
אני שלך ואתה שלי

זה רבי!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

המגזין להעצמת המשפחה החסידית
מוסף מיוחד של מגזין 

ב״ה

מה למעשה המשמעות של "זיך 
האלטען בא די קליימקע" – "לאחוז 

בידית"?
"לעשות מה שהרבי רוצה. ומי שלא עושה מה שהרבי 

'מעשה בפועל'  בידית. הרבי רוצה  רוצה לא מחזיק 

ומי שמחפש רק רגש בלי עשייה, לא מחזיק בידית. 

את  ולעשות  לרבי  להתבטל  פירושו  בידית  להחזיק 

רצונו. זה לא רק רגש, זה דורש תכל'ס ו'התאחדות 

הפעילויות  כי  בידית  להחזיק  מאפשרת  החסידים' 

שלה מחזקות את ההתקשרות".

יש כאלה שאומרים שכשמדברים כל הזמן על 

"התקשרות" זה "חיצוניות"?
''להניח תפילין זה גם כן 'חיצוניות'. יש רבי בעולם ולא 

רוצים אותו ואולי 'התאחדות החסידים' מדברים עם 

האנשים שיש רבי בעולם - בשפה של העולם . אולי 

יהיו כאלו שיקראו לזה 'חיצוניות', אבל כל העולם הזה 

הוא 'חיצוניות'. אין לנו ברירה''.

אז אנחנו צריכים להיות דומים לכל 
העולם?

האם  תפילין?  מניח  אתה  הזה.  בעולם  ''אנחנו 

הולכים  זה.  את  עושה  העולם  כל  חיצוניות?  זה 

עם  עושים.  ככה  זהו,  חיצוניות?  זה  ל'מבצעים'? 

'חיצוניות' כזו אין לי בעיה''.

יש כאלה שלא אוהבים שמכניסים אנשי מקצוע, כמו 

פסיכולוגים, בימי עיון וכדו'. לטענתם, יש משפיעים 

ואין צורך להכניס למחננו אנשי מקצוע.

''לא, לא, לא! יש אנשי מקצוע, יש בעיות ספציפיות, 

שצריכות אנשי מקצוע. אולי לא ללכת לרופא כי יש 

משפיע? מי שאומר דבר כזה או שהוא מטומטם או 

שהוא אידיוט או שהוא שניהם יחד. גם פעם היו אנשי 

מקצוע".

מה המעלה הכי גדולה בעיניך בפעילות 
של הארגון?

שהחבר'ה נמצאים יחד. זה, כמו שאומרים, צו השעה. 

זה לבד מספיק. הרבי רוצה שנהיה מאוחדים!

אתה נותן גיבוי לפעולות של 
'התאחדות'?

"אני הגב של שימעל'ה פיזם! אם יש למישהו טענות, 

חינוך  מחלקת  מנהל  הייתי  לי.  ויגיד  אלי  שיבוא 

במועצה אזורית 'עמק לוד'. נכנסתי פעם למשרד ואני 

רואה מישהו מהכפר צועק על אחד מהעובדים שלי, 

אז אמרתי לו 'צא מכאן. יש לכם טענות? פנו אלי!'. 

אם יש טענות שיבואו אלי, יש לשימעל'ה גיבוי לכל 

מה שהוא עושה. אני סומך עליו, הוא מתייעץ איתי. 

הוא לא משגע אותי בכל פרט ופרט. אם אני אמרתי 

משהו - אני עומד מאחורי דבריי".

מה אתה רוצה לאחל לחסידים לקראת 
השנה החדשה?

"שיהיה להם שכל להיות שייכים לרבי. זו לא ברכה? 

תקבלו  לרצות?  שאפשר  מזה  גדול  יותר  משהו  יש 

של  בפעילויות  תשתתפו  מאוחדים,  תהיו  שכל, 

'התאחדות החסידים' ותהיה לכם שנה טובה ומתוקה 

ברוחניות ובגשמיות".

37

אהבה
אין

סופית

 טורים
 שנכתבו

על הרב 
זושא

מורה
לדור
נבון

הצוואה 
המרגשת
של ר׳ 
זושא

 לכבוד היארצייט של המשפיע
הרה"ח ר' זושא פויזנר ע"ה

שליח הרבי מלך המשיח לענין החינוך 
בארה"ק, יו"ר ועדת החינוך החב"די, 

חבר הנהלת אגו"ח וחבר הועדה 
הרוחנית של מוסדות "התאחדות 

החסידים"



חסידות רק עם רבי!
 הרב שמעון יהודה פיזם

// מנכ״ל התאחדות החסידים

ע"ה  פויזנר  זושא  ר'  של  המילים 
מהדהדות במוח וגם קצת בלב..

הגיע  פעם  חיים  שהחפץ  מסופר 
יש  שהתמימים  וראה  הרש"ב,  לרבי 
את  שאל  הוא  עדינות,  פנים  להם 
הרבי נ"ע ממה הגיעה העדינות הזו? 
והוא ענה לו שזה בגלל שהם לומדים 

חסידות.

אני  חיים,  החפץ  אמר  כך,  אם 
שלי,  הישיבה  לסדרי  זה  את  אכניס 
וחייך.  כלום  אמר  לא  הרש"ב  והרבי 
הרבי  שאל  הלך,  חיים  כשהחפץ 
ענה  חייכת?  למה  אביו  את  הריי"צ 
אין  רבי  כשאין   – הרש"ב  הרבי  לו 

חסידות. 

יש הרבה אברכים שלמדו בישיבות 
הבעיה  טוב,  ומבינים  חסידות 

שהנקודה חסרה, שאין רבי.

כשהנקודה חסרה, אין חסידות. ע"ד 
שיש תורה אבל אין את נותן התורה. 
זה דבר שלא יכול להיות, יכול להיות 

למדן עצום אבל חסר העיקר.

המון  עליו  שחזר  משהו  ועוד 
מר'  ששמע  האחרונות,  בשנים 

מאחד  ווארט  שיש  אקסלרוד  יצחק 
מתלמידי הרב המגיד על פירוש רש"י 
את  הקריב  הקריב"  "ופרעה  בפסוק 
ליבם של ישראל לאביהם שבשמים, 
להקריב  מתערב  פרעה  פתאום  מה 
את ליבם של ישראל להקב"ה?! אלא 
העיקר  זה,  אפילו  מוכן  פרעה  מאי 

שלא יהיה התקשרות למשה רבינו..

כל אחד צריך להרגיש את זה בצורה 
כזו או אחרת.

ובמילים של ר' זושא "רבי, אני שלך 
ואתה שלי". כולנו ילדים של הרבי!

ר' זושא שכל כך אהב את הרבי ואת 
לעשות  הזמן  כל  תבע  שלו,  הילדים 

מה שהרבי רוצה. נקודה. 

אז מה שעכשיו מונח על הכתפיים 
הכח  בכל  להתחזק  זה  אנחנו  שלנו 
שלו,  לילדים  באהבה  לרבי,  באהבה 
ולסיים את העבודה היחידה שנותרה 
צדקנו  משיח  דורנו  נשיא  פני  לקבל 

בפועל ממש. 

יחי המלך! עכשיו ממש.
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ישנם כאלה 
ששוכחים על 

הרבי...
לכבוד יציאתו של הת׳ זושא 
פויזנר ע"ה נשא הרבי שיחה 

מיוחדת, בקשר עם סיום 
השנה, מביאים אנו חלק 

משיחה זו << כך התחילה 
השליחות

של  נסיעתו  היא  זו  התוועדות  סיבת  עיקר 
שליח לארצנו הקדושה ת"ו, לפעול – בעצמו, 
)ובתוספת  יפעלו  הם  שגם  לאחרים  ולמסור 
המעלה שישנה( באופן של שליחות – בחינוך 
על טהרת הקודש, ובפרט במוסדות הנקראים 
על שמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובמילא הרי 

זה נקרא גם – בשליחותו של בעל השם.

מכיון שזוהי שליחות של הרבי – היו צריכים 
זה.  ענין  אחר  זיך"(  )"יָאגן  ולרדוף  להזדרז 
ישנם  ומכופל,  הכפול  החושך  מצד  ואעפ"כ, 
להימצא  הגוף  של  רצונו  שבגלל  כאלה, 
הרבי, שוכחים  על  הם  אחר, שוכחים  במקום 
של  לחומריותה  ומוותרים  השליחות,  על 

הנפש הבהמית.

. . כאשר ישנה ההרגשה )"ער דערהערט"( 
שזוהי שליחות של הרבי – ברור אצלו שזוהי 
בגשמיות,  טובתו  וזוהי  ברוחניות  טובתו 
צריך  וכך  לבב.  ובטוב  בשמחה  זאת  ועושה 
הוא לעורר הרגש זה גם אצל אלה שנמצאים 

במקום שאליו נוסע.

התועלת  בגלל  לא   – להיות  צריכה  העשי' 
שתהי' לו; העשי' צריכה להיות "שלא על מנת 
ה"בקשו  מצד  לעשות  צריכים  פרס",  לקבל 
הצלחה  גם  ממילא  בדרך  ישנה  ואז  פני". 
בגשמיות וברוחניות, הן בענינים הכלליים והן 

בעניניו הפרטיים.

הענינים  כל  את  אתו  השליח  יקח   .  .
בשלימות,  לשם  אותם  ויביא  בשלימות, 
ויפעל בכל אלה שאליהם נשלח – שיסעו לכל 
לבב,  ובטוב  בזריזות, בשמחה  הנצרך,  מקום 
צריכים  וכאמור:  המשלח.  רצון  שזהו  כיון 
אלא  פרס,  לקבל  מנת  על  שלא  זאת  לעשות 
שבדרך ממילא הרי זה טובם ואשרם האמיתי 

בגשמיות וברוחניות.

)שיחת יום ב' פ' תצא, ט' אלול ה'תשח"י(

בהגהה הרבי הורה בכתב יד קודשו:
"להוסיף על-דבר העשירי"

בעקבות הטבח הנורא בכפר חב"ד 
בהרצחם של חמישה 

נערים עם מדריכם בשנת 
תשט"ז, שלח הרבי מלך 

המשיח בחודש מנחם אב 
קבוצת שלוחים מישיבת 
תות"ל בארה"ב לארה"ק, 

לעודד את אנ"ש השבורים 
והמזועזעים מהטרגדיה 

האיומה.
על קבוצת השלוחים דיבר 

הרבי בהתוועדות י"ב תמוז, שכולם היו 
אמורים ליסוע לחזק ולעודד, אך מאחר 

ונסיעה כזו היא בלתי אפשרית נשלחים 

עשרה שלוחים שהם מייצגים את כל 
העדה ו"שלוחו של אדם כמותו".

בהמשך פורסמה בעיתון "דער טאג מארגן 
זשורנאל" כתבה נרחבת שכללה תיאור 

מההתוועדות ודברי הרבי. 
בהגהתו, הרבי תיקן 

פרטים מסויימים.
בכתבה צויין כי מדובר 

בתשעה בחורים, משום 
שהשליח העשירי – הת' 

זושא פויזנר, אז תלמיד 
בישיבת תו"ת במונטריאל 

– הצטרף לקבוצת 
השלוחים מאוחר יותר בהוראת הרבי.

בהגהתו כתב הרבי על פיסת נייר בפני 
עצמה שצירף לכתבה: "להוסיף ע"ד 

העשירי"...
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 אהבה
אין סופית

סיפורו של חסיד אשר אהבתו לרבי לא ידעה 
מנוח וסחפה איתה אלפי חסידים ותמימים << 
ומילאה  בחייו  רגע  בכל  שהתבטאה  אהבה 
אותו ברגש חסידי ובהתמסרות מוחלטת << 

אהבה בתענוגים

כמה זמן כואב לך?

דיקה שגרתית בבית הרפואה, אחת ב 
בשנים  זושא  ר'  שעבר  רבות  מיני 
האחרונות. האחות ניגשת לר' זושא 
זושא,  ר'  לך?",  כואב  זמן  "כמה  ושואלת: 
התשובה  את  עונה  פעמיים,  לחשוב  מבלי 
שעומדת לו על הלשון עוד לפני שהשאלה 
שבעה  שנים,  ושבע  "עשרים  נשאלה, 
התפלאה  האחות  ימים".  ותשעה  חודשים 
ושאלה אותו על איזה כאב הוא מדבר, ענה 
לה ר' זושא שהכאב הוא על כך שלא רואים 

את הרבי, זה היה המושכל הראשון שלו.

סופר בדמעות
"אני לא יודע אם יש עוד מישהו בעולם 
אשכנזי:  מאיר  ר'  מציין  ככה",  שסופר 
או  לספור  בשביל  לא  שסופר  "מישהו 
בשביל לצפות למשהו אלא סופר בדמעות 
פעם  בכל  דקה.  אחר  ודקה  יום  אחר  יום 
שהיית פוגש אותו ושואל לשלומו המענה 
היה מזדעק מר' זושא: "עשרים ושבע שנים 
. . שלא רואים את הרבי ואת אף אחד זה לא 
מענין". אהבה לרבי כמו זו של ר' זושא לא 

ראיתי מעודי.

היה  הוא  לרבי  נוסע  היה  זושא  כשר' 
קיבלה  אהבתו  כפשוטו,  חיות  מכך  מקבל 
עור וגידים. ניתן לראות זאת לדוגמא באחת 
זושא  ר'  נסע  בהם  האחרונות  מהפעמים 
לרבי, כשהוא נסע הוא היה על כיסא גלגלים 
אז  או  רגלים.  שתי  על  עמד  הוא  וכשחזר 
ראיתי עד כמה גדולה אהבתו לרבי ועד כמה 

הרבי הוא זה שמחייה אותו".

בשביל מה לחיות
מספר ר' שימעל'ה פיזם, מנהל התאחדות 
החסידים: "באחד הפעמים בהם באנו לבקר 
את ר' זושא במיטת חוליו הוא התחיל לנגן, 
ניגוני  מנגן  והחל  המיטה  על  שכב  הוא 
ושאלתי:  בתמיהה  עליו  הסתכלתי  שמחה. 
לא  כלום  כאילו  לנגן  מסוגל  אתה  "איך 
קורה?", ענה לי ר' זושא: "בכל פעם שאני 
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לא  כבר  שאני  מרגיש  שאני  קושי,  מרגיש 
על  עומד  שהרבי  איך  נזכר  אני  יותר,  יכול 
האוהב  במבטו  הקהל  על  מסתכל  בימתו, 

ונותן את עידודו". 

זושא  ר'  עם  שנפגשתי  הראשונה  הפעם 
הייתה כשהייתי בחור בישיבה גדולה, חבר 
את  ממנו  ששמעתי  ומיד  אליו  אותי  משך 
בריא  הוא  שהרבי  הזאת  הפנימית  הנקודה 
– הם אלו שחולים הבנתי שיש  והחסידים 
כאן חסיד מיוחד במינו שאהבתו לרבי לא 

יודעת גבולות.

משפט  לי  אמר  הוא  האחרונות  בשנים 
מאוד מרגש שהזדעזעתי לשומעו, הוא אמר 
לי: "אני רוצה לחיות כדי שיהיה מי שיזכיר 
שהרבי  חי,  שהרבי  שיגיד  מי  הרבי,  את 
נמצא". זה היה מצמרר לשמוע את זה ממנו, 
בעצם  הוא  הזה  במשפט  פשוטות  במילים 
יהיה  שהרבי  בשביל  חייו.  כל  את  תמצת 
רצה  לא  זושא  ר'  בחיינו  המרכזי  הנושא 
לנוח אף לא בשנותיו האחרונות ובשביל זה 

הוא נאבק לחיות בכל כוחותיו".

כמה אתה וכמה הרבי?
מוסיף הרב יוסף הכט, רבה של אילת: "ר' 
זושא היה חסיד בכל רמ"ח אבריו ושס"ה 

לא תפסו אצלו  ענייני העולם פשוט  גידיו. 
שלו  ומעשה'  דיבור  ה'מחשבה  כל  מקום. 

היו סביב ההתקשרות והאהבה לרבי. 

הרבה  הרבי?"  זה  וכמה  אתה  זה  "כמה 
הביטויים  אחד  זה  היה  זושא,  ר'  לשאול 
שהיו רגילים בפיו. היו אצלו הרבה ביטויים 
מאוד  מסרים  בהם  היו  אבל  שגרתיים,  לא 
חשובים. גם כשדיבר עם עסקנים ועם רבנים 
צריכים  שהם  ואמר  שלו  על  עמד  תמיד 
לעשות את הדברים כפי שהרבי רוצה ולא 

כפי שהם רוצים".

הדגש  את  ששם  ניכר  הרבי,  על  כשדיבר 
מחוץ  משהו  להשאיר  לא  התמסרות,  על 
לזה, להתמסר לגמרי מהראש ועד הסוף, כל 
כולו של האדם צריך להיות בתוך העניינים 
של הרבי, בהתמסרות לרבי. הוא עורר רבות 
על עשיית חשבון נפש, האם באמת אנחנו 
מקושרים, האם אנחנו באמת מסורים לרבי 

או שמא זה מהשפה ולחוץ". 

לחשוב 7/24
כמשגיח  שכיהן  אקסלרוד,  יצחק  הרב 
הואיל  זושא,  ר'  עם  יחד  בלוד  בישיבה 
זושא:  מר'  בזיכרונותיו  אותנו  לשתף 
"בסדרים הייתי יושב מולו, עם הגב לזאל, 
ניגש  פעם  הסדר.  כל  מתוועדים  היינו  וכך 
"הרב  לו:  אמר  ובנוכחותי  זושא  לר'  בחור 
הרבי  על  חושב  שאתה  חושב  אקסלרוד 
הובכתי  ביממה".  שעות  וארבע  עשרים 
ענה  הוא  אבל  יגיב,  זושא  איך  ידעתי  ולא 
בפשיטות: "מה הבעיה בזה? ולנשום, אתה 
נושם עשרים וארבע שעות ביממה? אז למה 
לא לחשוב על הרבי עשרים וארבע שעות 

ביממה?".

מגדל האפרוחים
זושא היה מספר בהתוועדויות על יחידות 
שהייתה לו אצל הרבי בה הרבי שאל אותו: 
"מה אתה רוצה להיות?", ענה זושא שהוא 
"אני  אפרוחים,  מגדל  לולן,  להיות  רוצה 
מספר  היה  הוא  אפרוחים".  לגדל  רוצה 
אפרוחים  גידל  אכן  זושא  ובוכה.  זה  את 
היא  אברכים  הרבה  של  וה'חסידישקייט' 
חסיד  של  ראש  בריא,  ראש  לו  היה  ממנו, 
על  שמסתכל  חסיד  של  בריא  ראש  בריא, 
הכל כפי שהרבי מסתכל – וכך הוא לימד גם 

אותנו כל הזמן.

מעל  להיות  זכה  הוא  הזה,  הראש  בגלל 
לכל פוליטיקה, בגלל שהוא הלך עם הרבי 
- עם אמת. אני באמת חושב שזושא הציל 
את כל הדור, אנ"ש, והתמימים של 'אחרי ג' 
תמוז', בזכות ההסתכלות הישרה והבריאה 

הזאת".

תפסיקו לחשוב על 
עצמכם!

רב  יורקוביץ',  בועז  ברוך  הרב  מציין 
את  רואים  "אנחנו  בלוד:  חב"ד  קהילת 
הגעגועים שהיה לר' זושא לרבי. הוא היה 
צועק על זה: "אנשים אוהבים את האישה 
שלהם,  הרכב  את  המשפחה,  את  שלהם, 
לא  זה   - הרבי,  את  היתר  ובין  טוב,  אוכל 
עצמכם!  על  לחשוב  תפסיקו  ככה!  עובד 
תחשבו על הכוונה העליונה, על הרבי, כמה 

צער יש לרבי בגלל שאנחנו בהמות".

המילים  את  אמר  כשהוא  עליו  הסתכלתי 
האלו, והיה נראה לי כאילו הוא חי בעולם 
כן  מה  אבל  אותו.  הבינו  לא  אנשים  אחר, 
לחשוב  להתחיל  שצריכים  הבינו?  כולם 
להפסיק  לחשוב,  להתחיל  צריכים  אחרת, 
להיות מגושמים, להפסיק לחשוב על עצמנו 
ולהתקשר  באמת  חסידים  להיות  ולהתחיל 

לרבי".

הלוואי ביוטיקה
מספר הרב בערל לאזאר, רבה הראשי של 
רוסיה: "בשנים הראשונות כשהייתי ב-770 
הדברים  אחד  הממי"ם,  שנות  בתחילת 
שהיה  המחזה  זה  ביותר,  לי  שזכורים 
הרבי,  של  ההתוועדויות  בסיום  מתרחש 
היו מתיישבים  והתמימים  כשכל החסידים 
'חזרה' על דברי הרבי בהתוועדות  לעשות 
ובאופן אוטומטי זה היה הופך להתוועדות.

כשר' זושא היה מתחיל לדבר, כל אווירת 
ההתוועדות הייתה משתנה ונעשית מרוממת 
יותר ויחד עם זאת תובענית יותר. - ר' זושא 
היה עומד שם וזועק את האמת שלו, תובע 
את  לרבי.  ולהתקשר  ויותר  יותר  לעשות 
האמת של ר' זושא קשה לשכפל, לא נוכל 
אפשר  אי  ואף  אמת  כזו  בעצמינו  לשער 
להבין היכן ניתן למצוא אותה. הוא עמד שם 
בינות לכל החסידים ואמר: "כשהרבי יתגלה 
פה  שנעמוד  חושבים?  אתם  מה  כמשיח, 
הזכות,  לנו  תהיה  אם  סעווענטי?  בסעווען 
המשיך  הוא  ביוטיקה".  ונעמוד  הלוואי 

מקושר בכל

בהתוועדות בישיבה גדולה חח״ל צפת
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לומר באותה הזדמנות שככל שעובר הזמן 
וכשנתחיל לעשות  ויותר,  יותר  תובע הרבי 
שנזכה  נקווה  אזי  הוראותיו  את  ולקיים 

לעמוד קרוב לרבי".

מוסיף ר' מענדי אשכנזי: "אני זוכר אות ר' 
זושא צועק אשר סעווען סעווענטי זה בית 
העתיקה  העיר  זה  הייטס  קראון  המקדש, 
וכשיבוא משיח הלוואי ונעמוד על החומות. 
רבינו  'בית  קונטרס  שכשיצא  זוכר  אני 
שבבבל' מיד נזכרתי באמרותיו של ר' זושא 

בדיוק כפי שהגדיר זאת הרבי בקונטרס".

דור של חסידים
עלי  עשו  "הדברים  לאזאר:  הרב  ממשיך 
רושם אדיר. עד אז חשבתי שאנחנו חסידים, 
קשורים לרבי, והכל יהיה בסדר. אבל לפתע 
צריכים  ולפעול,  לעשות  שצריכים  הבנתי 
לחיות עם הרבי רגע אחרי רגע אחרי רגע. 
אני חושב שתמיד זה היה ככה, הוא תמיד 
וככל  מספיק,  לא  פעם  ושאף  יותר  תבע 
לעשות  צריכים  אנו  מקושרים,  יותר  שאנו 
יותר. הוא לא נתן לנו לחשוב שהחיים קלים 
להשתנות,  צריכים  לעבוד,  שצריכים  אלא 
דור  גידל  הוא  וכך  אחרת.  להיות  צריכים 

של חסידים ואף אצלנו במוסקבה יש הרבה 
מקורבים שקיבלו ממנו רבות".

מבט של ילד בן 4
מספר הת' טל שסקין, תלמיד ישיבת חב"ד 
ברמת אביב: "פעם נכנסתי לישיבה וראיתי 
ומדבר  יושב  זושא  ר'  את  החדרים  באחד 
ביקש  והוא  נכנסתי  ילדים,  קבוצת  עם 
שאתיישב, מיד כשהתיישבתי הוא הסתכל 
לי חזק בעניים והתחיל לספר על היחידות 
שלו אצל הרבי. כשר' זושא היה מדבר על 
הרבי היה לו מעין מבט כמו שיש לילד בן 
ארבע, מבט שבו ראית מעין אהבה טהורה 
ותמימה לרבי, אהבה פשוטה למעלה מכל 
כלשהוא.  סיג  מכל  ולמעלה  וחשבון  דין 
לר'  שהייתה  הרבי  על  הזאת  ההסתכלות 
זושא מאד נגעה בי. פשוט לאהוב את הרבי, 
פשוט  אלא  והגיגים  טעמים  הסברים,  בלי 

לאהוב אותו. 

מי אוהב אותי?
היחידות שלו  על  לספר  זושא המשיך  ר' 
הוא  בה  ראשונה  הפעם  הייתה  שזו  ואמר 
הוא  אותו.  שאוהב  בעולם  מישהו  הרגיש 
אמר: "המשפחה שלי אוהבת אותי, החברים 
אוהבים  אנשים  הרבה  אותי,  אוהבים  שלי 
אותי, אבל אצלם זה עם ה'אבל' שמגיע אחר 
הרבי  כמה  מרגיש  הרבי אתה  אצל  רק  כך. 
פסוק.  סוף  נקודה,  באופן של  אותך,  אוהב 

ללא תנאים".

ככה זה היה גם מצידו של ר' זושא, הוא 
אהב את הרבי כפי שהרבי אהב אותו, אהבה 
בלי שום מילה שמגיעה אחריה, ואהבה זו 
זושא  ר'  של  ודיבור  דיבור  בכל  התבטאה 
זו  האהבה  הרבי  על  מדבר  היה  כשהוא   -
כל  את  אליה  וסוחפת  מתפרצת  הייתה 

הסובבים".

מה אנחנו רוצים?
בטיפול  הרפואה  בבית  היה  כשזושא 
על  לבקרו,  פיזם  שימעל'ה  ר'  הגיע  נמרץ 
בביקור  שאירעה  המפליאה  ההתרחשות 
זה הוא משתף אותנו: "היה לו מאוד קשה 
לדבר, הוא ניסה להגיד משהו כמה פעמים 
ידו  את  החזקתי  הצליח.  לא  הוא  אבל 
להוציא  הצליח  הוא  גדולים  ובמאמצים 
שלושה מילים מפיו, שלושה מילים שבערו 

ימים  בכה  עליהם  נשמתו,  בעצם  בו  ונגעו 
ולילות ואותם ניסה להעביר בתודעה שנים 
סוף  סוף  כשהצליח  עכשיו,  גם  כך  רבות. 
להעביר,  ההזדמנות  את  ניצל  הוא  לדבר 
אולי בפעם האחרונה, את המסר שלו שלא 

משתמע לשתי פנים: "לא רוצים רעבע!".

קריטי,  במצב  הרפואה  בבית  שוכב  הוא 
מחובר לצינורות, הוא יודע שבדרך הטבע 
זה הרגעים האחרונים שלו בעולם הזה, ומה 
כל  בה  שנלחם  נקודה  אותה  זו  לו  שנוגע 
חייו - שלא רוצים את הרבי, רוצים דרכים 
כל  בעד  ברכות  של  ומטר  לעבודה  קלות 
דבר פעוט, רוצים להכניס את עצמנו למרכז 
ולהפוך את היוצרות כאילו, ח"ו, הרבי הוא 

בשבילנו".

להתחבר באמת
מוסיף ר' יוסי ליברוב, נכדו של ר' זושא: 
אשר  שבוודאי  אומר  היה  תמיד  "סבא 
הקשר  נקודת  את  למצוא  צריך  אחד  כל 
האישי שלו עם הרבי, אך בד בבד צריכים 
לזכור תמיד אשר הרבי לא מצטמצם, ח"ו, 
לפי הצרכים שלנו. כל הברכות, העידודים 
והיחס האישי מהרבי הם לא הנקודה, הרבי 
לרבי  להתחבר  צריכים  ואנחנו  רבי  הוא 

כמות שהוא לא בשביל ברכות ומופתים".

ר'  נלחם  "לכן  פיזם:  שימעל'ה  ר'  מסיים 
ברגעיו  שוב  מילים  אותם  את  לומר  זושא 
המסר  את  להעביר  בשביל  האחרונים, 
יהיה  לא  כשכבר  פטירתו,  לאחר  גם  אשר 
או  ושוב,  שוב  העניין  על  לעורר  ביכולתו 
להרעיש  נפסיק  שלא  אלו  אנחנו  נהיה  אז 
ההתקשרות  את  בעצמנו  נפעל  בעניין, 
את  במהרה  ונביא  ובאמת  בפנימיות  לרבי 

התגלותו לעין כל".

"סבא תמיד היה אומר 
שבוודאי אשר כל אחד 
צריך למצוא את נקודת 
הקשר האישי שלו עם 
הרבי, אך בד בבד צריכים 
לזכור תמיד אשר הרבי 
לא מצטמצם, ח"ו, לפי 
הצרכים שלנו

בכנס השלוחים לאה"ק ה'תש"נ בבית אגו"ח 
770 בכפ"ח

מעניק דולר של הרבי בכנס מנהלי המוסדות 
בשם חברי אגו"ח
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 יש לנו רבי!
 // ר׳ זושא פוזנר בעדות אישית

מיו"ד שבט ה'שי"ת ותשי"א

י"א שבט תש"י בבוקר באתי ל-770, ב 
הטהרה  את  עשו  סגור.  היה  והוא 
לא  נעולה,  הייתה  והדלת  בפנים 
בחוץ  חיכיתי  אז  להיכנס.  אחד  לאף  נתנו 
למדרכה,  עד  הגיעו  את הארון.  עד שהוציאו 
ובמדרכה פנו שמאלה לכיוון רחוב ברוקלין. 
בכדי  אחד  שם  חסר  היה  חיכה.  הרכב  שם 
שיהיה מניין ברכב עם הארון, אז אמרו לאחי 
ייכנס.  - שהיה שייך לחברא קדישא - שהוא 
של  הארון  את  והחזיק  והתיישב,  נכנס  הוא 

הרבי הריי"צ.

אני התחלתי לחפש איך לנסוע לבית החיים 
צהובים,  אוטובוסים  שם  היו  'מונטיפיורי'. 
ופתאום  מתיישב,  אני  מהם.  אחד  על  עליתי 
אני רואה שהרבי יושב לא רחוק ממני באותו 
אוטובוס. נסעתי לבית החיים ביחד עם הרבי 

באוטובוס.

בסתר'  'יושב  לומר  צריכים  היינו  במקום 
פה,  בעל  זה  את  יודע  לא  ואני  בכוח',  ו'אנא 
והרבי תמיד מסתכל בתוך סידור, אז הסתכלתי 
יושב  אמרתי  וכך  הרבי  של  הסידור  בתוך 
בסתר. )אנא בכוח אני לא זוכר איך הרבי אמר(.

על  גדול  לחץ  והיה  השער,  לתוך  הגענו 
הפסקתי  אז  לדחוף,  נוהג  לא  אני  השער. 
להידחף. הרבי נכנס פנימה, וכל החבר'ה דחפו 

אחרי הרבי.

לאחר ההלוויה נסעתי ברכב עם אבי ר' שולם 
לשכונת  קזרנובסקי  אהרן  שלמה  ור'  פוזנר 
הסמוכה   )BENSONHURST( בענסנהרסט 
לבורו-פארק, והם דיברו ביניהם. לא הקשבתי 
יותר מידי, אבל בין הדברים הם אמרו כבר אז: 
"ס'איז דא א רבי!" ]=יש לנו רבי![ - והם לא 

היו אנשים קלי דעת.

"אני לא אתן לליובאוויטש 
להתפורר"

לפי הסיפור ששמעתי )אני בעצמי לא הייתי 
ולכן אני לא יכול לאמת את הפרטים דלהלן( 
בעיתון,  מודעה  הכניסו  חב"ד  חסידי  אגודת 
שבי' שבט הרבי יקבל על עצמו את הנשיאות 
ויאמר מאמר. הרבי קרא לרב חדקוב, ואמר לו 
שיכניס הכחשה בעיתון, כי הוא לא מקבל את 

הנשיאות.

כשהרבי אומר - חדקוב חייב לעשות, כי זו 
העבודה שלו. והוא יצא החוצה והיה מבולבל 
ר'  לויטין,  שמואל  ר'  את  פגש  הוא  מאוד, 
- מה קרה? הוא סיפר לו  שמואל שאל אותו 

שהרבי אמר לו להכניס הכחשה.

לרבי.  להיכנס  לי  תן  לו,  אמר  שמואל  ר' 
הוא נכנס והרבי אמר לו: "אני אברח לברזיל 
"אנחנו  לו:  אמר  שמואל  ור'  למקסיקו"  או 
לרבי:  אמר  שמואל  ר'  ואז  אחריך".  נרדוף 
"ליובאוויטש תתפורר", ואז הרבי אמר: "אני 

לא אתן לליובאוויטש להתפורר". 

ואז הוא קיבל את ההחלטה של החסידים.

ההתוועדות
הארון  מול  ישב  הרבי  תשי"א  שבט  י'  עד 
קודש בצד מערב והתוועד. אני חשבתי - וכך 
חשבו עוד רבים - שהרבי יישב באותו מקום 
קבוע, אז בהתחלה נעמדתי מול המקום הזה 
כדי לראות מה יהיה.  אח"כ הבנתי שעוד מעט 
יבואו אנשים ויהיה דחף לא נורמלי ואני צנום 
קצת, ימחצו אותי. אז יצאתי החוצה ונעמדתי 
עזרת  )שהיה  הקטן  החדר  של  הדלת  יד  על 
את  ואראה  מהצד  שאסתכל  חשבתי  נשים(. 

הרבי וגם אוכל לשמוע.

הולך  והאולם  מקום,  באותו  עומד  אני 
ומתמלא. כמה היו שם בפועל? להערכתי -120
130 אנשים - לא יותר. היה מלא, ואני עומד על 
יד הדלת, ופתאום אני מרגיש שמישהו דוחף 
אותי. כשדוחפים אותי מה אני עושה? דוחף 
מי  הסתכלתי  אבל  בחזרה,  דחפתי  בחזרה... 
דוחף אותי - זה היה הרבי.. הרבי רצה להיכנס 
ורצה לשבת בצד דרום מתחת לחלון שיש שם. 
לא היה שם כיסא, אבל תוך דקה הגיע כיסא, 

הרבי התיישב ואז התחילה ההתוועדות.

"ליום  אמר:  הרבי  ההתוועדות  כדי  תוך 
לומר  והתחיל  ההילולא הרבי הוציא מאמר" 
'באתי לגני אחותי כלה', ואז כולם קמו, לא היו 

מוכנים לזה..

הרבי בכה קצת בחלק מהמאמר.

)שמעתי שמספרים שמישהו עמד בהתוועדות 
של י"א שבט תשי"א ואמר לרבי: "רבי רוצים 
את  אמר  כשהרבי  ואח"כ  חסידות!"  לשמוע 
המאמר הוא בירך "שהחיינו". אני הייתי שם 
ולא שמעתי את זה, ואני עדיין מחפש מישהו 

שהיה שם וכן שמע זאת(.

הרבי באוהל - ביו"ד שבט תשי״א

 השלוחים ליד המטוס.
משמאל הת' זושא פויזנר

׳מקושר בכל׳ האחרון של ר׳ זושא

 הנאום האחרון של ר׳ זושא
בהתוועדות ה׳ טבת
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ט' אלול תשח"י נערכה התוועדות ב 
זה  היה  המשיח,  מלך  הרבי  של 
זושא  הת'  של  לנסיעתו  בסמיכות 
פוזנר לשליחות בארץ הקודש ועם תחילתה 

של ההתוועדות ציין הרבי את נסיעתו.

"לא  הפסוק  אודות  הרבי  דיבר  בשיחה 
נופלים  שורו  או  אחיך  חמור  את  תראה 
עמו".  תקים  הקם  מהם  והתעלמת  בדרך 
לענין של  הפסוק  פירוש  את  הרבי השליך 
חינוך והסביר שכשנקרא לפנינו נער שזקוק 
לו  לעזור  האחריות  עלינו  מוטלת  לעזרה 
ויש בכך אף סימן מהקב"ה שזימן עזרה זו 

לידנו.

מספר הרב יוסף הכט: "בהתוועדות דיבר 
יצחק שמעלתה התבטאה  הרבי על עקידת 
שנבעה  אברהם  של  בזריזותו  דווקא 
לפעמים  אשר  ואמר  הגדולה,  משמחתו 
ניתן לעשות שליחות אך מורגש שזה נעשה 
הנדרשת.  בזריזות  ולא  ובקושי  בטירחה 
וסיים הרבי אשר מאברהם אבינו יש ללמוד 
ושמחה  חיות  מתוך  השליחות  את  לעשות 

כשלולי כך השליחות לא שלימה.

שיכול  כמי  בזושא  הרבי  ראה  ספק,  ללא 
טורח  של  ענין  שום  ללא  לשליחות  לצאת 
וקושי ומתוך זריזות, שמחה וחיות. במשך 
לצד  להסתופף  זושא  ר'  הרבה  השנים, 
והרבה  הרבי  ששלח  השלוחים  קבוצות 
מיוחסות  כולם  הפעולות  אשר  להם  לומר 

ישירות לרבי. 

"זה לא אנחנו", התבטא ר' זושא, "אנחנו 
עושים רק את רצונו של הרבי ובהתמסרות 
מוחלטת, צריכים לשים את עצמנו על הצד 
ולעשות את השליחות בשלימות". כך נהג 
הרבי  שהתווה  כפי  רבות  פעמים  לחזור 

בהתוועדות בה יצא לשליחות".

לאחר  שאירעה  ההתרחשות  על 
ההתוועדות מספר ר' יוסי ליברוב, נכדו של 
הרבי  הגיה  ההתוועדות  "לאחר  זושא:  ר' 
שיחה זו. בראש תמליל השיחה נכתב אשר 
שיחה זו נאמרה בקשר עם נסיעתו של הת' 
זאת  מחק  הרבי  אך  לארה"ק  פוזנר  זושא 
ובפועל נדפסו רק ראשי התיבות ז.פ. יתכן, 
זושא  שר'  שידע  מכיון  זאת  עשה  והרבי 

בוחל בפירסומים מעין אלו".

 מורה
לדור נבון

גישתו  על  זכרונות  מעלים  וחברים  תלמידים 
המיוחדת של ר' זושא לשליחות שהטיל עליו 
הרבי מלך המשיח << סיפורים ואימרות מחיים 
של התמסרות בלתי נלאית למען מטרה אחת 

ויחידה << חי להחיות



את  היוו  זו  בהתוועדות  הרבי  "דברי 
מענדי  ר'  מספר  זושא",  ר'  של  חייו  דרך 
בליניצקי, "מהרגע הראשון שהגיע לאה"ק 
חינוך   - בחינוך  יומו האחרון, התעסק  ועד 
ילדים ומבוגרים. ראו אצלו את הקבלת עול 
של חייל אמיתי. אני יכול להעיד אשר בכל 
פעם שהגיע לידיו הזדמנות להשפיע בחינוך 
- אם זה בהתוועדות, בכנס, או במוסד נוסף 
שהזמין אותו לדבר או לכהן בתפקיד - אני 
לא זוכר שהוא סירב אי פעם למישהו, אלא 
שהיה  או  משפחתית  שמחה  לו  הייתה  אם 
צריך לנסוע לחו"ל וכדומה - דברים טכניים. 
שהכריז  חסיד  היה  זושא  ר'  כללי  באופן 
'הנני' - אני כאן בשביל השליחות של הרבי 
משנת תשי"ח  - ואני לא עוזב. כך  זה היה 

עד הרגע האחרון שלו.

זושא  ר'  יצא  וניצחת  חזקה  אמת  עם 
רואיו.  כל  פני  אל  שקרנה  אמת  לשליחות, 
אמת שדיברה בכל שפה, אמת שהשפריצה. 
באחת  משעשעת,  אנקדוטה  איזו  זוכר  אני 
השנים הגיע ר' זושא בראש משלחת לביקור 
בתיכון חב"ד בקריות. ר' זושא  נכנס לאחת 
והכיסא  עומדת  שהמורה  וראה  הכיתות 
שלה פנוי, מיד הוא נכנס התיישב על הכיסא 
שלה והתחיל לדבר ישר לתלמידות בדבריו 
'נאם'  שהוא  שעה  חצי  לאחר  הנוקבים. 
למישהי  יש   באם  ושאל  דבריו  את  סיים 
מהתלמידות שאלה. אחת הבנות הרימה את 
האצבע ושאלה: "מי אתה?"...  ר' זושא לא 

עצמו  את  ולהציג  לבוא  צריך  שהוא  חשב 
הוא פשוט הגיע עם האמת שלו שהשפריצה 

החוצה בכל רגע נתון".

ר'  של  האמת  את  רואים  בו  נוסף  מקרה 
ר'  לנו  מספר  לחוץ,  שהשפיעה  כפי  זושא 
זושא  ר'  של  אחיינו  ווילישאנסקי,  סנדי 
ושליח הרבי מלך המשיח במילאנו: "באחת 
ר'  משפחת  של  ברכות'  ה'שבע  משמחות 
ישבו  ולמולו  זושא  ר'  ישב  אשכנזי  חיים 
בלוד  מהישיבה  בחורים  חמישים  כמאה 
גור,  לחסידות  המשתייכים  רבים  ואברכים 
שתק,  זושא  אך  פיו  למוצא  חיכו  אלו  כל 
אשכנזי  נותק'ע  ר'  כלום.  אמר  ולא  ישב 
ניגש אליו והפציר בו בקול שיתחיל לדבר. 
אני  זושא,  "ר'  אותו:  שאל  נותק'ע  ר' 
שלך,  המסר  מה  מה  מבין  ולא  לך  מקשיב 
הסתכל  זושא  ר'  להגיד".  רוצה  אתה  מה 
עליו ואמר: "אין לי שום מסר!". ר' נותק'ע 
התפלא ואמר שישנה הזדמנות להשפיע על 
זושא  נענה  לפספסה.  וחבל  רבים  אברכים 
ואמר: "הם יכולים ללכת, לא קראתי להם". 
אתה  מדוע  כך,  "אם  נותק'ע  ר'  אותו  שאל 
אוהב  אני  כי  פה  יושב  "אני  פה?",  יושב 
את השניצל" ענה זושא בקול והדהים את 
להמשיך,  מיהר  הוא  אך  בתשובתו,  כולם 
"אני בא לפה כי אני אוהב את השניצל, לא 
קראתי לאף אחד, מי שרוצה - מגיע לשמוע 
שרוצה  מי  אחד,  אף  מחייב  לא  אני  אותי, 
"תגיד  להתרעם:  החל  זושא  ללכת".  יכול 
כמה  תמוז?  מג'  עבר  זמן  כמה  נותק'ע,  לי 
פעמים בלילה לא הצלחנו להירדם מאז ג' 
תמוז? כמה? כמה פעמים אתה לא נרדם?", 
הוא החל להצביע על כולם, "כמה פעמים 
בלילה?  להירדם  הצלחנו  לא  תמוז  ג'  מאז 
אתה מבין? אין שום מסר! אני באתי בשביל 
וכולם  שניצל,  בשביל  באת  אתה  שניצל, 

יושבים פה בשביל השניצל!".

ולהשלים  להירגע  היה  יכול  לא  זושא  ר' 
לא  הוא  תמוז,  ג'  לאחר  הנוכחי  עם המצב 
מדבר  שהיה  פעם  ובכל  זה  עם  הסכים 
היה מגיע לאותה נקודה שהרבי הוא אמת 
מוחלטת - אם אתה מבין ואם אתה לא, וזה 
לא משנה אם זה טוב לך או לא טוב לך - זו 
בין  מחיר,  בכל  אותה  תעשה  ואתה  האמת 

אם מתאים לך ובין אם לא". 

ומסיים ר' סנדי ווילישאנסקי: "הסגנון בו 
זושא דיבר, לא תמיד היה מתקבל בשמחה 
אצל האנשים, אולם בסופו של דבר במבחן 
 - ממנו  וספגו  שהקשיבו  אנשים  התוצאה, 
התרשמו והתחזקו וקיבלו ממנו את האמת 
יותר  לרבי,  קשורים  יותר  להיות   - שלו 

לנו  אכפת  יהיה  ושיותר  הרבי  את  לאהוב 
מהרבי".

ר' בערעל לאזאר, רבה הראשי של רוסיה 
מוסיף: "הנקודה של ר' זושא הייתה שהוא 
האמת  את  העביר  הוא  להחיות,  חי  היה 
כפי שהיא. כפי שהוא חי אותה - ככה הוא 
לתת  איך  ידע  תמיד  הוא  לכולם.  העבירה 
זאת באופן של 'פטיש על הסדן' אך בו בזמן 

עם אהבה חמה שהורגשה בדיבורו".

שאלתי  "פעם  מספר:  גרליק,  זושא  הרב 
את ר' זושא, למה את אותו דבר שהוא יכול 
להגיד ישר הוא אומר אותו באופן מבלבל 
ופרובוקטי. ר' זושא מאוד נהנה מהשאלה, 
היה לו מצב רוח טוב והוא ענה ברצינות: 
החיים  שבמשך  יודע  אני  לך,  אסביר  "אני 
יהיו הרבה שידאגו לעשות לכם סדר בראש, 
לכן אני חייב לעשות לכם קצת בלאגן, זה 
לא הכל כמו שאתה חושב". אני נזכר שפעם 
במוסקבה  שלנו  חב"ד  לבית  אותו  הבאתי 
שיקבלו  רציתי  המקורבים,  עם  להתוועד 
חששות  לי  היו  אך  שלו  החזקה  מהאמת 

שהם לא יקבלו את זה בצורה נכונה.

לרשותך,  "אני  לי:  ואמר  הגיע  זושא 
'צמצום  לקחתי  אז  לעשות",  מה  לי  תגיד 
פה  יש  "תשמע,  לו:  ואמרתי  כפשוטו' 
אנשים אינטלקטואלים, אנשים חזקים, ואם 
הם  בעיניהם  חן  מוצא  שלא  משהו  יהיה 
וילכו". הוא הנהן בהבנה אך  יקומו  פשוט 
בפועל הוא דיבר כפי שהיה רגיל וזו הייתה 
של  בתודעתם  לנצח  שנזכרה  התוועדות 
משתתפיה, ההתוועדות פעלה עליהם שינוי 
פעלה.  לא  לפניה  התוועדות  ששום  כפי 
ר'  לבין  המשתתפים  בין  נפשי  קשר  נרקם 
זושא ושנים לאחר מכן הוא עוד היה שולח 
להם דרישות שלום. בהתוועדות זו הנשמה 
היפים,  הדיבורים  לכל  מעל  קלטה,  שלהם 
את האמת. כל החיבור שלהם לרבי היה דרך 

ההתוועדות הזו".

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי, ראש שיבת 
רב  חסיד  היה  "זושא  מציין:  צפת,  חח"ל 
גוני, לא סטנדרטי, משהו ייחודי. אתה יושב 
מדבר,  אותו  ושומע  בהתוועדות  יחד  איתו 
שהם  ובטוח  צעירים  מקורבים  רואה  אתה 
לא הבינו את רוב הדברים שהוא דיבר. אבל 
עם  מההתוועדות  יצאו  והם  הרגישו,  הם 
הרבי  של  חסיד  היה  זושא  ר'  התעוררות. 
מילים:  ללא  גם  הזמן  כל  לכולם  שהקרין 
"אנחנו מוכרחים להתמסר לרבי ולא יכולים 
להשלים עם העובדה שאנחנו לא רואים את 

הרבי".

ר׳ זושא נואם בכנס צא״ח

 בביקור בישיבה בלוד במהלך שליחותו
בשנת תשט"ז
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מספר ר' מאיר אשכנזי: "כל אחד שפגש 
הרגיש  אחת,  פעם  אפילו  זושא  ר'  את 
היה  זושא  שלו.  והאכפתיות  הדאגה  את 
זכינו  ואנחנו  רב' של אבי ע"ה  לך  ה'עשה 
לגדול אותו מגיל אפס. אני זוכר איך ישבנו 
ידו,  על  בלוד  אריה'  ב'בית  בהתוועדויות 
האיתנה  ההתקשרות  אווירת  את  סופגים 
הרבי  חולים,  ה'אנחנו  משפטי  את  לרבי, 
ויחד עם זאת את היחס האישי  לא חולה', 

והאוהב".

"אהבתו ומסירותו של אבא בשביל לעזור 
שיעור",  אין  עד  הייתה  נוסף  יהודי  ולחנך 
זושא,  ר'  של  בנו  פוזנר,  יוסי  ר'  מספר 
מישהו  הגיע  השנה  ראש  מערבי  "באחד 
לבית של אבא וביקש לראותו. כשנכנס, פנה 
לאבא ואמר: "אתה מכיר אותי? פגשת אותי 

בפעם האחרונה לפני שישים שנה".

אבי שאל אותו לשמו וכשאמר את שמו, 
סילסול  של  תנועה  הידיים  עם  עשה  אבא 
פאות. אותו אדם התהלב ואמר: "כן, אתה 

זוכר אותי, היו לי אז פאות מסולסלות".

לאחר מכן סיפר: כשהגיע לישיבה בלוד, 
לפני שישים שנה, מסיבות כלשהן ההנהלה 
שנחלץ  היחיד  אותו.  לקבל  רצתה  לא 
לקראתו היה ר' זושא, הוא דפק על השולחן 
ואמר: "אני השליח של הרבי בשביל ענייני 
בישיבה".  ללמוד  יכנס  הזה  והבחור  חינוך 
וכך קרה שהוא נכנס לישיבה, וכעת הוא בא 
להודות לאבא בערב ראש השנה: "בזכותך 

למדתי בישיבת תומכי תמימים". 

הסתכל  "כשאבא  פוזנר:  יוסי  ר'  ממשיך 
על בנאדם, הוא הסתכל על הפנימיות שלו. 
לו מי הוא, מאיפה הוא או  לא היה חשוב 
מה הרקע שלו, זה שיש לו צלם אלוקים - זה 

מה שהיה לו חשוב".

"הפעם  ווילישאנסקי:  סנדי  ר'  מספר 
הייתה  למילאנו  הגיע  שזושא  הראשונה 
עם  להתוועד  מנת  על  החגים  לחודש 
תלמידות הסמינר. הוא התוועד איתם רבות 
מדהים  היה  ופשוט  שיעורים  להם  ומסר 
לראות איך בתחילה אף אחת לא הבינה מה 
הוא רצה כשלבסוף הם הבינו את המסרים 

שלו ודרשו שהוא יבוא שוב ושוב.

הדדי.  היה  בכלל  שזה  גיליתי  מכן  לאחר 
ר' זושא קרא להם 'התלמידות שלי' ואהב 
אותן על אמת, אהב כל תלמידה ותלמידה 
אל  כמו  אליהם  התייחס  הוא  בפרטות, 
נכדותיו וקרן אכפתיות ורגישות לכל אחת. 
שנים לאחר מכן הוא היה נוקב בשמות אחת 

מהתלמידות ושואל אותי לשלומם.

לזושא היה אכפת מהאנשים שפגש, היה 
ולכן  אצלו,  שעברו  מהתלמידים  לו  אכפת 

הם נכנסו לו עמוק עמוק בלב".

היה  זושא  "לר'  נחשון:  דוד  ר'  מוסיף 
מאוד אכפת מכולם, שהרי - כולם הם של 
הרבי, כולם ילדים של הרבי, כולם הם בנים 
של אותו אבא. הוא הסתכל על הדברים כפי 
דבר. אחת הפעמים  כל  על  שהרבי מסתכל 
שהוא  הרבה  באכפתיות  הבחנתי  שממש 
ר'  אשתו.  פטירת  לאחר  הייתה  בה  ניחן 
ליגון  האחרים  את  לסחוב  רצה  לא  זושא 

שלו ופשוט התאפק שלא להביע רגשי צער 
בולטים מידי. רק לאחר שנכנס לביתו הרשה 

לעצמו 'להתפרק'".

על גודל האכפתיות והרגישות שהיה לר' 
בסיפור  לראות  ניתן  אחרים  לאנשים  זושא 
בתור  זוכר  "אני  מזרחי:  צמח  ר'  שסיפר 
ילד, כשזושא היה יושב ב'בית אריה' בלוד 
שלא  מאנ"ש  שתים  מגיעים  היו  ומתוועד, 
היו להם ילדים. כשזושא היה רואה אותם 
מתחיל  פשוט  לבכות,  מתחיל  היה  הוא 
ילדים.  להם  שאין  כך  על  בדמעות  לבכות 
כל הנוכחים יכלו לראות עד כמה שנגע לו 
הכאב שיש לאחר ועד כמה הוא היה מרגיש 

את האחר".

לילד  יד  מנכ"ל  בלניצקי,  מענדי  הרב 
אגו"ח  של  הפרויקטים  ומנהל  המיוחד 
באה"ק מספר לנו קצת משנותיו האחרונות 
אלו:  בשנים  הנהגתו  ועל  זושא  ר'  של 
על  לקח  זושא  ר'  מוסדות  בחמש  "לפחות 
לגיל  הגיעו  לאחרי  משפיע  להיות  עצמו 
שמונים. ממש בשנתו האחרונה הוא התחיל 
ללמד חסידות בישיבה גדולה ליובאוויטש 
בבית שמש. הוא נסע כמעט כל יום לישיבה 
שעבורו  משהו  איזה  בזה  ראה  לא  והוא 
יהודי  כח.  יישר  או  הוקרה  אות  לו  מגיע 
בגילו, במצבו, כבר לא הרגיש טוב, אך לא 

נח לרגע.

ועדת  יו"ר  נחשב בתואר  זושא  ר'  אמנם, 
שם  זה  היה  בשבילו  אך  החב"די,  החינוך 
המושאל בלבד, אינני זוכר אפילו פעם אחת 
בתור  כבוד  גינוני  לעצמו  ייחס  זושא  שר' 
היותו יושב ראש, להיפך, כשקראו לו לעלות 
ולדבר וכינו אותו בתור יושב ראש הוא היה 
מסתכל ומגחך. הוא אף פעם לא התנהג כמו 
יושב ראש, אלא תמיד אמר: "תעשו, תפעלו, 
אני באתי לעזור לכם ואעשה כל מה שאני 

יכול כדי שאחרים לא יפריעו".

צריכים  כ'הנני',  זה  על  הסתכל  זושא  ר' 
חייל  כמו  ואני  הרבי  של  למטרותיו  אותי 
יושב  לתפקיד  צריך,  אם  גם,   – אתייצב 
ראש. בכל פעם שהיה צריך, נקרא ר' זושא 
השליחות  דגל  החינוך,  דגל  הדגל,  אל 
ותמיד היה מוקף באין סוף עבודה. אם זה 
השונים  בכנסים  החב"די,  החינוך  בוועדת 
ובפעילויות, במכון הלכה חב"ד שתמך בו 
כמה  ובעוד  החסידים  בהתאחדות  רבות, 
יד  רק  לא  בזה  לו  שהיה  ארגונים  וכמה 
כוחו  בכל  ותמיכה  דחיפה  נתן  אלא  ורגל 
'כולנו  המסר:  את  לכולם  להעביר  בשביל 

של הרבי'".

מימין בכובע אפור - הת׳ זושא פוזנר
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  טורים שנכתבו
 על הרב

זושא פוזנר

לא צדיק, לא קדוש, 
לא טהור, פשוט איש 

של רבי...
 // לוי נפרסטק

נכדו של ר' זושא
 ,2 בבלוק  שניה  קומה  אחורה.  שנה   23
אני  שבת.  ליל  סעודת  בלוד.  חב"ד  שיכון 
תלמיד שיעור א' בישיבה בלוד, אוכל אצל 
רבות  בעשרות  מוקף  השולחן  וסבתי.  סבי 
בחדר  הסעודה  את  שסיימו  בחורים  של 
האוכל של הישיבה ובאו לשמוע את זיידי  
כמידי  שבת. סעודת השבת עדיין נמשכת, 
כדי מתוועד  ותוך  בסעודה,   ֵזיידי ממשיך 
אּבי מעירה מידי פעם הערות  בסגנון שלו. ּבָ

על דבריו וכל הנוכחים מתמוגגים...

ושוב, מול צלחת של מרק מהביל, בפעם 
המי יודע כמה אני שומע את  זיידי מספר 
ורבי  וילנקער  משה  ר'  על  הסיפור  את 
מתאר  הסיפור  ואגב  מסטראשילע,  אהרן 
בלי  שהיא,  כפי  החב"דית  ההיסטוריה  את 

לייפות את המציאות.

אדמו"ר  של  הסתלקותו  לאחר  כיצד 
הזקן, הקים רבי אהרן חצר חסידית משלו, 
התקשרות  בין  בחירה  היתה  ולחסידים 
לאדמו"ר האמצעי לבין עזיבה לרבי אהרן 
וביניהם  מהחסידים,  ורבים  מסטראשילע, 

גדולי החסידים בחרו ללכת עם רבי אהרן. 

המופלא  החסיד  וילנקער,  משה  ר'  גם 
)זיידי תמיד היה מדגיש את העובדה שהוא 
נמנה על שלושת החסידים שהרבנית דבורה 
מסרה  היא  בפניו  כבי"ד  בהם  בחרה  לאה 
את חייה בעבור האדמו"ר הזקן( נסע לרבי 

אהרן. 

אבל אחר כך הוא חזר...

בעת  אחת  פעם  היה:  כך  שהיה  ומעשה 
התוועדות, התלהב רבי אהרן בלהט שלהבת 
דביקות  ומתוך  קדושה,  התרגשות  של 
על  עלה  שסביבו  מהמציאות  והתפשטות 
שסביבו,  החסידים  לרקוד.  והחל  השולחן 
וביניהם רבי משה הביטו בו כפי שחסידים 

מביטים ברבם...

ואז הבחין רבי משה על פניו של רבי אהרן, 
שהוא  עובר ממצב של דביקות והתפשטות 
למצב של מודעות למתרחש סביבו... ובכל 
של  החיצוני  ובביטוי  בריקוד  ממשיך  זאת 
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ההתלהבות וההתרגשות, כאילו הוא עדיין 
נתון בדביקות שלפני כן... 

חוזר  שהוא  החליט  הוא  רגע  באותו 
לליאזנא, ולמזלו הסכים האדמו"ר האמצעי 

לקבלו בחזרה כחסידו. 

חזר  שזיידי  המחץ  משפט  מגיע  וכאן 
עליו אלפי פעמים בהתוועדויותיו. המשפט 
שאמר ר' משה על רבי אהרן בעקבות אותו 

ריקוד שלא נפסק:

אבל  טהור,  הוא  קדוש,  הוא  צדיק,  "הוא 
הוא לא רבי..."  

*   *   *

והתיאורים  זרמו הסיפורים  בימי השבעה 
עם  אדם  של  דמות  וציירו  זיידי,   אודות 
בלתי  במידה  ואכפתיות, שהשפיע  רגישות 
מצויה על אלפים של  אנשים, מכל המינים 
הסוגים והגוונים, שמתארים כיצד מפגשים 
יחידים או מתמשכים עם זיידי חיברו אותם 

אליו ועל הקשר המיוחד שהם חשו אליו. 

במקביל הצטיירה דמותו כמי שדיבר ללא 
שצריך  הנכון  היחס  ועל  הרבי  על  הפסקה 
יודע שמצופה  )אני  הרבי.  כלפי  לנו  להיות 
מי  כאן את המילה התקשרות אבל  לכתוב 
שהכיר את זיידי יודע מדוע אני לא משתמש 

בהגדרה הזו...(

האחרונים,  בימים  עצמי  את  שאלתי  ואני 
הרגישות  בין  שמחבר  מה  יש  האם 
לבין  לזולת,  בזיידי   שהיתה  והאכפתיות 
היחס  בנושא  לו  שהיתה  החדה  הגישה 
הרבי?  כלפי  כחסידים  לנו  להיות  שצריך 
ובשעת  הדברים?  בין  קשר  אין  שאולי  או 
כתיבת דברים אלו, התחדדה אצלי התשובה 

לשאלה זו.

*   *   *

"הכובש את  גיבור", אמרו חז"ל,  "איזהו 
יצרו", וזיידי היה מגדולי הגיבורים. גבורה 
בלב. בהיותו ילד בירך אותו הרבי הריי"ץ 

שיהיה לו לב חזק. זו יכולה להישמע ברכה 
אני  רק.   לבריאות הגוף, אבל האמת שלא 
חושב שזו התכונה שאפיינה את זייד יותר 
ומפלדה,  מברזל  חזק  היה  שלו  הלב  מכל: 
וזה התבטא בגישה טוטאלית כלפי הדברים 
האמירה  האמת  למען  בהם.  האמין  שהוא 
הדבר  כלפי  טוטאלית  גישה  היא:  הנכונה 

שהוא האמין בו.

כי לזיידי היה דבר אחד שהוא האמין בו 
עם  טוטאלי  באופן  לו  והתמסר  מכל,  יותר 

הלב החזק שלו, ולדבר הזה קוראים רבי. 

יצרו,  את  כבש  הוא  ההתמסרות  ומתוך 
בלי  הרבי,  אחרי  מליאה  בהתמסרות  והלך 
התאפיינו  שלו  החיים  שאלות.  לשאול 
ומאוויים של  רצונות  על  אינסופי,  בוויתור 
כסף, כבוד, הישגים אישיים, מעמד, הגשמה 
שמוטמעים  היעדים  שאר  וכל  עצמית, 

באופי האנושי ולרובינו אינם זרים...

הרגשתי  רבות  פעמים  אליו,  קרוב  כנכד 
ברמה מוחשית, כאילו ממש מיששתי ביד, 
את הוויתור הזה של האני והעצמי שאפיין 
התמסרות  של  הזו  הטוטאליות  את  אותו, 

לרבי.

של  הזו  לטוטאליות  ומסביב  ומתוך 
בשאר  התנהל  הוא  לרבי,  ההתמסרות 
בעבודה,  במשפחה,  חייו,   של  המישורים 

בשליחות ובעשייה החינוכית שלו. 

הלך  הרבי.  על  וחשב  בבוקר  קם  זיידי 
לישון וחשב על הרבי. אכל וחשב על הרבי. 
עבד וחשב על הרבי. חינך וחשב על הרבי. 
התפרנס וחשב על הרבי. התחבר עם חברים 
אהב  הרבי.  על  וחשב  ובסביבה  בקהילה 
אכפתיות  והפגין  הרגיש  הרבי.  על  וחשב 

כלפי אנשים וחשב על הרבי. 

אני לא יודע מתי זה קרה, אבל מתי שהיא 
בנקודת זמן מסוימת, כנראה בשנות בחרותו 
הוא פשוט החליט שהדבר שהולך להעסיק 
אותו עד יומו האחרון והולך להיות הנקודה 

המרכזית בחייו זה רבי. 

אני לא יודע להגיד אם זה מתנה משמים 
או משהו שכל אחד יכול להגיע אליו. האם 
זו  והאם  מאיתנו  נדרש  שבכלל  משהו  זה 
האם  אחד.  לכל  להיות  שצריכה  שאיפה 
כפי  מיוחדים  והורים  חינוך  של  תוצר  זה 
שלי  סבא  אבל  אחר,  משהו  או  לו,  שהיו 
ימים חי את כל חייו  שנפטר לפני כשבעה 
כפשוטו סביב הרבי. חיים שלמים ומלאים, 
עבודה,  חיי  וילדים  אשה  משפחה,  חיי 
ומצוות, שבכל  חיי חברה, חיים של תורה 
המכלול שלהם ובכל הפרטים שלהם, בכל 

זמן ובכל מקום היו פשוט חדורים, מוקפים 
ומכילים, בדמותו של הרבי. 

שלי  סבא  את  הכיר  שלא  מישהו  אם  אז 
ותרצו  זושא,  ר'  היה  מי  אתכם,  ישאל 
אני  ביותר,  המדויקת  התשובה  את  לענות 
חושב שזה לא המעשים הטובים שלו, ולא 
ולא  אלפים,  על  שלו  העצומה  ההשפעה 
לאורך  שלו  העניפה  החינוכית  העשייה 

שנים, ולא המשפחה הברוכה, 

לא צדיק, לא קדוש, ולא טהור, פשוט איש 
של רבי.

מגדל האפרוחים
// מאיר אשכנזי

ימי תשובה תשפ''ב, הטלפון שלי  עשרת 
מצלצל ועל הצג כתוב: זושא פויזנר,

לו,  קראנו  ככה  כתוב,  היה  הוא  ככה  כן, 
ותארים  זכויות  עתיר  היה, אדם  הוא  וככה 
כבוד  גינוני  בלי  'זושא'  נשאר  תמיד  אבל 
בכל  לתארו  פעם  )ומי שהעיז  ובלי תארים 
מיני תוארים לא ישכח לעולם את ה'מבט' 

שקיבל ממנו(

מזושא,  טלפון  שיחות  לקבל  רגיל  אני 
אני אפילו יודע מתי הוא יתקשר, זה בדרך 
בדרכו  שזושא  חב''די  תאריך  סביב  כלל 
ללמוד  שיש  מה  את  מסביר  הייחודית 
לכמה  אלי  מתקשר  והוא  הזה  מהתאריך 
דקות של התוועדות טלפונית בשפת זושא 
הכל כך מיוחדת )ו' תשרי, ב' כסלו, י''ג כסלו, 
י''ד כסלו, כ''ז אדר, כ''ח בעומר וכדו'(, כך 
בטוח  והייתח  השיחה  על  התפלאתי  שלא 
שהוא מתקשר בהקשר לו' תשרי ובטח עוד 
עד  הטלפון:  דרך  צועק  אותו  אשמע  מעט 
שהיא נפטרה אף אחד לא העיז לקום בכ' 

אב ולהגיד שהוא עזר לר' לוויק.

מדובר  שהפעם  הבנתי  לשיחה,  כשעניתי 
רעייתך?'  ליד  'אתה  לגמרי.  אחר  במשהו 
והוא  בעבודה  שאני  לו  עניתי  זושא.  שאל 
אלי,  תתקשרו  לידה,  'כשתהיה  אמר:  מיד 
הבנים'  ב'ברכת  אתכם  לברך  צריך  אני 
'גם היא יתומה מאבא כמוך ואתם  והוסיף 

הילדים שלי'

חזרה  צילצלתי  הערב  בשעות  למחרת 
לזושא והוא בירך אותי ואת רעייתי בברכת 
הבנים והוסיף עוד 'מטר' של ברכות שיצאו 
מלב אוהב שראה בנו הילדים שלו כפשוטו.
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של  ברכיו  על  לגדול  הזכות  לי  הייתה 
זושא כל ימי חיי, כבר בהיותי ילד קטן היינו 
בבית  שבת  כל  שלו  בהתוועדויות  יושבים 
הכנסת בית אריה בלוד ולפעמים ממשיכים 
אחרים  בבתים  או  בביתינו  להתוועד 

בשכונה.

הרבה 'שעות' זושא צברתי במהלך השנים 
אף  זושא  עם  לשבת  כי  מספיק,  לא  אבל 
מספר  כשהיה  גם  מדי,  יותר  היה  לא  פעם 

את אותו סיפור שוב ושוב.

בשלומם  ומתעניין  שואל  היה  תמיד 
ביקש  אוהב  כאבא  והילדים,  האישה  של 
לשמוע מה שלום כל אחד ואיך הוא מסתדר 

בעבודה, לימודים ועוד.

מרגלא בפומי דזושא לספר שכשנכס לרבי 
אותו  שאל  והרבי  בחור  בעודו  ליחידות 
מה הוא רוצה להיות הוא ענה לרבי שהוא 
רוצה להיות מגדל אפרוחים, ותמיד בסיום 
הסיפור היה אומר עם דמעות בעיניו, וזכיתי 
בארץ,  אפרוחים  לגדל  אותי  שלח  שהרבי 

אלפי אפרוחים גידלתי וכולם הם ילדיי.

וכך היה זושא, מגדל אפרוחים שאהב כל 
אחד מהאפרוחים ודאג להם.

הכי  בצורה  שלו,  הילדים  היו  כולם 
לכולם,  דאג  כולם,  את  אהב  הוא  פשוטה, 

שמח עם כולם וכאב את כאבם כשצריך.

שמזילים  בכלל,  אם  אנשים,  הרבה  אין 
דמעות ובוכים כשהם שומעים על צרה של 

יהודי

אין הרבה אנשים, אם בכלל, שכואב להם 
באמת כאשר ליהודי אחר לא טוב.

של  הכאב  את  כאב  זושא  זושא....  אבל 
ילדיו, וכולם היו ילדיו.

וכך גם היה עם הרבי.

אין עוד אדם בעולם שבמשך 27 שנים, 
שבעה חודשים ותשעה ימים מאז ג' 
ובדמעות  בכאב  ספר  תשנ''ד  תמוז 

כל יום ובכה וצעק.

אין אדם שפגש את זושא מאז ג' 
מדם  צועק  אותו  שמע  ולא  תמוז 
וכך  וכך  וכך שנים  כך  כבר  ליבו: 
חודשים וכך וכך ימים שלא רואים 

אותו ולאף אחד לא איכפת.

אבל לזושא היה איכפת, אצל 
זושא החיים אחרי ג' תמוז לא 
חזרו להיות כמו שהיו, זושא 
יום  כל  ובכאב  בגעגוע  ספר 

ויום וזעק ובכה על כל יום שעבר ועדיין לא 
רואים את הרבי.

היום  חצות  לאחר  האחרון,  שישי  ביום 
הספירה של זושא נפסקה וזושא השיב את 

נשמתו.

בעת סתימת הגולל ביקש זושא ש'יזכירו 
לו' שלא יתעכב בדרך וילך ישר לרבי.

בדבר,  הרהרתי  מהלוויה  חזרה  בדרכי 
פגש  לא  שזושא  חסידים  באותם  ונזכרתי 
אותם  חי  הוא  אבל  הכירם  ולא  מעולם 
אמר  אפילו  חלקם  ועל  אליהם  והתגעגע 
חסידים שכשהיה  ביארצייט שלהם,  קדיש 
מספר עליהם היה בוכה מגעגוע, ודמיינתי 
אותם  וכל  למעלה,  שם  עולה  זושא  את 
זושא  רצה  לו.....  ומחכים  עומדים  חסידים 
שנזכיר לו, שגם אחרי כל השנים שהוא חי 
את אותם חסידים ומתגעגע אליהם.... שלא 

יתן להם לעצור אותו בדרך וילך ישר לרבי

אני ליובאוויטשער
 וועלוועל קריצ׳בסקי

// שליח ברמת גן
ר׳  על  מילים  כמה  שאכתוב  אגב  ביקשו 
זושא שהיה משפיע ובוודאי מכר של חלק 

מהחברה בכיתה.

אז רק בכמה מילים:

היה היה איש

שידע להרגיש

לצחוק ולבכות

ולהתגעגע עמוקות

תשומת לבו לכל אחד

הייתה משהו מיוחד

ובאופן מתמיד

הוא עצבן כל חסיד

לצנזר ולשתוק

היו אצלו מחוץ לחוק

שפות האם אידיש ואנגלית

אבל טיף הארציגע זאגט זיך אין ערבית

כל אדם הוא ייקר

הרי ״אני לא חב״דניק כי אם 
ליובאוויטשער״

אתגעגע עמוקות לאחרון המשוגעים

שהיה כסבא טוב לטובים ולרעים

12  אני שלך ואתה שלי - זה רבי



איש אמת
 הרב יצחק אקסלרוד

 // ראש ישיבת הבוכרים
כפר חב"ד

איש חסיד נלבב

מלוא הלב געגועיו

בכיה תקיעא 

משני צדדיו

לא שוכח נעוריו

עד אין קץ הקריב עצמו

לשליחותו בארץ הקדושה

מהנשיא ששלחו בתחילה

בהתוועדות פרטית עם ציווי להקרבה

לא להפסיק ולא לחשות

עדי יביא הצאן לרעות

בחסידות ובקדושה

עם עינא פקיחא ורגישה

לא לרמות עצמך

ולו קימעא

זוהי הדרך וההתקשרות

 ללא נימה

של הונאה עצמית ויוהרה

לכך נבראת

ירעים בדרישה

גינונים של חסיד גדול

לא אצלו

למרות כל מעייניו

האצורים בליבו

"אן בליטות"

 זו המצווה היחידה

תביאך עד הר הקודש

ללא מחיצה

עם כוונה אלוקית

ושלימות הרצון

רק תהיה בנאדם ישר

ובלי לצון

רבי רבי רבי

זועק הוא בנהימה

בוכה ומתייסר

 "להתפוצץ" אפשר

כמה נחיה את יומנו

ללא ציפיה לגאולה

כמה נעשה לביתנו

ונרמה עצמינו בלחישה

העיקר שאנחנו נראים טוב

וממבחר היחידה

אומר ועושה

 דוגמא אישית

על הגדר נשכב

עד היום האחרון

שאפשר לזוז

אפילו בזחילה

נגמרו הכוחות

זועם הוא בנעימה

לא לוותר על אף אחד

שלא נשאיר המנגינה

תווים ללא זמרים

עם נוסח ליובאוויטש

במשורה

הרבי שלח אותי

יאמר הוא

כדי לסיים המשימה

לא זקן

ונח בחמ"ל

בחזית נפל

עד תום נשימה

והנה כרע שכב הוא

בדמימה

הדמעה עדיין על לחיו

לא ניתנה לניגובה

המומים כולנו

מי יראה לנו האמת

ללא מורא

מי יתן לנו דמות כזאת

כעמוד אש לדוגמה 

חאטשע, יהשוע אייזיק

מי יזכרכם מעתה,

מי ייתן עיני דימעה

זושא איננו

ועכשיו דממה

אתה שלי
// ד.ה.ס.

סיסמאות  לו  שיש  חשבתי  בתחילה 
וקודים..."ואתה שלי" זה אחד מהם.

אך זו לא סיסמה ולא אידאולוגיה

זה אצלו החיים עצמם!

דרך העולם כשילד צריך לעבור ניתוח קל, 
מלווים אותו ההורים. למה?

האם הם יבצעו את הניתוח?

 האם הם ירדימו אותו?

לא!!

הם באים להיות איתו בכאב,

יחד לבכות ולחזק!

ולשמוח בריפוי

על אחת כמה וכמה

בניתוח מורכב יותר.

בחיים הרוחניים

יש ניתוחים מאוד מאוד מורכבים, 

החלפות "ראש" "לב" 

או השתלות וחיבורים אמיתיים..

ולפעמים זו משפחה שלמה, 

ואין מי שיהיה לצידך!

לפעמים המשפחה לא בכיוון...

אין חברים..

רק אחד ויחיד זושא!

לפעמים הוא המלווה הכי חזק, 

בוכים יחד )לפעמים הוא יותר ממך(

הכי שותף בקשיים, 

הכי מבין ומזדהה עם "בעיה", 

לא נרתע מלומר את האמת 

ולהישאר בלי תשובות. 

ולפעמים הוא המנתח בעצמו, 

באומנות של מעשה חושב.

בתמימות וחמימות אמיתית.

מחזק, מעודד, ושמח בכל ניצוץ של אור 
ותקווה.

בכך  ממשיך  שלו,  קשים  הכי  ברגעים 
ומנסה לעזור בכל. 

לא שוכח משום פרט, 

אצל זושא לעשות חסד וטוב זה עד הסוף. 

למה?

כי הרי אתה שלי!

אכן. כולנו שלך!
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חסיד שאוהב
תלמיד אנונימי

זושא  הרב  של  מהמושפעים  אחד  כותב 
פוזנר ע"ה:

זושא  ר'  על  לדבר  כואב, קשה  עוד  הלב 
אליו  שייך  לא  שזה  ובוודאי  כזו,  בצורה 

הדיבורים בסגנון הזה.

אבל בכ"ז שלוש נק' שחקוקות אצלי ממנו 
מני רבות.

נקודה ראשונה
בתות"ל  דפגרא'  מה'יומא  אחד  ליל 
בלוד,  יש"ק  ב'  בשיעור  אז  הייתי  לוד, 
ההתוועדות עם המשפיע הצעיר שהיה לנו 
אז הגיעה עד השעות הקטנות של הלילה. 
אל  פנה  מהתמימים  אחד  מסוים  כשבשלב 
נוקבת  שאלה  איזה  אותו  ושאל  המשפיע 
)אני לא זוכר מה הייתה השאלה(. המשפיע 
אמר  רגעים  כמה  ואחרי  חשב,  לרגע,  עצר 
צריך  כזו  שאלה  על  לענות  "בשביל  לנו, 

לשאול איש של אמת".

שנבוא  וביקש  קם  הוא  המשפט  בסיום   
ואנחנו  מהכיתה  יצא  המשפיע  יחד.  איתו 
אחריו ולהפתעתנו יצא מהשער של הישיבה 
לכיוון השיכון. אחריו השתרכנו קבוצה של 
7 בחורים צעירים ועייפים. כשהתקרבנו אל 

הבניין, הבנו שהוא לוקח אותנו לזושא. 

הבית הזה בתקופה שלנו כבר היה מחוץ 
עבד  לא  זושא  ר'  תקופה  באותה  לתחום. 
שיש  שמועה  הייתה  ורק  בישיבה,  כבר 
למשפיע  שמתגנבות  בחורים  של  קבוצות 
שהיו  מאלה  הייתי  לא  קונפורמיסטי.  הלא 
מפציעים אצלו בלילות שבת אחרי הסעודה 
וגם לא הסתקרנתי לדעת מה שהוא מדבר 
שעלינו  שעה   באותה  אבל  מדי.  יותר 
עם  יחד  זושא  ר  של  הבית  אל  במדרגות 
בוקר,  לפנות   4:30 בשעה  שלנו  המשפיע 
זו הייתה הרגשה מוזרה ממש. בטוח הייתי 
שהמשפיע שלנו שיכור ולא חשב פעמיים 

על מה שהוא עושה. 

יותר  וכמה  בדלת,  דפיקות  כמה  אחרי 
חזקות, ר' זושא פתח את הדלת עם פיג'מה 
אני  הרגע.  זה  יהודי שהתעורר  ומראה של 
חושב שהוא סינן בשקט איזה קללה עסיסית 
קטנה שהבהילה אותנו הצעירים, אבל מיד 

אח"כ הזמין אותנו להכנס פנימה. 

ישבנו אצלו סביב השולחן קבוצת בחורים 
בפיג'מה שואל  לבוש  בראש,  הוא  בני 15, 

אותנו "קינדערלאך, מה רציתם לשאול?" 

ישבנו אצלו קרוב לשעה, עד כמעט שש 
בחוסר  ולעיתים  בסבלנות  והוא  בבוקר, 
על  לנו  ענה  פשוט  לו,  החיננית  סבלנות 
שסיימנו  עד  אותנו  שהטריד  קשקוש  כל 

כשחתם "אלע גוטע זאכן, לכו לישון". 

יודע שיש לי חוויה חסידית אמיתית  אני 
יהודי אמיתי.  מאותו הלילה. גם הכרתי אז 
ההתבגרות  לגיל  בי  הותיר  שזה  והרושם 

המאוחר שלי היה משמעותי מאוד. 

כשאז באותו הלילה הוא ענה לנו על אותם 
ידעתי  הילדים,  אותנו  שהעסיקו  שטויות 
שחיפשתי  לשאלות  יתייחס  שהוא  כבוגר 
את מי לשאול ברצינות. גם ידעתי שמותר 
להשאר  גם  ומותר  לכאוב  ומותר  לשאול, 

מבולבל לפעמים.

זיכרון שני
ושליחות,  הייתי כבר בחור אחרי קבוצה 
בשלב נורא משמעותי בחיים שלי. הרגשתי 
שאני  מסויימת  זמן  בנקודת  נמצא  שאני 
צריך לעשות החלטה בקשר לכיוון שאליו 
והייתי מובלבל  אני מוביל בחיי האישיים. 

וסוער בתוכי. 

באותה שבת התפללתי בבית כנסת מסויים 
התפילה.  אחרי  שם  התוועד  זושא  ור' 
הוא  שם,  שהיו  החברה  שאר  כמו  ישבתי 
בקושי הכיר אותי אז מקרוב, לא זכר אותי 
חשבתי  לא  )בטח  חושב  אני  מהישיבה 
שיזכור את שמי(.  ודאי לא ידע באיזה מצב 
אני אוחז עכשיו בעולמי הפנימי, ולא ישבתי 

בקרבתו. 

כשקרה תוך כדי ההתוועדות ונוצר ביננו 
בחיוך  לעברי  צעק  פתאום  הוא  עין,  קשר 

'מענדל!, מדארף חת'נה האבן'. 

נו, זה בסדר, זה הגיל שמשפיע יצעק לעבר 
בחור בגיל שלי דבר כזה. 

הוא  התפזרה,  שההתוועדות  אחרי  אבל 
במשך  והסביר  אליו.  שאתקרב  לי  קרה 
בשלב  לנווט  היכולת  חוסר  את  ארוך  זמן 
בגיל  שיש  הבלבול  ואת  החיים,  של  הזה 
בסיפורים  אותי  משתף  שהוא  תוך  שלי 
הזה.   בגיל  לו  שהיו  האישיות  ובמחשבות 
בסוף הדברים בשביל להבהיר את כוונתיו, 
חטפתי צ'אפחה עצבנית/חביבה תוך שהוא 
קורא שוב 'מענדל!, מדארף חת'נה האבן'. 

באותה תקופה כל פעם שראה אותי קרא 
כבר התחלתי  והאם  איך מתקדם  ושאל  לי 

לשמוע שידוכים וכו. 

כתבנו  תחי'   אשתי  עם  שידוך  כשסגרתי 
לרבי בשעה מאוחרת, ויצא שאת ההודעה 

פרסמנו רק ב12 בלילה כמעט. 

זושא  את  חב"ד  בכפר  ראיתי  למחרת 
לו.  לספר  בשביל  לכיוונו  הלכתי  מרחוק 
כשהבחין בי חייך חיוך גדול וקרא לעברי 
את השם של הכלה שלי, הוא כבר ידע הכל, 
מי היא מאיפה היא, הוא רצה להראות לי 

שבאמת אכפת לו. 

מאמין  כשאתה  לי,  אמר  הוא  עכשיו, 
לי, קח עצה מידיד, סע מיד לרבי,  שאכפת 

אל תתעכב. 

זיכרון שלישי
בתקופה שלפני החתונה שלי ר' זושא היה 
ולא  ע"ה   אשתו  במחלה של  ביותר  טרוד 
אותו  שפגשתי  מאשר  יותר  אותו  הטרדתי 

בשבתות. 

הרגשה  לו  לתת  כוונה  שום  לי  היה  לא 
של  המצב  לחתונה,  שיגיע  מצפה  שאני 
אשתו היה כבר ממש קשה והוא בילה רוב 

הימים בבית הרפואה. 

אבל מצד הנימוס דאגתי לשלוח לו הזמנה. 

של  שהמצב  ידעתי  כבר  שלי  בחתונה 
הריקודים,  כדי  ותוך  ביותר.  חמור  אשתו 
ממש.  בהלם  הייתי  פתאום  בו  כשהבחנתי 
ואמר  חייך  שוב  והוא  מהר,  אליו  ניגשתי 
הוא  'כמובן שאבוא'.  לפספס',  יכולתי  'לא 
ביקש להגיד לחיים בזריזות וברך אותי מכל 
הלב. אח"כ נודע לי שהגיע במיוחד, ושמיד 
לאחמ"כ עלה למונית וחזר לבית הרפואה. 

יומיים אח"כ אשתו נפטרה. 

* * *

כדי  זושא,  ר'  עם  להסכים  צריך  היה  לא 
לאהוב אותו, 

האמינו לו. 

פשוט אמת.

שזה  גם  ידעתי  אהבה,  לי  הראה  ושהוא 
אמת. 

וגם אנחנו אהבנו אותך ר' זושא. באמת.

מה למעשה המשמעות של "זיך 
האלטען בא די קליימקע" – "לאחוז 

בידית"?
"לעשות מה שהרבי רוצה. ומי שלא עושה מה שהרבי 

'מעשה בפועל'  בידית. הרבי רוצה  רוצה לא מחזיק 

ומי שמחפש רק רגש בלי עשייה, לא מחזיק בידית. 

את  ולעשות  לרבי  להתבטל  פירושו  בידית  להחזיק 

רצונו. זה לא רק רגש, זה דורש תכל'ס ו'התאחדות 

הפעילויות  כי  בידית  להחזיק  מאפשרת  החסידים' 

שלה מחזקות את ההתקשרות".

יש כאלה שאומרים שכשמדברים כל הזמן על 

"התקשרות" זה "חיצוניות"?
''להניח תפילין זה גם כן 'חיצוניות'. יש רבי בעולם ולא 

רוצים אותו ואולי 'התאחדות החסידים' מדברים עם 

האנשים שיש רבי בעולם - בשפה של העולם . אולי 

יהיו כאלו שיקראו לזה 'חיצוניות', אבל כל העולם הזה 

הוא 'חיצוניות'. אין לנו ברירה''.

אז אנחנו צריכים להיות דומים לכל 
העולם?

האם  תפילין?  מניח  אתה  הזה.  בעולם  ''אנחנו 

הולכים  זה.  את  עושה  העולם  כל  חיצוניות?  זה 

עם  עושים.  ככה  זהו,  חיצוניות?  זה  ל'מבצעים'? 

'חיצוניות' כזו אין לי בעיה''.

יש כאלה שלא אוהבים שמכניסים אנשי מקצוע, כמו 

פסיכולוגים, בימי עיון וכדו'. לטענתם, יש משפיעים 

ואין צורך להכניס למחננו אנשי מקצוע.

''לא, לא, לא! יש אנשי מקצוע, יש בעיות ספציפיות, 

שצריכות אנשי מקצוע. אולי לא ללכת לרופא כי יש 

משפיע? מי שאומר דבר כזה או שהוא מטומטם או 

שהוא אידיוט או שהוא שניהם יחד. גם פעם היו אנשי 

מקצוע".

מה המעלה הכי גדולה בעיניך בפעילות 
של הארגון?

שהחבר'ה נמצאים יחד. זה, כמו שאומרים, צו השעה. 

זה לבד מספיק. הרבי רוצה שנהיה מאוחדים!

אתה נותן גיבוי לפעולות של 
'התאחדות'?

"אני הגב של שימעל'ה פיזם! אם יש למישהו טענות, 

חינוך  מחלקת  מנהל  הייתי  לי.  ויגיד  אלי  שיבוא 

במועצה אזורית 'עמק לוד'. נכנסתי פעם למשרד ואני 

רואה מישהו מהכפר צועק על אחד מהעובדים שלי, 

אז אמרתי לו 'צא מכאן. יש לכם טענות? פנו אלי!'. 

אם יש טענות שיבואו אלי, יש לשימעל'ה גיבוי לכל 

מה שהוא עושה. אני סומך עליו, הוא מתייעץ איתי. 

הוא לא משגע אותי בכל פרט ופרט. אם אני אמרתי 

משהו - אני עומד מאחורי דבריי".

מה אתה רוצה לאחל לחסידים לקראת 
השנה החדשה?

"שיהיה להם שכל להיות שייכים לרבי. זו לא ברכה? 

תקבלו  לרצות?  שאפשר  מזה  גדול  יותר  משהו  יש 

של  בפעילויות  תשתתפו  מאוחדים,  תהיו  שכל, 

'התאחדות החסידים' ותהיה לכם שנה טובה ומתוקה 

ברוחניות ובגשמיות".
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בגיליון "קליימקע" של 'התאחדות החסידים' שיצא לאור בערב ראש השנה תשפ"ב קיים ר' מענדי ריזל ראיון נדיר 
עם המשפיע החסידי הרב זושא פוזנר - שלדאבון לב נפטר בשנה החולפת • "'התאחדות החסידים' שומר על 

ה'ביחד' בליובאוויטש", אמר • ומה דעתו על הכנסת אנשי מקצוע כ"תחליף" לפסיכולוגים?

אחד מעמודי התווך של ארגון 'התאחדות 
ונפשו  מאודו  בכל  שתמך  ומי  החסידים' 
והבלתי  האגדי  המשפיע  היה  בפעילותיו, 
בי"ב  שנפטר  ע"ה,  פוזנר  זושא  ר'  נשכח 

שבט בשנה שעברה.

כשביקשנו  אך  לדבר,  מיעט  זושא  ר' 
ממנו – בחודש אלול של השנה שעברה – 
החסידים'  'התאחדות  של  פועלו  על  לדבר 

וחשיבותו לכרם חב"ד, הוא ניאות מיד.

אותנו  קיבל  הוא  הקשה,  מחלתו  למרות 
בסבר פנים יפות בבית חתנו בכפר חב"ד. גם 

כשהעלנו בפניו

– השיב  כדרכו   – הוא  קלות,  לא  שאלות 
ניסיונות  בלי  טיוחים,  בלי  ישירות. 

התחמקות.

ויש  בהחלט  רלוונטיים  הנוקבים  דבריו 
שיראו בהם כעין צוואה לא כתובה על "דור 

השביעי" ועל מהותו של הארגון. 

הנה הם – ויהיו הדברים לזכרו.

•

הייתה  חב"ד  מה  בשביל  פוזנר,  הרב 
היה  מה  החסידים',  'התאחדות  את  צריכה 

חסר לנו לפני?

"ככה זה, אנחנו ב'דור השביעי'. אם אתה 
החסידים',  'התאחדות  את  לסגור  רוצה 
תסגור את ליובאוויטש. זה חלק אחד. ב'דור 
השביעי' צריכים כזה ארגון, כדי שנהיה בני 
אדם. שיהיה קצת אכפת לנו מהרבי. העיתון 
'דרך המלך' נותן מסגרת לאיך חסיד צריך 
להתנהג, איך צריך להיות חסיד – ואני לא 
אומר את זה בגלל הדברים שלי שמודפסים 

שם"...

אז זו מסגרת?

"כן! העולם הזה בנוי על מסגרות, כשיש 
פשוט  מאוחדים.  שנהיה  גורם  זה  מסגרת 

להיות  צריכים  אנחנו  מאוחדים.  להיות 
מאוחדים. יש רבי וצריך לעשות מה שהרבי 
הם  לזה.  מסייעים  ו'התאחדות'  רוצה 
למי  השביעי'.  ל'דור  טובים  דברים  עושים 
היום אכפת מה הרבי רוצה? מי קם בבוקר 
וחושב מה חסיד צריך לעשות ואיך להפוך 
את העולם? בזכות 'התאחדות' יש חסידים 

שקצת אכפת להם מהרבי". 

מה למעשה המשמעות של "זיך האלטען 
בא די קליימקע" – "לאחוז בידית"?

שלא  ומי  רוצה.  שהרבי  מה  "לעשות 
עושה מה שהרבי רוצה לא מחזיק בידית. 
הרבי רוצה 'מעשה בפועל' ומי שמחפש רק 
רגש בלי עשייה, לא מחזיק בידית. להחזיק 
את  ולעשות  לרבי  להתבטל  פירושו  בידית 
תכל'ס  דורש  זה  רגש,  רק  לא  זה  רצונו. 
להחזיק  מאפשרת  החסידים'  ו'התאחדות 
את  מחזקות  שלה  הפעילויות  כי  בידית 

ההתקשרות".

יש כאלה שאומרים שכשמדברים כל הזמן 
על "התקשרות" זה "חיצוניות"?

'חיצוניות'.  כן  גם  זה  תפילין  ''להניח 
ואולי  אותו  רוצים  ולא  בעולם  רבי  יש 
'התאחדות החסידים' מדברים עם האנשים 
שיש רבי בעולם - בשפה של העולם . אולי 
יהיו כאלו שיקראו לזה 'חיצוניות', אבל כל 
העולם הזה הוא 'חיצוניות'. אין לנו ברירה''.

לכל  דומים  להיות  צריכים  אנחנו  אז 
העולם?

תפילין?  מניח  אתה  הזה.  בעולם  ''אנחנו 
האם זה חיצוניות? כל העולם עושה את זה. 
הולכים ל'מבצעים'? זה חיצוניות? זהו, ככה 

עושים. עם 'חיצוניות' כזו אין לי בעיה''.

אנשי  אוהבים שמכניסים  כאלה שלא  יש 
וכדו'.  עיון  בימי  פסיכולוגים,  כמו  מקצוע, 

להכניס  צורך  ואין  משפיעים  יש  לטענתם, 
למחננו אנשי מקצוע.

''לא, לא, לא! יש אנשי מקצוע, יש בעיות 
ספציפיות, שצריכות אנשי מקצוע. אולי לא 
ללכת לרופא כי יש משפיע? מי שאומר דבר 
אידיוט  שהוא  או  מטומטם  שהוא  או  כזה 
אנשי  היו  פעם  גם  יחד.  שניהם  שהוא  או 

מקצוע".

בפעילות  בעיניך  גדולה  הכי  המעלה  מה 
של הארגון?

שהחבר'ה נמצאים יחד. זה, כמו שאומרים, 
רוצה  הרבי  מספיק.  לבד  זה  השעה.  צו 

שנהיה מאוחדים!

אתה נותן גיבוי לפעולות של 'התאחדות'?

יש  אם  פיזם!  שימעל'ה  של  הגב  "אני 
למישהו טענות, שיבוא אלי ויגיד לי. הייתי 
מנהל מחלקת חינוך במועצה אזורית 'עמק 
לוד'. נכנסתי פעם למשרד ואני רואה מישהו 
שלי,  מהעובדים  אחד  על  צועק  מהכפר 
טענות?  לכם  יש  מכאן.  'צא  לו  אמרתי  אז 
יש  אלי,  טענות שיבואו  יש  אם  אלי!'.  פנו 
עושה.  שהוא  מה  לכל  גיבוי  לשימעל'ה 
אני סומך עליו, הוא מתייעץ איתי. הוא לא 
משגע אותי בכל פרט ופרט. אם אני אמרתי 

משהו - אני עומד מאחורי דבריי". 

לקראת  לחסידים  לאחל  רוצה  אתה  מה 
השנה החדשה?

"שיהיה להם שכל להיות שייכים לרבי. זו 
לא ברכה? יש משהו יותר גדול מזה שאפשר 
מאוחדים,  תהיו  שכל,  תקבלו  לרצות? 
'התאחדות  של  בפעילויות  תשתתפו 
ומתוקה  טובה  לכם שנה  ותהיה  החסידים' 

ברוחניות ובגשמיות".

מה למעשה המשמעות של "זיך 
האלטען בא די קליימקע" – "לאחוז 

בידית"?
"לעשות מה שהרבי רוצה. ומי שלא עושה מה שהרבי 

'מעשה בפועל'  בידית. הרבי רוצה  רוצה לא מחזיק 

ומי שמחפש רק רגש בלי עשייה, לא מחזיק בידית. 

את  ולעשות  לרבי  להתבטל  פירושו  בידית  להחזיק 

רצונו. זה לא רק רגש, זה דורש תכל'ס ו'התאחדות 

הפעילויות  כי  בידית  להחזיק  מאפשרת  החסידים' 

שלה מחזקות את ההתקשרות".

יש כאלה שאומרים שכשמדברים כל הזמן על 

"התקשרות" זה "חיצוניות"?
''להניח תפילין זה גם כן 'חיצוניות'. יש רבי בעולם ולא 

רוצים אותו ואולי 'התאחדות החסידים' מדברים עם 

האנשים שיש רבי בעולם - בשפה של העולם . אולי 

יהיו כאלו שיקראו לזה 'חיצוניות', אבל כל העולם הזה 

הוא 'חיצוניות'. אין לנו ברירה''.

אז אנחנו צריכים להיות דומים לכל 
העולם?

האם  תפילין?  מניח  אתה  הזה.  בעולם  ''אנחנו 

הולכים  זה.  את  עושה  העולם  כל  חיצוניות?  זה 

עם  עושים.  ככה  זהו,  חיצוניות?  זה  ל'מבצעים'? 

'חיצוניות' כזו אין לי בעיה''.

יש כאלה שלא אוהבים שמכניסים אנשי מקצוע, כמו 

פסיכולוגים, בימי עיון וכדו'. לטענתם, יש משפיעים 

ואין צורך להכניס למחננו אנשי מקצוע.

''לא, לא, לא! יש אנשי מקצוע, יש בעיות ספציפיות, 

שצריכות אנשי מקצוע. אולי לא ללכת לרופא כי יש 

משפיע? מי שאומר דבר כזה או שהוא מטומטם או 

שהוא אידיוט או שהוא שניהם יחד. גם פעם היו אנשי 

מקצוע".

מה המעלה הכי גדולה בעיניך בפעילות 
של הארגון?

שהחבר'ה נמצאים יחד. זה, כמו שאומרים, צו השעה. 

זה לבד מספיק. הרבי רוצה שנהיה מאוחדים!

אתה נותן גיבוי לפעולות של 
'התאחדות'?

"אני הגב של שימעל'ה פיזם! אם יש למישהו טענות, 

חינוך  מחלקת  מנהל  הייתי  לי.  ויגיד  אלי  שיבוא 

במועצה אזורית 'עמק לוד'. נכנסתי פעם למשרד ואני 

רואה מישהו מהכפר צועק על אחד מהעובדים שלי, 

אז אמרתי לו 'צא מכאן. יש לכם טענות? פנו אלי!'. 

אם יש טענות שיבואו אלי, יש לשימעל'ה גיבוי לכל 

מה שהוא עושה. אני סומך עליו, הוא מתייעץ איתי. 

הוא לא משגע אותי בכל פרט ופרט. אם אני אמרתי 

משהו - אני עומד מאחורי דבריי".

מה אתה רוצה לאחל לחסידים לקראת 
השנה החדשה?

"שיהיה להם שכל להיות שייכים לרבי. זו לא ברכה? 

תקבלו  לרצות?  שאפשר  מזה  גדול  יותר  משהו  יש 

של  בפעילויות  תשתתפו  מאוחדים,  תהיו  שכל, 

'התאחדות החסידים' ותהיה לכם שנה טובה ומתוקה 

ברוחניות ובגשמיות".

37

 ''ב'דור השביעי' צריכים כזה ארגון,
כדי שנהיה בני אדם''
ה"צוואה" המרגשת של 
ר' זושא: "הרבי רוצה 
שנהיה מאוחדים!"
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תמונות מחייו

חלק מפעילויות ׳התאחדות החסידים׳ שנעשו לעילוי נשמתו של הרב זושא פוזנר

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י רב ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

ב״ה

חודש שבט • חוברת חמישית בסדרה

5
שבט

פנינים מתורת הרבי שליט"א מליובאוויטש 

 מלך המשיח ערוכים ללימוד ברבים

ב"כנסי הקהל" לקבלת פני משיח

מחולק לימי החודש

 הְַקהֵל
אִיד

1

ענינו של הקהל

מאמרי באתי לגני
ה‘תשכ״ב • ה‘תשמ״ב

מאת

רסאהן או שני
‡„מו״ר מנחם מענ„ל ˘ליט"‡

יוצא לאור על ידי מערכת

„אוצר החסידים"
ברוקלין, נ.י. 770 איסטערן ּפַארקוויי

שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושתים לבריאה

שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

F

ליובאוויטש  – – אוצר החסידים  ספרי' 

ה׳תשכ״ג • ה׳תשמ״ג

שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושלוש לבריאה
 - שנת הקהל -

30 שנה לעידוד "קבלת המלכות" בגלוי ובפירסום לעיני כל יושבי תבל

ְמֻנָּקד

מאמרי באתי לגני
ה‘תשכ״ב • ה‘תשמ״ב

מאת

רסאהן או שני
‡„מו״ר מנחם מענ„ל ˘ליט"‡

יוצא לאור על ידי מערכת

„אוצר החסידים"
ברוקלין, נ.י. 770 איסטערן ּפַארקוויי

שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושתים לבריאה

שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

F

ליובאוויטש  – – אוצר החסידים  ספרי' 

ועידת ׳מקושר בכל׳ תשפ״ב
חגיגות יום הבהיר ה' טבת דידן נצח 

תשפ"ב הוקדשו לע"נ ר׳ זושא

בכנס רבני ישיבות תות"ל
 ה' טבת תש"ע. בהתוועדות המרכזית

בכפר חב"ד בארגון התאחדות החסידים
 בכנס השנתי למנהלי

מוסדות חב"ד שבראשו עמד

 להתוועדויותיו והרצאותיו של הרה"ח ר' זושא פויזנר
hisachdus.co.il/zushe >> כנסו לאתר


