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י"ט בכסלו – ראש השנה לחסייות 7

נושא ערכיח שמירת התורה והמצוות בכל מצב
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 יום שחרורו של אדמו"ר הזקן מהמאסר - יום שעניינו הפצת החסידות
בדרכה של חסידות חב"ד

י"ט בכסלו

יציאתו של מייסד  זה מציינים את  ביום  ו'ראש השנה לחסידות'.  'חג הגאולה'  גם  י"ט בכסלו מכונה 

חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי מהמאסר הרוסי בשנת ה'תקנ"ט )1798(.

שחרורו של אדמו"ר הזקן מהמאסר מסמל את התפשטות החסידות ביתר שאת, ונוהגים לציין יום זה 

בשמחה, בהתוועדות ובהוספה בלימוד התורה והחסידות.

ראש השנה לחסייות

ראש השנה לחסידות הוא ביטוי שקבע אדמו"ר הרש"ב ליום שחרורו של כ"ק אדמו"ר הזקן. המאסר 

של אדמו"ר הזקן מוגדר כ'קטרוג' שהיה בשמים על תורת החסידות , מה שגרם למאסרו של אדמו"ר 

היוו  הזקן,  של אדמו"ר  ושחרורו  במשפט  שהיה לחסידים  הניצחון  הצאר הרוסי.  חיילי  ידי  על  הזקן 

אפוא ניצחון מלא לתורת החסידות כולה, לפיכך מוגדר יום שחרורו של אדמו"ר הזקן כ'ראש השנה 

לחסידות'.

חסייות

החסידות היא שיטה בעבודת ה' שייסד הבעל שם טוב והמשכה בתורת החסידות של נשיאי חב"ד, 

רבותינו נשיאינו. עניינה של החסידות הוא הארה חדשה של אלוקות המאירה באור חדש את כל רבדיה 

ועד העניינים השייכים  של התורה )פרד"ס( מן העניינים העמוקים ביותר של חלקי הסוד שבתורה 

לפשטי התורה ולמצוותיה המעשיות.

יהודי קיימת נפש אלוקית  כי בכל  אחד מיסודותיה של תורת החסידות הוא אהבת ישראל וההכרה 

הקב"ה.  עם  המאוחדת 

בשל קשר זה יש לכל יהודי 

לדרגות  להגיע  אפשרות 

עבודת  של  ביותר  הגבוהות 

תורת  מהווה  כן   - כמו  ה'. 

לביאת  הכנה  החסידות 

המשיח  שהרי  המשיח 

הבעל  לשאלת  ענה  עצמו 

שם טוב 'אימתי קאתי מר?' 

מעיינותיך  "לכשיפוצו   -

חוצה".

שחיבר  'התניא'  ספר 

אדמו"ר הזקן נחשב ל'תורה 

שבכתב' של תורת החסידות 

של  החסידות  ספרי  ושאר 

רבותינו נשיאינו הם ה'תורה 

שבעל פה'.

 

חיים חסידיים. ר' זלמן קליינמן
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בירכי החסייות

חג הגאולה מזכיר לנו, כי החסידות היא התגלות של 'פנימיות התורה', חלק נשגב בתורה, כהכנה לביאת 

משיח צדקנו. כשם שבאה שעה שבה נתגלו המשנה והגמרא וספרי הראשונים וקבלת האר"י ז"ל - כך 

הגיע זמן, שבו החל להתנוצץ אורו של משיח, ובו ניתנה לנו האפשרות לטעום ממכמניה של פנימיות 

התורה, שתתגלה במלואה בתורתו של משיח.

היא  עמל.  ולאנשי  חכמים  לתלמידי  עולם,  ולגאוני  עם  לפשוטי  ויהודי,  יהודי  לכל  נועדה  החסידות 

מחיה את הנשמה; מרווה את הדעת בהבנה מעמיקה בגדולת הבורא, ובעומק משמעותן של התורה 

ומצוותיה; מפיחה שמחה והתלהבות בעבודת הבורא; היא החיות הפנימית בחיי היהדות.

כשם שבראש השנה ניתנת החיות לכל השנה, כך בי"ט בכסלו נפתחים במרום אוצרות השפע והברכה 

של פנימיות התורה, וכל אחד ואחד מישראל יכול לשאוב כוחות חדשים ללימוד החסידות ולהליכה 

בדרכיה

ממנהגי היום

נהוג להתוועד ביט בכסלו. על פי הוראת הרבי יש להתוועד ביום זה ג' התוועדויות במעגלים הקרובים   

והרחוקים. מנהג נוסף הוא שיקבל האדם על עצמו החלטות טובות בקשר ללימוד תורה, לקיום מצוות 

ולקניית מידות טובות מכיוון שיום זה מסוגל לקבלת החלטות מעין אלה.

בלימוד    טובה  "לשנה  השנה:  ראש  שבליל  הביטוי  כדוגמת  זה  ליום  חסידים  בפי  השגור  חסידי  ביטוי 

החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו". בביטוי זה משתמש גם הרבי במכתביו לקראת יום זה.

מנהג החסידים לחלק ביט בכסלו את הש"ס.   

דייסה    לאותה  זכר  כוסמין,  דייסת   - "שווארצע קאשע"  לאכול  חב"דיות  קהילות  בכמה  נהוג  זה  ביום 

מפורסמת שאכל אדמו"ר הזקן במאסרו ודרכה העביר מסר לחסידים על מקום הימצאו וביקש לשלוח 

שליח מיוחד לוילנא כדי למנוע את זיוף תשובתו לחוקרים בידי המלשינים ששיחדו את המתורגמן.

בגן יהיה 'שבוע חסידות' מי״ד בכסלו ועד י״ט בסלו. בשבוע זה נכין את הילדים לקראת י״ט כסלו.

תיכתבו  החסידות  ובדרכי  החסידות  בלימוד  טובה  לשנה  שמח!  חסידים: "חג  כמנהג  כולנו,  נתברך 

ותחתמו"!
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מטרות חינוכיות / קוגניטיביות / רגשיות

הילדים ירגישו תחושת 'שמחה של מצווה'.. 1

הילדים יבארו את המושג "חיות" – רצון, שמחה והתלהבות וישייכו מושג זה לתחושה חיובית בעת קיום . 2

מצוות ומעשים טובים.

הילדים יכירו את סיפור המאסר והגאולה של אדמו"ר הזקן.. 3

הילדים יזדהו עם שמירת המצוות של אדמו"ר הזקן בכל מצב.. 4

הילדים יקבלו החלטה טובה של הקפדה על מעשה טוב.. 5

מושגים ודמויות:

אדמו"ר הזקן  

יט בכסלו  

חיות  

שמחה  

ארגון הלמידה:

למידה מקדימה שבועית, ויום חגיגי ובו התוועדות בתאריך עצמו.

הצעות לפעילות בגן
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שיחה ופעילותח חיות ושמחה בעבוית ה' 

המלצות:

החל מהבוקר להשמיע בגן מוסיקה חסידית שמחה.

לערוך שיחה זו בפתיחת שבוע החסידות.

הגננת תציג דמות שעושה דברים מתוך עצבות, עצלות וכבדות. למשל: לוקחת מטאטא ומטאטאה . 1

באיטיות ובחוסר חשק: "הגן התלכלך, טוב צריך לנקות. מה לעשות? אין לי חשק אבל אין ברירה. 

אמרו לי לנקות..."

י-י

שיחה ופעילותח חיות ושמחה בעבוית ה'

המלצות:

החל מהבוקר להשמיע בגן מוסיקה חסידית שמחה.

לערוך שיחה זו בפתיחת שבוע החסידות.

נחזור ונדגיש כי חודש כסלו הוא חודש מיוחד שנקרא גם חודש הגאולה. יש בו הרבה אור – תאריכים 

חסידיים וגם חג החנוכה חל בו.

הגננת תזמין את למפי לשוחח עם הילדים:. 1

למפי: בוקר טוב בוקר אור!

יענו( השמש כמובן. תודה לך ה' שבראת לנו שמש    זורחת לנו בשמיים? )הילדים  מי בבוקר ראה מי 

שתאיר ותחמם את העולם.

לנו צמחים,    ה' שבראת  לך  תודה  יענו(  )הילדים  מן האדמה?  וצומח  עולה  בדרך, מה  ילדים,  ראה  מי 

ופירות מתוקים.

מי השתמש הבוקר במים? למה השתמשתם בהם? תודה לך ה' שבראת לנו מים שנוכל לשתות, להתקלח,   

ליטול ידיים וכו.

מי פגש היום ילדים / ילדות יהודים חמודים וצדיקים? כולנו פגשנו אחד את השני. תודה לך ה' שבראת   

ילדים כל כך מתוקים. אתה בטח שמח שיש לך ילדים כאלה, אני אומר לך, ה', אני מכיר אותם, והם 

יודעים לעשות מעשים טובים. בואו ונראה.

הגננת תזמין בתור מספר ילדים שיעשו מעשים טובים.

הנה X - הוא יודע לתת צדקה ) הילד ישלשל מטבע לקופה(.

הנה Y – יודע לומר ברוך ה'. מה שלומך? )הילד יענה(.

הנה Z – יודע לנשק את המזוזה )הילד ינשק את המזוזה(.

הגננת תשאל: האם ה' שמח עכשיו לראות אותנו מקיימים מצוות?

האם אנחנו שמחים לקיים את המצוות?

ברכה(. . 2 או  צדקה  נתינת  )למשל  בחשק  מצווה  ועשיית  חשק  בלי  מצווה  עשיית  תדגים  הגננת 

הילדים יתבקשו לזהות מתי הגננת עושה זאת בשמחה - על פי שפת גוף, אינטונציה, מימיקה.

ניתן לסיים בשיר ובריקוד: אילו יהודי היה יודע מה זה שבת קודש - היה שמח ורוקד, שמח ורוקד . 3

120 שנה. הגננת תזמין זוגות של ילדים שיבחרו מצווה וירקדו את השיר שוב, למשל: אילו יהודי 

היה יודע מה זו כיפה/ציצית/ברכה/תפילה...היה שמח ורוקד 120 שנה.

י-י
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ניתן לבקש מילד בגן או מהסייעת לעשות את אותה פעולה רק בחשק ובשמחה "הגן מלוכלך, צריך 

לנקות, איזה כיף איך הכל נקי, ב"ה...״ וכו׳

נשאל את הילדים מה ההבדל בין הדמויות. הרי שתיהן עשו אותה פעולה. נגיע לכך שאפשר לעשות 

דברים טובים בעצלות ובחוסר חשק ואפשר לעשות בשמחה וברצון.

באמצעות הדמות של למפי ניתן להעמיק את ההבדל: למפי יספר לילדים שפעם סחב שק של . 2

אבנים כבדות והיה לו קשה ועשה זאת בחוסר חשק, אבל כשקיבל ליום ההולדת סל עם צעצועים 

חדשים ומטוס עם שלט הוא סחב אותו עד הבית ברצון ובשמחה ואפילו בהתלהבות על אף שהיו 

כבדים. למה? כי אלו לא סתם אבנים, אלו דברים טובים ומשמחים, מתנות שקיבלתי.

למפי יסביר שגם בקיום המצוות אנו צריכים לדעת שכל מצווה היא מתנה מהקב"ה. כשאני עושה 

מצווה אני ממש מחבק את ה' באותו רגע, ולכן היא ממש מתנה וצריך לעשות מצוות בשמחה, ברצון 

ובהתלהבות. השתמשי בלשון החסידות במילה: ַחיּות.

הגננת תזמין בכל פעם ילד אחר ותלחש על אוזנו מצווה או מעשה טוב שעושים בגן במהלך היום. . 3

הילד יקיים את המצווה בהצגה או בפנטומימה באופן של ַחיּות = רצון והתלהבות. הילדים יצטרכו 

לזהות באיזו מצווה מדובר. 

רעיונות למצוות: אמירת מודה אני, תפילה, סידור הגן, ברכה על מאכל, נטילת ידיים, ויתור לחבר/ה 

)הגננת יכולה להציג חבר שמבקש להשתתף במשחק והילד יצטרך לשתף בשמחה(.

נסכם: . 4

 יש הבדל גדול בין לעשות משהו בעייפות, עצבות, כבדות לבין עשיית דבר ברצון, בשמחה ובהתלהבות. 

החסידות מלמדת אותנו לעשות את מצוות ה' בחיות = בשמחה, ברצון ובהתלהבות כי הקב"ה ציווה 

לעשות את המצווה, ומי שמקיים מצווה כאילו מחבק את ה' ממש! המצוות הן מתנה יקרה ונשתדל 

לקיים אותן בשמחה ובחיות.

במהלך היום בגן נדגיש את קיום המצוות מתוך שמחה. למשל בברכת המזון נעודד את הילדים . 5

לברך בשמחה כיוון שהברכה היא ממש חיבוק עם המלך - הקב"ה. נוכל להשתמש במילה ׳חיות׳ 

במהלך היום בגן כדי להטמיע את הדברים: ראיתי שהתפללת בחיות, שברכת בחיות, וכו'. המונח 

משבחת  או  מתארת  היא  כאשר  הגננת  בפי  הן  בגן  הלשון  לשגרת  ליהפך  יכול  'חיות'  החסידי 

בתחומים מסוימים והן בפי הילדים עצמם.

ניגונים: פדה בשלום בנפשי )מצורף בדיסק שמע(

בשעה שקרא אדמו"ר הזקן פסוקים אלה בתהילים באו להודיע לו על שחרורו. על מילים אלו הלחינו 

החסידים את הניגון.

תחילת הניגון בתנועה רגועה בשירת הודיה לקדוש ברוך על הנס, כשלבסוף במילים "ואני אבטח בך" 

עולה השיר לתנועה של שמחה גדולה עד לריקוד ממש.
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המילים מהמקורות:

ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב - ִלי: ִּכי ְבַרִּבים, ָהיּו ִעָּמִדי

 ִיְׁשַמע ֵא - ל, ְוַיֲעֵנם ְוֹיֵׁשב ֶקֶדם, ֶסָלה:

ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו; ְוֹלא ָיְראּו ֱאלֹוִהים

 ָׁשַלח ָיָדיו, ִּבְׁשֹלָמיו; ִחֵּלל ְּבִריתֹו

 ָחְלקּו, ַמְחָמֹאת ִּפיו ּוְקָרב - ִלּבֹו:

ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן; ְוֵהָּמה ְפִתחֹות

 ַהְׁשֵלְך ַעל - ה', ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך:

ֹלא - ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט ַלַּצִּדיק

 ְוַאָּתה ֱאֹלוִהים, ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת

ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה, ֹלא - ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם;

ַוֲאִני ֶאְבַטח - ָּבְך. ]תהילים נה, יט - כד[

זמריר ג'ינגל מלווה לשבוע החסידות: )מצורף בדיסק שמע וכהקלטה באתר הרשת(

י-ט ב-כ-ס-ל-ו

ראש השנה לחסידות

ואנחנו באחדות

נקיים מצוות ה'

ב ה ת ל ה ב ו ת

נביא הגאולה

ונצא מהגלות!

סיפור בהמחשה ויצירהח 

צעירים - סיפור המאסר והגאולה דגם א

בוגרים - סיפור המאסר והגאולה דגם ב

כהכנה לי״ט בכסלו, נקדיש את הימים המקדימים לו ל"שבוע החסידות". בשבוע זה נקרא עם הילדים 

את סיפור המאסר והגאולה של אדמו"ר הזקן )מצורף כנספח(. בכל יום ישמעו הילדים קטע מהסיפור, 

ולאחר מכן ישוחחו עליו, וִיְצרּו בספרון המלווה את היצירה המתאימה.

בכל יום אפשר לחזור על הסיפור מתחילתו ולהוסיף את הקטע החדש. בסיום שבוע החסידות יקבלו 

הילדים לביתם את תקציר סיפור המאסר והגאולה שהם עצמם היו שותפים ליצירתו.

בי״ט בכסלו, כאשר נערוך בגן יום התוועדות חגיגי במיוחד ידעו הילדים כי אנו חוגגים את שחרורו של 

אדמו"ר הזקן מהמאסר, ויתחזקו במסר של קיום המצוות בכל תנאי ומצב.

סיפור המאסר והגאולה מחולק לחמש יחידות תוכן. מומלץ להקריא לילדים בכל יום חלק אחד של 

הסיפור ובימים הבאים לחזור להזכיר את מה שכבר שמעו ולהוסיף את החלק החדש.
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לאחר כל חלק בסיפור מוצעות שאלות ופעילויות המדגישות את המסר הערכי.

ספרון יצירתי: לילדים, הפקנו ספרון מלווה ובו תקציר סיפור המאסר. בעקבות כל פרק ששמעו בסיפור, 

הילדים ִיְצרּו בעמוד המתאים יצירה )גזירה / צביעה / הדבקה וכדומה(. ביט בכסלו יקחו הילדים עמם 

הביתה את הספרונים שָיְצרּו במהלך השבוע.

החסידות,  שבוע  לקראת  טובה  החלטה  על  אישי  באופן  ילד  כל  עם  הגננת  תעבוד  השבוע  במהלך 

וכתיבתה בספרון האישי שלו )רצוי החלטה שקשורה למסר החסידי של השבוע - שמירה על קיום 

המצוות בכל מצב(.

חלק א

תקציר: אדמו"ר הזקן שלח צדקה ליהודים שחיו בארץ ישראל. אנשי השלטון הרוסי האשימו אותו 

להקראה  המלא  )הסיפור  שחורה  בכרכרה  המאסר  בית  אל  אותו  ולקחו  במלכות,  מורד  הוא  כאילו 

לילדים נמצא בנספחים(.

נקודות להבנה ולדיון:

האם באמת אדמו"ר הזקן מרד בשלטון הרוסי?  

במה היה עסוק אדמו"ר הזקן כל היום?  

תארו לעצמכם - כיצד הרגישו החסידים כשאסרו את אדמו"ר הזקן?  

מדוע הרבי לא פחד ולא חשש?  

בספרון היצירתיח

דגם א: איור כרכרה ריקה והילדים ימלאו בקרפ שחור מגולגל או בכל חומר שחור אחר )גואש וכד'(

אפשר להציע גם עשב ועלים להדבקה על האדמה.

דגם ב: קו סקיצה של שקיק מטבעות ריק. הילדים יניחו מתחת לדף מטבעות כסף , יצבעו מעל ואז ֵיָרֶאה 
התבליט, או יגזרו וידביקו עיגולי זהב.

חלק בח נס בערב שבת

תקציר: ביום שישי, ביקש אדמו"ר הזקן מהשוטרים לעצור את הכרכרה לכבוד שבת אך הם לא הסכימו 

ואז קרה נס - הגלגל נשבר והסוס נפל ומת. כולם הבינו שמאת ה' היתה זאת. העגלון עצר את הכרכרה 

בצד הדרך למשך השבת.

נקודות להבנה ולדיון:

מדוע ביקש הרבי מהשוטרים לעצור את הכרכרה לפני שבת?  

מי עזר לרבי לשמור את השבת?  

גם לנו קורה לפעמים שקשה לנו לעשות מצווה מסוימת, ובכל זאת אנחנו משתדלים לקיים אותה.  

למשל: הגיעה שבת, ואני רוצה להמשיך לצייר בטושים שלי. אבל אסור לצייר בשבת. מה אני צריכה 

לעשות?

דעו ילדים, שכמו שה' עזר לרבי לשמור את השבת, כך גם כל אחד מאיתנו שרוצה לקיים מצווה על אף 

הקושי, הקב"ה עוזר לו.

הגננת תבקש מהילדים במהלך היום להקפיד על מצוות שיקיימו ובמפגש לנתח איך היה וכו׳.
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ביט בכסלו אפשר לפתוח 'מרכז הלכה' קטן בגן שבו כותבים שאלות ומוצאים להן מענה, ובכל פעם 

להוסיף שאלות הלכתיות ודילמות שעולות.

בספרון היצירתיח

דגם א: גזירה והדבקת כרכרה. לגלגל ש"נפל" להדביק פקק של בקבוק מעוטר כגלגל.

דגם ב: קו סקיצה של כרכרה שחורה. הילדים יגזרו מדף הגזירה וידביקו גלגלים וסוס ותמונת אדמו"ר הזקן 
בחלון הכרכרה.

חלק גח קייוש לבנה בסירה

תקציר: לילה אחד, הובילו את הרבי בסירה אל החקירה. הרבי ביקש מהחייל שליווה אותו לעצור את 

הסירה כדי לקדש את הלבנה. החייל לא הסכים והמשיך בהפלגה. והנה פלא! הסירה עצרה מעצמה 

כדי שהרבי יברך ברכת הלבנה.

נקודות להבנה ולדיון:

איזו מצווה קיים הרבי?  

הגננת תבקש מהילדים לספר על מצוות קידוש לבנה או חוויה הקשורה לכך שנתקלו בה בבית כנסת   

או במשפחה.

בספרון היצירתיח

דגם א: מצורפת מדבקה בצורה סירה. ניתן להוסיף מיחוי בפלסטלינה כחולה לים ולצייר ירח למעלה.

דגם ב: גזירת והדבקת חלקי פאזל המתארים את הסירה וירח )של הצייר יחיאל אופנר(. ניתן להוסיף כיתוב: 
שבת קודש.

חלק יח סוי באבטיח

תקציר: שר אחד רצה לעזור לרבי. ביקש ממנו הרבי להודיע לבני משפחתו שהוא בחיים. אדמו"ר הזקן 

כתב פתק: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" והשר החביא את הפתק בתוך האבטיח וזרק את האבטיח 

ליד בן משפחתו של הרבי.

בספרון היצירתיח

דגם א: הדבקת אבטיח. הכנת פתק מקופל ועליו שמע ישראל כך שההורים יוכלו לפתוח ולקרוא.

דגם ב: הדבקת הפתק עם המילים 'שמע ישראל' על האבטיח וכיסוי הפתק על ידי הצמדת שני חצאי אבטיח 
באמצעות סיכה מתפצלת.

אוכל כשר

תקציר: בבית המאסר הקפיד הרבי לאכול רק אוכל כשר. מהמאכלים של בית המאסר הרבי לא אכל, 

רק פירות וירקות. הוא ביקש מהשר ללכת לבית של יהודי שגר בעיר ולהביא לו משם דייסה.

נקודות להבנה ודיון:

הגננת תדגיש את חשיבות שמירת הכשרות בכל מצב ותנאי, שכן אוכל כשר מזין את נשמתו הקדושה   

של היהודי.

ולסמן    האריזות  שעל  הכשרות  סימון  את  למצוא  מהילדים  ולבקש  לגן  מוצרים  מספר  להביא  אפשר 

בטוש.

אפשר לצלם דגם של סמלי הכשרים שונים.  

אפשר לספר לילדים דילמות עכשוויות והם יספרו כיצד יש לנהוג ברוח הסיפור. למשל: מצאתי ברחוב   

פרי שאינני יודע אם הוא כשר; אכלתי בשר וסבתא הביאה גלידה חלבית; וכדומה.
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בספרון היצירתי:

דגם א: הדבקת תמונות ירקות ופרות וצביעת סיר הדיסה.

דגם ב: הילד יסמן V רק לצד המאכלים שאכל אדמו"ר הזקן במאסר ויצבע רק את המאכלים הכשרים.

חלק הח השחרור וחג הגאולה

תקציר: אדמו"ר הזקן ישב במאסר חמישים ושלשה ימים. ביום יט בכסלו, בדיוק כשקרא הרבי את 

הפסוק מתהילים "פדה בשלום נפשי" הודיעו לרבי כי הוא משתחרר.

הרבי יצא מהמאסר והמשיך להפיץ תורה וחסידות. הוא לימד כיצד לעבוד את ה' מתוך שמחה, והורה 

לחסידים שעליהם ללמוד תורה ולקיים מצוות בכל מצב.

מאז, נקבע יום זה, י״ט בכסלו, ליום של שמחה, התוועדות והחלטות טובות.

נקודות להבנה דיון:

מה יוכל לעשות הרבי לאחרי שישתחרר )שלא יכול היה לעשות במאסר(?  

איך הרגישו החסידים לאחר שהרבי השתחרר?  

לו הייתם אז, והייתם פוגשים באדמו"ר הזקן מה הייתם אומרים לו? )אפשר להמחיש ע"י שני ילדים   

שישחקו רבי וחסיד(

אפשר לערוך עם הילדים ריקוד שמחה חסידי  

בספרון המלווה: צביעת התוועדות חסידית + כתיבת החלטה טובה אישית יחד עם הגננת.

ספרון בוגרים: מה למדתי מאדמו"ר הזקן?

החלטה טובה:

יוזמות

הכנת מוצגים מסיפור המאסר והגאולה וקיום תערוכה.

התוועיות

י״ט בכסלו מכונה ׳חג הגאולה׳ ו׳ראש השנה לחסידות׳,

ביום זה תורגש בגן אוירה חגיגית במיוחד. הילדים יבואו בלבוש חגיגי, בגן תהיה פרושה מפה לבנה, 

תיערך ארוחה חגיגית ובסופה התוועדות.

נקבל כל ילד לגן בברכת ׳לשנה טובה תכתב ותחתם בדרכי החסידות׳!

חשוב שהילדים יצאו מיום זה בתחושה פשוטה של שמחה )שמחה של מצווה( והתרוממות הרוח.

מרכיבי ההתוועדות:

מיץ ענבים - לחיים.  

כיבוד או ארוחה חגיגית.  

סיפור קצר נוסף מחיי אדמו"ר הזקן.  

לחלק    אפשר  ליחידה(  כנספח  מובאות  אפשריות  )שאלות  בגן  השבוע  שנלמדו  הסיפורים  על  חידון 

פרסים למשיבים נכונה.

נשיר יחד ניגונים המוכרים לילדים וניגון 'פדה בשלום' שנלמד במהלך השבוע.  

אפשר לפצוח בריקוד חסידי.  

כל ילד יקבל כמתנה הביתה את הספרון שיצר ובו סיכום סיפור המאסר.  
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אביזרים

עזרים מופקים

דיסק מתנה לכל ילד. ניגונים לגילאי 4-3, סיפורים וניגונים לגילאי 5-6

ספרון סיפור המאסר והגאולה ליצירה בשבוע החסידות.

נספחים

סיפור המאסר והגאולה להקראה.

חידון מסכם
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נספחים יי

ַהַּמֲאָסר ְוַהְּגֻאָּלה
ִסּפּורֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן

א.

ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן, ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ָהָיה ַצִּדיק ָּגדֹול. ָּכל ַהּיֹום ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוַבֲעבֹוַדת 

ַהֵּׁשם. הּוא ִהְתַּפֵּלל ַּבֲאִריכּות, ִלֵּמד ֶאת ַהֲחִסיִדים ֵּכיַצד ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם, ָּכַתב ְסָפִרים ְקדֹוִׁשים, 

ְוָהָיה ָעסּוק ְּבִקּיּום ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ַחי ְּבֶאֶרץ רּוְסָיה, ְוהּוא ָׁשַלח ְצָדָקה ָלֲאָנִׁשים ֶׁשָּגרּו ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש – ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ִמיֶׁשהּו, ִסֵּפר ְלַאְנֵׁשי ַהִּׁשְלטֹון ָהרּוִסי ֶׁשֶקר, ְּכִאּלּו ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ִמְתַנֵּגד ָלרּוִסים, ְורֹוֶצה ְלִהָּלֵחם 

ָּבֶהם. 

ַּכּמּוָבן, ֶׁשֶּזה ֹלא ָהָיה ָנכֹון. ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ָהָיה ָעסּוק ַרק ְּבתֹוָרה ּוְבִמְצוֹות.

ֲאָבל ַאְנֵׁשי ַהִּׁשְלטֹון ָהרּוִסי ָהיּו ְרִגיִלים ְלַהֲעִניׁש ֳעָנִׁשים ֲחמּוִרים ְמאֹוד ָּכל ִמי ֶׁשָּפַעל ֶנְגָּדם, ְוֵהם 

ֶהְחִליטּו ֶלֱאֹסר ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.

ְוָיְצאּו ִמֶּמָּנה  יֹום ֶאָחד, ָעְצָרה ְּבֶפַתח ֵּביתֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ֶמְרָּכָבה ְׁשֹחָרה ְרתּוָמה ְלסּוִסים 

ׁשֹוְטִרים ֲחמּוִׁשים ְּבֶנֶׁשק. ַהּׁשֹוְטִרים ִנְּגׁשּו ֶאל ַהֶּדֶלת ְוָדְפקּו ְּבָחְזָקה.

"ִּפְתחּו! ָּבאנּו ָלַקַחת ֶאת ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן!".

ַהּׁשֹוְטִרים ָּפְרצּו ֶאל ַהַּבִית.

ֵהם ָמְצאּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן יֹוֵׁשב ַּבֶחֶדר ּוִמְתַּפֵּלל.

ֶאת  ְיַסֵּים  ַהָּזֵקן  ֶׁשַאְדמֹו"ר  "ַעד  ָאְמרּו,  ַהָּסמּוְך",  ַּבֶחֶדר  ְנַחֶּכה  "ֲאַנְחנּו  לֹו.  ְלַהְפִריַע  ָרצּו  ֹלא  ֵהם 

ַהְּתִפָּלה".

ֵּביְנַתִים ִסֵּים ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ֶאת ַהְּתִפָּלה ּוָבַרח ֵמַהֶּדֶלת ָהֲאחֹוִרית.

ִנְכְנסּו ַהּׁשֹוְטִרים ֶאל ַהֶחֶדר ְוֹלא ָמְצאּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן. ְמהּוָמה ָּפְרָצה ָּבִעיר. ַהּׁשֹוְטִרים ִחְּפׂשּו 

ַהָּזֵקן,  ַאְדמֹו"ר  ִנְמָצא  ֵאיֹפה  ָלנּו  ְּתַגּלּו  ֹלא  "ִאם  ְלֻכָּלם:  ְוהֹוִדיעּו  ָמקֹום  ְּבָכל  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ֶאת 

ַנְחִריב ֶאת ָּכל ָהִעיר!".

ַּכָּמה ֵמַאְנֵׁשי ָהִעיר ָהְלכּו ַלָּמקֹום ּבֹו ִהְסַּתֵּתר ָהַרִּבי. ֵהם ִסְּפרּו לֹו ִּכי ַהּׁשֹוְטִרים ְמַחְּפִׂשים אֹותֹו. 

ָאַמר ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: "ִהְסַּתַּתְרִּתי ַמְסִּפיק, ָּכֵעת ִנַּתן ְלַגּלֹות ֵהיָכן ֲאִני ִנְמָצא".

ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת, ִהִּגיָעה ַהִּכְרָּכָרה ַהְּׁשֹחָרה ֶאל ְמקֹום ַהִּמְסּתֹור.

ַהּׁשֹוְטִרים ָקְׁשרּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ְּבַׁשְרְׁשָראֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ְוָלְקחּו אֹותֹו ֶאל ַהַּמֲאָסר.

ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ֹלא ָחַׁשׁש ְוֹלא ָּפַחד – הּוא ָיַדע: ַהֵּׁשם ִנְמָצא ִאִּתי ְּבָכל ָמקֹום.

ב.

ֵּבית ַהַּמֲאָסר ֵאָליו ָנְסָעה ַהִּכְרָּכָרה ַהְּׁשֹחָרה ָהָיה ָרחֹוק. ָהָיה ֶזה יֹום ִׁשִּׁשי, ְוַהִּכְרָּכָרה ּוָבּה ַאְדמֹו"ר 

ַהָּזֵקן ָנְסָעה ְוָנְסָעה...
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ַּכָּמה ָׁשעֹות ִלְפֵני ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת, ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ָּפָנה ֶאל ַהּׁשֹוֵטר ֶׁשָּיַׁשב ְלִצּדֹו ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו: "ָאָּנא, 

ֲעֹצר ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ַהִּכְרָּכָרה, ֵאיֶנִּני מּוָכן ִלְנֹסַע ְּבַׁשָּבת!".

ִלְנֹסַע ּוָמַתי  ִלי ָמַתי  ַיִּגיד  ְלַעְצמֹו: ַאף ָאִסיר ֹלא  ַלַּבָּקָׁשה, הּוא ָחַׁשב  ִּבְכָלל ֹלא ִהְקִׁשיב  ַהּׁשֹוֵטר 

ַלֲעֹצר. הּוא ִהְמִׁשיְך ַּבְּנִסיָעה. ְלֶפַתע ָחְרָקה ָהֲעָגָלה, ִהיא ָנְטָתה ְמַעט ַהִּצָּדה ְוקֹול ֶנֶפץ ִנְׁשַמע. 

ַּגְלַּגל ֶאָחד ִמַּגְלַגֵּלי ַהִּכְרָּכָרה ִנְׁשַּבר ְוָהֲעָגָלה ָעְצָרה. ִהיא ֹלא ָיְכָלה ְלַהְמִׁשיְך ַּבְּנִסיָעה.

ֵאיֶזה ֵנס! ַהֵּׁשם ָעַזר ְלַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ֶׁשֹּלא ִלְנֹסַע ְּבַׁשָּבת.

ַהַּגְלַּגל.  ֶאת  ִמָּיד  ְוִתְּקנּו  ֵמַהִּכְרָּכָרה  ָיְצאּו  ַהּסּוִסים  ִעם  ַהִּכְרָּכָרה  ֶאת  ֶׁשִהִּסיַע  ְוָהֶעְגלֹון  ַהּׁשֹוֵטר 

ַּכֲעֹבר ְזַמן ָמה ֵהם ִהְצִליחּו ְלַתֵּקן ֶאת ָהֲעָגָלה ְוִהְמִׁשיכּו ַּבְּנִסיָעה.

ַהִּכְרָּכָרה ִהְמִׁשיָכה ְלִהְתַקֵּדם, ַרק ַּכָּמה ְרָגִעים, ּוִפְתאֹום – ָנַפל ַהּסּוס ּוֵמת! ׁשּוב ָעְצָרה ַהִּכְרָּכָרה 

ְוֹלא ָיְכָלה ְלִהְתַקֵּדם.

ֵאיֶזה ֵנס! ַהֵּׁשם ָעַזר ְלַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ֶׁשֹּלא ִלְנֹסַע ְּבַׁשָּבת.

ַהּׁשֹוֵטר ְוָהֶעְגלֹון ִנְבֲהלּו ְמאֹוד, ֵהם ֵהִבינּו ֶׁשַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן הּוא ֹלא ִאיׁש ָרִגיל, הּוא ִאיׁש ָקדֹוׁש, 

ְוַהֵּׁשם עֹוֵזר לֹו ֶׁשֹּלא ִלְנֹסַע ְּבַׁשָּבת. ֵהם ֵהִזיזּו ֶאת ָהֲעָגָלה ְלַצד ַהֶּדֶרְך ְוִנְׁשֲארּו ְּבַצד ַהֶּדֶרְך, ַּבָּׂשֶדה, 

ָּכל ַהַּׁשָּבת.

ִהְמִׁשיָכה  ַהְּׁשֹחָרה  ְוַהִּכְרָּכָרה  ָחָדׁש  סּוס  ַהְּסמּוָכה  ֵמָהִעיר  ָהֶעְגלֹון  ֵהִביא  ַׁשָּבת,  ְּבמֹוָצֵאי  ַרק 

ְּבַדְרָּכּה...

ג. 

ַהִּכְרָּכָרה ָנְסָעה ְוָנְסָעה ַעד ֶׁשִהִּגיָעה ְלָנָהר ָּגדֹול. ֵּבית ַהַּמֲאָסר ָהָיה ָּבנּוי ְּבֶאְמַצע ַהָּנָהר ּוִמי ֶׁשָרָצה 

ְלַהִּגיַע ְלֵבית ַהַּמֲאָסר ָהָיה ָצִריְך ְלַהְפִליג ְּבִסיָרה ְקַטָּנה.

ַהָּזֵקן  ְלַאְדמֹו"ר  ִחָּכה  ַּבִּסיָרה  ַהְּקַטָּנה.  ַלִּסיָרה  ֵמַהִּכְרָּכָרה  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֶהֱעִבירּו  ַהּׁשֹוְטִרים 

ׁשֹוֵמר ֶׁשִּלָּוה אֹותֹו ַעד ְלֵבית ַהַּמֲאָסר.

יֹום ֶאָחד, ָלְקחּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ַלֲחִקיָרה ְּבֵבית ֶּכֶלא ַאֵחר. ַחָּיל ָלַקח ֶאת ָהַרִּבי ִמֵּבית ַהַּמֲאָסר 

ַּבִּסיָרה ַהְּקַטָּנה ְוֵהִׁשיט אֹותֹו ַּבָּנָהר. ָהַרִּבי ָרָצה ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה. ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה זֹו ְּבָרָכה ֶׁשָּבה 

ֶאת  ְמָבְרִכים  ַּכֲאֶׁשר  ַּבַּלְיָלה.  ָלנּו  ֶׁשֵּמִאיר  )ַהְּלָבָנה(  ַהָּיֵרַח  ֶאת  ָלנּו  ֶׁשָּנַתן  ְלַהֵּׁשם  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו 

ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהָּיֵרַח. ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ִּבֵּקׁש ֵמַהַחָּיל ֶׁשָּׁשַמר ָעָליו: "ָאָּנא! ֲעֹצר 

ֶאת ַהִּסיָרה! ֲאִני רֹוֶצה ְלָבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה. ִאם ֹלא ַּתֲעֹצר ֶאת ַהִּסיָרה" – ָאַמר ָהַרִּבי – "ֲאִני 

ֶאֱעֹצר אֹוָתּה ְּבַעְצִמי!".

ֲאָבל ַהַחָּיל ֹלא ִהְסִּכים. "ָמה ִּפְתאֹום? ֲאַנְחנּו ָׁשִטים ֶאל ַהֲחִקיָרה, ְוֵאיִני ַמְסִּכים ַלֲעֹצר ְּכֵדי ֶׁשְּתָבֵרְך 

ֵנס   -  -  - ֲאָבל  ָהְלָאה,  ַהִּסיָרה  ֶאת  ִלְדֹחף  ְוָרָצה  ַלַּמִים  ַהָּמׁשֹוט  ֶאת  ָּדַחף  ַהַחָּיל  ַהְּלָבָנה".  ִּבְרַּכת 

ַהָּזֵקן הּוא  ֶׁשַאְדמֹו"ר  ֵהִבין  נֹוָרא, הּוא  ִנְבַהל  ַהַחָּיל  ִמְּמקֹוָמּה!  ָלזּוז  ִהְצִליָחה  ַהִּסיָרה ֹלא  ָוֶפֶלא! 

ַהַחָּיל  ָּפָנה ֶאל  ַהָּזֵקן  ְלַבָּקָׁשתֹו. ַאְדמֹו"ר  ְלִהָּׁשַמע  ְוָצִריְך  ַהִּסיָרה,  ַלֲעֹצר ֶאת  ִאיׁש ָקדֹוׁש, ֶׁשָּיכֹול 

ְוָאַמר לֹו: "ַעְכָׁשו ַאָּתה ַמְסִּכים ַלֲעֹצר ֶאת ַהִּסיָרה ְּכֶׁשֲאִני ְמַבֵּקׁש?".

"ְּבַוַּדאי", ָעָנה ַהַחָּיל, "ֲאִני ֶאֱעֹצר ֶאת ַהִּסיָרה ְוֶאֵּתן ְלָך ְלָבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה. ַאָּתה ִאיׁש ַצִּדיק, 

ַוֲאִני ַרק ַחָּיל ָּפׁשּוט. ֶאֱעֶׂשה ָּכל ָמה ֶׁשֹּתאַמר, ְוַגם – ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשְּתָבֵרְך אֹוִתי".
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ָהַרִּבי ֵּבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה, ְוַגם ָנַתן ְּבָרָכה ַלַחָּיל ָהרּוִסי, ְוַהִּסיָרה ִהְמִׁשיָכה ְּבַדְרָּכּה.

ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּים  ִהְקִּפיד  הּוא  ַּבִּסיָרה,  ְוַגם  ַּבַּמֲאָסר  ַּגם  ִמְצָוה,  ַאף  ַעל  ִוֵּתר  ֹלא  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ָּכְך 

ַהִּמְצוֹות ּוְלָבֵרְך ֶאת ָּכל ַהְּבָרכֹות.

 

י.

ְּבֵבית ַהַּמֲאָסר ָהיּו ַחָּיִלים, ׁשֹוְטִרים, חֹוְקִרים ְוָׂשִרים. ָּכל ֵאֶּלה ִהְתַּפֲעלּו ְמאֹוד ֵמָחְכָמתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. 

ֵהם ִהְרִּגיׁשּו ֶׁשהּוא ִאיׁש ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ְוָיְדעּו ֶׁשַהֵּׁשם עֹוֵזר לֹו.

ַׂשר ֶאָחד ָרָצה ַלֲעֹזר ְלַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן. הּוא ָאַמר לֹו: "ַרִּבי, ָמה אּוַכל ַלֲעֹזר ְלָך? ַּתִּגיד ִלי ָמה ַלֲעׂשֹות!".

ָאַמר ָהַרִּבי ַלַּׂשר: "ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשַהֲחִסיִדים ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי ֵיְדעּו ֶׁשֲאִני ַּבַחִּיים, ְוֶׁשֹּלא ָקָרה ִלי ָחִליָלה 

ַמֶּׁשהּו ַרע. ָהַרִּבי ָּכַתב ֶּפֶתק, ִקֵּפל אֹותֹו ְוָנַתן ַלַּׂשר. "ֵלְך ָלְרחֹוב", ָאַמר ָהַרִּבי ַלַּׂשר, "ָׁשם ִּתְפֹּגׁש ָאָדם 

ִּבְלבּוׁש ֲחִסיִדי. ֶהָחִסיד ַהֶּזה הּוא ֶּבן ִמְׁשַּפְחִּתי. ֲאִני סֹוֵמְך ָעֶליָך ֶׁשִּתֵּתן לֹו ֶאת ַהֶּפֶתק ֶׁשָּכַתְבִּתי".

ַעד  ַהַּׂשר  ַאֲחֵרי  ֶהָחִסיד  ָהַלְך  ַאֲחָריו.  ֶׁשֵּיֵלְך  ֶלָחִסיד  ַהַּׂשר  ָרַמז  ֶּבָחִסיד.  ּוָפַגׁש  ָלְרחֹוב  ַהַּׂשר  ָיָצא 

ָרָאה  ִּפְתאֹום,  ַהַחּלֹון.  ְלַיד  ְוִחָּכה  ַּבחּוץ  ָעַמד  ְוֶהָחִסיד  ַהַּבִית  ֶאל  ַהַּׂשר  ִנְכַנס  ַהַּׂשר.  ֶׁשל  ְלֵביתֹו 

ֶהָחִסיד ֲאַבִּטיַח נֹוֵפל ַהחּוָצה ֵמַהַחּלֹון. הּוא ֵהִבין ִּכי ְּבַוַּדאי ַהַּׂשר ָזַרק ֶאת ָהֲאַבִּטיַח ִּבְׁשִבילֹו. ָלַקח 

ֶהָחִסיד ֶאת ָהֲאַבִּטיַח ּוָמָצא ְּבתֹוכֹו ֶּפֶתק ֶׁשָּכַתב ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן. ַּבֶּפֶתק ָהָיה ָּכתּוב: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, 

ֵמָהַרִּבי  ִקַּבְלנּו ֶּפֶתק  ִהֵּנה!  ַחי,  "ָהַרִּבי  ְּבִׂשְמָחה!  ִלְרֹקד  ֵהֵחל  ֶהָחִסיד  ַהֵּׁשם ֱאֹלֵקינּו, ַהֵּׁשם ֶאָחד". 

ְּבתֹוְך ָהֲאַבִּטיַח"...

ֲאָבל, ַהֲחִסיִדים ֹלא ָיְדעּו ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן ֵאיֹפה ִנְמָצא ָהַרִּבי. ְלָאן ָלְקחּו אֹותֹו?

ּוֵביְנַתִים, ְּבֵבית ַהַּמֲאָסר –

ְמַחְּלִקים ֲארּוַחת ֹּבֶקר – ְוָהַרִּבי ֹלא אֹוֵכל. ְמַחְּלִקים ֲארּוַחת ָצֳהַרִים – ְוָהַרִּבי ֹלא אֹוֵכל. ְמַחְּלִקים 

ֲארּוַחת ֶעֶרב – ְוׁשּוב, ָהַרִּבי ֹלא אֹוֵכל. ָּכְך, ָעַבר יֹום ְועֹוד יֹום, ְוָהַרִּבי ֹלא אֹוֵכל ְמאּוָמה. ֹלא ָּבָׂשר 

ָרֵעב  ְּבַוַּדאי הּוא  ָהַרִּבי ֹלא אֹוֵכל?  ַמּדּוַע   – ַהּׁשֹוְמִרים  ִהְתַּפְּלאּו  ָמָרק.  ְוֹלא  ַּדְיָסה  ֹלא  ָחָלב,  ְוֹלא 

ְמאֹוד. 

ַהּׁשֹוְמִרים ִנּסּו ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ֶלֱאֹכל. ֵהם ָצֲעקּו ָעָליו ֶׁשֹּיאַכל, ֲאָבל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן סֹוֵגר 

ֶאת ִּפיו ְּבָחְזָקה, ְוֹלא מּוָכן ֶלֱאֹכל ׁשּום ָּדָבר. 

ִּפְתאֹום, ִהִּגיַע ַהַּׂשר ֶׁשִּכֵּבד ֶאת ָהַרִּבי. "ָמה קֹוֶרה ָּכאן?", הּוא ָׁשַאל ֶאת ַהּׁשֹוְמִרים, "ַמּדּוַע ַאֶּתם 

ָהַרִּבי:  ֶאת  ַהַּׂשר  ָׁשַאל  ֶלֱאֹכל.  ַמְסִּכים  ֹלא  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ִּכי  ַלַּׂשר  ַהּׁשֹוְמִרים  ִסְּפרּו  צֹוֲעִקים?". 

"ַמּדּוַע ַאָּתה ֹלא אֹוֵכל?".

ָעָנה לֹו ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן: "ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ָּכתּוב ִּכי ְיהּוִדי ָצִריְך ֶלֱאֹכל ַרק ֹאֶכל ָּכֵׁשר. ַהַּמֲאָכִלים 

ְּבֵבית ַהַּמֲאָסר ֵאיָנם ְּכֵׁשִרים ְוָלֵכן ֵאיִני אֹוֵכל ׁשּום ָּדָבר! ֲאִני ַמֲעִדיף ִלְרֹעב, ַאְך ֹלא ַאְסִּכים ְּבׁשּום 

ָּפִנים ֹאֶפן ֶלֱאֹכל ֹאֶכל ֹלא ָּכֵׁשר".

ְוָאִביא  ְוִהִּציַע: "אּוַלי ֲאִני ֵאֵלְך ְלַבִית ֶׁשל ְיהּוִדים  ָלַרִּבי ֹאֶכל ָּכֵׁשר  ִהְצַטֵער ַהַּׂשר ִלְׁשֹמַע, ִּכי ֵאין 

ָלַרִּבי ֹאֶכל ָּכֵׁשר? ַהִאם ָאז ַּתְסִּכים ֶלֱאֹכל?".

ֶלֱאֹכל ֶאת  ִיַּגע ַּבִּסיר, ָאז אּוַכל  ְוַאף ֶאָחד ֹלא  ַּדְיָסה ִמַּבִית ֶׁשל ְיהּוִדי,  ִלי  ָהַרִּבי: "ִאם ָּתִביא  ָעָנה 

ַהַּדְיָסה".
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ְּבאֹוָתּה ִעיר ָּגר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי ָעִׁשיר ּוְמֻפְרָסם. ָקְראּו לֹו ר' ָמְרְּדַכי. 

ָהַלְך ַהַּׂשר ִּבְזִריזּות ְלֵביתֹו ֶׁשל ר' ָמְרְּדַכי ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשָּיִכין ִסיר ִעם ַּדְיָסה. ר' ָמְרְּדַכי ָהָיה ַסְקָרן 

ְמאֹוד – ַמּדּוַע ַהַּׂשר ְמַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ַּבָּקָׁשה ָּכל ָּכְך מּוָזָרה? ִּבְׁשִביל ִמי ַהַּדְיָסה?

ר' ָמְרְּדַכי ָלַקח ֶּפֶתק ָקָטן ְוָכַתב ָעָליו ְׁשֵאָלה: "ֲעבּור ִמי ַהַּדְיָסה ֶׁשֵהַכְנִּתי?".

ֶאת ַהֶּפֶתק הּוא ֶהְחִּביא ְּבתֹוְך ַהִּסיר, ִמַּתַחת ַלַּדְיָסה, ְוָנַתן ֶאת ַהִּסיר ַלַּׂשר.

ּבֹו. הּוא  ָלַגַעת  ַהַּמֲאָסר  ְּבֵבית  ַלּׁשֹוְמִרים  ָנַתן  ְוַגם ֹלא  ָּבֹאֶכל  ָנַגע  ַהַּׂשר, הּוא ֹלא  ֶׁשִהְבִטיַח  ְּכִפי 

ֵהִביא ֶאת ַהַּדְיָסה ְיִׁשירֹות ְלַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן. ְּכֶׁשָאַכל ָהַרִּבי ֵמַהַּדְיָסה ְוִגָּלה ֶאת ַהֶּפֶתק ִעם ַהְּׁשֵאָלה 

"ֲעבּור ִמי ַהַּדְיָסה ֶׁשֵהַכְנִּתי?", ָּכַתב ָהַרִּבי ַעל ַהֶּפֶתק ֶאת ְׁשמֹו ְוִצֵּין ֵהיָכן הּוא ִנְמָצא. ֶאת ַהֶּפֶתק 

ִהְׁשִאיר ְּבתֹוְך ַהִּסיר ְוָנַתן אֹותֹו ַלַּׂשר, ֶׁשַּיְחִזירֹו ְלר' ָמְרְּדַכי.

ָּפַתח ר' ָמְרְּדַכי ֶאת ַהִּסיר ְוִגָּלה ֶאת ַהֶּפֶתק ֵמָהַרִּבי.

ָׂשַמח ר' ָמְרְּדַכי ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה – ָהַרִּבי ַחי! ָהַרִּבי ִנְמָצא ְּבֵבית ַהַּמֲאָסר ֶׁשְּבתֹוְך ַהָּנָהר. ַעְכָׁשו נּוַכל 

ַלֲעֹזר ָלַרִּבי, ִנְׁשַלח לֹו ֹאֶכל ָּכֵׁשר, ּוְנַקֵּבל ִמֶּמּנּו ְּפָתִקים.

ַנְקִּפיד  ְוָלְמדּו – ַּגם ֲאַנְחנּו  ָראּו ַהֲחִסיִדים ֵאיְך ָהַרִּבי ַמְקִּפיד ֶלֱאֹכל ַרק ֹאֶכל ָּכֵׁשר ְּבֵעת ַהַּמֲאָסר 

ֶלֱאֹכל ַרק ֹאֶכל ָּכֵׁשר, ְוֶאת ַהִּמְצוֹות ְנַקֵּים ְּבָכל ַמָּצב ּוְבָכל ָמקֹום.

ִהְתַּפְּללּו ַהֲחִסיִדים ֶׁשָהַרִּבי ַיְרִּגיׁש טֹוב, ְוֶׁשְּבָקרֹוב ָהַרִּבי ִיְׁשַּתְחֵרר ֵמַהַּמֲאָסר.

ה.

ְּכֶׁשָּיַׁשב ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ְּבָתא ַהַּמֲאָסר ֶׁשּלֹו, ָקָרה ְּדַבר ֶּפֶלא. ְׁשֵני ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים – ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 

ַהָּקדֹוׁש ְוַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש – ִהִּגיעּו ְלַבֵּקר אֹותֹו, ַלְמרֹות ֶׁשְּׁשֵניֶהם ְּכָבר ִנְפְטרּו ִמְּזַמן.

ָׁשַאל אֹוָתם ָהַרִּבי: "ָמה ָחָטאִתי? ַמּדּוַע ֲאִני יֹוֵׁשב ְּבֵבית ַהַּמֲאָסר? ַהִאם ָעַלי ְלַהְפִסיק ְלַלֵּמד ּתֹוָרה 

ַוֲחִסידּות?".

ְלַלֵּמד  ִיְהֶיה ֶזה ִסיָמן ֲעבּוְרָך, ֶׁשָעֶליָך ְלהֹוִסיף עֹוד ָועֹוד  ַהַּצִּדיִקים: "ְּכֶׁשֵּתֵצא ֵמַהַּמֲאָסר  ָענּו לֹו 

ּתֹוָרה ַוֲחִסידּות!".

ַהַּצִּדיִקים ֵּבְרכּו אֹותֹו ֶׁשִּיְזֶּכה ָלֵצאת ַלָחְפִׁשי, ְו... ֶנֶעְלמּו ְּכֹלא ָהיּו!

ְוָאַמר ְּתִהִּלים. הּוא ָקָרא ֶאת ַהָּפסּוק "ָּפָדה  ְּביֹום י"ט ְּבִכְסֵלו ָיַׁשב ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ְּבָתא ַהַּמֲאָסר 

ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי" )ָּפָדה ְבָׁשלֹום – ִׁשְחֵרר, ַנְפִׁשי – אֹוִתי(, ּוִפְתאֹום ִנְכְנסּו ַהּׁשֹוְמִרים ַלָּתא.

ָטהֹור.  ֵלב  ּוַבַעל  ָחָכם  ִּפְלִאי,  ָקדֹוׁש,  ָאָדם  ַאָּתה  ִּכי  ָרִאינּו  ֶׁשְּלָך  "ַּבֲחִקירֹות  לֹו ַהּׁשֹוְמִרים:  ָאְמרּו 

ִּגִּלינּו ֶׁשֵאיְנָך מֹוֵרד ְּכָלל ַּבִּׁשְלטֹון ְוָאנּו מֹוִדיִעים ְלָך ֶׁשַאָּתה ְמֻׁשְחָרר ֵמַהַּמֲאָסר".

ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ִהְׁשַּתְחֵרר ַאֲחֵרי ֲחִמִּׁשים ּוְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ֶׁשָּיַׁשב ְּבַמֲאָסר.

ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה  ֵּכיַצד  ָהָעם  ִלֵּמד ֶאת  ַוֲחִסידּות. הּוא  ְלָהִפיץ ּתֹוָרה  ִהְמִׁשיְך  הּוא 

ְוִהְתַלֲהבּות, ְוהֹוָרה ַלֲחִסיִדים ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַקֵּים ִמְצוֹות ְּבָכל ַמָּצב.

ֵמָאז, ִנְקַּבע יֹום ֶזה – י"ט ְּבִכְסֵלו – ְליֹום ֶׁשל ִׂשְמָחה, ִהְתַוֲעדּות ְוַהְחָלטֹות טֹובֹות.

ְוַעְכָׁשו, ַּגם ֲאַנְחנּו ִנְצָטֵרף ָלִרּקּוד, ַלִהְתַלֲהבּות ְוַלִּׂשְמָחה!
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חייון מסכם על סיפור המאסר והגאולה בגן

שאלות

מדוע אסרו הרוסים את אדמו"ר הזקן? )כי חשדו בו שמרד ברוסים(. 1

האם אדמו"ר הזקן באמת מרד במלכות? האם זה נכון? )לא(. 2

איזו תקלה קרתה בכרכרה שבה לקחו את הרבי לפני שבת? )הגלגל נשבר והסוס מת(. 3

לבוגרים: כיצד הרבי התנהג בשבת? מדוע?. 4

    לצעירים: האם הרבי נסע בשבת? )לא(

האם הרבי אכל ממאכלי בית המאסר? )לא( מדוע? )כי הם אינם כשרים(. 5

מה אכל הרבי בבית המאסר? )מאכלים כשרים כגון פירות, ומאכלים מבית יהודי(. 6

באיזה תאריך השתחרר הרבי ממאסר? )יט בכסלו(. 7

משפטים להשלמה

כשהחיילים הרוסים אסרו את הרבי הם לקחו אותו במרכבה בצבע.... )שחור(.. 1

בית המאסר שלקחו את הרבי היה בתוך הנהר, וכדי להגיע לבית המאסר צריך לשוט ב... )סירה / אנייה(.. 2

בסירה הרבי ביקש מהשומר לברך ברכת... )הלבנה(.. 3

החייל לא הסכים ואז הסירה... )עצרה לבד(.. 4

אדמו"ר הזקן רצה לספר למשפחתו שהוא בבית המאסר ושהוא בחיים ולכן כתב פתק ובו המילים "שמע . 5

ישראל". את הפתק החביא השר בתוך... )אבטיח(.

משום שהרבי לא רצה לאכול מאכלים לא כשרים השר הלך להביא לו דייסה מבית של... )יהודי / חסיד(.. 6

הצדיקים שביקרו את הרבי בבית המאסר אמרו לו שאחרי שהוא ישתחרר הוא צריך להמשיך... )ללמד . 7

תורה / להפיץ חסידות(.

הודיעו לרבי שהוא משתחרר בדיוק בזמן שהרבי קרא... )תהילים / את הפסוק ׳פדה בשלום׳(.. 8

ביט בכסלו אנחנו... )שמחים / חוגגים / עורכים התוועדות וכד׳(.. 9

מי אמר למי?
"תעצור בבקשה את הכרכרה אני לא רוצה לנסוע בשבת".  

"אני מוכן להביא לך דייסה כשרה מבית של יהודי".  

"כשתצא מהמאסר תמשיך ללמד תורה וחסידות".  

חפצים מספרים: בנספחים ישנם הציורים הבאים בשחור לבן. כל גננת תצלם ותגדיל לחידון.

ְלָמה בסיפור המאסר והגאולה קשורים החפצים הבאים?

סירה  

אבטיח  

פתק  

סוס  

נהר – ירח  
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ינספחים

ב"ה

רשת גני חב"דרשת גני חב"ד

מדריך לגננת חודש כסלו  |  17

נספח 6 | חפצים מספרים
למה בסיפור המאסר והגאולה קשורים החפצים הבאים?

ב״ה
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נספחים י

ב"ה

רשת גני חב"דרשת גני חב"ד

18 

ב״ה


