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הרב שמעון בקרמן

תשכ"ו ה תשרי  חודש  לקראת  הייתה  לרבי  שלי  הראשונה  נסיעה 
)1965(. באותה נסיעה זכיתי להיכנס לרבי פעמיים ל'יחידות', כפי 
בין   – נהוג באותם שנים, הפעם הראשונה הייתה בסמוך להגעה  שהיה 
רשימה  אחרי  בוקר,  לפנות  וחצי  שלוש  בסביבות  נכנסתי  לעשור.  כסה 
ארוך  זמן  דקות,  כעשר  הרבי  של  בחדרו  שהיתי  ממתינים.  של  ארוכה 
יחסית. אחד הנושאים שעליהם כתבתי בפתק לפני הכניסה ליחידות היה 
עבודת ההוראה של אשתי שתחי'. היא לימדה אז בבית ספר חב"ד בלוד, 
והיא  בעבודה,  מאוד  קשה  לה  היה  מאוד מאתגרים.  תלמידים  לה  והיו 

רצתה לעזוב את ההוראה.

תשובתו של הרבי הייתה שבזמן האחרון חסרים כוחות טובים לחינוך, 
ולכן כדאי שתשתדל להמשיך בעבודתה בהוראה, ובפרט שהיא יודעת את 
העבודה. ובנוגע לקושי עם התלמידים, אמר הרבי שידוע שבמקרה כזה 
שבו יש כיתה קשה, לוקחים את הילד המאתגר ביותר, זה שמפריע הכי 
הרבה, וממנים אותו כעוזר למורה. כך מנתבים את המרץ ואת הכוחות 
שלו, שישקיע אותם בדברים חיוביים במקום בהפרעה, וכולם מרוויחים 

מכך – גם המורה, גם התלמיד וגם שאר הכיתה.

היא  הדברים  ובעקבות  הרבי,  תשובת  את  לאשתי  מסרתי  כשחזרתי 
המשיכה בעבודתה בתחום החינוך, וב"ה היא אכן הצליחה.

כאמור, לקראת סוף אותו ביקור זכיתי להיכנס פעם נוספת ליחידות 
כאן  נמצא  שאני  שלמרות  לרבי  כתבתי  הפעם  לשלום".  "צאתכם  של 
שינוי,  בי  שחל  מרגיש  לא  אני  זאת  בכל  ימים,  כחודש  כבר  הרבי  אצל 
כפי שציפיתי שיקרה. בתגובה, הזכיר הרבי את פתגמו של הרבי הריי"צ 
שביריד קונים ואורזים את הסחורה, ואחר כך, כשחוזרים הביתה, פורקים 
את החבילות. כלומר, זהו משל לחסיד שנוסע לרבו לחודש תשרי, ואז הוא 
"קונה הרבה סחורה" – זוכה לגילויים רוחניים רבים, אבל היא עדיין ארוזה 
ולא רואים כלום. רק אחר כך, אחרי שחוזרים הביתה ובמשך כל השנה 
כולה, מתחילים לפתוח ולפרוק את החבילות, ואז מרגישים שהרבי אתנו 

כל השנה – חיים את "תשרי" כל השנה!

שאני  לרבי  כתבתי  שנים,  הרבה  אחרי  לתשרי  שוב  כשנסעתי  פעם, 
הארון,  על  החבילה  תישאר  שלא  הביתה  אחזור  שכאשר  ברכה,  מבקש 
שאני באמת אזכה "לפרוק את החבילות" ש"קניתי וארזתי" במשך הביקור. 
הרבי ענה לי בפתק ש"כמדומה שגם השנה דברו על זה" – כלומר, כל שנה 
לקראת סוף חודש תשרי, בשמחת תורה, או בשבת בראשית הרבי היה 
מזכיר את אותו פתגם של הרבי הריי"צ, ובכך גם העניק נתינת כוח שאכן 

"נפרוק את החבילות", ולא נשאיר אותן ארוזות על הארון.

תפסה  המלחמה  הכיפורים.  יום  מלחמת  פרצה  שנים,  כמה  כעבור 
אותי, כמו את כל עם ישראל, באמצע התפילה. הייתי עם הילדים בישיבה 
בכביש  מכוניות  תנועת  וראינו  מטוסים  שמענו  ופתאום  חב"ד,  בכפר 
עוד  הביתה  מיהרנו  כיפור  יום  ובמוצאי  קורה,  שמשהו  הבנו  הראשי. 

לפני קידוש לבנה. רק אז שמעתי מאשתי שהגיעו חיילים לחפש אותי, 
ומסרו צו התייצבות. מיד לבשתי מדים, טעמתי משהו ויצאתי לדרך, לא 
יוצא  לפני שהספקתי להתיישב ולכתוב מכתב לרבי שבו הודעתי שאני 

למלחמה ומבקש את ברכתו שאזכה לחזור בשלום.

למפקדה  להגיע  ומיהרתי  מטוסים(,  )נגד  נ"מ  ליחידת  קשור  הייתי 
קידוש  לאמירת  התארגנו  לשם  כשהגעתי  מיד  בסירקין.  שהייתה  שלנו 
לבנה, אבל בפועל התעכבנו שם עד יום שלישי, שרק אז הגיעו משאיות 

להוביל את התותחים שלנו, ולהוריד אותם לחזית.

אחרי  האוויר.  חיל  של  נ"מ  יחידת  שם  והייתה  לרפידים,  הגענו 
וביקשתי  יחידה  אותה  של  הצבאי  לרב  ניגשתי  ערבית,  שם  שהתפללנו 
ממנו ד' מינים. הוא אמר לי שאין לו, ושאקבל ביחידה שלי. אמנם הבאתי 
אתי אתרוג שהספקתי לקנות בכפר חב"ד עוד לפני יום כיפור, אבל חסרו 
שאר המינים. זמן קצר אחרי שעזבנו את המקום הגיע מטס מצרי והפציץ 

שם. ניצלנו בניסי ניסים.

המשכנו הלאה, ולמחרת – ערב חג הסוכות, הקמתי יחד עם חבר סוכה 
על הקמת הסוכה, אבל  עבדנו קשה  תותחים.  פגזי   – מארגזי תחמושת 
בסוף לא הספקתי לשבת בה, כי נאלצנו להמשיך הלאה בדרכנו. בהפוגה 
קצרה שהייתה לי בהמשך, לקחתי חבל ומתחתי מעל פתח הזחל"ם, ועליו 
הנחתי כמה קוצים שמצאתי וכך הייתה לי סוכה. באותו ליל חג הסוכות 
ישבתי ב"סוכה" הזו, עשיתי קידוש ובירכתי "שהחיינו", והיו שם כמאה 

חיילים ששמעו את הקידוש.
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בנסיבות המלחמה, הסוכה שלי לא האריכה ימים וכבר למחרת בבוקר 
פירקו את הכל. בתחילה חשבתי להתחכם, לא לאכול או לשתות מחוץ 
זה פשוט  נתונים בהם  לסוכה, אך מהר מאוד הבנתי שבתנאים שהיינו 
לא היה אפשרי. כך עבר עלי אותו חג, בלי סוכה ובלי ד' מינים – הרי על 

אתרוג לבד אי אפשר לברך.

עם זאת, ראינו אז הרבה ניסים גלויים. למשל, בליל שבת חול המועד 
נ"מ תפקידנו  יחידת  ובתור  סוכות הודיעו פתאום שיש תנועה למעלה, 
היה להגיב. ראינו אורות מתקדמים בשמיים והגיעה פקודה לפתוח באש, 
אבל זה אפילו לא גירד אותם. אחר כך התברר שלא היו אלו מטוסים, 
הם  ה'  ובחסדי  ישראל,  לעבר  המצרים  קרקע-קרקע ששלחו  טילי  אלא 

נפלו לים.

לכיוון התעלה. בדרכנו  קיבלנו פקודה להתקדם  רבה  בליל הושענא 
עברנו את החווה הסינית – היו שם הפגזות איומות וראינו את התופת 
שהייתה שם. השתתפנו בבניית גשר הרפסודות ששימש לצליחת התעלה 
וכיבוש מרחבים בגדה המערבית של התעלה. כעבור כמה שעות מבניית 
הגשר, אחרי שעברו כלים ישראלים רבים לצד המצרי, קלטו המצרים את 
המצב, והתחילו בהפגזות קשות, כאילו גשם של טילים וקטיושות ששרקו 
וניתכו לכל עבר. קפצתי מהרכב ותפסתי מחסה מתחתיו, ובכל אותו הזמן 

אמרתי פסוקי תהלים שזכרתי בעל פה.

רק בבוקר התברר שאני שוכב על חצי בונקר מצרי, שבתוכו התחבאו 
חיילים שלנו. הלכתי להביא את הטלית שלי, ואז התברר שרסיס שחדר 
וכך  בשקית,  היה  שעוד  סליחות  בספר  נעצר  ותפילין,  הטלית  לשקית 
למזכרת.  אצלי  שמור  עוד  סליחות  ספר  אותו  בתפילין.  פגיעה  נמנעה 
בבונקר התפללתי תפילת שחרית של הושענא רבה, ואת שאר התפילות 
מנחה וערבית, כשכל העת נמשכת הפגזת תופת של המצרים. גם בליל 
שמחת תורה המשיכו ההפגזות ללא הרף, וסעודת החג שלי הייתה אפונה 
בלבד. בתור אנשי נ"מ תפקידנו היה לצאת ברגע שזוהו מטוסי אויב, וזה 
היה כמובן מפחיד מאוד. נתנו לנו מורפיום להרגעה, וכך יצאנו. אש תופת 
המשכתי  ואני  למצרים,  ישראלים  מטוסים  בין  קרבות  צרחות,  מסביב, 
למלמל פסוקים. ב"ה, גם הצלחנו להפיל לא מעט מטוסי אויב, וקיבלנו 

על כך צל"ש מהרמטכ"ל.

תפילין''.  ''מבצע  לעשות  ויצאתי  האש,  קצת  נרגעה  החג  למחרת 
למעשה נשארנו מוצבים במקום עד חודש אדר, גם אחרי הפסקת האש, 
ולאורך כל אותה תקופה עסקנו הרבה מאוד במבצע תפילין. בנינו שם 
בית  אל  בדרך  הולך  וכשהייתי  חול,  ומשקי  כנסת מאולתר מאוהל  בית 
הכנסת הייתי עובר ליד הטנקים והם כבר היו מכריזים ברמקול: "בקרמן, 
תפילין!" ובאמת, כולם היו מניחים. הגיע המצב לידי כך שאנשים שלא 

ידעו, צעקו גם בשבת כאשר ראו אותי, "בקרמן, תפילין!"

באחד הימים הגיע אלינו הרב ישראל מאיר לאו, שהיה אז רב שכונות 
צפון תל אביב, שבא לדבר עם החיילים ולעודד את רוחם – ומי הגיע יחד 
עם הרב לאו? גיסי, דובר חב"ד ר' בערקה וולף ע"ה. כמובן היה מפגש 
מהרבי  מכתב  לפתע  שלף  הוא  ואז  והתנשקנו,  התחבקנו  מאוד,  מרגש 
מתאריך ז' במרחשוון תשל"ו, שנשלח אלי במענה לאותו מכתב שכתבתי 
במוצאי יום כיפור בדרך למלחמה. במכתב הרבי כותב להתחזק באמונה 
גם  יעבור בשלום. באותו מכתב הרבי  ה' הכל  ובביטחון בה', ושבעזרת 
הדגיש באופן מיוחד את הצורך להניח תפילין עם אנשי הצבא, וציטט את 

מאמר חז"ל המקשר בין הנחת תפילין לבין ההגנה מפני אויבים.

באותו תשרי, שנת תשל"ד )1973( נסע חמי, הרב ברוך פאריז ע"ה, 

לביקור אצל הרבי. כמובן שגם שם שמעו מכל המתרחש בארץ, וכולם היו 
מפוחדים מאוד. לפני שנסע חזרה, כשעבר ליד הרבי לקבל ברכת פרידה, 
הוא פרץ בבכי, ואמר לרבי, "רבי, הילדים תחת אש!" – "הילדים" הכוונה 
הייתה אלי ואל גיסי הרב מאיר פריימן ע"ה, ששנינו היינו מגויסים. הרבי 
הרגיע אותו ואמר לו: "המלחמה כבר כמעט נגמרה. ובעזרת ה', כשתחזרו 

הביתה תמצאו את כולם בריאים ושלמים".

שמעתי  ולפתע  התעלה,  ליד  שלי  השמירה  בעמדת  עמדתי  בחנוכה 
שירה וזמרה חב"דית. הבנתי שהגיעה קבוצה מחב"ד, ואכן פגשתי שם את 
גיסי ר' מאיר פריימן, מזכיר הרבי הרב ניסן מינדל שהגיע לארץ במיוחד 
בשליחות הרבי, ר' שלמה מיידנצ'יק ע"ה, ויבלחט"א ר' מוליק רבקין. הם 
את  הם שימחו  בחזית.  התניא  את ספר  להדפיס  הרבי  הגיעו בשליחות 
החיילים, רקדנו ושרנו, ואחר כך הם נסעו עד לפאיד להדפיס שם את 

התניא, ואני זכיתי לקבל עותק מאותו תניא.

חשבתי לעצמי, בוודאי הרבי ביקש להדפיס את התניא בשביל שילמדו 
הדפים  באחד  שיכולתי.  כמה  מהתניא  שם  ללמוד  השתדלתי  ולכן  בו, 
כתבתי: "עד פה התחלנו וסיימנו בארץ גושן, שבט, תשל"ד". כעבור כמה 
שנים, בתשרי תשל"ו )1975( נסעתי לרבי, הכנסתי את ספר התניא הזה 
למעטפה, וצירפתי פתק שבו כתבתי לרבי עד כמה ספר תניא זה יקר לי, 
ושאני רוצה להעניק אותו לרבי במתנה. כעבור חצי שעה קרא לי המזכיר 
הרב בנימין קליין, ואמר לי שהרבי הורה להחזיר לי את התניא, ובמענה 
"ונכון. ולכן  לפתק שלי הרבי הקיף את המילים "יקר לי מאוד", וכתב: 
כדאי שיהיה אצלו, ובפרט שהוא דר בארצנו הקדושה, ומחשבתו רצויה 

במאוד".

הרב שמעון בקרמן הנו מוותיקי פעילי צעירי חב"ד בארץ הקודש. הוא 
רואיין בביתו בכפר חב"ד בחודש סיון תשע"ד )2014(.
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 ההקדשות שלכם 
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.

 לפרטים נוספים 
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל

sipursheli@jemedia.org :כתבו לנו

השבוע לפני:

לזכות הורינו היקרים הרב יעקב ומרת בתיה שיחיו מינסקי
הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

מהגהת  הפסקה  של  שנה  אחרי   —  )1972( תשל"ג   >
שיחותיו על פירוש רש"י על תורה, הודיע הרבי לצוות 
הללו  השיחות  את  להגיה  לשוב  שבכוונתו  העורכים 

לקראת הוצאתם לאור. כ"ו בתשרי

שברצונו  במפתיע  הודיע  הרבי   —  )1974( תשל"ה   >
"נרות  לומר שיחה מיוחדת בפני נשים בנוגע למבצע 
ושבמסגרתו  עת,  באותה  שיזם  החדש  קודש"  שבת 
נקראו נשות ובנות ישראל מגיל שלוש ומעלה להדליק 
נרות שבת ויום טוב בימי שישי אחר הצהריים ובערבי 

ימים טובים.1 כ"ו בתשרי
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