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ב' בניסן 1
יום הסתלקות הרבי הרש"ב

האדמו"ר הרש"ב
ר' שלום דובער שניאורסון, האדמו"ר הרש"ב, הוא האדמו"ר החמישי 

בשושלת אדמו"רי חב"ד.

הוא נולד בכ' במרחשוון תרכ"א והסתלק בב' בניסן תר"פ )21 במרץ 
1920(. מנוחתו כבוד בעיר רוסטוב.

של  החידושים  תמימים'.  'תומכי  ישיבת  את  הקים  הרש"ב  הרבי 
בדרכיה.  ההליכה  וכן  החסידות  בתורת  עיוני  לימוד  היו  הישיבה 
תלמידי הישיבה נקראו על ידי הרבי 'תמימים' על שם מהותם – מוקד 

של יראי אלוקים, עובדי ה' מקרב ִלבם. 

פטירתו 
לאדמו"ר הרש"ב היה גוף חלש, ופעמים רבות בחייו הוא לקה במחלות שונות. בעקבות כך בילה הרבי 
ולרופאים מומחים שונים. בתקופה האחרונה לחייו נפל  חלק נכבד מחייו בנסיעות לעיירות מרפא 

הרבי למשכב. במשך כל תקופת מחלתו היה אפוף במחשבות ופניו הביעו רצינות יתרה. 

לפני  אביו.  של  למיטתו  הזמן  כל  צמוד  היה  הריי"צ,  אדמו"ר  לימים  הרש"ב,  אדמו"ר  של  יחידו  בנו 
פטירתו, במוצאי שבת, אמר הרבי הרש"ב לבנו בקול צלול: "אני עולה השמימה, את הכתבים ]כתבי 

החסידות[ אני משאיר לכם. קחו אותי לזאל ]חדר היחידות[ ונהיה ביחד".

אדמו"ר הרש"ב הועבר על מיטתו לאולם הגדול. רעייתו, מרת שטערנא-שרה, הגישה לו כוס קפה. 
שפתיו של אדמו"ר הרש"ב החלו להתנועע בלחישה אך קולו לא נשמע. אחד המקורבים, שהיטה את 
אוזנו, שמע את הרבי לוחש את נוסח ההבדלה. מחשבה מבהילה חלפה בראשו כי גם אדמו"ר הזקן, 

בשעתו, עשה הבדלה על קפה. היה זה שעות אחדות לפני הסתלקותו, אף הוא במוצאי שבת קודש.

רוחשות.  שוב  כששפתיו  הקדושה  ידו  את  הרש"ב  אדמו"ר  לפתע  הרים  בלילה  שתיים  לאחר  מעט 
אדמו"ר הריי"צ, שעמד כל העת ליד המיטה, הבין שאביו רוצה לברכו. הוא הרכין את ראשו עד שידיו 
של אביו היו מעל ראשו והוא בירכו בברכת אב. לאחר מכן בירך אף את שלוש נכדותיו, בנותיו של 
אדמו"ר הריי"צ. אדמו"ר הריי"צ ביקש מכל הנוכחים בחדר, מלבד בני המשפחה, לצאת. לפנות בוקר 

עלתה נשמתו הטהורה השמימה.

מאירים בדרכו
מאמר  יסוד  על  תמימים',  'תומכי  ישיבת  לתלמידי  הרש"ב  הרבי  שנתן  הכינוי  הוא  דוד'  בית  'חיילי 
חז"ל: "כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו". אדמו"ר הרש"ב הסביר כי על תלמידיו 
את  ולהאיר  משפיע  להיות  להצליח  כדי  העולם.  מענייני  להתנתק   – כריתות  גט  לכתוב  התמימים 

העולם באור תורה וחסידות צריך להיות מעל ענייני העולם, ולא שקועים בהם.

'חיילי  ו'חיילי הרבי' בכלל חסידי חב"ד בעולם כולו. הצירוף  'חיילי בית דוד'  עם השנים דבק הכינוי 
בית דוד' יוצר, בהשגחה פרטית, את ראשי התיבות חב"ד, מלבד ראשי התיבות הידועים 'חכמה, בינה 
ודעת'. 'חייל' פירושו מחויבות איתנה ל'ראש', למפקד, מתוך הכרה כי הוא מתווה את הדרך הנכונה 

בהתמודדויות מול אתגרי הדור ואתגרי החיים.

---

פירוט נוסף על חייו ועל פועלו של הרבי הרש"ב ניתן למצוא ב'ימים מאירים', כ' בחשוון – יום הולדתו. 
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גילי 4-3 יזהו את הרבי הרש"ב בתמונה שבסדר האדמו"רים ויכירו את שמו.

גילי 6-5 יְספרו שבעה דורות של אדמו"רי חב"ד וימקמו את הרבי הרש"ב כחמישי בשושלת. כמו כן הם 
יציינו בלוח השנה את התאריך ב' בניסן כיום הסתלקותו של הרבי הרש"ב.

נשיקה חסידית

בבית הקטן שבו התגוררו הרבי הרש"ב ואשתו היו שני חדרים בלבד. בחדר הקטן הם ישנו ובחדר השני 
הם אכלו וגם למדו. גם מיטתו של הילד, יוסף יצחק בן התשע, עמדה בחדר השני.

פעם, מאוחר בלילה, ישב הרבי הרש"ב ללמוד עם ידידו החסיד רבי יעקב מרדכי, והילד יוסף יצחק 
ישן לידם. ר' יעקב מרדכי הסתכל על הילד הישן והתפעל מיופיו ומזיו פניו המאירות. הוא אמר לרבי 
הרש"ב שכאשר רואים אדם שפניו מאירות הדבר משקף את המחשבה הטהורה שיש לו. הרבי הרש"ב 
הסתכל בפניו של בנו הישן ומיד עלה בו רצון עז לקום מלימודו ולתת לבנו הקטן נשיקה. ואולם, מיד 
עלה במחשבתו רעיון אחר. כאשר בית המקדש היה קיים היו היהודים שרוצים להביע את אהבתם 
לקב"ה נותנים לה' קרבן. אך הייתה עוד אפשרות – לתרום לקופה של בית המקדש כמה מטבעות בלי 
שאף אחד יראה. היה זה מתן בסתר לטובת תיקון המקדש ושיפוצו. חשב הרבי הרש"ב: אני יכול לתת 
לבני נשיקה, אך אני יכול להחליף את הנשיקה ב... דבר תורה! אחרי שחברו הלך ישב הרבי הרש"ב 
שלוש  שלו  האישית  במֵגרה  המאמר  את  שמר  הרש"ב  הרבי  מאמר חסידות.  יצחק  יוסף  לבנו  וכתב 

שנים, עד שבנו גדל ונהיה נער. אז נתן לו הרבי הרש"ב את התורה שכתב עבורו כדי שילמד בה.

למה נבראו לנו שתי עיניים?

כשהיה הרבי הריי"צ ילד קטן הוא שאל את אביו, הרבי הרש"ב: "אבא, מדוע ברא הקב"ה לאדם שתי 
עיניים? הרי הוא ברא לאדם אף אחד ופה אחד, מדוע דווקא עיניים צריך שתיים?"

ענה לו הרבי הרש"ב: "האם אתה יודע את אותיות הא'-ב'?"

"כן", השיב הילד, "למדנו עם המלמד את כל האותיות".

"אם כן, ודאי אתה יודע שיש שי"ן ימנית ושי"ן שמאלית. האם אתה יודע מה ההבדל ביניהן?"

"בשי"ן ימנית הנקודה מצד ימין, ובשי"ן שמאלית הנקודה מצד שמאל", ענה הילד בשמחה.

ארגון סביבה חינוכית

סיפורים לב' בניסן
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הסבר:

הרבי, בשיחותיו לילדים, מסביר כי לצבאות ה' ניתנו תפקיד מיוחד ושליחות מיוחדת מאת המצביא 
העליון, הקב"ה, להילחם ביצר הרע ולנצחו לגמרי. איך? על ידי הוספה בלימוד תורה ובקיום מצוות. 

הקבלות שונות שהביא הרבי בשיחותיו בין חייל בצבא לחייל בצבאות ה':

כשם שבצבא רגיל כל חייל משתדל למצוא חן בעיני המפקד, כך החיילים צריכים להשתדל למצוא 	 
וגם להוסיף  חן בעיני הקב"ה, המפקד העליון של הצבא. עלינו למלא את דרישותיו ההכרחיות, 

מרצוננו הטוב.

ממנו 	  משתחררים  הרע  היצר  עם  מלחמה  ידי  על  מהאויב.  משתחררים  במלחמה  ניצחון  ידי  על 
ומקרבים את היציאה מהגלות )כפשוטה(.

לאחר שה' ברא את העולם הוא רוצה שכולם ידעו שהוא בעל הבית ובורא העולם. לכן החיילים 	 
מקיימים את שליחות ה', שכל אחד ואחת מבני ישראל ידעו שה' הוא האלוקים ויקיימו את מצוותיו 

)לכן בחנוכה נדליק חנוכיות ברחוב, בפסח נחלק מצות שמורות וכן הלאה(.

יושבים במקום 	  בצבאות רבים בעולם החיילים נמצאים בשדה הקרב ואילו המפקדים והגנרלים 
אחר. אבל צבא ה' אינו כך. המפקד, הקב"ה, נמצא ִאתנו, החיילים, בכל זמן ובכל מקום: "והנה ה' 

ניצב עליו" – הקב"ה ִאתנו ועוזר לנו במלחמה, ולכן בכוחנו לנצח. 

כשקראו הרוסים לרבי הרש"ב לצבא, אמר לו אביו, הרבי המהר"ש, שיש כמה וכמה עניינים בעבודת 
הצבא שנחוץ מאוד לקבוע אותם בעבודת ה':

חייל הוא כל הזמן חייל, מהבוקר עד הלילה, וגם בלילה. הוא לא הולך הביתה. הוא ממשיך להיות 	 
חייל.

חייל הוא חייל גם כשהוא אוכל וישן.	 

לא קל להיות חייל.	 

כל חסיד הוא חייל שעובד את ה'.	 

סיכום:

Å ?'מי הם חיילי צבאות ה

Å ?במי נלחמים

Å )מיהו המפקד העליון? )הקב"ה

Å )מי המפקד שלנו, שמראה לנו כיצד להילחם? )הרבי

חיילים בצבאות ה'

"יפה", שיבח אותו הרבי הרש"ב. "תראה, בני, ה' ברא לנו שתי עיניים כיוון שיש דברים שצריך להסתכל 
עליהם בעין ימין, ויש דברים שצריך להסתכל עליהם בעין שמאל. עין ימין היא החשובה, ובה צריך 
כל  על  תורה...  ספר  על  מצווה,  על  אחר,  יהודי  על   – אוהבים  שאנחנו  חשובים  דברים  על  להסתכל 
אלה נסתכל בעין ימין ובאהבה. אך יש דברים שחשובים פחות, ועליהם נסתכל בעין שמאל – סוכריה, 

משחק..."

)אפשר להשוות בין יהודי ובין משחק ולהסיק כי אין לפגוע ביהודי אחר בשביל משחק. או להשוות בין 
מאכל חלבי ובין הפרדה בין בשר לחלב. המצווה חשובה יותר, ולכן המאכל החלבי יחכה כמה שעות 

וכן הלאה(
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סיפר הרבי הריי"צ: סמוך לעיר הבירה של רוסיה היה מחנה של חיילים, ששירתו בו גם חיילים יהודיים 
)קנטוניסטים(. היו אלה ילדים שנגזלו מהוריהם בילדותם והוכרחו להיות חיילים בצבא רוסיה שנים 
ארוכות. למרות שהם לא למדו תורה ולא זכרו הרבה דברים מבית הוריהם, הם ידעו בכל ִלבם כי יהודים 
לילדים  מאוד  דאג  זמן,  באותו  שחי  צדק',  ה'צמח  הרבי  יהודים.  להישאר  נפש  במסירות  ועמדו  הם 
האלה. פעם אחת, בעקבות בקשתם, הוא הגיע למחנה הצבאי להיפגש ִעמם. בעת הביקור אמר לו 
הם  וכך  שמח  שיר  עם  הולכים  הם  למלחמה,  יוצאים  חיילים  "כאשר  האלה:  מהחיילים-ילדים  אחד 
מנצחים". אמר ה'צמח צדק': "אכן, זה מה שמאפיין חייל, שצריך לעשות את המלחמה ולנצח מתוך 

שמחה".

בשמחה  כשנלחמים  ביותר.  נעלה  דרגה  זו  שמחה  מתוך  היצר  במלחמת  כשמנצחים  הרבי:  לימד 
המלחמה נעשית קלה יותר. 

ונרים  בו  שנילחם  כמובן  בו!"  ששיחקת  המשחק  את  תאסוף  "אל  ואומר:  הרע  היצר  בא  למשל  אם 
אותו,  ולנצח  הרע  היצר  על  להתגבר  יותר  קל  לנו  יהיה  בשמחה,  אותו  נרים  אם  אך  המשחק.  את 

והניצחון יהיה מיוחד ושווה יותר!

בסיסמת ופרצת נצעד בעוז, 

עם הרבי נלך בראש. 

חסידי חב"ד אנו, 

חיילי הרבי – אשרינו!

סיפור – שמחת החיילים

ניגון
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