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בתמונות
סיור מצולם
במאפיית
אוזני-המן

ב"ה ,גליון  • 11פרשת תצוה ,תשס"ט

תכלת מרדכי
גיליון פורים חגיגי ומיוחד
וייכתב בספר:
יומן מפורים תשמ"ו אצל הרבי
דברי הימים האלה:
סיפורי המגילות בספרייה אגו"ח
וששון ויקר:
שיר אחד של פריד שינה חיים
עד דלא ידע:
אישים מספרים על רגע משעשע

 40לנחל'ה
תמונות מימי הבראשית

לכתחילה :המדור הסאטירי לפורים שמעלה חיוך • ומהשבוע :המדור לילדים "כמו גדול" – מנוקד

בפתח:

בתוכן:

עקידת יצחק
קשה היה להביט בפניו המיוסרות של הרב משה קוטלרסקי
סיו"ר ה'מרכז-לענייני-חינוך' ,בעת שנשא את נאומו הכואב בבית-
חב"ד בפייב-טאון בברוקלין ביום ראשון האחרון .בבוקר ,הוא קבר
את נכדו בן ה ,9-לוי-יצחק וולוביק ע"ה ובערב ,הוא עמד מול
מאות תומכי בית-חב"ד שמנהל הרב זלמן וולוביק ,לצד רעייתו –
בתו של הרב קוטלרסקי.
תומכי בית-חב"ד שנערכו לדינר השנתי מזה מספר שבועות,
חששו שהדינר יתבטל .הוריו של לוי-יצחק ע"ה ,החליטו שהדינר
לא יתבטל ובמקומם ,יופיע הסבא ,הרב משה קוטלרסקי" .זה לא
סוד" ,פתח הרב קוטלרסקי את דבריו" ,שעולם השליחות עומד
בזמנים וימים קשים .דיברתי על-כך בכינוס השלוחים האחרון ,אל
מול  4,000שלוחים מכל העולם .מי האמין שנצטרך לעמוד מול
ניסיונות שכאלה אחד אחרי השני ,בפרט אחרי המקרה הנורא
במומביי ,בו זוג צעירים צדיקים קדושים שנלקחו בברוטאליות
מאיתנו.
"בלוויה בכפר-חב"ד אמרתי ,שאנחנו לא נירתע ולא ניפול .אנחנו
נבנה ונמשיך .כל אלה שחושבים שבעקבות מקרים כאלה ,אנו
ניקח צעד לאחור – אני רוצה לומר להם שהם טועים .אנחנו
נמשיך לבנות ולפעול ,בעבור אלה שרוצים מקום בשביל לשבת,
ללמוד או להתפלל".
וכשהרב קוטלרסקי אמר את הדברים ,הוא התכוון לאלפי
בתי-חב"ד ברחבי העולם ,להם הוא מסייע יום-יום ושעה-שעה,
במסירות אין-קץ ובאהבה מופלגת.

טור אורח
לקראת פורים ,הרב דוד-מאיר דרוקמן מתעמק
בווארט של הרשל'ה אוסטרופלער • עמ' 4

כאב של כולם
אסון :הילד לוי-יצחק וולוביק ע"ה

מה קורה
החדשות שעשו את השבוע בחב"ד • עמ' 8

אחשוורוש מאשים
מונולוג של המלך מפרס • עמ' 12

מיוחד
סיפורי המגילות שבספרייה אגו"ח • עמ' 14

כך עושים אוזניים
סיור במפעל אוזני-המן הגדול בארץ • עמ' 16

פרסום ראשון
הרב מרדכי מישולובין ביומן מפורים תשמ"ו עם
הרבי ,לצד תמונות נדירות • עמ' 18

גם זמר ,גם שליח

•••

סיפורו של שלומי קמושר ששיר אחד של
אברהם פריד חולל מהפכה בחייו • עמ' 20

לצד האבל על פטירת בן השליח ,התמקדנו במגזין זה בחג-
הפורים הקרב ובא .צוות המגזין עמל על כתבות ,טורים ,יומנים,
תמונות ומדורים מיוחדים  -במיוחד לחג השמח בשנה.

עד דלא ידע

קריאה מהנה וחג-שמח,
מערכת COL

ראש-ישיבה ,מרצה ,במאי ,שחקן וזמר –
מספרים על רגע משעשע • עמ' 22

לכתחילה
המדור הסאטירי של מגזין  • COLעמ' 25

מגזין פרשת תצוה
מו"ל:
כתובת:
עורך :מנחם כהן
מערכת :הרצל קוסאשוילי ,מנדי ריזל ,מרדכי יהלום
עורך מדור הילדים :רפי מלכא
וועדה רוחנית :הרב דוד-מאיר דרוקמן
עורך האתר :שרון גושן
גרפיקה :גד קולטון
פרסוםpirsum@col.org.il ,052-6960943 :
צילום השערCOL :
צלמים :מאיר דהן ,מנדי לואיס ,יוסף ווגובסקי ,י .בלינקו,
ברלה שיינר ,מוישי .א ורפי מלכא

כמו גדול
מהשבוע :המדור האהוב – מנוקד • עמ' 30

תקשורת

WWW.COL.ORG.IL

המגזין אינו מיצג את תנועת חב"ד
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הרב דוד-מאיר דרוקמן

פורים "ברצינות"
הקשר בין ר' הערשאלע אוסטרופולער לחג-הפורים
• ואיך "יין" יוצא בגימטריא "לעקאח"?

כשהתבקשתי לכתוב טור בענייני
דיומא – ענייני פרשת זכור ופורים
הבעל"ט ,ביארו לי כי ברוח ימי חודש
אדר ,המגזין כנראה יהיה בחלקו הניכר
ברוח סאטירית ,שלכן מן הראוי שיהיו
בו לרפואה איזה טור אחד רציני (משום-
מה מצאו בי העורכים את הכתובת
של הרצינות ,)...ואז נזכרתי באדם
ידוע ב"רצינותו" – רבי הערשאלע
אוסטרופולער המיתולוגי שתפקידו
היה כידוע להקל על מרתו השחורה של
הרה"ק רבי ברוך ממז'יבוז.
פעם בשמחת חתונה ,כשר' הערשאלע
אמר "בדחנות" כדי לשמח חתן וכלה,
אמרו לו":הערשאלע ,אתה משמיע
תדיר מילתא דבדיחותא ,אולי ,פעם,
לשם שינוי ,תאמר משהו רציני?" .ר'
הערשאלע נטל את "הכפפה" שהושלכה
לעברו ,נענה ואמר" :האם יודעים אתם
מה המשמעות של 'חופה'? 'חופה' זה
אותיות 'חפ' (=תחטוף ,בתרגום מאידיש) – "ו-ה'"....
ביאור על הנ"ל :בזמן החופה מאירים כידוע על החתן וכלה אורות
מקיפים (כמבואר באריכות בדא"ח) ,האורות האלה שייכים ל"עלמא
דאתכסייא" השייכים לאותיות "י'ה" שבשם "הוי'ה" ,ואילו "עלמא
דאתגלייא" זה שייך לאותיות" ו-ה" שבשם "הוי'ה" .ולכך התכוון ר'
הערשאלע (שאגב ,לא כמו שציירו את דמותו סופרי "ההשכלה" –
הוא היה אדם גדול במעלה ,אלא שהסתיר את דמותו במעשה קונדס,
כעין רבי שמואל מונקעס "שלנו") :צריך להוריד ולגלות את ה"י'ה"
המאיר בחופה" ,לחטוף" אותו ולתרגמו ל" -ו-ה" ,היינו ,שיהיה בגילוי
ובפועל ,למטה מעשרה טפחים.
זוהי עניינה של פרשת "זכור" ,כמו שאמרו רבה"ק" :זיכר (בצירה),
זכר (בסגול)  -העיקר שעמלק יימחה" .ועניינו של עמלק הוא מלשון
"ומלק את ראשו" ,כלומר הוא חוצץ בין ה"י'ה" שמשכנו בראשו ומציב
מחסום מולו וכך לא מאפשר לו לרדת ל"ו-ה" שמשכנו בלב .ולכן אין
שמו ,שם "הויה" של הקב"ה ,שלם ,עד שיימחה עמלק ,כי עמלק גורם
שתהיה הפרדה בשם "הוי'ה" בין "י'ה" ל"ו-ה" ,ובשעה שמסלקים את
"גדר ההפרדה" – מצטרפות אותיות "י'ה"
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ל"ו-ה" ,ואזי שם "הויה" נהיה שלם.
גם חג-הפורים עצמו ,כל כולו אומר
אורות מקיפים של "עלמא דאתכסייא".
מי שלומד מאמרי חסידות של פורים,
יודע ש"המלך" ,במגילה איננו אחשורוש
כפשוטו" ,השרביט" איננו שרביט,
"הסוס" איננו סוס וכו' וכו' ,ואנו יוצאים
מבולבלים לגמרי ,ומתחילים לשוטט
באותיות "י'ה" העליונות שבעלמא
דאתכסייא.
כשמגיעה עת סעודת פורים הבלבול
צובר תאוצה; בחג-הפורים תשכ"ז
באמצע השיחה הרביעית סיפר הרבי
שבפורים היו אומרים ב"חיידר" "פורים
תורה" ומישהו אמר פעם ש"יין" הוא
בגימטריא "לעקאח" .שאלו אותו הרי
אין החשבון מתאים! "לעקאח" יוצא
הרבה יותר מ"יין"? וענה שיקחו עוד
קצת יין ואז החשבון יתאים .שאלו אותו
שוב :אם יקחו פעמיים יין ,זה יהיה
הרבה יותר ממניין "לעקאח"? ,וכשלוקחים פעמיים "לעקאח" ,יוצא
שהחשבון עדיין אינו מתאים! וענה :שהעצה היא ,או שישתה כל כך
הרבה יין עד שהחשבון יתאים ,או שיגיע בינתיים למצב של "עד דלא
ידע" ואזי קל וחומר – אם אינו יודע להבדיל בין "ארור המן"' ל"ברוך
מרדכי" – בוודאי לא יוכל להבדיל בין "יין" ל"לעקאח"...
קיצורו של דבר :פורים וענייניו הטמירים (שהרי היום הקדוש
ביותר בשנה – יום-הכפורים אינו אלא כ-פורים ,כמ"ש בתקוני
זוהר)" ,משתה היין" והנלווה אליו ,גורם לנו 'לרחף' אי-שם למעלה
בעולמות עליונים ,ולנתק אותנו מקרקע המציאות...טוב שכך ,אבל
זה טוב אך לפי שעה ,כי ב"תכלית" צריכה שמחת פורים ו"הדלא ידע"
הכרוך בה  -לשמש מנוף לעבודת ה' ביום יום.
נאמץ את עצתו של ר' הערשאלע אוסטרופולער "חפ"-חטוף -
"ו'ה"" ,ננחית" את כל "העניינים" שלמעלה שיתבטאו בפועל "אורות
בכלים" למטה ,ואו-אז נזכה פשוט בגשמיות לחזות ולראות בעיני
בשר בצדיק הדור "מרדכי היהודי" שבדורנו יושב בשער המלך על
סוס שרכב על המלך – מלכו של עולם ,וכתר מלכות בראשו ,ועינינו
רואות ושמחות!

טרגדיה של כולם

הילד לוי-יצחק וולוביק ע"ה בן התשע ,הלך לישון בליל שבת ובבוקר,
כשביקשו בני משפחתו להעירו משנתו ,גילו לחרדתם כי נפטר • לוי ,הוא בנו
של יבדלחט"א השליח לפייב-טאון הרב זלמן וולוביק ונכדו של הרב משה
קוטלרסקי סיו"ר המל"ח • למרות הטרגדיה ,החליט אביו הרב זלמן וולוביק
שלא לבטל את הדינר השנתי לבית-חב"ד שנערך ביום ההלוויה
בשבת-קודש הלך לעולמו במיתת נשיקה
הילד לוי-יצחק וולוביק ע"ה .לוי ,בן  ,9הוא בנו
של שליח חב"ד הרב זלמן וולוביק ,מנהל בית-
חב"ד בפייב-טאון ונכדו של סיו"ר המל"ח הרב
משה קוטלרסקי .לוי-יצחק הלך לישון בליל שבת
ובבוקר ,כשביקשו בני משפחתו להעירו משנתו,
הם גילו לחרדתם כי נפטר.
לוי חלה במחלת  - SADSמחלה הגורמת
למוות פתאומי אצל צעירים .בשולחן ערב-שבת,
עוד ערך לוי קידוש ואף אמר דבר-תורה ו"הכל

היה רגיל לחלוטין" ,כדברי בן משפחתו.
הלווייתו נערכה ביום ראשון אחר-הצהריים
ועברה על-יד בית-חיינו –  ,770משם המשיכה
לבית-העלמין על-שם מונטיפיורי .בהלוויה
השתתפו אלפים.
בהודעה מיוחדת שפרסמו ההורים ,הם ביקשו
מכל בני הקהילה להגיע לדינר השנתי של בית-
חב"ד ,שהתקיים ביום ראשון כמתוכנן ,למרות
פטירתו של לוי ע"ה" .תיהנו מארוחת הערב

"הכל היה רגיל לחלוטין".
לוי ע"ה בחנוכה ,השנה

השמחה ותמשיכו לעזור לבית-חב"ד" ,כתבו
השלוחים למשתתפי ה'דינר' .אלה באו בהמוניהם,
רקדו ,שרו ותרמו מכיסם לפעילות .את דבר
השלוחים שנעדרו מהדינר ,הביא הסב הרב
קוטלרסקי שקרא להוסיף בשמחה ובאחדות.
כזכור ,לפני חודשיים אירעה תאונה רבת-
נפגעים בבית-חב"ד זה ,לאחר שרכב נכנס במבנה
בית-חב"ד ,בו שהו באותה-עת מאות ילדים
מהאזור.

קברו הטרי של לוי-יצחק

מסע ההלוויה

תגובות גולשים
מרגישים אתכם
כמה קשה לאבד ילד/נכד .זה פצע מדמם,
שהזמן רק מקשה יותר .הפצע מדמם מבפנים
על צער שכזה .גם אצלנו היה כך .הילד נחטף,
ילד שמעולם לא היה חולה ,כך שאנחנו יכולים
להרגיש אתכם .יהי רצון שרבנו משיחינו יגאלנו
בקרוב ונזכה לביאת משיח תיכף ומיד אמן כן
יהי רצון.
סבתא שמחכה לנחמה ואתם תתנחמו בנחמת
ציון וירושלים.

נחמה מחברון
למשפחת וולוביק ומשפחת קוטלרסקי
היקרים ,אין מילים כעת שיכולים להקל על
כאבכם ,מכיוון שלאבד ילד זה בלתי-נתפס.
אין ספק שהילד נימצא במקום טוב ושמור
עם הרביים .אך אנו כאן למטה מרגישים את
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החיסרון הנורא .בעזרת ד' הזמן ירפא לכם
את הכאב והחיסרון ובזכות הפצת המעיינות
שאתם מקימים בשליחות הרבי תנוחמו ולא
תוסיפו לדאבה עוד ויקיצו וירננו שוכני עפר
ולוי-יצחק ע''ה בתוכם.

האב הרב זלמן וולוביק והסב הרב משה קוטלרסקי
בהלוויה וקברו הטרי של לוי-יצחק

אוהבים ומבינים ,ויקטור ודבורה עטיה ,קריית-
ארבע-חברון.

חלום רע
זה לא יכול להיות! זה חלום רע! זה לא
אמיתי! כל-כך נותנים ,כל-כך משקיעים
בשליחות ,בקהילה .זכיתי לעבוד איתכם שנה
ונתתם לי כל-כך הרבה .זה לא נתפס! לוי
ילד כזה עדין וחמוד.
שד' ינחם אתכם וייתן כוחות לעבור את
הייסורים האחרונים.

"תמשיכו לעזור" .הריקודים בדינר בבית-חב"ד ,בו לא
נכחו השלוחים

צדיק לעולמינו
הילד הטהור שלא זכה לטעום טעם חטא
ומת במיתת נשיקה ,כמו מיתתו של משה
רבינו ע"ה ,זה רק מראה שהוא היה יותר מידי
טוב בשביל העולם הזה וד' רוצה אותו קרוב
אליו! תנחומי למשפחה.
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מבצע פורים:

צעירי-חב"ד נערכים בכל החזיתות
היערכות ל"מבצע פורים" מגיעה השנה לשיא של כל
הזמנים :ב"צעירי-חב"ד" נערכים מזה מספר שבועות
להביא את שמחת הפורים לכלל האוכלוסייה בישראל
• דגש מיוחד הושם על נפגעי טרור ,אסירים וכבדי-
שמיעה
נפגעי טרור .מטה צעירי-חב"ד למען נפגעי הטרור התחיל
בגיוס מתנדבים רבים אשר במהלך חג הפורים יתפרסו בכל רחבי
הארץ ויביאו 'משלוח-מנות' ל 2800-משפחות נפגעי הטרור.
המטה החל להכשיר את המתנדבים לביקורים ,על-מנת להביא
לבני המשפחות שמחת חג אמיתית .הפעילות בשטח תופעל
על-ידי כמאתיים סניפי בתי-חב"ד בארץ שעומדים בקשר קבוע
עם מרבית המשפחות .פעילות דומה תיערך גם בקרב כאלפיים
משפחות חללי צה"ל ,לצד הפעילות ביחידות צה"ל וכוחות
הביטחון לסוגיהם.

השליח בלדיווסטוק

גורש
השליח בלדיווסטוק שברוסיה הרב ישראל סילברשטיין גורש
מרוסיה ל 5-השנים הקרובות לאחר שהצהיר מידע לא מדויק
בטופס הבקשה לקבלת ויזה .דובר השירות הפדרלי ברוסיה
הכחיש קשר פוליטי או דתי על קבלת ההחלטה" :אנחנו לא

מפלים אנשים בשל מוצאם או דתם" ,מסר.
הרב סילברשטיין סימן בטופס בקשת הוויזה כי הוא יפעל
"למטרות חברתיות" ולא ציין כי מדובר גם "בפעילויות דתיות",
מסרו השלטונות ברוסיה.

הרב לאו תוקף
העלאת גויים לישראל

אסירים .בישראל כלואים כ 17,000-אסירים בבתי-כלא ברחבי
הארץ .כמידי שנה ,יגיעו צעירי-חב"ד עד לאחרון האסירים
ויעניקו להם משלוח-מנות אישי ,בשל רגישות הכנסת דברי
מאכל לבתי-כלא והלוגיסטיקה הכרוכה במבצע גדול זה ,נועדו
צוותים של צעירי-חב"ד עם הנהלת שירות בתי-הסוהר וכתבו
"פקודת מבצע" מפורטת למבצע הגדול שיושלם כולו במהלך
חג-הפורים.
כבדי-שמיעה .הפתעת מבצע פורים השנה היא ללא ספק
הפקת התקליטור "הפנטומגילה" – מופע הפנטומימה של
המגילה" .ההפקה שהושקעו בה מאמצים מרובים ,מספרת את
סיפור המגילה באמצעות משחק פנטומימה המתבצע ע"י אחד
מטובי השחקנים בישראל בתחום .והכול תוך כדי שימת דגש
מיוחד על מקצועיות והומור פורימי משובח .היצירה מרשימה
במיוחד ומככבות בה עשרות (!) מסכות התורמות לצבעוניות
והחגיגיות.
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בפריז נערך השבוע הכינוס השנתי של רבני אירופה המאורגן
על-ידי "מרכז רבני אירופה" .בכינוס המרשים ,השתתפו מאות
רבנים מכל רחבי יבשת אירופה ונהנו מעשרות הרצאות ודיונים
הלכתיים מרתקים .בין הנושאים שנדונו בהרצאות :הכנה לחתונה,
טיפול המעשי בחיי הנישואין ,שלימות המשפחה היהודית ,כיצד
נמנע מתחים בין בני הזוג ,התמודדות ההורים אל מול ילדיהם,
חינוך ונישואין ,אם פונדקאית לאור ההלכה ,סודיות רבנים,
ברכת החמה ועוד.
אחד הנאומים המרכזיים בכינוס ,היה של הרב ישראל-מאיר
לאו שהציג נתונים מדהימים מסקר שנערך בארה"ב אודות
מימדי ההתבוללות בעם היהודי" .אני לא משווה שום-דבר
לשואה" ,אמר הרב לאו בהסתייגותו מזילות המושג שעושים בו

מה קורה ›››

החדשות

שימוש" ,אך מדובר בשבר רוחני שטרם מוכר דוגמתו בתולדות
העם היהודי".
רבה של רוסיה ויו"ר ועד הרבנים בחבר-העמים הרב בערל
לאזאר ,המשמש גם כחבר מועצת רבני אירופה ,התייחס לצורך
לקרב ולא להרחיק ,גם במקרים שיש צורך ב"שמאל דוחה" .הוא
אמר כי נושא בירורי יהדות הינו מורכב ביותר ,ואין לעסוק בכך
למי שאינו מוסמך .כמו-כן ,אין לרבנים להתפשר בנושאי גיורים,
במיוחד כשקיים קושי רגשי לאנשים לקבל את עובדת היותם
לא-יהודים.

עופרת לא יצוקה
תושבי אשקלון שחשבו שאחרי המלחמה יהיה להם קצת שקט,
התבדו .מטחי טילים ממשיכים ליפול בעיר והעיר נתונה כבעבר
בלחץ נפשי ובחרדות .מניין הרקטות ופצצות המרגמה שנורו
מאז סוף מבצע "עופרת יצוקה" כבר עבר את ה.70-
ביום ראשון החליט ועד ההורים באשקלון שלא לקיים את
הלימודים בגני-הילדים ,בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות
הביניים .בבתי-הספר של חב"ד בעיר החליטו שלומדים כרגיל
ובמקביל ,מתפללים להפסקת הטילים על העיר.

"המצב הוא בלתי-נסבל בעליל .כל מי שחשב שהמלחמה נגמרה
טועה" ,אמר ל COL-ר' משה וילנקין מאגודת חב"ד באשקלון.
בתוך-כך נמסר ,כי בעקבות הוראת הרבי לכתוב ספר-תורה
לשמירה והצלה ,הוחלט לכתוב ספר-תורה לזכות תושבי העיר
בו יוצע לתושבים לרכוש אותיות בספר-התורה .המבצע יורחב
לכל תושבי הדרום.

ההשתתפות באירוע .בין לבין התנגנו להם ההמנונים האהובים
של ארגון נשי ובנות חב"ד והקרן הארצית ליולדת.

ל"חנוך לנער" יש בית
ישיבת "חנוך לנער" ,המאכלסת בתוכה נערים נושרים מבתים
חב"דיים ,חנכה ביום ראשון מבנה קבע .באירוע נכחו רבנים,
משפיעים ,שלוחים ,עסקנים ואישי-ציבור ,לצד תלמידי הישיבה
והוריהם .הנואם המרכזי היה רבו של כפר-חב"ד הרב מרדכי-

שמואל אשכנזי שדיבר על הצלת הנוער על-ידי מוסד זה .בלטו
בנוכחותם :ראש-העיר צפת אילן שוחט וחבר-הכנסת מאיר
פרוש.

מתכנסים בקליפורניה
כינוס השלוחים לחוף המערבי של ארה"ב נחתם ביום שני,
השבוע .בכינוס השתתפו מעל  100שלוחים מקליפורניה>>> .

למען היולדות
במוצאי שבת-קודש שעבר התגייסה קהילת הנשים החב"דית
לטובת היולדות וביחד עם 'הקרן הארצית ליולדת' תאפשר לעוד
מאות יולדות לנוח גם לאחר הלידה הבאה בבית החלמה .הערב
נערך בגן ה'איצטרובל' בתל-אביב ובו השתתפו מאות נשים .הגב'
שרה זילברשטרום מארגון נשי ובנות חב"ד בירכה את התורמות
והמשתתפות כולן מקרב לב ,על הטיית השכם ליולדות ועל
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הכינוס נערך כמידי שנה על-ידי השליח הראשי הרב שלמה
קונין ובמהלכו נערכו סדנאות מיוחדות ,הרצאות מרתקות
והתוועדויות חסידיות .הכינוס נחתם בתצלום הקבוצתי על רקע
בניין  770בלוס אנג'לס.

הלוט הוסר
והציור נחשף

חלק מקיר ההנצחה לתורמי ונדיבי בית-הכנסת .בהמשך נמכרו
פריטים מהתערוכה של הצייר כשכל ההכנסות קודש לבית
הכנסת.

ורפוא ירפא
משנת תשמ"ח ,מתקיים מדי שנה בחודש אדר כנס לרופאי אנ"ש
בארץ-הקודש .השנה התקיים הכנס בשבת פרשת תרומה בבנין
חמ"ה שבנחלת הר-חב"ד והשתתפו בו  24משפחות של רופאים

במוצאי-שבת שעבר התאספו חברי קהילת "צמח-צדק

ליובאוויטש" במונסי לטקס הסרת הלוט מתמונת-קיר מרהיבה
ומקורית שצייר האמן החסידי ר' מיכאל מוצ'ניק .הציור יהיה

התגובות שלכם

מאנ"ש ,חב"דניקים ומקורבים .נערכו תוכניות מיוחדות לרופאים
ובני משפחותיהם ,התוועדויות וסעודות שבת משותפות כיד-
המלך.

תגובות שהתקבלו באתר במהלך השבוע

גם לילדים ,גם להורים

המטבעות לצדקה שנתנו להם כשליחי מצווה...

כמים לים מכסים

נהניתי מאוד מהמגזין שהולך ומשתפר ,יש לציין.
הילדים מאוד נהנים מהמדור החדש שלהם,
ואודה על האמת גם אני .יישר-כח ל'רפי המספר'
שאותו הכרנו כשבא לספר סיפורי חסידים
בכנס בתלמוד-התורה של בננו והצליח לרתק
את כולם .מומלץ! עכשיו אנחנו יודעים שיש לו
כישרונות נוספים.

כמו תמיד  -כל מה שרואים צריך ללמוד מזה
משהו .אולי מאן-דהו ייקח יוזמה ויחדש את
הקבוצות האלה?

בתשנ"ב ,היתה דומה לשנה זו ,עד חודש אדר
לא היה גשם וכבר חשבו לקנות מים מתורכיה.
בשבת פר' תרומה ד' אד"ר ,הרבי אמר וז"ל (מוגה):
"...ה"ז נעשה באופן דיתרון האור מן החושך,
תוספת ריבוי של שפע רב דגשמי ברכה ,באופן
של תגבורת החיות (ולהעיר מהשייכות לאדר
(שהוא בתקופת גשמים) " -אדר פירושו תוקף
וגבורה ,)"...שנעשה שיטפון של גשמי ברכה אך
ורק למעליותא ,עד שזה מהפך את השיטפונות
שלא למעליותא לשיטפונות דטוב וקדושה (עד
להכנה ד"מלאה הארץ דיעה את ה' כמים לים
מכסים")" .אחרי השיחה הזאת היה כ"כ הרבה
גשם ושיטפונות בארץ שהיו צריכים לפתוח את
הסכר של הכינרת...

רגעי הילדות בצפת
ילדות צפתית היא ילדות מיוחדת .עוד לפני
שפרסמו עליה ש"שם מגדלים ילדים חסידיים"
 היא הייתה קהילה כזאת .קהילה יחידה בארץשנבנתה על שלוחים ,חסידים ואנשי מעשה.
שליח מיוחד ,רב תקיף וחסידי כאחד ומשפיעים
לרוב.
וכעת ,עם פרסום המראות המיוחדים הללו עולות
וצפות בי רגעי הילדות הטובים של ה"כיכר",
ו"ליד הדואר" ,מושגים שרק אחיי הצפתיים יבינו.
כמה טוב להיזכר באותו הלילה ששרנו לקבוצה
שנסעה לרבי ,האוטובוס האדום של אגד דאז,
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(תגובה לכתבה על היחס המיוחד שנתן הרבי
לקבוצת הרב צייטלין)

מפעל אדיר
המפעל של ישיבת "חנוך לנער" הוא מפעל
אדיר וכל קהילה חב"דית צריכה לפתוח בית חם
לילדיה ולקלוט אותם ולטפח אותם כמו שעושים
ב"חנוך לנער" .הישיבה אינה קולטת נושרים,
אלא נערים שמתקשים מסיבות מגוונות להיקלט
במסגרות ישיבתיות אחרות .בטוחני שחלק
מתלמידי הישיבה הנ"ל באבחון אינטליגנציה
יתבררו כמחוננים עם לקוי למידה או קושי
סביבתי אחר והמקום הוא בבחינת הצלת נפשות,
יישר כוח גדול לעושים במלאכה הקדושה הנ"ל.
(תגובה לדיווח על חנוכת-הבית
ל"חנוך לנער")

(תגובה לתמונות
מההצפות בכפר-חב"ד)

מעוניינים להגיב?
שלחו מכתב לת.ד ,837 .כפר-חב"ד

היכל
ליובאוויטש

למהדרין

מן המהדרין

03-9721999

ראשון לציון

ניתן להשיג
מוצרי עוף ,הודו ,בקר ,כבש ונקניקים
מוצרי סויה זוגלובק )העדה החרדית(
ירקות קפואים )הרב לנדאו(
בצקים )העדה החרדית(
דגים )בהכשרים מהודרים(

להזמנות:

רב קווי 03-9521649
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הרצל קוסאשוילי

אני מאשים

המלך אחשוורוש במונולוג אישי מגינת הביתן

פורים באמת שמח לכם יהודים יקרים!
תראו ותפנימו מה שאתם כתבתם עליי במגילה
"בְׁשנַת ָׁשלוֹׁש ְל ָמ ְלכוֹ ָע ָשׂה ִמְׁש ֶּתה ְל ָכל
שלכםִּ :
וּמ ַדי ַה ַּפ ְר ְּת ִמים וְ ָשׂ ֵרי
ֲב ָדיו ֵחיל ָּפ ַרס ָ
ָשׂ ָריו ַוע ָ
עושר ְּכבוֹד
ֶׁ
ַה ְּמ ִדינוֹת ְל ָפנָיוְַ ּ .ה ְראותוֶֹ ,את
דוּלתוֹ י ִָמים ַר ִּבים,
וְאת י ְָקר ִּת ְפ ֶא ֶרת ְּג ָּ
ַמ ְלכוּתוֹ ֶ
וּב ְמלוֹאת ַה ּי ִָמים
ְׁשמוֹנִ ים ו ְּמ ַאת יוֹםִ .
ָה ֵא ֶּלהָ ,ע ָשׂה ַה ֶּמ ֶל ְך ְל ָכל ָה ָעם
וְעד
ירה ְל ִמ ּגָדוֹל ַ
ּשן ַה ִּב ָ
ַה ִּנ ְמ ְצ ִאים ְּבׁשו ַׁ
ָק ָטן ִמְׁש ֶּתה ִׁש ְב ַעת י ִָמים ַּב ֲח ַצרִּ ,ג ּנַת
יתן ַה ֶּמ ֶל ְך"...
ִּב ַ

בכלל ,מה הקטע שלכם עם המחתרתיות
והסודיות? כל הזמן עסוקים בתככים ומזימות...
"ויבוא המן ...ויצא מרדכי" "ויבוא המן ...ויצא
מרדכי" ,מרדכי ובן המדתא האגגי הזה משחקים
לי בחתול ועכבר ושנתי טרופה ונודדת.
אגב מרדכי ,מאיפה הבאתם את הסוכן מוסד

אתם כל-כך אוהבים להתרפק ולהתהולל על
ההיסטוריה שלכם.
אז אם כבר נגענו בזה ,תראו לי מלך אחד
בתולדות האנושות שמחליט ברגע אחד של
קהות וערפול חושים לפרגן לכמעט חצי מכדור
הארץ משתה ראוותני .לא איזה בורקס יבש
וקולה ממוחזרת ,אנחנו מדברים פה על סדר
גודל של כל השמחות שידעתם במהלך חמש
השנים החולפות והבאות עליכם ותאמינו לי
שעוד יישאר לכם עודף.
לא יודע למה זה מגיע לי ,בחודשים ספורים
בלבד ,החרבתם לי ממלכה מפוארת וערערתם
את ישיבתי היציבה .אפשר לחשוב מה קרה? אז
ניסו להתנכל אליכם קצת ...מה אתם לוקחים
הכול ברצינות?
היה לכם רע על מטות זהב וכסף שהתחלתם
לחתור תחתיי בערמומיות?
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מישהו מוכן להסביר לי את מרחץ הדמים
הזה? מאיפה הבאתם את התגובה חסרת
הפרופורציות הזאת? זה באמת היה נחוץ כל
ה"מכת הרג חרב ואבדן?" אתם נורמאלים?
לתלות ככה עשרות-אלפי אנשים ברחובות ועל
העצים כמו כביסה לייבוש?! מה רע
באיזה פיקניק חינני כפי שנוהגים
החברים הציונים שלכם?
ואל תגידו לי שהכיבוש לא משחית,
רק נותנים לכם אצבע ואתם מושכים
עד חצי המלכות ...לוקחים לי את
החותמת ומפיצים את הפשקווילים
המשובשים שלכם לכל עבר.
יריות שמחה ,צהלה ונפצים ,אתם
השתגעתם?

כן ,מה שאתם שומעים ורואים ,אני,
המלך הפרסי (!) אחשורוש ,מחליט
לפנק את נתיניי במאה עשרים
ושבע מדינות שתחת חסותי באכול
כפי יכולתך ...אחר-כך עוד תגידו
"פרסים קמצנים" ,מתאים לכם...
אתם ,היהודים ,יודעים לעשות
צחוק מכל דבר ,בפרט מטרגדיות
של אחרים ...כפויי-טובה כמוכם לא
ראיתי ,בחיי .כל מה שרק יתנו לכם
ובסוף עוד תתלו אותי על עץ גבוה
חמישים אמה ,למה חמישים אמה,
למה? תאמינו לי שגם בגובה של עשר אמות
אפשר לשבור מפרקת ,אפילו לג'ירפה.

בר-אילן בירושלים...

אפילו יום אחד של חסד לא נתתם
לי ,כל הזמן הפגנות" ,וייקהלו
היהודים"" ,גם ביום ההוא נקהלו
היהודים" ,מה אתם מתקהלים כל-
כך הרבה ועוד בקבוצות כאלה
גדולות?
הזה? כמה שפות שהוא יודע ,ערבב אותי לגמרי.
משחק-אותה מסכן עם שק קרוע וסחבות
ובינתיים מסית את כל הממלכה נגדי ,עקשן
כמו שור ,לא כורע ולא משתחווה ,דיסקרטי
כמו כספת בצורה" ,כי מרדכי ציווה עליה אשר
לא תגיד "...ראיתי ,ראיתי שזה כתוב במגילה
שלכם.
ואסתר הזאת ...מאוד דומה לדוד שלה ,אם יש
מי שיישמה את האמירה "בעל משלם כל חייו
משכנתא ומה שקנתה - "...זו אסתר .בהתחלה,
צנועה וחסודה ,אינה זקוקה לדבר ,מתרחקת
ממותרות ואומרת על כל דבר שניתן לה ,תודה.
אבל אחרי הנישואין זה כבר סיפור אחר ...יינתן
לי ,ותינתן לי ...בקשתי ,שאלתי והכול במסגרת
"עד חצי המלכות"...
אני כבר לא מדבר על חוסר התרבות הבסיסית
שלכם ,בלי בושה משליכים פסולת ברחוב
הומה אדם על ראשי האחשתרנים והרמכים
בעיצומה של תהלוכה ממלכתית מכובדת .עד
היום לא למדתם איך להתנהג ...כן ,אני יודע
שגם היום אתם עושים את אותו הדבר בצומת

עם כל הכבוד שיש לי אליכם ,הפעם הגזמתם
עם השמחה-לאיד ,רק הרחתם את ריח הקרב
והניצחון וכבר אתם חוגגים .ולא סתם ,יומיים
שלמים שאתם רוקדים על הדם!
אוף ,כואב לי הראש מכם ...תצחקו ,לבריאות.
אני יודע ששעשגז ותרש שמות מבדרים משהו.
וכן ,אני גם מבין שכעסתם קצת על המן ,יועצי
הבכיר לענייני יהודים .בינינו ,הוא טיפש גמור
והסירחון שנודף ממנו משכר יותר מהאלכוהול
שהרקתי לקרבי בחודש האחרון ...אבל ראיתם
גם ככה שהשידעך שלו עם זרש ,לא בדיוק
עלה יפה (לא שוושתי הייתה כליל השלמות).
אז אתם רואים שהוא ממילא סובל עד לשד
עצמותיו וככה משפילים אותו? מאלף סוסים
עשיתם ממנו ובסוף תליתם אותו ואת משפחתו
ביום אחד?! אין לכם איזה איסור בתורה שאומר
"אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד?"
העיקר שבסוף ארגנתם לעצמם "ונוח
מאויביהם "...מה אני אגיד לכם ,אתם ממש
טובים בלטאטא את הלכלוך שלכם אל מתחת
לשטיח...הפרסי.

גנזך הספרייה הרב שלום-בער לוין

נכתב ונחתם

סיפורי המגילות העתיקות השוכנות בספריית
'אגודת-חסידי-חב"ד' בניו-יורק

בגנזך הספריה נמצאת המגילה שנכתבה על-ידי כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע .בנוסף למגילה זו,
יש בגנזך הספריה עוד מספר מגילות-אסתר עתיקות; ביניהם חמש מגילות שקנה כ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ נ"ע ,מאת האספן הביבליוגרף המפורסם שמואל וינער
על-פי השוואה בין נוסח ה"אילן" הזה שבכת"י ובין
נוסח ה"אילן" הנדפס ,נראה כי :א) כתב-יד זה חסר
בתחילתו ובסופו .ב) הנוסח בכתב-היד שונה מנוסח
הנדפס.
על הקלף יש מדבקה שרשום עליה בכתי"ק אדמו"ר
מוהריי"צ נ"ע:
האילן הזה בא בירושה למר רובינשטיין מק"ג
[מקעניגסברג] מאבי אבי זקנו ז"ל יותר על מאה

גלגולי המגילות
היה זה בחודש כסלו תרפ"ה ,כחצי שנה אחרי שכ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע התיישב בלנינגרד ,שם גר
ועבד שמואל וינער ,שהיה לו אוסף גדול וחשוב .זה
האחרון רצה לצאת את רוסיה ולנסוע אל בנו בצרפת.
הממשל הקומוניסטי לא הרשה לו לקחת איתו את
האוסף שלו ,ולכן הוא החליט למכרו לרבי הקודם.
הרבי הקודם קנה מאתו את האוסף היקר שלו ,שהיו
בו כחמשת-אלפים ספרים יקרי-ערך ,כמסופר בספר
"ספריית ליובאוויטש" (עמ' צ ועמ' קכה) .באוסף
הזה ,שהרבי הקודם קנה ממנו ,היו גם חמשה מגילות
עתיקות.
לא זו בלבד ,שהרבי קנה אצלו את המגילות האלו,
הוא גם בירר אצלו תחילה את תולדותיה של כל
מגילה ,ורשם בעצמו את כל הפרטים בכתב-יד קדשו,
על-גבי מדבקה מיוחדת שהדביק על המגילה:

ד) מגילה זו ,ה[יא מאוסף] "אוצר וינער" [ ]...אחר
הפרעות ר"ל בוי[טבסק] שהתגלגלה ברחוב .תרפ"ה
ליענינגרד.
ה) מגלה זו ,היא מאוסף "אוצר וינער" שהשיגה
במסעו בשנת תרמ"ח ,וחשבה לעתיקת ימים .תרפ"ה
ליענינגרד.

ושלשים שנים מקודם ,והביא לי ב[]...

• • •

גם "אילן הגדול" הנדפס נמצא בספריה ,בארבע
הוצאות:

יחד עם מגילות-אסתר הנזכרות ,מונחת עוד מגילה
עתיקה כתובה על קלף ,חיבור "אילן הגדול" של רבי
מאיר פאפירש ,ציור סדר השתלשלות עפ"י כתבי
האריז"ל ,מעוטר בציורים .גדלה  X 230 29ס"מ.

א) ההוצאה הראשונה שנדפסה בווארשא תרכ"ה,
עם הסכמת הרב ישעי' מושקאט ,רב בפראג-ווארשא.
גם היא בצורת מגילה נדפסת .גודלה X 350 20
ס"מ.

באמצעה רשום באותיות גדולות :עד כאן מהר"י
זלמ"ה ,ירושלים.

ב) ההוצאה השניה שנדפסה בווארשא תרנ"ג .על-
פי ההוצאה הראשונה וע"פ כת"י ,ע"י הרב אהרן-
מאיר אלטשולער ממאהליב .בצורת קונטרס בן טו
דפים ,ונדפס רק בצד אחד של הדף .בתחילה נוספו
דברי המו"ל ,והודעה ואזהרה על הרחקת הגשמיות
הנראה במשלים.

א) [מגילה זו ,היא מאוסף] "אוצר וינער" אשר השיג
מאביו של אחד הקנטוניסטים דעיר באריסוב ,שמת
בעיר סמרא מרוב יסורים בכפית הדת בשנת תרי"ג.
לידו באה בשנת תרל"ט.

ג) נ.י .חש"ד .צילום דפוס ווארשא תרנ"ג ,נדפסה
בצורת מגילה .בהשמטת קטעים מדברי המו"ל הנ"ל.

ב) מגילה זו ,היא [מאוסף] "אוצר וינער"  ...בהיותו
ילד ,קיבל [מגלה] זו מאחד הזקנים [ ]...במלחמת
הצרפתי .תרפ"ה ליענינגרד.

בתחילתו דברי המו"ל ה"ר שלמה גבריאל מרגליות,
והסכמות משנת תרפ"ח ,מאת הרבנים הראי"ה קוק
והרי"ח זוננפלד ,לספרי אביו של המו"ל.

ג) מגילה זו ,היא מאוסף "אוצר וינער" שהשיגה
בגניזה בשנת תרמ"ט בעיר באברוייסק .תרפ"ה
ליענינגרד.

ד) ירושלים חש"ד .צילום מוגדל של הוצאות
ווארשא תרנ"ג .ונוספה בתחילתו הקדמת המו"ל הרב
מרדכי עטייה .נדפס בצורת קונטרס בן טז עמודים.
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פתוח במוצ"ש

איך מכי
לרגל חג-הפורים יצא צלמינו
למאפיית
שיינר
ברלה
אוזני-המן הגדולה בישראל
מאפיית אנג'ל בבית-שמש
• הוא תיעד את הכנת האוזניים
הפופולאריים שלב-אחר-שלב
כתבה מצולמת
צילומים :ברלה שיינר
קבוצה נוספת של עובדים ,מקבלת את עיגולי
הבצק המרוחים במילויים השונים ויוצרים ידנית
צורה של משולש ,המוכר לנו בשם "אוזני-המן"

6

לוקחים את מאות האוזניים הממולאים ,מניחים
אותם במגשים של עגלות האפייה השחורות -

7
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ינים אוזני-המן?
כולם עמדו מוכנים עם הסינרים,
השולחנות היו נקיים ואז נכנס אחד
העובדים עם קערת הבצק הגדולה
ואז ניתן האות :יוצאים לדרך
אחד העובדים לוקח את גושי הבצק
ומכניס אותם לתוך מכונה מיוחדת

2

1
3

זו מייצרת מהבצק עיגולים דקיקים –
היוצרים את השלב הראשון של האוזן.

קבוצת עובדים מקבלת לידיהם מגש עם עיגולי
הבצק ומזליפים אותם במילוי שוקולד ,פרג,
אגוזים ,תמרים וטעמים נוספים
קבוצת עובדים מקבלת לידיהם מגש עם עיגולי
הבצק ומזליפים אותם במילוי שוקולד ,פרג,
אגוזים ,תמרים וטעמים נוספים

5
4
לאחר דקות מספר ,יוצאים האוזניים הריחניים
והפריכים ,ומשם – היישר אל עמך בית-ישראל,
הממתינים למאכל היהודי המסורתי
ומכניסים אותם ליישר לתנור האפייה

8

9
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"ויכתוב מרדכי את דברי הימים האלה" :הרב מרדכ

לפני אמירת "בלילה ההוא",
עצם כ"ק אד"ש את עיניו הק'
"דממה .כ"ק אד"ש נכנס לזאל כשבידיו הסידור ומגילת אסתר עטופה במכסה מכסף .הקהל שר 'ויהי בימי אחשוורוש'
במלוא העוצמה ,אך תוך שניות נשתרר שוב שקט" • מגזין  COLמתכבד להגיש יומן בפרסום ראשון מפורים תשמ"ו שנכתב
על-ידי הרב מרדכי מישולובין ,כיום ראש-ישיבת 'תומכי-תמימים' בביתר-עלית • מתוך התשורה שתחולק בבר-המצווה של
הת' מנחם-מענדל אזימאוו • ויכתב בספר דברי הימים
של הזאל היו סגורות ,אך לקראת השיחה פתחו
יום שני י"ג אדר ב',
את הדלתות ,מי שעמד למעלה יכל לראות
תענית אסתר
את כ"ק אד"ש בעת השיחה .היות ולא כולם
 :10:05כ"ק אד"ש הגיע מביתו וכעבור כמה יכולים להיכנס למקום כה קטן ,ע"כ נאלצו כל
דקות נכנס לזאל לאמירת סליחות ולקריה"ת ,הקהל הרחב (שרובו אורחים מבחוץ) לשבת על
הספסלים בזאל למטה.
כ"ק אד"ש קיבל 'עליה'.
היום כמובן לא זכו כל מניחי הקופות  -שכ"ק
אד"ש יתן מטבעות לכל קופה כי כ"ק אד"ש
התפלל למעלה ...השיחה הייתה קצרה יחסית
כשלוש דקות וארבעים שניות ,אחר השיחה
חילק דולרים לכל הקהל ע"י הטנקיסטים.

 :3:20כ"ק אד"ש נכנס לתפילת מנחה .בניגוד
לימי צום בשנים עברו ,בהם כ"ק אד"ש היה
יורד למנחה בזאל למטה ,הרי שהיום נשאר
להתפלל בזאל למעלה .ועד המסדר עבד קשה
לפני תפילת מנחה כדי שלא יהיה לחץ בפנים,
כדוגמת יוכ"פ וכדו' .ואכן ,מסביבו של כ"ק
אד"ש היה חלל ריק אם-כי היו דחיפות בין אנ"ש
והת' במקום עומדם .העיקר שמקומו של כ"ק
אד"ש היה ריק ורוב הקהל נשאר להתפלל בזאל
הגדול למטה ,כרגיל בימי צום הזאל עמוס .אחרי
תפילת המנחה [בה כ"ק אד"ש קיבל מפטיר,
כולם שמעו  -למעלה] ,כנהוג בימי צום ,אומר
כ"ק אד"ש "דברי כיבושין".

הגבאי הכריז על מעריב בשעה  .6:45בינתיים
ועד המסדר נעל את כל הדלתות של הזאל
למעלה( ,ששם כנראה תהי' גם קריאת המגילה),
ועמדו בפנים לפרק את כל ארונות הספרים
ולהוציא את הדברים המיותרים כדי שיהיה
מקום לעמוד ולשמוע וגם לראות?! מי שזוכר,
גם בעיו"כ לפני שכ"ק אד"ש נותן את ברכתו
להת' ,דואגים המסדרים לפרק את הכל ,אלא
שהיום אין זכויות -קדימה למבוגרים יותר ,אלא,
כל הדוחף זוכה .כמו"כ עשו כמין ח' בשולחנות זז ומתקדם והשעה כבר  6:40ואין כמעט אוויר
וקשרו אותם בשרשראות של ברזל ,דחיפות לנשימה .מה יהיה? גם החלונות אטומים ע"י
הקהל מפעילות לחץ כבד על השולחנות וכמובן האנשים.
שהמטרה היא שיהיה חלל ריק מסביבו של כ"ק  :6:45ש ...ש ...דממה באולם .כ"ק אד"ש נכנס
אד"ש.
לזאל כשבידיו הסידור ומגילת אסתר עטופה
לקראת השעה  6:20נהרו ההמונים וצבאו על במכסה מכסף ,הקהל שר "ויהי בימי אחשוורוש",
הדלתות .לאחר כ 10-דק' ,בשעה  6:30נפתחו במלוא העוצמה אך תוך שניות נשתרר שוב
הדלתות וכל אחד דאג לתפוס עמדה טובה שקט .התחילו מעריב ,חזן התפילה הוא זאב כץ.
ממנה יוכל לצפות ...אילולי יוזמתו של א' מהת' המנגינה רגילה .אחרי התפילה ,התחדשו שוב
להתחיל לשיר שיר לכ' פורים ,היה נראה שזה הדחיפות ,אך הדפיקות על הבימה של הגבאי,
ערב תשעה-באב ,כמובן שתוך-כדי דחיפות לאות שקט ולסימן ש'אט''-אט' מתחילים לקרוא
נשברו השרשראות שאחזו את השולחנות את המגילה ,הופסקו הדפיקות וכולם ממתינים
ולאט-לאט הח' הצטמצמה ...המזכיר גרונר בדריכות לשמוע את המגילה.

גם היום ,בסוף התפילה אמר כ"ק אד"ש
למזכיר הרב גרונר כמה מילים ...ואח"כ לייבל
סידר את הסטנדר עם הרמקול במקום שעמד
בד"כ הרב חודוקוב .כ"ק אד"ש עמד עם הפנים
לכיוון הקהל ואמנם בתפילת המנחה הדלתות ביקש מהקהל לזוז אחורנית וכך הוי .השעון
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כ"ק אד"ש הניח את הסידור ע"ג הסטנדר,

כי מישולבין ביומן מפורט מפורים תשמ"ו אצל הרבי
ובשתי ידיו נענע קצת את המכסה והוציא משם
את המגילה .רוחבו של הסטנדר גדול מאוד,
וכ"ק אד"ש עומד כשפניו מול הקיר [בניגוד
לקריאת התורה שכ"ק אד"ש עומד בצד כשפניו
מול הקהל] .למזכירים יש מגילות פרטיות.
הבעל-קורא הוא הרב שוסטרמן הבעל-קורא
הקבוע ב.770 -
לפני אמירתו "בלילה ההוא" ,עצם כ"ק אד"ש
את עיניו ,ואח"כ התחיל הבעל-קורא לקרוא
את המשך המגילה ,וכמובן ע"פ הדין  -בטון
גבוה יותר .מעט מהילדים ששהו למעלה דאגו
להסריח את הזאל ע"י הפצצות ,לא נורא! זה לא
הורגש כ"כ ,כיון שבין כך היה מסריח ,ושרגא
בטיהרא מאי אהני?!  -אחר גמר קריאת המגילה
אמר כ"ק אד"ש את ברכת "האל המושיע" בחדא
מחתא עם גלילת המגילה.
 :7:40נגמרה קריאת המגילה .טרם יציאתו של
כ"ק אד"ש מהזאל ,עודד חזק בידו הק' את שירת
הקהל "ויהי בימי אחשוורוש" ,וכמובן שהקהל
החל לרקוד .השמחה הייתה גדולה ממש כמו
"פארבריינגען" .אח"כ הקהל התפזר לביתו
לאכול ,אחרי ששמע את הכרזתו של הגבאי
פינסון על שחרית מחר בשעה .10:00
 :7:50כ"ק אד"ש נסע לביתו כשמעודד חזק את
השירה.

הזאל .בשעות הקטנות של הלילה הציבו על
השדרה של איסטערן-פארקוויי -מול  ,770את
טנק  -המבצעים החדש של צוות נחשון  -ניידות
חב"ד ועליו שלט" :טנק זה מצטרף אל ניידות
חב"ד באה"ק" .המטרה שהעמידו את הטנק  :5:16כ"ק אד"ש נסע לביתו וחזר כעבור חצי
הוא שכ"ק אד"ש יראה את זה בבוקרו של יום שעה בערך.
המחרת .ביחד עם זה עומדים עוד  4טנקים של
צא"ח בהיכון לקראת יום המחר .את הטנקים  :6:45כ"ק אד"ש נכנס לתפילת "מעריב" בזאל
האלה שוכרים כל יום שישי למבצעים וכן בכל למעלה בנוכחות קהל מצומצם מאוד .כולם
עדיין בסעודת פורים ,חזן התפילה הוא הרב
יומא דפגרא כמו פורים וכדו'.
חודוקוב(-יא"צ).
ליהודים הייתה "אורה" ( -זו תורה) "שמחה"
( -זה יו"ט) "ששון" ( -זו מילה) "ויקר" (אלו הקהל עוסק בהכנות לקראת ההתוועדות
שתתקיים בשעה .9:30
תפילין) כן תהיה לנו!
 :9:30כ"ק אד"ש נכנס להתוועדות כשהקהל
שר באופן מרקיע שחקים את "ויהי בימי"...
מאחורי כ"ק אד"ש יושבים להם זקנים ומכובדים,
בניהם הרב גרוסמן ממגדל-העמק שהגיע
לארה"ב למטרותיו ,כמו-כן נוכח גם הרב בנימין
גורודצקי שליט"א ,כזכור הנ"ל חלה לפני כמה
שבועות ,אך מצבו הוטב ,שמעתי שקשה עליו
הדיבור ,הוא אכן נראה חלש מאוד ואף השתנה
קצת ואכן באמצע ההתוועדות הוא יצא.
 :3:18כ"ק אד"ש נכנס לזאל למעלה לתפילת
מנחה 3 .מנינים בערך נכחו בזאל ,כי רוב הת'
היו בשעת מעשה עדיין במבצעים ,אחר התפילה
עודד אד"ש בידו הק' את שירת הקהל.

יום שלישי ,י"ד אדר ב'

פורים

מפה לאוזן התגנבה השמועה שהרב יואל כהן
יתוועד הלילה רק לחברי הקבוצה ,כמובן שזה  :10:00כ"ק אד"ש הגיע מביתו ,כעבור כ 10 -דק'
בתנאי שישמר בסודיות ...לציין שהרבה מעבר נכנס לזאל למעלה עטוף בטלית ועטור בתפילין
לצפוי ידעו מזה אך שמרו זאת בסוד.
ובידיו הסידור והמגילה ,חזן התפילה היה דוד
פרידמן .הזאל מסודר כמו ביום האתמול אך
אין לחץ גדול של קהל .עטופי הטליתות תפסו
את המקומות הקדמיים כי הת' התוועדו אתמול
עד מאוחר ובמילא הגיעו ממש ב 10:00-ונותרו
במקומות האחרים ,אך הפעם כולם רואים שיש
פירמידות .התפילה נסתיימה די מהר וכעבור
חצי שעה אחזו כבר בקריאת המגילה.

תוכן ההתוועדות שודר ואף יעלה ע"ג הכתב
ובמילא א"צ לכתוב את זה ע"ג הדף ,רק אציין
שהיו המון אורחים ובמילא היה עמוס מאוד.
בניגון שייבנה בית-המקדש ,כ"ק אד"ש הגביר
את השירה ע"י תנועותיו בשתי ידיו הק' .כמו"כ
מחא כפיים וכמובן שכל הקהל הצטרף והיה
ממש שמחה וששון .כ"ק אד"ש הורה לכמה
מהאורחים שיגידו לחיים.
טרם צאת כ"ק אדמו"ר שרו "כי בשמחה"
וכ"ק אד"ש הורה בידיו הק' להגברת השירה.
ההתוועדות נגמרה בשעה  4 .1:30שעות,
יחסית להתוועדויות השנה בימי החול מדובר
בהתוועדות ארוכה.

 :11:30נגמרה התפילה ,כ"ק אד"ש שב
לחדרו.
הת' ואנ"ש יוצאים למבצעים ושכונת קראון-
הרב כהן דיבר על משמעותו של "פורים"
הייטס צהלה ושמחה!
עפ"י תורת החסידות שאינו עניין להשתוללות,
זה ראוי לעשות "בבית מרזח" ...הוא דיבר על כרגיל בכל שנה ,נותן כ"ק אד"ש משלוח-מנות
המשמעות של ה"מסירות-נפש" שהייתה אז לכהן ,לוי וישראל .כמו"כ גם השנה ,הכהן:
וכפי שמתבארת ע"פ החסידות שכח הגילוי לזה מאטלין .הלוי :הרב שמואל-דוד רייטשיק.
ישראל :געלערנטער מחנות הכובעים .כמו"כ
נמצא בכח ה"יחידה" שבנפש".
נתן כ"ק אד"ש גם למזכיר הרב חודוקוב .הנ"ל
לא אאריך בכ"ז כי הדברים מובאים באריכות
חילק מהמשקה ,בין התמימים.
 :1:35כ"ק אד"ש נסע לביתו ,כשהקהל שר
רבה בספרי החסידות ובשיחותיו הק' של כ"ק
וכ"ק אד"ש מסמן בידו להגברת השירה.
אד"ש .ההתוועדות נמשכה עד  3:30התחילה  :1:30כ"ק אד"ש נסע לביתו.
עם קהל גדול אך לאט-לאט התמ' עזבו את  :2:30חזר ל.770 -
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לא רק זמר :איך גרם שיר אחד של פריד למהפך בחייו של חילוני ממגדל?
פריד שהייתה בגוש-קטיף .גם השעה המאוחרת בה
חזרו לביתם לא הצליחה להרוס להם את ההנאה
מהמופע.
"אתה לא יודע מה פריד עושה לאנשים ...ואני
מדבר על אנשים לא-דתיים .בהתחלה הייתי סוחב
את כל החבר'ה להופעות שלו ,לא ויתרתי .המון
אנשים מתחברים בעזרת המוזיקה לעניינם של
תורה ומצוות ,אי-אפשר לדעת מה הופעה של פריד
גורמת לאנשים רחוקים שמרגישים דרך השירים
והקרבה האישית שנוצרת ,את הקרבה להקב"ה".
מסתבר שאהדתו לזמר האלמוני כבשה את חבריו
של קמושר" .הם מתקשרים אלי ושואלים אותי" ,נו?
מתי הוא כבר מגיע לארץ?" הם שוכחים ,או אולי
בעצם מעדיפים לשכוח שהוא לא גר בארץ"...

אברהם יגל

ויקרב...

השפיע על חייו .פריד עם קמושר במהלך ביקור שעשה בישראל
יש כאלה שמוזיקה חסידית מקפיצה אותם ,ישנם
אחרים ששירים מציפים אותם זיכרונות ויש אחד
ששיר של אברהם פריד שינה את חייו .תכירו את
ר' שלומי קמושר מהמושבה מגדל שבצפון הארץ.
שלומי ,יהודי חם ונעים-שיחה ,צלם במקצועו.
כשהוא שומע את שיריו של מי שמכונה "גדול הזמר
החסידי" ,הזיכרונות עולים ומחזירים אותו במהירות
 12שנה לאחור .הזיכרונות עצמם מחולקים לשניים,
אלו של לפני הפעם הראשונה בה שמע את פריד
ואלו שאחרי...
ר' שלומי ,בן למשפחת לויים וחובב מוזיקה
מושבע ,נקלע לאחת הפעילויות בבית-חב"ד במקום
מגוריו .ברקע התנגנה לה מנגינה קסומה והוא קפא
על מקומו .כך ,בהאזנה מרוכזת נשאר מרותק למשך
מספר דקות .השיר שברקע ,כך למד שלומי אחר-
כך ,הוא של זמר חסידי בשם אברם פריד.

מאז ,בהדרגה ,השתנו חייו מן הקצה אל הקצה.
"אני לא ממש זוכר מתי בדיוק שמעתי את השיר של
פריד ,כנראה שזה היה באחד הפעמים בהם באתי
לצלם אירוע בבית-חב"ד" ,הוא מספר .כששמעתי
את השיר הוא כבש אותי .זה היה שיר עם רגש
ועוצמה אדירה ,עם מטען רוחני שהתפוצץ לי
באוזן ,ביצוע מדהים וקול שלא שמעתי מעולם ,זה
זעזע אותי".
אט-אט החל שלומי ,בעקבות השירים ,לפקוד
את בית-חב"ד בתדירות הולכת וגוברת ולהשתתף
בשיעורים ובתפילות .לשמוע שיר של פריד היה
בשבילו כמים קרים על נפש עייפה ו"חיזוק רוחני"
כמעט כמו שיעור-תורה.
אחרי ההאזנה לדיסקים ,באו ההופעות .באחד
מימי השבוע ,בשעת צהריים ,יצאו מחיפה בני
הזוג קמושר ,לצפות לראשונה בהופעה של אברהם

לאחרונה הקליט פריד את "רק תפילה" – שיר לא-
דתי במקור ,שהופיע בעבר תחת השם "כשהשמש
תעבור עלי" .השיר עם מילים המביעות כמיהה
לגאולה חובר ע"י זמר ישראלי מפורסם לפני
למעלה משני עשורים .מאז ,הטלפון של קמושר לא
מפסיק לצלצל" .מתקשרים אלי חברים ואומרים לי:
"שלומי ,שמעתי עכשיו את החבר שלך ברדיו" .היום
ברוך ד' אני לא מאזין לרדיו מהסוג בו משמיעים
את השיר ,אבל לפי כמות הטלפונים שאני מקבל,
הבנתי שמשמיעים אותו שם הרבה מאוד".

הטלפון שחיזק
ר' שלומי קמושר נולד במושבה מגדל לפני 48
שנים ,להורים ילידי המושבה שנוסדה בשנת ה'תר"ע
ומונה כיום כ 450-משפחות .כמו כל 'מגדליסט' טוב
הוא למד בבית-הספר היסודי המקומי עד כיתה ז',
משם עבר להמשך לימודיו בקיבוץ כנרת הסמוך.
לאחר שסיים תיכון בטבריה התגייס שלומי ל"חיל
החימוש" ושירת ברמת-הגולן ,אחרי הצבא הוא חזר
למגדל .לפני  25שנים הוא שמע על החב"דניקים
שהגיעו לגור במושבה ,הלוא הם השלוחים הרב
שמואל ובת-שבע גרוזמן העושים במקום גדולות
ונצורות .הקשר איתם היה בתחילה בסיסי ,עד
שהוא הוזמן ,כצלם המושבה ,לצלם את אירועי
הבית-חב"ד ,שם כאמור שמע לראשונה את פריד.
לפריד ולקמושר ,מסתבר ,יש קשר אישי מיוחד
ולבבי .קשר זה מחזק וסולל את דרכו של שלומי
לא רק לתורה-ומצוות אלא גם מקרב אותו לרבי
נשיא-דורנו.
לפני כ 3-שנים נפל גל ,בנו השני של ר' שלומי,
מגג מקלט בגובה של  4קומות .מדובר בנפילה
על הראש והמשמעות ,למי שלא מבין – הייתה
קריטית .הרופאים היו פסימיים ולהורים נותר רק
להתפלל ולחכות לנס.

חייו של שלומי קמושר ,צלם-אמן ממגדל ,היו שגרתיים עד לרגע בו האזין לשיר אח
תורה ומצוות בהדרגה ,כששיריו של פריד משמשים כהשראה • ומי היה האורח-כבו
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מאת מנדי ריזל

"התקשרנו מיד לשליחה ,הרבנית בת-שבע גרוזמן
וביקשנו ממנה שתעביר לבעלה הרב שמואל גרוזמן
שהיה באותה עת בכינוס-השלוחים,שיתפלל אצל
הרבי ועם השלוחים של הרבי על הילד .ציפינו לנס,
היינו בטוחים שהקב"ה יעזור וישמע לתפילותיהם
של שלוחי הרבי ולתפילותינו ...מספר ימים לאחר-
מכן גל כבר סעד עם חבריו בפיצרייה בבית-
הרפואה!".
עבור שלומי הייתה זו דחיפה עצומה הלאה.
"כשאתה מקושר לרבי ,הדברים זזים .זה מאוד-מאוד
עוזר ,ואין ספק שכולנו התעוררנו מכך ,גם הילדים
שלנו" .כששומעים את שלומי מדבר על המקרה,
קשה שלא להתייחס לסלנג החב"די – בית-רפואה -
בו הוא מרבה להשתמש כשהוא מספר על שאירע.
באותם ימים קשים ,קיבל שלומי שיחת טלפון
מפתיעה .לא טעיתם ,אברהם פריד היה מצידו השני
של הקו ,שלומי היה מופתע לחלוטין" .אתה לא יודע
מה זה עשה לי כשפריד התקשר ...מה לו ולי? הוא
הרי עסוק מאוד ,אין לו דקה אחת פנויה ולמרות
זאת – הוא מפנה מזמנו היקר כל-כך ומתקשר
לשאול בשלומנו ,לא האמנתי .זה היה ממש במקום,
זה עודד וחיזק אותי .הטלפון בעצם נתן לי זווית-
ראיה נוספת על האיש שאני כה מעריך" .פריד
שוחח עם שלומי ועם גל ועודד גם אותו .הילדים
היו מאושרים משיחת הטלפון שקיבלו מפריד והם
שלחו כתגובה מכתבים .פריד לא נשאר חייב ושלח
להם סידורי-תפילה מהודרים ,בהם הם מתפללים
מידי יום".
פריד אמנם שלח "רק" סידורים ,אבל לילדים זה
עשה צעד ענק בהתחזקות בחיי התורה והמצוות.
גל ,אם אתם מעוניינים לדעת ,הבריא לחלוטין והוא
נוסע מידי יום את הדרך הלא קצרה – לילד בגילו
– שבין מגדל למגדל-העמק שם הוא לומד בת"ת
חב"ד המקומי.

כמו כל שליח ,נראה שגם פריד יודע את סוד
היחס האישי וההשלכות הנלוות ליחס כזה מצד
היהודי המקבל אותו .בסוף כל הופעה ,בין קטנה
ובין גדולה ,בפארקים ענקיים ובאולמות מפוארים,
מפלס ר' שלומי את דרכו לעבר הבמה ,כדי להחליף
מבט ומילה עם פריד .תמיד ,כששלומי מגיע
מותש לקדמת הבמה ,הוא ממתין שם בציפייה
דרוכה להודות לפריד על ההופעה .בדרך כלל הם
מחליפים מספר מילים .ופעם אחת אפילו לא שכח
אברהם פריד לדרוש בשלום הבן" :ומה שלום גל
בן וורד"?...

פריד הפתיע
שלומי מבקש רשות להפסיק את השיחה למספר
דקות .הוא רוצה להספיק 'מנחה' במנין.
אני מתקשר אליו שוב כעבור רבע שעה .עד
ששלומי עונה ,אני מתענג על ה"פנטון" – צליל
ההמתנה ...של פריד כמובן.
שלומי עונה" ,אני רואה שאתה ממש חי את
פריד?" "כן ,תשמע ,כשאני שומע את פריד אני
נהיה אדם שמח .לפעמים כשיש פיגועים או חלילה
מקרים שגורמים לעצב ,ובכלל כשאני רואה שקשה
לי קצת ,אני מאזין לאחד הדיסקים של פריד ,בדרך
כלל ל"חזק" ויודע שאין דבר שישבור אותי".
גם כשנסע ר' שלומי קמושר לבית מדרשו של הרבי
–  770בניו-יורק להשתתף ב"כינוס השלוחים" יחד
עם בנו הבכור יעקב ,הם לא שכחו את פריד .למזלם,
הוא הופיע באותה שנה במעמד ה'בנקעט' והם גם
הספיקו לבקר אותו באחד הבקרים ולהתפלל איתו
תפילת שחרית.
בכך עדיין לא תמה מסכת הקשרים המיוחדת
פריד את קמושר .לפני כשנתיים הכניס ר' שלומי
ומשפחתו במושבם מגדל ,ספר-תורה שכתבו
לעילוי-נשמת אביהם" .היה לי חלום שפריד ישתתף

איתנו בשמחה הזו .אמרתי לבני משפחתי שהוא
עוד יגיע ,אבל כולם צחקו עלי שזה בלתי-אפשרי".
צחוק לחוד ומציאות לחוד" .ממש בהשגחה פרטית,
סיפר לי חבר ,שלפריד מיועדת הופעה בדינר של
ישיבת רמת-אביב ,הדינר נפל יום לפני הכנסת ספר
התורה .ישבנו – הרב גרוזמן ואנוכי בבית הכנסת
וממש התחננתי אליו שידבר עם פריד כדי שיבוא
להשתתף בהכנסת ספר-התורה" .הרב גרוזמן אכן
התקשר לפריד ,והוא ענה כי יעשה מאמץ ,אם-כי
הוא לא יכול להבטיח.
בעוד ר' שלומי מפזז ומרקד עם ספר-התורה,
הגיע החבר הוותיק בהפתעה" .שתבין ,הוא פשוט
דחה את הטיסה שלו ביום שלם והגיע במיוחד ,זה
היה בשבילי הגשמת חלום" .פריד אמנם לא שר,
אבל נכח במקום כשעתיים תמימות" .יש אנשים
שמבקשים מיליונים ,אני לא מבקש מיליונים ,אני
לא צריך את זה ,כי כשפריד משתתף באירוע שלנו
זה שווה הכול .זו אישיות שיש מה ללמוד ממנה,
המסרים שהוא מעביר בשירים שלו ובנוכחות שלו
על הבמה בכל הנוגע לעניינים של אידישקייט
צריכים להיות לדעתי נחלת הכלל".
יצוין ,כי לא מדובר בעוד אחד מאותם מעריצים
ההופכים זמרים לאלילים .קמושר מושפע בעיקר
מאופיו של פריד ,מהאישיות ,מפריד החסיד כפי
שהוא בא לידי ביטוי בשיריו ,ומההתקשרות של
פריד לרבי" .אם פריד לא היה חב"דניק כנראה לא
הייתי זוכה להיות היום מקושר לרבי .כמובן שגם
השליח אצלנו  -הרב שמואל גרוזמן ,שותף לעניין,
אבל לפריד יש ללא-ספק חלק נכבד בכך".
יש לך משהו שהיית רוצה לבקש מאברהם פריד?
אני שואל לסיום" .אני לוי ופריד כהן ,אז הלוואי
שנזכה לעבוד יחד בבית-המקדש כבר היום "...הוא
עונה ללא היסוס.

פריד" :לשלומי יש נשמה בוערת"
אברהם פריד פגש פעמים רבות יהודים שהתקרבו משיריו ,אבל נדמה
כי שלומי יוצא-דופן" .פגשתי אותו פעמים רבות ואני מוכרח לציין שיש
לו נשמה בוערת" ,אמר השבוע פריד בשיחה עם מגזין " .COLהוא כל-
כך מתפעל מהשירה החסידית ,זה משהו מיוחד" ,הוסיף.
"הסיפור של שלומי ממחיש לי כל פעם מחדש שאי-אפשר לדעת מה
שיר אחד יכול לפעול על אנשים בעולם .כל שיר מעורר יהודי אחר .היו
פעמים שקיבלתי מכתבים מיהודים שמתגוררים בחורים נידחים שסיפרו
לי שהתקרבו על-ידי שיר כזה או אחר".
באחרונה הקלטת שיר ישראלי שקצת עורר ביקורת עליך...
"לפני שנתיים ,בקליפ שעשו עליי לכבוד  25שנות שירה ,הצטלם גם זמר

ישראלי בשם יהורם גאון .הוא אמר בקליפ 'הוא יודע לשיר 'תניא' ,אבל
בא נראה מה יעשה עם שיר ישראלי' ...החלטתי ללכת על זה .הקלטתי
את השיר ובאחרונה הוא יצא בסינגל .אני שומע שהשיר הזה מושמע
פעמים רבות בערוצי רדיו בישראל ואין לי ספק שזה מקרב יהודים.
השיר הזה משלב בין גלות
לגאולה .זה שיר מיוחד.
"שלומי ,הוא רק ראיה
לאדם אחד שהתקרב ליהדות
בעקבות השירה .אני בטוח
שגם השיר הזה ידליק את
הניצוץ אצל יהודים רבים".

חד של אברהם פריד • הניצוץ היהודי נדלק והוא החל לשמור
וד בהכנסת ספר-תורה שהכניס השנה? כמובן שפריד

קמושר מעניק תעודה הוקרה לפריד
במהלך הכנסת ספר-התורה
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עד דלא ידע
רענן זיו ,שחקן ובמאי
לייבלה ליפסקר ,קלידן
הסיפור הבא התרחש בחתונה חסידית שאליה הוזמנתי.
במהלך ההכנות לחתונה ,גילה אבי החתן שבמקום
מסתובב צלם וידאו שהוזמן לאירוע .מסתבר שהוא
מתנגד בתוקף לצילומי וידאו שאינם נהוגים בחסידות
שלו ,ושהדבר נעשה ללא ידיעתו .כעבור רגע ,הוא ניגש
לצלם והודיע לו בדרמטיות שהוא יכול לקפל את הציוד
וללכת הביתה ,את תפקידו להיום הוא כבר סיים...
מיד קמה במקום מהומה מצד שבעת אחי הכלה .הם כולם ,שכבר
היו נשואים וחתונותיהם תועדו בוידיאו ,לא היו מוכנים להסכים בשום פנים ואופן
שדווקא אצל האחות הקטנה והיחידה לא יהיה צילום .אבל אבי החתן בשלו
והוויכוח רק הלך והחריף.
בהתקרב שעת החופה ,אבי החתן שהתנגד למצלמה החליט להתקשר לרב
שלו כדי שהוא יכריע .פסק-הדין היה נחרץ :אם הדבר גורם לעוגמת-נפש
לחתן ולכלה ,המצלמה נשארת .הרוחות נרגעו והחופה החלה ,כאשר אני
כמובן מלווה בנגינה את בוא החתן והכלה.

"האמת היא שהילדים התמימים,
הם הכי קורעים מצחוק .כבר לא-
פעם שמעתי ילד לוחש לחבר
שלו בשיא הרצינות" :איך הוא יוצא
מהמחשב?"....
הסיפור הבא קרה השבוע .יש לי
מופע-בובות מצחיק שאני מציג
די הרבה ,במיוחד לקראת פורים.
כל הרעיון של ההצגה הוא על
בובת-קוסם שמסוגלת לשכפל
את עצמה .בשיא המתח של
ההצגה צצה לפתע עוד בובה זהה
לחלוטין .ואני ...באמצע ההצגה
גיליתי שכחתי את הבובה השנייה
בבית...
ההצגה כבר בעיצומה והעוזר שלי,

הכל התנהל כרגיל ,עד שלפתע במהלך החופה ,תוך-כדי אמירת הברכות,
נוצר בלבול היכן אוחזים  -האם כבר נאמרה הברכה השנייה ,או שאוחזים כבר
בשלישית .גם בקהל נשמעו קריאות לכאן ולכאן ,ולא היה ברור כיצד ממשיכים.
שוב ויכוח...
מה עושים? כאן דווקא הוידיאו הוא זה שהציל את המצב .הצלם עצר את
ההקלטה ,לחץ אחורה על כפתור הריווינד ,והתעלומה נפתרה ברגע – אוחזים
בברכה השנייה .צבעוני על-גבי מסרטה.
אחרי כזה אות משמיים ,לאבי החתן כבר לא יהיו שאלות בחתונה הבאה...

מנדי ג'רופי ,זמר
לפני כמה שנים ,השתתפתי בחנוכת-הבית לישיבה התיכונית במעלות .כל האירוע היה
בסימן שאלה ,בגלל הירי המאסיבי של הקטיושות בצפון ,עד שלבסוף הוא אכן התקיים.
הטקס התקיים בחוץ ,ברחבת הישיבה ,בשעות אחר-הצהריים עד שלפתע התקבלה
הוראה לרדת למקלטים.
היו שם דחיפות נוראיות ,וכולם כולל התזמורת ,רצו למקלט הסמוך .במקלט הרחב המשיכו בטקס,
רק שבגלל כל האנדרלמוסיה שנוצרה במקום ,המנחה בדיוק לא היה במקומו ,בקדמת האולם .לכן ,הוא רמז/
ביקש ממני להזמין עבורו את הדובר הבא :שר בממשלת ישראל ,שישב קרוב אלי .היה זה השר שאול יהלום
מהמפד"ל .ניגשתי למיקרופון כדי להזמין אותו ואז ...בלאק אאוט ,השם שלו פרח לחלוטין מזיכרוני .ובעוד שאני
מתאמץ להיזכר נפלט מפי" :אני שמח להזמין לבמה את השר חיים רמון"....
הקהל התבלבל ,אבל לא שאול יהלום .בצעדים מדודים הוא ניגש למיקרופון וכשחיוך גדול על פניו הוא פתח
את נאומו" :דבר ראשון ,אני רוצה להודות לזמר ר' שלמה קרליבך"...
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לקראת חג-הפורים ,פנינו לראש-ישיבה ,זמר ,קלידן ,מרצה ושחקן ושמענו
מהם על הרגעים המשעשעים בקריירה שלהם • מי קרא לג'רופי קרליבך
מאת מרדכי יהלום
					
ואיך פריד כמעט שבר את רגלו
אברהם פריד ,זמר
שקולט יחד אתי מה שקרה  -נכנס
לחרדה .מה עושים? בעוד העוזר שלי
בוהה בי ,התחלתי לאלתר בשידור-
חי :בובת הקוסם פרצה לפתע בבכי
מרורים חסר מעצורים על זה שהיא
אף פעם לא מצליחה לשכפל את
עצמה ...עד כמה שהיא לא-מוצלחת
ואיזה קוסמת גרועה היא .ובינתיים,
שאני בוכה ...העוזר שלי מתפקע
מצחוק מול הפרצוף שלי.
בסופו-של-דבר ,ביקשתי מהילדים
לנחם את הקוסם ,והם הקטנים
והתמימים שלא חשדו בכלום – כל
אחד בתורו  -התחילו להסביר לקוסם
שלא נורא ...זה קורה ....לא כל מה
שרוצים הולך בחיים...

 25שנה על במות מספקות רגעים מצחיקים .אני דווקא רוצה לספר
לכם על משהו לא כל-כך מצחיק שקרה לי ,אבל במבט לאחור ,זה
דווקא רגע משעשע ...זה היה לפני מספר שנים .הוזמנתי להופעה
מרשימה באטלנטה שבארה"ב .מארגני האירוע כנראה לא בדיוק
התכוננו נכון למופע ...כל האולם היה חשוך לגמרי ופצצת תאורה
כוונה לעברי .לאורך כל החלק הראשון של ההופעה ,הסתכלתי
על הקהל ,אבל למעשה לא ראיתי כלום מרוב סנוור ...ראיתי רק
חושך בעיניים.
בתום החלק הראשון של ההופעה ,ירדתי מהבמה ובגלל שלא ראיתי
דבר ,נפלתי במדרגות שמובילות לחדר הפנימי של האולם וכמעט שברתי
את הרגל...
בחלק השני של האירוע ,שבתי לבמה צולע משהו ...הקהל חשב שאני עושה להם הצגה ,הם לא
הבינו מה קרה .לך תסביר...
לאורך כל החלק השני של המופע ,נשארתי על מקום אחד מבלי יכולת לזוז .כך היה שבשירים
שאני אמור להקפיץ את הקהל ,הייתי קפוא על מקומי ,עם כאבים חזקים ברגל..

הרב טוביה בולטון ,ראש-ישיבה
הרב עמרם מויאל ,מרצה
"בדרך-כלל ,התפקיד שלי הוא להצחיק
אנשים בעצמי ,כך שאני יכול לספר
יותר על אפיזודות של השגחה-פרטית
שנתקלתי בהם במהלך הרצאותיי
ותאמינו לי  -שאם אתם הייתם שם הייתם
מתגלגלים מצחוק...
במכון 'אסנט' בצפת אני מעביר סדנה על
מוזיקה .אני בעצם מלמד אנשים להקשיב למוזיקה
ברוגע ובשלווה ולהפנים אותה – אבל אנחנו מוכרים את זה
בכל מיני שמות כמו "מוזיקה נשמתית ,מדיטציית הרפיה,
צלילה למעמקי הנפש "...ועוד שמות מוזרים...
קרה פעם ,שאחד המשתתפים היה בוגר הודו שסיפר לכולם
שהוא בא עם ניסיון עשיר בעשיית מדיטציות .תוך-כדי שאני
משמיע את ניגון ד' בבות של אדמו"ר הזקן – האורות עמומים
והאווירה רוחנית ושקטה  -הבחור לפתע התעלף ,ללא סיבה.
מסביבי כל המשתתפים נבהלו כהוגן .כולם חשבו שהבאתי
אותי למצב של כלות-הנפש והוא כבר לא איתנו ...אבל אני
הבנתי היטב שזה פשוט מחוסר שתיית מים...
לסיום ,יש לי  2בדיחות :ערבי שאל פעם יהודי ,למה אתם
היהודים אומרים בכל בוקר בברכות השחר ,פעמיים אותה
ברכה? היהודי מהרהר ומנסה להיזכר איפה יש פעמיים את
אותה ברכה .אומר לו הערבי" :ברוך שלא עשני גוי" ואז שוב
"שלא עשני עב(א)ד"..
אב אומר לבנו :אתה יודע בני ,אתמול למדנו בשיעור על ארבעת
הבנים .תגיד איזה בן אתה? עונה הבן :לא יודע אבא ,אבל גם
אנחנו למדנו בכיתה על ארבעה אבות נזיקין ,איזה אבא אתה?

"היה זה לפני כעשרים וחמש שנה .בבית-
הרפואה תל-השומר היה רב ליטאי שכנראה
שמע עלי והתקשר אלי להזמין אותי לקרוא
במגילה בליל פורים .כבר מהמשפט השני
הוא התחנן בפניי שאתחייב לו שאני אכן
מגיע ,כשהוא מספר כיצד אכזבו אותו כל-כך
הרבה פעמים ,התחייבו ולא הגיעו.
את הטלפון הראשון אליי ,הוא עשה מיד אחרי חנוכה.
פעמיים,
מאז  -הוא לא הפסיק לצלצל ולהזכיר לי .בחודש הראשון
אחר-כך כל שבוע וממש לפני החג כל יומיים.
כאשר סוף-סוף הגיע ליל פורים ,הופעתי במקום יחד עם עוד בחור .חיפשתי את
הרב והוא היה מופתע לחלוטין שהגעתי .חשבתי שהוא התקשר גם לאחרים,
אבל לא .ביקשתי שייקח אותי למקום שבו נקרא את המגילה .הוא לקח אותנו
לזקנים במחלקה הגריאטרית .דמיינתי לעצמי מחלקה ובה לפחות מאה איש,
אבל הוא הכניס אותנו לחדר עם ארבע אנשים בלבד...
היה שם זקן אחד שהיה נראה חצי נורמאלי ,אישה ישנה עמוק ,זקנה נוספת
משוגעת שלא הפסיקה לדבר אל עצמה ועוד אישה מבוגרת מאוד ,חיוורת
לחלוטין ,שהייתה נראית לא בין החיים...
בהתחלה עוד היו שם אחיות ורופאים והרגשנו שאנחנו קוראים את המגילה
בשבילם ,אבל לא עברו שני דקות וכבר הביפרים צלצלו והם כולם נעלמו
מהשטח .חשבנו שלפחות אנחנו קוראים לזקן החצי נורמאלי ,אבל הוא פתאום
התחיל לנדנד את ראשו בצורה מפחידה – אחות הגיע כעבור דקתיים לתת
לו זריקת הרגעה .חשבתי שלפחות אני קורא עבור הבחור שבא אתי ,ואז באה
ההפתעה:
הגעתי בקריאה למילים "המן בן המדתא "...ופתאום 'תחיית המתים' :הזקנה
החיוורת פתחה את העיניים וצעקה במבטא תימני מסתלסל "יימח שמו
וזכרו "...ומיד עצמה חזרה את העיניים ...כנראה שמחיית עמלק נגעה לה
בעצם הנפש...
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 40לנחל'ה

לפני  40שנה ב"שבת זכור" הגיע לנחלת הר-חב"ד המשפיע הרב שלמה-חיים קסלמן – בהוראת הרבי
נשיא-דורנו • היה זה האות להקמת נחלת הר-חב"ד ,מה שברבות הימים קיבל את הכינוי "נחל'ה" •
מגזין  COLמגיש מקבץ תמונות מימי הבראשית של המקום

מראה כללי של נחלת הר-חב"ד לפני עשרות שנים

שמעון פרס משתתף באירוע מקומי
בנחלת הר-חב"ד

הכנסת ספר-תורה לבית-הכנסת

אחד המחזורים הראשונים של החיידר
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אחד מאירועי הנחל'ה

הנחת אבן-פינה לנחלת הר-חב"ד

קבלת-פנים לעולים .משמאל:
המד"א הרב יצחק-יהודה ירוסלבסקי

תקופת יובש :בכירים בתנועת חב"ד מאשימים" :כבר חצי שנה לא היה מאמר נגדנו ביתד נאמן"
נמצא קוויטל עתיק
בכפר-חב"ד
מ מק מקד מקדמ
מקדמת דנא

לכתחילה
המדור הסאטירי של מגזין COL
אין צורך לשמור על קדושת הגיליון

משטרת התנועה פתחה
במאבק נגד גורם מסוכן
על הכביש:

נהגים
שמשלימים
חת"ת
תוך-כדי
נהיגה

נמצא מקור ההשראה
לטור הפופולארי:

התגלה בקלפי
בכפר-חב"ד
פתק לבן עליו
נכתב" :המפלגה
החרדית ביותר"
חשיפה :ההתחייבויות של המפלגות השונות
ערב הבחירות בביקוריהן בכפר-חב"ד

כלופטשי'"

אחרי ההצלחה
לפרויקט
"התוועדות דרך
האינטרנט" ,בקרוב
יושק שירות חדש:
"משפיע ב"SMS-

"כבר יש שם מיליוני
שקלים לא מדווחים"

פרויקט סיכום מיוחד
לבחירות לכנסת

•כצל'ה" :אני מבטיח לא לישון בסוכה"
•ישי" :אין יותר סעודה שלישית בשבת אצלנו בבית"
•ליברמן" :מעתה אני קונה אוכל לשבת רק בריבקין .טוב ,גם
בריבקין"
•פרוש" :עזבו ,אני מספיק גדול להסתיר את כל הליטאים
ברשימה"
•ביבי" :אבנר התקדם ,היום הוא בכלל שר כל היום 'ניע זוריטשע

אם תרצו אין זו אגדה.
עוד יהיה מקווה בלוד

לאור המצב הכלכלי:
מס הכנסה החליט
לפשוט על קופת
הצדקה של פריד
מההופעות:

עיוור צבעים
תובע את
"דבר מלכות":
אני כל שבוע
מתבלבל
עקב דרישת הקהל:

תמונה לאלתר וועדה
רוחנית לפיקוח
על המאמרים של
שמואל שמואלי

שורת חשיפות
בלעדיות לCOL-
(שיעלו עוד שתיים-שלוש דקות בלעדית ב"שטורעם"):
•התגלה קטע במהדורת חדשות ערוץ  2שלא נלקח מCOL-
•התגלה חב"דניק שהצביע בבחירות ולא כתב על-כך מאמר
דעה בCOL-
•התגלה ראש-עיר שהשליח המקומי הניח לו תפילין ולא תועד
בCOL-

מיוחד!!
הרב יוסף-יצחק
קמינצקי מוציא
קלטת וידאו
חדשה:
מסע מרתק אל
ערבות כפר-
חב"ד ב'

חשש במערכת "שיחת השבוע" :נגמרו היהודים בעולם למדור "חיים יהודיים"

יו"ר "ארץ-ישראל שלנו"
מקדמת דנא

גורמים חב"דים
בודקים אפשרות
להוציא לאור
מגזין COL
בערבית הולנד

اللغة
العربية
الغية

الفصحالعربية
للغة
תשס"ט
العربيةפרשת תרומה,
גליון • 10
ב"ה,

בחרה רב

"שם לא יוכלו לקחת
אותנו לבית-הדין"

לראשונה מזה  30שנה ,נבחר רב ראשי במדינה:

חסיד חב"ד ,הרב בנימין יעקבס
"ההדרכות שקיבלתי מהרבי" • הרב יעקבס ,טור אורח

תודה לידידיה וסיון-רהב מאיר
השתתף במשתה :הרצל קוסאשוילי
25
הרב לוי וילימובסקי

4
ב"ה

סמינר הבית החסידי

מי יודע?

בעידודם ובהמלצתם של רבני חב"ד בארה"ק
ת.ד 194 .כפר חב"ד

פסח כהלכה לפי מיטב המסורת החב"דית

ב־ 4מלונות בטבריה
כנרת ספא ,קונטנינטל ,פלטרין וברזיק

ימי הנופש המיוחד יחלו אי"ה מיום רביעי י"ד בניסן ועד
ליום רביעי כ"א בניסן מוצאי שביעי של פסח תשס"ט
בימי הנופש יכבדו אותנו בנכחותם רבני חב"ד ,משפיעים,
שלוחי הרבי ועוד ,במסירת שיעורי תורה ,הרצאות ,סדנאות
והתוועדויות חג

צוות משגיחים מיוחד ילווה אותנו במהלך כל חג הפסח –
בשרים ועופות שחיטת כפר חב"ד )ליפשיץ – שיקביץ(
במהלך ימי החג יהיו סידורי הכשרות לפי מיטב החומרות
של חסידי חב"ד מדורי דורות בחג הפסח :הקפדה על אי-
אכילת שרויה ,מאכלים ללא תבלינים ועוד

מחירים:

3700

ש"ח ליחיד בחדר זוגי
 1850לילד בחדר זוגי
 250ש"ח לילד עד גיל 3

הכנניפסרהד לחוף
חינם
לחמכניסה
י טבריה

חינם

להרשמה :יצחק כה� 0546-479-200 ,03-9606559

בדרך לחלוקת משלוחי-מנות בקרב חיילי צה"ל .מימין:
ר' ברוך גופין ,ר' צבי שירמן ,ר' פנחס טרבניק ור' צבי רוטנברג

טפח מעל הקרקע .גדול הזמר החסידי מרדכי בן-דוד עם ליפא שמלצר,
בדואט מקפיץ שכולו חגיגת פורים אמיתית ,במדיסון סקוואר גארדן,
השבוע

ישראל ברדוגו
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המתכון השבועי

מאת טובה צירקוס

מרק בטטות מוקרם
עקבו אחר ההוראות והתוצאות יהיו מדהימות...
מצרכים:
 2-3בטטות בגודל בינוני
 2בצלים
 2תפו"א
 3קלחי סלרי  +עלים
 2כפות אבקת מרק בצל
 1כף מלח
קורט פלפל שחור
קורט אגוז מוסקט (תבלין חובה
לתבשילים חלביים ומוקרמים .ניתן
לשמור את התבלין בהקפאה זמן רב)
 1-2שיני שום כתושות
 1מיכל שמנת מתוקה
 1כוס חלב

אופן ההכנה:
.1

.2

.3
.4

1את הבטטות והתפוחי-האדמה
חותכים לחתיכות גסות ,את הבצלים
חותכים ל ,4-את הסלרי מכניסים
שלמים.
2להכניס לסיר בינוני את הבטטות,
הבצל ,התפו"א והסלרי ,למלא במים
כ 4/3-מהסיר ,לתבל במלח ,פלפל
ואבקת מרק .להרתיח כשעה.
3לרסק את הירקות והמים בעזרת
בלנדר ידני.
4להוסיף אגוז מוסקט שום כתוש,
שמנת מתוקה וכוס חלב ולהרתיח
כ 5-דקות (לטעום ולתקן תיבול),
לערבב היטב ולהגיש מיד עם
קרוטונים ופתיתי גבינה צהובה.

בקשרי השידוכין

דבורה-לאה שטיינברג מירושלים

הרב שלמה וחנה קעניג מחדרה

מזל-טוב לחתן התמים ישראל רוזמרין מבני-
ברק עב"ג ביילה זאיינץ ממונטריאול

מזל-טוב לחתן התמים מנחם-מענדל עומר
מעמנואל עב"ג לורט-רבקה פרטוש מרמלה

הרב חנן וחומי פלדמן

מזל-טוב לחתן התמים מאיר ווילשאנסקי
ממוריסטאון ,ניו-ג'רסי ,עב"ג חני קנלסקי
מהילסייד ,ניו-ג'רסי

נולדו במזל-טוב

הרב אלימלך וחנה לוי מסידני ,אוסטרליה

להולדת הבן

הרב שמוליק וחני בורנשטיין מירושלים

הרב רפאל טוויל ורעייתו מסלטה ,ארגנטינה

הרב נפתלי וחנה שפרינגר מנהריה

הרב בצלאל ושטערנא-שרה ליפשיץ
מקזחסטאן

הרב מאיר ודבורה יפרח

מזל-טוב לחתן התמים דודי אמיתי מירושלים
עב"ג חנה דויטש מברלינגטון ,וורמונד
מזל-טוב לחתן התמים יוסף גולדברג ממגדל-
העמק עב"ג חיה הרשקוביץ מלוד
מזל-טוב לחתן התמים שמעון לוין מלוד עב"ג
חני ויגלר מירושלים
מזל-טוב לחתן התמים יוני כהנא מנתניה עב"ג

הרב מאיר וברכה רובינשטיין מאילת

להולדת הבת

הרב דובי ונאווה רבינוביץ מקראון-הייטס

הרב מוטי ורוחלה פרידמן מכפר-חב"ד

הרב מנחם-מענדל וטובה-גיטל שכטר מפרדס-
כץ

הרב גבי ואודליה זיגדון מכפר-חב"ד

הרב מרדכי ואורנה טנג'י מכפר-חב"ד

לוח אירועים

הוואי בקריית-מלאכי

יום ראשון

חתונת הת' שניאור-זלמן קוביטשעק (קרית-גת) עב"ג חני
אלפרוביץ' (כפר-חב"ד) באוהל האירועים בכפר-חב"ד

חתונת הת' ישראל נפתלין (ירושלים) עב"ג חיה ריבקין (כפר
חב"ד) באוהל האירועים בכפר-חב"ד
חתונת הת' ינון רוט (ירושלים) עב"ג שרה לנדא (בני-ברק)
באולמי מודיעין בבני-ברק
יום רביעי
בר-מצווה לת' מרדכי קריספל (קריית-גת) באולמי ארמונות

חתונת הת' אריאל מרדכי רוזנטל (נחלים) עב"ג אביה הדידה
פנר (כרמי-יוסף) באולמי בראשית בראשון-לציון
יום חמישי
חתונת הת' שמעון בינשטוק (כפר-חב"ד) עב"ג רחל פרסמן
(בני ברק) באוהל האירועים בכפר-חב"ד

צילום:
העולם
החרדי

שמחות באנ"ש

השבוע נערכה חתונת בתו של האדמו"ר
מבישטנא שליט"א באולם "אופרה" בבני-ברק.
האדמו"ר בחר שבחתונה יושמעו רק ניגוני
חב"ד .הקשר של האדמו"ר לרבי ולחסידות
חב"ד החל בגיל ילדות ,אז ביקר אצל סבו
שהתגורר בשכונת קראון-הייטס שבניו-יורק,
שם פגש לראשונה את הרבי ונוצר הקשר
הראשוני .מאוחר יותר ,התקרב ללימוד חסידות
על-ידי חסידי חב"ד והקשר עם הרבי התהדק.
במהלך השנים ,הוא היא נועץ ברבי ומקבל
את ברכתו ,לפני כל צעד חשוב בחייו .עד היום,
אדמו"ר רואה את עצמו חסיד של הרבי .הוא
לומד חסידות ומקיים התוועדויות בכל היומי-
דפגרא של חב"ד.
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ּפּורִים! אֵיזֶה חַג נִ ְפלָא! לְיֹום
ְׁשר ִלהְיֹות מִי ֶׁש ֲאנִי רֹוצֶהֶ ,מלְֶך אֹו ּכֹהֵן
ֶאחָד ֶאפ ָ
ּגָדֹולָ ,מ ְר ְּדכַי ַהּיְהּודִי אֹו ֲאפִּלּו ֻקּפַת ְצ ָדקָה.
ִירּוׁש ַליִם,
ַּׁשנָה נַחְּגֹג ּפּורִים ֶׁשל ְׁשנַת ַה ְקהֵלִּ .בזְמַן ֶׁשּבֵית ַה ִּמ ְקּדָׁש ָעמַד ּב ָ
הָ
ָׁשים וְטַף ְּכדֵי ְל ִה ְת ַחּזֵק
ָׁשים ,נ ִ
ַּׁשמִיטָה ִהתְַאּסְפּו ּכָל ָהעָםֲ ,אנ ִ
ַּׁשנָה ֶׁשַא ֲחרֵי ְׁשנַת ה ְ
ּב ָ
ְּב ִענְיְנֵי יִרְַאת ָׁש ַמיִם – ּתֹורָה ּו ִמצְוֹות.
ֶׁשנָן ִמצְוֹות ֶׁשרַק
ָׁשים וְטַף – י ְ
ָׁשים ,נ ִ
ָא ְמנָם ַהחִּיּוב ְּב ִמצְוֹות הּוא ׁשֹונֶה ּבֵין ֲאנ ִ
ָׁשים ְמ ֻחּיָבֹות ָּבהֶן ,וִי ָלדִים ְמ ֻחּיָבִים
ֶׁשנָן ָּכ ֵאּלֶה ֶׁשרַק נ ִ
ְּג ָברִים ְמ ֻחּיָבִים ָּבהֶן ,וְי ְ
ְּב ִמצְוֹות רַק ִמּגִיל ְמ ֻסּיָם (ָּבנִים ִמּגִיל ּ ,13ובָנֹות ִמּגִיל .)12
ִמ ְצוַת ַה ְקהֵל יֹוצֵאת מִן ַה ְּכלָלּ ,בָּה ְמ ֻחּיָבִים ֻּכּלָם – ' ַה ְקהֵל אֶת ָהעָם' – ְמ ֻבָּגרִים
ּו ְצעִירִים ,וַ ֲאפִּלּו ּתִינֹוקֹות.
ַׁש ָמדָה ' ִמּנַעַר וְעַד זָקֵן,
ּפּורִים ּדֹומֶה ְל ַה ְקהֵלּ ,כִי ּבְפּורִים ָהיָה ּכָל ָהעָם ְּב ַס ָּכנַת ה ְ
ְׁשה ֶא ְסּתֵר ִמ ָּמ ְר ְּדכַי 'לְֵך
ָׁשים ּבְיֹום ֶאחָד'ָ .לכֵן ְּכדֵי ְל ַבּטֵל אֶת ַהְּגזֵרָה ָּדר ָ
טַף וְנ ִ
ְׁשּיָצּומּו ֻּכּלָםִּ .בזְכּות ַהּיְָלדִים ֶׁשָאסַף ָמ ְר ְּדכַי,
ּכְנֹס אֶת ּכָל ַהּיְהּודִים' ו ֶ
ּו ִבזְכּות ַהּפְסּוקִים ֶׁשָאמְרּו ֻּב ְּטלָה ַהְּגזֵרָה.
ּבְפּורִים ְּכדַאי מְאֹוד ֶׁשּבְנֹוסָף ְלכָל ַה ֲחגִיגֹות ַּת ַערְכּו ּגַם
' ַה ְקהֵל' ַל ֲח ֵברִים ֶׁש ָּלכֶם ,וְתֹאמְרּו ּפְסּוקִיםַ .מ ְמ ַּתּקִים
ֲהרֵי ֹלא יֶ ְחסְרּו ָלכֶם.
ּפּורִים ָׂש ֵמחַ!
		

פרשת תצוה

ְׂש ְמחָה נֹו ֲהגִים הָיּו יְהּודִים יְ ֵראֵי ָׁש ַמיִם ְלמַּנֹות ּבְחֹדֶׁש
ְּכדֵי ְל ַהרְּבֹות ּב ִ
ֲאדָרּ ,ו ְביִחּוד לְיֹום הַּפּורִים 'רַב' ְמיֻחָדְּ .ביָמָיו ֶׁשל ָהרַב ַהּקָדֹוׁש ַרּבִי
ְ'ׂשר ַה ְּמדִינָה' אֶת ָהרַב
ְׁשי ְק ִהּלַת זִידִיטְׁשֹוב ל ַ
ְצבִי ִמּזִידִיטְׁשֹוב מִּנּו ַאנ ֵ
ַרּבִי קֹוּפִילּ ,בֶן ָאחִיו ֶׁשל ַרּבִי ְצבִיַּ .ת ְפקִידֹו ֶׁשל ַׂשר ַה ְּמדִינָה הּוא לְחֹוקֵק
ִׁש ָּפטִים ,עַל ּכֵן ָּבחַר לֹו ַרּבִי קֹוּפִיל 'יֹו ֲעצִים'ִ ,מּבֵין ֲח ֵברָיו
ֻחּקִים וְִלקְּבַֹע מ ְ
ַה ֲחסִידִיםֶׁ ,ש ִּכּבְדּו אֹותֹו ְּבכָבֹוד ּגָדֹול.
ְׁשהּוא לָבּוׁש ַמּמָׁש
ּבְיֹום הַּפּורִים ּבָא ַרּבִי קֹוּפִיל ְלבֵיתֹו ֶׁשל ָה ַרּבִיּ ,דֹודֹוּ ,כ ֶ
ְ'ׂשר ַה ְּמדִינָה' ּו ְמ ֻלּוֶה ּבְ'יֹו ֲעצָיו' ,וְהָיּו ֻּכּלָם ְׁשתּויִים ּכַהֹגֶןְּ ,כפִי ֶׁשּנָהּוג
ּכ ַ
ּבְפּורִים.
ְׁשּנִ ְכנְסּו ַל ַּביִת קָם ָה ַרּבִי ִמּזִידִיטְׁשֹוב ִּב ְפנֵי ּבֶן ָאחִיו
ּכ ֶ
הֹוׁשיבֹו ְליָדֹו ּו ָמזַג לֹו
וְנָהַג ּבֹו ּכְבֹוד ְמ ָלכִים .הּוא ִ
ַּׁש ְלחָןּ .כַּטֹוב ִלּבָם ַּבּיַיִןָּ ,פנָה
ְּב ַעצְמֹו מִן ַהּיַיִן ֶׁשעַל ה ֻ
'ׂשר ַה ְּמדִינָה' ּו ְב ִד ְברֵי ַּתחֲנּונִים ִּבּקֵׁש:
ָה ַרּבִי אֶל ַ
'יֹואִיל נָא ּכְבֹודֹו לְהֹוצִיא ְּדבַר ַמלְכּות ִמ ְּל ָפנָיו ּו ְלצַּוֹות
ָׂשרֶׁ ,שָּגזְרָה
ּכִי יְַבּטְלּו אֶת מַס ַהּנֵרֹות וְאֶת מַס ַהּב ָ
ַּׁשנָה'.
ַה ַּמלְכּות ה ָ
ָׂשה ַעצְמֹו ְּכאִּלּו הּוא ִמ ְת ַלּבֵט ַּב ָּדבָר,
'ׂשר ַה ְּמדִינָה' ע ָ
ַ
וְַאחַר ּכְָך ִהנְהֵן ּבְרֹאׁשֹו לְאֹות ֶׁש ְּברָצֹון יְַבּטֵל אֶת
ַה ִּמּסִיםִ .חּיְֵך ַרּבִי ְצבִי חִּיּוְך ֶׁשל ְׂשבִיעּות רָצֹון ,וְהֹוסִיף
ָׁשתֹו:
ָׁשה עַל ַּבּק ָ
ַּבּק ָ
ְׁשה עַל ּכְבֹודֹו אִם יּוכַל ְל ַבּטֵל ּגַם אֶת ַה ְּפ ֻקּדָה
'אִם ֹלא יִק ֶ
ָל ַקחַת ִמּבַחּורֵי ַהּיְהּודִים ַחּיָלִים ַל ָּצבָא'.
'ׂשר ַה ְּמדִינָה'
ְל ַה ְפ ָּתעַת ַה ֲחסִידִים ּו ְל ַה ְפ ָּתעַת ָה ַרּבִי ,קָם ַ
עַל ַרְגלָיו ּובְתֹקֶף ֵסרֵב ְל ַבּטֵל אֶת ַה ְּפ ֻקּדָהִּ .דּבֵר ֵאלָיו
ָׁשיםַ ,אְך הּוא עֹומֵד ְּבסֵרּובֹוִ .ה ְפנָה
ָה ַרּבִי ְּד ָברִים ק ִ
ָה ַרּבִי ַמּבָטֹו ִמּבֶן ָאחִיו ,וְיֹותֵר ֹלא ִהּבִיט ְּב ָפנָיו ּכָל יֹום
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הַּפּורִים.
ֲׁשר ּפָג יֵינֹו ֵמ ָעלָיוָׁ ,שאֲלּו ַה ֲחסִידִים אֶת ַרּבִי קֹוּפִיל:
ְל ָמ ֳחרָת הַּיֹוםַּ ,כא ֶ
'מַה ָּקרָה לְָך ֶאתְמֹול? אֵיְך יָכְֹל ָּת ְל ַהמְרֹות ּפִיו ֶׁשל ַרּבֵנּו ַהּקָדֹוׁש ּו ְלזְַלזֵל
ִּבכְבֹודֹו?'
ִׁשּבַע ֶׁשאֵינֹו זֹוכֵר ּכְלּום ִמּמַה ֶּׁש ִה ְת ַרחֵׁש ִּבסְעּודַת ַהחַג ,וְ ִה ְצ ַטעֵר ַצעַר
נְ
ְׁשכְרּותֹו.
ָׂשה ּב ִ
ּגָדֹול עַל מַה ֶּׁשע ָ
ָׂשרַ ,אְך הֹוסִיפָה
ְׁשלָה אֶת מַס ַהּנֵרֹות וְאֶת מַס ַהּב ָ
ַּׁשנָה ַההִיא ִּב ְּטלָה ַה ֶּממ ָ
ּב ָ
ָל ַקחַת ּבַחּורִים יְהּודִים ַחּיָלִים ַל ָּצבָא ,וְיָדְעּו ֻּכּלָם ּכִי ֵמאֵת ה' ָהיְתָה זֹאת.

ְל ֵע ת ּכָזֹאת

ָדע
ַעד ְּד ָלא י ַ
ׁשנִים ֵמהֹו ַלנְד,
ִל ְפנֵיכֶם צִּיּור ַעּתִיקִ ,מ ִּל ְפנֵי ָ 340
ְׂש ְמחַת ּפּורִים עַד ְּדלָא יָדַעַ .האִם
ׁשל לֵי ָצנִים ּב ִ
ֶ
ִמצֹא ֶאת ַ 8ה ֶה ְב ֵּדלִים ּבֵין ַהּצִּיּורִים?
ַא ֶּתם ֵּתדְעּו ל ְ
ִׁשמּו הֵיכָן ַה ֶה ְב ֵּדלִים ,אֹו ַצּלְמּו ֶאת ַהּצִּיּורִים
רְ
ְמכִים וְ ַהּקִיפּו ֶאת ַה ֶה ְב ֵּדלִים ְּבעִּגּולִים.
ְּבצִּלּום ִמס ָ
פתרונות יש לשלוח ל COL :תקשורת  -ת.ד 837 .כפר חב"ד  -נא לציין :שם ,גיל וכתובת .על המעטפה כתבו 'פתרונות' .פרסים יפים מחכים לזוכים!

הזוכה :פראדי הבר

יצן ָהרו ֵֹקד
ַה ֵּל ָ
ַמה ָּצרִיְך ַל ֲעׂשֹות?
.1

.2
.3

.4
.5

.6
.7
.8

.9

ִּ1גזְרּו אֶת ַה ַּמ ְלּבֵן ֶׁש ִּל ְפנֵיכֶם
וְ ַה ְדּבִיקּו אֹותֹו עַל ַקרְטֹון (יֵׁש
ִלמְרַֹח ִׁש ְכבָה ֲאחִידָה ֶׁשל ֶּדבֶק
עַל ּכָל ֶׁשטַח ַה ַּמ ְלּבֵן).
ִ 2צבְעּו אֶת ֶח ְלקֵי ּגּוף ַהּלֵיצָן
ִּב ְצ ָבעִים ַעּלִיזִים.
ִּ3גזְרּו אֶת ֶח ְלקֵי ּגּוף ַהּלֵיצָן:
הָרֹאׁש וְ ַה ֶּבטֶן (ֵחלֶק ֶאחָד),
יַד יָמִין ,יַד ְׂשמֹאל ,יֶרְֶך יָמִין,
יֶרְֶך ְׂשמֹאלׁ ,שֹוק יָמִין וְׁשֹוק
ְׂשמֹאל.
4חֹרְרּו ְּב ֶעזְרַת ַמ ְסמֵר חֹרִים
ַּבּנְקֻּדֹות ַה ְּמ ֻסּמָנֹות.
ַ 5חּבְרּו ְּבסִּכֹות ִמ ְת ַּפּצְלֹות אֶת
(ׂשימּו לֵב!
ֶח ְלקֵי ּגּוף ַהּלֵיצָן ִ
ֶׁשנָן ְׁשּתֵי
ַּבּיַָדיִם ּו ַבּיְ ֵר ַכיִם י ְ
נְקֻּדֹותַ .חּבְרּו אֶת ַה ִּסּכָה
ַלּנְקֻּדֹות ַה ַּתחְּתֹונֹות) :אֶת
ַהּיַָדיִם אֶל הַּגּוף ,אֶת ַהּיְ ֵר ַכיִם
אֶל הַּגּוף וְאֶת הַּׁשֹו ַקיִם אֶל
ַהּיְ ֵר ַכיִם.
ִׁשרּו חּוט
ִ 6הפְכּו אֶת ַהּלֵיצָן ,וְק ְ
ָקצָר ִמּיָד אֶל יָד (אֶת הַחּוט
ִׁשרּו אֶל ַהּנְקֻּדֹות ָה ֶעלְיֹונֹות).
קְ
ִׁשרּו חּוט ָארְֹך אֶל ֶמ ְרּכָזֹו
7ק ְ
ֶׁשל הַחּוט ַה ָּקצָרַ ,ה ְּמ ַחּבֵר אֶת
ַהּיַָדיִם.
ִׁשרּו
ְ 8ל ַמּטָה מִּגּוף ַהּלֵיצָן ,ק ְ
 2חּוטִים ְק ָצרִים אֶל הַחּוט
הָָארְֹךַ .חּבְרּו אֹותָם אֶל
ַהּיְ ֵר ַכיִם ַהּנְקֻּדֹות ָה ֶעלְיֹונֹות.
ִׁשרּו חּוט נֹוסָף אֶל ְקצֵה
9ק ְ
ּכֹובַע ַהּלֵיצָן וְ ַחּבְרּו אֹותֹו אֶל
ְׁשכּו
ְׁש ִּתמ ְ
ַמ ְסמֵר ֶׁשעַל ַהּקִירּ .כ ֶ
ְּב ָקצֵהּו ֶׁשל הַחּוט הָָארְֹך יְַרּקֵד
ְׁשהּוא ֵמנִיף אֶת יָדָיו
ַהּלֵיצָןּ ,כ ֶ
וְ ַרְגלָיו.
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