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מה הרבי היה אומר

דברי הרבי על השמירה המיוחדת של הקב"ה על ארץ ישראל ובדבר הצורך
לחוש ביטחון בבורא העולם ,לא לפחד ולא להפחיד — תקפים גם עכשיו

ה

ימים ימי חודש אב תש"נ
( ,)1990לפני כשלושים שנה.
עיראק פולשת לכוויית ,ומ־
ציתה מתיחות עולמית .קואליציה
של מדינות ,בהובלת ארצות־הברית,
נערכת למלחמה בעיראק ,בעוד זו
משגרת איומים לעבר ישראל.

הכותרות הראשיות זורעות חרדה:
"מפנים אזרחים זרים ,מפסיקים
טיסות לארץ" .איומי הרודן מעיראק
הופכים גם הם לכותרות ראשיות:
"סדאם :לטילים שלי יכולת אטומית ,מסר נצחי של עידוד" :ארץ ישראל המקום הבטוח ביותר" (צילום :זאב גולדשמיד)
ביולוגית וכימית" .הקואליצייה
יש להתמלא ביטחון ואמונה כי ארץ ישראל היא
הבין־לאומית מציבה לסדאם אולטימטום.
המקום הבטוח ביותר.
סמוך למועד פקיעתו מחליטים גורמי הביטחון
בישראל על ביטול הלימודים בבתי הספר ועל
הנחיה לאזרחים להישאר בבתיהם.

לסלק את החרדות

לבטוח ולציית
באותם ימים העולם היהודי נושא את עיניו אל
הרבי מליובאוויטש" .מה הרבי אומר?" ,נשאלים
חסידי חב"ד בכל מקום .והרבי משמיע מסר ברור
ונחרץ :לא לפחד ,לא לברוח מהארץ ,להוסיף
לנסוע אליה .הוא מכריז שוב ושוב" :ארץ ישראל
היא המקום הבטוח ביותר".
את הדברים האלה הרבי אומר לכל שואל.
לאימהות מודאגות ,למנהיגי ציבור ,לנציגי
משלחות .רב אמריקני שואל" :כולם מודאגים
בקשר לישראל ,ורוצים לשמוע מה לעשות .מה
עליי לומר להם?" .הרבי משיב נחרצות" :הלוואי
שלכל העולם יהיה כל־כך הרבה בריאות וכל־כך
הרבה בשורות טובות כמו בארץ ישראל".
את הסוף כולנו יודעים 39 .טילים נורו מעיראק
לעבר ישראל ,אך גרמו נזק שולי במונחים של
קיום מדינה .הפגיעות בנפש היו מזעריות .יותר
בני־אדם מתו מחבישה לא־נכונה של מסיכות הגז
או מחרדה.
אך לצד הביטחון שהקרין הרבי והמסרים
המרגיעים ששיגר ,הורה חד־משמעית לציית
להוראות הרשויות .הרבי הסביר כי בהיבט
המעשי צריך לנהוג על־פי האזהרות של
הגורמים הממונים ,ואולם מבחינת תחושות הלב

רבים שואלים גם היום" :מה הרבי היה אומר?".
אנו מאמינים שדבריו על השמירה המיוחדת
של הקב"ה על ארץ ישראל ובדבר הצורך לחוש
ביטחון מלא בבורא העולם ,לא לפחד ולא
להפחיד — תקפים גם עכשיו.
ודאי שצריך למלא את הוראות משרד הבריאות
בלי התחכמויות .האמצעים הטבעיים להתגוננות
הם הכלים שהקב"ה רוצה שנשתמש בהם.
ביטחון בה' אין פירושו הפקרות ,חשיפת עצמנו
לסכנות וגרימת סיכון לאחרים .התורה עצמה,
שהיא תורת חיים ,מורה לנו לציית להוראות
מומחי הרפואה ,ולא לזלזל בהן חלילה.
ואולם את החרדות והפחדים יש לסלק .אנחנו
נמצאים במקום הבטוח ביותר בעולם ,חוסים
תחת מטריית המגן של בורא העולם ומנהיגו .זו
ארץ ש"עיני ה' אלוקיך בה ,מראשית השנה ועד
אחרית שנה" ,והשמירה האלוקית כאן היא ביתר
שאת מבכל מקום אחר.
הוראות הסגר מקשות את ההתארגנות לחג
הפסח המתקרב ,אבל נחגוג אותו בשמחה,
בתנאים הקיימים .יהיו פחות אורחים ופחות
כלים חדשים ,אבל עם ישראל חגג את הפסח
בנסיבות קשות הרבה יותר .נחגוג את החג
ונתפלל שמתוך הסגר הזה נצא כולנו לחירות
אמיתית ,בגאולה השלמה.

כל הלב לכל אחד

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
פעילות של אור
יום ראשון הקרוב ,י"א בניסן ,הוא יום
הולדתו של הרבי מליובאוויטש .ביום הזה,
בשנת תרס"ב ( ,)1902ירדה לעולם נשמתו
הגדולה ,שהאירה את דורנו .זה יום שבו
'מזלו גובר' ,ועל כן אפשר לבקש בו ברכה
ולקבל החלטות טובות .חסידי חב"ד ברחבי
העולם יפעלו ביום הזה ,על־פי האפשרויות
של העת הזאת ,להבאת מסרים של עידוד
ושמחה להמוני בית ישראל.

קמחא דפסחא
בתי חב"ד ברחבי הארץ מבקשים מהציבור
להגדיל את התרומות ל'קמחא דפסחא' ,כדי
לסייע למשפחות רבות שנקלעו למצוקה
בשל המצב לחגוג את הפסח כהלכתו.

תרופות לפסח
מי שנזקק לתרופות בימי הפסח יכול להיעזר
ברשימות התרופות הכשרות לפסח שיצאו
לאור מטעם שירותי הבריאות .הרשימות
מתפרסמות בחוברות ובאתרי שירותי
הבריאות .את רשימת התרופות אישרו
גורמים הלכתיים מוסמכים .אם תרופה
כלשהי אינה כשרה לפסח ,יש לבדוק עם
הרופא אם יש תרופה חלופית כשרה .אם אין
כזאת והתרופה חיונית — כדאי להיוועץ ברב.
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שולחן שבת

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ

הנס שהתחיל את הניסים
השבת שלפני פסח נקראת 'שבת הגדול',
ואדמו"ר הזקן כותב שנוהגים לקרוא בה קטעים
מההגדה של פסח" ,לפי שבשבת הגדול הייתה
התחלת הגאולה והניסים".
הדבר קשור לקרבן תודה ,שדיניו מופיעים
בפרשת צו" ,אם על תודה יקריבנו" ,ורש"י
מפרש" :אם על דבר הודאה על נס שנעשה
לו" .והרי האפשרות להקריב קרבן תודה תלויה
בקיומו של בית המקדש ,וזה שייך לחודש
ניסן ,כמאמר חז"ל "בניסן נגאלו ובניסן עתידין
להיגאל" ,בביאת משיח צדקנו ,שאז ייבנה בית
המקדש ויוכלו להקריב קרבן תודה על הניסים.

בלי חרדה
בניסים שהתחוללו לעם ישראל כמה וכמה
סוגים .למשל ,נס פורים הביא הצלה גדולה לעם
ישראל ,אך קדמה לו תקופה שבה ריחפה סכנה
ממשית על היהודים ,והם היו שרויים בפחד
ובחרדה.
לעומת זה ,הנס של הגאולה העתידה יהיה
ׁשּובה וָ נַ ַחת ִּתּו ֵָׁשעּון" (ישעיה ל,טו) .לא
"ּב ָ
בבחינת ְ
מתוך חרדה וצער ,אלא ברוגע ובשלוות נפש.

מן המעיין

דומה לזה היה נס אשד הנחלים (במדבר כא,טו)

שאירע לבני ישראל כאשר עברו בערוץ הנחל,
ולא ידעו כלל שהאמורים אורבים להם במערות.
הקב"ה קירב את המצוקים זה לזה ,והנקיקים
נכנסו למערות והרגו את האויבים ,ורק בזכות
הבאר ידעו בני ישראל לאחר מכן ממה ניצלו.

מעלת ההתחלה
כזה היה הנס של שבת הגדול .ידוע הכלל 'כל
ההתחלות קשות' .לפי זה ,מכיוון שבשבת הגדול
הייתה "התחלת הגאולה והניסים" ,הרי שנס זה
גדול אף מהיציאה ממצרים.
הנס היה קשור לקרבן הפסח שבני ישראל נצטוו
להקריב .זה היה בי' בניסן ,שחל בשבת .וכך
אדמו"ר הזקן כותב" :כשלקחו ישראל פסחיהם
באותו שבת ,נתקבצו בכורי אומות העולם אצל
ישראל ושאלום למה זה הם עושין כך .אמרו
להם ,זבח פסח הוא לה' שיהרוג בכורי מצרים.
הלכו בכוריהם אצל אבותיהם ואל פרעה ,לבקש
שישלחו את ישראל ,ולא רצו .ועשו
ַ
מהם
הבכורות עימהם מלחמה והרגו הרבה מהם .וזה
שכתוב 'למכה מצרים בבכוריהם' .וקבעו נס זה

צדיקים | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

שני מיני צדיקים

כוח המחשבה

״צדיק כתמר יפרח כארץ בלבנון ישגה״ (תהילים
צב,יג) .אלה שני מיני צדיקים :האחד מעורב
עם הבריות ,מקרבם ומלמדם תורה .השני יושב
לבדו על התורה ועל העבודה .הראשונים מניבים
פירות מזינים כעץ התמר ,והאחרונים מתנשאים
ועקרים כארז.

מחשבה זכה נוגעת עד עולם המחשבה.
כשחושבים על צדיק השרוי בעולם האמת,
מזדככת מחשבה זו בעולם המחשבה ונדבקת
בדופנות היכלו של אותו צדיק .לאחר מכן
מתעברת הארה מנשמת הצדיק בבעל מחשבה
זכה זו ,והדבר מסייעו ברוחניות ובגשמיות.

(המגיד ממזריטש)

ִקרבה שנותנת חיים
פעם אחת נתן אדמו"ר ה'צמח צדק' מטבע של
חצי רובל לנכדו ,הרש״ב ,שהיה אז כבן ארבע,
ואמר לו :״הרי לך מחצית השקל״ .והמשיך,
"שים ליבך למילה 'מחצית' :האות צ' ,הרומזת
לצדיק ,היא במרכז .מי שקרוב אליו וקשור איתו
הן האותיות ח' וי' — חי .ואילו המתרחקים ממנו
הן האותיות מ' ות' — מת".

שפל בעיני מי
שאלו את רבי לוי־יצחק מברדיצ׳ב :מה ההבדל
בין צדיק לרשע? השיב :הצדיק שפל בעיני
עצמו ,והרשע בעיני אחרים.

(הרבי מהר״ש מליובאוויטש)

מיטיבים לראות
שאלו את רבי מנחם־מענדל מקוצק :איך תדע
להשיא עצות בענייני העולם הזה ,שמימיך לא
עסקת בהם? השיב הצדיק :כשנמצאים בחוץ,
מיטיבים לראות את מה שבפנים.

התעוררות פנימית
אמר אחד מזקני החסידים :מי שאין בו טמטום
הלב ,הנה בעומדו בד׳ אמות של צדיק הוא
מתמלא בושה ,וכשהוא שומע אמרת התעוררות,
הוא בוכה בהתעוררות פנימית.
(אוצר פתגמי חב״ד)

רבי גם בשינה

ראיית צדיק

מי שאומרים 'החייט ישן' או 'הסנדלר ישן' ,אינם
מדייקים ,כי בשנתו האדם אינו עוסק במלאכתו
ואין הוא חייט או סנדלר .אבל כשאומרים 'הרבי
ישן' ,זו אמת ,כי גם בשנתו רבי הוא רבי.

מי שזכה לראות צדיק ,ובפרט מי שזכה לדבר
עימו ,יש לזה השפעה מקיפה ,שבכוחה לפעול
ישועות לאיש הזה ולבני ביתו .ואם לפעמים
יתמהמה ,חכה לו.

(רבי יצחק מוורקה)

(הרבי הריי״צ מליובאוויטש)

לזיכרון לדורות בשבת ,וקראוהו שבת הגדול".

נס בלי ִאיום
בכך מעלתו של הנס הזה על נס יציאת מצרים.
שם היה תחילה מצב של שעבוד ,שגרם סבל רב
לבני ישראל .מאתיים ועשר שנות גלות ועבדות
עברו עליהם ,עד שזכו סוף־סוף להשתחרר
ממצרים ולצאת לחירות .אמנם זה נס גדול,
אך הוא טעון בזיכרון המצוקה הגדולה שהייתה
להם במצרים.
ואילו הנס של שבת הגדול בא במפתיע ,בלי
שלב של צער וחרדה .בני ישראל לא ידעו כלל
על דבר מלחמת האזרחים שהתחוללה בריכוזי
האוכלוסייה המצרית ,שכן ביום השבת לא יצאו
ממושבם בארץ גושן .המצרים הם שבאו ושאלו
לפשר הצאן שהכניסו העברים לבתיהם ,ולאחר
ששמעו את המענה הלכו להם ,ובני ישראל לא
ידעו שמתחוללת מלחמה גדולה ביניהם .רק
לאחר מעשה נודע להם הנס הגדול ,בבחינת
"אין בעל הנס מכיר בניסו" ,ולכן הוא "התחלת
הגאולה והניסים".
(תורת מנחם ,כרך נב ,עמ' )231 ,223

אמרת השבוע
חייל ומטרייה
באחת השנים הראשונות לנשיאותו
של הרבי מליובאוויטש ,כאשר הרבי
יצא מבית מדרשו ופנה ללכת לביתו,
ניגש אליו אדמו"ר שהתגורר בשכונה
והתלווה אליו באומרו כי רצונו לשוחח
עימו בדרך.
בתוך כך החל לרדת גשם חזק ,שגבר
והיה למבול ממש .האדמו"ר שהתלווה
אל הרבי פתח את המטרייה שנשא
עימו ,והגן בה על שניהם מפני הגשם.
הוא שאל את הרבי אם אינו נושא
עימו מטרייה כשהוא הולך ברחוב
בימים גשומים אלה .הרבי חייך והשיב:
"ראיתם פעם חייל עם מטרייה?"...

פתגם חסידי
"רב צריך להתייחס לתלמיד כמו לבן .כשם שאדם
משתוקק שבנו הפרטי יגדל לתפארת וישגשג
בתורה ובעבודת ה' ,כך הרב צריך להתמסר
לחינוך והוראת כל תלמיד" (הרבי מליובאוויטש)

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

הכְ וונה
כפולה
האפידמיולוג (חוקר התפשטות
מחלות ומגיפות ומניעתן) הפרופסור
זאב (ולוול) גרין קיבל הצעה מפתה
מאוד .זה היה בחודש ניסן תשכ"ה
( .)1965באותו זמן הייתה לו משרה
מכובדת באוניברסיטת מינסוטה
שבארצות־הברית.
זה עתה שב מביקור בן כמה שבועות
בלונדון ,שבו נפגש עם חוקרים
עמיתים בתחום האפידמיולוגיה.
הללו התרשמו מאוד מכישוריו
ושיגרו אליו הזמנה לשוב ללונדון,
לשלושה חודשים ,לעבודה משותפת
תתגמל אותו בחשיפה לידע
שגם ַ
שנצבר אצלם.
הפרופסור גרין שיתף את נשיא
האוניברסיטה בהצעה ,וקיבל את
תמיכתו" .אחזיר אותך לתפקידך
בשובך" ,הבטיח.
הכול נראה חיובי ומבטיח ,אבל הקשר
שהתפתח באותן שנים בין הפרופסור
גרין ובין הרבי מליובאוויטש חייב
אותו לשאול את פי הרבי.
המענה הגיע במהירות" .הייתי
מתנה את ביצוע התכנית בידיעה
ברורה שבשום אופן הדבר לא
יסכן את תפקידך הנוכחי" ,כתב לו
הרבי" .נראה לי ,בלי ספק ,שיש לא
מעט שאפתנים שירצו לתפוס את
המשרה הפנויה .לכן הכרחי לוודא
שהיעדרותך לא תסכן את הביטחון
והקביעות של תפקידך".
דברי הרבי הדהימו את הפרופסור.
ברגע הראשון לא הבין כלל על מה
הרבי מדבר .מעמדו באוניברסיטה
היה איתן .הייתה לו קביעות ויחסיו
עם הסגל היו טובים מאוד .הוא לא
העלה על דעתו שייתכן כי מישהו
ינסה לתפוס את מקומו.
אך הוא כבר למד שאין להקל ראש
בהמלצת הרבי .בעקבות המכתב
החל לברר את הדברים יותר לעומק,
והממצאים שהעלה הדהימו אותו.
הוא התקבל לסגל האוניברסיטה
בשנת תשי"ט ( .)1959הממונים עליו
היו מרוצים ממנו ,וכך עברו עליו
שנתיים .בסופן קיבל פנייה מסוכנות
החלל האמריקנית (נאס"א) ,להצטרף
לצוות המחקרי שלהם ,שעסק
באפשרות קיומם של חיידקים בחלל.
לצורך זה נדרש לקחת חופשה ללא
תשלום מהאוניברסיטה.
נשיא האוניברסיטה ראה את ההצעה
בחיוב ,וגם כתעודת כבוד למוסד
שהוא עומד בראשו .לעומתו ,מנהל

חזר גרין לאוניברסיטה ,והמשיך
ממנה במחקרים משותפים עם
סוכנות החלל .מה שלא ידע ,שמנהל
המחלקה שלו ניסה למנוע את שובו.
ייתכן שחמד את התפקיד לעצמו,
וראה בו פתח לקידום אישי.

המחלקה של גרין הסתייג ,מפני
שהמעבר לנאס"א קטע את העבודה
שבה עסק .אך נשיא האוניברסיטה
הכריע בעד המעבר .בפגישה
במשרדו אמר לגרין" :התקשר עכשיו
מהטלפון שלי לנאס"א ואמור להם
שאתה מקבל את ההצעה" .הוא גם
הבטיח לו כי מקומו שמור לו בשובו.

כל המאבק הזה התחולל מאחורי גבו
של גרין .עתה ,בעקבות הבירורים
שעשה ,גילה כי הוויכוח הסתיים רק

כך היה .אחרי כמה שנים בנאס"א

לומדים גאולה

מאת מנחם ברוד

ציפייה דרוכה

במרוצת הדורות בלטו בקרב הצדיקים וגדולי ישראל דמויות מיוחדות
שהתאפיינו באמונה עזה ולוהטת בביאת המשיח .כזה היה ה'חפץ חיים',
למשל ,או בעל 'ישמח משה' ועוד .מסופרים עליהם סיפורים מופלאים,
כיצד חיו מתוך אמונה גדולה זו ,ואף שכבו לישון מצפים בכל רגע לבשורה
על ביאת משיח צדקנו .דומה שהרבי מליובאוויטש מגלם סוג של ציפייה
ותודעת גאולה שכמותן לא ראינו בעבר.
הרבי עצמו גילה שחזון הגאולה העסיק אותו עוד בהיותו ילד רך בשנים .וכך
כתב בשנת תשט"ז לנשיא המדינה אז יצחק בן־צבי (אגרות־קודש כרך יב,
עמ' תיד)" :מיום הלכי ל'חדר' ועוד קודם לזה ,התחיל להתרקם בדמיוני ציור
גאולה העתידה — גאולת עם ישראל מגלותו האחרון .גאולה כזו ובאופן כזה,
שעל־ידה יהיו מובנים ייסורי הגלות ,הגזירות והשמדות ...והכול יהיה באופן
אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה — 'יאמר ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי'".

על סף הפתח
הרבי הקרין את הציפייה העזה לביאת משיח לכל עם ישראל .האמונה
הלוהטת שלו סחפה עימה אלפים ורבבות ,ובמידה מסוימת את כל העם.
מספרים על רב ניו־יורקי ,ששלח את בתו למחנה קיץ של חב"ד .בימי
שהייתם במחנה ביקרו הילדים בחצר הרבי ושמעו שיחה מיוחדת שנשא
לפני הילדים .כשבא האב לבקר את בתו ,שמע מפיה בהתלהבות כי הרבי
אמר שהמשיח עומד לבוא בכל רגע וכי צריך להתכונן לקראתו .הגיב האב:
"הלוא גם אני מדבר כך בדרשותיי" .ענתה הילדה" :אבל הרבי מתכוון לזה
באמת"...
בשנים תש"נ־תשנ"ב דיבר הרבי על הגאולה כעל עובדה ,שכבר נמצאת על
סף הדלת ממש .הוא קרא לכל יהודי להשתתף בהכנות האחרונות לקבלת
פני משיח צדקנו ,על־ידי לימוד ענייני הגאולה ,הוספה במצוות ובמעשים
טובים ,הוספה בתפילה על הגאולה והנחלת תודעת הגאולה לכל העם .הנה
כמה מהתבטאויותיו באותם ימים:
"על־פי כל הסימנים שבדברי חז"ל ,עומדים אנו בסוף זמן הגלות ,לאחר
שכבר 'כלו כל הקיצין' ,וכבר עשו תשובה ,ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח
צדקנו" (שבת פרשת שמות תנש"א) .בשיחה עם הרב הראשי לישראל ,הרב
מרדכי אליהו ,אמר" :לא זו בלבד שסוף הגאולה לבוא ,אלא הגאולה כבר
עומדת על סף הפתח ומחכה לכל אחד ואחת מישראל שיפתח את הדלת
ו'יסחוב' את הגאולה לתוך החדר!" (ו' במרחשוון תשנ"ב).

האחריות על כל אחד
כתב סי־אן־אן שאלו" :רבי ,מה המסר שלך לעולם בעניין המשיח?" .הרבי:
"כבר פרסמתי והדבר נדפס בעיתונות בכל המדינות ,ואם רצונך לחזור על
כך — חזור ואמור שהמשיח מוכן לבוא עכשיו ,ומה שנותר לנו לעשות ,הוא
להרבות יותר בשטח של טוב וחסד" .כתב הסי־אן־אן" :שהאנשים יעשו טוב
וחסד כדי שהוא יבוא?" .הרבי" :לעשות קצת יותר ואז יבוא מייד" (בחלוקת
השטרות ל'שליחות מצווה' ,י"ב במרחשוון תשנ"ב).
דברים דומים אמר לכתב עיתון אמריקני ששאל" :מה המסר שיש לרבי אל
העם?" .הרבי" :המשיח עומד להגיע וצריך לעשות את ההכנות האחרונות"
(בחלוקת השטרות ל'שליחות מצווה' ,ב' באדר־א תשנ"ב).
"כל יהודי ,אנשים נשים וטף ,יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא את
משיח צדקנו בפועל ממש .אין לסמוך על אחרים ואין להטיל עבודה זו על
אחרים ...במה מתבטאת עבודה זו? בהוספה בתורה ובמצוות ,בלימוד התורה
(נגלה ופנימיות) וקיום המצוות בהידור ,וכן — להשפיע על אחרים שיוסיפו
אף הם בתורה ובמצוות" (שבת פרשת שמיני תנש"א).

כאשר נשיא האוניברסיטה הבהיר
למנהל המחלקה" :החלטתי להחזיר
את גרין לעבודה ,ואין לך יכולת
לערער על כך".
עתה התחוור לפרופסור גרין מה פשר
הערתו של הרבי .בעקבות זאת דאג
לוודא שנסיעתו לא תפגע במעמדו
ובתפקידו .הוא פנה בעניין אל נשיא
האוניברסיטה ,וזה התחייב לפניו כי
הוא עומד לימינו ואף רואה אינטרס
של המוסד האקדמי בנסיעתו,
מפני שהדבר יעלה את קרנה של
אוניברסיטת מינסוטה.
עתה היה יכול לנסוע ללונדון בלב
שקט ,והוא חש הכרת טובה גדולה
לרבי ,שבעיניו הצופיות זיהה את
הבעיה שהוא לא היה מודע לה כלל.
בשלב זה התפנה לעיין בשולי מכתב
של הרבי ,וכאן ציפתה לו הפתעה
גדולה מקודמתה .הרבי פותח
וכותב" :בדרך כלל אני מסתייג
מהבעת דעה בנושאים שהם מחוץ
לתחום מומחיותי" ,אך עם זה הוא
מעיר שלדעתו המחקר צריך לעסוק
בנקודה שיש בה עניין מיוחד.
המחקר שבו עסק הפרופסור גרין
עם עמיתיו מלונדון היה בתופעת
שנוצרת
החיידקית
ההדבקה
במחלקות של המרכזים הרפואיים,
ובמיוחד בהתמודדות עם חיידקים
עמידים לאנטיביוטיקה.
הרבי כותב לפרופסור גרין באריכות
כי לא דיי לחקור את נושא מניעת
הזיהומים ,אלא צריך ללמוד מה גורם
לחיידקים מסוימים להיות 'חסינים'
לעומת חיידקים אחרים שהם 'בלתי־
חסינים'" .נראה לי שהנקודה הזאת
היא בעלת משמעות מעשית" ,כותב
לו הרבי" ,והיא צריכה לעמוד במוקד
תשומת הלב שלך".
לימים הסביר הפרופסור גרין את
הרקע לדבריו של הרבי" :באותה
הייתה
הבקטריולוגיה
תקופה
בחיתוליה .עד אז חקרו רק את
המרכיבים הגדולים יותר של החיידק,
אך לא את היחידה הבסיסית שלו ,את
המולקולות של תאי החיידק ...הרבי
הציע לחפש את הגורם האיכותי
לשינוי בחיידק ,ולא רק את הגורם
החיצוני ,או ליתר דיוק — הסביבתי".
לדבריו ,התחום הזה התפתח מאוד
בעשרות השנים שלאחר מכן ,ולא
מעטים מקרב החוקרים שעסקו
בו זכו בפרסי נובל" .לשם כיוון
אותי הרבי בדרך עקיפה" ,מסיים
הפרופסור גרין" .בלונדון עסקתי
באפידמיולוגיה ,והצלחתי במחקריי,
אך לצערי לא השכלתי לבחור בכיוון
המחקרי שאליו הפנה אותי הרבי".
(על־פי הספר 'פרופסור גרין ,שלום
וברכה')

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

עצת הרבי הפכה יריב לידיד

הפרופסור אלן דרשוביץ הופתע לראות את
שמו של הסנטור השמרן מקרוליינה הצפונית,
ג'סי הלמס ,בין הנואמים באירוע חגיגי בגבעת
הקפיטול ,לרגל הכרזה על 'יום חינוך ושיתוף'
לכבוד יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש.
דרשוביץ שיגר מכתב לרבי ותהה" :איך ייתכן
שבאירוע שמתקיים לכבוד יום הולדתך ,אורח
הכבוד יהיה הסנטור ג'סי הלמס?!".
דרשוביץ ,מגדולי המשפטנים בארצות־הברית,
מוכר היטב למיליוני אזרחי ארה"ב .הוא גם
תומך נלהב בישראל ולוחם חריף בתנועת
החרם נגדה .לכן התפלא על הזמנתו של הלמס,
שנחשב אויב ישראל ,והמתנגד החריף ביותר
לסיוע החוץ של הממשל האמריקני לישראל.

מכתב נוקב
בריאיון לשבועון 'כפר חב"ד' חשף דרשוביץ
את תשובתו של הרבי על תלונתו" :הרבי השיב
לי במכתב עוצמתי .הוא הסביר שפוליטיקאים
נתונים לשינוי בעמדותיהם ,והדבר תלוי בתנאי
הזמן ,המקום וגורמים אחרים .לדעתו ,אין זה
נכון לנהל מלחמה קרה נגד יריבים ,שלעיתים
קרובות עלולה להפוך למלחמה חמה .הוקעת
מישהו כ'אויב' או 'אנטישמי' לא תשרת שום
מטרה .להפך ,יש למצוא דרכים לשכנע אדם
כזה לנקוט עמדה אוהדת".
עוד הוא מספר ,כי במכתבו הבהיר הרבי

פינת ההלכה

שלפעמים מכבדים אדם לא בזכות עברו ,אלא
כדי להשפיע על העתיד" .תסתכל על הסנטור
הלמס בשנים הבאות ותראה אם ההחלטה
הייתה נכונה" ,סיים הרבי .ואכן ,הלמס עשה
שינוי של מאה ושמונים מעלות בעמדותיו,
נהפך לאחד מתומכיה הגדולים של ישראל ,היה
ידיד ההתיישבות ביש"ע והתנגד להקמת מדינה
פלסטינית.

פגישות במזכירות
אברהם־מרדכי דרשוביץ נולד בברוקלין,
במשפחה שומרת מצוות .הוא למד בישיבה
יוניברסיטי ,בברוקלין קולג' ואחר־כך
באוניברסיטת ייל היוקרתית .את הרבי פגש
בפעם הראשונה בהיותו נער ,בזכות חברו
הטוב ,אחיינו של מזכיר הרבי ,הרב גרונר.
דרשוביץ מספר כי כאשר הוא וחברו היו מבלים
במשרד המזכירות קרה שהרבי ראה אותם
ושוחח איתם" .הוא היה שואל אותנו מה למדנו
בגמרא ,ומדבר קצת בענייני השקפת עולם",
סיפר דרשוביץ" .נוכחתי מייד שהוא אדם
משכיל בהרבה מהמורים שלי בתיכון .הייתי
מצפה לפגישות האלה".

קל יותר בסיביר
במרוצת השנים זכה לפגוש את הרבי כמה

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

ליל הסדר בבידוד
שאלה :מה הן ההלכות הנוגעות לאבי
משפחה השוהה בחדר מבודד בליל הסדר?
תשובה :עליו לעשות מכירת חמץ על־ידי מינוי
שליח שילך אל הרב ,או באמצעי אלקטרוני
— בטלפון ,בפקס ,בדואר אלקטרוני או באתר
( .)hametz.orgיש לציין את שם המוכר
והכתובת שבה מצוי החמץ .יש לעשות זאת עד
השעה  9בבוקר בערב פסח ,ומוטב קודם לכן.
בחתימה על טופס חייבים לציין את שם הרב
המבצע את המכירה.
בדיקת חמץ :אם השתמשו בחדר בחמץ ,על
המבודד לנקותו היטב ,ולעשות בו בדיקת חמץ.
את עשרת פתיתי החמץ שנהוג לפזר קודם
הבדיקה (ומובן שיש להשתמש בחמץ שאינו
מתפורר ,כגון פיתה ,ולעוטפו היטב) ,יניחו בני
הבית בשאר החדרים .אבי המשפחה יברך ויתכוון

להוציא ידי חובה את בני הבית ,שימשיכו את
הבדיקה בחלקי הבית האחרים .הוא עצמו יבדוק
את החמץ בחדרו .את ביעור החמץ למחרת יעשו
בני הבית.
סיום מסכת לבכור :אם המבודד בכור ,כדאי
שיסיים מסכת ,ואז הוא רשאי לאכול ולשתות
גם אם עשה את הסיום לבדו ,בחדרו ,וזו נקראת
סעודת מצווה .שמיעת הסיום בטלפון או טעימה
מהכיבוד של סעודת הסיום אינן מועילות לעניין
זה.
מצוות ליל הסדר :את הסדר יערוך המבודד
בחדרו ,עם כל מצוותיו .ל'מה נשתנה' ייגשו ילדיו
סמוך לחדרו וישאלו את ארבע הקושיות ,והוא
יאמר להם דבר מה הקשור לסיפור יציאת מצרים
ויקיים את 'והגדת לבנך' .אם רק אשתו בבית,
תשאל היא אותו את ארבע הקושיות .ואם הוא
שוהה לבדו — ישאל את עצמו וגם יענה.
מקורות :ראה טושו"ע סי' תעג סז .פסקי תשובות סו"ס
תע.

דרשוביץ באוניברסיטת הרווארד לצד שליח חב"ד

וכמה פעמים .הוא ליווה את שופט בית המשפט
העליון ארתור גולדברג לפגישה עם הרבי .כמו־
כן נועץ בו בעניינים הקשורים ליהדות ברית־
המועצות.
כאשר הרב הרשי זרחי יצא לפתוח בית חב"ד
באוניברסיטת הרווארד ,פנה אל דרשוביץ
וביקש את עזרתו .הפרופסור חשב שזו משימה
בלתי־אפשרית" .קל יותר לפתוח בית חב"ד
בסיביר מבהרווארד" ,הוא אומר ,אך נרתם
לעזרה ובית חב"ד קם והיה" .צריך מישהו
שיעורר לסטודנטים היהודים את הנשמה",
אומר דרשוביץ ומוסיף" :האוניברסיטאות הן
זירת המאבק על הדור הבא .חב"ד היא חומת
מגן של פעילות פרו־ישראלית בקמפוסים".

ברגע
מושג
"

יום הולדת של צדיק

יום הולדתו של צדיק הוא יום שמחה ,על
האור שהאיר בעולם באותו יום .חז"ל אומרים
שהקב"ה בחר בא' בניסן ליום הקמת המשכן,
"לפי שבאחד בניסן נולד יצחק ,אמר הקב"ה:
הריני מערב שמחתכם שמחה בשמחה".
בתלמוד נאמר שהמן קבע את גזירתו לחודש
אדר ,ביודעו שבז' באדר מת משה .ואולם מכיוון
שמשה גם נולד ביום זה ,התבטלה הגזירה ,שכן
"כדאי הוא יום הלידה שיכפר על המיתה".

הקורונה כבר כאן.
הקדימו הצטרפותכם לביטוח
הבריאות הקבוצתי של אנ"ש
בטרם ההידבקות חלילה!

בהוזלה של
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מצטרפים עכשיו:

077-444-7777
052-3238877

למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

טל' 3166532־ ,053דוא"ל m3166532@gmail.com :
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