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הרבי
הצמח צדק
יום הולדתו
חל בכ"ט באלול,
ערב ראש השנה
ֶכּד ֹו ֶׁשל
ענ ְּדל  -נ ְּ
ַחם ֶמ ְּ
ָהיָה זֶה ְּב ֶע ֶרב ֹראׁש ַה ָשנָהְּ ,כ ְּׁש ְּמנ ֵ
ָקן  -נו ַֹלד ְּל ִׂש ְּמ ַחת הו ָֹריו ּוזְּ ֵקנָיוְּ .ב ִׂגיל ָק ָטן
ָה ַא ְּדמ ֹו"ר ַהז ֵ
ֻחדוֹתִׂ .ב ְּהיוֹת ֹו ֶבן ְּׁשמ ֹונֶה ָׁשנִׂ ים
ְּמאוֹדִׂ ,נ ְּכרּו ב ֹו ַמעֲלוֹת ְּמי ָ
ָדלִׂ ,ק ֵבל
רּוך ְּל ַבּד ֹוְּ .כ ֶׁשג ַ
וְּׁש ְּל ַחן ָע ְּ
ֹמד ְּג ָמ ָרא ֻ
ִׂב ְּל ַבדָ ,היָה לו ֵ
מּוכר ָלנּו ְּכ ַא ְּדמ ֹו"ר ַה" ֶצ ַמח ֶצ ֶדק".
ֶאת ַה ְּנ ִׂשיאּות וְּהּוא ָ
ָדל ֵא ֶצל
ְּכ ֶׁש ָהיָה ַה ֶצ ַמח ֶצ ֶדק ֶבן ָׁש ֹלׁש נִׂ ְּפ ְּט ָרה ִׂאּמ ֹו ,וְּהּוא ג ַ
ָקןְּ .ב ַע ְּר ֵבי ַׁש ָבתוֹת ָהיָה ָה ַר ִׂבי – ַא ְּדמ ֹו"ר
ָסב ֹו ָה ַא ְּדמ ֹו"ר ַהז ֵ
יסה ֻמ ֶת ֶרת
ֹמר ַמ ֲא ַמר ַח ִׂסידּות ְּב ַח ְּדר ֹוְּ ,כ ֶׁש ַה ְּכנִׂ ָ
ָקן  -או ֵ
ַהז ֵ
ֶלד ָק ָטן,
ִׂל ְּבנֵי ָה ַר ִׂבי ִׂב ְּל ַבדָ .ה ַר ִׂבי ַה ֶצ ַמח ֶצ ֶדקֶׁ ,ש ָהיָה ָאז י ֶ
ָר ָצה ְּמאוֹד ִׂל ְּׁש ֹמ ַע ַמ ֲא ַמרי ֲח ִׂסידּות ֵאלּוַ ,א ְּך ָסב ֹו ֹלא
יכנֵס ֶאל ַה ֶח ֶדר.
ִׂה ְּר ָׁשה ל ֹו ְּל ִׂה ָ
ּומ ָצא ִׂפ ָתרוֹןַ .ב ִׂקיר ַה ַּמ ְּב ִּׂדיל ֵבין ַח ְּדר ֹו
ַמה ָע ָשה? ָח ַׁשב ָ
ֶׁשל ָה ַר ִׂבי ַל ִּׂמ ְּס ְּּדרוֹן ,נִׂ ָצב ַתּנּור ִׂחּמּוםּ ,וב ֹו ָפ ַתח ְּל ִׂכּוּון
וְּד ְּרכ ֹו
ענ ְּדל ַה ָקטן ִׂנ ְּכנַס ַל ַתּנּור ַה ָכבּויַ ,
ַחם ֶמ ְּ
ַה ִּׂמ ְּס ְּּדרוֹןְּ .מנ ֵ
ֹמ ַע ֶאת ַמ ֲא ַמר ַה ֲח ִׂסידּות .
ָהיָה ׁשו ֵ

רגעים

ּוס ָע ַרת ֶׁש ֶלג.
ַפ ַעם ַא ַחת ָהיָה ֶמזֶג ָה ַאוִׂויר ָק ֶׁשה ,קוֹר ַעז ְּ
ַהגוֹי ַה ְּמ ָׁש ֵרתֶׁ ,ש ֹלא ִׂה ְּב ִׂחין ָב ַר ִׂבי ַה ֶצ ַמח ֶצ ֶדקָ ,ר ָצה
ּול ַח ֵּמם
ירם ְּ
זְּרי ֵע ִׂצים ֶאל תו ְֹּך ַה ַתנּור ְּכ ֵדי ְּל ַה ְּב ִׂע ָ
ְּל ַה ְּכנִׂ יס ִׂג ֵ
יח ְּל ַה ְּכנִׂ יס ֶאת ָה ֵע ִׂצים
ֶאת ַה ַביִׂתְּ .ל ַה ְּפ ָת ָעת ֹוֹ ,לא ִׂה ְּצ ִׂל ַ
ֹתם,
וְּה ְּב ִׂעיר או ָ
יחם ְּב ֶפ ַתח ַה ַתנּור ִׂ
וְּל ֵכן ִׂהנִׂ ָ
ֹמק ַה ַתנּורָ ,
ְּלעו ֶ
ֹפף ִׂמתו ְֹּך ַה ַתּנּור.
ְּכ ֶׁש ְּל ֶפ ַתעֵ ,ה ֵחלּו ָה ֵע ִׂצים ְּל ִׂה ְּתעו ֵ
וְּכ ָבה ֶאת ָה ֵאׁש.
ַה ְּּמ ָׁש ֵרת ִׂנ ְּב ַהל ַעד ִׂע ְּמ ֵקי ִׂנ ְּׁש ָמת ֹוִׂ ,
ֶלד
ְּבנֵי ַה ַביִׂת ֶׁש ִׂמ ֲהרּו ַל ָמקוֹם ִׂנ ְּד ַהמּו ְּלגַלוֹת ְּבתו ְֹּך ַה ַתנּור י ֶ
ערנָאָ ,פ ְּר ָצה ִׂב ְּצ ָע ָקה:
עּולףַ .ה ַס ְּב ָתאָ ,ה ַר ַבנִׂ ית ְּש ֶט ְּ
ְּמ ָ
ענ ְּדל!" ֶב ָה ָלה ָת ְּק ָפה ֶאת ָכל ַהנו ְֹּכ ִׂחים,
ֶכ ֵדנּו ֶמ ְּ
" ַה ֵרי זֶה נ ְּ
ֶלד ֵמ ֶע ְּלפוֹנ ֹו ֶה ָחזָקַ ,א ְּך ְּל ֹלא הו ִֹׂעילַ .עד
ִׂניסּו ְּלעו ֵֹרר ֶאת ַהי ֶ
ֹרר.
ֶכד וְּהּוא ִׂה ְּתעו ֵ
יח ֶאת יָד ֹו ַעל ֹראׁש ַהנ ֶ
ָקן ִׂה ִׂנ ַ
ֶׁש ַר ֵבנּו ַהז ֵ
ערנָא
" ְּר ֵאה ַמה ֶׁש ָעלּול ָהיָה ִׂל ְּקרוֹת" ָט ַענָה ָה ַר ָבנִׂ ית ְּש ֶט ְּ
ָקן " ָל ַא ֵח ִׂרים ַא ָתה ַמ ְּר ֶׁשה
ֲלהַ ,א ְּדמ ֹו"ר ַהז ֵ
ְּכ ַל ֵפי ַבע ָ
ֵיך
ֶכ ְּד ָך ָה ָאהּוב ֶׁש ָכל ָכ ְּך ִׂה ְּת ַחנֵן ְּב ָפנ ָ
וְּאילּו ְּלנ ְּ
יכנֵס ִׂ
ְּל ִׂה ָ
ית!"
יכנֵס ֹ -לא ִׂה ְּר ֵׁש ָ
ְּל ַה ְּרׁשוֹת ל ֹו ְּל ִׂה ָ
יעים
ּומ ִׂג ִׂ
ימיּותַ ,
ָקןַ " :ח ָב"ד דו ֶֹר ֶׁשת ְּפנִׂ ִׂ
ָענָה ָלה ַר ֵבנּו ַהז ֵ
ֹעלִׂ ,כי ֶאת ַהתו ָֹרה לו ְֹּק ִׂחים
ֶפׁש ְּבפו ַ
יְּדי ְּמ ִׂסירּות נ ֶ
ְּל ָכ ְּך ַעל ֵ
יִׂהיֶה ָב ִׂריא
ֶפׁשֵ .אין ָל ְּך ַמה ִׂל ְּדאוֹג ,הּוא ְּ
ַרק ִׂב ְּמ ִׂסירּות נ ֶ
ֶלד חו ֶֹלה
בּועיִׂים ָׁש ַכב ַהי ֶ
ָמים"ְּׁ .ש ַ
וְּת ְּהיֶה ל ֹו ֲא ִׂריכּות י ִׂ
ִׂ
ַמ ֵרי.
ָקיםַ ,עד ֶׁש ִׂה ְּב ִׂריא ְּלג ְּ
ִׂמ ְּכ ֵא ֵבי ֹראׁש ַחז ִׂ

בתמונה משבוע שעבר נראה הרבי בפתח 'גן
עדן העליון' (חדרו של הרבי) ,במעמד חלוקת
'לעקאח' (עוגת דבש) ,כנהוג בערב יום כיפור.

במדור זה מתפרסמת מידי שבוע תמונה של הרבי.
אתם מוזמנים לגלות היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד.

התמונה השבועית:

שלחו תשובות נכונות:
אברהם יצחק גלזמן ,כיתה ח'
מוישי קוביטשעק ,כיתה ה'
מוישי זקלס ,כיתה ג'
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שנה טובה

שנה חדשה בפתח,
ואתם מוזמנים להציע רעיונות
לראשי תיבות לשנת:

תשע"ה

הרעיונות המוצלחים יפורסמו אי"ה
בשליחותון שייצא לאחר ראש השנה
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הצצו

בכיתה ד' הכינו התלמידים
הפתעה מיוחדת להתוועדות:
מקהלה כיתתית!
לצלילי האורגן ,הפסנתר והכינור,
הצטרפו כל הילדים
לשירת ניגונים חסידיים

בתמונות:
ילדי כיתה ג'
מתוועדים בחיות חסידית

"זה נוגע לו ,לבניו ולבני בניו"
כך התבטא אדמו"ר הרי"צ
על אמירת תהלים בשבת מברכים.

בבית ספרנו מתקיים בכל חודש
מבצע אמירת תהלים

אמרתם תהלים בשבת?
שלחו את האישור
לכבוד ראש השנה,
ותכנסו להגרלה
יצאו תלמידי כיתה א' אל הכוורת
ועזרו לדבורים להכין דבש מתוק.
בכינוס הבא
שנה מתוקה לכולם!
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במחשבה

shlichuton@gmail.com
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הזוכה השבוע:

מוישי קוביטשעק ,סרטוב
כיתה ה'

זכית בספרון 'רבותינו נשיאינו'
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