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 אחינו חסידי חב"ד
ומוקיריו של הרב בנימין ע"ה

רק בעקבות האסון שבא עלינו, בהילקחו בחטף של בננו ואחינו היקר, הרב בנימין ע"ה, שליח 
יכולנו להיחשף למעט מן  הרבי להנובר שבגרמניה, נפתח לפנינו לראשונה חרך צר, דרכו 
המעט ממה שהספיק לעשות ולפעול בעולם הזה בארבעים ושלוש שנות חיים. אכן, תמיד 
ידענו שבני מיוחד במינו, אבל עד כמה – זאת לא ידענו. "עכשיו אני רואה שהוא גדול ממני 

וממך"...

הופתענו והתרגשנו. הופתענו, עוד בשלושת השבועות שבהם נשאנו כולנו תחנונים מעומק 
לבנו לפני ריבון העולמים לרפואתו השלימה, למראה ההתגייסות המופלאה של אלפי אנשים 

ונשים, מכל קצווי תבל, לקריאת פרקי תהילים ולהוספה במעשים טובים לרפואתו.

והתרגשנו – לאחר שלדאבון הלב שמענו את הבשורה הנוראה מכל... – לגלות שהכאב האיום 
איננו רק כאבנו, וכי כה רבים הלבבות השבורים הבוכים יחד עמנו – כל אותם אלפי לבבות 

שבני נגע בהם בחייו ובפטירתו, ואנו לא ידענו.

אנשים שמתקשרים וגרונם נשנק. פותחים בשיחה ולא מצליחים לסיים, ושוב מחייגים, וחוזר 
חלילה... אינספור מכתבים והודעות בכל השפות ומכל הסוגים והמינים – מחברים וידידים, 
מתלמידים ומושפעים, מאלו שבילו עמו ארוכות ומאלו שפגשו אותו רק פעם אחת – ובכולם 
חוזרים על עצמם שוב ושוב התיאורים על האישיות הנדירה, על החכמה והחן המיוחד, על 
על  חסידי,  תוקף  עם  יחד  הצועדים  וה'ביטול'  הצניעות  על  לזולתו,  והאכפתיות  המסירות 
החיוך וחוש ההומור שהמיסו גם את הלבבות הקשוחים ביותר. כל כך הרבה אנשים שהושפעו 
ממנו, שעשו מהפך בחייהם ובתפיסת עולמם בזכותו, בזכות העדינות שלו, בזכות האהבת 

ישראל שלו.

ואנו משפשפים עינינו, ושוב ושוב מגלים, כי אם חשבנו שאנו מכירים את בני, שאנו מודעים 
"ותרב  מגיעים.  הדברים  להיכן  עד  ידענו  באמת  לא   – ולמידת השפעתו  פועלו  של  להיקף 

משאת בנימין ממשאות כולם חמש ידות"...

אכן, בחב"ד אין מספידים. אבל במקרה שלנו לא בני כאדם פרטי הוא שעומד במוקד העניין. 
מי  אלא  היה,  הוא  מי  אותנו  ללמד  בא  לא  הרבי,  של  אמיתי  שליח  של  ודוגמא  סמל  בני, 
הגדולה  ההתעוררות  ביסוד  שעומד  מה  בוודאי  זה  להיראות.  צריכים  אנחנו  כיצד  אנחנו, 
במחננו בכל אתר ואתר, שלא נגזים אם נאמר שלא נראתה כמותה בליובאוויטש בעשורים 
ע"ה,  בני  של  לדמותו  כך  כל  רבים  של  העמוק  בחיבור  שתחילתה  התעוררות  האחרונים! 
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וֶהְמֵשכה בהתפעלות – או שמא חרדת הקודש! – אל מול ההחלטה המופלאה והאמיצה של 
תבלח"ט רעייתו, הגב' שטערני, וילדיהם, להישאר יחד בעיר השליחות ולהמשיך את מפעל 

חייהם בשליחות הרבי.

בלבד.  לעצמנו  הזה  הגדול  האוצר  את  להשאיר  יכולים  שאיננו  חשים  אנו  זאת,  כל  לאחר 
בחוברת זו בחרנו לשתף עם ציבור אנ"ש שי' לקט ראשוני מתוך השטף העצום של המכתבים 

וההודעות שהתקבלו אצל בני המשפחה בימים הראשונים לשבעה.

בעיניים דומעות אנו מתפללים שאותה התעוררות גדולה, וכל אותם פעולות ומעשים טובים 
שנעשו ועוד ייעשו בעולם כולו לעילוי נשמתו הטהורה, יחישו את בואה של הנחמה האחת 
והיחידה, כאשר "הקיצו ורננו שוכני עפר" ובני ע"ה עמהם, שב לאסוף וללקט ממקום שליחותו 
את המוני תלמידיו, מושפעיו ומקורביו, וצועד עמהם מהנובר לירושלים עיר הקודש, אמן 

ואמן!

המשפחה



ֵאֶבל יחיד
בני המשפחה מספרים
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ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר רֵֹדם...

 מבירא עמיקתא 
לאיגרא רמא

חשבתי שהכרתי את ְּבני ֶּבני. אבל בימים האחרונים גיליתי שלא באמת ידעתי מי הוא.

העדויות והסיפורים המרגשים לא מפסיקים לזרום, ואני מגלה שכל מה שידעתי וחשבתי עליו 
היה כאין וכאפס לעומת אישיותו ומעשיו האמתים.

בימים  שפעל  הפעולות  שליחותו,  שנות  כל  לאורך  פעל  שבני  הכבירות  לפעולות  ומלבד 
האחרונים, כשנגע בלבבות כה רבים ועורר אותם לתשובה ולפעולות טובות, הן מסכת בפני 

עצמה.

מתקשרים אליי אנשים מבוגרים וצעירים, מכל הסגנונות והמעמדות, עם תכונות מנוגדות, 
מהאנשים הרגשנים ביותר ועד לאנשים ציניים וקרי מזג, ואינם יכולים לדבר, הם רק בוכים 

ובוכים. מתייפחים.

אנשים שלא ראוהו מעולם מספרים שהוא כה נגע בלבותיהם.

צלצל אליי ראש ישיבה מכובד, עם דורות של תלמידים מעריצים, ומספר לי כי אופי התקופה 
הכניס אותו לדכדוך. הוא לא ראה את האור בקצה המנהרה, והוא אומר לי: "תעצומות הנפש 
של הרבנית שטערני, וההכרזה המיוחדת שלה, חוללו מהפכה ועצרו את הנסיגה. זה פעל עליי 
והחדיר בי כוחות מחודשים – להמשיך את העבודה, ליצור קשר עם כל אחד מהתלמידים, 

להמשיך את הישיבה באמצעים הנוכחיים במלוא התנופה.

התקשר אליי הרב שלמה ביסטריצקי מהמבורג שבגרמניה, וסיפר לי שהפעולה הינה לא רק 
בקרב אנ"ש, הוא מספר שבעיר הנובר עצמה – בקהילה היהודית, ואף בקרב רבים מהגויים 
שהינם אוהבי יהודים, מתחוללת מהפכה. כולם נדהמים מתעצומות נפשה של כלתנו השליחה 

הגיבורה הרבנית שטערני שתחי'.

זוהי מהפכה והתעוררות עולמית.

◆

ברצוני לספר על פן נוסף בחייו הפרטיים-כלליים של בני, המעיד על המסירות והרגישות 
שלו:

באחד הימים, לפני שמונה או תשע שנים, מצלצל אליי בני, ומבקש שאקנה חנוכיה מכסף, 
ואביא אותה לכתובת מסוימת בעיר אשקלון, לידיו של יהודי פלוני.

בני אמר שאם אותו יהודי יבקש הדרכה כיצד להדליק את נרות החנוכה – אתן לו, ואם לא – 
אעניק לו את החנוכיה בחיוך ובברכה.
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בני משפחה, ידידים ומקורבים מספרים על השליח הרב בנימין וולף ע"ה

הישן של  באזור  רכבים הממוקם  ידיים עם  רחב  הייתה של מגרש  בני,  לי  הכתובת שמסר 
אשקלון. נסעתי לשם, ומיד כשפגשתי ביהודי המדובר, הבחנתי כי הוא אדם מחוספס, שלא 

מצטיין בעדינות יתרה.

כשבני דיבר אתי והתעניינתי במי מדובר, אמר לי שיספר מאוחר יותר. עתה" כשפגשתי את 
אותו יהודי, הוא אמר לי: "אתה לא יודע מה בנך עשה למעני".

◆

וכך סיפר לי בני לאחר מכן:

שנה וחצי או שנתיים קודם לכן הוא קיבל שיחת טלפון מהקונסוליה הישראלית בהנובר. הם 
סיפרו לו שבכלא יושב אסיר מישראל, עתה – לאחר שלושה חודשים בכלא – הותר לו ביקור, 

והם מודיעים על כך לבני, כדי שיבקרו, אם הוא מעוניין בכך.

בני כמובן הגיע. לאחר מספר בדיקות בטחוניות שווידאו כי לא הכניס עמו דבר אסור וכו', 
ניתנה לו הכניסה. הם נפגשו, בני הציג את עצמו כנציג חב"ד, והסביר לו שחלק מהתפקיד 

הוא לבקר אסירים ולסייע להם. בני הציע את עזרתו במה שהוא זקוק.

הלה הגיב: "לפני שאתה נואם לי, מי סיפר לך שאני נמצא פה, ולמה באת?".

התברר שהוא יהודי יוצא רוסיה, שהעולם התחתון לא היה זר לו, והוא היה משוכנע כי בני 
נשלח על מנת לרחרח אצלו על מנת להפלילו במשפט.

בני הגיב: אני הגעתי הנה לעזור. אם מעניין אותך לשמוע מגילה בפורים, לאכול מצות בפסח, 
לקבל אוכל כשר, או שאתה זקוק לסיוע מכל סוג שהוא – אני כאן.

אך הוא היה חשדן, והשיב כי אינו מעוניין.

שלושה או ארבעה שבועות חלפו, ושוב הותר ביקור אצל אותו יהודי.

בני הביא עמו מצות ועוד מספר מאכלים, לאחר שבירר שמותר להכניסם לבית הכלא, והלה 
שוב אמר: 'מעשיך נראים לי מאוד מוזרים. אתה לא מכיר אותי, מדוע אתה מגיע הנה? אני 

לא מכיר מושגים כאלה'.

בני השאיר את המצות, המאכלים והגדה קטנה, ואמר לו: מחרתיים בלילה חל חג הפסח, אם 
תרצה – תשתמש בזה ותקיים את מצוות החג.

כעבור חודש ימים, שוב הותר ביקור. שוב בני הגיע. שוב אמר לו היהודי כי הנהגתו נראית 
מוזרה ביותר: "זה לא ברור לי, מה אתה מגיע אליי? מה עובר עליך?". שוב אמר לו בני: "אני 

איש חב"ד. אני כאן כדי לעזור ליהודים".

פירות,  עם  שקית  משאיר  להגיע,  ממשיך  הוא  מתייאש.  לא  והחיוך,  שלו,  היושר  עם  בני, 
וממריץ את היהודי להיעזר בו: "אל תתבייש! אני כאן לעזרתך באפשרויות הניתנות לי".

כך נמשך הדבר חצי שנה, והיהודי כבר רחש אמון לבני, ליושר שלו, לתמימות.

הוא אמר: 'הקשב, אני יושב כאן על חשד לרצח. אדם גרמני נרצח, ואף שאינני עוסק במעשים 
כאלה ולא הייתי קשור למקרה, קשרו בכך את שמי ונגזר עליי מאסר. אם מה שאני חושב 
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ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר רֵֹדם...

עליך – שאתה בא בתמימות רק כדי לעזור לי – אכן נכון, הרי שאם ֵאצא מכאן – אכסה אותך 
בזהב'.

כעבור חצי שנה, הוא קיבל שחרור על תנאי, ולא הותרה לו היציאה מגרמניה לאורך תהליך 
המשפט.

מפעם לפעם הוא היה מגיע לביתו של בני, שותה עמו כוס קפה, משוחח. הוא החל להבין 
שבני כאן רק כדי לעזור ליהודים, והעריך אותו מאוד.

בשלב מסוים הותרה לו החזרה לארץ, כאשר היה עליו להפקיד ערבות לכך שהוא יחזור בכל 
פעם בו יהיה דיון משפטי. הקשר עם בני המשיך, והאמון שלו בו גבר. 

לבסוף הוא זוכה.

טרם נסיעתו לארץ לאחר הזיכוי, הוא אמר לבני: 'בעוד יומיים תבדוק את מצב חשבון הבנק 
שלך'.

לאחר יומיים הופקדו בחשבונו של בני עשרים אלף יורו. 'למה נתתי את זה?', הוא הסביר 
לבני, 'על התמימות שלך, על היושר שלך, על כך שלא הייתה לך נגיעה פרטית, לא רצית 

ממני כלום – רק לעזור לי'.

הדבר היה בתקופת חנוכה, ובני רצה לבטא את תודתו על התרומה באמצעות מתנה סמלית 
בדמות החנוכיה.

◆

השנה, הגיע ֶבּני יחד עם בני משפחתו לארץ הקודש, לרגל חתונת נכדתנו, בת לבננו זושא 
שי', שהתקיימה בכ"ד שבט.

באחד הימים בהם היה בביתנו, ִצלֵצל הטלפון שלו. "הרב וולף, אתה זוכר אותי?", שאל הדובר 
מֵעבר לקו.

בני נזכר במי מדובר, וסיפר שהוא נמצא כעת בארץ. הדובר הבטיח שבעוד שלושת-רבעי-
השעה הוא אצלו.

בינתיים סיפר לי בני את סיפורו:

גם הוא שהה בבית הכלא הגרמני, וגם במקרה שלו התקשרו אל בני מהקונסוליה להודיע כי 
אם הוא מעוניין לבקר ביכולתו לעשות זאת.

בני הגיע, כשבידיו אוכל כשר, ומצא במקום יהודי בעל חזות 'מפוקפקת', שנאסר בעוון הפצת 
טבק בלתי חוקי.

בני החל לבקרו מדי חודש, לקרב אותו ליהדות, ללמוד אתו תורה. בני קנה עבורו תפילין 
ולימד אותו להניחן, ולאחר מכן למד אתו את ההלכות היסודיות מ'קיצור שולחן ערוך'.

הוא נדלק. משהו תפס אותו. בסיומו של תהליך הוא נעשה יהודי ירא-שמים ושומר על קלה 
כבחמורה.

הוא החל לשמור על כשרות, ולאכול רק מהאוכל שבני הביא לו.
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בימים בהם לא הכניסו לו את האוכל הכשר, הוא אכל רק פרות וירקות, וכשלא היה לו מאום 
מלבד פרות וירקות – צם.

בני למד אתו גם חסידות, וגם לאחר שהוא שוחרר מהכלא המשיכו ללמוד ולעמוד בקשר, 
באמצעות הטלפון.

◆

הוא הגיע לביתנו. כיפה לבנה גדולה על ראשו, פאות ארוכות ורחבות על לחייו, וזקן ארוך 
לסנטרו. בני הציע גם לי לשבת ולהאזין לדבריו, והתיישבנו שלושתנו.

הוא הוציא מספר דולרים וקונטרס שהתקבלו מידו הק' של הרבי. על הדולרים היה כתוב שמו 
של המקבל.

והוא סיפר: "יש לי חבר, איש העולם התחתון, שגנב לפני תקופה מביתו של חב"דניק 600 
דולרים מהרבי ועוד כמה וכמה חוברות שהרבי חילק. אני מנסה להשפיע אליו ולשוחח עמו 

בכדי שיחזיר אותם לבעליהם".

רוצה שאדבר עם החבר  "אתה  נדלק.  ישר  ובני  נגנבו מאחד השלוחים,  מתברר שהדולרים 
שלך?", שאל, הלה השיב בחיוב, ובני החל לדבר אתו שיחות ארוכות. בני הסביר לו שמדברי 

קדושה גנובים, לא יכולה לצמוח הצלחה, והציע לו להחזירם.

ביום האחרון לשהותו בארץ הצליח בני לקחת אותו לאזור הצפון ולהשיב את הגזלה.

שבוע ימים לפני שנפל למשכב, סיפר לי בני שהוא ממשיך לשוחח אתו ולקרב אותו באהבה.

היו לבני היכולות למצוא חן בעיני אלקים ואדם. כשהוא ישב עם אותו יהודי בביתנו, בשלב 
מסוים כבר לא הייתה בי הסבלנות לשבת ולהאזין, אך הוא ישב אתו עד השעה שתים-עשרה 

בלילה, ליווה אותו החוצה, וכו'.

ועל מה הוא משוחח? ובמה הוא מטפל? בדולרים שנגנבו לחסיד אחר.

ועם מי הוא מתעסק? עם אנשים מהדיוטה התחתונה ביותר, שאילולא תכונותיו המיוחדות 
טבעו העדין לא היה מותאם לאישיותם.

אבל גם אליהם הוא התמסר, עליהם הוא התחבב, וגם אותם הוא רומם וקירב.

◆

לקראת סיום ה'שבעה' התקשר אליי אותו אחד שנגנבו ממנו הדולרים, ומספר לי שרק 400 
כל  כנגד  ערבי.  עתיקות  לסוחר  נמכרו  דולר   100 אבל  לו,  הוחזרו  שנגנבו  הדולרים  מתוך 
הסיכויים, החליט הערבי בימים אלה להחזיר את מאה הדולרים כשהוא אינו מבקש דבר מלבד 

הסכום ששילם עליהם.

בתוך שבוע נסגר המעגל..

"יתיר מבחיוהי".

אבא
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עמו אנֹכי בצרה
שטערני אחותנו היקרה,

השליחה של הרבי בהנובר, גרמניה

עמו אנכי בצרה, ובכל צרתם לו צר!
כולנו, האחים והאחיות הגיסים והגיסות, וכל משפחת השלוחים והחסידים בעולם, בוכים יחד 
אתך והילדים, עם הרבי, ועם הקב״ה בכבודו ובעצמו, על הטרגדיה הנוראה בפטירתו ללא עת 

של בעלך גיסנו היקר באנשים, השליח הנעלה הרב בני ע״ה!

כולנו אהבנו את בני. מאותו יום שהוא נכנס למשפחה הוא התחבב על כולם. ככל שהכרנו 
של  לעניינים  ונתון  מסור  שכולו  חסידי  אברך  גילינו  יותר.  אותו  להעריך  למדנו  כך  אותו 

הרבי, השיחות של הרבי שגורות על לשונו וכל רצונו היה לנסוע לשליחות.

הנסיעה להנובר לפני 15 שנה הייתה מסירות נפש במלוא מובן המילה, קפיצה למדבר שממה 
רוחני. ואת המקום הזה שניכם יחד עם הרבה זיעה ודמעות הפכתם לגן יהודי פורח. 

לו על כל-כך  הייתה  איזו השפעה פנימית  בני,  אנו מגלים מי היה  אבל באמת, רק עכשיו 
הרבה אנשים מחוגים כה שונים, מיהודי רוסי שאינו יודע א"ב של יהדות, ועד לאברך ליטאי 
מבני-ברק שיצא מוקסם מאישיותו. ובאמת – זהו לא פלא, כי אכן בני היה פנימי, ולכן כולם 

התבטלו בפניו.

שטערני, כולנו גדלנו בבית של מסירות נפש ובבית של שליחות. אבל המסירות נפש שאנו 
רואים כעת אצלך, בהחלטתך האמיצה בהמשך עבודת השליחות בגרמניה לאורך ימים ושנים 

טובות, היא במידה מסוימת גדולה יותר מהמסירות נפש של ההורים והסבים שלנו ברוסיה!

שהרי ברוסיה לא הייתה להם ברירה, ואילו את מרצונך הטוב ובבחירתך החפשית בחרת בדרך 
העולה בית א-ל, להמשיך במסירות נפש בשליחות הרבי בהנובר!

אין ספק שרק הרבי הוא זה שנתן לך את העוצמה הנפשית, לקחת את ההחלטה הגורלית הזו 
להשאר בשליחות לבד בגרמניה עם 8 ילדים בלי משפחה וחברים.

אין ספק שהרבי, ששלח אתכם להנובר, הוא זה שבעצמו לוקח את האחריות על הכל, הוא זה 
שלוקח על הכתפיים שלו את חינוך הילדים וגידולם, כולל את האחריות על התמיכה הכספית 

עבור השליחות שלכם בהנובר.

בעולם  כאן  הרבי  של  והרגליים  הידיים  להיות  הוא  החסידים  הרבי שתפקיד  דברי   ידועים 
הזה, כדי להביא את רצון הרבי בפועל. ולכן זה לא פלא לראות את ההרגש החסידי המפותח 
שמתבטא בהתגייסות הבינלאומית, לא רק של האחים והאחיות הגיסים והגיסות, אלא גם של 
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עשרות ומאות שלוחים, חסידים, אנ״ש, וידידי חב״ד שעובדים מסביב לשעון כדי להבטיח את 
המשך ההצלחה של השליחות שלכם בהנובר!

אכן עמו אנכי בצרה!
אם בכל בית חב״ד הרבי נמצא יחד עם השלוחים, הרי בוודאי ובוודאי שבבית חב״ד שלכם 
את  עליכם  ומרעיף  הצעירים,  השלוחים  ילדייך  ועם  אתך  יחד  בגלוי  נמצא  הרבי  בהנובר, 
ברכותיו הקדושות, לתת לכם את הכח והעצמה  להמשיך בעבודת השליחות, לרפאות את 
לבבותיכם השבורים, לחנך ולגדל את כל הילדים לתורה חופה ומעשים טובים, ושמעכשיו 

תדעו אך ורק טוב וחסד הנראה והנגלה, מתוך בריאות הנכונה ומתוך הרחבה.

ומחה ה׳ דמעה מעל כל פנים, והקיצו ורננו שוכני עפר, ועד שנזכה בקרוב להתראות ולהתאחד 
עם הרבי ועם גיסנו בעלך הרב בני ע״ה, כאן למטה, בביאת משיח צדקנו בימינו אלו ממש!

בשם האחים והאחיות, יוסקה וזושא גרינברג

 יתגדל ויתקדש 
שמיה רבא 

כשאחייני המתוקים, לוי ארי ומוטי, התייצבו עם אמא שלהם, שטערני, ליד תלולית העפר 
זרם  נוראה.  כאב  זעקת  ממנו  פרצה  שלא  בית  היה  לא   - הקדיש  את  לומר  והחלו  הטריה 

הדמעות החמות שזלגו מאלפי  עיניים, טשטש לכולנו את המראה קורע הלב הזה – – –

מאז קבלת בשורת האיוב, שאחי אהובי בני עלה בסערה השמימה, בכינו ללא הרף. המשפחה, 
החברים, הידידים הרבים, המקורבים, האלפים שהתגייסו למענו ב"שלושת השבועות" בהם 
- כולם  והפכו להיות בני משפחה קרובים  היה בבית הרפואה ואמרו רבבות פרקי תהלים, 

הורידו דמעות כמים לשמע האסון הנורא.

כשהרכב שהוביל את ארונו של בני, אחי יקירי, נעצר ליד הבית חב"ד ברחוב שטטינער וועג 
50, בדרכו מבית הרפואה אל הטהרה בבית החיים, והדלת האחורית נפתחה, ולעינינו פתאום 
נראה ארון מכוסה בטלית, והילדים, שמונת האחיינים האהובים שלי, שמונה חיילים קטנים של 
הרבי, ראו ככה פתאום את אבא בני, אבא שרק "יצא לבדיקה קצרה בבית הרפואה" בעיצומו 

של י"א ניסן, עומדים לידו ואומרים פרק תהלים-  הלב התפלץ, חישב להתפוצץ – – –

כשידידינו מנעורים, השליח לעיר פוטסדם הרב נחום פרסמן, שלח לנו סרטון בו הוא עומד 
לצד ארונו של בני אחרי ה"טהרה", ומדבר אלינו, אל ההורים שלי, אל האחים שלי, אל הדודים 

ובני הדודים, והוא נשנק בבכי, חבר צעיר שעורך טהרה לידיד-אח צעיר כמותו – – –
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כשראינו את הארון מובל בידי שלוחים-חברים, מלאכי השרת, אל תוך מתחם בית החיים, 
והילדים הקטנים, ניגשים בזה אחר זה, ועורכים להם "קריעה" - לב מי לא נקרע...

לילד קטן  "קריעה  ולכולנו, לכל האלפים שצפו בהלוויה, את הלב...  להם קרעו את הבגד, 
וטהור"?!... ילד, ועוד ילד, ילדה ועוד ילדה, ועוד אחד, ועוד אחת?!  – – –

כשהחברים, שלוחי-קודש, חברים צעירים, הכניסו בדחילו ורחימו את ארון הקודש אל מעבה 
האדמה, עמוק למטה, והחלו לכסות אותו בעפר, כף ועוד כף... כל כף שהוערמה על אחי, 

האפילה את העיניים בעוד שכבה ועוד שכבה – – –

ואז, אחרי שיישרו את מסגרת העפר סביב התלולית הטריה, תלולית הספוגה בדמעות מהעולם 
כולו, מבעבעת מדם רותח בלבבות העולם כולו - נעמדו הילדים, לצד אימם הגיבורה, והזעקה 

פרצה מכל קצווי תבל למראה העיניים, לשמע הקולות הדקים והמרוסקים – – – 

יתגדל ויתקדש שמיה רבא...

◆

שלושה שבועות של תקווה, שלושה שבועות של אמונה וביטחון, שלושה שבועות של רבבות 
כל  "שוברים  הם  נשיאנו,  שכדברי רבותינו  בטוחים,  היינו  שכולנו  תהלים,  פרקי  של  רבות 
המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים, ופועלים 

פעולתם בחסד וברחמים"...

שלושה שבועות של החלטות טובות, של מעשים שנעשו בעקבות ההחלטות. שלושה שבועות 
של התוועדויות חובקות עולם ו'משקה' שנשפך כמים, שלושה שבועות של שיעורי תורה...

"בנימין בן פייגל", הפך להיות מושג. שלוש מילים שעיטרו חוברות לימוד, שלטי רחוב, ניירות 
אפיה של הפרשת חלה, קבוצות וואטסאפ לאמירת תהלים, פ"נים לאוהל של הרבי, על ציוני 

רבותינו נשיאנו...

ספר התהלים הפך להיות חלק משולחן האוכל, מרהיטי חדר השינה, ממשטח השיש, באלפי 
בתים. בכל רגע פנוי, בכל הזדמנות, בשעות-לא-שעות, כולם אמרו תהלים לרפואתו הקרובה 

של "בנימין בן פייגל"...

אלפי בני אדם, אנשים, נשים, זקנים ילדים - כולם התאחדו סביב התפילה, האמונה, הביטחון, 
ש"בנימין בן פייגל" יקום על רגליו ויחזור לביתו, למשפחתו, אל הבית חב"ד שלו, להמשך 
השליחות. לאיש לא היה ספק, השאלה היתה רק כמה זמן זה יקח, האם מהר או לאט, אבל 

הוודאות היתה בלתי מעורערת.

הגדולה,  האמונה  הדרוכה,  הציפיה  בפנים.  לנו  התנפץ  התרסק.  הכל  אחד,  מר  ברגע  ואז, 
התקווה הוודאית - הפכה באחת לאכזבה זועקת, לשאלה מהדהדת, נוקבת, מקצה העולם ועד 

קצהו...

כולנו היינו בטוחים, שהנה, הנה, התפילות נושאות פרי, המעשים הטובים סוללים בפניו את 
הדרך מבית הרפואה אל הבית חב"ד, פרקי התהלים פועלים פעולתם, והעולם כולו יזעק "יש 
אלוקים", כולם יראו במוחש את כוחה של אחדות ישראל, את כוחם של פרקי התהלים, את 
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כוחו של רופא כל בשר ומפליא לעשות. הנס המיוחל היה כה מוחשי, כה קרוב, כולם ציפו, 
שכבודו של הקב"ה יתגדל, ששמו הנשגב של בורא העולם יינשא לתהילה בפי העולם כולו - 

כולם היו משוכנעים בשכנוע פנימי אמיתי אשר יתגדל ויתקדש שמיה רבא...

וזו  תורה  "זו  עלתה:  הזעקה  עמיקתא.  לבירא  רמא  מאיגרא  בנפילה  כולנו  התרסקנו  ואז, 
שכרה"?!... תמורת "יתגדל ויתקדש שמיה רבא" מרומם ומאיר עולם, קיבלנו "יתגדל ויתקדש 

שמיה רבא" בו ילדים קטנים קוברים אבא צעיר - - -

◆

כאן  עסקנו  בגרמניה,  יצאה  לא  עוד  והשבת  בארץ,  אלינו  הגיעה  המרה  שהידיעה  ברגע 
במחשבה, ואף בהכנת התשתית התיאורטית, במידה ויידרש וארונו של אחי בני, יגיע לארץ 

להיטמן בעפרה.

בני  הבאת  ומורכבים,  רבים  והסדרים  הערכות  דורש  כיום  צעד  כל  טיסות,  אין  אלו  בימים 
המשפחה, ימי בידוד, רכישת חלקת-קבורה. ידידים קרובים של בני התגייסו, ידידים שעמדו 
לצדו ולצד המשפחה שנים ארוכות, ובמיוחד מהרגע בו הוא אושפז בבית הרפואה – "הפכו 
עולמות" כדי להסדיר את כל האמצעים הנדרשים, במידה וההחלטה תהיה שבני והמשפחה 

יגיעו ארצה.

ואז, כאשר השבת יצאה בגרמניה וקיימנו שיחות בענין מול גיסתי שטערני, שמענו כולנו על 
ההחלטה האמיצה שלה: בני ייטמן בהנובר....

בני ושטערני יצאו לשליחות בהנובר, וזו חלקת אדמתם בזה ובבא. לכאן הם נשלחו, כאן הם 
פועלים, כאן הם מגדלים את ילדיהם, כאן הם בונים את קהילתם, וכאן הם יישארו. בנשמתם 

ובגופם...

במוצאי  ובמיוחד  בהנובר,  כנפיים  לה  לעשות  החלה  השמועה  כאשר  השבת,  במהלך  עוד 
השבת, חברי קהילה כואבים והמומים הגיעו בזה אחר זה אל הבית חב"ד, אל בית המשפחה, 

בעיניים קרועות, בלב חרד, מפוחדים ונרעדים.

הם פחדו מהמצב, הם פחדו על שטערני והילדים, ולא פחות מכך הם פחדו על עצמם. מה 
יהיה איתנו. בני איננו, מה התכניות של שטערני, מה יהיה איתנו?...

ד"ר פנחס, לשעבר פיוטר, קמינצקי, מי שבני ליווה אותו שנים ארוכות, עשה איתו צעדים 
משמעותיים בחייו האישיים והרוחניים עד המקום בו הוא נמצא היום, ובשלושת השבועות 
האחרונים הוא ליווה את בני יחד עם הצוות הרפואי של בית הרפואה במלחמה האחרונה על 
חייו של בני, אמר ביום ראשון האחרון, האבא הראשון שלי נפטר לפני כמה שנים, והיום נפטר 

האבא השני שלי...

הקהילה פחדה שחייהם נגדעים יחד עם פתיל חייו של בני, הם חששו שהם איבדו לא רק את 
מורם ורבם, חברם הקרוב, אלא גם את זהותם שלהם, את חייהם הם...

הקשר שלהם עם "שמיה רבא", עם הקב"ה, חלילה עומד להינתק.
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עיני כל העולם היו נשואות להנובר, מה יהיה כעת, מה יהיה עם המשפחה, עם הילדים, עם 
שטערני, עם מבצרו הפורח של הרבי בעיר, עם המקום בו הגדילו את שמו של הקב"ה, המקום 

בו "יתגדל ויתקדש שמיה רבא" –

וכששטערני אמרה להם – בני ייטמן כאן, אנחנו נשארים! אור ראשון נצנץ בעיניהם הלחות. 
קמטי הבהלה החלו להתיישר.

כששליחות רבות בעולם כולו שמעו על ההחלטה, כשאלפים שמעו את ההודעה הזו, כשכולם 
לאסוף  – האמונה החלה  מוותרת  לא  וכואבת  פצועה  הבינו שהשליחות ממשיכה, שחיילת 

עצמה מחדש, החלה להיבנות בלבבות מחדש...

היא ברגע המשבר הקשה בחייה, היא יודעת היטב מה גודל המחיר שהיא שילמה, ומה גודל 
המעמסה שהיא נוטלת על כתפיה הצעירות והשבריריות – והיא, במודע, באמונה, בנחישות, 
בעיניים רטובות אך מביטות הלאה, קמה כלביאה פצועה אך ממוקדת מטרה, וקבעה: אנחנו 

נשארים, כאן, יחד עם בני - - -

לכאן הרבי שלח אותנו, זו העבודה שלנו, כאן אנחנו. "אנחנו" זה בני, היא, וכל שמונת הילדים. 
אף אחד מאיתנו לא עוזב את המערכה...

החלטה נחושה זו, נתנה פרשנות חדשה, כואבת עד תהום, אבל מרוממת עד שחקים, למשמעות 
התפילה, הבקשה, הזעקה של:

יתגדל ויתקדש שמיה רבא

◆

שטערני לקחת על עצמה משא כבד מנשוא, היא ממשיכה את המסע שהיא החלה עם בני 
בהנובר לפני כ-15 שנה, אך כעת היא מובילה אותו לבדה...

אין סוף מטלות ממתינות לה. לא אחרי ה'שלושים', לא אחרי ה'שבעה', אלא כבר כעת, כאן 
ועכשיו. הוצאות הבית חב"ד, הוצאות המשפחה, לא ממתינות מעבר למפתן הבית.

העבודה שלה למען "שמיה רבא", להביא לכך ששמו הגדול של הקב"ה "יתגדל ויתקדש" – לא 
מפסיקה לרגע. אלו הם חייה, אלו הם חיי ילדיה.

זו השליחות שלה, ועלינו מוטלת החובה להביא לכך ש"יתגדל ויתקדש שמיה רבא" גם הלאה.

למען  למענו,  שוב  להתגייס  שלנו  והזכות  החובה  ולילה,  יומם  בני  למען  שהתגייסנו  כשם 
- למען "שמיה רבא" של הקב"ה,  שטערני, למען מבצרו של הרבי, למען המשך השליחות 

להביא לכך ששמו "יתגדל ויתקדש".

ויתקדש שמיה  "יתגדל  ליד תלולית העפר,  ומוטי שאמרו שם,  לוי ארי  כולנו למען  נתגייס 
רבא", כי הם ממשיכים, יחד עם אבא-בני, את השליחות – – –

אני, אתה, את, נתגייס כולנו, נהיה חלק מהמשך השליחות של בני, של שטערני ,  

אנו נביא לכך שגם היום, גם מחר, גם בהמשך – "יתגדל ויתקדש שמיה רבא"...

אלי' וולף
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 שרה מגיירת 
האנשים והנשים

שטערני גיסתנו היקרה,

אנחנו כותבים שורות אלו אלייך, במוצאו של היום הקשה בחיינו, א' באייר – שני רק ליום 
המר ג' תמוז תשנ"ד – בו אחינו-בשרנו היקר, בעלך הרב בני, נקבר ונטמן ברגבי העפר של 
עיר שליחותכם בחמש-עשרה השנים האחרונות, הנובר שבגרמניה, והוא בן ארבעים ושלוש 

שנה בלבד.

אחינו אחינו, בני בני, אהה!... איך נפלו גיבורים, איך נפלו שלוחים, ויאבדו כלי מלחמה! אהה!! 
כי גדל הכאב עד מאוד! – – –

הגיסים  והאחיות,  האחים  עם  היקרים,  הורינו  עם  תבדל"ח,  עמך  לחלוק  מבקשים  אנחנו 
והגיסות, וכל בני המשפחה המורחבת, מעט ממחשבותינו ורגשותינו הסוערים ביום זה.

הודיע למשפחה בשמך את  אליהו  הגדול הרב  אחינו  מוצאי שבת, עת  החל מאמש, חצות 
החלטתך ההירואית – שבעלך-אחינו בני לא ייטמן בארץ הקודש אלא יבוא למנוחת עולמים 
ויחד עמך, כאשר את והילדים  בעיר השליחות, ובכך הוא ימשיך את שליחות הרבי, לצדך 
תמשיכו לנצח על פעילות הפצת היהדות בעיר – עוברים בראשי דברי הרבי במאמר קבלת 
הנשיאות "באתי לגני" ביו"ד שבט תשי"א, אודות מסירות הנפש של השליח הראשון אברהם 

אבינו, 'אחד היה אברהם':

שעיקר  ידע  דאברהם  אגב,  בדרך  היה  שלו  נפש  המסירות  הנה  באברהם,  כן  שאין  "...מה 
העבודה הוא כמו שכתוב "ויקרא שם בשם הוי' א-ל עולם", אל תקרי 'ויקרא' אלא 'ויקריא', 
אז יענער זאל אויך שרייען ]שהשני גם יכריז[, ואם נצרך לזה בדרך אגב מסירות נפש, הנה 

גם זה ישנו" – – –

אולם במסירות הנפש המשותפת שלכם יש גדולה משלה: אין זה רק ניסיון של 'מסירות נפש 
בכח', אלא ניסיון של מסירות נפש בפועל, באופן הקשה ביותר עלי אדמות.

מי שמכיר את המאורעות שהביאו על פי טבע להידרדרות במצבו הרפואי של בני, יודע שהיה 
זה עקב ההתמסרות שלו בפועל למען השליחות ולמען פעילות חג הפסח, התמסרות שעל פי 

טבע היא שהביאה בסופו של דבר לסוף המר, בפרוס השבת קודש של א' באייר.

ומתוך היגון שאין לו סוף, מתוך אוקיינוס הכאב הבלתי נתפס, נחלצת חושים במוצאי השבת, 
אזרת עוז כלביאה, ומתוך מאה שנים של מסירות נפש משפחתית שעל ברכיה חונכת בבית 
אביך ז"ל ותבדל"ח אמך תחי' הכרזת בנחישות החזקה מפלדה יצוקה: אנחנו נשארים בהאנובר, 
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אני ושמונת בני היתומים. לא זו בלבד שלא ייגרע מאומה מעבודת השליחות, אדרבה, נמשיך 
ונפתח, נעצים ונגדיל את הבית חב"ד ואת הפעילות.

כדברי המדרש  ושרה  בין אברהם  ה'ויקריא'  עבודת  נחלקה  בקרב השלוחים הראשונים  אם 
"אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים" – הרי שאת כותבת פרק חדש בספר 

דברי הימים של השליחות. פרק בו "שרה מגיירת את האנשים ואת הנשים" – – –

אלפי שנים שעם ישראל מזכיר בתפילות ראש השנה את "עקידת יצחק לזרעו היום ברחמים 
העקידה שלכם  כי  אנו  בטוחים  הדין.  ביום  בדין  ולזכות  אבות"  "זכות  להזכיר  כדי  תזכור", 
"זכות בנים" – אף היא בכוחה לעמוד לזכות עם ישראל לדורי  ומסירות הנפש שלכם, של 

דורות.

היום בבוקר ערכת מהבית חב"ד שלכם שיחת 'זום' קצרה עם ענפי המשפחה למשפחות וולף-
גרינברג. בשיחה, שהשתתפו בה בני המשפחות מחמש יבשות ועל פני חמש עשרה איזורי 
זמן, תיארת את אירועי הימים האחרונים, את החלטתך, ואת התוכניות שלכם לטווח הקרוב.

שלכם  הקהילה  חברי  בקרב  נודע  כאשר  השבת,  במוצאי  אמש  אשר  סיפרת  הדברים  בין 
– הם  יהודי הנובר, על האסון הכבד בפטירתו של בני, ששימש למעשה כרב העיר  ובקרב 
נחרדו עד מאוד. הם זעקו בפנייך: הייתכן שרב העיר שלנו, שקירב והאהיב עלינו את התורה 
והמצוות, שהיה מסור ונתון אלינו בכל לבו, לקחו אליו האלוקים בצורה טראגית שכזו, חרף 

כל תפילותיהם?!

ממשיכים!  אחת:  במילה  שמתמצית  החלטתך  את  ומיד  תיכף  ראו  הם  כאשר  בשעה,  ובה 
הם הגיבו ואמרו, שטערני, למענך ולמען בני, כאשר אנו רואים את הנחישות שלך, אנחנו 
מצטרפים אלייך יחד עמך. נעמוד לימינך, נתחזק בעצמנו, וכל אנשי הקהילה יחד יחזקו את 

בית חב"ד ואת הפעילות.

כשתיארת זאת בשיחה האמורה, עברו כרגע בזכרוני דברי הרבי שלמדנום בדיוק לפני שלושים 
שנה, משיחת ש"פ אחרי-קדושים תש"נ, בה הרבי מבאר את דברי המדרש "קדושים תהיו, 
יכול כמוני? תלמוד לומר "כי קדוש אני", קדושתי למעלה מקדושתכם". והרבי ביאר, שאין 
המשמעות רק כפשוטה אשר "קדושתי – למעלה מקדושתכם", אלא גם אשר כביכול "קדושתי 

למעלה – מקדושתכם".

אמרתי לעצמי, אולי לכך בדיוק כיוון הרבי בדברים אלו. שלושים שנה לאחר אמירת השיחה, 
ביום ראשון של ש"פ אחרי-קדושים תש"פ, מתגלה אשר יש יהודים שפועלים את ה'קדושתי 
למעלה' ומתחזקים בתורה ובמצוות – רק בגלל 'קדושתכם' – בגלל 'מעלות קדושים וטהורים', 

ועקב מסירות הנפש של השלוחים.

רבים  המצב  קשיי  חרף  השתתפו  בו  בהנובר,  לב  הקורע  הלוויה  מסע  של  בסיומו  הערב, 
מאנשי הקהילה לצד אחיו השלוחים בגרמניה, שעמדו לימינו ולימין המשפחה בכל השבועות 
האחרונים – ובמיוחד השליח ורבה של ברלין הרב יהודה טייכטל, והשליח ורבה של המבורג 
הרב שלמה ביסטריצקי שפעלו למען בני ולמען המשפחה באופן שלמעלה מגדר אנושי – 
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כולם הלומי צער ויגון על הסתלקותו בחטף של אחד ומיוחד מבני החבורה, סיפרו השלוחים 
על ההד העצום שמחולל ההחלטה שלך בקרב יהודי גרמניה.

בראותם כי רב ושליח חב"די שהגיע לעיר שליחותו, גם נטמן בעיר השליחות – הם הבינו 
מחויבות  את  וממילא  בגרמניה,  השלוחים  של  השליחות  משמעות  עוצמת  את  לראשונה 
השלוחים לקהילה וליהודי המדינה, והדבר גרם לקידוש שם ליובאוויטש חסר תקדים במדינה.

אמש, במוצאי השבת כאשר פשטה כרגע הבשורה האיומה בקרב כל בתי אנ"ש ברחבי העולם 
– הדהדה ברחבי תבל קול זעקה גדולה ומרה: ריבונו של עולם, מארי דכולי עלמא, הייתכן? 

זו שליחות – וזו שכרה?...

גם לאחר שבועות ארוכים מוכי יגון ואבל כבד מנשוא במשפחת החסידים, כאשר מידי יום 
ביומו רח"ל אנו מתבשרים בבשורות איוב על פטירתם של עשיריות מבין היושבים ראשונה 

בממלכת חב"ד, ואין לך יום כו' – האחרון הכביד. 

וילדות קטנים, שפיהם לא  לבם של עשרות אלפי חסידים ומקורבים, אנשים ונשים, ילדים 
פסק בשבועות האחרונים מלומר פרקי תהילים, לקבל החלטות טובות, ואין ספור פעולות טוב 
וחסד שנעשו לזכות רפואתו המלאה של שליח הרבי – עמד מפעום, בלתי מאמינים לבשורה 

רעה זו.

ועל  הכל  למרות  ציבור החסידים בהחלטתך האמיצה, אשר  מכן, התבשר  לאחר  וזמן קצר 
אף הכל – השליחות בהנובר בס"ד תמשיך ותתעצם, את, יחד עם הילדים, כאשר בני עמכם 

ולצדכם.

בלתי אפשרי לתאר את העידוד והחיזוק הגדול שציבור החסידים, הם ונשיהם וטפם, התעודדו 
והתחזקו מבשורה טובה זו.

שטערני היקרה, בהחלטתך ההרואית להמשיך בשליחות הרבי חרף כל הקשיים, בעוז הרוח 
שלך, בעידוד ובחיזוק העצום שאין לו אח ורע שהענקת היום ליהודי גרמניה, לשלוחים, ולכלל 
אנ"ש, ועל כולנה באמונת אומן המוחלטת שלך בדברי צדיקים שקיימים לעד – פעולותייך 
ומעשייך מעמידות אותך בקרב שורה של דמויות מופת נשיות לאורך ההיסטוריה היהודית, 

שפעלן נחקק בדפי הזהב של עם ישראל.

וילדות  ילדים  עליהם  יחנכו   – תש"פ  אייר  חודש  תחילת  של  אלו  בימים  ומעשייך  פועלך 
חב"דיים, ייכתבו עליהם ספרים, ויתחברו מחזות ושירים במחנות הקיץ החב"דיים.

בסיומו של מפגש ה'זום' המשפחתי הבוקר, הכריז נציג המשפחה, ה'שלמה קונין המשפחתי', 
הגיס ר' דוד סלווין: כשם שביום המר ג' תמוז, בעת הטמנת ארון הקודש, הכריז השליח הרב 
קונין 'רבי, אני מבטיח, אני נשבע, כי יחד עם השלוחים נרחיב ונפתח את עבודת השליחות', 
המשפחה  כל  אנו  כמותו",  אדם  של  שלוחו  "של  בפטירתו  שלנו,  המר  ביום  אנחנו  גם  כך 
מתחייבים כי נעשה הכל למענך, למען הילדים, למען הבית חב"ד, למען השליחות, ולמען בני.

ההתגייסות הנרחבת וחסרת התקדים של אלפים רבים מכל רחבי תבל בשעות האחרונות, 
בהאנובר,  השליחות  המשך  למען  העולמי  ההתרמה  במבצע  חסידים,  ושאינם  חסידים 
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ההתעוררות הרוחנית העולמית שצומחת מתוך השבר הגדול – מעידים כי שבועה זו אינה 
נחלת המשפחה בלבד, אלא של כלל החסידים.

בזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו אבותינו ממצרים, ובזכות נשים צדקניות שבדור 
הזה ניגאל. רבות שלוחות עשו חיל, ואת עלית על כולנה.

זושא וולף

 מלחמת 
הצורה והחומר

ביום בהיר אחד, לפני כשלוש שנים, קיבלתי טלפון מאחי בני. קולו צלול, חי, ענייני כתמיד. 
"יש כאן יהודיה בקהילה בהנובר שאביה קבור בחיפה, לא הבנתי בדיוק היכן, כי הבנתי שיש 
שם כמה בתי עלמין. אתן לך הפרטים והיא תשמח אם תוכל לפקוד את קברו ולראות שהכל 

בסדר..."

אני שליח ביישוב לא הרחק מחיפה, בדיוק היתה לי למחרת נסיעה לחיפה, והסכמתי.

איכשהו, שנינו טעינו בזיהוי של בית העלמין, וכך במקום קפיצה לעשרים דקות מצאתי את 
עצמי סורק את שרשרת בתי העלמין במבואות הדרומיים של חיפה. 

בשלב מסוים הסתובבתי בתוך בית עלמין נוצרי של חיילים בריטים, שכמדומני נפלו בקרב 
אל עלמיין מול הנאצים, כשלפתע קפאתי. בין שורות המצבות על הדשא המטופח, אני מזהה 

שתי שורות של קברי חיילים יהודיים.

חשבתי לעצמי: הזוי, בית עלמין נוצרי בחיפה, חיילים יהודיים ממלחמת העולם השניה, ודאי 
השאירו משפחות מעבר לים... מי יודע מתי לאחרונה יהודי ביקר אותם? חיילים אלמונים. 

עצרתי לפרק תהלים. 

◆

ביום ראשון בערב, צפיתי בדמעות בחבורת האברכים היקרה, גארטלך למותניהם ומסכות 
בקשה  עמדו  עילאית,  נפש  שבמסירות  גילי,  בני  חבריי  ביניהם  קודש,  שלוחי  לפניהם, 
בעיצומו של הקרב. המשמר  חיילים הקוברים קבורת שדה את אחיהם שנפל  שבמשימות. 

יעבור לדום.

הארון מגיע, מובל אלי קבר, כיסוי הגולל, קדיש. ואז, רגע לאחר שהמשפחה והמלווים מפנים 
עורף ומתחילים לצעוד לכיוון היציאה מבית העלמין, מצלמת הזום התמקדה לרגע בתלולית 
העפר הבודדה שעליה שלט קטן מודפס. מסביב עצים, מצבות דוממות, שקט מקפיא. פה 
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נטמן חייל אלמוני. אדמה ארורה. גרמניה. 75 שנה אחרי המלחמה - המלחמה לא הסתיימה, 
חייל יהודי נפל על משמרתו.

◆

חוויתי  כיפור אחד ארוך. קרבת אלוקים שלא  יום  עלינו.  שלושה שבועות מטלטלים עברו 
חסד   - בה'  הבוטח  שמחה.  ביטחון,  אמונה,  של  לתודעה  הנפש  תעצומות  כל  גיוס  מימיי. 
יסובבנהו, שיננתי לעצמי. בקבוקי משקה נפתחו בקבוצה המשפחתית אחרי כל הטבה קטנה, 
כל שיפור מזערי היה סיבה למסיבה. הרמנו כוסות ואמרנו לקב"ה: ה' רועי - לא אחסר. ה' 
לי - לא אירא. מה יעשה לי אדם. אל תבטחו ברופאים שאין להם תשועה, בטחו בה' עדי עד. 

ויבטחו בך יודעי שמך, הרי לא עזבת, ולא תעזוב, דורשיך ה'...

ביום שישי האחרון, שלוש שעות לפני כניסת השבת, נוצרה האפשרות להשמיע לבני קולות 
וצלילים. בהחלטה של רגע פתחתי תהלים פרק נה, וניגנתי לו את הניגון פדה בשלום. הרי 
יתן לעולם מוט  ויושיבו על מקומו כקדם - סלה. לא  ויענהו  ברבים היו עמדו. ישמע א-ל 

לצדיק. ואני אבטח בך – – –

לפני הכל ואחרי הכל, זה מה שיש לנו. ואני אבטח בך. נגילה ונשמחה בך. בך בישועתך...

◆

השבת הזו היתה קשה ביותר. שבת של יגיעה. לא קל לגייס אמונה וביטחון. "העיקר הוא 
ההרגל להרגיל דעתו ומחשבתו תמיד, להיות קבוע בלבו ומוחו תמיד אשר כל מה שרואה 
בעיניו השמים והארץ ומלואה - הכל הם לבושים החיצונים של המלך הקב"ה, וע"י זה יזכור 
תמיד על פנימיותם וחיותם. וזה נכלל ג"כ בלשון אמונה שהוא לשון רגילות שמרגיל האדם 

את עצמו, כמו אומן המאמן ידיו וכו'" )תניא פרק מב(.

אתה מנסה להתפלל בשבת, להתרומם, טראכטן גוט – אבל משהו חזק מושך אותך למטה. 
אל הקרקע, אל הריאלי, אל הדיאגנוזות של הרופאים. אל הטבע. אל הקליפה. אל הלבושים 

החיצוניים של המלך.

רבש"ע, אתה אומר לעצמך, למה זה כל כך קשה? הרי לכך חונכת והורגלת, ולמדת והתפללת; 
למה ברגע האמת אתה קורס שוב ושוב לדמיונות קשים, למחשבות ייאוש?

ואז נזכרתי בדברי אדמו"ר הזקן בתניא )פרק כח( ודרשתי אותם לעצמי, בלשון נופל על לשון: 
ואפילו אם נופלים לו הרהורי ייאוש ושאר מחשבות מחלישות בשעת העבודה בתפילה בכוונה 
- אל ישית לב אליהן אלא יסיח דעתו מהן כרגע... כשנפש האלהית מתאמצת ומתגברת לבטוח 
בה', אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה ולהפילה במחשבה מחלישה שלה... והאמת 
היה כדבריהם אם היתה נפש אחת לבדה היא המאמינה ובוטחת והיא המחשבת ומהרהרת 

המחשבות ייאוש, אבל באמת לאמיתו הן שתי נפשות הנלחמות זו עם זו במוחו של אדם...

נרגעתי, קצת, ואמרתי לעצמי: אל תיפול ברוחך. אתה תמשיך להתמודד בין שתי הנפשות. 
אבל, לפחות תפעל על עצמך, קח עליך יעד עד צאת השבת - שכאשר תגיע הבשורה הטובה 
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בעז"ה בצאת השבת, זה יהיה לך טבעי וברור, הרי כך צריך להיות. ואם חלילה תגיע בשורה 
הפוכה, זה יישמע לך מוזר. הייתכן, מעניין איך זה קרה...

◆

"ולא מופרך אצלם, רחמנא ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו, 
וגם מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא-ליצלן!" - - - 

יהודי גלותי שכמוך, אמנם אתה חי בעולם הזה, הקליפתי, הטבעי, אבל מי אומר שזה חייב 
להיות המושכל ראשון שלך, שכוח המשיכה יהיה דווקא כלפי מטה. אולי הפוך - תהיה קשור 
למעלה שלא תיפול למטה. או לפחות תפעל על עצמך שתקום בבוקר ותגיד: משיח לא הגיע? 

מוזר, טוב, נלך להתפלל שוב...

◆

אבל, חבריי היקרים, בלי עבודה זה לא ילך. "ולכן העושים גופם עיקר ונפשם טפלה - אי 
אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם..." )תניא פרק לב(. 

כדי שכל האורות הגבוהים של השבועות האחרונים - הציפייה הדרוכה, התפילות, התהלים, 
הפעולות הטובות, השבר הגדול, התקומה הפלאית של הרבנית תליט"א וילדיה, ההתוועדות 
המעוררת ופירותיה, הקמפיין הגדול, ההדים הציבוריים, אלפי הסיפורים המתגלגלים - לא 
ישובו ריקם, וכדי שהקב"ה יציג בפנינו את פרק הסיום של חזיון בלתי נתפס זה, עלי ועלינו 
דנפשינו,  אליבא  בלימוד החסידות  עתים  קביעות  זו:  נקודה  הקלושה,  דעתי  לעניות  לחזק, 
עזרת אחים זה לזה מתוך אהבת ואחדות ישראל במשפחת השלוחים ואנ"ש, וכמובן - המשך 

דאגה בגשמיות וברוחניות להתפתחות וצמיחת המשפחה היקרה שנשארת על משמרתה.

"ְלִבְנָיִמן ָאַמר, ְיִדיד ה' ִיְשֹּׁכן ָלֶבַטח ָעָליו, ֹחֵפף ָעָליו ָּכל ַהּיֹום ּוֵבין ְּכֵתיָפיו ָשֵׁכן".

אברמי וולף
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 א פריילעכער 
סאלדאט

בימים טרופים אלו, הלב שסוע, העיניים דומעות והמוח ממאן לקלוט את המציאות הגלותית 
הנוראה.

הילדים  כל  על  האהובה,  הגיסה  שטערני  על  האהוב,  האח  בני  על  מתרוצצות  המחשבות 
המדהימים, על אבא, אמא, על כל המשפחה ועל משפחת גרינברג שאיבדו את הגיס..

הזכרונות, החוויות עם בני ומשפחתו, שיחות, מפגשים, התכתבויות הכל צף ללא סדר והגיון...

בני:  ושוב שתי מילים שכל כך מתארות את  בי שוב  ועולים  אך בתוך כל האי-סדר, צפים 
כל  ולמרות  הרבי,  לשליחות  נפשו  נימי  בכל  המסור  שליח  בני,  סאלדאט'.  פריילעכער  'א 
האתגרים הרבים והמטורפים שהוא ושטערני עברו, בני תמיד נשאר 'חייל שמח'. אם הרבי 
רוצה חיילים שמחים, כמו בסיפור היחידות של גברת פינסון ממרוקו, אז בני הוא בדיוק כזה!

כל כך הרבה אפיזודות מחייו יכולות להמחיש זאת. או, יותר נכון – כל יום ויום מחייו מתאר 
זאת. כל יום של בני רצוף עשיה, בקבלת עול, בהתמסרות והכל תמיד עם שמחה וחיות.

לפני כחודשיים בני ומשפחתו הגיעו לארץ לשמחה משפחתית. כל המשפחה שמחה לקראת 
בואם של בני, שטערני והילדים. התמונות המחויכות שלהם ליד המטוס... הנה, הם מגיעים 

לארץ ותהיה לכולם הזדמנות שמחה להיות יחד. חלום שהם והילדים מחכים לו זמן רב.

פוסקת  הלא  מהעשיה  מנוחה  קצת  ושטערני  לבני  תהיה  סוף  שסוף  במשפחה שמחנו  אנו 
שלהם. מותר לשלוחים קצת לנוח, להיות בארץ בשלווה שבוע...

את  הם ממשיכים  נמצאים,  הם  היכן  שליחות שלא משנה  חדורי  ושטערני,  בני  טעינו.  אך 
השליחות! הם הגיעו לחתונה, ולמחרת בני כבר חזר להנובר בכדי להיות שם בשבת. ביום 
ראשון הוא חזר שוב לארץ כדי להיות עם הילדים שלו בכדי ששטערני אשתו תוכל להצטרף 
ה'חופשה  וכך  בו.  משתתפים  הנובר  מילדי  כמה  שגם  מצוות,  גיל  ילדי  של  בארץ  למסע 
המשפחתית' של בני ושטערני מתחלקת כשהם מפוצלים, ממשיכים בעשיה עם הקהילה מתוך 

שמחה ובין לבין גם נפגשים עם המשפחה.

תודה לה' שאבא ואמא זכו שבני שהה עם ילדיו כמה ימים בביתם! וב"ה שזכינו גם אנו, שבני 
הגיע אלינו עם הילדים, שעות של שמחה והנאה.  מחכה... מחכה כבר שבני יכנס שוב ויעבור 

את מפתן ביתנו...

אחת התכונות המדהימות שיש בבני – זו הסבלנות ויכולת ההקשבה שלו לשני. מטבע הדברים, 
בין האנשים שמגיעים לבית חב"ד, יש כל מיני נשמות יהודיות שלעתים נדרשת כלפיהם המון 

סבלנות, יכולת הכלה, הקשבה ואמפתיה.
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כל כך הרבה מקרים ראיתי בעיניי ועל כל כך הרבה מקרים שמעתי בדרך אגב. 

אחת הסיטואציות, מני רבות, היתה במוצאי חג הפסח. בצאת החג, בשעה מאוחרת, כולנו רק 
רצינו כבר לארגן את הילדים לשינה, לארגן את הבית ואת בית חב"ד... העבודה רבה...

אבל בדיוק אז, צלצול בפעמון. נכנס אדם צעיר שלא מוכר לבני. הוא פוסע לאיטו ובני בחיוך 
לבבי מזמין אותו להיכנס לסלון פנימה. מהון להון מתברר שאדם יהודי זה, יוצא איראן, גר 
בארצות הברית ובימים האחרונים הגיע להנובר, ערך בירור היכן הבית חב"ד וכעת זה היה 
יושב בסלון, כשהשעה כבר כמעט  ובני, בסבלנות אין קץ,  הזמן הכי טוב מבחינתו להגיע. 

חצות, העבודה רבה והוא יושב, מקשיב, מתעניין וכולו נתון לאורח היהודי...

העשיה של בני ושטערני היא סביב השעון ובמספר מוקדים בו זמנית. הם פועלים במלוא 
החיות ועם חיוך וחן לכולם. והנה דוגמא קטנה לעשיה גדולה –

באחת השנים בהן טסנו להנובר לקראת חג הפסח, רק הגענו משדה התעופה, הספקנו להניח 
את המזוודות במבואת הכניסה של הבית חב"ד, ואנו שומעים צהלת ילדים, שירים והמולת 

עשיה שמחה.

בבית חב"ד שטערני עסוקה במלוא המרץ עם ילדי הקהילה בחוויה של אפיית מצות לחג 
הפסח. הילדים שלנו מיד רצו והשתלבו בפעילות. אני עדיין עומדת בכניסה ובני אומר לי: 
"חני, בואי, אנו יוצאים כעת לקונצרט חזנות של פרופ' אנדור איזק" )דמות יהודית מוסיקלית 
מיוחדת, מלחין, פסנתרן ועוד(. ובני מוסיף: "אני צריך להשתתף בארוע הזה, אך יתכן ובשלב 
מסוים תהיה שירת נשים. בכדי שלא תיווצר אי נעימות עם דמויות משמעותיות בקונצרט, 
כשנגיע לקראת שלב זה אני אצא מהאולם ואת תישארי. כך 'הנוכחות' שלי עדיין תהיה שם 
ומקומי לא ייפקד". מיד יצאנו לדרך, לא לפני שבני ביקש מדּודי לצאת, אם יוכל, בעוד כחצי 

שעה לבית האבות לענין מסוים שיש לבצע לקראת פסח...

מאירוע לאירוע... ממשימה למשימה... כאלה הם חיי השליחות של א פריילעכער סאלדאט. 
של בני.

אפיזודה  עם  בעשיה  ומשתף  בוואטסאפ  מקליד  בני  את  לראות  להתעורר מהחלום,  מחכה 
מעניינת ואולי הומוריסטית מחיי השליחות העשירים בהנובר.

אנא ה', השב ציון ונהיה כחולמים... ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, במהרה!

ח. סלאווין
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 אם כולם 
היו כאלה...

בני ע"ה גדול ממני בעשר שנים. זה אומר שכשהייתי ילד קטן, לפני עמדי על דעתי, הוא 
יצא מהבית לישיבות ול'קבוצה', וכשהייתי בגיל בר מצוה, הוא הקים את ביתו ויצא לשליחות 
באודסה, ואח"כ בהנובר. כך שההיכרות שלי אתו היא מהמפגשים הקצרים, מהביקורים בבית 

בין לבין.

במשפחה דובר שמהסיפורים המיוחדים שהתפרסמו במשך השבוע האחרון, יכולה להצטייר 
בעיני הקורא דמות מלאכית שמיימית, שרחוקה מאנשים כמוני וכמוך. אך כל מי שהכיר את 
בני יודע שהוא היה אנושי לגמרי. ודוקא לכן, הסיפורים עליו דורשים מאתנו ומורים לנו דרך 

בצורה הכי פשוטה.

לכן אני רוצה להתחיל דוקא מחוויות הילדות, מהסיפורים המרתקים והמצחיקים שבני היה 
ובעיקר, הסיפור על הפגישה עם מלך תאילנד,  מספר לנו הקטנים. סיפורים מלאי דימיון, 
כיצד ברגע האמת הצליח בתרגיל נועז להסיח את דעתו של המלך ולחלץ מידיו את התפילין 

היקרות שחמד לעצמו... 

אחר כך בני התחתן ויצא לשליחות משלו, והתחלנו לקבל ד"שים על פעילות נמרצת בלי סוף, 
שלו ושל אשתו יחד. מפעם לפעם, בין הדיווח על שיעור, מסיבה, בר מצוה, הובלעו כמה 
מילים של חוויות אישיות, הרהורים ותחושות של שלוחים בפעולה. מתוכם עומדת מול עיני 

אפיזודה קטנה שבני הסיח לפי תומו, שתפסה אותי מאז ועד היום.

באחד הימים עשו לקהילה בהנובר אירוע בפארק, אולי זה היה ל"ג בעומר. תוך כדי האירוע 
ניגשת אליו אישה ומבקשת ממנו לעזור לה לפתור את משמעותו של מקרה שקרה לה, שהיא 

תלתה בו משמעויות נסתרות שקצת מרחיקות לכת.

המחשבה הראשונה שלו, הרהור העולה מהלב למוח, הייתה אמורה להיות כיצד הוא מתנער 
ממנה באלגנטיות וממשיך להוביל את האירוע לפי התכנית שלו )ומהקצת שהספקתי להכיר 
את בני, שאינו תמים כלל ומזהה מהר חסרונות בני אדם, קבלתי הרושם שמצד טבעו זה היה 
די מתבקש(. אבל אז צף מול עיניו הוידיאו הידוע, בו נראית אותה אשה המספרת על חלום 
שחלמה בו הרבי אומר לה "אגוזים אגוזים", והיא שואלת את הרבי: "מה זה אומר אגוזים 
אגוזים". והרבי משיב לה בכובד ראש ובתשומת לב. זכרון שגרם לו לשנות גישה ולתת לאותה 

אשה יחס אחר, מעין ודוגמת היחס שהיתה מקבלת מהרבי עצמו.

וכשקראתי את זה, המקרה הקטנטן הזה, חשבתי לעצמי: זהו שליח. 

)ויקרא( מבואר שכדי להיות ראוי  הרי אמרו חז"ל 'שלוחו של אדם כמותו', ובלקוטי תורה 
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לשליחות, צריך השליח להיות כמותו דהמשלח. ולענייננו: אם למשלח יקר כל יהודי, אזי אם 
השליח רוצה להיות ראוי לייצג את המשלח בכבוד, עליו להיות גם כן מעין ודוגמת זה.

אנחנו יכולים להבין כמה קל לומר לעצמנו שכרגע יותר חשובה התכניה של האירוע מאשר 
אותה אשה שאולי היינו מעדיפים שלא תכנס לשום תכניה. ואם ברגע האמת הוא הניח את 
הנטיה הטבעית שלו על הצד, ראה את הרבי מול העיניים, ופעל בהתאם לדוגמה שלו, זהו 

שליח. 

◆

ומסיפור אופייני זה, לסיפור נוסף, שבעיניי הוא חידוש יותר גדול:

אודות  עיון  יום  התקיים  לי שבאוניברסיטה שבעירו  סיפר  בארץ,  בני  הביקורים של  באחד 
חסידות. וכמתבקש, הוא הוזמן ליטול חלק בתכנית ולענות לשאלות שונות, כולל גם שאלות 
על התנהלות חסידות חב"ד במצב הנוכחי. הוא אכן סיפר להם כיצד הוא וחבריו רואים את 
המצב, והוא הוסיף וסיפר להם שיש גם אחרים שרואים את הדברים קצת אחרת, והם יכולים 
להיות קשורים זה עם זה בקשרי משפחה, ועליהם לחיות בשלום ולכבד זה את זה, כמשפחה 

אחת.

כששמעתי זאת, זה היה בשבילי חידוש גדול, מפליא.

כי עד אז, הכרתי מציאות אחרת. אנחנו הרי יודעים על מקרים אחרים בהם אנ"שים נשאלו 
שאלות דומות והשיבו תשובות קצת שונות. תשובות שהשאירו אצל כמה מהחסידים תחושה 
לא נעימה. ומכיון שזו המציאות היחידה שהכרתי, חשבתי שזה חוק טבע, מי שחושב א' – 
בהכרח שיתייחס בכזו צורה כלפי מי שחושב ב'. והנה חידוש: אפשר לחשוב א', ולמרות זאת, 
להתייחס למי שחושב ב' בצורה אנושית. לא לחשוב שהוא רע, לא לחשוב שצריך להתבייש 
בו ולהתנער ממנו, ואדרבה, לנהוג כהוראת חז"ל "איזהו מכובד המכבד את הבריות", כך שאם 

יכבד אחרים הרי אדרבה, זה גופא יגרום שיכבדו אותו יותר.

יכולים לדבר  בכלל, אצל אנשים קטנים, חילוקי דעות משליכים מיד על היחס האישי, לא 
זה עם זה בצורה נורמלית. אנשים בוגרים, יכולים להתעלות מעל חילוקי הדעות, ולכבד את 
האדם למרות זאת. אך פעמים שאתה מרגיש שהיחס המכבד הוא מאופק ומדוד, כיון שחילוקי 
הדעות עדיין נמצאים ברקע, ורואים אותך דרך חילוקי הדעות. אך יש אנשים כמו בני, שהיחס 
שלהם הוא זורם ומשוחרר, כי היחס האישי הוא בלי שום קשר לחילוקי הדעות, הם כלל לא 

רלוונטיים. 

זאת למרות שזכורות לי אגדות על מקרים בהם הוא היה אכפתי לדעות ועקרונות, וכשהוא 
הרגיש צורך הוא ראה לנכון לעמוד עליהם בתוקף, ואם היה צריך הוא גם נשכב על השולחן. 
אך הכל נשאר בגדר הענייני ולא האישי. הוא לא נפל בפיתוי הכל כך מתבקש, שרבים וטובים 
נופלים בו מבלי משים, שכאשר ישנה "מלחמת מצוה" הם מפתחים מחשבות ורגשות שליליים 
כלפי פלוני, וחשים מצוה גדולה למצוא גנותו ולספר בה, כדי להציל את האנושות והחסידות 

מפניו.
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כשהתחלתי לכתוב את הספר 'ענינו של משיח', והתחילו להידפס חוברות מתוכו, הוא היה 
הראשון להראות התעניינות, לבקש לקבל את החוברות, לקרוא ולפרגן בחפשיות למה שהוא 
ראה לנכון לפרגן, בלי עכבות. למרות שיש לשער שהיו לו אי אלו הערות על הצורה ואולי גם 
התוכן, אך הוא לא נתן להן להעלים מאתו את הדברים הטובים שיש בזה, והוא לא חשב שהן 

אוסרות עליו לפרגן על כך.

ובסגנון הרגיל בכגון דא, "אם כולם היו כאלה",  אז כן, ברצינות, כמה דברים היו נראים אחרת 
לגמרי.

◆

בשבוע האחרון הייתה התעוררות גדולה. תמיד כשהקב"ה מכאיב, כולנו מבינים מיד למה הוא 
רומז. לב יודע מרת נפשו, והוא מיד לוחש שהכוונה היא לבין אדם לחברו, בין חסיד לעוד 
חסיד. אך כמדומה שבכל הצביטות שהקב"ה נתן לנו עד עתה, לא נרמזנו כפי שנרמזנו הפעם, 

כשכל החסידים מקצה לקצה צעקו אהה, עד כאן.

אינני מבין גדול במשמעותם של הדיבורים וההבטחות שנאמרו, אך המעשים שכבר נעשו, 
עוד כמה  והן  ישראל,  כל  לעיני  הן העניינים שהתפרסמו  זוכר כמותה.  זוהי תופעה שאיני 
מקרים שאינם מפורסמים שפגשתי אישית או שמעתי ממעגלים קרובים, כיצד לאחר נתק 
של שנים פלוני הרים טלפון לפלוני להתנצל על דברים שקרו, להביע רצון להתוועד יחד, 
רבים.  עוד  יש  שכמותם  לשער  ויש  אמיתי",  לשלום  לבוא  אחת  בכוונה  ביניהם  "להתדבר 
תקוותנו שהימים האלו יהיו נקודת ציון בהיסטוריה החסידית. מה שהיה אתמול, לא יהיה 

מחר. מארגן וועט זיין גאר אנדערש.

יודעים, אך העובדה היא  זכאי. חשבונות שמים אנו לא  ידי  זכות על  יודעין שמגלגלין  אנו 
שהזכות הגדולה הזו שאין לשערה, התגלגלה על ידי בני. ומזוית הראיה המצומצמת שלי, הוא 

בהחלט זכאי. אין ספק. הדרך שדרך בה בהיותו כאן, מאירה כעת בתוקף. 

וכשחושבים על הפלא הזה שכבר קרה, הרי זה מעודד ומחזק את הלב שהפלא הגדול מכל אכן 
עומד לקרות. התקוה חזקה שהמציאות הזו תעשה אותנו סוף סוף כלי מוכשר, אתר שלים, 

שהרבי יוכל להופיע עלינו. שאנחנו לא נבוש מפניו, והוא לא יבוש בנו.

בערלה וולף
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 בני מחייב 
אנשים כמוני וכמוך

לא התיישבתי לכתוב טור או דברי הספד.

זה בסך הכל ניסיון להעביר למסגרת קצת יותר מסודרת, דברים שכתבתי לחבר שביקש ממני 
לעשות לו סוג של היכרות עם בני.

על אף פער השנים בינינו, על אף שהכרנו לראשונה רק כשנשאתי את אחותו הקטנה לאשה, 
על-אף שקיים מרחק של אלפי קילומטרים בין הנובר לאשקלון, על-אף כל כך הרבה סיבות 
שיכלו להשאיר את היחסים בינינו 'יחסי-גיס-מבוגר-גיס-צעיר-קרירים', אבל זה לא כך. אני 

מרגיש כל כך קרוב אל בני. וזה בזכותו. 

זה מלמד הרבה על האופי המיוחד של בני. החוברת שאתם מחזיקים ביד, ומאות מכתבי-
וואטספ נוספים שזורמים כל הזמן מלמדים שמדובר על אדם יוצא דופן, במובן הכל-כך חיובי 
של המילה. זה יכול להיות גיס, חבר ילדות, בן משפחה מכל רמה של קרבה, מקורב, אורח-
רפואי בהנובר, עמית לשליחות, או עוד אברך שפגש בשדה תעופה. וכולם מספרים את אותו 
סיפור מופלא. רבבות מילים, עם נהרות דמע, זורמים אל הים הגדול של סיפור אחד על לב 
ענק של האיש שלא היה אגדה מופלאה בחייו, אלא הביא את הפלא בתוך כלי רגיל, נורמלי, 

של אדם מן השורה. כל כך על הקרקע, וכל כך מופלא ונעלה.

כולם מתארים את השליח המסור לשליחותו, את האהבת ישראל העצומה, הבלתי מוגבלת, 
את ההתמסרות האמיתית לטובה פרטית של יהודי אחר, ואת האמפתיה הטהורה והכובשת 
שחש כל מי שבא איתו בדברים. אבל כל כך חשוב לי שתכירו את האופי שלו, את ה'נורמליות' 
וכמוכם, שעם מנה מדויקת של  שלו, כדי שתבינו שלא מדובר במלאך, אלא באדם, כמוני 
'ביטול' חסידי ואופייני, עם 'הנחת עצמותו' במובן הכי פנימי של המילה, הפך את 'עבודת 

אהבת ישראל' למשהו בר השגה, משהו שעובד בשטח, וכובש.

בני היה איש משפחה מופלא. זכינו בפסח הראשון שאחר חתונתנו לבלות קרוב לחודש בסוג 
של "ירח דבש חסידי" בהנובר. משהו שרק זוגות חב"דיים זוכים לו. סטאז' אמתי של שליחות. 
לא נחנו הרבה בחודש ההוא. בני ושטערני אמנם התעקשו לשלוח אותנו גם לעיר סמוכה 
לטייל, ואף יצאו אתנו כמה פעמים בתוך הנובר לקניות ולבילויים, אבל החודש כולו הוקדש 

לסיוע בעבודת הקודש 24/7 בבית חב"ד הנובר.

לבני היה סדר יום בלתי נתפס, של תפילות, שיעורים, פעולות, אירוח קבוצות, נסיעה לבית 
אבות להניח תפילין עם יהודי, ביקור בית אצל חבר לעידוד, מכירת חמץ לקהילה הבוכרית, 
נסיעה לנמל התעופה להביא אורחים, חזרה לבית חב"ד לחברותא של שעתיים עם סטודנט 
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שגילה את יהדותו, ושוב למשרד להכין שיעור, לטפל בניירת, לגייס כסף, לבלות עם הילדים. 
סטופ. כאן צריך לתת מיקוד –

לגן  אותם  לוקח  אופניים,  על  אותם  אבא שמרכיב  זה  המון.  המון  איתם...  בילה  הוא  כמה 
כתפיו, אבל  על  רוקדים  כתפיו, הם  על  אותם  ימי, משחק אתם, מרכיב  חיות, למצפה תת 
גם מעמיד על המקום כשצריך. זה פשוט לא יתואר. כזה מודל חינוכי, של חבר אמתי של 
הילדים שמשולב בסמכות אוטומטית, שכמעט ולא צריך להפעיל. וכן, ההרגשה של הילדים 
שיש להם אבא ואמא שהם חברים לחיים, השתלבה בטבעיות בתוך סדר היום העמוס של 
לפני  בהרצאות  במקווה,  בטיפול  הרשמית,  בקהילה  הקהילה,  ובחברי  במקורבים  ההשקעה 

החג, בפגישות. 

התלוויתי אליו באותם ימים לנסיעות. לקניות בסופרים היעילים של גרמניה, לפגישות, לחוות 
הסוסים לנסות לסגור פעילות לל"ג בעומר. אני יושב בצד, ונהנה מהאתגר לתווך לעצמי את 
הדויטש שהוא מדבר עם החוואי לאידיש המוכרת לנו. אותו גרמני, קיבל את אותו מאור פנים 
שקיבל כל אדם מבני. אבל בני, כנזכר, הוא נפש בריאה שעומדת על קרקע מוצקה. אדם 
מרגיש ומבין. כשיוצאים מהגוי, הוא משיח ספק לי ספק לעצמו, את הקושי הרגשי בשליחות 
על האדמה הארורה. אחד הדברים הקשים, אמר לי בני, זאת הידיעה שאולי האדם הזה הוא 
איש טוב, אבל הוא אדם מבוגר, ואבא שלו יכול היה להיות מאלו שרדפו את המשפחות שלנו 

לפני לא הרבה שנים...

וכך יום-יום, ערב ערב, הסדר יום הבלתי נתפס הזה של עשרות משימות שנעשות בשלווה 
וברוגע, עם החיוך המפורסם. התלוויתי אליו גם לנסיעת-כשרות. כמו הרבה שלוחים שעוסקים 
בעבודת קודש זו, גם בני. נוסעים בדרך ציורית, מוזיקה חסידית דולקת ברכב, שיחות נפש 
וגם דברים של מה בכך, נוף כפרים גרמניים מדהים שלא השתנה גם כשהעולם נחרב ונבנה 
מחדש. כדי להגיע אחרי כמה שעות למפעל, לבדוק ולפקח אחר מה שצריך, ערב טוב, ובחזרה 

הבייתה.

חשבתם שהיום נגמר? אצל בני ושטערני עכשיו מגיע הכיף האמיתי. אחרי ששירתו את עם 
ישראל באמונה יום שלם, הקטנים כבר במיטות מזמן, וכך ערב ערב, נכנסים בחצות לילה 
למטבח. בני פותח ארונות, מוציא תבלינים וחומרי גלם, ופשוט מכין לנו מטעמים. יושבים 
צלחת של  על  עבר,  וחוויות  עומק,  דיוני  היום שעבר,  על  תיאורים  רצות,  בדיחות  עייפים, 

מטעמים מעשי ידיו של בני שלנו. וכך ערב ערב, יום יום.

כולם אומרים שבני הוא איש "טהור". אבל כשאומרים טהור בדרך כלל מדמיינים את דמות 
ה'איש רוחני', ה'טייס', המופשט מהוויות העולם. בני, כבר אמרנו, עם שתי רגליים על הקרקע, 
עם מגבת על הכתף, ושתי ידיים מבשלות. מהפה עם החיוך הכובש זורמים סיפורים, ידע, 
הומור שנון. כל כך מקורקע, וכל כך טהור. חסידישער מאוד, במובן האמיתי. של קביעות'ן, 
של תפילה חסידית, של לימוד מאמר חסידות אליבא דנפשיה, יהודי פנימי שמבין בלימוד, 

ותפילתו נעימה ומשתפכת.

רמב"ם, חת"ת, עם המנהג של כל האחים, והאבא, לשים לב למהלך הפסוקים, למצוא שאלות 
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וגם פתרונות, בקריאה מקורית של החומש היומי. זו מומחיות של בערלה, של אלי, וגם של 
בני... שעושה את זה כמובן מאליו, בהשקט והצנע לכת.

אבא סמכותי, שהילדים יכולים לקפוץ עליו. אח גדול שאחיותיו הקטנות מתגעגעות עד היום 
לשעות האיכות שהעניק להם בגיחותיו הביתה בשנות הבחרות. בני אהב את החיים, צהלתו 

על פניו, וגם עמוק בפנים. אישיות כובשת.

הנאומים שלו בשמחות שבע ברכות, תפסו מקום חשוב, גם במשפחה שלנו שלא חסרים בה 
נואמים מוכשרים. כשבני פתח את הפה בשבע ברכות, או בבר מצווה שקפץ אליה במיוחד 
מגרמניה, כולם השתתקו. ידעו שהוא יעשה את זה קצר, קולע, חינני. תהיה בדיחה טובה. 

ויהיה גם מסר חסידי. כל כך אותנטי, וכל כך מיוחד.

כל פעם שהגיעו לארץ, בני ושטערני היו משקיעים מאוד בטיולים עם הילדים. חרשו את 
לנו  דרום.  ועד  מצפון  שפזורים  המשפחה  בני  אצל  בביקורים  זאת  שילבו  וכמובן  הארץ, 
באשקלון, ממש מאה מטר מהבית, חוף מדהים, שנשא חן בעיני וולף-הנובר. וכך בילינו יחד 

כמה פעמים במשך שעות ארוכות.

בישיבה.  לילות  שבילו  חברים  אנחנו  כאילו  האלו, שהתקיימו  הנפש  שיחות  את  לא אשכח 
הבנים בונים ארמונות חול, ואני ובני יושבים על החוף ומשוחחים. שעות. הוא גם הקשיב, 
לסיפורי השליחות וקשיי הבראשית באשקלון. זה לא הרגיש לי כמו שליח עם ניסיון חיים 
אוהב  ואני  להקשיב,  כך  כל  ידע  הוא  ומהנה.  פורה  שיח  היה  זה  עצה,  לתת  רק  שמנסה 
לעומק  נכנס  מתעניין,  באמת  ובני  פרטים,  לפרטי  מסופרים  הסיפורים  לי...  שמקשיבים 
– גם היא הגיעה.  וכואב כשמספרים על נפילות, והעצה הטובה  הסיפור, צוחק כשמצחיק, 
"היה לי גם סיפור כזה עוד כשהיינו באודסה, ואתה חייב לשמוע איך הוא הסתיים...". ובתווך 
סיפורי שליחות, חוויות בחרות, 770 של מעלה, וגם של מטה. חיקויי דמויות נערצות יותר 
או פחות, ניתוחים פוליטיים, חברי כנסת מההווה והעבר, היסטוריה חב"דית קרובה ורחוקה, 
ושוב ושוב התעניינות כנה בדברי, וחוש תיאור שריתק אותי לגמרי כשהוא לקח את המושכות 

של השיחה בחזרה.

אני לא חותר פה לשום דבר, פשוט מתגלגל קצת מתיאור למשנהו להעניק לכם עוד זווית, על 
האדם הנפלא הזה, האבא המקסים, הבעל הנהדר, השליח המסור, החבר הטוב, שהיה הרבה 

יותר מסתם גיס.

◆

אבל מעבר לבני הפרטי שלנו, אני חייב לסיים עם תובנה שחלחלה לתודעתי השבוע, הקשורה 
לצד השני באישיותו של בני – השליח ורבה הראשי של קהילת הנובר שקמה לתחיה.

את  שמכין  הרבי  של  מהצבא  ומתפעלים  יודעים  ושאינם,  דתיים  ושאינם,  חסידים  כולנו, 
העולם לקראת משיח. אבל כמו שאצל הרבי עצמו, כולנו יודעים שאחד הפלאים זה החשיבות 
האינסופית לכל פרט, לחיים ואתגרים של כל יהודי ויהודיה באופן אישי. כי רק ההתבוננות 
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יוצרת את  זו שבסופו של דבר  ויחס לכל יחיד כ"עולם מלא", כבנו יחידו של הקב"ה, היא 
המהפכה שמילאה את ה"עולם גדול" באור גדול כל כך, אור של משיח.

כך גם ההתבוננות על המהפכה של הרבי לא יכולה להיות רק כללית, חייבים לשים לב לכל 
בית חב"ד ולכל שליח, ולנגיעה שלו בנשמות של יחידים, ל"עולמות המלאים" שמתעוררים 

לתחיה ונבנים בעוד פינה שקטה אי שם.

המדיה החב"דית והכללית, ממוקדת בדרך כלל במאה-חמישים-מאתיים בתי חב"ד מפורסמים. 
בגלל הגודל וההיקף שלהם, בגלל האישיות הבולטת שבראשם או בגלל המקומות האקזוטיים 

בהם הפעילות מתקיימת.

אבל אנחנו לא קולטים, פשוט לא מבינים – שיש לרבי אלפי עולמות. כל בית חב"ד הוא "עולם 
גדול" בפני עצמו, מהפיכה בפני עצמה, וכל יהודי ששליח מקרב הוא "עולם מלא".

הנובר, היא עוד עיר של הרבי. עוד אחת מתוך עשרות בגרמניה, מתוך מאות באירופה, מתוך 
עכשיו  שנכתבת  וההיסטוריה  בני,  של  השליחות  על  המופלאים  הסיפורים  בעולם.  אלפים 
ממש, באותיות של דם, על ידי )יבדלו לחיים( השלוחה הרבנית שטערני, הילדות והילדים 
המתוקים כל כך, בהמשך השליחות – הם לא נחלתה הבלעדית של הנובר. הם קיימים גם 
בהמבורג הסמוכה, בכל גרמניה, וגם במאות שכונות בארץ, באלפי ערים גדולות וקטנות בכל 

היבשות.

לפני הלוויה של בני, חווינו חוויה לא קלה, אבל עוצמתית וקדושה. 

והגיסות, ההורים היקרים, ושטערני. שטערני סיפרה  והאחיות, הגיסים  יחד, האחים  ישבנו 
לנו על ההחלטה שלא הייתה החלטה. זה לא שהיה לה זמן להתלבט ולקבל החלטה להישאר 
בשליחות, השליחות בהנובר מעולם לא פסקה. עשרות מבני הקהילה שהגיעו, על אף המצב, 
לעודד ולחזק. ובעיקר להתחזק. העיניים הדומעות והכואבות שלהם, היו גם עיניים של ייחול 
ותקווה שכל זה לא ייגמר. הם באו ברגליים להזדהות עם המשפחה, אבל העיניים שלהם פנו 
לשטערני כאומרות – אנא, אל תעזבו אותנו, מה יהיה אתנו? ובשעות הכי קשות ומטורפות, 
שלא מגיע לאף אחד בעולם לעבור כמותן, שטערני תפקדה לא עבור עצמה, לא רק עבור 
הילדים, אלא בשליחות הרבי, והמשיכה לתת מענה לנשמות יהודיות שהתלקטו להן בהנובר, 

אחד אחד, אחת אחת, בחרישה וזריעה של שנים. זה מדהים, מרגש ומדמיע...

מילים מרגשות שהמחישו את השפעתו של בני, השמיע פרופסור קמינצקי. הפרופסור טיפל 
וגם בשעות  וגם אחרי האשפוז ליווה את המשפחה בצורה מדהימה.  בגיסנו בני במסירות, 

הקשות, לפני ההלוויה הוא היה עם המשפחה.

הוא הצטרף לשיחה, והגיסים הודו לו על הטיפול המסור. הוא מיד הגיב בשלילה. תודה – לא 
מגיעה לי. עשיתי זאת בשביל עצמי, בשביל הקהילה שלי. היום נפטר לי בפעם השניה אבא. 
הרב הוא זה שגילה לי את יהדותי, הפך אותי מפיוטר – לפנחס. ואנחנו, כל בני הקהילה, נהיה 
עם הרבנית והילדים, לא נעזוב אתכם לרגע, נהיה פה בשביל הפעילות ובית חב"ד. נגדיל 

ונפתח אותו, נביא עוד אנשים חדשים לשיעורים ולפעילות..
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זהו עולם ומלואו. פרופסור, שכבר חודש שמתמסר לרבו, לאבא הרוחני שלו, מסירות בלתי 
רגילה. מספר מהו השליח של הרבי עבורו. 

וכך הם ילדי תנועת הנוער בהנובר, כך הוא סתם יהודי שבני אמר אתו 'לחיים' פעם, ראשי 
הקהל שבתחילת הדרך לא סייעו במיוחד, עשרות-עשרות יהודי הנובר, שכל אחד מהם הוא 
פרי של עמל. של התמדה. של נחישות. של אמונה בנשמה של יהודי, של המשקפיים שהרבי 

העניק לבני לראות ללבב ולא לעיניים, לרחוק ולא לעכשווי, לפירות ולא לזריעה.

לא אאריך יותר מידי, אבל חברים – הנובר מתהפכת, עולם קטן אחרי עולם קטן, יצרו עולם 
גדול, ענק, של קהילה יהודית על אדמה ארורה. היא התנערה מעפר, אבל לא בבת אחת. גרגר 
אחר גרגר ליקטו בני ושטערני מגלימתה של קהילת הנובר, והיא עומדת מוכנה לקבלת פני 
משיח, עם תפילין, נש"ק, מצה שמורה, שיעורי תורה, טהרת הבית, אהבת ישראל, גאון יעקב 

בכיכר שממנה נשלחו אלפים אל מותם, פשוט עיר גדולה לאלוקים הנובר.

אבל למה? למה צריך טרגדיה נוראית כל כך כדי להפנות זרקור לעולם שבנו בני ושטערני 
עבור הרבי, עבור הקב"ה, הנובר של מעלה.

קטנים  עולמות  מרבבות  המלוקטים  גדולים  עולמות  אלפי  ומחריבן.  עולמות  בונה  הקב"ה 
נבנים עבורך בכל העולם, אבל למה צריך להגיע לחורבן כדי לשים לב שהם קיימים. שימו 
לב למה שקורה בעולם הזה. הנובר יחודית, והשליח שלה ייחודי. באמת אין הרבה מקומות 
שמציגים  רמה כזו של חיבור של הצאן לרועה הרוחני שלו. אבל יש כמותה אלפי קהילות, 
מאות אלפי נשמות, מיליונים, עם ישראל כולו שרועה ישראל הרים מאשפתות, החיה בטללי 

חיים, והעמיד את העם כולו מוכן כבר לגילוי הגדול שיבוא מיד ממש! 

ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים.

באהבה ובדמע, לייבלה רבינוביץ



שלח לחמך
אורחי בית חב"ד הנובר מספרים
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למה אתה פה?!
 דברים שהשמיע הרה"ג ר' יצחק מאיר שטרנבוך, 

 ר"מ בישיבת מיר, בתחילת שיעורו לתלמידיו, 
הנמסר בימים אלה באמצעות הטלפון 

מורי ורבותי, לפני שנתחיל את היסוד, לבאר את הנושא של 'קנין כסף' ו'קידושי כסף', אני 
מרגיש חובה לומר כמה מילים לחזק את הציבור, במחשבות של ימים אלו.

לפני מספר ימים, נפטר אברך בשם רבי בנימין וולף, השליח של הרבי מליובאוויטש לעיר 
הנובר במזרח גרמניה. ליהודי הזה אני מרגיש חובת הכרת הטוב מיוחדת. היהודי הזה, באופן 

מסוים נתן לי להבין את תפקידו וחובתו של האדם בעולמו.

לפני קצת יותר מ-13 שנה, בתקופת חג הפורים, הייתי בהנובר, כשעמוד החסד ר' אלימלך 
פירר שלח אותי עם הבחור הצדיק ר' יעקב פרלמוטר ז"ל, שניבדל לחיים טובים וארוכים. שם 

יש בית חולים מיוחד לניתוחי ראש.

'יש לי שאלה. תגיד לי, ר' בנימין,  וולף, אמרתי לו:  באחת הפעמים בהן שוחחתי עם הרב 
אתה אברך שבצורה הכי חלקה יכולת להצליח, גם בגשמיות – יש לך כשרונות אדירים, וגם 
ברוחניות – יש לך כוח, אתה מוכשר, אתה פשוט 'בולדוזר'. בכל תחום שאתה נכנס אליו, אתה 
נכנס עד הסוף. אתה מכיר שפות, יודע לקשר בין אנשים, יש לך יכולת ליצור קשרים אישיים 

בצורה נעימה ובטעם.

וגם ברוחניות – יכולת להקים ישיבה או 'חדר', אתה ונוות ביתך כאלה אנשי עשיה. איך אתה 
יכול לחיות פה, בכזה מדבר שממה, בלי לפגוש את המשפחה שלך שנה שלמה, למעט אולי 
'כינוס השלוחים'. אין לך פה כלום: לא אידישקייט, לא גשמיות, לא רוחניות… אתה מתייסר 

בפרנסה.

אתה צריך לנסוע עד לאנטוורפן שעתיים וחצי בשביל מקווה, בשר כשר עליך לטרוח להביא 
מפריז או מאנטוורפן, או לשחוט לבד... לילדים אין 'חיידר'. כזה סוג של חיים קשים.

)היום כבר נהיה קל יותר, וכולם למדו להכיר את אופן הלימוד דרך האינטרנט. אבל לפני 
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12-13 שנים, היו צריכים לקשר ילד ממדינה בפינה אחת בעולם לילד בפינה אחרת, עם מורה 
וירטואלי(.

ואני ממשיך וטוען בפניו: אני לא מבין אותך, יכולת גם בגשמיות וגם ברוחניות להצליח כל-
כך!

שיחתנו התנהלה תוך נסיעה ברכב, בדרך חזרה מבית חב"ד לביתו.

כשעלתה ארשת תמיהה על פניו לנוכח שֵאלתי, ָשאלתי: 'מה כבר שאלתי? זו שאלה פשוטה 
מאוד, לא מוזרה במיוחד – אתה אדם עם יכולת של עשייה, גם בגשמיות וגם ברוחניות. חושים 
להצליח. יש לך משפחה. אתה מוסר נפש כפשוטו, כפשוטו. זוהי איננה סתם מסירות נפש 

שפעם בתקופה אתה לוחץ את עצמך.

זה כל יום.

כל יום וכל לילה. מבוקר ועד ערב.

"ר' איצ'ה מאיר!', הוא זעק – הוא ענה לי בחביבות, אבל בצעקה: "ר' איצ'ה מאיר, אתה יודע 
למה אני פה?!'. מיד השבתי: 'לא, זה הרי מה שאני שואל'.

ואז הוא אמר, את המילים שלא אשכח בחיים: "בגלל שיתגדל ויתקדש שמיה רבא!".

"שיתגדל ויתקדש שמיה רבא!" – הוא צעק באוזניי.

והוא הסביר: "יש כאן יהודים בגרמניה, יהודים רחוקים ומנותקים, שלא יודעים שיש ה' אחד 
ושמו אחד. ותפקידנו בעולם הוא ליצור מצב ש'יתגדל ויתקדש שמיה רבא'!

אני לא יכול להסביר לכם, בחורים אהובים ויקרים, מהו יהודי שבשביל הערכים האמיתיים 
יתגדל  כפשוטו.  נפשו  את  מוסר  עולם,  של  הריבונו  של  הקדושים  והאידיאלים  והקדושים, 

ויתקדש שמיה רבא. עם האמת, והתמימות, והשמחה והחיות.
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אין מילים
הגעתי לגרמניה לפני חצי שנה, בקיץ, למחנה מחקר באוניברסיטה. ילד בן 16 לבד בארץ זרה.

כמובן שהדבר הראשון שעשיתי לפני הטיסה היה לבדוק איפה בית חב''ד הכי קרוב. הגעתי 
לעיר גוטינגן, והמקום הכי קרוב היה הבית חב''ד בהנובר.

התקשרתי לשליח, ענה לי בן אדם שמח, מלא מרץ, שרק רצה לעזור. ישר, תוך רבע שעה של 
שיחה, לאחר שכמובן הזמין אותי להגיע מתי שאני רוצה, כבר התחיל לסדר לי איך להשיג 
אוכל כשר ואיך להסתדר עם הרכבות. דיברתי עם השליח הנחמד עוד כמה פעמים ולאחר 

מכן הגעתי לגרמניה.

בשבת הראשונה שלי אצל השליח, שכבר למדתי את שמו – הרב בני. הוא התקשר אלי כבר 
לאורך כל הדרך, כדי לבדוק שאני מסתדר ושאני מצליח להגיע בקלות.

עוד לפני שפגשתי את הרב עצמו פגשתי קודם כל את המשפחה. הבן הגדול, אריה, קפץ 
מיד כשהגעתי לעזור לי, להראות לי את החדר שלי, לשאול מאיפה אני ולעזור לי לארגן את 

הדברים.

מיד אחר כך הגיעה הרבנית שטערני, ששאלה כמובן אם הכל בסדר, אם יש במה לעזור לי, 
והכל בחוש הומור מקרב.

לאחר מכן הגעתי לקבלת שבת ושם פגשתי אותו בפעם הראשונה, הרב בני. הרב, עם חיוך 
שלא יורד מהפנים עבר אתי בין כל המתפללים, לחץ לכולם את היד וסיפר להם אחד אחד: זה 
בחור ישיבה מישראל, הוא הגיע לפה לאוניברסיטה, וכמובן שיהודים באים לשבת ליהודים. 

אז הוא הגיע אלינו לפה.

אני, קצת מבויש, שם לב לכך שיש בבית הכנסת בערך שלושים מתפללים והרב יודע את 
השמות של כולם. עובר אחד אחד, לוחץ את ידו בחמימות, שואל מה שלומו, מברך אותו על 

כך שהגיע. ורק לאחר מכן מתחיל את התפילה.

במוצאי השבת, הרב מגיע, מביא לי אוכל לכל השבוע, כל דבר שהוא רק רואה במקרר הוא 
זורק לי לתיק. בלי האוכל שהרב הביא לי, אני לא יודע איך הייתי מסתדר.

בשבת השנייה שוב אני חוזר מגוטינגן להנובר, מגיע לבית הרב כאשר אני כבר מכיר את 
המשפחה.

בשבת הזאת הרבנית לא נמצאת, אך הרב מצליח לנצח על הכל לבד בצורה נפלאה. אני כבר 
חבר של הילדים, מדבר אתם יותר, משחקים יותר. באותה שבת דברתי עם הרב בני ושאלתי 
אותו אם זה לא מפריע שאנשים מגיעים עם פלאפונים לתפילה, הרב מסתכל עלי ועונה לי 
בחיוך: מי שמגיע והפלאפון שלו מצלצל באמצע התפילה זה אומר שהוא חדש פה, אז להפך, 

זה לא מפריע לי, זה רק משמח אותי שהגיע מישהו חדש.
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באותה שבת הגיע בחור בן ששים, שבעבר הרחוק היה גר בחיפה. הרב ניחש שהעובדה שאני 
מגיע מישראל תעורר אותו, ולכן ביקש ממני קצת להתקרב אליו. 

הלכתי ודברתי אתו, ולמחרת הוא הגיע לתפילה בבוקר, התיישב לידי ושוב דיברנו. אני לא 
פה  היה  לא  עוד מעולם  הוא  הכבוד,  כל  לי  ואמר  בא  בני  עד שהרב  מיוחד,  ראיתי משהו 

בתפילת שחרית ובזה שאתה באת – תוך ערב אחד גרמת לו להתחבר ולהגיע גם בבוקר.

בשבת השלישית והאחרונה שלי בגרמניה שוב הגעתי. כבר התחברתי לכל המשפחה, שיחקתי 
עם כולם, וכבר הייתי יותר בעניינים, התחלתי כבר ללמוד גרמנית והצלחתי לדבר קצת יותר 
עם האורחים. הרב בני צחק ואמר שהגרמנית שלי משתפרת מהר ואני התפלאתי איך הרב 

)והמשפחה( דוברים חמש שפות מגיל קטן.

במוצאי שבת אריה הגיע לחבר את הפלאפון שלי לווי-פי ואני עדיין זוכר שהסיסמא היא 770. 
למחרת נפרדתי מכם )אף על פי שבדיוק היה 'יום ישראל', אבל לא יכולתי להישאר( ואני זוכר 

שהדבר שהיה לי הכי עצוב בלעזוב את גרמניה היה שאני לא אחזור לפגוש אתכם.

חזרתי לארץ, דיברתי עוד כמה פעמים עם הרב בני, הוא כבר ניסה ליצור קשר עם התוכנית 
שהשתתפתי בה כדי לעזור גם לכל המשתתפים של השנים הבאות, כזה הוא היה, מגדיל ראש.

אתמול בערב, אני יושב מול המחשב ופתאום אני רואה כותרת בערוץ 7: 'טרגדיה בגרמניה'. 
אני רק רואה את זה והלב שלי כבר ידע מה זה. אני נכנס לכתבה ואני רואה תמונה של כל 
המשפחה שלכם ואני פשוט פורץ בבכי. הרב בני, השליח שביחד עם המשפחה שלו הפך לי 
את השהות בגרמניה מטובה למדהימה, השליח שתמיד היה כל כך נחמד, השליח שרק רצה 

לעזור לי שיהיה הכי נוח, השליח שהיה רק בן 43, האיש הקדוש הזה נפטר.

חבל על דאבדין ולא משתכחין.

הרב בני זצ''ל תמיד יהיה זכור אצלי בלב בתור הרב של הקידוש ה'. בעומק הֵנכר, הייתה 
נקודת אור גדולה ועצומה בשם הרב בני וולף.

אני שמח ומאושר שזכיתי להכיר אתכם. את הרב בני המתוק, ואת כל המשפחה המיוחדת. 
הלוואי ונוכל איכשהו לשמור על קשר ואולי עוד יום אחד אני אגיע שוב לגרמניה וניפגש שוב.

אבד צדיק מן הארץ, ומי ייתן ואותו הצדיק ישפיע עלינו טוב מלמעלה,

מחזק את כל המשפחה בזמנים קשים אלו.

 אריאל ברנר
נער שהגיע לבקר ויצא נפעם
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 זמינים 
לכל יהודי

משפחת וולף היקרה!

כפי שתוכלו לקרוא בתכתובת למעלה, היינו בקשר עם הרב בני זצ"ל בעניין נסיעתו של בננו 
אריאל נ"י בקיץ שעבר לגטינגן, ועזרתם לנו רבות בהקשר לנסיעה זו, כשהוא נוסע כנער דתי 

לבדו. 

נדהמנו לקרוא על האסון הכבד שפקד אתכם, וקשה מאד למצוא מילות ניחומים עבורכם. 

היתה לנו הזכות להכיר מעט את הרב בני זצ"ל, ואת מפעלכם המסור, ואנו בטוחים שאתם, 
משפחתו היקרה, תמשיכו את דרכו החשובה, להפיץ את אור היהדות בקרב בני ישראל באשר 

הם שם. 

נודע לנו מאריאל בננו שהוא כתב לכם מכתב אישי. קראנו אותו היום והתרגשנו מאד. 

בנחמת ציון תנוחמו!

ברוך וע. ברנר, מעלה אדומים

אנו מצרפים כאן את המכתב שנית )עם ליטושים קלים בניסוח(:

שלום וברכה! 

תודה רבה על דבריך החמים!

כמים הפנים לפנים, גם אריאל נ"י נהנה מאד בביתכם, הפתוח לרשות הרבים. 

עצם היותכם שם, זמינים לכל יהודי, היה מרכיב קריטי בהחלטה להיענות להזמנה שהוא קיבל 
להגיע למחנה המדעי הזה בגטינגן, וב"ה זה אכן היה מעל ומעבר, באירוח, בחוויות השבתות, 

בנתינת צדה לדרך, ובאווירה חמה ומשפחתית. 

יהי רצון שתזכו לרוב נחת מכל צאצאיכם, ושתמשיכו לקדש שם שמים ולהפיץ תורה לעם 
ישראל! 

בתודה ובהערכה, 

ברוך ועפרה ברנר

מעלה אדומים הסמוכה לירושלים ת"ו
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 לא חזרנו 
אותם אנשים

למשפחת וולף היקרה!

האדיר  הרושם  אך  שלכם,  שגרתית  מפעילות  חלק  היינו  אותנו,  זוכרים  לא  בוודאי  אתם 
שחרטתם בנו לעולם לא יימחה.

מרגע ששמענו שהרב חולה התפללנו רבות, כאן מירושלים, להחלמתו.

וכאב, שלא מרפה, צורב בנו מאז ששמענו על הבשורה הקשה.

בשבילינו הרב בנימין וולף זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא, ואתם, משפחתו היקרה שיחיו 
ננסה לתאר את  ודוגמה למסירות נפש עבור הזולת.  היוו סמל  ושנים טובות,  ימים  לאורך 

דמותו כפי שאנחנו חווינו ויהיה זה הדבר לעילוי נשמתו הנאצלת.

אין שום סיבה טבעית שהייתה אמורה להפגיש ביננו – משפחה חרדית ליטאית מירושלים 
עם משפחת וולף החב"דית מהנובר. הקב"ה גלגל שנכיר, בצורה פלאית, על ידי גידול שפיר 
בראש, גדול למדי, שהתגלה אצל נחום. לוחץ על גזע המוח, וצמוד ל-2 עצבים חשובים מאוד 

– עצב הפנים ועצב השמיעה בצד שמאל. 

להיות מנותחים בחו"ל. ההשגחה העליונה  ולא עלה על דעתנו  יצאנו מהארץ,  לא  מעולם 
הביאה אותנו )עוד סיפור בפני עצמו( לקבוע תור לניתוח ב"איני קליניק", בהנובר, מיד אחרי 

סוכות, השנה.

בתוך כל התוהו ובוהו של סידורי הטיסה והניתוח, היה לנו עוגן יציב אחד – משפחת וולף 
המפעילה את בית חב"ד בהנובר. הם ילוו ויסייעו לכם בכל דבר, קטן כגדול, אמרו לנו. ולא 

דמיינו אפילו מה זה כולל...

ארגנתם  אותה  חתונה  באמצע  כשהייתם  בדיוק  החגים,  לפני  עוד  אתכם  הראשון  הטלפון 
בעצמכם, הרגיע אותנו מאוד. החל מדברי העידוד, וכלה בידיעה שנוכל להיעזר בכם בתרגום, 

באוכל, בשבת וכו'.

דשמיא  בסיעתא  הניתוח שעבר  אחרי  כבר  הייתה  פנים  אל  פנים  שלנו  הראשונה  ההכרות 
בהצלחה גדולה מאוד. באתם לבקר אותנו בבית החולים.

הביקור לא היה ביקור נימוסין של עשרים דקות-חצי שעה. הרבה יותר משעה ישבתם אצלנו, 
לקהילת  הצצה  לנו  נתתם  ומשפחתכם,  עצמכם  על  סיפרתם  במשפחתנו,  בנו,  התעניינתם 
הנובר והחיים בה, והשכחתם את הקשיים של יומיים אחרי ניתוח כל כך קשה. פתאום לא 
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הרגשנו בודדים. ההרגשה הטובה שנתתם, שנוכל להיעזר בכם בלי להרגיש אפילו אי נעימות 
קלה, נחרתה עמוק עמוק בקרבנו.

למרות סדר היום העמוס במטלות – כל משימה בפני עצמה נעשית על ידכם בשלמות, בנחת, 
מכל הלב.  

זה הדבר הראשון שלמדנו מכם ומהרב וולף זצ"ל – ביקור חולים אמיתי, שלוקח הרבה יותר 
מאחד מששים.

הבטחתם שאת צורכי השבת תעבירו לנו ביום שישי. לא רצינו להטריח וביקשנו שנגיע לאסוף 
את הדברים מכם, אך כאילו הדבר ברור מאליו, ביום שישי, ערב שבת, כשבכל בית יהודי זהו 
הזמן הלחוץ ביותר – הרב וולף עם שניים מילדיו הנפלאים, מגיעים אלינו, לבית הרפואה עם 
שקיות ענקיות, מלאות וגדושות בשפע מנות מגוונות של אוכל ביתי, יהודי, טעים ומבריא. 
בריאות הנפש לאלו ש'גלו' מביתם ונמצאים בארץ זרה ומנוכרת כשאפילו את השפה אינם 

יודעים, ובריאות הגוף לחולה המחלים מניתוח ראש מסובך.

בשר ודגים וכל מטעמים, חלות וסלטים, צ'ולנט עסיסי. ארוז באהבה ובמקצועיות, והכל כאן, 
בגרמניה, במקום שהפרחתם את שממתו הרוחנית בעשר אצבעות.

וכאילו לא די בכך – נרות לשבת, פלטה, שעון שבת ו-זר פרחים! על מה לא חשבם? כל פרט 
נלקח אצלכם בחשבון כדי לעשות הרגשה טובה לשני. 

האם גם אנחנו, כשכבר עושים חסד עם אחרים, חושבים גם על ההרגשה הטובה שתלווה את 
מעשה החסד? 

וצרכיה, עבור כל אחד  ידענו שאתם עסוקים כל כך בפעילות סביב השעון עבור הקהילה 
ואחד שרגיל לפנות אליכם כמובן מאליו, והעול שלכם לדאוג ליהודי חולה או מבוגר, לחתונה 
שצריך לערוך או למזוזה, לאוכל כשר ולצרכי החגים. וכל רגע נוספת עוד מטלה ועוד מטלה, 
אבל בכל זאת – לא שוכחים לתת את ההרגשה הטובה תוך כדי העזרה! לא מסתפקים בסיוע 

טכני, נותנים גם את הלב...

זהו הלימוד העצום השני שלמדנו מכם ומהרב וולף.

ביום ראשון בערב – שוב טלפון מהרב וולף. הוא במקרה )ממש במקרה!( נוסע לאזור בית 
הרפואה, אולי אנחנו רוצים שייקח אותנו לביקור בביתם? 

אולי-אנחנו-רוצים-שיביא-אותנו-לביקור-אצלם.

הזו, על הצורך להוציא את החולה  נראה כמובן מאליו, אבל עצם המחשבה  זה  אולי לכם 
ואשתו מבית הרפואה, ובלי שיצטרכו לטרוח כלל – 'הסעה הלוך וחזור' )במקרה, כן?(, ריגשה 

אתנו מאוד.

לדבריו, הרבנית נסעה מחוץ לעיר )רק בסוף השהות בגרמניה גילו לנו שאחרי זמן רב שהייתה 
מטופלת בילדים קטנים מצאה את ההזדמנות סוף סוף לטוס לשמחה משפחתית בחו"ל למשך 
שבועיים או יותר, וחוץ מאיתנו יש עליו את כל עול הבית, הילדים ושאר הצרכים ה'רגילים' 
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של השליחות( והוא מארח אותנו בנחת, עם כיבוד ביתי ואוירה נעימה שמשרה רוגע ושלווה. 
ביקור חולים למהדרין, כבר אמרנו? את ה'איך' והמחשבה על השני כבר הזכרנו? 

כאן נפתח בפנינו צוהר לעולמה של השליחות המופלאה מצד אחד, וההסתכלות על היהודים 
באשר הם, מצד שני.

כבר הבנו שאין יהודים חרדים בהנובר, כבר הבנו שהיהדות פה היא לא מה שאנחנו מכירים, 
אבל בכל פעם ניסינו להבין, מבחינת שמירת התורה ומצוות – באיזה רמה של יהודים מדובר?

והרב וולף מסביר לנו יהדות אמיתית מהי, עד כמה לא מודדים אדם בכמה מצוות הוא עושה 
אלא בקושי והמאמץ שלו לקיים את המצוות. כמה גדלות עצומה נדרשת מיהודי לשים מזוזה 
בפתח הבית בגרמניה האנטישמית, כמה ההזדהות עם היהדות בתליון מגן דוד או בהשתתפות 
ב'היברו סקול' היא עצמה דבר עצום. כמה המצוות הרבות שאנו מקיימים כל יום הן כאין 
וכאפס למצווה אחת, קטנה, של יהדי בהנובר, שעולה לו במאמצי קיום אדירים. כמה איננו 
מבינים את חשיבותם של מצוות בודדות שנקנות במאמצים גדולים ושינוי הרגלי חיים. כמה 
ההסתכלות הסטיגמטית שלנו עקומה ומזויפת. כמה חשוב להסתכל על התוכן ומסירות הנפש 

למצוות ולא רק על כמה ואיך.

ולרגע אחד לא חלפה בדעתו מחשבה שגם לו, הָעֵמל לשכנע ולעודד אנשים לקיום המצוות, 
בארץ ֵנכר, רחוק מכל צורת יהודי, מגיע שכר עצום על כך. כל כך מובן מאליו, לרב וולף, 

שזהו תפקידו. לכך הוא נוצר.  

בפשטות כובשת, בכנות ובפתיחות, הוא מספר איך הקים עם הרבנית את הכל מאפס. על 
הקושי הכלכלי הכרוך בשליחות.  כמה פחד כרוך בלהתחיל בארץ זרה, ללא ידיעת השפה 
הגרמנית, ואיזה אומץ נדרש ממנו כדי לקפוץ למים... הקושי בריחוק מהמשפחה, העובדה 
לא את החברים  וכמובן  והאחים,  ההורים  לבקר את  לנסוע  אי אפשר  רבות  שנים  שבמשך 
)בהתחלה אין כסף לכרטיס ובהמשך פשוט אין זמן... המקום חייב לעבוד ולפעול ואין מישהו 
אחר שימלא את מקומך(, התפקיד המחייב להיות הבעל קורא ובעל תוקע, הגבאי והדרשן, 
תפקיד ללא הפסקה ומנוחה. על הקשיים העצומים בגידול הילדים שאין להם חברים בטווח 
של מאות קילומטרים, האחריות לגדל וללמד ולחנך אותם לבד, תוך כדי עבודה עבור הקהילה 
האתגר  ארוכות.  לתקופות  רחוקות  בארצות  ללמוד  אותם  לשלוח   – וכשגדלים  והשליחות. 
מול הקהילה הרפורמית, ויהודים שלא ידעו על יהדותם, על הקירוב שנעשה באהבה וללא 

מחלוקות או מלחמות עם שום גוף או קהילה.

איזו ענווה! איזו מסירות! איזו הפצת יהדות שאינה מתנצלת אך בד בבד רואה חשיבות בשלום 
ובאחווה.

דרך מיוחדת במינה שפתחה לנו את העיניים בהרבה מאוד מובנים. 

היכולת לדבר בהתלהבות על מצוות וקיומן, לשכנע ולבקש, אך בד בבד להכיל ולהבין את 
הקושי ואת המקום בו נמצא כל אחד היא דרך חיים מופלאה ביותר.

הרב וולף תיאר לנו בעיניים בורקות כמה שכר מגיע ליהודייה, שהקשר בינה לבין היהדות 
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רופף, על שעמדה בניסיון הקשה ונתנה את הסכמתה לשים מזוזה בפתח הבית, דבר המתייג 
)היא הזמינה אותו כדי שישים לה מזוזה בחדר השינה( לאחר שישב  אותך בעיני השכנים 

אצלה במשך שעתיים לשכנע ולהסביר.

כמה יהודים חבים לו את קיום המצוות שלהם? את חתונתם היהודית? את טבילתם במקווה? 
את  היהודי?  הידע  את  התורה?  לימוד  את  הקייטרינג שהקמתם?  בזכות  הכשר  האוכל  את 
המזוזה על פתח ביתם? את חייהם? )בדיוק כשהיינו, יהודיה רחוקה מאוד מתמוטטת באמצע 
הרצאה שמוסרת בכנס חשוב בעיר והרב וולף רותם את קשריו וכוחותיו לטובת טיפול מסור 
עבורה...( ולהבדיל, את קבורתם היהודית? את המאמצים לשליחת ה'שיימעס' לגניזה בארץ...

עם כמה שקי מצוות של אנשים אחרים אתה מגיע לעולם שכולו טוב!

התפעלנו מבית חב"ד. בית שכולל בתוכו הכל. בית של משפחה מקסימה, משפחת וולף, ובית 
של הפצה ענקית של יהדות הכוללת בית כנסת, כיתות לימוד ושיעורים, קייטרינג מהדרין, 
מקווה טהרה ובעצם את כל מה שחיי יהודי דורשים. )וכן, אפילו ביתן שמירה משטרתי מחוץ 

לבית, נגד האנטישמיות הגואה(.

ואיש אחד שבמרץ והתלהבות מניע את כל העסק האדיר הזה, כששום קושי לא עומד בפניו.

והרבנית וילדיו מפעילים יחד אתו במסירות למען המטרה העליונה – למען הכלל, למען עם 
ישראל, למען הקב"ה.

התמלאנו פליאה. משפחה שאינה מבוגרת ברבה מאיתנו, אבל נמצאת באטמוספרות אחרות 
לגמרי! שאלנו את הרב וולף: מאיפה המנוע? וכשענה לנו שהכל עניין של חינוך, הרגשנו שזה 

לא מספיק. הרבה חונכו כך ולא עלתה בידם.  

ושוב הקשינו, באותו ביקור: עד מתי? 15 שנה אתם כבר פה, מתי תחזרו לארץ? והתשובה 
מהדהדת עולמות: עד הסוף. לא מפקירים קהילה. 

ולא, רבי בנימין, הסוף לא הגיע. כי משפחתך המיוחדת קיבלה החלטה של מסירות נפש, 
להמשיך את  המפעל שלך בהנובר.

חקרנו במחשבתנו לאחר אותו ביקור, רצינו ללמוד מכם – מה סוד הקסם שמביא לדרגות 
כאלה? ולעצמנו ענינו: זה הלב. לב גדול, מחשבה על השני. זהו סוד גדלותך.

לא חזרנו מהביקור אותם אנשים כמו שבאנו אליו.

היו עוד אפיזודות רבות שבהם ניכרה גדלותו של הרב, אם כשביקשנו מעט לחם ואוכל מבושל 
כשכבר האוכל בקופסאות השימורים לא השביע וקיבלנו הרבה אוכל חם, טרי ומזין בבחינת 
"אמור מעט ועשה הרבה", אם בהדרכה המפורטת לחנויות מתנות עבור הילדים שבבית, אם 
בהזמנה החמה להישאר בביתכם לשבת קודש ולחוות את הפעילות עצמה לאחר השחרור 
והייעוץ כשהטיסות שלנו  בליווי  לילדים(, אם  )סליחה שסירבנו, התגעגענו  מבית הרפואה 
בוטלו בעקבות שביתה כללית של כל חברות התעופה, ואם זה בברכת הדרך החמה והמרגשת 

עד דמעות שקיבלנו בדרכינו לארץ )מצ"ב סרטון(.

בסוף השבועיים כבר היינו בחזרה בארץ ישראל. מאז, בניסים גדולים ברוך ה', התאוששנו 
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בצורה מלאה וחזרנו לשגרה ברוכה, אך מדבר אחד לא התאוששנו ואנחנו מתבוננים בו עוד 
ועוד – דמותו של הרב וולף.

מאז ועד היום אנחנו מרגישים כננס ליד ענק. בהפצת תורה, בקרוב רחוקים ובקיום המצוות. 

זכינו לראות את אחד מבני בניו של אברהם אבינו ההולך בדרכיו ודבק במידת החסד בשלמות 
מופלאה, אדם שחי בשביל השני, כפשוטו ממש. 

אכפתיות אמיתית גם לגשמיותו של האחר, וגם לרוחניותו.

אשריכם שזכיתם בכזה בעל, בכזה אבא, בכזה חינוך, בכזה בית גידול משובח. לא הרבה זוכים 
לכך.

הבנו כבר למה 'התגלגלנו' להנובר, הלואי שנצליח ליישם את כל מה שלמדנו. 

זכרו ומעשיו לא ישכחו מאיתנו לנצח. 

בתקווה לישועה וגאולה קרובה ושנזכה לארח אתכם בבתינו בירושלים בעלותכם לרגל לבית 
המקדש, כולכם ביחד, עם הרב האהוב בתחיית המתים, בקרוב ממש ממש, אמן!

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.

נחום וח. ישורון, ירושלים

בחום משפחתי
ידידים יקרים ואהובים

לפני דקות ספורות נסתם הגולל על קברו של ידיד נפש שלי, שליח חב"ד בהנובר, צדיק אמתי, 
דוגמה ומופת לאהבת ישראל אמתית לכל יהודי באשר הוא, הרב בנימין וולף זצ"ל.

לאלה מאתנו שלא מכירים, מעבר להיותה של הנובר עיר שוקקת מסחר ותיירות מכל העולם, 
עובדה שמושכת אליה יהודים רבים העושים שם עסקי מסחר, יש שם גם בית חולים מיוחד 
לאלה שלא עלינו זקוקים לניתוח כדי להסיר גידול מהראש. שם יש רופא מומחה בינלאומי 

בנושא )שהוא מעריץ גדול של הרב פירר( שאליו באים מכל העולם.

יהודים שזקוקים לעזרה בהיותם שם עם יקיריהם, זכו לכתף רחבה ביותר מהרב וולף, שהיה 
דואג לכל מחסורם )שינה אם צריך, אוכל, וכמובן ביקור יומי אצל החולה ועוד(. כל זאת, 

בהתנדבות מלאה.

יהודים יודעים שבית חב"ד הנובר הינו מקום שוקק חיים )כולל גן ילדים(, והאנשים הבאים 
לשם )אני בעל ניסיון( זוכרים ליחס כה לבבי וכה חם.

הרב וולף מקבל כל אחד בחום משפחתי נדיר ללא כל הבדל מי אתה ומה אתה. 
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לידו עומדת נוות ביתו תבלח"א שטרני. אישה מדהימה ביותר, שהחליטה שלמרות האובדן 
היא נשארת שם עם ילדיה להמשיך בפעילות הקודש של בעלה המנוח.

לשטרני יש תשעה ילדים, כל אחד פנינה של ממש!

הלב שבור ובוכה, העיניים דומעות, ממאנות להאמין.

הנחמה היחידה שיש לנו היא לאמץ את אהבת ישראל שהייתה בו לכל יהודי.

הרב וולף זצ"ל לא היה חוסך כל מאמץ, כל שעות היממה, לעזור לכל יהודי באשר הוא. החיוך 
על פניו לא פג לשניה. כל יהודי, דתי כחילוני, היה מתקבל על ידו כאילו הוא אחיו האהוב!

חבל על דאבדין!

נתפלל ליושב במרומים שיאמר למלאך המשחית: "הרף"! ויאמר לצרותנו די! ושישלח לנו 
גואל צדק במהרה!

מאסטרו אלי יפה

הצלה אמתית
שמעתי כאן בישראל בצער רב מאוד  מאוד על פטירתו של הרב בנימין.

מדי פעם אנו מגיעים לתערוכה בהנובר. לפני מספר שנים, כאשר פניתי אל הרב בנימין מכיוון 
שלא מצאתי אפילו מיטה אחת על מנת להתאכסן בה בזמן התערוכה בהנובר, הוא הבטיח 

לי שיהיה בסדר.

ואכן, כאשר הגענו הוא פינה ממקומן את שתי הבנות של צוות חב"ד שהתגוררו עמכם ונתן 
לנו את שתי המיטות של הצוות בקומת המרתף.

למותר לציין  שזו היתה בעבורנו הצלה אמתית.

כמו-כן, הוא כל כך השתדל לתת לנו את כל הנדרש כולל מידע  נוסף ולאן מגיעים וכו', דבר 
שמאוד מאוד הקל עלינו.

הרב בנימין היה אדם נעים הליכות, כפי שזכיתי מעט להכירו.

אני גם זוכר שיום אחד כאשר חזרנו מהתערוכה, הוא קיים התוועדות עם אנשים שבחלקם 
מנועם  בנימין,  מהרב  התרשמו  מאוד  שמאוד  שמעתי  ומפיהם  ומצוות,  תורה  שומרי  אינם 

הליכותיו ומהמאמץ לעזור לכל אחד ככל שנדרש.

שוקי רבינוביץ, ישראל
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 מסירות, 
נעימות, צניעות

אני יושבת לכתוב על היכרותי עם הצדיק השליח החשוב הרב בני זצ"ל ואשתו לאריכות ימים.

לבי סוער ורוגש ומלא הכרת הטוב.

איך נפלו גיבורים על משמרתם!

הכרתי את הרב בני הצדיק לפני כ13 שנים, כאשר הגעתי עם אחותי להנובר לניתוח. הוא 
אברך צעיר, רק כשנתיים ימים בהנובר הזרה.

הוא קיבל אותנו )היינו ארבעה אנשים( בשדה התעופה.

לראות פתאום יהודי עם כובע וחליפה, בחיוך לבבי, בחמימות, במתיקות, בדאגה – זאת הייתה 
קבלת פנים שאי אפשר לשכוח ולהרגיש עד היום את המתיקות.

הוא הביא אותנו לבית חב"ד. כמובן – סיפק לנו שתייה, אכילה. והכל בנעימות.

– תקועה בבית הרפואה,  ועד הערב  – שהייתי אתה מהבוקר  ואני  לניתוח,  אחותי אושפזה 
ומגיעה בערב אליהם.

איזו קבלת פנים חמימה, התעניינות, השתתפות, הקשבה, דאגה – מה היה, מה אנו צריכים. 
לא יאומן! זוג צעיר, עם ארבעה ילדים קטנים, מלאי עבודה, יושבת שטערנא הצעירה ושואלת 

ומתעניינת על הארץ, על המשפחה, באיזו חן...

אלה היו שיחות נפש שהשאיר אותי שפויה תודה.

להכל דאגו, אפילו להוציא אותי לקניות כדי שאשאר שפויה. היש חסד גדול מזה?

התפעלנו במיוחד איך ניהל את השבת – קודם תפילה, ואחר כך קידוש, ואחר כך נתן סעודה, 
מזונות, דברי תורה, ורק מאוחר יותר עלה לסעוד עם בני משפחתו. והכל בשפע, כדי שיתקרבו 

עוד יהודים ליהדות.

את ביתם הצנוע אי אפשר שלא לשכוח. הכל בפשטות, בצניעות ובנעימות.

את הכנסת האורחים הזאת בלתי ניתן לשכוח.

אלה היה שבועיים, ובלי שום תמורה.

זה הקלף שעמו יבוא לפני בורא עולם. כאלה חסדים, שאין דומה להם...

ייתן ה' כח ועוצמה ובריאות איתנה לאשתו החשובה והגיבורה להמשיך את פעולותיו.

י. טננהויז
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מעט מזעיר
לא הכרתי את הרב בנימין וולף, שליח חב"ד בהנובר, שנפטר מקורונה בגיל 43. אבל הנה 

סיפור אישי קטן שאולי ממחיש מעט מזעיר מגדלות פועלו:

אחד החסרונות המשמעותיים של  דוס,  בתור  בחו"ל,  בינלאומיים  כנסים  הכיף של  כל  עם 
להיות בכנסים האלה זה סיפור האוכל הכשר.

משהו בין כך שאין אוכל כשר בכלל וחיים על פירות ומנות-חמות, לכך שמזמינים לך אוכל 
חם כשר אך הוא אכיל בקושי.

לפני שנתיים הייתי בכנס בהנובר, והוזמן לי מראש אוכל כשר שהגיע מבית חב"ד המקומי.

באופן נדיר ביותר, האוכל היה גם מעולה, וגם הגיע ארוז בצורה שלא הייתה בעיה לחמם אותו 
+ עם סכו"ם וצלחות פורצלן.

עד כדי כך, שאנשים )לא יהודים( בכנס שאלו אותי מאיפה השגתי את האוכל...

זכרתי שצילמתי את התמונה, ואכן אני רואה את החותמת עם השם...

ת.נ.צ.ב.ה.

עשאהל רויכמן

מסעדת גורמה
לפני כ-10 שנים הגעתי להנובר. חיפוש קטן הראה לי שיש שם מסעדה כשרה, הבעיה היא 

שהיו שלוש כתובות...

באיזור השעה 19:00 הגעתי לשם והתחלתי לחפש. בכתובת הראשונה הייתה מסעדת טרפה, 
הכתובת השנייה לא הייתה קיימת ובכתובת השלישית הייתה חנות להשכרה.

חייגתי לשליח חב"ד שם, והוא אמר לי שיש מסעדה שפותחת ב20:30, שאבוא לבית חב"ד 
למנחה ומעריב ואחר כך ילך איתי לשם.

אחרי התפילה התברר לי שהמסעדה המדוברת זה ביתו של השליח... 

רעייתו תיבדל לחיים הכינה לי ולחברי ארוחת גורמה שלא הייתה מביישת אף מסעדה ובסוף 
הארוחה הוא גם נתן לי 50 יורו לתת צדקה בארץ, כי שלוחי מצוה אינם ניזוקים.

יהי זכרו ברוך.
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 נזכר בך 
כל יום

לפני מספר שנים שהייתי ביום כיפור בבית הכנסת הגדול בהנובר.

מישהו מבני הקהילה אמר לי שיש בית חב"ד קטן הממוקם במרחק כ-3 ק"מ מבית הכנסת 
הגדול.

הלכתי ברגל, ופגשתי לראשונה את הרב בני, עם אשתו והילדים, בבית כנסת קטן שנראה היה 
כמו סלון גדול, אבל הרגשתי את החמימות שבחדר ומאז – אף שאני גר במרחק נסיעה של 

שעה – תמיד אהבתי לבוא לשם ולשבת על-יד הרב בני.

תמיד הוא היה מציע: 'תבוא, יש מספיק מקום לישון פה'.

מאז בר-המצווה שלי לא הנחתי תפילין, למעט במקים בהם ביקרתי בכותל או בשדה התעופה.

איך  אותי  ילמד  שהוא  בכדי  בני  לרב  והתקשרתי  תפילין,  זוג  במתנה  קבלתי  שנתיים  לפני 
מניחים תפילין לבד.

מכיוון שהייתי אצלו בקהילה, והוא ראה שאני משתמש ביד שמאל, הוא אמר לי: 'אל תדאג, 
אני אזמין לך מהארץ קופסאות מתאימות לתפילין של יד שמאל'. 

והוא אכן עשה את זה. בזכותו אני מניח תפלין בכל יום. גם כשאני בנסיעות עסקים במדינות 
אחרות – תמיד התפלין אתי, ורק בזכותו.

ממני  ביקשו  לחיים,  תיבדל  ואשתו  הוא  אתו.  התכתבתי  עוד  בערך  שבועות  שלושה  לפני 
לנסוע לברלין ולהביא כמה דברים ממכּולה שהגיעה מהארץ. לא חשבתי פעמיים ואמרתי: 

'אין בעיה'.

כשהבאתי את הדברים מברלין לביתו, והכנסנו הכל לבית, שאלתי את אשתו איפה הרב בני, 
והיא אמרה שהוא שוכב בחדר, משום שהוא לא מרגיש טוב.

 לאחר כמה ימים כתבתי לו והוא ענה: 'אני באשפוז'.

תדע, הרב בני, כל יום אני נזכר בך כשאני מניח תפלין.

יהי זכרך ברוך.

בני



46

ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר רֵֹדם...

זרועות פתוחות
באמת שליח מיוחד.

הינו שם בעלי ובתי מיכל ואני..

הם קיבלו אותנו בזרועות פתוחות...

שליח יוצא מן הכלל, שליח שעוד לא פגשנו עוד מישהו כמוהו... דואג לך כמו אח... מתייחס 
אליך כמו בן משפחה, אכפת לו שלא יחסר לך כלום...

והחיוך שתמיד תמיד היה על פניו...

השליחות שהקים במקום כה קודר שאליו הוא הביא אור ענק... אין מילים לתאר את גודל 
האדם שהוא...

חב"ד איבדה אֵבדה כֵבדה. שליח מיוחד מאוד... 

שה' יתן כוח לשטרני המדימה כוחות ולילדים שלהם...

תמיד דאג
משפחת וולף היקרים והאהובים,

המקום ינחם אתכם ושלא תדעו כל צער.

לפני שמונה שנים זכינו להכיר מקרוב את הרב בני וולף  שקשה לומר עליו ז"ל.

נסעתי להנובר עם חתני ובתי, שאך לאחר נישואיה נתגלה אצל בעלה גידול בראש, ועל-פי 
חוות דעת הרופאים היה עליו לעבור ניתוח בבית החולים בהנובר.

ליוויתי את בתי ואת חתני, שהינו כשבועיים ימים בבית החולים אבל זכינו להכיר מלאכים 
ממש –

הרב בנימין ואשתו, שתבדל לחיים ארוכים, סייעו לנו והיו לנו לעזר תוך תמיכה רגשית ופיזית 
בכל המצטרך.

הרב בנימין תמיד דאג להגיע אלינו מדי בוקר ולשאול בשלומנו, וכמו כן – להעביר אלינו 
מצרכים כשרים שלא היו בנמצא שם, אשתו שתחי' תמיד דאגה שלא יחסר לנו דבר.

נדהמנו והוכינו בתדהמה מהבשורה הקשה וליבנו עמכם ועם כל המשפחה המורחבת.

נשמתו בגן עדן

משפ' בן חיים
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 לא חי 
לעצמו

כמה עצוב.

כשהיינו בניתוח של בעלי הוא ליווה אותנו בלי סוף.

אדם יקר כל כך.

הוא לא חי לעצמו.  הוא חי בשביל כולם.

הוא נתן הרגשה כל-כך טובה כל הזמן, הביא לנו דברים מביתו.

אני בטוחה שיש עכשיו כל-כך הרבה יהודים שם שמרגישים עכשיו יתומים.

 חסד 
לאלפים

יהודי יקר מאוד הוא היה.

לפני עשר שנים קרובת משפחה שלי אושפזה בהנובר. יש שם בית חולים שמתמחה בטיפול 
בגזע המוח. 

איש אחד המתין להם בשדה התעופה, הרב בני וולף, אז אברך צעיר מלא מרץ.

ליווה אותם, ושיכן אותם בביתו לאחר שראה שהם לא מסתדרים בבית המלון. 

יהודי מיוחד עשה חסד לאלפים.



48

ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר רֵֹדם...

 תמיד 
יישאר בלבנו

בצער רב קבלתי את הבשורה הקשה על פטירתו של הרבי בני וולף, איש יקר לכולם .

המשפחה  ובבית  בקהילה  המשפחתיות  בארוחות  להשתתף  הכבוד  את  היה  ירון  ולבני  לי 
שאליהן הוזמנו בשהותנו בהנובר בימים קשים בהם אחי ראובן היה חולה.

תמיד אהיה אסירת תודה על התמיכה והאהבה שקיבלנו מהרב ומהרבנית שטערני והמשפחה 
האוהבת שלהם.

גם לאחר פטירתו של ראובן אחי קיבלנו תמיכה אהבה ובית פתוח אצל הרב המקסים ואשתו 
היקרה.

הרב בני תמיד יישאר בלבנו, וננציח אותו לעד.

שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.

ושתמיד נזכור אותו ונישא אותו בלבנו. אמן.

 נקודת 
השיא

עצוב מאוד, עם נגיעה אישית.

נסעתי לפני שנים רבות להנובר מטעם החברה שבה עבדתי.

לפני הנסיעה הרב וולף עזר לי למצוא דירות אירוח לכל הקולגות שלי בעבודה.

טסנו במוצאי יום כיפור, וחזרתי לארץ בחול המועד סוכות.

נקודת השיא של הביקור שלנו בהנובר מבחינתי, היה ביקור בסוכה של בית חב"ד עם כל שאר 
המשלחת )לא היו עוד שומרי מצוות(.

יהא זכרו ברוך

אילן יבור
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פדה בשלום
כואב נורא.

בכינוס השלוחים האחרון נסענו יחד משכונת קראון-הייטס לאהל ביום שישי.

כל הדרך התוועדנו ואני זוכר שדברנו על כך שהנסיעות והשיחות שבין התוכניות בכינוס הן 
הן הכינוס האמתי.

הוא התעניין איך אני מסתדר בתל-אביב עם גובה השכירות, ועודד ושיבח.

הוא סיפר לי כמה סיפורי שליחות אך סיפור אחד נחקק בזכרוני:

משפחה חשובה מחוגי ה'מתנגדים', הגיעה להנובר לטיפול רפואי משמעותי של אחד מבני 
המשפחה.

הם התארחו אצל הרב בני, אבל הודיעו לו שיאכלו משלהם... 

הוא קיבל אותם בחיוך גדול ולא אמר להם מאומה. נתן לזמן לעשות את שלו.

הוא תיאר איך האורחים היו קמים בבוקר ורואים את הילדים שלו מתפללים, והיו מתפעלים. 
הבן לומד אתו ביחד וחוזר דבר תורה, ושוב היו מתפעלים, בעיקר מהעובדה שילדים הנמצאים 

בֵנכר ספוגים בתורה ויראת שמים.

שבתקופה  עד  חב"ד.  בבית  שיעור  למסור  הרב  את  כיבד  הוא  לאט.  לאט  התקרבו  הם  כך 
האחרונה הם כבר אכלו מהאוכל שלהם והגיעו ממש לכדי ידידות אמיצה, שנמשכת הרבה גם 

לאחר שחזרו לארץ. 

אני התפעלתי בעיקר מכך שהוא היה בסבלנות וידע לארח מכל הלב על אף שהצד השני 
מתנגד אליו.

והסבלנות והחיוך הוכיחו את עצמם.

אליהו שויכה, תל אביב
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 תמיד 
העמיד עצמו

למשפחתו של הרב וולף ז''ל.

ד"ר  אצל  לטיפול  רבים  חולים  שנה  מידי  שולח  למרפא"  "עזרא  ארגון  רבות,  שנים  במשך 
ֶּברַטַלנִפי בהנובר.

הרב וולף )ז''ל( תמיד העמיד את עצמו לרשותנו – למצוא דיור בסמוך לבית החולים, לארגן 
אוכל כשר, ולבקר ו/או לעזור למטופלים שלנו בכל צרכיהם.

ללא עזרתו של הרב וולף, היה קושי גדול למטופלים  שלנו, ועל כך אנו אסירי תודה.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

שבוע טוב,

ג'ק דה לואי, רכז בינלאומי – 'עזרה למרפא'

מסירות לב ונפש
"ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲערּוגֹות ַהֹּבֶשׂם ִלְרעֹות ַּבַּגִּנים ְוִלְלקֹט ׁשֹוַשִּׁנים"

הננו מתאבלים ומבכים מרה
את פטירתו של האי גברא רבה יקירא
איש החסד והמעש בחכמה ובכישרון

ירא שמים מרבים

הרה"ח הרב בנימין וולף ז"ל
שנלקח לבית עולמו בשם טוב מן העולם

בדמי ימיו במגפת הקורונה הקשה

רב ומנהל בית חב"ד בעיר הנובר שבגרמניה
שליח הציבור, שעסק בצרכי ציבור באמונה
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ראש וראשון לכל דבר מצווה
שהעניק במסירות לב ונפש עזרה גדולה

לכל החולים ששלחנו להנובר
לקבל את המזור למחלתם הקשה

בעין טובה, במאור פנים ועם חיוך תומך
שהעיד על אהבה גדולה
לכל יהודי, באשר הוא

ולא החזיק טיבותא לנפשיה

כוס תנחומים נשגר
מלב כואב

לרבנית הדגולה והנכבדה
ליתומים היקרים הכואבים

ולכל המשפחה הרוממה והדגולה

בעל הנחמות ירפא את שברכם
באבלכם הכבד על פטירתו של בעלך, אביכם, עטרת ראשכם

ובהמשך מעשי החסד למען הכלל והפרט
בדרך התורה, החסידות ויראת שמים

שישמשו כנר זכרון לעילוי נשמתו הטהורה
תנוחמו יחד עם כל אבלי ציון וירושלים

ולא תוסיפו לדאבה עוד

החותמים בכאב

הרב רפאל וואלף                      הרב א.א. פירר – יו"ר
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 דווקא 
הוא?!

דמותו של הרב בני אינה נותנת לי מנוח, כמו מתקשה לשייכו לשוכני בית החיים. איך יכול 
להיות שדוקא הרב בני, דוקא הוא מכולם נבחר להיות הקרבן?! הקב"ה באמת מוכן לוותר על 

כל מה שהוא עושה כאן בעולם?!

הרב בני זה כל כך הרבה, בעבור כל כך הרבה אנשים... זה כל כך הרבה כובעים ותפקידים, זו 
מהות שלא מוגדרת במשהו ספציפי, לא נקשרת דווקא עם מראה מסוים. כי זה חייל שמתייצב 
לכל משימה, זה 'ביטול' מוחלט בלי לשכוח ובלי להתבלבל לרגע למה אני בעצם כאן. זה אדם 
בתפקיד 24/7. ימיו ולילותיו היו ספורים. אולי בעצם 43 זהו רק גיל על נייר כי במעשיו הוא 

הספיק הרבה הרבה יותר...

זכיתי להכיר אותו, את רעיתו ואת ילדיו המופלאים. הייתי שם בשליחות במשך חמשה חודשים 
ומה שראיתי שם יישאר חקוק בי לנצח.

ראיתי מה זה קהילה שמקבלת מהשלוחים מענה מותאם אישית.

ראיתי מה זה להצמיח אנשים מאפס, לעשות להם היכרות עם רבונו של עולם, וללכת אתם 
צעד אחד צעד בקצב שלהם.

בשליחות של הרב בני ותבלח"ט הרבנית שטערני, כל אדם בכל שכבת גיל יכל למצוא את 
הותאמה  הקיימת  המסגרת  כי  ולהשתלב,  עצמו  את  לחפש  צריך  היה  לא  אחד  אף  עצמו. 
לצרכים של כל אחד. אין תחום שלא מתעסקים אתו, אין דבר שהוא אינו בר-השגה. מועדון 
בני  ילדים, היברו-סקול, פעילות עם  גן  ותעסוקה לקשישים,  בר/בת מצוה,  מערך תמיכה 

נוער, אלה הם רק מקצת הארגונים הרשמיים שהקימו בני הזוג הללו בעשר אצבעות.

מה עם הסטודנטים? חשבתם שייפלו בין הכסאות? מה עם הצעירה שמסרבת להכניס את 
הבן הצעיר שלה לגן שזה עתה נפתח? חשבתם שבאמת יתנו לה לשבת בבית? כנראה שיסדרו 
לסטודנטית חברותא אישית ואת האמא הטריה יזמינו לקפה בימי ראשון. כי בבית חב"ד של 

בני ושטערני אין אפשרות שמישהו יכנס ולא יחזור לשם שוב...
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הרב בני היקר, אני זוכרת אותך מתרוצץ מבוקר עד ערב. בטלפונים, בנסיעות, בתחזוקה של 
הבית חבד. אתה היית הכל. לא בחלת בשום דבר.

זוכרת איך תוך כדי בישול מנות לתיירים שנחתו בלי הודעה מוקדמת הכנת שיעור לאנשים 
כדי  לפארק  הילדים  את  שלקחת  כדי  תוך  איך  זוכרת  תורה'.  'כולל  במסגרת  פנסיונרים 
שיתאווררו קצת, קפצת לארגן לוויה.. זוכרת את ההשתאות שלנו כבחורות צעירות מהמעברים 
החדים, מהיכולת לתפקד בכל מצב. זוכרת את החיוך שלך שבצבץ ברגעי נחת בתוך כל ים 
המעש הבלתי פוסק, זוכרת את ההתוועדויות שלך עם הילדים הפרטיים שלא שכחתם לרגע 
והרבצתם בהם תוכן חסידי וידע שלא יורד באיכותו מילדים חסידיים המתחנכים במוסדות 
חב"דיים בארץ. זוכרת את העדינות, הרגישות, הביישנות שכל כך אפיינו אותך. זוכרת איך 
לבשת תוקף ועוז בדיבורך מול הקהל, בניסיונך לקדם מקורב לרמה גבוהה יותר.  זוכרת איך 

הפנמתי מזה חסיד. מה זה שליח. זוכרת איך ידעתי והרגשתי כבר אז שהרב בני הוא נדיר...

ועכשיו, דווקא עכשיו, אני מתקשה לעכל. מתקשה להאמין שהאדם הזה כבר נח. ברור לי 
שהוא ממשיך לתפקד, ממשיך להפוך עולמות. בחיוך ממיס כל רואיו או בתוקף שיודע לגייס 
כשצריך הוא מזיז שם גלגלים. אין מצב שהוא ייתן לכזה אסון לקרות מבלי שתהיה לזה תוצאה 
יכול לפלס דרך סלולה לרבי ולדרוש גאולה. כל  חזקה בשטח. ברור לי שהוא ודווקא הוא 

הדלתות פתוחות בפניו.

ח. ובר )קופרמן(





יתומים היינו
תלמידים וחברי הקהילה בהנובר מספרים



56

ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר רֵֹדם...

לא ויתר
את בנימין הכרתי בערך מאז הגיעו לעיר הנובר, בשנת 2005. הייתי אז תושב העיר.

בזמנו, הייתי מאוד אנטי דת, לא רציתי כל קשר עם אנשי דת, ואפילו לא עם הקהילה היהודית 
בעיר, שלדעתי ולניסיוני לא ִתפקדה כקהילה תומכת בכי הוא זה.

הרב, כפי שהכרתיו לאחר מכן, לא ויתר.

חדור מטרה כפי שרק הוא יודע, בסגננו הרגוע, אוהב כל אדם. עם יכולת הגישור והקישור 
המיוחדים שלו, הביאני עד כדי התקרבות חזרה ליהדות, לבקר מדי פעם בבית הכנסת בשבתות 

ובחגים. ואפילו עד כדי לעזור לו לעשות למען הקהילה...

המון שעות עברנו ובילינו יחדיו, הרב ואני.

אני חייב לציין בנקודה זו, שאני מחשיב עצמי עדיין חילוני. על אף אמונתי בה'. על אף חמש-
עשרה שנים של קשר אינטנסיבי עם הרב בנימין ז"ל.

אהבתי )אוהב!( אותו כאח. כבן שאוהב את אביו וכאב שאוהב את בנו.

איש יקר מאוד איבדנו השבת.

וקישוריו, תרם והשקיע למען קידום חיים  יכולותיו  וישר שאת כל כוחו, מרצו,  אדם צדיק 
יהודים בעיר הנובר ולמען עזרה לזולת. כל זאת ללא כל כוונה לקבל חזרה דבר שהוא!

בעיר.  לתפארת  יהדות  חיי  הקים  בני  איך  ראיתי   – שנים   15 כמעט   – הכרותנו  זמן  במשך 
עם אירועים ציבוריים רבי משתתפים, כדוגמת הדלקת החנוכיה בכיכר הכי מרכזית בעיר, 

חתונות, בריתות ושאר שמחות.

אלוקים! כמה שהוא יחסר לכולנו.

עכשיו חייבים להסתכל קדימה ולהמשיך את העשייה שבה התחיל ואותה השריש בעיר. 

הזכרתי קודם שהקהילה לא ממש תפקדה. כעת, לאחר שנות עבודה קשה ואינטנסיבית, גרמו 
הן   – יחד עם הקהילה  נעשית  ואשתו תיבדל לחיים שטערני לכך שהמון פעילות  בני  הרב 

הקהילה ה'רגילה', והן עם הקהילה הבוכרית, ברוך השם.

שטערני יקרה, המשיכי את העשייה המבורכת. נחזקך ונתמוך ככל יכולתנו.

הרב בנימין, תודה רבה על השנים יחדיו.

למדנו והשכלנו כולנו מייחודיותך ומחכמתך.

יהי זכרו של רבינו ברוך וחקוק בזכרוננו לעד.

זאב אילוז
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אנחנו מפעל חייו
ידידים אהובים – חברי הקהילה:

אני כותב שורות אלו לא בגלל שקל לי, אלא בגלל שהרב שלנו היה רוצה את זה.

לא  שאנחנו  דברים  יש  תשובה.  לה  למצוא  הניסיונות  כמו  מועילה,  אינה  'מדוע'?  השאלה 
יכולים להבין, ולא נבין.

הרב וולף חי כדי לקרב את כולנו ליהדות ולהוראות הרבי. זה היה מפעל חייו. כל אחד מאיתנו 
שהיה מספיק בר-מזל להכיר את הרב וולף הוא עצמו מפעל חייו של הרב. אנחנו מפעל חייו!

כל עוד אנו חיים, כל עוד נעמיק, ונרגיש בחיים את מה שלימד אותנו הרב - מפעל חייו יימשך.

כל יהודי מורכב מנשמה ומגוף. הנשמה לחלוטין בלתי תלויה בגוף. היא חיה לנצח. בכל פעם 
נותנים צדקה, מדליקים נרות שבת, עוזרים ליהודי אחר, מלמדים  שאנחנו מניחים תפילין, 

יהודי נוסף משהו מהתורה – זה יגרום לנשמה של הרב שלנו עליה.

ואנחנו חייבים לו את זה!

אני מאחל לכולנו הרבה כוח!

אהרון רזניצקי, ח. קיסלובה

)תרגום מגרמנית(

עיצב והעשיר
אני בעצב גדול. הרב בנימין וולף נפטר אתמול. הוא היה בן 43.

למדתי להכיר ולהעריך את הרב בנימין כאדם עם לב חם מאד, ועם ראש-פתוח, שבאמצעות 
המבט החיובי, והאנרגיה הרבה שלו, הגיע לגור איתנו בהנובר, ועיצב והעשיר מאוד את החיים 

היהודיים והחברתיים בעירנו. 

אני זוכר את האירועים בבית הכנסת ואת חגיגות סעודות השבת בביתו, איזה חסד גדול. איזה 
חום. הוא מאוד יחסר לנו. המחשבות והתפילות שלי כעת, הן כמובן עם אשתו שטערני וילדיו.

)תרגום מגרמנית(
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 היינו 
ברי מזל

אנו מזועזעים מהבשורה הנוראה אודות אחיכם, אהובנו הרב בנימין.

לבנו עם שטערני בשעות הקשות הללו, ונוודא שהיא והילדים ימשיכו את העשייה הנפלאה 
לזכרו של בני שהיה מודל לחיקוי עבור אלפי יהודים בהנובר.

חתונות  בר-מצוות,  אינספור  ערך  הוא  כאן.  אנשים  המוני  של  חייהם  את  לנצח  שינה  בני 
ובריתות והביא יידישקייט לעירנו.

במובנים רבים, כמורה וכרב, הוא אפילו היה טוב מדי להנובר. היינו ברי מזל שזכינו ליהנות 
משיעוריו ומחברותו לאורך השנים.

אנו מאחלים לכם הרבה כוחות ותעצומות נפש בימים קשים אלה. היו סמוכים ובטוחים שאנו 
ועוד מבני הקהילה נדאג שלכם ולכל המשפחה יהיו רק נחת ושמחות מילדיו של בני השוהים 

כאן בהנובר! קהילת חב"ד הנובר תעמוד לצידם!

כל טוב וד"ש חם,

מארק וקטיה סימון

 אהבה 
ללא תנאים

שטרני והילדים החמודים 

הלב דואב וכואב דמעות של עצב ורחמים.

ואוהב ישראל שלא ראיתי כמוהו מעולם. כל אישיותו של הרב בנימין  יקר אוהד  על אדם 
זצ"ל מילאה אותי אהבה והערצה לגישתו אל כל מי שרק פגש – דתי, חילוני, רפורמי, ואפילו 

מעריציו הלא יהודים הנמנים בין חבריי, כמו מטיאס  שאהב אותו בכל נפשו. 

הרי הוא ידע בדיוק מי ומה אני ומאין באתי.

אין לי מילים לנחם אותך ואת משפחתך .
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רק תדעי לך שכל העולם מבכה על הסתלקותו מאתנו.

לעולם לא אשכח את פגישותינו הרבים במשך השנים שבהן הגעתי להנובר, ואיך קיבלתם 
אותנו לחגוג את השבת מספר פעמים.

שולח לך ניחומים מכל הלב.

אשתי הופ מצטרפת לניחומים עמוקים.

המקום ינחם אתכם  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

יהי זכרו ברוך.

בני והופ מייזנר, טורונטו

 תמיד 
אזכור אותו

שטערני היקרה,

כל כך כואב לי לשמוע על מותו של בעלך הרב בנימין וולף. איש חשוב ויקר לי מאוד שהכרתי 
לפני 15 שנה בבית הכנסת.

יחד הקמתם קהילה שהחזירה את היהדות להנובר. אנשי שליחות אתם, שליחי מצווה אמיתיים.

אדם עם נתינה כל כך גדולה ולב רחב שעזר להרבה אנשים ונגע בכל כך הרבה לבבות בעשיה 
ובתרומה שלו. לעולם לא נשכח את בר המצווה שערך לדוד, אחיין שלי. אני לבד, אין לי 
משפחה ומי שיקרא קדיש על הוריי ואחותי, והוא לקח את זה על עצמו. תקומתו הייתה רבה 

כל כך, ובמישורים רבים כל כך.

קשה לי לדבר עליו בלשון עבר. תמיד אזכור אותו בלבי ובטוחה אני שחסרונו יורגש היטב 
בקהילה לדורי דורות. מאחלת לך שתהיי חזקה בשבילך ובשביל הילדים ושלא תדעו לעולם 

עוד צער.

משתתפת בצערכם שולה
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 אחד 
הנפלאים ביותר

מה שאני כותב עכשיו כנראה לא יעזור לאף אחד, במיוחד לא לאחד האנשים הנפלאים ביותר 
שפגשתי בחיי – הרב בנימין וולף.

אני רק יודע שהוא היה חולה קשה בשבועות האחרונים. אני יודע שאשתו, הרבנית שטערני, 
עשתה כל מה שאפשר, וגם את הבלתי-אפשרי, כדי שהוא לא יעזוב אותנו, ועכשיו הוא נעלם.

הוא חסר לכולנו. כמובן לאשתו, לילדיו, לקהילתו, לכל אהוביו – כולנו שכה אהבנו אותו. הוא 
היה כל כך צעיר, מלא חיים. הכאב גדול מדי. היגון רב.

)תרגום מגרמנית(
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פעולתו אמת 
חברים וידידים מספרים
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ַמְצֵּפן
הייתה  גדולה בתומכי תמימים המרכזית כפר חב"ד.  בישיבה  ג'  בני הצטרף אלינו לשיעור 
זו שנת תשנ"ה, על שינוייה ומשוניותיה. חלפו כמה שנים מאז ובכל זאת, כה מופרך לכתוב 
זיכרונות – משל שחים אנו אודות אחד מזקני העדה שבכדי לספר אודותיו יש להפליג לימים 
קדמונים... בשעה שמולנו ניצבת דמותו הצעירה והתוססת של ר' בנימין. אהה, איכה נקלענו 
למצב הנוכחי? הייתכן, לדבר בו ואודותיו בלשון עבר?? לא! בני רחוק כמטחווי קשת מכל 

שלב של 'סיכום' ביוגרפיה.

כאמור,  זאת.  רק  לא  אבל  בשיעור.  מיד  השתלב  אותו,  שאפיינו  והחיוניות  המרץ  עם  בני, 
היו אלו ימים משונים. ימים מורכבים וסוערים בדברי הימים. שלב שדרש "הגדרה מחדש" 
במובנים ובעניינים שונים בציבוריות הכללית ולא פחות מכך בהגדרה המחשבתית והאישית 
של לא מעט באופן אינדיבידואלי. הוסיפו לכך את המושג "שיעור ג ישיבה גדולה", שמסגיר 
כידוע את תחושת הנוכחים בו כאילו הם לא רק 'מנהלים את הישיבה' אלא, פחות או יותר, אין 
העולם והיקום סובבים על צירם מלמעלה מבלי ששיעור ג' ינקפו אצבעם מלמטה ועאכו"כ 

בישיבה המרכזית וכו', מי שחי פעם את עולם הישיבות מבין להיכן הוא נקלע.

ובני, הפציע שם כמו קרן אור. מיד ניכרו תכונותיו הסגוליות – ויעידו על כך כל חבריי לשבת 
תחכמוני. בני היה פשוט מאוד התוסף הנכון, בזמן הנכון, סוג של מתנה שערכה לא יסולא 
בפז עבור כל אחד ואחד מבני החבורה. במבט לאחור, היינו זקוקים לכך יותר מכפי שיכולנו 
לשער. יתרה מכך, זו הייתה מתנה. מתנת חינם בהשגחה פרטית ממש: שכן אף אחד בעולם 
לא יכול היה להיות חכם עד כדי כך, להשכיל לתכנן את זה. באותה נקודה, זה היה חשוב 

עבורנו יותר מכל 'משפיע', משגיח או 'תוסף' מושכל אחר שניתן להוסיף לזאל הישיבה.

בני האהוב והיקר, הפך עד מהרה לסוג של "מצפן" יום אחר יום לאורך כל הדרך. בטבעיות 
ובאופן הכי מעשי, הוא גילם בכל רגע נתון את מה שצריך להיות. בני עשה את מה שצריך 
לעשות, אמר את מה שצריך לומר והיה בכל המישורים פשוט "כדבעי למהווי". ולא שחסרו 
דעה,  בעלי  ומקושרים,  חסידיים  חבר'ה  מצוינים,  למדנים  שהיו  תמימים  ובכיתה  בישיבה 
בחורים מבריקים ומוכשרים וכל כיו"ב. אבל בני היה משהו אחר. לצד היותו חברותי, חברה'מן; 
חסידי ללא פשרות; עדין ולמדן – היה מלא וגדוש בחוש הומור בריא ושנינות משובחת. באופן 
ודוגרי. המכלול הזה הפך  מיוחד בלטה העדינות והפשטות שאפשרה לו להיות כנה, ישיר 
אותו למצפן פעיל שהונח בתוכנו ומול עינינו – וסבב את השגרה בכיתה לכיוון הנכון. קצרה 
היריעה הזו בכדי לתת דוגמאות. בני פשוט הפך לסיבה ומסובב שבזכותו שלל עניינים בלתי-
רצויים נמוגו והתפוגגו. נוכחותו חסכה תוכחות מוסר ממשפיעים ומשגיחים; תמימותו, כנותו 
ועדינותו מוססו מעשי קונדס והבלים מיותרים; והחיוך המקסים שלו הפשיר בין ניצים, ליכד 

את השורות ויצק דבק מיוחד ואיכותי לתוככי החבורה.
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ורוחניות.  בגשמיות  שונים  ומחוזות  לצמתים  נקלע  מאיתנו  אחד  כל  במהלכן,  שנים.  חלפו 
בני הספיק להיות בארה"ב, איטליה, רוסיה, ארה"ק ואירופה; תמים, שליח, אברך, אבא, איש 
שונים  במקומות  לרבים  ומדריך  מנהיג  ומשפיע,  רב  אשכולות,  איש  מהרה  ועד   – משפחה 
שליחותו  ממלכת  לו,  למושב  וִאָוּּה  בחר  אותו  במקום  מיוחד  באופן  וכמובן  נקלע  אליהם 
הפעילה הנוכחית, הנובר גרמניה. בעיניי, דבר אחד נותר, התחזק והתעצם לאורך כל הדרך: 
תדמיתו הייחודית. בני, כמו בני, המשיך להיות המצפן היהודי והחסידי בכל עת ומקום. זה 

נכון בין חבריו השלוחים ובין שומעי לקחו, בני עירו וקהילתו.

סייעו לו כמובן שמחת החיים, השנינות, הכנות והישרות, הפשטות ובעיקר העדינות המשובחת 
והוא, שהמצפן מהישיבה הפך אט אט למנוע  והמופלאה; אבל דבר אחד בלט לנו, חבריו. 
אדיר, רב עוצמה ורב השפעה. בכל מקום אליו נקלע, זכה לצקת את האישיות האהובה שלו 
שהדביקה ואיחתה, החיתה עצמות יבשות, ליכדה לבבות, הדריכה, הצילה והאצילה – בנתה 

וחיזקה עולמות יהודיים בגשמיות וברוחניות.

הסוד הקסום של ר' בנימין, זו שהיתה נחלת משפחתו וחבריו לספסל הלימודים – הפכה נחלת 
חי,  ויותר אנשים שגם עבורם הוא פשוט הפך מצפן  יותר  ומדריכה  ומצילה  הכלל, מניעה 

דוגמה חיה של איך צריך להיות וכיצד צריך לחיות.

- על גבי מערכת דואר- ונעימה למפגש תדיר  עד לפני כמה שנים, היתה לנו פינה קטנה 
ובעלי-בתים  שלוחים  חברים,  בין  שקישרה  קטנטנה  דיון  קבוצת  בזכות  זאת,  אלקטרוני. 
גיל, הנמצאים במקומות שונים בעולם. כדרכן של  יותר מאותה שכבת  או  חסידיים, פחות 
סוערים  למחוזות  שגלשו  אותם  כולל  שם,  שהתפתחו  מהשיחות  מעט  לא  דיון,  קבוצות 
והנה כמה לא  זוטות שמפאת סיבה נקודתית עלו אז על סדר היום.  ונצחניים, נסבו סביב 
ובדיוק כמו בעולם  או במכון הסמיכה,  ב"קבוצה"  בדיוק כמו  בישיבה,  בדיוק כמו  מפתיע: 
השליחות, ובעיר ובקהילה וכל יתר תחנות נוכחותו – כך ממש גם בקבוצת הדיון היא )שחלק 
מתכניה עדיין שמורים בארכיון האימייל שלי, ומן הסתם יכולים יתר חבריה להעיד עד כמה 
נכוחים הדברים(: בני הפך שוב למצפן רב עוצמה ורב איכות בקבוצה. תמיד, נזהר עד הקצה 

האחרון מלשון הרע ורכילות. והעלה, שוב ושוב, נושאי תוכן איכותיים ביותר.

שוב נוכחתי בתכונה המופלאה שליוותה אותו וכל כך אפיינה אותו: בלי להוכיח ולהצליף, בלי 
דברי מוסר ומבלי להעיר ולסנוט. השפעתו, נבעה מתוך הכנות וגילוי הלב הנדירים שבהם 
ניחן. הוא פשוט העלה לדיון נושאי ליבה מרתקים ואיכותיים מתוך עולם העשייה המבורכת 

והמסועפת שלו וכמו ביקש חוות-דעת ועצה מהחברים.

בני שיתף בהתמודדויותיו עם אתגרים שהעלו בפניו יהודים בקהילתו, שאלות שהופנו אליו 
מאת שומעי לקחו ומקורביו. הוא תר אחר מקורות הלכתיים ומראי-מקום לימודיים, ביקש עוד 
זוויות ראייה להתחבטויות שהופנו אליו מצאן מרעיתו, סיפר אודות מאורעות שונים ומרתקים 
ביותר עמם נאלץ להתמודד בעשייה הציבורית הסבוכה והמרובה. והדברים שלו פשוט 'שטפו' 
כמים קרים ומרעננים, בטבעיות ובנועם, את כל ההבלים והזוטות; הוא הצליח לסחוף את 
ובפועל, לא רק שניצל את המדיה ואת   – כולם לליגה אחרת, גבוהה ומשובחת לאין ערוך 
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הקשר המקוון בכדי להפיק תועלת אמיתית; אלא הציב שוב מראה לפרצוף כולנו, פרופורציה 
נכונה לשגרת חיים חסידית, בריאה, שמחה ונכונה ו"קנאת סופרים" לשליח אמיתי, המקשר 
את סביבתו לאילנא דחיי אל המשלח כ"ק אדמו"ר זי"ע, מתוך מסירות והתמקדות מוחלטת 
במשימותיו הקדושות במסגרת משימת חייו ומשימת משפחתו, להביא לימות המשיח ולהאיר 

את העולם באורה של תורה ופנימיות התורה.

בני בטח היה מביע תרעומת של ממש על הדברים שכתבתי. מן הסתם, זה היה שוב בכנות 
ובדוגריות, בתוספת הצחוק החינני והמתגלגל, שהיה ייחודי ובלעדי רק לבני היקר. צחוק שכל 
כך הרבה 'קטטות' נמחו ונעלמו על ידו. סהדי במרומים, ר' בנימין היקר; הדברים נכתבים בעת 
שדמעות זולגות מעיניי והאבידה העצומה ממש מופרכת, בלתי נתפסת לחלוטין, הטרגדיה 
כה בלתי ניתנת לעיכול – ואני מוצא נוחם-מה בהעלאת פן קטן, אישי כל כך, מאישיותך רבת 

האנפין.

האישי. משרטטים  ובפן  בכותב  מידיי  יותר  כאן מתמקדים  שנכתבו  הדברים  יודע:  אני  כן, 
זכיתי  לה  ייחודית  הכה  ובתמורה  לי  והיה  שזכיתי  בחבר  עוסקים  שלי",  "בני  מתוך  נקודה 
ושנוספה "לי" בזכותו ובאמצעותו. זה כל כך "לגרמייהו"! ולחלוטין חוטא לדמותו התמירה, 
המיוחדת והיוצאת-דופן, של אברך דגול, שהיה בן, אח, אבא ואיש משפחה מושלם; שליח 
מסור תוסס ופעיל, מקושר בלב ונפש להמשלח כ"ק אדמו"ר וממוקד במילוי שליחותו; רב 
מנהיג ומשפיע לרבבות, מנהל מוסדות-חינוך, מנהל מרכז קהילתי שנתן מענה רוחני וגשמי 

לכל יהודי בכל נושא ועניין בכל שעה ועת ביממה.

לפיכך, אבקש סליחה מר' בנימין על עצם הכתיבה ורק למען ההגינות ובכדי שגם מי שלא 
מתוך  אחדות  כותרות  אעתיק   – אמורים  דברים  במי  להבין  יוכל  אישי  באופן  להכירו  זכה 
נושאים שהרב בנימין וולף הואיל לשתף בהם אותנו חבריו, בהזדמנויות שונות לאורך קיומה 
של קבוצת הדיון המדוברת. סבורני כי כל אחד בעם ישראל, מכל קהילה וחוג, יכול להבין 
מטעימה זו ולו מעט מזעיר איזו אבידה עצומה איבד עם ישראל בהסתלקותו בדמי-ימיו של 

רב דגול ושליח מופלא ומסור זה.

הרב בנימין וולף גילם באישיותו דמות מופת של מנהיג רוחני וגשמי יחיד מסוגו, וייצג בכל 
מהותו את אלוקי ישראל, תורת ישראל, עם ישראל, מסורת ישראל ואת האוטנטיות החסידית 
השורשית ומסירות הנפש של היהודי האולטימטיבי – בדרך הכי דומיננטית שניתן להעלות 

על הדעת ותמיד "לכתחילה אריבער".

ביחד עם רעייתו הרבנית תבדלחט"א הוא הצליח לייסד חיי יהדות תוססים ולהצמיח תורה 
ויהדות במדבר שממה, להפשיר קרחוני-עד שהגלידו על אדמה ספוגת פוגרומים ודם יהודי; 
וזכרונות  הטוב(  )במקרה  יבשות  עצמות  של  נוכחות  שם  היתה  להגעתם  שעד  במחוזות, 
יהודיים, ערוגות שעד לנוכחותם הצמיחו פירות ביאושים ושלל מוצגים מעוותים פרי גלות 
גרמניה הסבוכה והמסוכסכת. ומשנמסרה השליחות לידיהם האמונות, כטללי תחיה המציאות 
החלה להשתנות עד לבלי הכר, צמחה תחת הנהגתם קהילה יהודית אמיתית, חסידית, תוססת 

מלאה באור וחיות.
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פירורים אחדים להמחשה:

"פנו אלי אב ובן שאינם-יהודים הגרים בעירנו הנובר. יש להם בן שנמצא במשבר דתי 	 
)מגדירים עצמם כבני הדת ה'יזידית'( והוא נטש את משפחתו. וכעת החליט שרק רב 
יהודי בעל רוח הקודש יוכל לומר לו האם לשוב למשפחתו או לא. בקיצור האב השבור 

מצא אותי ומתחנן שאני אקשר אותו עם בנו"... מה דעתכם בענין בכלל?..."

"משפחה שלא מעוניינים לקבוע מזוזה בדלת הראשית, מחשש של עינא בישא ושלא 	 
יתנכלו השכנים ומה יאמרו וכו', האם יש ענין לקבוע מזוזה באחד מחדרי הבית? ואם כן 

איזה מהם?"

"אחד הבעה"ב אצלנו מבקש לדעת מידע על ההיתר/איסור של פתיחת בית עסק בשבת 	 
וכו'. האם ישנה אופציה למכור העסק לשותף הגוי בשבת? איפה  גוי  – בשותפות עם 
אפשר למצוא מקורות הלכתיים וכו' בסוגיה זו באופן כללי? מישהו יוכל להאיר את עיניי 

מניסיונו? תודה, בנימין וולף"

"ידידיי, אני אמור מחר לדבר בפני קהל )ברובם אינם יהודים( אודות איסור נגינה באורגן 	 
זו לא הרצאה  ולהסביר מדוע האורטודקסים מתנגדים לכך.  וכו'.  בשבת בבית הכנסת 
בסגנון של ויכוח אלא הסברת העמדה שלנו. אשמח ואודה על מקורות, רעיונות וחומר 

על זה. תודה מראש, בנימין וולף"

"האם מישהו יכול להפנות אותי לתשובות על השאלה הידועה איך מבני בניו וכו' למדו 	 
תורה בבני ברק, הרי מצוה להכרית זרע עמלק? זכורני שהתפרסם פעם בשבועון כפר 
חב"ד מאמר עם מספר תשובות על השאלה הזו ובהם גם  תשובה של הרוגטשובער, אודה 

למי שיכול למצוא. אשמח לשמוע מידע. בברכה, בני וולף"

"נשאלתי ע"י משתתפת בשיעור תורה, המתקרבת מאוד לחיי תומ"צ: אם ברית מילה היא 
מצוה כה חשובה והיא ברית וקשר בין יהודי להקב"ה, למה לנשים אין מצוה אלטרנטיבית 
שתיצור חותם ברית בינה לבין הקב"ה? אודה על תשובה המניחה את הדעת ומקורות בנושא. 

שבת שלום"

בשבועות האחרונים נקרעו שערי שמים בתחנונים ובתפילות, שבקעו מעמקי לבם של אלפי 
יהודים מכל קצווי תבל, בתפילה ותחינה להחלמתו ורפואתו של הרב בנימין בן פייגל. בעלותו 
בסערה השמיימה, הביא עמו לא רק את אוצרות מעשיו הכבירים ופועלו הרב בכל המישורים; 
אלא גם אוצר בלום של כל אותם פסוקים ופרקי תהלים שנאמרו למענו – וכהבטחת רבינו 

הצמח צדק, בכוחן של פסוקי התהלים לפעול בשמי רום בעוצמה שאין לה תחליף.

כזה,  תמיד  היית  אריבער".  "לכתחילה  של  ביום  נכתבים  שהדברים  אירוני  כמה  בנימין,  ר' 
'לכתחילה אריבער'דיק: היית 'מצפן' של חסידישקייט ודוגמה חיה לכולנו בימי בחרותך כתמים 
בין כותלי תומכי תמימים. המשכת והיית דמות-מופת ורועה נאמן למושפעיך, מקורביך ובני 

קהילתך; היית איש משפחה מושלם, מחנך ואבא נערץ לבניך ולתלמידיך.
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עוד  אחת,  משימה  עוד  רק  בפניך  נותרה  המיוחדות,  סגולותיך  ועם  כוחך  בשיא  ועתה, 
"לכתחילה אריבער" אחד: ליפול לפני כסא הכבוד, להכריע את המערכה, להטות את הכף, 
לזעוק ולהתחנן ולעורר רחמים רבים בפני מקור הרחמים, רבש"ע עד מתי, דלאי גלות, כלו כל 

הקיצין וגדשה הסאה, שתבוא גאולה תיכף ומיד נאו ממש!

יצחק חיים מרטון

 ֶּבִני מחייב הורים,
ֶּבִני מחייב שלוחים!

"הלל מחייב את העניים, רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, יוסף מחייב את הרשעים".

ר' ֶּבִני מחייב הורים, ר' ֶּבִני מחייב שלוחים! 

הגמרא במסכת יומא )לה, ב( אומרת:

"עני ועשיר רשע באין לדין, לעני אומרים לו: מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר: עני הייתי 
וטרוד במזונותי, אומרים לו: כלום עני היית יותר מהלל?... 

עשיר אומרים לו: מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי, 
אומרים לו כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר?"

אין תירוץ למי שאינו עוסק בתורה. הלל, שהיה עני מרוד, למד תורה למרות הדוחק, רבי 
אלעזר, שהיה עשיר גדול, למד תורה למרות הטירדות. וגם לרשעים אין תירוצים. יוסף הצדיק 

התמודד עם פיתויים יותר חזקים.

– אין דקה פנויה.  יודע כי בחיי השליחות  מי שזכה להימנות על צבא השלוחים של הרבי 
השאלה היא רק ְלמה להשתמש ועל מה 'לבזבז' כל רגע ביממה.

אני מעז לנחש – )במחילה מידידיי השלוחים אם טעיתי( – שלפעמים שלוחים הולכים לישון 
עם צביטה בלב. היום עמוס מידי; בבוקר ריצה לברית, בצהרים לארגן הלויה )ל"ע( של אחד 
עיסוקים  אין-ספור  לבין  ובין  מהקהילה,  לידיד  חתונה  או  בר-מצוה  בערב  הקהילה,  מזקני 

וריצות; ראיונות לתקשורת, פגישה עם אישים, גיוס כספים, שיעורי תורה ועוד ועוד ועוד.

ואז, באמצע השינה, מגיעה התזכורת הכואבת: אוי ווי! איפה הילדים שלי היו בתוך כל היום 
הסוער... לא נעים וכן נורא!

◆
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כמובן שאין זה מתפקידנו, כצוות חינוכי, לדאוג להספק של השלוחים בעבודת הקודש של 
הפצת היהדות בין יהודי הנובר. הרי זה עול של כל שליח וחשבון נפש שלו מול המשלח.

מהצד שלנו, המחנכים, היה נראה שר' ּבני "מבזבז" את כל עשרים וארבע השעות שיש ביממה 
על חינוך הילדים ועל הדאגה להם. וכאמור, אילו לא נשאר לו זמן להפצת היהדות בהנובר – 

זו בעיה שלו עם הרבי.

בדיעבד מתברר שהשאלה הפוכה לגמרי. אי אפשר שלא להתפעל איך בתוך כל האימפריה 
הפיזית והאנושית של יהדות הנובר הוא מצא את הזמן ואת כוחות הנפש להשקיע בילדיו 

באופן בלתי מצוי ומעורר השראה.

הזוג הנדיר הזה,ר' ֶבִּני ע"ה, ותבלחט"א רעייתו שטערני שתחי', מחייבים כל שליח-הורה.

קשה היה לשים את האצבע ולומר מה חשוב להם בעיקר; האם זה החינוך חסידי, או שמא 
רמת הידיעה בחסידות או בנגלה. האם בשלב זה חשוב לשים דגש יותר על לוי שעוד מעט 
בגיל קריטי  או על מוטי שנמצא  או על ארי שזה עתה החל ללמוד משנה,  לישיבה,  הולך 

מבחינה חברתית.

מסתבר שהוא לא הסכים לוותר על כלום; כל הילדים, כל הזמן, כל התחומים. ומצד שני, 
התקשורת שלו עם המורים היתה כל כך ייחודית. תמיד דיבר בגובה העיניים ובמאור פנים, 
ניכרים  לילדים.  והדאגה  ניכרת האכפתיות  היתה  קולע, אבל בתוך ההומור  הומור  בשילוב 

דברי אמת ודברים היוצאים מהלב נכנסים אל הלב.

לּו התלמוד היה נכתב בימינו, ניתן היה להוסיף שורה נוספת למובא במסכת יומא הנ"ל: "ר' 
ֶבִּני מחייב הורים, ר' ֶבִּני מחייב שלוחים!"

◆

לוי, מוטי, ארי המתוקים!

בכל אחד מכם יש 'א שטיקל' ֶּבִני':

ר' ֶּבִני שבלוי – ר' ֶּבִני שבארי – ר' ֶּבִני שבמוטי.

בזמן הקצר שנותר עד שהרבי יתגלה – כשאז נזכה לראות בעיני בשר את אביכם היקר – תנצלו 
את ה"ר' ֶבִּני" שבקרבכם להשלים את עבודת השליחות המיוחדת. ב'חיידר נט' כבר יודעים 

שאתם ילדים טובים ומוכשרים. ה'חסידישקייט' וההתקשרות שלכם לרבי הפכה לשם דבר.

בעול  לשאת  צעיר  כך  כל  בגיל   – לכם  רק  שניתנו  מיוחדים  כוחות  לכם  שיש  גם  מתברר 
השליחות ולהשלים את המלאכה.

זה לא משהו שמבקשים ומקבלים. זה תפקיד מיוחד שמלמעלה מחליטים מי ראוי לשאת בו. 
יתכן שנבחרתם לזה בגלל זכות אבות ואמהות שיש לכם מכל הצדדים עד למעלה בקודש. 
זו כנראה זכות שלא נרכשת בדור אחד אלא במסירות נפש שהצטברה בכמות ואיכות במשך 

דורות.

לוי, ארי, מוטי!
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הרבי ואבא גאים בכם מלמעלה ולא מפקירים אתכם אפילו לרגע אחד חלילה. אמא גאה בכם 
וממשיכה לדאוג לכם מלמטה לכל מה שאתם צריכים. עם גב כזה חזק אין ספק שתצליחו 
לשכנע את הרבי להתגלות, לרדת עם אבא בחזרה לבית חב"ד הנובר ולשאת את כל המשפחה 

עם כלל ישראל לירושלים עיר הקודש נאו ממש!

כל עם ישראל מחכה יחד אתכם שזה יקרה.

אוהב אתכם וקשור אליכם מאוד

הר' מוטי שיינר, חיידר נט שע"י משרד השלוחים

"אדם כשר"
"תנו רבנן ... מקרעין לקטן מפני עגמת נפש" )מו"ק כו ע"ב(

וברש"י: "שיבכו הרואין, וירבו בכבוד המת, ולא מפני שהוא אבל".

התורה מלמדת אותנו לבכות. להתאבל. להצטער. "וכל המוריד דמעות על אדם כשר הקדוש 
ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו" )שבת קה ע"ב(.

"אדם כשר — שאינו חשוד על שום עבירה ולא על שום ביטול מצוה ולא סני שומעניה" )שו"ע 
יו"ד שמ ס"ו(.

לפעמים יש רושם, שיהודי מאמין צריך להצדיק את הדין כל הזמן, ולהגיד גם זו לטובה כל 
הזמן, ולהיות עם חיוך כל הזמן.

אז לא. לא כל הזמן. יש זמן, שצריכים פשוט לבכות. לבכות מרה הליכתו של אדם כשר, שאינו 
חשוד על שום עבירה, ולא על שום ביטול מצוה, ולא סני שומעניה. ומי לנו, כמו בני, אדם 

כשר... 

תמים בכל מעשיו. חיוך תמידי. צניעות מופלגה. מסביר פנים באופן מופלא. וכל מי שאי-פעם 
נתקל בו, נתקל גם בחיוך הממיס הזה שלו. ועכשיו הוא למעלה, הוא לא ירעיש, הוא לא יעשה 
בלאגן. הוא רק יעמוד שם, לפני הרבונו של עולם, ועם החיוך הממיס הזה הוא ישאל – אולי 
מספיק כבר? ואז הוא יפנה למשלח, ובחיוך ממיס, הוא ישאל – אולי תבוא כבר? הילדים שלי 

מחכים לי למטה.

ואז, לאור החיוך הממיס, חומות הגלות ימסו, יתמסמסו כלא היו. ונזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן 
דא למטה, ומאחוריו, יבוא בני, עם החיוך.

מיכאל אוישי, קאולגה רוסיה
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מי יתנך כאח לי
במה  כי  אעודד,  לא  תנוחם?!  במה  כי  אנחם,  לא  קולם.  נשמע  בלי,  דברים  ואין  אומר  אין 

תתעודד?!

יחד עם המוני חסידים ועם ישראל השתתפתי במסע הלוויה. הקושי הרגשי שבצפיה הביא 
אותי לעבור על תצלומי המשתתפים,1000 איש רק בזום! אנשים מכל המינים ומכל הסוגים 

– מקורבים, מקומיים, חסידים, משפיעים. משפחות. 

אההה בני. נגעת בלב כולם. ָאנרירן. הגעת ללב כולם.

כן, כולם. מחשבותיי לוקחות אותי לרגע קטן לפני יותר מעשרים שנה, כשהגעתי ממוריסטאון 
ל770 לשבת. הייתי צריך מיטה, חדר לשהות בו. בני נסע לאהל לשבת והיה משאיר לי את 
מיטתו, מסודרת. מהוקצעת. לא פעם ולא פעמיים. כמה וכמה שבתות כאלו. הכנסת אורחים 

אמיתית.

מהסיפורים הרבים, עולה דמות לתפארת שזו דרכה, חסדים 'קטנים' עם אנשים קטנים.

'ואין אתנו יודע יודע עד מה'. מדוע דווקא בארזים נפלה שלהבת. ממש 'בקרובי אקדש'.

הנובר. מי שמע את שמע העיר? מי ראה? מי ידע מה פעל א-ל. הכל בשקט, בענווה, בצניעות.

צבירה  במצב  כתניא.  לא  לא,  בהנובר.  התניא?  אוסף  איפה  בהנובר.  השקעת  כוחות  כמה 
שונה... אוסף התניא הפך לאוסף יהודים שלומדים תניא.

היכן  תהלים.  שאומרים  בהנובר  יהודים  עשרות  מתוכו?  אמר  שהרבי  התהלים  ספר  היכן 
החומש? ילדי הנובר לומדים חומש.

כל האוצרות בוזבזו למען הנובר. בני הנובר. ולא הספיק בזבוז האוצרות, המלך מסר נפשו 
בשביל נצחון המלחמה. אבל אנחנו שואלים. למה? למה? למה? 

ואיך אתה אומר לי תמיד, 'למה עשה הוי'? ככה!'.

ואנחנו היום בדור שלא מוכן לקבל את המילה ככה. בתשכ"ה הסתפקו בככה. 

בהמאמר של י"ג אייר שיצא לאור בתנש"א הרבי מבאר את בקשתנו מהקב"ה. "מי יתנך כאח 
לי". אנחנו מבקשים ומתחננים שהקשר שלנו עם הקב"ה יהיה כמו הקשר של בנימין עם יוסף. 
שיתייחס אלינו כמו בנימין, שאין לו חלק במכירת יוסף. עבודת הצדיקים. שלא חטאו מעולם.

מה ענינו של בנימין? – התעסקות בדבר אחד: לעשות לו ית' דירה בתחתונים. מסביב יהום 
הסער, והוא בשלו. דירה לו ית'. לקיים עבודת שליחותו. ולכן זוכה שבחלקו קם בית המקדש.

שכל  בנימין,  אלו.  טרופים  בימים  הנשמעים  הסיפורים  מכל  ועולה  המצטיירת  התמונה  זו 
מהותו וענינו זה רק דבר אחד – לבנות לרבי בית בהנובר. בטוח שתיכף ומיד נזכה ל'הקיצו 
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ורננו' ובנימין בראשם, עם חלק בית המקדש השלישי שבנה. אין לי מושג איך, אבל אומרים 
שנאמר אז, 'אודך הוי' כי אנפת בי'.

הרה"ח מני, ידידי היקר לי מאוד. תהיה חזק. בשבילנו. האמת, מכל הלב, חסרת לי אתמול 
בהתוועדות. העולם כולו ממתין למוצא פיך. ראש שבטי ישראל אתה. ראש למשפחת שלוחים. 

סב לשלוחים צעירים בהנובר. דבר אלינו. כי שומע עבדך.

באהבה, דובלה הלפרין

 השפתיים 
מתרחבות מאליהן

יום שאין בשורתו קשה משל חבירו, והלבבות מתקהים,  זו, אשר אין לך  גם בתקופה מרה 
הנה האחרון הכביד, פטירתו בדמי ימיו של בנכם ואחיכם, שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע, הרה"ח ר' 

בנימין ז"ל. בהגיע הידיעה הנוראה החסיר לבי פעימה, לא בהשאלה אלא באופן פיזי ממש.

זכיתי להכיר את ר' בני מקרוב בשבתו בשבת תחכמוני בישיבת ליובאוויטש ביוסטון, והתחבב 
עלי מאוד בנועם שיחתו ובחן השפוך על פניו, כשם שהתחבב על כל יודעיו ומכיריו ועל אנ"ש 
והמקורבים בעיר. תמיד השרה סביבו שמחה ורוממות-רוח, וכל אימת שפגשתיו מכאן ואילך, 

ואפילו כשראיתיו ממרחק, היו שפתותיי מתרחבות מאליהן לכדי חיוך.

מנחם מענדל קפלן, אוק פארק מישיגן

עשה לנו את היום
מאז שבני נהיה חלק מהמשפחה, בכל פעם בה שנפגשתי אתו בניו-יורק ובשמחות, תמיד הוא 

היה נעים, נגיש, שמח ומשמח.

אבל עיקר הזכרונות שלי הם מהפסח הבלתי נשכח שזכיתי לחוות בהנובר במסגרת 'מרכז 
שליחות' יחד עם ידידי יהושע חנוביץ, בשנת תשס"ט.

זה היה חג מעולה, שנינו נהנו מאוד, ובאמת הגענו 'לעזור במטבח' ולא חיפשנו יותר מזה, 
אבל בני דאג לתת לנו – ה'מרכז שלוחים' – את ההרגשה שאנו עושים משהו רוחני יותר, הגם 

שזה עלה לו בהרבה.



71

בני משפחה, ידידים ומקורבים מספרים על השליח הרב בנימין וולף ע"ה

וזה היה המעשה:

כשהגענו, יומיים לפני חג הפסח, הוא שאל האם אנחנו יודעים לנהוג ברכב ידני. 

והנה – מתברר שהאמריקאים העצלנים יודעים לנהוג רק ברכב אוטומטי, ואין רכב אוטומטי 
לשכירה בכל הנובר...

חשבתי שהוא כבר ירד מהרעיון, אבל לאחר יום של חיפוש אינטנסיבי הוא מגיע אליי ואומר 
בשמחה שמצא חברה שיש בידם רכב אוטומטי להשכרה. הלכתי אתו וראיתי שהמחיר היה 

גבוה, הרבה יותר מרכב ידני...

בני נתן לידינו מספר חבילות של מצה שמורה, כמה כתובות של בתי יהודים, ויצאנו ל'מבצעים 
אמתיים'.

כפי שהכרתי את בני, בפשטות הוא כבר חילק את כל המצות שהיה עליו לחלק, אבל היה 
חשוב לו שהבחורים שהגיעו ל'מרכז שליחות' ירגישו שעושים גם משהו 'רוחני'.

אז בערב החג הוא השקיע זמן ומרץ לשכור רכב יקר, מצא כמה כתובות 'מתחת לאדמה', 
ו'עשה לנו את היום'.

תהיה  שלכולם  רצה  ותמיד  ראשונה,  ממדרגה  'מענטש'  היה  בני  שלו,  המעלות  לכל  מעל 
ההרגשה הכי טובה.

במהלך השבוע זכיתי לקרוא ולשמוע המון סיפורים נוראים ונפלאים אודותיו, וברור לי שהם 
רק טיפה מהים.

הסיפור שלי הוא פשוט מאוד, אבל מראה על הרבה.

לוי גרינברג, אל פאסוש

 ומהדוד ֶּבִני – 
יותר מכולם

כשבני נכנס למשפחה )אמצע שנת תש"ס(, למדתי בישיבה הקטנה בבני-ברק, והייתי בבית 
הסבתא שתליט"א בכל יום, בכל חודש ובכל שבת.

כמובן שהייתי בקרבה יחסית לשטערני ובני, שגרו אז בבני-ברק.

זוכר היטב כיצד בהזדמנויות שונות הייתי מתווכח ומתלהם בנושאים חב"דיים שונים,  אני 
כדרכם של בחורים צעירים שאצלם הכל ברור, שחור-ולבן, יש טובים ורעים, וכו'.
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אני זוכר כיצד מיד כשבני נכנס, האווירה סביבו הייתה שונה. הוא לא אהב שמדברים 'נגד', 
ובטח לא נגד אנשים.

לנושאים  אותי  ומכוון  אלו  מנושאים  שלי  ההתלהבות  את  מוריד  היה  ועדינה  חכמה  בדרך 
לראות  רוצה  אתה  אם  אומר:  כאילו  חסידים.  וסיפורי  מאמרים  שיחות,   – אמיתי  תוכן  של 

התעניינות מצדי – אז בזה, ורק בזה.

הרבה  שם  לראות  זכיתי  כמובן  הק'.  האהל  יד  על  שנים  כמה  שהיתי  יותר,  מבוגר  כבחור 
חסידים, את כל החסידים, איש איש בבואו אל הקודש ובצאתו, לשוחח עמהם וללמוד מהם.

אך את ה'סטירה החינוכית' קיבלתי דווקא מבני.

זכורני כיצד פעם אחת הגיע בני לארה"ב )בין השאר( כדי להפגש עם תורמים לבית חב"ד או 
כדומה.

כאשר סיים את שהותו שם, ליוויתי אותו בנסיעה מהאהל הקדוש אל השכונה, או אל שדה 
התעופה.

בדרך אמרתי לבני: בטח אתה מרגיש התרוממות הרוח, להגיע לרבי, להיות באהל וכו'.

לי בתמיהה עמוקה: שמחה?  ואמר  וכואבות,  עיניים תמהות  זוג  בי  נעץ  אלי,  בני הסתובב 
התרוממות? כאב אני מרגיש, כאב עמוק!

ואז הוא התחיל לתאר לי את נסיעותיו לבית חיינו בהיות המקדש על מכונו. את ההתרגשות, 
את השמחה, את ראיית פני הרבי וכו' וכו'.

ולא נחה דעתו עד שסיים ואמר לי: אפילו על הבחורים ה'פשוטים' ביותר ב770 היית רואה 
את החיים והחיות מהשהות לאורו של הרבי. והיום מה?

והוא האריך בזה במתק, ובתיאור )לא ידעתי עד אז עד כמה הוא מוכשר ומסוגל( שריתק אותי 
מחד, וזעזע אותי מאידך, בעוצמת המסר והתביעה שבו.

אכן, הרבה למדתי מרבותיי, הרבה למדתי מחבריי, ומהדוד בני יותר מכולם...

דובי גרינברג, כוכב יאיר

לעבור יחד את 
הַטּמֹוְז'ִניק

שהייה,  אשרת  ענייני  בשל  כאשר  במוסקבה,  שליחותנו  בעת  ימים  כשנתיים  לפני  היה  זה 
מצאתי את עצמי נאלץ לצאת בדחיפות מהמדינה ההיא, על מנת לחזור אליה בתוך כמה 
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שעות. אחרי הנחיתה בשדה התעופה הרוסי, בדרכי חזרה למקום השליחות, נודע לי כי עשיתי 
בדרך טעות כלשהי, העלולה על פי דרך הטבע להביא לעצירתי בביקורת הגבולות בכניסה 

למדינה ולהמשך אשר מי ישורנו..

הגבולות, מנסה  ביקורת  באיזור שלפני  כבד, מתעכב בשדה  מצאתי את עצמי מתוך חשש 
לדחות קצת את רגע המפגש עם פקידי הגבול הקשוחים המעיינים בכל עמוד בדרכון בזכוכית 

מגדלת, ותרים אחר טעויות בקפדנות של בדיקת חמץ לפחות.

לידי חלף ר' בני וולף מלווה בכמה ילדים. מה שלומך?! הוא שאל בחיוך הנעים שלו, ונתן לי 
את התחושה הברורה שהוא משתייך לקבוצת בני האנוש המיוחדים שכשהם שואלים בשלומך 
והוא מבלי להתבלבל  לו על העניין,  כן מעניינת אותם. סיפרתי  דווקא  התשובה האמיתית 
פעם  היה  אביב,  מתל  גורארי'ה  שמערל  ר'  הנודע  החב"די  הגביר  חסידי:  בסיפור  לי  ענה 
היה לאחרי שהלה השתתף בהלווייתו של האדמו"ר מקופיטשניץ,  זה  ביחידות אצל הרבי, 
והרבי התעניין לדעת האם היו משתתפים רבים בלוויה. לאחר מכן שאל אותו הרבי האם הוא 
יודע למה חשוב שבלוויה יהיו משתתפים רבים, וכשהוא ענה בשלילה, סיפר לו הרבי, כי כמו 
בביקורת הגבולות כאשר רוצים להבריח סחורה אסורה מתחת לאפו של המוכס )הַטּמֹוְז'ִניק(, 
יש עצה לעבור יחד בקבוצה גדולה ואז המוכסים בודקים פחות. כך גם אחרי 120 כשצריך 

לעבור לעולם שכולו טוב, כדאי לבצע את המעבר כשאת העובר מלווים אנשים רבים.

הילדים  ושל  שלו  הדרכונים  לחבילת  אותו  וצירף  שלי  הדרכון  את  לקח  סיים,  וואלף  הרב 
וכשהלה התחיל  בני משפחה,  הגבולות שאנחנו  לאיש  הוא הסביר  בביקורת  אליו.  שהתלוו 
וולף חייך כנגדו והשיב לו  לטעון כנגדו על הבעיה שאכן מצא לאחר חיפוש בדרכון, הרב 

באנגלית כשאני שותק מהצד.. סוף פסוק היה שכולנו עברנו לשלום את ביקורת הגבולות…

אחרי היחידות הרב גורארי' מיהר לסכם עם כמה ישיבות גדולות שהוא יזכיר אותם בצוואתו 
ובלבד שיבואו על כל תלמידיהם להשתתף בהלוויתו. לבסוף הוא נפטר באופן פתאומי בליל 

יום כיפורים אצל הרבי, ובהלווייתו נכח קהל גדול, כל אורחי חודש החגים במחיצת הרבי.

בהלוויתו של הרב וואלף לא נכחתי בגופי, אבל קהל גדול, גדול מאוד ליווה אותו כל אחד 
ממקומו, כלל ישראל נלווה אליו בליבו בדרכו ואני מתפלל ומקווה שבחיוך ממיס הלבבות 
לעבור  צדקנו  למשיח  ולתת  הגבולות  מעבר  את  כבר  לשחרר  הַטּמֹוְז'ִניק,  את  ישכנע  שלו, 

ולהוציא אותנו מן הגלות המרה והמתארכת הזו לגאולה האמיתית והשלמה.

״בלע המוות לנצח ומחה הוי׳ אלקים דמעה מעל כל פנים״

~ וועלוועל׳ה קריצ׳בסקי
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 שליח 
למופת

אין דרכי לכתוב, אבל רציתי לשתף איתכם בכל זאת בכמה זכרונות...

זכיתי לשבות אצלו לפני כמה שנים.

למדתי בבית חב״ד ברלין, והוא ביקש מהשלוחים בברלין שישלחו בחורים לשבת, כי ביום 
ראשון היה אירוע גדול )סוג של 'יום ישראל' עם הרבה דוכנים, וגם הוא הפעיל שם דוכן(.

מפני כמה סיבות, שאר הבחורים לא יכלו לנסוע ומצאתי את עצמי )לשמחתי הרבה...( נוסע 
לשם לבד.

חשבתי למצוא בית חב"ד עם 'קבוצת זקנים' נחמדה, ומה נדהמתי לראות בית חב"ד מלא עם 
כמאה אנשים מכל הגילאים...

וכל אחד מהם קיבל תשומת לב  סעודת שבת בהשתתפות כשלושים אורחים מכל העולם. 
אישית והרגיש כאורח היחיד בבית...

ובתוך הסעודה עשה הכל, יחד עם משפחתו, כדי שכולם ירגישו טוב וכו׳.

הרב בנימין שראה את 'שמחתי' להיות שם לבד, דאג לאורך כל השבת לתת לי להרגיש בבית 
וכו׳.

אני עדיין זוכר את לימוד המאמר של הרבי לפני התפילה, עם כזה 'ּברֶען' שעד היום אני מקנא 
בזה...

במהלך כל יום ראשון הוא והתפילין שלו לא נחו לרגע )דבר נדיר יחסית בגרמניה, על כל 
פנים של אז(.

כמדומני שהנחתי שם תפילין ליהודים רבים יותר מכל השנה שהייתי שם.

שהותי אצלו השאירה עלי רושם עצום.

באחד מכינוסי השלוחים האחרונים אמרתי לו את זה אך הוא הגיב בביטול, כאילו כלום...

ממש שליח למופת, פשוט בעל מסירות נפש )בלי גוזמא( על כל מבצע של הרבי, ומקושר 
ממש בלב ונפש למשלח...

ממש אֵבדה עצומה למשפחת השלוחים...

ויהי רצון שיעלה ישר להיכלו של כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו ויפציר בו שיבוא לגאלנו נאו...

מיקי מלול, צרפת
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חיוך אני רואה
נחל׳ה... וולף... בני... כל הילדות הנחלאית המתוקה מסתובבת לי בראש כל היממה.. מחשבות 

שלא עברו לי בראש המון שנים..

ילדי משפחת וולף הכל כך מיוחדים.. זר לא יבין.. אתכם ברגעים הנוראים האלה..

חסידים אנחנו, מאמינים בני מאמינים בדברי רבינו והכל מתובל בריח גאולה ומשיח..

געגוע עצום.. אותיות המחשבה..

זכיתי בליל שבת אחד בסיום קבלת שבת, כשהרבי נשען על הסטנדר וסקר את הקהל במבטו 
הק׳ כשפנה לכיוון בו עמדתי )בשורה השלישית מאחורי בימת התפילה( עמד בשורה מלפני 
ר׳ זלמן יפה וכשהרבי ראה אותו חייך חיוך כזה ענק, החיוך של הרביים, שכל הרבי מחייך. 

כל 770 התמלא בחיוך.

אני מתאר איך בני נכנס כעת להיכל הרבי והרבי מחייך את החיוך האלוקי ובני מחייך את 
חיוכו המפורסם. לא חיוך שלא מרגיש את צער הזולת. חיוך שכובש את המטרה. כובש את 

העולם. מחסל את הגלות.

יש מי שדורש וצועק. יש מי שמחייך. כך הוא כבש את עירו. כך הוא כבש את כולם. כך הוא 
יסתער על המטרה האחרונה להביא את הגאולה בפועל ממש..

זה מה שאני רואה.. המון כאב.. המון געגועים.. וחיוך אלוקי ענק של המשלח ומולו חיוך ענק 
כובש של חסיד שליח נאמן..

לא יודע מה אני כותב.. מהנשמה.. חיוך אני רואה.. המקום ינחם אתכם ואת כל המשפחה.. 
אוהב אותך אחי

איציק גרליק, קאזאן

משהו שונה
אין מילים בפי שיכולות לתאר את העצב והתדהמה שהכו בנו מיד עם ההודעה על פטירתו 

של אחיכם היקר והאהוב, שליח יקר ומסור בכל נימי נפשו למשלח לכ״ק אדמו״ר.

אנו, כמו רבים אחרים, הרבינו עם הילדים באמירת תהילים, בנתינת צדקה ובמעשים טובים 
לרפואתו.

לצערנו כל זה לא היה מספיק, והקב״ה החליט לקחת אותו קרוב אליו, כדי להנות ממנו גם כן. 



76

ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר רֵֹדם...

זכיתי להיות אצלו לפני חמש וחצי שנים. הייתי אצלו בחודש החגים בעודי חתן עם רעייתי. 
הייתי אצל לא מעט אצל שלוחים. אך אצל אחיך זה היה משהו שונה.

מסירות עצומה לקהילה ולכל דבר שבקדושה. החיוך הקורן, הסבלנות, האכפתיות, הנתינה, 
כל אלו היו מנת חלקו של בני היקר. 

הרבה  בלי  בני,  הרב  טוב.  הרגשתי  שלא  כיוון  מיון  בחדר  לבקר  נאלצתי  שם  שהותי  בזמן 
מוכן  היה  ולא  הטיפולים  הוצאות  כל  את  שילם  לרופא,  מרופא  אותי  לקח  דיבורים, פשוט 

שאחזיר לו כלום תמורת כך.

נהניתי ממנו. נהניתי מאשתו היקרה ומילדיו החסידיים למופת. החינוך בבית היה מדהים. אי 
אפשר היה לפספס זאת.

אני יכול לכתוב עוד שורות ארוכות, אך איני רוצה לבזבז את זמנכם. אני מאמין שיש לכם 
עוד הרבה לשמוע ולקרוא.

שתדעו רק טוב וחסד בעז״ה, בטוב הנראה והנגלה, הלאה עד ביאת משיח צדק תיכף ומיד 
ממש!

׳המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד׳

 אני 
הרווחתי ידיד

בני...

הלב מסרב להאמין.

ידיד וחבר ילדות...

חברותא...

בן דוד...

גדלתי עם בני בכל שנותיי. הוא כיתה אחת בלבד מעלי, ותמיד הרגשנו באותה כיתה. יחד 
מדברים חסידישע דברים בטלים ועוד ועוד...

שנת תשנ"ב. תות"ל בית הר"מ נחלת הר חב"ד. בני בשיעור ג' ואני בשיעור ב'. 

ההנהלה הכריזה על מבצע )שהיום אולי נשמע קצת ברף מדי גבוה... (  שבו נבחנים על 250 
)מאתים וחמשים!( דפי גמרא בעל-פה ומקבלים חצי כרטיס לרבי...
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'נרביץ' כמה מסכתות  יחד בחברותא בשעת הפסקת הצהרים,  בני פנה אלי והציע שנלמד 
קלות יחסית, ונוכל לצבור דפי גמרא לבחינה.

וכך מידי יום ביומו במשך שנה תמימה, על חשבון הפסקת הצהרים החל מהשעה 14:25, 
התייצבנו בבית הכנסת המרכזי באולם הגדול למעלה, בפינה השמאלית, מכינים ולומדים כמה 

מסכתות, לצבור ולהגיע ליעד הנכסף – 250 דפי גמרא.. 

ייחודיים  כשרונות  עם  וחברותא  ידיד  בנוסף,  הרווחתי,  ואני  ביגיעה.  הושג  כמובן  היעד 
ואנושיים.

כואב אתכם את הכאב המר והקשה מנשוא ומאחל שמורשתו של בני תמשיך ותאיר באורו 
הגדול.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!

 יוסף יצחק קליין

 מסירות ואכפתיות 
בלי סוף

אין לי את המילים להביע את הצער הגדול שעוטף אותי בימים האחרונים כששמעתי על 
פטירת אחיך הרב בני, בטרם עת.

זכיתי להכיר אותו בשנים האחרונות, כמחנך של ילדיו ב'חיידר נט', ובמיוחד השנה כמחנך 
של ארי בכיתה ו'.

יש לי קשר עם הרבה הורים, אבל קשר כמו שהיה עם אבא של ארי, זה משהו מיוחד.

מסירות ואכפתיות בלי סוף לחינוך הילדים, וגם דאגה למורים...

דאגה לכל פרט, כל הזמן.

אנחנו בכיתה כואבים את מה שאירע בימים האחרונים.

אמרנו תהילים בלי סוף, ובימים אלו אנו לומדים משניות לעילוי נשמתו.

ארי מאוד חסר לנו בימים אלו בכיתה, מחכים לו ומתגעגעים לשמחת החיים שלו בכיתה, 
בקרוב בעז"ה.

אברמי חדד





יתיר מבחיוהי
מנחמים מספרים על החלטות ומעשים טובים בעקבות הרב בנימין
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 זה מה 
שהוא רצה

עד מתי?!
את הרב בני וולף כמעט ולא פגשתי, מעולם לא היו ביננו שיחות ארוכות, ובכל זאת אני מכיר 

אותו!

נוצר ביננו הקשר כשביקש ממני ללמד את בניו, לוי וארי שיחיו, 'און ליין'. זה בער בו. זה היה 
חשוב לו. הוא ווידא שזה קורה עם כל מה שכרוך בזה.

במסגרת זו ראיתי שאצלו גם השמים הם לא הגבול.

למען ילדי השלוחים בגרמניה ולמען קהילתו.

נראה לי שלא היה אצלו מושג של לא להשיג או לא להצליח במשהו.

לא ביקרתי בביתו, ולא ראיתי את סדר יומו.

אבל טון הדיבור שהוא שידר, והמעשים שהיו פרי יצירתו, העידו על כך יותר מכל.

לפני חודש וחצי שיתפתי את רעייתי תחי' במחשבותיי – אני חייב להתקשר לרב בני וולף, 
לדבר איתו, לשוחח איתו. הוא בטוח יבין את כל המחשבות, ההתלבטויות, הקשיים והרצונות 
שאני מתמודד אתם בשליחות. והוא בחכמתו יענה לי על אחד-אחד, או לפחות יגיד לי – אני 

מבין אותך.

בקול שלו, אני בטוח שהוא היה עוזר.

לצערי זה לא קרה.

ואני מתקשה לעכל שהוא כבר איננו..

והחי יתן אל לבו!
בשנים האחרונות הפעלתי תוכנית לילדי השלוחים, במסגרת ארגון 'הפנסאים'. הוא התעניין, 
שיתף ועודד כמה התוכנית הזו חשובה למשפחתו ולילדי השלוחים. ודחף לקיים אותה בכל 

מצב.

לקראת יציאתנו לשליחות חדלתי, מתוך מסקנה שזה יעמיס עליי.

לעילוי נשמתו אני מחזיר עתה את תוכנית 'הפנסאים' לילדים השלוחים ברחבי העולם לקיץ 
הקרוב.

זה מה שהוא רצה כל הזמן!

ר' בני וואלף חסר לא רק לי...
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עד מתי?!

שיחזור עם הרבי בשורה הראשונה. נאו!

מצפה לשוחח אתו בקרוב..

אורי בלוי, טאנה – הודו

ֶּבִני ָעַבד היום
בחיר  תופים.  הולמים  בראש  מתפוצץ.  הלב  בבטן.  אגרוף  של  יום  שחור.  יום  הפוך.  יום 

שבחבורה, נקטף בדמי ימיו. 

כל היום, הולך סהרורי. דמעות חונקות את הגרון. מלאך המוות החליט לתת לנו מכה חזקה. 
את הרב בני וולף הוא לקח...

יושב, מרים טלפונים. הפעם צריכים לתת למלאך המשחית נוק-אאוט. הוא נתן מכה לבטן 
הרכה? אנחנו ניתן לו שמונה.

למה שמונה? תשע.

הרמתי טלפונים. אין מניינים עכשיו בבית-הכנסת. זוגות התפילין שוכבים ללא שימוש. עוד 
יהודי, ועוד אחד. תשעה במספר. אחד מהעיר, ואחד קרוב-משפחה מהארץ. אני מספר להם 
על בני. איזה בן-אדם הוא. איזה שליח. איך הכרנו. איך כואב. איך אנחנו נלחמים חזרה — 
מקבלים על עצמנו מצוה, בשביל בני. עוד טלפון, ועוד. והם כולם מסכימים. אחד אחרי השני, 
קיבלו על עצמם להניח תפילין בכל יום. למחרת, כולם התיצבו בבית-הכנסת אחד אחרי השני. 

לקחו זוג תפילין. הניחו. הצטלמו. אחד ישלח תמונה מחר.

מי שחשב שבני הלך לנוח, טעה בגדול. בני עבד איתי בקאלוגה אתמול והיום. יתיר מבחיוהי.

מיכאל אוישי, קאלוגה

בשביל הרב בני
אחיין שלי, התעצל להניח תפילין, החל משנתיים אחר בר-המצוה שלו...

היום, החל להניח שוב. בשביל הרב בני.

וקיבלתי גם תמונה שלו עם תפילין.
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זה היה בני
בכינוס השלוחים האחרון אני פוגש את בני על-יד 770. ולכל לראש, עם החיוך  שלו, הוא 

שואל בכזו התעניינות בקשר לחינוך הילדים.

אני זוכר שכשנפרדנו אחרי כמה דקות, אני מדבר עם אשתי ואומר לה שפגשתי הרבה שלוחים 
חברים, אבל רק בני באמת התעניין לדעת.

זה היה בני .

וברור לי שזה החינוך שהוא קיבל מההורים ובבית. החיוך הכובש שלו, ההתעניינות  האמתית,  
ברור לי מאיפה זה הגיע.

אף אחד לא יכול להסביר את הטרגדיה. ואני לא רוצה הסבר, כי אין הסבר. 

אבל אני חושב מה באמת נדרש לעשות. 

43 יהודים לפחות שלא  ינסה להניח תפילין לעוד  וקיבלתי החלטה שהשנה אני בעזרת ה' 
הניחו תפילין אף פעם.

האם זה ינחם? לא יודע. אבל אני חושב שזה מה שבני והמשפחה רוצים.

אני שולח לך ולכל המשפחה חיבוק חם ואמתי.

בני

מחולל מהפך
תנחומינו הכנים לכם ולכל המשפחה המפוארת.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.

אי אפשר לתאר את ההזזה ו'המהפך' האדיר שהצליח הרב בני לפעול בימיו האחרונים ובעצם 
התדהמה מהסתלקותו. מהפך שחלחל לשטח, ואפילו כאן בשטח בכפר סבא לזכותו ובעקבתו 
והגאולה  הצפיה  ההתגלות  את  מזרז  ובוודאי  החסידים,  לאחדות  בצעדים מעשיים  התחילו 

השלימה. 

הקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם ובראשם בקרוב ממש.

יוסף יצחק ליפקין, כפר סבא
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שליחות עד הסוף
הרבנית שטערני וולף שתחי' למעשה הרימה את הרף של השלוחים.

עד עכשיו, השלוחים ידעו שהם יוצאים לשליחות בעולם אבל דאגו שיהיה גם בית בארץ כדי 
שיהיה תמיד לאן לחזור )ואני בעד זה(.  

אין דרך חזרה. אתם תקברו בשליחות שלכם או  יקרים,  כאן, היא למעשה אומרת: חברים 
שתחזרו עם המשיח.

זה לקחת את השליחות עד הסוף.

היא אשה עם תעצומות נפש גדולות מהחיים.

אין מילים.

השפעה חובקת עולם
את ר' בני ע"ה לא הכרתי מקרוב, אבל זכורה לי היטב התחושה הנעימה אותה השרה והקרין 
סביבו, הן בימי בחרותו והן לאחר נישואיו. פשטות, אנושיות, ומעל לכל – רצינות ותשומת לב 

מירבית בכל הקשור לרבי נשיא דורנו.

אך ארצה להתייחס דווקא להתנהגות המשפחה לאחר האסון, להחלטת רעייתו שתחי' ובעיקר 
לצורה שבה נעשו הדברים.

אין מילים לתאר את השפעת הדברים הללו על מעגלים רחבים ביותר בתוככי אנ"ש, ומזווית 
הראיה שלי – על תלמידות יקרות ברחבי תבל כפשוטו ומכל הגוונים והסוגים הקיימים.

ובמילים פשוטות: אלו הם ימים מורכבים, אשר קל ליפול בהם לידי מבוכה ורפיון, גם לאנשים 
מן השורה, ובטח למי שמגדיר את עצמו כחלש יותר.

בעיניי ראיתי את תגובת הקהל היקר שלנו, אשר מצפה לכל בדל של חיזוק והעצמה מול 
תגובת המשפחה, ובעוצמה שלא הייתה מביישת אף אחד מהדורות הקודמים במצבים קשים.

דוגמה אישית שכזו היא בדיוק הדבר לו זקוקים כולנו, תלמידות כמורים, ומנער ועד זקן.

לתחושת שליחות ומסירות נפש כזו השפעה גדולה גם על רבדים ותחומים אחרים בחיינו.

ועל כך, בשם רבים וטובים בסביבתי, תודה עמוקה מעומק הלב.

המקום ינחם אתכם בנחמה הכללית והנצחית, תיכף ומיד עם הרבי בראשנו. 

מנחם מינצברג
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זעזוע חיובי
המקום ינחם אתכם באבל הכבד על פטירתו של השליח היקר, נעים ההליכות חסיד ומקושר 

הרב בני ע"ה

אהבתי מאוד לפגוש את בני בכינוסי השלוחים, להנות מחכמתו וחיוכו הכובש, ולשמוע ממנו 
ווארט חסידי מעורר.

המורחבת,  וולף  שלכם, משפחת  המיוחדת  העוצמה שהמשפחה  לנוכח  עומד משתאה  אני 
משדרת: שליחות ללא פשרות, חשיבות העשיה החיובית, והסתכלות על האבל הכבד מנקודת 

מבטו של הרבי בלבד.

אותי אישית, חיזקתם מאוד. בזכותכם, האבל והמועקה הפכו לעשיה והחלטות טובות.

זכה בני ע"ה, שבפטירתו הוא גרם זעזוע חיובי עמוק אצל רבבות חסידי חב"ד בכל העולם. 
זעזוע שבוודאי יביא כבר את הגאולה השלימה.

רחוק מהעין אבל קרוב ללב...

בזמן האחרון בני הפך להיות אח משותף של כולנו, הילדים, הקהילה, היו שותפים לתפילות, 
לתהילים, למשניות...

בני הצליח לגעת בכולם. 

יתגדל  להיות  נעשה הכל על מנת שימשיך  זה הסתיים..  להיות שככה  יכול  לא  מבחינתנו, 
ויתקדש שמיה רבא בעולם, בגאולה עכשיו ממש.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ומכאן ולהבא אך טוב וחסד ירדפוכם כל 
הימים. 

באהבה רבה, חמדה

הנקודה שנגעה עמוקות
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ותבשרו טוב תכה"י.

העצב הגדול שעוטף את כולנו גרם לי להתעוררות רבה.

אציין שהנקודה העיקרית שנגעה בי עמוקות היא הידיעה אודות החלטת משפחתו של הרב 
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בני משפחה, ידידים ומקורבים מספרים על השליח הרב בנימין וולף ע"ה

בנימין בעוצמה בלתי נתפסת ששם הוא ייטמן, ולהמשיך את השליחות שם וכו', מה שמלמד 
על כך שהוא הצליח להטביע את ענין השליחות עמוק מאד אצל בני משפחתו.

זו נקודה שגרמה לי להרהורים רבים ועוררה אותי לשים דגש על כך ולפעול גם כן בכיוון כזה 
בשליחותי, על עצמי ועל משפחתי, והלוואי שאצליח להתקרב לעוצמה הזו.

הלב שלנו שותת דם מאז מוצ״ש, כששמענו את הבשורה הקשה אחרי שבת של תפילות, 
שהיינו בטוחים שבצאתה נשמע על נס...

בכינוס  אם  כשנפגשנו,  תמיד  אך  בזה,  זה  בישיבה  בזאל  נתקלנו  שלא  כך  ממני,  צעיר  בני 
השלוחים ואם בביקורי מולדת קצרים, ה'שלום עליכם' שלו וההתעניינות האמיתית והלבבית, 

גרמו לי תמיד להרגיש כחבר כתה שלו! 

תמיד מצא מילה טובה לומר.

אין לנו מילים לנחם, אבל מה שבטוח הוא שמאז מוצ״ש אנחנו כבר לא אותם אנשים, בנוסף 
לשיעורים – הקיימים והחדשים – שהקדשנו לעילוי נשמתו, ההשראה העצומה שקבלנו מבני 
ומשטערני תבדלח״א, וההתוועדויות האינסופיות שזכינו להשתתף בהן מאז, גרמו לנו לטלטול 
עוצמתי ועמוק, שהביא אותנו להבנה מהי מהות תפקידנו, ולשינוי מהותי בהתנהלות שלנו, 

והלוואי וזה יזרז את התגלות מלכנו בקרוב ממש!

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

מוטי וד.ל. לבנהרץ, קייב

הוא מלֶוה אותי
אני דווקא לא הרגשתי שאני מלָוה אותו. במשך ימים רבים הרגשתי שהוא ְמלֶוה אותי.

הוא הצליח לגרום לי לתת יותר ממה שחשבתי שהיה לי, וזאת, בלי שהכרתי אותו.

כשהתפרסמו אמש תמונות שלו, הרגשתי אליו אהבה. 

מה שתפס אותי היו העיניים הטובות, והנשמה הגדולה שהאירה מהן. 

וכמו רציתי לומר לו תודה. הוא זעזע עולם ומלואו. וזאת, בתקופה שעולם ומלואו כבר חשב 
שהוא חסין מעוד זעזוע.

לא הייתי צריכה עוד לקרוא עליו, כדי להבין, כי גודל האֵבדה בלתי נתפס..

אכן, אין מלים.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
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ונפקדת כי יפקד
ההרגשה אתמול בהלוויה של השליח היקר, הרב בני וולף ז"ל הייתה שאין קשר.

שאין שייכות. 

איך, איש של חיים, של התמסרות, של עשיה ללא לאות ואהבה ללא גבולות לכל יהודי באשר 
הוא, שאש החסידות היא נר לרגליו שבדמו זורם דם של חמימות בדאגה כנה לכל צורך לכל 

עניין, שחייו מוקדשים לזולת, נטמן באדמה, בדמי ימיו והוא רק בן 43!

הוא מובל למקום הכי קר. לבית שלא מתאים למידותיו. 

בית שקט, אפל, נעדר פעילות, ללא המולת חיים שוקקים ואישה מדהימה ומיוחדת. בית חסר 
ילדים, משחקים  בית דומם, עצוב.

אי אפשר היה לראות את הסבל על פניהם הזכות של היתומים והרעיה המיוחדת, שיחסרו 
אבא אוהב, אבא שהיה שם בשבילם תמיד ובעל מסור, חבר ושותף למפעל חיים שהשמים 

נפלו עליהם בן רגע, עבורם שום דבר לא יחזור עוד  להיות מה שהיה.

יכלו  ואחיו השכולים שלא  היקרים  הוריו  נמצאים  האוקיינוס  השני של  ולדעת שמן העבר 
אפילו להגיע פיזית, כי המצב אינו מאפשר. והאֵבדה הקשה מנשוא  איומה כל כך  שאפילו 

השמים עמדו דום. יכולת למשש את האבל באוויר.

לבית חב"ד, אומרת  יתד  בו קבעו  אבל בעצם הטמנתו בגרמניה, במקום שליחותו, במקום 
הרעיה היקרה: אנחנו כאן ונמשיך בשליחות ובני אתה תעזור להם מלמעלה  אנחנו כולנו  
סומכים עליך ובעזרת ה' בקרוב קרוב נזכה כולנו לגאולה האמיתית והשלימה ונראה אותך 

שוב פעיל ותוסס כתמיד. 

י. מנדלסון, קרלסרוהה גרמניה





נדפס לזכות 

החייל בצבאות השם

זלמן מרדכי שי' מוזיקנט

 לרגל הכנסו בבריתו של אברהם אבינו

יום א' ט' אייר ה'תש"פ

הוקדש על ידי הסבא,

ר' שמואל לוין, נחלת הר חב"ד


