




פתח דבר
ב"ה, ט' אדר ה'תש"פ.

אנו עומדים היום לקראת סיום אמירת הקדיש, סיום י"א חודש, מעת הסתלקות אבינו מורנו הרה"ג 
הרה"ח הרב יגאל ב"ר שמעון יהודה ע"ה, ביום י' ניסן התשע"ט.

בחוברת זו "תפארת יגאל" מס' 2. הוספנו דברים חדשים וגם ישנים אודות אבינו ע"ה הכ"מ.

כל זאת כהכנה לספר אודותיו, אשר שוקד אני בחסדי ה' להוציאו לאור בהקדם האפשרי זאת כמטרה 
שקורות חייו, תורתו, פתגמיו החסידיים וסיפוריו היחודיים והמחזקים, יפורסמו ברבים ויקרבו יהודים 

רבים לרבי המאור הגדול ולהתגלותו בקרוב ממש בגאולה הקרובה.

כשאנו נוכחים בעובדה שכל כך הרבה יהודים שקירב לאור האמת מקיימים תורה ומצוות, לומדים 
חסידות ומתנהגים בדרכי החסידות, הם וצאצאיהם, ויחד עם כל יוצאי חלציו שיחיו – הרי זו זכות 

אדירה ו"שפתותיו דובבות בקבר", אשרי חלקו שזכה לזה.

כאן המקום לכתוב את בקשת המשפחה שכל מי שיש בידו סיפורים, פתגמים וכו' מאבא ע"ה ימהר 
לשלחם אל אחד מבני המשפחה ע"מ שיודפס בספר.

בשם המשפחה
בנו בכורו וממלא מקומו הרב יוסף אברהם פיזם 
רב קהילת חב"ד בקרית שמואל, מנהל הת"ת וראש ישיבת תות"ל הקריות.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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 קטע משיחת ש''פ וארא בו מדבר הרבי 
על מעלת הוצאת קובץ לע"נ הנפטר
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רשימת דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א לרב יגאל פיזם ביחידות כ"ד תשרי ה'תש"מ 
בחדרו הקדוש:

ימלא ה' משאלות לבבו לטובה בענינים הפרטיים )פנימיות( ובענינים הכלליים

המשפחה תגדל בדרך התורה והמצווה

הצלחה בהפצת המעיינות היהדות בכלל והחסידות בפרט

ברכה לכל המשפחה ולאשה )והנלוים(

את הדולר לפדות בלירות ישראליות ולתת לצדקה הנוגעת לחינוך.

בשורות טובות.

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )ביחידות כללית י"א שבט ה'תשמ"ט(, על בקשת 
ברכה של הרב יגאל פיזם להצלחה בבנין הישיבה והבית:

ברכה והצלחה מרובה בכל הפעולות



30

תפארת יגאל



31

אדרות קודש



32

תפארת יגאל

המשך מהעמוד הקודם
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דברי פתיחה
מאת אחיו ר' חנניה פיזם

דברים לזכרו של אחי מורי הרב יגאל זצ"ל

לאחר מותו של אדם ניתן לסקור את חייו מראשית לאחרית. הדבר הבולט והמרכזי 
המתאר את חייו היא : רוח גדולה, נשמה גדולה. עוצמה רוחנית בלתי נדלית.

בימי ילדותו בצפת לא הסתגל ללימוד האפור בביה"ס היסודי .הוא לא היה זקוק 
לכל התהליך כדי לקנות דעת ואכן לא מצא את מקומו שם.

משבגר והגיע לגיל הנעורים, אבינו ז"ל, הביאו לישיבת בני עקיבא בכפר הרוא"ה 
ואמר לרב נריה זצ"ל שהוא מוסר לרשותו את בנו ואינו מצפה לגדולות ונצורות. 

משנפגשו לאחר זמן העיר הרב נריה לאבינו שאין קשר בין הנער שלפניו לבין דבריו 
בעת שהביאו לישיבה. אחי מורי היה מאושר, עלה במעלות החכמה והיראה. פגישת 

הנפש בנפש עם הרב נריה חוללו שנוי עצום.

אהבתו לישיבה ומורשתה הניעו אותו להגשים את דרכה בעוז ותעצומות ולכן 
יצא במסגרת גרעין נחלים לנח"ל, לישיבה, להאחזות ולקיבוץ במלוא עוצמת רוחו.

תורת החסידות החלה למשוך את ליבו בכמה מעגלים. מבית ההורים ומקשר עם 
חברים. עד שנטל יוזמה והחליט ללמוד להעמיק וכדרכו בכל נפשו ובכל מאודו. 

השינוי הגדול שחל בו משנקשר  אל הרבי. קשר זה הלך והתחזק והפך להיות כל 
ישותו. מכאן כל מה שפעל ועשה  היה: למלא שליחותו כחסידו של הרבי.

כל המבצעים שפעל והפעיל, כל המסגרות שהקים ושהשפיע על הקמתם, כולם 
מקורם באותה רוח גדולה שדבקה ברבי. גם בהיותו חולה וחלש הגה רעיונות להמשיך 

ולפעול ביתר שאת.

לצערינו הגוף לא יכול היה להכיל יותר את הרוח הגדולה. הניגוד בין גוף חלש 
ונשמה גדולה  החריף והלך עד שנדם.

אחי מורי זצ"ל נפרד מהעולם מוקף בבני משפחתו שאהב אותם ושאהבו אותו.

ת.נ.צ.ב.ה
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דברים שנשא הרה"ג הרה"ח הרב יגאל פיזם ע"ה
רב קהילת חב"ד וראש ישיבת תות"ל בקרית שמואל.

בכנס פעילים שאורגן ע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה כ"ד טבת 
-מתומלל מתוך ההקלטה ע"י הת' יואל איידלמן, בוגר הישיבה. -

הקו הישר שעובר בין שלושת הנקודות...

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לחיים! לחיים!

אז קודם כל שיהיה בשעה טובה ומוצלחת ביום סגולה, יום כזה נפלא, יום כ"ד טבת 
יום ההילולא של האלטער רבי בדיוק בשנה מיוחדת במינה שנת הקהל.

אז כינוס כזה הוא תמיד כינוס טוב, אעכו"כ ביום כזה נפלא ועאכו"כ בשנה כזאת 
מיוחדת שנת הקהל שהנקודה העיקרית שבאמת נהיה כמו שאומרים ב'הקהל' – ביחד . 

ובפרט, שצריכים להתבונן מה בעצם הקו המנחה כל אחד ואחד מאיתנו בחיים, 
צריכים לזכור שיש 3 דברים שהם צריכים לכוון אותנו אם רוצים להעביר קו ישר 
הוא צריך לעבור דרך 3 נקודות, אם הוא מצליח לעבור קו ישר דרך 3 נקודות אז 

אתה יודע שהוא ישר, זה הבחינה.

הנקודה הראשונה – זה הענין של יחי , יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד! זו הנקודה הראשונה. למה? כי הענין הראשון והחשוב ביותר זה – הרבי 
. הרבי מה"מ זה הראש זה מה שמוביל מי שנמצא בקו הזה בנקודה הזאת אז הוא 

יודע שהוא יש לו מטרה נצבת, ברורה, יציבה שאינה זזה ממקומה.

וזה הכיוון שאליו צריך למשוך "אליה כל אדם ימשוך" זה נקודה נצחית כמו שהרבי 
הוא נצחי וזה דבר שנותן לכל אחד מאיתנו את הכיוון הנכון בכל מקום ומצב שבו 

הוא נמצא. המחשבה הראשונה – רבי.

אח"כ יש את התקופה. כי הרבי, אם רוצים לקחת משל משמש שהיא מאירה על 
כל מקום בהתאם לנתון, כך הרבי מאיר את החיים לכל המצבים. ואנחנו,  היום 
המצב שלנו הוא הקהל -שנת הקהל, אז כל דבר בחשיבה שלנו צריך להיות – איך 

מתחברים לרבי – דרך הקהל.
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זה לא יכול להיות שבן אדם יחליט שהוא בוחר להתחבר לרבי דרך איזה פינה, 
והוא יעמוד בעצמו עם עצמו וכך הוא יהיה מחובר לרבי, זה לא עובד.

צריך להיות מחוברים לרבי, ועם 'הקהל' מחוברים לרבי.

והיום, בהקהל עצמו, בן-אדם צריך להיות מחובר לעניינא דיומא, שהיות שה' עשה 
שאנחנו נפגשים ביום שלישי -שהוכפל בו 'כי-טוב' בשבוע של פרשת וארא, ביום כ'ד 
טבת – יום ההילולא של אדה'ז. אז ענייינא דיומא, ואותו את העניינא דיומא צריכים 

לקחת דרך הענין של הקהל, ובאותו כיון שהוא מוביל אותנו לרבי.

אם יש לנו את שלשת הקוים האלה שאנחנו נמצאים ביום המסוים,  בתקופה 
המסויימת שאנחנו מכוונים את העיניים שלנו לראות את האור של הרבי בכל החיים 
שלנו, אז אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במקום נכון, וודאי שבכיוון הזה כל אחד יקבל 
את הדרוש לו כדי לבצע שליחותו בעולם, ולפעמים לא כל אחד יודע את השליחות 
שלו, כי אפילו כאשר הרבי נתן הוראות לאנשים פרטיים מה הענין שלהם, אז בתוך 
הענין הזה גופו יש תמיד כל מיני הפרעות בעיות שאלות , כי הרבי לא שלל ממנו את 
הבחירה החופשית ואת הזכות להתמודד עם הבעיה ולקבל . . דווקא מתוך המאמץ 
ומתוך היגיעה. כי הרבי יכול הרי לעשות הכל, הרבי הרי יכול לשלוח אותנו לגן 

ילדים  ולשלוח לנו את הגננת עם אוכל, ובזה נגמר הסיפור.

אלא שהרבי לא רוצה סטטיסטים בלבד, הרבי רוצה שיהיה תפקיד לכל אחד וכל 
אחד יהיה שותף בענין הגאולה.

שלא יאבד אחד מישראל

ראיתי באיזה ענין מעניין כל פעם שאני מתבונן בילקוט שמעוני שהרבי מביא, יש 
להדגיש איזה נקודה  היא חשובה כל הזמן שהרבי מדגיש שיסתכלו וידעו במדרש 
הזה וידעו מה כתוב שם, שהמלך המשיח מוכן לקבל ע'ע כל מיני ייסורים נוראים 
שהקבה מציע והוא מסכים לקבל, אבל הוא עושה תנאי עם ה', והתנאי – שלא יאבד 
אחד מישראל, חשבתי לעצמי, וכי משיח צריך ללמד את ה' שלא יאבד אחד מישראל? 

וכי יש ענין לחשוב שה' רוצה לאבד איזה אחד מישראל? הרי לא לתוהו בראה? 
ה' לא ברא את עולמו לריק, אם ברא איזה דרגה, בגוף או בנשמה זה לא משנה , 
זה חייב להתבצע בצורה מיוחדת ביותר. אז מה הבקשה מה התוספת בכך שהרבי 

מבקש שלא יאבד אחד מישראל?
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חשבתי שזה אולי מתקשר עם הפירוש החסידי לענין שמי יודע אם לעת כזאת הגעת 
למלכות, שיש פתרון גם אחר, את ובית אביך תאבדו, זה לא הולך ח'ו , איזה ייחולים 
מייחל מרדכי הצדיק לאסתר המלכה, ה'את ובית אביך של אסתר' זה גם ה'את ובית 
אביך ' שלו.. אלא הענין הוא שלא תאבדו את הזכות שיש לכם, וזה הפירוש שלא 
יאבד אחד מישראל, שלא יאבד אף אחד מישראל את הזכות להשתתף בעניינים 
של קיבוץ העולם של רוממות העולם להרימו לקבלת פני משיח שכל או'א מישראל 
יהיה שותף יהיה אקטיבי ולא פסיבי, וזה חלק מעבודתו ב'הקהל' למה צריך לעבוד 
בהקהל, זה הענין שלא יישאר יהודי, ש.. שהוא יהיה גם כן שותף הרי בסוף כולם 

ייגאלו, אין כזה שמישהו לא ייגאל או לא יגיע לגאולה.

השאלה היא לא אם כולם יגיעו לגאולה אלא כמו שהמדרש אומר שמשל למלך 
שעומד לעשות סעודה, ואומר לעבדיו תלכו אני אקרא לכם, אז חלק מעבדיו נשארים 
ליד הקליימקע ולא עוזבים את הידית של המלך לבושים בבגדי שבת עם סירטוק 
של משי, וחלק הולכים מארמון המלך, עד שהמלך יכין את הסעודה.. צריך לקנות 
את הירקות צריך לקנות את העופות, צריך.. כל העולם ידבר שהמלך הולך לעשות 
סעודה, אז מה יש לנו למהר? אז ילך לפינתו זה ילך לבניינו כשנראה שיש רעש גדול 
בעולך שהמלך הולך לעשות סעודה אז נרוץ מהר הביתה, נקח איזה מקלחת טובה 

נתלבש ונרוץ לסעודה מה הבעיה? נשאלת השאלה מי הצודק?

הרי בסופו של דבר חלק מעבדיו אומר המדרש נשארים לבושים בגדי שבת ליד 
המלך כי הם אומרים כשהמלך אומר מיד מיד.. אין זמן זה לא עניינו, והרבי מה"מ 
הראה לנו את זה כמה פעמים שפתאום סעודה שלישית ופתאום משהו ופתאום 
צריכים להיות.. וכך בדיוק זה הענין. ואומר המדרש שבסוף המלך פותח את הדלת 
ואלה שעומדים ליד המלך הם ישר . . והם אלה שמושיטים לו יד, הם הצודקים כי 
כשהמלך אומר סעודה זה מיד סעודה. אין, זה הוועד המסדר ייטפל בזה, זה לא עניינו 

הוא יודע שכשהמלך אומר סעודה זה מיד סעודה.

אז מה יעשו אלה שבגינות . . ובבניינים מה הם יעשו? אז להם יש פתרון, שלוחי 
המלך ילכו לחפש את כל היהודים.. אבל בסוף אז הם יגידו אנחנו רוצים לקחת 
את.. אנחנו רוצים להתלבש.. הם אומרים להם חבר'ה אין מה לעשות הרבי אמר 

'עכשיו'.. הרבי אמר 'עכשיו'..
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אז בסוף הם יבואו עם הבגדים המלוכלכים, עם הגינה, עם המגרפה ביד הם יבואו.. 
ויכנסו לארמון המלך. אז שואל המדרש, נו, מה אתם חושבים? אלה יושבים ואלה 
לא יושבים? לא! כולם יושבים. מה אתם חושבים? אלה אוכלים ואלה לא אוכלים? 

לא! כולם אוכלים, אז מה בכ'ז ההבדל?

שאלה אוכלים ושמחים ואלה אוכלים ומתביישים, ממילא מה רוצה הרבי מלך 
המשיח? שלא יאבד אחד מישראל שאף אחד לא יאבד את זכותו, שכל אחד יהיה 
שותף, שכל אחד יהיה מוכן במידה זו או אחרת וכשתהיה ההתגלות בעז'ה כולם יהיו 
בשמחה וכולם יאכלו וכולם ישמחו וכולם יהיו באופן של שמחת עולם על ראשנו 

ושזה יהיה באופן של תיכף ומיד ממש. 

אז זה הענין של רבי וזה הענין של הקהל וזה הענין של הפרשה של השבוע שנמצאים 
כבר בערב שבת מברכים חודש שבט לא יסור שבט מיהודה חודש של גאולה של משיח 
כאשר אנחנו נמצאים בסיומו שלחודש טבת וזה מענין שמי שמתבונן קצת בתהלים 
שם לב שהקטע שאומרים בכד טבת ובעצם בכל כד בחודש, אבל עניינו של היום, 

ענייינא דיומא – זה הלל שלם – זה כל ההלל,

הלל בכ"ד טבת

יש איזה יהודי, שבכ"ד בחודש היה אומר האת הפרקים מתוך הסידור, כי אם סידרו 
שהפרקים האלו יהיו התהילים של היום עניין ההלל, יש פה איזה הדגשה איזה  ענין 
של ההלל, אז הלל אומרים בסידור, איי זה פרקי תהילים, אז ידוע כבר שהיה איזה 
יהודי שאמר שהוא לא מבין מה הגדולה של דוד המלך מה קרה שהוא כתב את 

התהילים הרי רוב התהילים כתוב כבר בסידור... זה לא כזה ענין גדול לכאורה..

אז אותו ענין זה גם פה. אבל יש איזה ענין לשבח להפוך את זה להגיד הלל מתוך 
הסידור, שזה לא רק ענין לאמירת אלא שזה יהיה ענין לתפילה מתוך הסידור יותר 
באופן של שמחה, יותר באופן של אורה, אז אותו יהודי עם ההרגש שלו חשב שאם 

הוא יאמר את זה מתוך הסידור זה יהיה יותר לבבי ויותר חי, 

אז בדיוק כשאנחנו נמצאים בכ"ד טבת, אז זה דבר מאוד משמח ומאוד מענין כי 
באמת ביום ההילולא של האדה"ז כשעומד חסיד חב"ד וחושב על הנקודה הזאת 
שבעצם הרי מעשה אבות סימן לבנים, אז כל עניינו של אדה"ז שהחדיר בעולם ענין 
חכמה בינה ודעת, אז הנקודה הזאת עכשיו עולה למעלה שהנקודה הזאת היא לא 
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רק של אדה"ז בשמנו אלא עד עצם היום הזה עבודת פרסום גאולה ומשיח אפילו ילד 
קטן כאשר הוא מנפנף בדגל משיח, אפילו בערבית, בכל מקום אפילו על ידי הדבר 

הכי פעוט לכאורה , יש בזה את הענין של עבודתו של אדה"ז שהיא עולה למעלה.

המענין הוא שמי שמתבונן אז תמיד הוא בכל דבר מוצא ענין, אבל באופן מיוחד זה 
קשור עם הענין של הקהל, וקשרו עם הענין של חסידים. יש היום יום, פשוט להתבונן 
ביום-יום, כתוב שם שהרש"ב שאל את אבא שלו מה התכוון הזיידע – כלומר אדה"ז 

, ב'דרכי החסידות' וב'חסידות'.

באהבת ישראל נביא את הגואל

אז ב'דרכי החסידות' – הכוונה היא , אומר לו הצמח צדק, הוא התכוון להקהל, הוא 
התכוון לאהבת חסידים, אהבה עפ"י תורה ובהדגשה עפ""י תורה כי יכול להיות גם 
אהבה לא עפי תורה. כמו שהרבי הרש"ב אומר שאהבה זה דבר כזה גדול, איך רואים 
את זה, רואים שרוב הספרים שנכתבו בעולם, הם נכתבו על נושא של אהבה... זה 
שכתוב שם זבל וההבלים זה ענין אחר, התוכן של הענין זה אהבה רק מה, כיון שזה 

כל כך גדול, כ'כ גבוה כ"כ מורם, יכול ליפול שם גם כל כך נמוך ח'ו.. 

ולכן, אומר הצמח צדק, הענין של דרכי חסידות זה שיהיה ענין של חסידים איין 
משפחה – משפחה אחת ובאופן של אהבה ושיהיה עפי תורה..

זה הענין של הקהל שיהודים מתחברים יחד גם עפי תורה ובתנאים של תורה גם 
למען עניינים של תורה ובאופן של אחוה ורעות ובאופן של איש את רעהו יעזורו 
ולאחיו יאמר חזק, ממש שכאו'א ידע שכשנושאים את העניין של להפוך עולמות 
בשניים, כמה תועלת יכולה להיות מזה שכולם מתאחדים לשאת דבר אחד, וממילא 
כשכולם מתאחדים ביחד, אז רואים שגם מטרות שנראות גבוהות וקשות לביצוע, זה 
פשוט, פתאום שום דבר לא קשה כמו שאומרים חזל שאין עניות בציבור, כי תמיד 
ניתן ליפול, אך כשעובדים באמת יחד בלי משיכות לצדדים כשכולם מרוכזים בדבר 
אחד, זה תמיד ניתן לעשות. אז יום זה עצמו כבר מסביר לנו את דרכי העבודה שלנו..

וכשנמצאים ממש בספר שמות אז יש להזכיר שיש שמות נוספים שפחות מוכרים 
לנו. למשל ספר בראשית – נקרא גם ספר הישר, למה הוא נקרא ספר הישר? כי בו 
יש סיפורים על האבות אברהם יצחק יעקב השבטים שהם נקראים 'ישרים' ולכן הוא 
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נקרא ספר הישר. ספר שמות נקרא ספר הגאולה זה מאוד מענין.. הוא נקרא ספר 
הגאולה בפשטות כי הוא מדבר על גאולת מצרים,

אבל אנו יודעים שגאולת מצרים היא לא רק הגאולה ממצרים לפני יותר משלושת 
אלפים שנה.. גאולת מצרים היא לא נקודת זמן אלא בעצם ההתחלה של  התהליך 
לגאולה האמיתית והשלימה, וגם הגאולה האמיתית והשלימה היא בעצם לא נקודה. 
צריכים לדעת שהגאולה זה לא נקודת זמן, אלא ענין של תהליך ומכיון שהתכלית 
של כל בריאת העולמות זה ענין של גאולה ממילא לא יכול להיות שהתהליך הזה 
הוא ענין שמופסק באיזה נקודה.. ז.א. שהתגלות מלך המשיח לעיני בשר זה אפילו 
לא תחנה.. כמו שאתם יודעים שכשהיינו ילדים היינו משחקים במירוץ שליחים, 
הקונץ זה שאחד רץ וכשהוא צריך להעביר למי שאמור להמשיך לרוץ במקומו, אז 
לא שהוא עומד ועושה 'הנפת הדגל' ומעביר לו את המסר שלו אליו כדי שהוא יוכל 
להפעיל מנועים ולהתחיל לרוץ.. זה שצריך להמשיך אותו מתחיל לרוץ לפני שהוא 

מגיע והוא מעביר לו את זה תוך כדי ריצה..

ימות המשיח

וזה בעצם התגלות המשיח שהיא בעצם איזה האצה של ריצה יותר מהירה ויותר 
גבוהה להמשכים הרבה יותר נעלים, כמו שהרבי מה"מ אמר אין ספור פעמים 
שבגאולה העבודה לא נגמרת היא לא עוצרת להיפך בגאולה יותר יותר ויותר עבודה 
ולכן יצטרכו לגור בכל העולם ולבוא מידי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו, וכל 
אחד יגיע עם עננים ויהיה על זה דיונים איך הם יגיעו ומתי הם יגיעו.. וכל הדיבורים 
שקשורים בהתגלות ובעבודה של אחרי הענין של ימות המשיח בהשוואה לימים שלנו

וכבר היה ימות המשיח לפנינו, ויש ימות המשיח בזמנינו, ויש ימות המשיח לאחרינו, 
או לא אחרינו כבר כי כבר נכנסים לתקופה של חיים נצחיים, אז כולנו ביחד, נכנסים 

לימות המשיח של חיים נצחיים..

אז פרשת וארא, היא באמת מתעסקת כמו שראינו בד''מ בדברים נפלאים ביותר 
, כמו שהרבי מסביר שפרשיות שמות, וארא ובא הם מתארות את כל סדר העבודה, 
קודם כל ספר שמות הוא ענין של מעשה אבות סימן לבנים ופרשת וארא מדברת על 
התוכן של מתן תורה כבר, שזה גילוי מיוחד בעולם, ופרשת בא מדברת על הגאולה 
– בא אל פרעה -זה הענין של האורות הנעלים ביותר, האורות הגדולים, ש"ע נהורין 
וכו וכו, כמש בקונטרס ומעין של תורת החסידות ואני לא צריך לפרט לפני כאו'א 
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מהנמצאים פה כמו שאומרים זה הטיפה שכל אחד יכול להוסיף לה את המים שהרבי 
דורש מאיתנו להוסיף.

משהו מיוחד גם שהרבי נותן לנו בשיחה הזאת משהו  מיוחד ביותר, זה לא שאני 
נותן ציון לרבי, אבל בשבילי אני רואה שזה דבר נפלא שאני קורא זה מעורר אצלי 
אורות מיוחדים, שבעצם ספר הגאולה מתייחס לחייו  ולפעולותיו של הרבי הריי"צ, 
הוא מסביר שפרשת שמות מתארת את ה40 השנים הראשונות של הרייצ אצל אביו 
רק אחרי 40 שנה שקאי אדעתיה דרביה רק אז התחילה עבודתו המיוחדת של הריי"צ 
לא מהמקום של האבות כבר אלא במתן תורה, מה העבודה המיוחדת של מתן תורה 
בענין, הנקודה היא השלמת מתן תורה כי זה הפצת התורה דוקא בחצי כדור התחתון, 

צריך שיהיה כמים לים מכסים וזוהי הנקודה להשלים גם בחצי כדור התחתון, 

מה השלב הבא אחרי זה – זה השלב של 'בא אל פרעה' – זה כבר העבודה של 
הריי"צ בימות המשיח זאת אומרת מי שבא מתש"י ואילך זה כבר העבודה של הרבי 
מלך המשיח אלה ימות המשיח בפועל, כמו שהרבי אמר שרק צריך לפתוח את 

העיניים ולראות..

והערה אחת לפני הסיום תוך כדי העיון בזה נזכרתי בפירוש הידוע מה זה 'מעשה 
אבות סימן לבנים' ידוע הביטוי -  יפה כח הבן מכח האב, ואומרים מה הפירוש החסידי 
בזה, יפה כח הבן ממה הוא יפה - מכח האב, ולא כמו שהעולם אומרים שהכח של 
הבן הוא יותר משל אבא שלו, לא , זה לא נכון, יפה כח הבן , נכון, אין ספק בזה, 

אבל מאיפה הוא יפה, הוא יפה מכוחו של האב..

אז כאן ישנה נקודה נוספת, מעניינת, בשיחה הזאת, בד"מ של וארא הרבי מדגיש 
את הענין שעבודת האבות זה עבודה מיוחדת במינה שתוכנה הוא בעצם להביא את 
ההמשכה המשכת העצם, עדין אין גילוי אבל זה המשכת העצם, עדין אין גילוי 'ושמי 
הוי'ה לא נודעתי להם' אבל, מתי זה נודע – דוקא אצל הבנים, אז צריך לזכור שגם 
הגילוי שנעשה אצל הבנים הוא בא מכח האב הוא בעצמו מכח האב, וכח האב גם 
כן הוא בא לידי גילוי גם כן בעבודת הבנים זה שיפה כח הבן הוא בא מכח האב לא 
רק ממה שהאב עשה קודם והוא כאילו אולי מגדיל ומגביר את זה אלא בעת שהבן 
עושה ומגלה את האור האלוקי ומגלה את הענין הזה של שם הוי'ה זה נעשה דוקא 

מכח הענין של האב מכח מעשה אבות.
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ועד כדי כך שהרבי משוה את זה לענין הנישואין, כי מתן תורה זה ענין הנישואין 
ואמרנו שפרשת וארא זה מתן תורה זה ענין הנישואין ומה קרה במתן תורה כמו כל 
נישואין שמגיעים כל הדורות אז גם האבות הגיעו למתן תורה לנישואין כדי שגם 
הם יהיו במתן תורה ואדרבה שיהנו מאופן ההתגלות של מה שהם השקיעו במס'נ 
כיד להמשיך את זה לעוה'ז הגשמי שזה יהיה ע'י כל יהודי ויהודי, בענין של תורמצ' 
ובאופן שתומצ' בשלימות קיומם בהתגלות מלך המשיח לעיני בשר שרק אז יהיה 
הענין של הקרבנות כמצות רצונך, ולא רק הקרבנות בביהמ"ק אלא כל מצוה ומצוה 
שאנחנו מקיימים ונקיים בע"זה שזה באופן של כמצות רצונך שזה יהיה בשלימות 

רק בהתגלות מה"מ לעיני בשר..

ושכל זה יהיה באופן של 'הקהל' באופן כזה שכולנו ביחד, נפנה לכל יהודי ויהודי 
ונצרף אותו לעבודה הזאת שגם הוא שייך לענין אם ע'י דבר קטן ואם ניתן לו סוכריה 
כדי שהוא יברך עליה ואם זה שניתן תמונה של הרבי עם תפילת הדרך להזכיר לו 
שיעשה את או שיגיד ק'ש אני לא מדבר על ה'מבצעים'של הרבי שבוודאי כמובן 

צריכים להמשיך ולעשות את זה, ועד כדי כך שכאו'א יהיה שותף לענין..

השפעת מבצע תפילין

לא יודע אם בהזדמנות זו סיפרתי, אבל עכשיו אספר, שבשעתו כשהייתי בשירות 
מילואים ברמת הגולן אז ישבנו במוצב, ופניתי לחבר'ה שיניחו תפילין וב'ה כיון 
שביקשתי באמת כולם הניחו ועוד יותר שהיה שם יהודי אחד ע'ה , הוא היה יותר 
צעיר ממני אבל הוא התבקש לישיבה של מעלה יותר מדי מוקדם במושגים שלנו, בכ'א 
הבחורצ'יק הזה לא הניח תפילין מימיו אבל שם הוא הניח תפילין, וכיון שהשווער 
שלו יהודי רומני שהייתה לו אמונה ככה פנימית, אז מיד הוא שמע שהחתן שלו מניח 
תפילין אז האו קנה לו תפילין מהודרות, והוא אמר לי, עכשיו אחרי כזה דבר אני 
כבר לא יכול לסרב, ובאמת הוא שמר על זה והוא הניח עד סמוך או עד יום פטירתו 

הוא הניח תפילין כל יום..

למרות שהוא, לא עשו לו בר-מצוה בכלל.. אני עשיתי לו את הבר- מצוה כמו 
שאומרים..

בכ'א הוא כ'כ התלהב ממבצע תפילין עד שהוא אמר, אתם יודעים שלחיילים יש 
להם כל מיני מנהגים, במיוחד כשנמצאים במוצבים , באוניות, אז כל אחד מהם 
מאמץ 'מנהג המקום' אז הוא קבע שמנהג המקום יהיה שכל יהודי שנכנס למוצב 
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צריך להניח תפילין, והוא עמד על זה בתוקף, והגיעו לבקר אותנו כל מיני קצינים 
גבוהים.. היינו מוצב מאוד קדמי 300 מטר מאיתנו היה גדוד של פאדיון כמו שקראו 
להם אז, אז היו מגיעים כל מיני קודקודים לבדוק מה קורה וכל מיני דברים כאלה, 
ובין אלה ישנם כאלה שהם חכמים כ'כ, ולא בדיוק רצו להניח תפילין, אבל הוא לא 
התבייש מאף אחד, הוא לא חב"דניק הוא ניגש לכל אחד, אמר להם, המפקד, מנהג 
המקום זה שמי שנכנס לפה מניח תפילין... ואיש לא סירב לו !! איש לא סירב לו!! 

הוא היה כ'כ חדור בענין, ,זה מנהג המקום.. 

זאת פעולה נמשכת.. אז אם כל אחד יכול לפעול את הענין הזה.. שבאים באופן 
לבבי ובאופן אמיתי ודורשים שזה יהיה באופן של ה'הקהל' לחבר כל אחד שאנו 
פוגשים לענין הזה שלא יאבד כמו הבקשה של הרבי לא יאבד ח'ו את הזכות שלו.. 
ולהיפך שזה יהיה בשמחה וטוב לבב ונזכור תמיד לזכור ולהזכיר ולתבעו בקול ברור 
שהרבי חי וקים הוא זה שמדריך אותנו האו זה שמחיה אותנו הכל הכל עובר דרכו, 
וממילא זה גם לא כ'כ קשה כמו שחושבים אדרבה ביחד נקח את המשימה הזאת , 
נפעל בה ונפעל את ההתגלות של הרבי מה"מ לעיני כל בשר ובאופן של תיכף ומיד 

ממש, יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! לחיים! לחיים!
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 בנהירו דאנפין
מאת אםף חנוך פרומר

טיף... טיף... טיף... טיף...

זה היה בתפר שבין שנות הלמ"ד לשנות המ"ם. הזמן בו מתחילים הזכרונות שלי. 
יום שבת קודש בבוקר, הולכים להתפלל תפילת שחרית – בביתו של הרב יגאל פיזם 
)אבדלחט"א(. מה קרה? הרב פיזם מחלים כעת מניתוח שעבר, ונבצר ממנו להגיע 
לבית הכנסת. בקהילה הקטנטנה היה מן הנמנע להתפצל לשני מניינים, ומאידך 
להשאיר את הרב פיזם בלי מניין גם לא שייך – אזי מרפסת הבית ברחוב מוהליבר 
הופכת לבית הכנסת באותה שבת בבוקר. הבית שיושביו העלו על שפתותי את 
המילה שהפכה לתמצית השאיפות ותכליתן – רעבע. הבית שילדיו הדגימו לי את 

תנועת העידוד שהרבי עושה.

הרב פיזם לא סתם החלים מניתוח, אלא היה מחובר גם לאינפוזיה. בתור ילד קטן 
ולא-מעט פחדן (במילות המכובסות של היום קוראים לזה רגיש, פעם קראו לזה בשם 
המפורש), הייתי מרותק לתופעה החדשה-מזעזעת. כל התפילה לא יכולתי להתיק 
את מבטי מהסידור של הצינורות המחובר לגופו של הרב פיזם. על עמוד ברזל הייתה 
תלויה שקית נוזלים, וממנה נמשך צינור שהסתיים אי-שם מתחת לטלית. המשקה 

שבתוך השקית טיפטף באיטיות ובהתמדה לתוך הצינור. טיף, טיף, טיף, טיף...

עקבתי אחרי הזמן שבין טיפה לטיפה. לפעמים זה היה נראה לי לאט מדי. אז 
הסתכלתי חזק עד שהטיפה נשרה. הרב פיזם אם אינני טועה היה בכסא גלגלים (
גם כן "מכשיר" משונה ומאיים בעיני). אינני זוכר איזו שבת זו הייתה ומי היה החזן 
והבעל-קורא. מדובר בשנות הלידה של הקהילה בקריות, כאשר המאפיין העיקרי 
של המניין כמניין חב"ד – הוא העובדה שכולם החזיקו סידורים "תהלת השם". כמה 
ידעו אז את הנוסח והניגונים? שאלה טובה. כמה סירטוקים היו אז? מסתמא פחות 
מאצבעות של יד אחת. אם היו שם כובעים, הם היו על ראשי בניו של הרב פיזם 
שהגיעו למצוות, ואולי עוד אחד-שניים. השנים הללו עיצבו גם את "יחסי החוץ" של 
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הקהילה, כאשר תגובת הציבור המיזרוחניקי דאז נעה בין אהדה מובנת מחד, ופלצות 
מהקהילה "השחורה" הצומחת בערוגת הסרוגים, מאידך.

ההתכנסות הזו במרפסת של משפחת פיזם איפיינה את ההיסטוריה של חב"ד 
בקריות, עוד מהזמן של טרום היות קהילה, ועד לימינו אלה, כאשר הנהגת הקהילה 
הענקית כבר עברה דור ובמוסדות החינוך מתחילים ללמוד נכדי הבוגרים של 
המחזורים הראשונים. כי מאז ועד היום היה הרב פיזם המרכז והלב הפועם של 
הקהילה, מעין "אינפוזיה" השולחת טיפת חיים לכל אשר נפשו צמאה לארץ החיים.

טיף... טיף... טיף.... טיף...

בי"ג תשרי תשל"ג הגיע הרב פיזם בפעם הראשונה לחצרות קודשנו.

במאמרי באתי לגני של אותה שנה, הציב הרבי שאלה: הרי במאמרי ההילולא 
מדובר רבות אודות "שני הקווים" הקיימים בהנהגת הבריאה כולה ובכל המדריגות 
הרוחניות של "סדר ההשתלשלות" – קו הימין וקו השמאל, קו החסד וקו הדין, ובלשון 
החסידות: קו ההעלאה "למעלה מעלה עד קץ", וקו ההמשכה "למטה מטה עד אין 
תכלית". ובכן, שואל הרבי, מה יהיה – לעתיד  לבוא, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי 
העולמים, אשר "כל דינין מתעברין מיני'", ואין אין דינים – שני קווים כיצד קיימי? 
וגם לא יתכן שיהיה קו אחד בלבד, שהרי התורה ומצוותיה הריהם נצחיים ובעבודת 

ה' יישארו שני הקווים.

ואומר הרבי הסבר נפלא: לעתיד לבוא יהיו שני קווים – בימין גופא, "לית שמאלא 
בהאי עתיקא", אבל שני קווים בימין – ודאי וודאי!

כאשר חיפשתי מילים שייפתחו צוהר לאישיותו של הרב פיזם, עלו במוחי המילים 
הללו בדיוק: "לית שמאלא בהאי משפיע"! כולו חסד וחסד, חסד מימין וחסד משמאל, 

חסד שבחסד וגבורות ממותקות שבחסד.

איך בכלל אפשר להתלבט – הרי על היגד זה יסכימו גם מבקריו הגדולים ביותר, 
אשר דווקא משום כך באו עליו בחבילי-טענות; כל שכן שיסכימו על כך תלמידיו, 
מושפעיו ומעריציו הרבים (עליהם נמנים גם המבקרים הנ"ל שהפכו לבעלי מעה 

ודעה).
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כולו חסד. זה מה שהוא היה, כך התנהג, כך לימד את תלמידיו, כך חינך את ילדיו, 
כך גידל את מקורביו. רק בחסד.

*

ברם כגון דא צריך לאודועי: אית חסד ואית חסד. יש חסד – אפילו בקדושה - 
שקשור עם בלי-גבול והעדר גבולות; על דרך אברהם אבינו שהשפיע אפילו לערביים 
שמשתחווים לאבק שעל רגליהם. ברם, מחסד כזה, כמבואר בספרים, יכולה להיות 
"יניקה". חסד זה, מטבעו הוא חסד של "עשיה" – הכנסת אורחים, פיזור לצדקה, 

החזקת גמח"ים, וכו' וכו'. נותנים למי שמגיע, ונותנים גם למי שפחות מגיע.

ויש חסד עמוק ופנימי יותר, כזה הקשור עם "איהו אמת ואיהי אמונה". חסד 
שמיוסד על אמת שאין בה פשרות, ועל אמונה המתפשטת לכל סטר ועיבר.

החסד הזה לא נובע מכך ש"עושים טובה" למישהו, שמוותרים או מעלימים עין, 
וכבר אמרו חכמינו את דברתם החריפה על "מי שאומר הקב"ה וותרן" – ויוותרו לי 

הקוראים שמפאת החסד נשאיר את ההמשך ב"וכולי"...

חסד שכזה הוא – בגלל שמאמינים במישהו. קרני הרנטגן של החסד הזה, פולחות 
כליות ולב, ולאורן גם מבעד למי שמשתחווה כעת להבל ולריק – מתגלה אחד היכול 
להתהפך מן הקצה אל הקצה ולברך לה' שאכל משלו. אמונת-חסד זו, רואה בתוך 

ילד שובב ורב-תעלולים – את הבר-דעת של עוד עשרים שנה.

הפנים המאירות של הרב פיזם המסו קרחונים, קילפו מהאדם את כל הקליפות 
האפשריות. גם כשאחרים בכלל לא העלו על דעתם שזו קליפה חיצונית, חשבו ש"זה 
מה יש" ואין בלתו. והרב פיזם, לא בגלל נאיביות, אלא בגלל אמונה שקשה למצות 

את עומקה ועוצמתה – ידע כי "אל תבט על מראהו"!

זכור לי היטב, כיצד בשנות ההקמה של הישיבה בקריות, שוחח איתי אודות תלמיד 
מסויים, שעשה כל שביכולתו כדי לאלץ את הישיבה לשלחו ואת אביו לרושמו 
למסגרת לא-ישיבתית. הוא בעצם לא היה צריך להתאמץ הרבה. נדמה לי שהוא 
גם הצליח. אבל הרב פיזם, שהכיר את הסחורה ולא השלה את עצמו לרגע אחד, 
אמר לי עליו משפט בלתי נשכח: "מה הוא חושב, הוא יצליח לשכנע אותי שהוא 

לא יכול להיות ישיבה-בחור...".
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רוצים עוד דוגמאות? לא תודה. ידע כל אינש בנפשי' שהוא אינו רוצה להתעמת 
עם זכרון השעות הקשות בהם הרב פיזם ניגב אותו מאשפתות, הצליח לפקוח את 
עיניו, להושיב אותו, להעמיד אותו, להראות לו שוב את הדרך ללכת. זה לא נעים 
לאף אחד. ההדחקה הנפשית הזאת גרמה לרבים וטובים לאתגר את הרב פיזם 
בנסיון של "תצילני... משנאת הבריות", בו עמד בגבורה – כן, הפעם אפשר לומר 

את המילה – כל ימיו.

*

ועוד הליכה לבית הרב פיזם זכורה לי. היה זה לאחר סיום ליל הסדר בבית הוריי. 
אבי מורי שי' מבקש אותי ואת אחי לגשת לבית הרב פיזם ולברר משהו שקשור 
בסדרי התפילה מחר. נכון, מדובר בהליכה קצרצרה, אבל לא בשעה שכזאת ולא 

במצב שכזה. אך כיבוד אב גובר על הכל.

יצאנו לצינת הרחוב, הלכנו במהירות ברחוב הריק מאדם – ובאחת נכנסנו לתוך 
לבה לוהטת וזוהרת שמילאה את כל סלון הבית. הרב פיזם יושב, אוחז בידו את כוס 
היין, ואומר את מילות ההלל בלבביות מתנגנת, בכזו השתפכות הנפש. ממש אי 
אפשר לתאר. פתאום נכנסים לתמונה נציגי "הקו השני" ומבלבלים אותו עם דקדוקי 
עניות "מי כאן הלל"... והרב פיזם, כמו הרב פיזם, עצר, ענה – והמשיך להשתפך 

בצורה שגם לב האבן המס ימס והיה למים.

לא לחינם מנו חז"ל את כיבוד אב ואם כמצוה הראשונה שאדם אוכל פירותיה 
בעולם הזה.

* 

טיף... טיף... טיף... טיף....

מה שנשאר מגופו של הרב פיזם, חי כעת על "הטיפות האחרונות" של הנשמה 
שניתנה באפו. הוא לא מסוגל ללכת, בקושי לעמוד. חולה שיש בו סכנה פלוס-פלוס. 
ידוע היטב על מוותרים אנשים אחרים – על פי הלכה כמובן - בעתות מצוקה שכאלה.

אבל שהרב פיזם יוותר – על מקוה?! שמעתם בכלל מה אתם מדברים? לוותר על 
מקוה? אפילו בשנה האחרונה ממש, שכבר היה צריך לנסוע מספר פעמים בשבוע 
לטיפול דיאליזה, וכניסה למי מקוה הייתה בבחינת התגרות בהוראות הרופאים – 
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הרב פיזם לא מוותר על טבילה. גופו המזוכך בייסורים בלאו הכי, ממאן לדלג על 
שלב ההתחלה של יום חסידי.

אז הוא יושב בבית, ומחכה בסבלנות עד שיגיע אחד הצאצאים. ברוב הפעמים 
היה זה בנו הרב יוסף שי' ממלא מקומו – יאריך ימים על ממלכתו בהצלחה רבה 
ומופלגה ובבריאות איתנה! – ומתחיל "א גאנצע סדר עבודה": ראשית, יורדים עם 
כסא-המעלית מהדירה בקומה הראשונה לקומת הכניסה. אחר כך עושים מאמץ 

-  ו... עוברים לכסא גלגלים.

מכאן ואילך כבר ראיתי בעיניי ממש פעמים רבות. הרב פיזם מגיע למקוה )שמתם 
לב שהקפדתי לכתוב מקוה עם וא"ו אחת, כמו שהרב פיזם דרש?(, אבל שם אין מעלון. 
הוא קם, נעמד, ומעפיל את חמשת המדרגות. הוא עוצר, מסדיר נשימה, וממשיך 
פנימה. לבד. היכן שלא מוכרח, הוא מוותר על עזרה. ומה עושה בינתיים בנו הרב 
יוסף? ממתין בחוץ בסבלנות וכדבר מובן מאליו, כאילו אין לו שום דבר אחר על 
הראש, כאילו לא יכלו לסדר תורנות קצת יותר הגיונית (גם זה חלק מההשפעה של 
הרב יגאל ע"ה. בסביבת החסד-המאירה שלו לא שייכים דיבורים של "אתה תלך, 

ההוא יילך". הולכים עם אבא וסבא בשמחה ובכל מצב).

ובפנים המקוה, אין הגדרה אחרת מלבד זו שבמקורה נאמרה על מלך המשיח - "שרי 
חד ואסיר חד". מוריד לאט לאט את המלבושים והאביזרים הרפואיים. ובמאמצי על 
הולך לטבול וחוזר למקומו. שוב ישיבה קצרה, ואז לאט לאט, בשארית הכוחות הוא 
מתלבש. מה שלקח לכם מספר שניות לקרוא, ארך לו הרבה זמן. הרבה-הרבה זמן.

ואז מתחיל המסע לבית הכנסת. נו, המזל ששם אין מדריגות. אפשר "לנסוע" עד 
המקום, בסוף בכל זאת, צריך לעבור מכסא הגלגלים – למושב. ברוך השם, גם זה 

עובר.

ואז נפתח הסידור הגדול, שדמעות רעייתו הראשונה ע"ה ואם ילדיו יבדלו לחיים 
היו ספוגות בו. ועכשיו הרב פיזם בעצמו מתפלל בו.

והרב פיזם מתחיל להתפלל, וכל שולטני רוגזין ומארי דדינא כולהו ערקין ואתעברו 
מיני', ואנפהא דילי' נהירין בנהירו עילאה, וכעבדא קמי' מארי' וכבן אצל אביו הוא 

אומר את המילים הקדושות בחדוה ובנהירו דאנפין...
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 הרב החסיד ר' יגאל פיזם
דברים שנכתבו ליום השלושים )הודפם בכפ"ח ובית משיח(

 מאת הרה"ח ר' יוסף הרטמן שליט"א 
מחשובי אנ"ש נחלת הר חב"ד, םופר ואיש חינוך, יקיר החינוך הדתי.

מה כוחו של שיעור תניא?

מי יכול לשער מה כוחו של שיעור תניא? מי יכול למדוד את עוצמתו הרוחנית? 
מי יכול לתאר את הפירות ופירי הפירות הצומחים משיעורי התניא?

כאשר קוראים את קורות חייו ופעולותיו הכבירות בהפצת המעיינות וקרובם של 
עשרות רבות של משפחות לחיי יהדות,של ידידי היקר והנעלה הרב החסיד ר' יגאל 
פיזם ז"ל שנלב"ע, לצערנו הרב, בי' בניסן=ערב "היום הבהיר"  "י"א בניסן"=יום 
הולדתו של הוד כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, מתחילים להבין מעט כמה חשוב ללמד 
תניא גם בישיבות התיכוניות, בישיבות "ההסדר" ובישיבות הליטאיות והחסידיות 

הכלליות.

כיצד התחיל שיעור התניא הראשון בישיבות התיכוניות?

השיעור הראשון החל בקיץ ה'תשט"ו ע"י אחי הבכור הרה"ח רפאל צבי הרטמן 
שליט"א- כיום משפיע ורב ביכנ"ס "אור מנוחה וצבי" חב"ד ברמת בית שמש. באותם 
ימים רחוקים היה צבי נער צעיר, שלמד בישיבת כפר הרא"ה, ליד חדרה. בקצרה- 

משפחתנו,  גרה ברמת יצחק שכונה של רמת גן.

אבינו היקר המחנך והסופר,הרה"ח ר' נחמן שלום שכנא הרטמן ז"ל-דור שישי 
להוד כ"ק אדמו"ר הזקן,יליד העיר חברון ת"ו, היה ממקימי ביכנ"ס חב"ד ברמת 
יצחק. התפללו שם חשובי וזקני החסידים. ביניהם המשפיע המפורסם הרה"ח רבי 
מאיר בליז'ינסקי ז"ל.. )ראה עליו באריכות בספר: "רבים השיב ליהדות וחסידות"( 
אחי צבי ואנכי למדנו אצלו חסידות בבית הכנסת בלילות ש"ק, כמו כן בביתו הפרטי 
בש"ק בבוקר ואחה"צ בשבתות הקיץ. טבעי היה שצבי יזמינו למסור שיעור תניא 
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בכפר הרא"ה. באותם ימים התחבורה באוטובוסים, מרמת גן לכפר הרא"ה, הייתה 
קשה ומפרכת. החסיד המסור המשפיע ר' מאיר לאחר יום עבודה פיזית קשה, טלטל 
את עצמו, ללמוד עם קבוצת נערים בישיבת "בני עקיבא" הראשונה בכפר הרא"ה. 
לאחר חג הסוכות ה'תשט"ז, המשיך רבי מאיר למסור שיעור קבוע ורצוף.. לאחר 
שאחי הרב צבי סיים את לימודיו בקיץ תשי"ז. נכנסתי לישיבה בר"ח אלול, באותה 
שנה. היות והיו לי קשרים אישיים עם המשפיע הרב מאיר ז"ל, כמובן  שבאופן טבעי 
המשכתי לארגן  את השיעור בספר התניא קדישא. בכל שבוע בליל שישי , "סחבתי" 
את חבירי לכיתה י"א וכן נציגים מכיתה י"ב. ביניהם היו שני ידידי  הטובים הרה"ח 

דוד קרץ ז"ל והרה"ח יגאל פיזם ז"ל.

את ר' יגאל הכרתי מכנוסים ומקורס מדריכים, עוד שנתיים לפני כן. מדובר על 
לפני כשישים וארבע שנים! יגאל התבלט תמיד, כצעיר כישרוני, בעל תפיסה מהירה, 
חריף לשון,בחור אמיתי, היודע לעמוד על שלו, יודע לנהל שיחות ולנצח.יגאל ז"ל,היה 
תמיד "נגד הזרם".לדוגמה: הוא החל בגידול זקן "צרפתי" בכיתה י"ב,בהלכו עם 

ציציותיו בחוץ, באותם ימים זה לא היה מובן מאיליו!

הרב יגאל פיזם סיפר לסופר הרב שניאור זלמן ברגר שי' שחיבר את הספר הנ"ל 
על המשפיע הרב מאיר בליז'ינסקי ז"ל:

..."כאשר נודע לי על השיעור, הגעתי והתחלתי להשתתף. עד  מהרה מצאתי 
שהשיעורים הללו היו בעבורי למקור של חיות. אי אפשר לתאר את המהפכה שחולל 
ר' מאיר בשיעוריו. השיעורים שלו נמסרו בצורה מאלפת ומרתקת. הוא ניחן בכושר 

הסברה מדהים...."

בנוסף לשיעור התניא הקבוע שב"ה זכיתי להיות המארגן שלו ו"הרוח החיה", החל 
מחודש אלול ה'תשי"ז עד חודש תמוז ה'תשי"ט.

ארגנתי נסיעה של  החברים המובחרים מהשיעור ל"התוועדות" הגדולה של "חג 
הגאולה"=י"ט כסלו ה'תשח"י בכפר חב"ד. קבלתי את הסכמתו וברכתו של ראש 
הישיבה  הגאון הרב נריה ז"ל שהיה בעצמו אוהד חב"ד, למד בנעוריו אצל המשפיע 
הגה"ח אברהם ברוך פבזנר ז"ל בעיר מינק ברוסיה הלבנה.  הוא  היה מעריץ של 
הוד כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. זכה להתקבל ל"יחידות" והתכתב עימו. אך אין כאן 
המקום להאריך. הנער הצעיר יגאל פיזם שנפשו הייתה צמאה לאמת ולחסידות 
מנעוריו. הסכים לבוא איתי לכפר חב"ד.היה זה ביום חמישי בערב. בתום "ההתוועדות 
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הרשמית", הציעו לנו התמימים שהכירו אותנו מפעילותם בישיבה בכפר הרא"ה, 
לבוא ללוד ולהישאר לשישי- שבת. נשארנו )בלי רשות ההנהלה( בלוד.  לראשונה 
זכינו לראות ולשמוע את המשפיע הבלתי נשכח הגה"ח רבי שלמה חיים קסלמן זצ"ל. 
לא הבנו את האידיש שלו אך ה"נשמה" שלנו הבינה והפנימה! בפורים באותה שנה 

"סחבתי" כמה חברים וביניהם את ידיד-נפשי 

יגאל פיזם ז"ל, ל"התוועדות" מיוחדת בביתו של המשפיע הגה"ח ר' מאיר בליז'ינסקי 
ברמת גן. במקום לנסוע לביתנו כפי שעשו כל התלמידים. כל זה נחרט בנפשנו 
וקירב אותנו לאש החסידות ולאורה של חב"ד.  כאמור,שיעורי התניא נמשכו גם 
בשנת ה'תשי"ט בה סיימנו את הישיבה  בכיתה י"ב. אציין כי כל חברי כיתתי נותרו 
אוהדי חב"ד ושומרי תורה ומצוות. ןאז "נפרדו" דרכינו רק בחיצוניות. הרב התמים 
דוד קרץ ז"ל- ואבלח"ט- אנכי המשכנו בישיבת תומכי תמימים בלוד. חברנו יגאל 

ז"ל התגייס לנח"ל 

 הדתי והמשיך את שירותו הצבאי בהכשרה במסגרת הקיבוץ הדתי טירת צבי. 
המשכנו בקשר עם ר' יגאל- ע"י משלוח שיחות ומאמרים שיצאו לאור בסטנסיל. 
לפני עשר שנים, בקיץ ה'תשס"ט מלאו חמישים שנה לסיום לימודינו בכיתה י"ב. 
ב"ה נפגשנו לש"ק בישיבה בכפר הרא"ה. כולם העלו זיכרונות משיעוריו המרתקים 

והבלתי נשכחים של המשפיע הרב ר' מאיר בליז'נסקי ז"ל.

עידוד לשיעורים מהרבי נשיא דורנו:

כאמור לעיל, הרב משה צבי נריה עודד את הלימוד בספר התניא. רכש ספרי תניא 
לעשרות המשתתפים. הוא כתב לרבי נשיא דורנו על השיעור.  הרבי נשיא דורנו ענה 
לו בא' בניסן ה'תשט"ז )אג"ק חלק י"ב עמוד שע"ז(  ...."נעם לי לקרות במכתבו, 
אשר ישנם שיעורים קבועים בלימוד ספר התניא אחת לשבוע, והמשתתפים בשיעור 

מגלים עניין רב בהבנה".

הרבי ממשיך וכותב לו כי שיעור בחסידות פעם בשבוע אינו מספיק כלל וצריך 
להיות לפחות שלא יעברו ג' ימים ללא שיעור חסידות.!

הזרעים שנזרעו בשיעורי התניא בכפר הרא"ה בהתוועדויות עם המשפיע

הרה"ח מאיר ז"ל והמשפיע הגה"ח רבי שלמה חיים ז"ל, החלו לנבוט בליבו של 
יגאל הצעיר, הנמרץ והתוסס. נפשו הצמאה לא ידעה שובע. הוא חיפש וחיפש את 
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דרכו לעבודת הבורא באמת ובתמים, ללא פשרות וללא הנחות לעצמו. עד שהגיע 
ב"ה לחב"ד ולמאור הענק של דורנו מנהיג ונשיא הדור כ"ק אדמו"ר הרבי שלנו.

יגאל פיזם, לא "התפעל" מאף אחד. הרב נריה ז"ל איחל לנו במהלך השנה ובסיום 
הלימודים כי נזכה להיכנס לחופה בגיל ח"י. "בן שמונה עשרה לחופה".... אף אחד 
לא לקח זאת ברצינות באופן מעשי  חוץ מר' יגאל שכעבור שנה בשנת ה'תש"כ נשא 

לאשה את מרת חנה ז"ל!

התמים דוד קרץ ז"ל ושאבדלח"ט- כותב שורות שלחנו לו מידי פעם שיחות ומאמרים 
שיצאו לאור בסטנסיל באותם ימים וכך חיזקנו אותו ברוחניות. כעבור מספר שנים 

מועט הגעתי השמועה הטובה: "יגאל פיזם

הפך לחב"דניק"!!! הייתה זו בשורה משמחת ומרוממת נפש!  זהו הכח והעוצמה 
של שיעורי התניא  ו"הטפטוף" הרוחני במשך שנים. "חזקה לתעמולה שאינה חוזרת 
ריקם"! הרה"ח יגאל פיזם מסר את עצמו לפעולותיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. 

אספר עוד אפיזודה קצרה:

דוגמה אישית למדריכים:

"אתה מוכן לבוא לרכז קייטנה עם פנימייה?" שאלני הרב יגאל באחד הערבים של 
קיץ ה'תשל"ד. כמובן שהסכמתי מיד. ב"ה  יש לי ניסיון בהדרכת נוער ובריכוז קייטנות 
חב"ד בכפר חב"ד ובנחלת הר חב"ד. בריכוז קייטנה בצפון, היו שלוש בעיות: בגלל 
המרחק הגיאוגרפי להגיע  מנחלת הר חב"ד לקריית שמואל: א. לא קיימנו ישיבת 
מדריכים מוקדמת כפי שמתחייב בעבודה כזו בפרט.ב. לא בדקתי את המיקום  ג.  
לא בדקתי את הציוד?,.  בקיצור לא אלאה אתכם בסיפורים, הגענו לכפר חסידים 
בו תוכננה הקייטנה לבנים היה זה בניין נטוש, שהיה פעם פנימייה. יונים מקננות 

בו... אבק ועזובה בחדרים... המטבח לא פעיל...

למחרת בבוקר הגיעו המדריכים שהיו חניכים של הרב יגאל בתיכון הדתי. רובם 
חסרי ניסיון... הילדים הגיעו מאזור הקריות וחיפה.

הרב יגאל בלהט ובהתלהבות שלו ללא תקציבים הכריז "תהיה כאן קייטנה כפי 
שהרבי רוצה!" בתוך כמה שעות הובאו עובדות מטבח וניקיון, הגיעה אספקה... ב"ה 
חלק מהדברים הסתדרו למרות הקשיים.לא היה ציוד משחקים, ספורט וכו' הדרוש 
לקייטנה. אך העלנו יוזמות להעסיק את החניכים... כאמור היה זה בנין נטוש, הצנרת 
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סתומה... הביוב עלה והציף את החדרים... עמדנו חסרי אונים. אין לנו טלפונים.... 
באותם ימים למי בכלל היה טלפון?! למי לפנות בכפר חסידים?! אין לנו תקציב 
לתיקונים... לפתע, הגיע הרב יגאל, שהיה כבר רב בי"ס, תלמיד חכם ומוסר שיעורי 
תורה וכו'. הוא ראה את "המצב" מיד הפשיל את שרוולו הכניס את ידו לתוך בור 
הביוב... ניקה אותו... תיקן את הסתימה... כולנו נשמנו לרווחה... כזה היה ר' יגאל! 

בלי גינוני כבוד ובלי להמתין לבעלי מלאכה שידרשו תקציב שאין לו...לשאלתי: 
מדוע הביא את תלמידיו הצעירים להיות מדריכים? ענה לי בדרכו המקורית: "אני 
הופך אותם למשפיעים וכך מקרב אותם לחב"ד". באמת ב"ה כל המדריכים הפכו 
לחסידי חב"ד.  השלוחים האחים היקרים הרבנים אוירכמן. הרבי דני לוי. הרב יוסי 
מקמל, הרב יעקב סינגאווי, ר' חיים וטורי ועוד. פעם שאלתי אותו מה סוד הצלחתו 
בקירוב הנוער? הוא ענה לי: "כל נער שמתקרב אני מפעיל אותו להניח תפילין 

לאחרים". זה סוד שצריך לפרסמו לתועלת כל אנ"ש וכל המחנכים והמדריכים!  

קצר המצע מהשתרע לספר על כל פעולותיו הקדושות והחשובות, פעולות שהצמיחו 
פירות ופירי פירות משובחים,

בקירוב עשרות ומאות משפחות לאור התורה והחסידות. ממש לקנא בו כיצד 
הצליח בנועם לשונו, באמת הפנימית שלו, באמונה היוקדת ובאישיותו הכריזמאטית 
הסוחפת, לקרב המונים לתורת חב"ד ואל כ"ק הרבי נשי"ד. עדיין לא דברנו על 
המשפחה הנפלאה שהשאיר אחריו כולם: שלוחים ואנשי חינוך. עד רגעיו האחרונים,

מתוך סבל וייסורים שלא ניתן לתאר היה אופטימי ומאמין כי בע"ה יהיה טוב והוא 
יחלים ויחזור לאיתנו. הוא נלחם בגבורה רבה במחלותיו ר"ל. יהי רצון שנזכה תיכף 

ומיד לקיום היעוד: 

"ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים" בגאולה האמיתית והשלימה, 
בביאת משיח צדקנו, והוא בתוכם אמן ואמן!
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בקריות. חב"ד  מםיפורי  געדיינקסטו   וואס 
  מאת הרב יוםף אברהם פיזם )הודפם בעלוני הקהילה(

1

וואס גדיינקטסטו – מאידיש )מה אתה זוכר?(. כתיבת מדור זה מציפה בי זכרונות 
ילדות וסיפורים רבים. הדברים שאכתוב בע"ה, יהיו לפי זווית הראיה האישית 
והאוטנטית שלי כמי שראה וחווה את הדברים, או שמעם מכלי ראשון. בשלב זה, 
אינני מתחייב לספר דברים דווקא לפי הסדר הכרונולוגי, אלא לפי נושאים. הבה 

ונתחיל בסייעתא דשמיא.

מי היה החבדני"ק הראשון בקריות?

אז ראשית נתייחס עכשיו לקריות, מבלי להתייחס בשלב זה לקריית אתא, שם 
היה החסיד הדגול, משכיל ועובד, מחנך בחסד ושליח הרבי הרה"ח הרה"ת הרב 

שלמה קופצ'יק ע"ה.

ברור וגלוי וידוע שאבא ע"ה הכ"מ היה החבדני"ק הראשון בקריות. בשורות דלקמן 
יצוינו פרטים באותו סגנון של חיי אברהם אבינו בתקופתם של שם ועבר. אברהם 
אבינו ע"ה פעל בעולם ולכן הוא היהודי הראשון. אבא ע"ה היה אברהם אבינו של 

חב"ד בקריות מתוך התקשרות ואהבה אינסופית לרבי.

 אחי הרב משה זאב שליט"א שליח הרבי ורב קהילת חב"ד שדרות, ואני, זוכרים 
מילדותנו שני חסידים, אחד מהם היה חסיד חב"ד. וכך כותב לי אחי: "בבית הכנסת 
המרכזי בקריית מוצקין היו שני יהודים קשישים כל כך יפים, עם זקן מלא ולבן, ובעלי 
הדרת פנים מיוחדת. אחד מהם חסיד חב"ד הרה"ח ר' שלמה מינץ ע"ה היה ממש 
מדהים בהדרת פניו. השני היה הרה"ח ר' אלכסנדר, שהיה חסיד גור. הם היו יהודים 
שמחים ומיוחדים, והיו שמשים בבית הכנסת. הם היו בולטים בחסידותם המאירה, 

ב"סעודה השלישית" )"שאלעסידעש"( שהייתה מתקיימת שם."



57

םיפורים ומאמרים

אבי הרב שליט"א ציין כי ר' שלמה מינץ זה, למד בתומכי תמימים בימי כ"ק 
אדמו"ר מהורש"ב נ"ע. הרב דרוקמן שליט"א מוסיף כי ר' שלמה מינץ ע"ה למד 
בתומכי תמימים בעיר אורשא שברוסיה, והיה שם מתלמידיו של הגה"ח הרב שאול 
דב זיסלין ע"ה, שלימים כיהן כרב בתל אביב. הרב זוכר אותו לומד ליקוטי תורה 
בתענוג מיוחד. והוא מספר על כך שבשנת תשכ"ב ביקש הרבי שישלחו אליו את שמות 
החסידים, כדי לעשות "ספר החסידים". במעורבותו של הרב דרוקמן שליט"א שהיה 
אז נער צעיר,  כתב ר' שלמה ע"ה מכתב לרבי, בו גם ביקש שלא יוציאוהו מרשימת 
התמימים. לאחר שנלב"ע, הוסיפו במצבתו את המילים: "למד בתומכי תמימים", 

במעורבותו של יבדלחט"א הרב דרוקמן שליט"א.

אבי הרב פיזם שליט"א הגיע לגור בקרית מוצקין בשנת תשכ"ג, כדי לעבוד בהדרכה 
בישיבת בני עקיבא פרחי אהרן בקרית שמואל, ולימים כיהן כמשגיח רוחני בישיבה, 
בשנות הזוהר שלה. אולם לפני שמשפחת פיזם הגיעה לקריות, נפטר יהודי יקר 
מאוד, חסיד חב"ד,שגר בקריית מוצקין. שמו היה הרה"ח ר' יעקב פקטורי ע"ה, 
והוא היה מהעיירה ליובאוויטש. יהודי זה ייסד את מפעל "קמחא דפסחא" בקריית 
מוצקין, היה לובש סרטוק וגרטל, ונוהג במנהגי ליובאוויטש. יהודי זה היה החבדני"ק 

הראשון בקריות!

באותה תקופה היו בקריית מוצקין ר' משה דרוקמן ע"ה, שהיה מחלק בבתי הכנסת 
שיחות של הרבי, ובנו "הבחור דוד דרוקמן", שלמד אז בישיבת בני עקיבא פרחי 
אהרן ועשה צעדים ראשונים בדרכו לחב"ד. ר' משה היה חבר ותיק במועצה הדתית 
בקריית מוצקין, עסקן נמרץ וחרוץ, אדם אריסטוקרטי, ואהוב על הציבור.  בשנת 
תשל"ג הוקם בבביתו, ברחוב הרב קוק, "בית חב"ד קריית מוצקין" והוא היה שותף 
פעיל בהקמת קייטנת חב"ד הראשונה והגדולה, בקריות. בשנת תשמ"ב זכה בתואר 
יקיר העיר קריית מוצקין. את סוכת המבצעים הראשונה בקריות, הקים בנו יחידו, 
הרב דרוקמן שליט"א, בהיותו בגיל 16, בשנת תשכ"ג, ברחוב גושן )שנקרא אז רח' 

השופטים( בקריית מוצקין.

אף אחד, לא יכול היה לצפות אז, אפילו בחלומות הרחוקים ביותר, שחב"ד בקריות 
תהפוך לאמפריה, עם מוסדות, קהילה גדולה ובתי כנסת רבים, ובתי חב"ד.
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2

פיזם - קרית מוצקין
בשת תשכ"ג עבר אבי מורי הרב יגאל פיזם שליט"א- יבדלחט"א איש וביתו, לגור 
בקרית מוצקין. הוא התוודע לחב"ד ולתורת החסידות בעת לימודיו באם ישיבות 
בני עקיבא בכפר הרוא"ה, בראשות הרב משה צבי נריה זצ"ל. המשפיע הרב מאיר 
בליז'ינסקי ע"ה היה מוסר שיעורי תניא בישיבה ושם נדלק אצל הרב פיזם הניצוץ 
החבד"י, כשהרב נריה מעודד זאת. מפעם לפעם היו משתתפים בהתוועדויותיו של 
המשפיע הדגול הרה"ח ר' שלמה חיים קסלמן זצ"ל. חבריו הרב יוסף הרטמן שי' 
מנחלת הר חב"ד והרב דוד קרץ המשפיע מעפולה ע"ה, היו בני כיתתו בכפר הרוא"ה, 
ושמרו עימו על קשר. בתקופת לימודיו בישיבת "כרם ביבנה" השתתף בשיעורי 
התניא של רבה של רחובות הרב אלימלך בר שאול זצ"ל.הרב פיזם למד מאז תניא 
באופן קבוע. בשנת תשכ"ב עבד כמדריך בישיבת כפר הרוא"ה אצל הרב נריה זצ"ל 
שקרבו וחיבבו. שם הכיר את התלמיד "דוד דרוקמן", כיום רב העיר ק. מוצקין ורב 

קהילת חב"ד בקריות.

בשנת תשכ"ג כאמור, עבר לקרית מוצקין. הסיבה לכך הייתה, הזמנתו לבוא ולחזק 
את ישיבת בני עקיבא "פרחי אהרן" בקרית שמואל שהייתה בצעדיה הראשונים. בד 
בבד למד בכולל ההוראה של הגר"ינ רוזנטל זצ"ל, בחיפה ובהמשך בכולל בקרית 
ביאליק בראשותם של הרב חנניה כהן והרב עקיבא הכרמי זצ"ל, שגם הסמיכוהו 

לרבנות, בשת תשכ"ז.

בשנת תשכ"ה, מקבל הרב פיזם שליט"א מכתב מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
בו כותב לו הרבי: "עלי החובה והזכות לעוררו על ההכרח לקבוע עתים גם בלימוד 
פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום 
השבת אשר קדש הוא לה', ובפרט שככתבו עוסק הוא בהדרכה – שאז כל ענייני 

תורה ומצוות צריכים להיות אצלו באופן דטופח על מנת להטפיח."

שלוש זכרונות ילדות...

אספר מספר זכרונות ילדות שנחרטו בי:

בקרית מוצקין בה פעל אבי בחיזוק מניין בית הכנסת הנוער וכולי, היה מתקיים 
שיעור בגמרא מידי שבת בשבתו, עבור הזוגות הצעירים, בתוך הסעודה השלישית 
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שהייתה מתקיימת ברוב עם ובשמחה בבתי הצעירים הדתיים, בעוד הנשים מעסיקות 
את עצמן, למדו הגברים גמרא מפיו של אבא. ומה היה עושה אבא כשירדו גשמים 
לפתע והגמרא וספרי המפרשים בידו? אז הייתי מתלהב לראות כיצד הספרים 
"נכנסים" אל מתחת למעיל החורף, ונשארים בשלמותם... אגב שיעור זה הגיע 

לכשבעים משתתפים.

מעניין שאף פעם לא קיבלתי הודעה רשמית מהורי שאנחנו חב"דניקים. הכל זרם 
בטבעיות. זכורני רק, שהתייחסו אלי כ"בן של רב"... מי "שהודיע" לי שאני חב"דניק 
היו דווקא חברי לכתה. בשלושת שנות לימודי הראשונות, בבית הספר למדתי בבית 
ספר "מצפה" בקרית מוצקין. היה זה בארוע משמח בכתתנו, ולפתע מישהו התחיל 
לשיר את הניגון החב"די המפורסם - "ופרצת"... ואז כולם הסתכלו עלי... וגם מורתנו 
הגב' חוה יונאי ע"ה הסתכלה עלי וחייכה. כשראתה שאינני מבין "מה רוצים ממני", 

אמרה בחביבות: "אתם הרי חב"דניקים"...

משהו עצמתי שנתן לי להבין את תפיסת המקום של אבי בעיני תלמידי הישיבה, 
ארע כשאבי שליט"א חזר משירותו הקרבי ברמת הגולן לאחר חודשיים בנלחמת 
ששת הימים. בתקופה זו חיינו אימי ע"ה, אחי הרב משה זאב, ואני, בבית הסבא 
והסבתא ר' שמעון ורבקה פיזם ז"ל, שהתגוררו ברחוב שפירא בקרית שמואל, מעל 
מרכז החנויות. בהיותי ילד בגן חובה, עמדתי והסתכלתי מהמרפסת, ולפתע רואה 
אני את אבא שלי בבגדי צבא, הנשק על כתפו, ומאות בחורי הישיבה מלווים אותו 
בהערצה, מתחנת האוטובוס, אל בית סבא שמעון וסבתא רבקה, שהייתה אם הבית 

המיתולוגית של ישיבת "פרחי אהרן".

מישיבת פרחי אהרן הגיעו לחב"ד מספר תלמידים מאותה תקופה, כשלאבי שליט"א 
היה חלק בכך: הרב דוד מאיר דרוקמן שליט"א, הרב גרשון בורקיס שליט"א, הרב 
נתן יצחק אוירכמןשליט"א. וזאת, בחסדי ה' ובברכות הרבי, הייתה רק ההתחלה... 

.3

בישיבת פרחי אהרן של שנות הכפי"ם
משנת תשכ"ג ועד תשל"ב היה לו קשר קבוע, עם הבחורים והאברכים שהגיעו 
מטעם את"ה )איגוד תלמידי הישיבות( מכפר חב"ד כדי ללמד תניא ולהתוועד עם 
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תלמידי ישיבת "פרחי אהרן בקריית שמואל." ביניהם היו הרה"ח ר' משה פרידמן, 
והרה"ח ר' יחזקאל כהן, הרה"ח ר' צבי גרינוולד שליט"א ויבלט"א המשפיע הרב 
בערל קסלמן ע"ה. זכור לטוב, מי שהיה רבה של בן דור, הרב מיכל כ"ץ שליט"א 
שהיה מגיע בכל ליל שישי לתת פלפול בנגלה, ולאחריו לימוד חסידות והתוועדות. 
פעילותו התקיימה בבית הכנסת "עזרא" – של פא"י בקריית מוצקין, ליד פסי הרכבת. 
בהזדמנות פגשתי את ר' מיכל בבר מצוה, ואז אמר לי בהתלהבות: "אבא שלך ואני 
התחלנו בקריות את עניין הקירוב לחסידות ולרבי". הרב יעקב הכהן קליין שליט"א 
רבה של קריית חיים ואיש תורה וחינוך מובהק, הרבה לספר לי ברגש רב, על השפעתו 
הרבה של ר' מיכל על בחורי הישיבה, ובאופן אישי, עליו, שבזכותו החליט לעבור 
לישיבה גבוהה, מיד אחרי שסיים את לימודיו ב"פרחי אהרן". אבי הרב פיזם שליט"א 
החל אז ללמד תניא, רעיונות מחסידות וליקוטי שיחות, במסגרת עבודתו החינוכית 
בישיבה, מספר שנים כמדריך ואחר כך כמשגיח הישיבה, ביד רמה, לצידו של הרב 

ברוך אדלשטיין, ראש הישיבה זצ"ל.

בשנת תשכ"ז, המליץ לו הרב דוד דרוקמן שליט"א, )שכבר בכיתה ט' היה רשום 
ב"ספר חסידים" הרי שבשנת תשכ"ז היה כבר תלמיד ישיבת חב"ד( להכיר "אדם 
מעניין" בשם "ר' ראובן דונין" מנוה שאנן. הקשר עם ר' ראובן דונין ע"ה, חיזק את 
הרב פיזם ב"חציית הקוים" מהיותו אדם חרדל"י נערץ בחוגי המזרחי, למעבר גלוי 
לחסידות חב"ד. ארבעה יסודות הנחו את הרב ראובן ע"ה בחייו ובהשפעתו: א. אהבה 
בשרית לרבי והתקשרות אליו. ב. צפצוף על העולם, בדרך לשליחות החיים. ג. אהבת 

ישראל כבסיס להכל. ד. חיפוש האמת באופן נוקב, ונאמנות אליה.

אני זוכר את לילות השבת בישיבה התיכונית פרחי אהרן בחדר האוכל. את השירה 
היפה של שלום עליכם ואשת חיל ואת הקידוש. תורנות הייתה. שבת אחת היה עושה 
את הקידוש ראש הישיבה הרב ברוך אדלשטיין זצ"ל, ושבת אחת היה עושה את 
הקידוש המשגיח אבי מורי הרב פיזם שליט"א יבדלחט"א. מאות תלמידים היו בישיבה 
ואווירת שולחן שבת הייתה שבתית ונעימה. זכורני שבת אחת בה התארחו בביתנו, 
היה זה כבר בעת שגרנו בקריית שמואל, שני תמימים מבוגרים ובעלי צורה. הרב 
התמים השליח הרב קלונימוס קופציק והרב התמים המשפיע הרב משה אורנשטיין 
שליט"א שחזרו מקבוצה. הרב קלונימוס ביקש מאבי שלא יספר זאת לאביו המשפיע 
והשליח הרב שלמה קופצ'יק זצ"ל, זאת מהסיבה שזה עתה חזר מ"קבוצה" בחצר הרבי 



61

םיפורים ומאמרים

וטרם הודיע להוריו על שובו ומאידך במסירות נפש נרתם מיד להפצת המעיינות 
בישיבה התיכונית.

בסעודות השבת בישיבה נאם הרב קלונימוס בצורה מרשימה ומעוררת דרך ארץ, 
וגם לימד שני ניגונים. אחד - הניגון "גאוותו גדלה עולם מהכיל עיזוזו לספר כח מי 
יכיל" - מחזרת הש"ץ לשחרית של ראש השנה. והשני ניגון שמח החביב על הרבי. 
באותה תקופה כבר הייתה מפורסמת חב"דיותו של אבי. זכורני בהיותי תלמיד 
ישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד כיצד המשפיע הרב זלמן גופין שליט"א התוועד 
עם כיתתנו בביתו ב"ליל שישי" וסיפר על אבי שליט"א שהוא לוחם למען חסידות 
שפעל רבות בישיבת פרחי אהרן להכניס שיעורי תניא וביקורי חסידי חב"ד. אכן 
בשנים שקדמו לכך המשיכו הרב דרוקמן שליט"א והרב וולפא שליט"א לכתוב לאבי 
מכתבים מ"בית חיינו" בהם תיארו בחיות חסידית את המתרחש במחיצתו של הרבי. 

הביקור הראשון אצל ר' ראובן דונין

נזכר אני בביקור הראשון בו השתתפתי בביתו של המשפיע הרב ראובן דונין ע"ה 
ברחוב בורוכוב 3. הייתי כמדומה בכיתה ה ולמדתי בתלמוד תורה תורת אמת בחיפה 
לשם נסעתי ללמוד החל מכיתה ד. אבי אמר לי שהוא הולך לבקר חבר שלו ולקח אותי 
איתו. נכנסנו והנה אני רואה את ראובן. מבע פניו הרציני מזכיר את מבטו החודר של 
הרבי הריי"צ. הדרת פניו כשל רב חשוב אך הוא יושב על כסאו ללא כובע וחליפה. 
נראה חסיד מיוחד ונטול גינונים. והנה מתחילה השיחה: )תחילה יוזכר שבתלמוד 
תורה שבו למדתי היו התלמידים החרדים יותר הולכים עם פיאות מאחורי האוזניים 
וכך נהגתי גם אני(. - " גנבת את הפיאות"? - "לא." עניתי. -"אז למה אתה מחביא 

את הפיאות מאחןרי האוזניים"?! הגיב ראובן. ואידך פירושא הוא זיל גמור.

.4

עוד על הפעילות החב"דית ב"פרחי אהרן" של שנות הכפי"ם

הרב דרוקמן שליט"א מספר כי בעת לימודיו בישיבת "פרחי אהרן" בקרית שמואל, 
הוא היה הבחור ששימש איש הקשר עם איגוד תלמידי הישיבות )את"ה( בכפר 
חב"ד, ודאג להגברת הביקורים של הבחורים מכפר חב"ד. אכן זכורים לו היטב 
שמות הבחורים שהגיעו לביקורים בישיבה התיכונית בקרית שמואל בשנות הכפי"ם 
הראשונות, מהם בכירי התמימים, כגון: הת' בן ציון ליפסקר )לימים רב העיר ערד, 
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ע"ה(, הת' אהרן טננבוים,) לימים הרב אהרן טננבוים – אישיות מוערכת בכפר חב"ד, 
ע"ה( הת' דוד קרץ )לימים מחנך ברשת אהלי יוסף יצחק – חב"ד, מרכז קייטנת חב"ד 
בקריות, ומשפיע אנ"ש בעפולה, ע"ה( הת' אליהו לנדא )בנו של הגר"י יעקב לנדא 
זצ"ל רבה של בני ברק, ולימים מראשי ישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד שליט"א( 
הת' מרדכי שמואל אשכנזי )לימים רבו של כפר חב"ד, זצ"ל, ומחותנו של הרב דרוקמן 
שליט"א, יבדלחט"א( וכן הרה"ח ר' ראובן דונין ע"ה שהיה שלוחו ובא כוחו של 
הרבי בחיפה וסביבותיה, ומשפיע אנ"ש בחיפה, ואחר כך במרכז גוטניק בירושלים, 
ב"רמת אביב" ועוד, ותולדותיו מופיעים בצורה מרתקת בספר "הטרקטוריסט של 

הרבי". ועוד...

כמו כן מציין הרב דרוקמן, שזכורות  לו התוועדויותיו של הרב מיכל כ"ץ שליט"א, 
בהם השתתף כבחור אף הוא עצמו. ר' מיכל שהיה בוגר ישיבת "תורת אמת" – חב"ד 
בירושלים, היה עדיין רווק, ושימש כשוחט בשכונת בן דור בנשר. אותן התוועדויות 
התקיימו אז בחדר בית המדרש של בית הכנסת המרכזי בקרית שמואל, שכן הנהלת 
הישיבה לא הייתה מעוניינת באופן רשמי, שפעילות חב"דית קבועה זו תתקיים במתחם 
הישיבה. בהתוועדויות אלו, השתתפו כעשרה בחורים, מהישיבה התיכונית, מה 
שבסופו של דבר, הביא לכך שמספר בחורים עברו לישיבת חב"ד והם: דב אלרואי 
)לימים המחנך הרב דב אלרואי ע"ה מכפר חב"ד,( גרשון בורקיס )לימים הרב גרשון 
בורקיס שליט"א מחשובי אנ"ש בשיכון חב"ד בלוד, המוציא לאור של "ספרית מחניים" 
מחותנו של הרב אפרים זילברמן שי', מקרית שמואל( ובנימין מאיר רבינוביץ )לימים 
הרב בנימין רבינוביץ שליט"א מעסקני אנ"ש בפתח תקוה, שהוא נכדו של הגרמי"ל 

שפירא זצ"ל ראש ישיבת תורת אמת בירושלים(,

נקודה נוספת מדגיש הרב דרוקמן שליט"א, - את חלקו של ר' ברוך נחשון הצייר 
המפורסם מחברון, שבשנים תש"כ – תשכ"א, שימש כמדריך "בפרחי אהרן", ופעל 
בענייני חב"ד. בשעתו, סיפר לי )י.א.פ.( מר יעקב ויזל, המחמ"ד בדימוס של מחוז 
חיפה במשרד החינוך, שכשלמד בישיבת פרחי אהרן, השתתף בשיעורי התניא של 

ר' ברוך נחשון.

הקמת חדרי תורה אור בקרית שמואל

שנת תשל"ב הייתה שנת השבעים להולדתו של הרבי )תרס"ב – תשל"ב(, הרבי 
דרש הקמת ע"א מוסדות והוקם בכפר חב"ד "ועד ע"א מוסדות". כשאחי הרב משה 
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זאב שליט"א שליח הרבי בשרות ורב קהילת חב"ד שם, חיתן את בנו הרב אשר שי' 
בוגר הישיבה בקריות, עם נכדתו של הרב ברוך גופין שליט"א מזקני כפר חב"ד, סיפר 
הרב ברוך גופין שהוא היה זה שהכניס את אבי מורי הרב פיזם שליט"א לעסקנות 
החב"דית, זאת מתוקף תפקידו של הרב גופין בהנהלת "ועד ע"א מוסדות". אחד 
מאותם שבעים ואחד מוסדות, שהוקם לכבוד הרבי, היה "חדר תורה אור" בקרית 
שמואל אותו הקים וניהל אבי שליט"א, כמדומני יחד עם הרב חיים בוטרמן שליט"א. 
בבתי הכנסת "הרומנים", "היכל שלמה", "רשב"י" ועוד, למדו שיעורי תורה לילדים 
בשעות אחר הצהריים. המלמדים שאני זוכר, היו המשב"ק בסערט ויז'ניץ הרה"ח 
ר' נפתלי קליין הי"ו וכן הרה"ג ר' ידידי'ה זצ"ל. שניהם הגיעו מספר פעמים בשבוע 
מחיפה כדי ללמד. אם זכרוני אינו מטעה אותי, אזי מסגרת זו החזיקה כשנה.והקיפה 
ילדים רבים, שספגו אידישקייט ואהבת תורה. זכורני כילד את ההשתתפות בכנס 
"חדרי תורה אור" שהתקיים ב"היכל נתנאל" בחיפה, בו השתתפו ילדים מאיזורים 
רבים. עוד מהדהדים באוזני נאומו החוצב להבות של הרה"ח ר' יענקל פלס ע"ה, 

וכן שירת "מפי עוללים ויונקים" במנגינת "עוצו עצה ותופר"...

.5

ופרצת - בקריות.
בזכרוני, שנת ה'תשל"ב היא תחילת המהפך, בהתקרבות יהודים לרבי ולחסידות. 
ומעשה שהיה כך היה. אבי מורי הרב פיזם שליט"א, עבר ללמד בשנת הלימודים 
ה'תשל"ב, בבית הספר הדתי על שם לוינסון )תד"ל( בקרית ים, בעוד שהוא ממשיך 
ללמד מספר שעות שבועיות "מחשבת ישראל" בישיבה התיכונית "פרחי אהרן" 

בקרית שמואל.

וכאן החל מהפך משמח ומרגש ביותר. תוך זמן קצר הוא הפך להיות נושא הדגל 
של תורה ויראת שמים בתיכון תד"ל, תלמידים ומורים ממש נסחפו אחריו. בשיעוריו 
הוא לימד גמרא והלכה לבחינות הבגרות, וכן "מחשבת ישראל". במחשבת ישראל 
– לימד קונטרס ומעין, של הרבי הרש"ב, ואת "האדם והבריאה" – חיבורו המעניין 
של המשפיע הרב מאיר בליז'ינסקי ע"ה. הוא הפך להיות ה"כותל המערבי" של 
צוות המורים והתלמידים. כאן החל כל המהפך של חב"ד בקריות. לאט אבל בטוח, 
החלו להתקרב לחב"ד, תלמידים רבים, כגון: הרב אליהו מקמל)גבאי ביכנ"ס חב"ד 
המרכזי בקרית שמואל(, הרב יוסף מקמל )סמנכ"ל מוסדות חב"ד בעכו(, הרב חיים 
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ווטורי )מקרית מלאכי(, הרב שלמה ידידיה אייזן )איש חינוך בקרית גת(, הרב משה 
שמואל אוירכמן )מנכ"ל רשת מפעלי חב"ד בקריות ורב בית הכנסת המרכזי בקרית 
ים(, הרב אפרים זילברמן)סופר סת"ם(, הרב צביקה מאיר )מכפר חב"ד( הרב אשר 
דנה )סופר סת"ם(, ר' ישראל קליין )איש מחשבים מקרית ים(, ר' יונה רוזנטל )כיום 
בירושלים(, ועוד. גם תלמידות הגיעו משם לחב"ד: הרבנית אילנה אוירכמן )יועצת 
תיכון בית חיה(, זהבה סעיד, מזל פריד מצפת, הרבנית ירדנה אברקי שהתחזקה 

ולבסוף נישאה לרב אברקי שליט"א רבה של קרית ים. ועוד.

בהמשך, בתשרי תשל"ג נסע לרבי מלך המשיח לחדש החגים, ונכנס ליחידות. 
היה זה לאחר שהמשפיע הרב ר' ראובן דונין אמר לו: "המלך בגלות, ואתה יושב 
כאן שאנן. עוד מעט המלך יבוא וישאל אותך, עכשיו אתה מגיע... איפה היית בזמן 

שהייתי בגלות, למה אז לא הגעת אלי"...

המזכיר הרב לייבל גרונר שליט"א סיפר לו, שבמהלך היחידות שארכה כרבע שעה, 
הוא פתח את הדלת שלוש פעמים כדי להפסיק את היחידות, כנהוג בפעמים בהן 
היחידויות התארכו, והיה חשש שזה מעכב את הרבי. אולם בכל פעם הבחין הרב 
גרונר שהרבי מדבר ומאריך את היחידות. ביחדות זו אמר הרבי לרב פיזם, כי הוא 
מגזים בחסרונות עצמו, ושהרבי הריי"צ אמר שאסור לאדם לספר לשון הרע אפילו 
על עצמו... בנוגע לחדרי תורה אור הורה הרבי שלא משנה באיזה שם ייקרא המוסד, 
"העיקר שהרבי מורי וחמי יהיה שם בעל הבית". כמו כן התבטא הרבי בקשר למעבר 
מקריית מוצקין לקריית שמואל: "גם בקריית שמואל יהיה טוב". בנוגע לשיעורי 

הגמרא ברבים, הורה הרבי לשלב בזה לימוד חסידות בליקוטי תורה.

זכורני היטב את סעודת השבת, בשבת הראשונה שאבי שליט"א חזר מהרבי. הוא 
סיפר לנו בהתפעלות ובעונג רב, על קדושתו של הרבי, על גאוניותו, על הדרת פניו 
הקורנת, על כוחו הבלתי טבעי, על ראשו הגדול, וידיו הנראות כאילו מפוסלות בשיש 
לבן... על מנהיגותו החובקת עולם ועל היחס האישי שהוא מעניק לחסידים ולכל יהודי. 
ולבסוף נדהמנו לשמוע: אבא אומר לנו באופן הכי ברור, מיד לאחר תשרי תשל"ג 
– "הרבי הוא המשיח"! זה היה נראה לנו מפתיע ביותר, אבל אבא שיכנע אותנו... 
ואכן הוא סיפר בהתלהבות רבה על ביקורו אצל הרבי, לכל מי שרצה לשמוע, והיו 
כמובן רבים כאלה. כך למורים וכך לתלמידים. הרב אלי מקמל, שלמד אז בתד"ל 
ושמע את הדברים על הרבי כמשיח, אמר בהתרגשות: "המורה פיזם הוא המשיח"...
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בקור זה העניק תנופה אדירה להרבצת תורה ומצוות, ואור החסידות ולקירוב 
אנשים רבים לחב"ד, בשנים הבאות, ברוך השם. )המשך בגליון הבא בע"ה(

מילואים לפרק הקודם: אבי שליט"א הוסיף את שם משפחתו של הרה"ג ר' ידידיה 
מחיפה זצ"ל, ששם משפחתו היה ליפקין. כמו כן ציין שהרב ר' יצחק ארנסט ז"ל, היה 
בין המלמדים. יצויין כי זכורני שר' אורי פיק היה מלמד בחדר תורה אור שהתקיים 
ב"היכל שלמה" במשך כחדש. היה זה על פי תשובה שקיבל אבי מהרבי ב"יחידות" 
הראשונה של תשרי תשל"ג, בה שאל אם אפשר שאורי פיק יהיה מלמד בחדר תורה 

אור. הרבי ענה: "בנוגע לאורי, שינסה, ואחר כך יחליט".

.6

שיעורי הרב קופצ'יק
בשנות תשל"ב – תשל"ג הגיע הרב שלמה קופצ'יק ע"ה למסור שיעורי תניא בקריית 
שמואל, ובשיעוריו השתתפו רבים וטובים מתוך גרעין שהתעניין בתורת החסידות 
ובספר התניא. מהם, יבדלו לחיים טובים, אבי מורי הרב פיזם שליט"א, הרה"ח 
משיב רבים מעוון ר' שמואל פרומר שליט"א, הרה"ג ר' חיים בוטרמן שליט"א, ועוד. 
שומעי השיעור, אהבו מאוד את הסבריו הבהירים והברורים של הרב שלמה קופצ'יק 
ע"ה, שהיה אדם יסודי ודקדקן בניסוחיו, והתפעלו מאוד מלימוד החסידות. השיעור 
היה שיעור נודד והתקיים בבתי משפחות המשתתפים בשיעור. ומידי דברי באנשים 

יקרים אלו, נזכר אני בכמה משפטים שיש להוסיף אודותם.

ראשית בנוגע לרב ר' שלמה קופצ'יק ע"ה: זכורני שראיתי אותו לראשונה בחול 
המועד סוכות באותן שנים, כאשר אבי מורי שליט"א סיפר לי שבחב"ד מברכים על 
אתרוג קלברי, וכי לר' שלוימה קופצ'יק מקרית אתא, יש אתרוג כזה, ולכן הוא יסע 
להתפלל בקרית אתא, כדי לברך על האתרוג מקאלבריה. נסענו במונית, והתפללנו 
בבית המדרש של האדמו"ר ר' צבי הירש מקרעטשניף בקרית אתא זצוק"ל, שם חשב 
אבי למצוא את ר' שלוימה. לראשונה בחיי ראיתי כזו תפילה סוערת בהתרגשות 
ובהתלהבות, ובהברה "משונה", אך מאחר שר' שלוימה לא היה שם נסענו אחרי 
התפילה לבית הכנסת המרכזי בקריית אתא, כדי למצוא אותו )ואת האתרוג(... ואכן 
מיד מצאנו את בניו הרב קלונימוס ואת הרב בצלאל, מלאים בחיות חסידית, והנה 
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יוצא לקראתנו הרב ר' שלוימה בפנים קורנות ועיניים מאירות, ואומר בעונג " אה, 
הגעת לברך על הקלאברי...".

פעם נוספת כשביקרנו, כל המשפחה בבית הרב והרבנית קופצ'יק, בחול המועד 
פסח, קרא לי ר' שלוימה הצידה ) נראה לי שהוא "בישל" את הרעיון יחד עם אבי 
שליט"א יבדלחט"א(. ואמר לי אבדלחט"א: "אתה רוצה לראות שמחה אמיתית 
בשביעי של פסח? אז תדע לך, שאם תסע לשביעי של פסח, לכפר חב"ד, תראה שם 
שמחה אמיתית... כך או כך התמים בצלאל קופצ'יק הנמרץ לקח אותי ואת אחי 

הרב משה זאב יחד עם יוסף יצחק ואחיו בער דונין לשביעי של פסח בכפר חב"ד.

שם "התארחנו" בישיבה, שרדנו בגשמיות... ומה שהיה מיוחד, זה שראינו מקרוב, 
את המשפיע האגדי הרה"ח והרה"ת הרב ר' מענדל פוטרפס ע"ה שהגיע באותן שנים, 
למלא את מקומו של המשפיע הדגול הרה"ח והרה"ת ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה, 
בשליחות הרבי. התפללנו בחדר ה"כולל", ראיתי שהוא לומד זמן רב חסידות, עם 

אחד האברכים, גם זמן רב לאחר התחלת המנין...

ועוד דבר ראשוני ומיוחד היה, כשראינו בליל שביעי של פסח, את ה"פרטיזן" של 
הרבי הרה"ח והרה"ת ר' זושא וילמובסקי ע"ה, עומד במרכז בית הכנסת בית מנחם, 
שהיה אז באמצע בנייתו הממושכת, וחילק לכולם מצות מהרבי שליט"א, כשכולם 

והתמימים והילדים בתוכם מפצירים בו... ר' זושא... זושא...

קצת על הרה"ח ר' שמואל והרה"ג ר' חיים

בנוגע להרה"ח ר' שמואל פרומר שליט"א, אספר כי באותה תקופה היה אבי שליט"א 
לומד עימו בשעה מוקדמת בבוקר, מידי בוקר, שיעור קבוע, בספר התניא. את ר' 
שמואל החסיד ראיתי לראשונה בבית הכנסת המשמרת הצעירה בקרית שמואל. 
הדרת פניו הייתה מופלאה כבר אז, ובתור ילד הייתי בטוח שהוא קרב משפחתו של 
"הרצל" עקב זקנו השחור והמרשים. מהופנט הייתי כשהייתי מקשיב לקריאתו את 
ההפטרה בקול רועד ורועם, ובדמיוני היה נראה לי צדיק נסתר או גלגול של נביא 
קדמון... כשהוא החליט להיות חסיד ולהתקשר לרבי מלך המשיח, הוא דהר קדימה 
בכל העוצמות. עדיין זוכר אני כיצד כילד, הייתי נשלח לרב שמואל פרומר מידי חדש 
לקבל את הצ'ק החודשי לטובת חדרי תורה אור ובית חב"ד, אותו היה מעניק תמיד 

במאור פנים וביחס מכבד ביותר.
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עוד סיפור ששמעתי משליח הרבי לאה"ק הרב לייבל שלדקרויט מנכ"ל מוסדות 
חינוך חב"ד בחיפה והקריות, בשם הרה"ח ר' שמואל פרומר: כשר' שמואל יבדלחט"א 
הלך פעם למבצע תפילין בבית הקרנות בחיפה יחד עם הרה"ח ר' ראובן דונין ע"ה, 
פנה לעוברים ושבים בבקשה להניח תפילין והם לא נענו. ניגש ושאל את ר' ראובן: 
מדוע אצלך הם מגיעים להניח תפילין ואלי לא? ענה לו ר' ראובן: "תחליף את הכיפה 
ותראה". ר' שמואל שליט"א היה אז עם כיפה סרוגה. לקח מ"ראובן" את הכיפה 

השחורה, ואכן מאותו רגע נענו העוברים ושבים לבקשתו להניח תפילין...

בנוגע לרב חיים בוטרמן שליט"א, אוסיף, כי אני זוכר אותו מעורב בענייני חב"ד, 
ובמיוחד במבצע כשרות. תלמיד חכם זה היה משקיע שעות על גבי שעות בהכשרת 
בתים, מאז שהרבי עורר על מבצע כשרות. הוא עסק בזה במרץ ובהתלהבות, ממש 

במסירות והקרבה.

ואכן, כשכתב לרבי מכתב, נענה במכתב ברכה, בו הוסיף הרבי: "בטח עוסק 
בהמבצעים"! 

.7

מפעל הקייטנות בקריות
בקייץ תשל"ג הרעיש הרבי את העולם בדבר הצורך בקיום קייטנות קיץ לילדי 
ישראל, כדברי הפסוק: מפי עוללים ויונקים יסדת עז להשבית אוייב ומתנקם. כמו כן 
בימי שלושת השבועות ובתשעת הימים במיוחד, הורה הרבי לכנס את ילדי ישראל 
בכותל המערבי. לומר שם תורת הבעל שם טוב, תהילים ופסוקים כדי להגן על עם 
ישראל. בעקבות ההתעוררות הגדולה עימה חזר אבי הרב שליט"א מנסיעתו לרבי 

לתשרי תשל"ג , נרתם לייסד להקים ולנהל את הקייטנות. 

ומעשה שהיה כך היה: יום אחד נסע אבי מורי שליט"א יבלחט"א לבקר את ר' ראובן 
דונין בנוה שאנן. באוטובוס פגש את הפרטיזן של הרבי הרה"ח ר' זושא וילימובסקי. 
אף הוא הגיע מכפר חב"ד והיה בדרכו לראובן דונין. בנסיעה סיפר ר' זושא ע"ה לרב 
פיזם יבדלחט"א על הדיבורים המסעירים של הרבי בעניין חינוך ילדי ישראל כדי 
להציל את עם ישראל. ר' זושא אמר שמוכרחים להקים קייטנה באיזור. כשהגיעו לר' 
ראובן הצטרף למסקנה זו וביקש מאבי מורי שליט"א להקים ולנהל קייטנה לילדים 
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כרצון הרבי. " כסף מנלן" שאל אבי. ראובן נענה: אם יהיה צורך אז אמשכן את הבית 
שלי כדי לקבל הלוואה ולקיים את הקיטנה. 

ההחלטה נפלה ועכשיו היו צריכים להשיג מקום לקיטנה וכן מדריכים. אבי סבר 
שהמקום המתאים ביותר לבנים הוא חורשת הרכבת בקרית מוצקין, ולבנות - בית 
הספר הממלכתי דתי "מצפה" בקרית מוצקין. כיוון שכן ביקש מר' משה דרוקמן ע"ה 
שהיה עסקן מזהיר, שיפגיש אותו עם ראש העיר המיתולוגי מר משה גושן ז"ל. שניהם 
הגיעו לפגישה עם ראש העיר. ר' משה דרוקמן ע"ה הציג את אבי יבדלחט"א בפני 
ראש העיר שהקשיב בקשב רב למסר של הרבי ולבקשה ממנו שהוא יקצה מקומות 
לקיום הקייטנות. אך הקשה: איך אתן לכם מקום מבלי שיש לכם כסף להקמת 
הקייטנה. נענה אבי מורי שליט"א ואמר: ישנו בחיפה יהודי בשם רבי ראובן דונין 
שמסכים למשכן את ביתו עבור הקייטנה. אם כך, התפעל ראש העיר, ואמר: אתן 
לכם מקומות לקייטנה כמבוקשכם. לצורך העניין נקבע שהכתובת להנהלת הקיטנה 

תהיה "בית חב"ד", בכתובתו של ר' משה דרוקמן בקרית מוצקין.  

עכשיו היה צורך לעבוד בשני מישורים נוספים. להשיג מדריכים ולהשיג תלמידים. 
איסוף ורישום תלמידים לקיטנה הגדולה, נעשה על ידי מספר יהודים טובים. תחילה 
הגיעו החסידים החזן החסידי הרב ברלה זלצמן וידידו החסיד רבי בנימין מלכובסקי 
ליומים רצופים בקריות. שני חסידים יקרים אלו היו שותפים במכבסה שפתחו בקרית 
מלאכי ועזבו את עבודתם ליומיים למען קיום בקשת הרבי. הם רשמו ילדים רבים 
מהעדה הקווקזית ומהעליה הרוסית. חסידים אלו כשהגיעו לביתינו בשעת לילה 
מאוחרת בשעה שכבר מאוחר לפעול ברישום, ביקשו להתוועד. אך משנתגלה שאין 
בבית בקבוק משקה באותו רגע. נענו ואמרו שקבלה בידיהם מחסידי חב"ד ברוסיה 
שחסיד שאין לו משקה בביתו, אסור ללון בביתו... כמובן שאבי שליט"א מיהר לקנות 
משקה למרות השעה המאוחרת, ואכן התקיימה התוועדות חסידית מו מעטה בכמות 

אך רבה באיכות.  

כמו כן פעל במסירות ברישום, הרה"ג יוסף הלוי זצ"ל רב שכונה בקרית מוצקין שנסע 
על אופניו מבית לבית ורשם ילדים רבים מסביבתו. וזכור לטוב ר' גבריאל ז"ל מחיפה 
שעסק רבות ברישום לקיטנה. כתוצאה מכך נרשמו מאות תלמידים לשתי הקיטנות. 

גם ר' אברהם אנקונה שיחי'ה השתדל ועזר להצלחת הקייטנה בגיוס משאבים.
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ומכאן לגיוס המדריכים: כמרכז קייטנת התודעה )כך נקראה הקייטנה הראשונה( 
גוייס תלמיד של אבי שליט"א מישיבת פרחי אהרן שלמד בכנסת חזקיהו בכפר 
חסידים, ושמו: הרב אורי לופליאנסקי שליט"א, לימים יו"ר יד שרה וראש עירית 
ירושלים. המדריכים היו קבוצת בחורים ואברכים ליטאיים וקבוצה של מדריכים 
מטובי התמימים. הם השתלבו יפה מאוד בעבודת הקדש. מרכזת קייטנת הבנות 
הייתה אלישבע  קופצ'יק )ביתו של הרב שלמה קופצ'יק ע"ה( כיום - אלישבע וייס. 

.8

שיעורי התניא בבית פיזם
בד בבד עם עבודת הקדש, בתיכון דתי לויסון בקרית ים, ובשיעורי הגמרא בבית 
הכנסת המשמרת הצעירה בקריית שמואל, שארחיב על כך בנפרד, החלו אבי מורי 
הרב שליט"א ויבדלחט"א ואימי מורתי הרבנית חנה ע"ה, לפתח שיעורים בתניא 

ובהלכה, בביתם, והכתובת "רחוב מוהליבר 9" נעשתה לשם דבר.

יצויין כי שיעורים אלו שהחלו בשנת תשל"ד לערך, נפתחו ב"שטורעם" גדול, 
ואנשים רבים החלו לנהור אליהם. בכל יום שני, התקיימו שני שיעורים. אחד לגברים, 

ואחריו שיעור לנשים.

יוזכרו כאן מוסרי השיעורים לנשים: בהלכות שבת משולחן ערוך אדמו"ר הזקן, 
מסר הרה"ג הרב עקיבא הכרמי זצ"ל, מידי שבוע. מחדר הילדים שמעתי היטב איך 
הוא חוזר שוב ושוב על המשפט "הלכות שבת – כהררים התלויים בשערה"! לאחר 
חלק ההלכה, היה מוסר את השיעור בתניא המשפיע הרה"ח ר' ראובן דונין ע"ה 
אחת לשבועיים, ואחת לשבועיים היה מוסר את השיעור ר' יעקב בן שאול )סמיט(, 
יהודי אמריקאי שלמד ב770 עוד בימי הרבי הריי"צ, והתפרנס מהוראת אנגלית. 
הוא גר מספר שנים בקרית שמואל, ואחר כך עבר לירושלים. יהודי זה היה מתפלל 
עם גארטל, אף כי הלך ללא זקן. היה בקי בתניא, לדברי משתפות השיעור, ובקי 

בהוויות החסידים.

זכורני, שבהתוועדות אחת בה השתתפו רוב מניין ורוב בניין של חסידי חב"ד בקריות 
וקרית אתא בשנות הלמדי"ם )כמניין גברים...(, הפצירו ברה"ח ר' שלוימה קופצ'יק 
שיאמר משהו, אך כדרכו בקודש, זה לא תמיד היה קורה. )כשזה היה קורה, היה 
הרבה מה לשמוע ממשנתו הסדורה והבהירה(. ואז, היה זה בב' אייר – יום הולדתו 
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של הרבי המהר"ש, אמר ר' יעקב בן שאול )סמיט( לר' שלוימה שטרם הכירו, "הרי 
היום זה תפארת שבתפארת" )בעגה החב"דית : "תפארס שבתפארס"(... ר' שלוימה 
היה בהלם... ו"ראובן דונין" סנט בו: "חשבת שהוא סתם ...." - והצליח להצחיק את 

ר' שלוימה הרציני לכמה דקות...

ארע פעם שר' ראובן דונין הגיע לשיעור, והרב הכרמי טרם סיים את שיעורו בשולחן 
ערוך אדמו"ר הזקן, או אז נכנס ר' ראובן בינתיים לחדר הילדים, וכיוון שהיה עייף 
מעבודתו במחצבה בשליחות הרבי, כבר מלפנות בוקר, נשכב לרוחב המיטות שלי 
ושל אחי זאבי ) כיום שליח הראשי ורב קהילת חב"ד בשדרות(, ונרדם לשנת ישרים 

קצרה ומועילה...

זכורני, מהאזנה מחדר הילדים, שכש"ראובן" לימד את המילים בתניא: בכיה תקיעא 
בליבאי מסטרא דא ושמחה מסטרא דא )בכיה תקועה בליבי מצד זה ושמחה מצד 

זה(, סיפר בטון מיוחד:

"פעם, נכנסתי לרבי ל"יחידות" ובכיתי... אמר לי הרבי: "הרי נדברנו שצריך להיות 
בשמחה...! עניתי: והרבי?... ראיתי את הרבי שהוא בוכה בתפילה...!

ענה הרבי: זה הרי כמבואר בתניא - שבכיה תקיעא בליבאי מסטרא דא, ושמחה 
מסטרא דא"!" )לאמור: שמחה צריכה להיות בכל מצב...( את השיעורים לגברים 
העביר אבי הרב שליט"א, ולאחר תקופה של כשנה, התייצב הסדר, שאבי לימד את 

שני השיעורים לגברים ולנשים, כל שיעור בזמנו.

למעשה, הרעיון לקחת את שיעור התניא ולסדרו כארוע החב"די המכונן, של השבוע, 
נשאב ממנהגו המבורך של רב חסידי חב"ד בחיפה הגה"ח הרב יחיאל מיכל דוברוסקין 
זצ"ל, שמשך שנים רבות, קיים בביתו ובית מדרשו שהיה בסלון ביתו ברחוב הרצליה 
16 בחיפה, שיעור תניא שבועי בימי רביעי, לכל אנ"ש והשקיע בו את מיטב כוחותיו.

יצויין כי שיעורי התניא סחפו אנשים רבים. תלמידיו של אבי מתד"ל הגיעו, ולא רק. 
כל יהודי שהתעניין ביהדות או בחסידות, ורצה ללמוד, הגיע. רבים התקרבו ליהדות, 
לחסידות ולרבי כתוצאה משיעורים אלו. בסיום כל שיעור כתבו המשתתפים פ"נ 
)פדיון נפש( כללי לרבי. מזמן לזמן היו הפני"ם נשלחים לרבי, והרבי שלח מכתבים 
למשתתפי השיעור, תוך שהוא מרעיף מברכותיו הקדושות, בכתב יד קדשו. אישית 
כילד וכבחור, הייתי נהנה מאוד להאזין לשעורי התניא, שבהם שולבו סיפורים 
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מיוחדים על החסידות ותולדותיה, משלים מיוחדים וסיפורים מהחיים שקלעו ללבבות 
המשתתפים. 

אני נזכר, לדוגמא, ביהודי כמו הרה"ח ר' אברהם שפינר שי' מחסידי חב"ד בכפר 
חב"ד, שהגעתו לחב"ד הייתה דרך השתתפותו הממושכת בשיעורי התניא של אבי 
מורי הרב שליט"א. או לדוגמא, בשלושת האחיות לבית הרשקו שחזרו בתשובה דרך 
שיעורי אבי, והקימו שלוש משפחות חב"דיות לתפארת: משפחת הרב אפרים זילברמן, 
משפחת הרב תומר וירט, ומשפחת הרב יהודה חמילבסקי, ולהן כבר בנים ונכדים 
יראים ושלמים, חסידים יקרים. לא היה קל להתמודד עם התנגדותו של אביהן, אך 
לבסוף הפך לאוהב ומעריץ, ומודה לה' על שזכה לרוות נחת מבנותיו, נכדיו וניניו, 

כן ירבו, ויברכו ה' בבריאות ואריכות ימים.

שיעורי תניא אלו היוו זריקת מרץ חסידית לכל המשתתפים, ולכל השבוע...

.9

"ואת הנפש אשר עשו ביבנה"...
לפחות עשור שלם שימש אבי מורי הרב פיזם שליט"א כר"מ בישיבה התיכונית יבנה 
בחיפה, ובחלק מהזמן כיהן גם בתפקיד רב בית הספר נשא שיחות ולימד "מארשים" 
חבדיי"ם שהיו אהובים ביותר על התלמידים. וזאת באותן שנים במקביל לעבודתו 
בשעות אחר הצהריים בתיכון דתי לוינסון בקרית ים. השילוב בין שני המקומות היה 
מכביד ביותר, אך כבר ידוע פתגמו של הרבי מלך המשיח: כשסופרים יהלומים אין 
מתעייפים!... כך כשעסוקים עם נוער עם ישראל אזי מתקיים "וקווי ה' יחליפו כח". 
אכן מענה הרבי לאבי היה אז, שכל עוד רופא ידיד מאשר, אז יש להמשיך בשילוב 

הקשה של שני המקומות.

על הנפש אשר עשה בתד"ל, כבר סיפרנו. עתה נספר על הנפש אשר עשה בישיבה 
התיכונית "יבנה" בחיפה.

כשהתחיל אבי שליט"א, ישלח לו ה' רפואה שלמה מן השמים, ללמד שם, התחיל 
לשלב לימוד תניא, מיד אחרי התפילה, בבית המדרש, ולפני שיעור הגמרא בכיתה. 
הייתה קבוצת תלמידים, חלקם מתחלפים, וחלקם קבועים, שהשתתפו בשיעור. בין 
משתתפי השיעורים היו הרב תומר וירט )כיום איש חינוך ותיק, ושליח הרבי באחד 
המצפים(, הרב שגיא הר שפר ) כיום רב קהילת חב"ד בנס ציונה( הרב רפאל שמשון 
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לוינסון )כיום רבו של תל עדשים(, והרב צפריר וולנר ז"ל, שלימים היה איש חינוך 
מצליח, רב בית ספר ורב פעלים, ונלב"ע, בי"ט כסלו תשנ"ג בשטפון גשמים שסחף 

את מכוניתו, רחמנא ליצלן.

התקרבותו של הרב צפריר ז"ל, הביאה לחב"ד את כל משפחתו, לאט אבל בטוח, 
אביו ד"ר ר' שמואל ולנר,  אימו שתחי', אחיו שחר, ואלאור – שלמד בת"ת חב"ד 

אצלנו בקריית חיים.

סיפר לי ידידי הרב תומר שיחי'ה, שדווקא צפריר ז"ל שהיה לחסיד נלהב, ישב 
שנה שלמה ליד שיעור התניא, כשהוא יושב בצד החבורה על מסעד הספסל, מחזיק 
בידיו באופן דווקאי, ספר מסילת ישרים, ולומד בו בדבקות... ולאחר שנה משיהו 
שכנע אותו לעשות שבוע ישיבה בחב"ד, בתומכי תמימים לוד, ומשם הייתה קצרה 

הדרך למעבר ללימוד בישיבה ה"קטנה" כתלמיד חי ומצטיין. 

יבדלחט"א הרב רפאל שמשון לוינסון, היה בחור מוכשר עם יראת שמיים גדולה 
ודבקות במטרה. מה ש"תפס" אותו היה לימוד התניא, שהביא אותו לחב"ד. הוא היה 
כה רציני, עד שכאשר נודע לו שבבחירת ישיבה אינו חייב לשמוע בקול הוריו, אלא 
ילמד אדם במקום שליבו חפץ, עבר לשבוע לישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד, 
וזכיתי אז ללמוד איתו בחברותא, עם צדיק תמים זה. לבסוף הוא חזר ליבנה להשלים 
את שנת הלימודים, ולימים השלים את תעודת הבגרות, שירות צבאי ולימודי רבנות, 

כך שהוריו יכלו להתגאות בו בגם בכל הפרטים הנוספים שהיו חשובים להם. 

סיפר לי הרב  אורן לש המכהן כר"מ בישיבה התיכונית פרחי אהרן, שזכורה לו 
היטב האוירה החסידית המיוחדת שהביא אבי שליט"א ליבנה, כשחזר מהרבי בשנת... 
והביא לכולם יין מהרבי ול"עקאח", מהרבי, שחולק מתוך התוועדות בשמחה ובטוב 
לבב. אכן כשאבי ביקש מהרבי לעקאח עבור תד"ל ועבור יבנה, וכו', הגיב הרבי מלך 
המשיח בחיוך רחב ובמאור פנים, ואמר: "כולם תלמידים"- והעניק מספר פרוסות 

לעקאח מידו הקדושה.

באחת מהשתלמויות משרד החינוך בהם השתתפתי, דיבר מחנך בוגר יבנה חיפה, 
שטען שמחנכיו התייאשו משייכותו ללימוד גמרא, ושידרו לו יחס זה, אך אחד המיוחד 
היה אבי שליט"א כך סיפר בהתרגשות, שלא התייאש ממנו, קירבו וחיבבו בסבלנות 

וחביבות והשאירו "שייך", ב"ה.
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סיפור מעניין שיכול להמחיש לנו את מבטו של כ"ק אדמו"ר על עבודת ה' לאור 
החסידות, אספר כאן, וכך היה המעשה:

סיפר בהתפעלות ובהשתאות רבה, השליח הרה"ח רב הפעלים הרב ליפא קורצווייל 
מנחלת הר חב"ד שבקריית מלאכי:

בתקופת קמפ – דייויד, פעלתי להחתמת רבנים על פסק –דין בעניין איסור מסירת 
שטחים לאוייבי ישראל. באחת הפעמים הגעתי לאזור הקריות, על מנת להחתים 
רבנים מאיזור הקריות. נכנסתי לרב יגאל פיזם שי' על מנת להתייעץ ולהתעדכן בנוגע 
לרבנים המקומיים. כדרכי, כתבתי דו"ח לרבי על פעילותי בעניין, ובתוך הדו"ח 
כתבתי שנכנסתי אל הרב יגאל שי' פיזם בשעת צהריים, ומצאתיו מעוטף בטלית 

ותפילין ולומד מאמר חסידות,

לתדהמתו של הרב קורצווייל שי' – העיר הרבי בכתב יד קדשו על גבי הדו"ח: לפני 
התפילה או לאחרי התפילה? איזה מאמר? והוסיף: "לשם לתהילה ולתפארת".

אם יורשה לי להאיר: אבי שליט"א הלך למקוה השכם בבוקר. בשעה 7.00 כבר 
היה בתפילת שחרית בישיבה התיכונית בחיפה, ושמע וענה את כל הנדרש. לאחר 
מכן לימד שיעור תניא ברבים, ואת שיעורי הגמרא בכיתתו, ואז שב לביתו ללמוד 
חסידות ולהתפלל... על כל ההכנות הללו לתפילה, ומה שבא לאחר מכן, כותב הרבי 

לעניות דעתי "לשם לתהילה ולתפארת"!!!

10

עשו משמרת למשמרתי
בית כנסת ישנו בקריית שמואל ומכונה הוא בפי כל ה"משמרת". שכן המבנה 
הוקם בתור סניף של המשמרת הצעירה של המפד"ל ומאז משמש הוא כבית כנסת. 
זו הייתה התחנה הראשונה שלנו בקריית שמואל עם המעבר לשם מקרית מוצקין. 
כדרכו בקודש של אבי מורי הרב שליט"א למסור בשבת שיעור בגמרא כפי שהיה 
בקרית מוצקין בכל שבת אצל משפחה אחרת, פתח במנהג זה עם צעירי קרית שמואל 
בכל שבת אצל משפחה אחרת. אלא שכאן התברר לאחר מספר חדשים שהמקום 
המתאים ביותר הוא לקיים את השיעור עם קידוש ומיני תרגימא במשמרת הצעירה 

אחרי תפילת השבת
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                                                                                                            השתתפותנו 
בתפילות השבת במשמרת נמשכה לא מעט שנים. זוכר אני במיוחד את חגי שמחת 
תורה שנערכו בשמחה רבה ובטוב טעם כשאבי הוא מראשי המשמחים בבית הכנסת 
ובמסלול השמחה בשאר בתי הכנסת בקריה כמיטב המסורת. והכל בהשגחה פרטית., 
שכן כמה וכמה ממשתתפי השיעור בגמרא במסכת שבת ובספר "שמירת שבת 
כהלכתה", התחזקו בלימוד התורה ובהשתייכותם ללימודה ולהוספה ביראת שמיים, 
כתוצאה משיעורים אלו. מאנ"ש הקריות אפשר לציין שניים המיוחדים, תרי רעין 
דלא מתפרשין, הידידים הטובים מנכבדי מתפללי בית הכנסת "נפש חיה" הרה"ח ר' 
בועז קלי והרה"ח ר' ישראל דוד שיחיו. הם היו מהבולטים שבצעירי הקריה והחלו 
להתקרב לחב"ד צעד אחר צעד כשהבסיס המרכזי לכך היה היכרותם עם אבי מורי 
שליט"א במסגרת השיעורים, ההתוועדויות וכולי עד שהתקיים בהם ובמשפחותיהם 
ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, שכן הקימו משפחות חב"דיות למופת ולתפארת 
בלי עיין הרע. על כל פרטי מסעיהם בהתקרבותם לאילנא דחיי יכולים הם עצמם 
לספר. לכשלעצמי הייתה בכך דוגמא אישית לראות את אבי מורי שליט"א משכים 
קום ביום השבת להכין שיעור בגמרא עם מפרשים על המסכת, וברוך השם התוצאות 

מדברות בעד עצמן.

מנהג יפה ישנו במשמרת שבכל שבת דורש מרצה אחר במשך עשר דקות בפרשת 
השבוע., לפני קריאת התורה. אבי שליט"א היה מהדרשנים הקבועים שם בשיחותיו 
של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. יצויין כי בעקבות דבריו של הרבי בעניין מבצע טהרת 
המשפחה, הביא אבי מורי שליט"א יבדלחט"א את הרה"ג עקיבא הכרמי זצ"ל לדרוש 
בשבת אודות טהרת המשפחה. כיוון שהדברים נאמרו בקיצור יחסית, קבע אבי 
שליט"א עם הגבאים שהוא יתן שיחת התעוררות ביום כיפורים לפני "כל נדרי" בנושא 
טהרת המשפחה. דבריו שנאמרו מעומק הלב הניבו פירות. אציין כי מנהג נחמד 
נהגו באותה תקופה: דרשות הבר מצוה של בני המצוה נאמרו בתור שיחה בפרשת 
השבוע במקום מרצה. כך יצא שבשבת הבר מצוה שלי בפרשת ויגש מסרתי דרשה 
שהוכנה על ידי אבי שליט"א ובה היו מתובלים דברי ה"קצות החושן" על מצוות 
תפילין שהיא מצוה שבגופו, עם דברי הרבי בעניני חמשת המבצעים ) בתשל"ה, 
היו רק חמשת המבצעים. את השאר הוסיף הרבי בהמשך.( מביני דבר חייכו מתחת 

לשפם על ה"תרגיל" החביב, להעביר כך מסרים חבדיי"ם...
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ויצויינו אפיזודות: לרב בועז קלי לא היו ילדים באותה תקופה. הוא כתב לרבי ומאז 
ב"ה נולדו גם נולדו. פשוט נס. ועוד: יום אחד , כמדומה שהיה זה בשנת ה'תש"ם( 
הלכנו לשמוע שידור מהרבי בביתו של הרב ישראל דוד, שלא כרגיל שהשידור היה 
תמיד לפנות בוקר, הפעם השידור היה בשעת ערב, בה היה מתקיים בביתו שיעור של 
הרה"ח המשפיע ר' ראובן דונין ע"ה. בזמן ההמתנה לשידור, נשא דברים הרה"ח ר' 
שלמה קופצ'יק ע"ה. הוא שוחח בתוקף ובבהירות על כך, שבזמן הנביאים היו נביאי 
השקר, לוקחים דברים מתוך דברי נביאי האמת, אך היו מגיעים למסקנות שקריות, 
והוא הדבר - בזמננו,שאותו שחולק על הרבי, בענייני שלמות הארץ, תהלוכות הילדים 

בל"ג בעומר וכו', נוקט באותו סגנון...

עוד אזכור, כיצד הרב יצחק ארנסט ע"ה, שהיה יהודי תלמיד חכם ופדגוג אומן, 
התרחק לתקופת מה מהעולם התורני, ועבר לנהל קבוצות שחמט בהצלחה גדולה, 
שגם בכך היה מוכשר מאוד. שבת אחת, הגיע לשיעור במסכת שבת במשמרת, והחל 
להתפלפל, וכך קרה שבת אחר שבת, עד שחזר לעולם התורה במלוא כוחותיו. עד 
סוף ימיו החזיק "כולל" ברחובות. זכה לקבל מהרבי ברכת "יאריך ימיו על ממלכתו", 
בהתוועדות הרבי. )כמדומה שהיה זה ב"כוס של ברכה", ראיתי זאת ב"לראות את 

מלכנו"(

ר' מנשה קורן ע"ה היה בעל תפקידים בכירים בעיריית חיפה ועוד, ולימים כיהן 
כמנהל האגף לחינוך בעיריה. פעם, באחד מה"קידושים" במשמרת כובד לדבר. הוא 
החזיק בידו את חוברת הליקוטי שיחות השבועית. ואמר: הנה אפילו בשיחת הרבי, 
מוזכרת ה"משמרת"... עשו משמרת למשמרתי. והוסיף אף אני אבקש מכם עשו 

משמרת ל"משמרתי"... אל תדברו בזמן התפילה....!

11

ד"ר דוד וחוה חנה צוריאל ז"ל
במשך שנים רבות, היינו שכנים של משפחת צוריאל, בקריית שמואל. כילדים, 
שגדלנו בבית הורינו ברחוב מוהליבר 9, הכרנו את משפחת צוריאל. גב' חוה צוריאל 
ז"ל הייתה מגיעה לשיעורים והתוועדויות בבית הורי, וגם ארחה התוועדויות נשים 
בביתה, מה שזיכה אותה ואת המשתתפות בביתה, במכתב ברכה מיוחד מהרבי 
למשתתפות ההתוועדות. כשהיא נסעה עם בעלה המנוח ד"ר דוד, לביקור בארצות 
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הברית, במהלכו זכו להיכנס ליחידות אל הרבי, אמר לה הרבי ששמה הוא חוה חנה, 
ולא רק חוה. היא נזכרה, שמאז הבת מצוה שלה לא השתמשה בשם חנה. הרבי ידע...

ד"ר צוריאל ז"ל היה מומחה בעל שם עולמי בתחום "ייצוב חולות נודדים". בשנת 
תשל"ט ביקר ב770, ושהה שם בשמחת תורה. הוא זכה להתקבל ליחידות יחד עם 
אשתו. בתחילת היחידות, התחיל לדבר עם הרבי בצרפתית משום מה. אך הרבי 
העיר לו: "אתה חי כל כך הרבה שנים בארץ הקדש, ועדיין מדבר צרפתית"? ואז 
השיחה עברה לאידיש ולשון הקדש. בשנים תשמ"א – תשמ"ב, כתבתי וערכתי את 
בטאון רשת מפעלי חב"ד בקריות -"ופרצת", במימונו של הרב משה שמואל אוירכמן, 
מנהל הרשת. היה זה אחד משלושה – ארבעה בטאוני חב"ד שיצאו לאור בארץ הקדש 
באותם ימים, טרום לידת שיחת השבוע. שישה גליונות יצאו לאור, בכל אחד מהם 
כשלושים עמודים. המעצב היה הרה"ח ר' ישראל דוד, גרפיקאי ידוע. בגליון מס. 2 
ראיינתי את ד"ר דוד צוריאל, תחת שם העט "אברהם חסיד". להלן קטעים מהראיון 

שהוגה היטב וביסודיות על ידי המדען הדתי.

ש. ד"ר צוריאל, מהי התרשמותך הכללית מהיכרותך עם תנועת חב"ד העולמית?

ת. אני מלא התפעלות נוכח גדולתו המיוחדת של הרבי, כושר המנהיגות המופלא 
שלו, והמשמעת הבולטת של חסידיו.

ש. על איזה עובדות מבוססת התרשמותך?

ת. נכחתי בהתוועדות שערך הרבי לרגל "שמחת תורה". הרבי ביאר במשך שלוש 
שעות רצופות את הפסוק "אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו".
הוא ציטט בעל פה את כל המקורות שקשורים לפסוק זה ולרעיונותיו בצורה מדעית 
מעמיקה ומקיפה. דומני שלא הניח אף מקור שמתייחס לנושא זה מבלי לצטטו. 
לאחר כל זאת נתן הרבי הסבר מאלף. כמדען שהשתתף בכינוסים מדעיים רבים, 
ושמע נאומים והרצאות, מהרבה אנשי רוח, יכולני לומר לך שהרצאתו של הרבי זו 
תופעה יוצאת מגדר הרגיל. זה מפליא לראות שאדם יהיה מסוגל להרצות בפרק זמן 

כה ממושך, מבלי להעזר בשום רשימה כל שהיא בכתב יד.

באותה התוועדות, בלטו לעיני שתי תכונות עיקריות של חסידיו. האחת, תחושת 
אחווה ורעות בין החסידים. השניה – המשמעת. משמעת זו מתבטאת בסדר החיצוני 
והשקט השורר מיד עם הכנס הרבי למקום ההתכנסות בבית הכנסת. מדהים לראות 
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מקרוב, כיצד משתררת דממה מיידית עם סימן קל מהרבי, בעיצומה של שירה אדירה. 
הרבי משתמש בשתי דרכים כדי להשפיע על הציבור. אחת, זו הגישה הרציונאלית 
בשיחותיו עמוקות התוכן, והשניה זו ההשפעה האמוציונאלית )הרגש( – השימוש 
באלמנט המוסיקלי – שירה וריקוד. התרשמתי מואוד מהצלחתו להלהיב את הקהל 
כולו, תוך שיתופו של כל יחד ויחיד בהתלהבות הגדולה הפורצת מתוך שירה וריקוד. 
כמו כן, בשהותי בניו יורק וכן כשביקרתי בסניפי חב"ד כגון בפריז ובמונפיליע )דרום 
צרפת( בלטה לעיני מסירותם של חסידי הרבי המוכנים בכל עת ושעה למלא אחר 

בקשותיו, רצונותיו ורעיונותיו.

ש. מה בפיך לספר לקוראינו על היכרותך עם הפעילות החב"דית בעולם? 

ת. בביקורי בבית חב"ד בפריז, התרגשתי עמוקות, מסבר הפנים היפות אשר מגלים 
חסידי הרבי כלפי כל אורח הבא מבחוץ. אני מתכוון לרב מולע אזימוב )ע"ה( העומד 
בראש מרכז חב"ד בפריז, ולעוזרו הרב חיים מלול, המנצל כל רגע פנוי למתן שיעורים 
ולפעילות ציבורית. במונפיליע הייתה לי הזדמנות לעקוב מקרוב אחרי ייסוד בית 
חב"ד חדש. רכז פעילות דתית – תרבותית לנוער היהודי – מר ל. קלפא, הפועל מטעם 
המרכז הקהילתי שבפריז, ביקש מהרבי שיאות לשלוח שליח מיוחד לייסד שם בית 
חב"ד. בהיכרות עם שליח זה, יכולתי שוב לעמוד על מסירותם הנפלאה של חסידי 
חב"ד, לביצוע הוראות רבם, דהיינו להגיע למקומות נידחים כדי להציל נפשות ישראל 
מהתבוללות, ולהחזירם לחיק היהדות השלמה. בשהותי בלנינגרד, שמאחורי מסך 
הברזל, זאת עקב השתתפותי במפגש מדעי, נפגשתי עם יהודים בבית הכנסת המרכזי 
שם, אשר שפכו את ליבם בפני, ומתוך עצב ובכי על גורלם המר, הדגישו כי רק נר 
אחד מאיר להם בבדידותם וניתוקם מהעם, והוא... ביקוריהם החוזרים ונשנים של 
אנשי חב"ד הבאים אליהם מארה"ב, בשליחות הרבי, למרות הסיכון הרב שכרוך בכך.

ש. האם אתה מוכן למסור פרטים מסויימים משיחתך עם הרבי ב"יחידות"?

ת. כן. כידוע לך ביקרתי שם בחודש תשרי – חודש החגים. בחודש זה מתקבלים 
כרבבה לראיון אישי עם הרבי. בתחילה התעניין הרבי במעשי. הרגשתי אז את יחסו 
האנושי החם לכל נפש. לאחר מכן ביקשתי את ברכתו ללידת נכדי שעמד להיוולד. 
פניו אורו, והוא אמר: "תקופתינו היא תקופה בה יבוא המשיח. אנו זקוקים לעם חזק 
ומאוכלס. ברצון רב אני נותן את ברכתי." ואז ברך. המגע הישיר איתו, היווה עבורי 
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חוויה בללתי נשכחת. זאת משום שהשיחה עם הרבי השרתה בליבי אמונה שעם 
ישראל חי, ועתידו לגדול בעצמה רבה.

יצויין, שהרב אהרן דב הלפרין מכפר חב"ד, שהתארח עוד כבחור בבית הורי בביקורו 
עם תמימים נוספים לחזרת דא"ח בבתי הכנסת, היה בקשר עם ד"ר דוד צוריאל 
ורעייתו, )יחד עם אשת נעוריו ברכה ז"ל(, כשהכירו בחצר הרבי, והיו מתארחים 
בבית צוריאל מידי קיץ. הרב הלפרין שמע מפיו, שהרבי מה"מ אמר לו באותה יחידות 
בנוגע לקמפ דייויד – הסכם השלום עם מצרים, שאינו שווה כלום, שכן "מה יהיה 

בעוד שלושים שנה"?.

12

השליח הרב חיים שלמה כהן שליט"א
בשנת תשל"ח כמדומני, פעל הרה"ח הרב דוד טייכטל, משלוחי הרבי מלך המשיח 
בנצרת עילית, להקים את "קרן השליחות", על מנת לסייע בהבאת שלוחים, למקומות 
שונים בארץ הקדש, לייסד שם פעילות חב"ד להפצת המעיינות. בעצה אחת ובשיתוף 
פעולה עם אבי מורי הרב פיזם שליט"א, הוחלט להביא לקריות את האברך הצעיר 
והמוכשר ביותר, בעל מרץ ורב פעלים, הרה"ת הרב חיים שלמה כהן שזה עתה הקים 

בית בישראל, ושאף לצאת לשליחות.

מבחינת פעילות חב"ד בקריות, המצב היה, שאבי מורי שליט"א עסק עד שעות 
אחר הצהריים בחינוך, ושאר השעות בעסקנות חב"ד והרבצת תורה, והבחור המסור 
והחרוץ, משה שמואל אוירכמן שי' עסק בפעילות חב"ד, בכל שעות היום. רכוב על 
אופניו, כשתיק הג'יימס בונד עליהם, טרח ונסע מקריה לקריה, בקבלת עול ובדביקות 

במטרה, אך שני אנשים, באיזור גדול כמו שלנו, זה בוודאי, לא היה מספיק...

ואז, הכניס אבי מורי הרב שליט"א את הרב חיים שלמה כהן, בנו של הגאון החסיד 
חריף ובקי, ומקושר לרבי בכל נימי נפשו, ראש הכולל בכפר חב"ד, ומנקיי הדעת 

שבירושלים ומטובי גאוניה, הרב אברהם צבי הכהן זצ"ל.

הבחור משה שמואל שי' אוירכמן, )כיום השליח החשוב הרב משה שמואל אוירכמן 
שליט"א, רב בית הכנסת המרכזי בקרית ים( קיבל את "חיים שלוימה" בשמחה 
ובאהבה. מכאן ואילך ראינו אותם צועדים רגלית כצמד חמד בכל רחבי הקריות...
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הרב חיים שלוימה, למד בבקרים בכולל של הרב הכרמי והרב כהן, שניהם עליהם 
השלום. הכולל שכן אז בבית הכנסת "הדרת קדש" בקריית ביאליק. הבחור היקר 
משה שמואל שי' היה מגיע רבות ללמוד שם בחברותא עם הרב חיים שלוימה. )יצויין 
כי אבי מורי שליט"א, למד שנים קודם לכן בכולל זה. כמו כן, כיהן שנים רבות כחבר 
העמותה של כולל זה(. מעניין לעניין יוזכר כי כולל זה היה המשך של הישיבה 
הגבוהה בקרית שמואל, שייסד הרב הכרמי זצ"ל. בילדותי אבדלחט"א, הייתי משוכנע 
כי ישיבה זו נקראה "הישיבה הגבוהה", עקב כך ששכנה בקומה השלישית של בית 

הכנסת הגדול בקריית שמואל, בעזרת הנשים, שהייתה גבוהה ביותר...

הרב הכרמי ע"ה העריך את "חיים שלוימה", והתבטא אודותיו שהוא "תלמיד 
חכם". מצידו, הרב חיים שלמה העריך את התמצאותו ובקיאותו הרבה של הרב 
הכרמי ע"ה, בכל הש"ס, במפרשים, בפוסקים, בספרי השאלות ותשובות, בכל 
הנושאים והסוגיות.הרב חיים שלמה תרם המון לקריות. ראשית הוא מסר שיעור 
תניא לאברכים ומרביצי תורה בקריות, שם בכולל, והמשתתפים העריכו זאת ביותר.

שנית, הוא היה פעיל ביותר, בהרצאות וחוגים בכל מקום שנדרש בקריות ומחוצה 
להן. פעל ב"מבצעי הרבי" במסירה ונתינה, נאם והופיע בערבי חב"ד, ללא לאות. 
היה לו שיעור תניא בבית הספר הריאלי בחיפה, משם הוציא שתי "חמדות גנוזות", 
שני אברכים מוכשרים ביותר שהביאם לתומכי תמימים והקימו משפחות חב"דיות 
לתפארת. הלא הם הרב יוסי סט כיום בקריית גת, והרב משה בורשטיין כיום בכפר 
חב"ד. הוא היה נוסע באש ובמים לשיעור זה, גם אם היה סובל מחום גבוה וכו', ואלו 
היו התוצאות ב"ה. הרב חיים שלוימה, היה מתוועד בניחוח של "תמים"  אמיתי, 
החדיר חסידישקייט יראת שמיים והתקשרות, בכל דיבוריו והנהגותיו, וזה תרם רבות 
לכל אנ"ש בקריות, מקטנם ועד גדולם. היה לו חלק גם בקירובו של הרה"ג הרה"ת 

הרב יעקב סינגאווי שליט"א, מקריית שמואל, לחב"ד.

הרב חיים שלוימה, סייע רבות להתבססות הנהלת רשת מפעלי חב"ד בקריות, 
וחיזק את מעמדו של אבי מורי שליט"א, כמשפיע אנ"ש בקריות. היה מדבר בטוב טעם 
בהתוועדויות, ספגנו ממנו רבות, ובעיני הוא כבר אז היה מלא וגדוש ומהווה דוגמא 
אישית ומקרין השקפה חסידית, לא פחות מהמשפיעים החשובים שלנו בישיבות 
לוד – צפת – כפר חב"ד, בהן למדתי. הוא אירגן את שידורי הרבי בביתו לפנות בוקר, 

הרבה לארח מדריכים חסידיים לקייטנות, בחורים ואנ"ש. היה אהוב על כולם.
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די בפתאומיות, בשנת תש"ם כמדומני, הוא גוייס לתפקיד ר"מ ומשגיח על ידי אחיו 
הגה"ח הרב אשר לעמל כהן שליט"א כיום רב חסידי חב"ד בביתר, ומחשובי רבני 
העיר ביתר, ואז ראש ישיבת "תורת אמת" חב"ד לצעירים בירושלים עיה"ק. משקיבל 
את הסכמת הרבי, עזב בזריזות את הקריות, ולא נותר לנו אלא להתגעגע... )כיום 
הרב חיים שלמה הכהן כהן שליט"א, מכהן בהצלחה גשמית ורוחנית רבה, בתפקיד 

שליח הרבי במרכז דוברי עברית – מד"ע, במונטריאול(.

13

הגעת הרב דרוקמן לקריות
בעת לימודי בתות"ל לוד )תשל"ו – תשל"ח(היו שני שמות המוזכרים פעמים 
רבות ביום בקרב הבחורים. "הרב חיים אשכנזי" )ע"ה( ו"הרב דוד דרוקמן" שליט"א 
ויבדלחט"א. הרב אשכנזי היה משגיח ראשי ומשפיע בישיבתנו, ולכן היה שמו 
מוזכר במורא ובהערכה, בקשר לכל התרחשויות היום בישיבה. והבחורים במיוחד 
הכפר חבדיי"ם, שאחיותיהם היו תלמידות סמינר בית רבקה, היו מספרים, כיצד 
הרב דרוקמן, מנהל רוחני בבית רבקה, מוזכר באותם אופנים, בממלכת הבנות 

ומשפחותיהן, כשם שהרב אשכנזי מוזכר כל העת בממלכת התמימים.

לא ידעתי אז, שהרבנים הנ"ל היו חברותא בישיבה, עד אשר סיפר זאת הרב דרוקמן.

בכל אופן, בשנת תשמ"א, בעת לימודי ביתות"ל המרכזית בכפר חב"ד, גם שם 
הוזכר הרב דרוקמן רבות על תקנותיו והצלחותיו הרוחניות בממלכת בית רבקה, והנה 
לפתע, ערב אחד, אחרי סדר חסידות הגיעה לזאל השמועה המפתיעה והפתאומית: 

"הרב דרוקמן עזב את בית רבקה!"

 באותה תקופה, שמעתי מאבי מורי הרב והשליח שליט"א, כי היה יכול להיות טוב, 
אם היו מאיישים את משרת רב בית ספר בתיכון לוינסון בקריות בשילוב עם משרת 
רב לאנ"ש, כעשרים וחמש משפחות של מקורבים. היה זה לאחר שהשליח הרב חיים 
שלמה כהן גוייס לעבודת הקדש בישיבת תורת אמת בירושלים. במוחי הבזיק מיד 
רעיון: זה תפור על הרב דרוקמן. גדל בקרית מוצקין, אהוד על משפחתינו ומוערך בקרב 
מקורבינו שהיכירוהו. וברוך כשרונות. רואה הייתי אותו בכולל בכפר חב"ד, קובע 
עיתים ללימודי בחינות הסמיכה בחברותא, והוא היה מטובי דוברי חב"ד, ואישיות 
משפיעה ביותר בבית רבקה ובכפר עצמו. נזכרתי שבעצם "הוא פסק על עצמו". 
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היה זה כשעמדנו פעם ב"בית מנחם" וקראנו מודעה מהקריות, שהייתה תלויה בלוח 
המודעות ובה נכתב על ארוע תורני שבארגונו של צא"ח הקריות, והוזכרו שם שמות 
של רבנים. נענה הרב דרוקמן ואמר: "קרית מוצקין צריכה רב גברא רבה. לדוגמא: 
הרב יוסף יצחק וילישאנסקי, שהוא תלמיד חכם גדול ובעל כושר נאום מרשים." בו 
ברגע ששמעתי על עזיבת בית רבקה, הבשיל אצלי הרעיון, שהרב דרוקמן הוא האיש 

שמתאים למשרת רבנות בקריות.

למחרת פגשתי את הרב דרוקמן במקוה בכפר ושאלתי אותו האם נכונה השמועה 
שהוא עזב את בית רבקה. שאלתי אותו האם הוא פתוח להצעות, וענה שכן. סיפרתי 

לו על האפשרות בקריות.

בהפסקת הצהריים חיפשתי בכפר, טלפון ציבורי ומצאתיו בשיכונים החדשים. 
משם התקשרתי הביתה לספר על ההתפתחות, לאבי מורי שליט"א, ומשם החל 

העניין להתגלגל וכידוע, נגמר בטוב.

שלבים מספר היו בדרך למשרת רב העיר ק. מוצקין ועוד חזון למועד. בשלב ראשון, 
היה הרב דרוקמן בתפקיד רב קהילת חב"ד בקריות, כאשר המענה של הרבי להצעה 
זו היה שזה בתנאי שיש סיכוי לקבלת המשרה מהמועצה הדתית, של קרית מוצקין. 
משום כך, נכנס הרב במקביל למשרת רב בית הכנסת יהודה וישראל בקרית מוצקין 
ורב בית הספר הממ"ד מצפה, וכך הורגל בפי תושבי קרית מוצקין כרב במקום. 
בהמשך היה צורך להאבק על קבלת משרת רב שכונה בקרית מוצקין, וזו הייתה 
המערכה הראשונה. המערכה השניה הייתה בשנת תשמ"ו כמדומני, במאבק מורכב 
וקשה, על משרת רב העיר, מאבק שהרבי מלך המשיח עודד באופן מחזק ונמרץ, 
והתערב אישית, דבר שבא לידי ביטוי בסיום המערכה, כשהרבי הפתיע ושלח מברק 
מיוחד מאוד,להכתרת הרב דרוקמן, שבענוה רבה, שילב את ההכתרה, במעמד סיום 

הרמב"ם, בבית הכנסת הגדול בקרית מוצקין, שהיה מלא עד אפס מקום.

יצויין שמכל מערכה, שמורים זכרונות רבים ומעניינים.

בכל אופן, ההכתרה הראשונה כרב אנ"ש בקריות התקיימה ביום הולדתו של הרב 
דרוקמן, בחדש אדר תשמ"ב, בבית הורי, ברחוב מוהליבר 9 בקרית שמואל, כשאבי 
מורי הרב שליט"א מוסר לו את כתב ההכתרה, והרב דרוקמן חוזר בהתרגשות מאמר 

חסידות בעל פה.
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במערכות הבאות, אני זוכר את העסקן הנמרץ והמיוחד, והאהוב על הבריות, ר' 
משה דרוקמן, מתרוצץ על אופניו, כשבידו שקית ניילון שקופה ובה צרור פתקים. 

על כל פתק, רשום היה, עם מי עליו לדבר, בעניין הבחירות לרבנות.

אציין, שלעניות דעתי, כשהרבנים הראשיים זצ"ל, הגר"א שפירא והגר"מ אליהו, 
היו ביחידות אצל הרבי בשנת תשמ"ו, והרבי מלך המשיח אמר לרב שפירא, הכהן, 
ש"כהן הוא איש חסד", היה לזה קשר לעיכוב הבחירות במערכה הקשה בבחירות 

לרב הראשי.

יש להדגיש, שבמערכות אלו נטלו חלק למיטב ידיעתי, אבי מורי הרב שליט"א, 
השליח הרב משה שמואל אוירכמן שליט"א, מורי וחמי הרב אליעזר פרלשטיין ע"ה, 
סמזכ"ל הרבנות הראשית לישראל, ואני הקטן בתוכם, בהתכתבויות ובארגון ארועים 
תורניים שבהם הופיע באופן מרכזי ועיקרי, ובראשם, הרב דרוקמן שליט"א, שזכה 

לתמיכת רבני הערים והשכונות ודייני חיפה והמחוז.

בעזרת ה' עוד יסופר...

14

הרב דרוקמן מתמנה לרב שכונה ולרב עיר
מספר ארועים מכוננים וציבוריים ציינו את הגעתו של הרב דרוקמן שליט"א מכפר 

חב"ד לקריות.

ראשית, בהשגחה פרטית, היה זה כאשר תוכנן ערב חב"ד בקריית מוצקין, אשר 
התקיים באולם התרבות שברחוב גושן. באותו ערב היה אמור לנאום נואם אורח 
חבד"י שביום האחרון נבצר ממנו להגיע. הרב דרוקמן הוזמן להגיע מכפר חב"ד כנואם 
אורח, כדי להציל את המצב. הרב דרוקמן הגיע כשהוא במיטבו, לבוש בחליפה קצרה 
מרשימה ובעניבה מהודרת, והרצה בצורה מבריקה ומרתקת, תוך שימוש בהומור 
בריא, ויד ה' הייתה עליו לשאת חן וחסד בעיני כל הציבור שגדש את האולם. ראש 
העיר המנוח מר משה גושן כיבד את המעמד בנוכחותו ובדברי ברכתו, ואף אמר 

לר' משה דרוקמן ידידו ז"ל, מדוע שבנך לא יבוא להיות רב בעירנו קריית מוצקין?

בנאומו המרתק אמר הרב דרוקמן: "עברו שנים מאז עזבתי את קריית מוצקין, והנה 
עתה מגיע אני מכפר חב"ד ורואה כי מר גושן הפך את העיר לארץ גושן"... ראש 

העיר וגם הקהל כולו אהבו את המשפט הזה...
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מכאן אכן הואץ התהליך להבאתו של הרב דרוקמן לכהן כרב אנ"ש בקריות וכרב 
בקרית מוצקין, כמסופר בגליון הקודם.

ארועים נוספים אליהם הגיע הרב דרוקמן כאורח כבוד ונואם אורח, כחלק מההכנות 
להבאתו לקרית מוצקין:

ערב חב"ד שנערך בבית הכנסת "אני מאמין" בקרית מוצקין, במהלכו הופיעו ושימחו 
"צמד השבים" והרב דרוקמן ריתק את הקהל בנאום מיוחד, כשאת שולחן הנשיאות 

מפארים ראשי הציבור שליט"א וז"ל.

ערב חב"ד מרשים במיוחד, התקיים ברוב עם ועל יד שולחנות ערוכים באולמי 
מוצקין, לרגל ט"ו בשבט. אף כאן היה שולחן נשיאות מכובד וקהל גדול, במיוחד 
מאלו שהוזמנו אישית ע"י ר' משה דרוקמן ז"ל. ראש העיר מר משה גושן ז"ל נשא 
דברי ברכה. אבי מורי שליט"א הנחה את הארוע, והרב דרוקמן שליט"א לבוש בבגדי 
שבת, ובהופעה רבנית, עדיין בכובע ”קנייטש"... נאם בצורה מרתקת ומכובדת, 

שהשאירה רושם מצויין על הציבור הגדול.

מכאן אורגנה שבת מיוחדת לביקורו של הרב דרוקמן. מודעות פורסמו בבתי הכנסת, 
והרב דרוקמן דיבר בכל בתי הכנסת בקריית מוצקין דאז, לפי לו"ז צפוף במיוחד, 
בתפילות השבת, בקידושים ובסעודה שלישית, בכל מקום לפי שפתו ועניינו, וכן... 

גם באידיש.

יודעי דבר, ששמעו את הרב מדבר בכמה מקומות במשך השבת, ציינו בהתפעלות, 
שהרב האורח לא חזר על עצמו, ובכל מקום נשא את הדברים המתאימים, ובהם הביא 
בנוסף לדברי הרבי שלנו, גם מדבריהם של גדולי ישראל מכל החוגים, בהתאם לקהל. 

בתמוז תשמ"ב עבר הרב דרוקמן לגור בקריית מוצקין.

כאשר, כעבור מספר חדשים החלו המגעים לבסס את משרת הרב דרוקמן באופן 
שיוכר כרב שכונה בקרית מוצקין, היו מטבע הדברים גם אנשים שחפצו להביא מועמד 

מחוגם, לתפקיד זה. אך סייעתא דשמיא וברכת הרבי, עמדו לנו.

בין הפעולות שעשינו אז, היו כינוסי תורה מכובדים אליהם הגיעו כל רבני האיזור. 
קרית מוצקין לא הכירה עד אז ארועים תורניים ברמה שכזו. כינוס תורה שכזה, 
קיימנו בבית הכנסת פא"י. שם הופיעה מקהלת הת"ת בניצוחו של הילד אסף חנוך 
פרומר, ובכיכובם של הילדים החסידיים דאז, תלמידי תלמוד תורה חב"ד – חיפה 
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והקריות: אייל מנדלוביץ, חיליק אוירכמן, שמוליק דונין, ועוד. )כולם כיום ממשפיעי 
ועסקני אנ"ש(. בארוע זה מסרו שיעורי תורה, רבני הסביבה, ביניהם רבה של קרית 
ים, אב"ד חיפה הרב אקסלרוד, הרב דרוקמן, ועוד, וכולם הביעו תמיכה חד משמעית 

ברב דרוקמן.

כמו כן קיימנו ארוע גדול במיוחד, בבית הכנסת המרכזי בקריית מוצקין, לרגל סיום 
הרמב"ם. בארוע זה נשאו דברים הרבנים הגאונים: הרב שאר ישוב כהן זצ"ל הרב 
הראשי וראב"ד חיפה, הרב יצחק חזן זצ"ל אז אב"ד חיפה, הרב ברוך אידלשטיין 
זצ"ל ראש ישיבת פרחי אהרן, הרב אליהו בקשי דורון שליט"א הרב הראשי וראב"ד 
חיפה, הרב שמואל גלסנר זצ"ל רבה של עין הים, הרב יוסף ישר שליט"א רב העיר 
עכו והמחוז, הרב יוסף הלוי אברקי שליט"א רב העיר קרית ים, ועוד רבנים פיארו 
את שולחן הנשיאות ביניהם אבי מורי שליט"א. ארוע זה, שאירגנתי בעזרת ידידי 
העסקן הדגול הרב יחזקאל חנונו, שעבד אז בתלמוד תורה, הונחה ביד רמה על ידי 
הרב דרוקמן שליט"א, וכל אחד מהרבנים נשא אז דברים בשבח תקנת לימוד הרמב"ם 
היומי, דברי תורה וברכה בהלכה ובאגדה, והביע תמיכה נמרצת בבחירתו הקרובה 

של הרב דרוקמן לרב העיר.

בהמשך, יצאה לאור חוברת של חידושי תורה, ובה גם נאומי הרבנים וציטוטים 
מדבריהם, בכינוס מכובד זה. אני זכיתי לערוך את החוברת, בעזרת אחי הרב משה 
זאב שליט"א, כיום בשדרות, והיא יצאה לאור והופצה על ידי בתי חב"ד הקריות 
ועכו, בניהולם של האחים הרבנים החשובים הרב נתן יצחק והרב משה שמואל 

אוירכמן שליט"א.

יצויין כי הרב שפירא זצ"ל הרב הראשי לישראל, השהה את מתן הכושר לרב עיר, 
כיוון שבתקופת כהונתו פעל להכניס לעולם הרבנות מבוגרי ישיבתו "מרכז הרב" 
שבראשה עמד. אבל, היושב במרומים סידר ש"אחות הייתה לנו בבית המלך", הוא 
מורי וחמי המנוח הרב אליעזר פרלשטיין ע"ה, שבתוקף תפקידו הבכיר ברבנות 
הראשית לישראל, לא נח ולא שקט, עד אשר נעשה מעשה הצדק והיושר, בהענקת 
תעודת הכושר לרבנות העיר, בה זכה הרב דרוקמן שליט"א ברוב גדול בבוא העת, 

לשמחת התושבים, וכל אנ"ש בקריות.

הרבה יש עוד לספר בנושא, והרב דרוקמן וזקני אנ"ש שהיו מעורבים בעניין, עוד 
יספרו כשתנוח עליהם הרוח, בעזרת השם.
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15

תולדות ת"ת חב"ד חיפה והקריות
חב"ד בקריות ובחיפה, בתחילת שנות הלמדי"ם היו מעטים. בחיפה בלטו הרה"ח 
ר' ראובן דונין והגה"ח הרב יחיאל מיכל דוברוסקין. בקרית אתא בלט הרה"ח הרב 
שלמה קופצ'יק ע"ה, ובקריות – "אחד היה אברהם" אבי מורי הרב פיזם שליט"א 
שבתשל"ג נסע לרבי מה"מ בפעם הראשונה. מכאן ואילך החלה ברכת הרבי להתגלות 

בקריות במיוחד, והחלו להתקרב לחב"ד עשרות משפחות.

בתשל"ט, לקראת שנה"ל תש"מ, התאספו אנ"ש וביקשו להקים חיידר חסידי על 
טהרת הקדש, עבור מעט הבנים, שלמדו באותה תקופה, בתלמודי תורה ובתי ספר 
באיזור. משתתפי האסיפה כתבו על כך לרבי ונענו: "מוקדם מידי". לכן לא נפתח 
עדיין "חדר" בשנה"ל תש"ם. לקראת שנה"ל תשמ"א שוב נערכה אסיפה, בבית 
הרה"ח ר' ראובן דונין ע"ה, בנוה שאנן שבחיפה. באסיפה זו הוחלט, שכיוון שמספר 
אנ"ש גדל במהלך השנה, הגיע הזמן לפתוח "חדר". כך נפתחה שנה"ל ה'תשמ"א 

עם כתת גן חובה וכן כתה א.

באסיפה זו הוחלט שהרב לייבל שלדקרויט שליט"א משלוחי הרבי לאה"ק שהגיע 
מצפת ת"ו לחיפה עירנו,ולקראת שנה"ל ה'תשמ"א סיים את תפקידו כמנהל סניף 
צעירי חב"ד בחיפה, הוא יהיה מנהל התלמוד תורה. התפתחות נוספת הייתה כתוצאה 
מכך: הרב לייבל שלדקרויט הצטרף להנהלת רשת מפעלי חב"ד בקריות, שלמיטב 
זכרוני מנתה אז שלשה אנשים: אבי מורי הרב יגאל פיזם ויד ימינו המסור הרב משה 
שמואל אוירכמן, והרב לייבל שלדקרויט היה השלישי. חלוקת העבודה הייתה כזו, 
שאבי מורי שליט"א היה יו"ר, הרב לייבל שליט"א היה המנכ"ל, והרב משה שמואל 
אוירכמן שליט"א היה המנהל. הרב לייבל לקח אחריות בעיקר על התלמוד תורה 

החדש, בעוד שהרב אוירכמן לקח אחריות בעיקר על פעילות חב"ד בקריות. 

לאחר, שעיריית חיפה העמידה לרשות הת"ת את המבנה הקטן, ברחוב ישראלי 
בן ציון 39 בקריית חיים המערבית,ולקראת סיום שליש ב' של שנה"ל ה'תשמ"א, 
הצביעו ההורים על כך שכיוון שפתיחת המוסד והקמתו, מה שכולל גיוס כספים, 
סידור רשיונות וכו', הוא תפקיד ששואב לתוכו את כל הזמן והכוחות, לכן, טענו 

ובצדק, שהגיע הזמן למנות מנהל חינוכי – רוחני.
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לתפקיד זה היו שני מועמדים, ואחד מהם הייתי אני. בהתייעצות של חברי ההנהלה, 
הגיעו למסקנה להציע לי את התפקיד. הרבנים לייבל שלדקרויט ומשה אוירכמן 
שיחיו, באו להציע לי את התפקיד. הרב לייבל הסביר לי שעיקר תפקידי הוא אכן 
לנהל ולפתח את התלמוד תורה וכתות הגנים מבחינה לימודית חינוכית ורוחנית, 
אך הכוונה היא גם להקים את בית הספר לבנות, ולהיות מנהל רשמי כאשר יתקבלו 

הרשיונות.

שאלתי את הרבי האם לקבל את ההצעה. מענה הרבי היה: "כעצת עסקני אנ"ש 
שיחיו". הפרטיזן הרה"ח ר' זושא וילימובסקי הפרטיזן, היה מוערך מאוד בקריות 
ובכלל, והיה ידוע ומפורסם שכאשר הגה"ח השליח הרב לייבל קפלן ע"ה, ראש 
שלוחי הרבי לאה"ק, שאל את הרבי עם מי יוכל להתייעץ באה"ק? ענהו הרבי: 
יתייעץ עם ר' זושא וילימובסקי, משום שהוא נעלה מפוליטיקה. ר' זושא היה נוהג 
לסעוד עם הבחורים בישיבת תו"ת בכפר חב"ד, בימי החול, וכך קרה שלפחות פעם 
ביום היה יושב בשולחננו בחדר האוכל. מכך ומביקוריו בקריות, הייתה לנו היכרות. 
ובכן, נסעתי לכפר חב"ד, נפגשתי עם ר' זושא ע"ה באחד מחדרי הכתות, סיפרתי 
לו על מענה הרבי ושאלתיו מה דעתו על ההצעה. הוא ענה לי כהרף עין. "זה בדיוק 
בשבילך. זה מה שאתה צריך." ומה לעשות עם הלימודים בישיבה, שאלתי אותו. 
ובכן תעשה כך, ענה לי: בשנה"ל ה'תשמ"א תגיע ל"חדר" יום בשבוע, ובשאר הימים 
תלמד בתות"ל מגדל העמק. ואילו בשנה"ל ה'תשמ"ב תנהל את הת"ת חמישה ימים 
בשבוע ויום אחד בשבוע, תלמד בישיבה במגדל העמק. במגדל העמק התייעצתי עם 
עסקן חסידי נוסף: הרה"ח הנעלה המשפיע הרב יוסף יצחק סגל שליט"א, שגם הוא 
המליץ לי באופן חד משמעי לקבל את ההצעה. לא נותר לי אלא להודיע לרבי על 
עצתם של עסקני אנ"ש באה"ק. מענה הרבי על כך היה: "אזכיר על הציון". אחרי 
חג הפסח ה'תשמ"א, התקבל מכתב מהרבי מה"מ, מתאריך י"א ניסן, המופנה אל 
"מנהלי מורי ותלמידי ת"ת חב"ד חיפה והקריות", בצירוף הוספה בכתי"ק: בברכה 

להצלחה בתורה ומצוות.  

16

עוד על הקמת הת"ת

אם הזכרנו את ר' זושא וילימובסקי ע"ה ה"פרטיזן" של הרבי, יצויין שפעם אחת 
הגעתי לכולל – ישיבה לחוזרים וכולל אברכים – חב"ד ליובאוויטש הקריות, ששכן אז 
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ברוב בר אילן 23, בשעת צהריים, לאחר סיום העבודה בת"ת, באותו יום, ומצאתי את 
ר' זושא נח על ספסל בחדר שני. ר' זושא כידוע היה כותב דוחו"ת לרבי, והוא התחיל 
לשאול אותי אבדלחט"א שאלות על הת"ת: כמה תלמידים יש? באיזה כיתות? מי 
המלמדים? וכו'. לבסוף שאל: "כל המלמדים חבדניקים"? "לא". עניתי. "יש מלמד 

אחד שאינו חבדניק". "טוב מאוד", נתחייך ר' זושא. "שיראו את ההבדל"... אמר.

החופש הגדול שנת תשמ"א. בחופש שימשתי כמרכז קייטנת חב"ד שהתקיימה 
בחורשת הרכבת בקריית מוצקין. המדריכים היו חברים שהבאתי מישיבת תומכי 
תמימים בכפר חב"ד, והקייטנה הייתה מוצלחת ב"ה. בשעות הערב היה מוטל עלי 
להגביר את הרישום לתלמוד תורה, שכונה אז בפי כל ה"חיידר". מספר ילדי אנ"ש 
היה מועט ביותר, והיה צורך לעבות את מספרי התלמידים בכתות. ה' היה בעזרנו 

גם בעניין זה. 

ומעשה שהיה כך היה. תלמוד תורה קטן וותיק היה בקריית אתא, שהיה שייך 
לחינוך העצמאי. בדיוק בקייץ זה הוא נסגר. הייתה מורה חרדית אחת שלימדה שם, 
דומני שבכיתה א', והיא יצרה קשר עם הנהלת התלמוד תורה, במטרה לרשום את 
תלמידיה לחב"ד, וכך בהמשך, התחלנו להסיע תלמידים מקריית אתא. סוכם שנצא 
לביקורי בית במשך שני ערבים, ונשכנע בעזרתה את ההורים. הרב יואל מעודה, אז 
מדריך בקייטנה, וכיום בכפר חב"ד, נהג בסוסיתא הצהובה של הרב משה אוירכמן, 
הסיע אותנו והתלווה אלינו לביקורי הבית, וכך רשמנו שמונה תלמידים, לכתות א' 

וב' בתלמוד תורה. ביניהם משפחות הרוש, סיסו, סעדון ועוד.

משבר כספי ראשון

נחזור לשנת תשמ"ב. אציין מקרה מסויים בו התחלתי להבין שנושא הניהול הוא 
תפקיד מורכב ולא צפוי. בשנות ההקמה של הת"ת, היה צורך להשתתף במימון הסעות 
התלמידים במידה רבה. מטבע הדברים, בשל העובדה שהת"ת שכן בקריית חיים 
המערבית, שכונה שאף תלמיד לא גר בה, מלבד משפחת סיידוף, הרי שכמעט כל 
התלמידים ממש, הגיעו אך ורק בהסעות. כיוון שרבים מהם לא היו מסוגלים לשלם 
את מלוא הסכום, ובהביא בחשבון שמוסדות מתחרים היו מסיעים את התלמידים 
במחירים זולים בהרבה, עקב סבסוד שזכו לו באותם שנים, הרי שלא היו לנו ברירות 
רבות, ועול כספי זה נפל על כתפיו הצעירות של שליח הרבי הרב לייבל שלדקרויט, 
אשר שימש כמנהל הגשמי והכללי של התלמוד תורה. היינו עובדים אז עם חברת 



88

תפארת יגאל

"מטיילי עירון". הם קיבלו מקדמות, אך החובות נצברו, וגדלו. הרב לייבל שלדקרויט 
נסע לחו"ל כדי לגייס כסף... ואז הגיע איום חד משמעי וסופי: אם לא תשלמו לפחות 

מקדמה מכובדת נוספת על חשבון החוב, נפסיק לכם את ההסעות.

איש צעיר מוכשר ופעיל היה בקרית מוצקין, ושמו הרב חיים מנדלוביץ'. הוא 
התקרב אז לחב"ד, סייע לרבנים אוירכמן בנושאים כספיים, ולו בן בשם אייל שלמד 
בכתה א' בבית הספר הממ"ד "מצפה" – בקריית מוצקין. הוריו של אייל שאלו את 
הרבי האם לרשום את אייל לתלמוד תורה חב"ד, או שימשיך ללמוד במצפה. הרבי 
ענה: "כעצת ההנהלה". ביררו ההורים, את מי בדיוק הם אמורים לשאול, והסבירו 
להם שהם צריכים לשאול את המנהל החינוכי הצעיר כבן העשרים, הת' יוסף פיזם. 

נשאלתי ועניתי: הילד צריך ללמוד בחב"ד. וכך היה.

 באותה שנה הייתי מוסר שיעורי תניא לגברים בבית משפחת מנדלוביץ בקרית 
מוצקין, והרבי ענה על דוחו"ת השיעורים ששלח ר' חיים, במכתבי עידוד מחזקים 
ומשמחים במיטב הברכות. סיפרתי לר' חיים על הבעיה הכספית המאיימת שנוצרה. 
הוא שעבד אז ב"אלסינט", אמר לי: אקח יומיים חופש מהעבודה. תבוא איתי, ונסע 
ביחד לכפר חב"ד, ונאסוף כסף כדי שלא יקרה משבר בתלמוד תורה. אכן כך עשינו, 
וההצלחה האירה לנו פנים. נוכחנו אז לדעת עד כמה חסידי הרבי מכבדים את שלוחי 
הרבי. נקשנו בדלתות, הצגנו בכל בית את הבעיה, המאיימת על הפסקת ההסעות 
מה שיכול להביא למשבר בת"ת החדש. הסברנו לאנשים שהמנהל הכללי בחו"ל 
לגיוס הכסף, ואנו, נציג ההורים שלקח חופש מהעבודה, ואני המנהל הרוחני, שאין 
זה תפקידי עושים זאת כדי להציל את הת"ת. לא היה אדם אחד שלא תרם בלב ונפש 

חפצה במאור פנים, בעין טובה ובנפש חפצה.

עברה שנה של שליחות בחינוך, ועתה היה עלי להחליט מה לגבי שנת תשמ"ג. 
עוד לא הייתי מסודר עם הצבא, לא ידעתי האם משרד החינוך יקבל בחור בן עשרים 
ואחד לתפקיד מנהל רשמי, ועוד לבטים. שלחתי לרבי מכתב בנושא, והנה באחד 
מימי תמוז, מצאתי בתיבת הדואר מכתב מהרבי. בידיים רועדות מהתרגשות, מצאתי 
שהרבי חתך חלק זה ממכתבי בו שאלתי "האם להמשיך בשנה"ל הבאה בחדר חב"ד 
בקריות )אפילו אם הדבר מסודר מבחינת הצבא, משרד החינוך וכו'(". הרבי מה"מ 
מחק את המילה "האם" בחץ, ומתח קו בעט מתחת המילים "להמשיך בשנה"ל". 
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חלק זה צירף הרבי למכתב מתאריך ב' תמוז תשמ"ב. ומכוחו של הרבי הסתדרו כל 
העניינים מאז ולתמיד ב"ה.

הערות בשולי הכתבה: יש לציין שהמסמך המתאר שתלמוד תורה בקרית שמואל 
עם 57 תלמידים הוא מע"א המוסדות שהוקמו בשנת ה'תשל"ב, אינו המוסד "ת"ת 
חב"ד חיפה והקריות", שלימים נקרא "ת"ת חב"ד צבאות מנחם". מדובר כפי שכתבתי 
בגליונות קודמים על מסגרת של "תלמוד תורה לשעות אחר הצהריים, במסגרת של 
שיעורי תורה, שנכללה גם במסגרת חדרי תורה אור באה"ק. מסגרת זו נוהלה באופן 
גשמי וחינוכי, תוך גיוס מלמדים מתאימים, ומקומות לימוד בבתי הכנסת הרומנים, 
רשב"י היכל שלמה ועוד, על ידי אבי הרב שליט"א. על מסגרת זו שאל את הרבי 
ביחידות איזה שם לקרוא למוסד זה, ונענה: "לא משנה השם. מה שחשוב הוא שהרבי 

מורי וחמי יהיה הבעל הבית". 

הערה נוספת: עוד לפני הקמת תלמוד תורה כמוסד לכתות א' ומעלה, הקים הרב 
משה אוירכמן שליט"א כיתת גן חדר בקרית ים בה לימד הרה"ת ר' שמואל קהניאל, 
אז כבחור. לגבי ההצעה למנות את הרב לייבל שלדקרויט בשלהי שנת תש"מ למנהל 

התלמוד תורה, ענה הרבי:" באם אין בזה השגת גבול כלל".

השגחה פרטית מופלאה

 גן הילדים ברחוב נפתלי 1 בקרית ים, בו נפתח החדר, ולאחריו גן הבנות, ולמספר 
שנים ביכנ"ס חב"ד, הוא בדיוק המקום שכעבור עשרים וחמש שנה נפתחה בו ישיבת 
תומכי תמימים חב"ד בקריות! ) כשאז היה המקום לבית כנסת גדול ומכובד לעדת 
הטוניסאים, ואירחו את לימודי הישיבה, בהשתדלותו של הרב יצחק חניה שליט"א, 
שנענה לבקשת אבי מורי ראש הישיבה שליט"א( דהיינו שמקום זה היה מיוסד מתחילת 

תולדתו, לייסד בו חינוך חב"ד על טהרת הקדש! ומופלא הדבר.

ביקורי רבנים ואדמו"רים בתלמוד תורה.

אציין שמות מספר רבנים ואדמורי"ם שהזמנתי אותם לתלמוד תורה, לבקר ולבחון 
או לשאת דברים, בכינוסי התלמידים וההורים. ומהם: הגאון המקובל הרב מרדכי 
אליהו זצ"ל הראשון לציון. הגאון הגדול הרב רוזנטל זצ"ל אב"ד חיפה וראש ישיבת 
הגר"א. כ"ק האדמו"ר ממאקווע שליט"א, כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף ק. אתא – 

ירושלים זצ"ל. כ"ק האדמו"ר מקאליב שליט"א, ועוד.
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ואתחיל קצת לספר. ביקורים אלו התקיימו במהלך אמצע שנות הממי"ם, ותרמו 
רבות הן לצביונו הפנימי של הת"ת, והן למעמדו בעיני ההורים והקהילה הרחבה. 
חמי המנוח הרה"ח הרה"ת הרב אליעזר פרלשטיין ע"ה היה תלמיד חכם מובהק 
ובעל כשרונות ארגון וניווט בלתי רגילים. הוא כיהן בתפקיד סגן מזכ"ל הרבנות 
הראשית לישראל, ושימש כיו"ר ועדות רבות וחשובות ברבנות הראשית לישראל. 
ובכן ביקשתי שיארגן ביקור של הראשון לציון החדש הגר"מ אליהו, וטענתי שזה 
ישפיע לטובה על מעמדו של התלמוד תורה, ולכן ביקור זה הינו חשוב. חמי המנוח, 
דיבר עם הגר"מ אליהו עימו היה בקשרים הדוקים, והרב זצ"ל הביע את הסכמתו. 

הסיכום היה שאשלח עבור הרב תכנית סדר יום. התכנית ששלחתי כללה: מעמד 
קבלת פנים ע"י התלמידים וההורים, ונציגי מועדון צ'ארנה, בו שכן התלמוד תורה. 
בכנס זה יינשאו מספר דברי ברכה. משם יעבור הרב לכיתה שבקומת הקרקע, בה 
יבחן את התלמידים של הכיתה הגבוהה בגמרא הנלמדת. משם יצעדו הכל, לאולם 
בית היינה הסמוך שם יתקיים טקס הענקת מלגות לתלמידים מצטיינים, בהשתתפות 
הורי מורי ותלמידי חב"ד, ורבנים נוספים. ליד כבוד הגר"מ אליהו זצ"ל, ישבו הרב 
דרוקמן שליט"א, שהיה אז רב שכונה בקרית מוצקין, ורב קהילת חב"ד בקריות, אבי 
מורי הרב יגאל פיזם שליט"א שהיה אז משפיע אנ"ש בקריות וראש הישיבה לחוזרים 
וכולל אברכים בקריות, השליח החשוב והצעיר הרב לייבל שלדקרויט משלוחי הרבי 
לאה"ק ומנכ"ל מוסדות החינוך, ועוד. הארוע היה מרגש במיוחד, בזכות האורח הדגול. 
היה זה אחד מביקוריו הראשונים של הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגר"מ 
אליהו זצ"ל, במקום חבד"י. הביקור היה מוצלח ביותר, התלמידים התנהגו למופת, 

והייתה לכולם תחושת התעלות והתרגשות. 

הרב אליהו ציין לשבח את ידיעות התלמידים אליהם נחשף, וציין זאת גם במכתב 
נלהב כשנתבקש לבוא בקריאה לעזרת ה' בגיבורים, ובמכתבו זה ציין את התפעלותו 
מידיעות התלמידים. היה לביקור זה גם משמעות, לגבי הצלחת המאבק למען ימונה 
הרה"ג הרה"ח הרב דרוקמן שליט"א לרב העיר קרית מוצקין. מאבק שהיה אז בעיצומו, 

כשהרבי מעודד את הרב דרוקמן, לא לסגת.

לאחר הארוע המרגש, שבסיומו ספגתי נשיקה חסידית מהמנכ"ל הנרגש הרב לייבל 
שלדקרויט, דיווח הוא לרבי על הביקור החשוב והמוצלח של כבוד הרב הראשי 

לישראל.
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מזכירו של הרבי, הרה"ח הרה"ת הרב לייבל גרונר התקשר להרב לייבל שלדקרויט 
והעיר לו שבוודאי תוודאגו שביקור זה יסוקר בעיתונות. על אף שהרב גרונר לא 
אמר זאת בשם הרבי, תחושתו של הרב לייבל שלדקרויט עד היום הינה, שזו הייתה 
הוראה של הרבי לפרסם זאת. אכן השתדלנו בדבר, והביקור נסקר בליווי תמונות, 

בכמה עיתונים.

17

 ביקור הגאון המקובל הגר"מ אליהו זצ"ל בת"ת
מזוית עינו של ילד מכיתה ו'

בהמשך לנכתב בשבוע שעבר, בענין ביקורו החשוב של הגר"מ אליהו בתלמוד 
תורה בשנת תשמ"ו, מצא התלמיד ישרא"ל פרומר מכיתה ו' את כתב ידו של אביו 
הרב אסף חנוך פרומר, בו הוא כותב כתבה בשנת תשמ"ו, בעלון התלמידים, תחת 
הכותרת ביקור הראשון לציון: )שימו לב לתיאור הקולח של תלמיד בכתה ו', בלי 

עיין הרע.( 

יום שלישי. השעה כבר 4.30. כולם כבר מגיעים. כולם כבר מחכים בקוצר רוח 
לבואו של כבוד הרב. ילדי הגנים וכתות א' ב' שרויים עתה בעיצומו של כנס צבאות 
ה' מרשים, המנוהל בהצלחה רבה עלי ידי המורה חזי חנונו. קול כזה של תינוקות של 
בית רבן שבקע מהרמקולים האדירים, כבר לא הדהד מזה זמן רב בקרית חיים. כתות ג 
–ו מחכות בכניסה לרב. 4.40. המתח גובר. השניות עוברות כנצח... ב4.50 מתקבלת 
הודעה שהרב מגיע ומפי הילדים פורצת שירה אדירה "שאו שערים ראשיכם". הרב 

נכנס לחצר בהליכה איטית, מתחת לשלט ברוך הבא בשם ה'. 

ליד המדרגות שבסוף שביל הכניסה, נותנים לו יעקב סיידוף ויהודה בן עמי, תשורה 
– תניא קרית חיים. בשניות שהרב מתעכב ליד המדרגות, ממהרים התלמידים לתפוס 
את מקומותיהם במגרש הכדורסל, מפנים את הרב לעבר שולחן הנשיאות. הוא 
מתיישב, והרב שילדקרויט מנהל מוסדות חב"ד בחיפה והסביבה, מכובד לשאת 
את דברו. לאחר מילים ספורות הוא מעביר את רשות הדיבור לכבוד הרב הראשי 
לישראל. הרב פותח בדברים חמים, כששני המילים הראשונות שלו הם "הופתעתי 
לטובה". הוא שוזר בדבריו גם דבר תורה קצר מדברי חז"ל על הפרשה. לאחר מכן 
נותנים מר גיורא פישר סגן ראש העיר חיפה ויו"ר ועד קרית חיים, וכן מר עובדיה 
רהב ראש מחלקת המועדונים, את ברכותיהם. ילדי הגנים והבנות מתפזרות להסעות.
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הרב מתפלל מנחה במנין מצומצם בכתה ג, ולאחר מכן נכנס כבוד הרב לכתה ו' 
לבחון את כתות ה-ו בגמרא. הרב נהנה מאוד ובפרט מהתלמיד אריאל שבח מכתה 
ו' שענה יפה על שאלה שנשאלה על חומר שלא נלמד. הבחינה הקצרה מסתיימת. 
הרב מברך את התלמידים, ופנים מבית צ'ארנה, מקום משכנו של הת"ת, לאולם 

בית היינה הסמוך, לטקס חלוקת המלגות.

שם, לאחר שיר שמח ודבר ברכה המשולב בדבר תורה מכבוד הרב הראשי, בו 
העריף שבחים רבים על הרבי שליט"א, חולקו מילגות בנות חמישים דולר כל אחת, 
לעשרה תלמידים מצטיינים, זוכים מאושרים מכתות ג – ו. כמובן שכל אחד ממקבלי 

המלגות זוכה לברכתו של הרב...

טקס חלוקת המלגות, על שם צבי ליברמן, על די זאב ליברמן, תם ונשלם.

כבוד הרב יוצא מהאולם לקול שירת "כי בשמחה תצאו". אנשים טועמים מעט כיבוד 
קל, ומתקהלים בברכות סביב מקבלי המלגות. השעה היא 6.15 ונגמר הטקס עד תום.

)הגיש את החדשות: אייל מנדלוביץ. ערכו והכינו לדפוס: יחיאל ברוך אוירכמן, 
יהודה בן עמי ואסף חנוך פרומר, כתה ו' תשמ"ו(

ביקורו של כ"ק האדמו"ר מקאליב שליט"א
באחת משנות הממי"ם, ביקר הרבי מקאליב בקרית שמואל והתאכסן בביתו של 
יו"ר ועד הקריה ר' דב פרומר ע"ה, ושם גם קיבל קהל. בקשנו מהרה"ח ר' שמואל 
פרומר שיסדיר ביקור של הרבי מקאליב בת"ת. רבי שמואל דיבר עם אביו ע"ה 
שהזמין את הרבי מקאליב, לבקר בת"ת בו לומדים נכדיו. סוכם שאני כמנהל הת"ת, 
אגיע להזמינו. כך עשיתי, והביקור נקבע למחרת היום. הרבי מקאליב, הגיע לת"ת 
והתקבל בשירה. הרב לייבל שלדקרויט העניק לו מתנה: ליקוטי תורה שיצא לאור 
במהדורה חדשה ומהודרת. לא אשכח את המפגש השמח של עיניהם הזורחות של 
האדמו"ר, ושליח הרבי הרב שלדקרויט, מבט תאום של אנשים בעלי חוש אדיר 

בעסקנות, ובחכמת חיים.

הרבי מקאליב, עם קול הזמיר שלו ומראהו הייחודי נשא דברי התעוררות, ולימד 
את התלמידים לשיר ניגון עם לחן מקורי שלו, על המילים "שמחתי באומרים לי בית 
ה' נלך". התלמידים למדו את הניגון במהירות, ושרו אותו ברגש ובשמחה. הכינוס 
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התקיים באולם בית צ'ארנה, ברוב בית אלפא 1, והותיר רושם חזק על התלמידים, 
שליוו את האדמו"ר למכוניתו מתוך שירה.

18

ביקורו של האדמו"ר הרה"צ צבי הירש רוזנבוים 
מקרעטשניף זצ"ל בת"ת בתש"נ

בשנת תש"ן, ביקר האדמו"ר מקרעטשניף – ק.אתא – ירושלים, בקריות. הוא התארח 
למספר ימים אצל הרה"ג הרה"ח הרב דוד מאיר דרוקמן שליט"א בקרית מוצקין רב 
העיר ורב אנ"ש דהקריות, קיבל קהל, התפלל בבתי הכנסת בקרית מוצקין, ובמוצאי 
שבת קדש, התקיימה מלוה מלכה חגיגית – דינר, בבית הכנסת "אני מאמין" בקרית 
מוצקין. הרב דרוקמן ביקשני להיות המנחה בדינר זה, ואכן התקיים בהצלחה. בקשר 
עם זה, ביקשתי מהרב דרוקמן שליט"א שיזמין את האדמו"ר מקרעטשניף לבוא לבקר 
בת"ת ולשאת דברי קדש בפני התלמידים. האדמו"ר הסכים, וכעבור יומיים הגיע 
לת"ת, והתקבל באולם הת"ת, אז בבית צ'ארנה, רחוב בית אלפא 1 בקרית חים 
המערבית, בכבוד ובדרך ארץ. כשהתיישב האדמו"ר האורח ליד שולחן הכבוד, שאל 
את הרב דרוקמן באיזו שפה לדבר? עברית או אידיש. אבל הוא עצמו ענה תוך כדי 
דיבור, הרי הרבי מדבר את שיחותיו הקדושות באידיש, ומתרגמים אותם לתלמידים. 

אף כאן, כך אמר, אדבר באידיש, והרב דרוקמן יתרגם ללשון הקדש, וכך היה.

כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף זצ"ל דיבר דברי התעוררות מעומק הלב, הרב דרוקמן 
תירגם זאת, ונקודת הדברים הייתה:

"ידוע, מה שנהגו יהודים בחוץ לארץ, שכשהיה מגיע הקיסר לבקר בעיר היו היהודים 
יוצאים לקבל את פניו עם ספרי התורה. בוודאי, שכאשר יבוא משיח צדקנו יצאו כל 
בני ישראל לקבל את פניו, וכל יהודי יחפש להשיג ספר תורה, כדי להחזיק בידיו 
בעת קבלת פני משיח צדקנו. אולם, ברור שישנם יהודים רבים יותר ממה שישנם 
ספרי תורה... ואם כך, מה יעשו אותם יהודים שלא יהיה להם ספר תורה לקבל עימו 
את פני משיח צדקנו? אלא שהם יקחו את כל אחד ואחד מילדי החיידר, בפיאותיו, 
ויחזיקו בו בתור ספר תורה חי לקבלת פני משיח! מך מובן, איך כל ילד בת"ת, כשהוא 
מודע לכך, שהוא ישמש כספר תורה, לקבלת פני משיח צדקנו, אזי ברור איך יהיה 

לימוד התורה שלו, התפילה שלו, היראת שמיים שלו..." עד כאן תוכן הדברים.
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הצוות והתלמידים ליוו את הרב הצדיק מקרעטשניף זצ"ל, בשירת "כי בשמחה 
תצאו" למכונית שבה נסע. גם הרב דרוקמן התלווה לרכב זה. והנה, העירו התלמידים 
את עיני לכך, שהאדמו"ר בוכה ברכב בדמעות שליש, בהתרגשות. שאלתי את הרב 
דרוקמן, מה היה שם, ברכב? והרב דרוקמן שליט"א סיפר: הרבי מקרעטשניף בכה 
ואמר: מספרים לי שרוב הילדים בחיידר זה הם ילדים של בעלי תשובה. וכל זה קורה 
כאן בקריית חיים. אבל הרבי מליובאוויטש פועל בכל העולם, ואם כן בכל העולם 
ישנם ריבוי בעלי תשובה, מכוחו של הרבי, ואם כך, איך זה שמשיח עדיין לא בא?! 

אמר בדמעות של כיסופים לגאולה.

באיסרו חג השבועות, באותה שנה, היה ה"אפשערניש", של בנינו הרה"ת ר' מנדי 
פיזם, בן השלוש. בו ביום החל לקבל מחלה נדירה יחסית שנקראת "קוואסאקי" 
שבדרך כלל גורמת סיבוכים לאחריה. ביקשנו את ברכת הרבי בטלפון למזכירות, 
ותוך מספר ימים, הבריא הילד. לא אשכח את מראהו של מנהל מחלקת הילדים 
בבית הרפואה רמב"ם, אומר לי ולרעייתי: "תנו לי לעכל את זה שהוא יצא מזה ממש 
בלי שום רושם. תשאירו אותו עוד שלושה ימים"... לאחר מכן, הוא שוחרר הביתה, 
אבל היינו מוזמנים איתו לסדרת בדיקות מעקב במשך שנה, לוודא שאכן לא נוצר 

שום סיבוך.

והנה, לקראת חג השבועות, השתדל הבה"ח מאיר אבוביץ' , חסיד גור שהיה עושה 
מילויי מקום בתלמוד תורה, לסדר הוצאה לאור של בטאון התלמידים "בחדר", 
במהדורה חגיגית וגדולה יותר. ביקשתי מהרב ישראל דוד חבר הנהלת זמי"ר, להדפיס 

את החוברות אצלם ועל חשבונם, והחוברת נדפסה בחסות זמי"ר.

עתה שלחתי לרבי מלך המשיח, מכתב בקשת ברכה, לבננו מנחם מענדל, שגם 
בעתיד לא יהיו אצלו שום סיבוכים. כדי לא להיות רק "חסיד של צרות", צרפתי את 
הבטאון "בחדר". וזו התשובה המרגשת אותה זכיתי לקבל במכתב מהרבי שלנו: 
"הבטאון ב"בחדר" נתקבל ות"ח ת"ח. )ותשואות חן תשואות חן(. מילים אלו הן בכתב 
יד קדשו של הרבי. בהמשך מכתב ברכה לאפשערניש, וליד חתימת יד קדשו הוסיף 
הרבי בכתב יד קדשו: ולבשו"ט תכה"י.)ולבשורות טובות תמיד כל הימים.( למותר 
לציין שכל הבדיקות לאורך השנה היו טובות ולא נשאר שום רושם וזכר ממחלה זו.

נרעשתי מהסגנון ומהקירוב, אך לא הבנתי מה מצא הרבי שליט"א בבטאון זה 
יותר משאר עניינים שזכיתי לשלוח.
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ובכן דפדפתי בבטאון התלמידים, ומצאתי בו כתבה של התלמיד חננאל יהושע 
פיזם, המתאר את ביקורו של הרבי מקרעטשניף, ואת דבריו הנרגשים אודות ביאת 
משיח, בזכות פעולותיו הקדושות של הרבי... ומשער הנני שבזה מצאנו חן בפני 

רבינו משיחינו.

19

ביקור האדמו"ר ממאקווא שליט"א בתלמוד תורה 
הסב נחת רוח לרבי

בחדש אדר תשמ"ה, התכבדנו להזמין את הרה"צ הרב שמעון למברגר האדמו"ר 
ממאקווא – קרית אתא שליט"א, לבקר ולבחון בתלמוד תורה. הוא הגיע מלווה בהרב 
אברהם שמואל בוקיעט, משלוחי הרבי לארץ הקדש, שגר ופעל אז בקרית אתא, 

וכיום מכהן כמשפיע בכפר חב"ד ומחבר ספרים.

האדמו"ר ממאקווא הגיע לתלמוד תורה ובחן כיתות במשנה, וחזר בפניהם מתורת 
הרבי, ומיוזמתו כתב לרבי מה"מ מכתב שבו הוא מפרט דין וחשבון מביקורו זה, מכתב 

שזכה למענה מהרבי וכדלקמן.

במכתב קודש הנושא את התאריך יום ה' לסדר ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, 
תשמ"ה לפרט קטן, כותב האדמו"ר ממאקווא:

למעלת כבוד קדושת אדמו"ר הגאון הקדוש עטרת תפארת ישראל, רבן של כל בני 
הגולה מליובאוויטש שליט"א

הגם שלא נהיג גבן לשלמא זעירא לגברא רבא, אמנם חז"ל הורו אזל לקרתא וכו', 
על כן באתי בשורות אלו,

בימי הנזכרים והנעשים, זכרון לטובה, נזדמן לי בהיותנו שכן וקרוב בסביבה זו 
לפני ימי הפורים העברו עלינו לטובה, לבקר ולבחון את תלמידי תינוקות של בית 
רבן של חב"ד שבקרית חיים, ביום י"ב אדר, לבחון משניות מסכתות פסחים וחגיגה, 

כיתות ד' וה',

והי'ה התפעלות לראות ילדים צעירים יודעים בטיב לענות על שאלות במסכתות 
אלו, וכל שכן שכשנוגע לענייני קרבנות, וגם ידעו לקשר קשרי הזמן השייכות פסחים 

לפורים, וכל המשמעות מענייני ניסן וי"ג אדר וכן שקלא וטרי'ה,
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ובהיותנו זה כמה שנים לטובה בסביבה זו עיר קצה עירנו, מוכרחנו להודיע לכבוד 
קדושת מרנא שליט"א קושט הדברים, מי פילל ומי מילל שבשכונה כזו כקרית חיים 
עוד ישמע קול הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, בתורה ובתפילה הקדושה, וודאי 
אלו האברכים שעוסקים בכגון דא במסירות נפש, מצוה גדולה יחשב להם, והבורא 
כל עלמין ישלם להם גמולם הטוב וכפעלם, וכל שכן לחנך צעירי צאן לתורה, וכן יש 
להתרגש ממסירות המחנכים והמנהלים ללימוד ולחנך למדות טובות בין החברים, 
שהיא עיקר גדול בדורנו הלזו השם ירחם, והווי כעין קידוש שם שמים ברבים, וכל 

שכן בסביבה כזו.

ולהזדמנות זו מסרתי לצעירי הצאן שיחות קדש שזכינו לשמוע בעצמי בההתוועדויות 
משנה העברה עלינו לטובה, שהייתי בעזרת ה' נוכח, וכן משנת תש"ל השיחה בקשר 
לתענית אסתר, וכן משנת תשכ"ז. נקוה בעזרת השם שיהיה השפעה לטובה ולשון 

חכמים מרפא.

ומתוך הרגשת שמחה של מצוה להיות שותף וחלק במצוה של הרבצת תורה, 
מצאתי מקום לרשום בכתב יושר דברי אמת למען הרחבת גבולות הקדושה ותורת ה'.

החותם בחרדת הקדש ולזכות לזכרון טובה

שמעון בן שרה לאה

עד כאן לשון מכתבו של הרה"צ ממאקווא שליט"א.

וסיפר לי מנכ"ל מוסדות חינוך חב"ד – חיפה והקריות הרב לייבל שלדקרויט 
שליט"א, ששמחה גדולה שמח האדמו"ר ממאקווא כאשר קיבל את מכתב קדשו של 
הרבי בו מוסיף הרבי בכתב יד קדשו, על גבי מכתב אישור קבלת המכתב ותוספת 

ברכה:

"תשואות חן על הבשורות טובות בענייני תינוקות של בית רבן".

ביקור זה התקיים בהיות התלמוד תורה שוכן בקומת המקלט התת קרקעי של "בית 
צ'רנה", רח' בית אלפא 1 בקריית חיים המערבית, בו למדנו כעשרים שנה. מסתבר 
שלמרות התנאים הלא קלים הצליחו התלמידים להצטיין בלימודיהם ולגרום נחת 

רוח לרבי מה"מ.



97

םיפורים ומאמרים

20

כ"ב שבט תשמ"ח בקריות, יום הסתלקות הרבנית זי"ע
בכ"ב שבט ה'תשמ"ח הסתלקה הרבנית חיה מושקא ע"ה זי"ע, אשת כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א.הסתלקותה הייתה בפתאומיות, והבשורה הקשה הגיעה כרעם 
ביום בהיר. כמה מעסקני אנ"ש המקושרים, שמקום עבודתם לא מנע זאת, עלו מיד על 
טיסות לרבי כדי להגיע ולנחם את הרבי, מחזה שהיה צובט את הלב ונוגע ללב ביותר.

בקריות, עוד באותו יום קיימתי שיעור במשניות לעילוי נשמת הרבנית, בביתנו , 
והשתתפו בו רבות מנשות חב"ד, בתוכן גם העסוקות ביותר שמיעטו להגיע לשיעורים 
ומסיבות ראש חדש, אך הגיעו בצער ובהתרגשות לכבד את הרבי והרבנית. בתחילת 
ימי השבעה הגיעה אלינו תשובה של "תשואות חן ואזכיר עה"צ" במענה על הדו"ח 

על קיום שיעור משניות זה לעילוי נשמת הרבנית.

במלאות שלושים להסתלקות הרבנית זי"ע קיימנו בקריות מספר אירועים חשובים: 

קיימנו כינוס של כל תלמידי מוסדות חינוך חב"ד חיפה והקריות – התלמידים 
והתלמידות, עם הפרדה. הכינוס התקיים באולם הספורט של בית הספר נתיבים 
בקרית חיים המערבית. את הכינוס,יזם הרב לייבל שלדקרויט שליח הרבי וכיבדו 
בנוכחותם )על פי הזיכרון(, הרב דרוקמן שליט"א, ר' אברהם אנקונה שי' ורר מנשה 
קורן ע"ה שכיהן בתפקיד מנהל אגף החינוך בעירית חיפה, ועוד. בכינוס זה נאמרו 
פרקי ופסוקי תהילים על פי אותיות שמה הקדוש של הרבנית, זאת בנוסף לי"ב 
הפסוקים וכו' כבכל כינוסי צבאות ה'. הייתה לי הזכות להנחות כנס חשוב זה בו 
נקבע ברבים שם בית הספר לבנות בשם "בית חיה" על שם הרבנית, דבר שושר 

רשמית על ידי העיריה ומשרד החינוך.

בנוסף לכך קיימנו בהשתתפות כל מוסדות ובתי חב"ד בקריות, כינוסים איזוריים 
שנערכו ביום ה"שלושים" בערב, אליהם הוזמנו כל אנ"ש בחיפה והצפון והם התקיימו 
ברוב עם ביותר, ועם החלטות טובות ומועילות בהשתתפות רבני משפיעי ועסקני חב"ד 
באיזור כולו. הכינוס למבוגרים התקיים ב"אולמי מוצקין" ברחוב כצנלסון בקריית 
מוצקין, ליד שולחנות ערוכים במתכונת של התוועדות חסידית פעילה, בעוד שבבית 
הכנסת "יהודה וישראל" הסמוך, קיימנו כינוס לילדי צבאות ה', ברוב עם. גם כינוס 

תשב"ר זה הייתה לי הזכות להנחות ולנהל.
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הרבי מלך המשיח הורה שבכל מקום בו יקימו מוסדות לעילוי נשמת הרבנית חיה 
מושקא ע"ה, או שיחליטו לקרוא למוסד קיים בשם הרבנית, יהיה זה באישורו של  

הרב החב"די המקומי.

הנהלת הישיבה לחוזרים וכולל אברכים – חב"ד ליובאוויטש הקריות, שהייתה אז 
בתקופת פריחה, בראשות אבי מורי הרב יגאל פיזם שליט"א, החליטה אז פה אחד 
לקרוא את ה"כולל" בשם הרבנית. חשבו על מספר רעיונות. השם שנבחר, הוצע 
על ידי הרב דרוקמן שליט"א, והוא השם המפורסם "נפש חיה". לימים, התברר, כי 
מפורש בספר "תורת נתן" שצוטט בספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה, ש"נפש 
חיה" -  עולה בגימטריא: "מלך המשיח". ואכן כן, המקום ידוע בדבקותו ברבי כמלך 
המשיח, שהוא ודבריו חיים וקיימים לעד, והוא מוליכינו קוממיות לארצנו תיכף 

ומי"ד ממ"ש.

בהמשך נקרא גם פעוטון נפש חיה בשם זה. הרה"ת יוסי שכטר הראה לרבי אלבום 
מילדי הגן, ואמר שזה ילדים מהגן על שם הרבנית, והרבי ברכם שיגדלו חסידים יראי 

שמיים ולומדים. )יש וידאו ממעמד מרגש זה(. 

הכולל נמצא בספר השלוחים בחלק של שלוחי הרבי בשדה החינוך, ובמשך אותם 
שנים שהרבי שלח מענקים כספיים, למוסדות חב"ד הרשמיים, שלח הרבי מענקים 

הן לכולל והן לפעוטון.

21

מתשובות ומענות הרבי לעסקנות החבדי"ת בקריות
ההיפך מפתיחה

במשך שנים הייתה תחרות מסויימת בין ביה"ס הדתי ע"ש לוינסון בקרית ים לישיבה 
התיכונית "פרחי אהרן" בקרית שמואל. תחרות בה ניצחה ישיבת בני עקיבא "פרחי 
אהרן" ללא קרב. המשמעות הייתה שהבנים המוכשרים והדתיים יותר מקרית ים 
נרשמו ללמוד ב"פרחי אהרן", והתלמידות הדתיות והמוכשרות יותר נרשמו לאולפנה 

"סגולה" בקרית מוצקין. 

המצב היה שהפחות דתיים והפחות מוכשרים נרשמו לתיכון ע"ש לוינסון. )להלן: 
תד"ל(. אבי מורי הרב שליט"א היה קרוב מאוד למנהל תד"ל הדגול מר צבי אנגר, 
בין השאר, עד כדי כך, שהיה מתייעץ עימו בעניין כתיבת כל ברכותיו, נאומיו, דברי 
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התורה שלו וכו' מתוך אימון מוחלט. הוא הגה רעיון שמר אנגר הסכים לו בחפץ לב, 
כדי לשנות את המשוואה. הוא השיג הסכמה ברורה של מר אנגר ז"ל להפריד בין 
הבנים והבנות לשני אגפים נפרדים. לבנות את מסגרת הבנים בתור ישיבה תיכונית, 
ואת מסגרת הבנות בתור אולפנה לבנות, ולסדר את צוות ההוראה בשתי המסגרות, 
כך שהרמי"ם לבנים והמחנכות לבנות יהיו אנשי חב"ד שאבי שליט"א יביא. רק 
הניהול יישאר בידיו האמונות של מר אנגר , שהיה איש מינהל למופת. מה שנשאר 

היה לבקש את עצת ברכת והסכמת הרבי לתכנית  זו. 

  בנוסף בצורה זו היו מתפנים במקום מספר חדרים כדי לפתוח בהם את ה"חדר", 
עבור ילדי אנ"ש. )כיון שהיה קשה אז להשיג מקום, בו לפתוח את ה"חדר".(

מענה הרבי היה: "הרי זה ההיפך מפתיחה וק"ל" )וקל להבין"(.

הרבי על הקו

פנימית שהסעירה את הקדקדים  פרשיה  המוקדמות, ארעה  בשנות הממי"ם 
החב"דיים בקריות. היה זה כשהאחים הרבנים השלוחים נתן יצחק ומשה שמואל 
אוירכמן שליט"א, טיפחו וקירבו גביר מסויים, ועל פי בקשתם נרתם הרה"ח הרה"ת 
השליח הנודד מזקני וחשובי חסידי חב"ד, הרב יוסף הלוי ויינברג ע"ה, ללמוד עם 
תורם זה שיעור טלפוני יומי איתו ועם משפחתו. בסופו של דבר, אותו גביר תרם 
סכום גדול במיוחד לטובת חב"ד בכפר חב"ד, ועל פי המקובל בין העסקנים, היה 
מגיע להם סכום מסויים על פעילותם ועזרתם בנושא. בעניין זה התגלעו חילוקי דעות.

הרבנים אוירכמן שליט"א ביקשו את עזרתו של אב מורי שליט"א, בין השאר בכך 
שישוחח טלפונית עם מנהל מזכירות הרבי ואיש סודו, הרה"ח הנעלה הרב מרדכי 

אייזיק חדקוב ע"ה, בעניין זה ויבקש את התערבותו בפרשה.

 ובכן:הייתי נוכח ליד אבי שליט"א בשיחה טלפונית זו, כפי שעשיתי כל אימת שהיה 
עניין מיוחד בעסקנות החבדי"ת בקריות, ולא עברו כמה שעות מבלי שהיו עניינים 
כאלו למכביר, כשאבי שליט"א ניהל כל זאת מהבית במלוא המרץ והחיות, בקולו 
החם והמתגלגל... ובכן, הקשבתי לשיחה מעניינת זו, אלא שלפתע ראיתי שאבי 

מתרגש ומתלהב ביותר. מיד לאחר השיחה הוא סיפר לי מה ארע.

בעודו משוחח עם הרב חדקוב, שניסה לומר הסבר כזה או אחר, שמע לפתע את 
הרבי מלך המשיח, מתערב בשיחה ואומר בקולו הקדוש הנעים והמתנגן : )השיחה 



100

תפארת יגאל

התנהלה באידיש, והדברים ניתנים כאן בלשון הקדש:( "זאת הלכה"... הרב חדקוב 
מסביר: זה עניין הלכתי. אבי שליט"א יבדלחט"א הוסיף להסביר, ושוב נשמע קולו 
של הרבי: " זאת שאלה"... הרב חדקוב מסביר: צריך ללכת לרב בעניין זה, כי זו 

שאלה בהלכה, מה הדין על פי התורה. 

בנוסף, התקשר אבי שליט"א למזכיר בית הדין בשכונת המלך, הרב שפירא, והוא 
ענה שהרבנים לא ידונו בזה. כשדיווח אבי לרב חדקוב, היה שוב הרבי על הקו, ואמר: 
"שייתנו זאת בכתב". סופו של דבר היה שהרב שפירא שלח מברק שמסכימים לדון. 
עניין זה הסתיים בדין תורה בבית הדין שם, ועל פסק הדין היה מענה ייחודי של הרבי, 

שקיבלו האחים הרבנים אוירכמן, ועוד חזון למועד. 

הרבי בעד חנות מהדרין בקריות

באותן שנות תחילת הממי"ם, "נוצרו" כשלושים משפחות אנ"ש ומקורבים וכו' 
שחיפשו לקנות מזון מהדרין. באתה תקופה החלו אנשי "כולל חב"ד באה"ק" לעסוק 
בפתיחת חנויות של כולל חב"ד, לממכר מזון מהדרין כדוגמת חנות כולל חב"ד בצפת. 
על יסוד רעיון זה, אך לא במימון כולל חב"ד באה"ק, ביקש הרה"ח ר' אורי סיידוף 

שי' )כיום גר בעכו( לפתוח חנות מזון למהדרין בלבד. 

הרבי נשאל על כך והמענה היה: "נכון הדבר. אבל לא צא"ח ולא ביה"ס יעסקו 
בזה". )יצויין שאז עדיין לא היה שום ביה"ס של חב"ד במחוזנו(. כשר' אורי סיידוף 
שי' דיווח על קשיים גדולים, )מה שלבסוף הביא לסגירת החנות( היה מענה הרבי: 

"אולי שינוי באופן הניהול".

מכך מובן שהיום, כשאנ"ש בקריות התרבו בלי עיין הרע פי כמה וכמה, הרי שדעת 
הרבי היא שחנות כזו היא דבר מבורך וכלכלי, בתנאי שתנוהל נכון וכעניין עצמאי.
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22

מכתב הרבי לאדריכל ר' מאיר בן אורי ז"ל
בפאתי קרית שמואל, בסמיכות לרכבת, ישנו מבנה שעליו כתוב: מכון לאמנות 
דתית. מייסד המכון הוא האדריכל מר מאיר בן אורי ז"ל, שהיה אדריכל, צייר ומלחין, 
ופעל רבות בשטח עיצוב בתי כנסת. בשנים שערכתי את "ופרצת" - בטאון רשת 
מפעלי חב"ד בקריות, המליץ לי אבי מורי שליט"א לגשת ולראיין את ר' מאיר בן 
אורי, מנכבדי הקריה, על הביקור שלו אצל הרבי ועל המכתב שקיבל מהרבי בעניין 
צורת לוחות הברית. ניגשתי לראיין אותו, ובסופו של דבר, הוא העדיף להגיש את 

הדברים במאמר כפי שהוא לפניכם. 

הוא ציין את העובדה שקסם לו, לראות שלרבי כה חשוב, התחום של האמנות 
הדתית, כלומר, אופן ההבעה של כל דבר, יש לו משמעות עמוקה, והוא עקרוני 
ביותר, על פי משמעות של תורה. כשהגיע לקרית שמואל ארון הקדש הגדול והייחודי, 
מאיטליה כשהוא מפורק בארגזים, ללא כל תכנית כיצד יש להרכיבו, היה ר' מאיר 
בן אורי, האחד והיחיד, שהצליח לשחזר את ארון הקדש המפואר, במאמץ ובכישרון 

רב, לתפארת בית הכנסת הגדול של הקריה.

סיסמת חייו של ר' מאיר בן אורי הייתה, שאמנות היא מלשון אמונה, ועניינה לחזק 
את האמונה שבלב. והנה המאמר:

" לוחות הברית כתכנונו של אדריכל מאמין. מאת מ. בן אורי, מנהל המכון לאמנות 
דתית

בזמן שביקרתי בחו"ל בטכניון ובאקדמיה לאמנויות כדי לקבל את התואר של 
אדריכל, לא הייתי מוכן להגדיר את עצמי כאדריכל מאמין. אפילו בזמן הראשון של 
עבודה לבנין בתי כנסת ותיכנון ארונות קודש, ציירתי את לוחות הברית, באופן של 
חצאי עיגול בחלקן העליון, כפי הידוע באמנות גם ליהודים, אך במיוחד אצל אמנים 

לא יהודים.

אימתי נעשיתי "בעל תשובה" בשטח המקצוע של אדריכל ואמן"?

זה היה בשנת תש"ח, כאשר סמל המדינה שילב בקרבו את המנורה שהייתה במשכן 
ובמקדש. או אז, פרשיות המשכן בספר שמות, קיבלו אצלי טעם מיוחד, ולפי הפסוק: 
"טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי". התמסרתי לכל הכתוב בלשון התורה, 
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לענייני בנין המשכן. כמובן שארון העדות ושני לוחות הברית קיבלו אצלי טעם של 
קדושה. כתוצאה מכך הגעתי לציור הנכון של לוחות הברית, שהוא שני ריבועים, 
אמה על אמה. הדבר אינו כתוב במפורש בתורה שבכתב. אולם בתלמוד מסכת בבא 
בתרא, דף י"ד, נאמר על הלוחות: "ארכן שישה ורחבן שישה". הכוונה האדריכלית 

– הנדסית ברורה: מדובר על ריבוע!

כיוון שכך, אם נימצא בבית כנסת בארץ או בחו"ל, ולא נמצא צורה זו של לוחות 
הברית עם עשרת הדיברות, יש מקום להתפלא ולשאול שאלות...  כבעל תשובה 
בתחום זה של אדריכל ואמן, אינני מצייר או מתכנן יותר לוחות הברית, בצורה אחרת 

מאשר של ריבוע. נשאלת השאלה: אולי ריבוע בשיפוע?

קצת משונה לדבר על ריבוע בשיפוע, אך אספר לקוראי "ופרצת" מעשה שהיה 
כשביקרתי אצל האדמו"ר ר' מנחם מענדל שניאורסאהן בברוקלין ניו יורק, באביב 
תשי"ט ) פסח 1959 למניינם( לרגל תערוכה של יצירות שלי בשטח של אדריכלות, 

ציור ומוסיקה מקורית.

על שער הירחון "שיחות לנוער" של המרכז לענייני חינוך" )חב"ד(, נראים שני 
לוחות הברית בשיפוע מעל עננים. פניתי אל הרבי בכתב, לשמוע תשובה, על מה 
ולמה דבר השיפוע של לוחות הברית. לפי הרגשתי, היו צריכים להיות עומדים ללא 
זווית או נטיה לצד כל שהוא. זאת על אף שידעתי על שני לוחות הברית משופעים 
מעל ארון הקודש של בית הכנסת של הפועל המזרחי בירושלים, שתיכנן האדריכל 
מאיר רובין ז"ל, שהיה יהודי שומר מצוות. תשובתו של כבוד הרבי מליובאוויטש אלי 
במכתבו מיום ד' ניסן תשי"ט, מתחילה בזו הלשון: "שלום וברכה, בהתעניינות קראתי 
מכתבו בערב ראש חדש ניסן. בהמשך לשיחתנו בעת ביקורו, ומתעכב ביחוד בהנוגע 
לציור השער של השיחות לנוער, המוצא לאור על ידי המל"ח )מרכז לענייני חינוך( 
ומבקרו בשלוש נקודות: א[ מצב ואופן ציור שני לוחות הברית. ב( מצב ואופן ציור 
כדור הארץ. ג( "ציור" פתגם רז"ל על שלושה דברים העולם עומד – תורה עבודה 

וגמילות חסדים, על ידי ג' עמודים – ושואל להערותי באמור." 

אין כאן המקום לעתיק את המכתב המודפס בשני עמודים צפופים. בעיני יש כאן 
מקום ללמוד כיצד עצם הענין של ציור, נחשב כדבר בעל ערך חינוכי. העובדה שקיימת 
התייחסות רצינית ומעשית לציורים, בעיניו של הרבי, בחומר המופץ ללומדי תורה 

ולומדי עבודה ולומדי גמילות חסדים, היא עובדה שברצוני להבליט.
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את הציור של הלוחות באופן של ריבוע, ניתן ללמוד מדבר השייך לנושא: כתוב 
בדבר הבגד של אהרן הכהן: רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו". לא מדובר על 
"טפח", מידה שאנו לומדים מן הגמרא. לומדים על "זרת" שהיתה חצי אמה. התיבה 
"כפול" מתפרשת מבחינה הנדסית, שמדובר על ריבוע ולא על מעויין )ריבוע משופע(. 
מידות הארון היו כידוע של יחידות של חצי אמה: אורכו 5 פעם – רוחבו 3 פעם – 

קומתו 3 פעם. ומכאן תשובה הנדסית סטרוקטוראלית למידות של לוחות הברית.

יהי רצון שעוסקי בהידור מצווה, ישמרו את הנלמד על מידות לוחות הברית ועל 
עשרת הדיברות, ולא ישנו את מידות התורה".

עד כאן, ממאמרו של ר' מאיר בן אורי, בבטאון "ופרצת". )מכתבו של כ"ק אדמו"ר 
מה"מ נמצא בסדרת אגרות קודש, במכתבי שנתתשי"ט( 
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סיפורי חיים ופתגמים
"הפרחים של הרבי"

אחינו הרה"ת השליח ר' חננאל יהושע שי', נולד בב' מנחם אב תשל"ז, ונכנס 
בבריתו של אברהם אבינו ביום "ט' באב", כך שסעודת הברית התקיימה במוצאי 

תשעה באב, ב"אולמי מוצקין".

לאחר ה"חלק הרשמי" של הסעודה, התיישב אבא ע"ה, בעיצומה של השמחה, עם 
קבוצה של כעשרים מקורבים )כידוע שאז הייתה תקופה שרבים התקרבו לחב"ד, 
השתתפו בשיעורי התניא,[ מבצעים וכו', מבוגרי תיכון תד"ל, ובכלל( והחל להתוועד 

עמם.

זכורני שדיבר ברגש ובחום על כך שכל חסיד הוא בבחינת "פרח על המעיל של 
הרבי"... ובתור שכזה, עליו להיות נאה ברוחניות כדרוש, ולהיות איתן בדרכו, 

בהתקשרות לרבי בשלמות, ולעולם ועד, בלי נסיגות.

דודי השופט ר' חיים פיזם ע"ה, האזין מעט, התפעל מעצם העובדה שאחיו "עוזב 
הכל" כדי להדריך ולחזק את המקורבים הטריים, והתרגש עד עמקי נפשו מנימת 
הדברים החמים שהושמעו מלב טהור... ניגש אליו ופשוט העניק לו נשיקה חמה 

במצח, באמצע דיבורו ומתוך התרגשות גלויה.

ניגש אלי אבדלחט"א ואמר לי: "אין לכם בחב"ד עוד כאלה אנשים כמו אבא שלך"!

אמרתי לו: "יש בעולם עוד כאלה"...

נענה ואמר:   

"אם באמת יש לכם עוד חסידים כאלה, אני בטוח שהם לא רבים"...!

כשהרבי מחייך

בהתוועדות י"ב תמוז – חג הגאולה, שהתקיימה בשלהי שנות הממי"ם, ב"אולמי 
קיזי בן" בקרית חיים, ובמסגרתה התקיימה גם מגבית לטובת הישיבה לחוזרים וכולל 

אברכים חב"ד ליובאוויטש הקריות, היתה אוירה טובה וחמה.
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אורח הכבוד והנואם האורח היה הרב יוסף יצחק חיטריק שליט"א, ישלח לו ה' 
רפואה שלמה,  וכן נאמו הרבנים הרב דוד מאיר דרוקמן והרב יוסף הלוי אברקי 
שליט"א, אבי מורי הרב ע"ה ועוד. השליח הרב משה שמואל אוירכמן שיחי' דיבר 

בחום בפני הקהל, וסיפר:

"בכל פעם שעברנו בפני הרבי, ראיתי שכשהרבי רואה את הרב יגאל פיזם, עולה 
מיידית החיוך על פניו הקדושות של הרבי. היה נראה במוחש שהרבי שמח ונהנה 

לראותו." )מתוך וידאו של הארוע(.

ממשבר לצמיחה

בקרית  המשתתפים  בבתי  תחילה  שבת, שהתקיים  במסכת  השבתי  השיעור 
שמואל, כגון אצל ר' יהודה גבעון שי', ואחר כך במשך כמה וכמה שנים, בבית 
הכנסת ה"משמרת" בק. שמואל, הניב פירות רבים, בהתקרבות לחסידות חב"ד, או 

להתחזקות רוחנית.

ענין מרגש ומיוחד היה עבור המתבונן, בהוצאתו של הגרי"א ע"ה מהמשבר הרוחני 
שפקד אותו.

הגרי"א ע"ה היה אדם בעל כשרונות רבים, בארגון, בלימוד, בהוראה, בפלפול, 
להבדיל ב"שחמט" ועוד. הוא הגיע להישגים גדולים בכל אשר עסק. אבא ע"ה הכיר 

אותו בכולל של הרב רוזנטל ע"ה בחיפה, והיה עמו בקשר.

לימים פקד את הגרי"א משבר רוחני, והוא החל לעסוק לפרנסתו בליגת השחמט, 
והעלה את קבוצתו לרמה גבוהה. את עיסוקיו התורניים זנח, וזקנו התקצץ למעין זקן 

כמעט "צרפתי", והגלימה דרבנן שלו, נעלמה...

יום אחד הזמין אותו אבא ע"ה לשיעור במסכת שבת. הוא לבש חליפה קצרה בתכלת 
בהיר,, הגיע לתפילה ב"משמרת" ונשאר לשיעור במסכת שבת. כתוצאה מכך חזר 
לעיין ולפלפל, חזר לקבוע עיתים לתורה, התפלפל עם אבא ע"ה עיין במפרשים, ותוך 
כמה שבועות חזר ללימוד התורה בשקידה ובהתמדה. בסופו של דבר, חזר ללימוד 
התורה ככשרונותיו העילויים, זקנו גדל על פי מדותיו, שב להדרת פניו ולאצטלא 

דרבנן, ופעל עוד גדולות בלימוד התורה הפצתה וקיומה.
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הוא זכה שהרבי יברכו "יאריך ימים על ממלכתו", וכן שהרבי יעניק לו יין או חלה 
– ויאמר לו: "זה בשביל הרבנית". )ישנו בוידאו(.

לא כל כך מהר...

פעם אחת בימי בחרותי, כשהלכנו הביתה בשבת )נבדלחט"א( מ"המשמרת", וצעדנו 
בחוצות קרית שמואל, החל ה"גרטל" שלו לגלוש מעט, ועוד מעט...

עבר במקום "חסיד פולין" ישיש וחביב )מהבודדים שהיו בקרית שמואל, שאפשר 
היה למנותם על אצבעות יד אחת...(

והפטיר: "עוד מעט אתה מאבד את החסידות שלך"...

נענה לו אבא ע"ה בחיוך ובמאור פנים:

"חסידות לא קונים כל כך מהר

ולא מאבדים כל כך מהר..."  -

נשיקה במצח

שיעור התניא ביום סיום הי"א חדש" להסתלקותו, )י' אדר( חל בהשגחה פרטית 
ביום לימוד ה"לב של התניא", פרק ל"ב העוסק באהבת ישראל.

מספר אחי הרב משה זאב שי' שליח הראשי ורב קהילת חב"ד בשדרות:

באחת הפעמים שאבי מורי ע"ה הגיע לביקור בשדרות, פגש בכניסה למקוה יהודי 
שדרותי מסויים. הם לחצו ידיים בחמימות ואבא ע"ה נשקו על מצחו.

שאלתיו לאחר מכן, אבא, הרי אינך מכירו, וזה עתה נפגשתם פעם ראשונה, ומדוע 
אם כן נישקת אותו על מצחו?

נענה אבא ואמר: "וכי אינך רואה, שזה בדיוק מה שהוא צריך"?!

במחשבה שניה, לאחר שיהודי זה מוכר לי היטב, כאדם שמילדותו עבר מסכת חיים 
רצופה קשיים ודחיות, אכן אמת הדבר שזה בדיוק מה שהיה צריך...

הפלא בעיני היה, איך אבא שלי ע"ה הבחין בזה תוך רגע"...!
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אהבת ישראל – כפשוטו

באחת השמחות המשפחתיות שלנו שחלה בשבת קדש )היה זה ב"כולל" הישן 
ברחוב בר אילן 29 ק. שמואל( התבשם אחד המקורבים לחב"ד, שבאותה תקופה 
היה בעל קשיים רבים ומורכבים בחייו, ואמר "לחיים" יתר על המידה, עד ש... 

והתלכלך בצורה דוחה מאוד.

מתוך שהיה מסובך גם בבעיות שלום בית קשות, היה מהראוי שלא יגיע לביתו 
במצב כזה. מתוך עומק שכרותו סרך את רגליו לבית אבא, בעיצומו של יום השבת, 

יחד עימו מבית הכנסת.

אבא ע"ה טיפל בו בחמלה רבה, ניקה אותו וארח אותו לשינה עד שהתפכח מיינו, 
ואז הלך לביתו.

יצויין כי במצבו זה היה כה דוחה עד שהיה ממש לא בגדר אנושי לקחתו לביתו 
ולטפל בו.

אמר לי על כך אז אברך חסידי מאוד שהשתאה על כך: "ממה שעשה אביך עם 
אותו יהודי, אני נוכח להבין שאביך הוא "בעל מדריגה"...

הכלה מירבית ותוצאותיה הברוכות

זכורני ליל חג השבועות אחד, לפני ש"נולד" איזשהו בית כנסת חב"ד בקריות. – היה 
זה באחת משנות הלמדי"ם, הזמין אבי מורי ע"ה הכ"מ – קבוצת תלמידים מתיכון 

דתי ע"ש לוינסון בקרית ים, מתלמידיו אז, לעשות איתו את הלילה.

המקום שנבחר להזמין אליו את אותם תיכוניסטים, הייתה הישיבה התיכונית 
"פרחי אהרן" בקריית שמואל, שם באולם בית המדרש היו תלמידי הישיבה נעורים 

כל הלילה בלימוד ובאווירה של תורה.

שם – השתלטו על כיתת לימוד, ולמדו כל הלילה גמרא, ליד עוגות ושתיה וכיבוד 
כיד המלך - כדי להצליח במבחן הבגרות בתורה שבעל פה. אבא ע"ה ידע שסיבה 
כמו "הצלחה במבחן בגרות", תביא אותם להסכמה להיות ערים כל הלילה בלימוד 
תורה. הדבר לא היה מובן מאליו כלל לגבי "תיכוניסטים" כאלו. בקיצור, היה לימוד 

נחמד מאוד, והם השתדלו והקשיבו.
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אחד התלמידים היה פשוט "בלתי אפשרי"... הוא לא הפסיק להשתחל בקריאות 
ביניים ובבדיחות "קרש". זה מאוד הפריע, אבל גם הוא הצליח ללמוד משהו...

האמת היא שבשביל להכיל אותו באותו ליל חג השבועות, היה צורך בהרבה 
כוחות ובהרבה סבלנות.

אולם, מכל חבורת המתכוננים לבחינות הבגרות בתושב"ע באותו ליל שבועות, 
היה הוא היחידי, שלאחר שעברו שנים רבות, הגיע ל"כולל" בבר אילן 29 ק. שמואל, 
והחל להתקרב בצעדי ענק. סופו שגידל זקן ארוך, שכיום הוא כבר זקן לבן... הוא 

במשך השנים הקים בית נאמן בישראל, בית חב"ד – בית משיח.

"נקודת אמת"

מספר הרב רפאל שמשון הלוי לוינסון שי' איש חינוך דגול ורב היישוב "תל עדשים": 
בהזדמנות מסויימת נדהמנו לשמוע ר"מ בוגר ישיבות ליטאיות, שכיהן כר"מ בישיבה 

התיכונית "יבנה" בחיפה שהתבטא בכתה כך:

"הרבי מליובאוויטש הוא צדיק גדול! הוא פועל לחזק את היהודים בכל העולם. 
תראו את השלוחים שלו בכל מקום, איך שהם עוזרים ליהודים להוסיף ביראת 
שמים ובקיום תורה ומצוות. חלק מהתלמידים החלו להקשות על הר"מ: הרי ראינו 
שבעבר גדולי ישראל כמו הגאון מווילנא, התנגדו לשיטת החסידות?! ענה אותו 
ר"מ: גדולי ישראל בזמנו אכן חששו מכך שתורת החסידות תוביל להיפך מהאמונה 
בה' חס ושלום. אבל כיום אחרי שעברו שנים רבות שכולם רואים שלא כך, שאין 
ירידה באמונה ואדרבה, החסידות מחזקת את האמונה ומוסיפה יראת שמיים, ברור 

שהשיטה מתאימה!

אם כך, שאלו התלמידים: זאת אומרת שהגאון מווילנא טעה?!. יכול להיות... ענה 
הר"מ בוגר הישיבות הליטאיות.

בהשגחה פרטית, בדיוק באותו רגע, נכנס לכיתה הרב החבדני"ק שלנו, מורי ורבי 
הרב יגאל פיזם ע"ה, וברשות הר"מ הליטאי, הוא החל להסביר לנו בטוב טעם, 
שהגאון מוילנא לא טעה חס ושלום, אלא שהייתה כוונה אלוקית נעלמת, הוא סיפר 
לנו את הסיפור שהיה בשמיים על הפצת החסידות ואיך שאדמו"ר הזקן הסיר את 
הקטרוג על ידי משל מבן המלך שחלה במחלה קשה, והתרופה היחדה שנמצאה 
עבורו הייתה לא פחות ולא יותר, - לשחוק את האבן היקרה שבכתר המלך. זאת 
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כדי לתת ממנה לבן המלך לשתותה על אף שהרוב יישפך לצדדים, אך העיקר הוא 
להציל את חיי בן המלך, שבנמשל זהו עם ישראל. וסיים אדמו"ר הזקן: ניכרים הם 
דברי החסידות שמקורם הוא בכתר ה'. אך כאשר עם ישראל בסכנה, צריך לשפוך 
את דברי החסידות אולי טיפה אחת תיכנס ותושיע. במילא סיים הרב פיזם ע"ה, את 

הסברו המרתק, אין כאן טעות, אלא מהלכים שמיימיים של קיטרוג והסרתו.

ממש "הפוך על הפוך"... התפעלתי מאוד מהסיטואציה המיוחדת, איך שהרב 
הליטאי מגן על הרבי מחב"ד, והרב החבדני"ק מגן על הגאון הליטאי. הרגשתי "נקודת 

אמת"...

הצלת התניא

מספרת אחותי הרבנית נחמה דינה הלמן שתחי': נזכרתי ברגע מאוד משמעותי 
שמלוה אותי. אבא ע"ה היה מוסר שיעור תניא בבית הכנסת המרכזי הגדול בקרית 
שמואל, בכל שבת בשעת רעווא דרעווין בשלהי שנות הלמדי"ם ובשנות הממי"ם. 

אי לכך היה צריך להביא ספרי תניא ולהחזירם.

בשובו מבית הכנסת עם ערמת ספרי התניא, )השחורים הקטנים( החליקו לאבא 
מספר ספרים לתוך בור ניקוז של מים, בכביש צמוד למדרכה שבכניסה לחצר ביתינו. 
לאבא היה ברור שצריך מיד להרים את הספרים הקדושים. נכחתי שם, ילדה כבת 
שש – שבע. לתדהמתי, אבא הרים את הברזל, נכנס פנימה והציל את הספרים. אבא 

יצא משם רטוב וגם הספרים היו רטובים אך הספרים ניצלו.

אחי – חסיד שלך...

באחת משנות הממי"ם, נסע דודי השופט ר' חיים פיזם ז"ל איש וביתו לטיול בארצות 
הברית. תכנית הקבוצה כללה ביקור בחצרות קדשנו – 770. הקבוצה זכו להתפלל 
עם הרבי תפילת מנחה ב"זאל הקטן". דודי ז"ל התרשם מאוד מהרבי ולאחר תפילת 
מנחה ניגש אל הרבי ללחוץ את ידו, ואמר לרבי: "אח שלי – חסיד שלך". הרבי נענה 

לו בחיוך רחב...!

מה עושים בשבת בשעה 6:00 בבוקר?

בשנים בהם התפללנו ב"משמרת" ימי טרום מניין חב"ד )ק. ים, משכן משה בק. 
שמואל, בר אילן 23, בר אילן 29... בר אילן 1...( היה אבא ע"ה רבו הבלתי רשמי 

של בית הכנסת המשמרת וללא ספק שהיה המנהיג הרוחני שם.
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הוא התנהל עם הגבאים ועם כולם באהבה ובחיבה יתרה. זכורני שהייתי נפעם 
וגאה בו בכל שבת מחדש, בראותי אותו קם בשעה 6.00 בבוקר, כדי להכין את 
השיעור במסכת שבת, בגמרא, ועם מפרשים על המסכת, כגון ספר "בן אורי" על 
מסכת שבת ועוד ראשונים ואחרונים. השיעור בגמרא התקיים לאחר התפילה עם 
קידוש צנוע, ולאחריו התקיים גם שיעור קצר בספר שמירת שבת כהלכתה, במשך 

כמה וכמה שנים. משיעור זה הגיעו לחב"ד,

צעירים משמנה וסלתה של קרית שמואל, המפארים כיום את קהילת חב"ד בקריות. 
מהבולטים שבהם השליח רב הפעלים הרב בועז קלי ע"ה, ויבדלחט"א הרה"ח הרב 
ישראל דוד, היועץ החינוכי הנודע, אשר הפכו את ביתם לבתים חסידיים לתפארת 

וזכו לבנים ובני בנים העוסקים בשליחות הרבי בארץ הקדש.

טהרת המשפחה

יום אחד בהיר, התברר לאבא ע"ה הכ"מ באופן ברור שרבים מהצעירים ממתפללי 
ביהכנ"ס המשמרת דאז אינם מקיימים את דיני טהרת המשפחה. הוא היה מזועזע 

מכך והגה  תכנית לעורר את הצעירים, צעירי הפועל המזרחי בנושא זה.

ראשית הזמין את הרב הכרמי זצ"ל רב הקריה לשאת דברים בנושא בדרשת השבת 
שהתקיימה בכל שבת לפני קריאת התורה על ידי דובר אחר. הרב הכרמי הגיע ודיבר 
על חשיבות ההקפדה על הכשרות, ואגב כך התייחס גם לכך ששמירת הקדושה של 
היהודי באה לידי ביטוי לא רק בכשרות האכילה אלא גם בשמירת חוקי ודיני טהרת 

המשפחה היהודית.

בשלב הבא תיכנן יחד עם גבאי המשמרת שהוא עצמו יישא דרשת התעוררות 
מיוחדת בליל יום הכיפורים לפני תפילת "כל נדרי".

ואכן הוא דיבר כחצי שעה מנהמת ליבו, ממש שפך את ליבו בהתעוררות ובהתרגשות 
נוגעת ללב וחודרת חדרי בטן. הדבר חולל שינוי משמעותי בהתייחסות המעשית 

לנושא, בקרב המשפחות הצעירות. 

זכורני שהאחראית על המקוה, גברת דרטלר ע"ה, פגשה אותי ברחוב ואמרה לי: 
אמא שלך )ע"ה( והרבנית אילנה אוירכמן )תבדלחט"א( שולחות אלי נשים רבות 
למקוה בקרית שמואל. פעם... הייתי כמעט מחוסרת עבודה, ועכשיו ב"ה העבודה 

רבה מאוד!
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שמחת תורה – החסיד השמח והמרקיד...

אבא ע"ה הכ"מ עם כל מחלותיו שהחלו להתפרץ כבר בשנות הארבעים שלו, שאז 
החל לסבול מ"תעוקת לב", היה מיסודו וטבעו אדם חזק מאוד באופן פיזי, שניחן גם 

בעקשנות וברצון ברזל. את כוחו זה רתם לקדושה במלוא מובן המילה.

אי אפשר לשכוח את השמחה האדירה והעצומה שלו בשמחת תורה, בימי המשמרת 
הצעירה. דודי ר' חנניה שיבדלחט"א מספר שבכל מגעל שאבא ע"ה היה נכנס אליו, 
הייתה מורגשת עם כניסתו, נהרה של התרוממות רוח מיידית, ממש חשמל באוויר. 

ר' עמי וייס שיחי'

סיפר שמספר ימים אחרי שמחת תורה, מצא סימן כחול על זרועו. לרגע החל לחשוש 
שזה סימן של "מחלה קשה"... אך מייד נזכר שאבא ע"ה תפס אותו במהלך הריקודים 
כדי שירקוד יותר... התפעל ואמר: הרב יגאל אדם חזק מאוד, ממש כוח לא רגיל...

אבא ע"ה היה שנים רבות הרוח החיה בריקודים ובשמחה, כולל בסיורים של צעירי 
המשמרת, לבתי הכנסת האחרים כדי לשמוח ולשמח.

במיוחד כשחזר מהצבא ממלחמת יום הכיפורים, לאחר ששוחרר במפתיע, כבר 
בימים הראשונים של המלחמה, למרות שגוייס בעיצומו של היום הקדוש. זאת עקב 

היותו ראש משפחה ברוכת ילדים כך שמפקדו שלח אותו הבייתה.

רוח נכאים ודאגה הייתה בקריית שמואל. רוב מוחלט של הצעירים גוייס. אבל 
הוא המשיך במסורת לרקוד ולהרקיד לשמוח בשמחת התורה, כולל בתהלוכה לבתי 

הכנסת, והציל את המצב..

...  וריקודים שנלחם בהם... 

מר משה לרר שיחי' תושב קרית חיים ששימש כקצין בטחון מטעם אגף החינוך 
בעירית ובתפקידים בכירים נוספים, סיפר לי בהערצה רבה לאבא ע"ה.

מר משה לרר הוא מבוגרי הישיבה התיכונית "פרחי אהרן", בתקופה שבה אבא 
ע"ה שימש כמדריך ואחר כך כמשגיח רוחני שם.

הוא ידע עלינו הכל, אמר מר משה לרר והמחיש זאת בדוגמא:
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פעם אחת, אירגנו בתנאי מחתרת ומתחת לראדאר, ריקודים של בנים ובנות ר"ל, 
בדירה בקרית מוצקין. באמצע הריקודים הסודיים נכנס הרב יגאל ע"ה כאשר כולנו 
בורחים דרך החלונות, מתחבאים בארונות ומתחת לכל מקום אפשרי... פשוט, הוא 
עלה על התכנית הסודית, השיג את המידע, הגיע לדירה, ותפס את כולנו "על חם"...

הדבר גרם לנו להעריץ אותו עוד יותר.

במקרה אחר כשצעירי הקריה התבגרו קצת, היה יום אחד ניסיון של צעירים מהקריה 
לארגן ערב ריקודים לזוגות הצעירים, גברים ונשים ר"ל, בבית התרבות.

אבא ע"ה הכ"מ ניסה את כל כוח השפעתו כדי לבטל את התכנית. לאחר שמאמציו 
לא נשאו פרי, יצר קשר עם צעירים יראי שמיים מחוגי הקריה, ותיכנן איתם כיצד 
שניה לפני הריקודים בפועל, הם יורידו את מפסקי החשמל, ייקחו אותם איתם ויעלמו 

בחסות העלטה... כך היה. הריקודים לא יצאו לפועל. 

כחה של סבלנות רבה, חמימות ומאור פנים...

מספר המחנך והשליח במצפה אביב, תלמידו של אבא ע"ה בישיבה התיכונית 
יבנה בכתה ח' שנת תשל"ח, הרב תומר יוסף וירט יבדלחט"א:

הרב פיזם ע"ה לימד בכתה בכל בוקר, מספר התניא, 15 דקות, בכתתנו, בפתיחת 
היום.

התלמידים אהבו את השיעור.

היה בכתתנו אחד מטובי התלמידים שאביו שיחי' היה מדען ברפא"ל. התלמיד 
התווכח עם הר"מ ולבסוף אמר שהוא לא מעוניין ללמוד תניא. הרב פיזם ע"ה אמר 
לו שהוא לא חייב, והוא יכול ללמוד מספר קודש אחר בזמן הלימוד הכיתתי בתניא. 
כך עשה אותו תלמיד. הוא בחר ללמוד מסילת ישרים כל יום ועשה זאת בישיבה 
מתריסה, כשהוא יושב על מסעד הכסא ורגליו על מושב הכסא. הר"מ הרב פיזם לא 

העיר לו על כך דבר. כך נמשך הדבר חודשים רבים.

באחת הפעמים כשדובר בביקורים בישיבות, במסגרת המסלול התורני בישיבת 
יבנה, התווכח התלמיד בעניין ישיבת חב"ד תומכי תמימים בלוד. הרב פיזם אמר לו: 
אדרבה, סע בעצמך לבדוק ולהתרשם. התלמיד עשה זאת. הוא הגיע לתות"ל לוד 
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עם מכנסיים קצרות... שהה שם בשבוע ישיבה. התמים דרור פרומר )כיום הרב( 
קירבו והעמידו על רגליו.

הוא חזר לישיבת יבנה, התהפך לגמרי... ואת שנה"ל הבאה פתח בשיעור א' 
בתות"ל לוד, והיה לאחד מבחירי התמימים. לימים התחתן ויצא לשליחות, והצליח 
מאוד בשליחותו כרב בית ספר וכאיש חינוך והקים בית חסידי כשצאצאיו הולכים 

בהלכותיו.

במבט חינוכי, אומר הרב תומר וירט שיחי', ברור שיחסו של הרב פיזם ע"ה בסבלנות 
רבה לתלמיד בהשאירו לו את הבחירה החופשית והאישית, הביאה לכך שהוא 
הקשיב לדברי הרב גם כשהחזיק ב"מסילת ישרים", הרגיש שהוא הבוחר את הישיבה, 
ולבסוף הוא הביא את כל משפחתו המפורסמת בחב"ד, הוריו ואחיו שיחיו, להיות 

חסידי חב"ד ומקושרים לרבי..
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 הדרך לחב"ד
מתוך הםפר הדרך לחםידות

כיצד הגיע לחב"ד

הגה"ח הרב יגאל פיזם ע"ה, ראש משפחת פיזם החבדי"ת, מישיבת בני עקיבא 
כפר הרוא"ה דרך ישיבת ההסדר הראשונה "כרם ביבנה", ועבור דרך כוללים 

ליטאיים בחיפה, ותפקיד רוחני בכיר בישיבת "פרחי אהרן" בקרית שמואל?

היה זה בשנת תשכ"ז, חדשיים אחרי פתיחת מלחמת ששת הימים. הרב יגאל 
פיזם, אז משגיח רוחני בישיבת בנ"ע פרחי אהרן בקרית שמואל, מגיע לביקור 
בביתו היישר משירות המילואים הממושך במהלכו נלחם ברמת הגולן מתחילת 
המלחמה. הרב פיזם עובר ליד הישיבה בדרכו מתחנת האוטובוס לביתו. מה 
שהתחולל היה קשה לתיאור. מאות תלמידי הישיבה ליוו אותו הביתה בהערצה 

במין תהלוכה ספונטנית. בסוג של מצעד ניצחון.

מה הביא אותו לחצות את הקוים ולעבור רשמית לחב"ד?

הספור מתחיל בעצם מכך, שהרב פיזם ע"ה, בן למשפחה דתית לאומית צפתית, 
ממקימי המדינה, שאביו הוא בנו של חסיד סדיגורא מובהק, המקפיד להתפלל עם 
"גרטל חסידי", מצאצאי הבעש"ט הקדוש והרה"ק ר' מאיר מפרימשלאן, מגיע 
ללמוד בכפר הרוא"ה והופך להיות אחד מתלמידיו הקרובים של הגאון הרב משה 

צבי נריה זצ"ל.

השנים הם תשי"ז - תשי"ח. בישיבה בכפר הרואה, התקיימו שיעורים בספר 
התניא על ידי המשפיע הדגול הגה"ח הרב מאיר בליז'ינסקי ע"ה. משנודע לרב 
פיזם על שיעורי התניא, החליט להשתתף בשיעוריו באופן קבוע. הוא לא שיער 
שאלו יבעירו בקרבו את הניצוץ החסידי... בודאי שלא שיער שיום אחד הוא יזכה 

להיות ראש ישיבת חב"ד בקריות ורב הקהילה החסידית בקרית שמואל...

שיעורי התניא של המשפיע הענק הרב מאיר ע"ה הצטיינו בשל אופן מסירתם 
המיוחדת. השיעורים שהתקיימו בעידודו של הרב נריה זצ"ל, גרמו להתעמקות 
של התלמידים. השיעורים היו מועברים בצורה מאלפת ומרתקת. המשפיע ניחן 
בכישרון הסברה מדהים והיה מעמיד באופן מוחשי וחי מול העיניים את המושגים 
המופשטים ביותר בחסידות. אי אפשר לתאר את המהפכה שחולל המשפיע ר' 
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מאיר ע"ה בשיעוריו. שניים מתלמידי הישיבה, ידידיו הטובים של הרב פיזם, 
הרב יוסף הרטמן שליט"א מנחלת הר חב"ד, יקיר החינוך הדתי ומחבר ספרים, 
והמשפיע הרב דוד קרץ ע"ה מעפולה, עזבו בשלב מסויים את ישיבת כפר הרואה 
ועברו ללמוד בישיבת תומכי תמימים ששכנה אז בפרדס בלוד, תחת הנהגתו של 

המשפיע החסידי האגדי הגה"ח הרב שלמה חיים קסלמן זצ"ל.

חבריו אלו שלחו אליו לישיבה שיחות משוכפלות של הרבי. באותה תקופה כבר 
היה לו סדר קבוע בלימוד תניא מידי יום, כשהוא מצרף אליו מספר בחורים לשיעור 
מסודר. בחג הגאולה י"ט כסלו היה הרב נריה זצ"ל מעודד את התלמידים לנסוע 
ללוד להתוועדות המיוחדת עם המשפיע ר' שלמה חיים זצ"ל. הרב פיזם מספר 
בערגה על ההתוועדויות הללו עם ר' שלמה חיים. היו מגיעים אליו בחורי ישיבה 
ליטאיים, חסידיים, וסופרים ומשוררים מחוגי השמאל. פעם אחת, כשר' שלמה 
חיים התוועד בדיבורים פנימיים מעומק הלב, שתה הסופר אהרן מגד "משקה" 
ונתן דרור להתעוררותו הרוחנית. הוא התגלגל מתחת לשולחן וזעק "תוציאו 

אותי מהקליפות"...

אגב, הרב נריה זצ"ל כיוון את הרב פיזם למישור החבד"י, בין השאר גם על ידי 
כך, שכשהרב פיזם שאלו בשם תלמידי המחזור שלו איזה ספר לרכוש לרב כמתנה 
לסיום לימודיהם, ענה: "נדפס עכשיו בכפר חב"ד הליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן 

בעל התניא. אם תיקנו לי אותו אשמח מאוד"...

)לימים סיפר הרב פיזם:  חשבתי מאז, "אם הליקוטי תורה טוב לרב שלי, אזי 
הוא טוב גם עבורי"...(

לאחר לימודיו בישיבת ההסדר "כרם ביבנה" ושירותו הצבאי, החל לשמש 
כמדריך לצידו של הרב נריה בכפר הרוא"ה אותו הוא רואה כדמות חינוכית 
ותורנית מופתית ממדרגה עליונה. הוא המשיך לקבל בדואר את שיחותיו של 
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, ואת ביאוריו המופלאים של המשפיע הגה"ח הרב 
נחום גולדשמיד זצ"ל - "ביאורי הרנ"ג" בתניא, אשר נכתבו מתוך שיעורי התניא 
של הרנ"ג ברדיו ב"קול ישראל". שמו של איש החינוך המסור הסוחף והיצירתי 
הלך לפניו. וכך הוא מצא את עצמו עובר לקריות כדי לכהן בתפקידים חינוכיים 

ותורניים בישיבה התיכונית פרחי אהרון בקרית שמואל בתקופת הזוהר שלה.
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בד בבד המשיך ללמוד במשך מספר שנים בשלושה כוללים חשובים, בחיפה 
ובקרית ביאליק, ונסמך לרבנות על ידי הגר"ע הכרמי שליט"א רבה של קרית 

שמואל, והגרח"י כהן זצ"ל רבה של קרית ביאליק.

כאן בישיבה בקרית שמואל התחזק מהלך ההתחבדו"ת של הרב פיזם. מחד הוא 
מלמד תניא ו"קונטרס ומעיין" ןמאידך הוא מארח בכבוד יחד עם ראש הישיבה 
הגאון הרב ברוך אדלשטייןזצ"ל, את האורחים החבדי"ם שהגיעו לישיבה: הבחורים 
ה"תמימים" שהגיעו מכפר חב"ד, הרב  שמואל יחזקאל כהן, המשפיע הגה"ח ר' 
וולוול קסלמן, הרב קלונימוס קופצ'יק והרב משה אורנשטיין ועוד רבים וטובים. 
הגדיל לעשות הגה"ח הרב יחיאל מיכל כ"ץ שליט"א שמידי ליל שישי היה מוסר 
פלפול, שיעור תניא והתוועדות לתלמידים. בוגרים לא מעטים עברו לחב"ד, 
ביניהם אפשר למנות את הגה"ח הרב דוד מאיר דרוקמן,  נסעו לרבי ושלחו משם 

מכתבים מרגשים לרב פיזם.

כל זה. בצירוף לימוד עצמי ו"השתפשפות" בין חסידים דגולים כמו המשפיע 
ה"פנימי" הגה"ח ר' שלמה קופצ'יק, הרב החבד"י הגה"ח הרב יחיאל מיכל 
דוברוסקין, והמשפיע האגדי שליח הרבי הרה"ח ר' ראובן דונין, עליהם השלום, 

גרמו לרב פיזם יבדלחט"א להתקרב ולהישאב לרבי ולתורתו.

ההתקשרות העמוקה לרבי

)לא התייחסנו כאן להשפעתו הרבה של הרב פיזם על המשפחות של הדור הצעיר 
בקרית מוצקין, באותם שנים, במסגרת שיעורי הגמרא הגדולים בשבתות והיותו 

ממקימי בית הכנסת לנוער, שם(

במכתב תשובה שזכה הרב לקבל מהרבי, בשנת תשכ"ה כותב לו הרבי נשיא 
דורנו: "עלי החובה )והזכות( לעוררו על ההכרח לקבוע עיתים בלימוד פנימיות 
התורה שבדורנו התגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת 
אשר קדש הוא לה', ובפרט שככתבו עוסק הוא בהדרכה – שאז כל ענייני תורה 

ומצוות צריכים להיות אצלו באופן של טופח על מנת להטפיח".

הרב פיזם רוכש את ספרי קה"ת )קרני הוד תורה, הוצאת הספרים הרשמית 
של חב"ד( ביניהם "אור החסידות" , שכבש את ליבו, הוגה בספר המאמרים 
רנ"ט של הרבי מוהרש"ב, ואת התלהבותו חולק עם מושפעיו ותלמידיו. מה 
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שגורם לו התרגשות והתפעלות, הוא הלימוד בליקוטי שיחות של כ"ק אדמו"ר 
מה"מ. הרב פיזם שכבר אז היה דורש בבתי כנסת ומוסר שיחות בישיבה, מגלה 
את השלמות הבלתי מצויה המתגלית בליקוטי שיחות של הרבי. הכל מואר באור 
עמוק ומשמח, כל עניין מבואר מכל זוית ופינה, בנגלה ובנסתר, ומיישב את כל 

השאלות האפשריות המתבקשות, בתכלית ההיקף והשלמות.

בביקור שערך אביו ע"ה עם בניו שיחיו אצל כ"ק אדמו"ר מסאדיגורא זצוק"ל, 
אמר עליו לאדמו"ר: בני זה בחר לו חסידות אחרת, חסידות חב"ד. נענה האדמו"ר 

ואמר: "הוא בחר לו "חיידר" טוב"...

לתשרי תשל"ג נסע הרב פיזם לרבי בפעם הראשונה. זאת לאחר שהמשפיע 
הרה"ח ר' ראובן דונין ע"ה אמר לו יבדלחט"א: "עכשיו המלך בגלות, ואתה 
יושב כאן שאנן. עוד מעט תהיה הגאולה. וכשאז תבוא אל המלך, ישאל אותך: 
עכשיו אתה מגיע?... איפה היית כשהייתי בגלות?! למה אז לא ביקרת אותי"...

היחידות הראשונה

ב"יחידות" הראשונה אצל הרבי ארעו מספר עניינים מיוחדים: א. הרבי הורה לו 
ללמד מליקוטי תורה בהמשך וכחלק משיעורי הגמרא שמסר לציבור בשבתות. 
ב. לגבי סדר לימוד אישי הורה הרבי להתייעץ ולקבל סדר זה מהנהלת הישיבה 
בכפר חב"ד. ג. בנוגע למצב הרוחני האישי הורה הרבי שאסור להיות בעצבות 
אלא בשמחה, אין להגזים בתחושת המצב, ושאסור לאדם לומר לשון הרע אפילו 
על עצמו... ד. בנוגע להצעת גורמים פוליטיים להשתלב בפוליטיקה ) מבחינתו, 
כדי להשפיע בעניין תיקון חוק "מיהו יהודי"(, הורה הרבי לא להיכנס לפוליטיקה. 
ה. בנוגע למאמר ארוך ומנומק שכתב הרב פיזם להגנת כבודו של הרבי בענין 
"מיהו יהודי" וביקש אישור לפרסמו אמר הרבי : "זה יישאר אצלי" והכניס את 

המאמר למגירת שולחנו.                                               

                 כשהוא שב לארץ הקדש: הוא מעביר בהתפעלות עצומה את התרשמותו 
ואת אהבתו הרבה לרבי. הוא חולק עם משפחתו, תלמידיו ומושפעיו את הרגשתו 
האיתנה, שהרבי הוא המנהיג העולמי של עם ישראל, ממש כמו משה רבינו, וכל 
פלאיותו, גאוניותו ,מופתיו וקדושתו הם פועל יוצא מכך שהוא – המלך המשיח 
שהעמיד לנו הקב"ה...! זאת בתשל"ג...                                                                                                               
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הרב פיזם העמיד מאז עשרות רבות של חסידים שקירב לרבי ולתורתו, בעיקר 
באמצעות עבודתו בישיבות התיכוניות "פרחי אהרן" ו"יבנה" כר"מ, ורב בית 

הספר בתיכון הדתי "לוינסון" בקרית ים.

כיהן כרב קהילת חב"ד בקרית שמואל וכראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש 
הקריות.

מהם רבים בתפקידי רבנות, חינוך ועסקנות חב"ד בקריות וברחבי ארץ הקדש.

)מתוך בדרך לחסידות בהוצאת מרכז את"ה – אור חב"ד בארץ הקדש(
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לצביונה של שבת חסידית - בבית כנסת
מאת הרה"ד הרה"ח הרב יוסף אברהם פיזם

רב קהילת חב"ד בקרית שמואל, מנהל הת"ת וראש הישיבה בקריות 

האם שבת חסידית, היא רק לבישת סרטוק ואכילה משחיטת ליובאוויטש? וודאי 
שעדיין לא. ידועה השאלה שלימדונו רבותינו נשיאינו, שכל חסיד צריך לשאול את 
עצמו: חסידים אנו – במה? והתשובה היא, שישנה לכל לראש דרך ישרה בה צריך כל 
חסיד להתנהג, בניצול של יום השבת קדש בתוכן הראוי לסדר יום של חסיד וכדלקמן:

מיד לאחר תפילת מנחה במניין בבית הכנסת חב"ד בנוסח האר"י – נוסח חב"ד, 
מתיישבים ללימוד בפרשה החסידית, בתורה אור או ליקוטי תורה, או בספרי רבותינו 
נשיאינו, ולכל ראש, בתורת הרבי מלך המשיח. הלימוד נעשה בשיעור ברוב עם 
הדרת מלך, או בחברותות, או באופן אישי. לאחר כחצי שעה של לימוד בתור הכנה 

לקבלת השבת באופן פנימי, ניגשים לתפילת ליל שבת בשמחה חסידית.

למחרת בבוקר, לאחר טבילה במקווה, ברכות השחר ואכילת מזונות, מגיעים לבית 
הכנסת שעה לפני התפילה, ולומדים חסידות, כהכנה לתפילה. גם ראוי ללמוד פרק 

תניא לפני התפילה, כפי ששיבח הרבי מה"מ מנהג חסידים זה.

לאחר תפילה בנעימות, ואחרי קריאת התורה וההפטרה, חוזרים על שיחה מכ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, עפ"י הוראת הרבי לחזור דא"ח בבתי כנסת ובמיוחד 
ביום השבת קודש, שלצורך זה הגיה הרבי את השחות כידוע. ידועה גם תקנת הרבי 
לחזור בשבתות ברבים מתורת הרבי הצמח צדק, וכל זה צריך להיות אחרי קריאת 

התורה.

לאחר מכן, תפילת מוסף ואמירת תהילים בציבור. מיד לאחר התפילה והתהילים, 
מתיישבים להתוועדות חסידית כל שבת, זאת משום שהרבי מה"מ הזכיר זאת 
בשנת תשנ"ב, שנוהגים להתוועד בכל שבת קודש. התוועדות אינה תלויה במידת 
הפארבייסען שנותנים בה, אלא בקידוש ואמירת לחיים עם מזונות. ובדברים שיאמרו 
בה. אפשר שתהיה זו התוועדות חברים, אפשר שיישאו בה דברים הרב או המשפיע, 
אפשר שילוב של כל אלו ואפשר לימוד נעים בתורת הרבי והוראותיו לפועל ממש, 

ועם החלטות טובות וברכות חסידים איש לרעהו.
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לאחר שמביאים את האור החסידי הבייתה בסעודת השבת המשפחתית, נוהגים 
עדיין חסידים שבריאותם מאפשרת להם, לומר תהילים, ללמוד, לקרוא סיפורי 
חסידים, ולא לישון. אחרים שלא מסוגלים, נחים, מחוסר ברירה, אבל ברור שלא 

בפיג'מה חלילה...

שעה לפני מנחה מגיעים לבית הכנסת ועוסקים בלימוד. אדמו"ר הזקן הורה ללמוד 
הלכות שבת, בשבת, וכך נוהגים ללמוד בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, לפני תפילת 
מנחה. מאחר שהרבי מלך המשיח הורה לנו שהדרך הישרה מכל דרכי התורה, היא 
ללמוד וללמד ענייני גאולה ומשיח בכל חלקי התורה ובמיוחד במאמרים וליקוטי 
שיחות של נשיא דורנו, הרי מובן שבוודאי שיום השבת קודש המכוון כנגד יום שכולו 
שבת ומנוחה לחיי העולמים, דורש, שיתקיים בו שיעור גאולה ומשיח בבית הכנסת.

לאחר תפילת מנחה וקריאת התורה, בשעת רעווא דרעווין, מתיישבים באחדות 
בשולחן גדול ובשולחנות סמוכים, בהתקבצות, ושרים ניגוני חב"ד נפלאים ומעוררי 
נשמה, כמתבקש מהעובדה שזו שעת רעווא דרעווין השעה הנעלית ביותר מכל 
השבת, שזהו התוכן שקבעו רבותינו נשיאינו לניצול רגעים קדושים אלו. אחד מבני 
החבורה אומר בעל פה מאמר חסידות של הרבי, ואם אין מי שיחזור בעל פה קורא 
אחד החסידים. בקול רם ובשפה ברורה, ובחיות, מאמר של הרבי באופן שיהיה 

מובן לקהל.

לאחר תפילת מעריב וצאת השבת, מתיישבים כל החסידים בערגה, וצופים במראות 
קודש בווידאו מהרבי מלך המשיח שליט"א, ומתחזקים יותר ויותר בהתקשרות 

למלכינו משיחנו, שבמהרה יגאלנו.

זוהי הדרך הישרה. מובן שכל חסיד צריך להתפלל את כל התפילות בחב"ד, אלא 
אם כן הוא בשליחות, בחזרת דא"ח בבית כנסת, 

ואי אפשר חלילה לוותר על תפילה במניין חב"ד, ומנהגי חב"ד, המעניקים כוח 
חסידי מיוחד לשבוע מוצלח של גאולה פרטית וכללית.



121

םיפורים ומאמרים

מדור הלכה שכתב הרב יגאל ע"ה בעלוני הקהילה
כפתיח למדור הלכה בידיעון של קהילתנו הנני מציע כדלקמן:

כדאי כבר עכשיו לערוך את התכנית לחג הפסח הקרב במהירות. סדר  א. 
הכשרת המטבח, כלים מתאימים ורשימת קניות. כדי שיספיק הזמן לשאול ולברר 

את כל הטעון בירור.

כלים חד פעמיים לקנות רק באריזה מכנית להבטיח מחשש חמץ שיכול  ב. 
להיות באריזה ידנית.

כיון שבזמן הקיץ מרובים הפירות החדשים וכן הירקות נמצאים בשפע בשוק,  ג. 
כאן הזמן והמקום להסב את תשומת הלב להלכות הפרשת תרומות ומעשרות, כמובן 
שגם המנויים על קרן המעשרות מחויבים להפריש תרומות ומעשרות כהלכה!!! לע"ע 
לא כל אחד יודע בדייקנות כיצד מעשרים וכיצד מחללים את החייב בחלול. ותורה 
זו צריכה לימוד והבנה. לא די בכך שהנוסח לפנינו ואנו קוראים מלה במלה. צריך 
להבין את הנאמר, אחרת יתכן שלא נעשה בעצם הדבר ואנו נשארים ח"ו אוכלי 
טבלים... לכן ההצעה הנכונה היא ללמוד את הנושא היטב ובל"נ נארגן לציבור 

שעורים בנושא. 

וזו גם סיבה חשובה לרכז את הקניות של הנ"ל בחנות אשר משגיח בן קהילתנו 
ובקיא בנושא הרב א. קריאף שליט"א אחראי להפרשת תרומות ומעשרות בה, 

"השוק של אודלי'ה".

~ ~ ~

ביאור להבנת סדר הפרשת תרומות ומעשרות ונוסחו

יש להבחין בין "טבל וודאי" )= גידולי הארץ שחייבים בהפרשת תרומות  א. 
ומעשרות, כגון גידולים באדמה שלך, או של אדם המוכר לך ומודיע שלא הפריש, 
וידוע שלא הופרשו תו"מ מהם( ל"דמאי" )= גידולי הארץ שקיים ספק לגביהם אם 
הופרשו תו"מ מהם, או אם הם חייבים בהפרשת תו"מ(. בטבל וודאי יש להקדים 
ברכה לפני ההפרשה )הנוסח יוצג בהמשך(. ב"דמאי" אין לברך! )לפי הכלל "ספק 

ברכות להקל"(
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מתחילה מבודדים קצת יותר 1% מכל מין ומין בגידולי הארץ העומדים  ב. 
לפנינו לאכילה, מניחים את כל המינים שבודדנו בשקית אחת סגורה )בהפרדה 
גמורה מהנשאר(. ולדוגמא: לפניך ארבעה מינים מכל סוג 1 ק"ג עליך לבודד  קצת 

יותר מ 1% מכל מין ומין.

וקובעים באמירה שכל מה שיותר מה 1% אחוז נקבע להיות "תרומה גדולה"  ג. 
זאת אומרת אסור באכילה והנאה ויש להתייחס אליו בקדושה = לא להשליך בביזיון.

את ה 1% מצרפים באמירה לעוד 9 חלקים = 9% מכל השאר תוך קביעת  ד. 
מקום. כגון בצד מעלה של הגידולי ארץ העומדים לפנינו לאכילה, וקובעים כי כל 
ה 10% )1+9( יהיה מעשר ראשון.ׂ כידוע המעשר הראשון דינו חולין גמור וכל אחד 

יכול לאכלו אחרי הפרשתו.

בשלב זה אנחנו קובעים כי אותו 1% שהפרשנו נקרא בשם תרומת מעשר,  ה. 
ודינו ככל התרומה הגדולה באיסור אכילה והנאה וביחס של קדושה כנ"ל סעיף ג'.

את שתי התרומות )הגדולה, ותרומת מעשר( עוטפים בשתי עטיפות )שקית  ו. 
בתוך שקית( ומניחים במקום שבו ימאסו מאליהן.

ז.  לאחר שהפרשנו "תרומה גדולה" קבענו מקום ל"מעשר ראשון" הפרשנו 
גם "תרומת מעשר", ושתי התרומות ארוזות באופן שלא ישתמשו בהן, הננו קובעים 
מקום ומכריזים בדיבור כי ה"מעשר השני" )זאת אומרת מעשר מכל מה נשאר ומוגדר 

כ"טבל"( מיקמו בצד מטה של גידולי הארץ העומדים לפנינו לאכילה.

ח.  כזכור ה"מעשר שני" אמור להאכל בירושלים לפנים מן החומה, מה שלע"ע 
נבצר מאתנו. על כן אנחנו אמורים ל"חלל" )להפוך את ה"מעשר שני לחולין( כדי 
שנוכל ליהנות גם ממנו כל אחד במקומו. עפ"י הדין המחלל מעשר שני צריך להוסיף 
חומש, שגם הוא - החומש, נכלל בקדושת ה"מעשר שני, שגם אותו צריך לחלל. 
על כן אנחנו אומרים שה"מעשר שני" וחומשו, מחוללים על פרוטה אחת במטבע 
המיוחדת לכך, אם בקרן המעשרות או במטבע הפרטית שלנו שייחדנו לכך, והננו 

אחראים שלא ישתמשו במטבע הזה לשום מטרה אחרת. 

אם יש בגידולי הארץ העומדים לאכילה גם פירות העץ צריך לוודא שאינם  ט. 
פירות ערלה ח"ו )השגחה טובה( וכן אם הם פירות השנה הרביעית הנקראים: "נטע 
רבעי", שדינם כמו מעשר שני, נחוץ לחלל אותם ביחד עם המעשר שני ובאותה 
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המטבע שכאמור מיוחדת ל"חילול מעשר שני ורבעי", ע"י אמירה: "המעשר שני 
ונטע רבעי מחוללים הם וחומשם על המטבע המיוחדת לכך".

מעתה הננו רשאים לברך ולאכול מאותם גידולי הארץ: "יאכלו ענוים  י. 
וישבעו".

~ ~ ~

הפעם נסכם את הסדר של הפרשת תו"מ.

הכנת מטבע לחילול מעשר שני ו"נטע רבעי" )אם יש לפנינו גם או רק פירות  א. 
העץ(.

הנחה בתוך שקית כמות של  יותר מ 1/100 מכל מין ומין של גידולי הארץ  ב. 
העומדים לפנינו לאכילה. )למשל אם לפנינו 1 ק"ג מלפפונים נפריש לשקית 15 גר' 

בערך, עכ"פ יותר מ 10 גר'(.

הקדשת התרומה הגדולה באמירה: שהיותר מ 1/100 שבשקית הוא "תרומה  ג. 
גדולה". )כלומר כל מה שעודף על ה 10 גר'(

ד.  קביעת מקום למעשר ראשון בגידולי הארץ שלפנינו, ע"י אמירה: שה 1/100 
)כלומר: לפי המשל ה 10 גר'( שלפנינו, ועוד תשעה  חלקים השוים ל 1/100 )כלומר 
90 גר', שהם ביחד 100 גר'( בצד מעלה של העומד לפנינו הם "מעשר ראשון". )שים 

לב! אם הכמות הכללית גדולה יותר גם ההפרשה גדולה בהתאם(.

הכרזה באמירה: "ה 1/100 שבשקית הוא "תרומת מעשר"". )ועכשיו את מה  ה. 
שמונח בתוך השקית עוטפים בעוד שקית ומניחים באשפה שירקבו מאליהם.(

ו.  קביעת מקום ל"מעשר שני".  ע"י אמירה: ש % 10 בצד מטה של העומד 
לפנינו הוא "מעשר שני". 

את ה'מעשר שני' צריך לחלל כלומר לעשות אותו חולין שניתן לאכילה בכל  ז. 
מקום ולכל אדם. וזאת ע"י אמירה: "שהמעשר שני ועוד חומש מחוללים על פרוטה 

אחת במטבע שיוחדה לכך".

אם מה שלפנינו הוא פרי העץ או כולל גם פרי עץ, יש לחשוש שאולי מדובר  ח. 
בנטע רבעי. ולכן צריך להוסיף ולאמור: "ואם הוא רבעי יהי' מחולל באותה הפרוטה 

במטבע המיוחד למעשר שני ורבעי".
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זה הוא הסדר וביאורו ואחרי מילוי כל האמור יאכלו ענוים וישבעו. ט. 

~ ~

שיעור רביעי בנושא הפרשת תו"מ

להשלמת התמונה בנושא המדובר, נקדיש הפעם הלכות נוספות בנושא.

"ביעור מעשרות": את ה"מעשר שני" הגלום בתוך המטבע לחילול "מעשר  א. 
שני ורבעי" יש לבער מן העולם פעמיים במהלך שנות השמיטה, בערב פסח של השנה 
הרביעית במחזור, וכן בערב פסח של השנה השביעית. את המטבע צריך לבטל פיזית 
שלא יהיה ראוי לשימוש כל שהוא. אם הביעור נערך בזמנו, אפשר ונהוג ל"חלל" את 
המטבע על סוכר בשווי פרוטה )בערך 5 אג'( ולהמיס את הסוכר בכיור וכד' ולבערו 
משימוש. מי ששכח לבער בזמן, חייב להשליך את המטבע בים המלח = הים התיכון 
וכד'. )להעיר שהמנויים על קרן המעשרות פטורים מכך כי בקרן נערך הביעור לכל 

המנויים(.

ב. "מעשר עני": בשנים ג' ו-ו' משנות השמיטה יש להפריש מעשר עני במקום 
מעשר שני, בכמויות קמעוניות. 'קובעים מקום' למעשר עני, נותנים הלוואה לעני או 
למוסד צדקה מתאים, )ישיבה עם פנימייה, בית תמחוי וכד'( תוך התניה שבכל פעם 
של הפרשת 'מעשר עני' יפרע חלק מההלוואה, כך שבסוף אותה שנה יגמר פירעון 
ההלוואה. גם כאן המנויים על קרן המעשרות פטורים מן ההליך כי הקרן מארגנת 

את כל הנ"ל.

ג. חשוב לזכור, ב'טבל וודאי' בלבד, יש לברך לפני הפרשת תרומות ומעשרות, 
ולפני החילול של ה"מעשר שני" ו"נטע רבעי".

נוסח הברכה לפני הפרשת תרומות ומעשרות: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם 
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות".

נוסח הברכה לפני פדיון מעשר שני: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר 
קידשנו במצוותיו וציוונו לפדות מעשר שני".

~ ~ ~
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ער"ה ה'תשע"ו – שנה ראשונה– מעשר שני

)ירקות, מהנלקט אחרי ר"ה – פירות, מזמן החנטה של כל פרי(

סדר הפרשת תרומות ומעשרות

הכנות:  א.   )רצוי להיות מנוי בקרן המעשרות!!! - אך אם לא....( להכין מטבע בן 
10 ₪ + מטבע בן 1 ₪, להכניס למעטפה וכד' שעל גבה יהי' כתוב: "המטבע בת 10 
₪ מיוחדת לחילול מעשר שני ונטע רבעי" )בכל פעם על פרוטה אחת בה(. בהתמלא 

המטבע, תחולל המטבע הנ"ל, על פרוטה אחת שבמטבע בן ה – 1 ₪ .

צריך להפריש בפועל מעט יותר מ 1/100 מכל מין ומין, ולהניחם כשהם  ב. 
ארוזים בשקית וכד' בצד. לאחר מכן לומר הנוסח כדלקמן:

ה  נ  ו  ס  ח

א. )*תרומה גדולה(  ה"מעט יותר" מ 1/100 מכל מין, בצד מעלה של החלק 
המופרש, כאמור בסעיף ב' הנ"ל, עשוי תרומה גדולה.

ב. )*מעשר ראשון( אותו 1/100 מכל מין, ועד תשעה חלקים כמותו בצד מעלה של 
הירקות )והפירות)העץ((, עשוי מעשר ראשון.

ג. )*תרומת מעשר( אותו 1/100 מכל מין, בחלק המופרש, כאמור בסעיף ב', הנ"ל 
עשוי תרומת מעשר.

ד. )*מעשר שני( 10/100 של הנותר בירקות )והפירות)העץ(( מכל מין, בצד מטה 
של הירקות )והפירות(, עשוי מעשר שני.

ה. )*"חילול", מעשר שני, ונטע- רבעי )פירות האילן בשנה הרביעית(.( ה"מעשר 
שני" מכל מין, מחולל על פרוטה אחת במטבע המיוחדת לחילול מעשר שני ורבעי, 
)הנ"ל בסעיף א' )של ההכנות((. אם הפירות )העץ( הם נטע רבעי, יהיו מחוללים 

על פרוטה אחת במטבע הנ"ל.

את השקית ובה ה"תרומה-גדולה" וה"תרומת-מעשר", צריך לארוז היטב, ואפשר 
להניח באשפה )בשים לב שלא ישתמשו בה(.

מי שהנוסח אינו מובן לו יכול כברירת מחדל, להכין את ההכנות  א ו-ב הנ"ל, ולומר: 
"כל ההפרשות של תרומות ומעשרות, וכל החילולים יחולו על פי הנוסח שברשותי".
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בשנים ג' ו-ו' משנות השמיטה במקום "מעשר שני" יש להפריש "מעשר עני".

ה'תשע"ו היא שנת "מעשר שני". 

יש לשים לב,  הירקות הנלקטים אחרי ראש השנה חייבים במעשר-שני!

)הירקות מהקפאה, מאיסום או שנותרו מהשנה שעברה חייבים השגחה בדיני 
שביעית.  פירות העץ, מזמן החנטה בשנת ה'תשע"ו חייבים ב"מעשר שני" 

)יש לעיין ברשימות המתפרסמות מעת לעת( (.

בשנת "מעשר עני" כדאי להלוות למוסד צדקה לעניים סכום כסף מוסכם, להשכיר 
למוסד זה מקום בבית שבו מפרישים תו"מ, להניח את הפרות והירקות בעת ההפרשה 
במקום זה,  להתנות שהמקום )המושכר( יקנה למוסד את ה"מעשר- עני" וכן שחלק 
מההלוואה יפרע ע"י השימוש של המפריש באותו מעשר. ובאופן שבמהלך "שנת 

המעשר עני" יושלם הפרעון של ההלואה הנ"ל.. 

מעשה כהלכה בכשרות המטבח

כלל ידוע בהלכה ש"מילתא דלא רמייא עליה דאיניש לאו אדעתיה". כלומר  א( 
דבר שאדם לא יודע שהוא חייב להתנהג בו כהלכה, אינו שם לב לטעויותיו. הדבר 
מחייב ללמוד את ההלכות בצורה מדויקת לגבי כל פרט בחייו של היהודי, והקפדה 
מיוחדת יש על דיני האכילה והשתיה, כי האוכל שאנחנו אוכלים הופך לדם מדמנו, 

בשר מבשרנו וממנו אנו שואבים את הכוח לקיים את רצון ה' בחיינו.

)וחשוב לדעת שבהזדמנויות רבות הרבי מה"מ תבע מכל החסידים שלפחות צריכים 
להיות בקיאים בקיצור שו"ע(, כי אע"פ שלא תמיד מנהגנו כפי ההלכה הנפסקת 
בקיצוש"ע, אבל הבקיאות בספר זה מאפשרת לנו להבין מתי עלינו לפנות לרב כדי 

לברר את ההלכה לפי מנהגנו.

כשרות המטבח מחייבת הרבה יותר פרטים מאשר הפרדת הכלים מבשר  ב( 
וחלב ע"כ בכל מקרה שהשתנה משהו מהסדר הרגיל שאדם נוהג בו, צריך לשאול 

את הרב מה לעשות.
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ועפ"י שיכול להיות שההנהגה היום יומית שלו היא גם ככה לא מתאימה להלכה 
כי כאשר מתנהגים בדרך קבע, יותר קל להגיע לסדר הנכון.

משמעות הדברים היא, שאם אדם רוכש את כל המאכלים שלו באופן  ג( 
שה'הכשרים' בהידור בוודאות, עדיין צריך לבדוק איך הוא משתמש בדברים אלה, 

שהכל צריך להיות כהלכה.

אשר לכן, כדאי לזכור את מספר הטלפון של "קו לרב" כדי לשאול באופן  ד( 
מיידי כל פעם שאנו עומדים בפני שאלה ואין באפשרותנו לפנות לרב הקהילה שלנו. 

ולא להחליט בשום אופן על דעת עצמו. 

המנהג בחג השבועות לאכול מאכלי חלב, נובע מכך שמיד לאחר קבלת  ה( 
התורה היה צורך להכשיר את כל הכלים וא"א היה להספיק להכין את המאכלים 

לחג, אז בחרו במאכלי חלב כי היו קלים יותר להכנה.

ומנהג זה מוכיח שתחילת קיום המצוות הייתה ממצוות הכשרות.

~ ~ ~

מתוך רצון לפעול באחדות ובאחווה 

הנני מבקש לעורר את תשומת לב הקהל לכללי ברזל בנושא הכשרות.

הננו עורכים לעתים קרובות התוועדויות פרטיות לרגל אירועים משפחתיים,  א. 
מלווה מלכה, שלום זכר וכד', פעמים רבות קורה שמביאים להתוועדות מבישולי 

הבית, וע"כ צריך להתאים את דרישות הכשרות לכולנו כאחד.

לפיכך, מוצרי המזון שאנו משתמשים בהם יהיו תחת השגחת הרב לנדא  ב. 
ובד"ץ העדה החרדית ירושלים בלבד.

הכשרים אלו תקפים גם במקרה שזה פירות וירקות. פירות: קיימת לגביהם  ג. 
בעיית ערלה, ואע"פ שיש הסומכים על השגחות אחרות, אבל לא כולם, ויהיה מוזר 
להכריז בהתוועדות מדי 10 דק' 'הפירות בהכשר פלוני' כדי לא להכשיל את מי 
שהשגחה זו אינה מספקת אותו. כמו כן בשניהם יש להקפיד על הפרשת תרומות 
ומעשרות כהלכה, וכידוע לא כולם בקיאים בסדר ההפרשה, ומי שרוצה לסמוך על 
עצמו צריך לוודא אצל רב מורה הוראה כי אכן הוא ובני ביתו בקיאים בסדר הנכון.
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ההפרדה בין בשרי וחלבי ופרווה, צריכה להיות מוחלטת ומסומנת. )נהגו  ד. 
ישראל מדורות לסמן את כלי החלבי( גם בהכנת סלטים יש להקפיד על כך, כי סכין 
דינו כרותח, וסכין בשרי שנחתך בו בצל הופך את הבצל לבשרי, וכן להיפך. ובלי 
כל קשר לעניין האחדות, אם קרתה טעות או נולד ספק אין להקל ראש וצריך שאלת 

רב על המאכלים והכלים.

כמו"כ הערכות על השולחן צריכות להיות מופרדות ומסומנות )מלח, תבלינים,  ה. 
סוכר וכו'(, גם כוסות לשתיית מים צריכות להיות מסומנות או שונות בבירור, כי 
במאכלים מכל הסוגים יש שומנים שמתפשטים בכל המאכלים שמשתמשים בהם.

אל נשכח מהאוכל שאנו אוכלים נבנה גופנו ודמנו שצריך להיות קדוש וטהור  ו. 
וראוי לקיים בו את מצוות הבורא ית"ש.

מקדמת דנא מאכסנים בנפרד את הכלים הבשריים והחלביים. עם זאת  ז. 
קיימים סימונים מוסכמים להפרדה בין בשרי לחלבי, ומהם, שהמסומנים במיוחד 

ע"י חור בסכו"ם וכד' יהיו כלי החלב. כמו כן צריך לסמן את הכוסות השקופים.

הצבעים לבן חלק וצבעי אדום והדומים לו מזוהים בדרך כלל כסמנים של  ח. 
כלי בשר. לעומתם צבעי הכחול והדומים )תכלת, ירוק וכו'( נהוגים כסימנים של 

כלי חלב. כמו כן צריך לסמן את כלי הפרווה ולייחד להם מקום.

תשומת לב מיוחדת יש להקדיש לשימוש בסכיני המטבח. סכין בחיתוכו דינו  ט. 
כרותח, חיתוך של גבינה קשה הופך אותו לחלבי. סכין שחותכים בה דברים חריפים 

מעבירים את הטעם שבהם לסכין ומקבלים את טעם הסכין )בשרי או חלבי(.

מאכלים חריפים נחשבים – בצל, שום, עגבני'ה, לימון וכל מאכל חריף או  י. 
חמוץ. למשל: אם קצצנו בצל וכו' בסכין בשרי, לא נוכל להשתמש בבצל זה בכלים 
חלביים ובוודאי לא באוכל חלבי. וכן כלים שאוכסנו בהם אפילו לזמן קצר או לעתים 

רחוקות דברים חריפים ייקבע בהם )בכלים( הטעם שדבק בחריפים.

לאור כל הנ"ל וההלכות שתבאנה בהמשך, חשוב לשמור על קשר קבוע עם  יא. 
רב מורה הוראה ולא להחליט לבד, בכל מקרה של חריגה מהנוהל.

מגבות מטבח, מגבות לנטילת ידיים, מטליות לניקוי משטחי העבודה ומברשות  יב. 
לקרצוף, יש להפריד בין בשרי לחלבי ולפרווה על פי סימנים ברורים ומסכמים כנ"ל 

סעיפים ז' ח'.
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תבלינים זקוקים לתשומת לב מיוחדת. פיזור תבלינים מן המיכל/שקית לתוך    יג. 
תבשיל חם יגרום למיכל וכו' לקבל את טעם התבשיל בשר/חלב לכן מראש נכון 

להפריד בין התבלינים, כולל מלח, למאכלים השונים.

יד.  כמו כן מכלי התבלינים על שולחן האכילה, אמורים להיות מופרדים 
ומסומנים.

טו.  גם פרוסות הלחם שהננו משתמשים בארוחות, אמורים להיות מופרדים 
על שולחן האכילה בכלים/שקיות מסומנים, שלא יתחלפו בין הארוחות. כי הידיים 

משמשניות הן ובקלות אוספות שומנים וכמובן מעבירות את השומנים למאכלים.

טז.  יש להסביר לילדים בבית ולאורחים מזדמנים את הסדרים הנ"ל, כדי שיהי' 
סדר קבוע ומחלט בענין זה.

ולהעיר כי במענה לתלונות הורים על קשיים ביראת שמים אצל ילדיהם,  יז. 
ענה הרבי: "לבדוק את הדיוק בכשרות מהודרת".

כאשר מס' אנשים אוכלים על שולחן אחד אסור להעלות על השולחן מאכל  יח. 
בשרי לחלק מהאוכלים וחלבי לאחרים. ובמצבים מיוחדים שבהם נוצר הכרח כזה, 
צריך להפריד בין האוכלים בחפצים שיונחו על השולחן, חפצים שאינם משמשים 

לאכילה. כדי להבליט את השוני שבין המאכלים.

אם התפריט כולל דגים ובשר נהוג להקדים לאכול מאכלי דגים ולצורך  יט. 
אכילת הבשר צריך לשטוף או להחליף את כלי האכילה, לרחוץ את הידיים, ולשים 

לב לא לאכול את שאריות הלחם הנאכל עם הדגים. )או להפך(.

טבל )גידולי קרקע שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות כדין( דמאי )שיש  כ. 
ספק אם הופרשו כנ"ל( וערלה שבושלו בכלים, אסרו את הכלים. וצריכים להכשירם 

או לדעת כמה פוסקים לא להשתמש בהם לפחות מעת לעת )24 שעות(.

וכן הדין לגבי סכין ששימוש בו נחשב כרותח. וכן דברים חריפים נותנים  כא. 
טעם לאיסור ודינם כמו בסעיף הקודם.

לסיכום: בכל ספק ושאלה יש לפנות לרב מורה הוראה ובשום אופן לא  כב. 
-להחליט לבד. וכן לרשום במקום בולט את מס' הטל' של: קו לרב 07-2251770
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תמונות מםפרות

תמונות 
מספרות
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הכנםת ם"ת לאחדות ישראל הרב פיזם עובר בחלוקת כום של ברכה

מוצאי שמחת תורה ה'תשמ"ח
מהתמונות שנשלחו לרבי. תשל"ו. משמאל 
הרבנים משה אוירכמן ויוםי מקמל בפעילות

בהתוועדות במרכז נפש חיה

עם חבריו בכפר הרוא"ה בצבא. מלמד חםידות בקשר
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מודעת פרםום על הקייטנה בימים ההם..

פדישת שבט נחלים תשע"א

מהתמונות שנשלחו לרבי ה'תשל"ו

נושא דברים בישיבה

הרב ידאל ואחיו ר' חיים ויבלחט"א ר' חנניה

אישור רישום רשת מפעלי חבד הקריות תש"מ
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מוקדש לזכות
אלמנת אבינו ע"ה 

מרת ד"ר רחל גיטאי - פיזם שתחי'ה 
בת ריבה רבקה ז"ל

בהוקרה על פעלה במםירות רבה מאוד
במשך 15 שנה למען אבינו ובעלה ע"ה

יהי רצון שיאיר מזלה 
 ותםתדר בםדר חיים טובים ומאושרים

בדשמיות וברוחניות.

•
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כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לזירוז התדלותו המיידית לעין כל אכי"ר

•

לזכר נשמת
הרב החםיד הוו"ח אי"א נו"נ עוםק בצ"צ כו' מו"ה

יגאל פיזם
ב"ר שמעון יהודה ומרת רבקה ע"ה

 מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מה"מ

זכה להכנם אליו ליחידויות, לשהות בד' אמותיו הק', ולקבל 
ממנו הכוונה אישית וש"ענינו בהפצת תורה ומצוות", השליח 

הראשון ומייםד מוםדות ובתי חב"ד ליובאוויטש הקריות, 
התמםר בשמחה לשליחותו הק' למעלה מיובל שנים בהפצת 

היהדות וחםידות ובפרט בשיעורי תניא, הרביץ תורה לתלמידים 
וקרבם למאור שבה וזיכה רבים באה"ק ובצרפת במבצעי הרבי 
בנועם ואהבת ישראל, שימש כמחנך, משפיע, ראש ישיבות 

"נפש חי'ה" ו"תומכי תמימים" ורב קהילת חב"ד בקרית שמואל-
חיפה, ציפה להתדלות מלך המשיח ופעל לחיזוק האמונה 

וההתקשרות ולזירוז הדאולה
העמיד דור ישרים יבורך ההולכים בדרכי החםידות 

נלב"ע מזוכך ביםורים בליל עשירי בניםן, יום שני לםדר "וכפר 
בעדו ובעד העם" ה'תשע"ט

ולע"נ
השליחה מרת חנה ב"ר יוםף ישראל ע"ה פיזם

נלב"ע ד' אלול ה'תשם"ד
~~~

לע"נ אחיו השופט ר' חיים ב"ר שמעון יהודה ע"ה



136

תפארת יגאל



137
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