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ב' באייר1 
יום הולדת הרבי המהר"ש

ימי חייו
הרבי המהר"ש - רבי שמואל, האדמו"ר הרביעי בשושלת נשיאי חב"ד, נולד בב' באייר בשנת תקצ"ד, 
בעיירה ליובאוויטש שברוסיה. יום לידתו חל ביום מימי ספירת העומר המכוון כנגד מידת "תפארת 
שבתפארת" ובמלאת 100 שנה להתגלות הבעל שם טוב. בתוך סעודת הברית פנה אל אבי התינוק, 
הרבי הצמח צדק, בנו דוד ושאל אותו: "על שם מי נקרא הילד? כמדומני שאין שם כזה במשפחתנו," 
והוסיף בלחש: "אולי על שם שמואל הנביא?" ענה לו הרבי הצמח צדק: "הוא נקרא על שם שמואל 
שואב המים בפלוצק, וחכם עדיף מנביא". במקום אחר מסופר שהרבי הצ"צ אמר בשם אביו האדמו"ר 

הזקן: "שמואל – היינו: שמו – א-ל".

הרבי המהר"ש הנהיג את עדת החסידים ופעל במסירות נפש בעסקנות הציבורית למען יהודי רוסיה 
והאזור.

כבוד  מנוחתו  ושמונה.  ארבעים  בן  והוא  קשה,  מחלה  בעקבות  לעולמו  הלך  תרמ"ג,  בתשרי,  בי"ג 
בליובאוויטש ליד ציון אביו.

מאירים בדרכו
להתמודדויות  לגשת  צריך  אדם  שבו  באופן  עוסקת  המהר"ש  הרבי  של  הידועות  מאמרותיו  אחת 

בעולם:
די וועלט זאגט אז מיא קאן ניט ארונטער דארף מען אריבער, און איך האלט אז מיא דארף לכתחילה 
אריבער, מיא דארף לכתחילה נעמען מיט שטארקייט ניט נתפעל ווערן פאר קיין זאך און דורך פיהרן 

דאס ואס מיא דארף, און אז מי נעמט זיך העלפט דער אייבערשטער.

תרגום - העולם )רוב האנשים( סבור: כשלא יכולים ללכת מתחת )משהו( צריכים לעבור מלמעלה, 
להתפעל  לא  בחוזקה;  לפעול  צריכים  לכתחילה  מלמעלה,  לעבור  צריכים  שמלכתחילה  סובר  ואני 

משום דבר ולבצע מה שצריכים לבצע; וכאשר מתחילים כך - הקדוש ברוך הוא עוזר.

אמרה זו הטביעה את המושג "לכתחילה אריבער"- לכתחילה מלמעלה.

הסיפור החסידי
פעם אמר הרבי המהר"ש לחסיד רבי אליהו אבעלער: "אליהו, הריני מתקנא בך. אתה נוסע לשוק, 
רואה הרבה אנשים, הרי שבאמצע העסק מתדברים על הזולת באמרה יהודית ומעוררים על לימוד 
הנגלה והחסידות - נעשה מכך שמחה למעלה, ואת דמי הסרסרות )תיווך( משלם ה' יתברך בבני חיי 

ומזוני, וככל שהשוק גדול יותר, יותר עבודה, הפרנסה גדולה יותר".
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בכניסה לגן נציב שולחן ונפרוש עליו מפה לבנה. נניח עליה קופת צדקה ומטבעות, ספר שכתב הרבי 
המהר"ש וכיתוב: "יום הולדת הרבי המהר"ש".

הגננת תספר שהיום נולד הרבי המהר"ש בעיירה ליובאוויטש.

מי היה הרבי המהר"ש? הילדים ימנו את הרבי המהר"ש בשושלת אדמו"רי חב"ד. הגננת תציין שלא 
נותרה בידנו תמונה של הרבי המהר"ש, כיוון שבעבר לא נהגו להצטלם הרבה כמו שנהוג כיום. לעתים 

היו מזמינים אמן שיצייר את הרבי )כמו בתמונות האדמו"ר הזקן(.

הלך  המהר"ש  הרבי  נוספים.  חסידים  ושני  שלו  העוזר  עם  לצרפת  המהר"ש  הרבי  נסע  אחת  פעם 
בקומה  אחר,  חדר  רוצה  אני  "לא,  אמר:  שלו,  החדר  את  לרבי  כשהראו  מאוד.  יקר  במלון  להתארח 
העליונה שבמלון" )נבקש מהילדים לשער מדוע רצה הרבי לגור בחדר אחר(. הקומה העליונה הייתה 

הקומה היפה והמפוארת ביותר במלון, והיו בה חדרים שיועדו לשינה וגם חדר גדול של משחקים. 

בעבר לא היו מעליות, שעולות ויורדות מקומה לקומה, וכשאדם בא להתארח במלון שיש בו קומות 
ורצה לעלות מקומה לקומה, הוא ישב על כיסא ליד המדרגות, ומיד באו עובדי המלון והרימו אותו עם 

הכיסא ועלו אתו במדרגות - ממש כמו שמרימים את הכיסא ביום ההולדת.

החדר  את  לו  שייתנו  הרבי  ביקש  העליונה.  לקומה  אותו  והביאו  המהר"ש  הרבי  את  גם  הרימו  ככה 
העליונה  בקומה  להיות  רוצה  הרבי  למה  תעלומה:  ממש  הייתה  זו  המשחקים.  לחדר  ביותר  הקרוב 
דווקא, ומדוע ליד חדר המשחקים? הרי הרבי איננו משחק, הרבי עסוק רק בתורה. שמעו מה התגלה:

בערב יצא הרבי המהר"ש מהחדר שלו והלך לחדר המשחקים. לחדר המשחקים? כן. שם הוא ראה בחור 
יהודי, שהיה באמצע משחק וגם אכל ושתה מאכלים לא כל כך כשרים... הרבי פנה אליו בהתרגשות 
ואמר לו: "איך יכול להיות שיהודי כמוך אוכל מאכלים כאלה? זה מקלקל לך את המוח ואת הלב הטהור 

שלך!"

הרבי אמר את דבריו ויצא מחדר המשחקים. אותו יהודי שמע את הדברים שיצאו מהלב של הרבי, והם 
נכנסו ללבו. הוא החליט שמעכשיו יאכל רק מאכלים כשרים. הוא החליט גם שמעכשיו יתחיל לשמור 
את כל מצוות ה'. מאז הוא הפך להיות חסיד אִמתי! הרבי אמר עליו שיש לו נשמה טהורה, והוא רצה 

להציל את הנשמה הזאת שלא תעשה עברות.

)נשאל: מדוע, לפי הסיפור, רצה הרבי חדר אחר ובקומה העליונה דווקא?(

עכשיו אנחנו מבינים למה הרבי רצה להיות בקומה העליונה במלון: כדי לעזור ליהודי להפסיק לחטוא 
ולעבור עברות ולהתחיל לקיים מצוות )על פי אוצר סיפורי חב"ד(.

אווירה בגן

מה קרה בב' באייר?

סיפור מחיי הרבי המהר"ש
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את  לעבור  ילדים  מכמה  ותבקש  בחלל,  מקוביות(  בית  כיסא,  שולחן,  )כדוגמת  מכשול  תציב  הגננת 
המכשול בדרכים שונות. 

הגננת תשאל את הילדים: מי בחר לעבור מלמעלה? מלמטה? מהצד?

הגננת תסביר כי יש דרכים שונות לעבור מכשולים.

הרבי המהר"ש אמר: "לכתחילה אריבער" - הטוב ביותר - מלמעלה.

אין הכוונה שעל כל גדר נטפס מלמעלה! הכוונה היא שנחשוב שאנחנו "למעלה" - שאנחנו מסוגלים 
לעבור את המכשול, ואז בע"ה יהיה לנו קל יותר וגם נצליח.

לדוגמה: 

ילד שהגיע לכיתה א', התחיל ללמוד לקרוא והיה לו קצת קשה. הגננת תציג את  הגננת תספר על  
שתי האפשרויות שעמדו לפניו: האחת - ייאוש ועצב, והאחרת - אמונה ושמחה. הגישה של אמונה 

ושמחה היא "לכתחילה אריבער"-  לכתחילה מלמעלה.

אפשר לבקש מהילדים לתאר מצבים שבהם פעלו על פי האפשרות "לכתחילה אריבער".

לכתחילה אריבער
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