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פתח דבר

לוח ‘היום יום’, הספר הראשון שהרבי נשיא דורנו ערך והוציא לאור בהוראת הרבי הריי”צ והופיע 
לראשונה בשנת תש”ג, נפתח במדור מיוחד ששמו ‘שלשלת היחס’. במדור זה טרח הרבי, אסף, ערך 
והגיש מידע רב על תולדות חייהם ופועלם של רבותינו נשיאינו לדורותיהם. גם היומנים, הרשימות 
והשיחות של הרבי הריי”צ מכילים שפע של מידע, סיפורים ותיאורים על קורות חייהם ופועלם של 

רבותינו. 

אכן, החסידים חונכו לייחס חשיבות רבה לא רק לדברי התורה של רבותינו נשיאינו אלא גם לדברי 
החיים  מהלך  חג  מרכזי שסביבו  ציר  רבה  במידה  הם  אלה  דברים  עליהם.  ולסיפורים  חייהם  ימי 
החסידי. התאריכים המיוחדים שאנו מציינים במנהגים ייחודיים ובסיפורי הימים ההם, יוצרים אווירה 

חסידית והם אבן-יסוד בחינוך ובהוויית החיים של כל חסיד. 

‘קומיקס התולדות’ היא סדרת ספרים ייחודית שנועדה להנגיש את תולדותיהם של רבותינו נשיאינו 
לילדים. בסדרה ניתן דגש על עיבוד החומר והתאמתו לרמת ההבנה של הילד. בהתאם לכך ובעקבות 
הכוונת אנשי חינוך, לא הובאו פרטים כרונולוגיים או דגשים מורכבים, שכן המטרה היא ליצור רצף 
עלילתי שניתן לקרוא בשטף ובהנאה ולגרום לילדים לקרוא את הספר ולהביט באיורים החביבים 

שוב ושוב. 

ספר זה בסדרת ‘קומיקס התולדות’ סוקר תחנות ואירועים מרכזיים בחיי הרבי נשיא דורנו.  הוא 
מבוסס על מקורות נאמנים והחומר עובד לעלילה רציפה ומעוררת עניין המשלבת דרמה והומור. 

אנו מקווים כי קריאת הספר תצייר במוחם של הילדים ובלבם תמונה כללית על חייו ופעלו של הרבי  
ותעודד אותם לעסוק בלימוד  ותעצים בלבותיהם הטהורים את רגשות ההתקשרות הרבי  ותחזק 

תורתו וליישם את הוראותיו. 

כך בוודאי נזרז את בוא הגאולה השלימה משאת נפשו. 

י"ט כסלו ה'תשע"ט, 
ראש השנה לדא"ח

הוצאת אורות





ֶרק ִראשֹׁון  ּפֶ
תרס"ב-תרפ"ב
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ִניקֹוָלֵיב, ַח"י ְּבִניָסן תרס"ב:

ְמַנֵחם ֶמעְנְדל

ְמַנֵחם ֶמעְנְדל

ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו 
ְּבִיְׂשָרֵאל:

ָאֵמן!

ַמָּזל טֹוב, ָהַרב ַרִּבי ֵלִוי'ק. ָהַרְך 
ַהּנֹוָלד ִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל 

ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' – ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְהֶיה 
ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ְוָיִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק'.

ַמָּזל טֹוב! ַמָּזל טֹוב!

ֶמעְנָדֶל'ע, ֲחמּוִדי, ַאִּניַח אֹוְתָך 
ְלַיד ַאָּבא ְּכֵדי ֶׁשִּתְׁשַמע אֹותֹו 

לֹוֵמד. ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּלָך ְּכֵמָהה ֲהֵרי 
ְלקֹול ַהּתֹוָרה.

ַחָּנה, ַהָּפִנים ֶׁשל ַהֶּיֶלד 
ְמֻיָחדֹות ָּכל ָּכְך! ְרִאי ַּכָּמה ֵהן 

קֹוְרנֹות!

ַּבַּבִית:

ַאְּת זֹוֶכֶרת ֵאילּו 
הֹוָראֹות ָנַתן ָלנּו ָהַרִּבי 

ְּבֶקֶׁשר ְלֶמעְנָדֶל'ע 
ֶׁשָּלנּו?

ּתֹוָדה ָלְך, 
ֶאְסֵּתר.

 ַוַּדאי! ְּבָכל ַּפַעם 
ֶׁשהּוא ִמְתעֹוֵרר 

ִמְּׁשָנתֹו, ֲאִני נֹוֶטֶלת 
ֶאת ָיָדיו.

הּוא ֶיֶלד 
ֶנְהָּדר, 
ֶּבֱאֶמת!

ָחְלפּו ְׁשָנַתִים ָוֵחִצי:

ֵהם ַׁשְקָרִנים, ַרָּמִאים 
ְורֹוְצִחים, ְונֹוָסף ַלּכֹל – ַּגם 

ַּגָּנִבים ְמֻדְּפָלִמים!

ָאַמְרִּתי ָלֶכם ְּכָבר ִמְּזַמן: 
ַהְיהּוִדים ֲאֵׁשִמים ַּבּכֹל!

ַאֶּתם ְמִביִנים? ַהְיהּודֹוִנים ּתֹוְפִסים ֶאת 
ַהִּמְׂשרֹות ַהּטֹובֹות ְּביֹוֵתר ְוָכְך, ִּבְמקֹום 

ֶׁשֶאֱהֶיה רֹוֵפא ָּבִכיר, ֲאִני ֶנֱאָלץ ִלְסֹחב ְּדָלֵיי 
ַמִים ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּיֹום.

ָאסּור ָלנּו ָלֵתת 
ָלֶזה ִלְקרֹות! 
ָאנּו ַחָּיִבים 
ְלַטֵּפל ָּבֶהם!

 ֲאָהּה... ַעְכָׁשו 
ֲאִני ֵמִבין ָלָּמה 

ֵאין ִלי ֵׂשֶכל.

ָנכֹון, ְסֶטַפן! ֵמַאִין 
ֵיׁש ָלֶהם ָּכל ַהֶּכֶסף 
ְוַהָחְכָמה? ֵהם ָּגְנבּו 

ֶאת ַהּכֹל ֵמִאָּתנּו!
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ָקִדיָמה, ַנְרֶאה 
ָלֶהם ָמה ֶזה!

ְנַחֵּסל אֹוָתם...

ֵנֵלְך ְלָהִביא 
ֶאת ְּכֵלי 
ַהַּמְׁשִחית!

ֵאיֶזה 
ַּפַחד!

ֲאָבל, ִאָּמא, ֲאִני 
ְּבֶמַתח ַמָּמׁש.

ִאָּמא, ֲאִני רֹוֶצה 
ֶׁשַּתְמִׁשיִכי ְלַסֵּפר ִלי 
ַעל ַהָּקְרָּבנֹות ְּבֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש. 

טֹוב ְמאֹוד ִלְהיֹות 
ְּבֶמַתח ִמִּסּפּוֵרי 

ּתֹוָרה. ֵנֵצא 
ְלַׂשֵחק ְוַאְמִׁשיְך 
ְלַסֵּפר ְלָך ַאַחר 

ָּכְך.
ֶמעְנָדֶל'ע ָחמּוד ֶׁשִּלי, 
ָלַמְדנּו ַהּיֹום ַהְרֵּבה. 
ִהִּגיַע ַהְּזַמן ָלֵצאת 

ְקָצת ַלִּגָּנה.

ִלְבִריאּות, ֶמעְנָדֶל'ע. ַאָּתה 
אֹוֵכל ְּבצּוָרה ְמֻנֶּמֶסת 

ְמאֹוד. ָּכל ַהָּכבֹוד!

ּתֹוָדה ְלָך, ה'. הּוא ַרק ֶּבן ְׁשָנַתִים ָוֵחִצי 
ּוְכָבר ְמָבֵרְך ְּכמֹו ְיִׁשיֶבע-ּבֹוֶחער*.

* ָּבחּור-ְיִׁשיָבה.

ָׁשלֹום, ִהְקַּדְמָּת ַלֲחֹזר.

ַחָּנה... ֵיׁש ּפֹוְגרֹום. ֲהמֹוֵני ּגֹוִיים 
ִהְתַאְּספּו ְּבִכַּכר ָהִעיר, ֵהם ּבֹוְזִזים 

ֶאת ֲחֻנּיֹות ַהְיהּוִדים, ְמַנְּפִצים ַחּלֹונֹות 
ּופֹוְגִעים ְּבָכל ִמי ֶׁשִּנְרֶאה ָלֶהם 

ְיהּוִדי!

אֹוי ַוֲאבֹוי! 
ַמה ַּנֲעֶׂשה?

ָנרּוץ ַמֵהר ַלַּבִית ֶׁשל ָואִדים 
ְּפיּודֹורֹוִביץ' ִּבְרחֹוב ּבֹוְלׁשֹוי 

ַמְרְסָקָיה. ָׁשַמְעִּתי ֶׁשהּוא ְמַאְפֵׁשר 
ִליהּוִדים ְלִהְתַחֵּבא ַּבַּמְרֵּתף ֶׁשּלֹו.
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ִהֵּנה, ֶזה ָּכאן! 

ֲאִני רֹוָאה ֶׁשִּמְׁשָּפחֹות 
ַרּבֹות ַמִּגיעֹות ְלָכאן.

ֻמְכָרִחים ִלְׁשמֹר 
ַעל ֶׁשֶקט ְּכֵדי 
ֶׁשַהּפֹוְרִעים ֹלא 
ִיְׁשְמעּו אֹוָתנּו.

ֶּגעַוואְלד, ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת 
ַהְּצָעקֹות ֶׁשָּלֶהם ִמְתָקְרבֹות...

ְיָלִדים, ֶׁשֶקט, ְּבַבָּקָׁשה. ַהּגֹוִיים 
ֲעלּוִלים ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהְּבִכּיֹות 

ּוְלַגּלֹות ֶאת ַמֲחבֹוֵאנּו. 

ֲאבֹוי! ַהְיָלִדים ֵאיָנם 
ַמְפִסיִקים ִלְבּכֹות. ָמה 

ַנֲעֶׂשה???

ֻמְכָרִחים ַלֲעׂשֹות 
ַמֶּׁשהּו.

ְׁשְׁשְׁש... ְׁשְׁשְׁש...

"ֶעְזִרי ֵמִעם 
ה' עֵֹׂשה 

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ"

ִנְׁשַמע ֶׁשֵהם 
ִנְכָנִסים ָּכֵעת 
ָלְרחֹוב ֶׁשָּלנּו.

ֲאִני ְמַפֵחד!

ְׁשְׁשְׁש... ְׁשְׁשְׁש... 
ֹמֶתק, ִאם ִּתְהֶיה 
ְּבֶׁשֶקט ֶאְקֶנה ְלָך 
ַהְפָּתָעה ְּכֶׁשֵּנֵצא 

ִמָּכאן. ַנֲהֹרג ֶאת ֻּכָּלם! 
ִנְגֹמר ֶאת 

ַהְיהּוִדים ַאַחת 
ּוְלָתִמיד. ֵאיֹפה 
ֵהם ִמְתַחְּבִאים?

ַהּגֹוִיים 
ָּבִאים... 
ִאָּמא!

...הּוא ֶהְחִליט 
ִלְנֹסַע ָלַרִּבי ֶׁשּלֹו 

ְלַבֵּקׁש ְּבָרָכה.

ֹלא ֵיָאֵמן! ִּתְרִאי 
ֵאיזֹו ַאֲחָריּות 

ְמַגֶּלה ֶיֶלד ָקָטן 
ָּכל ָּכְך.

ֶּפֶלא 
ַמָּמׁש!

 ַוֲאִני מֹוִסיף ְואֹוֵמר: 
ֶזה ַהָּקָטן ָּגדֹול הּוא! 
הּוא ָּגדֹול ּובֹוֵגר ְּכָבר 

ַעְכָׁשו. 

ֲאִני אֹוֶמֶרת ְלָך, ַיעְנְק'ל, "ֶזה 
ַהָּקָטן ָּגדֹול ִיְהֶיה"! הּוא עֹוד 

ִיְהֶיה ַמְנִהיג ָּגדֹול.

ְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות:

 ִאָּמא'ֶלה...

ָמה?! ִסּפּור? 
ַעל ִמי?

ּבֹואּו, ְיָלִדים ֲחמּוִדים, ֲאִני 
רֹוֶצה ְלַסֵּפר ָלֶכם ִסּפּור ָקָטן.
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ָחְלפּו ָׁשֹלׁש ָׁשִנים. יֹום ֶאָחד:

ֶמעְנָדֶל'ע!

הּוא ְמֻרָּכז ַעד ְּכֵדי 
ָּכְך ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָׁשם 

ֵלב ַלְּקִריָאה.

ָמה?! עֹוְבִרים ִּדיָרה? 
ָלָּמה?

ִהְזִמינּו ֶאת ַאָּבא ִלְהיֹות 
ַרב ַהְּקִהָּלה ָׁשם. ָהַרִּבי 

ִהְמִליץ ָעָליו.

ְּכַדאי ֶׁשַּתְפִריׁש ְמַעט 
ִמְּזַמְּנָך ְּכֵדי ְלַהְתִחיל 

ֶלֱאֹרז. ֲאִני הֹוֶלֶכת ַלֲעֹזר 
ְלֶבעְרל.

ַּכֲעֹבר ְזַמן ָקָצר ָעְבָרה ִמְׁשַּפַחת ְׁשֵניאֹוְרָסאהן 
ָלִעיר ַיְקְטִרינֹוְסַלב, ְוַרִּבי ֵלִוי'ק ִהְתַמָּנה ְלַרב 

ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית.

ֶמעְנָדֶל'ע ָהַלְך ִלְלֹמד ֵאֶצל ְמַלֵּמד ֲחִסיִדי, 
ּוַבֶהְמֵׁשְך ִהְצָטְרפּו ַּגם ֶאָחיו, ֶּבעְרל ְוֵלייְּבל.

ַּבַהְפָסָקה:

ַרִּבי ֶּגעְצל ַהֲחמֹור, 
ֻּכָּלנּו מּוָכִנים 

ַלִּׁשעּור, ְּבָכבֹוד.

ַרִּבי ֶּגעְצל, ְּפַתח ִּפיָך ְוָיִאירּו ְּדָבֶריָך.

ְּפְׁשְׁשְׁש... ֵאיזֹו ַהְבָרָקה! ָׁשלֹום ָחָכם 
ַמָּמׁש. ָאְמָנם הּוא ֲעַדִין ֹלא מֹוֶרה 
ְוַרב, ֲאָבל ֵאין ָסֵפק ֶׁשהּוא ָחָכם.

ָׁשלֹום יֹוֵדַע ָמה הּוא עֹוֶׂשה. 'ֲחמֹור' הּוא 
ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים ָחָכם, מוֶֹרה ְוָרב.

ֵאילּו 
ִחּדּוִׁשים!!!

ֶמעְנָדֶל'ע!
ֵּכן, ִאָּמא.ֶמעְנָדֶל'ע,

ְּבעֹוד ָׁשבּוַע ָאנּו עֹוְזִבים 
ֶאת ִניקֹוָלֵיב ְועֹוְבִרים ָלגּור 
ְּבַיְקְטִרינֹוְסַלב, ְּבֶעְזַרת ה'.
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 ַרִּבי ֶּגעְצל ּבֹוֵרַח ִמן 
ַהָּכבֹוד. הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה 

ֶׁשִּנְמָחא לֹו ַּכַּפִים.

ַצִּדיק ְיסֹוד 
עֹוָלם.

טֹוב, ּבֹואּו 
ְנַׂשֵחק ּתֹוֶפֶסת.

ֵהי, ִהֵּנה ֶמעְנָדֶל'ע! יִֹפי ֶׁשָּיָצאָת ְלַׂשֵחק 
ִאָּתנּו, ַאָּתה ַמֲעִדיף ְלִהָּׁשֵאר ִלְלֹמד 

ַּבִּכָּתה ַּבֶּדֶרְך ְּכָלל...

ֵּתַׁשע, ֶעֶׂשר.

ֵהי, ֶמעְנָדֶל'ע, 
ֵאיְך ַאָּתה ַמְצִליַח 

ְלַטֵּפס ָּכְך ַעל 
ָהֵעץ?

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני 
ְמַנֶּסה ְלַטֵּפס, 

ֲאִני נֹוֵפל.

ִקיְנֶדעְרַלאְך, ִהִּגיַע ַהְּזַמן 
ַלֲחזֹר ַלִּכָּתה. ֵיׁש ִלי ִׁשָּטה ְמֻיֶחֶדת: 

ֲאִני ֹלא ִמְסַּתֵּכל ְלַמָּטה. 
ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ְלַמָּטה, ֲעלּוִלים 

ְלִהָּבֵהל ֵמַהֹּגַבּה ְוִלּפֹול.

ִזְכרּו ָּתִמיד: ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים 
ְלַמְעָלה – ֹלא נֹוְפִלים 

ְלַמָּטה!
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ַעְכָׁשו ַהְּמַלֵּמד ְיַלֵּמד ֶאת ֶמעְנָדֶל'ע 
ַוֲאַנְחנּו ִנְלַמד ְּבַחְברּותֹות. ַאָּתה 

רֹוֶצה ִלְלֹמד ִאִּתי?

טֹוִבָּיה, ֲאִני אֹוֵהב 
ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמִתינּות.

ַאְּדַרָּבה, ֲאִני חֹוֵטף ֶאת 
ַהְּתִפָּלה ְּכמֹו ֶׁשחֹוְטִפים 

ַמְמָּתק ָטִעים.

ֵּכן, ֶּבַטח.

ַלְמרֹות ִּגילֹו ַהָּצִעיר, 
ֶמעְנָדֶל'ע ִנָּצב ַּכָּמה ָרמֹות 
ֵמָעֵלינּו. הּוא ְּכָבר לֹוֵמד 
ִעם ַהְּמַלֵּמד ּתֹוָספֹות 

ְוִאּלּו ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ִלְלֹמד 
ְּגָמָרא ְּבקִֹׁשי.

ֲאִני צֹוֵדק. ִהֵּנה, ַּגם 
ַהְּמַלֵּמד ִמְתַּפֵּלל 

ָיֶפה ְמאֹוד, ַּבֲאִריכּות ּוִבְמִתינּות.
ְרָאָיה ִנַּצַחת!

 זֹו ֹלא ְרָאָיה! ַהְּמַלֵּמד ִמְתַּפֵּלל 
ְּבַחּיּות ְוַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו ַחָּמה ּובֹוֶעֶרת. 
ָּדָבר ּבֹוֵער ִאי ֶאְפָׁשר ַלְחטֹף. ֲאָבל 
ֶאְצֵלנּו, ַהַּתְלִמיִדים, ַהְּתִפָּלה ֹלא 
ַחָּמה ָּכל ָּכְך... ָלֵכן ָצִריְך ַלְחטֹף 
אֹוָתּה ְּכמֹו ֶׁשחֹוְטִפים ַמְמָּתק!

ְלַדְעִּתי ָצִריְך ִלְׁשֹאל ֶאת 
ַרִּבי ֶּגעְצל...

נּו, ָׁשלֹום, ָמה ַּדְעְּתָך 
ַּבִּוּכּוַח?


