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יַטב"דחנוכה לסדר ' יום א ר ַוי ִּ בָּ  ג"תשע, (לז, מא) "ַהד ָּ
 
 
 

 

 לכל אחינו ורעינו לדעה ובני בריתנו בנשיאת הישיבה

 .חנוכה שמח

 

כמידי שנה בחג האורים עת נזכרים אנו בניסים שנעשו לאבותינו בתקופת  

מקווים , החשמונאים ומתעודדים מעצם המהפך הרוחני שאירע בימים ההם

 .ומצפים לראותו במהרה ממש בזמן הזה

בני הישיבה יחד עם הוריהם  – "הורים ובנים"השבוע יתכנסו בבית מדרשנו  

כדי להחליף דעות ולהכיר , יחד עם צוות הרבנים –" על כוס קפה וסופגניה"שיסבו 

עלינו להסתגל לקבל , שלמרות שאנו לא תמיד מזדהים ומסכימים זה עם זה, עמדות

שעתידה עדיין לפניה ואם תשרור בינינו , איש את רעהו כאחים לאומה עתיקת יומין

 .הרי שיחדיו נצליח להביא את הגאולה השלימה, אהבה ואחווה

, ב"לקראת חודש אלול תשע, לפני ארבעה חודשים !הפעם איש בשורה אני 

בשליחות , כולם דוברי רוסית, יצאו שלושה זוגות צעירים מקרב תלמידי הישיבה

 .השייכת מבחינה מדינית לרוסיה, לעיר פיטיגורסק שבארץ קווקז

ם א יצאתי לשם עם אחד הבחורי"בחודש אדר תשע, ומעשה שהיה כך היה 

מטרת הנסיעה היתה גיוס משאבים להחזקת  .באותה עיר שגדל ולמד, בישיבתנו

אבל המחזה שנגלה לפני היה , מתחת לאפס, קר מאודכשהגענו לשם היה . הישיבה

 !עוד יותר מקפיאמצמרר ו

בבית הכנסת אין אפילו סידור , המקווה ריק ממים, נשוי לגויה –רב המקום  

אתם כבר מבינים  –ה השוחט הוא אותו אחד שנשוי לגוי, לא ברוסית ףא, אחד

י גורמים חרדים "בית הספר היהודי שהוקם עב. שכולם אוכלים נבלות וטריפות

היינו בהלם מוחלט לא רק שלא . הדור הצעיר מתבולל. מהילדים הם גויים 92%

זו קהילה ? וזאת למה: גם לא שמעתי על מציאות כזאת, ראיתי מעולם חורבן כזה

הם יצאו כנגדם בכלי , וסלמים ניסו לאסלמםשכשבעבר המ, ן ייהודית עתיקת יומ

 !'הם מסרו נפשם על קדושת ה, זין ונצחום
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שתרגם את , מיד כינסתי את נכבדי המקום ובעזרת תלמידנו אהרן רזילוב

. יש להחזיר עטרה ליושנה, "עיר הנידחת"שלא יתכן שהם יהיו , דברי אמרתי להם

הם אמרו . את הכרטיס ונשארנו לשבת שינינו, מיד קבענו שיעור. דברי נכנסו לליבם

באו  –במספר  00 –שזה מאה שנה לא התקיימה במקום תפילת שבת שכל האנשים 

 .ברגל למרות השלג הכבד

פניתי לרבנים גדולים , שיאמץ את המקוםבמשך שנה ניסיתי למצוא מישהו  

. אולם כל אחד תירוצו היה עמו ומאומה לא התקדם, ולפילנתרופים מפורסמים

 .בדלית ברירה פניתי אל הציבור שלנו ואכן מכאן באה הישועה

. אהרן רזילוב יצא ללמוד את אומנות השחיטה ואשתו פנתה לקורס בלניות 

קורס  –אשתו , ציבור-קריאה בתורה ושליח, למד תקיעה בשופר בזלמן רובינו

למד ענייני מקווה וטהרה ועשה התמחות במקווה של  ברוך מרגוליס. ות כלותיכרמד

י "יעקב התקבלה ע-שהיתה מורה בבית, ואשתו שגם היא קווקזית במוצאה, וגן-בית

 .משרד החינוך לשליחות בבית הספר בפיטיגורסק

, "העגלה מתחילה לזוז"היום לאחר ארבעה חודשי פעילות בכל התחומים  

. מלבד השחיטה שהוא עורך פעמים בשבוע, ס"כמורה בביהגם אהרן רזילוב משמש 

תקצר . כשלאחר מאמצים כבירים החלו הציבור לשתף פעולה, המקווה החל לפעול

כשגורמים מסוימים מנסים , היריעה לפרט את הקשיים הרבים הניצבים בדרכנו

ת העושה לנו ניסים "אבל אנו רואים עין בעין את יד השי, "מקלות בגלגלנו"לשים 

 .היה בימים ההםונפלאות כפי ש

אני לקחתי על עצמי התחייבות כספית של כמאה . בעיה אחת טרם נפתרה 

. וטרם מצאתי את האדם או את הגוף שיעזור במימון הפרויקט, וחמישים אלף דולר

, לעזור או למצוא עוזרים להרמת מפעל קדוש זה, אולי תוכלו אתם אחי היקרים

 .ושכרכם כפול מן השמים

 

 הבכםממני ידידיכם ואו

 בברכת כהנים באהבה

 

 פורת-הכהן בן. יוסף צ
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 רזילוב 1אעומד  אחרי הרב 110233א "הביקור הראשון בפיטיגורסק אדר ע



 
 

 ר"ע                                                                                   
 ישיבה לבעלי תשובה וכולל לאברכים מצוינים

 ד"בס

 06557351חשבון  677סניף , בנק לאומי    85-210-311-9עמותה . ירושלים  מס 13א "החיד' רח, אשרי האיש
 www.emuna.info : אתר   mail: ashreyhaish@014.net.il-E 7003826-20: טל

 

 



 
 

 ר"ע                                                                                   
 ישיבה לבעלי תשובה וכולל לאברכים מצוינים

 ד"בס

 06557351חשבון  677סניף , בנק לאומי    85-210-311-9עמותה . ירושלים  מס 13א "החיד' רח, אשרי האיש
 www.emuna.info : אתר   mail: ashreyhaish@014.net.il-E 7003826-20: טל

 

 


