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 טובים
השנים

רגע אחרי שהקימו להקה משותפת, מספרים אבי 
פיאמנטה וברק גרוסברג על דרך החיים שעשו לחיי 

תורה ומצוות וחושפים את הקשר בין שני המוזיקאים, 
למרות הפערים ביניהם < בנצי פרישמן < עמ׳ 14

בחג הפורים אנו מציינים את הצלת עם ישראל 
מגזירתו של המן הרשע. לא רבים יודעים את 
מה שהתרחש מאחורי הקלעים לפני כשבעים 
שנה, בעת העלילה הגדולה והגזירה שתוכננה 

כנגד מיליוני יהודי ברית המועצות  < עמ׳ 10

 ועל
הניסים
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בחודש זה אנו חוגגים את חג הפורים, שבמרכזו 
קריאת המגילה אותה אנו מצווים לקרוא פעמיים, 

הן בלילה והן ביום.

אחד הדברים המופלאים במגילת אסתר, שלא 
מופיע בה שמו של הקדוש ברוך הוא. כל מי שקרא 

אי פעם חלקים מהתורה והתנ"ך, בודאי יודע עד 
כמה שמו של הקב"ה מופיע בתדירות, אך לאורך 

המגילה, לא נמצא שמו אפילו פעם אחת. מדוע?

התשובה לכך נמצאת בהליך שעברו עם ישראל 
בעת גזירת ההשמדה של המן הרשע. למרות שידעו 

הם שאסתר היא המלכה של המלך אחשורוש 
ומרדכי הינו 'יושב בשער המלך', הרי הדרך לביטול 

הגזירה לא היתה באופן טבעי, אלא רק לאחר צום 
של שלשה ימים ודביקות מחודשת בבורא.

כך גם כאשר אנו קוראים את המגילה, עלינו לזכור, 
כי בכל ההליך הטבעי, כפי שהוא משתקף בסיפור 

זה, תמיד נמצא את ה' מסתתר ומצפה לנו.

וכן הוא הדבר בכל מה שקורה ליהודי, בכל דור, אל 
לנו לחשוב כי הדברים קורים מעצמם ובאופן טבעי, 

למרות שבמבט ראשוני איננו רואים את הסיבה 
האלוקית המובילה, הרי שאם נתבונן נגלה את יד ה' 

בכל צעד ושעל.

)מעובד לפי לקוטי שיחות חלק ו(

הרבי שליט"א מלך 
המשיח בחג הפורים 

ה׳תנש״א )1991(, מחזיק 
בידו הק' את מגילת אסתר

] חידוש החודש [
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אקטואלי < 7 / בנימה אישית 
< 8 / משל ונמשל < 9 / טיפ 

לחיים < 19 / יש לי עניין < 21 
/ יגעת ומצאת < 22 /  תחנות 

מסע < 23

] 04 [ חיים בנס
חודש ניסן מתקרב בצעדי ענק וזה הזמן להכניס 

חידוש וריענון לחיים שלנו. איך אפשר לעשות 
זאת ומיהו יוצר הפלא והשילוב המושלם בחיינו 

// שלום דובער ישראלי

] 10 [ הוא רע
על הלילה הגורלי ששינה את חייהם של מילוני 

יהודי ברית המועצות שסכנת מוות וגירוש 
ריחפה מעל ראשם. הקריאה הלא שיגרתית 

בעת ההתוועדות והמאמרים שפעלו בשמי רום 
// סקירה מקיפה

] 14 [ צליל של גאולה
למרות פעם הגילאים, שני המוזיקאים אבי 

פיאמנטה וברק גרוסברג מוצאים את עצמם 
נפגשים שוב ושוב במעגל חייהם. פעם בצד זה 

ופעם בצד השני עד למהפך המושלם // בנצי 
פרישמן

] 20 [ הודו לה'
לא פשוט לבחור צד. לפעמים נראה שבכל דרך 

שתבחר תמצא מעלות שלא נמצאות בדרך 
השניה. איך אפשר לגרום לשילוב מושלם בין 
כולם. הגיע הזמן ללמוד מאחשורוש // אריה 

נא לשמור על קדושת הגליוןקירשנזפט
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עשה לך נס
במעבר שבין חודש אדר, לקראת הכניסה לחודש ניסן, מתרחש הליבלוב והכל פורח, מה עם 
הלב? הגיע הזמן להכניס ניסים לחיים • איך אפשר לחבר בין החיים הרגילים הפשוטים בהם 

כל אחד מוצא את עצמו למצב של גאולה • מיהו המקשר את עם ישראל למימד הרוחני הנעלה 
• ומי הוא זה שבידיו תלויה הגאולה האמיתית והשלימה?

עיבוד: שלום דובער ישראלי

חיים בזמן

1. מתקדמים לחודש ניסן
המעבר מאדר לניסן הוא כניסה אל תקופה חדשה בשנה. למעשה זוהי 
חתימת תקופת החורף האפרורית וכניסה אל הקיץ המלבלב, זמן של 

צמיחה, רעננות והתחדשות.

השוני בין שני התקופות אינו רק במזג האויר. החורף והקיץ מייצגים 
בעבודה  שונה  בצורה  מתרגמים  אנו  שאותם  שונים  כיוונים  שני 

היומיומית שלנו מול הבורא.

בתורת החסידות מוסבר שהחורף מסמל את ההתקדמות הטבעית. זהו 
המסלול הבטוח וההדרגתי עליו צועד האדם, צעד אחר צעד בהתאם 
לכוחות ומגבלותיו. מה שהוא יכול הוא עושה, ומה שלא ימתין לזמן 

המתאים.

אך מנגד, חודשי הקיץ - הנפתחים בחודש ניסן וחג הפסח - מסמלים 
את הקו הספונטאני והפחות שגרתי. זהו קו שמייצג את גילוי הכוחות 
מלמעלה, ללא תלות ברמת ההתקדמות של האדם. משהו שלא נגרר 
רוחנית  התעוררות  לאיזה  דומה  האישית.  העבודה  בעקבות  בא  או 

שנחה עלינו בפתע פתאום ללא כל קשר למה שהיינו עד לפני רגע.

אומת  לאסוף  החליט  העולם  בורא  הפסח.  חג  של  הסיפור  קרה  כך 
עבדים ממצרים ולבחור בהם להיות העם הנבחר. הפער שבין הבחירה 
הזו לבין מצבו הרוחני העגום של העם היה אדיר, אבל למרות זאת 
זה קרה. מסתבר שהגישה שהקיץ מייצג לא עובדת על פי המדדים 

המקובלים.

לתת הרבה יותר
חודשי  של  הגישה   – כך  הגישות  בין  להבדיל  אפשר  מילים  בשתי 
החורף היא "עבודה טבעית", והחל מחודש ניסן מתחילה דרך שונה 

של "הנהגה ניסית".

נותנים צדקה. כל אחד  ניקח לשם דוגמא את מצוות הצדקה: כולם 
משתדל להפריש מכספו כמה שהוא יכול למען מטרות של חסד ועזרה 
לזולת, אך כאשר מנסים להשוות בין שתי הגישות ההבדל הוא עצום:

הגישה החורפית, המייצגת את הקצב המאופק והמדוד יותר, תלחש 
לנו באוזן שחובה עלינו לעזור, אבל אסור לנו לשכוח כמה קשה עבדנו 
להשיג את הכסף, ולכן נפריש מכספנו רק כמה אחוזים לצדקה, מעשר 

או מקסימום חומש מההכנסות, ובזה נסתפק.

אך מנגד עומדת הגישה השניה - ה'הנהגה ניסית', הלוחשת לנו לא 
להתחשב יותר מידי בחשבון הבנק או בכמות ההכנסות הצפויה בחודש 
הקרוב, אלא לפרוץ הרבה מעבר, ולתת צדקה בלי גבולות וחשבונות.

מצב רוח ניסי
לא נשלה את עצמנו. את הדרך האחרונה מהשתיים קשה מאוד ליישם, 
ולא רק בתחום הסיוע לאחר. ההנהגה הניסית היא דרך שנוגעת בכל 
המצוות  קיום  גבולות,  ללא  תורה  ללימוד  בהתמסרות  זה  אם  פרט, 
בהידור, שמחה בכל מצב ואהבת ישראל לכל אחד, אך מה לעשות שלא 

בכל בוקר אנחנו קמים עם מצב רוח של חודש ניסן...

השנה,  במהלך  גם  הפנימי  הניסן  את  ולגלות  להמשיך  היא  החכמה 
אפילו בחודש אדר. זהו הדחף שנותן בנו מוטיבציה מתמדת להתקדם 
למקומות שלא חלמנו שאי פעם נגיע אליהם, עד שסדר יומנו יהפוך 

להיות סדר יום ניסי לתמיד.

כאשר אנחנו נהיה כך, גם הקדוש ברוך הוא ינהג בהתאם. ההנהגה 
ובגדול,  שוב  אלינו  לחזור  עומדת  מצריים  ביציאת  שהייתה  הניסית 
יותר  גדולים  בניסים  מלווה  שתהיה  והשלימה  האמיתית  בגאולה 
מיציאת מצרים, בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, ממש ברגע זה.

על פי שיחות ה'דבר מלכות' מאת הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשיות: ויקרא, צו, שמיני

זהו הדחף 

שנותן בנו 

מוטיבציה 

מתמדת 

להתקדם 

למקומות 

שלא חלמנו 

שאי פעם 

נגיע אליהם, 

עד שסדר 

יומנו יהפוך 

להיות סדר 

יום ניסי 

לתמיד
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למצוא את החלק החסר בפאזל

2. לתווך בין אלוקים לעולם
אז מהי בעצם הגאולה שכל כך הרבה מדברים עליה 

ובמיוחד בתקופה האחרונה?

הגאולה היא יעד ומטרה סופית שהבורא סימן כבר 
מראש, והמטרה היא שכל נברא, בן אנוש גשמי, יוכל 
לקלוט, להרגיש ולהתחבר עם השיא הגבוה ביותר 
של אלוקות ללא עזרים או סיוע חיצוני, אלא מצד 

עצמו כפי שהוא.

גם  )כמו  ממצרים,  שהגאולה  לכך  הסיבות  אחת  זו 
ונפלאות,  בניסים  מלווה  הייתה  השלמה(,  הגאולה 
כי על ידי ראיית הניסים יכול האדם לקלוט ברמה 
הפשוטה ביותר את הכח האלוקי שמנהל את העולם.

זוהי הגאולה. הרמוניה מושלמת שבה הגשם והרוח 
שהגוף  ללא  ויחידה,  אחת  כחטיבה  שלובים  יהיו 

ייאלץ לעבור הסבה כלשהי למציאות רוחנית יותר.

דרוש מתווך
אך כדי ליצור את החיבור הזה זקוקים למתווך. כל 
חיבור או גישור בין שני דברים הפוכים מחייב מתווך 
שמכיר וחי בעצמו את שני הצדדים ובעזרת נסיונו 

יוכל לקום לו גשר וחיבור בין שני צידי המתרס.

כך גם בנוגע לגאולה: כדי להגיע למצב שבו אלוקות 
ורוחניות יהיו דבר פשוט וזמין כלפי העולם הגשמי, 
אי אפשר לעשות מהלך חד צדדי של גילוי גדול וזהו. 
בתוכו  שמכיל  מתווך  באמצעות  רק  יעבוד.  לא  זה 
את שני העולמות אפשר למצוא את נקודת החיבור 

ולהגיע למטרה הנכספת - מציאות של גאולה.

מרוחניות  המורכב  אדמות  עלי  היחיד  המתווך 
נאמר  עליו  רבינו,  משה  הוא  כאחד  ומגשמיות 
הוא  כלומר, משה  האלוקים",  איש  "משה  בתהילים 
גשמי  אדם  וגם  בהתגלמותה,  האלוקות  שיא  גם 

לחלוטין, ילוד אישה כאחד האדם, ולכן רק הוא יכול 
למצוא את החיבור בין שני הקטבים הללו.

ההכנות  כל  למרות  המשכן.  הקמת  בעת  היה  כך 
של  וההרכבה  הבניה  מלאכת  עם  יחד  הדרושות, 
הכלים והפריטים הדרושים, עדיין לא שרתה השכינה 
על המשכן. רק כאשר הגיע משה רבינו ונשא בפיו 
יכול  משה  רק  כי  השכינה,  שרתה  מיוחדת  תפילה 
גילוי  ובין  ובדים  קרשים  אוסף  בין  חיבור  להביא 

אלוקי והשראת שכינה.

לעבוד ביחד
ובמיוחד הגאולה שלנו,  גאולה,  גם הסיבה שכל  זו 
קשורה ישירות עם משה רבינו או עם ממלא מקומו 
שבכל דור ודור, כי רק בכוחו של משה לתווך וליצור 

חיבור בין הגשמיות והרוחניות.

אפילו על הגאולה השלימה המתרחשת כעת, אלפי 
גואל ראשון  הוא  נאמר ש"משה  שנים אחרי משה, 
חייב  גאולה  של  המושג  כל  כי  אחרון",  גואל  הוא 

ומוכרח לעבור דרכו. אי אפשר לתווך בלי מתווך.

אחד  במפגש  תיגמר  לא  הזה  לחיבור  והשאיפה 
צריכה  הגשמית  המציאות  בסוף,  וזהו.  הצדדים  בין 
לעבוד יחד, מרצונה החופשי, עם המציאות הרוחנית.

 .  . שם  יהיה  ש"לא  הרמב"ם  אומר  עליו  הזמן  זהו 
עסק  יהיה  ולא   .  . ותחרות  קנאה  ולא  מלחמה  לא 
הגשמית  המציאות  ה'",  את  לדעת  אלא  העולם  כל 
עצמה כבר תחווה את הגילוי האלוקי ותתאחד איתו 

לדבר אחד.

עכשיו זה הזמן ועכשיו זה קורה, מלך המשיח כבר 
עומד ומבשר על גג בית המקדש "ענוים, הגיע זמן 

גאולתכם!".

 .3
הגאולה בידיים שלך

הוא  מהמציאות  ורחוק  גרנדיוזי  נשמע  הזה  שהדבר  כמה 
משהו  לא  היא  הגאולה  ביותר.  הפשוטים  בדברים  תלוי 
ששייך רק לגדולים, אלא היא פאזל ענק שמורכב מהמון 

חלקיקים קטנים שמלאכת הרכבתם שמורה לנו.

בכל דבר גדול אפשר לראות את זה. אם נחזור ליום שבו 
הוקם סוף סוף המשכן, נגלה שזה קרה לאחר תסריט שחזר 
על עצמו בלופים לא אחת ולא פעמיים אלא שמונה פעמים 
שרתה  והשכינה  המלאכה  הושלמה  השמיני  ביום  רק   .)!(

במשכן, אבל כל זה קרה בזכות שבעת הימים שקדמו לכך.

הבריאה  טבעי.  העל  הסמן  הוא  בכללותו  שמונה  המספר 
נברא  העולם  הזה.  המספר  סביב  תמיד  סובבים  והטבע 
מחזור  גם  משבע.  מורכב  השבוע  גם  ולכן  ימים,  בשבעה 

השנים עומד על שבע שנים, וכן הלאה. 

המספר שמונה הוא מספר נוסף שבא מלמעלה. משהו שלא 
כבול בסדר הרגיל של הטבע. אבל למרות זאת היום השמיני 
שבו ה' ירד על המשכן מורכב ומגיע לאחר שבעה ימים של 

הקמת המשכן ופירוקו, יום אחר יום אחר יום.

עליה  ששמענו  החלומית  הגאולה  כן,  הגאולה.  היא  כך 
הצעדים  ובעקבות  בזכות  מגיעה  ומהאגדות,  מהספרים 

הקטנים שלנו ושל הדורות שקדמו לנו.

מידה בלתי מידתית
הרעיון הזה חוזר על עצמו שוב ושוב. כל דבר ענק מורכב 
מפרטים קטנים, ואפילו רעיון אינסופי צומח מתוך מדידות 

והגבלות:

בלב ליבו של המשכן, בקודש הקודשים, הטבע והעל טבעי 
שימשו בערבוביה. חז"ל מספרים שכאשר עמד ארון העדות 
הארון  בין  מדדו  כאשר  פלא:  דבר  היה  הקדשים  בקודש 
לבין כותלי החדר משני צדדיו היו עשר אמות, וכאשר היו 
התוצאה  הארון  ללא  החדר  של  המלא  גודלו  את  מודדים 

הייתה עשרים אמות, כאילו שהארון עצמו לא תפס מקום.

דווקא כאשר הארון היה בנוי על פי המידות שקבע ה', או 
אז התגלה הכח העל טבעי שלו, כי אפילו משהו שהוא גדול 

ועל טבעי הוא צומח ובא מתוך הפרטים הקטנים.

עכשיו הכדור אצלנו
ואומרים  ליהודי  פונים  כאשר  אמורים.  הדברים  מה  כלפי 
לו שהגאולה תלויה בידיים שלו קשה לו לקבל את זה. איך 
יכול להיות שהגאולה האמיתית והשלימה תלויה בו, יהודי 
קטן שעסוק רוב היום באוכל, שתיה, ושינה, מה הוא כבר 

יכול לתרום לגאולה שכל הדורות לא הצליחו להביא?!

אלא שכאן טמון הרעיון. הגאולה היא בידיים שלנו. העובדה 
שעד עכשיו לא זוכים לראות אותה בגלוי מוכיחה שרק לנו 

יש את הכח להביא אותה.

כל יהודי מקבל את הכח ממשה רבינו של דורנו – הרבי 
טוב,  מעשה  בעוד  ולהוסיף  לפעול  המשיח,  מלך  שליט"א 
את  להטיל  מה  אין  הכף.  את  יכריע  הוא  אולי  יודע,  שמי 
העבודה להבאת הגאולה על אחרים. הגאולה תלויה במעשה 

הקטן שלי, שלך ושל כל אחד. 

בלימוד  הוספה  פשוטים.  הכי  בדברים  מתבטא?  זה  במה 
ומעיינות  ובהפצת התורה  ובקיום המצוות בהידור,  התורה 
החסידות בכל מקום, מתוך ציפייה ותשוקה לגאולה "אחכה 

לו בכל יום שיבוא". עכשיו הכדור בידיים שלנו.
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אצטדיון 
בלומפילד

תל-אביב יפו

ב"ה

הרגע ההיסטורי להבאת ההתגלות!

יום חמישי, ו' ניסן  7.4.22    בשעה   20 

צילום תמונת בלומפילד: עודד קרני

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
11NISAN.CO.IL    לרכישת כרטיסים און-ליין
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הוקם   1910 בשנת 
הראשון  הקיבוץ  דגניה, 
העולם  תפיסת  בארץ. 
את  שאבה  המייסדים  של 
השראתה ממסורת התנועה הקומוניסטית. 
מטרת  את  ניסח  הי"ד  טרומפלדור  יוסף 
קומוניסטיות  מושבות  כ"בניין  התנועה 
כפול,  משעבוד  ושחרור  ישראל,  בארץ 

לאומי )הלאום היהודי(".

את  להחליף  ניסיון  היה  הקיבוצי  ה"יחד" 
המיוסדת  התומכת,  היהודית  הקהילה 
המאוחד.  החם,  התא-המשפחתי  על 
הקיבוצית  התנועה  סיפקה  בהמשך, 
משענת פוליטית למה שכונה אז "הכוחות 
לכל  שהתנגדו  במדינה,  המתקדמים" 
הקומוניסטית- תפיסתם  את  שנגד  מה 
החלו  ה-80  שנות  באמצע  אתאיסטית. 
הקיבוצים".  ל"משבר  אותות  מסתמנים 
ראשיתו הגלויה לעין של המשבר התחיל 
בהמשך  אך  כספיות,  בהסתבכויות 
עזיבת  גברה  מצוקה-חברתית,  התפתחה 
יישובים  ובניית  צעירות,  ומשפחות  בנים 
חדשים נעצרה. שנות ה-90 מצאו את רוב 

הקיבוצים במאבק הישרדות.

בקיבוצים  והתגבשו  הלכו  זה  רקע  על 
עצמם רעיונות חדשים, שפירושם המעשי 
היה התנערות מפליגה מעקרונות הקיבוץ 

הקלאסיים, שבהמשך התפוגגו לחלוטין.

הקיבוצים  רוב  השלימו  כבר  אלו  בימים 
כל  על  הקפיטליסטי  ה"מהפך"  את 
נבנות  מפוארות  וילות  משמעויותיו. 
לכל  שנמכרות  והלול  הרפת  אדמות  על 
המרבה במחיר. גם חדר האוכל, המרפאה 
של  לרשותה  עומדים  ומוסדות-החינוך 
מבוססת  עירונית  קהילתית"  "התחדשות 
לספקי  הפכו  הקיבוץ  וחברי  שוחרת-נוף, 

שירותים שונים תמורת תשלום.

ילדים  נותרו  עדיין  כי  הכל.  לא  זה  אבל 
"העבודה- מזבח  על  שהוקרבו  ואמהות 

העצמית", שאינם מסוגלים לסלוח.

לא  השיתוף,  מאידיאולוגיית  כחלק 
בבית  הקיבוץ  וילדי  תינוקות  התגוררו 
הוריהם. הם שהו כמעט כל שעות היממה 
ילדים",  "בתי  שנקראו  יעודיים  במבנים 
קיבוץ  חברי  עליהם  שמרו  ובלילות 
מתחלפים בתורנות. רק שנים לאחר ביטול 
נזקים  נחשפים  החלו  "הלינה-המשותפת" 
במסכת  הילדים  לנפשות  שנגרמו  איומים 
בתחקירים  מתועדת  מזעזעת,  עדויות 

שנערכו מאוחר מדי. את רובן ניתן לסכם 
שוב  שחוזרים  כואבים  משפטים  במספר 
"היינו  מבית-הילדים",  "צלקות  ושוב: 
"ההורים  הורים",  עם  יתומים  של  חבורה 

היו קרובים אבל הרגשתי יתומה".

מאוד.  בודדים  היו  הילדים-המשותפים 
וקירבה- נחמה  וחיפשו  פגיעות  חוו  הם 

הורית אינטימית בסביבה אנושית מזדמנת 
ומתחלפת )ולא תמיד אחראית(. לאחרונה, 
גם  להבין  על-מנת  מחקרי  ניסיון  נעשה 
ורב  הכפוי  הניסוי-החברתי  השפיע  כיצד 
השנים הזה על גורם מושתק נוסף. מושתק 

ומלא רגשות אשמה.

האימהות בפועל, נלקחו מהנשים הללו כל 
רחצה,  אימהותן.  לביטוי  הטבעיים  הכלים 
ההחלטות  כל  וקבלת  האכלה  הלבשה, 
הקטנות-גדולות הכרוכות בטיפול יומיומי 
לישון,  השכבה  לרופא,  הילד  ליווי  בילד. 
הזכות להעיר את הילד ליום חדש. מסתבר 

הטבעית  התשוקה  בין  שהקונפליקט 
להגשמת אימהות - הבוערת עמוק בנפש 
פגע  המזוייף,  השיתופיות"  "חזון  לבין   -
קשות באימהות, והשאיר אותן עם תחושות 
מייעודי  אחד  של  אדירה  והחמצה  אשמה 
שבהם,  המשמעותי  אולי  הגדולים,  החיים 

תמורת תחליף עלוב ומכזב.

וזה מזעזע. עד שפתאום מגיעה ההבנה ש... 
בעצם? גם אנחנו לא כל כך רחוקים משם.

ככפויים  ההורים  רוב  מרגישים  היום  גם 
חודשים  בני  פעוטות  כך.  בערך  לחיות 
ל"מעונות-יום"  נמסרים  ספורים 
עד  הפועלים  כאלה  ו"משפחתונים", 
אחיהם  המאוחרות.  אחר-הצהריים  שעות 
יומם  שגרת  את  ממשיכים  ה"גדולים" 
מהם  הצהרון.  אל   - מהגן  בהיטלטלות 
בשעות  רק  הוריהם  את  לראות  שזוכים 
לזמן  המאוחרות/ערב  אחר-הצהריים 
השעות"  "ארבע  וחזון  שנרדמים,  עד  מה 

הקיבוצי )הזמן הקצוב לשהות הילדים עם 
הוריהם( - קורם עור וגידים למול עינינו.

העבודה  "מה  החכמה:  הבת  תשאל  וכאן 
את  לבכות  תפקידנו  ממתי  לכן?"  הזאת 
אלא  באנו  לא  אנו  והלא  החברה,  חוליי 

להכין את העולם לגאולה!

אכן אחותי היקרה, זה בדיוק העניין. "בזכות 
ממצרים  אבותינו  נגאלו  צדקניות  נשים 
ננסה להתאים אותו  ואם  ניגאל".  ובזכותן 
היום,  רובנו  על  הכפוי  האמהות  למודל 
עמדו  הצדקניות  מצרים  שנשות  נראה 

כנראה בפני אותה דילמה בדיוק.

עבודות- איך.  ועוד  עבדו.  הן  אחד,  מצד 
פרך גבריות, ממש כמו אז בקיבוץ. סללו 
המדבר  בחולות  בלוקים  סחבו  כבישים, 
הלוהטים לכיוון הפירמידות. ולמרות הכל 
- המשיכו ללדת… אבל ללדת זה לא הכל!

בתינוק שלה.  לטפל  גם  אמא  וזכותה של 
להעניק לו אהבה כזאת שרק לאמא יש.

אז איך הגענו לאן שהגענו?! אידיאולוגיות 
זרות אינן חייבות להתבטא בתפיסת-עולם 
המודרניות  כקומוניזם.  ומובנית  מוצקה 
שבהן מתקבעות דווקא בתת-המודע, ולא 
מהמוח  כלום.  אחד  לאף  להסביר  חייבות 
הן  מרגיש,  אחד  שאף  בלי  ככה  האחורי, 
גולשות קדימה והופכות למוסכמת ה"ככה 
האימתנית  שהיא  ברירה".  אין  היום,  זה 

שבכזבים.

המוסכמה- את  נצדיק  שלא  איך  כי 
החברתית שמאפשרת את המצב הזה )רמת 
חיים, יוקר מאמיר, תשלום חובות, לא רוצה 
בחיים/מימוש  עניין  צריכה  מורה,  להיות 
עצמי( - כל זה לא צריך לבוא על חשבון 
הנוכחות  עצם  איכות"?  "זמן  זמן-ילדים. 

של אמא בבית היא איכות ראשונית.

לך  קורא  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
של  העיקר  שתהיי  מבקש  עקרת-הבית. 
הבית. זה לא אומר לא לעבוד. אבל זה אומר 
עדיפויות  סדר  לעשות  אחריות,  לקחת 
במקום  והילדים  הבית  את  ולהציב  נכון, 
הראשון. לפעמים להילחם על זכותך לוותר 

על משהו שאיננו כל כך חשוב.

ולא צריך לחכות שכ-ו-ל-ם יתפכחו ויצאו 
ל"מבצע טעינו". מהותה של חדשנות היא 
העולם  בעוד  גם  הלא-נכון,  גדרי  פריצת 
אנו  שאותה  והגאולה  לו.  סוגד  כולו 

מבקשות דורשת בדיוק את ההעזה הזו. 

חיים של קיבוץ 
 הקיבוץ בצורתו המקורית איננו קיים עוד. "בית הילדים" ו"הלינה המשותפת" חלפו מהעולם

לאחר כישלון חרוץ לכל ביטוייה של האידאולוגיה הקומוניסטיֿת

] אקטואלי // רחל שאבי [

עבודות-פרך גבריות, ממש כמו אז בקיבוץ. סללו כבישים, 
סחבו בלוקים בחולות המדבר הלוהטים לכיוון הפירמידות, 

ולמרות הכל - המשיכו ללדת… אבל ללדת זה לא הכל!

צילום: MENDELSON HUGO לע״מ בית ילדים בקיבוץ. מה השתנה מאז?  
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ברחוב,  הולך  אתה 
האיירפודס תקועות עמוק 
קול:  פתאום,  באוזניים. 
דורך  מ'תה  הלו,  "הלו 

עלי?" מסתכל בבהלה הצידה - כלום,

לצד השני - אין איש.

לעצמך, ממשיך  חושב  דמיינתי, אתה  היי, 
הלאה.

ושוב:

אל  לך?  נראה  מה  מדברתיתך!  אני  "הלו, 
תשחק אותה שאני לא קיימת!"

ושוב, הבהלה קצת יותר גדולה: מי מדבר 
איתי? השתגעתי או משהו?

ממשיך ללכת קצת יותר מהר, חצי ריצה,

והקול מתגבר: "תרוץ, תרוץ, מה זה יעזור 
לך? אני בכל מקום. לא תוכל לברוח ממני, 

באחריות".

אתה מרגיש כמו בסרט של היצ'קוק. תיכף 
להקת עורבים תנחת עליך מאחור.

אבל, הקול משום מה, לא מגיע מלמעלה, 
הוא מגיע מלמטה. אתה עוצר שניה.

"כן כן, בדיוק. פה למטה".

אתה מתכופף קצת, "עוד. עוד תתכופף".

אולי חולדה מדברת? או מקק?

"תגיד מה אתה חירש, איזה חולדה בראש 
שלך? זו אני".

מי מדבר אלי?
אתה מסתכל למטה בחוסר אמון מוחלט,

"כן זו אני! מה, אף פעם לא ראית רצפה 
מדברת?"

אמממממ לא… אתה מגמגם בפחד,

"ומה עם 'אבן מקיר תזעק', חוכמולוג? זה 
נשמע לך רק מטאפורה?"

אתה מגיע למצב כריעה כדי לוודא שאתה 
בדו-שיח עם רצפה כרגע, והיא ממשיכה:

"או, תתקרב. מצויין. ככה אני לא אצטרך 
לצעוק".

אממ. אוקיי... אז מה רצית, רצפה?

אתה שואל בחיל ורעדה,

"תגיד, למה תמיד כשאתה דורך עלי, אתה 

לא עושה שום דבר משמעותי? כל יום אתה 
עובר פה, דורך עלי - וכלום".

פניך.  על  מתפרסת  כללית  השתוממות 
רצפה מדברת, ועוד יש לה דרישות.

דרישות גבוהות מלמטה
"כן", היא ממשיכה. "צא מהשוק, מה עם 
פרק תהילים בקטנה? איזה משנה? פסוק 
כלשהו? עזוב, אפילו מחשבה על השם, מה 

הוא רוצה ממך. מה עם זה?"

בטוח  ממלמל,  אתה  באמת?..  זה  עם  מה 
כלא  יתברר  הזה  המוזר  החיזיון  שתיכף 

היה ותתעורר.

"תקשיב, זה שדורכים עלי, זה לא שאין לי 
יכולה  מה לומר. ועכשיו, כשאני סוף סוף 
לדבר אני אעשה את זה. כולם הולכים עלי, 
אני הבסיס של כולם, בלעדי, אף אחד לא 

זז.

אפילו  מקום.  לשום  להגיע  תוכלו  לא 
לי  מגיעה  לא  תגיד,  אז  לא.  לשירותים 
קצת נחת, קצת יידישקייט? לשמוע משהו 

שמרחיב את הלב, משהו לנשמה ככה?"

שזה  לוודא  עצמך  את  צובט  שוב  אתה 
לא חלום הזוי במיוחד. אבל לא. אתה ער, 
ורצפה מדברת איתך, גוערת בך בלי בושה.

אתה מוצא את עצמך מתנצל בפני רצפה)!(

"כן תראי... אולי את צודקת… סליחה על 
האנוכיות. אף פעם לא חשבתי על זה.."

פה  אני  לחשוב.  תתחיל  אז  חשבת?  "לא 
מתחתיך כל הזמן, ונמאס לי".

"אוקי… אני אנסה להיזכר במשהו..."

יצא  לא  דבר  שום  לי,  תאמין  תיזכר.  "כן. 
לך מהנטפליקס הזה. סבבה? לא בשביל זה 

בראו אותך".

חושב  אתה  ממורמרת,  רצפה  איזו  וואי 

ימינה  ומפחידה  קלה  תזוזה  אבל  בלב, 
גורמת לך להתחרט מיד,

"אתה יודע - אני תמיד פה, אז תדאג לי 
גם. ואם לא, אני אדאג לתזכר אותך מדי 

פעם. יאללה אני צריכה לזוז".

אז מה עושים?
לי  עולה  הנה  תזוזי!  אל  לא!  לא  "לא 
משהו…" אתה עונה לה ומזמזם בבעתה את 
"שיר למעלות" של להקת שבע, שזה בערך 
הדבר היחיד שאתה זוכר מהתהילים כרגע.

נרגעת."אתה  היא  טוב",  יותר  כבר  "או, 
רואה? ככה זה מצויין. אז אל תשכח אותי 

נשמה. כל אחד והתפקיד שלו".

אוקי, אז נראה לי שאני אזוז עכשיו… אתה 
אומר לה בזהירות.

בקול  מחוייכת  ערמומיות  תזוז...  תזוז, 
שלה. אל תשכח אותי, אני כאן תמיד הא?

ועכשיו אני גם יכולה לדבר... אז בבקשה, 
אל תהיה בהמה".

� � �

נשמע כמו הזיה?

לא בטוח.

"אבן  נאמר:  לבא"  ל"עתיד  בקשר 
יעננה".  מעץ  וכפיס  תזעק  מקיר 
עתה מחריש ה"דומם". דורכים עליו 
בגילויים  זמן  יבא  אך  שותק.  והוא   -
לדבר,  יתחיל  והדומם  שבעתיד, 
הליכה  כדי  תוך  אם  ויתבע:  לספר, 
לא הרהרו או שוחחו בדברי תורה - 

מדוע דרכו עליו?!

האדמה עליה דורכים ממתינה אלפי 
 - בראשית  ימי  ששת  מאז  שנים, 
כמה  עליה  דורכים  בינתיים  כאשר 
שתדרוך   - כו'  חיים  בעלי  ברואים, 
שם כף רגלו של יהודי, שני יהודים, 
 - לאו  ובאם  תורה.  בדברי  וישוחחו 

אומרת היא: הרי אתה כמו בהמה!

)היום-יום ט"ו אדר א'( 

רצפה של ימות המשיח 
האדמה עליה דורכים, ממתינה אלפי שנים, מששת ימי בראשית, כאשר בינתיים דורכים עליה כמה ברואים, בעלי חיים כו', 

עד שידרוך עליה יהודי, שני יהודים, וידברו דבר תורה. ובאם לאו - אומרת היא: הרי אתה כמו בהמה!

] בנימה אישית // נעמה טוכפלד [

"לא לא לא! אל תזוזי! הנה עולה לי משהו…" אתה עונה 
לה ומזמזם בבעתה את "שיר למעלות" של להקת שבע, 

שזה בערך הדבר היחיד שאתה זוכר מהתהילים כרגע

זעקה שבוקעת מלמטה
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זאטוטים  שני  וצחי,  יוני 
צמד-חמד  היו  אנרגטיים, 
של  הילדים  בבית  ידוע 
הקיבוץ, שהתגוררו, למדו, 

ישנו ואכלו יחד בכל שעות היממה.

במקרה  מדויק.  לא  אמרנו?  צמד-חמד 
הספציפי הזה, נכונה יותר תהיה ההגדרה 
שכל  ולמרות  המסור",  ומשרתו  "אדון 
סולד  היה  ודאי  קומוניסטי  קיבוצניק 
ביחסי  המכוער  השוויוניות  מחוסר 
ה"אחווה" והניצול המפוקפקים ששררו בין 
השניים, המשיכה ה"חברות" הזו להתנהל 
ללא חשש ופקפוק, שבמקרה הטוב ביותר 
משיכת  של  סלחנית  לתגובה  זוכה  הייתה 

כתפיים מאולצת.

חבר אתה חסר!
ברור  היה  הזו  בחברות  המקובל  ה"נוהל" 
מה  כל  ליוני  לספק  חייב  צחי  ומובן: 
בהכרה  "זוכה"  הוא  כשבכך  דורש,  שהוא 
צחי  שהוא,  הילדים  שאר  מצד  המיוחלת 
החלוש, הוא ולא אחר, עוזרו וסגנו האישי 

של יוני הגדול.

לא פעם, היו שאר הילדים צופים בהנאה 
על  המדדה  צחי  של  ה"מלבב"  במחזה 
ארבע, כשיוני מצליף בו בענף יבש ומכריז 
בקולי קולות: "דיו, דיו, חמור עצלן, יותר 

מהר".

דווקא  צחי  "זכה"  ההשפלה  לשיא  אבל 
 - ואפל  קריר  רטוב,  סוער,  לילה  באותו 
בפאתי  התרחש  זה  סיפורנו.  עוסק  שבו 

הקיבוץ, ליד השביל המוביל לשדות.

הרודן  יוני,  החליט  ערב,  לעת  פשוט,  כך 
של  צווארו  את  בלולאה  לקשור  העריץ, 
גזע עץ סמוך, תוך הוראה  צחי הנתין אל 

מפורשת: להמתין לו בסבלנות עד שובו.

צחי   - לפני  כבר  ואולי  מכן,  לאחר  דקה 
יותר  קיים  היה  לא  כבר  פשוט  המסכן 
שהזדרז  הנערץ,  המנהיג  של  בתודעתו 

לארוחת הערב בבית הילדים.

צחי נותר שם מפוחד, רועד מקור ומדשדש 
בסבלנות  ארבע  על  ממתין  אך  בבוץ, 

ונאמנות אין קץ לפטרונו המתנשא.

שם כדי להישאר
חושך  מסביב  שקעה.  מזמן  כבר  השמש 
להבחין  עוד  היה  ניתן  ומהשדות  מצרים, 

הקטנות  הנפט  בעששיות  במעומעם 
הקיבוץ.  שבשולי  בבתים  דלקו  שעדיין 
לעצמות,  חדר  המקפיא  הקור  צחי,  אצל 
והטיפות, שבהתחלה היו זעירות וקלילות, 
והשתלבו  סוחף  למטר  מהרה  עד  הפכו 
המתייפח,  צחי  של  הדמעות  בזרם  היטב 

העזוב והמבודד.

כשעל  מהתורנות  שחזר  יענקל'ה  זה  היה 
ניצל  היום  שבשעות  לאחר  הטוריה,  גבו 
פס  עוד  לפנות  כדי  הגשמים  הפוגות  את 
שמע  הוא  מרחוק  כבר  בתעלה.  השקיה 
צחי  של  לעזרה  המשווע  הבכי  קול  את 
לעבר  לאיטו  התקרב  יענקל'ה  המתייסר. 
בדאגה,  והתעניין  שאל  הקריאה,  מוקד 

וצחי סיפר הכל.

יענקל'ה  שאל  הבעיה?"  מה  הבנתי,  "לא 
בתמהון, "פשוט קום על רגליך, שחרר את 
הילדים  בית  אל  ורוץ  המלחיצה  הלולאה 

מהר לפני שתירטב עד לשד עצמותיך".

"לא", הרכין צחי את ראשו בצער, "זה לא 
יקרה".

בכעס:  מצחו  את  קימט  הנדהם  יענקל'ה 
מונע  מה  לך?  מפריע  מי  פירוש?  "מה 
בעדך?" "יש כאן בעיה רצינית", הודה צחי, 
להיות  אפסיק  מיד   - כך  שאנהג  "ברגע 

החמור…"

חשיבה בכבלים
אפשר לקרוא לזה איך שרוצים. נוכל לומר 
שזו בעיה של "דימוי עצמי נמוך" ופחדנות 
לשמה, יש בהחלט מקום לטענה שמדובר 
של  סוג  ועוד  מוחלטת  בתלותיות  כאן 
כמה  גם  בוודאי  ויהיו  כרונית,  התמכרות 
מומחים עם תעודה שגם מתפרנסים היטב 
- בלי עין הרע - מסיפורים כאלו, שבקלות 
ילדותית  בטראומה  המטופל  את  יאבחנו 
"חוסר  של  הזו  הבעיה  "יושבת"  שעליה 
ישירות  המובילה  התפתחותית",  בשלות 

ל"כשלים בקשרים חברתיים בסיסיים".

הוא  שבכולם  השווה  הצד  כך,  או  כך 
דמיונית,  בבועה  המתבצר  בילד  שמדובר 
אופן,  בשום  מוכן,  ולא  מאמין  לא  שלרגע 
להביא בחשבון שבקלות הוא יכול לצעוד 
מרווחת  משוחררת,  אחרת,  מציאות  אל 
ונעימה באין ערוך מהמציאות המדומיינת 

שלו…

ליהודי  לגרום  יכולה  סיבה  עוד  איזו  כי 
שעוד זכה לראות או לשמוע יהודים שהיו 
בבית המקדש הראשון, לרוץ כאחוז אמוק 
כדי  בהיסטוריה,  מטופש  הכי  למשתה 
לחזות בחבורת נהנתנים שחמסו את היקר 
 - הכהונה  ובגדי  המקדש  כלי   - מכל  לו 

ומשתמשים בהם לצרכיהם הבזויים?

למצוא  אפשר  הגיונית  סיבה  עוד  איזו 
לתופעה המוזרה, שדווקא אותו אחד שלא 
מוכן להשתתף במשחק המדומה והמשפיל, 
הטיפוס  לעבר  ומשתחווה  כורע  ואינו 
הכי אכזר בממלכה עם הכוונות הזדוניות 
עברו  על  לדבר  )שלא  ביותר  והמסוכנות 
המביש ומוצאו המפוקפק( - זוכה לגינויים 

מכל עבר מה"שפויים" וה"אחראיים"?

דורש טוב לעמו
עבורנו,  פז  הזדמנות  זוהי  הפעם  זהו,  אז 
בין המשתה הראשון לשני  נפספס:  ושלא 
בחג הפורים הנוכחי ובימי הגאולה שיבואו 
ה"לאסו"  את  להוריד  נחליט   - לאחריו 
הגלותי המעיק מהצוואר, גם אם הוא עושה 
פרצוף מפחיד של מסכה מנייר או מנסה 
ודובדבנים  ציפוי קצפת  לפתות לרגע עם 
ההחלטה  את  ונקבל  הסוס  על  נעלה   -
אך  יהיו  שהם  מרדכי",  "עם  כל  שקיבלו 

ורק בצד של המלך האמיתי, ויהי מה.

כבר  להתכונן  להתחיל  וישר,  פשוט  כך, 
ללא  ומצוות  תורה  לקיים  קומה,  לזקוף 
קהל  דעת  סקרי  יגידו"  "מה  של  חשש 
והדרכותיו  ולהאזין היטב לעצותיו  שונים, 
של מרדכי היהודי שבדורנו היושב בשער 
כל  עבור  נפשו  ומוסר  שבניו-יורק  המלך 
עמו, הלא הוא הרבי שליט"א מלך המשיח.

חפץ  המלך  אשר  לאיש  יעשה  "ככה  כי 
 120 ה-  הולדתו  יום  לקראת  ביקרו". 
הממשמש ובא, לאורך ימים ושנים טובות, 

נכריז לפניו כולנו במלוא ההערכה:

המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 
לעולם ועד! 

מוכרחים להשתחוות להמן? 
זה קורה כל פעם מחדש. התפיסה כאילו יש גורם שאנו מחוייבים לרצות, גם אם הדבר נוגד את האינטרס של היהודי המאמין. 
כעת, לפני החג שמאפשר להתבונן מעבר למסכה - נביט על תמונת המראה ונקבל החלטה אמיצה: אנחנו בצד של מלך המשיח!

] משל ונמשל // צבי ונטורה [

כך פשוט, לעת ערב, החליט יוני, הרודן העריץ, לקשור 
בלולאה את צווארו של צחי הנתין אל גזע עץ סמוך, תוך 

הוראה מפורשת: להמתין לו בסבלנות עד שובו

לגלות את מה שמסתתר מתחת למסכה
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 נס
 פורים
בדורנו

משפט הרופאים, פרק מצער ביותר בתולדות עמנו שהגיע לשיאו לפני כשבעים 
שנה • בפעולות שמיימיות פעל הרבי שליט"א מלך המשיח לביטול הגזירה 

שריחפה מעל מיליוני יהודי ברית המועצות • בימים ההם, בזמן הזה
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הפורים,  חג  מתקרב  כאשר  שנה,  בכל 
המועצות  ברית  יוצאי  של  בזכרונם  עולים 
מנת  שהיו  והאימה  הפחד  תחושות  דאז, 
חלקם בימים שלפני פורים תשי"ג )1963(, 
הידועה,  הרופאים  עלילת  של  בעיצומה 
ואנחת הרווחה הארוכה שנשמעה )בחשאי, 
מותו  על  הידיעה  שהגיעה  לאחר  כמובן( 
של הצורר העריץ סטלין ימ"ש, ובעקבותיה 
הסכנה  והסרת  הרופאים  משפט  ביטול 
האיומה שריחפה על מיליוני יהודים בברית 

המועצות.

כדי שהקורא בן-ימינו יוכל להבין את הרקע 
לעלילת הרופאים, אנו חוזרים אחורה בזמן, 
סטלין  ביצע  שנים  באותן  שנים.  אותן  אל 
היה  זה   - הגדולים"  "הטיהורים  את  ימ"ש 
את  לבסס  סטלין  בחר  שבה  לדרך  הכינוי 
שלטונו בברית המועצות, שבמרכזה חיסול 
בכוח של כל התנגדות אפשרית לשלטון, בין 

אם אמיתית ובין אם מדומה.

סטלין נעזר במנגנון טרור גדול ומסועף של 
משטרה חשאית שנקראה בתחילתה צ'הקה 
ולאחר מכן לסירוגין ג.פ.או., נ.ק.ו.ד. וק.ג.ב.. 
טיהורים אלו כללו בעיקר עינויים, עבודות 
להורג,  הוצאות  הגליה,  בגולאג,  כפייה 
ראווה,  משפטי  ועריכת  אנשים  כליאת 

והיקפם כלל מיליוני בני אדם.

שכאשר  כך,  כדי  עד  אכזר  היה  סטלין 
לסטלין  הציעו  והגרמנים  בשבי,  נפל  בנו 
להם  השיב  גרמני,  גנרל  תמורת  להחליפו 
סטלין בקור-רוח: אני לא מחליף קצין צעיר 

על גנרל...

המחוז היהודי האוטונומי
הקמתה  שאלת  הפרק  על  עלתה  כאשר 
בהקמתה,  סטלין  תמך  ישראל,  מדינת  של 
אך לחם מלחמת חורמה ביהודים שביקשו 
סטלין  של  עמדתו  ישראל.  לארץ  לעלות 
נמנעת  בלתי  היא  שהאנטישמיות  הייתה, 
בארצות הקפיטליסטיות ובשל כך יש לקבל 
בהבנה את הצורך במדינה יהודית, אך מאחר 
שבמדינה קומוניסטית אין אנטישמיות כלל, 
מגע בין יהודים במדינות אלו לבין ישראל 

הוא פסול מיסודו.

הדיפלומטית  המשלחת  הגיעה  כאשר 
ישראל למוסקבה,  הראשונה מטעם מדינת 
בשמחה  פניהם  את  קיבלו  רוסיה  יהודי 
מופגנת. היהודים, שרובם איבדו בני משפחה 
רבים בשואה האיומה, קיוו שממשלת ישראל 
תוכל לפעול למען יציאתם מרוסיה. כאשר 
המשלחת  בראש  שעמדה  מי  מאיר,  גולדה 
הדיפלומטית, הגיעה לבית הכנסת המרכזי 
אליה  ניגשו  ארכיפובה,  ברחוב  במוסקבה 
וביקשו  שמחה,  של  בבכי  יהודים  אלפי 

שתפעל להעלאתם ארצה.

כאשר גולדה העלתה את הנושא בשיחתה 
עם סטלין, ביקש ממנה סטלין להעביר אליו 
הרבה  בתמימותם  המבקשים.  רשימת  את 
הכינו חברי המשלחת הדיפלומטית רשימה 
והעבירו את  מפורטת של מבקשי העלייה, 
להפתעתם  סטלין.  של  ללשכתו  הרשימה 
הרבה, תוך זמן קצר כל היהודים שהופיעו 
ברשימה - הושלכו למעצר ונשלחו למחנות 
נעלמו  מהם  רבים  בסיביר!  מרוחקים  פרך 
בישימון, ועד היום לא נודע מקום קבורתם.

את  לקדם  סטלין  ניסה  תקופה  באותה 
המחוז  האוטונומי.  היהודי  המחוז  רעיון 
האוטונומי הוקם למעשה עשרים שנה קודם 
המדינה  על  איומים  לשני  בתגובה  לכן, 
על  איום  שהיוותה  היהדות  הסובייטית: 
לאומית  שכתנועה  והציונות  האתאיזם, 
היוותה איום על החזון הבינלאומי הסובייטי. 
היה  הקומוניסטים,  של  לדעתם  הפתרון, 
בית  ליהודים  שיספק  יהודי,  מחוז  בהקמת 
שפת  ואשר  בישראל,  יהיה  שלא  לאומי 

הדיבור בו תהיה אידיש, ולא עברית.

לעודד  כדי  ניכרות  תעמולה  פעולות  נעשו 
מסמכים  פוסטרים,  הוכנו  לאזור.  הגירה 
יהודים,  גרו  בהם  באזורים  הוצנחו 
האוטופיה  על  באידיש  ספרים  נכתבו 
הסוציאליסטית, והממשלה אף הפיקה סרט 
באידיש בשם "מחפשי האושר" על משפחה 

השפל  בשל  הברית  ארצות  את  שעזבה 
הייתה  התעמולה  לאזור.  והגיעה  הכלכלי 
שאינם  יהודים  אלפי  שכמה  עד  יעילה  כה 
מאות  כמה  בכללם  לאזור,  היגרו  סובייטים 
שהיגרו לאחר שחיו בארץ ישראל. בתקופה 
מסוימת הגיע מספר היהודים במחוז לשיא 

של כשליש מהאוכלוסייה המקומית.

סטלין  ישראל, שב  מדינת  עם הקמתה של 
לקדם את רעיון המחוז היהודי. השלטונות 
פירסמו שכל אחד שיסע לשם יקבל בהמה 

בחינם ומענק בסך 18,000 רובל.

שלפני  בשנים  הגדולים  לטיהורים  בניגוד 
מלחמת העולם השניה, שהיו מכוונים לכלל 
השנים  בין  המעצרים  גל   - האוכלוסייה 
יהודים  כנגד  מכוון  היה  תש"ח-תשי"ג 

דווקא, דתיים ושאינם דתיים.

בסופו של דבר, כפי שיסופר להלן, השתנה 
ורוב  סטלין,  מות  לאחר  לטובה  המצב 

העצורים שוחררו וחזרו לבתיהם. 

תחילתה של עלילת הרופאים
פרסמה   ,)13/01/1953( תשי"ג  טבת  בכ"ו 
ממשלת  של  הרשמית  הידיעות  סוכנות 
ברית-המועצות בעיתון הקומוניסטי הרשמי 

'פראבדה' את ההודעה הבאה:

"לפני זמן מה גילו מוסדות המדינה קבוצה 
טרוריסטית של רופאים, ששמה לה למטרה 

סובייטיים  מנהיגים  של  חייהם  את  לקצר 
שונים באמצעות ריפוי מזיק. רוב הרופאים 
המרצחים היו קשורים בארגון היהודי הבין-

ומקצתם  'ג'וינט',  הבורגני-הלאומני  לאומי 
בשירות האינטליג'נס הבריטי. הם קיצרו את 
חייהם של א' ז'דנוב וא.ס. קורצ'וב. כמו כן 
ביקשו להתנקש בחייהם של מפקדי הצבא. 
בהמשך  הקרוב".  בעתיד  תסתיים  החקירה 
תשעה  של  שמותיהם  פורטו  ההודעה 
ברוסיה  הרופאים  מגדולי  כולם  עצורים, 

בימים ההם - שישה מהם יהודים.

הפרשייה  להתגלגל  החלה  היום  מאותו 
שלימים  עלילת-דם,  של  המזוויעה 
ההודעה  הרופאים".  כ"משפט  התפרסמה 
ושודרה  העיתונים  בכל  בהבלטה  פורסמה 
ברדיו. כל הפרסומים היו מלווים ב'פרשנות' 
כנגד  ארסית  הסתה  למעשה  שהייתה 
היהדות  ונגד  בברית-המועצות  היהודים 
המאמרים  וכותבי  הפרשנים  העולמית. 
העם",  "אויבי  מפני  להיזהר  לציבור  קראו 
וביקשו מכל האזרחים להגביר את העירנות 
במוסדות  רופאים".  בדמות  "מחבלים  מפני 
ציבוריים מכל הסוגים - בבתי-ספר, במוסדות 
להשכלה גבוהה, במפעלים ובמחנות הצבא, 
ובראש ובראשונה בכל המוסדות הרפואיים 
הדוברים,  הסברה'.  'אסיפות  התקיימו   -
אנשי המפלגה והמשטרה החשאית גינו את 
'הרופאים המרצחים' וקראו לציבור לשמור 
נוספים שמתחזים  מחבלים  מפני  עצמו  על 

כרופאים...

גברה  הפרועה  האנטישמית  ההסתה 
יום הופיעו בעיתונות  יום אחרי  והתחזקה. 
שחיתויות  גניבות,  על  מאמרים  המרכזית 
אלו,  בידיעות  השווה  הצד  ורמאויות. 
בעלי  היו  העבירות  בביצוע  שהחשודים 
לא  בתחילה  מובהקים.  יהודיים  שמות 
המילה  את  במפורש  בעיתונות  הזכירו 

אחרי שסיים לספר את הסיפור, הסתובב לימינו וסיפר 
שוב את כל הסיפור, כששוב הוא מניף את שתי ידיו ביחד 

כלפי מעלה ומכריז שלוש פעמים "הו-רה, הו-רה, הו-
רה"...  אחר כך הסתובב לצד שמאלו, ושוב סיפר את כל 

הסיפור, ושוב הראה בדיוק איך עשה החסיד
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"יהודים"; הם הסתתרו במסווה של נוסחאות 
מולדת,  חסרי  "קוסמופוליטים  כגון 
לאומנים, בורגנים, סוכנים ציונים", וכדומה. 
הכפפות,  את  הסירו  קצר  זמן  תוך  אולם 
ביהודים.  מדובר  במפורש:  לכתוב  והחלו 
מטרות  למען  ששירתו  רקציונרים  יהודים 

ציוניסטיות וקפיטליסטיות ועוד ועוד.

המסיבית  מהתעמולה  הושפע  הרוסי  העם 
והאמין לגרסה הרשמית. חולים לא-יהודים 
החלו לחשוש מלהיבדק אצל רופא יהודי. בד 
משרותיהם.  את  איבדו  יהודים  המוני  בבד, 
הפיטורים התרחשו במיוחד במכוני המדע, 
באוניברסיטאות, וכמובן במרכזים רפואיים.

ההסתה הלכה וגברה מיום ליום, ועל כולם 
משפט- לקראת  הציפיות  נורא.  פחד  נפל 
היה  והולכת.  גוברת  בחרדה  לוו  הראווה 
יורשעו  וכאשר  אם  כי  מאוד  רציני  חשש 
היה  לא  ובכך   - ח"ו  העצורים  הרופאים 
כל ספק - יעמדו יהודי רוסיה לפני סכנה 
מוחשית של פוגרומים רחמנא ליצלן, יותר 
גרועים מאשר בימי הצאר, כאשר הפוגרומים 

היו תופעה שבשגרה.

חרושצ'וב  ניקיטה  של  עלייתו  אחרי   -
לשלטון, היה נהוג שכל האסיפות החשאיות 
המרכזית  הקומוניסטית  המפלגה  של 
והספרון  קטן,  בספרון  נרשמות  במוסקבה 
ברחבי  הקומוניסטים  מרכזי  לכל  נשלח 
והיו  אחד,  ספרון  התקבל  עיר  בכל  רוסיה. 
בנוכחות  חשאיות,  באסיפות  בו  קוראים 

קומוניסטים מוצהרים בלבד.

כקומוניסט  הציג עצמו  ע"ה,  פיל  יעקב  ר' 
מושבע, ועל כן נתנו בו אמון מלא, ואף הרשו 
לו לקחת את הספרון ללילה אחד, לקריאה 
מגיע  היה  כזה  שספרון  פעם  בכל  בביתו. 
בסמרקנד,  הקומוניסטית  המפלגה  למרכז 
שהיו  החסידים  את  מעדכן  יעקב  ר'  היה 
מגיעים לביתו כדי לקרוא את הספרון. כך 
הם היו מעודכנים בהתרחשויות האמיתיות, 
"הנאום הסודי" של חרושצ'וב  הרבה לפני 
של   20 ה-  הוועידה  של  סגור  מושב  בפני 
המפלגה הקומוניסטית הסובייטית. היה זה 
חרושצ'וב  בו  שעות,  ארבע  בן  ארוך  נאום 
הוקיע את פולחן האישיות שהנהיג סטלין, 
בכל  ההמונים  ורצח  עריצותו  פשעיו,  ואת 

תקופת שלטונו.

הרופאים  עלילת  כי  נודע  אלו  מספרונים 
היא הנדבך הסופי במהלך מתוכנן ומחושב 
הרודן  של  הקודח  במוחו  שנהגה  היטב, 
הייתה  סטלין  של  התכנית  ימ"ש.  סטלין 
הפרטים:  אחרון  עד  ומחושבת  מסודרת 
המון-העם  התמרמרות  יורשעו,  הרופאים 
"אב  ייחלץ  האחרון  וברגע  לשיאה,  תגיע 
היהודים.  להגנת  כביכול,  סטלין,  העמים" 
ה"הגנה" תתבצע על ידי הגליה המונית של 

היהודים לסיביר.

ליישום  לוח-הזמנים  את  קבע  גם  סטלין 
באדר(  )י"ח  במארס  בחמישה  הגירוש: 
יתקיים משפטם של הרופאים, ושבוע לאחר 
באדר(  )כ"ה  במארס  עשר  בשנים  מכן, 
מכן  לאחר  מיד  להורג.  הוצאתם  תתבצע 
שבועיים- הגירוש.  תכנית  בביצוע  יחל 
כבר  המתוכנן,  הגירוש  מועד  לפני  שלושה 
הוכנו בתחנות הרכבת של כל אחת מהערים 
רכבות  עשרות  בברית-המועצות  הגדולות 
ולהובלתם  היהודים  לקליטת  שהמתינו 

בסיביר  וסודיים  סגורים  במקומות  לסיביר. 
עם  ריכוז  מחנות  בזריזות  הוקמו  הקפואה 
ארבעים אלף צריפים שנועדו לאכלס מאות 
שליש  פשוט:  היה  החשבון  יהודים.  אלפי 
יהרגו מהרוצחים הרוסים על ידי פוגרומים, 
שליש ימותו בדרך הארוכה לסיביר, והשליש 
להם-לנו  שהוכנו  לצריפים  יגיעו  האחרון 

במקום מרוחק בעומק סיביר.

הרופאים",  "משפט  מועד  שהתקדם  ככל 
מעלבונות  ויותר  יותר  סבלו  היהודים 
הושפלו  וחרפות,  מביזיונות  וגידופים, 
ונרדפו בכל מקום. ברחוב, במקום העבודה 
וגם בקרב השכנים. השנאה הגיעה למימדים 
כאלו שיהודים נמנעו מלצאת לרחוב. כאשר 
משטרה  וכוחות  ברחוב,  יהודים  מכים  היו 
היו נקלעים לאזור, הם היו אומרים למכים: 
אל תגעו בהם עכשיו, כי עוד זמן קצר נוכל 
בתמיכה  פומבי,  באופן  כולם  את  להכות 

ממשלתית מלאה...

התעמולה  תאוצה.  צבר  הרופאים"  "משפט 
הארסית גברה מיום ליום. התחושה הייתה 
העריץ  בשלטונו   - ברוסיה  ישראל  שכלל 
מוחשית  סכנה  לפני  עומד   - סטלין  של 
נוראה. שום מוצא לא נראה באופק וכולם 

שפכו שיח ודמעה לפני היושב במרומים.

סדרת פעולות שמיימיות
חסידי חב"ד שהיו ברוסיה באותה תקופה, 
באותם  שהתרחש  מה  על  ידעו  לא  כמובן 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  בחצר  ימים 
על  ושמעו  מרוסיה,  שיצאו  לאחר  אולם 
אותם מאורעות, הבינו כי "מרדכי ידע את 
ידע  ומנהיגו,  הדור  נשיא  נעשה".  אשר  כל 
של  בלשכתו  בחשאיות  מתרקם  אשר  את 
העריץ, וכמרדכי הצדיק בשעתו, פעל לקדם 

את פני הרעה בכלים השמימיים שבידו.

במבט לאחור, אפשר להיווכח כי באותם ימי 
מלך  שליט"א  הרבי  תשי"ג,  שבשנת  חורף 
המשיח חש בסכנה המאיימת על חלק גדול 
שהתקיימו  בהתוועדויות  היהודי.  מהעם 
באותם ימים, הזכיר בדבריו רבות את ענין 
מעלתם  על  וגובר,  ההולך  הגלות  חושך 
יתגברו  שבכוחה  ישראל  בני  של  העצמית 
על החושך, וכי למרות העובדה שבני ישראל 
נמצאים בשלטון אומות העולם, יש בכוחם 
ולעמוד  וההסתר  מההעלם  להתפעל  שלא 

בתוקף, ודבר זה פועל חלישות בקליפה.

איש גם לא הבין מדוע לפתע, בעיצומו של 
יום חורף לא בהיר - כ"א בטבת תשי"ג, ימים 
ספורים לפני שפרשיית הרופאים התפוצצה 
- הוציא הרבי שליט"א מלך המשיח לאור 
מאמר דא"ח חדש, מאמר ד"ה אין הקב"ה 
בא בטרוניא עם בריותיו - תרפ"ה, אף על 
פי שאותו יום לא חג היה ולא יומא דפגרא. 
מאמר זה עוסק במעלת מסירות-הנפש של 
בני ישראל בתקופה בה קשה לקיים תורה 
בזמן  בגורלנו  שעלה  מה  זה  ואם  ומצוות, 
לנו כוחות להתגבר על  יש  בוודאי  הגלות, 

זה.

יומיים לאחר מכן, בהתוועדות שבת שמות, 
כ"ג בטבת, הזכיר במהלך השיחה, במפורש 
את משטרו של סטלין ברוסיה והפליא מאוד 
את מעלתם של היהודים שנדרשים להתחבא 
ולהסתתר כדי לקיים מצוות הנחת תפילין, 
הפרנסה,  איבוד  סכנת  חרף  שבת  שומרים 
במקווה,  לטבול  כדי  למרחקים  נוסעים 
למרות  זה  וכל  במרתפים,  תורה  ולומדים 
הדוחק במחשבות על הפרנסה, הרעב ללחם 

וגם הדוחק בנעליים...

היה  השמימיים,  האירועים  של  שיאם 
ביום  שהתקיימה  הפורים  חג  בהתוועדות 
שלישי, י"ד באדר תשי"ג. קהל גדול נאסף 
יחד. עשרות  במוצאי פורים להתוועד עימו 

יהודים מרוסיה  היו  מהנוכחים בהתוועדות 
שרק לפני שנים מספר יצאו מאחורי מסך 
הברזל. חלקם 'ישבו' בכלא הסובייטי בעצמם 
תקופות ארוכות והרגישו את נחת זרועו של 
סטלין על בשרם ממש. הם וחבריהם בוודאי 
הנתונים  אחיהם  על  לחשוב  יכלו שלא  לא 
היום בצרה ובשביה ובסכנה נוראה מאחורי 

מסך הברזל.

ההתוועדות נמשכה שעות ארוכות. במהלך 
מלך  שליט"א  הרבי  אמר  ההתוועדות 
כדרכו  קודש.  שיחות  אחת-עשרה  המשיח 
מאמר  אמר  ההתוועדות  בתחילת  בקודש, 
הפסוק  על  המבוסס  מאוד  עמוק  חסידות 
במגילת אסתר "ויהי אומן את הדסה". לאחר 
מכן המשיך באמירת שיחות בענייני היום, 
'לחיים'  ואמרו  ניגונים  שרו  לבין  כשבין 

כנהוג.

שעות הלילה התקדמו במהירות. בשעה של 
לפנות בוקר, פתח והפתיע בסיפור:

מפלתו  לאחר  ברוסיה  המהפכה  "בתקופת 
נ"ע  של הצאר, הורה כ"ק אדמו"ר הרש"ב 
שנערכו  בבחירות  שישתתפו  לחסידים 
שבו  למקום  הגיע  זאת,  לאור  במדינה. 
החסידים  אחד  גם  הבחירות  התקיימו 
ולא  העולם,  מהוויות  לגמרי  מופשט  שהיה 
הגיע  הוא  במדינה.  מתרחש  מה  כלל  ידע 
בפשטות גמורה רק כדי לקיים את ההוראה 
לאחר  זאת  עשה  שהוא  מובן  הרבי.  של 
טבילה במקווה וחגירת אבנט, כראוי לקיום 
הוראה של הרבי. לאחר שעשה מה שצריך 
לו  שהורו  כפי  הבחירות,  בשביל  לעשות 
חבריו - ראה אנשים עומדים ומכריזים "הו-

רה", ועמד גם הוא והכריז "הו-רע, הו-רע, 
הו-רע"...

אותו  בדיוק  עשה  איך  תיאר  זאת,  בספרו 
הק',  פניו  על  נסוך  רחב  כשחיוך   - חסיד 
כלפי  משולש  בצורת  ידיו  שתי  את  חיבר 
מעלה והכריז שלוש פעמים "הו-רה הו-רה, 

הו-רה".

הסתובב  הסיפור,  את  לספר  שסיים  אחרי 
לימינו וסיפר שוב את כל הסיפור, כששוב 
ביחד כלפי מעלה  ידיו  הוא מניף את שתי 
ומכריז שלוש פעמים "הו-רה, הו-רה, הו-

רה"...

אחר כך הסתובב לצד שמאלו, ושוב סיפר 
את כל הסיפור, ושוב הראה בדיוק איך עשה 

החסיד.

והמדהימות  המפתיעות  המילים  היו  אלה 
היה  הנוכחים בהתוועדות  ציבור  שהשמיע. 
נסער ונרגש, וכמובן - מופתע. אבל חסידים 
- שפיקחים הם - מיד הבינו שיש דברים 
ונסתרים.  נעלמים  שמימיים,  והדברים  בגו, 
הרבי  של  הק'  פניו  הרצינו  אחר-כך  מיד 
באמירת  החל  והוא  המשיח,  מלך  שליט"א 
מאמר שני באותה התוועדות, המבוסס על 
הפסוק במגילת אסתר "על כן קראו לימים 

האלה פורים על שם הפור".

ביניהם  דיברו החסידים  לאחר ההתוועדות 
על הפלא שבאמירת המאמר השני, ובייחוד 
על הסיפור שקדם למאמר. עד אז, לא אירע 
מעולם שיאמר שני מאמרי חסידות באותה 

התוועדות.

 בלי צהלה ושמחה,

סטלין קרא באותו לילה לוורושילוב, מי שהחזיק בתפקיד 
הרשמי של "נשיא ברית המועצות" ומסר לידו פתק 

שבו הופיעה הגזירה שכל יהודי ברית-המועצות יוגלו 
ויישלחו לבירוביג'אן, ושם יהרגו את כולם!... 
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אך עם אנחת רווחה
שלושה ימים אחר-כך, בי"ז אדר תשי"ג, פתח 
קריין הרדיו הסובייטי את מהדורת החדשות 
בצורה  חלה  סטלין  כי  וסיפר  עצוב  בקול 
חמורה ואיבד את הכרתו. הודעה רשמית זו 
על מחלתו של סטלין הייתה דבר בלתי רגיל 
בברית המועצות, שכן תמיד נמנעו מלהודיע 
על מחלתם של אישי הצמרת. חלק מהציבור 
חשד שאולי סטלין מת, וגרסת הרדיו נועדה 
להכין את אזרחי המדינה לקראת המאורע 
הידיעה  אולם  במדינה.  זעזוע  למנוע  כדי 

טרם אומתה לחלוטין.

חלף יום נוסף, ורק אז יצאה הודעה רשמית 
מת  שמו,  ימח  סטלין,  הצורר  כי  מסודרת 
מיתה חטופה. ברדיו הממלכתי של ברית-
הבכיר  הקריין  בדרמטיות  הכריז  המועצות 
בשעה  במרץ,  "בתשע  לויטן:  יורי  ביותר, 
מוסקבה,  לשעון  דקות  וחמישים  עשר 
הפסיק לפעום ליבו של המזכיר הראשון של 
המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות, 
יו"ר המועצה של ממשלת ברית המועצות, 

הגנרליסימוס יוסיף ויסריונוביץ' סטלין".

כמו  סטלין?  של  הפתאומי  למותו  גרם  מה 
כל דבר בימים ההם, הכל היה לוטה בערפל, 
לקה  כי  שסיפרו  היו  הזה.  היום  עד  וכך 
בשבץ ורק לאחר שלושה ימים של גסיסה - 
מת. יש מספרים כי הוא מת בתוך התקפת 
אותו  תוקפות  שהיו  מאלו  אחת  טירוף, 
רצה  כי  אומרים  ויש  האחרונות,  בשנותיו 
לירות בחברי ממשלתו והם הקדימו רפואה 

למכה וחיסלו את מי שרצה לחסלם.

)העיתון  כרוניקל"  "ג'ואיש  האנגלי  בעיתון 
היהודי הוותיק בעולם, היוצא לאור בלונדון( 
לסטלין  סופר מפי אדם שהיה קרוב מאוד 
ומיד לאחר מותו של סטלין ערק לאנגליה, 
כי סטלין קרא באותו לילה לוורושילוב, מי 

ברית  "נשיא  של  הרשמי  בתפקיד  שהחזיק 
הופיעה  שבו  פתק  לידו  ומסר  המועצות" 
יוגלו  ברית-המועצות  יהודי  שכל  הגזירה 
את  יהרגו  ושם  לבירוביג'אן,  ויישלחו 
רחמנא  הייתה,  סטלין  של  מטרתו  כולם!... 
ליצלן, להשלים את זממו של הצורר הנאצי 
ימח שמו. וורושילוב קיבל את הפתק מידי 
סטלין, קרא את הכתוב בו ואז זרק בעצבנות 
לחוצפה  סטלין.  פניו של  לעבר  את הפתק 
כעס  ומרוב  מעודו,  סטלין  הסכין  לא  כזו 
ותדהמה לקה במקום בהתקף לב ואחר כך 

מת!

לב  מהתקף  מת  לא  סטלין  כי  שגרסו  היו 
בהוראת  לו  שהוזרקה  מזריקת-רעל  אלא 
של  החשש  בעקבות  בירייה,  הק.ג.ב.  ראש 
היהודים  שגירוש  הרוסי  הממשל  בכירי 
חששו  והם  שלישית  עולם  למלחמת  יגרום 
רוסיה  את  שימוטט  ארה"ב  של  מניצחון 

לחלוטין.

שלא כהמן בשעתו - הרי 
שמוסקבה לא צהלה ושמחה

בהלם.  בתחילה  התקבל  סטלין  של  מותו 
חונכו  שמקטנותם  המועצות,  ברית  אזרחי 
שבכל  העמים",  "שמש  את  ולהלל  לשיר 
יום שמעו תוכניות רדיו או קראו מאמרים 
בעיתונות שהיללו וגידלו את סטלין, ודאגתו 
 - האימפרייה  ברחבי  אזרח  לכל  האישית 

התקשו לדמיין כיצד רוסיה תוכל להמשיך 
להתקיים בלעדיו.

על  השומר  הוא  שסטלין  האמינו  אנשים 
בכל  לו.  קראו  העמים"  "אב  העולם.  שלום 
המחבר  היה  שיהיה,  נושא  באיזה  ספר, 
והלל  שבח  דברי  בהקדמתו  לכתוב  מוכרח 
לסטלין, על תרומתו לנושא הספר. אחרת לא 
היו מאשרים את הדפסת הספר ומאשימים 

את המחבר במרידה.

נשמו  רוסיה  יהודי  הראשוני,  ההלם  לאחר 
סיום  לעצמם  לתאר  יכלו  לא  הם  לרווחה. 

מוצלח יותר לעלילת הרופאים.

בחול המועד פסח הודיעו ברדיו על שחרורם 
עדי  נמצאו  כי  דווח  הרופאים.  של  הסופי 
עלילת  את  הרופאים  על  שטפלו  השקר 

הכזב, והם נידונו למאסר וגלות.

יבוא  שעוד  אז,  אמר  דוכמן  ברוך  ר' 
אותו  ויזרקו  סטלין  את  שיוקיעו  יום 
ימים  באותם  לנין.  של  מהמאוזוליאום 
נשמעו הדברים כדמיון מופרז, אולם כעבור 
שנים בודדות, לאחר שחרושצ'וב חשף את 
משם.  אותו  זרקו   - סטלין  של  זוועותיו 
כעבור ארבעים שנה, עם קריסת הקומוניזם, 
הסירו את כל פסליו מכיכרות הערים ברחבי 

רוסיה.

השתנה  העריץ,  השליט  של  מותו  בעקבות 
מאוד,  משמעותית  בצורה  ברוסיה  המצב 

ובהם  שוחררו,  רבים  'פוליטיים'  אסירים 
סיביר  למחנות  שהוגלו  רבים  חסידים 
בחיי  נוראה  תקופה  תמה  כך  הרחוקים. 

יהודי רוסיה.

אישור לאירועים השמימיים
הרבי שליט"א מלך המשיח, כדרכו בקודש, 
מעולם לא הסביר את פשר אותם מאורעות 
שמימיים שחולל בהתוועדות פורים תשי"ג. 
מעין "אישור" לכך ניתן רק כעבור ארבעים 
הודפס  מופלא  מאמר  אותו  כאשר  שנה, 
הגיה  גם  אף  הוא  ידו.  על  מחדש  והוגה 
את ה'פתח דבר' לקונטרס ובכך אישר את 

הכתוב בו:

"לקראת ימי הפורים הבאים עלינו לטובה, 
דיבור  המאמר  את  לאור  מוציאים  הננו 
המתחיל 'על כן קראו לימים האלה פורים', 
בהתוועדות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שאמר 
שנאמר  השני  המאמר  תשי"ג,  פורים 
בהתוועדות דפורים בשנה ההיא, שאמירתו 
המאורעות  עם  כנראה,  קשורה,  הייתה 
של  למפלתו  עד  ההיא  בתקופה  שאירעו 
ישראל,  צורר  ההיא שהיה  דמדינה  המושל 
כפי שהבינו בשעתו מהסיפור שסיפר כ"ק 
ובסמיכות  כהקדמה   - שליט"א  אדמו"ר 
כ"ק  הוראת  ע"ד   - זה  מאמר  לאמירת 
אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע בתקופת המהפיכה 

לאחרי מפלתו של הקיסר".

בחג   - סטלין  של  למותו  המופלא  העיתוי 
הפורים, יום מפלת צורר היהודים הראשון 
- הדגיש עוד יותר את העובדה שכמו בימים 
ההם, כך בזמן הזה נס גדול נעשה ליהודים 

בברית-המועצות וגרורותיה.

)מקורות: כתבתו של אברהם רייניץ, בית 
משיח(

הרבי שליט"א מלך המשיח, כדרכו בקודש, מעולם 
לא הסביר את פשר אותם מאורעות שמימיים שחולל 

בהתוועדות פורים תשי"ג. מעין "אישור" לכך ניתן רק 
כעבור ארבעים שנה, כאשר אותו מאמר מופלא הודפס 

והוגה מחדש על ידו
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מצד אחד אבי פיאמנטה, זמר מצליח המופיע עם חליל 
הצד שהפך להיות מזוהה איתו, לאחר עשרות שנות 

הופעות. מהצד השני ברק גרוסברג, צעיר אנרגטי לא פחות 
עם גיטרה חשמלית. כעת, כשהקימו יחד את להקת ארבע 

בבות והוציאו קליפ משותף, הם מספרים על המהפך 
שעשה כל אחד מהם בנפרד בחייו, וכיצד מצאו את עצמם 

נפגשים פעם אחר פעם בהשגחה פרטית
בנצי פרישמן || צילומים: מענדי קורנט

"פעם אחר פעם 
מצאתי את אבי 
ניצב בצמתים 

החשובים בחיי. 
הפעם הגיע 

הזמן למשהו 
חדש באמת"
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במבט ראשוני, קשה לראות מה יש במשותף 
וברק  פיאמנטה  אבי  המוזיקאים,  לשני 
הלהקה  את  הקימו  שלאחרונה  גרוסברג, 
מצליח  זמר  הוא  הראשון  בבות'.  'ארבע 
קרוב  שמאחוריו  לחייו,  השישים  בשנות 
צעיר,  הינו  השני  מופעים.  שנות  לחמישים 
אוחז  זה  הראשון.  של  משנותיו  כמחצית 
חייהם  סיפור  אך  בגיטרה.  וזה  בחליל-צד 
כה דומה ואף נושק במספר נקודות לאורך 

השנים.

את להקת ארבע בבות הם הקימו בחודשים 
המוזיקלית  פעילותם  לצד  האחרונים, 
מופיעים  הם  הלהקה,  במסגרת  העניפה. 
באירועים ובחתונות רבות. אך לפני שנבין 
נתחיל  ללהקה,  בחרו  שהם  השם  את 

מההתחלה.

דור,  מייצג  אתה  אבי.  איתך  נפתח 
חזרו  רבים  אמנם  תקופה  שבאותה 
הזניח  הגדול  חלקם  אך  בתשובה, 
שפיתח  הקריירה  את  מאחוריו 
שחזרת  שנים  באותן  המהלך.  לפני 
להמשיך  לא  מקובל  היה  בתשובה, 
להיות שחקן או זמר, ואתה וגם אחיך 
בעצם  זה  איך  להופיע.  המשכתם 

קרה?

ומפליג כחמישים שנה אחורה,  אבי מחייך 
לאותם ימים בהם צמד האחים )יחד עם אחיו 
שכבשה  פיאמנטה"  "להקת  היו  ע"ה(  יוסי 

את הבמות.

"אחרי שחזרתי בתשובה והתחתנתי בשעה 
ל'יחידות'  אשתי  עם  יחד  הגעתי  טובה, 
הרבי  של  האישי  לחדרו  שנינו  נכנסנו  בה 
שליט"א מלך המשיח. הכרתי אותו מקודם, 
במכתבים  או  הכנסת,  בבית  במפגשים 
שקיבלתי ממנו, אך ב'יחידות' ההרגשה היא 

נעלית הרבה יותר.

שאנחנו  המסר  את  קיבלנו  יחידות  באותה 
והידידים  לחברים  אור  להיות  צריכים 
לפנות  דרך  לאיזו  ידעתי  לא  עדיין  שלנו. 
מספר  תקופה  באותה  בפני  עמדו  בחיי. 
המוזיקלי.  התחום  גם  ביניהן  אפשרויות, 
שליט"א  הרבי  את  במכתב  כך  על  שאלתי 
הרב  קיבלתי תשובה.  לא  אך  מלך המשיח 
סיבוב  במסגרת  אותי  שהכיר  העכט,  יעקב 
הופעות שקיימתי באותן שנים במרכזי חב"ד 
ולהופיע  להגיע  לי  הציע  הברית,  בארצות 
היה  הילדים שהוא  מכינוסי  באחד  ב-770, 

אחראי עליהם.

היתה זו הרגשה עילאית. להופיע מול הרבי 
שליט"א מלך המשיח, זו חוויה שאי אפשר 
לתאר. והאמת היא שעד היום, כשמבקשים 
ממני לתאר מה חשתי בעת שמבטו הופנה 

אלינו, אין לי מילים".

באותם  צעיר  ילד  היית  אתה  ברק. 
כי  מתברר  אבל  רחוקים,  ימים 
ביניכם  חיברה  העליונה  ההשגחה 

בדרך מופלאה כבר אז.

הבית  את  אביב,  תל  במרכז  גדלתי  "נכון. 
עם  מזוהה  שהיה  להגדיר  אפשר  שלנו 
שלי  אבא  רוק.  מוזיקת  ובפרט  מוזיקה 
ומפיק  אמרגן  שהיה  גרוסברג,  שאול  הוא 
הרוק  בתחום  ואנשים  להקות  הרבה  של 
הישראלי שאז היו בתחילת דרכם, כגון רמי 
שלום  זילבר,  אריאל  סחרוף,  ברי  פורטיס, 
להקת  וגם...  בגר  מני  תמוז,  ולהקת  חנוך 

פיאנטה עוד לפני שחזרו בתשובה.

בתור ילד שגדל בבית כזה, הושפעתי רבות 
שהיו  ומהאנשים  מהמוזיקה  מהאווירה, 
מגיעים אלינו הביתה, ביניהם גם אבי ויוסי 

פיאמנטה שהיו מגיעים אלינו הביתה".

באותה תקופה היית חולם שדרכיכם 
יפגשו בעתיד, ועוד כשני חסידים עם 

כובעים וזקנים?

הוא מצטחק. "תראה, אני גדלתי כילד לא 
סממנים  אלו  אי  בביתנו  היו  אמנם  דתי. 
שהיתה  שלי  אמא  מצד  בעיקר  יהודיים, 
והקפידה  שבת,  ערב  בכל  נרות  מדליקה 
שלא יוכנס חמץ הביתה במהלך חג הפסח, 
אך אי אפשר לומר שזה נתן לי הרבה מעבר 

לזה בחיי התורה ומצוות שלי.

השינוי הראשון בחיים שלי, היה כשנחשפתי 
ג'ימי  הגיטרה  לנגן  כיתה  חבר  ידי  על 
וממש  בלבד,   12 בגיל  אז  הייתי  הנדריקס. 
ועל  הפוזה  על  האנרגיות,  על  "נדלקתי" 
גם  שאני  החלטתי  רגע  באותו  החופשיות. 
רוצה להיות כזה, זה מה שאני הולך לעשות 

בחיים וזה החלום - להופיע בכל העולם.

הוא  שלי.  לאבא  סיפרתי  הביתה,  הגעתי 
ואמא שלי מאוד שמחו על כך שאני בוחר 
ללימודי  אותי  ושלחו  הזו  בדרך  ללכת 

מוזיקה".

אם כבר נכנסנו לרקע הילדות שלכם, 
אתה, אבי, גדלת בבית שונה לחלוטין.

אחרת  בתקופה  גדלתי  אני  מאוד.  "נכון 
מאלו  היה  אבי  לגמרי.  שונה  ובאווירה 
רבות  פעולות  ועשה  ל'הגנה'  שהצטרפו 
כדי להגן על יהודים. אך מצד שמירת תורה 
גדולה  חולשה  הייתה  אצלנו  גם  ומצוות, 
בהשפעת הסביבה. הייתי מצטרף מידי פעם 
בנו  להחדיר  שהשתדל  אימי,  מצד  לסבי 
את  מצרף  והיה  שהצליח,  כמה  עד  יהדות 
הנכדים לתפילות בבית הכנסת, אבל לצערי 
זה לא המשיך ללוות אותי בקביעות בהמשך 

חיי.

בגיל 16 התחלתי לנגן, ומאז החליל מלווה 
את חיי. גם אני גדלתי על 'אגדות' מוזיקליות 
שונות, ביניהן גם נחשפתי לג'ימי הנדריקס, 
אבל במקורות המוזיקה שלי עורבבו הרבה 

יותר עולמות".

תורה  לחיי  השינוי  התחיל  ומתי 
ומצוות?

שהאופוריה  ימים  לאותם  חוזר  אבי 
שהקימו  יוסי,  ואחיו  הוא  בישראל.  חגגה 
לצאת  תכננו  פיאמנטה,  להקת  את  אז 
"בעקבות  לעולם:  מסביב  הופעות  לסיבוב 
לרגל  אז,  שהייתה  הגדולה  ההתרגשות 
בעל  אמרגן  בישראל,  סאדאת  של  ביקורו 
חיפשתי  ואני  חסותו,  את  עלינו  פרש  שם 
להתייעץ עם איזה רב שידריך אותי. בתוך 
כל ההמולה, התחלתי להרגיש שמשהו פנימי 
מבוקשי  את  מצאתי  מאוד  ומהר  לי,  חסר 
שזו  הבנתי  קצר  זמן  תוך  היהדות.  בעולם 
להחזיר  התהפך  והחלום  חיי,  של  התכלית 
את כל העולם בתשובה. רכשתי מאות ספרי 
תהילים והתחלתי להסתובב ולחלק לכל מי 
שרק יכולתי. כאן נוצר לי הקשר לראשונה 

עם חב"ד".

מדבר  שאבי  ריקנות  תחושת  אותה 
מפי  קרובות  לעיתים  וחוזרת  עליה, 
את  מצאו  שבעקבותיה  רבים  אנשים 
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לך,  גם  ליהדות, קרתה  דרכם בחזרה 
ברק. אני טועה?

צעיר  מאוד  בגיל  טועה.  לא  בכלל  "אתה 
בכיתה  ילדים  עם  יחד  להקה  מעין  הקמתי 
וראיתי הצלחה רבה בתחום. עברתי ללמוד 
היום  עד  המוגדר  מקום  א',  עירוני  בתיכון 
לימודים המשתייך למחנה השמאל  כמקום 
שחקנים  הרבה  בו  שלומדים  מקום  החזק, 
מושפע  מאוד  הייתי  וכו'.  משפחתם  ובני 

מהאווירה של בית הספר.

עם  רצינית  יותר  להקה  הקמתי   15 בגיל 
אז  מסתובב  הייתי  בתיכון,  חבר'ה  כמה 
אבא  של  הקשרים  ובזכות  ארוך,  שיער  עם 
מועדונים  מידי  בכל  להופיע  התחלנו  שלי 
זמרים  עם  אז  הופעתי  אנשים.  מאות  בפני 
גדולים מכל רחבי הארץ. בעוד שחבריי היו 
מתלהבים לשחק כדורגל, אני הייתי מופיע 
לילה אחרי לילה. בגיל 18, עם סיום לימודיי 
בתיכון, הייתי דמות מוזיקלית יחסית בולטת 

בפאבים ובברים.

בגיל 21 כבר שכרתי דירת חדר בתל אביב, 
הייתה לי להקה עם שירים מקוריים משלי, 
לאט-לאט  אך  וגדלה.  הלכה  וההצלחה 
התחלתי להרגיש שלמרות ההופעות והכסף 
שיש לי והרבה חברים, זה לא זה, וחסרה לי 

איזו נקודה פנימית.

הרדיפה אחרי דברים חיצוניים, מעניקה לי 
המהות.  לא  זו  אבל  קצר,  לזמן  רק  סיפוק 
"הריבוע  של  לופ  בתוך  חי  שאני  הרגשתי 
של תל אביב" שחייתי בו, אבל ללא תכלית. 
בתל  החיים  של  מה"פוזה"  סבלתי  בנוסף 
האנשים.  בין  ועוינות  ניכור  תחושת  אביב, 
הרגשתי שאין דיבור אמיתי בין אנשים והכל 

רווי אינטרסים. זה מאוד הפריע לי".

ולאן לוקחת אותך התחושה הזו?

חשבתי  בחיים.  רוחניות  לחפש  "התחלתי 
יהיו  שלי  החיים  רוחניות  אכניס  שאם 
ממש  ימים  באותם  ועמוקים.  מעניינים 
משהו  כמו  נראה  שהיה  מה  מכל  סלדתי 
עם  בעיה  לי  הייתה  שחלילה  לא  חרדי. 
היהדות, אבל לא התחברתי בכלל לאנשים 
דתיים וחרדים. חשתי שאין לי דיבור משותף 

עם אנשים כאלה.

שלי  הרוחניות  את  חיפשתי  שלא  פלא  לא 
לשבת  מסוגל  הייתי  לא  ממש  ביהדות, 
ולשמוע דברי תורה. חבר קרוב לי שהיה יחד 
איתי בלהקה, בשם אריאל, התחיל להתעניין 
בבודהיזם )רח"ל(, ואפילו טס לקורס בהודו. 
בודהיזם  של  לקורס  נרשמתי  בהשפעתו 
בשכונת פלורנטין התל אביבית, ומדי שבוע 
הייתי מגיע לקורס, שם שמעתי על מושגים 

כמו גלגולי נשמות ועוד.

את  ברצינות  לחקור  כשהתחלתי  דווקא 
שמאחורי  גיליתי  דובר,  עליהם  הנושאים 
אמיתית  פנימיות  אין  המפוצצות  הכותרות 
ואין תוכן, הכל עטיפה וסיסמאות אבל ללא 
מהות. ברגע אחד החלטתי לעזוב את הקורס 
ואת דרך החיים הזו, אך נשארתי עם רעב 
הולך וגובר לגלות מי אני ומה המטרה שלי 
והשאלות  התגברו  האלו  התחושות  בחיים. 

הציקו לי יותר ויותר".

של  נוסף  למפגש  מגיעים  אנחנו  כאן 
שניכם יחד.

הערבים  שבאחד  שקרה,  מה  מאוד.  "נכון 
קינג  רחוב  על  שנמצא  הורי,  בבית  ישבתי 
ג'ורג', ופתאום שמעתי נגינת חליל מהחלון.

)הוא ממהר  הנגינה  לפי  הנגן  מיהו  זיהיתי 
נמדדת  מוזיקאי  של  הגדולה  כי  להסביר 
עצמו  את  ולבטא  להכניס  שלו  ביכולת 
בנגינה, שיהיה לו סימן היכר שזה הוא. ב.פ.( 
זיהיתי שזה אבי פיאמנטה, מאחר ואבא שלי 

כאמור היה האמרגן שלהם בתחילת דרכם.

בתחילת שנות 2000 אבא שלי היה שותף 
ואפילו  עשו  פיאמנטה  שהאחים  במופעים 
ניגנתי איתם בשנת 2006 במועדון עם יוסי.

בחליל.  שמנגן  הוא  אבי  שזה  זיהיתי  ישר 
הסתכלתי מהחלון איפה זה מתקיים, וראיתי 
שזה בתוך חצר של בית כנסת מתחת לבית 
של ההורים. עד אז לא נכנסתי לשם, אפילו 
שהמקום, שנקרא בשם 'ממעל ממש', אירח 
בדיוק  וכאמור  מאחר  אך  אמנים,  הרבה 
החלטתי  רוחניות  חיפשתי  תקופה  באותה 

להתלבש ולרדת להופעה".

רגע לפני שאתה ממשיך, אני ברשותך 
התחלנו  אבי.  את  לשאול  רוצה 
יהדות  שבין  השילוב  על  לדבר  קודם 
מקובל  מאוד  זה  היום  למוזיקה. 
וממשיכים  בתשובה  חוזרים  שאמנים 
לכן.  קודם  עסקו  בו  בתחום  לעסוק 

צעדך  את  עשית  כשאתה  אבל 
להזניח  מקובל  היה  היהדות,  לעולם 
גרם  מה  הישנים.  העיסוקים  כל  את 
ולהמשיך  מהדרך  לחרוג  ולאחיך  לך 

להופיע?

"האמת שזה לא היה כזה ברור לנו בהתחלה. 
כל  את  עצרתי  שממש  תקופה  לי  הייתה 
בארצות  חייתי  ימים  באותם  ההופעות. 
הברית, וכשחזרתי בתשובה החלטתי לעצור 
ולהתמקד  ההופעות  את  לחלוטין  כמעט 
שדחף  מי  בחיי.  יותר  תורניים  בתחומים 
אותנו כן להמשיך עם ההופעות, היה הרב 
יעקב העכט שהזכרתי קודם לכן. אני חייב 
מלך  שליט"א  הרבי  את  אז  ששאלנו  לציין 
לא  אך  זו,  בשאלה  לנהוג  כיצד  המשיח 
היה  מבין שזה  אני  בדיעבד  מענה.  קיבלנו 
כדי שנוכל לבחור את הדרך המתאימה לנו 

בעצמנו.

להופיע  חזרנו  העכט  הרב  של  בהשפעתו 
בפני צעירים, תוך שאנחנו משלבים ענייני 
אני  שלי  בהופעות  היום  עד  אגב,  יהדות. 
משלב הרבה מסרים, חלק גדול כמובן בתוך 

השירים.

מלך  שליט"א  לרבי  הכנסנו  ימים  באותם 
פעולותינו  את  המסכם  אלבום  המשיח 
המוזיקלית עם קטעי עיתונות ועוד, ושאלנו 
קיבלנו  לפעול.  עלינו  כיצד  שוב  אותו 
תשובה שעד היום מדריכה אותי בעבודתי. 
מפאת אורכה לא אצטט אותה במלואה, רק 

יכולה  המוזיקה  אחד  שמצד  אותה,  אסכם 
לגרום לגירוי היצר והריסת ההגבלות בכל 
התחומים, כולל בשטח הצניעות, אך דווקא 
ולהופיע,  בתוכניתנו  להמשיך  עלינו  לכן 
כיוון שמדובר ב"פיקוח נפש". לא אגזים אם 
אומר שהמכתב ההוא הפך ל'שולחן ערוך' 

של חיי.

לומר  אפשר  אחרי,  ארוכות  שנים  היום, 
ללא היסוס, שההופעות שלנו נוצלו במלואן 
שלא  להמונים  יהדות  מסרי  להנגיש  כדי 
יש  אחרים.  במקומות  לקבלם  יכולים  היו 
שכל  אנשים  על  רבים  סיפורים  באמתחתי 

חייהם התהפכו בעקבות הופעות שלנו".

אם מדברים על כאלו שחזרו בתשובה 
ה"פירות"  אחד  ההופעות,  בעקבות 
מה  לנו  ספר  גרוסברג.  ברק  הוא 

התחולל שם באותו ערב?

בו  ערב  באותו  בתשובה  חזרתי  לא  "אמנם 
התקיים המופע של אבי מתחת לחלון ביתי, 
אז,  שקרה  מה  חדש.  מקום  גיליתי  אבל 
שלצערי, מיד כשהגעתי ההופעה הסתיימה, 
מבולבל.  בכניסה  עומד  עצמי  את  ומצאתי 
שם,  שהסתיימה  להופעה  באתי  אחד  מצד 
התרגלתי  ה"אלו" ששנים  הדתיים  כל  אבל 
להתרחק מהם, יצרו אצלי ריחוק ולא היה 

'בא לי' להיכנס.

לעצמי,  חשבתי  להיכנס?  או  הביתה  לחזור 
ובאותם רגעים קלט אותי בזווית העין הרב 
יובל ברנס, ממקימי המקום, אחת הדמויות 
המעניינות שמהוות חלק בלתי נפרד מהווי 
מחייך  פרצוף  עם  אלי  ניגש  הוא  המקום. 
יש  מה  שאלתי  תיכנס'.  'בוא  לי  ואמר 
מקפלים  הפועלים  את  ראיתי  הרי  כעת, 
לי במילה שלא  והוא השיב  את ההופעה... 

שמעתי עליה בחיים שלי "יש התוועדות".

"כנס, שב ותשמע קצת דברי תורה..." הוא 
"לא  לסנן  מיהרתי  בתגובה  ואני  לי,  ענה 
הביתה".  הולך  אני  לי.  מתאים  לא  תודה. 
זה  טוב..."  אוכל  גם  "יש  אמר,  הוא  "רגע", 
כבר היה נשמע לי יותר מזמין ונכנסתי איתו 

פנימה.

בראש השולחן ישב אבי ודיבר בשטף, ואני 
תפסתי איזה כיסא פנוי בצד, אמרתי לעצמי, 

אוכל משהו קטן ומיד אחתוך הביתה.

התחיל  חב"דניק.  איזה  ישב  ימין  מצד 
לשאול אותי שאלות כמו מאיפה אתה, איך 
קוראים לך, בן כמה אתה. עניתי לו בחוסר 
רצון ומתוך נימוס בלבד. לא הרגשתי בנוח 

לשוחח איתו.

שאל  הוא  ואז  הביתה  וללכת  לקום  רציתי 
לו  אמרתי  בחיים?"  עושה  אתה  "מה  אותי 
"אני מתעסק במוזיקה". "איזו מוזיקה אתה 
סתם  זו  בטח  לעצמי  חשבתי  ואני  אוהב?" 
הזה  שהחרדי  סיכוי  אין  רטורית,  שאלה 
מבין משהו בכלל, מקסימום אולי הוא מכיר 

מוזיקה חסידית. עניתי לו "מוזיקת רוק".

אני",  גם  "וואו  לי,  אומר  הוא  רגע  באותו 
בטח  אזהרה...  פעמוני  צלצלו  מיד  בראשי 
אותי  להחזיר  כדי  זה  את  לי  אומר  הוא 
'להזדהות  ידועה של  זו טקטיקה  בתשובה, 

עם הקורבן'.

עוד 2 שאלות והגענו לשאלה "מי הגיטריסט 
הנדריקס,  ג'ימי  כשעניתי  עליך?"  האהוב 

ישר זיהיתי שאבי הוא זה 
שמנגן בחליל. הסתכלתי 
מהחלון איפה זה מתקיים, 

וראיתי שזה בתוך חצר 
של בית כנסת מתחת 

לבית של ההורים. עד אז 
לא נכנסתי לשם, אפילו 
שהמקום, שנקרא בשם 

'ממעל ממש', אירח הרבה 
אמנים, אך מאחר וכאמור 

בדיוק באותה תקופה 
חיפשתי רוחניות החלטתי 
להתלבש ולרדת להופעה
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הייתי בטוח שבחיים שלו הוא לא שמע את 
השם. אבל להפתעתי הוא פתח איתי בשיחה 
ארוכה על ג'ימי, ושלף פרטים כאלו שרק מי 
שממש בקיא יכול לדעת על המוזיקה שלו 
ועוד ועוד. מצאתי את עצמי יושב ומשוחח 
עם אדם חרדי, בפעם הראשונה בחיים שלי, 
במשך כשעתיים, כשנושא השיחה הוא הכי 

קרוב לליבי.

במאמר המוסגר אני חייב לציין, שמן הסתם 
אם הוא היה מדבר איתי על כל נושא אחר 
זה לא היה משפיע עלי באותו אופן. ודבר 
נוסף, שעד היום לא הצלחתי לגלות מי היה 
משתעשע  אני  פעם  לא  חב"דניק...  אותו 
זה היה בכלל אליהו הנביא  ברעיון שאולי 
שבא לשבור אצלי את המחיצות ולגרום לי 

לחוש קשר למקום".

עד  זמן  הרבה  עוד  לך  לקח  אבל 
שהתחלת לשמור תורה ומצוות.

"האמת היא שכן. הדרך עברה דרך ביקורים 
ב'ממעל ממש', הזמנה מחבר להגיע לשבת 
להתארח בישיבת חב"ד ברמת אביב, ומהפך 
פנימי אישי לאורך תקופת זמן ניכרת. אני 
אז,  רחוק  הייתי  כמה  עד  לך  לספר  רוצה 
בחג  היהדות.  ענייני  מכל  דרכי,  בתחילת 
במקום  המבקרים  אחד  אותי  פגש  הפורים 
והזמין אותי לשבת. אני הייתי בטוח שהוא 
מזמין אותי למישהו מסויים, ושאלתי אותו 

"מי זה שבת?"

נעניתי  מצידו,  לחצים  אחרי  לשם,  מפה 
והגעתי לרמת אביב לביתו, לשבת ששינתה 
זו  מה  ראיתי  הראשונה  בפעם  חיי.  את 
השתתפתי  קידוש.  מהו  שבת,  סעודת 
בתפילות בבית הכנסת, וגיליתי עולם חדש. 
כשיצאה השבת החלטתי שאני רוצה לשמור 
שבת. מצוות אחרות עוד לא חלמתי שארצה 
לשמור, אבל היה ברור לי שאני רוצה לטעום 

שוב ושוב מההרגשה הנעלית של השבת.

שהקב"ה  איך  התקופה  כל  לאורך  חשתי 
מגן ושומר עלי ומסייע לי בדרך זו. לדוגמא 
מצאתי  חברים  בהשפעת  שפעם  לך,  אספר 
את עצמי במופע, בעיצומה של השבת. זה 
אבל  שבת,  לשמור  שהחלטתי  אחרי  היה 
אירע  כך  כך,  על  ידעה  לא  עוד  הסביבה 
שהלכתי יחד איתם לאותה מסיבה שנערכה 
באחת החצרות בתל אביב, ולפתע הוזמנתי 
מצד  לעשות,  עלי  מה  ידעתי  לא  לנגן. 
אבל  את השבת,  לחלל  רוצה  לא  אני  אחד 
לחצים  לכאלו  לסרב  אוכל  איך  שני  מצד 
פוסע  בעודי  לנגן?  שאעלה  עלי  שהופעלו 
לבמה, התחיל לרדת גשם חזק בפתאומיות 

וכל ההופעה התפרקה תוך מספר שניות.

אני יכול לספר הרבה על אותם ימים, אבל 
אני רוצה לדלג מספר שנים קדימה.

עלי  ניכר  היה  לא  השנים  כל  לאורך 
אך  עלי,  בחיצוניות השינוי הפנימי שעובר 
כבר הייתי שומר על מצוות רבות, לא מחלל 
שבת ובוודאי מקפיד על הנחת תפילין וכו', 
אפילו הייתי לובש ציצית אך מסתיר אותה 
הייתי  לשם  ממש',  ב'ממעל  לבגדי.  מתחת 
'מי  לי את הכינוי  מגיע בתכיפות, הדביקו 
שתמיד נשאר מתקרב', כרמז לכך שאף פעם 
אני לא עושה את הצעד המכריע לחיי תורה 

ומצוות בגלוי.

באחת ההתוועדויות לקחו כולם על עצמם 

כולם  תורי,  וכשהגיע  טובות,  החלטות 
אמרו 'אתה חייב לנסוע לרבי שליט"א מלך 
שם,  שהייתה  הטובה  באווירה  המשיח'. 
הסכמתי, למרות שלא ידעתי מה זה בדיוק 

אומר".

נספר  ממשיך,  שאתה  לפני  רגע, 
 Oh My לקוראים שהוצאת קליפ בשם
בו  פיאמנטה,  אבי  בהשתתפות   G-d
כל הסיפור שאתה מספר,  רואים את 
אחר  פעם  אבי  עם  המפגשים  כולל 

פעם...

אולי  המפגש  על  לספר  עומד  אני  "בדיוק 
הכי חשוב שהיה לי עם אבי, והפעם ב-770.

בפעם  שלו  ההרגשה  את  שזוכר  מי  כל 
מדבר.  אני  מה  על  יודע  ב-770,  הראשונה 
על  הרבה  כך  כל  שומע  אתה  אחד  מצד 
שם  הכל  שני,  ומצד  הזה,  המיוחד  המקום 
עולמי.  מרכז  איזה  כמו  ולא  ישן  נראה 

לחדר   770 את  המשילו  שפעם  שמעתי 
המכונות של האוניה, שנותן את הכוח לכל 
החלקים לפעול, וכך זה גם 770 שנותן לכל 
הרבה  כך  בכל  לפעול  הכח  את  הרבה  כך 
ומיד  למקום  נכנסתי  אופן,  בכל  מקומות. 
רציתי לברוח ממנו. זה היה נראה לי ממש 

לא מתאים לי כל האווירה והאנשים.

בעודי פוסע החוצה, אני מבחין בהתקהלות 
אני  לשולחן,  מסביב  צעירים  בחורים  של 
כולם  על מה  לראות  מעיף מבט מסקרנות 
מסתכלים וקולט בפנים את... אבי פיאמנטה 
החיוך  עם  והוא  התקרבתי,  ומתוועד.  יושב 
הענק שלו, מיד הזמין אותי לשבת לידו, תוך 
על  ומספר  לכל החבר'ה  אותי  שהוא מציג 

ההיכרות שלו עם אבא שלי וכו'.

ב-770  נשארתי  הקרח.  את  אצלי  שבר  זה 
עם  חזרתי  כבר  ומשם  זמן,  תקופת  עוד 
כבר  שאני  ברור  כשלכולם  וחליפה,  כובע 

השתניתי לתמיד".

נחזור אליך, אבי. אתה בכל הופעותיך 
כאמור משלב יהדות, הן בשיריך, הן 
בדבריך, ובמשך השנים האחרונות גם 
ומשיח.  הגאולה  בנושא  המון מסרים 
אין צורך כמעט להזכיר את השירים 
מה  אלו.  בנושאים  שהוצאת  הרבים 

הכוח המניע?

של  הידועה  שיחתו  את  מכירים  "כולנו 
הרבי שליט"א מלך המשיח, משבת פרשת 
בין היתר:  שופטים תנש"א, שם הוא אומר 
שזכינו  הדור,  אנשי  לכל  לפרסם  "צריכים 
שמצד  בחירה,  בעל  ומינה  בחר  שהקב"ה 
הדור,  מאנשי  נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו 
הדור,  ונביא  ו"יועציך"  ה"שופטיך"  שיהיה 
לעבודת  בנוגע  עצות  ויתן  הוראות  שיורה 
זה,  דדור  האנשים  וכל  בני-ישראל  כל 
להנהגת  ובנוגע  ומצוות,  תורה  ענייני  בכל 

דרכיך  ב"כל  גם  הכללית,  היום-יום  חיי 
)דעהו(" ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים(", עד 
הנבואה ש"לאלתר   - העיקרית  הנבואה   -
לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( 

בא"".

הדבר  כמה  עד  לקוראים  לספר  רוצה  אני 
רוצים  כולנו  הלא  שלנו,  בפעולות  תלוי 
אנו  וכאן  הוראותיו,  את  ולקיים  להגשים 
על  לפרסם  מצווים  שאנו  הוראה  קיבלנו 
מלך  שליט"א  הרבי  שזהו  והנביא,  השופט 
אלא  הדור,  ליהודי  רק  לא  בעצמו,  המשיח 

לכל אנשי הדור.

יוסי,  יחד עם אחי  לפני כמה שנים הגעתי, 
למופע במלבורן שבאוסטרליה. לפני המופע 
עם  והתוועדנו  ישבנו  בישיבה  שהתקיים 
מכינים  הבמה  שעובדי  כדי  תוך  הנוכחים, 
בחזרות.  מתחילים  והנגנים  השטח  את 
הסברתי בהתוועדות כי מוטל עלינו תפקיד 

חשוב ונשגב, ועלינו לבצעו.

תוך כדי הדברים, רציתי להראות להם עד 
כמה העולם צמא למסר החשוב. הזמנתי את 
יהודי,  שאינו  אדם  במקום,  שנכח  המתופף 
של  קטנה  כוסית  לו  מזגתי  איתנו.  לשבת 
לך  מספר  הייתי  "אם  לו:  ואמרתי  'לחיים', 
לכל  הוראות  בדור שלנו שנותן  נביא  שיש 
עולמי  כלל  מסר  לו  ויש  לעשות,  מה  אחד 

שבקרוב מגיע המשיח, מה היית אומר"?

הוא הגיב בהתפעלות ואמר: "באמת?! וואו, 
בוודאי שהייתי רוצה שיספרו לי על זה"...

שלנו  העבודה  כמה  עד  לנוכחים  הסברתי 
קלה  גם  אבל  ביותר  חשובה  אחד  מצד 
בדרך  לצעוד  משתדל  אני  ואכן,  לביצוע. 
הצלחה  ב"ה  ורואה  הדרך,  כל  לאורך  זו 

מרובה".

שגם  העובדה,  את  מסביר  אתה  איך 

לפני כמה שנים הגעתי, 
יחד עם אחי יוסי, למופע 
במלבורן שבאוסטרליה. 
לפני המופע שהתקיים 

בישיבה ישבנו והתוועדנו 
עם הנוכחים, תוך כדי 

שעובדי הבמה מכינים את 
השטח והנגנים מתחילים 

בחזרות. הסברתי 
בהתוועדות כי מוטל עלינו 

תפקיד חשוב ונשגב, 
ועלינו לבצעו
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אתה וגם ברק ועוד הרבה אמנים מתחום המוזיקה, עושים את הצעד 
הזה של החזרה בתשובה?

"זה לא במקרה )לא שיש כזה דבר מקרה(. מוזיקאים הם לגמרי אנשים רוחניים 
יותר. רובם ככולם הם בני אדם עם השראה גדולה ורגש מפותח. אני יכול להעיד 
היה  זה  והמוזיקה הגעתי לעולם התשובה.  היצירתיות  על עצמי, שדווקא מתוך 
מתבקש, כי כאשר אתה מלחין שירים, אתה מרגיש שזה באמת לא ממך. זה לא 
אתה שיוצר את הניגון, אלא משהו שבעצם הורדת מלמעלה. כיום אני יודע שזה 

מאת הבורא, אלו לא הכישרונות שלי".

שלך.  השירים  בתוך  מסרים  ולהכניס  לעסוק  משתדל  אתה  גם  ברק, 
הוצאת את הקליפ The Golden Rule על אהבת חינם.

"נכון מאוד, השיר זכה להצלחה רבה וגרף צפיות רבות. במדינות רבות התפרסם 
השיר בערוצי התקשורת המקומיים. השיר מדבר בעיקר על כך שצריך לאהוב את 
השני כמו שאני אוהב את עצמי, והשיר נכתב בכוונה באנגלית כדי להעביר את 

המסר בצורה רחבה ככל היותר.

 Keep The חשוב לי לציין את הקליפ הנפוץ לא פחות, ואולי אפילו יותר, בשם
קליפ  האנושות.  לכלל  ופונה  נח  בני  מצוות  שבע  על  בשמירה  העוסק   Order

שזכה לתפוצה רחבה ביותר ולהשפעה.

כשעשיתי את הקליפ, שמשלב מוזיקת רוק עם מסרים כה חשובים, רציתי לפנות 
לעולם כולו עם מסר המותאם אליהם, והבאתי את המסר שכמו שאנו, היהודים, 

קיבלנו את התורה בהר סיני, כך גם הם קיבלו את המצוות השייכות אליהם.

למעשה, אם ארצה לסכם זאת, אומר כי אני רואה את עצמי שליח בשדה המוזיקה, 
בטח כמו שאבי פיאמנטה ועוד רבים אחרים רואים את עצמם".

ברציפות,  שנים  עשרות  הבמות  על  אבי  שנים,  מזה  מופיעים  שניכם 
וגם אתה, אם תכליל את כל תקופות הופעותיך, מופיע כבר יותר מ- 15 

שנה. אז למה החלטתם להקים כעת את הלהקה?

בחתונות  להשתתף  כשהתחלתי  עשירה.  מוזיקה  של  מעולם  מגיע  אני  "תראה, 
להביא  מקובל  רבות  שבחתונות  לראות  נוכחתי  חסידיים,  חברים  של  ואירועים 
הגדול  האירוע  של  לשמחה  ביטוי  לתת  ובכך  זמר,  עם  יחד  קלידן   - אורגניסט 

בחיים.

בחתונות  נגנים  ממספר  הבנויות  להקות  של  הנושא  חסר  מאוד  אישית  לי 
ובאירועים. אינו דומה קלידן, שעם כל הכבוד ויש ביניהם לא מעט שבאמת הינם 
מוכשרים ביותר, לביצוע של להקה המורכבת ממספר כלים ויכולה להביא שמחה 

לא מעטה.

מאחר וכבר היה לי קשר בעבר עם אבי פיאמנטה, שכאמור השתתף בקליפ שלי 
)ואולי נעשה עוד דברים דומים בעתיד בעזרת ה'(, היה נראה לי טבעי לפנות אליו 
ולהציע לו ללכת על המיזם. זה ממש הגשמת חלום מבחינתי, מאחר ותמיד רציתי 

להופיע עם אחד מהשמות הגדולים עליהם גדלתי, וכאן זה מתאפשר".

ומהיכן הגיע הרעיון לשם הלא שגרתי 'ארבע בבות'?

"ארבע בבות, למי שלא יודע, זהו שמו של ניגון מיוחד במינו, אותו לימד האדמו"ר 
הזקן. הניגון נחשב לקדוש ביותר, ובמסורת החסידית אף נאמר כי אין מנגנים אותו 
ביום של חול, אלא בתאריכים מסויימים וכן בעת הכניסה לחופה. כל מי ששומע 
את הניגון, המכוון כנגד ארבעת העולמות, חש את העוצמות הטמונות בו, ובוודאי 

כאשר מנגנים אותו בעת החופה.

השילוב שבין ארבע בבות, אותו מנגנים בחופה, לבין שם הלהקה שתנגן לאורך 
החתונה, היה נראה לי מתבקש, וב"ה שהרעיון הולך ומתקבל.

אגב, מי שניגן בחתונה שלי אישית, היה לא אחר מאשר אבי פיאמנטה.

אני רוצה לציין שכל אחד מאיתנו עוסק בנפרד בקריירה בפני עצמו. אין צורך 
לספר מיהו אבי פיאמנטה ועד כמה לוח ההופעות שלו מלא ויצירותיו ממשיכות 
לסבב  חודשים  מספר  לפני  יצאתי  גם  בעצמי  אני  העולם.  את  ולהאיר  לכבוש 
חיוביות  תגובות  מביא  שב"ה  סבב  נגינה.  לצד  חיי  סיפור  את  המשלב  הופעות 

רבות.

יחד עם זאת, אני בטוח שגם המיזם של השילוב בינינו יניב הפתעות לא מעטות 
בעתיד, הפתעות שיפתיעו אפילו אותנו בעצמנו".

לסיום, מה נאחל לך?

"האיחול הכי חשוב מבחינתי הוא לזכות לנגן בבית המקדש, באירוע הגדול מכולם, 
של התגלות מלך המשיח. אני כוסף לרגע הזה כל יום ומייחל לאותו רגע נעלה".

ונהפוך הוא
בשנה מעוברת יש לנו שישים ימי שמחה! הרבי שליט"א מלך המשיח 
מסביר ששמחה זו, מבטלת בשישים את כל העניינים הבלתי רצויים. שיא 

השמחה מגיע בחג הפורים - היום הכי קדוש בשנה.

יותר קדוש מיום כיפור \\ תמיד חשבנו שיום הכיפורים הוא הזמן הכי 
קדוש בשנה. תורת החסידות מחדשת שיום כיפורים הוא רק כ-פורים, 
ואילו פורים נעלה ממנו. מה שפועלים בכיפור על ידי צום, נפעל בפורים 

דווקא ב'משתה'.

מה מיוחד בפורים? מוסבר בחסידות שבמתן תורה, מעמד הר סיני שחל 
בחג השבועות - ו' סיון, התורה אמנם ניתנה לנו מצד הקב"ה, אך זה 
היה בצורה של "כפה עליהם הר כגיגית" - השם הרעיף אהבה אלוקית, 
שגרמה לנו ביטול וקיבלנו את התורה. אך רק בפורים קיבלנו את התורה 

מצידנו, עפ"י הכלים שלנו.

בפורים, אף יהודי לא חשב לרגע מחשבת כפירה במשך שנה שלימה. 
יכלו עם ישראל להמיר את  ולכן  יהודים,  גזירת המן הייתה דווקא על 
על  לחשוב  העיז  לא  אחד  אף  אבל  מהגזירה,  ולצאת  חס-ושלום  דתם 
פתרון כזה, גם במחיר מסירות נפש! קלטנו שישראל, התורה והקב"ה 

זהו קשר בל יינתק.

עד-דלא-ידע \\ זה מסביר גם את הגזירה הבלעדית לחג פורים - עד-
דלא-ידע. הרעיון הוא להגיע לדרגה שהיא מעל טעם ודעת, אור וחושך, 
טוב ורע, מעל ההבדל בין מרדכי והמן. דרגת מסירות הנפש שעם ישראל 
הוא  "הפור  דרגת  של  הגבוה  במקום  שגם  גרמה  פורים,  בזמן  בה  היו 
הגורל" שבה לכאורה הכל שווה לפניו, גם שם הקב"ה בוחר בעם ישראל.

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר, שאם אסתר המלכה הייתה שואלת רב 
לא חסידי מה עליה לעשות, הוא היה עונה שעל פי שולחן ערוך היא אינה 
מחויבת למסירות נפש. אבל אסתר נהגה לפנים משורת הדין, מדוע? כי 
היא גדלה בבית חסידי, אצל מרדכי החסיד. ואיך יודעים שמרדכי היה 
חסיד? שואל הרבי שליט"א מלך המשיח ועונה - כיון שהוא תיקן 'עד-

דלא-ידע', מי יכול לתקן דבר כזה? רק חסיד!

כאן המקום להזכיר את גזירת הרבי שליט"א מלך המשיח שעד גיל 40 
לא לשתות מעל רביעית יין ]86 סמ"ק[.

רשע,  אותו  מופלא.  דבר  המגילה  בסיפור  רואים   \\ הוא  ונהפוך 
אחשוורוש, שהסכים לגזירה נגד היהודים, הופך את עורו ונותן למרדכי 
ואסתר לכתוב על היהודים כרצונם. הכל בזכות מסירות הנפש של עם 

ישראל, והתשובה שעשו.

כאשר יהודי מחובר ליהדותו דרך הקב"ה והתורה, ועד שמוכן למסור את 
כל כולו לבורא ]מסירות נפש בימינו מתבטאת במסירת הרצון[, אזי הוא 
נמצא בתנועה של תשובה, מבחינתו יש רק הקב"ה ואין צורך להתחנף 
לבריות, אזי מתרחש "ונהפוך הוא" - המצב בחיים מתהפך ברגע מ'ארור' 

ל'ברוך'.

בעצם ה'עד-דלא-ידע' של הקב"ה הוא לא להבדיל בין עליונים ותחתונים, 
אלא שלמטה תתגלה אלוקות כמו למעלה, "מגילה" מלשון גילוי ו"אסתר" 

מלשון הסתרה - גם החושך וההסתר בא לבסוף בגילוי, הכל מתהפך.

ברחוב  גר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי   \\ באמת  שקרה  מעשה 
גרים  בשכנותו  יורק.  ניו  שבברוקלין  הייטס  קראון  בשכונת  פרזידנט, 
יהודים, ולהבדיל, מי שאינם יהודים. אחד השכנים, יהודי לא דתי, תמה 
מדוע כאשר הרבי שליט"א מלך המשיח נתקל בו הוא קד קידה קטנה 
ידו לשלום.  ומניף  יהודי הוא מחייך  ואילו כאשר הוא נתקל בשכן לא 
כאשר שאל את הרבי שליט"א מלך המשיח על כך, הוא נענה: "מעולם לא 

הרכנתי את ראשי בפני מי שאינו יהודי!".

ֿשיעורי תורה וחסידות בווצאפ: 0543817738 וביוטיוב: ערוץ 'הישיבה הוירטואלית'

 הרב ירון צביטיפ לחיים



www.hageula.com   20           אדר שני ה׳תשפ"ב )מרץ 2022(

הזה  הסטארטאפ  על 
חשב  לא  אחד  אף 
כבר  הכל  על  עדיין. 
הכל  כמעט  חשבו, 
עשו, אבל על הטסלה 
מה  חשבתם.  שלא  תודו  אחשוורוש,  של 
הסיפור? לא היברידית, לא חשמלית, לא 
נוסעת  פשוט  היא  שמש.  אור  ולא  מימן 

לשני כיוונים בו זמנית.

שאחשוורוש  זהו,  אז  מוזר?  לכם  נשמע 
חושב אחרת. "לשני כיוונים? מה הבעיה 
הוא  דיבר,  רק  לא  אחשוורוש  בכלל"! 
שהמשתה  מספרת  המגילה  עשה.  גם 
ובלשונה של  כולם.  לרצונות  תואם  היה 
להתאים  ואיש".  איש  "כרצון  המגילה 

זו  אנשים  הרבה  כך  לכל  אישי  תפריט 
באמת מיומנות, אבל עדיין אפשרי.

הגדיל  שאחשוורוש  אומרים  חכמינו 
באופן שגם  את המשתה  וסידר  לעשות, 
"כרצון  מרוצים.  יהיו  והמן  וגם  מרדכי 
איש ואיש": מרדכי - "איש יהודי", והמן 

- "איש צר ואויב המן הרע הזה".

שיספק  משתה  מלעשות  הזוי  יותר  ומה 
איך אמרנו?  זמנית.  בו  והמן  את מרדכי 
עדיין.  חשבו  לא  הזה  הסטארטאפ  על 
גישות  שתי  מייצגים  והמן  מרדכי 
יכול  אינו  מרדכי  לחלוטין.  קוטביות 
לסבול מה שאינו מאה אחוז למען השם 
הוא  הפוך,  בדיוק  והמן  ומצוותיו,  תורתו 

אינו יכול לסבול כל דבר הקשור להשם.

ניכנס למשתה. עזבו רגע את כל הבלגן, 
וההמולה.  הריחות  המוזיקה,  הרעש, 
שיש  מספיק  בכלל.  מרוצה  אינו  מרדכי 
שאינו  אוכל  מעורבת,  לישיבה  אפשרות 
ומוזיקה  מקסימלית,  ברמה  מהדרין 
את  משרת  לא  זה  אם  מתאימה.  שאינה 
המטרה האלוקית, אין מה לחפש שם, זה 

לא שייך אלינו.

לא בקטע של קיצוניות וראש בקיר, אלא 
מצד אמת טהורה שאינה מתפשרת. כמו 
שעות  כמה  עובר  בכיר  הייטק  שאיש 
באותיות  מלאות  צפופות  שורות  על 
המיותרת.  הנקודה  את  ומחפש  ותווים, 

התוכנה  פשוט  עיוורת,  עקשנות  לא  זה 
ההייטקיסט  את  תשכנע  לך  תעבוד.  לא 
שזו רק נקודה. הוא אפילו לא ירים את 
הראש מהמסך להשיב להסבר שלך. אם 

אין נקודה, אין תוכנה. נקודה.

אמת.  שאמת  מה  מרדכי.  של  הגישה  זו 
ומה שלא, לא שלנו ולא שייך אלינו. אין 
אמצע, אין כאילו, אין בערך. האם המקום, 
העניין, המצב, כלי לגילוי השם בעולם או 
יאמר  מישהו  אם  להיפך.  חלילה  שמא 
למרדכי "מה אתה מתעקש? זה רק כמה 
תהיה  אל  נחמד,  תהיה  וצא,  כנס  דקות, 
זה כמו  יקרה שום דבר..." הרי  כבד, לא 
כמה  לנשום  תפסיק  בוא  למישהו  לומר 
דקות…  כמה  רק  לך,  אכפת  מה  דקות, 
אצל מרדכי האחדות עם השם אלו החיים 

ולא שייך לזוז מאומה.

הגיע  לא  מרדכי  מדוע  מובן  גם  כעת 
לנשף המפואר הלזה, למרות שהיה בכך 
דאז,  אמריקה  אחשוורוש,  הרי  סיכון. 
וקרוב לוודאי שהמלך הקריזיונר  הזמין, 
על  אבל  מהיעדרותו.  מרוצה  יהיה  לא 

אמת לא מתפשרים.

איך  לא.  ממש  מרוצה?  המן?  עם  ומה 
במשתה  כאשר  מרוצה  להיות  אפשר 
ליהודים  וניתנת  ליברליות  רוח  זורמת 
כשרות  כרצונם.  לחגוג  אפשרות 
למהדרין, היתכן? שירים יהודיים? ישיבה 
נפרדת, השתגעתם? נו באמת, מה אכפת 
לך המן, אתה לא רואה שהרוב כאן שכחו 
בכלל להסתכל על ההכשר, אתה לא רואה 
שהתוכניות לטובתך? שחרר, כמה יהודים 
פנאטים יהרסו לך את ההנאה והניצחון?

אוקי, מרדכי והמן אינם מרוצים. כל אחד 
השאלה:  מזדעקת  וכאן  הוא.  מכיוונו 
כרצון איש ואיש?! איך חשב אחשוורוש 
לעשות משתה שיספק את שני הניגודים 
אפשר  בראש.  לו  עבר  מה  איך?!  הללו, 
ולומר  בקלות  הבעיה  את  לפתור 
סתם  או  שיכור,  בסרט,  חי  שאחשוורוש 
שיגעון גדלות. הרי לא יתכן רכב הנוסע 
בו זמנית לשני כיוונים. אם כבר - עף על 

האף, לא סטארטאפ.

כאשר מעיינים במקורות המנסים לפענח 
ישנם  גדול.  פלא  רואים  התעלומה,  את 
על  קשה  ביקורת  המותחים  מקורות 
אחשוורוש. אך ישנם מקורות המתייחסים 
רעיון  זה  היה  כן!  בהכלה.  להתנהגותו 
ואיש.  איש  כרצון  לעשות  ומקורי  אדיר 
עכשיו, אחרי שיש מקור תורני תומך, כבר 
אי אפשר לומר שזהו שיגעון. אבל איך?!

הרבי  המשיח,  נתן  לכך  התשובה  את 
הסביר  גם  והוא  מליובאוויטש,  שליט"א 
שיש בכך מסר אדיר לזמננו אנו. מרדכי 
ואחת  אחד  כל  בתוך  נמצאים  והמן 
היצרים  שני  כמובן  הם  אלו  מאיתנו. 
הלוחמים בתמידות. המן )היצר( הרע הזה, 

עיון

 הטסלה
של 
אחשוורוש

לא פעם שואל האדם את עצמו האם אני יכול 
להיות 'גם וגם'? האם אני יכול להשכין שלום בין 
הרצונות הפנימיים המנוגדים שבקרבי? מתברר 
שהיה כבר אחד שניסה לקבוע כי אצלו יהיה 
גם וגם, קראו לו אחשורוש והתכנית שלו יכולה 
לשנות את החיים של כולנו

מאת: אריה קירשנזפט
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אינו מנסה להניע את מרדכי מ'קווים 
סיכוי  לו  שאין  יודע  הוא  אדומים'. 
להצליח שם. כל אחד מכיר את הקווים 
האדומים שלו, ויודע ששם היצר אפילו 

לא מנסה. חבל לו על הזמן.

מקומות  באותם  מגיע?  כן  הוא  איפה 
אפורים, שם הוא מקווה להצלחה. אבל 
להקשיב  מעוניין  לא  הרי  מרדכי  מה, 
את  יפתח  רק  שהמן  וברגע  להמן, 
הפה, מיד מרדכי סותם את האוזניים. 
להצטייד  היא  המן  של  התחבולה  אז 
"הקשב  משכנעת:  תורנית  בטענה 
יהיה  שהכל  רוצה  הרי  השם  חביבי, 
העולם,  במנהגי  לך  מסודרת.  בצורה 
הקשב  נורמלי,  ותתנהג  מסודר  תהיה 
מדבר  לא  אני  תשתולל.  ואל  לחוקים 
השם,  רצון  על  לעבור  חלילה  איתך 
להיות  ולא  העולם  עם  להתחשב  רק 

מעופף".

עם  "בוודאי,  חייב,  נשאר  לא  מרדכי 
אותו  אקח  למטרה.  אך   - העולם 
בעולם  המן משתמש  לקדושה"! אתה 
בשביל להסתיר על השם, אני משתמש 
בו בשביל לגלות את השם. אלך לקבל 
לו  אסביר  אבל  העיר,  מראש  אישור 

איזה אישור בדיוק הוא אמור לתת!

ואיש". המן  כעת קיבלנו "כרצון איש 
את  לוקח  ומרדכי  העולם,  את  רוצה 
הרצון הזה ומשתמש בו באופן הנכון. 
באופן  מאוד  יסודי  הינו  זה  רעיון 
לראות  מנת  על  היום  לנהוג  שעלינו 
את הגאולה שכבר נמצאת כאן איתנו. 
לא לדחות את העולם, אלא להעלותו 
בתוך  השם  את  ולגלות  לקדושה 
הוא  הכל  באמת  כי  עצמה,  המציאות 

והוא הכל.

אתם  סטארטאפ.  לנו  יש  בסוף  אז 
מוזמנים לנסיעת מבחן!

האור שבוקע ומאיר 
בין השמשות הוא זמן קסום. רגע מסוים ביום, שטומן בתוכו את האור 
ואת החושך יחד. זהו מחזה מעורר השתאות, שבו הפכים דומיננטיים 
או  יום  זה   - בלבול  לרגע  ויוצרים  השני  את  אחד  להכיל  מצליחים 

לילה? רגע בו מאבדים איזון, ולא ברור - מה מתחיל ומה נגמר?

אזור הדמדומים הזה מסמל את חג הפורים, חג קסום הטומן בתוכו 
אותנו  שמזמין  חג  לנצל.  שכדאי  ביותר  מסוגל  זמן  כמוסים,  סודות 

ללונה פארק של השנה.

צורחים.  אחר-כך  ושנייה  צוחקים  לרגע   - הרים  ברכבת  כמו  ממש 
פארק עצום מלא אורות שלא משביעות את העיניים, מתקנים לכל 

עבר ומשחקי מזל עם הגרלות משונות שחורצות גורלות.

ברוכים הבאים ליריד של המן הרשע, אנטישמי, צורר יהודים, שבמוחו 
רוקם תוכנית מדויקת כיצד להשמיד, להרוג ולאבד את העם היהודי. 
לצידו ניצב עריץ שתוי ללא תקנה, הלא הוא אחשוורוש, מלך פרס, יש 

גם את אשתו המלכה וושתי שהוצאה להורג בהוראת בעלה.

המלכה,  ואסתר  היהודי  מרדכי  את  פוגשים  אנו  להבדיל,  לצידם, 
ולילות  ימים  ועושים  היהודי,  לעם  כיאה  צנועה  בצורה  שפועלים 

להוציא את עמם מחרצת הגורלות שבמוחו הקודר של המן הרשע.

אנו קוראים את המגילה מדי שנה, כדי שלא נשכח לרגע שיהודי הוא 
יהודי, ולא משנה באיזו רמה רוחנית הוא נמצא, ושנזכור שבכל דור 

ודור עומדים עלינו לכלותינו, והשם יתברך מצילנו מידם.

בברכה,  מסתיים  בסוף  בקללה  שמתחיל  מה   - היהודי  של  בעולמו 
ואחרי כל ירידה שפלה - ישנה גם עליה עצומה.

בפורים ישנן ארבע מצוות: משלוח מנות ומתנות לאביונים, שמזכירים 
לנו שאנו אחים אוהבים, עם אחד ולב אחד שהוא בלתי נפרד, מצווה 
שלישית להרבות במשתה ושמחה, שם נזכור שכל צרה ויגון טומנת 
שסיפורה,  המגילה,  קריאת  הרביעית,  והמצווה  גדול,  אור  בתוכה 
הסבל  רווי  עמנו  של  הייחודיות  את  משקף  ודור,  דור  לכל  שתקף 

והכאב, ומראה לנו שדווקא מתוך הצער צומחת הגאולה.

למחוזות  הדמיון  את  סוחפת  המשפחה.  לכל  חוויה  היא  המגילה 
נסתרים. משם אנו למדים שאפילו בהסתר - גם שם נמצא בורא עולם, 

משגיח ומפקח על הנעשה גם אם זה לא בצורה ברורה.

דור  הכריז שאנו  מלך המשיח  אנו, שהרבי שליט"א  בימינו  במיוחד 
של עקבתא דמשיחא, דור שזכה בתפקיד החשוב - לקבל פני משיח 
צדקנו. אנו זכאים לכך, ולכן נדרוש בכוח ובתוקף - אנו רוצים משיח 

עכשיו!

 עם יש לי עניין 
מעיין 
ציזיק

לכמה כיוונים הרכב יכול לנסוע בעת ובעונה אחת?

כאשר מעיינים במקורות המנסים לפענח 

את התעלומה, רואים פלא גדול. ישנם 

מקורות המותחים ביקורת קשה על 

אחשוורוש. אך ישנם מקורות המתייחסים 

להתנהגותו בהכלה. כן! היה זה רעיון אדיר 

ומקורי לעשות כרצון איש ואיש. עכשיו, 

אחרי שיש מקור תורני תומך, כבר אי 

אפשר לומר שזהו שיגעון. אבל איך?!

כולנו אחים. משלוח מנות בחג הפורים
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קשה

סודוקו יגעת ומצאת

תשבץ הגאולה
חז"ל קבעו בשנה מעוברת את חג הפורים לחודש אדר השני, כדי לחגוג את גאולת פורים 

בסמיכות זמן לגאולת פסח, בקבעם 'מיסמך גאולה לגאולה'. כאשר אנו חוגגים גאולה זו, אנו 
מתקרבים לחגוג את הגאולה האמיתית והשלימה. 

 על חג זה נאמר במגילה 'וזכרם לא יסוף מזרעם', ונקבע כי גם בזמן הגאולה, כאשר יתבטלו

המועדים, הרי שפורים יישאר כיום חג.

שמות מהמגילה
זהו את הדמויות לפי ההגדרות ופתרו את התשבץ

10:40 ,10.3.2022 מחולל תשבצים

/https://geek.co.il/~mooffie/crossword 1/2

הקלד כותרת ראשית כאן
הקלד כותרת משנית כאן

1

23

45

6

78

910

1112

131415

16

1718

19

20

מאוזן
1. בתו של אביחיל

2. בנו של המן
4. אבא של אסתר
6. משומרי המלך
7. איש צר ואויב
11. אבא של המן

12. לא באה לפני המלך
13. זכור לטוב

16. שומר הפילגשים
17. משרי פרס ומדי

20. איש יהודי

מאונך
1. בנו של המן

3. שומר הנשים
5. משומרי המלך

8. משרי פרס ומדי
9. אבא של מרדכי
10. מסריסי המלך

14. בנו של המן
15. מלך על 127 מדינות

18. משרי פרס ומדי
19. אשתו של המן
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המלחמה הראשונה
מיד לאחר צאתם של בני ישראל ממצרים, לאחר שהעולם כולו נחשף להגנתו הפלאית של 

הבורא על בני ישראל בקריעת ים סוף, הגיע מרחוק עמלק ועמו כדי להילחם מול עם ישראל 
ברפידים. על מלחמה זו, שהיתה הראשונה כנגד עם ישראל, אמרו חז"ל כי היא בדומה לאותו 

אחד הקופץ לאמבטיה רותחת, נכווה בגופו, אך מקרר אותה לבאים אחריו. כך גם עמלק, 
נלחם עם ישראל, בשעה שאף אומה לא העלתה על דעתה אפשרות כזו.

מלחמה רוחנית
אופן המלחמה לא התנהל רק באמצעים קונבנציונליים. התורה מספרת לנו כי "והיה כאשר 
ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק", אומרת על כך המשנה: "וכי ידיו 

של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך: כל זמן שהיו ישראל מסתכלים 
כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים, היו מתגברים; ואם לאו, היו נופלין".

מלחמה אקטואלית
כיום, אין אנו יודעים מיהם אותם המשתייכים לזרע עמלק, אך תורת החסידות מגלה כי 

עבודה זו, של מחיית עמלק, קיימת בעבודת ה' אצל כל יהודי. המילה עמלק, עולה בערכה 
המספרי )גימטריה( למילה ספק. מחיית עמלק, הינה הוצאת הספקות המקררות את האדם 

מקיום מצוות והליכה בדרך האמת כפי שמורה התורה.

המלחמה האחרונה
"שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, 

ולבנות להם בית הבחירה". מצוות מחיית עמלק, הינה מצווה עליה נאמר כי הקדוש ברוך 
הוא ממתין לקיומה, ועד שתתמלא אין שמו שלם ואין כסאו שלם. מלך המשיח ישלים משימה 

זו עם בואו, כאשר נקיים את מחיית עמלק, ובכך תושלם הכוונה האלוקית, והמסע הארוך 
שהתחיל מעת היותנו לעם יושלם בקרוב ממש.

רפידים
בשבת שלפני חג הפורים ובחג הפורים אנו קוראים על מצוות מחיית עמלק

] תחנות מסע // אברהם פלג [

מדבר סיני



גם היום שומר 
הקב"ה על כל יהודי

ב"ה, י"א אדר ה'תשל"ז

ברוקלין נ.י.

 אל בני ובנות ישראל
 בכל מקום שהם
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

את  שמזרזין  ז"ל  רבותינו  מאמר  פי  על 
ומזרזין אותו  וחוזרין  האדם קודם מעשה 
בשעת מעשה, הרי יומא קא גרים - י"א 
מס'  דראש  )רישא  משנה  - שכדבר  אדר 
בי"א  נקראת  מגילה  ובלשונה:  מגילה( 
בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו לא פחות ולא יותר. 

לזרז עוד הפעם נוסף להזירוז דמאז ובפרט 
מראש החודש — על דבר מבצע פורים,

להשתדל שכל אחד ואחת יקיים כל מצוות 
ימי הפורים ועניניהם כהלכתן, השתדלות 
בדברים  עמהם  הדיבור   — דיבור  ע"י 
היוצאים מן הלב בכל זה — וע"י מעשה 
— במקום ובענין שיש צורך: להמציא בעל 
שפרשת  גם   — וביום  )דהמגילה,  קריאה 
ויבוא עמלק(, מנות — מוכנות לקיום מצות 
מצות  לקיום   - מטבעות  מנות,  משלוח 

מתנות לאביונים, 

ומה טוב — לצרף גם קיצור הלכות פורים 
הצריכות, ועל-כל-פנים — קיצור פרשת 

ימי הפורים האלה ותקפו של נס,

ועוד — וגם זה עיקר — שאין זו "קריאה 
דברים  סיפור  רק  זה  שאין  למפרע", 
ופרסומי ניסא שהיה בעבר ובעבר הרחוק, 
כי אם חלק דתורתנו )וגם מלשון הוראה( 
אחד  ולכל  זמן  ובכל  מקום  בכל  הנצחית 

ואחת, 

לא   — ותמיד  עתה  כן  כאז  אשר  כולל 
ינום ולא יישן שומר ישראל — המלך מלכו 
של עולם — ויקויים האמור במגילה "ונוח 
מאויביהם" כי נפל פחד היהודים עליהם"

 — המלך  מדינות  בכל  "אשר  וליהודים 
והרחוקים"  הקרובים   - עולם  של  מלכו 
לעת עתה )כי נכנם בהם רות שטות ועברו 
עבירה, ר"ל( תהיה "אורה ושמחה וששון 
ככל   — וגם  כפשוטו של מקרא   — ויקר" 

פירושי חכמינו ז"ל בזה,

דמשנכנס  הציווי  ואחת  אחד  כל  ויקיים 
אדר )בכל ימי החודש( — מרבין בשמחה 
בשמחה   — ובפרט  ובפשטות,  באמיתיות 

של מצוה

***

אחת  וממצוה  ענין  באותו  לענין  ומענין 
כל  על  הפעם  עוד  לזרז   — מצוות  לעוד 

שבת  נרות  ממצות  מתחיל  המבצעים, 
ביום  חל  זו  דשנה  דפורים  כיון  קודש, 
הששי ערב שבת קודש, מבצע חינוך, מבצע 
אהבת ישראל )שהם יסוד לכל המבצעים(, 
מזוזה,  מבצע  תפלין,  מבצע  תורה,  מבצע 

מבצע צדקה, מבצע בית מלא ספרים, 

לפני  הדבר  "כשר  אשר  שתוכנן  )ואלה 
המלך" — כל יהודי ויהודי — וטהור הוא 
האכילה-ושתיה,  כשרות  מבצע  וקדוש(, 
מבצע טהרת המשפחה — והפעילות בכל 
מרבין   - ומתוך  דמרבין,  באופן   — אלה 

בשמחה.

בלשון  שיהיה  ובברכה  בכבוד 
)דימי  גאולה  מיסמך   — חז"ל 
זמן  בסוף   — האלה  הפורים 
הגלות, ד"אכתי עבדי אחשורוש 
תרוממנה  היעוד:  וקיום   — אנן" 
קרנות צדיק ועמך כולם צדיקים( 
ע"י  והשלימה  האמתית  לגאולה 
ממש  מיסמך   — צדקנו  משיח 
פורים  ובברכת  דידן,  בעגלא 
בכל  השמחה  ולהמשיך  שמח 

השנה כולה.

מנחם שניאורסאהן

מכילתא  וראה  כד.  יט,  יתרו  רש"י  מעשה:   .  . שמזדזין 
ראש  - ראה עטרת  וכו'  רישא דראש: שכולל הכל  שם. 
נקראת:  מגילה  תחילה(.  ולא  ראש  הל'  )דייק  בתחילתו. 
ראה ד"ה זה בס' תורת שמואל שנת תרכ"ז, תרכ"ט. בי"א 
או"ח  טושו"ע   — מקום  ובכל  עתה  גם  ונפק"מ  בי"ג:   .  .
סתרפ"ח ס"ז. בי"א . . ולא יותר: ראה של"ה ס"פ תצוה. 
מראש החודש: ראה ירושלמי ריש מגילה: כל החודש כו' 
והחודש אשר נהפך גו'. טושו"ע שם. מנות . . מתנות: ראה 
פע"ח ש' הפורים פ"ו. בסדור האריז"ל שם ובכ"מ. מתנות 
לאביונים  במתנות  להרבות  לאדם  ו"מוטב  לאביונים: 
הל'  )רמב"ם  לרעיו"  מנות  ובמשלוח  בסעודתו  מלהרבות 
מגילה פ"ב הי"ז(. ותקפו של נס: ראה מגילה )יט, א(. אבל 
של  תקפו  כט(:  ט.  )מג"א  מקרא  של  פשוטו  ע"פ  בפרש"י 
נס של אחשורוש ושל המן ושל מרדכי ושל אסתר. קריאה 
למפרע: בלשון המשנה )מגילה יז, א( ומובא בשם הבעש"ט 

— למפרע שסובר כי אז היה הנס ולא עתה לא יצא. לא ינום 
. . עולם: ראה אסת"ר עה"פ, אור התורה עה"פ. וש"נ. "ונוח 
. . "כי נפל . . "אשר בכל . . "אורה . . ויקר: אסתר ט, טז. 
ח, יז. ט, כ. )ועפ"י מדרז"ל — הובא במאורי אור א, קפב — 
באוה"ת  נת'  וראשית שלו.  זה הקב"ה שאחרית  אחשורוש 
ועיין  א.  ג,  סוטה  עבירה:   .  . נכנס  טז.  ח,  ב'רסג(  עמוד 
קונטרס ומעין. הציווי . . בשמחה: תענית כט, סע"א. הובא 
במג"א לשו"ע או"ח סי' תרפ"ו סק"ה )כהוספה על השו"ע 
שם שלא הביאו — וראה שו"ת חת"ס חאו"ח סק"ס. נימוקי 
או"ח ס'תרפ"ו(. וראה לקו"ש חי"א ע' 338. נרות שבת . 
. שפורים: שייכות ביניהם — בכל השנים — י"ל שנרמזה 
בדרז"ל )מגילה טז, ב( עה"פ ליהודים היתה אורה זו תורה 
וכן הוא אומר כי נר מצוה ותורה אור )שמועתק גם רישא 
דקרא( וע"פ פרש"י בזה )שבת כג, ב ד"ה בנים( דקאי בנר 
מצוה דשבת וחנוכה. נרות שבת קודש: להעיר מזח"א )מח, 

נ( ד"אתתא בעיא בחדוה דלבא ורעותא לאדלקא בוצינא 
דשבת". אהבת ישראל: היפך ומבטל דברי המן "עם אחד 
וכו'  מנות  משלוח  מצות  מטעמי  והוא   — ומפורד"  מפוזר 
)ראה מנות הלוי — להר"ש אלקבץ על מג"א. מגילת סתרים 
שם. ועוד(. ולהעיר מתורת הה"מ עה"פ אל תבוא במשפט 
עמנו פי' דכל הדינם את ישראל דגים כביכול אותו יתבך 
כי הוא אחדות עמנו )או"ת לתהלים(. וראה קונטרס אהבת 
ישראל. "כשר . . האכילה ושתיה: כשר ר"ת כמוצא שלל 
רב לרמז על ברור הניצוצין כו' )לקוטי לוי"צ אגרות עמוד 
 .  . ד"אכתי  ו', סע"ב.  מגילה  . לגאולה:   . מיסמך  קצח(. 
אנן: מגילה יד, א. תרוממנה . . קרנות צדיק: תהלים עה, 
לאופן—  ועד  שמח:  פורים  שם.  תהלים  מדרש  וראה  יא. 
עד  בפוריא  לבסומי  אינש  חייב  ב(  ז,  )מגילה  חז"ל  כציווי 
דלא ידעי )יותר מבמועדים לשמחה( — וראה ד"ה זה בתורה 

אור )שערי אורה צט, ב(. אוה"ת, ס' המאמרים תש"ח ועוד.

אגרת קודש מהרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א לרגל חג הפורים

••• יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד •••


