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ערש"ק פרשת כי תבוא
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ח"י

יוסי בן דודי היקר,

ח"י אלול לאורך השנים – ציוני דרך בחסידות

יום הולדת רבי ישראל בעל שם טוב.
אדמו"ר הריי"צ כינה את היום הזה" :היום המאושר
האמיתי אצל כל החסידים בכל רחבי תבל"
ביום זה זכה הבעל שם טוב לראשונה להתגלות
אליהו הנביא אליו לבדו (עד אז זכה לראות את
אליהו הנביא רק כשהיה עם הצדיקים הנסתרים)

כתיבה וחתימה טובה,
שניאור ,רוסיה

התגלה אל הבעש"ט מורו ורבו אחיה השילוני,
ומאותו יום לימד אותו תורה במשך עשר שנים
הבעל שם טוב התגלה ליהודים והתחיל להפיץ את
דרכו ,בעקבות הוראתו של רבו ,אחיה השילוני

שניאור בן דודי היקר,

יום הולדת רבי שניאור זלמן ,האדמו"ר הזקן.
באותו יום אמר הבעל שם טוב" :ביום רביעי זה
ירדה נשמה חדשה לעולם שתאיר את העולם
בתורת הנגלה והחסידות ,ותהיה לה מסירות נפש
על דרך החסידות ,ותצליח עד ביאת המשיח"

הוריו של האדמו"ר הזקן הביאו אותו אל הבעל שם
טוב בגיל שלוש כדי שישאיר לו את פיאות הראש
ויברך אותו .הם סיפרו לילד שזהו "סבא"

גוט יום טוב!
יוסי ,ארה"ק

ביום זה התחילו לראשונה הלימודים בישיבת
תומכי תמימים ,כאשר ייסד אותה האדמו"ר הרש"ב

1

מדוע נעלמו הנרות?
ָׁירה ְק ַטנָׁה ָׁצ ִעיר ְּב ֵשם
ִל ְפנֵי ָׁשנִ ים ַרּבוֹת ִה ְתגו ֵֹרר ַּבעֲי ָׁ
יכל ַה ָׁצ ִעיר
יאל ִמ ְ
ָׁמיו ִה ְק ִדיש י ְִח ֵ
יכלֶ .את י ָׁ
יאל ִמ ְ
י ְִח ֵ
ָׁמים
ֹשב י ִ
ֵסת ַה ְמקו ִֹמיָׁ ,שם ָׁהיָׁה יו ֵ
ֹרה ְּב ֵבית ַה ְכנ ֶ
ַלתו ָׁ
מּודע
ַ
ו ְֵלילוֹתִ .איש ֹלא ִה ִכיר ֶאת ַה ָׁצ ִעיר ו ְֹלא ָׁהיָׁה
ִת ַפ ְר ֵסם
דּושת ֹו; ַרק ָׁשנִ ים ְל ֲא ַחרִ -מ ֵכן הּוא י ְ
ּוק ָׁ
ִל ְגאוֹנּות ֹו ְ
ְכ" ַה ַמ ִגיד ִמזְ לו ְֹטשוֹב".
ֵסתִ ,נ ְכנַס
ָׁשב ְּב ֵבית ַה ְכנ ֶ
יכל י ַ
יאל ִמ ְ
ָׁמים ְכ ֶשי ְִח ֵ
ְּב ֲא ַחד ַהי ִ
ֹח ַח ִעם ָׁה ַרב
יקש ְלׂשו ֵ
ּוב ֵ
ָׁירה ִ
ַל ָׁמקוֹם ֶע ְגלוֹן ָׁה ַעי ָׁ
ָׁלגּו ְד ָׁמעוֹת.
ּומ ֵעינָׁיו ז ְ
ִּב ְד ִחיפּותָׁ .פנָׁיו ָׁהיּו ֲאפּופוֹת ַצ ַער ֵ
יפר ָׁל ַרב ִּב ְב ִכיַ " ,ה ִאם
דּושת ַה ַש ָּׁבת" ִס ֵ
יל ְל ִתי ֶאת ְק ַ
" ִח ַ
שּובה?"
תּוכל ָׁל ֵתת ִלי ֶד ֶר ְך ְת ָׁ
ַ
יפר ִכי ְּביוֹם
ְה ֶע ְגלוֹן ִס ֵ
ירע ,ו ָׁ
יקש ָׁל ַד ַעת ַמה ֵא ַ
ָׁה ַרב ִּב ֵ
מּוכה ְכ ֶש ֶע ְג ָׁלת ֹו
ָׁירה ַה ְס ָׁ
ישי ָׁה ֲא ַחרוֹן הּוא ָׁשב ֵמ ָׁה ַעי ָׁ
ִש ִ
רּורה הּוא ָׁת ָׁעה ְּב ַד ְרכ ֹו,
יּבה ֹלא ְּב ָׁ
דּושה ִּב ְסחו ָֹׁרהִ .מ ִס ָׁ
ְג ָׁ
יע
יח ְל ַה ִג ַ
סּוסים הּוא ִה ְצ ִל ַ
ָׁרז ֶאת ַה ִ
ו ְַל ְמרוֹת ַמ ֲא ָׁמ ָׁציו ְלז ֵ
יעת ַה ַח ָׁמה.
ְתה ִמ ְס ַפר ַדקוֹת ְל ֲא ַחר ְש ִק ַ
ַה ַּבי ָׁ
ָׁה ַרב ִה ִּביט ָּׁב ֶע ְגלוֹן ָּׁב ֵעי ַניִים ְמ ֵלאוֹת ַר ֲח ִמים.
שּובה ְלעו ָֹׁלם ֹלא ִנ ְנ ַעלּו" ָׁא ַמר ל ֹו ְּברו ְֹךּ" .ביוֹם
ֲרי ְת ָׁ
" ַשע ֵ
ישי ַה ָׁקרוֹבְ ,רכוֹש נֵרוֹת ְּב ִמ ְש ַקל ַמ ֲח ִצית ַה ִקילו ְֹג ָׁרם
ִש ִ
ֵסת .אוֹר ַהנֵרוֹת ֶשי ְִד ְלקּו ְּב ֵבית
ֹתם ְל ֵבית ַה ְכנ ֶ
ְה ֵבא או ָׁ
ו ָׁ
ֵסת ְּב ֶמ ֶש ְך ַה ַש ָּׁבת י ְַכ ֵפר ַעל ֶח ְט ַא ָׁך".
ַה ְכנ ֶ
ֹע ֶאת ִד ְב ֵרי ָׁה ַרב וְהו ָֹׁדה ל ֹו
ָׁה ֶע ְגלוֹן ָׁׂש ַמח ְמאוֹד ִל ְשמו ַ
יצד
יח ְל ָׁה ִביןֵ .כ ַ
יכל ַה ָׁצ ִעיר ֹלא ִה ְצ ִל ַ
יאל ִמ ְ
ְּבחוֹםַ ,א ְך י ְִח ֵ
תּוכל ְל ַכ ֵפר ַעל ִחילּול ַש ָּׁבת
ַמ ֲח ִצית ִקילו ְֹג ָׁרם ֶשל נֵרוֹת ַ
מּורה ָׁכלָׁ -כ ְך?
ירה ַח ָׁ
– ַע ֵב ָׁ
ֹתם
יח או ָׁ
ָׁדיו ַהנֵרוֹת .הּוא ִהנִ ַ
ּובי ָׁ
יע ָׁה ֶע ְגלוֹן ְ
ישי הו ִֹפ ַ
ְּביוֹם ִש ִ
יסת
ֹתם ִל ְפנֵי ְכ ִנ ַ
שּול ָׁחן ַעלְ -מנָׁת ֶש ַה ַש ָׁמש י ְַד ִליק או ָׁ
ַעל ַה ְ
ֵסת ָׁלבּוש ְּב ִב ְג ֵדי ַש ָּׁבת הּוא
ַה ַש ָּׁבתְ .כ ֶש ָּׁבא ְל ֵבית ַה ְכנ ֶ
ֱלמּוִ :מ ְת ָּׁב ֵרר ִכי ֶכ ֶלב
הּופ ַתע ְלגַלוֹת ֶש ַהנֵרוֹת ֶנע ְ
ְ
ילת ַהנֵרוֹת
ֵסתָׁ ,ח ַטף ֶאת ַח ִב ַ
ֹטט ִנ ְכנַס ְל ֵבית ַה ְכנ ֶ
ְמשו ֵ
עּומת ֶש ָּׁבא.
ֱלם ִכ ְל ַ
ְו ֶנע ַ
יהר
שּוב ִתי ֹלא ִה ְת ַק ְּב ָׁלה!" ִמ ֵ
ימן ִמ ָׁש ַמיִים ֶש ְת ָׁ
"זֶהּו ִס ַ
ָׁה ֶע ְגלוֹן ָׁל ַרב ִּב ְב ִכי.

ֹמר זֹ את" ֵה ִשיב ָׁה ַרבְ " .כ ָׁל ִבים ְמשו ְֹט ִטים
ילה ְל ָׁך ִמלו ַ
" ֲח ִל ָׁ
ילת
את ַח ִב ַ
ְה ֶכ ֶלב ָׁח ַמד ל ֹו ֶ
ִמ ְסתו ְֹב ִבים ְּב ָׁכל ָׁמקוֹם ,ו ַ
ֹתם
ְה ֵבא או ָׁ
בּוע ַה ָּׁבא ְרכוֹש שּוב נֵרוֹת ו ָׁ
ַהנֵרוֹת ֶש ְל ָׁךַּ .ב ָׁש ַ
ֵסת ָׁׂש ֵמ ַח וְטוֹב ֵלב".
ְל ֵבית ַה ְכנ ֶ
בּוע ְל ֲא ַחרִ -מ ֵכן
ָׁה ֶע ְגלוֹן ָׁע ָׁׂשה ִכ ְד ַבר ָׁה ַרבֶ ,א ָׁלא ֶשגַם ַּב ָׁש ַ
ָׁמסּו ַמ ֵהר ִמן ָׁה ָׁר ִגיל וְעוֹד
ירעַ :הנֵרוֹת נ ְ
ַמ ֶשהּו מּוזַר ֵא ַ
בּוע
לּוטיןַ .כ ַא ֶשר ַּב ָׁש ַ
ָׁמסּו ַל ֲח ִ
ְּב ֶט ֶרם ִנ ְכ ְנ ָׁסה ַה ַש ָּׁבת ֵהם נ ְ
יּב ָׁתה ֶאת ַהנֵרוֹתֵ ,ה ִבין גַם
רּוח ַעזָׁה ו ְִכ ְ
ָׁש ָׁבה ַ
ְל ֲא ַחרִ -מ ֵכן נ ְ
ָׁה ַרב ֶשיֵש ְד ָׁב ִרים ְּבג ֹו.
" ֵאינֶנִ י יו ֵֹד ַע ַמה קו ֶֹרה ָׁכאן" הו ָֹׁדה ָׁה ַרבַ " .ה ָׁצ ָׁע ִתי ִהיא
ָׁעץ ְל ָׁך ַמה
ִׂש ָׁר ֵאל ַה ַּב ַעל ֵשם טוֹב ֶשיְי ֵ
ֶש ִת ַסע ְל ַר ִּבי י ְ
ַלעֲׂשוֹת".
ַה ַּב ַעל ֵשם טוֹב ֶה ֱאזִ ין ְל ִסיפּור ֹו ֶשל ָׁה ִאישִ " .נ ְר ֶאה ֶש ֶד ֶר ְך
ֹמי ֹלא ָׁמ ְצ ָׁאה ֵחן ְּב ֵעינֵי
שּובה ֶש ֱה ֶענִ יק ְל ָׁך ָׁה ַרב ַה ְמקו ִ
ַה ְת ָׁ
ַיר ְת ֶכםְ .ר ֵאהְ :רכוֹש
ַת ְל ִמיד ָׁח ָׁכם ָׁצ ִעיר ֶא ָׁחד ֶשגָׁר ְּב ַעי ַ
יח ְל ָׁך ֶש ַה ַפ ַעם ֵהם י ְִד ְלקּו ָׁכ ָׁראּוי.
ַאנִ י ַמ ְב ִט ַ
שּוב נֵרוֹת ,ו ֲ
יכל
יאל ִמ ְ
ַיר ְת ָׁך ְמסוֹר ְלר' י ְִח ֵ
יע ְל ַעי ָׁ
ִעם זֹ אתְ ,כ ֶש ַא ָׁתה ַמ ִג ַ
ֶש ַא ִני ַמזְ ִמין אוֹת ֹו ָׁלבוֹא ְל ַש ָּׁבת קו ֶֹדש ֶא ַלי ְל ֶמזִ 'יּבּוז'".
יהר ָׁל ֵצאת
יּבל ֶאת ַה ַהזְ ָׁמנָׁה הּוא ִמ ֵ
יכל ִק ֵ
יאל ִמ ְ
ְכ ֶשר' י ְִח ֵ
ַל ֶד ֶר ְךַ .א ְך ְכ ָׁבר ֵמ ָׁה ֶרגַע ָׁה ִראשוֹן ַה ַמ ָׁסע ִנ ְת ַקל ִּב ְק ָׁשיִים
ָׁלה ִה ְת ַד ְר ְד ָׁרה ִל ְת ָׁע ָׁלה ְּב ַצד ַה ֶד ֶר ְךֶ ,א ָׁחד
ַר ִּביםָׁ :ה ַעג ָׁ
ֹסף ְל ָׁכ ְך ֵהם גַם ָׁתעּו ַּב ֶד ֶר ְךַ .רק ְּביוֹם
ּובנו ַ
ירים נִ ְש ַּבר ְ
ַה ִצ ִ
ֳריִים ֵהם ִה ִגיעּו סוֹף-סוֹף ַל ְכ ִביש ַהמו ִֹביל
ישי ַא ַחר ַה ָׁצה ַ
ִש ִ
ירה הּוא
ֹסר ְּב ֵר ָׁ
ֹעֵ .מחו ֶ
ְל ֶמזִ 'יּבּוז' ְכ ֶש ַה ֶש ֶמש ָׁע ְמ ָׁדה ִל ְשקו ַ
ְע ָׁׂשה ֶאת ַד ְרכ ֹו ַר ְג ִלית.
ָׁלה ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ֶד ֶר ְך ו ָׁ
ָׁטש ֶאת ָׁה ַעג ָׁ
נַ
ילל ַש ָּׁבת,
עּוב ָׁדה ֶשהּוא ִכ ְמ ַעט ִח ֵ
ָׁעיֵיף ו ְָׁעצּוב ֵע ֶקב ָׁה ְ
אל ַה ַּב ַעל ֵשם טוֹב.
יכל ֶ
יאל ִמ ְ
יע ר' י ְִח ֵ
ִה ִג ַ
יטב ִכי
יכר ֵה ֵ
ִׂש ָׁר ֵאל" .נִ ַ
יּבל אוֹת ֹו ַר ִּבי י ְ
יכם" ִק ֵ
" ָׁשלוֹם ַע ֵל ֶ
דּושת
יל ְל ָׁת ֶאת ְק ַ
עּוב ָׁדה ֶש ִכ ְמ ַעט ִח ַ
ֹא ֶבת ְל ָׁך ָׁה ְ
כו ֵ
ַה ַש ָּׁבת.
דּוע הו ָֹׁרה ָׁה ַרב ָׁל ֶע ְגלוֹן ֶד ֶר ְך
" ַה ִאם ָׁכ ֵעת ַא ָׁתה ֵמ ִבין ַמ ַ
ְה ַח ָׁר ָׁטה ֶש ִק ְיננּו ְּב ִליּב ֹו
שּוטה ֶש ָׁכז ֹו? ַה ַצ ַער ו ַ
שּובה ְפ ָׁ
ְת ָׁ
ֹתר; גַם ַמ ֲח ִצית ַה ִקילו ְֹג ָׁרם ֶשל
ֶשל ָׁה ֶע ְגלוֹן ָׁהיּו ַדי וְהו ֵ
ַהנֵרוֹת י ְָׁכלּו ְל ַכ ֵפר ַעל ֶח ְטא ֹו"...
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הצצו
במסגרת שיעורי אידיש בכיתה ו'
עם המורה מענדי ליברמן
למדנו את השיר "טייערע ברידער"
במהלך השיעור
הפתיע אותנו התלמיד
חיים חיטריק ושלף
כינור ,בו ניגן את הניגון
שלמדנו זה עתה.
כולנו התרגשנו!
בכיתה א'
אנו לומדים את הקריאה
בשמחה ובחוויה
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במחשבה

shlichuton@gmail.com

הזוכה השבוע:

מוישי זקלס ,בריאנסק
כיתה ג'

התדעו?
מה הקשר בין ח"י אלול למספר
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זכית בפרס קלמר צבאות ה'

רגעים
במדור זה תתפרסם בעז"ה מידי שבוע תמונה של הרבי.
אתם מוזמנים לגלות היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד.

התמונה השבועית:
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