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הרבי יצא מחדרו לאחר תקופה ארוכה שחש ברע

חויש כסלו

חודש כסלו הוא החודש השלישי בחודשי השנה. הוא החודש המלא ביותר בימים מיוחדים לחסידות 

חב"ד ולכן הוא מכונה גם 'חודש הגאולה' או 'החודש החסידי'.

ישנה הוראה מהרבי ללמוד תורה בכל יום מימי כסלו מכל אחד מנשיאי החסידות - החל מהבעש"ט 

וכלה ברבי מליובאוויטש. בגן, לחודש בכסלו יהיה נופך חסידי מיוחד ונייחד בו את שבוע החסידות 

החל מיום נישואי הרבי והרבנית בי"ד בבכסלו ועד י"ט בבכסלו - חג הגאולה של אדמו"ר הזקן.

ר"ח כסלו - מהות היוםח

בשמיני עצרת תשל"ח עבר הרבי התקף לב באמצע ההקפות. מאז במשך למעלה מחודש שהה בחדרו 

ולא יצא לחסידים, עד יום א' בכסלו שבו שוחרר לביתו. תאריך זה מצוין כיום שמחה והתוועדות - הנה, 

הרבי יצא אלינו.
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הילדים יבינו את חשיבותו של הרבי, של מראה פניו ושל פעולותיו - לחסידיו.

כדי להמחיש את משמעות התאריך ר"ח בכסלו עבור החסידים נערוך בגן "תרגיל": בר"ח כסלו, או כמה 

ימים לפני כן תוריד הגננת את תמונת למפי הגדולה מהקיר, ותספר לילדים מספר פעמים שלמפי חש 

ברע ולא מגיע, ואיננו יודעים מתי ישוב לגן וכו'. כדי להעצים את הציפיה, בר"ח כסלו הגננת "תיצור 

קשר עם הרופאים" שיעדכנו אותה ואת ילדי הגן במצבו של למפי ויאמרו שאולי היום הוא כבר יוכל 

להגיע לגן וכדומה.

מעניין.  מאוד  סיפור  לספר  שיבוא  ללמפי  הילדים  עם  יחד  תצפה  והגננת  התוועדות  נערוך  זה  ביום 

הילדים יתכוננו לומר ללמפי ברכת "ברוך רופא חולים!" שאומרים למי שהחלים ממחלה.

הגננת תביא את למפי שיספר לילדים כמה התגעגע אליהם וכמה רצה לבוא לגן, אלא שחש ברע ולא 

יכול היה להגיע. הילדים יספרו ללמפי שחשו בחסרונו ונחזור על תפקידו של למפי - לסייע לנו להאיר 

ונדגיש כמה חשובה לנו נוכחותו בגן. למפי יודה לילדים שחיכו לו וברכו אותו.

למפי יספר לילדים שההתוועדות היום היא בשל מקרה דומה שקרה למישהו שחש לא בטוב, ונעדר 

זמן רב עד שהחלים. זהו הרבי! למפי יספר את הסיפור:

770, בית הכנסת של הרבי שלנו, רקדו כל החסידים לכבוד התורה בשמחת תורה שבחודש תשרי.  בבניין 
השמחה הייתה גדולה מאוד!

לכבוד התורה, מקיפים את הבימה שבבית הכנסת 7 הקפות, מסתובבים עם ספרי התורה, רוקדים אתם ושמחים 
שהקב"ה הביא לנו מתנה כל־כך טובה ויקרה!

והרבי... הרבי רקד על הבימה המיוחדת שלו. הרבי שמח ועודד את כל החסידים בידיו הקדושות.

החסידים ראו את הרבי שמח ורוצה שהשמחה תגדל עוד ועוד ו... כן, החסידים התחילו לרקוד ולשיר בשמחה 
גדולה יותר.

בהקפה השלישית כמה מהחסידים שמו לב שהרבי לא מרגיש כל - כך טוב. אמנם הוא מחא כפיים ופניו היו 
שמחות, אולם הוא היה חיוור - לבן וזהו סימן שהוא לא מרגיש כל - כך טוב...

רוב החסידים לא שמו לב לזה והמשיכו לרקוד ולשמוח.

בהקפה הרביעית פנה הרבי לקהל החסידים והם עצרו את הריקודם, פסקו משירתם והבינו שהרבי לא מרגיש 
טוב! הרבי מוחא כפיים, אך יותר חלש. הרבי נעמד ליד הסטנדר וביקש לקרב את כיסאו כדי לשבת עליו.

מיד ביקשו מהרבי שילך לנוח מעט בחדרו כדי שישובו אליו הכוחות להמשיך את ההקפות אך הרבי סרב 
וציווה להמשיך בהקפות עד הסוף.

החסידים הביאו לרבי מים שישתה מעט, אך הרבי לא לקח את כוס המים, כי אינו אוכל ושותה דבר מחוץ 
לסוכה!

החסידים המשיכו את ההקפות.

בהקפה האחרונה הרבי לקח ספר תורה כדי להקיף את ההקפה האחרונה למרות חולשתו!

לאחר ההקפות נכנס הרבי לחדרו לנוח.

התוועיותח ברוך רופא חולים

הצעות לפעילות בגן
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החסידים ראו זאת ולא ידעו מה לעשות. מה קרה? הרבי לא חש בטוב!

בזמן הזה הגיעו רופאים רבים לרבי לבדוק מה קרה. הם קבעו שהרבי צריך לנוח ולא יוכל לצאת מחדרו 
תקופה ארוכה. לא לתפילות, לא להתוועדות ולא לברך את החסידים. הרבי נשאר בחדרו והרופאים טיפלו בו.

עבר יום, והחסידים אומרים תהילים לרפואת הרבי.

עבר עוד יום והחסידים ממשיכים לומר פרקי תהילים לרפואת הרבי.

והרבי עדיין שוכב בחדרו, לא יוצא לתפילות ולהתוועדויות עם החסידים והרופאים ממשיכים לטפל בו.

והחסידים... ממשיכים לומר עוד ועוד פרקי תהילים ולהתפלל לרפואת הרבי, יום ועוד יום ועוד יום...

חודש תשרי חלף והנה כבר סוף חודש מרחשון, המווווון זמן!

'משקה'  גדולה! פעם שלח לחסידים  הזמן מוסר לחסידים שימשיכו להיות בשמחה  הרבי עדיין בחדרו. כל 
להתוועדות, ופעם מסר לחסידים שהוא נהנה מהניגון שהם מנגנים.

החסידים מתגעגעים לראות את זיו פניו הקדושות של הרבי, מתגעגעים לשמוע דברי תורה ממנו.

הרבי עדיין בחדרו והרופאים ממשיכים לטפל בו.

החסידים... ממשיכים לומר תהילים, הולכים לציון הרבי הריי"ץ ואומרים גם שם תהלים ומתפללים לרפואתו. 

עד שהגיע ר"ח כסלו...

והנה, ביום ר"ח כסלו י צ א ה ר ב י מ ח ד ר ו !!!

הרבה חסידים מהרו לראות סוף סוף את הרבי! ברוך רופא חולים! מרוב שמחה פרצו החסידים בניגון שמח! 
והרבי... הרבי מעודד אותם בידו הקדושה! ממש כמו פעם! כמה התגעגעו לזה.

הרבי... הרבי שלנו חזר אלינו!!!

הגננת תוסיף: אתה יודע למפי, היום הרגשנו קצת ממה שהחסידים הרגישו כשהרבי היה בחדרו ולא 

הרגיש טוב. אתה לא הרגשת טוב ובזמן שהרופאים אמרו לך לנוח בחדר היית חסר לנו מאוד כי אתה 

עוזר לנו להאיר את העולם ולקרב את הגאולה.

והרבי גם לא הרגיש טוב והיה צריך לנוח בחדרו. הוא חסר לחסידים מאוד כי הוא עזר להם להאיר את 

העולם במעשים טובים ולקרב את הגאולה. ויותר מזה - הרבי הוא ממש אבא של החסידים, הרבי הוא 

הכל בשבילם, בטח היה להם קשה מאוד...

'כוס של  ולהתוועד אתו, להתייעץ אתו, לקבל ממנו  החסידים רצו לשמוע שיחות מהרבי, להתפלל 

ברכה' ודולר לצדקה ולספר לו כמה מצוות ו'מבצעים' הם עושים כדי לקרב את הגאולה. אבל הם לא 

יכלו כי הרבי היה ספון בחדרו ולא יצא ממנו בשל מחלתו.

אבל ב"ה בר"ח כסלו הרבי כבר הבריא ויצא מחדרו! לכן השמחה הייתה גדולה ולכן החסידים מתוועדים 

עד היום בכל שנה בר"ח כסלו – היום שבו שב הרבי להתראות לפני חסידיו.
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נראה לילדים מספר תמונות של הרבי בסיטואציות שונות: הרבי מחלק דולרים, הרבי מתוועד, הרבי 

מתפלל, הרבי מלמד את הילדים. הילדים יתארו מה הם רואים ויבינו את חסרונו של הרבי בזמן שכל 

אלה לא התרחשו.

ניגוןח

ניגון ר"ח בכסלו שניגנו החסידים כשהרבי יצא מחדרו.

אביזרים ועזרי לימויח

תמונות של הרבי

סמל: מדבקת ר"ח כסלו )בערכת האביזרים לילד(


