




 כ"א אדר שני ה'תשע"ו | 3

 פתח דבר 
זיכנו  הגדול  ובחסדו  גמלנו,  אשר  הטוב  כל  על  להשי"ת  מודים  אנו 
הכלה  עב"ג  שיחי'  מנשה  עובדי'  מ'  התמים  החתן  צאצאינו  בנישואי 

מרת חי' מושקא תחי'. 
שיחיו  ומכרינו  ידידנו  משפחתנו  לבני  בזה  מובעת  והברכה  התודה 
שבאו מרחוק ומקרוב להשתתף בשמחתנו ולברך את צאצאינו שיחיו 
הבעת  בתור  וברוחניות.  בגשמיות  מאושרים  וחיים  טוב  מזל  בברכת 
תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו, מוגשת בזה תשורה 
נ"ע  מהוריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק  של  קודשו  הנהגת  על  מיוסד   – מיוחדת 

שחילק "תשורה" בחתונת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו.
* * *

תשורה זו מכילה: 
א( מכתבים ומענות מכ"ק אד"ש מה"מ לאבי החתן – הרה"ח רחמים 

ע"ה אנטיאן.
ב( מכתבים לנישואי הורי הכלה ולהולדתה.

ג( מכתב רווי רגש חסידי שכתב אבי החתן לכ"ק אד"ש מה"מ.
ד( תמונות של החתן שיחי' במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ. 

ה( "איש כללי" - קורות חייו של אבי החתן, שנכתבו ע"י בנו החתן.
ו( "רשמי רחמים" - סקירה על רשימותיו של אבי החתן בענייני חסידות, 

עם צילומים מחלקם.
* * *

כלל  בתוך  יחיו  ביתו  אנשי  ואת  כבודו  את  יברך  ית'  הוא  הטוב  הא־ל 
ובמיוחד בברכה העיקרית  ועד בשר,  אחב"י בברכות מאליפות מנפש 
– שנזכה ללכת משמחת נישואין זו, לשמחת הנישואין של קוב"ה עם 
כנסת ישראל, ו"שמחת עולם על ראשם", בגאולה האמתית והשלימה 

שתבוא בהתגלות מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

הכלה הורי  החתן                         אם 
מרת דורית )אשת הרב רחמים( אנטיאן                הרב מרדכי ורות פעסיל שמרלינג

בעזהשי"ת
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כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מסדר קידושין
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 אגרת א 

מכתב זה הוא מכתב כללי פרטי עם הוספות בסופו - א. הקשר בין המכתב לזמן 
שבו הוא נשלח. ב. בנוגע למכתבים ששלח ר' רמי לרבי. הרבי הוסיף ותיקן בכתי"ק 

מ"מכתבו נתקבל" ל:"מכתביו נתקבלו".
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 אגרת ב 

אגרת ברכה לחתונת הורי החתן שהתקיימה ט"ז סיון, תשל"ט
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 אגרת ג 

מכתב זה הוא מכתב כללי פרטי עם הוספות בסופו.
בכתי"ק:

מאשר הנני קבלת מכ' והפ"נ והדו"ח וכו'
..הפ"נ יקראו בעת רצון..

.. בברכה להצלחה
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 אגרת ד 

מכתב לאם החתן קודם 
אייר  )ו'  החתן  של  לידתו 

תשמ"ב( ללידה קלה.
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 אגרת ה 

אגרת ברכה להולדת החתן
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 אגרת ו 

המכתב:  לקבלת  בנוגע  בכתי"ק  הוספה  עם  פרטי  כללי  מכתב  הוא  זה   מכתב 
"מכתביו והדו"ח והמצו"ב נתקבלו"
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 אגרת ז 

מכתב  הוא  זה  מכתב 
כללי פרטי עם הוספה בנוגע 
והוספה  המכתב,  לקבלת 

בחתימה: 
מאשר הנני קבלת המכ' 
– דו"ח והתמונות והמצו"ב 

)האורגינל – שמוחזר בזה(
להצלחה  בברכה   ..

ולבשו"ט
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 אגרת ח 

מכתב  הוא  זה  מכתב 
הוספה  עם  פרטי  כללי 

בחתימה: 
מאיר  לחנוכה  בברכה 
הנכונה  ולבריאות  ושמח 

בגו"ר
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 אגרת ט 

מכתב זה הוא מכתב כללי פרטי עם הוספה בכתי"ק בחתימה: 

בברכה להצלחה בהענינים ולבשו"ט חי"ק
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 אגרת י 
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 אגרת יא 

מענה כללי פרטי שניתן בתחילת אדר תש"נ
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מכתב לחתונת הורי הכלה

 אגרת יב 
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מכתב לחתונת הורי הכלה

 אגרת יב 



 כ"א אדר שני ה'תשע"ו | 21

קטע ממכתב רווי רגש של ר' רמי אנטיאן לכ"ק אד"ש
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 'תמונות של החתן שיחי  
במחיצת כ"ק אדמו"ר מה"מ שיל"ו
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על דולר א' כתב אבי החתן: שנת הצלחה – פעמיים עם היד
ועל השני: משיח נאו

ז' אייר תנש"א )מחרת היום הולדת 9(
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כ"ף מנחם אב תנש"א

משיח נאו!
אד"ש  יד  על  עובר  שיחי'  החתן  נראה  שבהן  לתמונות  בקשר 

ומעודד בידו, מספר החתן:

בשלהי שנת תשמ״ט קיבל אאמו״ר ע״ה ברכה מכ״ק אדמו״ר מלך המשיח 
שיל״ו לעבור לגור בשכונת המלך. וכך זכיתי זכות רבה ונפלאה להיות נוכח 

ברוב תפילות מנחה ומעריב בצל קדשו.

אני ואחיי יואב שיחי׳ ומנחם מענדל דוד שיחי׳, התלהבנו לראות את תנועת 
העידוד המיוחדת של כ״ק אד״ש. מרוב אהבה והתלהבות היינו מחקים את 
התנועה הקדושה כאשר היינו עוברים לפני כבוד קדושתו בחלוקת דולרים 
וקונטרסים. היינו מחקים את התנועה הקדושה ומכריזים בו זמנית ״משיח 
לשמחתנו  ולפעמים,  ״אמן!״  ועונה  רחב  חיוך  מחייך  הי׳  אד״ש  כ״ק  נאו!״. 

שלא ידעה שיעור, הי׳ מעודד אלינו בהתנועה הקדושה.
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 איש כללי 
קורות חייו של הרה"ח הר' רחמים אנטיאן

נכתב ע"י – יבדלחט"א – החתן, בנו הת' עובדי' מנשה שיחי' אנטיאן

פתיחה
אבא היה מגיע הרבה לדולרים אצל הרבי שליט״א והיה מביא איתו על 
הרוב אנשי עסקים ידידים ועוד. הוא היה מקרב אותם ליהדות ורצה גם 
שיפגשו את הרבי. בהזדמנות אחת הביא טייס מאל־על )נועם ציפורי ז״ל(, 
בהזדמנות אחרת ראש בנק לאומי בניו־יורק )אליו יעץ הרבי לשים קופת 

צדקה במשרדו(, וכן עוד.
באחת הפעמים, לאחר שהציג כמה וכמה אנשים, קיבל דולר בעצמו 

בסוף, ואז אמר לו הרבי "אתה איש כללי".
אבא היה איש כללי. קשה לתאר במילים למי שלא הכיר אותו אישית, 
את אישיותו העוצמתית והמיוחדת. בעיקר נבע הכל מהביטול המלא שהיה 
לו לרבי שליט״א ולכל מילותיו הקדושות בהם דבק והאמין במלאות וללא 
כל פשעטלַאך. הוא אהב כל יהודי יהיה מי שיהיה בכנות, ברגש של אח, 
אבא, חבר אמיתי לכל אחד. יחד עם הביטול המלא שהיה לו כלפי הבורא 
יתברך וכלפי הרבי שליט״א, הוא לחם את מלחמת ה' בלהט, בהפגנתיות 

בקול רעש גדול ובעוצמה.
הוא היה מכניס אורחים ברמה ובמידה נדירה שקשה למצוא דומה לה. 
ברוב השבתות והמועדים היה פותח את ביתו לרווחה למאות התמימים 
שהיו יודעים "שאצל רמי אפשר לאכול כיד המלך מחצות היום ועד צאת 
בבית־הכנסת  ביום  שבת  עורך  שהיה  רבא  בקידושא  זה  היה  השבת". 
ב"בונקר" בביתו. כל תמים ידע שגם אם יאריך בתפלתו עד 4 בצהריים, יוכל 
לבוא ל"בונקר", לעשות קידוש ולאכול ארוחה חמה וטעימה. היו מגיעים 

גם רבנים, משפיעים, שלוחים וההתוועדות היתה בדרך כלל תוססת.
ובלהט  בדייקנות  בשנינות  חוזרים  שהיו  "מצליפים"  שני  היו  במרכזה 
את שיחות הרבי שליט״א מהשנים האחרונות, ו״מצליפים" בקנאות לכל 
מי שהתנגד או ניסה לפרש אחרת מהפשט את דברי נשיא הדור. היו אלו 
זלמן  שניאור  והרה״ת  שי'  פוזן  חיים  הרה״ת  )עכשיו אברכים(  התמימים 
פרידמן. המושג "מצליף" הומצא ביום־כיפור, מתי שאבא קרא את סדר 
העבודה של הכה"ג. אכן הם היו מצליפים כמו הכהן־גדול את דבריו של הרבי 
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בחמימות ובתוקף לקראת כל 
וספיקות  שאלות  שהטיל  מי 
המצליפים  חזרתם.  בשעת 
ר' חיים היה  קיבלו מספרים. 
ור'  אחד"  מספר  "מצליף 
מספר  "מצליף  היה  שניאור 
היה  המספר  )אמנם  שתיים" 
נאמו  שניהם  כי  סידורי  רק 
וחזרו על דברי הרבי באיכות 
ובעניין רב, כל אחד בסגנונו(.

היה  בעצמו  אבא  אבל 
הכריז  לא  הוא  מצליף.  ג"כ 
תואר זה על עצמו, אבל הוא 
היה מצליף ובגדול. אני זוכר 
בשנת  כמדומה  שב"תשרי" 
הוא  ה'תשנ"ח,  או  ה'תשנ"ז 
מסר שיעור בביתנו בו הסביר 
שאין  איך  רב  בלהט  לכולם 

לפרש את דברי הרבי לפי שכלנו. עלינו לקבל באמונה שלימה את דברי 
הרבי גם מתי שנראה לנו כי אנו רואים את ההיפך. הוא המשיך לבאר איך 
שהדמיון שכאילו היתה הסתלקות ח״ו זהו רק כדי לראות אם נאמין כעת 
לגאולה,  הראשון  ודור  לגלות  האחרון  דור  הוא  זה  שדורנו  הרבי  בדברי 
ושנשיא הדור קיים באופן של נשמה בגוף בחיים נצחיים )שיחת פרשת 

שופטים ה'תנש״א(.
פעם אחת, בשעת ראיון בן דקה בערך שאל אותו כתב הטלויזיה אודות 
פעילותו בענייני גאולה, והוא השיב לכתב שהמסר שאנו מוסרים לציבור 

הוא שתנועת חב״ד עומדת מאחורי רבי חי, ולא רבי מת ח״ו.
העוסקות  באלו  ובמיוחד  הרבי  של  בשיחותיו  בקי  היה  הוא  בכלל, 
ההתוועדויות  בשעת  עליהם  חזר  פעמים  אינספור  הגאולה.  בבשורת 
לגלות  האחרון  הדור  הוא  שלנו  שהדור  הכריז  שהרבי  שמכיוון  והסביר 
גשמי,  בגוף  חי  דור  נשיא  להיות  שחייב  ומכיוון  לגאולה,  הראשון  והדור 
ב״אשליה  שלנו  הבשר  מעיני  נעלם  ורק  חי,  שמלכנו  אנו  מובטחים  לכן 
אופטית". הוא הרבה לצטט את דברי הרבי ששמו של משיח בסדר הקרבה 
ה'תשנ"ב,  משפטים  פרשת  )שיחת  דובער"  יצחק,  יוסף  "מנחם,  אלינו 

ושיחת פרשת יתרו ה'תשנ״ב(.
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כולם  את  וקיבל  כולם  את  וכיבד  אדם  לאף  בז  לא  הוא  זאת  עם  יחד 
בסבר פנים יפות. גם בענייני אמונה בדברי הרבי, אם היה מדבר אחד־על־

אחד עם מישהו, היה מסביר זאת בבהירות, בידידות ובחום; מבלי לשפוט 
את הזולת על עמדתו הנוכחית.

על הצדקה ופעילות הגמילות חסדים שלו והפצת מעיינות החסידות 
ומהונו, אפשר לכתוב מסכת שלימה  ובשורת הגאולה שתרם לה מאונו 
"קראון  בשכונת  נזקקות  משפחות  היו  כי  התגלה  פטירתו  לאחר  ויותר. 
הייטס" שלא היה להם די בכדי "לסגור את החודש", והם היו רושמים את 
והוא היה מסלק את  הקניות שלהם במכולת כמו המשפחות העשירות, 

החשבונות שלהם בסוף החודש.
שותף  גם  היה  חסדים.  הגמילות  ולפעילות  בביתו,  לאירוח  בנוסף 
בממונו להרבה בתי חב״ד ולשלוחים מרחבי עולם. כאשר שליח היה מגיע 
להתוועדות בשבת, השליח היה נואם בענייני פרשת השבוע, סיפורים על 
פעילותו בעיר השליחות שלו ועוד. בסוף השבת, אבא היה מבקש ממני 
בבית־ הבימה  על  נשען  והיה  מחדרו,  שלו  השיקים  ספר  את  לו  להביא 

לפעילות  כסף  שצריכים  בחורים  לשלוחים,  משתרע  ארוך  ותור  הכנסת 
ה״מבצעים" שלהם, או לשיעור ענייני גאולה ומשיח, התוועדויות וכדומה, 
כל  לכולם בהרחבה,  והיה תורם  לאיזו מצוקה,  או סתם אנשים שנקלעו 

אחד לפי צרכו.
הוא  אחת.  בהתוועדות  "הצלפות"  המון  קיבל  אחד  ששליח  זכורני 
אבל  שלו.  הפעילות  על  וסיפר  הרבי,  בשיחות  דעותיו  על  להתגונן  ניסה 
אבא והמצליפים שיגעו אותו והלאו אותו בריבוי קושיות על דרכיו ודרכי 
פעילותו. הוא בעצמו הכריז כמה פעמים שהמוסד שלו חייב 28,000 דולר 
כאשר  השבת  בסוף  הוצאה.  איזו  היתה  פעילות  איזו  על  וסיפר  בערך, 
עמד בתור וקיבל שיק, יצא למסדרון בדרכו החוצה, ואז פתח את השיק 
שקיפל ושם בכיסו, הוא שפשף את עיניו ולא האמין למראה עיניו, הוא 
חשב שאחרי כל הסיפור הזה אולי יקבל $180 או $1000 לכל היותר. אבל 
אבא זכר את הסכום המלא ותרם $28,000. מעשים כאלו היו לרוב והיריעה 

קצרה מלהכיל את רוב מעשיו, מה גם שהרבה היו בסתר ללא יודעין.
חסד היה עמוד התווך של חייו. אהבה לכל יהודי, אמונה והתקשרות 
מלאה לרבי שליט"א; שמחה; חיות; עוז. אבא לא ישכח לעד לא ממני ולא 

מכל אוהביו.

קורות חייו
צייר  ע״ה,  יואב  לאביו  ה'תשט״ו  תמוז  בג'  אביב  בתל  נולד  ע״ה  אבא 
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במקצועו ולאמו שתבלחט״א אסתר שתחי'. הם היגרו לארה״ק תובב"א 
כמה שנים לפני כן מקהילת מאשהאד שבפרס. לאחר התיכון אבא התגייס 
לחיל־הים, ושירת על ספינות קרב. לאחר תאונה במהלך אימון, המשיך 
ההחלמה  במהלך  איך  סיפר  הוא  צבאי.  כתב  בתור  הספינות  על  לשרת 
מהפציעה, כשהיה עוד בגבס, הגיע חבדני״ק זקן וכשהוא מפזם במפוחית 
בעליזות הניח לו תפילין בבית רפואה. היתה זו הפגישה הראשונה שלו עם 
חב״ד. היתה זו תקופה בה החל לחפש את שורשיו בעומק יותר. הוריו היו 
אמנם מסורתיים, אך בעיקר הלכו לבית־כנסת בשבת, אכלו כשר וכו', אך 
אבא חיפש יותר ורצה לדעת אודות זהותו כיהודי, ומשמעות החיים שלו 

ועל שליחותו בעלמא דין.
בתמוז תשל"ו )יולי 1976( חיל הים הישראלי שלח שתי ספינות של חיל 
הים לארה״ב לחגיגות ה־200 שנה להתייסדות ארה״ב. בחורים חב״דניקים 
ולאחר  אותו,  פגשו  מ־770  שהגיעו  זלמנוב,  שיחי'  שרגא  ר'  ובראשם 

שהניחו איתו תפילין ביקשו שיבוא לבקר את הרבי.
״ועמדתי  ״נכנסתי לבית־כנסת שבזאל הקטן למעלה״, סיפר לי אבא, 
במדי חיל־הים יחד עם עוד כמה חיילים שהגיעו איתי. כאשר הרבי נכנס, 
האולם נתמלא אור וראיתי את פניו של הרבי. הוא הביט הישר לתוך עיני. 
פניו קרנו מאור ומחום אבהי נדיר. חשתי איך שבד־בבד שאני מרגיש אימה 

ר' רמי במדי חיל הים בביקור בנ.י.
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ופחד, אני מרגיש חמימות אהבה ואור אלוקי שעוטף אותי בחבלי עבותות 
אהבה. ידעתי בו ברגע שמצאתי את כל אשר חיפשתי בשנים האחרונות, 

שהגעתי אל היעד. באותו רגע נהייתי חסיד של הרבי״.
אמנם לקח לאבא כמה שנים ליישם את ה״יחידות" הראשונה שלו עם 
חכמי  על  עמנו,  מסורת  על  ועוד  עוד  למד  הוא  הזה  הזמן  במהלך  הרבי. 
בישיבת  ללמוד  נסע  הוא  חב״ד.  חסידות  מורשת  ועל  והגמרא  המשנה 
הבעל־תשובה  והיה  תובב"א,  עיה״ק  בצפת  ליובאוויטש  חב״ד  חסידי 
הראשון שם. בעקבות הצטרפותו לישיבה, החליטה ההנהלה לפתוח אגף 

לבעלי תשובה, מחלקה שקיימת ומשגשגת ב״ה עד היום.
הסמיכה  לימודי  את  גם  סיים  בה  בישיבה,  לימוד  של  תקופה  לאחר 
קיץ  קייטנת  לאחר  זה  היה  שתבלחט״א.  מורתי  אמי  את  פגש  לרבנות, 
שאירגן יחד עם הרה״ח משה שי' דיקשטיין בצפת. היתה זו קייטנה לילדי 
צפת, הן אלו שלא ידעו הרבה על יהדות והן ילדי חב״ד מקרית חב״ד בצפת.

ולאחר מכן הצטרף להנהלת  לאחר הנישואין למד במשך שנה אחת, 
עיה״ק  בצפת  ליובאוויטש  חב״ד  חסידי  וישיבת  לוי־יצחק  בית  מוסדות 
תובב"א. הוא ניהל את מערך גיוס הכספים לישיבה, ונסע ברחבי העולם 
לגייס תרומות. הישיבה ב״ה פרחה ושגשגה, ובמהלך התקופה הזאת נקנה 

מלון "רקפת" בצפת שמשמש עד היום כפנימיה לישיבה.
עבר  הישיבה,  עבור  בגיוסים  שנים  כמה  של  ממושכת  תקופה  לאחר 
חסד  מעשה  עשה  שכאן  אלא  שליט"א.  הרבי  בברכת  העסקים  לעולם 
על־אנושי, הוא לקח על כתפיו את כל חובות הישיבה, והחתים את בעלי 
את  שחרחר  בכך  האישיים.  חובותיו  הם  הישיבה  חובות  שכל  החובות 

הישיבה מנטל כבד, שהרשה לישיבה להמשיך ולפרוח.
לאחר תקופה של התעסקות בכמה עסקים בהצלחה חלקית, ביניהם 
נדל"ן ואבני־חן עבר לעסק חדש והצטרף לחברה יהודית העוסקת בייצור 
חומרי נקיון. כאן המקום להזכיר נס של הרבי שליט"א: היה זה בעסקת 
בין־לאומית  עסקה  מלונדון.  שי'  דודי  גם  השתתף  בה  וזהב,  יהלומים 
היו במליונים. אבא ע״ה  והרווחים הצפויים  שבה השתתפו כמה אנשים 
אמר שלפני שממשיך בעסקה, הוא צריך לבקש את ברכת כ״ק אדמו״ר 
וביקש  למזכירות,  הניירת  ערימת  כל  את  הכניס  פשוט  הוא  שליט״א. 
וברכתו של הרבי. הערימה מיהרה לצאת תוך כמה דקות עם  את עצתו 
הפתקא הבאה מהרבי על הערימה: "לצאת מהעסקא מיד". כמובן שאבא 
סוף  וטענותיהם.  רוחם  למורת  ואף  מהעסקה,  יציאתו  את  לכולם  הכריז 
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דבר שאילו היה נשאר בעסקה זו היה לא רק מאבד את כספו האישי, אלא 
גם את כל כספי המשקיעים שהביא.

כ״ק אדמו״ר שליט״א,  נקיון, קיבל את ברכת  אבל על חברת החומרי 
עם  יחד  החברה  את  והנפיק  הנצרכת  ההשקעה  כספי  כל  את  גייס  ואכן 

שותפיו בבורסה בניו יורק.
רחבה.  ביד  תורם  והחל  יותר  עוד  כיסו  את  פתח  ההצלחה,  בעקבות 
את  לפתוח  הענדל  שי'  הכהן  מענדל  מנחם  להרה״ח  עזר  זו  בתקופה 
השבועון ״בית משיח״ המפרסם ללא־חת את בשורת הגאולה. ביוזמתם, 
במסגרת פעילות ״המרכז העולמי לקבלת פני משיח״ בו היה שותף, הקים 
את ״קרן המליון״. קרן זו שמה לה מטרה לממן כל יוזמה ופעילות הקשורה 
עם הפצת בשורת הגאולה של הרבי שליט״א, בכל מימד. כל זאת תחת 
ביכולתכם  אשר  כל  ״עשו  ה'תשנ״א  ניסן  בכ״ח  הרבי  מדברי  ההשראה 
השלוחים  בכינוס  והוראתו  והשלימה״  האמיתית  הגאולה  את  להביא 
העולמי בשנת ה'תשנ״ב ש״העבודה היחידה שנותרה היא לקבל את פני 
משיח צדקנו״ ו״עמדו הכן כולכם״. המטרה של הקרן היתה לממן מיליון 
דולר של פעילות, אבל כבר בשנה הראשונה הקרן הוציאה וממימנה יותר 

משבע מיליון דולר בפעילויות ברחבי העולם.
בתקופה זו גם סילק את חובות ישיבת חסידי חב״ד ליובאוויטש אשר 
בצפת עיה״ק, חובות שנשא על כתיפיו במהלך עשר שנים לערך והסתכמו 

בכערך 2.5 מיליון דולר!
לקראת היום הגדול והקדוש יו״ד שבט ה'תשנ״ו )1996(, יום ההילולא 
של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, ויום קבלת הנשיאות ע״י כ״ק אדמו״ר מלך 
המשיח שליט״א, אירגן אירוע לווין )סאטלייט( בו השתתפו 7 מדינות בו 
זמנית: אוסטרליא, אנגליא )לונדון(, ארה״ב )ניו יורק ולוס־אנג'לס(, ארץ 
)פריז(,  צרפת  )יוהנסבורג(,  דרום־אפריקה  וחברון(,  )תל־אביב  הקודש 
מסוים  ובשלב  חי,  בשידור  היו  מלונדון(  )חוץ  כולם  )מוסקבה(.  ורוסיה 

בתכנית נראו כולם בו־זמנית בששה חלונות במסך.
חסידים  התאחדות  ולהראות,  לראות  הייתה  בלויין  התוכנית  עיקר 
מלכנו  ורבנו  מורנו  אדוננו  בדברי  באמונה  והתחזקות  העולם,  ברחבי 
היה  זה  ואכן  צדקנו.  משיח  פני  את  לקבל  הוא  שנותר  מה  שכל  משיחנו 
רוח התוכנית והאירוע כשכל החסידים חוזרים על דברי הרבי, מבקשים 
שרים  ובד־בבד  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  את  ובזעקה  ברציניות 

ורוקדים בשמחה לקראת ההתגלות של הרבי שליט״א.
האירוע היו שזור בקטעי ווידאו מהרבי, עם השיחות הידועות ״הכרזת 
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יחי המלך״, ״קער ַא וועלט היינט״ )הפוך את העולם היום(, ״עשו כל אשר 
אוצרותיו״,  כל  את  מבזבז  המלך  המלחמה  נצחון  ״שבשביל  ביכולתכם״, 
ועוד. כמו כן קטעים בם הרבי שר ״צמאה לך נפשי״ ו״ווי ווָאנט משיח נַאו״ 

)אנו רוצים משיח עכשיו(.
גם  כמו  המיליון,  קרן  ביניהם  פעולות,  של  חדש  עידן  פתח  האירוע 
סימפוזיונים  התקיימו  בו  תמוז,  בג'  משיח  פני  לקבלת  העולמי  הקונגרס 
והרצאות בענייני גאולה ומשיח, בעניינים שהזמן־גרמא, וברעיונות ליישום 

דברי הרבי שליט״א.
בתקופה זו החל אבא לעסוק בעסק חדש – מכירת מוצרים באמצעות 
והתכוננה  בתחילתה  הצלחה  ראתה  החברה  וכבלים(.  )לויין  הטלוויזיה 
קנתה  והחברה  השקיעו,  הפרטיים  המשקיעים  בבורסה.  הנפקה  לקראת 
גם ערוצים מקומיים )דבר שהיווה תקדים( ברחבי ארצות הברית. ההנפקה 
היתה פי כמה וכמה מגודלה של החברה הקודמת שהנפיק. אך דא עקא, 
יוקרתי, רימה אותו.  הבנק איתם עבד להנפיק את החברה לבורסה, בנק 
שהתעסק  שנים  כמה  ולאחר  נוכלים,  היו  שבניו־יורק  שבסניף  הבנקאים 
איתם רימו אותו. מסתבר שהיו עוד שני לקוחות שהוכו קשות, ובעקבות 
של  טוטאלי  לפירוק  גרמה  התפנית  נסגר.  בניו־יורק  הסניף  השערוריה 
מליונים  של  מהכנסות  ירדו  ואבא  והחברה  משנה,  פחות  במהלך  העסק 

לחובות של מליונים.
אך דווקא כאן התגלה הגיבור האמיתי. איזהו גיבור הכובש את יצרו. 
יצר העצבות אותו לא נתן להיכנס, ונשאר בשמחה ובתקווה טובה. אבא 
נתן מאונו ומהונו למען הרבה מטרות צדקה. כל כוונתו היתה לשם שמים, 
בצדקה  יותר  עוד  להרבות  היתה  כוונתו  כל  דעהו״.  דרכיך  ״בכל  וקיים 
ולהאדיר את הפעולות למען הבאת הגאולה. איש עסקים חב״דניק צעיר 
נכנס  כאשר  אבא.  של  הקניות  בערוץ  מוצריו  את  למכור  שבא  מספר 
לאולפן נדהם לגלות שעל מסך השידור של ערוץ הקניות היתה פרסומת 
של שתי דקות אודות הגאולה ואודות שבע מצוות בני נח. אבא היה מריץ 
את הפרסומת בין תוכנית לתוכנית במטרה להכין את כל אזרחי אמריקה 
לגאולה השלימה בב״א. האיש עסקים סיפר זאת בהתפעלות ואמר אנחנו 
"ברייטקייט"  כזאת  אבל  פעילות,  עושים  מאיתנו  שהרבה  יודעים  הרי 
)גבורה, רחבות( בהפצת המעיינות גם באמצע העסק בריש גלי, זהו משהו 

מיוחד במינו.
אך את אשר יאהב ה' יוכיח, וכמו בנסיונו של אברהם בעקידת יצחק 
כאן ניסה אותו ה' בעקידת היכולת לתת צדקה ולעשות פעולות בממון. 
לממון לא היה צריך לחייו הפרטיים. הוא לא ביזבז והוציא על תענוגות, 
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המעט  בכסף  צדקה  לתת  המשיך  הונו  את  שהפסיד  לאחר  גם  ולאידך 
שנותר לרשותו.

התקופה הבאה גילתה פן חדש שלא ראיתי לפני כן אצל אבא. עברנו 
)בין  שבשומרון  תקווה  שערי  לישוב  ה'תשנ״ח  בניסן  תובב"א  לארה״ק 
ראש העין לאריאל, על יד אלקנה(, שם גר בזמנו אחיו ר' משה שיבלחט״א. 
זה  היה  בישוב.  מסחרי  במרכז  חב״ד  בית  פתחנו  חודשים  כמה  ולאחר 
אמנם טבעי. כבר בהתחלת בואנו לישוב השתמשנו בספריית הבית־כנסת 
האשכנזי לתפילות. התחלנו ללמוד חסידות עם אנשי הישוב, וכבר ראינו 

התעניינות מצדם.
בארצות  כן  לפני  בחודשים  ואף  הקודש  לארץ  בואו  מתחלת  כבר 
הברית, החל אבא עוסק בקדחתנות ובריבוי זמן בלימוד תורת החסידות 
שאדמו״ר  חיים"  בעץ  ה״ועיין  בלימוד  החל  זה  בהתחלה  הקבלה.  ותורת 
הזקן מציין לרוב בלקוטי תורה, אך עד מהרה זה הפך ללימוד מעמיק בכל 
הליקוטי־ את  גמר  הוא  הבאות  השנים  במהלך  וקבלה.  החסידות  ספרי 

תרס״ו  המשך  יצחק,  לוי  ליקוטי  האריז"ל,  כתבי  רוב  תורה־אור,  תורה, 
והמשך תער״ב לעומק. הלימוד היה על דרך "מבשרי אחזה אלוקה" עם 

ריבוי משלים וקירוב המושגים אל השכל היום־יומי.
חמישי  בימי  שיעורים  מסר  הוא  פטירתו  עד  הבאות  השנים  במהלך 
באלקנה  שיעור  הוסיף  ואף  תקווה,  בשערי  החדש  חב״ד  בבית  בערב 
בנתניה  לנשים  ושיעור  בכפר־חב״ד  לנשים  שיעור  מסר  כמו״כ  הסמוכה. 
במרכז ממ״ש של הרה״ח אברהם )אבי( שי' טאוב. השיעורים היו ב״דבר־

וה'תשנ״ב,  ה'תנש״א  משנות  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  שיחות  של  מלכות" 
והיו מתובלות בעיונים מעמיקים בתורת החסידות ובתורת הקבלה.

יחד עם  גן  יושב בבית חב״ד ברמת  יומי היה  כן על בסיס כמעט  כמו 
השליח הרה״ח מוטי גל ע"ה והיו מעמיקים יחד ובחבורות של עשרה ויותר 
בלימוד תורת החסידות ותורת הסוד. הוא היה יוצא רק לעיתים לפגישות 

עסקים, שכן החל שוב אט־אט לבנות תוכנית חדשה לשיקום.
תקווה  בשערי  עשה  בעלמא־דין  שלו  האחרון  שמיני־עצרת  חג  את 
בבית־חב״ד. לאחר הקפות ולאחר ארוחת החג חזר לבית־כנסת כדי ללמוד. 
כנראה חש ברע, ויצא לשאוף אויר. הליקוטי־תורה היה פתוח. והוא יצא 
לטיילת לטייל מעט... כוחות ההצלה מצאו אותו ברגעים האחרונים לאחר 
שעבר דום־לב פתאומי. מת בנשיקה כאהרן, והשיב נפשו ליוצרה בקדושה 

ובטהרה. והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בראשם.
* * *
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סוף דבר אשר הפעילות בשומרון נמשכה, יאמר לזכותו. שני אברכים 
אשר בבחרותם היו נוסעים אליו לשערי תקווה בשבתות, הרה״ח ירון בבלי 
שי' המשיך והרחיב את הפעילות בשערי תקווה ואף הוסיף מקווה טהרה 
וגן־ילדים. הרה״ח יצחק שי' קעניג הרחיב את חוג השיעור באלקנה ופתח 
בית־חב״ד על אתר עם פעילות עניפה. הפעילות נמשכת ב״ה, ובהוספה – 

עד היום הזה.
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 רשמי רחמים 
מאמר הערכה על המחברות של רמי

כמסופר לעיל, בקורות חייו של הרה"ח ר' רחמים )רמי( ע"ה אנטיאן, בשנותיו 
האחרונות בארה"ק תובב"א, העמיק מאוד בתורת החסידות והקבלה.

לעצמו  וכותב  יושב  רבות  אותו  רואה  היה  זמן  שבאותו  מספר,  החתן  בנו 
על מחברות שונות באמצע הלימוד, וגם לאחריו. כאשר הוא ביקש מאביו ע"ה 
נענה שאין בהם חידושים. לאחר הפצרות  חלק מהמחברות,  לו לצלם  שירשה 

רבות, נענה אביו להראות לו, ושוב העיר שאין בהם חידושים או תוכן מיוחד.

באותה תקופה הוא למד בישיבת תות"ל במגדל העמק, והיה נעזר במחברות 
- בתוכן הסיכומים שכתב אביו בלקו"ת ועוד.

חיבה מיוחדת היתה לחתן, לחברותא שהיה לו עם אביו בשבתות בהן הגיע 
מהישיבה לשערי תקווה. אז היו לומדים בצוותא - לקוטי תורה ותורה אור.

לפני כמה שנים הגיעו לידיו של החתן רוב המחברות הנ"ל, וכן דפים נפרדים 
– עם בלאנק של המלון – שכתב עליהם עניינים בחסידות.

במאמר זה, נעבור בקצרה על תוכנן של מחברות אלו, וניתן גם כמה עניינים 
כטעימה מהנכתב.

א.
חלק חשוב ומעניין, התופס סכום נכבד של עמודים, הוא למעשה העתקה.

כלומר, במהלך לימוד המשך תרס"ו, בכמה מקומות הוא ציין על שולי הגליון 
של הספר נקודות, לציין עד היכן הוא הגיע, ציונים אלו לעיתים הינם במרחק של 

20 שורות, ולעיתים של שורה או שתיים..

כאשר הוא הגיע לד"ה ויולך, הוא העתיקו עלי מחברתו. כמו כן הועתק גם 
ד"ה כי עמך מקור חיים.

ב.
נושא נוסף התופס מקום, הוא סיכומים של נושאים קבליים, על פי הגימטריה 

שלהם.

עניינים אלו כנראה נכתבו במהלך לימוד כתבי האר"י, או ליקוטי לוי"צ.

ההשתלשלות  בסדר  לנושאים  שערך  תרשימים  כעין  גם  יש  לכך,  בנוסף 
באופן "מוחשי" יותר.

ג.
ליקוט עניינים בחסידות:
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בכמה מקומות, הוא עבר וליקט נושאים בחסידות, והעתיק עלי מחברתו את 
הקטעים הרלוונטיים ממאמרי כ"ק אדמו"ר הזקן העוסקים בנושא.

אחד הנושאים שלוקטו, הוא "הנפש השכלית" – ה"צלם" אדם. וכך הוא עבר 
וליקט כל התייחסות לנושא. 

ד.
קיצורים:

מקומות  בכמה  לעצמו  כתב  הוא  תורה,  בליקוטי  שלו  הלימודים  במהלך 
קיצורים של המתבאר.

כחוט  המשמשות  המפתח  מילות  לקיטת  למעשה,  הוא  הסיכומים  בניין 
השדרה של המאמר. כנראה רשם לעצמו סיכומים אלו במהלך הלימוד העצמי 

כדי להקל על הריכוז במאמר וקליטתו.

ה.
כללים בחסידות:

לרמי היתה שיטה, שבה הוא ליקט את הכללים העיקריים, שעל פיהם נסובה 
שיטת חסידות חב"ד, ובעיקר בנוגע למעשה בפועל.

יש  עם  אחד  נעשה  הנברא  ש"יש  הכלל  את  למצוא  ניתן  אלו,  כללים  בין 
האמיתי", ועוד.

*
שאפשר  חומר  עוד  ויש  לידינו.  הגיעו  שלא  מחברות  עוד  הסתם  מן  ישנם 

למצות מהנכתב באלו שכן הגיעו לידינו.

מספר  של  צילומים  באמצעות  קטנה,  הצצה  בזה  מעניקים  אנו  זו,  בבימה 
עמודים מהמחברות, וטעימה של כמה מהעניינים שנכתבו שם.
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העתקת ד"ה ויולך תרס"ו
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תרשים בנושאים בסדר ההשתלשלות
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תוכן עניינים למושג "צלם"
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סיכום של מאמר, וגימטריות של מושגים קבליים
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