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וביטחון עצום  ר' שלום מרדכי רובשקין הוא סיפור מופלא של אמונה איתנה  סיפורו של החסיד 
בבורא העולם ומנהיגו, סיפור של קידוש שם שמיים לעיני העמים, סיפור שמאחד ומלכד את שלל חוגי 
היהדות בארץ ובעולם, סיפור שממשיך להתרחש, למעשה, ומעורר השראה אצל כל מי ששומע אותו: 

אנשים, נשים וטף. 

החסיד שניהל מפעל גדול לבשר בכשרות מהודרת בעיר פוסטוויל שבמדינת איווה בארצות הברית 
נודע כאיש חסד אוהב ישראל ותומך תורה. הוא נפל קורבן להלשנה ובית משפט אמריקאי אימץ אותה, 

הרשיע אותו וגזר עליו עונש חסר תקדים לחלוטין במשפטים מסוג זה – עשרים ושבע שנות מאסר!

יהודים באמריקה וברחבי העולם התפללו למענו וביקשו רחמים כדי שיחדל לסבול ולהתייסר וטובי 
עורכי הדין והמשפטנים ניסו לבטל את גזר הדין או לרכך אותו לכל הפחות, אך במשך שנים אחדות 

נראה כי כל המאמצים אינם מועילים. 

אבל ר' שלום מרדכי בעצמו לא נשבר. למרות הסבל הרב, רוחו היהודית החסידית נשארה איתנה, 
אמונתו וביטחונו בה' הלכו והתעצמו ואף מבין חומות הכלא הוא שלח מכתבי עידוד וחיזוק שמהם 

שאבו רבים כוח ועוצמה יהודית רוחנית. 

דווקא בשלב שבו היה נדמה כי אפסו הסיכויים, לפתע התבשר ר' שלום מרדכי, ועימו כלל הציבור 
שהתפלל למענו ודאג לו, כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חנן אותו והוא יוצא לחופשי!

לא  והסיפור  האיש  כאמור,  היום,  ועד  ומאז  תשע"ח  שנת  של  החנוכה  בימי  התרחש  זה  מאורע 
מפסיקים לחזק ולעורר השראה. 

בספר זה שמנו לנו מטרה להגיש את הסיפור בשפה מותאמת לגיל הצעיר, עם איורי קומיקס חביבים. 

בדרך כלל התיאור נאמן לעובדות ולסדר ההתרחשויות, אם כי נערכו בו שינויים והתאמות למען ירוץ 
בו הקורא. כך או כך, עיקרי הסיפור מוגשים בספר כשהדגש המרכזי הוא על המסר האמוני והחינוכי 

שהחסיד ר' שלום מרדכי רובשקין מביא להמונים.

קריאה מרתקת, מהנה ומועילה, 
הוצאת 'אורות'

פתח דבר

ב"ה





ָּברּוְך ה', ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָהְיָתה 
ַהְכָנָסה ָנָאה. סֹוף סֹוף ֶאְפָׁשר ִלְנֹׁשם 

ְקָצת ְלַאַחר ָהעֶֹמס ַהָּגדֹול.
 

ּתֹוָדה ַלה', ִמְפַעל ַהָּבָׂשר 
ֶׁשל ָאִביָך ִהְתַּפְרֵסם ְּבָכל 

ַרֲחֵבי ַאְרצֹות ַהְּבִרית.
 

ֵּכן, ָּברּוְך ה'. ֲאִני ֹלא ְמֻרֶּצה ַרק 
ֵמָהְרָוִחים ֶׁשַהִּמְפָעל ֵמִניב, ֲאִני ְמֻרֶּצה 
ֵמָהֻעְבָּדה ֶׁשָאנּו זֹוִכים ְלַאְפֵׁשר ִליהּוֵדי 

ַאְרצֹות ַהְּבִרית ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ָּכֵׁשר 
ִמְּׁשִחיָטה ְמֻהֶּדֶרת!

 

ְוַהְּצָדָקה... ְּבֶעְזַרת ה', 
ֵמַעְכָׁשו נּוַכל ָלֵתת יֹוֵתר 

ִלְצָדָקה.
 

ּפֹוְסְטִויל, ַאְיָוה, ַאְרצֹות ַהְּבִרית.

ְּבִמְׂשָרדֹו ֶׁשל ר' ָׁשלֹום רּוַּבְׁשִקין:

ֵּכן. ִמי ְמַדֵּבר 
ְּבַבָּקָׁשה?

 

ַהּלֹו?
ָׁשלֹום, ִהַּגְעִּתי 

ְלר' ָׁשלֹום 
רּוַּבְׁשִקין?

 

ְמַדְּבִרים ִמיִׁשיַבת 'ּתֹוַרת ִּפיָך' ֶׁשְּבַקָּנָדה. 
ֶאהמ... ִּתְרֶאה, ר' ׁשֹוֶלם, ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשָּלנּו ִנְקְלָעה 

ָלַאֲחרֹוָנה ִלְקָׁשִיים ַּכְלָּכִלִּיים ֲחמּוִרים ְוָאנּו ְמַנִּסים 
ְלַגֵּיס ְּכָסִפים ִמיהּוִדים ְנִדיִבים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִנְצָטֵרְך 

ִלְסֹּגר ֶאת ַהְּיִׁשיָבה, ָחִליָלה. 
 

ִּתְׁשְלחּו ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ְּפָרֵטי 
ֶחְׁשּבֹון ַהַּבְנק ֶׁשֵאָליו ֶאְפָׁשר 

ְלַהֲעִביר ְּתרּוָמה. ֶאְדַאג ֶׁשַהַהֲעָבָרה 
ְּתֻבַּצע ַּבָּׁשָעה ַהְּקרֹוָבה.
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הֹו, ר' ׁשֹוֶלם, ּתֹוָדה 
ֲעצּוָמה! ִמָּיד ֶאְׁשַלח ֶאת 

ָּכל ַהְּפָרִטים.
ַאָּתה... ֵאין ִלי ִמִּלים, ר' 
ׁשֹוֶלם! ִּתְזֶּכה ְלִמְצוֹות!!!

 

ֶזה ְּבֵסֶדר, ַרִּבי ְיהּוִדי. 
ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות!

 

ֵּכן, ְּבַבָּקָׁשה. 
ֶאְפָׁשר ְלִהָּכֵנס.

 

ר' 
ׁשֹוֶלם, 

ֲאִני ָזקּוק 
ְלֶעְזָרְתָך.

 

ֵּכן, ר' 
ֶּבעְרל, ָמה 

ָהִעְנָין?
 

ָהִעְנָין הּוא ָּכֶזה: ָּברּוְך ה' ֲאִני ְמַקֵּבל ָּכאן 
ַמְׂשּכֶֹרת ְמֻכֶּבֶדת, ֲאָבל... ַאָּתה ֵמִבין, ר' ׁשֹוֶלם? ֵיׁש 
ִלי ִמְׁשָּפָחה ְּגדֹוָלה, ּתֹוָדה ַלה', ְוַהַּמְׂשּכֶֹרת ַמְסִּפיָקה 

ַרק ְּבקִֹׁשי ִּבְׁשִביל ָּכל ַההֹוָצאֹות.
 

ֵאין ְּבָעָיה, ר' ֶּבעְרל. 
ּתֹוֶסֶפת ָחְדִׁשית ֶׁשל ֶאֶלף 

ּדֹוָלר ַּתְסִּפיק ְלָך?
 

ר' ׁשֹוֶלם, ֶזה ֵמָעל 
ּוֵמֵעֶבר! ּתֹוָדה ַרָּבה, 

ּתֹוָדה ֲעָנִקית!

ַהּכֹל ְּבֵסיֶדר, ַיִּקיִרי. ַזיי ֶּגעזּוְנט*!

ְלַהֲעִביר $50,000 

ִליִׁשיַבת 'ּתֹוַרת 

ִּפיָך' ְּבַקָּנָדה

טוק
טוק
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 * ִּתְהֶיה ָּבִריא, ִאיִדיׁש.



ְּבתֹוְך ַהִּמְפָעל:

ְּפְסְסְסט...

ָקָראָת ִלי?
 

ִקַּבְלִּתי סֹוף סֹוף ֶאת 
ן  ָהִאּׁשּוִרים ִמּג'ּוְלָיאנֹו! ַּבָלגָָ
ֹלא ָקָטן, ְּכֵאב רֹאׁש ָּגדֹול, 

ֲאָבל ַּבּסֹוף ֶזה ִהְסַּתֵּדר.
 

נּו, ָמה ָחַׁשְבָּת? ֶזה ָהָיה ָּברּור. 
ּג'ּוְלָיאנֹו ַהֶּזה ַאּלּוף! ֵאין ְלִאיׁש ֵמִאָּתנּו 

ֻמָּׂשג ֵמֵאיֹפה הּוא ַמִּׂשיג ֶאת ַהִּמְסָמִכים 
ָהֵאֶּלה, ֲאָבל ָמה ֶׁשָּבטּוַח – ְלעֹוָלם ֹלא 

ִיְתְּפסּו אֹוָתנּו!
 

ֵּכן... ִזּיּוף 
ֻמְׁשָלם ּוְמקֹוִרי 

ַמָּמׁש!

ַּכָּמה ְּפָעִמים ָאַמְרִּתי ְלָך ְלַהְנִמיְך ֶאת ַהּקֹול?! עֹוד 
ֶרַגע הּוא ָהָיה ּתֹוֵפס אֹוָתנּו ְוָהִיינּו יֹוְׁשִבים ַּבֶּכֶלא ִעם 

הֹוד רֹוְממּותֹו ּג'ּוְלָיאנֹו ָהַאּלּוף ֶׁשְּלָך.
 

ַאָּתה ָאַמְרָּת 'ַאּלּוף', ֹלא ֲאִני... ְוֵיׁש ִלי 
ַהְרָּגָׁשה ֶׁשִאם ַּתְמִׁשיְך ִלְצעֹק ֹּפה, עֹוד 

ְמָעט ַנִּכיר ֶאת ַהֶּכֶלא ִמִּבְפִנים.
 

טֹוב, ֵיׁש ְלָך ַמֶּׁשהּו טֹוב ְלַהִּגיד ַאֲחֵרי 
ָּכל ְנבּואֹות ַהַּזַעם ֶׁשְּלָך?

 

אֹוהֹו, ֶּבַטח ֵיׁש. ַאָּתה עֹוד 
ּתֹוֶדה ַעל ָּכל יֹום ֶׁשַאָּתה עֹוֵבד 

ֵאֶצל ִמיְסֶטר רּוַּבְׁשִקין ְוֹלא ְּבִמְפַעל 
ַהֹהדּו ַהָּסמּוְך.

 

ִמיְסֶטר רּוַּבְׁשִקין ְמַׁשֵּלם 
ְלרֹוֵפא ַהִּׁשַּנִים ָּבֲעָיָרה 

ַּבֲעבּור ִטּפּוֵלי ִׁשַּנִים ַלּפֹוֲעִלים 
ּוְלַיְלֵדיֶהם, ְוַגם ַלֲעִנֵּיי ָהֲעָיָרה.

ּוַאּו, ֶּבֱאֶמת? הּוא 
ָאָדם טֹוב. ָׁשַמְעִּתי 

ֶׁשהּוא ַּגם ֵהִקים 
ֶקֶרן ֶׁשַּמְלָוה ְּכָסִפים 

ְלפֹוֲעֵלי ַהִּמְפָעל 
ּוְלַאְנֵׁשי ָהֲעָיָרה, 
ְיהּוִדים ְוֶׁשֵאיָנם 
ְיהּוִדים. אֹוֲהִבים 
אֹותֹו ָּבֲעָיָרה, הּוא 
ָאָדם טֹוב ּוְלָבִבי 

ְמאֹוד.
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ְּבִמְפַעל ְּבַׂשר ַההֹדּו ֶׁשָּבֲעָיָרה:

ָמה עֹוִׂשים ְּבִעְנַין 
ַהִּמְפָעל ֶׁשל רּוַּבְׁשִקין? הּוא 
ַמְצִליַח יֹוֵתר ִמַּדי, ַהְיּהּודֹון 
ַהֶּזה, ַוֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים 

ְלַאְפֵׁשר לֹו ֶאת ֶזה.

אּוַלי ְּכַדאי ְלַהְפִעיל ֶאת 
ֲאָנֵׁשינּו ֶׁשַּבִּמְׁשָטָרה. ֲאִני ָּבטּוַח 
ֶׁשֵהם ִיְׂשְמחּו ַלֲעֹזר ְּתמּוַרת ַּכָּמה 

ּדֹוָלִרים.

ְמֻעֶּלה, ִטים. ֲאִני ְמַמֶּנה 
אֹוְתָך ְלַאְחַראי ַעל ַהִּתיק 

ַהֶּזה ּוְמַצֶּפה ִלְראֹות ּתֹוָצאֹות 
ְּבָקרֹוב.

ָלַאֲחרֹוָנה ָקָנה 
רּוַּבְׁשִקין ֶׁשַטח ַלִּמְפָעל 

ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ַמְתִאים 
ָלנּו ַמָּמׁש. ִאם ַנְצִליַח 
ִלְסֹּגר לֹו ֶאת ַהִּמְפָעל, 

נּוַכל ִלְקנֹות ֶאת ַהֶּׁשַטח 
ְּבִמְכָרז ְּבַכָּמה ְּגרּוִׁשים... 

ָחה ָחה ָחה!

ְּבִמְׂשָרדֹו ֶׁשל ּג'ּוְלָיאנֹו ַאְסִּפיִרי, ְמַנֵהל 
ֲאַגף ְּתלּונֹות ַהִּצּבּור ְּבִעיִרַּית ּפֹוְסְטִויל:

ְׁשַמע, ִעיָסא, ַאָּתה 
עֹוֵבד ְּבֶקֶצב ֶׁשל ָצב 

ֵמת ְוֶזה ַמְתִחיל ְלַעְצֵּבן 
אֹוִתי! ֲאִני ַחָּיב ַּכּמּות 
ֲעָנק ֶׁשל ִאּׁשּוֵרי ְׁשִהָּיה 

ְמֻזָּיִפים ִּבְׁשִביל ָּכל 
ָהעֹוְבִדים ַהָּזִרים ֹּפה 

ָּבֲעָיָרה. ִאם ֹלא ַּתְתִחיל 
ַלֲעֹבד ְּבֶקֶצב ָמִהיר 

יֹוֵתר, ֲאִני ֶאְמָצא ַזְיָפן 
ַאֵחר ְוֹלא ְּתַקֵּבל ִמֶּמִּני 

ֲאִפּלּו ֶסְנט ֶאָחד!

חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ָחָכם 
ָּגדֹול, ְּתעּודֹות ְמֻזָּיפֹות 
ָּבָרָמה ַהּזֹו הּוא ֹלא ַיִּׂשיג 

ְּבׁשּום ָמקֹום ַאֵחר.

ַהּלֹו, ַהּלֹו! ֵּתָרַגע, ַיא ּג'ּוְלָיאנֹו. ְּבִלי ְצָעקֹות 
ְּבַבָּקָׁשה! ֵיׁש ִלי ְּדִפיקֹות ָּבֹראׁש, ָאְזַנִים ֶׁשִּלי – 
ּבּום ּבּום ּבּום! ֵּתָרַגע, ַהּכֹל ִיְהֶיה מּוָכן. ְׁשַלח ֶאת 
ַהֶחְבֶר'ה ֶׁשְּלָך ְלֹפה ַוֲאִני ְמַסֵּדר ְלָכל ֶאָחד יִֹפי-

טֹוִפי ֶׁשל ְּתעּוַדת ְׁשִהָּיה! ֵהם ִיְהיּו ׁשֹוִהים ֻחִּקִּיים 
ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמָּכל ַהּׁשֹוִהים ַהֻחִּקִּיים ֶׁשְּבַאְרצֹות 

ַהְּבִרית. ְסמְֹך ַעל ִעיָסא.

ְּכִאּלּו ֵיׁש ִלי ְּבֵרָרה... ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהַּזְיָפן 
ַהֶּזה ְמַזֵּיף ַּגם ַהְבָטחֹות. ַּכָּמה ְּפָעִמים הּוא 

ְּכָבר ִהְבִטיַח ִלי 'יִֹפי-טֹוִפי ֶׁשל ְּתעּודֹות' ּוַבּסֹוף 
ֹלא ִקֵּים? ֲאָבל ֵאין ִלי ְּבֵררֹות, ֵאין עֹוד ַזְיָפן 

ֻמְמֶחה ְּכמֹו ִעיָסא. ְמַעְנֵין ִאם ַּגם ְּכֶׁשהּוא ָׁשר 
הּוא ְמַזֵּיף...

ָׁשלֹום רּוַּבְׁשִקין, ָׁשלֹום רּוַּבְׁשִקין, 
עֹוד ְמָעט ֶּבֱאֶמת ַּתִּגיד ָׁשלֹום 

ַלִּמְפָעל ַהָּיֶפה ֶׁשְּלָך...

יֹום ֶאָחד ַיְתִחילּו ִלְבֹּדק ֶאת 
ָהעֹוְבִדים ְוֶאת ַאְׁשרֹות ַהְּׁשִהָּיה 

ֶׁשָּלֶהם ְוָאז ִּתְתַגֶּלה ָהֱאֶמת 
ְלִאָּטּה... ַהִּׁשְלטֹונֹות ֹלא ִיְסְלחּו 
ַעל ַהֲעָסַקת ּפֹוֲעִלים ָזִרים ְּבִלי 
ְּתעּודֹות ְׁשִהָּיה ֻחִּקּיֹות. ַּכּמּוָבן, 
ֲאִני ַאִּפיל ֶאת ָהִעְנָין ֻּכּלֹו ַעל 

רּוַּבְׁשִקין ַהְיהּוִדי.

ָאְמָנם ֲאִני עֹוֵסק ְּבִזּיּוף ְּתעּודֹות 
ְּכֵדי ְלַהְרִויַח עֹוד ְקָצת ֶּכֶסף, ַאְך ֲאִני 
ָׂשֵמַח ֶׁשַּגם ֶאְגֹרם ָּכְך ְלַהָּפָלתֹו ֶׁשל 

ַהְיהּוִדי ֶהָעִׁשיר ַהֶּזה.

ְלַחֵּיי ּג'ּוְלָיאנֹו, ּוְלַחֵּיי ָּכל ַהּדֹוָלִרים 
ֶׁשְּיֻׁשְלְׁשלּו ְלִכיסֹו! ָחה ָחה ָחה...
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