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דבר מלכות
משיחות ע"ד "האדרת והאמונה"
המהפכה בצרפת

"המהפכה בצרפת נגד היצר הרע"
זה לעשות המהפכה בצרפת נגד היצר הרע "אז סון עס פאסיבל" [=הכי מהר
שאפשר] בשמחה ובטוב לבב".
(שיחת הרבי בצרפתית שבת בראשית תשל"ד בקשר לניגון המרסלייז)

"בניגון זה של מארש  -ניצחון ילכו כנגד משיח צדקנו"
מבואר במכתב כ״ק אדמו״ר האמצעי מה שאדמו"ר הזקן לא הסכים (והי' בתכמ
לית השלילה) לשיטת נפוליון שהגם שיהי' בגשמיות טוב אבל לא ברוחניות ,ואצל
הצאר יהי' טוב ברוחניות אבל לא בגשמיות .ואח״כ הביאו את הניגון לפני אדמו"ר
הזקן ,ומאז נתקבל ,ועד שהניגון נקרא על שם המנגד 'נפוליון מארש' ,שניגון זה נתמ
ברר בקדושה ,וסיפור זה סופר לנו ,ולכאורה אנשים כערכינו מה זה נוגע ליקח ניגון
ולהפכו לקדושה? אלא ע״ד המבואר במאמרים על מה שכתוב "פתח אליהו" "פתח
רבי שמעון" ,שהם פתחו את הדרך ובמסילתם ילכו כל ההולכים באורחותם אלא
שהם סללו את הדרך ולהולכים אחריהם כבר קל יותר.

ועד״ז גם באדמו"ר הזקן שפתח הדרך ,וזה נוגע לפועל .וע״ד המסופר בקשר
לבית יוסף שהתיגע על איזה ענין והי' קשה לו מאד עד שמצא הפתרון ואח״כ
בא לבית המדרש ומצא איש פשוט שלומד כך לכתחילה ,והי' מצטער על זה
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עד מאד איך שאצלו בא הענין בקשיים מרובים וכאן יש אדם פשוט שלומד
לכתחילה באופן כזה וללא שום קושיות ,וגילו לו שזהו מפני שהוא כבר הוריד
את הסברא לעולם וממילא יכול כל אחד "כאפן זיך אויף דעם" ,מאחר שכבר
נמצאת בעולם ,וזהו גם המסופר (בשם) הרב המגיד (מובא במאה שערים)
שכשהי' דבר במחשבתו הי' אומר זאת בדיבור ,לפי שרצה להמשיך זאת בעומ
לם ,וזה נוגע לפועל שכיון שהענין ישנו כבר הרי זה יותר קל.
וזהו הענין דצרפת ,שאינם עושים מלאכה במסירות נפש ,ואם צריכים לעשות
מלאכה הרי זה עבודת פרך( ,פרך  -הכוונה למלאכה שאינה רגילה) והם עושים זאת
מכיון שרוצים להגיע לדבר השני וכו' ,ובמילא נבחר ניגון השייך להם שזהו כשהי'
נפוליון מלך וגם אח״כ שזה שייך אז ,וניגנו ...ויבחרו ניגון  -שיהי' קל לזיכרון עם
אותיות א״ב ,מועט המחזיק את המרובה (וינגנו אותו בצרפת ,ואותם שמדברים עם
אנשי צרפת שזה שייך להם ...ואין הכוונה שהיושבים בברוקלין ילמדו הניגון למי
ששייך לזה ,כי אם מי ששייכים לזה) ,ויפעלו 'ופרצת' ,ובניגון זה של מארש  -ניצחון
ילכו כנגד משיח צדקנו.
(ש"פ בראשית תשל"ד)

"כל השבחים וואס מ׳רעכנט אויס לחי עולמים זאלן זיי דאס זען בעיני בשר
למטה מעשרה טפחים"
ווי לאחרונה ,די וואס זיינען אנגעקומען ,כן ירבו ,ערב סוכות ממש ,היינט
ביינאכט.
איז אט די קבוצה וואס איז אנגעקומען פון צרפת זאלן זיי זינגען אלע צוזאמען
"האדרת והאמונה" ,און דער עולם וועט זיי מסתמא צו העלפן.
און דאס זאל זיין בקרוב ממש ,כל השבחים וואס מ׳רעכנט אויס לחי עולמים זאלן
זיי דאס זען בעיני בשר למטה מעשרה טפחים ומתוך שמחה וטוב לבב.
(י"ג תשרי תשל"ו)
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"כאשר מגיעה קבוצה ממדינת צרפת – נהוג לאחרונה ,שמנגנים (לכל הפ־
חות פ"א) את הניגון שלהם"
כאן המקום להזכיר ענין נוסף ,אשר ,בעצם הרי זהו מתפקידו של "וועד המסדר",
אמנם עד שיקבע כראוי "וועד המסדר" ...מוכרחני לעשות זאת בעצמי:
כאשר מגיעה קבוצה ממדינת צרפת – נהוג לאחרונה ,שמנגנים (לכל הפחות
פעם אחת) את הניגון שלהם – ניגון שנהפך מלעו"ז ,ונעשה ניגון של קדושה –
"האדרת והאמונה לחי עולמים".
ולכן אלו שבאו לכאן ממדינת צרפת ינגנו עתה את הניגון שלהם ,ואחריהם כל
הקהל ימשוך.
ויה"ר שבקרוב ממש יראו לעיל כל ש"האדרת והאמונה לחי עולמים" עד
"התהילה והתפארת לחי עולמים".
ואז ניגנו "האדרת והאמונה לחי עולמים".
(ש"פ צו תשד"מ)

"כפי שרואים במוחש בשנים האחרונות ..שרבים מישראל  ..נעשו מקושרים
לנשיא הדור"
 ..בענין זה נעשה חידוש ע"י נשיא דורנו – אשר ,עוד בשנים שלפני נשיאותו
ביקר בעצמו ופעל ובירר כו' גם במדינת צרפת ,ולאחרי שיצא ממדינת רוסי' – לאמ
חרי הגאולה די"ב תמוז – ששלח שלוחים למדינת צרפת ,ושלח לשם כתבי החסימ
דות וכו' וכו' ,ומוסיף והולך עד עצם היום הזה ,כפי שרואים במוחש בשנים האחרומ
נות גודל הפעולה דהפצת המעיינות חוצה במדינת צרפת ,שרבים מישראל נתקרבו
לתורה ויהדות ,ונעשו מקושרים לנשיא הדור ,בעל הגאולה ,ולומדים תורתו ,ועד
שנעשו "נרות להאיר" ע"י התעסקותם בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות
חוצה ,ועד שפועלים גם על אוה"ע שבמדינה ההיא לקיים שבע מצוות בני נח.
 . .והדגשה יתירה בכל הנ"ל – שבהתוועדות דחג הגאולה י"ב תמוז בד' אמותיו
של בעל הגאולה נמצאת גם קבוצה של יהודים ממדינת צרפת ,שנתקרבו לתומ"צ
כפי שחדורים במאור שבתורה ,תורת החסידות ,כתוצאה מהחידוש של בעל הגאולה
בהפצת המעיינות חוצה.
ולכן ,מהנכון לכבדם באמירת "לחיים" ,וניגון של שמחה – הניגון של מדינת
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צרפת כפי שנתהפך לקדושה ,שמנגנים אותו על התיבות "האדרת והאמונה לחי עומ
למים וכו'" עד "התהילה והתפארת לחי עולמים" שתוכנם של תיבות אלו מורה על
ההמשכה והגילוי ד"חי עולמים" בכל עניני העולם ,שנכללים בכ"ב אותיות מאל"ף
ועד תי"ו . .שבהם נברא העולם".
בסיום (חלק זה ד)השיהחה 1פנה הרבי לקבוצת האורחים ,ואמר להם בשפת ה�מ
דינה (צרפתית):
"לכל האורחים ממדינת צרפת לחג הגאולה – "ברוכים הבאים".
מכבדים אותכם לנגן הניגון שלכם – "האדרת והאמונה לחי עולמים" עד
"התהילה והתפארת לחי עולמים".
וכשתחזרו למקומכם – תפרסמו את ה"מעסאדש" ש"האדרת והאמונה לחי עומ
למים" עד "התהילה והתפארת לחי עולמים".
וכל זה מתוך שמחה וטוב לבב ומזל טוב ,ודרך צלחה ומבורכת" –
ואח"כ התחיל הרבי לנגן בעצמו "האדרת והאמונה לחי עולמים".
(י"ב תמוז תשמ"ט – מוגה)

"המהפיכה הצרפתית למעליותא"
להעיר שבימים אלו מלאו מאתיים שנה למהפיכה הצרפתית (שמתוצאותי' חשש
רבינו הזקן כו') ,וגם ענין זה מהפכים לקדושה – המהפיכה הצרפתית למעליותא –
הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה במדינת צרפת ,וכפי שמטבטא גם
בהניגון של מדינת צרפת ,ניגון של המהפיכה ,שמהפכים אותו לקדושה – "האדרת
והאמונה לחי עולמים" (ע"ד נפוליון'ס מארש שנהגו בכו"כ קהילות בנ"י לנגן בסיומו
וחותמו של היום הקדוש).
(הערה  83לשיחת י"ב תמוז תשמ"ט)

"ניצלו את מנהגי המקום (“הלך בנימוסי’”) כדי להוסיף בהפצת התורה
והיהדות ובהפצת תורת החסידות"
 . .נשתנה מצב זה לאחרונה מן הקצה אל הקצה ,אשר לא רק שאור הקדושה הגיע
 1לשון כ"ק אדמו"ר שם הערה 84
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(ממקום אחר) והאיר גם שם ,אלא שיהודים לומדי תורה (נגלה דתורה ופנימיות
התורה) ומקיימי מצוות ביראת שמים התיישבו שם למשך זמן ,ובמיוחד – בשלימ
חותו של כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא
דורנו ,ועסקו שם בלימוד התורה
וקיום המצוות בהידור ,ובכתיבת
חידושי תורה וכו’ ,שגם יהודים
נוספים (במקומות אחרים) יכולים
ללמוד בהם ,כתוצאה מכך הדפיסו
אותם לאחר מכן וכיוצא בזה.
ובמיוחד – לאחר מלחמת
העולם השני’ ,הגיעו לשם בהשמ
גחה פרטית והתיישבו שם יהודים
ממדינות שונות ,עד שמדינה זו נהפכה למקום ומרכז של תורה ויהדות ,של הפצת
התורה והיהדות בכלל ,ושל הפצת מעיינות החסידות במיוחד ,עי”ז שהקימו שם ריבוי
מוסדות של תורה ותפילה ,כולל ,ובמיוחד – ישיבת “תומכי תמימים ליובאוויטש”,
גם “אחי תמימים” וכיוצא בזה ,עם כמה וכמה סניפים .וכן מוסדות חינוך בכלל על
טהרת הקודש ,ונוסף לכך – מדפיסים שם ספרים בנגלה דתורה ובפנימיות התורה
ובכל זה באופן דהולך ומוסיף ואור.
על פי הנ”ל מובן החידוש שבדבר :כשם שזה בנוגע לעבודת האדם בכללות העומ
לם ,שמדור לדור הגיעו יהודים למקומות חדשים ורחוקים יותר ,כדי לפעול שם
את הבירור המתבקש ,שהרי שלימות הבירור הוא בשעה שמתיישבים במקום ההוא
ו”הלך בנימוסי’” ,מנצלים גם את מנהגי המקום כדי להוסיף בעבודת ה’ (כנ”ל ס”ב)
– כך גם בנוגע לעבודתם של רבותנו נשיאינו בהפצת התורה והיהדות והפצת הממ
עיינות חוצה ,אשר במשך הדורות נתוסף בכך יותר ויותר ,ועד שבדורנו זה הגיעו
גם לבירורה של צרפת .שמבלי הבט על כך שהיא היתה מקום תחתון ביותר ,ומנהגי
המקום שלה היוו אז סתירה לעניני יראת שמים כו’ (שבגלל זאת התנגד רבינו הזקן
לניצחונה של צרפת) מכל מקום התיישבו במדינה זו יהודים בדורנו (בכוחו של נשיא
דורנו כ”ק מו”ח אדמו”ר ,כדלקמן) ,וביררו וזיככו אותה .עד שאדרבה – ניצלו את
מנהגי המקום (“הלך בנימוסי’”) כדי להוסיף בהפצת התורה והיהדות ובהפצת תורת
החסידות.

(וישב תשנ"ב – מוגה)
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"ההצלחות של הפעולות שם עכשיו ,הן הגילוי בפועל של הכוחות אשר כ”ק
מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו השקיע שם בשנים שלפנ"ז"
מדפיסים שם (והדפיסו גם בעבר) דברי תורה ,התורת הנגלה ותורת החסידות,
כולל – חידושי תורה ,שגם זה מדגיש איך שצרפת וכו’ נעשים מקור לעניני תורה
לכל העולם כולו ,שגם אחרים מקבלים מעניני התורה שמדפיסים שם ,ויכולים
ללמוד בהם ואותיות מחכימות 2וכו’.
וכאמור לעיל ,ההצלחות של הפעולות שם עכשיו ,הן הגילוי בפועל של הכוחות
אשר כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו השקיע שם בשנים שלפני זה .3אשר בהיותו
נשיא הדור – והנשיא הוא הכל – 4נותן הוא את כח העצם לכל אנשי הדור כדי לפעול
את הבירור בכל העולם כולו ,גם במקום הכי תחתון .עד לאופן שבמקום הזה מתגלה
העצם עצמו ,כנ”ל.
(וישב תשנ"ב – מוגה)

"ניגון חסידי אשר שרים בעת התוועדויות חסידויות ,כולל גם – בעת
התוועדויות במדינת צרפת עצמה"
כדי להקל עוד יותר על היהודי -ראו דבר פלא אשר מבטא בגלוי לעיני בשר את
הבירור וההפיכה הנ"ל שפעלו בצרפת..
ידוע ומפורסם שלכל מדינה יש ניגון מיוחד "ניגון המדינה" [ע"ד הדגל המיוחד
של כל מדינה] שאותו שרים ומנגנים באסיפה או מאורע רישמי מטעם המדינה ,או
כאשר תושבי המדינה נאספים יחדיו במאורעות מסויימים ,ועד"ז כאשר באי-כח
ונציגים של המדינה נוסעים למדינות אחרות ,וכיו"ב.
מובן שניגון המדינה מייצג דוגמא של המדינה ,ועאכו"כ ניגונה של מדינת צרפת
– כידוע שהניגון נתחבר בעת המהפכה.
ובפרט ע"פ פנימיות הענינים ,הרי ידוע שלכל מדינה גדולה יש שר למעלה ,וי"ל,
שזה ג"כ קשור עם ניגון המדינה ,אשר נבחר ע"י המדינה.
לפני כמה שנים התחילו חסידים לשיר את ניגונה של מדינת צרפת – ניגון
 2של"ה קצא ,ב .מגדל עוז הל' אישות פ"ד ה"ט.
 3להעיר מדברי הרבנית מרת חי' מושקא נ"ע לאחת מהשלוחות דמדינת צרפת" :מיר האבן גע�א
קערט און געזייט ,און איר דארפט שניידן" [="אנו חרשנו וזרענו ואתם צריכים לקצור"] .המו"ל.
 4פרש"י חוקת כא ,כא.
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המהפכה – עם המילים "האדרת והאמונה לחי עולמים  ...התהילה והתפארת לחי
עולמים".
זמן קצר ביותר לאחר מכן – התרחש דבר פלאי ביותר :מדינת צרפת חוללה
שינוי בניגון המדינה הנ"ל.
ובסיבת הדבר – מסבירים זקני החסידים ,שלאחר שהניגון נתהפך לקדושה
(כנ"ל) הרגיש זאת השר והמזל למעלה של מדינת צרפת וזה גרם למטה את השינוי
בניגון ,מצד ההרגשה ,שהניגון נעשה שייך לתחום הקדושה ,ניגון חסידי אשר שרים
בעת התוועדויות חסידויות ,כולל גם – בעת התוועדויות במדינת צרפת עצמה!
בתוך כך רואים בגלוי את השינוי הקיצוני שנעשה בדורנו זה לגבי דורו של
אדמוה"ז:
לקחו את הניגון הזה והפכו אותו לקדושה – "האדרת והאמונה לחי עולמים",
ושרים אותו (באותן תנועות) בעת התוועדויות חסידויות ,שבהם מדברים דברי התמ
עוררות בעניני תומ"צ ותורת החסידות.
ועד כדי כך ,שיש כאלה שאינם יודעים כלל שניגון זה נלקח מ"אי שם" והם חומ
שבים שזהו ניגון חסידי מעיקרא ...
[ובהערה  :55כמה חדשים
לאחרי שהתחלו לנגן "האדרת
והאמונה גו'" בשנת תשל"ד –
שינו את קצב הניגון ורככו את
תנעותיו (מפני הכבוד) ע"פ
הצעת מנהיגה של צרפת דאז.
ובשנת תשמ"א שינה אותו מנהיגה החדש (הנוכחי) חזרה לקצבו הקודם .המו"ל]
(וישב תשנ"ב – מוגה)

"ראויים וזקוקים הם לעידוד"
מאשר אני קבלת מכתבו מכ"ה תמוז ,ות"ח על שימת לבבו לכתוב לי רושמיו
מעסקני חב"ד שפגש בעת ביקורו בכמה ערים בצרפת.
ולמותר להדגיש שראויים וזקוקים הם לעידוד ,כיון שמקיימים בעצמם ,כלשון
הכתוב" ,לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" ,במדינה זרה ולשון זרה ותנאים
קשים וכו' בשליחות מצוה להפיץ היהדות ,התורה ומצותי' במקומות נידחים מבחימ
נת מצב היהדות שם.
(ממכתב ערב שבת נחמו תשל"ט)
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"התפקיד העיקרי שלך הוא לחזק את ה'גרופ'"
נסעתי לרבי לפעם הראשונה בחנוכה תשל"א נשארתי בחצרות קודשנו עשר
ימים .בא' מהלילות זכיתי להכנס ליחידות ונשארתי ביחידות  10דקות שמהוות
המון זמן ,בד"כ בחורים היו שוהים ביחידות פחות מ 2דקות ,ביחידות היתה הרגשה
מאוד נעלית ,היתה מן יראת הרוממות ,פחדתי לדבר ,והי' ואם הרבי שאל לי שאלות
עניתי רק המינמום ,פשוט הי' מן יראה כזו ,וגם לא רציתי לגזול מזמנו היקר של
הרבי ,אולם הרבי השרה כל הזמן אוירה ניחוחה ,הי' נראה שהרבי רצה שארגיש
בנוח.
בכלל ביחידיות שלי (ולמעשה עם רוב אנשי ה'גרופ') דיבר הרבי בצרפתית אם
כי הי' פעמים שהי' ממשיך לדבר על הנושא באנגלית ובלה"ק.
הרי מובא ב'היום יום' שאופן העבודה של חסיד נקבע לפי היחידות הראשונה
שלו וזכיתי שהרבי אמר לי בפירוש התכלית שלי בחיים ,ביחידות הראשונה.
וכך אמר לי הרבי" :התפקיד העיקרי שלך (ובלשונו הק' בדיוק באנגלית "יור מיין
פאורפס") הוא לחזק את ה'גרופ' ולהיות בקשר עם הרב אזימוב"

"תלמוד תורה זו מצוה נפלא"
שאלתי אז את הרבי האם ללמד בתלמוד תורה (תלמוד תורה בצרפת מהוה מעין
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בית ספר ליהדות לילדים שבאים מבתי ספר שאינו יהודי)  ,אז זה לא הי' קל עבורי
ללמד בתלמוד תורה ,הייתי סטונדט וזמני הי' עמוס לעייפה ,אולם הרבי ענה לי בזה
הלשון" :תלמוד תורה זו מצוה נפלא".

"להראות ליהודי צרפת שאפשר להיות בלימודים באונברסיטא ולהשאר
יהודי שומר תומ"צ"
כמו"כ שאלתי אז את הרבי האם להמשיך את לימודיי באונברסיטה ,כי רציתי
להפסיק את לימודיי וללכת ללמוד בישיבה ,הרבי ענה לי שיש להמשיך הלימודים
והרבי אמר לי אז משפט שנשאר חקוק בזכרוני ומהוה מעין הוראת דרך של הרבי:
"זוהי הזדמנות להראות ליהודי צרפת שאפשר להיות בלימודים באונברסיטא ולהמ
שאר יהודי שומר תומ"צ".
באותה יחידות דיבר איתי הרבי הרבה על לימוד התורה באופן כללי ושו"ע ולימ
מוד החסידות בפרט.
בהמשך בשנת תשל"ג נסעתי עם כמה מחבר'ה ה'גרופ' לרבי למשך כל חודש
תשרי ,מי שדאג עבורנו לסדר לנו אוכל ולינה וכו' הי' הרה"ח השד"ר ר' בנציון שממ
טוב (חותנו של ר' מולע אזימוב) ,כי אז הי' הסדר שהשלוחים שמעבר לים נוסעים
לרבי רק פעם בשנתיים ,באותו תשרי זכיתי ליחידות עם הרבי ,ושאלתי את הרבי אם
ללכת לישיבה ,הרבי הסכים ,ואכן כך עשיתי ולמדתי במשך שנה שלימה בישיבת
תו"ת בריונא.

ברכה לגיוס בצבא
בהמשך התחתנתי (אשתי כבר נסעה בתור בחורה לרבי וזכתה ג"כ להדרכות של
הרבי) ,ואז קראו לי לצבא ,אז הי' פחד של ממש להתייצב בצבא ,כי עבור יהודי
שומר תומ"צ התנאים של הצבא היו מאוד קשים ולאכול כשר מאן דכר שמי' ,בדרך
כלל אנ"ש והתמימים היו צריכים למצוא אמתלאות וכו' ,אבל אח"ז הי' קשה להתמ
קבל לעבודה (הסדר אז הי' שאם רצית לעבוד היתה צריך לענות למפעיל אם היית
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בצבא ואם לא היית מצד סיבות
נפשיות וכו' הרי כמעט בלתי
אפשרי הי' להתקבל לעבודה)
שאלתי אז את ברכתו של הרבי
והרבי בירך אותי ,ואז ביום
ההתייצבות מול ועידת הרומ
פאים עברתי מרופא א' למישמ
נהו ,ואז א' הרופאים אמר לי
בלחש :אתה הרי לא רוצה
לשרת בצבא נכון? עניתי שכן,
ואז כתב בהמלצה שלו שאינני
יכול לשרת בצבא בגלל בעיות
בעיניים וכו' ,לאח"ז פגשתי את
הרופא בחוץ והסביר שלי שהוא
רופא בעיירה שע"י בריונא
והרבה מהר"מים והתלמידים
באים אצלו ,ויודע היטב שלאמ
דם דתי קשה לשרת בצבא! וכך התקיימה ברכתו של הרבי.

לקבל דוקטורה" -כי זה יעזור לכם בפרנסה וב'ופרצת'"
הפעם הבאה שנסעתי שוב לרבי הי' לחג הפסח ה'תשל"ד ביחד עם ב"ב ,וזכיתי
להכנס ליחידות ,הרבי אמר לי אז בין השאר שעליי להמשיך את לימודיי על מנת
לקבל דוקטורה ,והרבי אמר לי טענה מאוד חזקה" :היות וזה יעזור לכם בפרנסה
וב'ופרצת'" ,כשקיבלתי הדוקטורה שאותה שלחתי לרבי ,והרבי הודה לי על חיבורי.
(תמונה מהמכתב).
בתשרי תש"מ נסעתי עם משפחתי לחצרות קודשנו לשהות בחגים אצל הרבי,
מיד כשהגעתי ל 770עברתי מול המזכירות של הרבי ,ואז קרא אותי ר' בנימין קליין
האם אתה עם אשתך הוא יצא אז מחדשרו של הרבי ונתן לי סידור עם החותם עשרת
ימי תשובה עם חתימתו הק' של הרבי (למיטב ידיעתי חולקו רק  4סידורים אלו
(היתה שמועה שהרבי יחלק לכולם ,אולם בסוף לא יצא לידי פועל))
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נותן תכנית בי"ס בית חי' מושקא
בתש"נ כמדומני ,עבודתי אז היתה בניהול המודרזצי' של כמאה ועשרים משרדי
תעסוקה של צרפת ברחבי תבל( ,משרדים אלו עוזרים עבור הצרפתים שרוצים לנהל
עסק ברחבי תבל) בתוקף עבודתי הייתי טס לניו יורק בערך כל ג' חודשים ,בא' הפמ
עמים שהייתי אמור לטוס ,ר' מולע אזימוב ביקש ממני להעביר התכנית של הבנין
לבנות 'בית חי' מושקא' שבאותה זמן תיכננו לבנותו (מדובר בבית ספר לבנות הכי
גדול באירופה  ,בבית ספר לומדים  2000ילדים ,וכבר נכתב עלי' ב'כפר חב"ד' לפני
כמה שנים) ,וכך אמנם עשיתי.
בעוברי בחלוקת הדולרים מול הרבי הי' לי אז ג' בקשות בנושאים שהיו מאוד
חשובים ,ובינהם עבור הבית ספר בית חי' מושקא' ,שבאותה תקופה עזרתי מאוד
בהשגת הרשיונות מהעיר עבור בניית הבנין וכו' ,וכך נתתי באותה הזדמנות את
התכנית של הבנין החדש ,הרבי שאל 'האם זה עבורי' ,כשעניתי בחיוב הרבי שם את
התרשים על הצד ונתן לי דולר ,ואז אחרי שעברתי הרבי קרא לי ונתן לי ג' דולרים
באומרו 'עבור כל ענינים אלו – פתרון טוב" ,ואכן הב' ענינים פרטיים שלי שהיו
בעיות מאוד קשים וכו' וב"ה נמצא פתרון עבורם באופן שממש לא שיערתי בעצמי.
אבל מה שמאוד מעניין שהמענה של הרבי הי' "פתרון טוב" ולא הצלחה וכיו"ב,
ואכן בניית בית ספר בית חי' מושקא היתה כרוכה עם המון קשיים שנמצאו להם
פתרון אלא שלקח כעשר שנים לבניית הבנין!!
היו התיחסויות מאוד מיוחדות מהרבי בקשר עם בעי' פרטית ,בכל אורך הדרך
הרבי ליווה אותנו בהדרכות מאוד מפורטות (שאגב מי שממש תמך בנו לכל אורך
הדרך של אותה בעי' היתה השלוחה מרת בתי' אזימוב ע"ה ,שבאופן יוצא מן הכלל
תמכה בנו בכל אותה הדרך שהיתה תקופה מאוד קשה עבורנו) ,אולם כמובן שאי
אפשר במסגרת זו לפרסמם.
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"האם הכנת כבר איזשהו מקום לצעירים שבאים היום מצרפת?"
תשרי תשל"א היתה בעצם הנסיעה הראשונה שלנו בתור קבוצה של ה'גרופ',
הרבי מאוד דאג עבורנו ,ביום הראשון להגעתנו קרא הרבי למזכירו הרב חדקוב ושאל
אותו" :האם הכנת כבר איזשהו מקום לצעירים שבאים היום מצרפת ,שבו יוכלו ,אם
ירצו לשתות כוס תה"?
זכרוני גם שא' המזכירים ,אמר לנו בסוף החגים שהרבי התלונן איך זה שתושבי
המקום לא העניקו לאורחיהם כוס תה לשתות ,והוסיף שכשאמר זאת הרבי הי' ניכר
עליו כאב עצום.
באותו זמן זכיתי להכנס לפעם הראשונה ליחידות ,כתבתי את כל השאלות בצמ
רפתית ,הסדר הי' שבדרך כלל הרבי הי' קורא במהירות את הפתק ,כשמפעם לפעם
הי' מתעכב על שאלה ועונה ,לפעמים הי' הרבי לוקח עט או עפרון ורושם על הפתק,
הרבי לא הי' עונה על כל השאלות.
שאלתי אז את הרבי אם להניח ר"ת (כדאי לציין שלא הייתי עוד בגיל  – 18אשר
אז בד"כ היו מקבלים מענה חיובי מהרבי) ,הרבי מאוד נהנה מהשאלה וענה שזה דבר
נכון.
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לימוד פ"ב שער היחוד
והאמונה
הי' לי אז בעי' פרטית
ששאלתי עלי' לרבי ,והרבי ענה
לי ללמוד תניא והרבי אמר לי
"ובמיוחד פ"ב" עלי' תמצא פתמ
רון לבעי' ,לא ראיתי אז הקשר
עם הבעי' וכנראה הרבי ראה
זאת על פניי ,ואמר לי "כוונתי
לפ"ב של שער היחוד והאמומ
נה" ,ואכן שם הי' מענה.
באותה יחידות שאלתי לרבי
בקשר לאחותי האם כדאי שתלך
לסמינער 'בית רבקה' שבעיר
יער שבצרפת ,והרבי ענה לי
שזה רעיון טוב ושכדאי לדבר
עם הרב שלאמע.
בסוף היחידות שנמשכה כשמונה עשרה דקות הרבי אמר לי להיות בשמחה ובמ
טוב לבב וכך להשפיע על כל הסביבה.
במשך חודש תשרי הרבי קירב אותנו במאוד ,למשל בערב חג הסוכות ביקש
הרבי שנציג מהקבוצה יבוא לקחת הד' מינים ,על מנת לזכות את שאר חברי הקבוצה
לברך הד' המינים שניתנו ע"י הרבי.
זכרוני שבהתוועדות הראשונה שלי ,לא ידעתי מהמנהג להושיט כוס ולחכות
שהרבי יגיד 'לחיים' ,ואז פתאום אני רואה שהרבי מביט עלי ומרמז לי להגיד 'לחיים'
בהתחלה חשבתי שאני טועה כי הרי 'מי אני' ,אבל אז כולם הסתובבו לעברי ואמרו
לי שהרבי רוצה שאגיד 'לחיים' וכך עשיתי.
בתשרי תשל"ד שוב רציתי לנסוע לרבי לחודש החגים ושאלתי את הרבי ,והרבי
ענה בחיוב והוסיף שיהא בשעה טובה ומוצלחת ,הרבי התנה שהנסיעה תוסיף ביראת
שמים ,וכך נסעתי ,במשך החודש נתן לנו שיעורים ר' זושא זילברשטיין ,ואז בשמיני
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עצרת הרבי שר את ניגון הרסייליז הידוע (עלי' כבר סופר ונספר בהרחבה בעז"ה
בעוד כמה שבועות) .במשך החודש נכנסתי ליחידות ,אבל רוב השאלות הי' בקשר
לענינים פרטים.

להמשיך לימודיו ,באם נוגע ליר"ש יפסיק
באותו זמן שאלתי את הרבי בקשר לפרנסה האם להתעניין באלקטרוני' והרבי
ענה אשר כל עסק איזה שיהי' צריך לוודא שלא יפריע ליראת שמים ולשמירת שבת.
הוראה זו דומה למענה שקיבלתי בשעתו מהרבי במכתב וזלה"ק" :כיון שהשקיע כל
כך זמן ,עד עתה בזה – ישלים לימודיו .כמובן באם אינו נוגע ביראת שמים שלו.
באם נוגע יפסיק".
אשתי נסעה לפני חתונתנו לרבי בפעם הראשונה בתשרי תשל"ה ,שם משפחתה
הי' אזולאי (מצאצאי החיד"א) ,כשהרבי קרא את שם המשפחה שאל אותה הרבי
האם היא מדברת עברית? וענתה שלא כ"כ ,ואז דיבר איתה הרבי בצרפתית .בא'
מהיחידות אמר לה הרבי להתעסק ב'ופרצת' לאנשים שמקרוב ומרחוק ,בסוף א'
היחידות הרבי אמר לאשתי שיהי' לה נחת מבעלה ומכל בני'.

יחידות בתור זוכה בגורל
לכ"ף מנחם אב תשל"ו זכיתי
בהגרלה לנסיעה לרבי ,כשנכנסמ
תי ליחידות מיד אמרתי לרבי
שזכיתי בהרגלה ואז הרבי הרעיף
עלי ברכות לרוב שמרוב התרגמ
שות לא זכרתי ,זכרתי רק שהרמ
בי אמר בסוף הברכות" :בכל".
במשך כל היחידות הרבי דיבר
איתי בלשון הקודש (בפעמים
הקודמות הרבי דיבר איתי בצרמ
פתית) ,בסוף היחידות הרבי
אמר לי בקול" :הבנת?" ועניתי
כן .בכלל להזוכים בגורל הי'
הרבי נותן – דרך המזכירות –
 300דולרים להשתתף בהתוו�ע
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דות.
בכלל בהיחידות מיד כשהייתי נכנס
הרבי הי' מתיישר ונעמד קלות ,פעם בסוף
א' מהיחידות ,הרבי נתן לי דולרים לברמ
כה ,ואז הרבי שאל אותי כמה דולרים אני
רוצה?  18או  25דולר ,כמובן שעניתי ..25
ואז הרבי נתן לי  25דולרים.
משפחת אואקי היו מן המשפחות
מצרפת שנסעו לרבי כל שנה במסירות
נפש לכל חודש החגים ,הרבי הי' מקרב
מאוד את ביניהם:

הרבי שם את ידו על ראשו של בנו
מענדי
פעם בשחרית הרבי נתן מטבעות ליד גן עדן התחתון לילדים ,הילד מענדי –
שליח בעיר סירען ליד פאריז – קיבל מטבעה כמו כל הילדים אבל מרוב הדחיפות
המטבעה נשמטה מידו ,מיד התכופף להרימה ואז נפלה הכיפה שלו ,מיד הרבי שם
את ידו הק' על ראשו! הרבי נתן לו שוב טבעה נוספת ,וחיוה בידו הימינית לעידוד
ואגב כך חייך חיוך רחב.
פעם בעברו בחלוקת ה'לעקח' מול הרבי ,ביקשה ממנו אמו לבקש ברכה עבור
רפאת הסבא ולזיווג דודתו ,בעבורו מול הרבי מרוב פחד השתתק ,אמו התערמה
עליו וביקשה ממנו לעבור עוד הפעם מול הרבי ,זה הי' מאוד חשוב עבורה ,שוב
כשנעמד מול הרבי מרוב פחד נזכר רק על הברכה לסבא ושכח על דודתו ,ואז הרבי
נתן לו שתי חתיכות לעקח באמורו "זה עבור הסבא שלך וזה עבור הדודה שלך" מבלי
שיזכיר מילה על הדודה!!
לביתם שיינא הי' לה בעיות בעינים ,פעם כשעברה בדולרים הרבי כאילו שחק
עם הדולר ,העביר את הדולר מימין לשמאל ,והיא עקבה בעיני' אחרי הדולר ,והי'
לפלא ,כמה שבועות אח"ז השתפר מצבה להפליא.
פעם כשכל הילדים עברו בדולרים ,הרבי שאל בקשר לבנם שניאור זלמן מאיזה
מדינה הוא מגיע?
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ר' יצחק
איזאקוביטש

"אין זה הגיוני לתכנן תוכניות לזמן של עוד שנה"
נכנסתי ליחידות הראשונה שלי ג' ימים אחרי שמחת תורה תשכ"ט( ,ר' יצחק
קורא לי את מה שרשם מיד בצאתו מהיחידות כך שהדברים מדוייקים) בהתחלה
הרבי שאל אותי לשמי ושאלני האם הולך הנני לשיעורים ברחוב  DUCשם התקיימו
השיעורים אז וכן האם עוסק אני ב'ופרצת' ,ואז בנוגע לתוכניות שלי (היו לי תוכניות
לעוד שנה וכו') הרבי אמר לי בצרפתית אין זה הגיוני לתכנן תוכניות לזמן של עוד
שנה היות והענינים יכולים להשתנות ,וההשגחה פרטית יכולה לשנות כל התוכניות.
לשאלתי האם להמשיך הלימודים או ללכת לישיבה הרבי ענה לי :ללמוד עוד
שנתיים באונברסיטה ורק אז לראות ,ואז אולי אפשר לעבור ללמוד שנה או שנתיים
בישיבה אחרי קבלת התוארים.

"הגיע הזמן להפיץ האידישקייט בצרפת"
בקשר ל'ופרצת' הרבי אמר לי שיש לעבוד על זה בפרט עם יהודי יוצאי צפון
אפריקא והרבי פירט 'תונסאים ומרוקאים' ,והרבי נימק היות וזה פסק דין לעזור לרמ
עהו ,במיוחד שאתה מכיר את תוכנותם ,הרבי הוסיף שהגיע הזמן להפיץ האידישמ
קייט בצרפת ,וכאן הרבי ביקש ממני לקבוע עיתים לתורה בנגלה ובחסידות ובמיוחד
להקדיש זמן ללמוד בשבת קודש ,ובקשר לעבודת התשובה הרבי אמר לי להוסיף
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בלימוד התורה ולהתחזק בקיום המצוות.
ואז הרבי אמר לי משפט חזק :יש להגביר עבודת 'ופרצת' ולא להתצמצם רק עם
החוג הקרוב כי אם צריך להתפשט ולהפיץ החוצה .והרבי הרעיף ברכות וברך אותי
בלימודים.
יחד איתי נסעו מצרפת לתשרי אצל הרבי ר' יעקב ספיטצקי ור' דניאל עמרם
שיחיו ,בא' הפארברענגען אז הרבי העניק לי בקבוק משקה הרבי ביקש ממני לשתף
ולספר ממה שראיתי ושמעתי בהתוועדות בפאריז.
שוב נסעתי לפורים תש"ל ביחד עם ר' יעקב בלום שיחי' ור' יוסף שוקרון ע"ה
(עליהם עוד נספר במהלך הסדרה אי"ה) ,נתתי הפתק שלי לרבי בו היו כמה שאלות,
ואז הרבי התחיל לדבר איתי באידיש ,שפה שלא ידעתיו עוד ,ואז אמרתי לרבי שאני
לא מבין אידיש ויהי' טוב עבורי שהרבי ידבר באנגלית ,ואז הרבי חייך חיוך רחב
ואמר לי "ובצרפתית אתה כן מבין?" ,ואז הרבי דיבר איתי בצרפתית.
(שוב גם כאן ר' יצחק רשם כל מה שאמר לו הרבי מיד בצאתו מהיחידות) ,הרבי
שאל האם אני עוסק ב'ופרצת' ,עניתי לרבי 'כמו כולם'( ,שנה זו במיוחד התעסקנו
המון במבצעים ,קרבנו אז כו"כ לחסידות) הרבי סימן בידו כאומר לא ,והרבי אמר כי
אם כל אחד הי' מתעסק בהפצה אז כל צרפת היתה מישתנית ,זה מאוד נגע בי.
לשאלתי ע"ד הנחת תפילין דר"ת הרבי הרבי ענה בחיוב.

"צריכים להתפשט בכל פאריז ,לא להתרכז במקום אחד"
הרבי אמר לי :לעסוק ב'ופרצת' זהו דין מדאורייתא ,כמו שיש לעזור לעני בגשמ
מיות להתלבש ולאכול ,כן גם ברוחניות ,והתועלת היא הן למשפיע והן למקבל כי
כתוב בגמרא ש"יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק" .ואז הרבי הסתכל
עלי במבט חודר ואמר לי מילים שבהם רואים את רוחב ראייתו של הרבי :צריכים
להתפשט בכל פאריז ,לא להתרכז במקום אחד ,בכל רובע צריך להיות אחד שיתעסק
במבצעים ברובע שלו ,אם יש לכם מכר באיזור א' צריך שיהא הוא בגדר 'טופח ע"מ
להטפיח' להשפיע על האיזור שלו וכך הלאה.
הרבי אמר גם שבנוגע להתוועדויות ביומא דפגרא צריך לארגן התוועדות מרכמ
זית א' וביום אחר לארגן התוועדיות בכל מקום אפשרי .כן הרבי ביקש ממני לארגן
מלוה מלכה בבית ולהביא ידידים.
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שאלתי את הרבי האם הגיע הזמן להתעניין בשידוכים והרבי ענה שכן.
כאמור היינו שלושה צרפתים שהגיעו לרבי לפורים בהתוועדות היינו כל אחד
במקום אחר ,באמצע הרבי ביקש מר' יוסף שוקרון כשהוא קורא בשמו להגיד
'לחיים' ,הלה התחיל לשתות ואז הרבי הפך את הכוס ברומזו בכך לשתות את כל
הכוס וכך שתה כל הכוס ,אח"ז הרבי הסתכל לכיונו של ר' יעקב בלום ואמר לו
'לחיים' ,ואז הרבי לו שאל "איפוא השלישי" אני עמדתי ליד מקום מושבו ואז הרבי
העביר לי יין ואמר לי להגיד 'לחיים' עבור כל צרפת .ואז הרבי ביקש מכל אחד
מאיתנו להתוועד במקום אחר ,לי הורה הרבי להתוועד ברחוב .DUC
באותו זמן אימי שאלה את הרבי איפוא לגור היות ואחותי גרה אז באה"ק ,ואני
הייתי בפאריז ,הרבי ענה (התוכן) :מקום מגורי האם צריך להיות ליד ביתה.
לתשרי תשל"ב שוב נסעתי לרבי ,ביחידות ביקשתי מהרבי ברכה עבור אימי
שעבדה אז בישיבה בבריונא ,באותו זמן היא היתה בביקור באה"ק לבקר את אחותי,
ואז הרבי שאל אותי בתמי' "היא עובדת בבריונא?" והי' זה לפלא בעיני שהרי אמרמ
תי כמה פעמים לרבי שהיא עובדת בבריונא ,אולם כשחזרתי הבנתי את דברי הרבי:
פשוט מאוד אימי מביקורה באה"ק לא חזרה ,היא נשארה לגור שם!
איני זוכר איזה שנה ,אבל פעם אחת נכנסתי ליחידות ובאמצע הרבי רצה לדבר
איתי באיזה ענין פרטי ואז הרבי דיבר באנגלית ,הי' אלו הוראות בקשר לסכוסי דימ
עות בפאריז ,הרבי אמר לי להמשיך ב'ופרצת' ו'לעגל פינות' עם המוסדות.
בא' השנים הזדמן לי לשכור דירה ליד מרכז צא"ח בפאריז ושאלתי את הרבי
והרבי ענה לי "כדאי מאוד" ,מאז היו לי כמה הצעות להחליף דירה אבל הרבי רצה
תמיד שאגור ליד מקום מגורי הקודם (שהי' בשכנות למרכז צא"ח).
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ר' מנחם מענדל
לובעצקי

"ללמוד בישיבה אקס לע באן"
באד"ר תשכ"ז קיבל ר' מענדל מכתב מהרבי בקשר ליום הולדתו (ראה צילום) בו
הרבי מציע לו – מבלי שיבקש – בכתב יד קודשו ללמוד בישיבה "אקס לע באן"
שבצרפת ,המענה הי' תמוה כי אקס לע באן נחשבת כישיבה ליטאית אבל בקבלת
עול ר' מענדל הלך בעקבות מכתב זה ללמוד שם במשך כשנה שלימה.
ליחידות הראשונה נכנסתי אחרי שמחת תורה תשכ"ט ,ב'צעטל' שכתבתי לרבי
כתבתי את קורות חיי עד אז (ר' מענדל קורא ממה שרשם בצאתו מהיחידות) כתבתי
לרבי שאני בגיל עשרים וחצי ושאחותי בת עשרים שלוש וחצי ,הרבי הי' נראה מאוד
רענן כאילו שלא עבר לילה שלם בלי לישון ,היחידות נמשכה במשך  18דקות ,הרבי
הי' דרוך על כסאו ועפרון בידו ,בין לבין שהי' קורא הרבי הי' מרים את ראשו הק'
ומסתכל לי בעינים ושואל שאלות.
השאלה הראשונה של הרבי היתה האם אני מבין עברית או אידיש ,עניתי לרבי
שאידיש הנני מבין קצת מאוד ,אז הרבי התחיל לדבר איתי בצרפתית ,הרבי שאלני
לגילי אמרתי כפי שהי' כתוב בצעטל :בן עשרים וחצי ,הרבי אמר :בן עשרים ושמ
לוש? וכך נשנה הדבר שלוש פעמים וכשעבר על גיל אחותי שהי' בת עשרים ושלוש
הרבי שוב שאלני מה גילה כשעניתי הרבי אמר בת עשרים ושש? וכך שני פעמים,
ויהי לפלא בעיני ,מיד כשיצאתי סיפרתי זאת לר' משה ניסן אזימוב שאמר לי שכנמ
ראה הרבי מרמז על גיל בו אתחתן ,ואכן התחתנתי בדיוק כשהייתי בן עשרים ושלוש
ואחותי התחתנה בגיל עשרים ושש!!!
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יותר קל ללמוד עם גמרא מתורגמת
בין השאלות ששאלתי את הרבי הי' שקשה עבורי לימוד הגמרא בשיעורים הנמ
למדים בבית ליובאוויטש ,הרבי ענה לי שמן הסתם נמצא בצרפת גמרא מתורגמת
לצרפתית ואז יהי' קל יותר ללמוד (אגב לאחרונה התגלה שהרבי הי' מבקר שעות
תכופות בספריות בצרפת ,ש"ל) ואם אין גמרא מתורגמת אז יש למצוא משניות
מתורגמות ,והרבי המשיך אבל תחפשו היטב ותמצאו גמרות שתורגמו לפני הרבה
שנים וזה יעזור לכם ללמוד היטב (ואכן מצאתי אז גמרא כתובות וסהנדרין שתורגמו
בצרפתית ואכן זה עזר לי הרבה).

הדרכה לשיעור עם נשים ,גידול זקן ,עבודה עם גויים
באותה יחידות שאלתי את הרבי היות ואני נותן שיעורים בעיר 'יער' לצעירים
האם אני יכול למסור השיעורים לבנים ובנות מעורבים ,הרבי ענה בקשר ללמוד עם
בנות הרי איז זה בעי' ללמוד איתם חסידות כי גם הבנות צריכות ללמוד חסידות,
אבל כדאי לשים שולחן או ספסל שיפריד בין הבנים והבנות (ואז הרבי הראה בידיו
הק' לימינו ולשמאלו) שהבנים יהיו בצד אחד והבנות בצד השני ,אולם מכל מקום
עדיף שאיש יתן שיעור לאנשים ואשה לנשים ,היות ונשים יש להם שאלות שנוח
להם לשאול לאשה.
כמו"כ שאלתי את הרבי לפעמים היינו מביאים בנות למסור שיעורים איך להתמ
נהג ,הרבי אמר שיש לסדר שהאנשים יצעדו לפני הנשים ,ושוב הרבי חזר ואמר שאם
לא מוצאים אשה שתמסור שיעורים
אז אתם יכולים למסור השיעורים.
כן שאלתי את הרבי האם לגדל זקן,
הרבי שאלני האם זה האופנה בפאריז
(אכן באותו זמן זה היתה האופנה ,זו
היתה תקופת ה'יפי') ,כשעניתי שכן,
אז הרבי נענה בחיוב ,ואז הרבי אמר לי
ובקשר לזקן בעבודה יש לשאול לממ
נהלים של העבודה לכתחילה ,ואכן מיד
כשהגעתי הלכתי למנהל וביקשתי את
רשותו לגדל זקן ,הלה אמר אם הרבי
שלך אמר לך לשאול אותי אז אני מניח
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לך להשאיר הזקן ,אולם אם לא היית שואל
אותו הייתי זועף בך ,והיית אז בבעיות!
באותה יחידות שאלתי את הרבי היות ובמ
עבודתי הגויים שואלים אותי כל מיני שאלות
על הדת אינני יודע איך צריכה להיות ההנהגה
איתם ,הרבי ענה לי שאפשר לענות על שאמ
לותיהם אבל להיזהר לא להיכנס לכל מיני
וויכוחים ושיהי' בדרכי נועם ובשמחה (ואכן
השמחה שהיתה מלווה אותי היא זאת שממ
צאה חן בעיני הגויים).
באותו זמן היו לי הרבה חברים יהודים
שהתחתנו עם גויים וזה נגע בי במאוד ובימ
קשתי עבורם עצה וברכה מהרבי ,הרבי ענה
לי שיש להשתדל לפעול עליהם שיקיימו ב' או ג' מצוות בפועל ,ביציאתי ר' מולע
יעצני לפעול עליהם בעניני ברכות לברך לפני האיכלה וכדומה.
בתשרי תשל"ב שוב נסעתי לרבי וביחידות הרבי שאלני שוב "האם מדבר אתה
אביסל'ע אידיש"? כשעניתי 'אביסל'ע' ,הרבי שאלני "ועברית" עניתי ג"כ 'מעט' ,אז
הרבי אמר לי הרי עברית אפשר ללמוד בקלות במשך ד' חודשים ב'אולפן' ,בהמשך
שאלתי את הרבי רשות להניח רבינו תם ,הרבי נענה בחיוב אבל אמר לי שצריך שהמ
תפילין דרבינו תם יהיו שייכים לי ממש.

"להתחתן עם בחורה שמוצאה אשכנזית או ספרדית אין זה בעי'"
ואז הרבי התחיל לדבר איתי על שידוכים מבלי שאכתוב על זה ,הרבי אמר לי
לחפש בשטראסבורג ,או בקולמאר או בליאון כאשר כל הזמן הרבי שואל אותי אם
יש מכירים במקומות אלו ,והרבי אמר לי להשאר בפאריז .כן הרבי אמר לי כמה פעמ
מים שלהתחתן עם בחורה שמוצאה אשכנזית או ספרדית אין זה בעי' ,ואין להקפיד
להשתדך דוקא עם בחורה אשכנזית.
והי' לי לפלא פירוט מקומות אלו ,בסוף כשהתחתנתי הבנתי את מה שאמר לי הרבי:
אשתי נולדה בשטראסבורג ,אבל היא הלכה אז לעיר לקולמאר ולליאון עבור עבומ
דתה!! מה גם שאשתי למדה בסמינער הליטאי בגייטסעד שבאנגלי' ,ולא התחנכה
ברוח ליובאוויטש כך שרק הרבי הי' יכול לפעול שידוך שכזה!
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בסוף היחידות הרבי בירכני בהצלחה ושאהי' 'למופת' להוריי ולסביבתי וכן לכל
ה'גרופ' ,והרבי בירכני שוב למצוא שידוך הגון.
שוב נסעתי לרבי לתשרי תשל"ג ,הרבי שוב שאלני אם הנני מבין אידיש ,ושוב
עניתי שלא ,הרבי דיבר איתי בעניני פרטיים ואז הרבי בירכני בגמר חתימה טובה
ברוחניות ובגשמיות (דוקא בסדר הזה) וללכת מחיל אל חיל בלימוד התורה ובקיום
המצוות ופרנסה מתוך הרחבה.
באלול תשל"ג התחתנתי ובתשרי שלאח"ז – תשל"ד – נסעתי לרבי ונכנסתי
ליחידות עם אשתי ,בהתחלת היחידות הרבי דיבר איתי בקשר לפרנסה ושאלני בלמ
שון הקודש :האם יש לך חנות בפאריז? עניתי לרבי בלשון הקודש שאני לא מבין
השאלה ,הרבי שאלני "האיניך מבין עברית" ואז הרבי שאלני בצרפתית היש לך חנות
או משהו כיו"ב? כשעניתי שלא ,הרבי שאלני במה הנני עובד ועניתי לרבי שמונתי
כפקיד ראשי במפעל ,ואז הרבי שאלני האם המנהל הינו יהודי ,ואז הרבי דיבר איתי
בכמה ענינים פרטים והרבי בירכני שאבשר בשורות טובות בשמחה ובטוב לבב ,גמר
חתימה טובה.
בתשל"ג הרבי כתב לי מכתב בו מפרט היטב איך להתנהג :בלימוד ובתפלה ,ועמ
בודת ופרצת (ראה צילום) ,לאחרונה התפרסם הכתב יד ומובא שוב כעת.

הדרכה לבניו כבידי שמיעה
בתשל"ח לפני החגים נכנסתי ליחידות נולדו לי אז ב' ילדים חרשים ,וחששתי
גם עבור בני השלישי וכתבתי זאת לרבי ,הרבי שאלני "בניכם חרשים?" כשעניתי
הי' נראה מין תמיהה על פני הרבי ,הרבי אמר לי לבדוק אצל מומחים בלונדון בבלגי'
ובשווייץ מיד הלכנו לשם ע"פ הסדר של הרבי ,כן הרבי אמר לנו שיש להשתדל
שהילדים ילמדו עם ילדים אחרים נורמילים ואכן כך עשינו וילדיי למדו בחדר עם
ילדי אנ"ש ,וב"ה תודה לזה רמת השמיעה והדיבור שלהם השתפרה ובכלל בהשואה
לשאר חרשים שהולכים למוסדות מיוחדים הם מסתדרים הרבה יותר טוב :בני לוי
שיחי' הוא הטבח של המוסדות של הבית ליובאוויטש הוא מכין מידי יום ביומו כאמ
רבע אלפים ארוחות!! ובני שלום דובער עובד בבית ליובאוויטש ומכין הקבלות של
הבית ליובאוויטש.
בהמשך ביחידות אחרת כשכתבתי לרבי שבניי (החרשים) לומדים בחדר ,הרבי
הקיף את המילה "חדר" וכתב" :וטוב שילמוד בו".
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"ה"בוס" יהי' שמח ממך"
נסעתי לפעם הראשונה לתשרי תשל"א ,לאחרי שמחת תורה נכנסתי ליחידות
בערך בשמונה לפנות בוקר ושהיתי פנימה כעשרים דקות ,בהיותי ביחידות נתתי
צעטל עם קורות חיי ועם כמה שאלות ,כן נתתי מכתב שנתנה לי בחורה מטולוז
להעביר לרבי.
א' מהדברים שכתבתי לרבי הי' שאי העבודה בשבת מאוד קשה עבורי ,הרבי אמר
לי בקשר לזה שכדאי לעבור מבחנים ואז (בלשונו של הרבי) ה"בוס" יהי' שמח ממך,
כן שאלתי את הרבי היות והוריי רוצים לנסוע להגר בארץ הקודש האם הדבר כדאי
עבורם והאם כדאי שגם אני אצטרף עמהם? הרבי ענה שלהוריי זהו דבר המתאים
ובהקדם אבל עבורך אין מקום שם.

"עדיף למעט במיני מאפי' ופירות"
כן שאלתי את הרבי שהיות וכמעט כל בוקר אינני אוכל כי אני לא רעב ,האם
אפשר להמשיך בסדר הזה ולהחשיב זאת כחצי תעניות כמבואר בתניא באגרת התמ
שובה ,הרבי ענה לי שאין זו שיטת ודרך הבעל שם טוב ,אבל אם כבר אז עדיף למעט
במיני מאפי' ופירות.
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באותה יחידות אמרתי לרבי שאני לא מרגיש שום צורך להתחתן ,במילא האם
יש לעשות משהו בנידון ,הרבי בכלל לא התייחס לשאלה זו .ואז הרבי שאלני האם
יש לי עוד שאלות ועניתי שאין לי עוד יותר שאלות ואז הרבי הגבי' את ידו ,הי' נראה
שהרבי רוצה לרמז לי על משהו.
נסעתי לתשרי תשל"ד ,כשנכנסתי ליחידות הבאתי עמי כמה ספרים (בהם ספר
'נגיד ומצווה' לרבי חיים וויטאל אותו הדפיס המקובל רבי יעקב חיים צמח מתלמידי
רבי שמואל וויטאל בנו של רבי חיים) ,והענקתי אותם לרבי ,הרבי מאוד נהנה מהמ
ספים והכתבי יד והרבי בירכני אז באותה יחידות ש"השי"ת יעזור שיהי' לכם תמיד
ניצוצות קדושה תחת ידיכם" ,ביוצאי מהיחידות ראיתי את הרבי מביא את הספר
נגיד ומצוה לביתו.
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התנאי לתפילין דר"ת הוא שיהי' משל עצמו
ביחידות הראשונה (ובעצם כמעט בכל היחידויות) הרבי הי' מדבר באנגלית בהמ
תחלה וממשיך בצרפתית .הייתי בגיל  ,18ושאלתי את הרבי האם להניח רבינו תם
– לפני היכנסי ליחידות היות וידעתי שאולי הרבי יורני להניח רבינו תם ,הזמנתי כבר
התפילין מאה"ק שהיו די זולים יחסית – הרבי ענה על שאלת הנחת תפילין דר"ת
באומרו שזהו דבר שמאוד כדאי ואז הרבי הוסיף אולם התנאי הוא שיחזיק בתפילין
דר"ת משל עצמו ,באותו זמן חלפה במוחי מחשבה :בנתיים הרי אין לי תפילין דרבימ
נו תם משל עצמי ,אז שאחכה עד שיבואו התפילין שהוזמנו עבורי מאה"ק או שאולי
עדיף שאקנה כבר עכשיו בניו יורק ,ואז כאילו הרבי קרא את מחשבותי ואמר :כמובן
עד שיהי' לכם רבינו תם משל עצמכם אתם יכולים להשאיל את התפילין ממישהו
אחר ,אח"ז הרבי העניק לי ברכות ,זכרוני שבחדר יחידות המזגן הי' דלוק ..אבל הי'
מן אוירה שלא הגיעה מהמזגן ,הי' נראה כגן עדן העליון ממש בלי מליצה.

ללכת לאונברסיטה" :בזו שקל יותר להיות שומר שבת ויו"ט"
אחרי לימדנו בישיבה רצינו – אני וידידי ר' חיים מלול – בכל מאודנו ללמוד
בישיבה ,וכתבנו לרבי האם ללכת לכמה אוניברסיטאות אותם פירטנו או ללכת לימ
שיבה והרבי ענה לנו" :בזו שקל יותר להיות שומר שבת ויו"ט" ,היינו בטוחים שהנה
הרבי בעצם מורה לנו ללכת לישיבה ,אולם ר' מולע צינן את התלהבותינו והסביר לנו
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שמהמענה משמע שהרבי רוצה שנלך לאוניברסיטה אלא שיש לבחור באוניברסיטה
שבה אפשר לשמור שבת בקלות .ואז אחרי שנתיים הי' לנו כמה הצעות אם ללמוד
מתמטיקה או במחשבים או ללכת לישיבה ושוב הרבי ענה לנו (כמענה הקודם אם כי
בלשון שונה)  :בזו שנוח יותר להיות שומר שבת ויו"ט עתה ולעתיד ,מזה הבנו ש�ה
רבי רוצה שנבחר אוניברסיטה בה נוכל ללמוד מקצוע שממנה נוכל נתפרנס לעתיד
וכך בחרתי מתמטיקה.

"תתחילו לחפש שידוך כשתהיו בגיל עשרים ושתיים"
בתשרי תשל"ג נכנסתי ליחידות בין יוהכ"פ לסוכות באותו זמן תקפו עליי כאבים
עצומים ממחלה שהיתה לי אז ,בסיום היחידות אחרי שהרבי העניק לנו ברכות וכו'
בצאתי אחורה כנהוג הרבי זקף את ראשו והסתכל עליי בחוזק ואמר לי "א פריילכע
סוכות" ,הכאבים היו כ"כ עצומים שחשבתי שאצטרך לנסוע לפאריז ,אולם בליל
ראשון של חג הסוכות אחרי התיישבי בסוכה כל הכאבים נעלמו כלא היו ,ואז הבנתי
את דבריו הק' של הרבי.
כמו"כ ביקשתי באותה יחידות בעקבות פטירת אבי האם להתחתן השנה –
הייתי בן עשרים – וכן ביקשתי ברכה ללימוד תורה ,והרבי אמר לי :תתחילו לחפש
שידוך כשתהיו בגיל עשרים ושתיים והשנה יש להשקיע בקביעות עיתים בלימוד
התורה כל יום.
אחרי חתונתי – באדר תשל"ד – שאלתי את הרבי האם להמשיך את לימודיי
או ללכת לכולל היות וכנ"ל
במשך שנה למדתי החומר
של שנה וחצי ,הרי יש לי
כחצי שנה פנוי' ,אבל הרבי
ענה לי  :כעצת ידידים מב�י
נים בדבר ,שאלתי לשנים
מחבריי שיעצו לי שכדאי
שאמשיך בלימודיי .באותה
שנה הפרופסור שלי אז הי'
יהודי (פרופסור גלובינסמ
קי) .והוא הי' זה שנתן לי
עיטור הכבוד שקיבלתי עשמ
רות שנים אח"ז .והוא זה גם
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שמצא עבורי העבודה שיש לי עד עתה ,ובזה ראיתי גודל ראייתו של הרבי שהרי
הגעתי כל זה רק משום שהשקעתי עוד שנה הגם שלא הוצרכתי בלימודיי.

הדרכה לשיעורים בבית הכנסת :בליל שבת ,ובשו"ע
בפורים תשל"ה נסעתי לרבי ביחד עם שני צעירים מהבית הכנסת בו עסקתי
בנתינת שיעורים ובכל מיני פעולות ,הקהילה רצתה אז לשנות מקום וביקשו ממני
לבקש מהרבי ברכה ,הרבי העניק ברכה עבור הבית הכנסת ואז הרבי קרא מה שכמ
תבתי ב'צעטל' שת"ל הנה כל
ערב הנני נותן שיעור ,הייתי
בטוח שהרבי ירווה נחת מזה
שהנה אני מוסר שיעור בכל
יום מה גם שכל יום במקום
אחר וכמה פעמים בעיר אחרת,
אולם כשהרבי הסתכל ברשימת
כל השיעורים שאל אותי :ואינמ
כם נותנים שיעור ביום ששי
בערב? וכשעניתי שלא ,הרבי
אמר לי :היות ואתם שואלים
ברכה עבור הבית הכנסת כדאי
שתתנו שיעור באותו בית כנסת
בשולחן ערוך כל יום ששי בערב
וזה יחזק את הקהילה (ואמנם
כך עשיתי).
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ר' חיים מלול

הדס לכל א' מאנ"ש שהגיע לתשרי
על המפגש הראשון שלי עם הרבי 'בארבע עינים' כבר סיפרתי בכפר חב"ד וכבר
התפרסם כמה פעמים ,זה הי' בעצם בערב סוכות ,הרבי רצה להעניק סט של ד' מימ
נים עבור ה'גרופ' שנסע אז ,ועשינו הגרלה מי יזכה להכנס ולבחור הד' מינים והגורל
נפל עלי ,לפני היכנסתי פגשתי את ר' בן ציון שמטוב שהכרתי אותו מכבר וביקשתי
ממנו לבחור עבורי הד' מינים ,בהיכנסי נעמדתי על הצד אולם ר' בן ציון בעומדו מול
הרבי שכח מכל הענין ,וכך לאט לאט כולם בחרו הד' מינים שלהם והלכו ונשארתי
אני לבדי עומד בצד ,הרבי הסתכל עלי ושאלני בצרפתית" :הלקחתם הד' מינים?"
מיד לקחתי כמות גדולה של הדסים ,הרבי שאלני :כמה לקחתם? מיד ר' לייבל גרונר
ספר את מה שלקחתי והרבי שאל כמה אתם ,עניתי  15אולם הרבי לא הסכים עם
הקביעה הזאת ושאלני עוה"פ כמה אתם ושוב אמרתי  ,15הרבי נפנה אל ר' לייבל
גרונער ושאל" :וויפל זיינען זיי?" והסתכל ב'צעטל' עם השמות וענה  16אני שלא
הבנתי מה הרבי אמר הרבי שוב שאלני ואמרתי  15ואז הרבי נפנה אל ר' לייבל גרונר
ואמר לו בצרפתית" :הוא אומר לי  "15ואז הרבי נתן לי  16הדסים והרבי אמר :אחרי
סוכות כל אחד ישמור על הדס ועי"ז יהי' "ושמחת בחגיך לכל השנים" ,ואז הרבי
הוסיף עוד הדס אחד ואז כשיצאתי כל ה'גרופ' המתינו לי ,ואז הגיע לפתע מונית עם
א' (ר' צמח אייאש) מה'גרופ' שהחליט לנסוע לרבי ,ואז הובן לי למה הרבי הוסיף
הדס נוסף.
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למחרת שמח"ת נכנסתי ליחידות ,ב'צעטל' כתבתי את קורות חיי ,וביקשתי ברמ
כות ,הרבי בירר פרטים בקשר לשם אחותי ועוד כמה ענינים ,היחידות ארכה כעשמ
רים וחמש דקות.

"לסיים ה'טעזה' שיהי' זה דבר שלם שיהי' אפשר לנצלו"
אחרי חמש שנים של לימודים כתבתי לרבי שעתה ברצוני ללכת לישיבה ,חשבתי
שעכשיו הרבי כן יסכים ,אולם ביחידות הרבי לי בזה הלשון" :וויבאלד אז ס'איז געמ
בליבן נאר איין טעזע ,מ'דארף דאס ענדיקן אז דערנאך זאל זיין א גאנצע זאך וואס
מ'קען דאס נוצען" [=היות ונשאר רק עוד טעזה יש לסיים שיהי' זה דבר שלם שיהי'
אפשר לנצלו] .וכך עשיתי וקיבלתי דוקטורה בכלכלה.
כשהייתי בן עשרים שנה הוצרכתי להתייצב בצבא ורציתי בכל מאודי לקבל
פטור ,וביקשתי מהרבי ברכה ע"ז ,הרבי ענה לי "כפי עצת ידיד מבין".
התחתנתי באדר תשל"ה עם אשתי (לבית שיפער מבוסטון) ,שאלתי את הרבי
אם ללמוד בכולל אולם הרבי רצה שאסיים את לימודי הדוקטורה ,נשארתי בניו יורק
עד אחרי פסח ,והכנסתי צעטל שנוסע הנני ,אחרי כמה זמן נקראתי ע"י המזכירות
ונאמר לי שהרבי רוצה לדבר איתי ,לא הייתי מוכן אבל בלית ברירה הלכתי לג"ע
התחתון הרבי נעמד על סף גן עדן העליון והרבי שאלני" :פארסט אוועק?" [=הנומ
סע הנך] כשעניתי ,הרבי אמר הבנות והבחורות ב'גרופ' שלכם מדליקות נרות שבת
קודש? כשעניתי בחיוב ,הרבי נכנס לתוך החדר והוציא ג' קופסאות של גפוררים בהן
נרשם "נרות שבת קודש" ,ולקח מפית
והקיף את הקופסאות ונתן לי באומרו
פארט געזונטרהייט.

הוראות לתרגום שיחות מהרבי
בעת השידורים של הרבי הייתי מתמ
רגם את שיחות הרבי על אתר ,וכמה בימ
קשו ממני לרשום אותם ולהדפיסם על
מנת שיוכלו ללמוד בעיון ,וכך עשיתי
במשך כל ג' חודשים ,ואז הכנסתי כל
חוברות של השיחות המתורגמות לרבי,
והרבי כתב" :בכלל כדאי להמשיך,
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בפרט כדעת עסקני אנ"ש שעל אתר".
מני אז כל חודש ערכנו קובץ של כל שימ
חות הרבי שנאמרו במשך החודש וכמה חומ
דשים אח"ז קיבלתי מכתב מהרבי בו הרבי
נותן את השם "שיחות בצרפתית" וכל השאר
היסטורי'.
פעם ביחידות שאלתי את הרבי מהו האופן
הנכון לתרגם את השיחות והרבי אמר לי בזה
הלשון" :לערן א שיחה און דערנאך פארגעס
מיינע ווערטער און שרייב מיט דיינע ווערטמ
ער" [=תלמוד השיחה ואח"ז תשכח את המימ
לים שלי וכתוב עם האותיות שלך].
כשהרבי ביקש להדפיס בסוף התניא הרשימה של ההוצאות של התניא שנדפסו
ברחבי תבל ,הרבי ביקש בעצמו להוסיף הקובץ הראשון שהוצאתי לאור אז פירושים
על הפרק הראשון של התניא.
כן לכבוד שנת השמונים הוצאנו לאור ה'היום יום' מתורגם לצרפתית ושלחנו
לרבי והרבי ענה" :גרם נחת רוח".

הוראה בקשר למבטא" :שלא יהי' הפרעות עבור הילדים"
אחרי שנהייתי חתן נכנסתי לרבי ביחד עם כלתי הי' זה אחרי שמח"ת תשל"ה
הרבי אמר לי בקשר למבטא לשנות המבטא (לי הי' מבטא ספרדי ולכלתי מבטא
אשכנז)" :וויבאלד אז חסידות און שולחן ערוך און תורה זאגן אז ס'איז ניט קיין
פרובלעם צו בייטן די הברה ס'זאל ניט זיין קיין צוטומעל'ניש פאר די קינדער [=היות
שחסידות ושו"ע ותורה אומרים אשר אין בעי' לשנות ההבהרה כדי שלא יהי' הפרמ
עות עבור הילדים] ,אגב ע"י אמירה זו הי' לי הבטחה ברורה מהרבי שיהי' לי ילדים.
פעם הרבי שאלני בקשר לדבר מסוים ואמרתי לרבי איך וועל טאן ווי דער רבי
הייסט [=אעשה כפי שהרבי מצוה] הרבי הגבי' את ראשו וחייך ואמר" :און טאממ
ער מ'הייסט דיר ניט?" [=ואם לא מצויים לך?] והרבי המשיך" :כל זמן מהאט ניט
געהייסן מעג'סט האבן א דיעה" [כל זמן שלא ציוו מותר לך להביע דיעה].
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ר' יעקב
ספיטצקי

הוראה :ללמוד הכוזרי
נסעתי לרבי בפעם הראשונה בקיץ ה'תשכ"ח וזכיתי באותה הזדמנות להיכנס
ליחידות .שאלתי את הרבי לאיזה ישיבה ללכת שנה הבאה ,היו לי אז שתי ברירות
ללמוד בישיבות גדולות ליטאיות באה"ק או ללכת במסגרת של הרב גפני בישיבה
תומכי תמימים בכפר חב"ד ,והרבי הורה לי ללכת ללכת במסגרת של הרב גפני ,הרבי
גם הורה לי ללמוד את ספר הכוזרי והרבי אמר לי :אם קשה לך להבין את הכוזרי
בלשון הקודש אזי אפשר ללכת לספרי' הלאומית שבפאריז ושם תמצא תרגום בצרמ
פתית של ספר הכוזרי .בהמשך הרבי הורה לי ללכת למזכירות ולקחת משם חוברות
על נושאים מסויימים.
בתש"ל נסעתי לתשרי לרבי ונכנסתי ליחידות ,שאלתי את הרבי האם להניח
תפילין דרבינו תם (כרגיל אז שהיינו שואלים את הרבי) ,הרבי עשה תנועה כאומר
מה אתה לא מניח עד עתה?

"לעסוק במלחמת היצר בליל שישי"
פעם בהיותי בישיבה שאלתי את הרבי עצה בעבודת ה' והרבי ענה לי מענה מאוד
מיוחד" :לעסוק במלחמת היצר בליל שישי".
אחרי כשנה שלמדתי בישיבה בכפר חב"ד הוריי נסעו לרבי ונכנסו ליחידות ובימ
קשו מהרבי שיורה לי לחזור לצרפת ,אולם הרבי אמר להם :אני יודע מה זה אונמ
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ברסיטה ,ואני יכול להגיד לכם שיהי' לכם הרבה נחת מבנכם הלומד בכפר חב"ד,
והרבי המשיך :הביטו וראו מה קרה במהפכת הצעירים הצרפתים במאי  ,1968וזה
אכן 'שכנע' את ההורים שלי ,אמי תמיד היתה אומרת שהיא לא יכולה לשכוח את
המבט של הרבי.
בתשל"ג הוצע לי שידוך עם בחורה ממונטריאול שלמדה בסמינער 'בית רבקה'
שבצרפת ,כשכתבתי לרבי לא קיבלתי מענה והיו שאמרו לי שכנראה דעתו של הרבי
היא שלילית כשכתבתי על כך לרבי ענה לי הרבי" :לא עניתי לא חיובי ולא שלילי כי
תלוי בהרגש שלו ועליו להחליט ,ואם מחליט אזי לפגושה בהתוועדות ,בניו יורק,
וכיו"ב" ,וכך יצא השידוך לידי פועל .לפני חתונתי התפללתי כמו כל הבחורים בג"ע
התחתון עם הסידור של הרבי וכרגיל הרבי איחל" :זאלסטו אויסבעטען אלע גוטע
זאכן".

הוראות מהרבי בקשר לעבודת ההפצה :לעבוד כל הזמן עם הקונסיסטואר
של בלגי' ,להתדבר עם הרב חייקין ועוד
הרבי רצה שאעבוד כל הזמן עם הקונסיסטואר של בלגי' ,היתה הזדמנות אחת
שהציעו לי להיות מנכ"ל ה'קונסיסטואר' שאלתי את הרבי והרבי ענה שאפשר לקבל
ההצעה רק אם "אם זה לא יגרע בתפקידים העכשווים בשליחות" ,ואכן ראיתי שאם
אקח את העבודה הזאת יפריע זאת לעבודתי ,ולא לקחתי .וכהנה הוראות והדרכות
רבות.
למשל לפני הליכתי לברסיל כמדומני בשנת
תשל"ה הרבי אמר לי ביחידות" :הרב חייקין הגיע
לפניך בבריסל הוא המרא דאתרא ,,הוא מכיר היטב
את הבעלי בתים ,לכן תתדבר ותתייעץ איתו והוא
יעזור לך" ,וכך הי' עבדתי עם הרב חייקין בשיתוף
פעולה מלא ופורה.
בכלל הרבי תמיד הדרכני לעמוד בכל התוקף על
האמת ,ולהסביר זאת בדרכי נועם ובדרכי שלום.
פעם בהיותי ביחידות עם אשתי ,הרבי דיבר עם
אשתי באידיש ואז הסתכל עלי ושאלני האם אני
מבין אידיש ולא עניתי ,ואז הרבי עשה מין תנועת
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ביטול בחיוך ואמר לי :גם בבריסל אפשר ללמוד אידיש ..בא' הפעמים הרבי כתב לי:
"לפרסם מאמריו בצורת ספר".
בהיותנו מאוד עסוקים בהפצה בבריסל ובערי השדה (וגם בלוקסמבורג) אשתי
ע"ה כתבה לרבי שהיא דואגת עבור חינוך הילדים אולם הרבי שלל זאת וברך אותנו
"ילך מחיל אל חיל".

"כנהוג מדור דור לדבר פא"פ עם משפיע דא"ח שי' תו"ת (בצרפת וכיו"ב)".
בטבת תשמ"ט כתבתי מכתב ארוך בן כמה דפים לרבי עם כל מיני שאלות שהמ
תעוררו בשיחות עם הצעירים בין השאר הרבי ענה (ראה צילום) בקשר למה שכתמ
בתי האם לעשות 'איתכפיא' ולא לחשוב (על השאלות)" :ענינים שבתוה"ק מצווים
להבין ולא להסיח דעת" ,בקשר לעצה הרבי ענה" :כנהוג מדור דור לדבר פא"פ עם
משפיע דא"ח שי' תו"ת (בצרפת וכיו"ב)".
פעם לפני נסיעתי מחצרות קודשנו הנה כרגיל נעמדתי בסוף ה 770-כנהוג ,והרבי
איחל לכל אנשים שעמדו לידי 'נסיעה טובה' (בכמה שפות) אולם כשהרבי עבר מולי
הסתכל עלי ולא אמר מילה,
אולם מיד כשהרבי הגיע לחדמ
רו הגיע אלי הרב לייבל גרונער
באומרו שהרבי אמר שלא איחל
נסיעה טובה כי הבוקר כבר ענה
ל'צעטל' שכתבת "אזכיר על
הציון" וכתוב בצוואת יהודה
החסיד שלא נפרדים פעם שני'.
השתוממתי ראיתי כאן הדיוק
של הרבי בכל ,והעדינות בפרטי
פרטים ,איך שהרבי הצריך לשמ
לוח מזכיר שיסביר לי למה לא
לא נפרד שוב ממני.
בא' מהמכתבים כללים
הוסיף הרבי בכתי"ק (ראה
צילום)" :הצלחה בחינוך
וברבנות".
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ר' דניאל
סנדלר

רוח הקודש גלוי'
נסעתי לראשונה לרבי שבועות ה'תשכ"ה(!) ,וכמה ימים אחרי שבועות נכנסתי
ליחדות ,ב'צעטל' כתבתי את קורות חיי ,בין השאר כתבתי בקשר לאחד שאביו אינו
יהודי כשהרבי קרא זאת שאל אתי האם אביו אינו יהודי בתמי'? כשעניתי שלא,
הרבי עוה"פ שאל האם אתם בטוחים שאביו אינו יהודי עוה"פ אמרתי לרבי שאני
בטוח בכך ,והי' לפלא עבורי שאלת הרבי ותמיהתו בקשר לאביו של אותו אחד,
וסיפרתי על כך לכמה חסידים.
מאוחר יותר – כמה שנים לאחרי אותה יחידות – אותו מכיר התחתן ,ואז לצומ
רך הכנת הכתובה הכין את כל המסמכים הדרושים עבור הרב ,ואז מצא כתובה של
הוריו ,אולם הנ"ל הי' בטוח שהכתובה הזאת היות ונעשתה מיד אחרי המלחמה אינה
שווה גרוש אבל כשהביא את המסמכים לא' הרבנים ,ראה אותו רב שבמסמך אחד
שהי' מסמך מהאירוסים הי' כתוב את שם האב 'מרסל' ובכתובה נכתב 'מנחם מעמ
נדל' ,והי' זה מוזר עבורו ,ואז נזכרתי בתמיהת הרבי והחלטתי שמיד אחרי החתונה
אברר זאת ,ואז אחרי החתונה שאלתי שכנה אחד של הורי אותו מכיר אם מכירה
היא את הרב שהי' חתום על הכתובה (הרב סקלובר) והיא אמרה :בטח הוא הי' הרב
של הבתי כנסיות שברובע השמונה עשרה בפאריז והוא הי' זה שגייר את וכאן ציינה
את השם של האבא של אותו מכיר!!! כששאלתי אותה למה היא לא אמרה לו עד
עכשיו ,היא ענתה היות והייתי בטוח שלא יאמין לי.
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(ר' דניאל התרגש עד מאוד באומרו הבא לקמן ממש בכה בקטע הזה) התרגשתי
מאוד :הרי הרבי לא ראה אף פעם את הכתובה ולא הכיר את הוריו ,ועם כל זה ידע
כבר ברוח הקודש ממש את יהדותו של אביו! והדברים קיבלו תוקף מיוחד כשהאבא
של אותו מכיר נפטר הרב הלל פעווזנער אחרי בירורים קבע שצריך להיקבר כדת.

"'לטבוע' בחיי הישיבה להיות שקוע כל כולו בלימוד"
ובחזרה לאותה יחידות הרבי הורה לי בקשר ללימודיי בישיבה שיש 'לטבוע' בחיי
הישיבה להיות שקוע כל כולו בלימוד.
אחרי היחידות הרבי ביקש מר' ישראל דז'קאבסאן שימצא עבורי בעה"ב דובר
צרפתית שיארח אותי ושידאוג עבורי ,וכך ר' בן ציון וויינער (שמאוחר יותר עלה
לאה"ק) הוא זה שדאג עבורי.
נשארתי ללמוד בהדר התורה עד תשרי אבל בעקבות כמה דברים עזבתי את
ישיבת 'הדר התורה' וחזרתי לפאריז ,לפני חזרתי לפאריז נכנסתי ליחדות ושאלתי
את הרבי רשות לעזוב והדרכה ,הרבי ענה לי :בתנאי שתשמרו להתנהג מכאן ולהמ
בא ע"פ שולחן ערוך אדמו"ר הזקן ,ולקבוע עיתים לתורה .באותה יחידות נתתי
מכתב לרבי מאת סבתי שכתבה אידיש במעטפה שלה צורף מעטפה ששמרה מכל
משמר מא' מהאדמו"רים מסקווירה והעניקה אותו לרבי ,הרבי שמר את המעטפה
של האדמו"ר והעניק לי תניא.

הוראה מהרבי בקשר ללמוד 'מדע מדינה' ,ובקשר לכיסוי ראש
נסעתי עוה"פ לרבי בקיץ תשכ"ז ,באותה יחידות שאלתי את הרבי ב' שאלות:
הראשונה היתה היות ולמדתי מה שנקרא בעברית 'מדע מדינה' וכן התחלתי ללמוד
חוק ושאלתי היא באיזה מסלול במדע מדינה לבחור הי' לי אז ארבע ברירות – מסמ
לולים בהם התלבטתי במה לבחור ,הרבי אמר לי למה אתם לומדים גם חוק? הרי
זה מאוד ארוך ולוקח המון זמן עד ארבע שנים לפחות? הייתי מאוד תמים בתקופה
זו ואמרתי לרבי אבל עכשיו זה לא כמו פעם (חשבתי שהרבי אומר זאת מהיכרותו
בתקופת היותו בפאריז) ,אבל הרבי המשיך להגיד שגם עתה זה מאוד ארוך ,ובמילא
לא כדאי ללמוד שתיהם יחד ואז הרבי לי מפורש מה ללמוד ב'מדע מדינה' הרבי אמר
לי לבחור בין אקנומי' וכלכלה ובין עבודות ציבוריות.
ואז שאלתי את הרבי בקשר לכיסוי ראש ,שזה יהי' מאוד קשה עבורי לחבוש
כיפה ,הרבי ענה לי שאם אין ברירה וישנם בעיות אז אפשר לשים פיאה נוכרית ואז
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הרבי הדהים אותי באומרו איפוא בדיוק אפשר לרכוש בפאריז פיאה נוכרית ,ראיתי
שהרבי זוכר היטב את פאריז.
בכלל כמה פעמים ביחידיות שלי הרבי רצה ובירר עם מי אני לומד ומה אני לומד,
הי' נראה שזה מאוד חשוב אצל הרבי.

לנהוג במכונית הרי אפשר לקיים איתה הרבה מצוות
שוב נסעתי לרבי ליו"ד שבט הגדול וזכיתי להיכנס ליחידות קצרה ,באותה יחימ
דות שאלתי את הרבי היות ועברתי תאונת דרכים מאוד קשה האם להמשיך לנהוג
במכונית? הרבי ענה שיש להמשיך לנהוג באומרו הרי עם המכונית שלכם תוכלו
לקיים הרבה מצוות.
בתשל"ד נסעתי עם בני ביתי לרבי כששהינו בניו יורק חשבנו שיש לאישתי
בעי' רפואית שנוצרה בניו יורק ,כשנכנסנו ליחידות כתבנו על זה לרבי ,והי' נראה
שהרבי לא מסכים עם הבעי' עלי' חשבנו ,הרבי ביקש פרטים ואז הפנה אותנו אל
רופא מסוים הרופא ערך לנו בדיקה ואחרי הבדיקה שעשה על אתר הודיע לנו שאין
לאשתי את אותה בעי' רפואית עלי' חשבנו ,וזה הרגיע את רוחנו ,עוד הפעם ראיתי
את רוח הקודש הגלוי' של הרבי.
ביחידות אחרת ,אינני זוכר איזה שנה בדיוק ,כתבתי לרבי שסבתי מתכוננת לנמ
סוע ולעלות לאה"ק להשתקע שם ,וכבר הכינה את כל המסמכים והכל הי' מוכן
עבורה ,אבל להיותה ממשפחה חסידית סבתי ביקשה ממני לבקש את הסכמתו וברמ
כתו של הרבי ,ואז הרבי שאל אותי אבל מה יעשו ילדי' אם תלך לאה"ק ,והי' זה פלא
כי בכלל ילדי' היו כבר גדולים ובכלל לא קשורים אלי' ,אבל כשחזרתי שאלתי לדודיי
על דעתם בקשר לנסיעת סבתי ,ולא הסכימו על זה ובכלל בהמשך ראינו שנוכחות
סבתי גרם הרבה טוב למשפחה וכמה ענינים משפחתיים הסתדרו בזכותה.

"לא הגיוני ללכת למדינה זרה"
הי' זה בפורים תש"מ נסעתי עם משפחתי לרבי ונכנסנו ליחידות ,באותה תקופה
עבדתי ב"מקלט" (היתה זו עמותה שהיו לה כמה סניפים בצרפת שעזרו לפליטי מלמ
חמה) ,והמנהל ביקש ממני לעזוב את פאריז וללכת לעבוד במרסיי או בניס ,כן הוצע
לי לעבוד בתור מורה ליהדות בבלגי' (וכן במונטריאול) ומאוד רציתי לנסוע שם כי
כך אשתי תהי' יותר קרובה להורי' שגרו בהולנד ,מה גם שהי' לי חבר טוב ר' יעקב
שי' ספיטצקי (עליו נספר בהמשך הסדרה) ,והתלבטתי רבות וממש חיכיתי ליחידות

ר' דניאל סנדלר

43

על מנת שהרבי יורני מה לעשות ,כמו"כ הי' לאשתי בעי' רפואית מסוימת ורצינו
את ברכתו של הרבי ובסוף כבדרך אגב כתבתי בצ'עטל' שאפשר לשנות התאריך של
הכרטיס ובמקום לנסוע ביום חמישי יש אפשרות לנסוע אחרי שבת ובמילא האם
כדאי כי מאוד רצינו להשאר לשבת?
את ה'צעטל' הכנסנו זמן מה לפני כפי' שהי' הסדר באותו זמן ,ואז כשנכנסתי
הרבי הוציא מהמגירה שלו בדיוק את הצעטל שלי ,והרבי שאל אותנו האם יכול הוא
לדבר אידיש ,והיות וידענו קצת אידיש ענינו שכן ואז הרבי דיבר בקשר לבריאות
אשתי (ואז הבנו שהרבי בעצם לא רצה שהילדים יבינו לכן רצה לדבר באידיש) והרבי
נכנס בפרטים ונתן לנו הוראות מאוד פרקטי ומעשי.
ואז הרבי עבר לדבר בצרפתית ונתן מטבעות לצדקה לילדיי ואמר להם זה עבור
חזרתכם לפני שבת לפאריז תשימו את המטבעות הללו לצדקה ובכך הרבי ענה לנו
בקשר לנסיעה..
ואז הבנו שהיחידות הסתיימה והתחלנו ללכת אחורית ,והייתי קצת מאוכזב שהמ
רבי לא ענה על שאר שאלותיי אבל אז בדיוק הרבי אמר :ובקשר לשאלתכם אם
ללכת לניס או למרסיי כתשתחזורו לפאריז תדברו עם ידידכם ואז הרבי עשה אתנמ
חתא ואמר לידיד ואז תבחרו בעצמכם.
והרבי אמר :ובקשר לשאלה האחרת (אם לנסוע לבלגי' או למונטראול) כפי שכבר
אמרתי לכם (לפני כמה שנים שאלתי את הרבי בקשר ללכת לבלגי' אבל לא קיבלמ
תי מענה ע"ז) :זה לא הגיוני ללכת למדינה זרה כי יהי' לכם בעיות והסתבכויות עם
הנתינים של אותם מדינות ,המענה של הרבי הי' מאוד ברור וכמובן כך נהגתי.
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ר' יוסף
שוקרון ע"ה

תרגום מרשימה שכתב ר' יוסף שוקרון מיחידות
הגעתי ישר -ל 770-אחה״צ [בעיצומו של תענית אסתר] התפללתי מנחה וביר�כ
תי הגומל מול הרבי בזאל הקטן .התארחתי אצל משפחת גינזבורג.
ביום רביעי אחרי ערבית התכוננתי ליחידות :כתבתי הצעטעל ואמרתי תהילים.
נכנסתי ליחידות בשתיים לפנות בוקר ,הרבי הושיט לי את ידו לברכת שלום
אשר כמובן לא החזרתי (אמרו לי לפנ״ז שאם הרבי מושיט את ידו אין להחזיר),
הרבי ביקש ממני לשבת על הכסא שוב נעמדתי על מקומי ולא זזתי ,מסרתי לרבי
את ה'צעטל' שהכנתי ,הרבי קרא את ה'צעטל' מאוד לאט ,כאשר באותו זמן נעמדתי
על מקומי מבלי לזוז.
וזה תוכן ה'צעטל':
הצגתי את עצמי ,כתבתי את שמי וכו׳ ,וכתבתי שנרשמתי באונברסיטה ובאחד
השיעורים הפרופסור ניסה להוכיח את אי קיומו של הקב״ה ,בזאת שהכל קשור
ביחד :אברי הגוף בניהם ,הגוף להראש ,הארץ למרחב היקום וכו' ,ההרצאה שלו
הביאה אותי לחשוב זו הפעם הראשונה על מציאותו של הקב״ה ,באותו זמן נכנסתי
לשיעורי תיאטרון בשם 'סימון' ושם היינו צריכים לקרוא על חייו והשקפתו של
ספינוזא ,פרויד ועוד ,כן בלומדי א חכמת האסטרולוגי׳ וימוד שאר הדתות הבחנתי
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שכל המחברים הגדולים ציינו ליהדות ,ושכל הדתות שורשם מהיהדות.
אחרי ראותי כל זאת הסתקרנתי ורציתי לדעת מה אומרת היהדות ,ואז פגשתי
את הרב [יהודה ליאון] אשכנזי המכונה "מניטו" (שהי' הרב של תנועת הצופים בצמ
רפת ,ומאוד קרוב לנוער היהודי בצרפת ,ש"ל) ולמדתי איתו במשך שנה ,הוא שכנע
אותי שיש להיות יהודי ולקיים המצוות ,ואז נסעתי לעיר עקס לע באן ולמדתי בימ
שיבה שם במשך שלושה חודשים ,כן למדתי עם הרב זאווי והרב רוטנבערג [עליהם
השלום ולהבלחט"א] הרב פראנקפונטר ,בהמשך הלכתי לישיבת תומכי תמימים
שבבריונא ושם הכרתי את ר׳ מולע אזימוב .ועכשיו איני יודע באיזה דרך ללכת,
שאלתי מהרבי היא :והי' אם אבחור בדרך של ליובאוויטש ,ברצוני שהרבי יואיל נא
לענות לי על כמה משאלותיי:
 )1ביהדות יש שנים עשר חודשים ,שנים עשר שבטים שלכאורה מתאימים עם
שנים עשר גלגלי המזלות של האסטרולוגי׳ .אז האם הקב״ה לא משתמש בהם על
מנת לשלוח לנו ציווים ,אשר אנחנו בעצם מושפעים מהם לגבי מעמדם וגם לפי
ערך מעמדנו ומצבנו לגבי הקב״ה ,ואולי גם הם בוחרים להנהיג אותנו ע״י שלוחים
אחרים?
 )2א׳ מהדתות שהרשימה אותי במיוחד היא הינדואיזם בזה שמדגישה שצריך
להתנזר מאכילת בשר ,להיות צמחוני ,אני בעצמי נהגתי כך במשך שנה שלימה,
ועל כן שאלתי היא האם לא יותר פשוט להיות צמחוני וכך לשמור על כשרות יותר
קפדנית?
 )3מפריע לי העובדה שכשאני נכנס בבית של חסיד חב״ד ,רואה אני תמונה של
הרבי (ולפעמים תמונה ענקית) ,האם זה נכלל במנהגי חב״ד?
 )4בכל קהילה הבחנתי בכמה מצוות שהם מאוד חשובות עבורם ושאסור הי׳
במאוד לעבור עליהם ומצוות אחרת פחות .אבל המעניין הוא שבכל קהילה מה שהי'
חשוב בקהילה פלונית לא הי' חשוב לקהילת אחרת וכן להיפך ,ועל כן הנני שואל
ומבקש לדעת מהן המצוות שהן מאוד חשובות ומהן שאינם כל כך חשובות?
 )5רואה אני שיש קהילות שמדברות באופן שלילי על הקהילה האחרת ,זה מאוד
מפריע לי ,איך צריך להתנהג בהתאם לכך?
 )6האם זה נורמלי שחסידי חב"ד אוהבים את הרבי באופן קצת קיצוני ומוגזם?
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הרבי ענה לי מתחיל מהשאלה השלישית (על ב' השאלות הראשונות הרבי לא
ענה) כדלקמן:
 )1אם תמונה גדולה מפריע לכם ,אזי אתם יכולים לקחת תמונה קטנה ,ואם
אפילו קטנה מפריע לכם אתם לא מוכרחים לשים בכלל תמונה...
 )2לא צריכים לנסות למצוא איזה מצוות חשובות .יש לקיים כל המצוות בלי
יוצא מהכלל ,והכי טוב בהידור.
 )3ואז הרבי קם והניף את ידו והסתכל עלי במבט מאוד חמור ורציני שהפחיד
אותי ואמר :זה עצמו שקהילה מסוימת מתענינת על קהילה אחרת אין זה דבר שלילי
בעצמו ,אבל ההשתוות והדמיון צריך להיות תמיד באופן חיובי על מנת לדעת החימ
לוקים והטוב שיש אצל הקהילה האחרת ,וכך להחליט להשתפר .בכל אופן לדבר
שלילי על הקהילה איזו שתהי' זהו דבר שלילי ,יותר משלילי ועוד יותר מזה.
 )4זה שחסידי חב"ד אוהבים את הרבי באופן שנראה מוגזם ..מה אני יכול ל�ע
שות? הרי גם אני אוהב כל יהודי ויהודי באופן מוגזם שמלא על גדותיו.
ואז הרבי סיים באיחול שבת שלום ,ושלום.
שבת שלאחרי זה ,בשבת פרשת פרה ,נעמדתי בהתוועדות של הרבי ממש בסוף
הבית הכנסת כשפתאום שמעתי שמכריזים את שמי ,האנשים שהיו סביבי שאלו
אותי" :האם זה לא אותך שהרבי קורא?" ואז שוב הוכרז עוד הפעם את שמי וכולם
התרחקו והפנו אותי לעבר הרבי ,ואז הרבי עם חיוך גדול ביקש ממני לגשת אליו,
ואז פתאום הרגשתי שנושאים אותי עד השולחן של הרבי ,ואז הרבי אמר לי" :כשמ
תהיו בפאריז תתוועדו ותספרו כל השאלות ששאלתם והתשובות שעניתי לכם .הנה
פרוסת עוגה תתנו חלק מזה לכל אחד".
[פעם ר' יוסף סיפר שרצה לשאל את הרבי ביחידות בקשר למנהג שתיית 'לחיים'
אצל חסידים ,שעבורו הי' זה מוזר וביקש לדעת מהרבי את פשר המנהג ,אולם בסוף
לא שאל ,אולם את המענה קיבל בהתוועדות]..

הוראה בקשר לילד שיש לו בעיות בדיבור
ר' יוסף זכה לכמה יחידויות עם הוראות מאוד מיוחדות מהרבי בענינים פרטיים,
ביחידות אחת בה שהה ר' יוסף ואשתו ובני ביתו שאלו את הרבי היות ובנם מנשה
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(שליח באלופרביל) הי' לו בעיות בדיבור ולומד עד עתה בבית ספר דתי בו לומדים
גם לימודי חול האם כדאי לשלוח אותו אצל 'קלינאי תקשורת' הרבי הורה להם
שלא צריך לשלוח ל'קלינאי תקשורת' אולם כדאי לשלוח אותו ללמוד בחדר בו
לומדים על טהרת הקודש ,ואכן בהמשך לאותה יחידות הכניסו את ילדיהם בחדר
ליובאוויטש בפאריז ,והדיבור השתפר ,באותה יחידות הרבי ביקש מהילד לוי יצחק
שיחי' לגשת אליו והעניק לו דולר.
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ר' שבתי כהן

פרק מא של התניא להתרכזות בתפלה
בתשרי תש"ל נסעתי לרבי בפעם הראשונה גם אשתי לעתיד נסעה ,ביחידות
שאלתי בקשר להתרכזות בשעת התפלה וכיו"ב ,והרבי הורה לי ללמוד התחלת פרק
מ"א שבתניא ,כמו"כ שאלתי את הרבי מתי הכי טוב להתחתן והרבי ענה לי בחודש
כסלו :אפשר להתחתן או בכסלו או בחודש אדר ,ואז הרבי אמר וכדאי לפני חנוכה
(ואכן התחתנתי ביום י"ג כסלו תש"ל).
כמו כן שאלתי את הרבי האם להמשיך בלימודים או שכדאי שאלך לישיבה,
והרבי אמר לי בזה הלשון :תקבלו תעודות ,הי' בלשון זה ב' דברים הבטחה מהרבי
שאצליח ואקבל תעודות וגם מענה של הרבי להמשיך בהלימודים.

"פיסכולוגי'ה זה נגד תורתינו הקדושה"
רעיתי נכנסה (בנפרד) ביחידות ושאלה את הרבי האם להמשיך לימודי' (היא
למדה אז פסיכולוגי'ה וצרפתית) או ללמוב בסמינער? הרבי אמר לה :פיסכולוגי'ה
זה נגד תורתינו הקדושה ,מזה הבינה שהרבי רוצה שתמשיך לימודי' בצרפתית ,היא
גם כתבה אז לרבי שיש לה קושיים להתפלל מתוך כוונה ,הרבי אמר לה ללמוד פל"ב
מתניא ,והרבי המשיך :הי' כדאי שתלמדו עם הרב אזימוב ועם מרת אזימוב שיחות
המדברים על חשיבות השמחה .ואכן במשך כמה חודשים היא למדה עם הרבנית
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אזימוב שיחות בקשר לשמחה.
בצאתה מהיחידות רעיתי ראתה את הרבנית זיע"א מחכה לרבי במכונית.

"להשתדל לגור בקרבת מקום ליהודים שמניחים תפילין ושומרים שבת"
דוד אשתי הציע לנו דירה ברובע הראשון של פאריז ליד כיכר 'שאטלע' ,ושאלנו
את הרבי האם כדאי לגור שם ,והרבי ענה :בכלל יש להשתדל לגור בקרבת מקום
ליהודים שמניחים תפילין ושומרים שבת ,וליד הכיכר הזה הרי יש יהודים כאלו!
אחרי חתונתי קיבלנו מהרבי הדרכה מיוחדת אולם אין כאן המקום ,פעם נכנסו
לרבי ליחידות אחרי לידת ביתנו הבכורה ,והרבי אמר לנו בסוף אותה יחידות :יהי
רצון שתגדלו את בתכם ,ואז הרבי השתעל ותיקן את עצמו ואמר בתכם וגם בנכם
לתורה לחופה ולמעשים טובים ,ואז נולד לנו בן.
בא' השנים נסענו לי"ב-י"ג תמוז ונכנסנו ליחידות ביום י"ג תמוז שהוא גם יום
ההולדת של בתינו ,אז הרבי נתן לנו עשר פרענק עבורה וא' המזכירים אמר לנו אחרי
היחידות שהרבי אמר לקיים את מנהגי יום ההולדת.
רעיתי תחי' היתה מורה בבית ספר 'יבנה' בא' השנים הפסיקה את עבודתה לשנת
שבתון ,ואז הנהלת בית ספר 'בית רבקה' בישו ממנה למלא מקום של מורה אחרי
כמה חודשים ביקשו ממנה לעבוד בתור מורה בבית ספר ,רעיתי שאלה את הרבי בימ
חידות והרבי ענה לה :הצלחה בעבודה וב'ופרצת' ,מזה הבנו שהרבי רוצה שתמשיך
לבד במקום ששיך 'ופרצת' וכך המשיכה ללמד בבית ספר 'יבנה'.
אחרי כמה שנים הציעו לה לעבוד בעריכת ספרים ותרגומן מאנגלית לצרפתית
עם תנאים מאוד נוחים ,היא שאלה את הרבי כמה פעמים ולא קיבלה מענה ,באותו
זמן זכתה בהרגלה מנשי ובנות חב"ד בפאריז לנוסע לבית חיינו לכבוד יו"ד שבט
ה'תש"מ ,נסענו עם שלושה מילדינו ,ונכנסנו ליחידות ,בצעטל שהכנסנו רעיתי
שאלה את הרבי האם להפסיק לעבוד בבית ספר ,הרבי שאל אותה :האם יש לכם
סיבות להפסיק לעבוד? וכך התנהל שו"ת מענין בין הרבי ואשתי בקשר לעבודתה
בבית ספר ,אשתי מאוד התרגשה שהרבי פונה אלי' ובאופן ספוטני ענתה שהיא
מאוד עייפה (היו לנו כבר שבע ילדים בבית) ,הרבי שאלה אותה שאלה שוב כאילו
שלא שמע ואחרי שענתה עוד הפעם ,הרבי אמר בתמי' :עייפה? ואז הרבי שאלה:
האם אתם עובדים הרבה בבית ספר? היא ענתה שעובדת חצי יום דהיינו תשע
שעות ,הרבי שאלה תשע שעות ביום? וענתה לא ,תשע שעות בסה"כ בשבוע (הי'
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נראה שהרבי מרמז שזה לא הרבה) ,שוב שאל הרבי האם אתם עובדים כל יום וענתה
רק שלושה ימים בשבוע ,הרבי שאלה :אתם גרים רחוק מבית הספר? וענתה עשר
דקות ,אז הרבי שאלה האם הלכתם להתידבר לרופא? כשענתה בשלילה הרבי אמר
שיש ללכת לרופא ידיד .הי' נראה שהרבי רוצה שתמשיך בעבודתה שם ,ואכן מני אז
לא הפסיקה ללמד שם והצליחה להשפיע על התלמידות ,לקרבן לתורה ומצוות כל
זה בזכות הדרכתו של הרבי.
באותה יחידות רעיתי ביקשה מהרבי ברכה עבור אבי' שיזכה לתשובה שלימה,
ואז כעבור שלושה ימים אחרי חזירתה מבית חיינו אבי' נפטר ,ר' מולע התקשר
אלינו באומרו שהתקשרו מהמזכירות לומר בשם הרבי אשר אבי' יושב עכשיו בגן
עדן ביחד עם האבות הקדושים.

"להשתדל שתאכל כשר הן בפנימיות והן בחיצוניות"
באחת השנים חמותי לא היתה בקו הבריאות וביקשנו ביחידות עבורה ברכה מהמ
רבי ,הרבי אמר שיש להשתדל שתאכל כשר הן בפנימיות והן בחיצוניות .ומני אז עד
סוף ימי' היא אכלה כשר אפילו כשהיתה בבית רפואה וכו'.
בתחלת שנות הממי'ם ביחידות כללית לצרפתים בחדרו הק' של הרבי ,נכנסנו כל
המשפחה ליחידות ,ואז בתנו לא הפסיקה
לבכות ולא הצלחנו להרגיעה ,כשהגיע
תור רעיתי לעבור עם ביתנו הרבי לקח את
הזכוכית מגדלת שהי' על השולחן ונענע
אותה בידו הק' על מנת להרגיעה ,והרבי
לא הסתפק אלא שם בידה את הזכוכית
מגדלת וכך נרגעה הי' זה מחזה אדיר
לראות דאגתו של הרבי עבוד ילד קט ,ואז
כשיצאנו שאלנו בתמימות את המזכירים
מה עלינו לעשות עם ה'לופ' ,והמזכירות
אמרו לנו כשהרבי נותן משהו יש לשמור
על זה וזה לא להחזיר ,וכך נמצא ברשותינו
הזכוכית מגדלת של הרבי!!
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"לגמור הבגרות"
נכנסתי ליחידות לפני יום כיפור תשל"א ,הי' זה בערך בארבע לפנות בוקר ,עוד
לפני שנסעתי כתבתי לרבי שהנני לומד בתיכון ,אולם ברצוני להכנס לישיבה כמו
אחי הגדול יוסף שיחי' ,והנה ,מיד כשנכנסתי ליחדות הרבי פנה אלי ושאלני :כמה
שנים חסרות להשלמת הבגרות? עניתי שנשאר שנה זו ושנה הבאה .ואז הרבי ענה
לי בצרפתית" :לא כדאי להפסיק את הלימודים עכשיו .קודם תגמור הבגרות ואחר
כך תלמוד קודש ותורה וגמרא והיברו [=עיברית] ,אח"ז הרבי הוסיף פתאום" :יש
לך יום הולדות ביום כיפור"? ,זה ריגש אותי עד מאוד שהרבי התעניין עד כדי כך.

לקבל גלילה אם א"א לקבל עלי' לפני יום הולדת
הרבי המשיך "וצריך הרי לקבל עלי' ביום ההולדת ,אבל אתה יודע שקשה לעלות
בתורה במנין שלי ביום הכיפורים ,מפני שיש חסידים זקנים ומיוחסים ,אבל תשאל
את הגבאי אם הוא יכול לתת לך 'גלילה'" ,והרבי פנה אלי ושאלני" :אתה יודע מה
זו גלילה?" לא מצאתי עוז לפתוח את הפה ולענות ,והרבי הסביר לי" :מסובבים את
ספר תורה כדי לסגור אותו ,תבקש מהגבאי שיתן לך גלילה" ,אח"כ הרבי הוסיף:
"אם זה לא יסתדר בבית הכנסת למטה אתה יכול לעשות זאת גם למעלה".
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פעם כתבתי לרבי על תוכניתי להכנס לימ
שיבה וביקשתי ברכה ,אבל להפתעתי ולתמ
דהמתי הרבי מחק את ההצעה של הלימודים
בישיבה ובאותו קו בו הוא מחק הרבי סימן
ללימודים באונברסיטה ,הי' זה ברור עבורי
שבעצם הרבי לא רוצה שאלך לישיבה כי אם
להמשיך באונברסיטה.
אחרי לימודי באטונברסיטה ,הייתי אז
כבן עשרים ושלוש שאלתי את הרבי מה
לעשות הלאה ,כתבתי לרבי ג' אפשרויות
והרבי סימן על לימודים להוראת מתמטיקה ולקבל דיפלומה כמורה בכיר.
ביחידות בתשרי תשל"ח הרבי אמר לי" :בפורים תתחיל לקבל הצעות שידוכים
ואחרי פסח תגמור את הענין ,"..וכך בדיוק הי'.

ר' דניאל עמרם
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במוצאי יום כיפור תשכ"ח נכנסתי ליחידות שנמשכה ארבעים דקות! במשך כל
היחידות הרבי דיבר איתי בצרפתית באותה יחידות שאלתי את הרבי אם להניח רבינו
תם ,הרבי לא התייחס לשאלה (בשנה שלאחרי זה הרבי ענה בחיוב) ,לשאלתי אם
ללכת לישיבה הרבי ענה שעלי להמשיך בלימודים על מנת לקבל תעודת בגרות.

הוראה ללכת ללמוד בישיבה שנה
באלול תשכ"ח שוב נסעתי לחצרות קודשנו ונשארתי לכל משך החגים תשכ"ט
הרבי שאל אותי ביחידות אם הנני מבין אידיש וכשעניתי שלא ,הרבי מכל מקום
המשיך לדבר באידיש וראה זה פלא את המילים כבר הכרתיו כך שיצא שהבנתי את
כל דברי הרבי ,הי' נראה שהרבי רוצה שאלמוד אידיש ,כן לשאלתי אם להניח רבינו
תם הרבי ענה בחיוב .לשאלתי אם ללכת לישיבה (לאחרי ששנה שעברה הרבי אמר
לי להמשיך הלימודים עד שאקבל תעודת בגרות) ,הרבי ענה לי בחיוב וכך הלכתי
ללמוד בישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד.

ללכת למרוקו ואח"ז ללמוד בכולל
לתשרי תש"ל שוב נסעתי נכנסתי ליחידות בין יום כיפור וחג הסוכות באותה
יחידות הרבי נתן את הסכמתו לשידוך ,בהמשך שאלתי את הרבי האם ללכת אחרי
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החתונה לכולל ולאחרי זה בשליחות ,והרבי שאלני :האם אין לכם עוד הצעות לעכמ
שיו? עניתי לרבי שיש לי ג' הצעות והם :א) לעבוד בהפצה עם דוברי צרפתית שבקמ
נדה .ב) מנהל גשמי בישיבת תו"ת בריונא .ג) ללמד בבית ספר שבמרוקו (דודי הרב
מוסנגו הי' רבה הראשי במרוקו ודיין בקהילת קסלבנקה והוא הציע לי לעבוד שם),
הרבי ענה לי :יש הרבה מה לעשות במרוקו ,כדאי ללכת למרוקו ואז ללמוד שנה או
שנתיים בכולל ,מזה הבנתי שהרבי רוצה שאלך למרוקו מה שהכי מהר ,ואכן למחרת
השבע ברכות ממש נסעתי ביחד עם זוגתי למרוקו.
פעם הלכתי לצפת להתפלל על קבר ר' ישראל ארי' ליב ,אז הקבר לא הי' כ"כ
נגיש וחיפשתי במשך כמה שעות עד שמצאתיו כשסיפרתי זאת לרבי ביחידות אח"כ
הי' נראה שהרבי נהנה מזה והרבי אמר לי 'ישר כח'.

"להשכין שלום בין הספרדים והאשכנזים אזי כדאי ללכת"
פורים תשל"א נסעתי שוב לרבי ואז לפני היכנסי ליחידות פגשתי את הרב שלאמ
מע (באותו זמן מנהל בית רבקה) ודיברתי
אותו ואז הוא אמר לי שנראה לו שגיסו
הרב פולטראק דיין בעיר ליאון מחפש
שוחט שם ביחידות כתבתי זאת לרבי
והרבי ענה לי :אם עי"ז שאתם הולכים
לליאון אתם מצליחים להשכין שלום בין
הספרדים והאשכנזים אזי כדאי ללכת.
ואז הרבי שאל אותי איפוא בדעתי
לשהות לחג הפסח אם בצרפת או באה"ק,
כשעניתי באה"ק ,הרבי אמר לי שלהכין
בית עבור פסח לוקח זמן ,כדאי ללכת בהמ
קדם לאה"ק ולא להתעכב מדי בצרפת.
ביחידות א' כתבתי לרבי שחמש מאות
בנות קיבלו על עצמם להדליק נש"ק,
הרבי אמר לי הרי בליאון יש חמישים אלף
יהודים במילא חמש מאות זה לא הרבה!!

ר' מסעוד בן שושן
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בן שושן

בקשר לכיסוי ראש בעבודה" :תבחרו פיאה נוכרית שמתאימה עם צבע הש־
ערות"
נכנסתי ליחדות בתשרי תשל"א ,הרבי דיבר איתי כל הזמן בצרפתית ,א' מהמ
שאלות הראשונות שכתבתי עלי' בצעטל לרבי הי' שהיות והנני עובד בבנק ושם
מאוד קשה לעבוד בכיסוי ראש ומבקש עצת הרבי ,והרבי ענה לי הזה הלשון :בקשר
לנשיאת כיפה (הרבי אמר ׳כיפה׳ בצרפתית) יש לדעת שבזמן לואי ( 14מלך צרפת,
ש"ל) האנשים היו נושאים על ראשם פיאה נכרית ,אשר על כן תבחרו פיאה נוכרית
שמתאימה עם צבע השערות ,ואכן כשהגעתי לפאריז הלכתי לאישה שהתעסקה
בזה ועשתה כיפה נכרית מיוחדת עבורי ובמשך  35שנים הבאות נשאתי כיפה נכרית
כעצת הרבי!
"אל תעזבו את העבודה בבנק"
בהמשך הצעטל כתבתי שברצוני להשקיע יותר בלימוד התורה ולהזניח את לימ
מודי חול ,הרבי אמר לי :ובקשר ללימוד התורה נמצאים עכשיו ספרים מתורגמים
בצרפתית וכך תלמדו תורה בצרפתית (באותו זמן יצא לאור החומש הראשון מתורמ
גם לצרפתית וזה עזר לי רבות) ,והרבי המשיך :ובקשר לישיבה אל תעזבו את העבומ
דה בבנק ,בהמשך כתבתי בקשות ברכה משפחתי והרבי ענה עליהם.
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אח"ז כתבתי בקשת הסכמה לחתונתי ,הרבי שאל האם הכלה שומרת תומ"צ
ועניתי בחיוב ,הרבי נתן את ברכתו הק' ,ואז העזתי ושאלתי לרבי (חינכו אותנו שבימ
חידות אין לדבר ,אבל אז עוד לא ידעתי) מהו הזמן הכי מתאים להתחתן הרבי ענה
לי :כסלו או אדר אבל לא ניסן (ומאז הקפדתי שחתונת בניי ובנותיי לא יהיו בנימ
סן) ,מהמענה של הרבי שהקדים כסלו לניסן הבנתי שהרבי רוצה שאשתדל להתחתן
בכסלו ולכן מיד ביצאי מהיחידות כתבתי מכתב למיועדת שיש להתכונן להתחתן
בכסלו ,ואכן התחתנו ו' כסלו תש"ל.

"אורלי היא עיר אורתודוקסית"
מיד אחריי נכנס ליחידות ר׳ גיי סאל ושאל את הרבי האם להתיישב בעיר אורלי
והרבי ענה לו :אורלי היא עיר אורתודוקסית.
נסעתי לי"א נסן שנת השבעים ונשארתי לפסח תשל"ב ביחד עם בני (ר' שלומי
משגיח בחדר ליובאוויטש ושליח בעיר קורבעבוא) ואשתי ונכנסנו ליחידות בחול
המועד ,אשתי הביעה את
רצונה בפני הרבי לנסוע על
מנת להשתקע בארץ ישראל
הרבי לא התייחס לשאלה זו,
ואז אשתי שאלה את הרבי אם
יכולה לבקר את אחותה בארץ
ישראל והרבי הסכים ונתן את
ברכתו הק' ,וכמדומני שהרמ
בי אמר לה להזהר עם פירות
השמיטה.
באותה יחידות בסופה
הרבי העניק לי תניא ולאשתי
סידור באומרו אשר יהי רצון
שכל התפלות שתתפלל
בסידור זה יתקיימו.

הוספה

לחביבותא דמילתא הננו מדפיסים כמה תמונות מפארבאענגען
של כ"ק אדמו"ר בפריז בעת הביקור דתש"ז
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מוקדש לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר

ולזכות החייל בצבאות ה׳
לוי שיחי׳ אסולין
נולד בליל שביעי של פסח ה׳תשע״ד
יה״ר שיגדל להיות חסיד ירא שמיים ולמדן
לנח"ר כ"ק אדמו"ר
נדפס ע״י הוריו
ר' מנחם מענדל ורעיתו שיחיו אסולין





זקניו
ר' יצחק ורעיתו שיחיו אסולין
ר' מסעוד ורעיתו שיחיו בן שושן





מוקדש
לחזיוק ההתקשרות של שלוחי כ"ק אדמו"ר
בפאריז והגליל ,צרפת

נשיהם בניהם ובנותיהם וכל יוצאי חלציהם שיחיו
ותהי' יד השלוחים על העליונה
במילוי השליחות בשלימות
ויצליחו באופן דלמעלה מדרך הטבע
בכל פעולותיהם הברוכות והקדושות
לקדש שם ליובאוויטש ושמו הק' של רבינו
להצלחה רבה ומופלגה בכל אשר יפנו





לאריכות ימים ושנים טובות ובריאות

