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פתח דבר
נודה לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו ליו נכבד ונעלה זה,
יו בואנו בברית הנישואי לאריכות ימי ושני טובות מאושרות .הננו
מקדמי בברכת מזל טוב את כל ידידנו ומכרינו שבאו לשמוח עמנו ביו
שמחת ליבנו.
בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר,

הא$ל הטוב ,הוא יתבר יבר אתכ
בגשמיות ורוחניות.

בתשורה זו" ,ללמוד וללמד" ,שהננו שמחי להגישה לכ לזכרו טוב ליו
כלולותינו ,באי דברי זיכרו על הרה"ח ר' שלמה זלמ ע"ה מנדלסו – אב
הכלה – בכינוס "השלושי " שערכו לכבודו תלמידיו מתקופתו בתור מלמד
בת"ת אהלי תורה שבשכונת כא "ציוה ה' את הברכה".
מתו הדברי ניכרת דמותו הקורנת ,הלבבית והמסורה של ר' שלמה זלמ
ע"ה ,ולא נותר לנו אלא "ללמוד" מה"מלמד" החסידי שהותיר חות עמוק
בליב של מאות תלמידיו ,מתו אהבת אמת ,חינו ללא פשרות ,ומסירות
אי ק .
בחרנו להתמקד מתו כל קורות חייו המלאי דווקא בתקופה קצרה זו ,בה
היה מלמד ,היות ו ִממֶ נה נית ללמוד על אישיותו המיוחדת שהקרינה
חסידיות ,אהבה ,מסירות ויושר ג כשניהל את היקב אותו יסד אביו ,ר' יונה
זאב ע"ה" ,שר המשקי " ,בהוראת הרבי נשיא דורנו.
החוברת יצאה לאור ביו

השנה לסב הכלה ר' יונה זאב ע"ה מנדלסו,

ובסופה מצו"ב צילו מכתבי שקיבלו אב הכלה ע"ה ותבדלחט"א א הכלה
מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,וכ מכתבי שקיבל סב הכלה ר' צבי הירש ע"ה
רובי מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ומכ"ק הרבי הריי"צ.

משה מרדכי וחיה מושקא גוטמ
יוס #יהודה וחנה טויבע גוטמ

רחל דבורה מנדלסו
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לקט זכרונות מכנס ה"שלושי "
לר' שלמה זלמ ע"ה מנדלסו


הרב יוס חיי רוזנפלד
מנהל גשמי של אוהלי תורה
אצלי ר' שלמה זלמ חקוק בתו הנשמה שלי .אני הייתי בבונגלו "כל טוב"
ואני ראיתי בפשטות אי הוא עבד .ג בתור מלמד פה ,הוא היה מלמד בחסד
עליו וכפי שר' מאיר היה מדייק בשמות – הוא היה כמו שמו  $שלמה זלמ:
שלמה – חכמת אד טוב פניו .אני א #פע לא ראיתי אותו ע פרצו #חמו .
הוא תמיד היה ע חיו על הפני  ,וכל מה שהוא עשה היה ע חריצות ומתו
אהבה.
זלמ – כמו שהרבי אומר "לזמ" – ב אד שחי ע הזמ .הוא היה ב אד
מירושלי וידוע שהמלמדי בירושלי היו אנשי קשי מאוד .המלמד
ה'רגיל' היה הול ע חגורה ומרבי לתלמידי ועושה לה עוד כל מיני
'סוגי של צרות' .אבל למרות שהוא גדל בירושלי  ,הוא היה ההפ לגמרי
מה .
אני יכול להעיד שהוא היה המלמד הכי מתקד שאני אי פע ראיתי! הרב
בוטמ אמר שבהספד או בשלושי אסור לאמר דברי שלא נכוני כי זה
גור צער לנשמה .אבל פה כל מה שאני אומר זה ע לב נקי ואני ככה מאמי,
כי ככה באמת הוא היה :ב אד משכמו ומעלה ,מעל הנורמה ,לא 'אחד
מכול ' ,אלא הוא היה ב אד מיוחד ,ב אד שנת את החיי שלו.
יש מלמדי שאחרי יו עבודה ה גמורי וסחוטי ורואי את ה'מרה
שחורה' על פניה  .אבל שלמה זלמ חי ע הילדי  ,והוא עבד ע הילדי .
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בדיוק כמו שלפעמי ציפור אוכלת ישר מהידיי של ,כ פה הילדי פשוט
'אכלו את הידיי שלו'.
ה רצו אחריו בכל מקו שהוא הל ,בשבילי של הטבע – שאני זוכר שהוא
עשה לה עמוק בתו היער ולמד ש אית – הילדי חיו את התורה.
אני טוע כ לכל המלמדי  :במקו שהמלמד יבוא ע עונשי והסתכלות
שלילית לילדי  ,א אתה בא ע הסתכלות חיובית ואהבה – "לית פולחנא
כפולחנא דרחימותא" – אז מה שאהבה יכולה להשיג אפילו פחד לא יכול.
בשביל אהבה עושי הכול! אתה הול הורג ,גונב ומשקר ,ואי סו #דברי
בשביל אהבה .הילדי האלו פשוט אהבו את המלמד הזה .ה היו קשורי
איתו כמו דבק .לא שהוא הל ה אחריו.
הנה מקרה שהייתי עד לו לפני  15שנה:
הייתי צרי להיות בא"י לצור מסוי  ,ושהיתי בבית שלו במש שבת.
החברותיות שלו ,האהבה שלו ואי שהוא אירח אותנו ,כאשר כמעט ולעצמו
לא היה לו" ,עס האט זי געמוצ'ט זיי גאנצע לעב".
כאשר הוא היה מלמד הוא מעול לא ביקש העלאה במשכורת )ואני צרי
לומר זאת לכל המורי ( הוא היה שמח במה שקיבל והוא שמח כל כ כי הוא
אהב את העבודה שלו .זה לא היה כמו א מישהו עובד ובגלל שהוא עובד
מקבל שכר .אצלו העבודה הייתה החיי שלו! זה היה הנשמה שלו! הוא עבד
מתו אהבה .ג א הייתי אומר שקשה למערכת לשל משכורת כעט ג
במקרי כאלו הוא עבד באותה השמחה והאהבה כי זה היה הוא!!
לפני כמה חודשי  ,כנראה לפני שבועות ,הוא הגיע לכא .כאשר ראיתי אותו,
אמרתי לו" :הרב מנדלסו ,לש מה הגעת? יש לכ איזו שמחה?" והוא ענה
שהוא נחת ביו שישי בבוקר וחוזר לא"י במוצאי שבת והוא הגיע כי הוא
חייב להיות אצל הרבי" וזה ס הכול בשביל  24שעות להיות ע הרבי – יהודי
בעל מסירות נפש – אחזור לביקור שלי בביתו.
הוא אמר לי" :הרב רוזנפלד אני רוצה לקחת אות לשכ " ,כאשר הגעתי אז
לאר המקו הראשו שביקרתי בו היה הכותל ,וש כמנהג הקבצני ניגש
אלי אחד מה וביקש נדבה ,כאשר הגשתי לו שטר של  $10הוא כבר חשב
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שאני לפחות רוטשילד הוא אמר לי" :אני מציע ל לשמור על עצמ פה ,כי
באותו זמ היה אחרי פיגוע דקירה של יהודי".
תמיד פחדתי ללכת ברגל לכותל ,אני זוכר פע שהלכתי ע רעייתי לכותל
ברגל ונתקענו בשוק הערבי בקרדו ואני כמעט 'הנשמה שלי נפלה' .ולא פחות
אומר לי הרב מנדלסו שהוא רוצה להביא אותי לשכ  ,כאשר באותה תקופה
בשכ לא היו יהודי בכלל.
היה לו הרבה אומ ע האוטו שלו שהיה יש יחסית הוא נסע לכל מקו ,
למחרת הוא אמר לי אנחנו חייבי לבקר את אבא שלו ואכ ביקרנו את אביו
שאירח אותנו לארוחת צהריי .
זה היה שלמה זלמ :יהודי שבור מהקב"ה באהבה לזולת עד כדי מסירות
נפש ,חבר של ממש ,אולי אחד ממיליו אפשר לפגוש יהודי כזה!
עליו אני אומר מכל הלב" :חבל על דאבדי "...וג

מוסי #ואומר ש"ולא

משתכחי" ,יש היו הרבה מלמדי טובי אבל כמו שהוא היה עוד לא
פגשנו ,כי הוא היה תמיד שמח והתלמידי היו מאוד מסורי וקשורי אליו.
אסיי בסיפור שהובא בגמרא ,וקשור לתארי של היו ט"ו בשבט:
מסופר על אד שהל במדבר והיה רעב וצמא והנה מצא איל שפירותיו
מתוקי  ,צילו נאה ואמת מי עוברת תחתיו .שמח האד מאוד ישב בצל
הע  ,אכל מפירותיו ,ושתה מימיו.
כאשר רצה ללכת אמר" :איל איל במה אברכ? הא אברכ שיהיו פירותי
מתוקי ? הרי ה כבר מתוקי ! שיהא ציל נאה? הרי הוא נאה! שתהא אמת
מי עוברת תחתי? הרי היא עוברת תחתי"!
"אלא יהי רצו ,שכל נטיעות שנוטעי ממ יהיו כמות"!
אני מאחל שהמורי ילמדו ממנו ויהיו כמותו .לפעמי אני אומר למורי ,
אחרי שהיה לה יו קשה במיוחד" :א היה ל יו כזה נורא ,זה בגלל.
אתה גרמת שהילדי יתנהגו כ"!
אצל הרב מנדלסו לא היה מושג של עונש .הוא עשה הכול מתו אהבה
וכאשר עובדי מאהבה זה ניכר ובולט.
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כשרואי פה את כל התלמידי והמלמדי שטרחו לבוא הערב רואי שהוא
חרוט עמוק בלב .
הוא היה "איש חי"! וכפי שהיה בחייו אד ע אומ  ,כ ג כעת הוא יל ע
אותו אומ להיכל המשיח ויצעק" :משיח אתה חייב להגיע תיכ #ומיד"!!!
יהי זכרו ברו.
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הרב צבי הירש לוסטיג
מנהל רוחני
כאשר ביקשו ממני במוצאי שבת לדבר ,עניתי שאינני מסוגל .זה עדיי מאוד
כואב .אבל הבוקר כאשר למדתי את שיעור החומש בחת"ת וכפי שהרבי אמר
תמיד "מע דאר #לעב מיט די צייט" אז עלה בדעתי לקשר ע פרשת היו ,
ובהקדמה קצרה:
ר' שלמה זלמ ב ר' יונה זאב הגיע איתי יחד לישיבה באלול תשל"ה .וכמו
שאמרו כא קוד  ,יש הרבה מורי מצויני ומוכשרי אבל נדיר למצוא כמו
שהוא היה.
ישנ שלושה סוגי מלמדי  :יש מורה שעושה את עבודתו ,יש מורה מסור
לתלמידי  ,ויש מורה שחי את התלמידי עד שזה חלק ממנו .זה לא שהוא
מסור לעבודתו אלא שזה פשוט חלק בלתי נפרד ממנו ,הוא זה העבודה
ועבודה זה הוא  $וכזה היה ר' שלמה זלמ:
הוא חי את זה ונש את זה  24שעות ביו  7 ,ימי בשבוע סביב לשעו12 ,
חודשי בשנה סביב ללוח .כל שבע השני הללו היו שבע שנות השובע .הוא
חי את החינו.
היו למדנו בחומש על יתרו שאמר למשה רבינו שא ימשי לשפוט את הע
כל היו עד הערב אז "נבול תיבול"  $הוא יתעיי #וזה בלתי אפשרי .לכ הוא
נת עצה" :ואתה תחזה מכל הע " – תבחר ל מכל הע אנשי שיש לה 4
מעלות" :אנשי חיל ,יראי אלוקי  ,אנשי אמת ,שונאי בצע" .ובפרשת דברי
מוסי #משה עוד  3מעלות" :חכמי  ,נבוני וידועי ".
הרמב" אומר ששופט צרי את כל שבע המעלות מלכתחילה ,א א לא
מוצאי אז אפשר אפילו א יש בו מעלה אחת ,כמו שרואי שמשה רבינו
בחר לבסו #באנשי חיל.
יש כמה פירושי למשמעות של כל שבע המעלות .יש את פירוש רש"י ,יש את
פירוש הרמב" ויש ג את הרמב" בהלכות סנהדרי פרק ב' .ובכול אפשר
לראות את ר' שלמה זלמ!
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"אנשי חיל"
הרמב" אומר :אנשי חיל  $הראויי להנהיג ע גדול .מנהיג שאנשי הולכי
אחריו .בקושי ראיתי מורה שכל כ הרבה תלמידי הולכי אחריו כמו הרב
מנדלסו .היה לו את הכישרו להיות מנהיג שלה  .התלמידי העריצו אותו,
כיבדו אותו והלכו אחריו לכל מקו  .הוא היה כריזמטי ,ואל תחשבו שהכול
היה באהבה .האמת היא שהוא היה מורה קשוח ,הוא היה מאוד קפד .אבל
כמו שאומרי היו 'אהבה נוקשה' ,הנוקשות היתה ע אהבה .התלמידי
הרגישו שכל מה שהוא עשה  $אפילו א זה לא היה כל כ נעי – זה נובע רק
מאהבה טהורה לתלמידי .
רש"י אומר :אנשי חיל  $עשירי שאינ צריכי להחני .#ה לא זקוקי לא#
אחד כי יש לה מספיק כס #משלה  .הרב מנדלסו לא היה חנפ .הוא לא
אמר דברי כדי להרגיע את השני .הוא אמר רק את מה שהוא באמת חשב
ובאמת האמי והרגיש ,ולא משנה א אתה מורה ,הורה ,מנהל או בעל הבית
שלו .הוא אמר את מה שהוא האמי שזו האמת .המושג חנפנות היה לגמרי זר
לו.
הרמב" אומר :אנשי חיל – גיבורי במצוות .זה אומר שלאיש חיל יש לב
אמי להציל עשוק מיד עושקו .זאת אומרת ,אד שיכול לקו ולהג על
מישהו מעוול ,מבושות או מלהיות קרב ,כמו שכתוב על משה רבינו – "ויקו
משה ויושיע" – כאשר ראה משה אי מתנהגי ע בנות יתרו הוא ק להג
עליה .כ היה הרב מנדלסו :כאשר ראה משהו לא בסדר הוא לא עשה כמו
שרובינו עושי ומתעלמי  ,הוא ק ותיק את הצרי תיקו ולא נת לזה
לקרות א זה לא היה נכו.
הרמב" אומר פירוש פשט ,שחיל זה זריז .א זה בחכמה או בגבורה תראה
אצלו עני הזריזות כמו שהזכרנו קוד  .הוא היה אד ע מר וא #פע לא
התעיי .#הוא תמיד היה מוכ לקו ולעשות ,אי אפשר לעיי #אותו .זה "אנשי
חיל".
"אנשי אמת"
רש"י אומר :אנשי אמת  $בעלי הבטחה .אנשי אמיני שאפשר לסמו
עליה  .מילה אצלו זה מילה .א הוא מבטיח  $הוא מקיי  .אנשי אמת זה
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לא אחד בפה ואחד בלב ,אומר דבר אחד וחושב בלב דבר אחר ...הרב מנדלסו
היה איש אמת .את מה שהוא אמר הוא התכוו ואת מה שהוא התכוו אמר.
אחד בפה ובלב.
אבל דבר אחד הוא הסתיר מאיתנו ...הוא הקרי שמחה ,הקרי חיות ,א
הוא החביא מאיתנו את הצרות והקשיי שלו – ואת ה'מוצ'יניש' שהיה לו.
הוא הקרי שמחת חיי וזה היה מדבק .כמו שאמר הרב בוטמ ,לכל אלו
שהיו בנוכחותו ,לתלמידיו או ידידיו ,הוא הקרי חיות לכול .
"שונאי בצע"
הרב רוזנפלד הזכיר שהוא א #פע לא דרש העלאת שכר .באות ימי הוא
לימד כיתות ה'$ו' וה סיימו ללמוד בשעה  .4כיתות ז'$ח' סיימו ללמוד בשעה
 5:30ההבדל בשכר הוא  $20בלבד עבור כל ה  7.5שעות נוספות בשבוע .והרב
מנדלסו אמר שלמרות שהוא מלמד כיתות ה'$ו' חבל שה ילכו מוקד
ויבזבזו את הערב .ואפילו שבשכר התוספת היא  $20בלבד .הוא החדיר את
זה שעכשיו מאות תלמידי יבואו ללמוד עוד שעה וחצי ביו  ,וא #פע לא
ביקש יותר מהעשרי דולר תוספת ואפילו שזה בעד  7.5שעות עבודה נוספות.
אני לא יודע א הוא שנא כס ,#אבל כס #לא שיחק אצלו .הוא עשה את זה כי
העני דרש את זה .ילדי צריכי ללמוד תורה ,מה זה משנה א שילמו או
לא – זה שונא בצע.
"חכמי"
רש"י אומר שחכמי זה כיסופי  .לא יודע א הרבה אנשי יודעי מה
הפירוש כיסופי  ,אבל השפתי חיי אומר שכיסופי זה מלשו "נכסו#
נכספתי" – אנשי רוצי ללכת אחרי מנהיגות  .איפה רואי ש 22$שנה
אחרי שהוא עזב את ההוראה יש לכ כזה עול של תלמידי שעדיי חושבי
עליו ומדברי עליו ,שאכפת לה ממנו ומוכני אחרי  22שנה לבוא להשתת#
בערב לזכרו? אני לא זכיתי לראות דבר כזה!
"נבוני"
ידוע לכול ההבדל בי חכמה ובינה ,חכמי ונבוני  :לחכ יש רעיו ,והנבו
מפתח את העני והול ומרחיב את זה הלאה .כ היה הרב מנדלסו .לא סיפק
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אותו כל יו לדעת שהיו אני עושה את זה ומחר את זה וכו' .אצלו כל יו
היו לו חידושי חדשי ורעיונות חדשי  .הוא הכניס חיות חדשה בישיבה ,כל
יו הוא בא ע רעיו חדש וחוויה מעניינת .לדוגמא :בימי הה התלמידי
התפללו מנחה כל כיתה בכיתת והרב מנדלסו אמר "בואו ונעשה תפילה
בציבור" – אז הוא ארג את זה .תמיד היו לו רעיונות חדשי
חדשי שהוא פיתח.

ושינויי

"ידועי"
רש"י אומר" :ידועי לשבטיכ "  $משה רבינו היה צרי לבחור את השופטי
אבל הוא לא הכיר את כול  .כאשר מגיע מישהו ע טלית על הראש הוא
נראה צדיק ,אבל משה לא ידע מיהו ומה הוא באמת עושה בביתו בזמנו
הפנוי .אבל "ידועי לשבטיכ " – אמר משה לבנ"י :את מכירי אותו.
את יודעי במה הוא מתעסק .אז את תגידו לי א הוא ראוי להיות דיי.
הרב מנדלסו היה "ידוע לשבטיכ " .לא היה לו זמ משלו ולעצמו .כמו
שהזכרנו קוד  .מ 7:30$בבוקר ועד  12בלילה .י"ב חדשי השנה ,כול ידעו
בדיוק מי האד הזה ,מהו המוטו שלו בחיי  ,מה העקרונות שלו ומה הוא
מסמל.
הרמב" אומר" :ידועי " – אהובי על כול  ,שרוח הבריות נוחה הימנו ,וזה
היה ר' שלמה זלמ ב ר' יונה זאב.
הרמב" אומר" :ידועי " – מעלת ידועה .כול ידעו את החסד שלו ,הגדלות
שלו ,טוב הלב ,המסירות ,וההתמסרות לשליחותו בעוה"ז.
יהי זכרו ברו ושיהיה א טוב וחסד למשפחתו ותלמידיו ,לחיי
וטובי  ,אני בטוח שלא נשכח אותו לעול .
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נפתלי ברקובי
תלמיד
אני אנסה לשחזר  22שנה בזכרונות ולחיות מחדש את מה שהרב מנדלסו
עשה עבורנו .קוד כל אנחנו צריכי להודות להורי שנסעו איתנו ל'כל טוב
בונגלו קאלאני'.
אז זה לא היה כמו היו  ,שלכל אחד יש את הבית היפה שלו ע סט של של
כל תכולת הבית שבתוכו :כלי מיטה ,כלי  ,סירי וכו' .אז היו באי
וסוחבי הכול הלו ושוב כל שנה .כל הכלי והשמיכות ,כריות ,מעילי ,
סירי וכו' .לא היו רכבי מפוארי כמו היו  .אז היו רכבי פשוטי  ,כאלו
כחולי קטני  ,והגברי נסעו לש כמה פעמי לפני התארי כדי להביא
ציוד ,לנקות ולסדר את הדירה הקטנה ,והכול הכול כדי שנוכל לנשו אויר
צח ולהרגיש את החופש .לנסוע באופניי בלי פחד שכושי
אותנו מהאופניי  ,יירקו עלינו ויצעקו "יהודי מלוכל".

יבואו ויפילו

על הנופש בבונגלו קאלאני אמר הרב מנדלסו שזהו מעי עוה"ב – טיפ טיפה
מהרגש שיהיה בגאולה העתידה .הנסיעה לבונגלו – פירושו ,זה לא האדמה
והשטח שעושה את הבונגלו זה האנשי והאווירה .הרב מנדלסו היה חוט
השדרה שגר לאווירה המיוחדת הזו והוא גר שזה באמת יהיה 'כל טוב' –
כשמו ,וכ היה.
כמו שהרב לוסטיג אמר ,כל יו היה לו פטנט חדש .הוא לא אהב שלומדי
כל היו במקו סגור ,בבית כנסת או במבנה אחר שלומדי בישיבה במש
השנה .בזמנו לא היו טלפוני סלולריי  .היה טלפו אחד במשרד הראשי וא
חיפשו מישהו בטלפו היו מכריזי ברמקול שלמשפחת כ וכ יש טלפו
והוא היה ר למשרד לקבל את השיחה .ג לבנות הייתה קייטנה וג ש
השתמשו ברמקול לכל מיני הכרזות.
הרמקול היה מאוד פעיל במהל היו וזה מאוד הפריע לרב מנדלסו מדאגה
שיפריע לנו בלימודי  .כמוב שאז ג לא היה מיזוג אוויר בהרי בימי
האלו ,ולשבת כל היו בתו בית הכנסת סגור וחנוק מחו ע הרבה רעש
מהכביש הרועש ...זה לא היה נראה לו .וכמו שהוא אמר" :די גאנצע מעשה
געפעט מיר נישט".
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אנו כחסידי תמיד שמענו סיפורי אי הבעש"ט היה לומד ביער ,ש יש
שקט ושלווה ולנו לא תהיה הזכות להרגיש את זה? אז כמו הבעש"ט ,הרב
מנדלסו ותלמידיו נכנסו ליער וזה היה פשוט מדהי  .נו #מרהיב ,עצי בריח
אורני  ,מסילות ושבילי יפי .
או שקבל מוכשר ביותר עשה את זה או שה' עשה את המקו הנפלא הזה
בעצמו ...כי ידע שיו אחד יבוא מלמד כמו הרב מנדלסו ויערי את נפלאות
הבורא ויצא אל הטבע המדהי ע התלמידי שלו .הרב מנדלסו ניצל את
המקו ל"מה רבו מעשי ה'" .הוא עשה את כל זה בזמ הפנוי שלו ,זמ
שהיה יכול לבלות ע משפחתו או ע עצמו בשקט.
היו לו רעיונות מדהימי  :הוא קנה מסור והעסיק אותנו ,הבני  ,בחיתו
עצי  .פינינו מקו כדי שנוכל לנסוע ש באופניי  .הוא קנה לנו אוהל והביא
את כל הכסאות והשולחנות לש כדי שנשב ש ונלמד.
בהתחלה פחדנו להיכנס ליער ,אז הוא התקי את האוהל בקצה היער .אבל
במש הזמ שהוא ראה שקיבלנו את הטע של היער ואנחנו נהני בלי לפחד,
הוא 'השתכלל' ועשה משהו עוד יותר גדול.
כפי שידוע הוא א #פע לא נח  $היו לו תמיד רעיונות חדשי  .התקדמנו עוד
יותר עמוק ליער וכ לא הייתה לנו שו הפרעה ללימודי שלנו .לא שמענו
את הרמקול ולא את הילדי  .היה לנו אוויר צח וכבר לא היינו זקוקי
למזג ,שו דבר לא הפריע לנו.
רק שמענו את הציפורי מצייצות והיה את הקול של תינוקות של בית רב
לומדי תורה .כמו שהזכירו את מסירותו לאווירת הלימוד עבורנו היתה רבה
יותר מעל כל גבול שאנו מוצאי היו אפילו אצל המורי הכי טובי שלנו.
אחרי הלימוד ביער הוא הכי לנו פעילות כמו בכל מחנה קי  :הוא ארג לנו
ספורט ,כדורגל וכו' .הרב מנדלסו לקח אותנו לבריכה ולא רק לקח אותנו,
אותי הוא לימד אישית אי לשחות  $ע כל הפטנטי  ,מה לעשות א תהיה
לי התכווצות שריר ואי לדווש במי )בעמידה( ע יד אחת ,הפו וכו'.
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הוא עודד אותנו לעבור את המבח להיכנס למי עמוקי  .הוא דאג שכל אחד
ואחד ידע אי לשחות ,כמו שכתוב שצרי אד ללמד את בנו לשחות .אנחנו
היינו כמו הילדי שלו...
היו לנו משחקי מענייני כמו לתפוס את הדגל – שיש  2קבוצות שכל אחת
צריכה לתפוס את הדגל של הקבוצה השנייה ע סיסמאות ושבויי וכו' .וכדי
שזה יהיה יותר כי #הוא עשה את היער חלק ממגרש המשחקי שלנו כדי
שנוכל ג להתחבאות ש .
אח"כ נודע לי שבשו קייטנה לא היה דבר כזה .מאוחר יותר אפילו נסעתי
לג$ישראל ניו$יארק ,ג$ישראל מונטריאול ,מחנה קי בכל מידי מקומות
ושו דבר אפילו לא התקרב לרמה כזו .הכול היה אצלו בשביל הלימוד .הוא
א #פע לא נת עונשי אלא נת לנו שכר בשביל הלימוד והעניק לנו הרבה
כי #ואהבה.
נחזור שוב ליער .לא היה מזג ולפעמי כאשר היה יו ח מאוד ושרבי לא
היו לנו הכוחות ללמוד אז הוא החליט לבנות לנו משחקי ביער .הוא בנה לנו
גשרי שמתחברי בי העצי ותפר רשתות מתחת כדי שא #אחד לא ייפול.
בסו #היער הוא עשה לנו מגלשה גדולה מפלסטיק )אולי הוא אפילו קיבל את
החומר כתרומה מדייטש פלסטיק( וזה היה מגלשה מראש ההר עד למטה.
היינו מאד עסוקי והיה לנו כי #חיי ! והכל בגלל שלמדנו טוב .הוא ג הבי
אותנו ,ולמשל היות שהיינו בתו היער לפעמי היינו רואי אייל וזה מאוד
עניי אותנו ,הוא א #פע לא אמר לנו להפסיק להסתכל ושצריכי להמשי
ללמוד.
הוא הבי אותנו ונת לנו להביט ולהשביע את הסקרנות שלנו ורק אח"כ היינו
חוזרי ללימודי  .כאשר ראה שאנחנו קצת עייפי ואי לנו כוח ללמוד אז
הוא עצר את הלימוד ויצא איתנו לריצה ביער ,כי הוא טע שהד זור טוב
אז יהיה לנו כבר כוח לשבת וללמוד שוב.
היו ב"כל טוב" התחיל ע הרמקול של הרב מנדלסו" :בוקר טוב ילדי !
וועגט זי אוי #לעבודת הבורא )תתעוררו לעבודת הבורא("!
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הוא עודד את הילדי לנסוע ע האופניי בשביל העפר למקווה ,ואח"כ
להתפלל בחיות ובשירה .אחרי זה רצנו הביתה לאכול וחזרנו בכי #ובקוצר
רוח ללמוד .לא היו צריכי לשכנע אותנו ללכת ללמוד .אפילו לא לקחנו
שעוני כדי לראות מתי כבר יגמרו הלימודי  .רצנו בשמחה לעוד יו של
כי...#
הרב מנדלסו ג הכי לתושבי המקו ערוב ביער וזה היה ג לטובתנו .הרי
כבר אהבנו לטייל ביער ולפעמי טעינו בדר והתבלבלנו בדר חזור אז הוא
הכי מהפלסטיק את הערוב ומי שנאבד היה רק צרי לחפש את הפלסטיק
וזה הוביל אותו בחזרה.
בשבתות היה נחמד לטייל מסביב לבתי  ,אבל זה בכלל לא היה כמו לטייל
ביער ,ש הטיול היה הרבה יותר נחמד .הרבה פעמי הייתי רואה הורי
מטיילי ביער וג ראיתי חסידי מבוגרי לוקחי מאמר חסידות ויושבי
בפינה ביער ולומדי .
הוא עשה עבורנו את מה שהבעש"ט לימד אותנו  $לשלב טבע ולימוד .פע
ישבנו ולמדנו ושמענו רעש ולא ראינו שו אייל ושו חיה אחרת .להפתעתנו
ראינו ילד קט בער ב  $ 3מוטי מנדלסו  $שהגיע לבדו ליער .אביו התרגש
אבל הוא אמר לו בסבלנות לחזור הביתה .הילד חזר לבד אבל הרב מנדלסו
שלח ילד לעקוב אחריו לראות שהוא אמנ הגיע בשלו .
היה לנו לפחות פע בשבוע 'אש$לילה' .היינו עושי מדורה גדולה והוא היה
מספר לנו על פרשת השבוע .הוא ארג לנו שיחה לילית ובאמת הוא נת לנו
את הכי כי #שיכול להיות.
כמה שני טובות אחרי זה נסעתי לא"י והלכתי לפגוש את הרב מנדלסו.
בתחילה הלכתי לעיר העתיקה בשבת לבית הכנסת צמח צדק ,ש פגשתי
חברה שאמרו לי שה אוכלי אצל הרב מנדלסו )האבא( .קפצתי על
ההזדמנות להכיר את הוריו ולהודות לה על הב הנפלא שה גידלו ,ואולי
ג ללמוד דבר או שניי מהאווירה ש .
 35$40איש .חלק מוכרי
כאשר הגענו לבית ראיתי בית מלא אורחי  ,בער 40
ורוב זרי – אנשי שחלק לא ראו שולח שבת בחיי שלה – וג היו
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ש בחורי  .אבא של הרב מנדלסו דיבר אית על פרשת שבוע ועל היהדות,
קצת באידיש וקצת בעברית ואנחנו תרגמנו לאנגלית.
ר' יונה ממש ביקש שאני אשאר אבל הייתי כבר מוזמ למשפחה אחרת,
משפחה שמתארחת אצלנו בחגי חודש תשרי ,עכשיו התארחתי אצל  .אבל
הוא ממש ביקש ,אז הבטחתי לו שבעז"ה בשבת הבאה אתארח אצל  .וג
בשבת הבאה הבית היה מלא אורחי שלחלק זו הפע הראשונה שה
רואי שולח שבת .אז הבנתי באיזה בית גדל הרב מנדלסו ,ב של משפחה
נפלאה זו.
עכשיו אני כבר ידעתי איזה בית כנסת הוא מתפלל אבל עדיי לא ידעתי איפה
הוא גר .נכנסתי לבית הכנסת וחשבת לעצמי מי יודע א הוא בכלל יזכור
אותי? אני זכרתי אותו היטב אבל אני אז הייתי ילד ב  11כאשר הוא לימד
אותי ,וכעת אני בחור כב .20
אבל לתדהמתי ,כאשר התקרבתי ע אחי ,הוא הצביע עלינו ואמר" :יוסי!
נפתלי!" כל אחד בשמו המדויק! קיבלתי ברכת 'ברוכי הבאי ' כ"כ חמה
ממש כמו שההורי היו מקבלי את בניה בשוב מקי ארו מאוד בג$
ישראל מונטריאול באמצע רחוב פרזידנט וקינגסטו...
פע באחד הטיולי

של "כל טוב" שהלכנו לרולר ,קרה אירוע טרגי .הרב

מנדלסו נפל ושבר את רגלו בצורה מאוד קשה והוא היה צרי לעבור ניתוח.
בזמ שהוא נעדר " $כל טוב" לא היה אותו דבר .זה כבר לא היה אותו כי,#
הוא השאיר לנו חלל ריק וזה היה מאד מורגש.
כאשר הוא חזר לבונגלו קאלאני הוא בחר שלא לקצר את דרכו הביתה ,אלא
דר הכניסה הראשית שהיתה ליד המשרדי  .כאשר ביתו היה בקצה השני
של הקאלאני .אני לא זוכר הא הכריזו ברמקול שהוא חזר אבל כול מיד
שמעו שהרב מנדלסו חזר .המשרד היה בראש ההר והיו צריכי לנסוע למטה
לחנייה .כל הילדי וההורי יצאו לקבל את פניו של האיש שאהבו כל כ.
אני חשבתי שהוא היה מיוחד עבורי ,בגלל שהוא היה קורא לי הצידה ,מדבר
איתי ,ונות לי יחס אישי וכו' ,אבל במעמד הזה הבנתי שלא רק לי הוא נת
יחס אישי .כול קיבלו ממנו יחס מיוחד וח .
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כאשר הרב מנדלסו סו #סו #הגיע וכול אחריו ,היו המו ילדי ואנשי ,
כאשר הוא יצא מהרכב הוא הסתובב לעברנו ואמר שיש לו כאבי חזקי
מאוד אבל שזה יהיה כפרה שלא #אחד כבר לא יהיה עוד כאב .ואז הוא
הסתובב אלינו ואמר שה'ברוכי הבאי ' שעשינו לו נת לו להרגיש טוב יותר
בשבועיי ...
ג עכשיו ,אנחנו במצב טראגי שהרב מנדלסו עזב אותנו .אני בטוח שהוא
יחזור ואני מצפה לזמ שנוכל כולנו לרו לקבל את פניו כמו שעשינו אז.
אחד הדברי שהרב מנדלסו לימד אותנו כל שנה היה ההלכות של בני בית
המקדש ,והוא אמר שכאשר משיח יבוא הידע של הקב"ה יצו #על כל העול
כמי לי מכסי .
אני מקווה ומחכה שבקרוב ממש הוא יבוא יסביר וידגי לנו את כל מה
שהוא לימד אותנו במהרה בימינו ,אמ!
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חיי פוגלמ
תלמיד
לפעמי קוראי דברי במהל החיי של ב אד  ,אפילו דברי קטני אבל
 15$18שנה נסעתי לג ישראל
15
הוא זוכר אות לעולמי  .אני זוכר שלפני כ$
מונטריאול ,בתור מרכז .לפני שנסעתי פגש אותי אחד ההורי ברחוב
קינגסטו ושאל אותי" :אתה חיי פוגלמ? אתה נוסע לקעמפ"? וממשי:
"הב שלי נוסע השנה לקעמפ ,תעשה לי טובה ,ת לו הרגשה שהוא חשוב"!
אחרי שנפרדנו חשבתי על זה ,שבעצ א נותני לילד הרגשה שהוא חשוב
אז פשוט יהיה לו קי נפלא ,ככל שאני חושב על זה יותר אני מרגיש כמה
בעצ המשפט החשוב הזה "ת לו הרגשה שהוא חשוב" מאוד מאוד חשוב,
וזה בעצ המפתח לחינו :לתת לילד את ההרגשה שהוא חשוב!
אני לא הייתי בבונגלו ע הרב מנדלסו ,אבל בתשל"ז אני הייתי התלמיד שלו
והכישרו שלו והמתנה המיוחדת שלו היה שלכל ילד בכיתה הוא נת את
ההרגשה שהוא חשוב! חבר אחד אמר לי שלא ידוע לו אפילו על ילד אחד
שלמד אצלו בכיתה ולא אהב אותו בצורה מיוחדת .אני זוכר שהוא קנה
סמובר ,קפה ,תה וקקאו .ואמר שא במהל השיעור ילד מרגיש צמא מותר
לו לקו לשתות משהו ואחרי זה לחזור לשבת ,אבל כמוב לא להגזי  .בעצ
היינו מאוד חשובי !
אני זוכר שהוא היה המורה הראשו ואנחנו הכיתה הראשונה ,נראה לי שלא
רק באוהלי תורה אלא בכל ניו יורק של לפני  28שנה ,שקנו מזג לכיתה .לא
היה לי מזג אפילו בחדר שלי בבית .כמו רוב הילדי היה רק מזג אחד
במטבח או בסלו בלבד .אבל הוא הרגיש בשביל החודש וחצי של סו #אייר
וסיו שאז ח מדי בשביל ללמוד ,הוא הל ואס #מכל הורה ) $ 10אני בטוח
שכל הכיתה זוכרת את זה( וקנה מזה מזג יש.
זו היתה שמחה גדולה .הוא סחב את המזג לכיתה ,התקי אותו לבד ואז הוא
ש מנעול על דלת הכיתה שלא כל אחד יוכל להיכנס לכיתה כי אנחנו היינו
אנשי מאוד חשובי ומיוחדי  .לנו היתה כיתה מאוד חשובה ומיוחדת.
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אח"כ הוא הל וקנה שולח טניס ,שבהפסקות נוכל להיות בחדר ממוזג
לשתות קפה ,לשחק טניס וכל מיני דברי מענייני שהוא הכי עבורנו .אני
זוכר שבימי שישי ,הוא עשה משהו שאני אישית תמיד אהיה אסיר תודה לו
על כ :הוא התחיל סדר ניגוני  ,והיה מלמד אותנו ניגוני  ,כשבכל שבוע
לימד ניגו חדש .לדוגמא :לימד אותנו את המילי של 'ניע זשוריצי חלאפצ'י'
שאני עד היו יודע אות בזכותו.
סיפור אישי שאני זוכר ממנו ,היה כאשר פורי אחד הבאתי לו משלוח מנות.
אני הייתי ילד קט אולי ב  9או  10והוא הושיב אותי והכריח אותי לומר
לחיי על משקה .אפילו היו  ,עשרות שני אחרי ,אני עדיי יכול לזכור היכ
ישבתי ואי שהוא מכריח אותי לומר לחיי  .הוא לא היה מוכ לקבל סירוב
כתשובה.
יו אחד ,בכיתה למדנו חומש ע רש"י .הוא אמר שהרש"י הזה הוא מאוד
מסוב ,ולא נלמד אותו בכיתה ,כי הוא מידי קשה ,אבל תלמיד שי ַלמד אותי
את הרש"י הזה מחר בכיתה  $יקבל פרס" .אני חזרתי הביתה אמרתי לאבי:
אני חייב לדעת את הרש"י הזה ,פשוט אי דר אחרת" .ובאמת זה לא היה
קל ,רש"י ש שאל שאלה בדקדוק ואבא שלי התקשר אפילו לרב שוסטרמ
ע"ה שהיה הבעל קורא וג היה בעל $דקדוק ,ולאבי היו כמה שאלות שלא
הבי .אני זוכר רק את אחת השאלות שרש"י שואל :שבסו #פסוק צרי
להיות מנוקד בקמ ולא בפתח ,ולא הבנו מה ההבדל למה זה צרי להיות כ,
הרב שוסטרמ הסביר לאבי שאלו ה הכללי של הדקדוק ולכ זה כ.
למחרת כבר לא היתה לי סבלנות עד שאגיע לכיתה ,ובהתלהבות אמרתי לרב
מנדלסו שאני יודע את הרש"י .הסברתי לו ואחר כ הוא ביקש שא ַלמד ג
את הכיתה את הרש"י ואחרי זה הוא נת לי ספר " $אררעסט או באפריינט"
)ספר על אדמו"ר הזק( כפרס.
אני עדיי זוכר את ש הספר ויש לי אותו עד היו  ,כל יו חמישי בלילה
מתארגני חבורה מהכיתה שלנו לומדי ביחד שיחה ויש ג חברה שגרי
רחוק ומשתתפי דר הטלפו בלימוד.
חבר אחד סיפר שפע בקנטרי הוא לקח אב וזרק אותה בכל הכוח על הרב
מנדלסו )הוא היה מאוד אנרגטי( והפגיעה היתה חזקה מאוד עד כדי כ שהיו
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צריכי לבצע תפירות במקו הפגיעה .הילד היה בטוח שהרב יחזור ו'יטפל'
בו ,ומי יודע מה הוא יעשה לו .אבל הוא ממשי ומספר" :היית מאמי שהרב
מנדלסו פשוט ניגש אלי אחר כ ,התיישב לידי ופשוט דיבר איתי?" לא
יאומ!  28שני אחרי המקרה עדיי הילד זוכר כאילו קרה היו !! הוא פשוט
דיבר איתו כמו ב אד ! לעול הוא לא ישכח את זה.
היה לרב מנדלסו ציפיות גבוהות מאיתנו וזה קשור לפרשת השבוע ,אחרי
שבני ישראל שמעו את  2הדברות הראשונות מהקב"ה ה לא יכלו יותר
ואמרו למשה :אתה תשמע את השאר מהקב"ה ותעביר אות לנו .הרבי
שואל בשיחה :הא היהודי יכלו לשאת את זה או לא? וא ה לא
מסוגלי \ אי חשב משה שה כ מסוגלי ? בעוד באמת אחר כ ה
מתלונני שזה בלתי אפשרי? משה רבינו בעצ לא היה מרוצה מזה והוא
אמר לבני ישראל "החלשת אותי ,היית יכולי ללמוד תורה ישר מהקב"ה
עכשיו את צריכי ללמוד דרכי".
הרבי עונה שהאמת היא ,שבדרגה של משה רבינו הוא הרי את בני ישראל.
כאשר הוא לימד תורה את ע ישראל הוא הרי אות לדרגה שלו ,כ בעצ
באותה עת ה באמת יכלו ללמוד תורה ישר מהקב"ה .וזה מה שהרב
מנדלסו עשה .הוא הרי את התלמידי .
כאשר הייתי בכיתה ו' ,נראה לי שהייתי הול למקוה כל בוקר! ואני זוכר
שהיתה תקופה בה לא הייתי נכנס לחדר כאשר היתה בו טלוויזיה ,לא לחנות
ולא שו מקו אחר ,ופע לא הייתה לי בררה והייתי חייב להיכנס לחדר
שהיתה בו טלוויזיה אז הלכתי ע העיניי עצומות! זאת היתה החיות
והאהבה שהוא החדיר לנו!
הגמרא מספרת במסכת מועד קט ,שהיה לרבי עקיבא ב שנפטר בגיל צעיר
מאוד ורבי עקיבא היה מאוד שבור מזה ,אי יכול להיות שהילד נפטר צעיר
כל כ? חייב להיות שזה בגלל שהוא עשה עבירה חמורה מאוד! במש השבעה
הגיעו כל כ הרבה אנשי שסיפרו סיפורי מדהימי על הב שלו והוא ראה
שבזכותו אנשי הוסיפו בלימוד תורה...
וכ אותו דבר ,כאשר ראיתי את אתר האינטרנט שפתחו לע"נ הרב מנדלסו
ללימוד משניות ,ורואי אי שכל התלמידי לקחו על עצמ ללמוד
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מסכתות .יש ש את כל התלמידי משבע השני שהוא לימד פה וכול
לקחו על עצמ ללמוד מסכתות לע"נ .תלמידי שכבר שכחתי כמעט שה
קיימי בעול  ,וכול לומדי בזכותו ,חושבי עליו ומעלי זכרונות ,וכול
מתגעגעי וע הערצה .זה חייב להיות שהוא קיי את שליחותו וזה בולט
דר הרוש האי$סופי שהוא השאיר עלינו.
אני חושב שעליו אפשר לומר את מה שכתוב" :המלמד את ב חברו תורה
כאילו ילדו" .אי ספק שבשבילנו הוא היה כמו אבא ,ואנחנו היינו כמו
הילדי שלו .רבי יהודה הנשיא אמר" :לבני אני צרי".
עכשיו זה הזמ בו אנו יכולי להחזיר לו יותר מכל מה שהוא נת לנו ,על ידי
לימוד לזכותו ,לפעול ולעשות כל שביכולתנו לעזור למשפחתו ,וה' יעזור שנדע
רק שמחות ובקרוב ממש ניפגש ע משיח צדקנו ,אמ ואמ!
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תמונות
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הרה"ח ר' שלמה זלמ ע"ה מנדלסו  $אב הכלה
ע תלמידיו בעת שהותו כמלמד באהלי תורה

הרה"ח ר' שלמה זלמ ע"ה מנדלסו  $אב הכלה
בחלוקת דולרי אצל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
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הרה"ח צבי הירש ע"ה רובי  $סב הכלה
בחלוקת דולרי אצל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

הרה"ח ר' יונה זאב ע"ה מנדלסו  $סב הכלה
בחלוקת דולרי אצל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
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מכתבי
קודש
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אל אב הכלה
בנושא יציאה מארה"ק
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מכתב אישי מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אל אב הכלה
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אל אב הכלה
על הולדת בנו בכורו נחמ שיחי'
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אל אב הכלה
על החאלקה של בנו בכורו נחמ שיחי'
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אל א הכלה
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מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ אל סב הכלה
הרב צבי הירש רובי ע"ה בתור תלמיד
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אל סב הכלה
הרב צבי הירש רובי ע"ה
ברכה לחתונתו
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אל סב הכלה
הרב צבי הירש ע"ה רובי
להולדת בתו  $א הכלה
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מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אל סב הכלה
הרב צבי הירש ע"ה רובי
ברכה לשנה החדשה
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