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ניסן
ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו  ָכל ּדֹור ָודֹור ַחיָּ "בְּ

ְצַרִים"   ִאלּו הּוא ָיָצא ִממִּ כְּ
)פסחים, פרק י, ה(

מכל יהודי נדרש לזכור, כלומר, לחיות מחדש, את יציאת מצרים. משמעותה 
הרוחנית של "יציאת מצרים", מתבטאת בשחרור מהפרעות ומיצרים העומדים 

בדרכנו ומונעים מאיתנו - להיות "אנחנו" ולעשות המוטל עלינו!

בכל יום מימי חיינו עלינו להתגבר מחדש על המנגנון החוסם אותנו ומעכב בעדנו 
לצאת לחירות מכל ההפרעות - גשמיות, חומריות ורוחניות, ולהביא למימוש 

הפוטנציאל האלוקי הטבוע בנו - בדמות שגשוג והוספה-מתמדת בקיום התורה 
והמצוות מתוך שמחה וטוב לבב.

)מעובד מתוך מכתב כללי י"א ניסן, ה'תשי"ח(

     החודש
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8. להעריך את החירות. מנדלביץ

16. גלידה בהכנה ביתית. מתכון

24.שיעבוד עצמי. משמעות החיים

תמונת השער

לא אחת, בשלבים שונים בחיים, אנו חשים חסומים ותקועים. בעבודה, בזוגיות, במשפחה, בחברה, ועוד... חלקנו 
נתקלים בכך לעיתים רחוקות ואחרים, לעיתים קרובות יותר... התסכול הפנימי גדול והתקווה נדמית רחוקה... 

אומללות לשמה. איך יוצאים מהפלונטר?

עיון במקורותינו, מלמד כי חג הפסח אותו אנו חוגגים החודש - ניסן, הינו אקטואלי עבורנו גם היום! מסתבר כי 
'יציאת מצרים' אשר התרחשה לפני 3328 שנים, מסמלת בדיוק נפלא את המצב האישי והלאומי שלנו.

בגיליון הנוכחי, ניסינו להבין איך פורצים את המגבלות המפריעות לנו להתקדם - כי יציאת מצרים היא כאן ועכשיו! 
ניתנו לנו כוחות להשתחרר, לפרוץ קדימה, להתעלות עד אשר נזכה להגיע לרגע הגדול, נצא לחירות אמיתית 

ותמידית בביאת הגואל, הרבי שליט"א מליובביץ' משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שלכם,

מערכת עולמות

הרב גרוסמן | צילום: רובי קוטר
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  דרוש עיון

העם. וכך אפשר לתורת ה' לרדת לעולם! משה 
הוריד את התורה מגובהי מרומים אל הקרקע, 
החדיר  העם,  לפשוטי  עד  ישראל  עם  אל 
בנשמות ישראל את ההכרה בבורא עולם, ודאג 
כי החיבור עם ה' יחדור להכרה בחיי היום-יום, 

ולא יישאר ברובד האמונה בלבד.

בכל  ומאז,  הראשון  המנהיג  היה  רבינו  משה 
דור עוברת נשמתו מנשיא לנשיא. כל דור זוכה 
למנהיג יחיד - הנשמה הכללית של אותו הדור 
ועוד(,  מרדכי  המלך,  דוד  יהושע,  )דוגמא: 
לכל  אכפתיות  ומגלה  דואג,  החושב,  מנהיג 
איש ואישה, לכל ילד וילדה בכל מקום בעולם. 
בינו  מקשר  ה',  דרך  את  לעם  המורה  מנהיג 

לאלוקיו ומיועד להיות הגואל.

הרבי  הוא  אחרון  וגואל  בדורנו  משה 
בכל  ניחן  אשר  המשיח  מלך  מליובאוויטש 

התכונות אותן מנינו. 

הרבנית חנה אימו של הרבי כתבה בזיכרונותיה: 
בני בחצי האי קרים,  1911 שהיתי עם  "בשנת 
שם  הייתה  באלאקלאווה.  בשם  מרפא  במקום 
זרם צר של מים,  מין מערה שנכנסה אל הים. 
בו  המקום  דרך  קירות  שני  בין  כאילו  זרם 
התחברה המערה אל הים, ומאד מסוכן לשחות 

הימים,  נזהרו. באחד  גדולים  גם שחיינים  שם. 
שם  הנמצא  ילד  על  מדברים  אנשים  שמעתי 
בסכנת טביעה. התקרבתי למקום ההתרחשות 

ושמעתי את פרטי הדברים:

בהן  קטנות  סירות  של  שמן,  הוא  "ביידרקה" 
אחד.  משוט  באמצעות  אחד  אדם  לשוט  יכול 
בני  לטבוע.  החלה  והיא  כזו  בסירה  שט  ילד, 
נכנס לתוכה,  הבחין בכך, שחה לעבר הסירה, 
באפיסת- הנתון  הילד,  מידי  את המשוט  תפס 
את  לידיו  נטל  מחוסר-הכרה,  וכמעט  כוחות 
מהאזור  הסירה  את  הוציא  הסירה,  הובלת 

המסוכן והוביל אותה אל החוף.

לעזרה.  נזקק  בני  אבל  בשלום,  יצא  הנוסע 
לשוט  כדי  ורוחני  פיזי  מאמץ  ממנו  נדרשו 
ממש,  של  אסטרטגיה  ההוא,  המסוכן  במקום 
לחוף.  סמוך  בהגיעו  לטבוע  והחל  נחלש,  הוא 

הבחנתי בו שם, תשוש וחיוור להחריד. חפציו 
בידינו להביאו  היו רטובים. תודה לא-ל, עלה 

משם בשלום".

ספור אחד אך דוגמא, למעשי הרבי המופלאים 
– בהיותו כבן 9!

שנים לאחר מכן המשיך הרבי להציל עם שלם 
בעם  נשמה  לכל  בדאגתו  רוחנית,  מטביעה   -
ישראל. הרבי בדומה למשה רבינו הוא הרועה 
הנאמן שלנו, ותפקידו להחדיר בנו את האמונה 
בבורא עולם, אמונה אשר תשפיע על חיי היום 

יום ותרד למעשה בפועל. 

ובעזרת  אישי  באופן  דואג  רבות,  שנים  במשך 
נשמות  של  הקשר  את  לעורר  שלוחיו  אלפי 

ישראל עם בורא עולם. 

'בכל  הידוע  פי  "על  הרבי  אמר  תשנ"ב  בשנת 
ראוי  שהוא  יהודה  מזרע  אחד  נולד  ודור  דור 
מצדקתו  הראוי  'אחד  לישראל',  משיח  להיות 
השי"ת  אליו  יגלה  הזמן  וכשיגיע  גואל  להיות 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  הודעת  וע"פ  כו',  וישלחו 
היחיד  המשיח  בדורנו,  היחיד  השליח  דורנו, 
הרי   - העבודה  כל  את  סיימו  שכבר  בדורנו, 
מובן שמתחיל להתקיים  "שלח נא ביד תשלח" 
 - שליט"א  הרבי  להתגלות  כולנו  מחכים   ."

הגואל האחרון של עם ישראל, הגואל שלנו. 

המנהיג
הראשון והאחרון

משה אינו עוד צדיק תנכי. משה רבינו הוא נשמה כללית אשר ניחנה בתכונות אופי של מנהיג, ליבו 
חש בצרת העם ובקשיי הפרט    דרוש עיון בעקבות אימרת חז"ל "משה רבינו גואל ראשון והוא 

גואל אחרון"

אוריה בר לב

ישראל, ס של  הראשון  גואלם  יפור 
וגדול  הראשון  היהודי  המנהיג 
אשר  יעקב  במשפחת  החל  הנביאים 
ירדה למצרים בשל הרעב. החמולה התמקמה 
לממדים  והתרבתה  )במצרים(  גושן  בארץ 
עצומים. בסייעתא דשמיא זכו יעקב ובניו לחיי 

עושר וכבוד כל ימיהם.

מצרים  מלך  פרעה,  הכביד  פטירתם,  לאחר 
בפרך  והעבידם  ישראל  עם  על  גזירותיו  את 

בעבודת שונות ומשונות.

דיווחים  המלוכה  בארמון  התקבלו  במקביל, 
של  מושיען  לידת  מתקרבת  כי  מרעישים, 
ישראל. התוצאה הייתה החלטה אכזרית ביותר: 

כל בן זכר יושלך ליאור הגדול והטובעני.

לאחר נישואים מחודשים, נפקדה יוכבד , אשת 
עמרם, גדול הדור. פקידי הממשל ערכו רישום 
לאחר  לפתחה  וארבו  פקידתה  מאז  מדויק 
תשעה חודשים. ה' מסובב הסיבות, הקדים את 
לידת משה רבינו לחודש השישי להריונה ובכך 
חודשים,   3 למשך  בביתם  הצפנתו  את  אפשר 
היאור,  במימי  עץ  בתיבת  הניחוהו  מכן  לאחר 

שם מצאה אותו בת פרעה. 

הצליח  אך  פרעה  בארמון  גדל  רבינו  משה 
לשמור על אורח חיים טהור וקדוש, גם התברר 

רגילה  בלתי  ואכפתיות  לב  באומץ  ניחן  כי 
למתרחש סביבו.

עמו  בני  את  לראות  משה  יצא  הימים,  באחד 
הסובלים, עיניו נתקלו בנוגׂש מצרי מכה אחד 
הרג  הסכנה,  ולמרות  היסס  לא  משה  מאחיו. 
את המצרי. משה פעל מתוך אכפתיות ואהבת 

ישראל ללא גבול!

ברח  גדי  כי  משה  גילה  צאן,  רועה  בהיותו 
מים.  ולשתות  צמאנו,  את  לרוות  כדי  מהעדר 
הוא רץ אל הגדי ובחמלתו סחב  אותו  על כתפו 
כדי להחזירו לעדר. הקב"ה ראה את מסירותו 

לצאנו ואמר "אתה תרעה את צאני ישראל".

באחד הימים תוך כדי רעיית הצאן הבחין משה 
בסנה )שיח קוצני( בוער באש אך לא נשרף. הוא 
במחזה  מקרוב  לצפות  כדי  השיח  אל  התקרב 
הלא שגרתי, לפתע שמע את קול אלוקים קורא 
כי המקום אשר  רגליך,  נעליך מעל  "של  אליו: 

אתה עומד עליו אדמת קודש הוא".

בורא העולם גילה לו באותה עת כי הגיע זמן 
גאולת בני ישראל ממצרים, וכי הוא, משה יהיה 
מנהיגם. ה' גם מסר לו אותות ומופתים לעשות 
במצרים, וגילה לו כי ב"תחילה פרעה יקשה את 
ליבו אך, בסופו של דבר קיים ה' את הבטחתו 

לאבות ויוציא את בני ישראל ממצרים". 

ההתגלות האלוקית בסנה היתה עבורו ראשונה, 
לאחריה זכה להתגלויות רבות נוספות.

משה בענוותנותו ביקש להעביר את המנהיגות 
לאהרון אחיו – אך לא נענה. הקב"ה שלח אותו 
מצרים,  מול  אל  אדיר  בתוקף  לעמוד  דוקא, 
משה  ימים.  באותם  ביותר  החזקה  המעצמה 
ואחר כך  נצטווה להכות עשר מכות במצרים, 
אדירים  ניסים  ידי  על  ישראל  עם  את  הוביל 

דרך ים סוף להר סיני.

הוא  רבינו  משה  תנכי.  צדיק  עוד  אינו  משה 
של  אופי  בתכונות  ניחנה  אשר  כללית  נשמה 
הפרט.  ובקשיי  העם  בצרת  חש  ליבו  מנהיג, 
התרוצץ  ובגבורה  נתפסת  בלתי  במסירות 

במצרים עד אשר הושלמה משימת הגאולה.

משה,  של  גודלו  את  ולהבין  להשיג  ניתן  לא 
עליו נכתב כי פנים בפנים דיבר אליו ה'.

מחד נצבו רגליו על הקרקע, והוא פעל בתוך 
העולם הגשמי, מאידך קיבל משימות ישירות 

מפי ה'.

משה חיבר בין ה' לבין העם. הדבר בלט במעמד 
המסוגל  אחד  איש  היה  לא  שם  תורה,  מתן 
לעמוד בגילוי האדיר! משה רבינו המכונה גם 
"רועה נאמן" שימש כממוצע מחבר בין ה' לבין 

הראשון  המנהיג  היה  רבינו  משה 
נשמתו  עוברת  דור  בכל  ומאז, 
זוכה  דור  כל  לנשיא.  מנשיא 
הכללית  הנשמה   - יחיד  למנהיג 

של אותו הדור.
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חד        ראיון
מא

רב ה

רבה של מגדל העמק הרב יצחק דוד גרוסמן 
גשר  ובנה  המשתנה  המציאות  את  זיהה 
שמטרתו לאחד בין ליבותיהם של הקהלים 

המגוונים בעם ישראל    ראיון חג 

מראיין: קובי הלפרין
צילומים: רובי קוטר, יח"צ

ב
ליל  שולחן  סביב  נסב  ימים,  מספר  עוד 
הבנים'  'ארבעת  עם  ניפגש  במהלכו  הסדר 
- אבות-הטיפוס המייצגים של העם היהודי 
ו'שאינו-יודע- ה'תם',  ה'רשע',  ה'חכם',   -

לשאול'. הרבי מלובביץ', גואלן של ישראל, 
הוסיף ואמר כי בימינו קיים גם 'בן חמישי'. 
לא  אפילו  השולחן,  סביב  יושב  אינו  הוא 
יודע כי חוגגים את ליל הסדר...!  אסור לנו לשכוח את הבן 
ונשיב  הסדר,  שלחן  אל  אותו  נזמין  אותו,  נחפש  החמישי! 

אותו אל חיקה של המסורת היהודית.

רבה  גרוסמן,  דוד  יצחק  הרב  עם  לשוחח  לכן  ביקשנו 
ונשיא  הראשית  הרבנות  מועצת  חבר  העמק,  מגדל  של 
החמישי'  ה'בן  את  היטב  המכיר  אור',  'מגדל  מוסדות 
באהבה  עולם.  חובקי  וממסעותיו  הברוכה  מעשייתו 
לבבות  בקירוב  להשקיע  מתמיד  הוא  אין-קץ  ואכפתיות 

בין כל חלקי העם היהודי.

מלך  מלובביץ'  מהרבי  מיוחד  ליחס  זכה  גרוסמן  הרב 
המשיח וקיבל ממנו עשרות עצות והדרכות מפורטות בנוגע 
הוא מתמקד במאחד  לעשייתו הציבורית. בדרכו של הרבי, 

ולא בשונה, ומכאן ייחודיותו בנוף הציבורי בישראל.

בעם  הקשת  גווני  כל  בין  המחבר  'גשר'  כעין  משמש  הרב 
היהודי בארץ ובתפוצות. מה מחבר גוונים וסגנונות כה רבים 

במאה ה-21?

הנשמה! לכל יהודי - דתי, חילוני, ספרדי או אשכנזי, בארץ 
או בחוץ לארץ יש אותה נשמה. אין הבדל. וממילא, המהות 

של כולנו מחוברת.
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לכתוב  מוזמן  מכם  אחד  כל  בחיים.  פעם  של 
אות בספר התורה".

המעמד היה מרגש! מאות חיילים, קיבוצניקים, 
הפסיפס   - דתיים  ושאינם  דתיים  מושבניקים, 
שעה  עומדים   - ישראל  עם  של  ביותר  המגוון 
ארוכה בתור כדי לכתוב אות בספר תורה, איש 

לא ויתר!

החילונים?  איפה  וחשבתי:  מהצד  הסתכלתי 
קשור  יהודי  כל  איך  שם  ראית  חילונים.  אין 
לתורה, כדברי חז"ל: המילה ישראל הוא ראשי 
לתורה.  אותיות  ריבוא  שישים  יש   - תיבות 
ותושבי  החיילים  הטקס.  החל  הכתיבה  בתום 
אותם  לווה  ורמקול  בתהלוכה,  רקדו  העיר 
בשירת "תורת ה' תמימה משיבת נפש", "טוב 

לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף", ועוד.

צאתם  לפני  יחד.  ימים  כמה  כך  בילינו 
אינן  מצווה  "שלוחי  להם:  אמרתי  למלחמה, 
ניזוקין. בזכות מסירות הנפש שלכם, האחדות 
ושלמים".  בריאים  תחזרו  האלוקות  וגילוי 
מאין שאבתי אומץ לדבר כך לגדוד של מאות 
חיילים? אינני יודע. אחר כך הוספתי: "כאשר 
 – המלחמה  בסיום  ושלמים  בריאים  תחזרו 

בואו לכאן לברך ברכת "הגומל".

הגדוד  מפקד  אליי  מתקשר  המלחמה  בתום 
כולנו  התקיימה!  ברכתך  "הרב,  לי  ואומר 
ונפלאות, ב-2 בלילה  ניסים  בריאים ושלמים, 
עם  קשר  יצרתי  העמק".  למגדל  באים  אנחנו 
בשתיים  להגיע  מהם  וביקשתי  התזמורת 
ובטרם  הגיע  הגדוד  מלחמה,  ימי  בלילה... 

להתנשק!   – בתור...  עמדו  לפנימייה,  נכנסו 
תור ארוך, 1200 נשיקות... התרגשות עצומה.

חיילים  וקבוצת  הוא  כי  סיפר  החיילים  אחד 
נוספת קיבלו משימה להיכנס לאחד הכפרים 

פנס.  החיילים  אחד  הדליק  בטעות  בלבנון, 
עליהם  וירו  אותם,  גילו  החיזבאללה  מחבלי 
שקפצו  סוסים  שני  שם  היו  טנקים.  נגד  טיל 
הצילו  שמיים,  בחסדי  והתרסקו...  הטיל  מול 
כל  גלוי!  נס  בחיילים.  הפגיעה  את  בגופם 
חילוני,  כזה  דבר  אין  לקב"ה.  קשור  יהודי 

כולנו עם אחד!

מגדל  בעיר  המהפך  על  רשום  הרב  כבוד 
לכל  הרבה  ישראל'  'אהבת  באמצעות  העמק, 
חברתי  לשינוי  להביא  אפשר  איך   – יהודי 

בחברה קרועה ושסועה?

כך  ואיש.  איש  כל  רוחו של  לפי  ללכת  חשוב 
מחלחלת  ההשפעה  רבינו.  ממשה  למדנו 
לתת  לחבק,  אישית.כלומר,  דוגמה  ידי  על 
תחושה שאתה מכבד, לא מסתכל על רקע, או 

התנהגות פשוט מכבד.

נוטל  אתה  בשמחות,  איתו  משתתף  אתה 
מסייע  לזולת,  ועזרה  חברתית  בפעילות  חלק 
שיטה  בהחלט  במצוקה,  ואנשים  לחולים 
במגדל  פעלנו  כך  קהלים.  בין  לחבר  בטוחה 

העמק וב"ה הצלחנו!. 

להתעסק  לא  בפוליטיקה,  להתערב  לא 
לאט  בינינו.  במאחד  רק  להתמקד  במחלוקת, 
נמלים,  בעבודת  עקביות,  הרבה  עם  לאט 
קרובים,  מרגישים  כולם  בו  למצב  מגיע  אתה 

אוהבים איש את רעהו ומכבדים.

שבע’,  ‘חג  מבצע  באמצע  אנחנו  עכשיו 
מזון  סלי  סירקין  במחנה  מכינים  במסגרתו 
אגב,  נצרכות.  משפחות  אלפי  עבור  לחלוקה 

אין איש היכול לטעון כי קרני השמש הנכנסים 
יתכן  לא  כך  לו...  רק  שייכים  לחלון  מבעד 
שמש  קרני  כי  ליהודי.  יהודי  בין  להבדיל 
המציצים דרך חלוני ביתו ומאירים את חדרו, 

נכנסים ומאירים גם לשכן וכך לכל אדם.

על  בך.  גם  נמצאת  בתוכי,  הנמצאת  הנשמה 
שחטא,  פי  על  אף  "ישראל  חז"ל  אומרים  כך 
ישראל?  המילה  משמעות  מהי  הוא",  ישראל 
כל יהודי הוא שר של הא-ל, מה מטרת תפקידו 

של השר? להפיץ את רצון הקב"ה.

המושג  קדוש.  הוא  במהותו  יהודי  לכן, 
 - חילוני  אותו.  לעקור  יש  נכון.  אינו  'חילוני', 
קדוש  הוא  במהותו  יהודי  ואילו  חול  מלשון 
שערים',  ב'מאה  גדל  כי  העובדה  וטהור! 
והאחר ב'קיבוץ', לא באמת משנה את הנקודה 
הבסיסית: במהות אנחנו קשורים ובעצם אותו 
כולנו  את  מקשרת  היהודית  המהות  דבר. 

להיות עם אחד, קשר נצחי בל ינותק.

בימי מלחמת לבנון השנייה, קיבלתי טלפון כי 
מילואימניקים  חיילים  מאות  כמה  של  פלוגה 
בהאנגר  נמצאת  צנחנים,  בחטיבת   85 מגדוד 
עשרה  שם  ותקועה  סירקין,  מחנה  של  הגדול 
ימים ללא תנאים מינימליים של רחצה ושינה. 
מצב רוחם בכי רע. והם חסרי מוטיבציה. מיד 

אמרתי: בואו למגדל העמק.

של  היפים  המבנים  אחד  את  עבורם  פינינו 
 6 בתוך  הגיעו  להזמנה. הם  נענו  והם  הפנימיה 
אמרתי  מותשים.  רעבים,  מלוכלכים,  שעות, 
לבריכה  תחילה  כנסו  לדעתי,  "חבר'ה,  להם 
להתרענן". בינתיים הכנו להם ארוחה 'על האש'.

בצאתם מהבריכה חיכו להם שולחנות ערוכים 
ותזמורת חסידית. את התסכול של השבועיים 

החולפים הוציאו בריקודים...

דודו  הקצינים,  אחד  אל  התקשר  בינתיים, 
מצרפת בשם אלן גרין. אלן ידע כי האחיין שלו 
אליו  להתקשר  ניסה  הוא  מלחמה...  באמצע 
ברקע  שומע  הוא  והנה  לו...  יענה  כי  מקווה 
מוזיקה וריקודים... "השתגעתם? אתם במלחמה 
או בריקודים?" שאל הדוד, האחיין סיפר לו כי 
הם  עכשיו  וממש  למגדל העמק  אותם  הזמנתי 
הדוד  האש'.  'על  ויש  רוקדים  מסיבה,  באמצע 

היה מאוד נרגש וביקש לשוחח איתי.

מספר חודשים לפני פרוץ המלחמה, כך סיפר, 
הוא הזמין אצל סופר סת"ם, ספר תורה מתוך 
בירושלים,  לקהילה  אותו  לתרום  מחשבה 
אבל, הוא כל כך מתרגש מהמחווה שלי למען 
התורה  ספר  את  לתרום  והחליט  החיילים, 

למוסד שלנו במגדל העמק.

חבר'ה,  לחיילים:  ואמרתי  למיקרופון,  ניגשתי 
מתנה  בזכותכם  קיבלתי  כי  עכשיו  התבשרתי 
והריקודים  השמחה  תורה!,  ספר  מאוד,  יקרה 

בקרב החיילים הרקיעו שחקים...

יצרתי קשר עם הסופר, וביקשתי ממנו להגיע 
אותו  לסיים  כדי  התורה  ספר  עם  בבוקר 
נכנסתי  בבוקר,  למחרת  הצנחנים.  בנוכחות 
צנחנים  מאות  בשש  המלא  האוכל  לחדר 
"רבותי,  להם:  ואמרתי  צוות,  אנשי  וכמאה 
המתנה אותה קיבלתי בזכותכם - הגיעה! כעת 
חלום  קודש,  במצוות  אתכם  לזכות  עומד  אני 

תעודה מקבלים 
לכל החיים! 

ביציאת מצרים 
קיבלנו תעודה 

מהקב"ה 
בורא העולם 
ומנהיגו. הוא 

הקובע, אנחנו 
העם הנבחר 

והתעודה מלווה 
אותנו עד היום! 

"יהודי במהותו 
הוא קדוש. המושג 
'חילוני', אינו נכון. 

יש לעקור אותו. 
חילוני - מלשון 

חול ואילו יהודי 
במהותו הוא קדוש 
וטהור! ... במהות 

אנחנו קשורים 
ובעצם אותו דבר. 

המהות היהודית 
מקשרת את כולנו 

להיות עם אחד, 
קשר נצחי בל 

ינותק.

"

"
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מלחמת  ומאז  החיילים,  היו  בו  ההאנגר  זה 
פעילות  כמוקד  משמש  הוא  השנייה  לבנון 
תראה  לשם,  בוא  שבע'.  'חג  פרויקט  של 
חיילים,  חרדים,  מושבניקים,  קיבוצניקים, 
המזון.  סלי  בהכנת  עוזרים  כולם  דתיים, 

העשייה יחד שמחברת.

היו  מהיהודים  רבים  השואה,  טרום  בימי 
כנסת,  בית  בלי   - יהודי,  סממן  שום  ללא 
הכפר  אנשי   - מזוזה,  או  שבת,  שמירת  כיפה, 
לפי  גויים  הם  כי  בטוחים  היו  באוקראינה 

חזותם החיצונית.

נרתמו  שמם,  יימח  הנאצים  הגיעו  כאשר 
האוקראינים נרתמו לעזור להם למצוא יהודים. 
היהודים.  בתי  על  והצביעו  אליהם  התלוו  הם 
על  הצביעו  יהודי,  של  בית  על  חלפו  בדרכם, 
בכך,  הבחין  היהודי  גוי,  גר  כאן  ואמרו  הדלת 
ידע  הוא  יהודי!.  אני  וצעק  החלון  את  פתח 
להחשב  סרב  אך  כיהודי,  ייהרג  כי  בוודאות 
כגוי בעיני הגוי האוקראיני! ואי מדגיש: במילא 
יהודי!  אינו  כי  והתנהגותו  חזותו  לפי  חשבו 
רק  ועלינו  יהודי  הוא  יהודי  ברורה:  המסקנה 
אהבה  הרבה  עם  הקליפה  את  להסיר  לגלות, 

והכלה.

עם  שלך  והמפגשים  ההכרות  השפיעו  כיצד 
הרבי, עליך ועל עשייתך הברוכה?

לראשונה  נסעתי   ,1971  - תשל"א  בשנת 
ל’יחידות'  להיכנס  וזכיתי  הברית.  לארצות 
אחרי  הרבי  עקב  מאז  שעות.  לכמה  הרבי  אל 
פעולותי  פעם  מידי  לדווח  נהגתי  פעילותי. 
האהבה  פרטי.  דבר  כל  על  תשובות  וקיבלתי 

לה זכיתי מהרבי, אינה ניתנת לתאור.

עבורי  היתה  הרבי  אצל  הראשונה  היחידות 
פלא פלאים! הוא דיבר על מגדל העמק כאילו 
גר כאן, ידע הכל! התעניין בפרטים שונים ונתן 
הוראות. מאז הרגשתי חיבור מאוד עמוק אליו. 
והדרכות  מענות  יותר,  ואולי  עשרות  לי  יש 

מהרבי.

גילה  לפעילותי,  ונפש  בלב  מסור  היה  הוא 
וכולם  וברכות  עצות  עידוד,  נתן  איכפתיות, 
ביקורי  מאות  ואולי  עשרות  בכל  התקיימו. 
בארצות הברית, כאשר באתי אליו, היה קשוב 
קשר  טוב,  קשר  תמידי.  קשר  לנו  היה  אליי. 
חזק. גם היום-לא עובר עלי יום מבלי לחשוב 

על הרבי!

היא  יהודי,  כל  ושל  הרבי  של  נפשו  משאת 
להביא לימות המשיח. איך יכול לדעתך, אזרח 
פשוט להיות שותף לחזון הכנת העולם לעידן 

הגאולה?

אם  מהזולת.  איכפתיות  טובים,  מעשים  ע"י 
ילד,  לעזרה,  הזקוק  אדם  קרוב,  שכן  רואים 
ילדה, זקן, זקנה, לא משנה מי, לסייע, לגלות 
שביכולתנו  כל  ולעשות  לדאוג  איכפתיות. 
להיטיב עמהם, הצדקה תביא את הגאולה כך 
עלינו  ומאחדים.  מעוררים  חסד  מעשי  כתוב. 

לעורר רחמי שמיים כדי לזכות לגאולה.

מתי  לגלות  רצה  פטירתו,  לפני  אבינו,  יעקב 
ויאמר  בניו  אל  יעקב  "ויקרא  הקץ  יתרחש 
אתכם  יקרא  אשר  את  לכם  ואגידה  האספו 
באחרית הימים”. אמרו תלמידי הבעל שם טוב, 
האהבה,  תתאחדו   - תתאספו  מלשון  האספו, 
בהשם  והאמונה  ההתקרבות  לזולת,  העזרה 
אלוקי ישראל, חיזוק שמירת התורה והמצוות, 

אלה יביאו את הגאולה.

ודור  דור  "בכל  ציוו  וחכמים  בפתח  הפסח  חג 
ממצרים".  יצא  כאילו  עצמו  לראות  אדם  חייב 

מהי משמעות הצווי בישראל של 2018?

יציאת מצרים היא תחילת הגאולה. “בכל דור 
הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור 
מצרים  ליציאת  להתייחס  אין  ממצרים  יצא 
כאל סיפור היסטורי אשר התרחש לפני שנים. 
לא! בכל דור ודור יש לזכור כי אלמלא יציאת 
בתהליך  אנחנו  היום!  כאן  היינו  לא  מצרים 

מתמשך מאז!

עם  היותנו  ועצם  ישראל  תורת  ישראל,  ארץ 
ישראל, הכל בזכות יציאת מצרים.

אבל, טמון פה דבר עמוק הרבה יותר: הקב"ה 
ברא את העולם, עולם מלשון העלם - מעלים, 
הפעם  בטבעיות,  מתנהג  העולם  כלומר 
היחידה בה העולם לא התנהג בטבעיות היתה 

ביציאת מצרים.

לדם!   הפכו   - מים  המכות,  עשרת  לדוגמא, 
צפרדעים - קפצו לתוך תנורים בוערים! ממש 
על- נס  הוא  סוף  ים  קריעת  גם  הטבע.  נגד 

אלה  כל  ליבשה!  הפך  הים   - לחלוטין  טבעי 
באו ללמד אותנו עד כמה אנו מחויבים, לזכור 
יום מחדש כי מציאותנו,  ולהזכיר לעצמנו כל 

היא ניסית לחלוטין.

הכהן  מאיר  ישראל  רבי  הצדיק  יפה:  סיפור 
חג  לפני  חלה  חיים,  ה’חפץ  המכונה  מראדין 
אותו  בדק  מווינה,  פרופסור  הוזעק  הפסח. 
לפני  אבל  בבטן,  ניתוח  לעבור  עליו  כי  וקבע 
הרופא  תרופות.  באמצעות  לרפאותו  ינסה  כן 
נתן מרשם לתרופות והחפץ חיים ביקש לדעת, 
את  להבין  התקשה  הרופא  חמץ?  בהן  יש  אם 

הכוונה?  מה  מדבר?  אתה  מה  על  השאלה, 
אלה תרופות לרפואתך!

מתקרב  הפסח,  חג  חיים:  החפץ  לו  הסביר 
לדעת  מבקש  אני  לכן  חמץ.  לאכול  ואסור 
לו  השיב  חמץ.  כוללים  התרופות  רכיבי  אם 
לאכול  איסור  על  שמעתי  לא  מעולם  הרופא: 

חמץ! לא בחדשות, לא ברדיו, לא בעיתונים.

באמצעי  כך  על  שמעת  שלא  “הסיבה 
התרחש  אשר  בארוע  מדובר  כי  התקשורת, 

לפני אלפי שנים”, השיב החפץ חיים.

אותך!  מבין  אינני  ואמר:  הפרופסור  נענה 
כבודו נראה לי אדם נורמלי, שכלי, מציאותי, 
מתחדשים,  דברים  כי  יודע  ובוודאי  מיושב. 
אירוע  על  לי  מספר  ואתה  פטנטים  ממציאים 
אשר התרחש לפני אלפי שנים ועקב כך אינך 

יכול ליטול את התרופות הללו?”.

הפרופסור,  כבוד  חיים:  החפץ  עליו  הקשה 
אמרת כי אם התרופות לא יעזרו, תנתח אותי. 
מה הכוונה בכך? תפתח לי את הבטן, ייצא כל 

הדם ואני אמות”.

ויודע לבצע את תפקידי  “אני רופא במקצועי 
בצורה הטובה ביותר”, הזדעק הפרופסור.

מנין לי כי אתה אכן רופא?

בוא למשרדי ותראה עשרות תעודות המעידות 
כי למדתי בגרמניה!

מתי למדת? הרי אתה כבר כבן שישים?

לפני ארבעים שנה, הייתי סטודנט צעיר!

מבין!  אינני  חיים:  החפץ  של  תורו  הגיע  כאן 
מציאותי,  שכלי,  נורמלי,  אדם  נראה  כבודו 
מתחדשים,  דברים  כי  יודע  ובודאי  מיושב. 
למדת  כי  לי  מספר  ואתה  פטנטים.  ממציאים 
למודים  סמך  ועל  שנה  ארבעים  לפני  רפואה 

אלה, הנך יכול לנתח אותי היום?”.

ארוץ  ניתוח,  כל  לפני  כי  מצפה  כבודו  האם 
לנתח?  אז  ורק  להיבחן  ללמד,  לאוניברסיטה, 

- תעודה מקבלים לכל החיים!

אומר לו החפץ חיים: ישמעו אוזניך את פיך, 
מצרים  ביציאת  החיים!  לכל  מקבלים  תעודה 

קיבלנו תעודה מהקב"ה בורא העולם ומנהיגו. 
והתעודה  הנבחר  העם  אנחנו  הקובע,  הוא 

מלווה אותנו עד היום!

לכן, בכל דור ודור חייב אדם לזכור את יציאת 
מצרים, את הניסים והנפלאות, כי הם נותנים 

לנו כוח להמשיך ולהתחזק ביהדות.

אותך  מרגש  הכי  מה  לסיום,  אישית  שאלה 
בעשייתך הברוכה בחינוך הנוער?

ממשפחת  ורצוץ.  שבור  אלינו  המגיע  ילד 
מלא  בעיניו...  אור  רואים  והיום  מצוקה, 
שמחת חיים, מוצלח! עם תקווה לעתיד, גדל 
לתפארת, וכשעומד להינשא, אני זוכה לעמוד 

תחת החופה שלו, זה הכי משמח שיש! 

"מאות חיילים, 
קיבוצניקים, 
מושבניקים,

דתיים ושאינם 
דתיים – הפסיפס 

המגוון ביותר 
של עם ישראל 

- עומדים שעה 
ארוכה בתור כדי 

לכתוב אות
בספר תורה,

איש לא ויתר!

"

"צריך ללכת לפי 
רוחו של כל אחד 

ואחד כך כתוב על 
משה רבינו, לכבד 

כל אחד. ההשפעה 
היא מהדוגמא 
האישית, זאת 

אומרת לחבק כל 
אחד, כל אחד 
מרגיש שאתה 

מכבד אותו, אתה 
לא מסתכל על 
הרקע שלו, על 

ההתנהגות שלו, 
אתה מכבד אותו 

כבן אדם.

"
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שגרתי  כיום  החל  ההוא  יום 
באורח  התפתח  אך  לגמרי, 
גרוסמן,  חיה-רבקה  לא-צפוי. 
בתו  שש-עשרה,  בת  נערה  אז 
יצחק-דוד  הרב  של  הבכורה 
מעיניה  ואחת  מבית-הספר  שבה  גרוסמן, 

נפוחה מאוד.

במבט שטחי לא נראתה סיבה לדאגה. ההורים 
העין  אך  חולפת.  בדלקת  מדובר  כי  חשבו 
ולפתח  לדמם  החלה  אף  להתנפח,  הוסיפה 
רופאי  אל  מיהרו  המודאגים  ההורים  מוגלה. 
עיניים מקומיים, אך אלה לא ידעו לאבחן את 
משם  בחיפה.  לרופאים  אותם  והפנו  הבעיה, 
הדסה  הרפואי  ולמרכז  לתל-אביב  נשלחו 
עין-כרם בירושלים, מרופא לרופא התעלומה 

הרפואית נותרה בעינה.

איש מן המומחים לא ידע לפענח את הבעיה. 
אחר  בעין.  הבעיה  מקור  כי  שיער  אחד  רופא 
שזו  העריך  שלישי  עור.  בעיית  על  הצביע 
אלרגיה. במשך שבעה חודשים סבלה הנערה 

מכאבים עזים, ומצב העין הידרדר.

לארצות- גרוסמן  הרב  טס  הימים,  באחד 
הברית, שם חלק את צרתו עם אחד מידידיו. 
אלברט  פרופ'  אל  לפנות  לפניו  המליץ  הלה 
מומחה  מצוות,  שומר  יהודי  אורנבלט, 

לרפואת עיניים בעל שם עולמי.

העין  את  לראות  בלי  לסייע  יכול  "אינני 
את  שמע  כאשר  הפרופסור  השיב  הפגועה", 
כרטיס  מיד  הזמין  גרוסמן  הרב  המקרה. 
טיסה עבור בתו, וכבר למחרת בבוקר הגיעה 

הראשונה  בקשתה  לארצות-הברית.  הנערה 
הרבי  את  לראות  רוצה  "אני  הייתה:  מאביה 

מלובביץ'".

מלך  מלובביץ'  לרבי  כתב  כבר  גרוסמן  הרב 
עתה  בעניינה,  ברכה  וביקש  בעבר  המשיח 
הרבי,  של  לבית-מדרשו  ובתו  האב  הגיעו 

'770', בברוקלין בניו-יורק, לתפילת שחרית.

נהגו  הרבי  את  לראות  ביקשו  אשר  רבים 
להמתין לבואו משני צידי שביל הכניסה לבניין. 
הרבי  כאשר  שם,  עמדו  ובתו  גרוסמן  הרב  גם 

יצא מן המכונית והחל לצעוד לעבר הבניין.

עם  לשוחח  לנסות  החליט  גרוסמן  הרב 
מהשורה  יצא  הוא  ברכתו.  את  ולבקש  הרבי 
והתייצב באמצע הדרך. הנה הרבי קרב ובא, 

ונעצר מולו.

"רבי", קרא הרב גרוסמן בהתרגשות והחווה על 
בתו העומדת לידו: "זו בתי, יש לה בעיה בעין, 

והיא זקוקה לברכת הרבי לרפואה שלמה".

הרבי הביט לשבריר שנייה בעין הפגועה ואמר 
מיד לרב גרוסמן: "לבדוק את המזוזה, ותהיה 
לתורה,  לגדלּה  תזכה  רפואה שלמה.  מיד  לה 

לחופה ולמעשים טובים".

מיהר  מיד  התרגשות.  אחוז  היה  גרוסמן  הרב 
לטלפון ציבורי וחייג אל ביתו. "ִבּדקו מיד את 
מומחה  סת"ם  סופר  ביקש.  בבית!"  המזוזות 

הובהל והמזוזות נמסרו לבדיקה מדוקדקת.

את  לתפוס  כדי  רב  במאמץ  צורך  היה  לא 
בפסוק  המזוזות  באחת  המרעישה.  התגלית 
המילה  הייתה  עיניך",  בין  לטוטפות  "והיו 

"עיניך" מחוקה לגמרי.

ומהודרת.  כשרה  אחרת,  מזוזה  נקבעה  מיד 
שחרית  תפילת  גרוסמן  הרב  התפלל  בנתיים, 
במניין של הרבי. לאחר התפילה פגש את בתו 
עם  מה  "אבא,  הרבה.  בהתרגשותה  והבחין 

העין שלי?", שאלה אותו.

"מה קרה?", תמה הרב גרוסמן.

"משהו קורה", מלמלה הנערה, אני מרגישה.

הרב גרוסמן לא הבחין בשינוי כלשהו, והנערה 
הלכה לנוח מעט מהטיסה הממושכת. בקומה 

משנתה גילתה כי הנפיחות ירדה מאוד.

מהתרגשות.  נפשו  את  ידע  לא  גרוסמן  הרב 
הגיעה  כך  בתוך  עיניו!  לנגד  מתחולל  הפלא 
"נלך  אורנבלט.  הפרופ'  אל  ללכת  השעה 

לרופא", אמר לבתו.

הרפואי,  התיק  את  לרופא  הציג  גרוסמן  הרב 
לה.  שנעשו  והבדיקות  הצילומים  כל  ובו 
והביע  ובעין,  בצילומים  הביט  הפרופסור 
השתוממות, הממצאים אותם ראה עכשיו לנגד 
עיניו לא תאמו את התיק הגדוש. הרב גרוסמן 
שיתף אותו בקורות השעות האחרונות. "נס", 

הגיב הפרופסור.

ליום.  מיום  השתפרה  העין  חלפו.  שבועיים 
בבית- הגדולה  בהתוועדות  הערבים,  באחד 

דברי  בין  הפסקה  במהלך  הרבי,  של  מדרשו 
התורה, כאשר הקהל שר בדבקות ניגוני נשמה, 
יצחק-דוד  "שמי  הרבי.  אל  גרוסמן  הרב  ניגש 
הרבי,  ברכת  את  וביקש  אמר  גוטע-פערל",  בן 

"שאצליח".

"עם  שאל:  שהיות  ובלי  הרבי,  השיב  "אמן", 
הבת הכול בסדר?".

המאושר,  האב  השיב  טוב!",  יותר  "הרבה 
והזכיר את שמּה ושם אימּה, לברכה.

מיותר  הרבי.  איחל  טוב!",  יותר  עוד  "שיהיה 
לציין כי הברכה התממשה עד תום.

גרוסמן  הרב  חלפו.  שנים  שמונה-עשרה 
כאורח  בארצות-הברית,  לניו-ג'רזי  הוזמן 
לבית-הכנסת,  בהכנסו  היהודית.  הקהילה 
ניתק  המתפללים,  אחד  בו  הבחין  בשבת, 
בהתרגשות  מנשקו  לעברו,  ורץ  ממקומו 

ומעיניו זולגות דמעות.

הצליח  לא  אך  באיש  התבונן  גרוסמן  הרב 
אמר  אורנבלט",  פרופסור  "אני  לזהותו. 
נעשה  אשר  לנס  עד  הייתי  הנרגש,  היהודי 
לבתך.  מלובביץ'  הרבי  ברכת  בזכות  לבתך 

ראיתי במוחש כי יש אלֹוקּות!".  

סיפור
נס אישי

אותו חווה
הרב גרוסמן

ב"ה

אודם
שייכת לשבט ראובן

האבן של חודש

www.shefayamim.com

שפע ימים בע“מ

כל יהודי חייב בהשתדלות הגדולה ביותר
על מנת להיות עשיר ברוחניות וגם בגשמיות,

ועל ידי כך לנצל את יכולותיו
על מנת להביא בפועל את

הגאולה האמיתית והשלימה.
(מעובד משיחת הרבי מליובאוויטש - שבת פרשת תרומה תשנ"ב)

ניסן

להתקדמות החיפושים אחר האוצרות ולממצאים שהתגלו עד עתה כנסו לאתר החברה
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ברוסיה הסובייטיתמעבדות

לחירות

ייאמן של צעיר  יוסף מנדלביץ', הוא סיפורו הבלתי  סיפור חייו המטלטל של הרב 
יהודי שחלם כנגד כל הסיכויים לצאת מרוסיה ולעלות לארץ ישראל, נאסר בין כותלי 
מאסירי  לאחד  הפך  ולבסוף  רעב,  ובשביתת  בבידוד  נמק  בהן  הקומוניסטי  הכלא 
ציון המפורסמים בתולדות המאבק למען יהודי ברית המועצות שלא מפספס אף 
הזדמנות לגולל את יציאת מצרים האישית שחווה על בשרו בדרכו לארץ המובטחת, 
ורק לאחרונה אף הוענק לו פרס הוקרה בקרמלין הרוסי      מי שמאמין לא מפחד!

FSU  נתן אברהם  |  צילום: ארגון
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ציון  אסיר  כאשר 
יוסף  הרב  המפורסם 
חוויה  חווה  מנדלביץ', 
מצמררת ומרגשת. היה 
לביקור  כשהוזמן  זה 
פטרבורג  סנט  בעיר  היהודית  בקהילה 
דרכו  שרגליו  הקודמת  הפעם  ברוסיה. 
שלושים  הייתה  בעיר,  התעופה  בשדה 
ונכלא  נעצר  אז  לכן,  קודם  שנים  וחמש 
שהוא  לאחר  בעיר  הסובייטי  הכלא  בבית 
איתו  ולברוח  מטוס  לחטוף  ביקשו  וחבריו 

מחוץ לגבולות רוסיה.

ביקורו החוזר בפטרבורג, היה שונה, הפעם 
לפחד  או  לחשוש  מבלי  זקוף  בגב  התהלך 
מעינם הפקוחה של אנשי הק.ג.ב.. כשהוא 
נזכר בזה, הוא מתרגש: "מי היה מאמין שאי 
היהודים  של  וקרנם  מעמדם  ברוסיה  פעם 

יהיה כה מרומם?".

שבחרו  השם  היה  זה   – חתונה"  "מבצע 
הטייס  המחתרת,  ומקים  מנדלביץ' 

היהודי ואסיר ציון מרק דימשיץ, 
ההימלטות  לניסיון  לתת 
"תוכניתנו  לארץ-ישראל. 

כדי  חתונה  של  במסווה  להשתמש  הייתה 
יחדיו  יהודים  הרבה  לכנס  יהיה  שאפשר 
ולברוח לארץ ישראל. מבצע נועז זה נועד 
ציבורית  תהודה  לעורר  ובראשונה  בראש 
הרדיפה,  את  ולחשוף  העולם,  רחבי  בכל 
יהודי  של  המתמשך  והסבל  המצוקה 

רוסיה".

שתוכננה  החטיפה  תכנית  מזלם,  לרוע 
הק.ג.ב.  אנשי  ידי  על  נחשפה  בקפידה, 
המטוס,  על  הקבוצה  לחברי  שהמתינו 
מנדלביץ'  בבגידה.  והואשמו  נתפסו  ואלו 
נידון ל–15 שנות מאסר, מתוכם היה כלוא 
בתנאים  שנים  שלוש  ובהם  שנים,   11

מחמירים.

הוא  מנדלביץ',  של  חייו  סיפור  כן,  אם 
סיפורו הבלתי ייאמן של צעיר יהודי שחלם 
ולעלות  מרוסיה  לצאת  הסיכויים  כל  כנגד 
הכלא  כותלי  בין  נאסר  ישראל,  לארץ 
ובשביתת  בבידוד  נמק  בהן  הקומוניסטי 
מאסירי  לאחד  הפך  ולבסוף  רעב, 
בתולדות  המפורסמים  ציון 
ברית  יהודי  למען  המאבק 

המועצות.

היה זה 
בחורף 2016 

>)   ()   
)   
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באותם ימים שבתתי רעב במשך חמישים ושמונה יום מפני 
שלקחו ממני את הסידור והחומש, ומצבי הגופני התדרדר 

מאד", נזכר מנדלביץ'. בקשתו של הרב קוגן הייתה שהרבי 
יברכני שאזכה לצאת מרוסיה ולעלות לארץ ישראל.

ניצוצות החיבור היהודים הראשונים

הרב יוסף מנדלביץ' נולד בשנת תש"ז - 1947 
תורה  בו  שמרו  שלא  בבית  שבלטביה,  בריגה 
ומצוות. מי שהעצים אצלו את הזהות היהודית, 
היו דווקא חבריו הגויים בכיתה. "הוריי שלחו 
יום אחד  אותי ללמוד בבית הספר הממלכתי. 
עם  לאיזה  ילד  כל  לשאול  החליטה  המורה 
הוא משתייך. היו אצלנו בכיתה ערבוביה של 
היא  ועוד.  רוסים  אוקראינים,  קזאחים,  עמים, 
עברה ילד אחר ילד והתענינה לגבי משפחתו. 
אני ישבתי מצונף בכיסא וחששתי שתגיע אלי.

אותי  להדריך  הספיקו  כבר  ואבא  "אימא 
שאין כל צורך לנפנף בהיותי בן לעם היהודי. 
יהודי,  שאני  שאומר  שברגע  היטב  ידעתי 
עלי.  וילגלגו  יצחקו  והם  חברים,  אאבד 
עלתה  לחשוב,  לי  שהיו  הספורים  ברגעים 
כשהמורה  יודע'.  'איני  לומר  מחשבה  במוחי 
הקטן  השקר  את  לומר  קמתי  אלי,  הגיעה 
משה,  באבי,  נזכרתי  פתאום  שאז  אלא  שלי, 
אידיש  דיבר  יהודי,  כשל  הייתה  שחזותו 
איך אוכל להתכחש  רוסית.  ידע  ולא  וכמעט 
אליו? מפי יצאה האמת: אני בן לעם היהודי. 
זו  אך  יהודי,  של  המשמעות  את  ידעתי  לא 

היא האמת.

כולם  הילדים  מבטי  לעצמי,  שתיארתי  "כפי 
לפני  שעד  ילדים  מהומה.  קמה  אלי.  הופנו 
החלו  שלהם,  טוב  חבר  הייתי  ספורים  רגעים 
לצעוק כלפיי, לקלל ולכנות אותי בשמות גנאי. 
למחרת  כבר  אך  הביתה,  ונסתי  בבכי  פרצתי 
קטנים,  ילדים  של  כמנהגם  לכיתה.  חזרתי 
העניין נשכח מהר, אולם עבורי היה זה שיעור 
שלי.  היהודית  הזהות  בפיתוח  ומעצב  ראשון 
כבר אז עלו במוחי מחשבות כמו, מדוע שונאים 

אותנו? במה אנחנו שונים מכל עם אחר?"

מנדלביץ'  אצל  שעוררה  השנייה  החוויה 
התרחשה  היהודית,  זהותו  אודות  מחשבות 
יחד עם אמו ושתי אחיותיו  ה'.  כשהיה בכיתה 
הלך להשתתף במסיבת השנה החדשה הלועזית 
של הגויים. על ראש השנה היהודי לא היה לו 
ה"סנטה  בובת  את  זוכר  "אני  מושג.  של  שמץ 
והפתעות.  מתנות  לילדים  שחילק  קלאוס" 
נהנינו מאוד וחזרנו הביתה שמחים ומאושרים. 
מלא  הבית  כי  הבחנו  הביתה  בכניסה  מיד 
בשוטרים. אבא עמד בצד הסלון כשאזיקים על 
ידיו, ואימא היסטרית ומבוהלת. "איפה כספכם 
ולא  מוחבא?" שאלו השוטרים פעם אחר פעם 

הבנתי מה הם רוצים. הלוואי והיה לנו.

"לאחר שהפכו את כל הבית וכמובן לא מצאו 
המשטרה.  לתחנת  אבא  את  לקחו  פרוטה, 

של  השיטה  הייתה  שזו  הבנתי  יותר  מאוחר 
הממשלה הרוסית להרגיע את ההמון המוסת. 
רווחה  ולהביא  המסחר  את  לפתח  במקום 

כלכלית לתושבים, נהגו ברודנות.

מאד.  מבוהל  הייתי  למאסר,  נלקח  "כשאבא 
התגוררנו אז בעיר בת חצי מיליון תושבים; לא 
הייתה בה קהילה יהודית מסודרת, מטה לחמנו 
נשבר ולא היה מי שיסייע. לאחר כמה חודשים 
ואימא  אחיותיי  אני,  למשפט,  מועד  נקבע 
שלג  פתיתי  מטר  תחת  המקפיא  בקור  עמדנו 
להכרעת  בית המשפט ממתינים  לאולם  מחוץ 

הדין. לתוך האולם לא הורשינו להיכנס.

נושא  עצמי  את  מצאתי  בחוץ  "כשעמדתי 
ובתמורה  ישתחרר  שאבא  ביקשתי  תפילה. 
הבטחתי להיות ילד טוב, לעזור לזולת וללמוד 
על–אף  מעלה,  כלפי  בקשתי  את  הפניתי  יפה. 
שלא שמעתי אז על קיומו של הבורא. בדיעבד 
אצלי  נבטה  מאיפה  להבין  דרך  כל  לי  אין 
זו  האתאיזם.  ברכי  על  חונכתי  הרי  התפילה, 
כנראה ההוכחה שיהודי הוא שונה מגוי; ליהודי 
החיבור  על  מחונך  לא  כשהוא  וגם  נשמה  יש 

לקב"ה, זה טבוע בעצם נשמתו.

"לצערי, תפילתי לא נענתה מיד. על אבי נגזרו 
בסיביר.  עבודה  במחנה  הגליה  שנות  חמש 

ובלי  פרנסה  בלי  מאוד,  שבורה  הייתה  אימא 
אבא. לימים היא נפלה למשכב ונפטרה. בחלוף 
משפט  לאבי  לקיים  הרשויות  החליטו  שנה 
באותם  ברוסיה  הרשויות  את  מי שמכיר  חוזר. 
ימים, מבין עד כמה מדובר בנס. השופט שמע 
זיכה  ולהפתעתנו  והערעור,  העונש  טיעוני  את 

אותו מכל אשמה ואבי שוחרר".

געגועים ליהדות

מהגלות,  שב  מנדלביץ'  יוסף  הרב  של  כשאביו 
ארץ  על  לראשונה  ממנו  לשמוע  הבנים  החלו 
ובה פרדסים  ישראל. "אבא סיפר לנו שיש ארץ 
רבים של תפוזים, ושם לא רודפים יהודים. מדוע? 
כי שם כולם יהודים! הערגה שאבא דיבר על ארץ 
משחקים  והיינו  הילדים,  אותנו  הדביקה  ישראל 
שורה  מסדרים  ישראל,  לארץ  הנוסעת  ברכבת 
אומרים  רכבת,  של  קרונות  כעין  כיסאות  של 

שלום לרוסיה ומגיעים לארץ המובטחת".

לסייע  החל  עשרה,  שש  לגיל  הגיע  כשיוסף 
קשה  בעבודה  לעבודה  ויצא  הבית,  בפרנסת 
במפעל עצים. אולם כדי להשלים את לימודיו 
ספר  בבית  ללימודים  נרשם  התואר,  אל  בדרך 
הילדים  שמרבית  לי  התברר  "לתדהמתי  ערב. 
יהודי.  עצמו  המחנך  ואף  יהודים,  הם  בכיתה 
והיינו  מזדמנות,  בעבודות  עבד  מהם  אחד  כל 
נפגשים בערב ללימודים. בכיתה זו לא חששתי 

להגיד לאיזה עם אני משתייך.

עם  רשם  התלמידים  אחד  חודשיים,  "בחלוף 
מפאת  לימודים  אין  שלמחרת  הלוח  על  גיר 
את  רק  הכרתי  אז  עד  התפלאתי.  השנה.  ראש 
תלמיד  אותו  את  שאלתי  האזרחי.  השנה  ראש 
אך  השנה,  ראש  חוגגים  שיהודים  לי  והסתבר 
להצטרף  לי  הציעו  החברים  שונה.  בתאריך 

אליהם למחרת לביקור בבית הכנסת.

מוצל  כאוד  שנותר  אחד  תפילה  בית  זה  "היה 
מאש. הגרמנים ימ"ש ביכרו שלא להעלות אותו 
באש מפני שהיה ממוקם בסמוך למנזרים. הם 
חששו שהאש תפגע גם בהם. נעתרתי בשמחה 
הכנסת.  לבית  צעדתי  ולמחרת  להצעתם, 
והתפללו,  המבוגרים  היהודים  כל  ישבו  בפנים 
בקבוצות  התכנסנו  הצעירים  אנחנו  ואילו 
הסתיימה  כשהתפילה  הכנסת.  בית  בחצר 
וכולם חזרו הביתה, שיתפתי את חבריי בחוויה 
מתאספים  מתי  ושאלתי  לי  שהייתה  הנחמדה 
ימים,  עשרה  בעוד  ענו  הללו  הבאה?  בפעם 
במועדי  מוחלט  בור  אז  הייתי  הכיפורים.  ביום 

ישראל. כמובן שגם ביום הזה הגעתי.

"הפעם הבאה שביקרתי בבית הכנסת, היה בחג 
יהודים  עם  החברות  נוספים.  ובחגים  סוכות 
ידעתי  שלא  רב  מידע  בפניי  חשפה  נוספים 
שהשלטון  התורה  דרך  ועל  עמי  על  אודותיו 
במשך  לקעקע.  כוחו  בכול  ניסה  הקומוניסטי 
הכנסת.  בית  לתוך  להיכנס  התחלתי  הזמן 
פתחתי ספרים ועלעלתי בדפים. השפה הייתה 
זרה לי לחלוטין, והבנתי שאם ברצוני להבין את 

הנכתב, עלי ללמוד עברית.

התלמידים  אחד  הודיע  חודשים  כמה  "לאחר 
חופשי  יום  הקרוב,  ראשון  שביום  בכיתה, 
העלמין  בבית  שנתאסף  מציע  הוא  מלימודים. 
מהתלמידים  חלק  לשפצו.  כדי  בעיר  היהודי 
מיאנו להצעה בטענה שעדיף ללכת לבלות, אך 

זה קסם לי.

והתחנן  נבהל  הוא  כך,  על  לאבי  "כשסיפרתי 
שלא אלך. הוא טען בפני שאני מסבך את עצמי, 
ובטח יעמדו שם סוכנים חשאים שיכניסו אותי 
אתקבל  שלא  ידאגו  והם  השחורה  לרשימה 
מנחת  סבל  שכבר  אבי  לעומת  לאוניברסיטה. 
מהם  חששתי  לא  אני  הק.ג.ב.,  של  זרועם 
מכונן  כרגע  הביקור  את  זוכר  אני  והלכתי. 

שהעיר את נשמתי".

בשנת תשכ"ו - 1966 החליט מנדלביץ' לשתף 
על  לו  שהתגלתה  בתגלית  אחרים  יהודים  גם 
מחתרתי  יהודי  ארגון  יסד  הוא  אבותיו.  דרך 
שעסק בלימוד עברית ויהדות. שנה לאחר–מכן 
'העיתון'.  בשם  מחתרתי  ביטאון  לערוך  החל 
לחללי  חבריו  עם  שקיים  זיכרון  טקס  במהלך 
תשכ"ז  בשנת  'רומבולי'  ההריגה  בגיא  השואה 
"מי  בתשובה.  לחזור  החלטה  קיבל   ,1967  -
מנדל  בשם  יהודי  היה  מאוד  עלי  שהשפיע 
בדוגמה  הדרך  את  לי  הראה  הוא  גורדין. 
אישית. עדיין הייתי רחוק מאוד מלהיות יהודי 

עצמי  לבין  ביני  אך  המילה,  מובן  במלוא  דתי 
לא  מאז  התורה".  בדרך  לבחור  החלטתי  כבר 

פסק מללמוד, וכל מה שלמד, לימד לאחרים.

באחד הימים כמה לעזוב את ברית המועצות, 
ולמורת רוחם של חבריו ובני משפחתו, החליט 
ההגירה  ]משרד  'אוביר'  למשרדי  לפנות 
ישראל.  לארץ  יציאה  אשרת  ולבקש  הרוסי[ 
ישראל.  לארץ  לעלות  עזה  לי תשוקה  "הייתה 
הוא  הפקיד,  בפני  הבקשה  את  כשהנחתי 
שניתן  חושב,  אתה  'מה  בלגלוג:  אותי  דחה 
לצבא  תתגייס  ושם  ישראל  לארץ  לעלות  לך 
רוסיה  אמא  של  האינטרסים  כנגד  ותלחם 
לבלבל  ותפסיק  תעבוד  לך  התיכון?  במזרח 
את המוח'. זה היה לקראת חג הפסח, ונדהמתי 
מההקבלה בין המילים שלו למילים של פרעה 
ליפול ברוחי, הוספתי  "במקום  למשה רבינו… 
והיום  ידעתי,  לשקוע בלימוד תורה. לא הכול 
בדיעבד אני יודע שאת הרוב גם לא ידעתי, אך 
ולהתקרב  ללמוד  להמשך  פנימי  דחף  בי  היה 

לדת ולאלוקים".

המבצע הנועז שפוצץ על ידי הבולשת

שגם  וחבריו  מנדלביץ'  גילו  מסויים  בשלב 
מתאספות  רוסיה  ברחבי  נוספות  בערים 
עברית  ולומדים  יהודים  של  חבורות  במחתרת 
בינינו.  קשר  להיווצר  "החל  ישראל.  ותורת 
את העיתון שהוצאנו הפצנו בקרב כל חבורות 

הצעירים, והקשר הפך להיות הדוק.

"פעם, כשנפגשתי עם חברי קבוצה אחרת, שאל 
לארץ  לעלות  בכוונתי  האם  מהם  אחד  אותי 
ישראל? השבתי לו בחיוב. כאן סיפר לי הלה על 
יהודי שהחל לאחרונה להצטרף אליהם ללימוד 
אותם  הוכיח  מסוים  ובשלב  במחתרת,  תורה 
במעשים.  ולא  בדיבורים  עסוקים  שהם  על–כך 
הוא סיפר שהיה סגן מפקד טייסת בצבא רוסיה, 
והציע לחטוף אווירון. הוא הרי יודע להטיס את 
כל סוגי המטוסים, ולאחר שנשתלט על הטייס, 

המטוס יהיה שלנו.

רוסיה  צפון  לכיוון  לנווט  הייתה  התוכנית 
עיתונאים  מסיבת  נכנס  שם  בשבדיה,  ולנחות 
הייסורים  מסכת  על  כולו  לעולם  ונספר 
לקחנו  הברזל.  מסך  תחת  היהודים  שעוברים 
בחשבון שאנחנו שמים את נפשנו בכפנו, ומאוד 
האווירית  צוות ההגנה  או  להיות שהטייס  יכול 
יפגע בנו ונאבד את חיינו, אך לא חששנו. דבקנו 
וקראנו  הכיוונים  מכל  בתוכנית  דנו  במטרה. 

התוכנית הייתה לנווט 
לכיוון צפון רוסיה 

ולנחות בשבדיה, שם 
נכנס מסיבת עיתונאים 

ונספר לעולם כולו 
על מסכת הייסורים 
שעוברים היהודים 
תחת מסך הברזל.
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נגזר  המקורי  השם   – חתונה'  'מבצע  בשם  לה 
מהתירוץ לטיסה: חתונה משפחתית גדולה.

מרק  בפוטנציה,  הטייס  לנו  הודיע  אחד  "יום 
זעיר,  תיירים  מטוס  על  לו  נודע  כי  דימשיץ, 
להמריא  שאמור  מקומות,  עשר  שנים  בו 
תיירותי  ליעד  בפטרבורג  התעופה  משדה 
הודיע  שהאחראי  מכיוון  עבות.  יער  באמצע 
למושב,  מתחת  אקדח  יש  טייס  שלכל  לנו 
לא  שהטייס  למקרה  באקדח  גם  הצטיידנו 
והגענו  לתיירים  התחפשנו  להוראתנו.  ישמע 
לא  ההתאספות.  למקום  עצמו  בפני  אחד  כל 
הגבולות.  שוטרי  אצל  חשד  לעורר  רצינו 
לכיוון  כשצעדתי  בסיוון.  י"א  היה  התאריך 
נזעמים  מבטים  אלי  שלחו  חבריי  הטרמינל, 

שלא הבנתי פשרם.

על  מסמנים  שהם  שהבנתי  עד  זמן  "לקח 
שבתי  כבר  אז  לראשי.  שחבשתי  'הכומתה' 
הללו  ראש.  בכיסוי  והתהלכתי  בתשובה 
אותי  שעורר  מי  חשד.  יעורר  שהדבר  חששו 
שהודיעה  הכריזה  מערכת  הייתה  ממחשבותיי 
מביטים  אנחנו  הטיסה.  על  לעלות  שעלינו 
לא  ליפשיץ  אדון  הטייס  ונדהמים,  סביבנו 
נמצא ובמקרה כזה אין מי שיטיס את המטוס. 
ברגע  התחרט  הוא  האם  בלעדיו?  נעלה  איך 
האחרון? פתאום ראינו אותו בכניסה לטרמינל 
עם אשתו ושתי בנותיו. סימנתי לחבריי בזווית 
עיני שמא לא שמע את הכריזה, והתנדבתי בלב 

הולם לקרוא לו.

"להפתעתי ראיתי אותו יושב בכניסה לטרמינל 
עם רעייתו ושתי בנותיו ואוכל סנדוויץ'. 'מדוע 
אתה מתעכב?' לחשתי לו, והוא הגיב בשאלה: 
'מדוע הטיסה הוקדמה בחצי שעה? זה לא נראה 
התרצה  לבסוף  כך.  על  חשבתי  לא  מוזר?'  לך 
נכנסנו,  רק  למטוס.  הכניסה  אל  אלי  והצטרף 
והרגשתי חבטה עזה בפנים. נפלתי. כשהבטתי 
הגבול  משמר  חיילי  בעשרות  הבחנתי  סביבי, 
וצנחנים כאשר כל שאר חבריי אזוקים ועומדים 
את  אשכח  לא  ירייה.  ירו  ליפשיץ  באדון  בצד. 

לחקירה  נלקחנו  ובנותיו.  אשתו  של  צרחותיהן 
והבנו שהק.ג.ב. כבר ידע על כל התוכנית".

תחילה נחקרה הקבוצה בחדר המשטרה בשדה 
התעופה ולאחר מכן במטה המשטרה החשאית 
זה מאורע  היה  נכשל,  למרות שהניסיון  בעיר. 
משמעותי בתולדות העלייה מברית המועצות. 
אדירה  בינלאומית  לב  תשומת  משך  משפטם 
המועצות,  בברית  האדם  זכויות  הפרת  לנושא 
בגל  השערים  לפתיחת  בהמשך  שגרם  מה 
העלייה הגדול של שנות השבעים. משפט חברי 
הקבוצה התפרסם בשם 'משפטי לנינגרד'. חברי 
הקבוצה הואשמו בבגידה – אישום שדינו מוות. 
ל–15  נידון  ומנדלביץ'  לבסוף,  הומתק  דינם 
מאסרו  בינלאומי,  לחץ  לאחר  מאסר.  שנות 

הופחת ל–12 שנים בהרי אוראל.

המתנה של הרבי ברגע הנכון
 - תשמ"א  ובחורף  חלפו,  שנים  עשרה  אחת 
הק.ג.ב.  למרכז  לפתע  מנדלביץ'  נלקח   1981
עוד  ראוי  איננו  כי  לו  הודיעו  שם  במוסקבה, 
לשאת אזרחות רוסית וכי הוא מגורש מהמדינה.

מפתיע,  גירוש  אותו  קודם  שהתרחש  מה  את 
מהרב  אחדות  שנים  לפני  מנדלביץ'  שמע 
באותה  במוסקבה.  הרבי  שליח  קוגן  יצחק 
המשיח  מלך  מלובביץ'  הרבי  שלח  תקופה 
שליח מיוחד לרוסיה כדי להביא ספרי קודש 
הרב  שהנהיג  היהודית  הקהילה  את  ולחזק 
מהרב  מאד  התרשם  הרבי  של  השליח  קוגן. 
קוגן והציע לו לבקש ברכה מהרבי. הרב קוגן 
מהרבי  שיבקש  ממנו  וביקש  עצמו  על  ויתר 
ברכה עבור יוסף מנדלביץ' הנמק בבית הכלא.

חמישים  במשך  רעב  שבתתי  ימים  "באותם 
הסידור  את  ממני  שלקחו  מפני  יום  ושמונה 
מאד",  התדרדר  הגופני  ומצבי  והחומש, 
נזכר מנדלביץ'. בקשתו של הרב קוגן הייתה 
שהרבי יברכני שאזכה לצאת מרוסיה ולעלות 

לארץ ישראל.

שלי,  הבידוד  לתא  הגיע  ימים,  מספר  "בחלוף 
מספר שלושים ושש, מפקד הכלא והוכיח אותי 
על כך שאני ממשיך להילחם במהפכה. בפועל, 
את  לי  להשיב  החליט  הגדול,  כעסו  למרות 
הספרים שלקחו לי והפסקתי את שביתת הרעב. 
הוכו  הבידוד,  קודם  שהיתי  בו  לתא  כששבתי 
חי?'  עדיין  'אתה  בתדהמה.  האחרים  האסירים 
התפעמו. באמת לא הבנתי מה קרה ששלטונות 
שנים  כששמעתי  אך  לדרישותיי,  נכנעו  הכלא 
מאוחר יותר שהרבי בירכני, הבנתי גם הבנתי. 
מיד אחר כך, בחנוכה, נשלחתי לעבודת סבלות 

במפעל מתכת.

"הייתי צנום ושברירי אך זה לא עניין אף אחד. 
נלקחתי  אדר,  בחודש  מכן,  לאחר  בלבד  חודש 
 11 זה  היה  הכלא.  מפקד  של  למשרדו  לפתע 
שנים מאז נאסרתי ונותרו לי עוד ארבע שנים. 
אותי  שמעבירים  לי  הודיע  הוא  לתדהמתי 
למוסקבה למפקדת הק.ג.ב. המרכזית 'פורטבה'. 
לשם,  כשהגעתי  אך  ולמה,  מדוע  ידעתי  לא 
'הצטער  אשר  המתקן  מפקד  בפני  התייצבתי 
מברית  אותי  לגרש  ההחלטה  על  לי'  לבשר 

המועצות בשל התנהגותי האנטי סובייטית…

לשדה  צאתי  לפני  מיידי.  כמעט  היה  "זה 
צרפתית  בחליפה  אותי  הלבישו  התעופה 
בדרך  משטרתי  לליווי  זכיתי  ואף  מהודרת, 
טיסה  על  אותי  העלו  שם  התעופה,  לשדה 
המתינה  כבר  בווינה  אוסטריה.  בירת  לווינה 
ביניהם  שררה,  ואנשי  מכובדים  של  גלריה  לי 
כאלה שהבנתי שפעלו לשחרורי. ראש המלווים 
היה שגריר ארץ ישראל דאז באוסטריה שקיבל 
ששאלתו  זוכר  אני  רבה.  בלבביות  פניי  את 
לך  יש  בקשה  איזו  הייתה:  אלי  הראשונה 

מאתנו, ואני מבטיח למלא אותה.

"בשנים שישבתי בכלא, לא היו לי תפילין ולכן 
לא  עדיין  שהשמש  כשראיתי  אותן.  הנחתי  לא 
שקעה ונותר זמן לתפילה, ביקשתי מהשגריר זוג 
תפילין. השגריר היה מופתע; הוא לא דמיין שזו 
תהיה בקשתי. הוא הפנה את דבר בקשתי לכמה 

מאנשי הפמליה, אך לאיש מהם לא היה תפילין. 
מה  ידעו  ולא  נבוכים  שם  עמדו  הדיפלומטים 
לעשות. והנה פתאום מגיע לכיווני הרב ישראל 
זינגר, נציגו של מנכ"ל ארגון 'הקונגרס היהודי 
ואמר  הוסיף  הוא  תפילין.  לי  והגיש  העולמי', 
התרגשתי  עבורי.  מלובביץ'  מהרבי  מתנה  שזו 
מאוד. הוא סיפר לי כי קודם שעלה על הטיסה 
לרבי  נכנס  אותי,  לפגוש  כדי  לווינה  מניו–יורק 
וסיפר לו על נסיעתו וביקש ברכה. הרבי ביקשו 
שייקח עמו זוג תפילין חדשות עבורי. התפעלתי 
שזו  ידע  מהיכן  הרבי,  של  קודשו  מרוח  מאוד 
ועייף,  מותש  היותי  עובדת  אך  בקשתי?  תהיה 

הכהתה את עוצמת ההתפעלות.

אני  זמן,  של  במרחק  כשנמצאים  כעת,  "רק 
תופס את עוצמת ההתרחשויות. יושב לו יהודי 
בניו–יורק במרחק כשמונת אלפים קילומטרים, 
ויודע היטב מה יוסף מנדלביץ' יבקש מיד עם 

נחיתתו", משחזר מנדלביץ' בהתרגשות.

לסיפור הזה יש המשך לא פחות מופלא, לדידו 
של הרב מנדלביץ': את התפילין שקיבל מהרבי, 
בצבא  מסווג  בתפקיד  ששירת  לאחיינו  העניק 
שישמרו  כדי  מסוכנות  בפעילויות  והשתתף 
לא  וניצל  יום  הניח בהם מדי  אכן  עליו. האיש 

פעם באורח ניסי.

התחייה היהודית היא נס עצום

במפעל  רואה  מנדלביץ'  שנים,  של  באספקט 
המשיח  מלך  מלובביץ'  הרבי  של  השליחות 
במיוחד במדינות חבר העמים, תופעה פלאית. 
ברית  ברחבי  מלהסתובב  יותר  גדול  נס  "אין 
פורחת  יהדות  ולפגוש  לשעבר  המועצות 
ויהודים גאים ביהדותם. בעבר, היהדות כמעט 
קהילות  בה  פוגשים  וכיום  ברוסיה,  ונמחקה 
יהודיות ענפות המקיימים את התורה והמצוות 
יהודים  לפגוש  במיוחד  אותי  ריגש  בגאון. 
וכעת  הקומוניזם  שנות  הדיכוי של  את  שעברו 
ובחופשיות.  בשמחה  ומצוות  תורה  שומרים 
והוא  נשמה  יש  שליהודי  התניא,  בעל  כדברי 
לא  מאלוקות,  להתנתק  רוצה  ואינו  יכול  אינו 

משנה כמה בחיצוניות הוא נראה רחוק.

אות  מנדלביץ',  קיבל  האחרון  החנוכה  בחג 
ברחבי  יהודיות  קהילות  מ-60  מיוחד  הוקרה 
בקרב  פעילותו  ועל  יהודית  גבורה  על  רוסיה, 
הקהילות היהודיות ברוסיה בין היתר במסגרת 
קיבל  הפרס  את  יהדות.  ללימודי   FSU ארגון 
מבנה  שבתוך  קונגרסים  באולם  מנדלביץ' 
המפלגה  של  השלטוני  המרכז  הקרמלין, 

הקומוניסטית בעבר ושל ממשלת רוסיה כיום.

זה שעמדתי  על  היא  בשבילי  הפרס  "קבלת 
החופשי.  בעולם  גם  יהודי  להיות  במשימה 
למרות   – ולא השתנתי  סטיתי מהדרך  שלא 
מעריך  "אני  מנדלביץ'.  מתגאה  הלחצים", 
שבזכות זה שבמשך שנים סיפרתי את סיפורי 
למאות אלפים, הם מכירים את הסיפור הזה 
יותר. אין לי עניין בפרסום עצמי, אני באתי 
עם  ישראל,  תורת  של  העניין  את  לפרסם 
ישראל וארץ ישראל. וזה לא רק אני – הרבה 

אנשים עובדים בזה".

בנימה  הראיון  את  חותם  מנדלביץ'  הרב 
נרגשת: "בראשית שנת תשנ"ב-1992 זכיתי 
להגיע למרכז חב"ד העולמי – 770 ולפגוש 
המדרש  לבית  בכניסה  עמדתי  הרבי.  את 
והמתנתי שהרבי יצא לאחר תפילת שחרית. 
והזדהיתי  אליו  ניגשתי  עבר,  כשהרבי 
לי  ואמר  אותי  לראות  שמח  הרבי  בשמי. 
ליישמו.  מאמץ  עושה  אני  שמאז  משפט 
מה  את  ולפרסם  לספר  לי  הורה  הרבי 
שעברתי ולהוות דוגמא וסמל עבור יהודים 
הרבי,  בשליחות  פועל  אני  מאז  אחרים. 
מגולל  אני  אותי,  מזמינים  בו  מקום  ובכל 
יציאת  והשחרור.  המאסר  חיי,  סיפור  את 

מצרים הפרטית שלי". 

פעם ב אך  חבילות,  לקבל  עלינו  נאסר  בכלא  שהותנו  בעת 
בחצי שנה הותר לנו לקבל משלוח עם קילו לחם. שנה אחת 
ככל  אך  מצות,  וחצי  קילו  מהארץ  לי  שלחו  כי  עודכנתי 
הם  שהק.ג.ב  הבנתי  מתעכבת.  שהחבילה  הבחנתי  התקרב  שהחג 
אלו שמונעים ממני לקבל את החבילה, ובכוונה מחזיקים אצלם את 

המצות עד אחרי החג...

הופיע  עובד במפעל המחנה,  בעודי  לפסח,  הימים הסמוכים  באחד 
לפתע במפקד הק.ג.ב סגן אלוף מיקוב, האיש שהיה מופקד על כל 
רגע  של  בהחלטה  שלי,  ההזדמנות  זו  כי  הבנתי  הפליטים.  מחנות 
רצתי אליו והתחלתי לצעוק לעברו "אתם אנטישמים! למה אתם לא 
ונרתע  החוויר  הוא  לי?". להפתעתי,  לי את המצות ששלחו  נותנים 

מצעקותיי, ואמר "בסדר, בסדר, אתה תקבל".

השתגעת?  "תגיד,  לי  אמר  שלי  השותף  האסיר  לעבודה,  כשחזרתי 
לא שמת לב שרצת אל המפקד עם סכין ופטיש ביד?", אלו היו כלי 

העבודה שלי, ומסתבר שזו הסיבה שהוא כל כך נבהל והחוויר.

כבר למחרת קיבלתי את המצות, אך הן שבורות לחתיכות קטנות... 
זאת הייתה הנקמה הקטנה שלהם בי. הנקמה הגדולה הגיעה אחרי 

פסח, אז הכניסו אותי לצינוק על "מעשי טרור"...

השנים שביליתי בין כותלי הכלא הסובייטי, נתנו לי להעריך ולהבין 
שלא  זה  חירות  של  המשמעות  'חירות'.  של  המושג  את  יותר  טוב 
צריך להילחם על כל דבר, רק אחרי שיצאתי מהכלא הפנמתי שכוח 
ההחלטה חזר אליי. אני מחליט לעצמי ולא סגן אלוף מיקוב ולא אף 

מפקד אחר...

בפסח כל יהודי צריך לשמוח ולהודות לה' שזכינו להיות כאן בארץ 
כמו  חיינו  את  לחיות  שנוכל  בכדי  שצריך  מה  כל  לנו  ויש  ישראל 

יהודים.

החלום הגדול שלי הוא שנזכה לראות בהתממשות הכתוב "ויאמינו 
בה' ובמשה עבדו" - הצמד החשוב ביותר לעם ישראל, האמונה בה' 

ובמשיח צדקנו בבוא הגאולה השלימה. 

פסח בין כותלי הכלא
אות הוקרה מיוחד. חנוכה תשע"ח - 2018
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הגיוס מ חוק  של  הלא-פתור  סיפורו  ה 
הטורד כל כך את המנוחה הציבורית? 
וההפגנות  הקואליציוני  המשבר 
בשבועות  אותנו  החזירו  לירושלים  בכניסה 
פוליטיקה,  של  סוערים  לימים  האחרונים 
אינטרסים, ומתחים בחברה. העם הקטן המבקש 
ובא  המשמש  לפסח  ולהתכונן  בשלווה  לישב 
רגישים  מקומות  לאותם  חוזר  עצמו  מוצא 
דשו  לא  האם  היום.  מסדר  לרדת  המסרבים 
התחבטו  לא  וכי  הגיוס?  בחוק  מספיק  וסחרו 
סיעות  וועדות,  ממשלות,  עליו  ונתנפצו 
ואסיפות רבניות? וכי לא נשתברו עליו קולמוסי 

הפרשנים ומקלדות העיתונאים?

אולי הגיע הזמן לגישה אחרת אשר תאפיל על 
תהומות ותגשר בין הרים?

החברה האנושית מגלגלת עשרות מעגלי קסם, 
חברתיים, סוציו אקונומיים ומנטאליים.

מטביע  עוני  מעגל  הסוציו-אקונומית,  בגזרה 
המגיע  באדם  מצומצמים  פרנסה  מושגי  לרוב 
עניים.  להיות  להמשיך  ולבניו  לו  הגורם  מבית 
ויגיע  יעיז  ישאף,  עשיר,  מבית  אדם  מאידך, 
לצבור  וימשיך  הפיננסי  בתחום  נאים  להישגים 

ממון אותו יוריש לבניו...

ומחבק  מקבל  כלל,  בדרך  החברתי  המרקם 
בעצמם  ובטוחים  חייכנים  יפים,  אנשים  בעיקר 
פנים,  נפול  אדם  להעניק.  מה  להם  יש  אשר 

חששן וזעוף, יהיה פחות אהוב ומקובל.

 – כישלון  למצליחנים,  נדבקת   - הצלחה 
דרכו  כך  לאהובים.   - ואהבה  למפסידנים, 

הסובייקטיבית של העולם.

דמויות  מהחיים,  הגדולים  אנשים  לכן,  בדיוק 
אשר  אלה  דווקא  הם  מעריצה,  החברה  אותם 
ובנו  הקסם  מעגלי  את  ניצחו  חייהם,  את  שינו 
חיים, קריירה, או אישיות בעשר אצבעות וביזע 

– שלא לומר בדם.

אם נרצה, הגדרנו את הפאנץ' ליין ונקודת השיא 
בעלילת החיים. אם חייך נשארו סטטיים, סבבו 
סביב המעגל אותו הוריך ומכלול-נתוניך קבעו 
לך, לא פעלת נצורות, עשית בהתאם ליכולותיך 

דרך,  פרצת  אם  אך  מעבר.  לא  ונקיפת-אצבע 
אם לימדת את עצמך לפעול בהתאם ליכולתיך 

האמיתית, בנית מפעל חיים למופת.

העשירים  נוצרים  מהעוני  דווקא  מכך,  ויתרה 
עולמיים,  מצליחנים  ממפסידנות  הגדולים, 

ומתהומות החברה – מנהיגים.

כך  כל  מדהים  חברתי-מנטאלי  ומהפך  מהלך 
טבועה  עבדות  אשר  מגזר  הפיכת  היה.  לא 
בדמו - לעם נבחר, קדוש ומשכיל, היא פלא-
בריאה. יציאת מצרים "תפסה" את בני ישראל 
 - עבדות  מעגל  בתוך  עמוק  מורכן  ראש  עם 
לתוכו נולדו אך - הפכה אותם - בהשתלשלות 
ל'עם   - קוגנטיבי-התנהגותי  טיפול  המזכירה 

חכם ונבון' ופאר האומות.

לכך קוראים גאולה.

חוזרת  ההסטוריה  כי  נגלה  עינים,  נפתח  אם 
בו  הגלות  במעגל  האנוסים  חיינו  עצמה!  על 
הורישו  אשר  ואבותינו  סבותינו  בידי  חונכנו 
הרוח,  ומהלכי  החשיבה  דפוסי  את  לנו 
משתחררים קמעא קמעא והולכים ומשתלבים 

במעגל קסם חדש.

 18  – תרס"ב  ניסן  בי"א  התרחש  שלנו  הנס 
באפריל 1902 כאשר נולד הרבי מליובאוויטש 
מוליך  הוא  בדורו,  רבינו  כמשה  לאט,  לאט 
קוגניטיבי- טיפול  סגנון  באותו   – אותנו 
מלמד  הגלות,  למעגל  מחוץ  אל   – התנהגותי 
אותנו אהבת ישראל מהי – טעימה מהגאולה 
כמובן, מחנך כל יהודי לראיה חיובית פנימית 
– יכולת אשר אבדה בגלות, מדריך את שומעי 
ונפשות  משאבים  ועוד  עוד  לשתף  לקחו 
אותנו  ומכניס  המתהווה  הגאולה  לתהליך 

בעדינות ובלי לחץ למסלול גן עדן.

מעגל קסם גאולתי המאפיל על תהומות ומגשר 
מפעולה  מהעם,  רק  להתחיל  יכול  הרים,  בין 
אפקט-כנפי-פרפר  היוצרת  ושלך  שלי  קטנה 
ומשפיעה – עקיפות וישירות על העם ונבחריו.

ועוד  מצווה  חיובית,  ראיה  ישראל,  אהבת 
מצווה, ואת הפסח הקרוב נחגוג בבית המקדש 

– עם או בלי חוק גיוס, בקונצנזוס! 

מעגל הקסמים של משבר הקואליציה
עבודת הבירורים

בצלאל עמית

חיינו האנוסים במעגל 

הגלות בו חונכנו בידי 

סבותינו ואבותינו אשר 

הורישו לנו את דפוסי 

החשיבה ומהלכי הרוח, 

משתחררים קמעא קמעא 

והולכים ומשתלבים 

במעגל קסם חדש.
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התחממות גלובאלית
מחשבות טובות

אביטל חיים

את ב החורף  אוסף  אלה,  ימים 
ונעלם  שרידיו  ואת  עבודתו  כלי 
לאזורנו  האביב.  לטובת  בעצלתיים 
שנים  או  פרח  חמימות,  קרניים  חודרים 
את  לשמוע  ניתן  וכמעט  בחיוך  נפתחים 

שיעוליו האחרונים של המלקוש.

וטמפרטורות,  עונות  חילופי  של  זו  בעת 
 - משהו  אישית  שאלה  לשאול  לי  הרשו 
חביב  מה   - שמים  אותם  תחת  לאדם  כאדם 

עליכם יותר, הקיץ או את החורף?

 

השמש  בין  השנתי  המעיל"  "הסרת  קטורניר 
והרוח נפתח בסערה. של הרוח כמובן. כמידי 
על  היקום  ענקיות  ביניהן שתי  שנה מתחרות 
הפשטת   - התועלת  חסרת  במשימה  גדולתן 
לתומו.  ההולך  חסר-ישע  אדם  של  מעילו 
והשמש  האביב  בתחילת  מתקיים  הטורניר 

זוכה בו 5777 שנים ברציפות.

אשר  התחרות   ,2018  - תשע"ח  שנת  עד 
ושמוטי  פה  פעורי  השמים  גרמי  את  הותירה 
כל  והרוח  השמש  של  מזלן  איתרע  לסת. 
יהודי  היה  ידיעתו,  מבלי  נבחר  אשר  האדם 
עטוף טלית הצועד לבית הכנסת בבוקרה של 

שבת ראש חודש ניסן.

החלה  היא  הרוח,  כוחה  את  ניסתה  ראשונה 
ציציותיו  את  בידרה  אשר  קלילה  בנשיבה 
ושולי כנפותיו, אך הוא חייך ונהנה מן המשב 
הקליל. הרוח סימנה לעצמה ווי קטן הגבירה 
כמעט התקלפה  -הטלית  עוצמתה  את  באחת 
מהירה  בתנועה  נדרך,  היהודי  כליל.  מעליו 
את  וכרך  הדתית  כסותו  כנפות  את  הידק 
הרוח  ברגע.  והתחתונים  העליונים  קצותיה 
בעץ  חזק  נאחז  והוא  להשתולל  התחילה 
מזדמן כדי לא לעוף בעצמו. מרגע זה אבדה 
המערכה והרוח הפסידה - כמידי שנה בשנה. 
היא הוסיפה כמה נשיפות אדירות להביע את 
וטרקה על הדרך פח-זבל הירוק  מורת רוחה 
תורה  הגיע  תם.  זמנה  ארצה.  השכן,  שבחצר 

של השמש.

השמש התמתחה וחייכה חיוך רחב, גם האדם 
חמים,  ביחד.  איתה  חייך  האדמה  פני  על 
קטן  ווי  לעצמה  סימנה  השמש  וחביב.  נעים 
וסובבה לאט אבל בטוח את כפתור המעלות. 
של  מפרצופו  החיוך  נמחק  דקות  שתי  אחרי 
הוא  מצחו.  על  הופיעו  זיעה  וטיפי  האדם 
ריפה  מהחליפה,  כפתור  ועוד  כפתור  שיחרר 
שוב  מצחו  מעל  זיעתו  את  ומחה  הטלית  את 
ושוב. החום התגבר ועטף מכל הצדדים. קרני 
השמש היוקדות הפכו את הטלית לגוש צמר 
לוהט וכשנספגה בה הזיעה – לסמרטוט בוער. 
אולי  מוריד.  אינו  האיש  בשונה מתמיד,  אבל 

הוא עשוי מחומר אחר.

הפעם לראשונה, גם השמש הפסידה במערכה.

 

מסוגרת  האנושות  סימפטי.  פחות  החורף 
מנוכרת.  ולעיתים  מתגוננת  בעצמה, 
ומקפיאה  שורקת  הרוח  מעוננים,  השמים 
והקור חודר לעצמות. לעומתו, הקיץ חייכן 
וזורם. העולם פורח ולובש קלילות, אנשים 
לבוש,  מעודפי  נפטרים  לרחובות,  יוצאים 
פנים,  ומסתחבקים. השמש מאירה  צוחקים 
להגזים[  מתחילה  שהיא  עד  בסדר  ]הכל 
לכולם.  שייך  והעולם  כחולים,  השמים 

תענוג, לא?

רק  להתמודד  היהודים,  ידעו  מזמן,  לא  עד 
עם החורף. עם סופות וקור מקפיא אשר ניסו 
גזירות, משטרים  רדיפות,  ליהדותם.  להפריע 
עריצים והתנגדות עזה. הם חרפו נפשם, חיזקו 
איש את רעהו, בנו חומות בצורות ושימרו את 

להבת היהדות. 

היהדות  מנהיגי  לחייך,  החל  העולם  כאשר 
החרדית נתקפו פיק ברכיים. להט 'עולם-הזה' 
והחלו  ותפנוקיו עטפו באהדה מכל הכיוונים 
לחדור אל המחנה פנימה, הרי מחום אי אפשר 

להתגונן. 

עד הדור שלנו, כאשר הרבי מלובביץ' הודיע 
והאנושות  לגאולה  מוכן  העולם  כי  והוכיח 

אמיתי  עולמי  לשלום  ענק  בצעדי  מתקדמת 
בבורא  ואמונה  יושר  צדק,  על  המבוסס 
עולם ומנהיגו. הדיבור היהודי בתשע"ח אינו 
לא  גם  מהמודרניזציה,  חושש  ולא  מתנזר 
מדיר קידמה והתפתחות – הוא משתמש בה – 
כמובן במסגרת גבולות ההלכה כתנאי ראשון 

ועיקרי.

ביציאת  שלם  לא  באופן  התחיל  התהליך 
מצרים, אז התעקש הבורא כי המצרים עצמם 
ישחררו את בני ישראל ויעניקו להם מרכושם, 
פעיל  חלק  תהיה  שמצרים  וזהבם.  כספם 

בהתהוות עם ישראל לאומה.

'התחממות'  כנפיו,  עלינו  פורש  עולמי  אביב 
ניסן  של  והמסר  החיובי,  במובן  גלובאלית 
תשע''ח הוא כי כל המתרחש סביבנו הוא חלק 
וחובה עלינו  ממהלך א-לוהי הדוהר לגאולה 

להיות חלק ממנו. 

עד הדור שלנו, כאשר הרבי 

מלובביץ' הודיע והוכיח 

כי העולם מוכן לגאולה 

והאנושות מתקדמת 

בצעדי ענק לשלום עולמי 

אמיתי המבוסס על צדק, 

יושר ואמונה בבורא עולם 

ומנהיגו.
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גלידה להכנה ביתית - כשרה לפסח
המצרכים לגלידה:

4 ביצים

3 מנגו

1 כוס סוכר

3-4 טיפות לימון

קורט מלח

אופן ההכנה:
מפרידים את הביצים ומקציפים את החלבונים עם 1/2 כוס סוכר 

+ 1/2 קורט מלח.

בקערה נפרדת מקציפים את החלמונים עם 1/2 כוס סוכר + 1/2 
קורט מלח.

במעבד  וטוחנים  גדולות  לקוביות  חותכים  המנגו,  את  מקלפים 
מזון בתוספת מעט נוזלים )מיץ או מים(.

מוסיפים את המנגו וטיפות הלימון בעדינות לקצף החלמונים.

משלבים בין התערובות בעדינות עד לקבלת קצף יציב.

שופכים לכלי איחסון עם מכסה ומקפיאים.

גיוון:
אפשר להכין את הגלידה גם עם קיווי, בננות, מלון, אננס או כל 

שילוב האהוב עליכם.

להגשה מושלמת:
מומלץ לקשט את מנת הגלידה בשקדים ואגוזים גרוסים.

טיפים מתוקים:
1. שהייה ארוכה של גלידה ביתית במקפיא מקשה אותה. מומלץ 

להכין כשעתיים לפני מועד ההגשה.

2. אם נאכסן את הגלידה בקופסה אטומה, היא לא תספוג ריחות 
ולא תיווצר עליה שכבת קרח.

3. כדי שהגלידה תצא מספיק מתוקה, חשוב לבחור בפירות בשלים.

לבריאות! 

הגדולה של הרבי  נשמתו  לעולם  ירדה  116 שנים(  )לפני  )27 במרץ(,  ניסן  בי"א 
שליט"א מלובביץ', מלך המשיח, רבי מנחם מענדל שניאורסון. מזלו אם-כן גובר 

ובהיותו נשיא הדור, גובר על ידו מזלם של ישראל בכלל.
ראוי לנו להודות לה' כי שתל בתוכנו נשמה כבירה כל-כך!

את  לזכות  יהדות,  להפיץ  באהבת-ישראל,  להתגבר  הולדתו  ביום  נשתדל 
הרבים במצוות, ובעיקר – להתחזק במשאת-נפשו העיקרית של הרבי – הבאת 

הגאולה האמיתית והשלמה.

בי"א ניסן:
נוהגים להשתתף באירועים והתוועדויות של שמחה לכבודו של הרבי.    

 
 מתחילים לומר את פרק התהילים החדש - קי"ז.

נוהגים לבקש ברכה מהרבי. כל אחד יכול לכתוב מכתב, גם אתה! 
 

-"ראש  רב"י  בהיותו  אותך,  מכיר  הרבי  נפגשתם,  לא  מעולם  אם  אף 
רוחני  בקשר  אליו  קשור  ואחד  אחד  כל  אשר  מנהיג   – ישראל"  בני 
עמוק ויכול לבקש עצתו וברכתו. כתיבה לרבי מתאפשרת בכל נושא - 
בקשה לבריאות והחלמה, להתברך בילדים, לברכה בפרנסה או קבלת 
עצות ומענות בכל תחום בחיים. רבבות האנשים אשר כתבו לרבי עד 

היום, התברכו ונושעו בדרכים מופלאות.

הוספת  על  להחליט  הראוי  מן  מהרבי?  ברכה  לבקש  החלטתם 
 

מעשה טוב: כל ויתור ונתינה לזולת, או הנהגה טובה כמצוות הבורא, 
יהוו עבורך ערוץ רוחני ישיר לברכת הרבי.

לפני הכתיבה:

• נטילת ידיים לסירוגין
• נתינת צדקה

הכתיבה:

• כתיבה על גבי דף לבן, חלק - ללא שורות.
על-ידי  הרבי  פני  מראה  את  במחשבה  לדמיין   – רבו"  פני  "ציור   •

התבוננות בתמונתו הקדושה
• נהוג להזכיר שם שמים בתחילת המכתב: ב"ה

• מקובל לפתוח את המכתב במילים: לכבוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א

• חותמים את המכתב בשם היהודי המלא של הפונה ושל אמו

לאחר הכתיבה:

• אמירת פרקו של הרבי מתוך ספר תהילים
• נטילת כרך 'אגרות קודש' והכנסת המכתב בין דפי הספר באופן אקראי 

תוך כדי אמירת: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".
• הכנסתם את המכתב? בעמודים החופפים נמצאת ברכה ולרוב

אף התייחסות לבעיית השואל והדרכה כיצד לנהוג.

אז מה בתכל'ס?
שם: 

יוסף חיים בולטון.

גיל: 

.40

מקום מגורים: 

מירון. 

במה אני עוסק: 

אימון אישי וליווי משפחות בזוגיות ובחינוך 
האנגלי:  בשמו  מוכר  התחום  הילדים, 

קואוצ'ינג. 

כמה מילים על המקצוע שלי: 

דרך  אלא  נטו  מקצוע  אינו  האישי  האימון 
באחרים  השראה  לעורר  היכולת  כי  חיים. 
בא  בחיים,  אמיתי  שינוי  ולחולל  להשקיע 
עצמית  עבודה  ידי  על  ובראשונה  בראש 

מתמדת. 

סדר היום שלי: 

סיפוק. כאשר זוגות חוזרים לתקשורת בריאה, 
צומחים מתוך משברים  ונערות  נערים  כאשר 
השראה,  מעוררת  בדרך  אותם  ועוברים 

הסיפוק עצום.

מה נותן לי העיסוק:  

שלי.   האישי  הביטוי  של  עצמית  הגשמה 
בעצם  הפנימית  השמחה  כמובן.  פרנסה, 
היכולת אשר ניתנה לי לעמוד על הבמה ערב 
ערב ולהצחיק נשים, נותנת לי שמחה ואנרגיה 
ילדים,  ל6  וכאמא  כרעיה  הפרטיים  לחיי 
לסטנדאפ.  שלי  החומר  רוב  את  המספקים 
מעל הכל, אני חשה כי הזכות  לשמח ולחזק 

נשים חוזרת אלי בגדול.

מה העיסוק שלי נותן לאחרים:  

לתת  היא  המטרה  אתגרים.  מלאי  החיים 
החיים  אתגרי  את  לצלוח  כלים  לאנשים 

ועוד יותר - לצמוח ולגדול מהם.

נקודת חיבור חסידית: 

הוא  בחיים  הגדולים  האתגרים  אחד 
"השליטה". לשלוט בחיים שלנו או בסובבים 
הכלים  אחד  בעבודה.  או  בבית  אותנו, 
סילוק   - "ביטול"  הוא  ביותר  האפקטיביים 
יהודי  כאשר  כי  העצמית.  ה'יישות'  הרגשת 
חש בצורך להיות בשליטה, לא באמת משנה 
במחשבה  עסוק  או  בשליטה  כרגע  הוא  אם 
עסוק  בעצם  הוא  לשלוט,  מצליח  אינו  כי 

"בקושי", "ברע".

את  חש  ופחות  מתבטל  יהודי  כאשר  אבל 
המלכים  מלכי  מלך  מול  העולם,  מול  עצמו 
והכרת  תודה  אסיר  חש  הוא  הרי  הקב"ה, 
עסוק  הוא  כלומר  עולם,  של  לריבונו  הטוב 
התמידית  באהבה   - "באהבה"  "בתודה", 
מחזיר  הוא  אותה  ובאהבה  אליו  הקב"ה  של 
להרעיף  יודע  גם  הוא  ממילא  לקב"ה, 
כי  לפתע  ומגלה  אותו.  הסובבים  על  אהבה 
הטוב  סביב  נע  שלו  חיים  של  המרכזי  הציר 

והחיובי.

טיפ בנימה אישית: 

קשיחות  כוח,  כי  מה,  משום  הסבורים  יש 
הדרך  הם  מסוימת,  בעמדה  והתבצרות 
טובות.  תוצאות  להשגת  ביותר  הטובה 
יצליחו  המציאות מוכיחה ההיפך. לרוב הם 
יהיו  וגם  הרצויה,  התוצאה  את  להשיג 

עייפים וחלשים יותר.

ולצלוח  להתמודד  המבטיח  ההצלחה  סוד 
אמונה  ויתור,  הוא  בחיים,  אתגר  כל 
כך  דוקא  והקרבה.  הדדית  הבנה  בהקב"ה, 

ישיגו יותר.  

המקצוענים

יש הסבורים משום מה,

כי כוח, קשיחות והתבצרות 

בעמדה מסוימת,

הם הדרך הטובה ביותר 

להשגת תוצאות טובות.

אך המציאות

מוכיחה ההיפך..

לצלוח ולצמוח מתוך אתגרי החיים
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משמעות החיים

במכתב המעניק משמעות אקטואלית לחג הפסח, מסביר הרבי מדוע אדם עלול להשלות את עצמו, 
כאילו הוא עצמאי ובלתי - תלוי, אך למעשה הוא מובל על ידי הלך רוח חברתי ורחוק מלהיות בן - חורין.   
  עלינו לחדול מהשעבוד לחומרנות ולהנאות הרגע, אותן הסביבה )הזרה לנשמתנו( משתדלת 

להקנות לנו.

ראשון ח הינו  חירותנו,  זמן  הפסח,  חג 
שבועות  )פסח,  הרגלים  בשלושת 
לכל  הבסיס  הוא  בכדי,  ולא  וסוכות( 
החגים: חג השבועות, זמן מתן תורתנו, קשור 
מהווה  הסוכות  וחג  הפסח,  חג  עם  ישירות 
בהן  לסוכות  זכר  בהיותו  הפסח,  לחג  תזכורת 
אותם  בהוציאו  ישראל  בני  את  הושיב  הקב"ה 

מארץ מצרים.

בחיים  הפסח  חג  של  במרכזיותו  בהתחשב 
בסיסיים  ממנו,  הלקחים  כי  ברור   - היהודיים 
)-במובן  התורה  עניני  וככל  מאד  וחשובים 
'הוראה'(, הנצחיים - הם ברי תוקף בכל מקום 

וזמן.

יכול  החג  בעניני  מוגדר  פרט  גם  הנ"ל,  לאור 
מדובר  אם  וודאי  יסודית,  כהוראה  לשמש 
כמה  אחת  על  החג,  ענייני  מתוך  כללי  בעניין 
וכמה כאשר הענין קשור בעצם תוכנו של החג 

- זמן חירותנו!

והשחרור  הגאולה  ענין   - העיקרי  בעניין 
הוראות  טמונות   - חירותנו  זמן   – ממצרים 
הכוונה  כאן.  נתעכב  מהן  אחת  ועל  רבות, 
בני- בשחרור  העצום  הפלא   - הגאולה  לאופן 

מודגש  והדבר  במצרים,  השעבוד  מן  ישראל 
במידה רבה בתורה:

גוי,  מקרב  גױ  לו  לקחת  לבוא  אלקים  "הנסה 
במסות באותות ובמופתים גו, ככל אשר עשה 

לכם ה' אלקיכם במצרים לעיניך".

'גוי   - היה  הגאולה  לפני  ישראל  בני  מצב 
בכך  אחר(.  עם  בקרב  המצוי  )עם  גוי'  בקרב 
בני-ישראל  נקודות:  שתי  ביטוי  לידי  באות 
היו  הגאולה,  לפני  מצרים,  בארץ  בהיותם 
המובנים  כל  פי  על  לאום   - 'גוי'  של  במצב 
שבה  )גושן(,  וארץ  שפה  בעלי  המקובלים: 
לא  עצמאות  אבל  הלאה.  וכך  ופעלו,  חיו 
עם  בקרב  השרוי  עם  בהיותם  להם,  היתה 
את  ממשילים  לברכה  זכרונם  חכמינו  אחר. 
בבטן  העובר  אמו:  בבטן  לעובר  אז,  מצבם 
ראש  מושלם,  גופו  ומתפתח,  שלם  חי,  אמו 
הוא  אין  דבר  של  לאמיתו  אולם  ואיברים. 
ורגש  שכל  לו  אין  עצמאית.  מציאות  מהווה 
אליו  מקום  לכל  אמו  עם  הולך  הוא  משלו, 
מהמזון  רק  ניזון  )אוטומטית...(,  הולכת  היא 

אותו האם אוכלת, וכך הלאה.

קודם  במצרים  ישראל  בני  מצב  היה  כך 
הייתה  הבחינות,  מכל  "עם"  היו  הם  הגאולה. 
להם, כאמור, אפילו ארץ מיוחדת, ארץ גושן. 
הם היו "מצויינים" - שונים מן המצרים בשמם, 
היו  הם  גיסא,  מאידך  ובלבושיהם,  בשפתם 
עד  המצרים,  בין  כל-כך  וטמועים  משועבדים 

כי ניתן היה לדמות אותם לעובדי עבודה זרה, 
לאליל המצרי - הטלה. ואז הגיע השלב הבא: 
"לקחת לו גוי מקרב גוי"! ראשיתו היתה כאשר 
בני ישראל לקחו לעיני המצרים, את ה"עבודה 
אינו  הוא  כי  והוכיחו   - הכבש   – שלהם  זרה' 
על- 'הכנה'  לאחר  לאכילה,  נועד  ואף  מיוחד 

של  באופן  הקב"ה(,  על-ידי  )כמצווה  אש  ידי 
"ראשו על כרעיו ועל קרבו".

כאן אנו למדים הוראה:

אדם עלול להשלות את עצמו ואת סביבתו כי 
הוא, עצמאי, עם הבנה ורגש משלו. הוא אינו 
ואינו משרת את ה'עבודה  יטען,  משועבד, כך 
ולא!  לא   - סביבו,  העמים  של  הנכרית,  זרה' 

הוא בן חורין ובלתי תלוי.

כיצד נוצרת נפילת-רוח וטעות מרה כל כך? – 
לעבדות:  'התמכרות'  של  תוצאה  היא  הטעות 

רדיפה אחרי:

* הלך הרוחות הרעיוני של הסביבה ושל גויי 
הארץ - "ראשו".

* סיפוק תאוות הכבוד או תאוות אחרות הנכללות 
במונח הכללי של תאוות האכילה - "קרבו".

* אינסטינקטים נמוכים יותר - "כרעיו".

חופש
הביטוי והזהות

הרבי מכתבי  והדרכות  עצות 

או אחרי כולם יחד. וממילא, הוא הופך להיות 
כ"עובר במעי אמו".

כבוד,  תאווה,  קנאה,  ע"י  משוחד  בהיותו 
אין   - קרבו"  ועל  כרעיו  על  "ראשו  כנ"ל,  או 
כ'עבד  בשפלותה  הנוראה,  בגלותו  חש  הוא 
אפילו  והוא  זרה,  עבודה  לעובדי  לעבדים', 

משלה את עצמו כאילו הוא בן חורין.

בא חג הפסח ומלמדנו: יש פיתרון, גם במצב 
תורת  את  יזכור  האדם  אם   - לעיל  המתואר 
יהיה מסוגל  ה' אל משה", הוא  "ויאמר  משה, 
זרה'  - טביחת ה'עבודה  "ושחטו אותו"  לבצע 
שלו, ושריפתה "צלי אש, ראשו על כרעיו ועל 
קרבו", לשרוף הכול באש של "ואהבת את ה' 
מאדך".  ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  אלקיך 
ואז יגיע ל: "כלה שארי ולבבי, צור לבבי וחלקי 
- אלקים לעולם", כלומר: גופו ונשמתו ישאפו 
תמיד לאלוקות ויוכל להתקיים בו: "לקחת לו 
גוי מקרב גוי" - הקב"ה יהפוך אותו מקצה אל 
ביותר אל החירות  מן העבדות השפלה  קצה, 
האמיתית, ככתוב: "בהוציאך את העם ממצרים 
יציאת  הזה".  ההר  על  האלקים  את  תעבדון 
ה',  בעבודת  קשורות  אמיתית  וחירות  מצרים 
כדברי חז"ל: "עבדי הם )בני-ישראל הם עבדי 

ה', וממילא - ( "ולא עבדים לעבדים".

להזכיר  יהודי,  כל  על  התורה  מן  מצות-עשה 
השנה,  ימות  בכל  מצרים  יציאת  את  ולזכור 
בימים ובלילות. עליו לעשות כל התלוי בו, לא 
להסתפק בזיכרון בלבד, אלא לממש אותו בחיי 
להשתחרר  לו  יעזור  הקב"ה  ואז,  היום-יום.. 
מ'מצרים' ולהגיע לחירות אמיתית, השתחררות 
"לעיניך",   - עד  ומופתים"  "אותות  של  באופן 

בצורה ברורה ומשמעותית, לעין כל!

כולנו  נתעורר  הקרוב,  הפסח  ובחג  ה'  ייתן 
מצבנו  של  אמיתית  נכונה,  הערכה  לערוך 
בנושא "זמן חירותינו", כפרט וכחלק מן הכלל, 
בחיים האישיים ובהתנהגות בחיים החברתיים, 
וגם – שהמצווה לזכור את יציאת מצרים ביום 
את  ותעמיק  תחזק  השנה  ימות  בכל  ובלילה 

הגאולה והחירות.

יש תמיד מקום לקיים  וקדושה,  עניני טוב  כי 
את הציווי "מעלין בקודש".

כלל  לגאולת  בקרוב  נזכה  הפרט  ומגאולת 
 - הראשונה  בגאולה  היה  אשר  כפי  ישראל, 
"במסות באותות ובמופתים" גו', ולמעלה מכך 
- כהבטחה: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
ביציאת  הניסים  לגבי  אפילו  אשר  נפלאות", 

מצרים יהיו אלה נפלאות!

בהתגלות משיח צדקנו, תיכף ומיד ממש!

בברכת חג הפסח כשר ושמח

מנחם שניאורסאהן  

ניסן  י"א  תאריך  במקורו  נכתב  אשר  המכתב 
ישראל  ובנות  בני  "אל  ונועד   )1974( ה'תשל"ד 
מוגש  יחיו",  עליהם  ה'  ומקום,  מקום  בכל  אשר 

לאחר עיבוד חופשי.

את  ולזכור  להזכיר  יהודי,  כל  על 
השנה,  ימות  בכל  מצרים  יציאת 
כל  לעשות  עליו  ובלילות.  בימים 
בזיכרון  להסתפק  לא  בו,  התלוי 
בחיי  אותו  לממש  אלא  בלבד, 
לו  יעזור  הקב"ה  ואז,  היום-יום.. 
ולהגיע  מ'מצרים'  להשתחרר 

לחירות אמיתית
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התמכרויות פסולות וחוסר שליטה בדחפים - מבטאים את עבדות האדם, ואילו רתיעה פנימית 
משינוי מסמלת אובדן חירות    כאשר אדם מצליח להתגבר על האשליה ומתמלא בנכונות לשינוי 

– הוא 'יוצא ממצרים'

אריה יהודה

על ח חרות  החירות,  חג  הוא  פסח  ג 
לחירות  כמו  לעבדות,  מימדיה,  כל 
נגלה  נתבונן  רק  אם  רבות.  פנים  יש 
חיינו  מאקלים  ומוכרות  מצויות  תופעות  כי 

מעניקות מימד נוסף ועדכני למסר של החג.

וחוסר שליטה  כך למשל התמכרויות פסולות 
ואילו  האדם,  עבדות  את  מבטאים   - בדחפים 

רתיעה פנימית משינוי מסמלת אובדן חירות.

יש  בחדגוניות  וחסרונות.  מעלות  לשגרה 
צפוי.  הכול  הפתעות.  אין  נוח.  מאוד  משהו 
היום יתנהל בדיוק כמו האתמול וכך גם ייראה 

המחר. אין צורך להיערך לקראת חידושים.

האדם  מתסכל.  משהו  בשגרה  יש  מאידך, 
החוזר  מתוכנת,  רובוט  הוא  כאילו  מרגיש 
בהתמדה על אותן פעולות ומייחל לגיוון כמו 

אוויר לנשימה, ריגוש משחרר אשר יעניק לחייו 
משב רוח מרענן ויתרום לסיפוקו העצמי.

או  מתוכננת  קלילה,  בחוויה  די  לפעמים 
אבל  בגיוון.  הצורך  את  לספק  כדי  מפתיעה, 
דרסטי,  יותר,  עמוק  שינוי  מבוקש  לפעמים 

שיזרים את החיים לאפיק חדש ומעניין.

קל  לא  בשינוי,  לצורך  מודעים  כאשר  גם 
לבצע אותו. כוח ההרגל הוא אחד המחסומים 
כבדות,  של  נפשית  תנועה  מין  בנפש,  הקשים 
מהאדרנלין  המונעת  נתון,  במצב  רביצה 
לזרום ולהניע את חיינו בקצב מחודש. כניעה 
מנהלת  וכביכול  המתגלגלת  החיים  למציאות 

אותנו, במקום שאנחנו ננהל אותה.

 – נחולל בעצמנו את השינוי  אם  כי  לנו  ברור 
כמה  פי  מוצלחים  יהיו  וחיינו  נשגשג  נפרח, 

אותו.  לבצע  ורצון  כוח  בנו  אין  אבל  יותר. 
נישא  הר  על  טיפוס  כמו  לנו  נראית  המשימה 
אל  נגיע  פסגתו  כיבוש  לאחר  אמנם,  ותלול, 
האושר – אבל הדרך אל הפסגה נדמית כמשהו 

עצום מעבר ליכולותינו.

אם  דמה.  בתחושת  מדובר  המקרים  ברוב 
נתמלא בנכונות לשינוי, נראה כי הוא בר ביצוע. 
ההתחדשות  לבין  הנתון  המצב  בין  כי  נקלוט 
לשבור  ואפשר  בלבד  דקיקה  מחיצה  קיימת 
כי  רוצה  אינו  הרע,  היצר  אבל  בקלות,  אותה 
נשתנה ומרמה אותנו כאילו היא אטומה ובלתי 

עבירה! אך לא, לא יותר מסתם אשליה.

 

שמה של האשליה בתורת החסידות - 'מצרים' 
האשליה  התפוגגות  וגבול.  מצר  מלשון   –

חיים גאולה
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סכנת
האשליה
ה'נורמלית'

כינוי  הוא  'מצרים'  מצרים'.  'יציאת  נקראת 
לכל מחסום אותו מציב היצר הרע על הנפש 
הכמהה לסיפוק. סיפוק אמיתי לנפש היהודית 
של  מיטבי  קיום  על-ידי  רק  להיגרם  יכול 
הרע  היצר  חושש  ממנו  קיום  האלוקי,  הרצון 
להגיע  כדי  הנדרש  השינוי  את  מדמה  ולכן 
הוא  אפשרי.  בלתי  למשהו   – המיטבי  לקיום 
בחוסר- הנתון  במצב  לרבוץ  נמשיך  כי  רוצה 

אונים וחידלון.

האשליה  על  להתגבר  מצליח  אדם  כאשר 
'יוצא ממצרים'.  ומתמלא בנכונות לשינוי – הוא 
הוא יוצא ומשתחרר מכבלי היצר הרע. )גם( לכך 
חייב  דור  "בכל  באומרם:  ז"ל  חכמינו  התכוונו 
אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". 
כל יהודי צריך ויכול לממש יציאת מצרים רוחנית 
– אם יתמיד להתחדש בכיוון הטוב, לשחרר את 

היצר  של  והדחפים  מהרצונות  האלוקית  הנפש 
הרע, כדי להביאה לסיפוק אמיתי.

אחת  הוא  השגרה  אל  אותנו  לכבול  הניסיון 
היצר  משתמש  בהן  רבות  טקטיקות  מתוך 
הרע, כדי למנוע מאתנו להתנהג כראוי. כאשר 
שוקעים   – הרע  היצר  של  ברשתו  נופלים 

כביכול ב'מצרים', וכאשר מצליחים להשתחרר 
מהרשת – 'יוצאים ממצרים'.

תהליך  את  אבותינו  התחילו  מצרים,  ביציאת 
הנמשך  ארוך  תהליך  הרוחנית.  מצרים  יציאת 
 – אלה  שורות  כתיבת  לשעת  ונכון  דורות  דורי 
ממצרים  המלא  השחרור  הסתיים.  לא  ועדיין 
הרוחנית יגיע בגאולה השלמה, עם התגלותו לעין 

כול של הרבי שליט"א מלובביץ' מלך המשיח.

ניתן  אם  המיוחד,  לרגע  מאוד  קרובים  אנחנו 
אחד  כל  ליישם  עלינו  יקל  הדעת,  את  כך  על 
מהמצרים  ולצאת  לטובה  שינוי  בעצמו, 
לפרוח  מאיתו  המונעים  והמחסומים 
במצבו  אותו  ה'תוקע'  מהמצב  ולהתרומם 
וייעלם  ייכחד  ממש  ומיד  תכף  אשר  הנוכחי, 

סופית מעולמנו. 

על  להתגבר  מצליח  אדם  כאשר 
האשליה ומתמלא בנכונות לשינוי 
יוצא  הוא  ממצרים'.  'יוצא  הוא   –
ומשתחרר מכבלי היצר הרע. )גם( 
לכך התכוונו חכמינו ז"ל באומרם: 
את  לראות  אדם  חייב  דור  "בכל 

עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
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החודש לפני...

בשנת תשל"ח - 1978 הכריז הקונגרס בארצות 
העברי  הולדתו  יום   - ניסן  י"א  על  הברית 
 - שליט"א  המשיח  מלך  מלובביץ'  הרבי  של 
יוגברו המאמצים  בו  והשיתוף"  כ"יום החינוך 
במוסדות  החינוך  פני  לשיפור  והמשאבים 

החינוך לכל הגילאים ברחבי ארצות הברית.

בנוסח ההצעה אותה הגיש הקונגרס לאשרור 
קרטר,  ג'ימי  )אז(  הברית  ארצות  נשיא 
מוזכרות שבע מצוות בני נח כדגם לעקרונות 

הציוויליזציה  נשענת  עליהם  המוסריים 
האנושית. הרבי הודה על ההחלטה וביאר את 

משמעותה.

החינוך  "יום  נקבע  מחדש,  שנה  מידי  מאז, 
התאריך  לפי  הברית,  ארצות  של  והשיתוף" 
לקראת  הרבי.  הולדתו של  יום  חל  בו  העברי 
ניסן, מוציא נשיא המדינה מכתב בו הוא  י"א 
באותה  המקביל  הלועזי  התאריך  את  מציין 

שנה, וקורא לציינו כיום החינוך. 

נוסח ההצהרה קבוע 
בעיקרו, אך כל נשיא מוסיף 

נופך משלו... כך למשל, 
)בתמונה( הנשיא ג'ורג וו. 

בוש חתם על ההצהרה 
והוסיף את בשורת הרבי על 

החשיבות במעשה טוב אחד, 
להבאת הגאולה לעולם.

 

40 שנה ל"יום החינוך" בארצות הברית

30 נציגים יתנו לכם:

והעיקר
בבית

מרגישים!

רכב • דירה • בריאות • חיים • עסק • פנסיה

ב"ה

מחירים הכי זולים!

תנאים הכי טובים!

לכל ענפי הביטוחים!

מתקשרים
2770*ומרוויחים

קדמי
ביטוחים



וגם:
פסגת ההידורים והחומרות, כולל הידורים חדשים שנוספו השנה 

ע"י המד"א הגר"מ אשכנזי שליט"א

 השנה 
יש טעם מיוחד

למצות מכפר חב“ד

ב“ה

✦ חדר מים מרוחק  ✦ מקום ההכנה מרווח ביותר  כל העובדים ללא יוצא מהכלל יר“ש 
✦ כל העובדים מחוייבים בלבישת  ✦ עיטוף מקלות התנור מחדש בכל הכנסה  מהלישה 
✦ פינרים בשיטה חדשה המונעת  ✦ אגפים נפרדים לפינרים  בגד מיוחד לצורך האפייה 
✦ המוציא  ✦ מכשיר שואב קמח מעל קערת הלישה  הישארות קמח או עיסה מיותרים 
והמכניס לתנור - שני אנשים ✦ בדיקה ואריזה אישית לכל מצה ומצה ✦ שלשה משגיחים 
מקצועיים מלווים את כל שלבי האפיה, מקבלת הקמח ועד סיום האריזה והאספקה.

 בשורה טעימה
ממצות כפר חב“ד: 

מכונת ייבוש 
ייחודית 

 המעניקה
 פריכות

וטעם משובח 
לכל המצות

03-9606459
 שעות פעילות החנות

א‘-ה‘: 09:00-18:00, ו‘: 09:00-11:00
MatzotKfarChabad@gmail.com 72915 ת.ד. 2019 כפר חב“ד
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