
“...והנה מלשון רז"ל וכל השביעי חביבין ולא כל החביבין שביעין,
מוכח מזה שעיקר המעלה הוא זה שהוא שביעי, ומפני זה שהוא

שביעי מצד זה הוא חביבותו, היינו שחביבותו אינו מצד ענין התלוי
בבחירתו רצונו ועבודתו, כ"א בזה שהוא שביעי [מהראשון]".

 
 

 

 

הרבי הריי"צ (משמאל) עם חתנו וממלא
מקומו הרבי נשיא דורנו

 

מה
בפרשה
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ילדי השלוחים
 

שני מאורעות אירעו ביום יו"ד שבט הקשורים בקשר הדוק זה בזה. ראשון הוא
פטירת רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, האדמו"ר השישי לחסידות חב"ד בשנת
תש"י. וביום זה, שנה לאחר-מכן, קיבל על עצמו רבי מנחם מענדל שניאורסאהן

את הנהגת חסידות חב"ד.
 

הסתלקותו  של  רבי  יוסף  יצחק,  האדמו"ר  הקודם
רבי יוסף יצחק שניאורסאהן נולד לאביו, רבי שלום דובער, בעיירה הקטנה
ליובאוויטש שבבלרוס. בהיותו בגיל 15 בלבד עירב אותו אביו בעסקנות ציבורית
למען היהודים ברוסיה הצארית. בגיל 17 הוא מינה אותו כמנהל ישיבת 'תומכי

תמימים' שזה עתה נוסדה.
תקופה קצרה לפני פטירת אביו התחוללה המהפכה הבולשביקית והקומוניסטים
עלו לשלטון. הם הכריזו מלחמה חסרת פשרות נגד שמירת המצוות והחיים
היהודיים ורבי יוסף יצחק ייסד רשת יהודית מחתרתית ששלחה מאות בחורי
ישיבה ואברכים לרחבי ברית המועצות להפיץ תורה, לעודד קיום מצוות ולבנות
מקוואות  טהרה ומוסדות  דת  בסתר. פעילות זו  עלתה לו במאסרו בשנת תרפ"ז

הרמוניה או מתח? בסוד הניגון - מדור מוזיקלי עם הרב לב לייבמן - עמ' 3 

 עם שניאור צבי הכהן

יום ההילולא י' בשבט
של הרבי הריי"צ 

גליון מיוחד לכבוד י' שבט | סיפור מותח | משפחת השלוחים ועוד...

עמ' 5

אור לישראל 
גם בגלות

תשלחו לנו במיילתשלחו לנו במייל
ואולי תזכו בפרס!ואולי תזכו בפרס!

m0527707430@gmail.comm0527707430@gmail.com

 

 

יודעים את
התשובות?

יחי אדונינו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

יו"ד שבט: יום של שני מנהיגים
הרב מענדי קמינקר לוקח אותנו למסע מרגש ומיוחד!

השלוחים הצעירים

(הרבי - על יחודיות של הדור שלנו, "הדור השביעי", באתי לגני תשי"א) 

שאלות

ב"ה

איזה מאמרים של באתי 
לגני אנחנו לומדים השנה?

הוראה בפועלבאתי לגני  
מה קרה בר"ח שבט ב' אלפים 
תפ"ח? ומה לומדים מכאן לגבי

ר"ח שבט בדורנו זה?

איזהו גיבור?   
מתוך ספר התניא:

כיצד יהודי יכול להלחם נגד יצרו
ולכבוש אותו בכל רגע נתון?

עמ' 2

ראיון שליח

המשך בעמוד 4
עמ' 7



בשבת-קודש פרשת ֹבא, י' בשבט תש"י (1950), עלתה
למרומים נשמתו של הרבי הריי"צ (רבי יוסף-יצחק
שניאורסון) מליובאוויטש, נשיאה השישי של חסידות חב"ד.

זה יום הילולא ויום סגולה.
 

הרבי הריי"צ התפרסם במיוחד בזכות מסירות-הנפש
המופלאה שלו מול המשטר הקומוניסטי העריץ ברוסיה
הסובייטית. זו הייתה מסירות-נפש במובן הפשוט ביותר -
סיכון החיים למען קיום היהדות. הוא-עצמו, ואלפי חסידיו
ושליחיו, סיכנו את חייהם מדי יום ביומו כדי לחנך ילדים
ברוח היהדות, להקים מקווה-טהרה, לקיים בתי-כנסת

ולערוך ברית-מילה.
 

בגלל פעילותו זו הרבי נאסר ונידון למוות, אולם בחסדי ה'
ניצל מידי הקומוניסטים והצליח לצאת אל העולם החופשי,
בעוד שליחיו הנאמנים נשארים ברוסיה וממשיכים
במלאכת-הקודש של השמירה על גחלת היהדות. הרבי,
שעונה קשות בזמן מאסרו, היה שבור ורצוץ, אך הוסיף
לפעול בלטביה ובפולין, ואחר-כך באמריקה, למען קיום
היהדות. הוא, במסירות-נפשו,          הניח את היסודות
לאימפריה הגדולה שביסס והרחיב לממדי-ענק חתנו
וממלא-מקומו - רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זי"ע.לכן זה
גם יום של חיזוק ההתקשרות אל הרבי והגברת הדבקות

בתורתו, בדרכו ובהוראותיו.

יום ההילולא של הרבייום ההילולא של הרבי

  הריי"צ - י' בשבטהריי"צ - י' בשבט  

  

m0527707430@gmail.com

אפרים שטיינמץ הוא איש עסקים מקראקס, ונצאולה. הוא
מספר את הסיפור הבא: בכל פעם שהייתי מבקר בארצות
הברית, הייתי מתקשר למזכירות של הרבי וקובע זמן
להיכנס ל'יחידות'. פעם אחת, בשנות השבעים, התקשרתי
כהרגלי למזכירות אבל המזכיר הראשי הרב חדקוב ביקש
ממני לוותר הפעם על הזכות. "אנשים רבים מחכים
להיפגש עם הרבי, והרבי עייף" הוא אמר. "אני יודע שאתה
אוהב אותו ולא רוצה להטריח אותו"..."כמובן שאני לא
רוצה להטריח" אמרתי, "אבל אני נוסע בעוד שבוע ליפן,
אנא בקש את ברכתו של הרבי". הרב חדקוב לקח את
פרטי הטיסה שלי והבטיח לבקש את ברכתו של הרבי.
הייתי אמור לנסוע קודם להוריי לשבת, משם להמשיך לסין
פרנסיסקו ואז להחליף מטוס ליפן. כשהגעתי לשדה
התעופה בסן פרנסיסקו, רגעים ספורים לפני שעליתי על
המטוס, שמעתי במערכת הכריזה של שדה התעופה: "מר
שטיינמץ, יש לך שיחת טלפון". מופתע ניגשתי אל הטלפון
ושם שמעתי את... הרב חדקוב. "איך אתה יודע שאני
כאן?" התפלאתי. הרב חדקוב הסביר שהוא  ידע שהייתי
אצל הוריי הוא התקשר  לשיקגו ואבי מסר  לו שאני בדרך
ליפן. "תן לי בבקשה את הכתובת בה תשהה ביפן" ביקש
הרב חדקוב. "יש לי חבילה בשבילך". נתתי לו את הכתובת
והוא אמר: "יש לך את ברכתו של הרבי, שתהיה לך נסיעה
טובה והרבה הצלחה. "כשהגעתי לקובה שביפן החבילה
כבר חיכתה עבורי. זו הייתה חבילה מהרבי ובתוכה היה
סידור תפילה וספר התניא, עם פתק שעליי לתת זאת
למישהו שיצטרך אותם. אז מה עושים עם סידור ותניא
בעיר היפנית? לקחתי אותם לבית הכנסת. בבית הכנסת
פגשתי ידיד טוב אותו הכרתי מונצאולה. שמו הוא בן דוד;
הוא היה סוחר פנינים והגיע ליפן לרכוש פנינים. הוא שמח
לפגוש אותי. ואז הוא שאל: "מה יש לך ביד? "פתחתי את
החבילה והראיתי לו, והוא התחיל לבכות. מסתבר שיש לו
מנהג קבוע, עוד מגיל צעיר, ללמוד בכל יום את השיעור
היומי של ספר התניא. הוא נמצא בעיר כבר שישה שבועות
אבל את התניא הוא שכח בונצאולה. "התקשרתי לבני, הוא
הבטיח לשלוח לי את הספר אבל החבילה עדיין לא הגיעה.

"הרבי ראה את צערי ושלח לי ספר תניא!" הוא אמר.

משיח קידסהשבוע בילדי השלוחים

ב"ה

סיפור אישי

 "מר שטיינמץ, יש
לך טלפון מניו יורק"

רבי 24

 

אתה מוזמן לשלוח פרטים למיילאתה מוזמן לשלוח פרטים למיילאתה מוזמן לשלוח פרטים למייל
המערכת וניצור אתך קשרהמערכת וניצור אתך קשרהמערכת וניצור אתך קשר



בסוד של הניגון החסידי

ניגונו של כל אדם
ישנם ניגונים שכל כולם - יופי מוזיקלי ומנגינה זורמת. לעומתם יש ניגונים, שמהצליל
הראשון משדרים מאבק פנימי, שמוציא מן השגרה. כזה הוא ניגון "הבינוני", המוכר
בתור ניגון החביב ביותר על הרבי הריי"צ, והניגון הראשון שנשמע ב-770 במהלך

מאמר קבלת הנשיאות של הרבי. הרב לב לייבמן, מייסד מכון הנגינה לאור החסידות,
מסביר את הערך של הניגון עבור תקופתנו. (הכתבה בחסות רבי 24)

ערוץ ניגוני חב"ד:
https://rabbi24.com/he/channel/he27

(הריי"צ): "זהו ניגון של בינוני. מהו בינוני - הנך
יודע, אז מדוע אינך כזה?...". זו היא הדרישה
של הניגון: הרי אתה יכול להיות בינוני, אז יש

בך כוח מיוחד להיות כזה!
 

בין  ניגון  של  צדיקים  לניגון  של  בינונים
ר' שמואל זלמנוב, עורך ספר הניגונים, רשם על
ניגון הבינוני: "תנועות הניגון הזה הן מיוחדות
במינן, אין בהם כל כך מיופי חוקי הנגינה
הרגילה, אבל ספוגות וממולאות הינן רגשות
הלב וביטוי הנפש, עד בלי גבול". בהשקפה
ראשונה, תמוה ביותר להתבטא אודות ניגון-
ש"אין בו יופי", ומה עוד שהניגון הזה היה חביב
על אדמו"ר הריי"צ. אולם יתכן כי דווקא במילים
אלו טמונה הייחודיות של הניגון, שכולו מבטא

את ה"בינוני".
בתרגומו לחוש הטעם, ניתן להמשיל צדיקים
ל"מאכלים ערבים ומתוקים", וכנגדו בניגון הם
ניגונים של יופי ותענוג. לעומת זאת הבינונים
הם "מאכלים חריפים" (תניא פרק כ"ז), ולכן
הניגון שמבטא את הבינוני זהו בדוקא ניגון

שנחסר ממנו לכאורה ה"יופי המוזיקלי" הרגיל.
הרוח שנרגשת מאד לאורך כל הניגון היא
העקשנות, לא להיכנע בשום תנאים, תנועה של
מסירות נפש. תנועה זו, מאוד אופיינית לבינוני -
שלעולם איננו נכנע ליצר, היא גם אופיינית
מאד לדורו של אדמו"ר הריי"צ, דור ספגו
במסירות נפש של ברזל. ובאותו זמן קשור לדור

והזמן שלנו - עידן הגאולה.
 

הקשר  של  ניגון  הבינוני  לגאולה
על הקשר בין התנועה המוזיקלית של הניגון
לבין  הבאת  הגאולה מסביר הרבי,  כדרך אגב,

 

בליל שמחת תורה תשמ"ט:
"ויש להעיר בנוגע לניגון של כ"ק מו"ח
אדמו"ר ... שקשור עם ביאת משיחת צדקנו,
כי, "מעשינו ועבודתנו" המביאים את
הגאולה (החל מפסק דין הרמב"ם שע"י
מצווה אחת "הכריע את עצמו ואת כל
העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה
והצלה") שייכים ברובם (התורה על הרוב
תדבר) לעבודת הבינוני, שהיא "מדת כל
אדם ואחריה כל אדם ימשוך", משא"כ

עבודת הצדיקים שהם מועטים כו'".
מכיוון ש"מדת הבינוני היא מדת כל אדם",
ממילא מובן ש"ניגון הבינוני", הוא ניגון לכל
אחד ואחד! הניגון מעורר אותנו לעבודת
הבינוני. הוא מזכיר על כך שאפילו מעשה אחד
או דיבור אחד או מחשבה אחת - שזוהי עבודת
הבינונים - יכולים להכריע את כל העולם כולו

ולהביא את הגאולה, תיכף ומיד ממש!
 

יו"ד שבט תשי"א, הרבי אומר את המאמר
"באתי לגני" במהלך האירוע שיכונה בעתיד
כהתוועדות קבלת הנשיאות. ברקע של שקט
מוחלט ב-770 ניתן לחוש את אווירה של
ציפייה מוגברת. במאמר "באתי לגני", הרבי
מדבר על המשימה הבלעדית והתפקיד העיקרי
של דורנו, הדור השביעי, להשלים את
המשימה של כל הדורות - להביא את
הגאולה. המילים האלה הולכות לעשות
מהפכה בעולם לעשיריות השנים הבאות.
באמצע המאמר הרבי יפסיק כמה פעמים,
ויבקש לנגן את ניגוניהם של האדמו"רים אותם
מזכיר במאמר. הניגון הראשון שינגנו בתום

אותו מאמר יהיה ניגון "הבינוני".
 

למה  הוא  נקרא  "הבינוני"?
כידוע מספר התניא, המילה "בינוני" מבטאת
מעלה מיוחדת בעבודת ה'. לעומת הצדיק,
שכבר ניצח את יצרו, ועבודתו היא במנוחה
ותענוג באלוקות, הבינוני הוא כולו רצוף
מלחמות. הנפש האלוקית ב"בינוני" לוחמת
ב"רע" של הנפש הבהמית, ואינה נותנת ל"רע"
להתפשט ולהתממש במחשבה, דיבור או
במעשה. אומר רבינו הזקן בתניא: "והנה מדת
הבינוני היא מדת כל אדם כו' שכל אדם יכול
להיות בינוני בכל עת ובכל שעה...". לא כל
אחד יכול להיות צדיק. אך דרך הבינוני פתוחה
לכולם. מעניין שאדמו"ר הריי"צ בעצמו קרא
לניגון בתואר "הבינוני", ואף ביאר את התוכן
והאמירה של הניגון. בזכרונותיו של ר' זלמן
דוכמן מתואר: במוצאי יום הכפורים תרפ"ח
ניגנו  את הניגון,  ולאחר   הניגון  אמר  אדמו"ר 

רבי 24משיח קידסהשבוע בילדי השלוחים



השבוע בילדי השלוחים

 

למרות שהשלטון הקומוניסטי בברית המועצות נמשך עד לשנת 1991
ולפיכך הרחיב הרבי ופיתח את המחתרת החבדי"ת שהקים חותנו, הרי
שדורו של הרבי בשאר המדינות נהנה מרווחה יחסית. ברחבי העולם לא
הצטרכו עוד יהודים להתמודד עם רדיפות ועינויים אלא עם שאלות של
זהות יהודית. שאלות שהרבי קיבל לעתים תכופות כללו "היכן היה
אלוקים בשואה" "כיצד מתיישבים דברי התורה עם תגליות המדע"
ו"מה עמדת היהדות על הגילויים הטכנולוגיים החדשים". ואת חייליו
שלח הרבי להילחם נגד הנגף המודרני המבקש להכחיד את העם

היהודי: ההתבוללות.
האתגרים שעמדו בפני הרבי וחותנו היו שונים לחלוטין, אך הרבי
בענוותנותו הגדיר את עצמו כממשיך דרכו של חותנו. כאשר היה מדבר
על הצלחת הפעולות להפצת היהדות ברחבי העולם, היה מייחס אותם
לחמיו, רבי יוסף יצחק  יו"ד שבט, יום פטירתו של האדמו"ר הקודם והיום
בו קיבל הרבי על עצמו את עול הנשיאות, הוא היום בו זוהרת אישיותם

של שני גדולי עולם אלן

היסורים בכלא הסובייטי, ההפגזות בורשה הנאצית והנדודים הותירו את
רושמם ברבי יוסף יצחק. ביו"ד שבט שנת תש"י, בבוקרו של יום השבת,

הוא הסתלק לבית עולמו.
 

הרבי  מקבל  את  עול  ההנהגה  החסידים
הכואבים שמו את עיניהם על רבי מנחם מענדל, חתנו של רבי יוסף יצחק,
שימלא את מקומו של חותנו. כבר קודם לכן התפרסם רבי מנחם מענדל
כלמדן מופלג ובקיא בתורת הנגלה ובחסידות, אשר מלבד בקיאותו
הרבה במכמני התורה ידיו רב לו בפעולות למען עם ישראל: הוא מונה
על-ידי חותנו לנהל את המוסדות המרכזיים "מרכז לעניני חינוך", הזרוע
החינוכית של חב"ד ליובאוויטש; "מחנה ישראל", הזרוע החברתית;

ו"קה"ת", הוצאת הספרים של התנועה.
 

ונגזר עליו דין מוות. בעקבות לחץ בינלאומי בוטל העונש באופן ניסי ורבי
יוסף יצחק נאלץ לעזוב את רוסיה.

גם לאחר יציאתו מברית המועצות עמד רבי יוסף יצחק בקשר הדוק עם
חסידיו ועודד אותם לשמור על גחלת היהדות במסירות נפש. מלחמת
העולם השניה תפסה אותו בורשה שבפולין, ולאחר מאמצי חילוץ אדירים
הוא הצליח לצאת מאירופה הבוערת ולהגיע לארצות הברית. שם הוא
הכריז כי "אמריקה אינה שונה מהעולם הישן" ומיהר לייסד רשת של

ישיבות ותלמודי תורה לבנים ולבנות ברחבי ארצות הברית. 

מידי יום בדרכו לתפילת מנחה, וכן בימי שני וחמישי בבוקר כשהיה יוצא
לקריאת התורה, נהג הרבי לחלק מטבעות לצדקה לילדים קטנים
ואפילו לתינוקות. ילדים היו מתאספים ונעמדים בהמתנה לרבי שיצא
מחדרו, כדי לזכות לקבל מטבע שליחות מצווה מידו. הרבי היה מעניק
להם מטבע ומצביע אל עבר קופת הצדקה הגדולה שהייתה קבועה על
הקיר הסמוך. אהבתי להתבונן במחזה הזה, ופעמים רבות נהגתי לעמוד
במסדרון, בסמוך לקופת הצדקה, בשעה שהרבי יצא מחדרו אל עבר
בית הכנסת וחילק מטבעות לילדים. הייתי מרים את הילדים הקטנים על
מנת שהרבי לא יצטרך להתכופף אליהם כדי להגיש להם את המטבע.
לעתים היה הרבי שואל אותי על ילד כל-שהוא, "האם הוא כבר קיבל?" –
עד כדי כך היה חשוב לו שלא יהיה ילד שלא קיבל מטבע. לפעמים,
אחרי שהרבי כבר המשיך ללכת, או שהיה יוצא בדרכו אל האוהל,
ומבחין בילד מרחוק, היה קורא לו, נותן לו מטבע ושולח אותו לשים את
המטבע בקופת הצדקה. כעבור שנים, אחרי שכבר הייתי נשוי ועם ילדים 

משלי, הגעתי פעם לרבי עם שתיים מבנותיי, האחת בת שלוש, והשנייה
בת שנה וחצי. עמדנו במבואת הכניסה של 770 , וחיכינו שהרבי יצא
מחדרו בדרכו לתפילה ויחלק מטבעות לילדים. הבת הגדולה יותר
עמדה לפניי, ואילו את הקטנה החזקתי על ידיי. זורעים ערכים באהבה
אגף גני ילדים ב"ה זמן קצר לפני שהרבי יצא נפתחה דלת הכניסה של
770, והבת הקטנה סובבה את ראשה ומבטה היה מרותק למכוניות
שחלפו במהירות על הכביש הראשי שבחוץ. בדיוק באותו רגע יצא הרבי
והחל לחלק מטבעות לילדים. הוא העניק מטבע לבת הגדולה, ובינתיים
ניסיתי לסובב את ראשה של הקטנה שתסתכל לכיוונו של הרבי שרצה
להעניק גם לה מטבע. הרבי הבחין בכך ומיד הושיט את ידו עם המטבע
לאחוריי, אל מול פניה של הילדה, ושיחק עם המטבע באצבעותיו מול
עיניה. כשמבטה נתפס על המטבע שב הרבי והחזיר את ידו לאט לאט,
וכשסובבה את ראשה, נתן לה הרבי את המטבע וסימן לה להכניס אותו

לקופת הצדקה. איזה יחס מיוחד לילדה קטנה!

במשך שנה רצופה סירב הרבי לקבל על עצמו את עול ההנהגה. רק שנה
לאחר-מכן, ביו"ד בשבט שנת תשי"א, הרבי אמר 'מאמר חסידות'

ובכך, כמסורת החבדי"ת, קיבל על עצמו באופן רשמי את הנהגת
חסידות חב"ד.
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המכות מוסיפות לבוא על מצַרים. הפעם מכה ה'
במכת ַארֶּבה, ובחֹושך על כל הארץ.

לקראת המכה הקשה מכולן - מכת בכֹורֹות,
מצווה ה' את ישראל לשחוט ֶׂשה בי"ד בניסן,
ולסמן בדמו את משקוֵפי הבתים (כדי שאפשר
יהיה להבדיל בין בתי המצִרים לבתי ישראל).
את הֶׂשה צולים וצריך לאוכלו. מעשה זה -
הנקרא 'אכילת קורבן הפסח' הוא ִמצָווה לדורות.
אליו מצטרפים צֵווי אכילת מצה ואיסור על
החמץ.  בחצי הלילה, כשה' הורג את ְּבכֹוֵרי
מצַרים, יוצאים בני ישראל ממצַרים, לאחר

ששאלו כלים ובגדים מהמצִרים.
בסוף הפרשה מוזכרות מצוֹות הקשורות לדיני
קורבן הפסח, הקדשת הְּבכֹורים והחובה לַסֵּפר
לדורות על יציאת מצַרים – והרי זה מה שאנו

עושים בכל שנה ושנה בליל הסדר!

מימים ימימה
ביד חזקה

חדש האביב
ליל שמרים

בעצם היום
הזה

רוח-קדים
רוח-ים

חשך-אפלה
כחצת הלילה
לא יחרץ כלב

לשנו
בין הערבים

חקת עולם
ערב רב

אור לישראל גם בגלות
 "ולכל בני ישראל היה אור במושבתם"

מה
בפרשה
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לפניך תפזורת אשר בתוכה מסתתרות המילים הרשומות למטה.
המילים יכולת להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

משפחת השלוחים

לחייל בצ''ה יוסף
יצחק נסרטי ליום
הולדתו י''ג שבט

מזל
טוב

לחיילת בצ''ה
שטערנה שרה רייך
לרגל יום הולדתה י''ג

שבט
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סיפר הרבי הריי"צ היה זה בחורף תרס״ג, אבי,
הרבי הרש״ב, שהה כמה חדשים בווינה אצל
הפרופסורים, גם אני נלוויתי אז אל אבי, והיה לו
סדר לבקר מזמן לזמן בשעות הערב ב'מנינים'
של חסידי  פולין להיות בין חסידים, לשמוע
סיפור שהם מספרים, לשמוע אימרה חסידית,
הנהגה ומדה טובה. ביום רביעי בלילה, ליל
חמישי, חמשה עשר בשבט, ביקר אבי באחד
ה'מניינים', בו ישבו  כמה ישישים ושוחחו
ביניהם.  כשאבי ואני התקרבנו אליהם, שמענו
שהם מספרים סיפורים מהרב הצדיק רבי
מאירמפרימישליאן. אחד הסיפורים היה: במקום
מגורו של הרב הצדיק רבי מאיר היה בית
הטבילה מאחורי הר גדול. בימות החורף
כשהדרך הייתה חלקלקה בגלל השלגים היו
מוכרחים ללכת מסביב להר, שכן הייתה סכנה
ללכת במעלה ההר מפאת התחלקות ושבירת
ידיים ורגלים, ואילו הרב הצדיק רבי מאיר היה
הולך תמיד דרך מעלה ההר ואף פעם לא
 להחליק.  פעם אחת,  הדרך הייתה    חלקלקה,

מאד, והרב הצדיק רבי מאיר הלך לבית הטבילה
כדרכו בקודש בדרך הרגילה שבמעלה ההר.
באותו זמן הגיעו כמה אורחים אברכים עשירים,
שלא החזיקו במופתים. כשראו שהרב הצדיק
רבי מאיר הולך אל ההר בביטחה כאילו אין שום
סכנה בהליכה זו, רצו להראות שגם הם יכולים
ללכת בדרך החלקלקה. כשנכנס הרב הצדיק
רבי מאיר לבית הטבילה, החלו האברכים ללכת
מעלה ההר, ומשרק התחילו ללכת כמה צעדים,
מעדו וניזוקו קשות עד שהיה צורך ברופא
וברפואות. אחד האברכים היה בנו של אחד
המקורבים. כשהבריא אזר כוח וששאלתי הרבי
הרב הצדיק רבי מאיר, אף אחד אינו יכול ללכת
בדרך החלקלקה שבמעלה ההר לבית הטבילה,
ואם הולכים - מועדים ונופלים, ואילו הרבי הולך
תמיד באותה דרך? ענה לו הרב הצדיק רבי
מאיר:- כשקשורים למעלה לא נופלים למטה.
מאיר׳ל קשור למעלה ולכן הוא יכול ללכת גם

במעלה ובמורד ההר החלקלק.

כשקשורים למעלה לא נופלים למטה
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איך אתם מסתדרים בשליחות עם כשרות?
אנחנו מביאים חלב ובשר מאוסטרליה. עוף אסור להכניס לפה , אז עושים שחיטות סודיות

וגם פתחנו חנות של מוצרים כשרים. ויש כמה מוצרים מקומיים שאבא שלי עושה להם
כשרות.

האם מגיעים  אליכם בחורים שעוזרים לכם בשליחות?

שם: שניאור צבי הכהן
גיל: כמעט תשע.
כיתה: ד מזרח.

מקום שליחות: אוקלנד, ניו זילנד.

בקיץ אנחנו מביאים בחורים, אבל עכשיו בגלל הקורונה אין מטיילים וגם אי אפשר להביא
בחורים  כי הכניסה מותרת רק למי שגר בניו זילנד.

מהי פעילות משיח וגאולה אצלכם?
WE WANT MOSHIACH :יש דגל משיח בכניסה לבית. וגם אחרי כל תפילה מכריזים

NOW! וגם יחי אדוננו!

מהו החלק שלך בשליחות?
אני הולך למבצעים כל שבוע עם אח שלי ומניחים ליהודים תפילין. אני גם עוזר להכין את
האוכל לשבת, ובסעודות  שבת אני אומר דבר תורה ועושה מסיבת שבת לילדים שבאים.

אוקלנד, ניו זילנד.

המשך בעמוד 8
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יחי אדונינו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד
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ראיון שליח המשך מעמוד 7

לסיום ספר לנו איך ההרגשה ללמוד במשיח קידס?
זה מאוד כיף כי גם אני מכיר שלוחים אחרים באותו מצב שלי וגם אני ב"ה

לומד מאוד טוב.

תשתף אותנו בסיפור/מקרה מיוחד שקרה לכם בשליחות
לפני חודש בערך שברתי את היד. לפני שנכנסתי לניתוח חיכתי בחדר המתנה ומי

שהיה במיטה מולנו היה ילד עם אבא שלו. אבא שלו  התחיל לשאול על יהודים
וסיפרנו לו על שבע מצוות בני נח!


