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הרבי ל של  להתגלות  מיחד  קשר  יש  תורה  שמחת 
מלך המשיח שליט"א. התגלות משיח צדקנו קשורה 
דווקא אלינו, חיילי צבאות השם. מדוע? קודם כל 
זכרונם  חכמינו  'משיחי'.  נקראים  עצמנו  אנו  כי 
לברכה אומרים "אל תגעו במשיחי – אלו תינוקות של בית 

רבן )ילדים(". 

סיבות,  כמה  יש  'משיחי'  הילדים נקראים 'משיחי'! לשם 
לנו  בגלל שאין  היא  נביא שתים מהן. הסיבה הראשונה 
עברות. מכיון שלא הגענו לגיל 13 ולא התחייבנו במצוות. 
יהודי אין בכלל כתם של חטא! אם כן, ברור  לכן, בילד 
למה אנחנו מכונים משיחי. כל ילד הוא כמו משיח, בלי 

שום עברות! 

המיוחדת  למשימה  מתקשר  ל'משיחי'  הרבי  של  פירושו 
שיש לנו – להיות חדורים במשיח! כך שכשמסתכלים על 
ילד יהודי, מה רואים? – משיח! לכל ילד יהודי יש נקודה 
של משיח בלב. כל אחד מהילדים רוצה משיח באמת. אבל 
אנחנו צריכים לגרום שהרצון הזה לא ישאר עמוק בתוך 
הלב, הרצון שתבוא הגאולה צריך למלא אותנו לגמרי! כל 
מחשבה, דבור או מעשה שלנו. ככה נוכל להקרא באמת 
'משיחי', שכשמסתכלים עלינו מיד רואים ויודעים שאנחנו 

ילדים של הרבי! ילדים של משיח! 

איך עושים זאת? איך גורמים לעצמנו לרצות את הגאולה 
באמת? 

כדי להבין איך מגלים את ה'משיח' שבלבנו, אנחנו צריכים 
להבין את הקשר בינינו, קשר שמתגלה במיוחד בשמחת 
תורה. הגמרא )מסכת שבת( אומרת, שחורבן בית המקדש 
אם  הילדים.  של  התורה  לימוד  את  שבטלו  בגלל  היה 
למדו  לא  כמונו  שילדים  מכך  הגיע  המקדש  בית  חורבן 
המקדש  בית  את  לבנות  יכולים  אנחנו  איך  ברור  תורה, 
בחזרה, על-ידי התחזקות בלימוד התורה. ולא רק להתחזק 

בלימוד, התורה צריכה להיות ממש חלק מאיתנו! 

בכל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להדגיש את 
התוכן והסיבה הרוחניים שבגללם עשינו את הפעולה – 

הבאת הגאולה האמיתית והשלימה! 

לא  ברור שהוא  לטיול,  יוצאים  דוגמא? כשאנחנו  רוצים 

רק בשביל להנות. במהלך הטיול רואים האנשים סביבנו, 
מזה,  יותר  הגאולה.  את  להביא  כוח  אוספים  שאנחנו 
הטיול  ולהנות,  כוח  לאסוף  בשביל  רק  לא  הוא  הטיול 
הוא האלוקות שבו. לכן, גם בטיול עצמו נזכיר לכל ילד 
שאנחנו רואים בדרך, שמשיח כבר כאן! נטהר את האוויר 
מי  וכל  בעל-פה,  ותניא  משניות  שינון  על-ידי  סביבנו 

שיסתכל עלינו יראה שכאן צועד ילד של משיח! 

זה  כי  'משיחי'?  שאנחנו  לכולם  מדגישים  אנחנו  מדוע 
הפסוק:  יתגשם  משיח,  כשיבוא  שיקרו  הדברים  אחד 
"אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו". 
- בגאולה יהיה ברור שה' הוא המנהיג היחיד לעולם ואין 
שום דבר חוץ ממנו! אצל ילד יהודי, אפשר כבר להרגיש 

את האמונה הפשוטה בה'. כמו בימות המשיח ממש! 

את הקשר בין המשיח שבלבנו לשמחת תורה, נמצא ב... 
הקפות! כי שמחת תורה, הוא חג שקשור להתגלות משיח. 
בימות  שיהיו  לגילויים  קשורים  התורה,  עם  הריקודים 
עם  בשווה  היהודים  כל  רוקדים  ההקפות  בזמן  המשיח. 
התורה. תלמידי חכמים ואנשי עסקים, יהודים שעוסקים 
בהפצת המעיינות לצד אלה שמגיעים לבית הכנסת רק 
בחגים. כולם שווים. כך יהיה בגאולה, עם ישראל יתעלה 
כולם  שווים.  יהיו  גבוהה, שכולם  כך  כל  רוחנית  לדרגה 
לכן  ה'.  לרצון  ומסורים  תורה  לומדים  צדיקים,  יהיו 
גם  גילויי הגאולה, מכבדים  בשמחת תורה, שמסמל את 

את הילדים בריקוד עם התורה. 

הסיבה ברורה, הרי אנחנו הראשונים שקשורים למשיח! 
איך זה קשור אלינו? קשור ודווקא לילדים של דורנו. ה' 
קורא לנו 'משיחי', כלומר משיחים שלי. זהו כינוי ששייך 
רק למי שיכול להתבטל ולמסור את רצונו לה'. מי יכול? 
אנחנו, חיילי צ"ה. חייל בצבא מסור למפקדו עד למסירות 

נפש ממש. ואנחנו חיילים בצ"ה, ומסורים לרצון ה'. 

לכן הילדים זכאים בהחלט לתואר 'משיחי'. כל ילד הוא 
משיח קטן הקשור לה' בכבודו ובעצמו. אמנם הכוונה היא 
המשיח ה'קטן' שיש בלב כל ילד, אבל דווקא בזכות כל 
שליט"א,  מה"מ  הרבי  יתגלה  הללו,  הקטנים  ה'משיחים' 

ותבוא הגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו! 

\\ מנחם מענדל שיחי' קעניג
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שעת
\\ יוסף שיחי' קופצ'יקסיפור

ה

שרעבי, ד יורם  הרב  של  מותו 
מנוף  לחלק  מכבר  זה  הפכה 
שימש  יורם  הרב  חב''ד.  כפר 
כאחד משלוחי הרבי שליט"א 
מלך המשיח בעיר חברון וסביבותיה 
בישוב  חב''ד  בבית  פעיל  )כיום 
שערי תקוה(, פועל בדרכו היחודית, 
והגואל,  הגאולה  בשורת  להפצת 

בקרב כל שכבות הציבור.

תדיר  אותו  המלווה  הנצחי  חיוכו 
בפעילותו וריקודי השמחה בהם הוא 
לו  הקנו  בדרכו  הנקרה  את  מדביק 

את שמו המיוחד.

צילצל  כאשר  פלא,  היה  שלא  כך 
אליו מזכיר הישוב "אביגיל", השוכן 
להתפלל  בקשה  ובפיו  חברון,  בהר 
המאושפזת  הדר,  הילדה  לרפואת 
בבית הרפואה "סורוקה" בבאר שבע.

"כי  שרעבי,  הרב  מתאר  "התברר," 
לא-עלינו,  בה,  פגע  אלים,  חיידק 
שלוש  גיל  הצעיר,  גילה  ובעקבות 
"קרס".  שלה  הגוף   – הכל  בסך 
וכמובן  הדברים,  לשמע  הזדעזענו 

שמידי יום התפללנו לרפואתה.

חלף שבוע, והנה הוא מתקשר שוב, 
לה,  שנותרו  מודיע  הוא  כשהפעם 
שעות  מספר  רק  הרופאים  לדברי 
הקשה  ההידרדרות  בעקבות  לחיות, 

במצבה.

שליט"א  לרבי  לכתוב  מייד  פניתי 
המכתב  את  והכנסתי  המשיח,  מלך 
עמוד  יד  כרך  קודש  האגרות  לתוך 

רלה.

התמלאתי  הדברים  את  משקראתי 
בשמחה: "כותב אודות פב"ב )=פלוני 
ברובא  והנה   .  . שסובל  פלוני(  בן 
בריאות  בחלישות  תלוי  זהו  דרובא 
הכללי )וזה גם העצבים(, שלכן צריך 
חיזוק בריאות הכללי וחיזוק העצבים 
ולהאחרון מועיל במאד ענין דהיסח 
ועל  בשמחה  השם  ועבודת  הדעת, 
פי המבואר בכמה מקומות . . הענין 
שצריך  מובן  דעהו  דרכיך  דבכל 
להיות השמחה גם בכל דרכיך, ויהי 
להביא  שליח  שהיה  שכשם  רצון 
מהטבת  טוב  כן  גם  יבשר  השאלה 

המצב".

ובקשתי  הישוב,  למזכיר  צילצלתי 
ממנו את מספרה של האם, על מנת 
לי  ענה  הוא  הברכה.  את  לה  לבשר 
שאין על מה לדבר, ומקסימום, הוא 
יכול לתת לי את מספרה של אחותה, 
מאחר שהיא נמצאת כעת במצב רוח 
קשה, ואינה מוכנה לשוחח עם איש.

לה  וסיפרתי  לאחותה  התקשרתי 
אל  לגשת  לה  אמרתי  התשובה  על 
של  שהתרופה  לה  ולהגיד  האם 
מיד  כעת  לצאת  עליה  בידה!  ביתה 
לשמוח  ולהתחיל  הדיכאונות  מכל 

כפשוטו.

אימה  אחותה,  את  לי  העבירה  היא 
תשובת  על  חזרתי  לה  גם  הדר,  של 
הרבי שליט"א מלך המשיח, הצעתי 
הילדה  את  ולשמח  להתחיל  לה 

והסובבים אותה.

הברכות,  לשמע  התרגשה  היא 

ובנוסף קיבלה על עצמה לבדוק את 
התפילין והמזוזות בביתם וכן לייסד 

שיעור תניא בישובם.

הסגולה  על  לה  סיפרתי  זה,  בשלב 
הידועה, לאדם שבסכנת חיים – אשר 
מוסיפים לו שם, על פי המנהג, "ואני 
של  כשמה  חיה,  השם  על  ממליץ 
שליט"א  הרבי  של  רעייתו  הרבנית, 

מלך המשיח".

התלבטה  היא  בתחילה  למעשה, 
הלך  אפילו  ובעלה  השם.  בענין 
להתייעץ עם רב בענין השם, שהציע 
כאשר  בפועל  אך  אחר.  שם  להם 
וסיפרה  למחרת,  איתי  דיברה  היא 
וכן  ביתה  בריאות  במצב  הטבה  על 
קיבלה  אנושיים,  על  בכוחות  שהיא 
על עצמה לשמוח ולשמח את ביתה.

לא  לה  ואמרתי  מיידית  הגבתי 
ואם  בשמחה,  להוסיף  ואף  להרפות 
ולעודד  לשמח  שתצא  יכולה  היא 
הדברים  דווקא  המחלקה.  כל  את 
חיובי,  באופן  עליה  השפיעו  האלו 
שהיא  לי  הודיעה  היא  במקום  ובו 
לרפואה  חיה  השם  את  לביתה  תתן 

שלימה.

כבר  השם,  נתינת  לאחר  למחרת, 
שעות  שבתוך  ועד  מצבה  הוטב 
מלאה  להכרה  חזרה  היא  ספורות 
ההנשמה.  מכשיר  את  לה  והורידו 
תוך  והבריאה,  הלכה  הבאים  בימים 
שיש  הזמן  כל  להם  מזכיר  שאני 
נגאל  שבזכותה  בשמחה,  להוסיף 
כולנו בגאולה האמיתית והשלימה.  

הילדה שהבריאה
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ב'חדר'ב'חדר'חדש 
ן // שלמה שי' סטולין ו ר ח א ה ש  ד ו ח ב  ' ר ד ח ' ב ה  ש ע נ ה מ

|| פתיחת שנת הלימודים בפעם הראשונה 
י"ב באלול,  אחרי שורה של עשרות ניסים ומופתים גלויים, ביום שני 
נפתח הלימודים בפעם הראשונה ב'חדר' אור ליובאוויטש, הלימודים 
נפתחו במעמד פתיח המיוחד ומרגש, במעמד השתתפו: יו"ר המועצה 
מר דוד יפרח, מנהל ארגון 'מתנדבים בכפר' וחבר הועד המקומי, הרב 
משה גוטמן, מנחה תוכנית הראלי, הרב רפאל קורקוס, ביחד עם בובת 

הילדים 'רלי', המנהלים, צוות המורים, חברי ההנהלה, 
ההורים והתלמידים הנרגשים. בנוסף, ביום הראשון 
לתלמידים  חילקה  ה'חדר'  הנהלת  הלימודים,  של 
של  ממכתבו  קטע  מופיע  בתיקים  מיוחדים,  תיקים 
קודם  ועוד  ל'חדר'  הולכי  "מיום  המשיח:  מלך  הרבי 
לכן... החל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה..", 
התיקים יצאו לאור וחולקו בחסות 'היפר ליפסקר - 

משתלם לקנות בכפר'.

|| 'כאדאראם' ב'חדר' אור ליובאוויטש
ביום שישי ט"ו באלול, יום התייסדות ישיבות תומכי תמימים, התקיימה 
התוועדות לציון התאריך המיוחד, בהתוועדות השתתף המשפיע הרב 
טוביה בולטון, שניגן ניגונים המתאימים לחודש אלול, התוועד וסיפר 
הרבי  וכהוראת  החודש,  לאווירת  התלמידים  את  שהכניסו  סיפורים 
מלך המשיח, הרב בולטון הכניס את התלמידים לאווירת ה'כאדאראם' 
המשיכה  ההתוועדות  מיוחדים,  שמחה  ניגוני  מספר  באמצעות 
הבתים  את  להפוך  שעוררו  המחנכים  עם  כיתתיות,  בהתוועדויות 
הפרטים של כל אחד ואחד ל'תומכי תמימים ' בפני עצמו, כשכל תלמיד 

קיבל מה'קאשע' של תומכי תמימים - קורנפלקס עם חלב.
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|| התוועדות ח"י אלול
שני  של  הולדתם  יום  באלול,  י"ח  שני  ביום 
החסידות,  תנועת  מייסד  הגדולים,  המאורות 
הבעל שם טוב הקדוש, ומייסד תנועת חסידות 
חב"ד, כ"ק אדמו"ר הזקן, לרגל המאורע התקיימו 
בהתוועדוית  כיתתיות,  התוועדויות  ב'חדר' 
שניאור  הרב  המשפיע,  השתתף  הכיתתיות 
זלמן קוביטשעק שעורר את התלמידים להוסיף 
ובפרט  ובקיום המצוות,  בחיות בלימוד התורה 
בתורתם של בעלי יום ההולדת, הבעל שם טוב 

וכ"ק אדמו"ר הזקן.

|| מבצע 'חשבון נפש חסידי'
באלול,  כ"ט  תאריך  עד  באלול  י"ח  בתאריך 
חסידי',  נפש  'חשבון  מבצע  ב'חדר'  התקיים 
במבצע התלמידים עשו את המשימה היומית, 
לתקן,  הצטרכו  אשר  חודש  לאותו  הקשורה 
ובסוף המבצע התלמידים שביצעו את המשימות 

קיבלו שי אישי מהנהלת ה' חדר'.

|| שדרוג בעיתון 'משיחי'
ממערכת עיתון 'משיחי' מוסרים לתלמידים: תלמידים מהכיתות הגבוהות )ה'-ח'( שמעוניינים 
לפרסם טור אישי/כתבה/טור הגות/פלפול תורני שכתבו, מוזמנים לשלוח אלינו לכתובת הדוא"ל: 

messianic770@gmail.com
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הוראות:
בחלק מהריבועים משובצים מספרים
ויש להשלים את יתרת הריבועים 
הריקים במספרים בין 1 ל- 9 כך 
שבאותו טור, באותה שורה ובאותו
איזור לא יופיע אותו מספר יותר מפעם
 אחת. בהצלחה!

אני נאמר 51 יום ברציפות ויש כאלה ששרים 
אותי )אני מזמור בתהילים(, מי אני???

 וסדקוו

 חידה

בשעת ו ש ח ל ם  כ ל ש ן  מ ז ה

עט
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חידתמונה

הבמהלשכם

באיזה תאריך צולמה תמונה זו? ואיזה מאורע התקיים 
באותו מקום?

פינת ה'במה שלכם' מיועדת
לשליחת תמונות, תגובות, 

ציורים וכד'.

אז איך שולחים?
ציורים ותגובות:

בעז"ה אחרי חג הסוכות ייפתח ב'חדר' תיבה מיוחדת 
לשליחת ציורים ותגובות,

1. מכינים את הציור/תגובה וכותבים שם ומשפחה
2. הולכים לתיבה ומכניסים שם.

תמונות:
 שולחים את התמונה לתיבת הדוא"ל של מערכת העיתון: 

messianic770@gmail.com
הבהרה: ע"פ תקנון ה'חדר' רק ההורים יכולים לשלוח את 

התמונות.
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הלומדים ה קולות  לפה,  מפה  המה  אולם 
נכנס  מאיר  החדר.  בחלל  היטב  נשמעו 
יש  וקדושה  עוצמה  איזו  בו,  אוחז  כשרעד 
ביד  במקום הזה! רבי שלמה מנהיג את הישיבה 
רמה, ועוצמתו היחודית נכרת בכל פינה. נפתלי 
במוחי  עלתה  מאיר,  שהגעת,  "טוב  אליו  ניגש 
סברה מצוינת לקושייה שלך אתמול, בוא ונתחיל 

ללמוד, איני יכול לחכות עוד".

מאיר חייך. נפתלי חברו, תוסס הוא, ואש התורה 
אין  מקשה,  או  מחדש  כשהוא  בקירבו,  פועמת 
איש יכול לעמוד בעד פרץ התלהבותו, ושום דבר 
בעולם לא ימנע ממנו לשבת וליישב, כאן ועכשיו 

את מה שעלה במוחו הפורה.

עד מהרה צלל מאיר לתוך הלימוד. כשהוא מתרץ 
מתלהט  יד,  במחי  ומפרקן  חומות  בונה  ומקשה, 
שיעורו  אחר  ברטט  וחוזר  דאורייתא'  ב'רתחא 
יכולים  כמה  יאמן  לא  הישיבה.  ראש  של  אמש 
עולמות  המדרש,  בית  של  קירותיו  ארבע  להכיל 
והגמרא  אומנותם  בחורים, שתורתם  שלמים של 
להתמוטט  שחישבו  שלמים,  עולמות  שעשועם. 

עם שמע הבשורה הנוראה. 

"הוי! הוי!" רבי שלמה התהלך מצד לצד בחדרו 
בשבי  עוזך  מתי  עד  לה!  נא  רפא  נא,  קל  "אנא 
ותפארתך ביד צר?! הוי!" המדפים עמוסי הספרים 
שוב  הישיבה,  ראש  קולו של  למשמע  רעדו  כמו 
מתקשה  מלטף,  בוחן,  אליהם,  ניגש  הוא  ושוב 

להשלים.

"גזרת התלמוד הנוראה, עומדת להגיע גם לכאן! 
ומה יהיה על תלמידי הישיבה, שהספרים הבלויים 
הם כל חייהם?! על אנשי עמל, שבסוף יום עבודה 
מפרך, מתנחמים הם בדף גמרא מענג?! על ילדי 
החיידר הרכים, שלא טעמו טעם חטא? ומה יהיה 
על התורה?! תורתך!! שנתת לאבותינו בהר סיני, 

שבבנינו נשבענו בה!"

יתכן  לא  כסהרורי,  בחדר  התהלך  שלמה  רבי 
שעמוד התורה, שנבנה בעמל כה רב, יתמוטט כך! 
הוא ראה בעייני רוחו את המחזה העגום, שלהבות 
אש עולות השמיימה, לקול תרועת המון משולהב, 
גווילים נשרפים ואותיות פורחות. בחורי הישיבה 
מביטים במחזה בעיניים כלות, מהנהנים בראשם 
הרחק  פה,  להישאר  מה  לנו  אין  לרעהו,  איש 
השם.  בתורת  להגות  כדי  נטשנו  אותם  מבתינו, 
הבחורים,  יהפכו  המרוחקים,  בכפריהם  אט,  אט 
לא  האדמה  שעבודת  עמל,  לאנשי  רוח  מאנשי 

מותירה בידם פנאי להרהר בתורת חיים...

ראש הישיבה הדגול נאנח "אסור לתת לזה לקרות! 
של  חמתם  ועל  אפם  על  ימשיך!  התורה  לימוד 
הצוררים!" כך הכריז בלהט בסיום שיעורו היומי, 
באוזני כל התלמידים "אמנם, גזרה קשה היא זו, 
ואין בידינו לעשות דבר בכדי להשאיר את הספרים 

היקרים בידינו"

כאב,  בתדהמת  הנערץ  ברבם  הביטו  התלמידים 
האומנם? התורה ניתנה לכיליון?

הספרים  את  גופנו,  "את  הרבי  המשיך  "אולם!" 

גזירת
התלמוד

סיפור בהמשכים // פרק א'
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והדברים הגשמיים, יכולים הצוררים לחמוס... אך 
את הנפש! הנשמה היהודית! את התורה הקדושה, 
מלמול  מאיתנו!"  לקחת  יכול  בעולם  אדם  אין 
פליאה עבר באולם הגדול. הלא לפני כמה רגעים 

אמר הרבי כי אין בידנו לעשות דבר?

עיניו יקדו אש ומבטו חצה את האולם במבט אוהב 
לומדייה  חייליה,  אנו,  לנו!  קוראת  התורה  "בני! 
נקראים אל הדגל להגן על היקר לנו! אולם..." לאט 
מערך  להכין  בחכמה,  זאת  לעשות  "עלינו  הרב 
לימודים מסודר, שבו כל אחד מבחירי התלמידים, 

ישנן על-פה, מסכת, על כל פירושיה ומכניה! 
ובאם..." נאנח רבי שלמה "היה והגזרה 

ילמדו  לפועל  תצא  אכן  הנוראה 
"הספרים  מן  הישיבה  חיילי  כל 

החיים" שבנו!" 

הנערץ  ברבם  הביטו  התלמידים 
אל  נקראים  הם  הנה!  באהבה, 
בראשם  תורתם!  על  להגן  הדגל 

מסכתות,  שמות  לעלות  החלו 
מספר דפים ליום, והספק שבועי. עיני 

ואף חם המדורות  כולם בערו באש התורה, 
העתידיות, לא הרתיע את אש המלחמה שבערה 

באולם.

הירוקות  עייניו  חברו,  נפתלי  לעבר  הביט  מאיר 
וכל  קדימה  רכון  היה  גופו  הסמיקו,  ופניו  נצצו 
וישנן  ימהר  בוודאי  "נפתלי  מלחמה.  הביע  כולו 
פרקים רבים וילמד מהר את כל מי שיוכל" הרהר 
מאיר, "והרי מה שבא בקלות, הולך בקלות" חשב 

בדאגה, בהכירו היטב את חברו הפזיז.

 ----------

פייגל עמדה על יד מיטת בעלה, ידייה רעדו והיא 
חיבקה בעוז את רייזי, ביתם הקטנה. "יצחק, היא 
אפילו לא תכיר אותך, לא תדע איזה אבא מיוחד 
מילדנו  אחד  לכל  באהבה  התייחסת  איך  היית, 
אשר זכו להכירך. ומי יפנק אותה?! מי יחדיר בה 

את אהבת התורה, כפי שרק אתה ידעת לעשות? 
ומי יוביל אותה ואת שאר ילדינו לחופה? יצחק, 

אתה לא יכול ללכת ככה... "

ד"ר שפיגלמן עמד בצד החדר, נבוך. מחזות כגון 
הצפיפות,  הקטנה,  בעיירתם  הרבה  די  נראו  אלו 
העוני והמחסור הם שהובילו לכך. ובכל זאת קשה 
אולי תרצי  ,"גברת שולמן,  לו, בכל פעם מחדש. 
לקרוא לילדייך? שיוכלו להיפרד?" שאל בקול רך. 

"לא לא, מה פתאום! אפילו חרב חדה מונחת על 
צווארו! לא! אולי... בבקשה... יש עוד משהו? אנא! 
בראשו  נענע  הרופא  בכסף..."  נחסוך  לא 
להם,  לקרוא  מציע  הייתי  "אני  בעצב 
שייפרדו,  משהו,  לו  שיגידו  ולרב, 
לגנזי  היישר  לעלות  לו  ויתנו 

מרומים... "

----------

מאיר  אל  היישיר  שלמה  רבי 
"אנו  היוקדות  עיניו  את  הנרגש 
אייננו ישיבה רגילה כי אם שדה קרב! 
נשיב  אנו  במלחמה,  נגדנו  שפתח  ומי 
מלחמה שערה! ומי שמתעקש, הוא המנצח! וכעת 
ומפקדים,  צבא  שר  לי  למנות  עלי  חביבי,  מאיר 
שינהיגו את החיילים מחד וילחמו לצידם מאידך. 
מאיר'ל, הינני מכריז בזאת על מינויך לשר הצבא!"

מאיר נרעד "כבוד הרב חושב שיש ביכולתי לנצח 
"לא!  בחיל  שאל  הרי..."  כזו?  קשה  מערכה  על 
אתה, בכוחך הדל, אינך מסוגל, אולם זכור! לא על 
עצמך אתה נלחם, כי אם על תורת בורא העולם! 
והקב"ה,  הזה.  חיילי השחמט במשחק  רק  אנחנו 

שזוהי תורתו, ינחנו.

ועתה, גש בני אל אולם הישיבה והכרז על פתיחת 
וכל אחד מכם  יהיו המפקדים  המערכה! חברייך 
ישנן על פה מסכת, וילמד אותה לחבריו, ומהיום 
יקרא שם כל חייל על שם המסכת  שאותה הוא 

לומד!"

המשך יבוא . . .
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ניגון הקפות לר' לוי"צ
הניגון להקפות הינו ניגון שמח ועליז המיוחס לאביו של הרבי - המקובל האלוקי - ר' לוי 
יצחק שניאורסאהן. ר' לוי יצחק אמר שקבלה בידיו שניגון זה שרו בעת הקפות שמחת 

תורה אצל אדמו"ר הזקן.

ניגון זה חביב על הרבי בצורה יוצאת דופן ומושר לא רק בעת ההקפות אלא כמעט בכל 
הזדמנות של שמחה, כמו התועדות, ועידוד בכניסה ויציאה מבית כנסת.

ניגון זה נרשם מפי החסיד ר' פנחס אלטהויז כפי ששמעו מר' לוי יצחק.

ניגון זה הוא ניגון קפ"ה בספר הניגונים.

ניגון 'אשריכם ישראל'
הניגון אשריכם ישראל הינו ניגון על החרוז אותו שרים ביום שמחת תורה אחר קריאת 

התורה.

מילות הניגון: "אשריכם ישראל, אשר בחר בכם א-ל. והנחילכם התורה ממדבר מתנה. 
שישו ושימחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה".

בשנים תשנ"א - נ"ב כשהרבי מלך המשיח היה נכנס ויוצא מהתפילות וכיוצא בזה היו 
שרים את הניגון במלים: "שישו ושמחו בשמחת הגאולה הנה הנה משיח בא".

הקטע הראשון של ניגון זה הומצא מאוחר יותר על ידי החסיד ר' פנחס אלטהויז, ונרשם 
בספר הניגונים כרך ב' )חלק א'(.

ניגון זה הוא ניגון קל"ט בספר הניגונים )הבבא הראשונה - ניגון קצ"ב(.



פרטים בקרוב...


