוכייה כמעט וירד מהפרק, 
עד שהגיע יהודי אחד והפקיד בעירייה את הסך 
הדרוש להצבת החנוכייה במקום הציבורי. 'אני 
לוקח אחריות על החנוכייה של ליובאוויטש', אמר 

האיש.
לכל  ומופת  כאות  שימש  מוסקוביץ  "הרב 
השלוחים כיצד צריך להתנהל שליח של הרבי", 
אומר הרב וואלף. "כל דבר הוא שאל את הרבי. 
הוא מעולם לא החשיב את דעתו האישית. חשוב 
מה הרבי אומר, היה נוהג להתבטא. לא מה אני 

חושב או אומר.
"הייתם צריכים לראות את הרב מוסקוביץ ביום 
שהיה מקבל מענה מהרבי. היה זה עבורו יום של חג. 

שמיישם את המושג  ׳ביטול׳ פשוטו כמשמעו; חסיד שהיווה דוגמה להנחת 
עצמותו בצורה פרקטית ורלוונטית – "שגם בשנתו ניכר עליו עול עבדותו״. 
לנגד עינינו ניצב דוגמה חיה לדברי אדמו"ר הרש"ב "עיקר ותכלית העבודה 

הוא ההנחה העצמית בקבלת־עול".
היכרותי עם ר' דניאל החלה להעמיק באותה תקופה, עת היו מגיעים 
השלוחים לחצרות קדשינו והשתתפתי בהתוועדויותיו ב־770. הוא היווה 
עבורנו סמל לחסיד אמריקאי צעיר ומקושר באמת, מופת להקרבה עצמית. 
באחת ההתוועדויות הוא שיתף אותנו וגילה טפח מעבודתו בהפצת המעיינות 
– כאשר כל רב, ר"מ ומחנך ברחבי שיקגו, ללא יוצא מן הכלל, מקבל את 
הליקוט השבועי של שיחות הרבי כל שבוע, ותבע מאתנו תוך שהוא מתעניין 
– כמה מאנשי החינוך והרבנות בניו יורק מקבלים את תורתו של רבינו? 
"תדעו לכם שאם יש מניעה ועיכוב הרי זה רק מפני דעתנו הקצרה והעדר 

התוקף הנדרש מאתנו", סיים בצעקה פנימית מעומק הלב.

קירוב הדעות
מעבר להיותו דוגמה לתמימות נערצת ו'הנחת עצמותו', הצטיין ר׳ דניאל 
בקירוב הדעות והלבבות. קצרה היריעה ויפה השתיקה על רבים מפעולותיו 
לאחדות בין אנ"ש והשלוחים בפרט. אציין אנקדוטה אחת המעידה על 
הכלל: בקיץ תשס"ה, כאשר היה מאושפז בבית רפואה, עת לקה בלבו והיה 
במצב קריטי, ביקש מרופאיו מחשב נייד. הרופאים התנגדו – אך לאחר 
הפצרות ניאותו לבקשתו. באותו יום הוא כתב לי מכתב )שפתח במילים 
"ברוך שעשה לי נס ואין בעל הנס מכיר בניסו. קטונתי."( ומודיע שזה 
המכתב היחיד שהוא כותב באותו יום ומבקש לדווח לו מה התקדם בקשר 
לפרשה מסוימת שעבדנו עליה להשכין שלום בין שני מוסדות )וגם ביקש 
לשמוע על החלטות ועד הכינוס והודה על התפילות להחלמתו(. אי־מייל 
אחד בלבד אושר לו, במצב קריטי, וכל מה שעניין אותו היה להרבות אחווה 

ורעות בתוככי משפחת השלוחים.
המיזוג של דאגתו לשלוחים וכישרונו הנדיר לגשר בין הפערים ולגרום 
לקירוב הדעות והלבבות, באו לידי ביטוי בשעות הרבות שהקדיש למען 
הכלל, מעל ומעבר לתפקידיו רבי־האחריות כשליח הראשי של מדינת אילינוי. 
מעטים יודעים אבל היה זה ר' דניאל שביוזמתו ובמרצו הרב נוסד ׳איגוד 
הגישור׳ שע״י המל״ח המאגד בתוכו מגשרים אשר עוזרים לשלוחים לפתור 
סכסוכים בדרכי נועם ובדרכי שלום. ר׳ דניאל יזם ודרבן מאחורי הקלעים עד 
שהודות  לידיד־נפשו יבלחט"א סמנכ"ל המל"ח ויו"ר כינוס השלוחים העולמי 
הרה״ח ר׳ משה יהודה קאטלארסקי, יצא הרעיון לידי פועל, ללא פרסום אך 
עם אחוזי הצלחה מרשימים. סביר להניח שרוב המגשרים )ואלו שנעזרו 
על־ידם( אינם מודעים כלל למעורבותו של ר' דניאל. כמו־כן יזם פעילויות 
רבות לקראת כינוסי השלוחים העולמי מידי שנה, מתוך התמסרות נפלאה 
ודאגה פנימית להצלחתם של כל אחד ממשפחת השלוחים, תוך התמקדות 

בעזר ואחיסמך לשלוחים צעירים שיצאו למקומות נידחים.
תמיד הדגיש את העוצמה של עבודתנו המשותפת בין השלוחים, המוסדות 
ובין אנ״ש בכלל. היה זה ר' דניאל שעלה עם הרעיון לארגן בשנים האחרונות 
התוועדויות של השלוחים בכל אחד ואחד מבתי־הכנסת בקראון־הייטס 
בשבת־קודש של כינוס השלוחים העולמי, במטרה לחזק את האחווה בין 
השלוחים ואנ״ש. כדרכו בקודש – יזם, הלהיב את כל המעורבים ברוחו 
הצעירה ללא שרבים יידעו כי הוא העומד מאחורי הפרויקט. ולא רק בין 
אנ"ש אלא גם עם חוגים אחרים. תעיד על כך העובדה שנבחר לעמוד בראש 
הגוף החשוב 'מועצת רבני שיקגו', קהילה עם היסטוריה רבנית מפוארת 
בארה"ב, ואף קיים יחסים קרובים עם ראשי הקהילות מכל החוגים. בלילה 
האחרון לפני פטירתו שיתף אותי בשמחה על פגישה גורלית ומוצלחת 

שהיתה לו )יחד עם עמיתו יבלחט״א השליח העומד בראש כמה מוסדות 
החינוך של ליובאוויטש בשיקגו הרה״ח ר׳ יצחק וואלף( עם ראש הפדרצי׳ה 
היהודית בשיקגו לדון על שיתופי פעולה שונים והפגישה הסתיימה בהסכמתו 

להשתתף באירוע חב"די גדול.
לפני שבועיים נפגשנו יחד בשיקגו עם כארבעים שלוחי העיר. לאחר יומיים 
של פגישות, ציינתי בפניו בהתפעלות את האחדות המיוחדת שקיימת בין 
השלוחים הפועלים תחת הנהלתו במדינת אילינוי ואת הערצתם אליו. ר' 
דניאל הצטנע ואמר, בדרכו הייחודית, שזה לא בזכותו אלא בזכות היותם 
כל כך מיוחדים... והוא באמת האמין בכך. כך היתה צורת מבטו על כל יהודי 

באשר הוא, כפי שהורנו הרבי.

"אהבת ישראל איד"
אם יש משהו שאפשר לציינו במיוחד – הרי זו תכונתו לשמוח באמת 
בשמחת והצלחת הזולת. הפרגון שלו היה נדיר לפי כל קנה מידה. זכורני איך 
שהתקשר אלי לספר על סיום בניין שעבדו עליו הרבה זמן. הוא תיאר את 
ההרגשה הנפלאה שיש לו שב"ה זה הסתיים והבניין עומד על תילו ברוב פאר 
ובהדר, לאחר כל כך הרבה קשיים. לו זר היה מאזין לשיחה היה מסיק בטעות 
שהמדובר בבניין שלו, אך המדובר היה בבניין של אחד מעמיתיו השלוחים. 

ההתלהבות היתה זהה ואף יותר כאשר היה מדובר בשמחתו של הזולת.
יפה תיארו אותו עמיתיו וידידיו שהיה "אהבת ישראל איד". הוא קיים 
בהידור את כל ההגדרות שנאמרו לגבי אהבת ישראל, כולל לאיש ישראל 
אשר אינו מכירו. . מי יתן שכולנו נתחזק באחדות ובהשכנת שלום בין איש 
לרעהו ולהתמקד בעבודה משותפת, לזכרו ולזכותו, וכדברי הרבי שעל־ידי 
ביטול סיבת הגלות בכך נקרב את סיום הגלות המר כאשר יבולע המוות 

לנצח בגאולה האמיתית השלימה, בקרוב ממש.
בעמדנו בסיום השבעה לפטירתו של ידיד נערץ ובלתי נשכח, מיקירי 
וגיבורי משפחת השלוחים, נכון לסיים בדברי רבינו ב'היום יום' ליו"ד אדר־
שני )היום שלאחר סיום השבעה(: חסידים אינם נפרדים, כי לעולם אינם 

נוסעים איש מרעהו. בכל מקום שהם – הם משפחה אחת.

לם אחזני עת הגיעה הבשורה המרה ה
על פטירתו הפתאומית בטרם עת של 
ידידי עוז השליח היקר והנערץ הרה״ח ר׳ 
דניאל מוסקוביץ ע״ה. תדהמה נפלה עלי כאשר 
נוכחתי שוב ושוב בימים האחרונים שחבר אני 
לרבים אשר חשו גם הם כידידים אישיים ביותר 
של ר' דניאל, בהיקפים בלתי נתפשים. איך הוא 
הספיק להיות אח ורע לכל כך הרבה שלוחים, 
אנ"ש ומקורבים?  עשרות השלוחים שנסעו 
מקרוב ומרחוק ללוותו בדרכו האחרונה, בני 
גילאים שונים ובעלי גישות שונות, מצאו את 
עצמם עומדים על קברו הטרי עם אותה תחושה 

של אובדן ושכול אישי.
לידי פגשתי שליח יקר ונכבד במקום מבודד 
בארה"ב, שחש צורך עז להשתתף בלוויה, 
כשהמאמץ כרוך בנסיעה בת שעתיים במונית 
לשדה התעופה הקרוב, וחזור בטיסה לשדה 
תעופה המרוחק 4 שעות מביתו. בערב שבת 
האחרון פנה מקורב אל ידידי השליח ר' שמחה 
באקמאן מקליפורניה ומודיע לו כי הוא "חש 
צורך לשהות בבית חב"ד השבת ולהשתתף 
בתפילות וסעודות השבת לאור פטירתו של 

ידידו הרב מוסקוביץ".
לא משנה מה היה תפקידך ומעמדך עלי 
אדמות – ברגע שפגשת את ר' דניאל וסיימת 
את שיחתך הראשונה אתו – אוטומטית הרגשת 
רגש של ידידות ואכפתיות. הדבר התבטא בכאב 

ובאבל האישי שחשו כולם.

קבלת עול
בדרכי להשתתף בדרכו האחרונה – לא יכולתי 
שלא להתרגש בקוראי את הנאמר ב׳היום יום׳ 
של אותו יום. הרגשתי שזה מכוון לר' דניאל. 
"על־ידי קבלת עול של עבד פשוט, כזה שגם 
בשנתו ניכר עליו עול עבודתו – יכול גם למדן 
וגאון להגיע למעלתו ולחשיבותו של יהודי־של־

מסירות־נפש פשוט ותמים"
הפשטות הפנימית שלו שבתה את לבי עוד 
מימי בחרותי, אז זכיתי להכירו כדמות ומופת 
לחסיד של ימינו; מישהו שנראה ככל האדם אך 
עם ביטול פנימי חדור בהתקשרות וגאון חסידי 
למופת. היה זה בעת לימודיי ב׳זאל׳ בישיבת 
אהלי תורה, עת נתבקשנו ע"י ה'מרכז לעניני 
חינוך', לעזור בפרויקט גורלי על־פי הוראה 
מגבוה. הרבי ביקש להכין ספר מסוים כאשר 
התבטא שיהיה מוכן 'תוך ימים אחדים'. לצורך 
הפרויקט גויסו מלבד הבחורים, לאחרי סדרי 
הישיבה, גם מספר שלוחים מערי השדה וביניהם 
ר' דניאל. לאחר שעות רבות של עבודה פרשנו 
כל אחד לביתו או לבית מארחו למספר שעות 
של שינה. היחיד שנשאר במשרד ה׳מרכז׳ היה 
ר' דניאל שארגן לעצמו פינה לשינה חטופה. 
לתמיהתנו הגיב בפשטות – "אני נשאר כאן עד 
שהמלאכה תסתיים. הרי הרבי אמר ימים אחדים 
– ואיך אוכל לעזוב את משמרתי?" באותו רגע 
חשבתי לעצמי, אנו לומדים בישיבה המשכים 
ארוכים בחסידות על־דבר דרכי העבודה, 'ביטול' 
וההבדל שבין עבודת עבד לעבודת בן, ולפתע 
מופיע לפנינו חסיד ושליח ׳רגיל׳ מן השורה, 

בדרכו האחרונה
אחר מיטתו של יחיד ומיוחד שבחבורה, מיקירי וגיבורי משפחת השלוחים

הרב אפרים מינץ
JLI מנהל ארגון

 הרב מוסקוביץ ע"ה עם אביו יבדלחט"א 

 "קיים בהידור את כל ההגדרות שנאמרו לגבי אהבת ישראל". כותב השורות בשיחה עם הרב מוסקוביץ 
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"ניסיתי לומר לאבי שאני רוצה שתהיה לי 
הזכות כמו לכולם להציע את עצמי ולראות אם 
אני מתאים. 'בסדר', אמר אבי, 'אבל הדבר הזה לא 
יכול להיעשות דרכי. תצטרך לפנות אליהם בעצמך 

ולספר להם על כישורך'".
הרב יהושע־זליג מגיע יחד עם רעייתו לחג־
הפסח ומוזמן לראיון. אנשי ועד הקהילה יספרו לו 
שיש כמה וכמה מועמדים והם יתנו את החלטתם 
בעוד כמה חודשים. "הייתי מאוד לחוץ שכן היינו 
אז בפרשת דרכים ורצינו לדעת במה נעסוק. 
הרגשתי שמיותר לפנות לאבא שיברר מאחורי 

הקלעים על החלטתם".
בחודש אייר ה'תשס"ו, כמה ימים לאחר שנולדה 
לזוג הצעיר בתם הבכורה חיה־מושקא, הם מקבלים 
שיחת טלפון משיקאגו: "רצינו לבשר לכם על 
מזל טוב כפול – אתם נבחרתם לנהל את המרכז 

המיוחד שלנו בשיקאגו".
הרב יהושע־זליג מספר כיצד סייע לו אביו 
בעבודתו: "היתה שנה אחת שהיום־טוב של חג 
הסוכות חל בשבת וראשון. ידענו שיהיה מתאים 
יותר לעשות אירוע חגיגי בתוך הסוכה ביום ראשון, 
היות וזה יום המנוחה בארצות־הברית, כך יהיה 

לקרואים נוח יותר להגיע למסיבת החג.
"מהר מאוד התחוור לנו שלא נוכל לאכלס את 
כל המוזמנים בסוכה שלנו, ואז פניתי לאבי: לכם 
יש סוכה גדולה, עם אפשרות נוחה יותר להיכנס 
אליה עם כיסאות הגלגלים, לכן אני מבקש אולי 

נוכל להעביר את המסיבה אליכם.
"אבא הסכים מיד, אלא שההסכמה שלו גרמה 
לוויתור מצד הוריי: משמעות הצעד הזה הייתה 
שבאותו חג־סוכות, אחיי ואחיותיי הנשואים יחד 
עם ילדיהם־הנכדים לא הוזמנו לסבא ולסבתא, 

למרות הנחת רוח והאושר שהיו מסבים להוריי.
הזו הייתה מאוד מוצלחת, אבא  "המסיבה 
אמר דברי תורה, שר ורקד עם האורחים, ודיבר 
באופן אישי עם כמה מהמשתתפים בעלי הצרכים 
המיוחדים. כאשר התפזרו הקרואים אמר לי אבא 
שהוא מאוד התפעל כיצד המתנדבים התייחסו 
בצורה יפה ומעוררת כבוד לאורחים המיוחדים. 
באותה הזדמנות אמר לי אבא שהכלל שצריך 
להנחות אותי בעסקנות הציבורית – להתכונן 
ברצינות לכל אירוע גם אם הוא אירוע קטן. רק 

כך תוכל להצליח, אמר אבא.

לימין השלוחים
משיחה עם מנהלי בתי חב"ד שהיו תחת ניהולו, 
מצטיירת דמותו של הרב מוסקוביץ כאחד שידע 
לפרגן לאחיו השלוחים, איפשר להם כר נרחב 
לפעילות ותמיד היה מוכן לסייע בכל מה שנדרש 
מהם. "הרב מוסקוביץ היה תמיד לצידנו, בזמן 
ובמקום הנכון כדי לסייע לנו, לפתור בעיות ולמצוא 
פתרונות, והכול על מי מנוחות, באהבה רבה. הוא 
היה אלוף בזה", אומר אחד השלוחים. "הייתם 
צריכים לראות כיצד שמח בשמחתו של הזולת, 

כאילו זו שמחתו הפרטית.
הרב יצחק וואלף מספר שכאשר הגיע הרב 
מוסקוביץ לשיקאגו הוא ראה כי יש צורך להכניס 
לוועד הקהילה היהודית חברים חרדים שישפיעו 
על רמת הכשרות, החינוך ועוד. "הרב מוסקוביץ 
לא הקים איגוד מקביל להם אלא פשוט חבר 
אליהם והצליח להשפיע מבפנים, לקחת את נושא 

הכשרות והחינוך בצורה רצינית יותר על־פי כל 
דרישות ההלכה.

"הרב מוסקוביץ פעל בתוך ועד הקהילה כדרכו, 
מתוך כבוד הדדי ובשיתוף פעולה עד שלפני שש 
שנים מונה כנשיא הקהילה בשיקאגו. קרנם של 
הרבנים והרבנות עלתה בימיו כנשיא ורב הארגון. 

כעבור ארבע שנים, עם סיום תפקידו, מינו אותו 
חברי ועד הקהילה לנשיא הכבוד שלהם!

"גם כאשר פתח הרב מוסקוביץ בית־כנסת 'בית 
מנחם' במרחק ניכר מאוד מבית הכנסת של חב"ד 
'בני ראובן' בניהולו של רב בית־הכנסת הרב צבי 
שיחי' שוסטרמן הוא ביקש את רשותו למהלך, 
למרות שבית־הכנסת שלו, כאמור, היה רחוק מאוד.
"עד כמה נזהר הרב מוסקוביץ שלא לפגוע 
בשום יהודי או מוסד, יעיד הסיפור הבא: ממול 
לבית הכנסת שעמד לפתוח 'בית מנחם' פועל 
בית כנסת ספרדי. הוא פנה לרב בית־הכנסת הרב 
אזוס, ולגבאים של בית הכנסת, וביקש את רשותם 
לפתוח בית־הכנסת לצידם. הם מאוד התפעלו 
מהרב מוסקוביץ שכן, לא היה שום סיכוי שבית 
הכנסת שלהם ייפגע משום שהמניין שלהם הוא 

ספרדי והרב מוסקוביץ הקים בית־כנסת אשכנזי.
"הפנייה של הרב מוסקביץ לאנשי בית הכנסת 
הספרדי הולידה שיתוף פעולה בין בתי הכנסיות. 
אליהם  הולכים  אנחנו  למשל  תורה  בשמחת 
והם באים אלינו, וכל זה, בזכות הנהגתו של 
הרב מוסקוביץ לכבד כל יהודי ולפעול לטובתו 
ולרווחתו. הכבוד של ליובאוויטש היה יקר בעיניו 
ופעמים שהיה מוכן להפסיד דמים מרובים, כבוד 
או כל דבר אחר, והעיקר לשמור על כבודה של 

ליובאוויטש, ועל כבודו של הרבי המשלח.
הרב דוד־משה מתאר כיצד בכל הזדמנות חשב 
הרב מוסקוביץ לקדש את שם ליובאוויטש: "לפני 
כמה שבועות הגיע הרב הראשי לישראל לשעבר 
הרב שלמה עמאר לביקור פרטי בשיקאגו. הרב 
הוזמן לחגיגת סיום הרמב"ם והודיע שיבוא כדי 
לכבד את שלוחי הרבי ואת מעמד הסיום אותו 

ייסד הרבי.
"לפני שנכנס הרב הראשי לאולם שבו התקיים 
מעמד הסיום הוקצה חדר צדדי, קבלת פנים 
שיערכו השלוחים לכבוד הרב עמאר. אחי התקשר 
אלי וביקש שאבוא למרות שאיני שליח. הוא הסביר 
שהיות והוצאתי לאור לאחרונה 'ספר המבוא לספרי 
הרמב"ם' )הרב דוד־מוסקוביץ זכה להוציא כמה 
ספרים שהתקבלו באהדה ובהתלהבות על־ידי 
לומדי התורה בכל העולם כולו – י.כ.(, אעניק 
אותו באופן אישי לרב עמר ובכך לקדש את שם 

ליובאוויטש, וכך אכן עשיתי".
הרב ברוך אפשטיין, רב בית הכנסת 'בית מנחם' 
מספר: "לרב מוסקוביץ הייתה שימת־לב לקטנים, 
ולקטני קטנים כמו לגדולים. הוא התנהג בבית־
הכנסת כאחד המתפללים ולא כראש הפירמידה. 
כאשר הוא ראה סידור מעל חומש, הוא לא שלח 
מישהו אחר. הוא בעצמו ניגש להוריד את הסידור 

מהחומש.
"היו אנשים מסכנים שגורלם לא שפר עליהם. 
הרב מוסקוביץ דאג להם באופן אישי. כאשר היה 
מדבר איתם ניכר היה שהוא עסוק רק בהם ואיתם, 
כאילו אין על כתפיו את האחריות בלנהל מדינה 

שלמה, וזו הייתה גדולתו."
ולסיום, אי־אפשר שלא להתייחס למרץ הנעורים 
שלו כאשר עסק, יחד עם רבים נוספים, ובראשם 
הרב משה קוטלרסקי, בתכנון 'כינוס השלוחים 

העולמי' מידי שנה בשנה.
זכורה ההתוועדות המיוחדת שערך  לכולנו 
בסיום הבאנקאט, ב־770 למעלה, עד אור הבוקר, 
כאשר הוא מגלה מקצת מההנחיות שקיבל מהרבי.

ראית את השמחה על פניו, הנה הרבי הפנה מזמנו 
היקר והקדיש למכתבו כמה שניות... בהזדמנויות 
שונות, בהתוועדויות הוא התבטא שאיננו יודע 

במה זכה שהרבי כותב לו...
כדי להבין עד כמה השפיעו מענות הרבי אליו 
– מספר אחיו דוד־משה: "במהלך שעות היום 
היינו מעבירים מסרונים מאחד לשני כמעט בכל 
נושא. שמתי לב כי בכל פעם שהוא היה משיב לי 
על המסרונים שלי הוא כתב ב"ה. וכך זה התנהל 
לדוגמה: אני: אתה זמין עכשיו? ענה: ב"ה, כן. אני: 
הילדים הגיעו? אחי: ב"ה, כן. אתה כבר בבית? אחי: 
ב"ה. כן. לפעמים הוא היה בא לאסוף אותי מביתי. 

"ב"ה, אני למטה", כתב.
מאוחר יותר יתברר לי עניינו של "ב"ה" זה... 
פעם אחת הכניס אחי לרבי מנשר שרצה לפרסם, 
כדי לקבל אישור לפרסמו. הרבי ציין בראש העמוד 
שחסר ב"ה. מאז תשובת הרבי, הקפיד אחי לכתוב 
בראש כל מכתב וכל מסרון 'הודעת טקסט' ב"ה. אף 
על הדבר הפעוט ביותר. וזירז גם אחרים לעשות כן.

מסור לרבי
עכשיו אנו מבקשים לשמוע על הרב מוסקוביץ 

כראש המשפחה כבעל, אבא וסבא.
"בראש ובראשונה", אומרת השליחה רעייתו של 
הרב מוסקוביץ, "הוא היה מסור בלב ובנפש לרבי. 
כל צעד, גדול או קטן, כל פסיק, היה דניאל עוצם 
את עיניו וחושב מה הרבי היה אומר על כך, כיצד 
הוא יוכל לגרום לרבי נחת רוח ולפעול כפי רצונו 

של הרבי".
"למרות שהיה ראש מדינה וניהל עשרות מוסדות 
ובתי־חב"ד מעולם לא הרגשנו, תשעת ילדיו, שהוא 
חסר לנו", אומרת בהתרגשות בתו הגב' חנה טלדן. 
"הוא היה מתמרן בין שלל עיסוקיו הרבים כדי 
להגיע לאסיפת הורים, ליום הולדת, לשבת איתנו 
לשעה אחת של קורת־רוח, להקשיב לנו, לתת לנו 

להרגיש עד כמה הוא אוהב אותנו.
"מרגש היה לראות כיצד כל נכדיו שיחיו היו 
יושבים איתו בבית הכנסת. על פניהם ראית את 
האושר הגדול להיות יחד עם סבא, להתפלל איתו. 
אני זוכרת שכשהיינו ילדים קטנים רצינו שאבא 

ייסע לעיתים קרובות יותר לחוץ־לארץ.
"תמיד בשובו הוא קנה לנו מתנה סמלית, וזו 
הייתה שימת־הלב המיוחדת שלו אלינו. למרות 
עבודת השליחות שלו שהייתה גוזלת ממנו כל 
דקה פנויה, הוא תמיד ידע לתת את המילה הנכונה 

לאחד הילדים או הנכדים ותמיד קלע למטרה.
"גם עכשיו, בנסיעתו האחרונה לרוסיה, שב 
אבא עם מתנות לכל הנכדים. אבא היה משכמו 
ומעלה, הוא ניהל את המוסדות הרבים שתחתיו 
בחן מיוחד, בהומור, בפרגון ובאהבת ישראל. זה 

היה אבא שלי!!".

"איני רוצה להתערב"
למרות דאגתו הרבה למשפחתו הענפה, מעולם 
לא הסכים הרב מוסקוביץ למנף את העובדה שהוא 
השליח הראשי במדינה, להשגת משרה או טובות 
הנאה וכדומה לבני משפחתו, כפי שמספר בנו הרב 
יהושע־זעליג: "השליח, הרב לוי שם טוב מדטרויט, 
היה אחד מהארגונים היהודיים הראשונים שהקים 

מוסד מיוחד לאנשים עם צרכים מיוחדים.
"הקמת מוסדות לבעלי צרכים מיוחדים צברה 
תאוצה, ומוסדות רבים כאלה קמו ברחבי ארצות 
הברית. ועד הקהילה בשיקאגו – המורכב מכל 
הארגונים בעיר – החליט להקים מוסד כזה בעיר, 
ואך טבעי שהם יפנו לאבי שירים את הפרויקט 
החשוב הזה. הם מסרו לו סכום ראשוני נכבד 

להקמת המוסד החשוב הזה.
"ועד הקהילה פרסם מכרז למציאת אדם חרדי 
שינהל את הפרויקט. היה זה כמה חודשים לאחר 
שנישאתי וגרנו בקראון־הייטס, ואז שמעתי על 
המוסד העומד לקום, ועל העובדה שהם מחפשים 

מישהו שינהל אותו.
"היות ובתור בחור ב־770 עסקתי, בשעותיי 
הפנויות, בסיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים, 
חשבתי שאני יכול להתאים למשרה הזו. בהזדמנות 
הראשונה כאשר ביקר אבי ב־770 אמרתי לו שאני 
מאוד רוצה לקחת את המשרה הזו. 'אל תחשוב 
על זה', אמר לי אבא. 'זה לא בשבילך ואיני רוצה 
להתערב בזה. ועד הקהילה הוא זה שבסמכותו 

לקבוע'.

 הרב מוסקוביץ בשיחה עם אנשי המל"ח 

 עם בני משפחתו במהלך שמחה 

 מלמעלה למטה: בחופה בשיקגו, בימי הבראשית 
לשליחותו, עם הגר"ש עמאר שליט"א ועם נשיא 

ארה"ב ברק אובמה 

"בשלושת החודשים 
האחרונים", מספר 

בנו הרב יוסף־שמואל, 
"אבא יצר קשר 

טלפוני עם אנשים 
שזמן רב לא שוחח 

איתם. הוא חידש את 
קשריו עם יהודים 
רבים שמשום מה 

הקשר איתם נותק 
במשך השנים"
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מו כל אנ"ש והתמימים ברחבי תבל, נחרדתי גם אני כשהתקבלה כ
הבשורה האיומה על פטירתו בחטף של השליח הרב דניאל 

מאסקוביץ.
לא היה לי קשר אישי עם הרב מאסקוביץ, אך כשאני חושב עליו – צפה 
ועולה לנגד עיניי דמותו בהתוועדות־חסידים ב־770, התוועדות בה היה 
לו חלק פעיל. התוועדות שהתרחשה בקביעות בכל שנה, באותו מקום, 

וכמעט באותו האופן.
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כשהמגילה מתארת את המהפך שהתרחש אחרי תלייתו של המן הרשע 
על העץ, את מה שהתחולל אצל עם ישראל אחרי שהאגרות החדשות 
של המלך אחשוורוש נשלחו ביד הרצים אל כל המדינות, עם המסר 
החדש, המסר בו המלך מאפשר לכל היהודים אשר בכל עיר ועיר, "להקהל 
ולעמוד על נפשם", אגרות שבאמצעותם היהודים הבינו כי חייהם נתנו 

להם במתנה –
תמורת "להשמיד להרוג ולאבד" – חלילה וחס – "את כל היהודים 
מנער ועד זקן", כעת ביד היהודים "להשמיד להרוג ולאבד, ולהרוג ולאבד, 

את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם" –
המגילה מתארת זאת במילים: "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון 

ויקר".
למרות שבפשטות נראה כי תיאור זה של "ליהודים היתה אורה ושמחה 
וששון ויקר", הוא בעקבות נס ההצלה של עם ישראל – לכאורה ניתן 

לדייק במגילה ולראות שלאו דווקא זהו סדר הדברים.
המגילה מתעכבת עם כתיבת פסוק זה, והיא כותבת אותו רק אחרי 
שמספרת "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת 

זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה".
דבר זה דורש ביאור. לכאורה היה מתאים יותר שאחרי שהמגילה 
כותבת "הרצים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן 
הבירה", היה צריך להופיע מיד הפסוק "ליהודים היתה אורה ושמחה", 
ורק לאחר מכן לתאר שגם "מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת 

וחור". מדוע סדר הדברים שונה?
כאשר המגילה כותבת דווקא בסדר זה, לכאורה משמעות הדבר היא, 
שהפסוק "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר'" – בא כהמשך 
לפסוק "ומרדכי יצא מלפני המלך", ולא לפסוקים המתארים את משלוח 

האגרות החדשות של המלך.
כמו כן יש לדייק דיוק נוסף בפסוקים אלו.

לכאורה הפסוק "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר", מדבר על 
יהודי העיר שושן. אחרי שהמגילה כותבת "הרצים יצאו מבוהלים ודחופים 
בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה", ומיד לאחר מכן "מרדכי יצא 
מלפני המלך .. והעיר שושן צהלה ושמחה", אזי "ליהודים" – אלו שהיו 

בשושן – "היתה אורה ושמחה וששון ויקר".

ואילו לשאר היהודים, הגרים בשאר מדינות המלך – אלו שהפסוק 
שלאחר מכן ממשיך ומתאר "ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום 
אשר דבר המלך ודתו מגיע – שמחה וששון ליהודים" – אין "אורה 

ושמחה וששון ויקר", אלא רק "שמחה וששון ליהודים".
לעומת היהודים אשר בשושן, אלו שראו את "מרדכי יצא מלפני המלך 
בלבוש מלכות", שלהם יש לא רק "שמחה וששון" אלא "אורה ושמחה 

וששון ויקר".
מה משמעות הדבר?

n n n

הזאל הקטן ב־770. ההתוועדות שאחרי סיום ה'באנקעט' של כינוס 
השלוחים העולמי.

זו כבר מסורת, אחרי סיום הבאנקעט, מתאספים שלוחים רבים אל 
הזאל הקטן, כשהמוני תלמידי התמימים נדחקים אל תוך הזאל ומתוועדים 

עד אור הבוקר.
הדמות המרכזית, הדמות הדומיננטית של ההתוועדות – היא הרב 
דניאל מאסקוביץ. הוא הרוח החיה. הוא זה שמגייס את הכסף למשקה 
ולפארבייסען. הוא זה ששולף את השלוחים שמגיעים אל הזאל מתוך 
צפיפות התמימים ודוחק אותם בינות למתוועדים על ספסלי הזאל. 
הוא עומד על השולחן ובקולו הרם ובגודלו הפיזי מנווט ביד רמה את 

ההתוועדות –
הוא – ההתוועדות.

אמרת ההתוועדות בזאל הקטן אחרי הבאנקעט – אמרת הרב דניאל 
מאסקוביץ. חד הם.

בהתוועדות זו לא נאמרים דברים רבים, אין בה הרבה מה לשמוע, מי 
שרוצה לשמוע דבר חידוש, איזו הברקה חריפה, איזה ביאור עמוק – לא 

ימצא זאת כאן.
זו אינה התוועדות של נאומים. נאומים היו די והותר בבאנקעט 

ובסדנאות השונות לאורך ימי הכינוס.
זו התוועדות של "אשרינו", זו התוועדות של אושר, של בנים שגאים 
באבא שלהם, בנים שבאים לאבא הגדול, באים לשבת יחד אצלו בחצר. 
באים לחלוק יחד את ההרגשה של כמה טוב, כמה אושר, להיות ילד של 

האבא הגדול.
הבאנקעט – אלפי שלוחים מכל העולם יושבים יחד באולם אחד. 
צבאו של הרבי מכל קצווי תבל יושבים יחד. העוצמה של הרבי באה 
לידי ביטוי במעמד זה. העולם כולו, מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה 

מדינה, בידיים של הרבי, העולם מצדיע לרבי –
וכהמשך להתרוממות הרוח הזו, כהמשך לרגשות הלב הגואים, רגשי 
האהבה של השלוחים לרבי – הם נוסעים היישר מהטקס המעונב, 
מהבעלי־בתים והמלצרים, מהרשמיות והטקסיות, והם באים לבית של 
אבא, לשבת יחד עם האחים שלהם, כמו פעם, כמו כשהיינו ילדים, 

לשבת אצל אבא.
אין צורך לדבר יותר מדי, לא צריך לשאת נאומים. באנו הביתה, באנו 

לאבא, באנו לשבת בבית של אבא שלנו, אבא הגדול שלנו.
הפנים מאירות, השמחה והרגש בוקעים ועולים, אין צורך לדבר יתר 
על המידה, המילים רק יפריעו – האווירה הרבה יותר חזקה מהמילים, 

התחושות עוצמתיות יותר ממה שאותיות יכולות לתאר.
זו ההתוועדות, זו האווירה – וזה מה שביטא האיש שמזוהה עם 
ההתוועדות הזו. הרב דניאל מאסקוביץ, הרוח החיה באופנים של 

ההתוועדות.
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התרגום על הפסוק "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת 
וחור", מתאר באריכות רבה את כל ששת הבגדים הללו, מאלו בדים הם 
היו ארוגים, מהיכן הם הגיעו, במה הם היו משובצים ומה היה מצוייר 

עליהם.
בגד פלוני היה ארוג עם זהב טוב ממדינת אופיר, בגד פלוני היה משובץ 
באבני חן שהגיעו מהים המערבי, בגד זה הגיע ממוקדון, וההוא ממדינת 
מדי, ומעל כל הבגדים היו התפילין של ראש "דידעין כל עממיא אומיא 
ולישניא די הוא מרדכי יהודי" ]= שיידעו כל העמים האומות והלשונות 

שהוא מרדכי היהודי[.
כאשר היהודים בשושן ראו את מרדכי היהודי, את נשיא הדור, יוצא 
מלפני המלך עם הבגדים האלו – אזי "ליהודים היתה אורה ושמחה 

וששון ויקר".
כתוצאה מהעובדה שהיהודים ניצלו ממוות לחיים, כאשר הם שמעו 
את הבשורה של "ונהפוך הוא" – הדבר גרם להם שמחה רבה, הבשורה 

הזו הביאה איתה רגש עז של "שמחה וששון".
"בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר אשר דבר המלך ודתו מגיע – שמחה 
וששון ליהודים". בכל מקום בעולם שאליו הגיע בשורת החיים, הדבר 
גרם ליהודים "שמחה וששון". וכי מילתא זוטרתיה היא, הם ניצלו מהיפך 

החיים לחיים – "שמחה וששון ליהודים".

אבל רק "שמחה וששון", לא יותר מזה.
אך לעומת יהודי כל העולם, הרי היהודים בשושן, מלבד ה"שמחה 
וששון" שנבעה מעצם הצלתם האישית – להם היה משהו נוסף. "ליהודים 
– הגרים בשושן – היתה אורה ושמחה וששון ויקר". ליהודים אלו יש 

גם "אורה", יש גם "יקר".
במה הם שונים משאר היהודים אשר "בכל מדינה ומדינה ובכל עיר 
ועיר"? למה רק להם יש גם "אורה"? מדוע פניהם מאירות באופן מיוחד –
כי הם ראו בעיניהם כיצד "מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות 
תכלת וחור", הם ראו את מרדכי הצדיק, את נשיא הדור, בתפארתו. הם 

ראו אותו בשיא הדרתו.
הם ראו איך העולם כולו בידיו של מרדכי, הוא נושא על עצמו את 
מוקדון ואת מדי, את אופיר ואת ים המערב, והם ראו כיצד "כל עממיא 
ואומיא ולישניא" מרכינים ראש כלפי מרדכי היהודי, כלפי ה"ויקר – אלו 

תפלין", התפילין שמעל הבגדים מהעולם כולו.
כאשר אתה רואה כיצד מרדכי כובש את העולם כולו – אתה מתמלא 

ברגש שונה לגמרי, אתה מתמלא ב"אורה ושמחה וששון ויקר".
n n n

אתה לא צריך לדבר יותר מדי, הדיבורים מיותרים, ה"אורה" בוקעת 
ממך.

השמחה עולה על גדותיה, אתה לא יכול להגביל את עצמך ולשבת, 
זה חזק ממך. רגע אתה יושב, וברגע אחריו אתה על השולחן. המילים 
דלות מכדי להביע את הרגש, השירה תעשה זאת טוב יותר, המשקה יעזור 

לבטא זאת בצורה מוחשית יותר.
"שמחה וששון" – זה על ההצלה האישית, על הנס פרטי שלי, של 

פלוני בן פלוני, שאני ובני ביתי ניצלנו מגזרת הכליה של המן הרשע.
"אורה ושמחה וששון ויקר" – זה רגש גואה של חסיד, למראה 
גדולתו של נשיא הדור, גדולתו של מרדכי היהודי, אשר "שמעו הולך 

בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול".

סודם של יהודי שושן
 ליהודים שבכל עיר ועיר ומדינה ומדינה היה רק "שמחה וששון".

לעומתם, ליהודים בשושן, היה משהו נוסף – מדוע?

לחיות עם הזמן
הרב אלי וולף

 התמונה המוכרת לכל שליח: הרב מוסקוביץ בהתוועדות החותמת את הבנקעט ב-770 
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דולי הצדיקים הקדושים, מאז תקופת הבעל־ג
שם־טוב, לא היו זקוקים לשים על שולחנם 
שלט עם הפסוק "שיוויתי ה' לנגדי תמיד". 
ה'שיוויתי', הדבקות בה', היתה כל מהותם, ערב 
ובוקר וצהריים. על פניהם נראתה תמיד רצינות 
'תהומית' שאין רואים כמותה אצל בני תמותה 

רגילים.
היו חצרות שהסתובב בהן 'בדחן החצר'. דוגמת 
החסיד הנעלה, הידוע כ'בדחן', רבי הערשאלע 
ומטרתו  מהאסטרופולי, שראה את תפקידו 
להעלות חיוך על פניו של נכד הבעל־שם־טוב, 
רבי ברוך ממז'בוז. כבר אצל נעים זמירות ישראל 
מסופר על הרוח שהיתה מגיעה כל לילה בחצות, 
פורטת על הכינור, כדי להשיב ולשובב את נפש 

דוד המלך.
לעתים תכופות, כשמזדמן לי לשוחח עם בני 
הדור הצעיר ואני מספר להם כי לראות את הרבי 
מחייך היה מאד נדיר – הם מביטים בי בהפתעה 
ובאי־אמון. יש הרי כל־כך הרבה תמונות שהרבי 

מחייך...
אכן, אני מסביר להם, החיוכים, הנדירים, 
הונצחו הרבה בתמונות. אך תשעים־ותשעה 
אחוזים מהזמן, מהפעמים שראינו את הרבי 
יום־יום, פניו הק' היו בשיא הרצינות שניתן רק 

לדמיין.
לא היה לרבי 'בדחן החצר' דוגמת ר' הערשעלי 
מאוסטרופולי, אך היו כמה אנשים־חסידים, 
מעטים, שהיתה להם את הזכות הגדולה להעלות 

כמעט תמיד חיוך על פני הקודש של הרבי.
לרגל ה'אורה ושמחה' של ימי הפורים, נביא 

בקצרה תיאור של חמש מהדמויות הללו.
n n n

ראש וראשון להם היה המזכיר הבלתי־נשכח 
רבי משה־לייב רודשטיין ע"ה, שמספרים כי פעם, 
כשנכנס לחדר, והרבי החל להכתיב לו מכתב, 
הוציא מכיסו עיפרון קטנטן בגודל סיכה. כשהרבי 
שאלו אם אין לו עפרון גדול יותר – הוציא מכיס 
מעילו עפרון ענק באורך מוגזם... הרבי חייך חיוך 

רחב.
הוא ראה לעצמו חובה קדושה להשתדל, בכל 
תחבולה שהיא, להעלות מפעם לפעם חיוך על 

פניו הקדושות, הרציניות מאד, של הרבי.

'חיוך מפה לפה'
אחד החסידים שזכה להעלות חיוך על פניו של 
הרבי, היה הרה"ח ר' ראובן דונין ע"ה, שגם קיבל 
רשות נדירה וייחודית, מאז היותו בחור, להיכנס 

לחדרו הק' של הרבי מתי שיחפוץ.
"הייתי חב"דניק פחות משנה", סיפר בהזדמנות 
ר' ראובן, "אבל הרבי דאג לי כמו לבן. בסיום אחת 
היחידויות אמר לי שאזדרז כדי שאספיק להגיע 
לארוחת־הערב בישיבה... אמרתי לו שמקסימום 
אספיק להגיע לסוף הארוחה. אז הוא שאל: אתה 
תאכל? אמרתי: כן. והוא אמר: אני אשאל אותך 

"הייתי ליד החדר ופתאום ראיתי את הרבי נכנס בפנים כל־כך קורנות, בחיוך מפה לפה, שהבנתי שקרה משהו בחוץ..."

החיוכים. לא היה לרבי 'בדחן החצר' דוגמת 
ר' הערשעלי מאוסטרופולי, אך היו כמה 

חסידים, מעטים, שהיתה להם את הזכות 
הגדולה להעלות כמעט תמיד חיוך על פני 

הקודש של הרבי • שני העפרונות של המזכיר 
ר' משה לייב רודשטיין, וה'חיוך מפה לפה' 

לאחר 'התחייבותו' של ר' ראובן דונין • 
הניסיון הקרבי של ר' זלמן יפה ברחובות 
מנהטן, והכובע שהרבי 'מרח' על פניו של 

הצייר ר' ברוך נחשון • לרגל ה'אורה ושמחה' 
של ימי הפורים, סיפורים קצרים מחמש 

דמויות וחמשה חיוכים • תכלת מרדכי

אהרן דב הלפרין

החמישייה 
שהעלתה

על פני 
הרבי

   גיליון 1550  |  כפר חב"ד  |  57 56  |  כפר חב"ד  |  גיליון 1550



כשהוא שואל כל אחת: "האם את יהודייה?" לנשים 
שאינן יהודיות, הוא איחל "שיהיה לך יום טוב!". 
הופתעתי מהעובדה שפינחס לא חטף אגרוף בעין. 
בן־דודו, מנחם־מענדל פעלער בן התשע, לא היה 
כל־כך בר־מזל, ואולי בעצם כן. הוא שאל ג'נטלמן 
אחד אם הוא יהודי, וחטף סטירה בפנים בזכות 
השאלה הזאת. מתברר שהאיש הזה היה אמנם 
יהודי, אך ג'נטלמן הוא בוודאי לא היה... אגב, 

מנחם־מענדל מאוד גאה בסטירה הזאת שחטף!
בכל אופן, חשבתי שזה קל. כך לפחות זה היה 
נראה לי. אחזתי בזרועו של אדם, וביקשתי ממנו 
שיקדיש לי שלושים שניות מזמנו. הוא סירב וניסה 
ללכת לדרכו, אך הוא לא הצליח. זרועו עדיין היתה 
משולבת בזרועי. הוא הביט לעברי במבט זועם 
וניסה לשחרר את עצמו. אלא שאני אחזתי בו 
חזק וניסיתי למשוך אותו לעבר הטנק. עכשיו 
פניו התחילו להאדים. אחר כך עטו גוון סגול, 
ואז החווירו מרוב כעס וזעם. ניסיתי לחייך אליו, 
במטרה לעשות מכל העסק הזה בדיחה קטנה. אבל 
לו לא היה בכלל מצב־רוח בשביל להתבדח. רק 
כשהוא הביט סביבו כדי לבדוק אם יש איזה שוטר 
בסביבה, נתתי לו ללכת, לא לפני שאני מאחל לו 

"שיהיה לך יום טוב!"...
אדם  עם  היתה  שלי  הראשונה  ההצלחה 
שעבר לידי כשהוא מלווה באשתו ובבנו. בהתחלה 
הוא סירב להשתתף בהנחת תפילין – בהתחלה 
הרבה אנשים מסרבים. אבל היתה לנו שיחה נעימה. 
מתברר שהם ביקרו פעם בלונדון, כך שהיה לנו 
משהו משותף. מניתי לפניו מספר מעלות שיש 
להנחת תפילין, כנראה שזה באמת נשמע מאוד 
טוב, כי אשתו התחילה ללחוץ עליו שיעשה את 
זה. היא אף הוסיפה: "גם אני הייתי רוצה לנסות 

את זה"...
כאשר ליוויתי אותו בדרכו מהטנק החוצה, 
אמרתי לאיש שאם הוא היה מרגיש לפחות חצי 
מאושר ממה שאני מרגיש, הוא כבר היה מרגיש 
לו  היתה  שאם  לו  ואמרתי  הוספתי  נפלא... 
מצלמה, הייתי שמח להצטלם ביחד עם "ההצלחה 
הראשונה" שלי. לבן שלו דווקא היתה מצלמה. 
הנחנו את ידינו זה על כתף זה, והמעמד המרגש 

הונצח בו־במקום.
עד  עוד שום הצלחה  היתה  לא  אישית  לי 
השעה 5:00 אחר הצהריים, זמן קצר לפני שחזרנו 

לקראון־הייטס.
בפינת הצומת עמד קיוסק נייד לממכר גלידה 
ומשקאות קלים, מין עגלה גדולה על גלגלים. בעל 
הקיוסק היה יהודי שאפילו דיבר יידיש שוטפת. 
מהנשמות  אחת  להיות  חייבת  שלו  הנשמה 
הראשונות שיצאו ממצרים עם משה רבנו ובילו 
במדבר סיני במשך ארבעים שנה. מה שבטוח שהוא 
שייך במאה אחוז לקבוצה הזאת שנקראת "עם 
קשה עורף". הוא פשוט סירב להיכנס לטנק שלנו. 
לא היה חייל אחד בפלוגה שלנו שלא הפציר בו 
להיכנס לטנק, כולל המפקד וסגנו. לאחר שכולם 
נכשלו במשימה, הציעו לי לנסות להתנדב. "לך, 

זלמן – בוא נראה מה תצליח לעשות איתו".
כבר למדתי לפני כן שיעור מאלף לגבי שימוש 
בכוח, כך שהפעם החלטתי להיזהר יותר. למרבה 
המזל, הוא לא היה יכול להתרחק ממני כי היה חייב 
להישאר ליד הקיוסק שלו. בשלב הראשון שמעתי 
ממנו את כל קורות חייו. מתברר שהוא אדם מלומד, 
שאפילו מאזין לשיחות של הרבי המשודרות ברדיו, 

"אבל אני נרדם מהר", הוא אמר )לא כמו אחד 
או שניים מהנוכחים בפועל בהתוועדות...(. הוא 
סיפר שיש לו בן שעוד מעט יהיה בר־מצוה. מה 
יאמר בנו אם ישמע שאביו סירב להניח תפילין? 
הוא השתמש בכל התירוצים שעמדו לרשותו, אך 
אני טיפלתי בכולם באופן שיטתי. בסופו־של־דבר 
הוא הכריז בנימת ניצחון: "אה, כבר מאוד מאוחר 
עכשיו בשביל להניח תפילין. כבר עבר המון זמן 
מאז שגמרו להתפלל שחרית בכל בתי־הכנסת, כבר 

הולכים תכף להתפלל מנחה!".
"נכון", אמרתי לו, "אבל בתשעה באב אנחנו 
מניחים תפילין גם במנחה!". "טוב, אבל זה קורה 
רק פעם אחת בשנה", הוא דחה את דבריי. "וגם אני 
מבקש ממך לעשות את זה רק פעם אחת בשנה", 

עניתי לו בשנינות.
לאחר שלושים דקות של תחנונים, שידולים 
והפצרות, הוא נכנע ואני הובלתי בגאווה את 
ה"שבוי" שלי אל תוך הטנק. אבל אז הוא שוב 
סירב לפתע; התברר שאין בטנק מים לנטילת ידיים 
לפני התפילה! לבסוף ה"טנקיסט" הראשי נתן לו 
'היתר' ואני נתתי לו ממחטה לנגב בה את ידיו. 
התפילין הונחו במקומן, הוא אמר את הברכות, קרא 
את 'שמע' והטנק שלנו נסגר לעסקים, נכון להיום.
אנשים שואלים אותנו לעיתים קרובות )בנימת 
יניח  ביקורת(: מה התועלת מכך שאדם אחד 
תפילין פעם אחת? והתשובה שלנו אליהם היא: 
בסדר, אז תניחו תפילין להרבה אנשים הרבה 

פעמים!
בסך הכל, הטנק שלנו עשה היום עבודה יפה 
מאוד. היו לנו תשעים הצלחות )מספר גדול בהרבה 
מהממוצע שנע סביב חמישים(. חילקנו חמישים 
נרות־שבת ומאות עלוני הסברה. חזרנו ל־770 
בשעה 6:30 לפנות ערב, כשעה וחצי לפני כניסת 

החג.
למחרת בבוקר, ביום הראשון של החג, הרבי 
הגיע ל־770 עשר דקות לפני השעה עשר וראה 
אותי עומד ליד הדלת הראשית של 770. הרבי 
הסתכל עלי בחיוך ואמר: "געווארן א טנקיסט!" 

]=נהיית 'טנקיסט'![.
איך הרבי כבר ידע על זה? ממש מדהים!

הדבר שבאמת הייתי רוצה לתרגם אותו – 
כלומר, להביע אותו במילים – הוא החיוך הנפלא 

והמדהים של הרבי האהוב שלנו. זוהי משימה 
קשה. הרבי שלנו מחליף לא רק את הבעת פניו, 
אלא את כל האישיות שלו. כל האווירה מקרינה 
התרגשות, תענוג ושמחה. מי שנהנה מהחיוך הזה 
מרגיש שהפיחו בו רוח־חיים ו"בעננים", והוא ילך 

למרחקים הכי רחוקים כדי לשמח את הרבי."

תמונה קבוצתית...
הצלם ר' לוי איצ'ה פריידין ראה עצמו למעשה 
כשליח של ממש. שליח פעיל ונמרץ שמשתמש בכל 
האמצעים האפשריים בכדי להצליח לקרב יהודים.

סרטי הווידאו שצילם במשך השנים ב־770, והיו 
באותם ימים ממש אויר לנשימה לקהל החסידים 
שרצה לדבוק ברבי, הוקרנו גם במקומות רבים 
בארץ־הקודש – בעיקר במרכזי תרבות, בתי ספר 
ובתי חב"ד. הסרטים החיים, יותר מכל, הצליחו 
לעורר את תשוקתם של רבים לקום ולנסוע לרבי. 
המראות המלבבים בהם חזו האנשים שוב ושוב לא 

יכלו להשאיר אותם אדישים.
"באחת השנים" – מספר קרוב משפחתו ר' 
גבריאל שפירא – "עמדתי יחד עם לוי־איצ'ה על־
יד 770 והמתנו שהמקום ייפתח להקפות. אחת 
הבנות שהמתינה בחוץ ניגשה לר' לוי־איצ'ה. "אתה 
הוא פריידין?" שאלה, "אתה זוכר שהקרנת סרט 
במקום פלוני לפני תקופה? אני נוכחתי שם, וכל־כך 
הושפעתי שכתוצאה מהסרט התקרבתי ליהדות, 
התחלתי לשמור תורה ומצוות, וכעת באתי לבקר 

אצל הרבי".
"כשפריידין סיפר על הנערה הזו לרבי, הרבי חייך 

כזה חיוך, כך סיפר לי, שכמוהו לא ראה מעולם".
"את הדחף לצאת ולהקרין את הסרט במקומות 
שונים" – מספר ר' גבריאל – "קיבל פריידין מהרבי. 
הרבי אמר לו שייצא למקומות רחוקים מהיהדות 
ויעורר, באמצעות הסרטים את האנשים להתקרב 
ליהדות. כאשר חזר מסבב הקרנות כזה היה הרבי 
מתעניין היכן הראה את הסרטים ומיהו הקהל 

שנכח במקום".
"אינכם יודעים" – שח פעם פריידין – "איזו 
השפעה יש לקטע וידיאו של הרבי". לוי־איצ'ה, 
שנוכח בעשרות מקרים בהם אנשים, זרים כביכול, 
ראו תנועה של הרבי והתעוררו; אנשים שבצפייה 

מה אכלת...
הזדרזתי ללכת לחדר־האוכל וכיוון שידעתי 
שהרבי אמור לשאול אותי, השתדלתי לחטוף מה 
שיותר דברים וחזרתי. בינתיים הרבי הלך לבקר 
את אמו הרבנית, ואחרי שחזר ממנה ואני מחדר־
האוכל, פגשתי אותו על המדרכה למטה, לפני 

שעלה במדרגות. כשראה אותי נעצר ושאל:
־ נו, אכלת?

עניתי:
־ כן.

והרבי שואל:
־ מה אכלת?

התחלתי לפרט את הסוגים והכמויות, והרבי 
מאוד חייך. הוא עשה תנועה כזו בראש, ואמר:

־ אם אתה אומר, מסתמא זו אמת.
המשפט הזה היה כל־כך חשוב לי, שנפלט לי 

ה, לך אני לא אשקר לעולם!..." מיד: "ֶרּבֶ
הדלת  מאחורי  שנעלם  ואחרי  נכנס,  הרבי 
המשכתי לעמוד שם עוד שעה ארוכה, מסתכל עליו 
ככה, בתחושת פרידה, כשפתאום נפתחה הדלת של 
770, ומוטל חן ממש קפץ במדרגות החוצה והסתכל 

בשטח. כשראה אותי רץ לקראתי ושאל:
־ תגיד לי את האמת: הרבי דיבר איתך או לא?

אמרתי לו שכן, והוא אמר:
־ הייתי בפנים ופתאום ראיתי את הרבי נכנס 
בפנים כל־כך קורנות, בחיוך מפה לפה, שהבנתי 

שקרה משהו בחוץ...
"ביחידויות של התקופה ההיא", סיפר ר' ראובן, 
"הייתי מדבר עם הרבי הרבה על הבעיות האישיות 
שלי, אבל לאט־לאט התחלתי לשאול אותו ברוב 
טיפשותי גם דברים הקשורים בלימודים ולפעמים 
היה מאריך להסביר לי. לא תמיד הבנתי. אני זוכר 
שבאחת היחידויות שאלתי את הרבי בעניין מסויים 
הקשור בגאולה ובתחיית המתים. הרבי הסביר לי 
את העניין במשל מחקר החלל )שהחל להתפתח 
אז בארה"ב( אבל לא הבנתי. הרבי לא התייאש 
ממני ונתן לי עוד משל. שוב לא הבנתי. הוא נתן 
עוד משל ושואל: אתה מבין? ואני עדיין בצער: 
לא מבין. הוא מביא עוד משל ואחריו: אתה מבין? 
ואני: לא מבין, וככה חמישה משלים... כשגמר את 
המשל החמישי ולא הבנתי, שנינו חייכנו... ואני 
פתאום הבנתי משהו ואמרתי לו: רבי, עכשיו באמת 
לא איכפת לי שאני לא מבין. העיקר היא ההרגשה 

שקיבלתי מהרבי שהדברים נכונים ואמיתיים...
"בכלל, זכיתי הרבה פעמים לראות את הרבי 
מחייך. כשאמרתי לך ששווה לחיות בשביל הבן־
אדם הזה התכוונתי לכך ממש. היתה לי מטרה 

ברורה – לראות את הרבי מה שיותר ולראות אותו 
מחייך מה שיותר. ממש חייתי מהפגישות האלה 
ומהחיוכים האלה. ..בהזדמנות אחת שאל אותי 
הרבי אם אני הולך לטייל. נדהמתי מהשאלה ולא 
הבנתי מה הוא מציע לי ומה רצונו שאעשה, ואז 
הוא שואל אותי איפה אני אוכל ואיפה אני ישן. 
באותם ימים הייתי ישן בטרוי והייתי אוכל ב־676. 
ואז אמר לי הרבי: "נו, אז זה יהיה הטיול שלך", 
והוסיף שכדאי שאצא לטייל קצת במשך היום, חצי 

שעה, רבע שעה.
טוב, הרבי אומר אז עושים. בדרך־כלל הייתי 
בצהריים  למחרת  אבל  לזאל,  בצהריים  חוזר 
החלטתי לצאת. עשיתי איזה סיבוב, וכשהתחלתי 
לחזור לכיוון הישיבה באיסטערן פארקוויי, הרבי 
בדיוק חזר ברגל מאמו, ובהשגחה פרטית ר' ישראל 
דוכמן ז"ל הלך מאחוריו. הוא היה יהודי גברתן, 
והדבר היה נוח לי: הלכתי קצת מאחוריו מביט בגבו 
של הרבי. אלא שמהרבי אי־אפשר להסתיר דבר... 
הרבי הסתובב פתאום בתנועה מהירה לכיוון שלי 
וחייך... כשישראל דוכמן ראה את זה, פנה במהירות 
אחורנית ואמר לי: הי דונין, אלי הרבי לא מחייך...

בכלל, ראיתי את הרבי הרבה פעמים גם בשעות 
לא רגילות, כשהזאל היה כמעט ריק מאנשים, 
ואפילו בשבתות מוקדם בבוקר. אז הייתי זוכה 
לראותו לבד, וברוב הפעמים, כשהמבטים שלנו 

נפגשו, הוא היה מחייך."

"אבל", מסיים ר' ראובן, "לא תמיד הרבי חייך. 
פעם נכנסתי אל הרבי ב'שבת נחמו'. הרבי דיבר 
אתי על תשעה באב ובכה. כשאני נזכר בזה קשה 

לי להמשיך לדבר. זה חונק אותי עד היום..."

"געווארן א טנקיסט"
יהודי מיוחד, עם לא מעט חן וקסם, היה החסיד 
ר' זלמן יפה ע"ה ממנצ'סטר שבאנגליה. על פרשת 
התקרבותו לרבי ועל הקירובים הגדולים שזכה 

להם, כבר נכתב בזמנו באריכות.
הפעם, לכבוד נושא הכתבה, אעתיק בתרגום 
מאנגלית קטע אחד מתוך יומניו המפורסמים אותם 
נהג לכתוב בכל ביקור אצל הרבי. הקטע הבא הוא 

מיומן שנכתב בשנת תשל"ד:
"שמעתי רבות על שיטת הלוחמה של "טנקי 
המצוות" ואפילו ראיתי את ה"טנקים" של הרבי 
יוצאים מ־770 בדרכם ל"משימות הפשיטה" שלהם. 
החלטתי להירשם ליום ראשון, ערב חג השבועות.

הטנק, עמוס לעייפה בחיל רגלים מצוייד היטב, 
נחת על האוכלוסייה התמימה והתחיל בפעולות 
מבצעיות תוך הפעלת שיטת הלוחמה שנקראת 
"הזרוע השמאלית". יעד המבצע היה הבטחת 
שיתוף פעולה מצד האוכלוסייה על מנת לאפשר 
את כיבוש העיר על ידי משיח צדקנו במהירות 

האפשרית.
הטנק שלנו היה מדגם רחב מאוד, והוא מסוגל 
להכיל בו־זמנית שלושים חיילים. בשעה 13:45 
בדיוק עצר הטנק ליד צומת עמוס בצידה המזרחי 
של העיר. החיילים נפלטו במהירות החוצה והתפזרו 
לכל עבר. כמה גברים נלכדו והוכנסו אל תוך הטנק 
בתור בני־ערובה. הם שוחררו רק לאחר שיחה 
קצרה והשתתפות ב"מבצע תפילין", ולאחר שהגיעו 
איתם להבנה שישתדלו להמשיך לשמור על קשר 
עם היהדות, בעיקר על־ידי נטילת מנה יומית של 

"תפילין".
הרשו לי להצהיר כבר בהתחלה שהילדים האלה 
שלנו באמת מוסרים את נפשם למען היהדות. 
צפיתי בפינחס לו הקטן )ילד בן שבע וחצי בלבד( 
שאחז בידו עלוני הסברה מלוא החופן וניגש אל 
נשים צעירות, וגם אל נשים לא כל־כך צעירות, 

הרב ראובן דונין ע"ה מקבל 'כוס של ברכה'

הרב זלמן יפה בשיחה עם הרבי ליד מכוניתו 

'צאתכם לשלום'. הרבי מלווה את האורחים שבאו לתשרי, עומד לצידו המזכיר הרב משה־לייב רודשטיין ע"ה
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בעידוד או מבט התייפחו מבכי; וגם כאלו שהחלו 
אט־אט לקיים תורה ומצוות באורח מלא, היטיב 

להבין מה פועלת ראיית צדיק.
אפשר לכתוב רבות על החיוכים שר' לוי איצ'ה 
זכה להעלות על פניו הק' של הרבי, אבל כפי דברי 
שלמה המלך בקהלת, האומר "טוב מראה עיניים" 

– אין מה שממחיש זאת יותר מהתמונה הבאה:
היה זה בסיום מעמד 'כוס של ברכה', תשרי 

תשל"ו.
הרבי יושב על כסאו, מחייך לצלם העומד מולו, 
וכל הציבור סביב עומד ונהנה ברוממות רוח, 
הקהל כולו באווירה כאילו מבודחת משהו. "שעת 

חדוותא".
זה סיפורה של התמונה:

הצלם ר' לוי יצחק פריידין, שזה היה לו חודש 
תשרי הראשון שהיה אצל הרבי, עמד וצילם את 

הרבי לאורך כל השעות של 'כוס של ברכה'.
בעיצומה של השירה, הרבי סימן עם שתי 
אצבעותיו כאות הוראה לקהל לשרוק, ורלו"י 

פריידין ניסה לצלם את הרבי באותו רגע.
הרבי הבחין בו, הרים את ידו לעבר הצלם, 
ותפס בקצה כובעו של רלו"י פריידין, )ב"עיניים" 
של הכובע(, ומשך את הכובע כלפי מטה, על עיניו 

של פריידין...
פריידין נבהל מאוד, הוא התבלבל לחלוטין. הוא 
לא ידע האם זו מחווה של קירוב מצד הרבי, או 
שמא זה ביטוי של נזיפה. הוא חשב לעצמו שהוא 
הגזים עם הצילומים וכבר חצה את הגבול. הוא 

לא מצא את נפשו.
]אגב, אחרי 'כוס של ברכה', פריידין צילם את 
הכובע עם ה"עיצוב" שהרבי יצר בו, מכל הזויות 
שלו, והכניס את התמונות לרבי, וזכה לקבל מענה 

מהרבי על כך...[
הרבי הבחין בתחושותיו של פריידין, ובסיום 
'כוס של ברכה', אחרי שהרבי כבר גמר לברך 'ברכה 
אחרונה', הרבי כבר נעמד על מקומו ועמד לצאת 

מהזאל –
לפתע הרבי חזר והתיישב על הכסא, ובתנועת 
יד־מזמינה ובחיוך רחב הוא פנה לפריידין ואמר לו: 

"כעת אתה יכול לצלם".
הרבי התיישב למען הצלם, חייך אליו חיוך רחב, 

ו"פיצה" את פריידין בתמונה לא שגרתית זו.
הציבור כולו היה עד למעמד, והרגיש שמחה 
והתרוממות רוח לראות את הרבי מחייך במחווה 

כה ייחודית.
עבור ר' לוי איצ'ה היה זה הרגע המאושר בחייו.
בכלל, בלא מעט ממכתביו מחצר הרבי לביתו, 

ניתן למצוא את המשפט:
"כשהרבי הגיע בבוקר ל־770 הוא חייך אליי".

ה"יחידות" הראשונה
הצייר החסידי ר' ברוך נחשון מחברון, זכה אף 
הוא מפעם לפעם להעלות חיוך על פניו הק' של 

הרבי. בהזדמנות נדירה הסכים לספר על עצמו:
"..זה היה בשנת תשכ"ג, זמן קצר אחרי החתונה, 
ועדיין הייתי מלא סבל פנימי. חששתי שאם לא 
אגיע לרבי, יתחולל בתוכי פיצוץ פנימי. כתבתי לרבי 
וביקשתי רשות לנסוע אליו. בתשובה, הרבי רמז 
לי במכתב שלא כדאי לי לבוא אליו. התעקשתי 
וביקשתי שוב מהרבי לנסוע אליו, ואז הוא שלח 

לי "אפידייוויט"..
.. הגענו לניו יורק באחד הימים היפים של 
השנה והנחנו את המזוודות ליד 770. פתאום אני 
רואה את הרבי מופיע בקצה הרחוב )מתברר שהוא 
חזר מביקורו היומי אצל אמו(, וצועד בפסיעות 
אציליות מאוד. ואז אמרתי לעצמי: "רגע, זה האיש 
מהתמונה"... כשהרבי עבר לידי, חייכתי חיוך רחב. 
הייתי כל כך שמח ונרגש שהגעתי לאיש שהכרתי 
אותו, והרבי חייך אלי בחזרה. זה היה המפגש 

הראשון.
כניסה  לי בחדר המזכירות  סידרו  אחר־כך 
ליחידות אצל הרבי כבר למחרת. זאת לאחר 
שאמרתי להם שלא ידוע לי כמה זמן אשהה בניו 
יורק, אולי רק שבוע־שבועיים. למחרת נכנסתי 

בשעה שתים עשרה ליחידות שנמשכה כשלוש 
שעות.. המזכירים צלצלו בפעמון כדי שאצא, אפילו 
הרב חדקוב בעצמו ניסה "להוציא אותי מהחדר", 

אבל הרבי רמז שאשאר.
בתחילת היחידות הרבי שאל אותי: "איך הגעת 
אלי?" – שאלה שאולי אינה מתאימה לחסיד, אבל 
זה היה הסגנון שהרבי דיבר אתי. בתשובה לשאלה 
סיפרתי לרבי בפרוטרוט את קורות חיי עד אז. 
כשסיפרתי לו על הניגון ששמעתי בי"ט כסלו בכפר 
חב"ד והוא שבה את ליבי, אמרתי שמאוד נמשכתי 
לניגון ההוא, אבל מעבר לכך, לא נשאר בזיכרוני 
מאומה מכל הדיבורים ששמעתי באותו לילה. כאן 
הפסיק אותי הרבי ושאל: "איזה ניגון זה היה?". אז 

חזרתי בפני הרבי על הניגון.
...הרבי נתן לי להרגיש הרגשת הקלה קרובה 
מאוד, כזו של ידיד. לא הודרכתי איך להתנהג 

במחיצת הרבי, ואפילו לחצתי את ידו.
לא ידעתי בדיוק מה זה רבי אבל תמיד הרגשתי 
שהרבי הוא אבא שלי. גרנו שנתיים בניו יורק, וכל 

אותה עת הרבי התייחס אלינו באבהות ובחיבה.
פעם, בשמחת תורה, הרבי רקד עם גיסו הרש"ג 
בהקפה השביעית, כשהוא מוקף טבעת אנושית 
הדוקה ובלתי חדירה. הרגשתי שאני חייב להגיע 
למעגל הפנימי ולנגוע בספר התורה. היה זה רגש 
פנימי שבא אלי ספונטנית. חתכתי את מחסום 
האדם בכוח לא אנושי שנובע מהיחידה שבנפש, 
ידי לספר התורה והרבי הושיט  הושטתי את 
לעברי את הספר. ניסיתי לעשות זאת שוב, אבל 
הפעם הרבי לא הושיט לי את הספר. ואז יצאתי 
משם במצב רוח של מרה שחורה שנבעה מכל מה 
שעבר עלי בחיים. נעמדתי ליד המדרגות המובילות 
לגן עדן התחתון. והנה הרבי עובר בתוך הקהל, 
וכשהגיע לידי נופף לעברי בתנועת עידוד. לא 
הגבתי, כי הייתי בדיכאון נורא, ואז הרבי הרים 

את הכובע שלי ו"מרח" אותו על פני...
..יצר העצבות עבד אצלי שעות נוספות. כתבתי 
פעם לרבי מכתב שאני מתחייב לו שבכל פעם 
שאראה אותו אחייך, וכך עשיתי. החיוך של הרבי 
היה בבחינת מחיה נפשות. פעם ראיתי את הרבי 
עם עיניים אדומות. כתבתי לו: "רבי, ראיתי את 
עיניך האדומות והרגשתי שאתה סובל מאוד. אני 
מתפלל לבורא עולם שירפא את עיניך במהרה". 
למחרת קיבלתי מהרבי חיוך שהיה שווה את הכל..."

בחו"ל, המדינה זה אתה. ייצג אותנו בכבוד!
כך זועקת הפרסומת, ליד שער היציאה לנוסעים, בנמל התעופה־נתב"ג.

שוב אנו נדרשים לאותם 'פנימיים', שכל מעשיהם רק אמת ובפנימיות נטו, 
ולא רואים ח"ו חובה לשנות ולשפר את הנהגתם לצורך 'מה יאמרו הבריות'. 
הם לא יכניעו את יצרם, ולא ישנו את מנהגם לטובת הצופים בהם כי הרי 

הם "פנימיים".
הם טוענים – כי פורים הוא רק יום בשנה. אין עניין להתלבש בתחפושת 

)'מאכען זיך' – לעשות את עצמנו כאילו...(, אם אינך שם.
אך, כנראה שכחו כי יש לכל יהודי, ובוודאי לחסיד, אחריות לזולת.

גם אם הוא חושש שמא הוא מתבלט, והתנהגותו תפגע בעבודתו הפנימית, 
טוען הרבי כי יש לו מחויבות להתנהג בחיצוניות ראויה למען הזולת – שממנו 
יראו וכן יעשו, ואף אם לשם כך הוא זקוק להשתמש ב'מסירות נפש' להנהגה 

חיצונית.
הרבי הזכיר פעם מה שאמרו חסידים כי מוטב לישון חצי שעה מתחת 
לטלית, שלפחות יחשבו כי הוא מתבונן בחסידות, כי אולי זה יפעל על הזולת 

)ד"ה מים רבים נח תשכ"ה הערה 15(.
וכי בגלל הישות והחיצוניות שלנו, צריכים זולתנו לשלם את המחיר?.

העצה היעוצה של הרבי, לחיצוניות, היא: להמשיך, וכולי האי ואולי זה 
יחלחל גם לתוך עצמו ולפנימיותו. ודווקא בזכות ההשפעה שלנו על זולתנו, 
יושפע שפע רב גם על עצמנו. בגין החיצוניות שלנו נגיע אולי – גם לפנימיות.
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ידידי ר' אברהם ברקוביץ סיפר פעם את הסיפור הבא:
היה זה בחודש אלול תשס"ו, שהיתי במונטה קרלו בחתונה של ידיד.

באותה שבת התפללנו בבית הכנסת היהודי המקומי, וצעדנו למלון דה־פריז 
בקרבת מקום. בהיכנסי ללובי, הופתעתי מנוכחותם של אנשי ביטחון רבים. 
התברר שנלסון מנדלה האגדי, נשיא דרום אפריקה לשעבר, נמצא במלון. ובזמן 

שעברתי, הוא ישב באחד מהחדרים הציבוריים בלובי.
ביקשתי מהמאבטח להכניסני לחדר כדי לברך את הנשיא לשעבר לרגל יום 

השבת קודש. ההסכמה ניתנה, ונכנסתי.
הייתי לבוש בבגדי שבת חסידיים, כולל הטלית על כתפיי לאחר התפילה – 
מגבעת שחורה, סירטוק שחור, וגרטל חגור במותניי. לאחר שהציגו אותי, הוא 

ביקש ממני לברכו, וציין כמה הוא מרוגש על שאני מברכו בשבת.
בהתבונני באיש שסבל סבל רב, שאלתי אותו: האם הוא השווה פעם את 
סיפורו האישי לסיפורו של יוסף הצדיק שישב בכלא בגלל שלא ויתר על 

עקרונותיו?
ללא היסוס ענה מנדלה מיד שהוא חש הזדהות חזקה עם יוסף. יוסף היה 
כלוא, והצליח למצוא חיזוק ולהציג פן חיובי בפני שאר הכלואים, ובסופו 
של דבר הוא השתחרר והנהיג עם שלם. והוסיף: "אבל, אני הייתי כלוא יותר 

שנים ממנו...".

לפני שיצאתי, הוא ציין את לבושי החסידי המסורתי ואמר: "אני שמח 
לראותך לבוש כך. תמיד תהא גאה בלבוש האמונה היהודית שלך – כאות כבוד".
לחצתי לו יד והוא אמר: "זכור, ראביי צעיר, כאשר אתה לובש את לבושך 

המלכותי, אתה מייצג את ערכי הבייבל )התורה(.."..
אנו לא צריכים ללמוד דרכי התנהגות – מגוי, 'לא מהם ולא מהמונם', אבל 
אם אפילו גוי מבין כי כך דרכו של עולם, זה מחזק אותנו עד כמה נכון הדבר 

לעם הנבחר.
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הרבי בהתוועדות של חג השבועות תשי"ג אמר:
'מה שטוען שאינו רוצה לעשות זאת, משום גאווה, שלא יבוא לידי ישות...
'צריך לידע שבטענה זו, מרמה הוא את עצמו. האמת היא 'ער וויל ניט 

ארויסגיין פון זיך' )=שאינו רוצה לצאת ממציאותו(!
המשיך הרבי: 'מספרים על חסיד של אדמו"ר האמצעי שהיה קולט מאמר 

חסידות, וחוזר עליו בטוב.
בנסיעתו או בלכתו מאדמו"ר האמצעי לביתו היה חוזר המאמר בכל הישובים 

שהיה עובר דרכם.
פעם התאונן בפני אדמו"ר האמצעי ב"יחידות" שניתוסף אצלו ישות מחזרת 

המאמרים ברבים, ולכן רוצה הוא להפסיק לחזור המאמרים.
השיב לו אדמו"ר האמצעי : א ציבעלע זאל פון דיר ווערן, אבער חסידות 

זאלסטו חזר'ן. )=שיהיה ממך בצל, אך תמשיך לחזור חסידות(.
כלומר: מה נוגע לו המציאות שלו, אם יתוסף אצלו ישות אם לא.

ולהעיר, שהא גופא שחושב על עצמו – הרי זה עניין של ישות!
כאשר יכולים לפעול במקום מסוים, עניין המתאים אל הכוונה של בעל 

הרצון – צריכים לעשות זאת מבלי לחשוב על עצמו'.
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שמענו מהרבי כמה פעמים על ר' מרדכי – אחד מחסידי אדמו"ר הזקן, 
שאמרו עליו כי אינו שייך לעבור עבירה מצד גאווה ... שכן, כאשר יצר הרע 
בא אליו ואומר לו: "הער זיך איין מאטעל" )=שמע נא ר' מרדכי(, 'עשה כך' 
– נעמד הוא מלוא קומתו וצועק: אני, חסיד של אדמו"ר הזקן, גביר, למדן, 

ומשכיל – אעבור עבירה ? ! ... 'עס פאסט ניט!' )=זה לא מתאים עבורי!(.
אם ר' מרדכי, חסיד של אדמו"ר הזקן, השתמש בגאווה שלו להילחם עם 
היצר הרע שלו, מותר לנו להשתמש בחיצוניות שלנו, אף אם זה לא משקף עדיין 
את פנימיותנו, על מנת להתנהג הנהגה חסידית ראויה, אף אם רק בחיצוניות, 

ובפרט אם יגיע מכך תועלת לזולת.
בעניין זה יהיה נכון לקבוע, כי נכון להמשיך את פורים למשך כל השנה 
– יש ללבוש התחפושת, 'מאכן זיך' – להתנהג כיאות, אם יצמח מכך טובה 

ליהודי אחר.
זו רק דעתי.
מה דעתכם?

לא להוריד את התחפושות

זו רק דעתי
הרב יוסף יצחק חיטריק
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אות אות י"א ניסן

התמונה הנדירה שצילם ר' לוי יצחק פריידין לאחר 'כוס של ברכה' במוצאי שמחת תורה תשל"ו

הרבי מבקר בתערוכת הציורים של הצייר ר' ברוך נחשון
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המחאה. תלמידי ישיבת חברון הפגינו 
השבוע בהמוניהם נגד החלטת ראשי 

הישיבה לבטל השנה את ה'פורים־רב' • 
הנוסטלגיה. ממרחק של 44 שנים נזכר 

הרב אהרן דב הלפרין באותה שנה שבו 
הוא יחד עם חברו הרב שבתי סלבוטיצקי 

הפסידו את הופעת ה'פורים־רב' וקיבלו 
במקומו את עמלק... • אגרת הפורים

אהרן דב הלפרין

"שמעתי על ההחלטה המקוממת לבטל את ה'פורים־רב'. תתפלאו, אינני מהלועגים. אני דווקא מבין את הכאב והתסכול"

'עמלק'...נפגשו עם 

מישיבה ליטאיתכששני בחורים 
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טרם הספקתי להתאושש מההלם העמלקי, והנה 
נחתה עלי מכת אחשוורוש.

התוועדות בליל פורים, בלי בדחן, בלי פורים־
רב, בלי תחפושות... יושבים להם תלמידי ישיבה 
עם המשפיעים והרבנים ועוד חסידים שהיו שם, 
ומפיהם בוקעת שירה נלהבת על המילים "ויהי 
בימי אחשורוש הוא אחשורוש". בתחילה ניסיתי 
להסביר לעצמי כי מדובר במהתלה פורימית של 
שעת "עד־דלא־ידע", שאם לא־כן – סבור הייתי – 
מה להם לחסידים נכבדים לשמוח בשמחת המלך 
הטיפש וההפכפך הזה שאפילו ב"שושנת יעקב" לא 

טרחו כלל להזכירו?

אולם, מבוכתי הפכה לתדהמה של ממש ככל 
שגברה התלהבותם וסערת־נפשם של זקני העדה 
יחד עם צעירי הצאן, פרחי התמימים, שבדבקות 
לא פחותה מזו של כל־נדרי או של מארש נפוליון, 
פיזזו בכל כוחם ולהט נשמתם על "המולך מהודו 

ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה".
הורגלתי, כמו יהודים רבים בכל מדינות המלך, 
לקפץ ולהולל בפורים עם שירים כמו "ליהודים", 
"משנכנס", "ונהפוך הוא" – אבל לשמוח עם 
"אחשורוש הוא אחשורוש"?! להתלהב כל־כך 
משליטתו "מהודו ועד כוש"?! לנגן בסערת־רגשות 
עזה ומלאת־חיות את ה"שבע ועשרים ומאה 

מדינה"?!
עודני מהרהר, נבוך ומבולבל, מצאתי עצמי נגרר, 

כמו כל האורחים, לריקוד הסוער שהחסידים פרצו 
בו כתום שעה ארוכה של שירה מתלהבת. עמדתי 
שם, בתוך מעגל הריקודים, רגליי וגופי מתנענעים 
בקצב אחיד והרמוני עם החסידים המוסיפים לשיר 
עד כלות הנפש על "אחשורוש הוא אחשורוש" – 
אך ליבי בל עמם. אמנם מלמלתי, מבלי משים, את 
מילות השיר, אולם חשתי כ"יווני בסוכה", כאבל 
בין חתנים, כמי שנקלע לשמחה זרה ומוזרה שאין 

לו חלק בה ואף אינו מבין את פשרה.
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רק לקראת סופו של הלילה, לאחר שעות 
ארוכות של ההתוועדות החסידית, פענחתי את 
הסוד. התברר לי, למרבה ההפתעה, כי האחשוורוש 

שלי איננו האחשוורוש שלהם...
האחשוורוש שהכרתי עד אז, כמו כל בעלי 
הראייה הקצרה הקוראים את המגילה "למפרע", 
היה באמת מלך טיפש. שליט רשע והפכפך שלא 
בו רק פעם בשנה,  נתקלתי  זכר.  נשאר ממנו 
בפורים, בין החזיזים והקפצונים והרעשנים של 
"המן". אמנם ידעתי על־פה, כמו כל הילדים, את 
כל המסופר עליו במגילה ואפילו במדרשים, החל 
מהתקרית עם ושתי במסיבה הגדולה ועד לנס 
ההצלה במשתה אשר עשתה אסתר. חווינו כל שנה 
מחדש את נדודי השינה שלו, את הניסיון להרעילו 
וגם את התנפלותו על המן כשניסה לכבוש את 
המלכה עמו בבית. אולם מעבר לכך, משרק יצאנו 
את בית־הכנסת לאחר קריאת המגילה, לא טרחתי 

להקדיש לו, כמו לשאר הדמויות במגילה, מחשבה 
נוספת כלשהי עד לשנה הבאה.

אחשוורוש השני, כך התברר לי, מהווה כבר עסק 
הרבה יותר רציני ומשמעותי. איננו שמחים "עד 
דלא ידע" רק בגלל איזשהו סיפור עתיק שאירע 
לעמנו אי־פעם בשושן הבירה. המן מסמל את כל 
צוררי ישראל מאז ועד היום; מרדכי מסמל את 
כל המנהיגים היהודים האמיתיים, רועי הדורות, 
שקמו לעם ישראל; נס פורים הוא בעצם נס ההצלה 
וההישרדות של העם היהודי מול כל אלו שקמו 

עלינו לכלותנו והקב"ה הצילנו מידם.
ואילו אחשוורוש מסמל את הגלות בכבודה 
ובעצמה. "אכתי עבדי אחשוורוש אנן" ]= עדיין 
ועד כוש שבע  אנו[. מהודו  עבדי אחשוורוש 

ועשרים ומאה מדינה.
n n n

ועדיין לא נתיישבו תמיהתי ופליאתי. אדרבה, הן 
גברו עשרות מונים: אם לא מובנת השמחה המוזרה 
סביב המלך הטיפש ההוא משושן – ודאי וודאי 
שתמוהה ומוזרה החינגה הגדולה והשירה הנלהבת 
על הגלות עצמה! איזו סיבה למסיבה היא העובדה 
המצערת והאיומה ש"אכתי עבדי אחשוורוש אנן"?!
ואז, באותה התוועדות חסידית ראשונה שלי 
בפורים, גיליתי פתאום גם את אחשוורוש השלישי, 

האמיתי... את "מי שאחרית וראשית שלו".
החסידות אמנם לא חידשה ולא המציאה את 
מה שכבר נאמר במדרשי חז"ל, שכל פעם שנאמר 
'המלך' במגילה, "במלך־מלכי־המלכים הכתוב 
מדבר"; החסידות, בהדרכת רבותינו הקדושים, 
לקחה את הפירוש הזה ממדף הספרים והפכה 
אותו למציאות חיה ומוחשית. "אלוקות בפשיטות 

ועולמות בהתחדשות".
]וידוע, אגב, הסיפור על אדמו"ר האמצעי, 
שכששמע פעם את המגילה מבעל־קורא אחר – 
לאחר שנים רבות שבהן היה רגיל לשומעה מפי 
אביו, אדמו"ר הזקן – התבטא ואמר: "השנה 

שמעתי סיפור אחרי לגמרי"...[
וכשהתוודעתי לאחשוורוש השלישי, האמיתי, 
יכולתי כמובן להצטרף בכל ליבי לשירה הנלהבת 
של "ויהי בימי אחשוורוש". השתלבתי ללא היסוס, 
בכל רגשותיי ובמלוא הכרתי, בריקוד הסוער על 
מי שאחרית וראשית שלו, המולך מהודו ועד כוש, 

שבע ועשרים ומאה מדינה.
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למחרת, בהתוועדות של מוצאי פורים בבית־
המדרש הקטן, של החורף, נודע לנו כי אם נחזור 
לפני עלות השחר לירושלים נתחייב בקריאת מגילה 
וכל דיני פורים. נודע לנו גם שלפנות בוקר יהיה 
שידור־חי מהתוועדות הרבי )השידור הראשון היה 
חודש קודם לכן ב'יו"ד שבט הגדול'(. כך נאלצנו 
להישאר והפסדנו את הפורים־רב של אותה שנה...
מהשידור זכורים לי היום שני דברים. ראשית 
הדברים שהרבי אמר על "הקורא את המגילה 
למפרע לא יצא", בשם הבעל־שם־טוב: מי שקורא 
את המגילה במחשבה של "למפרע" – כלומר, 
שנס המגילה הוא מאורע שאירע בעבר אך אינו 
חוזר ומתרחש כעת – לא יצא. והוסיף הרבי: "אין 
הכוונה רק שלא יצא ידי חובה, אלא שלא יצא, 
ברוחניות, מהגזירה ההיא. הוא עדיין נשאר במצב 

שלפני הנס".
הדבר השני הזכור לי אלו הדברים החריפים 
מאוד, שנאמרו בטון של זעקה, בעניין גזירת "מיהו 

כבוד ש"ב היקרים והחביבים, תלמידי ישיבת ל
חברון.

שמעתי על הגזירה הקשה שנחתה עליכם 
ללא התרעה מוקדמת: השנה מבטלים את ה'פורים־

רב' בישיבה. תתפלאו, אינני מהלועגים. אני דווקא 
מבין את הכאב והתסכול, גם אם אינני מסכים 
להחלטתכם לסגור את דפי הגמרא ולצאת לרחבת 

הישיבה להפגין.
בציבור החסידי לא ממש מבינים. אך מי שבקי 
מעט באווירה הישיבתית יודע כי חברון בלי פורים־

רב זה כמו, להבדיל, כפר חב"ד בלי י"ט כסלו, 'מרכז' 
בלי יום העצמאות וכדומה.

איך הסביר השבוע לתקשורת החרדית אחד 
מהות  היא  "הליברליות  המפגינים?  מראשי 
הישיבה". החופש הזה, לשחוט פרות קדושות אחת 
בשנה; לחקות וללעוג ולרמוז לראשי־הישיבה שלא 
יקחו את עצמם ברצינות רבה מדי – זו החיות 
המחזיקה את החברונאים, גם השקדנים האמיתיים 
שבהם, מיום הפורים הזה עד יום הפורים הבא 

עלינו לטובה.
בי, על־כל־פנים, עוררה הסערה סביב הפורים־
ונוסטלגיה. לא כל־כך לפורים־ זיכרונות  רב, 
רב אלא דווקא לאותה שנה שבה הפסדתי את 
ובמקומה  הפורים־רב  הבידורית של  ההופעה 
נחתתי, לראשונה בחיי, בפורים חדש ומוזר, רחוק 
מהאווירה הפורימית־ישיבתית, יותר ממרחק שבין 

שמיים לארץ.
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וכשישבתי בשבת  זקנתי,  וטרם  הייתי  נער 
תחכימוני בישיבת קול־תורה, זכיתי בעצמי שנה 
אחת לכהן כ'פורים־רב' של ישיבה קטנה. )היועץ 
הראשי שלי, שעמו עשיתי את ה'חזרות', היה ידידי 
ורעי המכהן כיום כראש ישיבת חדרה, הגאון רבי 
יהושע ארנברג, שעלה לאחרונה לכותרות בשל 

'פורים־רב' גדול מירושלים...(
בפורים של שנת תש"ל, שקביעותה היתה 
כמו השנה, החלטנו שבתי סלבוטיצקי ואנוכי – 
שהשתתפנו יחד בשיעור תניא מחתרתי – לנסוע 
בסודיות לשבת זכור לכפר חב"ד; להיות, בפעם 
הראשונה, בהתוועדות של המשפיע ר' שלמה חיים; 
לראות מה זה פורים בישיבת כפר־חב"ד. תכננו 
שלקראת פורים שלנו, השּושנים הירושלמים, נוכל 
לחזור לישיבה וכך לא נפסיד חלילה את הפורים־

רב, את בימת הבידור, ואת הריקודים השמחים עם 
התחפושות בבית־המדרש.

בליל שבת 'תפס' אותי הת' שלמה שמואל 
פליישמן – שכני, דלת ליד דלת, משיכון פאג"י 
בירושלים – ולמד עמי את הליקוט החדש על 
'ויקרא' שהופיע לאחר תקופה ארוכה של הפסקה. 
זה היה ה'ליקוטי־שיחות' הראשון שהחזקתי בידי 
ולמדתי בו. אינני זוכר כרגע בעל־פה את השיחה 
– ארבעים־וארבע שנים חלפו מאז... – פרט לכך 
שעסקה בגימטרייה הזהה בין 'ברוך המן' ל'ברוך 
מרדכי', ובדברי רש"י על המילים "וחמישיתו יוסף 

עליו".
'עקץ' אותי שלמה פליישמן ואמר  למחרת 
בהתוועדות של  להשתתף  ברצוני  אם  כי  לי, 
ר' שלמה־חיים, אאלץ לוותר על מצוות שינה 
בשבת שבשיבתי מקפידים עליה... הפתעתי אותו 
כשאמרתי שדווקא בשבת זו גם בירושלים לא 

הייתי מקיים את השינה־בשבת־תענוג...

לנוח,  במקום  אחרי־הצהריים,  בשבת־זכור 
למשנהו  מבית־כנסת  לרוץ  ה'בני־עליה'  נהגו 
'זכור' בכל  כדי לשמוע את  בשכונת בית־וגן, 
הנוסחאות והווריאציות האפשריות. הרי 'זכור' 
הוא מדאורייתא, ואם בסוף תשבי יגלה שהקריאה 
בנוסח תימן, למשל, היא הנכונה – נמצא שחלילה 
לא קיימנו את המצווה של 'זכור' רח"ל. לכן, כדי 
לצאת ידי כל הספיקות, היינו הולכים לשמוע את 

'זכור' בכל צורותיו והגיותיו.
כך, אגב, נהגנו גם בראש השנה. מרגע שסיימנו 
את ארוחת החג ועד לזמן תפילת מנחה, עמדנו 
ושמענו את כל סוגי תקיעות השופר, התימני 
והספרדי, נוסח חלב ונוסח מרמרוש, כדי שבאיזה 

נוסח שלא יבחר בסוף התשבי – נצא ידי חובה.
לכן, כשהמשפיע, ר' שלמה חיים, הקדיש את 
כל ההתוועדות לאישיותו ופועלו של עמלק – 
נותרתי פעור פה. מעולם, לפני כן, לא נזדמן לי 
בישיבה לחשוב עליו. הייתי עסוק ולחוץ בשמיעת 
כל הנוסחאות. )כשם שבראש השנה, עם כל הצער, 
לא נותר לנו פנאי לחשוב על 'הכתרת המלך' וכל 
מה שהחסידים מונחים בזה, כי היתה לנו משימה 
חשובה הרבה יותר: להספיק במשך חמש שעות 

לשמוע קרוב לארבעים־ושישה סוגי תקיעות.(
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"אשר קרך", חזר ר' שלמה חיים שוב ושוב. "הוא 
כל הזמן מנסה לקרר. לא מפסיק לרגע". ואז לפתע 
הוא מצביע עלי ועל ידידי שבתי סלבוטיצקי ואומר 
לבחורים – "לא אליהם הוא מגיע. לא מפריע לו 
כל־כך שהם יעשו שטייגן בישיבה שלהם. הוא 
אוהב לבוא בעיקר ל'תומכי־תמימים'. שם שדה 
הקרב המשמעותי שלו. ואל מי הוא בא ב'תומכי־
תמימים'? לא אל הליידיגערס" – והמשפיע מצביע 
על בחור אחד שיושב לידו ומכבד אותו בכוסית 
'לחיים' – "הוא מגיע בעיקר לבחורים הטובים, 
החסידיים. כן, כן", אומר המשפיע לאחד ה'תמימים' 
שפניו מקבלים מיד את צבע הסלק – וכיום, אגב, 
הוא ראש ישיבה חב"דית נכבדה בחצי הכדור 
התחתון – "הוא בא אליך. נדבק אליך. גם כעת. 
מדוע אליך? כי אתה כבר ב'דרך', 'בצאתך ממצרים'. 
עבדת על עצמך. יצאת מ'מצרים דקליפה', יצאת 
מה'מצרים וגבולים', כבר התחלת להיות 'עובד', 
אתה כבר 'בדרך' – אתה בדיוק הסחורה שהוא 

מחפש."
מי שלא בא מ'שם', מי שנולד וגדל באור ולא 
הגיע אליו מתוך החושך – לא יבין איזה 'הלם 
תרבותי' נופל על בחור שמונח אצלו מאז ילדותו 
שעמלק חי לפני למעלה משלושת אלפי שנים, והיה 
סב־סבו של המן, ולפתע מסתבר לו, לראשונה 
בחייו, שעמלק חי וקיים עד היום. ר' שלמה חיים 

ממש מצביע עליו. ממחיש אותו...
לקראת סוף ההתוועדות, אולי משום שהבחין 
בהפתעה הגדולה שעל פני שבתי ועל פניי, סיפר 
המשפיע על אחד החסידים הידועים שהגיע פעם 
אל הרבי הריי"ץ נ"ע לקראת פורים תרפ"ז, והרבי 
הריי"ץ אמר לו: "אילו היית מגיע אלי לקראת שבת 
פרשת זכור, הייתי מדבר על דרגה נוספת שקיימת 

בעמלק".
ור' שלמה חיים הסביר: במאמר החסידות של 
פרשת זכור דיבר הרבי אודות כמה וכמה דרגות 
שקיימות בעמלק, החל מקליפת עמלק כפי שהיא 
מתבטאת בפשטות ובאופן הגס ביותר, המשך 

יותר של  במושג "עמלק" במובן העדין והדק 
המילה, וכלה ב"עמלק" כפי שהוא בדקות דדקות. 
נראה שאותו חסיד היה בדרגה נעלית מאוד, ואצלו 
היתה קיימת קליפת "עמלק" בדקות ועדינות רבה 
עוד יותר, ואילו היה מגיע לרבי, היה הרבי מתעסק 
במאמר החסידות שלו גם עם ה"עמלק" האישי 

של החסיד...
אגב, באותה התוועדות פורים תרפ"ז בלנינגרד, 
סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע שפעם הוזמנה 
לחתונה תזמורת של מקהלה וכלי־זמר. למקהלה 
נלווה נער שתפקידו לדפוק על התוף ולהכריז: 
"פריילעכער, פריילעכער" ]=יותר שמח, יותר 

שמח[.
פעם שכח הנער לדפוק על התוף לפי הקצב 
ואז ניגש אליו הממונה על הכלי־זמר והמקהלה 
וסטר לו על לחיו. החל הנער לבכות, אבל תוך כדי 
כך המשיך במילוי תפקידו, הקיש על התוף וקרא: 

"פריילעכער, פריילעכער"...
"כך בדיוק", אמר ר' שלמה חיים, "נראים אלו 
שהשמחה שלהם בפורים היא שמחה חיצונית". 
בהקשר לכך הביא את הכתוב בכתב־יד של אחד 
מחסידי אדמו"ר ה"צמח צדק" שה"צמח צדק" 
השיב על שאלתו בדבר עצבות שיש לו: פליאה 
גדולה היא. כאשר אדם אומר בשחרית 'שלא עשני 
גוי', זה צריך להספיק לו עבור שמחה למשך כל 
היום, בגלל עצם העובדה שהוא זוכר שהוא יהודי.

"עמלק לא בא 
אל הליידיגערס. 
הוא בא אליך. 
נדבק אליך. גם 
כעת. מדוע 
אליך? כי אתה 
כבר ב'דרך', 
'בצאתך 
ממצרים'. עבדת 
על עצמך. 
יצאת מ'מצרים 
דקליפה', יצאת 
מה'מצרים 
וגבולים', כבר 
התחלת להיות 
'עובד', אתה כבר 
'בדרך' – אתה 
בדיוק הסחורה 
שהוא מחפש"
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יהודי". מאוחר יותר הסתבר לי שזו היתה הפעם 
הראשונה שהרבי דיבר על זה. פתיחת המערכה 

שנמשכה מאז עשרים שנה רצופות )!(.
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לפני השידור מהתוועדות הרבי, ישבנו שנינו, 
שבתי ואני, עם בוגר קול־תורה לשעבר הת' )הרב( 

אברהם קוט.
הוא תיאר לנו את פורים במחיצת הרבי. 'מי שלא 
השתתף בהתוועדות פורים, במחיצתו של הרבי' – 
כך אמר – 'לא טעם מעודו טעמה של שמחת פורים 
אמיתית. אימת "פורים־כפורים" מרחפת מעל 
אלפי הנאספים, אווירת שמחה פנימית שמהולה 
ביראת־קודש, המתחייבת ומתעוררת מאליה מכוח 
ההימצאות בד' אמותיו של צדיק וקדוש הדור. לא 
יאומן כי כל אותם האלפים הרבים שהיו מצויים 
בסיומה או בעיצומה של סעודת פורים ובמצב 
של "עד דלא ידע", עומדים ומצטופפים בשקט 
מוחלט אל מול פני הקודש, ומקשיבים בדריכות 
ובריכוז כל החושים אל דבר ה' בפי צדיק הדור 
וקדושו, הדורש את פרשת מגילת אסתר באופן 
שימי הפורים נזכרים ונעשים ומתעוררים מחדש 

בכל תוקפם וסגולתם.
גם אם בין שיחת־קודש לרעותה, מקיים הקהל 
הענק את מצוות היום בשתייה למעלה מן הרגילות, 
תוך כדי שמחה וריקוד על המקום וניגון שמח, 
הגובר והולך בניצוח ידיו וגופו הק' של הרבי, הרי 
שכל זה נעשה בתחושת עוצם שמחת קדושת היום. 
לא. אין כאן הצגות פורימיות, בדחנות, חרוזים, גם 
לא "פורים רב" או משהו דומה מן הסוג הזה, כפי 
שנהגו רבים וטובים בעם ה', אלא כדרך הקודש 
של רבותינו נשיאי חב"ד, רצינות קדושה אופפת 

את ההתוועדות.
מקצועות  בכל  תורה,  צפונותיה של  סתרי 
הפרד"ס, גודשים את שיחות ומאמרי הקודש. 
בנוסח רבנו אדמו"ר האמצעי זי"ע שהתבטא בשנה 
שאביו הקדוש לא קרא בעצמו במגילה כי "השנה 
שמע סיפור מעשה", ניתן לומר כי במחיצת קודשו 

של הרבי, מקבלת המגילה תוכן אחר לגמרי.
"ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה", פירש 
בעל "אור המאיר" זי"ע, כי המגילה מוצאת חן מידי 
שנה בעיני כל אלו היודעים כיצד לראות ולהסתכל 
בה. קריאת המגילה המתפרשת בשיחות התוועדות 
הקודש של הרבי אינה קרויה "למפרע" ח"ו, כי 
אם חיה מחדש בכל שנה ושנה, חוזרת וניעורה 

ופועלת פעולתה".
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כדי לטעום בכל זאת משהו מאווירת הפורים 
המיוחדת אצל הרבי, הראה לנו שני קטעי יומן:

- א –
מיומנו של הרה"ח ר' מ.ל. מפורים תשכ"ו:

"לאחר שאמר והכריז "כל הפושט יד נותנים 
לו" נדחקו כולם לקבל משקה מידו הק' והיו הרבה 
והיו הרבה  וישועות פרטיות  שביקשו ברכות 

עניינים מופלאים..
הרב י.ג. ניגש אל כ"ק אד"ש בבכיות נוראות 
וביקש ברכה והבטחה להיוושע בזח"ק כיוון שכבר 
נשוי הרבה שנים ולא נתברכו בפרי בטן, ואמר לו 
כ"ק שליט"א: "עס דארף דאך זיין הפושט יד", 
]= צריך להיות כל הפושט יד[ ופשט הנ"ל שני 
ידיו בתנועה של מקבץ נדבות, ועשה כ"ק אד"ש 

תנועת ביטול חזקה בידו הק' ואמר "פושט יד 
מיינט פארן אויף שליחות" ]= פושט יד הכוונה 
לנסוע לשליחות[, וכשהנ"ל לא אמר כלום אמר לו 
כ"ק אדמו"ר שליט"א בקול רם: "עס קען זיין לבוא 
אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו – אבער דאס 
אלץ איז ניט גענוג, מ'דארף באקומען דעם 'שרביט 
הזהב' כדי ס'זאל זיין "וחיה", און מיין שרביט הזהב 

גיב איך צו די וואס פארן אויף שליחות".
]= יכול להיות "לבוא אל המלך להתחנן לו 
ולבקש מלפניו" – אבל כל זה לא מספיק. צריכים 
"וחיה",  'שרביט הזהב' כדי שיהיה  לקבל את 
ואת שרביט הזהב שלי אני נותן לאלו שנוסעים 

לשליחות[.
ואמר הנ"ל שמוכן ומזומן לנסוע לכל מקום 
שהרבי ישלח אותו, ואמר כ"ק אד"ש שצריך 
להיות גם בהסכמת האשה, ואמר הנ"ל ששניהם 
נמנו וגמרו לעשות כל מה שיאמר להם כ"ק אד"ש, 
ואמר כ"ק אד"ש: "אויב אזוי האט איר דער שרביט 

הזהב און עס וועט זיין "וחיה" בשנה זו ממש".
]= אם כך יש לכם את 'שרביט הזהב' ויהיה 

"וחיה" בשנה זו ממש[.

- ב –
הדור שלנו יתקשה להאמין ואפילו להבין את 
התיאור הבא: הרבי מכריז בפורים כי מי שרוצה 
לזכות בעשירות ירים את ידו ויצביע. ומתון קהל 
ההמונים רק בודדים – שלושה או ארבעה – 

מצביעים )!(
היתר  כל  רב(  בעושר  כמובן  )ומתעשרים 

מתביישים, בנוכחות הרבי, לבקש עשירות...
הרבי עצמו ינזוף לאחר אותן דקות של ה'עת־

רצון' על כך שהחסידים לא ניצלו זאת.
כך מתואר האירוע ביומן מאותה שנה, פורים 

תשט"ו:
"כה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

מתלוננים מדוע נדרשת עבודה במסירות נפש 
ואומרים שהיה הרבה יותר טוב אילו היו יושבים 
איש תחת גפנו ותחת תאנתו, שהכול יהיה בהרחבה 

בגשמיות ובני חיי ומזוני רויחי.
ולא על מותרות  ־ לא מדובר על עשירות 
שמפריעות לרוחניות ואפילו לגשמיות, כמשל 
הצמח־צדק מלבושים, שכשם שלבושים קצרים 
אינם ראויים כך גם לבושים ארוכים מדי אינם 
טובים כי אפשר להיכשל בהם, וכך גם בכל העניינים 
הגשמיים שהם עניינים חיצוניים ונקראים לבושים, 
"עור ובשר תלבישיני", וכפי שראינו לצערנו בכמה 
עשירים, שניסיון העשירות הוא ניסיון גדול ביותר 
ודרושה יגיעה גדולה ועצומה כדי לעמוד בניסיון, 
וכמו שכתוב בתניא שדרושה התבוננות של כמה 

שעות...
)כאן הפסיק הרבי לזמן־מה. ואחר־כך המשיך 

ואמר(:
ישראל  לכל  יתן  שהקב"ה  "ואף־על־פי־כן, 
עשירות ושתהיה יגיעת נפש ויגיעת בשר ויהיה 
צורך בהתבוננות של כמה שעות כדי לבטל את 
הניסיון. הרי באמריקה כל דבר הולך בהצבעה, ובכן 
כל אלו שמסכימים שתהיה להם עשירות בהפלגה 
ולא אכפת להם היגיעה, שירימו את יד ימין בלבב 

שלם."
)רק מעטים מבין הנוכחים בהתוועדות הגביהו 

את ידם, ואז הרבי אמר(:
"אחר־כך מתלוננים שזה חסר וזה חסר וכאשר 
ישנה עת רצון עושים "חב"ד'סקע שטותים"... מה 
אעשה לכם, בגשמיות הולכים ספק וספק־ספיקא 
אולי ייצא משהו וכשיש התוועדות עם יותר ממנין 
יהודים, נמצאים בעת רצון ו"מ'כאפט זיך ארויס" 
בעניין שקשור עם הקב"ה בעצמו, מפסידים את 
ההזדמנות ובלבד שייקרא בעל מוחין... מה אעשה... 
הרי זה לא יבלבל גם ברוחניות ויהיה יותר זמן 
וכוחות לפעול בעולם הזה הגשמי בחיזוק התורה 

והמצוות..."
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ש"ב היקרים – אם אכן תמומש, חלילה, גזירת 
הפורים־רב, לראשונה בהיסטוריה החברונית, 
אמליץ לכם בכל לב להשתתף באיזושהי התוועדות 
בפורים  גם  כי  עד מהרה  תגלו  חסידית. שם 
החב"דניקים הללו נוהגים הפוך מכולם: בהתוועדות 
חב"דית בפורים – במקום להתחפש – דווקא שם, 

בלילה ההוא, מורידים את כל התחפושות...

פרשת ויקרא אומר המדרש:ב
"אמר רב אסי מפני מה מתחילים לתינוקות בתורת כוהנים ואין 
מתחילין בבראשית אלא שהתינוקות טהורין והקורבנות טהורין יבואו 

טהורין ויתעסקו בטהורין".
כך מפרש הרבי בליקוטי שיחות את הקשר הפנימי בין טהרתם של 

הקורבנות לטהרתם של ילדי ישראל:
עניינם של הקורבנות הוא לעורר אהבה עצמית בין ישראל לקב"ה, אהבה 
שלמעלה מתורה ומצוות. כך גם הילדים הקטנים שעדיין לא הגיעו לגיל 
חינוך והם קוראים בתורה ועוסקים בה, קריאתם מעוררת את האהבה 

העצמית של הקב"ה לבני־ישראל.
מדברי המדרש האלו, כפי שביארם הרבי, רואים אנו עד כמה נחשב 
העיסוק בחינוכם של ילדי ישראל כבר בקטנותם, אף לפני שמגיעים לגיל 
ההבנה. אצל ילדים רכים אלו שאין בהם את מעשה המצוות ואפילו אין 
בהם הבנה אלא רק קוראים את פסוקי ויקרא, יש בהם את בחירתו העצמית 

של הקב"ה בבני ישראל – חינוך בנקודת העצם.
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כידוע הקפיד כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לחבר את התינוקות מיד עם 
לידתם עם ענייני קדושה, כמו לתלות לידם 'שיר המעלות' גם כדי שהעיניים 
שלהם יראו את האותיות הקדושות. הרבי שיבח את מנהג האמהות שהיו 
שרות לילדים שירי ערש בענין חשיבות לימוד התורה שהתורה היא הסחורה 
הכי טובה, וכפי שהרבי התבטא כי כשנולד תינוק זוהי נשמה פתוחה והכול 
נקלט בנשמה, ולכן חשוב שישמעו דברי תורה שייקלטו בנשמה, כפי שכתוב 
על רבי שמעון בן חנניה 'אשרי יולדתו' שאמו הייתה מביאה את עריסתו 

לבית המדרש.
בעצם החינוך מתחיל עוד מלפני העיבור בהתנהגות ההורים ובזמן העיבור 

כבר צריך לשמור ולהקפיד על מה ששומעים.
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הרבי נשיא דורנו הקפיד לחנך ילדים קטנים במצוות הפורים משלוח 
מנות ומתנות לאביונים.

כך בעשה טוב וכך גם בעניין סור מרע. מפורסמת לכל הוראת הרבי 
שלא להשתמש בדמויות חיות טמאות כקישוט או כסמלים לילדים ואפילו 

לתינוקות. להקפיד ולא להקל בעניין כשרות האכילה ועוד.
זו גם ההדגשה שכ"ק אדמו"ר הריי"צ הקפיד שלימוד הקריאה יהיה 
קמץ א' ָא, ולא קריאה של מילים שלמות, כדי שעצם קדושת התורה 
ואותיותיה ייכנסו בנשמת הילד, וכידוע שא' זה האלף של אנכי שזה כולל 

את כל התורה כולה.
בנס הפורים, ביטול הגזירה החל על־ידי קול התינוקות של בית רבן. 
כמסופר במסכת מגילה ששאל מרדכי לשלושה ילדים פסוק לי פסוקך האחד 
אמר אל תירא מפחד פתאום וגו', השני אמר עוצו עצה ותופר וגו', והשלישי 
אמר ועד זקנה אני הוא וגו'. גם בזה ידוע הסברו של הרבי כי מרדכי ראה 
בזה את החינוך היהודי המבוסס על האמונה ה'עצמית' של היהודי וידע 
שכאשר כך מחנכים את ילדי ישראל בטוח שהם יעמדו בניסיון ויתגברו 

על גזירת המן והחל לעורר את כל היהודים.
ימים אלו מחייבים אותנו להתבונן, לקבל החלטות טובות ולהשקיע 
בעניין חינוך הילדים כבר מהיותם קטני קטנים. לשתף אותם בקיום המצוות 
שלנו, לעודד אותם ללימוד התורה – במה שהם שייכים, לדאוג להם לתכני 

קריאה ומשחק חסידיים מתאימים ולשמור אותם מדברים הפוכים.
אנו מקיימים את ימי הפורים באדר שני כדי להסמיך גאולת פורים 
לגאולת פסח, אשר כל מצוות הפסח גם הן מיוסדות על מצוות החינוך – 
והגדת לבנך ועושים הכול כדי שהתינוקות ישאלו ויקיימו את מצוות והגדת 

לבנך, שיתחנכו כמו שצריך.
בזכות חינוך הילדים נזכה שיקויים מפי עוללים ויונקים יסדת עוז 
להשבית אויב ומתנקם, וליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטו, 
וכמאמר רז"ל אורה זו תורה ושמחה זו יו"ט וששון זו מילה ויקר אלו תפילין.

בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו ונוכל לומר ראו גידולים 
שגידלנו.

נחשוב חינוך – ונצליח.

מפי עוללים ויונקים

חושבים חינוך

הקשר הפנימי, במשנת הרבי, בין טהרתם של הקורבנות לטהרתם של ילדי ישראל

orhachinuch@orhachinuch.org :לתגובות והארות

הרב משה הבלין
 ראש ישיבת חב"ד ורב העיר קריית גת

 וחבר בי"ד רבני חב"ד

מי שלא בא 
מ'שם' – לא 

יבין איזה 'הלם 
תרבותי' נופל 

על בחור שמונח 
אצלו מאז ילדותו 
שעמלק חי לפני 
למעלה משלושת 
אלפי שנים, והיה 
סב־סבו של המן, 
ולפתע מסתבר 

לו, לראשונה 
בחייו, שעמלק חי 
וקיים עד היום. ר' 
שלמה חיים ממש 

מצביע עליו. 
ממחיש אותו...
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הרב שמואל קמינצקי, השליח הראשי ורב העיר דנייפרופטרובסק     באוקראינה בשיחה מיוחדת בעקבות ההפיכה השלטונית במדינה:

שבועיים להפיכה 
באוקראינה, 

ביקשנו לקבל 
תמונת־מצב 
מהמתרחש 

במדינה, באמצעות 
שיחה עם שליח 
הרבי ב'עיר המלך'

מאת מאיר סגל

"המצב רק השתפר 
בעקבות ההפיכה"

שיא רוסיה ולדימיר פוטין עשה בימים נ
אוקראינה  מול  כוח  הפגנת  האחרונים 
הכניס  הוא  כולו.  המערב  מול  ובעצם 
כוחות צבא לחצי האי קרים, שטח שיש עליו 
סכסוך היסטורי רב־שנים בין רוסיה ואוקראינה 
ולמעשה הוא מעין אוטונומיה בפני עצמה. 
פוטין התכוון לשדר לשלטון החדש באוקראינה 
המעוניין להתקרב למערב ולהיות חלק מאירופה 
החופשית והמערבית, כי הוא, השכן הרוסי, הוא 

השכן החזק ויש להתחשב בדעותיו ועמדותיו.
באוקראינה, כצפוי, לא אהבו את זה. גם נשיא 
ארצות הברית ברק אובמה לא אוהב את מעשיו 
של פוטין בנושא הזה והוא ודובריו גינו את 

הצעדים של רוסיה בחריפות.
אותנו מעניין, כמובן, מה המשמעות של כל 
המהומה הזו לגבי מצבם של יהודי אוקראינה 
הקהילות  מצב  לגבי  אומר  זה  מה  ובעיקר 
והפעילות של עשרות השלוחים באוקראינה 

רחבת הידיים.
לשם כך פנינו אל השליח והרב הראשי ב'עיר 
המלך' הלוא היא דנייפרופטרובסק שבאוקראינה, 
אחת הערים הגדולות, החשובות והמפותחות 
במדינה. עיר שאזכור שמה מעביר רטט של 
התרגשות וצמרמורת בגוו של כל חסיד חב"ד 
באשר הוא, שכן זו העיר שבה כיהן ברבנות 
שנים רבות הגאון הקדוש המקובל רבי לוי יצחק 
שניאורסאהן והיא העיר בה הרבי נשיא דורנו 
עשה את מרבית שנות ילדותו ובחרותו. עיר 
עם עבר חסידי מפואר בימים ההם ועם חיים 

יהודיים שמפכים בעוז בזמן הזה.

 השליח הרב 
קמינצקי על 

רקע מרכז 
'מנורה' 
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מה שלום היהודים באוקראינה נכון לעכשיו 
כאשר נראה שההפיכה הושלמה, הנשיא הקודם 

נמלט והשלטון החדש הולך ומתבסס?
בסך הכול המצב מצוין, ברוך ה'. צריך לזכור 
שהשלטון החדש שואף להתקרב למדינות אירופה 
הנאורות. המגמה שלו היא להדק את קשרי המסחר 
עם אירופה וגם להתקרב לאירופה מבחינה פוליטית 
ותרבותית. לכן אנשי השלטון, ובעצם נציגי כל 
המפלגות, ממש יוצאים מגדרם להוכיח שהם טובים 
ליהודים. אחד הביטויים לכך הוא מינוי יהודים 
לתפקידי מפתח. באודסה, לדוגמה, מינו יהודי 
למושל המחוז וכך גם אצלנו בדנייפרופטרובסק 
המושל המחוזי החדש, מר קולמוסקי, הוא יהודי 
חם. ידיד ותיק שלנו שיחד עם הנדיב הנודע מר 
בוגלובוב נימנה על מייסדי הקהילה היהודית כאן 

כארגון רשמי.
ויובהר מיד: אני לא מזלזל במתיחות ששוררת 
באזור חצי האי קרים. לעת עתה גם האזור הזה 
שקט אבל איש לא יכול לדעת בוודאות לאן 
המתח יוביל ולדעת פרשנים זה עלול להתפוצץ 
בשלב מסוים. איכפת לנו כמובן מכל יהודי באשר 
הוא ואנחנו מקווים מאוד שאף אחד לא ייפגע 
מהאירועים הללו, אבל כל זה קורה במרחק של 
כ־550 ק"מ מכאן ובכל האזור שלנו, כאמור, המצב 

רק השתפר בעקבות ההפיכה.
יש  המדינה  במערב  מסוימים  באזורים  גם 
שומעים משלוחים  אנחנו  מסוימת.  מתיחות 
בערים קטנות שבימים אלה המשטרה המקומית 
לא מתפקדת כראוי ויש חשש שאמנם השלטון 
המרכזי מגלה אהדה רבה ליהודים, אבל אולי נערי 
רחוב ו"חוליגנים" למיניהם ינצלו את המצב וחלילה 
יפגעו ביהודים או במוסדות יהודיים. למעשה, ברוך 
ה' לא נרשם אף אירוע חריג גם באזורים ההם, אבל 
שוב בדנייפרופטרובסק שרחוקה מאזור קרים והיא 
עיר גדולה עם משטרה חזקה, כל החששות הללו 

לא קיימים, בחסדי ה'.
עד היום יהודים רבים מתהלכים ברחובות 
בלבוש ובמראה יהודי מובהק, ילדים הולכים 
ללימודים עם כיפות לראשיהם, יהודים צועדים 
ברחובות העיר בשבת עם טליתות על כתפיהם וכל 
ענייני היהדות בעיר מתנהלים בגאון יעקב, ללא 
פחד ומורא, וחילופי השלטון כעת רק מעצימים 

את התחושות הללו.
יורשה לי להוסיף כי למעשה תחושת הביטחון 
יותר טובה מערים גדולות  האישי כאן הרבה 
באירופה כמו פריז או בריסל בהם יש ציבורים 

גדולים של ערבים מוסלמים.
אבל אם לשפוט לפי ההיסטוריה, גם הגויים 

האוקראינים לא הצטיינו באהבת ישראל...
זה בהחלט נכון לגבי העבר הרחוק וגם לעבר 
הפחות רחוק, ימי השואה, אבל בעשרות השנים 
האחרונות היהדות בכל רחבי אוקראינה פורחת. 
ההפיכה האחרונה היא על רקע הרצון להתקרב 
לאירופה ועל רקע חיזוק הפטריוטיות של הלאום 
האוקראיני מול רוסיה וכוחות נוספים. בסוגיות 
הללו האוקראינים יודעים היטב שהיהודים הם 
שותפים נאמנים שלהם. גם השלטון הקודם גילה 
יחס טוב ליהודים והדבר התקבל יפה מאוד בקרב 
הציבור הרחב שלבסוף הפיל אותו בגלל גילויי 
שחיתות מצד הנשיא הקודם ובני משפחתו ובגלל 
סיבות כלכליות, אבל היחס הטוב ליהודים לא 
הפריע לאיש וגם עכשיו זה לא נושא שעומד על 

הפרק.
שוב, אם יש בעיות מסוימות, זה רק בגלל 
המתיחות עם רוסיה ובערים שיש להם גבול 

עם רוסיה. וגם בערים הקטנות תקופת המעבר 
הזו יוצרת קשיים כלכליים שמקבלים ביטוי בין 
השלוחים והקהילות בערים הללו, אבל כולנו 
תקווה שגם המעבר הזה יחלוף לבסוף בלי עימות 

צבאי וגם המצב הכלכלי ישתפר בעזרת ה'.

מקום שקט
כי  ברור  קמינצקי  הרב  מדברי  כך,  או  כך 
דנייפרופטרובסק, היא בהחלט מקום שקט, רגוע 
עם חיים יהודיים תוססים ובהחלט יכולה להיות 
יעד מועדף לטיול, לנופש ולביקור לכל מי שרוצה 
לחזק קהילה יהודית שהולכת ומתפתחת בצעדי 

ענק ולהתחזק בעצמו.
גולת הכותרת של החיים היהודיים בעיר הוא 
המרכז היהודי הענק והמפואר "מנורה" שרק כדי 
לסקור את הנעשה יום יום בין כתליו דרושה יריעה 

נרחבת.
"מלכתחילה" מטעים הרב קמינצקי, "כללנו 
במרכז הענק שני בתי מלון )האחד עממי והאחד 
יוקרתי(, כי יש לנו בהחלט ענין שיהודיים חרדים 
וחסידיים, 'היימישע, ערליכע און חסידישע אידן' 
יבואו לעיר בהמוניהם. זה מחזק את הציבור היהודי 
כאן מאוד. ב"ה יש לנו כבר בעיר כמאה וחמישים 
משפחות שנחשבות חסידיות ממש, אבל כל יהודי 
חסידי וכל משפחה חסידית שבאים לכאן לתקופה 
כזו או אחרת ויהודי העיר רואים אותם ושומעים 
מהם על החיים החסידיים בארץ ישראל, באמריקה 
או באירופה, מביאים עוד תוספת חיזוק. לכן גם 
פתחנו את שערי המרכז לחג הפסח הבא עלינו 
לטובה לאורחים מחו"ל. זה מאמץ ארגוני, מאמץ 
כדי לשמור על הידורי הכשרות ברמה הכי גבוהה 
ומאמץ כדי לוודא שכל אורח יהיה מרוצה במאה 
אחוז, אבל המאמץ כדאי כי האווירה של התפילות, 
השיעורים וההתוועדויות שהאורחים יעשו היא 

מקור עידוד וחיזוק גדול לקהילה".
אין ספק כי מי שיבוא לבקר בדיינפרופטרובסק 
וכדברי הרב קמינצקי יחזק את הקהילה, ימצא את 
עצמו מחוזק לא פחות ממה שיראה לנגד עיניו. 
החל ממוסדות החינוך שיש בהם מאות תלמידים 
וכיום, עקב הגידול הטבעי ב"ה, בגני הילדים 
ובכיתות הגיל הרך יש צפיפות של ממש, והמשך 
בפעילות הגדולה המתנהלת באגפים השונים של 
"מנורה" שבשעריו נכנסים ויוצאים יום יום אלפי 
אנשים. המקום, צריך להדגיש, נמצא מטרים 
ספורים מהבית בו נאסר הגאון רבי לוי יצחק ימים 
ספורים לפני פסח תרצ"ט )בדיוק לפני 75 שנה( 
ועצם קיומו הוא סמל של ניצחון הקדושה והאור.

ובבית פנימה, מאות סטודנטים באים לתפילות 
ושיעורי תורה. כל שעות הבוקר נערכים מניינים 
לתפילה בציבור, ניתן לקיים מפגשים מרגשים עם 
ניצולי שואה קשישים או זקנים מופלגים שמתגאים 
לספר שר' לוי'ק היה הסנדק שלהם... יש כאן 
מקוואות טהרה, שורה של מסעדות, מוזיאונים 
עם אספי אומנות יקרים ונדירים, מרכז שמות 
ואירועים שמהווה בבואה לגידול המבורך של 
הקהילה היהודית שנערכות בה כחמישים חופות 
מידי שנה, מרכז סיוע לקשישים ונזקקים, מועדון 
לצעירים, חניות יודאיקה וחניות מכולת, בנק 
וסוכנות נסיעות וכך הלאה, כך שכל יהודי, בכל 
מצב ובכל גיל יכול למצוא סיבה טובה לבוא בשערי 
"מנורה" בכל יום מימות השבוע, בכל עונות השנה.

"השלטון החדש 
שואף להתקרב 
למדינות אירופה 
הנאורות. המגמה 
שלו היא להדק 

את קשרי המסחר 
עם אירופה וגם 

להתקרב לאירופה 
מבחינה פוליטית 
ותרבותית. לכן 
אנשי השלטון, 

ובעצם נציגי כל 
המפלגות, ממש 
יוצאים מגדרם 
להוכיח שהם 

טובים ליהודים"

 תמונה של בית הכנסת של ר' לויק שהפך למרכז עזרה לילדים עם בעיות רווחה

כולל חב"ד לצדקת רבי מאיר בעל הנס זיע"א
בנשיאות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

בשורה טובה לאנ"ש
הננו שמחים להודיע שגם השנה עלה בידנו בס"ד, לארגן עבור משפחות אנ"ש שי'

מצות מהודרות
עבודת יד

שנאפו במשך חודש אדר ב' ה'תשע"ד
במחיר זול במיוחד!!!

במאפיית "מצות ליובאוויטש" בכפר חב"ד
בהשגחת הרב מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א

במחיר של 75 ש"ח לק"ג
כמו"כ ניתן להשיג מצות מקמח מלא במחיר של 81 ש"ח לק"ג

מצות דקות ח"י רגעים מהשולחן במחיר של 90 ש"ח לק"ג
מצות דקות ח"י רגעים מהלישה במחיר של 95 ש"ח לק"ג

להלן רשימת מוקדי המכירות ומספרי הטלפון

054/2269770קרית אתא052/5300305אלעד

050/4755519 – 08/6884686קרית גת08/6233197באר שבע

054/6761237 - 050/4548858 - 077/4025770קרית מלאכי02/9918127בית שמש
052/8495930חיפה והקריות 057/3127347 – 057/3127348ביתר

054/5279770ערד02/6273444ירושלים
077/7002770 – 054/6761020רחובות050/3500001לוד

מגדל העמק, 
עפולה והעמקים

 

צפת054/6877014
 

052/7707483 - 052/7707482

054/5546612מוקד ארצי054/2108730 – 09/8853010נתניה

ניתן לרכוש את
 

המצות גם
 

בתלושים של
 

כולל חב"ד
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 "שלושה התוועדויות
מתוך חיות"

בשבת פרשת תצוה ערב פורים, ומוצאי פורים 
תש"נ אמר הרבי: "להמשיך השמחה על ובכל השנה 
כולה, שמחה של תורה שמחה של מצוה, כולל גם 
התוועדויות חסידיות בכמה וכמה הזדמנויות. כידוע 
גודל המעלה דהתוועדות חסידית מתוך אהבת 
ישראל ואחדות ישראל .. נוסף על התועלת שבה 
בנוגע לקבלת החלטות טובות, והתחלת קיומן בעת 
ההתוועדות עצמה, בנוגע לכל עניני תורה ומצוות..
..וזהו גם המענה לא' שכתב על דבר ריבוי 
ההתוועדויות, שכיון שדורשים לערוך התוועדויות 
בימי הולדת וכיו"ב )נוסף על שאר ההתוועדויות 
בזמנים מיוחדים(, מתי ישאר זמן ללימוד התורה 
?! .. ומוסיף במכתבו שדיבר בענין זה עם זקני 
החסידים והמשפיעים, והסכימו עמו שיש מקום 
ל"דאגה" זו. ובנוגע לפועל – יש להשתדל, כאמור, 
בעריכת התוועדויות בכמה וכמה הזדמנויות, כולל 
ובמיוחד בימי הולדת .. ועוד ועיקר – שהתוועדויות 
אלו, הן ג' ההתוועדויות בקשר לימי הפורים, והן 
שאר ההתוועדויות, יהיו מתוך חיות והתלהבות ולא 

באופן של קרירות".

 לימוד התורה 
עם ילדים יבטל הגזירות

"בזמן שריחפה גזירה להשמיד ולהרוג ח"ו, ונפסק 
בנין בית המקדש, ולא ידעו מתי יחזרו לבנותו, 
ואחשורוש טען שכבר עברו שבעים שנה של גלות 
בבל ו"אלקיהם ישן הוא" – בזמן זה למד מרדכי 
עם ילדי ישראל הלכות עומר – לימוד שממנו אי 
אפשר להיעשות רב, שוחט, מלמד, משגיח; וכיון 
שבית המקדש לא היה בבנינו, שהרי בית המקדש 
נבנה ארבע שנים לאחרי גזירת המן, לא היה לימוד 
זה נוגע אפילו לפסק הלכה למעשה; אלא היה זה 

לימוד תורה לשמה.
גאונים  דווקא  להעמיד  חיפש  לא  "מרדכי 
ורשכבה"ג'ים, אלא למד עם ילדי ישראל דינים 
פשוטים של הקרבת העומר. ותורה זו ביטלה את 
גזירת המן. וכמסופר בגמרא, שכאשר המן עבר 
וראה את מרדכי, ראש הסנהדרין, ולמרות הגזירה 
הקשה הוא יושב ולומד עם ילדי ישראל תורה 
לשמה ואינו מבטל זאת, ואינו מתפעל כלל מהגזירה 

להשמיד להרוג ולאבד ח"ו, אלא נוגע לו לימוד 
התורה של כ"ב אלף ילדי ישראל – אזי ידע שזוהי 

מפלתו וניצחו אותו..
"וכשם שהיה בימים ההם, שעל־ידי זה שמרדכי 
ישב במקום אחד ולמד עם ילדי ישראל הלכות 
פסוקות שבתורה, נתבטלה גזירת המן בכל מאה 
ועשרים ושבע מדינות שהיו בכל העולם –כמו כן 
גם עתה, שכאשר ילמדו עם ילדי ישראל תורה 
ביראת שמים, הרי זה יבטל את כל הגזירות, 
ויביא ל"ונהפוך הוא", ש"ישלטו היהודים המה 

בשונאיהם". )פורים תשט"ז(

 "לא לעשות 
הצגות פורים על המן"

"... בפורים ישנה הדגשה מיוחדת — ע"פ "מנהג 
ישראל" — לשתף את הקטנים והקטנות בכל עניני 
פורים, וכמנהג ישראל שהילדים "מכים" את "המן" 

בעת קריאת המגילה, וכיו"ב.
ובכמה מקומות נהוג שהילדים עורכים "הצגת 
פורים" – שבה ממחישים את כל סיפור המגילה. 
ולכן, כשם שצריכים מישהו שישחק ויציג את 
התפקיד של מרדכי ואסתר, חרבונה, וכיו"ב, כמו 
כן צריכים מישהו שישחק ויציג את התפקיד של 

"המן" – לדבר את דבריו של המן, וכיו"ב.
וכאשר שואלים את הילד או הילדה: היתכן 
שהנך ממלא תפקיד כזה ב"הצגה" – לדבר את 
דבריו של "המן", בה בשעה שהנך קורא לו בשם 

"המן הרשע"?!
אזי משיב הילד – שיודע הוא שדיבורים אלו 
)דבריו של המן שמציג ב"הצגת פורים"( אינם 
שייכים ל"יהודי" ח"ו. אבל אעפ"כ, מכיון שמבטיחים 
לו "פרוטות אחדות" עבור דבר זה, מוכן הוא לחרוג 
ממציאותו – למשך זמן קצר בלבד – ולחזור על 

דבריו של המן!
ובפרט – ממשיך הילד להצטדק – שהוא עדיין 
לפני "בר־מצוה" )או "בת־מצוה"(, וא"כ, אין לבוא 
אליו בטענות, ויתירה מזו – טוען הוא – מהכסף 
שיקבל עבור מילוי תפקידו ב"הצגה" יתן חלק 

לצדקה!
ומזה מובן עד כמה צריכים להקפיד על חינוך 
הקטנים — שאפילו אם מישהו ידבר על לבם 
שבשביל כסף וכבוד כדאי להם להתנהג באופן שאינו 

מתאים ליהודי, ידעו שאין מה להתפעל מהצעה כזו! 
ועוד ועיקר – שלא ישאר עליו שום רושם כלל 
וכלל מדיבורים אלו וכו'. וכאשר משתדלים לחנכו 
באופן כזה בעודו צעיר לימים, "חנוך לנער" — אזי 
בטוחים שגם "כי יזקין לא יסור ממנה"! )תורת 

מנחם משיחת תענית אסתר )מוקדם( תשמ"ג(

 איך לומר
"פורים תורה" בפורים?

"העולם טועים לפרש ש״פורים־תורה״ הוא עניין 
של ״ליצנות״... אמנם לאמיתתו של דבר – חס 
ושלום לומר כן, שהרי "ליצנות״ ו״תורה״ הם שני 
הפכים: ״תורה״ ענינה שעל ידה מתאחדים עם 
הקב״ה, ולעומת זאת. ״ליצנות״ ענינה להיפך ממש, 
כדאיתא בגמרא ש״כת ליצנים" היא בין הכיתות 

ש״אין מקבלות פני שכינה״!
"פורים־תורה" איננו עניין של ליצנות חס ושלום 
כטעות העולם, אלא שבמקום לדייק ולהתייגע על 
עומקם של דברים, מתעכבים על עניין שטחי יותר, 
עניין הקשור ומביא לידי הוספה בשמחה, אבל בכל 
אופן הרי זה עניין של "תורה", ככל ענייני התורה" 

)תורת מנחם פורים תשמ"ה(

 משלוחי מנות 
לאלמנות ויתומי צה"ל

לקראת פורים תשל"א הורה הרבי לקנות על 
חשבונו משלוחי־מנות לאלמנות וליתומי צה"ל, 
והעניק לצורך כך 720 ל"י, וכפי שהרבי כתב "מהר״א 
שי' וואלף תקבל – 720 ל״י להוצאות המשלוח 
מנות להאלמנות וילדיהן שי׳ – כפי שדיברנו. יתר 
על כן, לקראת פורים ביקש הרבי למסור בשמו "לכל 
אחד ואחת מהנ"ל ולכולן – תחיינה: פורים שמח 
וקיום מה שנאמר במגילת אסתר: ליהודים היתה 
אורה ושמחה וששון ויקר – כן תהיה לנו." )אג"ק 

חלק כ"ז מכתבים י'עב י' צז(

 החל מפורים 
מגבית עבור פסח

בעמדנו במוצאי יום הפורים, ״שושן פורים״, 
״שלושים יום קודם החג״, חג הפסח – הרי זה 

הזמן להזכיר אודות ״מבצע פסח״, ככל הפרטים 
שדובר אודותם בשנים שעברו. ובאופן ד״תן לחכם 
ויחכם עוד״, היינו, שלאחרי ההתבוננות יוסיפו בזה 
כהנה וכהנה. ואע״פ שמשיח צדקנו יבוא קודם חג 

הפסח –
הרי גם אז יצטרכו להכין את כל צורכי הפסח, 
ואדרבה: ביתר שאת וביתר עוז, היות ש״נאכל שם 

מן הפסחים" )תורת מנחם פורים תשמ"ב(

 "גזירת המשקה" 
ו"קולע" בפורים

בנוגע לפועל: מן הראוי שה״ציבור״ כולו יבחר 
מישהו שימסור נפשו )בכח( ויקיים את החיוב 
ד״עד דלא ידע״ בפועל, ועל ידי זה יוציא ידי חובה 
את הציבור כולו. כנראה יהיו כאלו שירצו להתיר 
לעצמם לשתות יותר מד׳ פעמים – ולכן חוזרים 

ומדגישים שאין הכוונה אליהם!
"אבל אף על פי כן, צריכים שיהודי אחד לכל 
הפחות יקיים את החיוב ד״עד דלא ידע״, כולל 
– המנהג שהיה נהוג פעם – להתהפך עם הראש 
למטה והרגלים למעלה )״איבערקולען זיך״(, באופן 
שהרגל הוא למעלה מהראש ועל ידי זה יוציא ידי 

חובה את הציבור כולו.
"ובקרוב ממש נזכה לרקוד לקבלת פני משיח 
צדקנו, מתוך שמחה גדולה, ולכן, כדאי שא' יתנדב 
על דעת עצמו, כשם שמצינו בקרבנות שישנו קרבן 

״עולת נדבה״. )פורים תשמ"ב(

 אין צורך להמתין 
עד שחברו יזמינו לביתו

"ופשוט, שאין צורך להמתין עד שחבירו יזמינו 
לביתו, ועל כל פנים לבקש רשות להיכנס לביתו 
של חבירו – כי, בודאי שמכירו ישמח כשיכנס 
לביתו, ויודה לו שבא להשתתף עמו בשמחת פורים, 
ולהוסיף עוד יותר בשמחתו. ופעולה זו דהוספה 
בשמחה, רישומה ניכר ונמשך גם לאחרי שיוצא 
מביתו של חברו )לילך לבית אחר כו'(, אצל כל 

אנשי הבית, אנשים נשים וטף.
וכל זה — באופן שפועל גם על העוברים ושבים 
לבית(,  נכנסים  )אע״פ שאינם  לבית  שמתחת 
נערכת סעודת  זה  שגם הם מבחינים שבבית 
פורים בשמחה גדולה ביותר, ועל ידי זה נפעל גם 

בהעוברים ושבים". )שבת ויקרא תשמ"ט(

הגבלת המשקה בפורים
בכ"ז סיון תשל"ז אמר לא' התמימים ביחידות 
ששאל: א( תיקון על ענין שתיית משקה יותר 

מהשיעור בפורים ובשמחת תורה, ב( האם "הגבלת 
המשקה" היא גם בנוגע לפורים: בנוגע לשאלתך 
אודות התקנה של המשקה – הנה ידוע שהתקנה 
בתוקפה, כולל פורים ושמחת תורה. היות וכתבת 
שאתה עברת על התקנה, הרי התיקון לזה הוא, 
להשתדל להשפיע על שניים או יותר, שעדיין אינם 

אוחזים מהתקנה – שיקיימו את התקנה'
בשבת פרשת תצוה תש"נ אמר: "גם בנוגע 
להתוועדויות במשך המעת לעת דפורים, מתוך 
שמחה באופן ד"עד דלא ידע", אבל, עם ההגבלות 

כו', ובפרט בנוגע לתלמידים."

 "לימוד התורה יבטל
את כל הגזירות"

על החיוב ד״עד דלא ידע״ כולל המנהג להתהפך עם הראש למטה והרגליים למעלה • באיזה אופן מותר לומר "פורים 
תורה" בפורים, והאם מותר לעשות הצגות עם הדמות של המן • כמה התוועדויות יש לעשות בפורים ומתי הורה הרבי 

לעשות "קולע" בפורים • ליהודים הייתה אורה ושמחה ששון ויקר כן תהיה לנו

אקטואליה
הרב שבתי ויינטראוב
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סיפור לשבת
יה פעם חוכר יהודי בפולין, שפרנסתו היתה בית מרזח, שחכר ה

מהפריץ המקומי. בנוסף לבית המרזח, החזיק היהודי גם בזכות 
דייג באחד האגמים הסמוכים, שהיה אף הוא "רכושו" של הפריץ. 
תמורת בית המרזח הוא שילם סכום שנתי קבוע, ואילו תמורת זכות הדייג 
הוא היה חייב לתת לפריץ את מחצית כמות הדגים שהעלה בחכתו. אם 

הוא תפס רק דג אחד, היה חייב לפי ההסכם, לתיתו לפריץ.
היהודי היה אדם פשוט, לא מלומד ביותר, אך אדם ישר, שתוכו כברו. 
הוא קיים את ההסכם ככתבו וכלשונו והפריץ היה שבע רצון ממנו ונתן 

אמון מלא ביהודי "שלו".
פעם קרה – היה זה ערב פורים – שהיהודי יצא לאגם בסירה קטנה, 
כדי לתפוס כמה דגים. אולם, מעשה שטן, כאילו להכעיס, לא רצו הדגים 
באותו היום לעלות בחכה. היהודי שלנו אף הטיל רשת לתוך המים, אולם 
הדגים, גדולים וקטנים, התעלמו מן הרשת כאילו "נדברו" ביניהם, שהחוכר 
היהודי יישאר בלי דגים לסעודת פורים. קל להבין, כי דבר זה גרם ליהודי 
עוגמת־נפש לא קטנה. הנה פורים מתקרב וחודש אדר הלא מזלו מזל דגים 

– וכיצד אפשר לשבת לסעודת החג, שייעדרו ממנה הדגים?
השעה היתה כבר מאוחרת והחוכר גמר אומר בנפשו לחזור הביתה 
בידיים ריקות. הוא החל לאסוף את הרשת לתוך הסירה, כאשר הבחין 
לפתע בדג גדול למדי המפרפר בתוך הרשת. לשמחתו של היהודי לא היה 
גבול: זה זמן רב הוא לא ראה דג גדול ויפה כל כך ועתה הוא הודה לה' 
על המתנה היפה שקיבל לכבוד פורים ומיהר להשיט את הסירה, כדי 

להגיע הביתה בזמן.
תוך שהוא חותר בסירה, עלה פתאום בדעתו, שהדג בעצם איננו שלו. 
לפי ההסכם עם הפריץ, הרי אם הוא תופש רק דג אחד, הוא חייב לתיתו 
לבעל הבית. חבל מאוד, כבר מוטב היה, אילו לא תפס בכלל. ולשם מה, 
בעצם, נחוץ הדג לפריץ? וכי צריך הוא לערוך סעודת פורים? הוא הרי עורך 
סעודות מידי יום ביומו, ואילו לנו היהודים יש פורים פעם אחת בשנה...

מחשבות מעין אלה הטרידו את מנוחתו של היהודי בעוד הוא בדרכו 
הביתה. למסור את הדג או לא למסור – זו היא השאלה. בסופו של דבר 
החליט, כי את הדג ייקח לעצמו לכבוד פורים ואילו לפריץ הוא יתן כפליים, 

כפיצוי, בהזדמנות הראשונה.
אולם, כנראה, שמן השמים נגזר על היהודי שלנו, שהדג הזה, שהיה 
אצלו בבחינת "בן יחיד", יגרום לו צרות צרורות. מסתבר, כי אחד השכנים 
הרגיש בריחו של הדג הממולא, אותו הכינה אשת החוכר ובהיותו מן 
הסתם מבני בניו של המן הרשע, הלך והלשין אצל הפריץ, כי הנה היהודי 

שלו רימה אותו!
חמתו של הפריץ בערה בו ומיד שלח את משרתיו, כדי להביא לפניו את 
היהודי. מיד בבואו, התנפל עליו הפריץ בשצף קצף ושאלו, אם נכון הוא 

שתפס דג ולא נתן לו, לפי המוסכם, אלא לקחו לעצמו?
היהודי הודה, כי אכן אמת נכון הדבר.

"האמנם רצית לרמות אותי?" – הוסיף הפריץ להקשות.
"חלילה לי. אף פעם לא רימיתי את הוד מעלתך וגם להבא אין בדעתי 
לעשות זאת" – השיב היהודי בתום ליבו. וכדי שהפריץ יבין במה המדובר, 
התחיל היהודי לספר לו על חג הפורים, שאותו חוגגים היהודים לזכר 

ההצלה מציפורני המן הרשע...
"אני יודע את הסיפור של פורים" – שיסע אותו הפריץ – "לא זו בלבד, 
אלא אפילו אוזני המן אכלתי כבר, כאלה הממולאים עם פרג ושזיפים. 

אולם מה לכל זה ולדג שהגיע לי לפי כל הדעות?"
"פורים, אדוני הפריץ, הוא רק פעם אחת בשנה ומצווה גדולה לערוך 
סעודה ולהזמין אורחים רבים, במיוחד עניים, שיבואו ויאכלו אתנו. נו, 
וכי אפשר לערוך סעודה בלי דגים? ובמיוחד שזה גם מזל דגים..." – ניסה 

החוכר להסביר את עצמו.
"איזה מין מזל דגים?" – ביקש הפריץ לדעת והחוכר הסביר לו באמרו, 
כי לכל חודש יהודי יש המזל המיוחד שלו ומזלו של חודש אדר הוא 
דגים. זה מזכיר לנו – הוסיף והסביר – כי כפי שלדגים יש תמיד עיניים 
פקוחות, כך גם עיני ה' פקוחות ומשגיחות עלינו תמיד והוא שומר עלינו, 
על יהודים מסכנים וחסרי ישע, הנמצאים בגלות, מפני התנכלויותיהם של 

ההמונים למיניהם וכן שאר שונאי ישראל...".
"טוב טוב, אבל מה לכל זה ולדג שלי" – לחץ הפריץ בנקודה שהיתה 

נראית לו חשובה.
"זה פשוט מאד, אדוני הפריץ. כיון שלרוע מזלי הצלחתי לתפוס רק 
דג אחד, חשבתי, כי את הדג הזה שלח לי ה' במיוחד, כדי שאוכל לערוך 
סעודת פורים כדת וכדין. ואילו לכבוד הפריץ אחזיר, אם ירצה ה' כפל 

כפליים, את כל שלל הדגים, שאתפוס בהזדמנות הראשונה".
"הפעם אני מוותר לך" – אמר הפריץ – "אולם אם דבר זה יקרה שנית, 

אפשוט את עורך מעליך..."
כעבור זמן קצר נערך כנס ארצי של כל האצולה הפולנית. השתתפו בכנס 
הזה כל הרוזנים, הדוכסים, הברונים ובעלי האחוזות הגדולות, שהתכנסו 
כדי לדון בעניינים הנוגעים בהנהגת המלוכה. אולם כפי שזה רגיל היה 
לקרות, החלו הנאספים לדבר על... היהודים. אחד הפריצים החל להתלונן 
שהיהודי "שלו" עשה לו עוול. שני סיפר על סוחר יהודי שקנה אצלו 
יער שלם בחצי חינם. הפריץ "שלנו" סיפר את סיפורו של החוכר שלו, 
ועמד על "החוצפה" שלו לקחת את הדג לסעודת פורים. כך סיפרו כל 
האצילים, איש, איש, סיפור שגיבורו היה חוכר או סוחר יהודי. בסופו 
של דבר החליטו ביניהם להוציא צו, המחייב את גירושם של היהודים 

מהאחוזות של אצילי פולין.
מיד כתבו את נוסח הצו והעבירו אותו לחתימה בין הנוכחים. אולם 
עוד לפני שהפריץ הראשון הספיק לחתום עליו, נפתחה הדלת ונכנס פריץ 
לבוש הדר, במדים נוצצים ומקושטים ביהלומים. הופעתו המרשימה של 
האציל עוררה יראת כבוד בקרב כל הנוכחים. כולם קמו לכבודו והחוו 
קידה לעבר הנכנס. מיד פינו לו מקום בראש השולחן וכיבדו אותו, שיהיה 

הוא הראשון החותם על המסמך.
האציל המהודר קרא את המסמך בעיון ולאחר מכן אמר: "זהו הבל 
ורעות רוח! בשביל שטויות כאלה, דברים קטנטנים, אתם רוצים לגרש 
את החוכרים היהודיים? וכי חושבים אתם שחוכרים נוצריים ינהלו את 
העסקים שלכם בצורה טובה יותר ונאמנה יותר? הם פשוט ישתו לשכרה 
כל הימים ויטביעו את הנכסים שלכם בים של שכרות עד שתפסידו את 

כל רכושכם. תאמינו לי, אין חוכרים נאמנים יותר מהיהודים".
באומרו זאת קרע האציל את המסמך לחתיכות, קם, אמר שלום ויצא.

ציבור האצילים ישב על מקומו כאילו כפאו שד. איש מהם לא ידע מיהו 
האציל שדיבר אליהם זה עתה והם התביישו לשאול ולהראות שאין הם 

יודעים. כך הם החלו להתפזר מבלי לקבל כל החלטה.
ה"פריץ" שלנו היה מבויש במיוחד, על כי גם הוא היה מוכן לחתום 
על המסמך הטיפשי הזה ולגרש את החוכר היהודי הנאמן שלו, בגלל 

המעשה שארע בדג לפורים. מלבד זאת הוא היה מאוד סקרן לדעת, מי 
היה אותו אציל אלמוני, שקרע לגזרים את המסמך והציל אותם בכך 
מלעשות מעוות שלא יוכל לתקון. לבסוף הוא אזר עוז בנפשו ושאל 
את אחד האצילם שנמנה על ידידיו הקרובים: "אמור נא לי, אני ממש 
מתבייש לשאול, אך בכל זאת הייתי רוצה לדעת, מי היה האציל הנכבד 

הזה, שקרע את המסמך?"
"אומר לך את האמת" – היתה תשובת הנשאל – "גם אני אינני יודע, 

רק התביישתי לשאול. בדיוק עכשיו רציתי לשאלך, אולי אתה יודע..."
אחר כך הם שאלו עוד אחד ועוד אחד והתברר, שאיש מהם אינו יודע 

מיהו האציל ההוא, איש לא ראה אותו ולא שמע עליו קודם לכן.
בבואו הביתה, קרא הפריץ לחוכר היהודי "שלו" ואמר לו: "אתה זוכר 
שסיפרת לי על מזל דגים שלכם, בחודש מסוים וכי לאלוקי ישראל עיניים 

פקוחות, כדי לשמור על עמו? ובכן, אני ראיתי אותו, את אלוקיכם..."
באומרו זאת סיפר הפריץ לחוכר את המעשה שהיה באסיפה שלהם. 
ואילו החוכר היהודי השיב לו, כשבת־צחוק על שפתיו: "את אלוקינו ודאי 
לא יכולת לראות, פריץ נכבד. אולם, לפי מה שאתה מתאר אותו, את לבושו 
המלכותי, תכלת וארגמן, תכריך בוץ ועטרת זהב – אני יכול לתאר לעצמי 
שהיה זה מרדכי מהמגילה, שבא במיוחד כדי להציל אותנו מגזירה קשה. 
היה זה כנראה בזכות סעודת פורים ונראה שמזל דגים עמד לנו גם הפעם..."

נס פורים של החוכר והפריצים
סיפור לשבת

הרב עידו וובר

בבואו הביתה, קרא הפריץ לחוכר היהודי "שלו" ואמר לו: "אתה זוכר שסיפרת לי על מזל דגים שלכם, בחודש 
מסוים וכי לאלוקי ישראל עיניים פקוחות, כדי לשמור על עמו? ובכן, אני ראיתי אותו, את אלוקיכם..."

 

מוסדות חב"ד מגדל העמק

איגרת של תנחומין 
בצער רב וביגון על האבידה הגדולה, משתתפים אנו באבל 
הכבד על פטירת ידידינו הדגול, העסקן החסידי המסור ורב 

הפעלים מנהל בית חב"ד בנהריה ומנהל רשת אהלי יוסף יצחק

הרה"ח הרב ישראל בוטמן ע"ה
ואנו משגרים תנחומינו הכנים 

להורים הרב שלום דובער ודבורה בוטמן 
ואשתו הרבנית השליחה שפרה שתחי'

ולכל המשפחה הנכבדה שיחיו
 מנחם ציון ובונה ירושלים ינחמם בכפליים

ומעתה אך טוב וחסד ימצאום תמיד
בשם כל התלמידים וצוות הישיבה והמוסדות  

ההנהלה

גף ההוצאה לאור של צעירי אגודת חב"ד א
בארה"ק, בראשות הרב יוסף יצחק הכהן 
אהרונוב משתדרג ועולה לשיא חדש עם 
הפקתו של מדריך מהודר וראשון מסוגו לחגי חודש 
תשרי. המדריך מופץ בעיקר באמצעות 306 בתי 

חב"ד בארה"ק.
במדריך 48 עמודים המעוצבים בקפידה, בפורמט 
אלבומי, ובהם כל המידע הדרוש לחגי תשרי, רקע 
היסטורי והלכתי לכל אחד מן החגים, 'תעודת 
זהות' קצרה לכל חג וכן רעיונות מתורת החסידות 
ומתורת הרבי. המדריך פונה גם לציבור שאין לו מגע 
ישיר עם חומרי יהדות ומסורת, ולכן החומר עוצב 

במתכונת מגזינית ועכשווית ומרהיבת עין.

על רקע זה בולט המדור 'החג שלי', ששולב 
בכל חג, ובמסגרתו דמות מפורסמת בציבור הכללי 
מספרת בכמה מילים על חוויית החג כפי שהיא רואה 
זאת מבעד למשקפיים שלה.  הדובדבן שבקצפת 
הוא כפולת העמודים הפותחת כל חג, ובה שולב 
תצלום מקורי ומרהיב מהווי החג. הצילומים צולמו 
במיוחד עבור המדריך, בידי קובי קלמנוביץ', צלם־
אמן יצירתי מהטובים בעולם. עריכת המדריך החדש 
נעשתה על ידי הרב מנחם ברוד, עורך הפרסומים 
של צאגו"ח.  הרב ברוד הספיק כבר לקבל תגובות 
ביותר.  נלהבות  "התגובות  משלוחים:  חמות 
השלוחים מרגישים שיש כאן קפיצת מדרגה לרמה 
גבוהה ביותר, והם חשים גאווה לתת את המגזין 
לאנשים בעריהם. רבים מהשלוחים התקשרו אלי 
במיוחד כדי להודות על החוברת וציינו את עושר 
התוכן שבה, כשהכול מוגש בצורה נעימה וזורמת 
שממש מפתה לקרוא. תכני המגזין פונים לציבור 
הכללי, ומנסים לדבר עמו בשפתו, כולל גם בשפה 
העיצובית, כדי לגרום לו להתחבר אל החגים ואל 
התכנים שבהם, ולחוש שהם שייכים לו, ולא רק 

ל'דתיים'."
את העיצוב ביצע  המעצב הבכיר אלעד יאנא. 
הפקת המגזין ברמה הגבוהה והחדשנית התאפשרה 
בזכות הסיוע של הרב משה שילת וקרן 'מרומים'.

את המגזין אפשר להשיג בבתי חב"ד או במרכז 
צאגו"ח.

שנה חדשה הדפסה מרהיבה
חוברת ענק מהודרת של אגף ההוצאה לאור של צעירי אגודת חב"ד תדריך רבבות יהודים לחודש החגים

לפרטים: 
דודי: 050-8787111

בס"ד

(לא בשבת)

זקוק/ה לכסף?

ההלואות ניתנות ע"י בנקים 
ובכפוף לאישור הבנק

עד 50,000 ₪ 
לכל מטרה

לשכירים ועצמאיים 
בעלי הכנסה וחשבון בנק

3

9.8.13

ניסיון של 30 שנה

לקביעת פגישה: 03-9585888
moshe.kimel@gmail.com :מייל

יועצים למשכנתאות
יועצים למימון עסקאות נדל“ן
ליווי בנקאי לקבוצות רכישה

שנה נסיון של 30

 מקצוענות 
יצירתיות 
אמינות 
ושירות 

לקביעת פגישה: 03-9585888
moshe.kimel@gmail.com :מייל

 שנה שנה

יועצים למשכנתאות
יועצים למימון עסקאות נדל"ן
ליווי בנקאי לקבוצות רכישה

03-9585888לקביעת פגישה: 03-9585888לקביעת פגישה: 03-9585888

30ניסיון של 3030ניסיון של 30ניסיון של ניסיון של 3030 שנה שנהניסיון של ניסיון של 
ליווי בנקאי לקבוצות רכישהליווי בנקאי לקבוצות רכישה

לקביעת פגישה: 

5 מקצוענות 5
5 יצירתיות 5
5 אמינות 5
5 שירות 5

 בהוקרה וברגשי כבוד ויקר 
 מברכים אנו בכל לב את כמ"ע 

הרב החסיד הנעלה
העושה לילות כימים למען הפצת 
התורה והפצת החסידות בעירנו 

ורבים נהנין ממנו עצה ותושיה

 הרב שניאור
אשכנזי שליט"א

 לרגל היבחרו לכהן פאר 
כרב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון

ויה"ר שיראה ברכה והצלחה רבה 
בתפקידו להגדיל תורה ולהאדירה

כברכת ידידו ומוקירו
משה קימל

בס"ד

לארגון יד לאחים
דרוש אברך 
יוצא קווקז

לפעילות תורנית בקרב העדה
ולרישום ילדים לבתי ספר 

ומוסדות תורניים
רישיון נהיגה חובה!

לפרטים: 050-7660016

 ברכות
לראש משביר

בהוקרה, בהערכה ובידידות נאמנה 
מברכים אנו את ידידנו הדגול והנעלה, 

רב פעלים ומרביץ תורה ברבים

הרה"ח ר' שניאור אשכנזי שי'   
לרגל היבחרו בשעטו"מ לרב 
בית הכנסת המרכזי בעירנו 
יה"ר שיראה ברכה והצלחה רבה בתפקידו 

וברכתו הק' של רבנו נשיאינו תלווה אותו תכה"י

בברכת כתיבה וחתימה טובה
הגבאים והמתפללים

קהילת חב"ד בית כנסת חב"ד  
ראשון לציון
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היום הזה. בטוחני שלא בגלל מספר השאלות הללו, שהן קצת מטרידות, 
איבד הכופר את אמונתו, אלא בדיוק להיפך: לאחר שאיבד את אמונתו, 

הוא מחפש להרגיע את מצפונו באמצעות הבעיה הזאת.
במכתבה הזכירה מספר פעמים את המקרה של אלישע בן אבויה 
)"אחר"(. עם זאת, חכמי התלמוד התעסקו באופן כללי בהלכה למעשה, 
וכל המקורות שאנו מוצאים בקשר אליו לא נועדו לתת לנו תמונה שלימה 
של האיש. אבל מתוך החומר הקיים אנו מסיקים שזה היה דווקא מקרה 
של בעיית ה"שניות" )שתי "רשויות"( אשר הטרידה אותו )עיין חגיגה טו, 

א(, ולא שהוא נהיה ונשאר כופר משוכנע.
ביחס לגישה שלי כלפי הליכת נערים יהודיים לקולג', עלי רק לצטט את 
הנימוק שלה עצמה התומך בעמדתי. היא ממחישה את דעתה באמצעות 
האמירה שכאשר אדם נדבק במחלה מידבקת, חייב להיות מישהו שיהיה 
מוכן ליטול את הסיכון במאמץ לרפא אותו, ולא לנטוש אותו לגמרי. 
אשתמש באותו משל כדי לתת לה את תשובתי. באמת, כנהוג בקרב 
יהודים, אציג את תשובתי בצורה של שאלה במענה על שאלתה: האם 
היא פגשה אימא אשר ניסתה לשכנע את בנה לבחור בתור קריירה עבורו 
את התחום של מחלות מידבקות ולא שום תחום אחר, כאשר הוא רוצה 
לבחור אמצעי אחר של פרנסה שאינו כרוך בסכנה? ברצוני לחזק את 
הנקודה עוד יותר: מה היא היתה חושבת על אימא אשר בתוך הלחץ שלה 
על בנה לבחור באותה קריירה מסוכנת, היא מתעקשת על כך שהוא יתחיל 
מיד במקום להתערב בין אנשים חולים שכבר נדבקו במחלות מסוכנות 
ומידבקות, ולבוא איתם במגע יום־יומי, מתוך הנחה שהוא ילמד איכשהו 
כיצד לנקוט באמצעי הזהירות הנחוצים על מנת שלא להידבק, ובדרך 
זאת הוא יהפוך ביום מן הימים למומחה בתחום זה, ויביא מזור ורפואה 
למסכנים שסובלים? אני מאמין שכל אימא יכולה להבין שבמקרה זה 
הסכנה היא ברורה ומיידית, בעוד שהסיכויים להפוך למומחה הם, במקרה 

הטוב, במרחק של שנים רבות. הנמשל מובן מעצמו.
ביחס לנושא המראות, בטח לכל אדם יש הרבה צדדים ואינטרסים, 
ואין כל סיבה לכך שהיא לא תוכל לבוא עם רעיון מקורי של המצאה 
בתחום זה, כמו כל אחד אחר. מנקודת המבט המעשית, אני רואה שהיא 
עומדת בקשר עם עורך־דין, ומסתמא הוא עורך־דין לענייני פטנטים. אם 
כן, עורך־הדין יוכל להשיג את כל המידע הנחוץ הנוגע לנושא זה. אני 
מאמין שגם המשרד לענייני פטנטים עצמו יחקור האם המצאה דומה 

כבר הומצאה לפני כן.
כפי שיכולה לראות מתוך האופן שמכתב זה נשלח אליה, ועל מנת לסיים 
בהערה שבה הוא נפתח, ארשה לעצמי לפנות אליה בשמה היהודי, כפי 
שהוא מופיע על גבי ההזמנה לחתונה – עד שתודיע לי אחרת. אבל, אחזור 
שוב ואומר שהיא בעלת־הבית על השם שלה, והמלה האחרונה היא שלה.

בברכה,
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הסיפור ששימש תחליף לקריאת המגילה
סיפר הרה"ק בעל "דברי חיים" מצאנז: כשישב הרה"ק מרוז'ין בבית־

הסוהר, הגיע חג הפורים ולא היתה לו מגילה לקרוא בה. במקום קריאת 
המגילה, סיפר הרה"ק מרוז'ין לאיש שישב עמו בבית־הסוהר את הסיפור 

הבא.
מלך אחד רצה לבנות לו ארמון גדול, והזמין בעל מלאכה מומחה גדול. 
הלה בנה למלך ארמון נאה ומהודר, אך כשהגיע לשלב של בניית החלונות, 
לא היה בכוחו לבנותם. לבסוף מצא בעל מלאכה מומחה שיודע לבנות את 
החלונות כראוי. שני בעלי־המלאכה נהיו חשובים מאוד בבית המלוכה, 
אך האיש שבנה את החלונות היה נוהג להלשין תמיד על בעל המלאכה 
הראשי, עד שפעם הלשין עליו שעבר עבירה שעונשה מוות. צר מאוד 
היה למלך להוציא להורג בפרהסיא את בעל המלאכה הראשי, ולכן נהג 
בעורמה. מחוץ לעיר היה למלך ארמון בסמוך לשפת הים. בימי הקיץ 
נהג המלך לצאת לרחוץ שם, ובכל ימות השנה עמד שם שומר. נתן המלך 
לבעל־המלאכה מכתב חתום בחותמתו וביקש ממנו למסור את המכתב 
לשומר הארמון על שפת הים. במכתב נאמר: "כשיבוא אליך מוסר כתב 

זה, תפוס אותו והשלך אותו המימה".
כשמסר בעל־המלאכה את המכתב לשומר, הצטער השומר מאוד. שאל 
אותו בעל־המלאכה: למה אתה מצטער כל כך? בתחילה לא רצה השומר 
לספר לו, עד שלבסוף סיפר לו את האמת. הפציר בו בעל־המלאכה שיחמול 
עליו ולא יהרוג אותו. אמר השומר: יש לי עצה. יש לי פה חדר קטן שאף 
אחד אינו נכנס אליו. אם תסכים לשהות בחדר הזה ולא לצאת ממנו כלל, 

אביא לך לכאן בכל יום אוכל. בעל־המלאכה הסכים לשבת שם.
הגיע הקיץ והמלך נסע לרחוץ בים. כשלבש את בגדיו, אבדה לו הטבעת 
שהיה חותם בה. בעל־המלאכה הציץ מחלון חדרו וראה זאת. אחר כך, 
כשהשומר הגיע לחדרו עם האוכל, הפציר בו בעל־המלאכה שירשה לו 
לצאת מעט לשפת הים לשאוף קצת אויר. השומר הרשה לו, ובעל־המלאכה 

הלך עד המקום שהטבעת אבדה בו, ולקח לעצמו את הטבעת.
כעבור כמה ימים, ביקש בעל־המלאכה מהשומר שילך אתו אל המלך. 
השומר פחד מאוד למלא את בקשתו, אך בעל־המלאכה הפציר בו מאוד 
ואמר לו שאין שום סיבה לפחד וכי ברור לו שלא ייגרם מכך שום דבר 
רע. השומר נעתר לבקשתו. כשבעל־המלאכה התייצב לפני המלך, התפלא 
המלך מאוד ושאל אותו: איך ייתכן שאתה חי? אמר לו בעל־המלאכה: 
אדוני המלך, אספר לך את כל הסיפור. כשהשומר השליך אותי המימה, 
בא דג אחד ובלע אותי. התחננתי לפניו: מה יצא לך מזה שאהיה בבטנך? 
עדיף שתביא אותי לפני מלך הים ואבנה לו ארמון גדול. וכך היה. בניתי 
למלך הים ארמון גדול שעוד לא נראה כמותו. כעת הגיע הזמן לבנות את 
החלונות ואת זאת אין בכוחי לעשות, כידוע לך. ואז עלה בדעתי להציע 
להם שישלחו אותי ליבשה כדי שאבוא אל אדוני המלך ואבקש ממנו 
שישלח להם את בנאי החלונות, אבל פחדתי ללכת מחשש שאדוני המלך 
יהרוג אותי. אמר לי דג אחד: אני מצאתי את טבעת המלך. קח אותה 
ותמסור אותה למלך, לאות שאנחנו מבקשים ממנו שלא יהרוג אותך 

וישלח לנו את בנאי החלונות.
המלך קיבל את הבקשה והשליך את בנאי החלונות אל הים...

)"חמדה גנוזה" ]נ.י. תשס"ב[ עמ' קמז(

כך נחל המן את המפלה
פעם נסע הרה"צ רבי הלל מפאריטש בדרך וחלם חלום רע. אמר רבי 
הלל לחסידים שהיו אתו, כי כאשר ישוב לביתו, אם ימצא שהכל כשורה 
– יתן 'משקה' לחסידים. כשהגיע רבי הלל לביתו, מצא שהכל בשלום, 
אך מפני טרדותיו )זה היה לפני ראש־השנה( נדחה עניין נתינת ה'משקה' 
עד ערב יום כיפורים. רק אז נתן רבי הלל 'משקה' לחסידים ודיבר איתם.

בדבריו סיפר רבי הלל לחסידים: פעם בפורים – עוד בחיי כ"ק אדמו"ר 
הזקן – שתה ה'צמח צדק' עם החסידים 'משקה'. מכיוון שנכנס יין, יצא 
סוד והיתה דעתו של ה'צמח צדק' בדוחה עליו מאוד. קרא לו אדמו"ר 
הזקן ושאל אותו: מה יום מיומיים? ענה לו ה'צמח צדק': פורים היום. 
אמר שוב אדמו"ר הזקן: נו, ומה בכך? ענה לו ה'צמח צדק': היום רצה 
המן להרוג את כל היהודים, ואחר כך תלו אותו. שאל אותו אדמו"ר הזקן: 
"שיקט זיך דאס?" ]=האם הדברים מתיישבים?[, ולא ענה ה'צמח צדק'. 
אמר לו אדמו"ר הזקן: אני אגיד לך. המן לא היה יכול לשאת את העולם 
)"האט ניט געקאנט לאדען מיט דער וועלט"(, ולכן הגביהו אותו מעל 

העולם והיתה לו המפלה.
)"למען ידעו... בנים יולדו" עמ' 284(

"נכנס יין – יצא סוד"
סיפר הרה"ח ר' רפאל־נחמן ע"ה כהן: בליובאוויטש, גם הבחורים היו 
מתוועדים לפעמים בינם לבין עצמם. לדוגמה, אספר על התוועדות שושן 
פורים תרע"ג או תרע"ד. בליובאוויטש היה בחור בשם מרדכי ברוסין 
מנובגורודסיבירסק, הי"ד. כשבא ר' משה רוזנבלום לליובאוויטש, הביא 
אתו שלושה נערים – בנו ר' חיים יוסף ושנים מתלמידיו, מרדכי הנ"ל 

ואחד בשם לייבקע.
בשושן־פורים אמר לי מרדכי: שכחתי אתמול לשלוח משלוח־מנות לר' 
משה, הרי למדתי אצלו בעבר. אמרתי לו: היום עדיין שושן פורים ואפשר 
לתקן זאת. נלך ונקנה בקבוק יי"ש ועוגה, ונביא לו 'משלוח מנות'. כשבאנו 
לר' משה, זה היה אחרי הצהרים. הוא קיבל אותנו כאורחים טובים, ישבנו 
ליד השולחן והגישו לנו תה. ר' משה אמר לבנו שיקרא לעשרה בחורים 
חשובים. כשהבחורים באו, התפללו מנחה והתחילו להתוועד. בינתיים באו 

עוד כמה בחורים ש'הריחו' שיש כאן התוועדות.
כל אחד מהבחורים התחיל לדבר אל מישהו מהצעירים ממנו. אני זוכר 
את דברי שלושה מהם: התמים ר' לייבע שיינין ע"ה דיבר על עניין "איהו 
תפיס בכולהו עלמין ולית מאן דתפיס ביה", והסביר את הדברים שוב ושוב. 
כנראה העניין הזה היה הנושא של התבוננות שלו בתפילתו, וכשנכנס יין 
יצא סוד. התמים ר' אלטער סימחוביץ ע"ה, המכונה "אלטער פוצ'יפער", 
דיבר על הפלא של בריאת יש מאין, איך של'אין' האלוקי אסור להסתלק 
מן היש וגם אסור לו להתגלות, ודיבר על זה באריכות. והתמים ר' אברהם 
ז"ל פאריז דיבר על כך שבתוך כל דבר גשמי יש דבר ה' שמחיה ומהוה 
אותו, והראה על כל הדברים שעמדו על השולחן שיש בהם כוח אלוקי.

)"ליובאוויטש וחייליה" עמ' 79(

 הסיפור שסיפר הרה"ק מרוז'ין בבית הסוהר במקום קריאת המגילה והתוועדות 
שושן פורים של התמימים בליובאוויטש • לקט סיפורי חסידים בענייני חג הפורים

כשה"צמח־צדק" לקח 'משקה' בפורים

סיפורי חסידים
ליקט א' ישראל

 

אבל יחיד עשי לך
 על רעי, אהובי וידידי מנוער שלעולם היה החיוך נסוך על פניו, 

מילה טובה בפיו וקידוש שם שמים לחב"ד במעשי

ישראל ברוך – ישראליק ע"ה בוטמן 
כי נקרא נקרא בשבת ויקרא ואיננו איתנו

נחומיי מכל הלב 
לאשתו החשובה אשת חבר כחבר

מרת שפרה תחי'
לבניו, חביבים ומצוינים

להוריו מנכבדי וחשובי חסידי חב"ד
מגדולי מעתיקי השמועה וממקורבי בית רבי

 הרה"ח הרה"ת ר' שלום-בער 
ומרת דבורה תחי', מנהלת נשות חב"ד באה"ק

לאחיו שלוחים ומפיצי תורה
לאחותו ולגיסו

לכל בני משפחת מרינובסקי
לאנשי קהילת חב"ד נהריה ולכל ידידיו הפזורים ברחבי תבל

יתן לכם הקב"ה כוח להתנחם על האבידה הגדולה ולפום צערא – אגרא 
 בכפלי כפליים עדי ביאת גואל צדק – והקיצו ורננו שוכני עפר

והוא בתוכם במהרה בימינו
נתן נטע ומירי ציבין

והילדים
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נערך על־ידי הרב שלום דובער אשכנזי

בסיום תפילת שחרית נוהגים לומר שש זכירות 
ומזכירים בהן את מעשה עמלק – "זכור את אשר 

עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים".
והנה, בברכת אהבת עולם לפני קריאת שמע 
אומרים "וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול" וכו'. 
וכותב רבנו הזקן )סימן ס ס"ד ומקורו במג"א 
בשם המקובלים( אשר ישנם כמה מצוות "מצוות 
עשה של תורה" לזכור אותם ולכן "טוב לזכרן" 
לפני קריאת שמע, ומטעם זה כשאומרים את 
המילים "לשמך הגדול" יזכור "מעשה עמלק 
שאין השם שלם עד שימחה זרעו". ויש לעיין 
בטעם כפילות זכירה זו ומה טעם 'טוב לזכור' 
את מעשה עמלק לפני קריאת שמע וגם לומר 

זאת אחר התפילה?
בהשקפה ראשונה היה נראה לומר שהזכירה 
באהבת עולם היא רק כוונת פירוש המילות של 
'שמך הגדול', כי שמו של הקב"ה יהיה שלם 
ו'גדול' רק כשימחה שמו של עמלק, מה שאין 
כן הזכירה אחר התפילה היא קיום זכירת מעשה 
עמלק ומחייתו. אך מכך שרבנו כותב שיסוד 
זכירת מעשה עמלק הוא לפני קריאת שמע בגלל 
שזכירת עמלק היא מצוות עשה של תורה, משמע 
שההתבוננות במחיית עמלק במילים 'לשמך 
הגדול' אינה רק פירוש המילות גרידא אלא חלק 
מקיום מצוות זכירת ומחיית עמלק. ושוב יש 

לעיין למה מזכירים זאת פעמיים?
ועוד יש לעיין: הזכירה של מעשה עמלק 
באמירת 'לשמך הגדול' נעשית רק במחשבה 
וההתבוננות ששמך הגדול יהיה לאחר מחיית 
שמו של עמלק, אך בדיבור אין אומרים שום 
דבר מעניין עמלק אלא רק את המילים 'לשמך 
הגדול'. נמצא שקיום הזכירה באהבת עולם נעשה 
במחשבה בלבד ואינו בא אפילו בדיבור. ודבר זה 
דורש ביאור: מהו חיוב הזכירה ומחייה במחשבה?
להבנת הדברים עלינו להקדים אשר פעמיים 
נאמרה בתורה פרשת עמלק: בפרשת בשלח 
ובפרשת כי תצא. והנה, כאשר מעיינים בלשון 
התורה נראה הבדל בתוכן הכתובים בין הפרשיות. 
עיקר מעשה עמלק נאמר בפרשת בשלח שם 
מסופר על מלחמת עמלק כיצד "ויבוא עמלק 
וילחם עם ישראל ברפידים" וכיצד יהושע ניהל 
את המלחמה "ויחלוש את עמלק ואת עמו לפי 
חרב". ובסוף מעשה עמלק נאמר הפסוק "כתוב 
זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה 
אמחה את זכר עמלק מתחת השמים". אך בפרשת 
כי תצא לא מסופר מעשה המלחמה של עמלק 
אלא מתחילים מיד בחיוב הזכירה "זכור את עשה 

לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים".

נמצא מכך שפרשת עמלק בפרשת בשלח היא 
'מעשה עמלק' כי שם מסופר בהרחבה את כל 
סיפור המלחמה, אך פרשת כי תצא היא מצוות 

הזכירה בלבד – "זכור".
והנה, הבדל נוסף ישנו בין הפרשיות, אשר 
בפרשת בשלח נאמר "כי מחה אמחה את זכר 
עמלק", עד כדי כך ש"כי יד על כס י־ה מלחמה 
לה' בעמלק מדר דר", היינו שהמלחמה בעמלק 
היא מלחמתו של הקב"ה וכפי שמבאר רש"י 
"ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו 
מלחמה ואיבה בעמלק עולמית .. נשבע הקב"ה 
שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה 
שמו של עמלק כולו, וכשימחה שמו יהיה השם 
שלם והכסא שלם". אך בפרשת כי תצא מפרטת 
התורה שהסיבה לזכירת ומחיית עמלק היא 
"אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך 
ואתה עיף ויגע", היינו שישראל צריכים להילחם 

בעמלק כיוון שעמלק פגע בהם.
ולפי זה יוצא אשר שני פרטים ישנם במחיית 
עמלק: מלחמתו של הקב"ה בעמלק ומלחמתם 
של ישראל שעמלק פגע בהם והזיק להם ולכן 
עליהם למחות את שמו. בפרשת בשלח מודגשת 
מלחמתו של הקב"ה – "כי מחה אמחה את זכר 
עמלק .. כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר 
דור", כי 'אין שמו וכסאו שלם עד שימחה שמו 
של עמלק'. אך בפרשת כי תצא נאמר שהמלחמה 
היא לישראל "זכור את אשר עשה לך עמלק אשר 
קרך בדרך ואתה עייף ויגע", ולכן "והיה בהניח ה' 
אלוקיך לך מכל אויבך מסביב .. תמחה את זכר 

עמלק מתחת השמים לא תשכח".
]וכן מדייק הכלי יקר מלשון התורה בפרשת 
מטות במלחמת מדין, אשר שתי מלחמות ישנם 
לישראל במדין: מלחמת ישראל במדין לנקום 
בהם על שנהרגו מישראל עשרים וארבע אלף 
איש במגפה. מלחמתו של הקב"ה על שהמדיינים 
החטיאו את בני ישראל. וכן כאן במלחמת עמלק 
הקב"ה נלחם בעמלק, כפי המבואר בהרחבה 
בחסידות שעמלק "יודע את ריבונו ומכוון למרוד 
בו", ואם כן המלחמה של עמלק לא הייתה רק 
נגד ישראל אלא גם נגד ריבונו ולכן נשבע הקב"ה 

למחות את שמו.
ולפי זה נראה לבאר את ההבדל בין הזכירה 
לאחר התפילה לזכירה במילים 'לשמך הגדול' 

באהבת עולם:
באהבת עולם עוסקים בזכירה של מלחמת 
הקב"ה בעמלק ולכן מכוונים זאת במילים 'לשמך 
הגדול', כי שמו הגדול־השלם של הקב"ה יהיה 
רק כאשר ימחה שמו של עמלק, וכלשון רבנו 

"לשמך הגדול מעשה עמלק שאין השם שלם 
עד שימחה זרעו", היינו שכאן עוסקים בשלמות 
שמו של הקב"ה ולא בנקמה של ישראל על מה 

שפגע בהם עמלק.
ולפי זה יומתק שהוסיף רבנו את המילים 
"מעשה עמלק", כי הכוונה כאן באהבת עולם 
היא לזכירה ולחיוב למחות האמורים בפרשת 
בשלח שם מסופר כל מעשה עמלק )משא"כ 
בפרשת כי תצא שם נאמר רק חיוב הזכירה ולא 
סיפור המלחמה עצמו( ושם נאמרה המחייה של 
הקב"ה "כי יד על כס י־ה מלחמה לה' בעמלק 
מדר דר", כיוון 'שאין הכסא שלם עד שימחה 

שמו של עמלק'.
ואף שמחייה זו של פרשת בשלח היא מלחמתו 
של הקב"ה בעמלק, מכל מקום גם ישראל צריכים 
לזכור זאת, כפי הציווי האמור בפרשת בשלח 
"כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי 
מחה אמחה את זכר עמלק", היינו שישראל 
צריכים לזכור את מלחמתו של הקב"ה בעמלק. 
אך מובן שמאחר ומדובר בזכירה של ישראל את 
מחייתו של הקב"ה, לכן קיום זכירה זו נעשה 
במחשבה, בכוונת פירוש המילים 'לשמך הגדול' 
ששמו של הקב"ה יהיה גדול רק כאשר הקב"ה 

ימחה את זרעו של עמלק.
מה שאין כן הזכירה לאחר התפילה, שם 
מזכירים את חיוב המחייה של ישראל ולכן שם 
אומרים את פרשת עמלק המופיעה בפרשת כי 
תצא, כי שם נאמר "זכור את אשר עשה לך עמלק 

.. אשר קרך בדרך".

אחת בשנה
והנה, תקנו חז"ל לקרוא בתורה פעם בשנה 
את פרשת עמלק ועושים זאת בשבת שקודם 
זו מאמירת  ונמצא ששונה קריאה  הפורים. 
הזכירה אחר התפילה בכך שבכל יום אומרים 
את הזכירה בדיבור וביחידות, אבל קריאת פרשת 
זכור נעשית בקריאה מתוך ספר התורה דווקא 

ובציבור וכל זה נעשה רק פעם בשנה.
וביסוד חיוב זה כתבו הפוסקים שבכך מקיימים 
מצוות זכירת עמלק מדאורייתא, ועושים זאת 
פעם בשנה כי חיוב הזכירה באופן שיזכור ולא 
ישכח הוא בקריאה של פעם בשנה. ובטעם הדבר 
שקוראים זאת בציבור דווקא כתבו הפוסקים 
)עיין מהר"ם שיק בתרי"ג מצוות מצווה תרה(, 
אשר חיוב מחיית עמלק היא מצווה המוטלת על 
הציבור ולא על כל אחד באופן פרטי, וכל תכלית 
הזכירה היא בשביל למחות ולכן גם את הזכירה 
על ידי הקריאה בתורה, יש לקרוא בציבור דווקא 

זיכרון כפול
הרב מרדכי־שמואל אשכנזי
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שאז ישנו חיוב מחיית עמלק.הליכות והלכות
ולפי זה יש לעיין בטעם אמירת זכירת מעשה 
עמלק בכל יום אחר התפילה ביחידות, והלוא 
חיוב מחיית עמלק הוא חובה על הציבור, ומה 

טעם להזכיר זאת ביחיד?
ונראה לבאר, אשר בחיוב הזכירה של פרשת 
כי תצא יש שני חלקים: א. חלקם של ישראל 
שצריכים למחות את שם עמלק כי הזיק להם. 
ב. חיוב המחייה של הקב"ה כי הזיקו לישראל. 
כלומר, בפרשת בשלח נאמרה מחייתו של הקב"ה 
את עמלק מצד הקב"ה עצמו שאין שמו שלם 
עד שימחה שמו של עמלק כי עמלק 'יודע את 
ריבונו ומכוון למרוד בו', אך בפרשת כי תצא 
המחייה של הקב"ה היא כדי לנקום בעמלק על 

שהזיקו לישראל.
נמצא שיש שתי דרכים לקיים את מצוות 
מחיית עמלק: על ידי מעשה של ישראל, ועל ידי 
מעשה של הקב"ה שימחה את עמלק. ועל דרך 
מצוות בניית בית המקדש אשר מוטלת מצווה 
על הציבור לבנותו אך ייתכן שבית המקדש ירד 

בנוי ומשוכלל משמיים.
וכן יש לדייק מלשון הרמב"ם )בספר המצוות 
מצווה קפט( שכתב "והקדים להרע לנו שהתחיל 
להתגרות בנו בצאתנו ממצרים", היינו שהמלחמה 
בעמלק היא בגלל מה שעשה לנו והתגרה בנו. 
וכתב הרמב"ן )בהוספות למנין המצוות מצווה 
ז( "וכן נצטוינו בזכירה זו כדי לדעת שלא על 
חינם ימחה האל את שמו רק מחמלתו עלינו 
לנקום החמס שעשה לנו שלא היה ירא ממנו 
יתעלה", היינו שעמלק הזיק לישראל והיה 
הראשון להתגרות בהם ומצוות הזכירה הנאמרת 
בפרשת כי תצא פירושה אשר הקב"ה "מחמלתו 
עלינו" ימחה את שמו של עמלק ו"ינקום החמס 

שעשה לנו".
בגלל  היא  מחד  בעמלק  שהנקמה  נמצא 
שעמלק נלחם בישראל, ומאידך הקב"ה נלחם 

לישראל.
וזהו ההבדל בין קריאת שבת זכור לזכירה 
שבכל יום אחר התפילה, אשר פרשת זכור היא 
קיום מצוות זכירת מחיית עמלק שכל ישראל 
מצווים בה בעצמם, ומאחר וחיוב המחייה הוא 
בציבור, לכן פרשת זכור נקראת רק בציבור. 
אך אמירת הזכירה אחר התפילה בכל יום היא 
הזכירה המוטלת על ישראל שהם מצווים לזכור 
את המחייה של הקב"ה את עמלק על מה שעשה 

עמלק לישראל.
ולפי זה יש לומר, אשר גדר הזכירה אחר 
התפילה הוא זכירה של תפילה ובקשה ומשום 
כך זמנה הוא בכל יום ואין צריך לזה קריאה מתוך 
ספר תורה וציבור, מה שאין כן קריאת שבת זכור 
היא מעשה המחייה של ישראל המוטל עליהם 
וזה דבר התלוי בציבור ולכן נעשה פעם בשנה 

בקריאה בתורה בציבור.
במילים אחרות: חובת זכירת עמלק ומחייתו 
היא בכל יום, אך מצד שני הדבר צריך להיות 
בציבור דווקא, ואם חובת מחיית עמלק היתה רק 
על ידי ישראל, היו צריכים להזכיר בכל יום את 
פרשת עמלק בציבור, אך מאחר וישנה אפשרות 
של מחיית עמלק על ידי הקב"ה, אם כן ישנה 

אפשרות להזכיר את פרשת עמלק בדרך של 
תפילה ובקשה שהקב"ה ימחה את שמו, ועל ידי 

כך מקיימים את הזכירה גם ביחידות.
לאור כל זאת יוצא אשר הן זכירת עמלק 
במחשבה בשעת אמירת 'לשמך הגדול' קודם 
קריאת שמע והן זכירת עמלק אחר התפילה, 
שניהם עוסקים בדבר אחד: זכירת מלחמתו של 
הקב"ה בעמלק, וההבדל הוא אשר 'לשמך הגדול' 
הוא מלחמתו של הקב"ה מצד עצמו, ואילו אחר 
התפילה הכוונה היא לזכירה ולמחייה שיעשה 

הקב"ה עבור ישראל.

שתי קריאות
והנה, בפרשת זכור קוראים את מעשה עמלק 
בפרשת כי תצא, אך ביום הפורים קודם קריאת 
המגילה קוראים את פרשת בשלח. ולפי דברינו 
זכור  כי בפרשת  טעם החילוק מובן היטב, 
מקיימים את מצוות זכירת עמלק המוטלת על 
ישראל ולכן קוראים בפרשת כי תצא דווקא, כי 
פרשה זו היא החיוב של מחיית עמלק על ידי 
ישראל ואילו בפרשת בשלח מדובר בעיקר על 
מלחמתו של הקב"ה. מה שאין כן ביום הפורים 
קוראים פרשת בשלח, כי בפרשה זו נאמר הפסוק 
"כתוב זאת זכרון בספר" ואמרו בגמרא )מגילה 
ז ע"א( אשר מפסוק זה למדו חכמים לכתוב את 
מגילת אסתר כאחד מספרי התנ"ך ואם כן קריאה 
זו היא היסוד לכתיבת המגילה ומקדימים אותה 
לקריאת המגילה )ולכן אנו נוהגים לקרוא את 

המגילה אחר קריאת התורה דווקא. ואכמ"ל(.
ונפקא מינה למעשה עולה מהדברים אשר 
כתב המגן אברהם )סימן תרפה( שמי שלא 
שמע קריאת זכור בשבת, יכול לצאת בדיעבד 
בשמיעת מעשה עמלק בקריאת התורה ביום 
הפורים. ולדברינו ישנו הבדל גדול בין הקריאות, 
כי בשבת קוראים את פרשת כי תצא שם נאמרה 
הזכירה ושם נאמר החיוב של ישראל להילחם 
בעמלק, ואילו בפרשת בשלח נאמר על מלחמתו 
של הקב"ה בעמלק )וראה במשנ"ב תרפה סקט"ז 

בשם הרמב"ן(.

חובה לשמוע
והנה, קריאת המגילה היא חובה על כל אחד 
מישראל שיקרא בעצמו, אך ניתן גם לשמוע 
את הקריאה מאחר ויוצא ממנו ידי חובה מדין 
'שומע כעונה' שנחשב שהשומע כאילו קרא 
בעצמו בפיו מתוך המגילה. וכן בחיוב פרשת 
זכור ישנם הסוברים שהיא חיוב על כל יחיד 
ורק יוצאים ידי חובה מקריאת הבעל קורא 
)ראה שו"ת בנין שלמה סימן נד שכן היה מנהג 
הגר"א לקרוא בעצמו פרשת זכור משום 'מצוה 
בו יותר מבשלוחו'(. אך רבנו הזקן כותב )סימן 
רפב סט"ז( "שפרשת זכור היא חובה מן התורה 
שישמענה כל אדם מישראל" ומשמע מכך שחיוב 
פרשת זכור אינו חובה על כל אחד לקרוא בעצמו 
או לצאת מהחזן בדרך של 'שומע כעונה' אלא 
מלכתחילה החובה היא על כל הציבור להיות 

נוכחים ולשמוע.
ונראה לבאר את הדבר כאמור לעיל, אשר 
חיוב זכירת ומחיית עמלק הוא על כל הציבור 

ולא על היחיד. ואם כן גם כאשר מצטרפים כל 
המנין יחד אין הפירוש שעכשיו נהפך חיוב זכירת 
עמלק להיות חיוב פרטי של כל אחד מהציבור עד 
שכל אחד חייב לקרוא בעצמו ויוצא ידי חובתו 
בשמיעת קריאת החזן מדין 'שומע כעונה', אלא 
גם עכשיו כשהצטרף המנין עדיין זו חובה של 
כל הציבור יחד כקבוצה ולא כבודדים, ולכן 
חובת פרשת זכור היא שמיעה, היינו שכל אחד 
מישראל חייב להצטרף ו'להתבטל' ולהיות חלק 
מהציבור ולשמוע את פרשת זכור ולקיים את 

זכירת מחיית עמלק כציבור.

מחייה בציבור
והנה, בקריאת המגילה מקיימים גם את 
מצוות זכירת מחיית עמלק כפי שנאמר בגמרא 
בספר" אשר  זכרון  זאת  "כתוב  הפסוק  על 
'בספר' הכוונה לכתיבת המגילה שגם היא זיכרון 
למלחמת עמלק ואם כן כשקוראים את המגילה 
מזכירים את מחיית עמלק )וכבר נתבארו הדברים 

בהרחבה בשערי תפילה ומנהג – פורים(.
נמצא מכך שיסוד חיוב קריאת מגילה בציבור 
הוא משני טעמים: א. פרסום הנס, ודבר זה 
נעשה ברבים דווקא. ב. מדין זכירת מחיית 
עמלק ומכיוון שחיוב המחייה הוא בציבור, לכן 

גם הזכירה היא בציבור.
והנה, לאחר קריאת המגילה מברכים ברכת 
הרב את ריבנו ומבאר האבודרהם אשר בברכה 
זו אומרים כמה לשונות של ריב ופירעון וגמול 
באויבים, והסיבה היא כי בתנ"ך מסופר כמה 
פעמים שלחמו ישראל בעמלק וכל לשון בברכה 
מכוון כנגד מלחמה אחרת בעמלק, והחתימה 
"הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם" הכוונה 
למרדכי ואסתר, ו"האל המושיע" נאמר על 

לעתיד לבוא.
ולפי דברינו מובן הקשר בין הברכה למגילה, 
כי בקריאת המגילה מקיימים את זכירת מחיית 
עמלק ובהמשך לזה מברכים את ברכת הרב 
את ריבנו בה מוזכרים כל המקומות של מחיית 

עמלק.
והנה, ברכת הרב את ריבנו נאמרת רק בציבור, 
ויש לבאר את הטעם לכך, כי חיוב זכירת עמלק 
מוטל על כל ישראל כציבור ולא כיחידים ולכן 
זכירת עמלק נעשית רק כאשר קוראים את 
המגילה בציבור ואז גם מברכים הרב את ריבנו, 
מה שאין כן כשקוראים ביחיד ואין מקיימים 
בזה את זכירת עמלק – אין מברכים את הברכה 

על מחיית עמלק.
ולפי זה יוצא, אשר ברכה זו נאמרת רק אחר 
קריאת המגילה ורק אם היו עשרה ששמעו מגילה 
ביחד, אך אם לא שמעו תחילה את המגילה, אף 
שמתכנסים יחד עשרה – אינם יכולים לברך 

ברכה זו כי לא זכרו את עמלק בציבור.
)ויש להעיר, שלמעשה מנהגנו שכאשר יש 
ציבור כל אחד מברך לעצמו את הברכה הזו 
אף שמדין זכירת עמלק צריך רק החזן לברך 
לכולם, כמו בקריאת זכור שהחיוב הוא בשמיעה 
בלבד, וזאת כי עיקר טעם קביעת ברכה זו הוא 
ברכה על הנקמה באויבינו וכפי שביארנו בגיליון 

הקודם, ודבר זה הוא חובה לכל אחד(. 
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