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ערב יום הכיפורים
תשרי תשע"ה
גיליון מס' 4

שניאור היקר,
יוסי היקר,

מתגעגע,
יוסי ,ארץ הקודש
גמר חתימה טובה,
שניאור ,רוסיה

מי רוצה לבקר בסוכה שלי?
השליחותון הבא ייצא בעז"ה
לאחר חג הסוכות ,ובו נטייל
בתמונות בסוכות שלכם
מסביב לעולם.
שלחו לכתובת המייל של
העיתון תמונות שלכם בסוכה,
במבצע לולב ,או בפעילות
אחרת של חג הסוכות.
ציינו שם ומקום מגורים.
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רגעים
התדעו היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד?
התמונה השבועית:

תשע"ה
ראשי תיבות רבים ויפים לשנה החדשה
.
התקבלו מהתלמיד
המובחרים:

תהא שנת עבודת השם
תהא שנת ערבוב השטן
תהא שנת עמוד התורה
תהא שנת עורה הנבל

2

עשירי למניין
ָקה ָת ְפ ָסה את ַר ִּבי לֵיב ָש ָרה'ס ְב ַד ְרּכוְ ,בערב
ְס ָע ָרה ֲחז ָ
יע ְל ֵביתו,
ַס ִּּפיק ְל ַה ִּג ַ
ּפּורים .הּוא ָר ָאה ִּּכי לא י ְ
יום ַה ִּּכ ִּ
ּופנָה ְל ַא ַחד ַה ְּכ ָפ ִּרים ש ַבדר ְךָ ,שם ִּה ְס ִּּפיק ַלעֲצור זְ ַמן
ָ
ָק ָצר ִּל ְפנֵי ִּה ְת ַק ֵדש ַהיום.
ָרים
יכן ִּמ ְת ַקיֵים ִּמנְ יָן ,וְנו ַדע לו ִּּכי ַב ְכ ָפר ג ִּ
ָש ַאל ַה ַצ ִּדיק ֵה ָ
יע
ְשמונָה יְהּודיִּם ,ו ְִּל ְק ַראת ַהיום ַה ָקדוש ְצ ִּר ִּיכים ְל ַה ִּג ַ
מּוך ְּכ ֵדי ְל ַה ְש ִּלים ִּמ ְניָן.
ְהּודים נו ָס ִּפים ִּמ ָמקום ָס ְ
ְשנֵי י ִּ
ּכּולם ְברגש,
ְהּודי ַה ְּכ ָפר נא ְספּו ָ
יע .י ִּ
זְ ַמן " ָּכל ִּנ ְד ֵרי" ִּה ִּג ַ
אּולם ִּמ ְניָן – ֵאיןִּ .מ ְס ַת ֵבר ִּּכי ָברגַע ָה ַא ֲחרון ְשנֵי
ָ
מּורים ָלבוא לא ִּה ִּגיעּו .תו ָש ֵבי ַה ְּכ ָפר
ְהּודים ש ָהיּו ֲא ִּ
ַהי ִּ
עּוב ָדה ִּּכי לא יִּזְ ּכּו ְל ִּה ְת ַּפ ֵלל ְב ִּמנְ יָן ַה ַּפ ַעם,
ִּה ְש ִּלימּו ִּעם ָה ְ
אּולם ַה ַצ ִּדיק לא ָא ַמר נו ָאש.
ָ
ְהּודי נו ָסף?"ָ ,ש ַאל ְב ִּת ְקוָהֲ " ,א ִּפילּו ָּכזה
אּולי יֵש ַב ְכ ָפר י ִּ
" ַ
יהה
יהּודי?"ְ .בנֵי ַה ְּכ ָפר ִּה ִּביטּו בו ִּב ְת ִּמ ָ
ַהג ִּּכ ִּ
ש ֵאינו ִּמ ְתנ ֵ
אּולם ְּכ ָבר
ְהּודיָ .
ְא ְמרּוַ " :ה ָּפ ִּריץֲ ,אדון ַה ְּכ ָפר ,הּוא י ִּ
וָ
ַהדּות .הּוא ֵה ִּמיר את
עשרות ָשנִּ ים ש ֵאין לו ָּכל קשר ַלי ֲ
ְהּודים וְאת ִּמ ְנ ֲהגֵיהם".
ַמ ֵרי ֵאינו או ֵהד את ַהי ִּ
ּולג ְ
ָדתו ְ
יכן ִּמ ְתגו ֵרר ַה ָּפ ִּריץ,
ּוב ֵרר ֵה ָ
ְב ָכל זאתִּ ,ה ְת ַע ֵקש ַר ִּבי ֵליב ֵ
יהר ְל ֵעבר
שּובה ֵאינָן נִּ ְנ ָעלות" .הּוא ִּמ ֵ
ְב ָא ְמרוַ " :ד ְל ֵתי ְת ָ
מּומרְּ ,כשהּוא ָלבּוש
ְהּודי ַה ָ
ָה ַאחּוזָה ַה ְמפוארת של ַהי ִּ
ּוב ִּמ ְצנפת.
יטל' ַ
ַב' ִּק ְ
ְהּודי
ֵרש את ַהי ִּ
ַה ָּפ ִּריץ ,ש ָּפ ַתח את ַהדלתִּּ ,כ ְמ ַעט ְוג ֵ
ש ִּה ְת ָּפ ֵרץ ְל ֵביתוַ ,א ְך ָּפנָיו ַה ְמ ִּאירות של ַה ַצ ִּדיק ָח ְדרּו
ְלעומק ִּנ ְש ָמתו וְהּוא ָע ַמד ַמ ֲח ִּריש.

ְא ַמרַ " :דע ְל ָך ִּּכי ֵאין ָד ָבר
ַר ִּבי לֵיב ִּה ִּביט בו ְב ַמ ָבט חו ֵדר ו ָ
שּובהָּ .כ ֵעתֵ ,ליל יום ִּּכיּפּורָ ,ח ֵסר ָלנּו
ָהעו ֵמד ִּב ְפנֵי ַה ְת ָ
ְרק ַא ָתה יָכול ְל ַה ְש ִּלים את ה ָח ֵסר".
ְהּודי ְל ִּמ ְניָן ,ו ַ
י ִּ
ְהּודים ַב ֲח ָשש.
ֵב ְינ ַתיִּיםְ ,ב ֵבית ַה ְּכנסת ַה ָק ָטן ִּה ְמ ִּתינּו ַהי ִּ
ֲליהם.
ְאיזו ַמ ָּכה י ְַנ ִּחית ע ֵ
יצד י ִָּגיב ַה ָּפ ִּריץ ,ו ֵ
ֵהם לא י ְָדעּו ֵּכ ַ
אּולםְ ,ל ַה ְפ ָת ָע ָתם ַהדלת ִּנ ְפ ְת ָחה ְּכש ֵמ ֲאחו ֵרי ַר ִּבי ֵליב
ָ
ִּמ ְש ָת ֵר ְך ַה ָּפ ִּריץ.

יבל ֵמא ָחד ַה ִּמ ְת ַּפ ְל ִּלים.
ַר ִּבי לֵיב ִּה ִּגיש ַל ָּפ ִּריץ ַט ִּלית ש ִּק ֵ
ּופ ָתחו .הּוא הו ִּציא ִּממנּו
ַא ַחרָּ -כ ְך נִּ יגַש אל ַארוןַ -הקודש ְ
ְשנֵי ִּס ְפ ֵרי-תו ָרה .א ָחד ָמ ַסר ִּלזְ ַקן ַה ִּמ ְת ַּפ ְל ִּלים וְאת
יבה
ָדיו של ַה ָּפ ִּריץַ .ה ַצ ִּדיק נִּ יגַש אל ַה ֵת ָ
ָתן ְבי ָ
ַה ֵשנִּ י נ ַ
ילת ָּכלִּ -נ ְד ֵרי.
ִּל ְת ִּפ ַ
ימה
ְעל ַד ַעת ַה ָק ָהל"ָּ ,פ ַתח ִּבנְ ִּע ָ
" ַעל ַד ַעת ַה ָמקום ו ַ
ירין ְל ִּה ְת ַּפ ֵלל ִּעם ָה ַע ַב ְריָינִּ ים" .קול
ַה ָמסו ְר ִּתיתָ " ,אנּו ַמ ִּת ִּ
ְב ִּכי ָחנּוק ָב ַקע ִּמ ַת ַחת ְל ַט ִּליתו של ַה ָּפ ִּריץַ .ב ַפ ַעם
ָבר ַה ְב ִּכי.
הל ָלּו ,ג ַ
ַה ְשנִּ יָיהְּ ,כש ָשב ַר ִּבי ֵליב ַעל ַה ִּמ ִּלים ַ
ישית ְּכ ָבר ָהיָה קו ֵר ַע ְל ָבבותַ .ה ְב ִּכי ָה ַעז
ַב ַפ ַעם ַה ְש ִּל ִּ
ָס ַחף ַא ַח ָריו את ָּכל ַה ִּמ ְת ַּפ ְל ִּלים.
יצב ַה ָּפ ִּריץ ְב ִּפינָתו.
גַם ְל ָמ ֳח ַרתְ ,ב ַמ ֲה ַל ְך ָּכל ַה ְת ִּפילות ,נִּ ַ
ּופנָיו
חּוחהָּ ,כל גּופו רו ֵעד ִּמ ְב ִּכי ָ
ָעטּוף ְב ַט ִּליתו ,קו ָמתו ְש ָ
ָחה ְּכ ֵב ָדה.
ֵיראּוִּ .מ ַּפ ַעם ְל ַפ ַעם ִּנ ְפ ְל ָטה ִּמ ִּּפיו ֲאנ ָ
לא י ָ
ילתו של ַה ַצ ִּדיק
ילהְ .ת ִּפ ָ
ילת ְנ ִּע ָ
יעה ְש ַעת ְת ִּפ ַ
ִּה ִּג ָ
ֲדיִּין ָע ַמד ִּב ְמקומו,
יטה את ַה ְל ָבבותַ .ה ָּפ ִּריץ ע ַ
ִּה ְר ִּט ָ
ֵח וְנ ֱאנַח.
ְמ ַכסה את ָּפנָיו ְב ַט ִּליתו ,גונ ַ
יִּש ָר ֵאל"ָ ,קם ַה ָּפ ִּריץ
יע ַה ִּציבּור ִּל" ְש ַמע ְ
ּופ ְתאוםְּ ,כש ִּה ִּג ַ
ִּ
תּוח .הּוא ִּה ְכ ִּניס את ראשו
ו ְִּניגַש אל ַארוןַ -הקודש ַה ָּפ ַ
ְק ָרא ְבקול
יבק ִּבזְ רועו ָתיו את ִּס ְפ ֵריַ -התו ָרה ,ו ָ
ימהִּ ,ח ֵ
ְּפנִּ ָ
יִּש ָר ֵאל ה' ֱאלו ֵקינּו
ֵע את ָּכל ַהנו ְכ ִּחיםְ " :ש ַמע ְ
גָדול שזִּ ַעז ַ
ה' א ָחד!".
ְה ֵחל קו ֵרא ְב ָכל ּכוחו ָתיו:
ַא ַחרָּ -כ ְך ִּהזְ ַד ֵקף ְמלוא קו ָמתו ו ֵ
"ה' הּוא ָהאלו ִּקים!"ָּ .כ ְך ָק ָרא ַּפ ַעם ַא ַחר ַּפ ַעםְּ ,כש ָּכל
יע ַל ַּפ ַעם
ישה ִּמקו ְד ָמ ָתהְּ .כש ִּה ִּג ַ
ּומ ְר ִּע ָ
ָקה ַ
יאה ַחז ָ
ְק ִּר ָ
יִּת ַרת
יּכר ָהיָה ִּּכי הּוא ְמ ַר ֵּכז ָבה את ָּכל ְ
יעית ,נִּ ָ
ַה ְש ִּב ִּ
ְאז
ידה את ּכו ְת ֵלי ֵבית ַה ְּכנסת .ו ָ
יאתו זו ִּה ְר ִּע ָ
ּכוחו ָתיוְ .ק ִּר ָ
רּוחַ -חיִּים.
ָא ְפסּו ּכוחו ָתיו וְהּוא ָצנַח ַא ְר ָצה ְללא ַ
יל ְך נו ֵהג ָהיָה ַר ִּבי ֵליב ָש ָרה'ס
ְא ָ
יּפּורים ו ֵ
ֵמאותו יוםַ -ה ִּּכ ִּ
לו ַמר ִּמ ֵדי ָשנָה ְביום זה ַק ִּדישְ ,ל ִּעילּוי נִּ ְש ָמתו של
שּובה ְש ֵל ָמה.
ַה ָּפ ִּריץ ש ֵמת ִּמתו ְך ְת ָ
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הצצו

הרב התפעל מאוד
מהאופן שבו לומדים ילדי השלוחים,
ומהפריסה הרחבה של השלוחים בעולם.
הוא נשא דברים על ראש השנה
ובירך את הילדים.

ילדי כיתה ז'
מתנסים בתקיעת שופר
במהלך לימוד הלכות ראש
השנה עם הרב גולדמיץ

כשילדי כיתה ב' איחלו לרב פרבר
שנה טובה ומתוקה,
הוא התרגש מאוד ואמר:
"כזו שנה טובה אני עוד לא זוכר,
שנה טובה מכל העולם"
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הצצו

מענדלה קסלמן
מכיתה ד'
זכה לעשות קידוש ה'
בדרך מיוחדת.

הילדים הגיעו נרגשים עם חולצות לבנות,
שמעו מפי המחנך על חשיבות לימוד התורה
וצפו בקליפ מיוחד בנושא.
בהמשך המסיבה ,נערכה בכיתה מכירה פומבית
על הזכות לקרוא את המשנה הראשונה במסכת.
הילדים הציעו סכומים גדולים של שורות תניא
ללימוד בעל פה ,עד שהתלמיד יוסי סטמבלר
קנה את הזכות הגדולה ב 52שורות תניא,
אותן התחייב ללמוד בעל פה.

בזמן שיעור גמרא היה צריך לצאת לנסיעה,
אך לא וויתר על הלימוד ,והשתתף בשיעור
מתוך הרכבת ,כשהוא מסביר לנוסעים
המתעניינים מהו לימוד תורה
בכיתות ד' – ה'
ומהו ה'חיידר נט'.

אנו לומדים בשיעורי חסידות
עם הרב מענדי ליברמן על תשרי
במחיצת הרבי .על מסירת הפ"נ ,מעמד
התקיעות ,כוס של ברכה ,ברכת הבנים ,ועוד.
השבוע זכינו לביקורים של אורחים מיוחדים,
אבות של תלמידים :הרב קסלמן והרב גרייזמאן ,שסיפרו לנו
על החוויות האישיות שלהם מחודש החגים אצל הרבי.
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