
 

מנהגי ג' בתמוז
ואחד  אחד  כל  משתדל  זו  קודש  בשבת 
השקיעה  אחרי  רביעי  ביום  לתורה.  לעלות 
בבוקר,  חמישי  ביום  נשמה.  נר  מדליקים 
אחרי התפילה, כותבים 'פדיון נפש', מניחים 
מכן  ולאחר  הרבי,  מספרי  באחד  אותו 
משגרים אותו כדי לקרותו על הציון הקדוש 
פקס':   .ohel@ohelchabad.org )דוא"ל: 
צדקה  תוספת  נותנים  7234444־718־001(. 
ממאמר  פרקים  לומדים  הרבי,  למוסדות 
תצווה',  'ואתה  שמסר,  האחרון  החסידות 
שמו.  באותיות  שמתחילים  משנה  ופרקי 

במהלך היממה עורכים התוועדות חסידית.

יש חדש הרבי ממלא לנו את המצברים
גם בני־אדם חזקים מתקשים לעמוד בלחצי החיים. כדי לעמוד באתגרים 

אנו זקוקים לרבי, שנותן כוח לדבוק בערכים ולהיות יהודי גאה

חשיבה ה מעודד  בימינו  עולם 
וביקורתיות.  ספקנות  עצמאית, 
־האדם נקרא להאמין בעצמו ובי
־כולתו. קשה לו לקבל את רעיון ההתב

טלות לרבי ואת ההליכה אחריו בעיניים 
עצומות.

חזקים  בני־אדם  שגם  היא  האמת  אבל 
אדם  החיים.  בלחצי  לעמוד  מתקשים 
הערכים  על־פי  עסקיו  את  לנהל  שואף 
הגינות,  יושר,   — ברכיהם  על  שחונך 
לו  מתברר  במהרה  אמת.  אמירת 
יש  שבו  ג'ונגל,  הוא  העסקי  שהעולם 
טורפים ונטרפים, תחרות שאינה הוגנת, 
המחשבה  מתגנבת  למוחו  ורמייה.  שקר 
שאין ברירה. הערכים יפים, אבל ברומא 

התנהג כרומאי.

רב צעיר מתמנה בקהילה שאינה שומרת 
את  קולט  הוא  מאוד  מהר  כחמורה.  קלה  על 
הקהל?  דעת  נגד  יתייצב  האם  הנושבת.  הרוח 
האם יתעקש שהמחיצה בבית הכנסת תהיה כדת 
כשר  שאינו  כיבוד  הכנסת  יאסור  האם  וכדין? 
להתפשר  עין,  להעלים  אפשר  אולי  בוודאות? 
על דברים קטנים, ולקוות שבמרוצת הזמן יהיה 

אפשר לשפר?

לא התפשר על האמת
גם מי שניצבים בעמדות מנהיגות נשחקים מול 
הלחצים. ראינו ראשי ממשלה שנבחרו על בסיס 
השקפת עולם מוצקה. שנים נלחמו כאריות על 
הרם,  לתפקיד  כשהגיעו  ולבסוף,  עמדותיהם. 
את  שכנעו  הם  העולמיים.  הלחצים  מול  קרסו 
עצמם שאין ברירה, שהוויתור הכרחי כדי להציל 
הסכר  שכאשר  גילו  זמן  כעבור  רק  היתר.  את 

נפרץ קשה מאוד לבלום את השיטפון. 

לרבי.  זקוקים  אנו  החיים  בלחצי  לעמוד  כדי 
היצר  וליפול.  להישחק  עלול  עצמו  האדם 
יודע להציג את הכרסומים  והמחוכם  הערמומי 
הקטנים באור מפתה. הוא ימצא צידוקים לטהר 
את השרץ בק"ן טעמים. יעברו שנים עד שנקלוט 
כמה התרחקנו ונסוגונו מנקודת המוצא, מהאמת 

המקורית.

מנקודת מבט זו ראוי להעריך את עוצם מנהיגותו 

את  לידיו  קיבל  הוא  מליובאוויטש.  הרבי  של 
ההנהגה בשעה שהיהדות עברה טלטלות אדירות. 
השואה, הקמת המדינה, ההתבוללות בתפוצות, 
התפתחות המדע והטכנולוגיה, התרחקות מהדת 
ועוד. בתוך כל אלה עמד הרבי כצוק איתן. לא 
נכנע ללחצים, לא הסכים להתפשר על האמת, 

לא זז מילימטר מדרכו הברורה.

אמת שמוסיפה להאיר
הרבי לימד גאון יעקב מהו. לא להתכופף אל מול 
לחצי הסביבה, אלא להפך, לשנות אותה. ללכת 
בהשראתו  זקוף.  בראש  היהודית  האמת  עם 
שהם  שנים  ואחרי  עולם,  לקצות  חסידים  יצאו 
חיים במרחקים הם וילדיהם נראים כאילו יצאו 
הרבי  החמימה.  החסידית  מהשכונה  עתה  זה 
לימד שכאשר אתה דבק באמונתך, תכבד אותך 

הסביבה.

מכאן אותה תחושה של מילוי מצברים שחש כל 
מי שבא אל הרבי ולומד את תורתו. אתה שומע 
את  רואה  אתה  נפש.  משיבים  והם  דבריו,  את 
של  יהודי  להיות  נכון  כמה  ומרגיש  מנהיגותו, 
זה  העולם שמסביב.  על  מאורּה  ולהקרין  תורה 
מוסיפה  והיא  ליחה  נס  שלא  האמת,  של  כוחה 
בקרוב  צדקנו  משיח  ביאת  עד  ולחמם  להאיר 

ממש.
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בניו של  ומדון, אך  הוא סמל למחלוקת  קורח 
קורח מייצגים את כוח התשובה דווקא. בגמרא 
נאמר שהרהרו תשובה בליבם וחולצו ממעמקי 
משוררים  שימשו  אף  קורח  צאצאי  האדמה. 
בבית המקדש, ושמם פותח אחד־עשר מזמורי 

תהילים: "לבני קורח".

תשובה  "הרהרו  קורח  שבני  מפרש  רש"י 
"מקום  ואומרים:  מוסיפים  וחז"ל  בליבם", 
שהיו  אף  עליו".  וישבו  בגיהינום  להם  נתבצר 
בדיוטה התחתונה, ב'גיהינום' ממש )מקום נמוך 
מאחר  בכל־זאת,  גיהינום"(,  של  מ"פתחו  יותר 
ש"אין לך דבר העומד בפני התשובה" )ירושלמי 
רש"י  וכפירוש  להם".  נתבצר  "מקום  פאה א,א(, 

)סנהדרין קי,א(: "מלשון עיר בצורה".

שיר ומזמור
קורח  "לבני  בפסוק  נפתח  בתהילים  פז  פרק 
מזמור שיר, יסודתו בהררי קודש". ההבדל בין 
'מזמור' ל'שיר' הוא שמזמור הוא ניגון המופק 
מכלי נגינה, ואילו שיר — שירה בפה. פסוק זה 
מבטא את עומק ההשפעה של עבודת התשובה 

בנפש האדם.

השילוב 'מזמור שיר' מבטא את הדרגה הגבוהה 
פועל  שהאדם  לזיכוך  רומז  'מזמור'  ביותר: 
הוא  שאיתם  העולם  ובחלקי  הגשמיים  בכליו 
כוח  כמו  עצמו,  האדם  זה   — 'שיר'  במגע.  בא 
מתחברים  כאן  האדם.  נברא  שעימו  השירה 
שני הדברים, היינו שהתשובה חודרת הן באדם 

עצמו הן בסביבתו.

מהגיהינום לגבהים

כוח התשובה מקיף את האדם לא רק בחיצוניות, 
אלא משנה את מהותו והופך אותה מן הקצה 
אל הקצה. ולא זו בלבד, הפסוק מוסיף ומדגיש 
"יסודתו   — התשובה  של  בכוחה  נוסף  עומק 

בהררי קודש".

קודש".  "בהררי  הם  התשובה  של  יסודותיה 
מוציאה  שהיא  בלבד  זו  לא  התשובה  כלומר, 
את האדם מן הגיהינום שבו היה שרוי ומעבירה 
אותו לתחום הקדושה, אלא יסודותיה, שעליהם 
הבניין כולו עומד, מוצבים בפסגת הקדושה — 
"בהררי קודש". מכאן כוחה הגדול של התשובה 

להביא את האדם למקום הגבוה ביותר.

'דירה' על־ידי תשובה

מעלתה  את  שמסביר  מיוחד  עומק  כאן  יש 
דיי  לא  התשובה  על־ידי  התשובה.  עבודת  של 
שהאדם נחלץ משאול תחתית ועולה למדריגות 
העליונות ביותר, אלא שהוא מברר ומעלה את 
דרך  שום  שאין  ביותר,  התחתונים  החלקים 

לבררם ולהעלותם אלא על־ידי התשובה.

כל תכלית בריאת העולם היא מכיוון ש"נתאווה 
בתחתונים"  דירה  יתברך  לו  להיות  הקב"ה 
שהעולם  הקב"ה  של  רצונו  טז(.  נשא,  )תנחומא 

התחתון דווקא יהפוך ל'דירה' שבה יוכל לשכון 
הוא עצמו. עשיית העולם ל'דירה' נעשית על־
העולם  בענייני  והעיסוק  והמצוות  התורה  ידי 
ה', אך התשובה מגיעה לחלקים  למען עבודת 
התחתונים ביותר, והופכת את הזדונות לזכויות, 
בקב"ה,  עצומה  לדבקות  האדם  את  ומביאה 
השלמה  במידה  הבריאה  תכלית  מושגת  ובכך 

ביותר.

)תורת מנחם תשמ"ח, כרך ג, עמ' 45(

התשובה המושלמת של בני קורח

העם זקוק לכוהנים
תרומותיי״  משמרת  את  לך  נתתי  הנה  ״ואני 
קורח  שבא  "לפי  מפרש:  רש"י  יח,ח(.  )במדבר 
וערער כנגד אהרון על הכהונה, בא הכתוב ונתן 
לו כ״ד מתנות כהונה״. קורח טען ש"כל העדה 
להשפעת  זקוקים  אינם  כן  ועל  קדושים",  כולם 
הכוהנים ולהדרכתם. באה התורה ונתנה לאהרון 
את מתנות הכהונה, כדי להדגיש את תלותו של 
העם בכוהנים, שבני העם זקוקים לכוהנים כדי 

להעלות את ענייניהם הגשמיים לקדושה.

)הרבי מליובאוויטש(

המחלוקות נכשלות
הצדיק  על  הדיבות  שכל  השכל,  מוסר  כאן  יש 
והמחלוקות נגדו אינן משיגות את המטרה, אלא 
ומתנות  כבוד  נוחל  הוא  דבר  בסופו של  להפך, 

מן השמיים.

)עיטורי תורה(

רמז בפסוק
בכור  ואת  האדם  בכור  את  תפדה  פדה  ״אך 
הדין  יח,טו(.  )במדבר  תפדה״  הטמאה  הבהמה 
הוא שהמפריש פדיון פטר חמור ומת, אין חייבים 
באחריותו )בכורות יב(, ואילו המפריש פדיון בנו 
ואבד, חייב באחריותו )בכורות נא(. יש לזה רמז 
בפסוק ״אך פדה תפדה את בכור האדם״: בבכור 
אחר  פדיון  לפדות  לפעמים  צריך  אתה  אדם 
פדיון )"פדה תפדה"(, ואילו בבהמה טמאה נאמר 

״תפדה״ פעם אחת בלבד.
)עיטורי תורה(

החיסרון מוסיף
״כל תרומת הקודשים... ברית מלח עולם היא״ 
את  שמחסר  אף  המלח,  כמו  יח,יט(.  )במדבר 
ויוצא  ומחזיקו  מקיימו  הוא  בו,  שנמלח  הדבר 
הפסדו בשכרו, כך תרומות ונדבות הקודשים, אף 
שהנותן נחסר, אבל הן מקיימות את נכסי הנותן.
)רבי יהושע טרונק(

דבקות בתוך העם
״ויאמר ה׳ אל אהרון... אני חלקך ונחלתך בתוך 
מאוד  שקשה  ידוע  יח,כ(.  )במדבר  ישראל״  בני 
עם  מעורב  להיות  בעת  ובה  בה׳  דבק  להיות 
הבריות. אך אהרון הכוהן, אף־על־פי שהיה תמיד 
עסוק עם בני־אדם ומעורב עימם, לעשות שלום 
בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, בכל־זאת לא 

סר מדבקותו בה׳.
)תורת משה(

כוחם של יהודים
״ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן״ )במדבר 
יח,כז(. אפילו כשישראל מרימים וממנים עליהם 
השמיים  מן  משפיעים  צדיק,  שאינו  מי  לראש 
אדם  של  דיבורו  שמועיל  כמו  צדיק,  שיהיה 
מתקדשת  שהתבואה  תרומה',  זו  'הרי  באומרו 

והאוכלה נענש.
)תכלת מרדכי(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

מתנות כהונה | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

מדוע עם ישראל קיים
חסיד חב"ד לימד נערים בניו־יורק, תלמידי בתי ספר 
היה  הוא  שלהם.  בר־המצווה  לקראת  ממלכתיים, 
פרשת  על  להם  מספר  לשבוע,  אחת  עימם  נפגש 
אחד,  יום  ביהדות.  יסודות  להם  ומנחיל  השבוע 
בתחילת החורף, לקח כמה נערים לפגישה עם הרבי 

מליובאוויטש.

הרבי שוחח עם הנערים ושאל אחד מהם אם אחרי 
בית הספר היסודי ירצה ללמוד בישיבה. הנער השיב 
בשלילה ונימק: "כל הילדים ב'בלוק' שלי ממשיכים 

לבית ספר תיכון". זו גם הייתה תשובת נער שני.

האחרונה  בעת  למדו  מה  הנערים  את  הרבי  שאל 
והמבול". השני  נח  "למדתי על  ביהדות. ענה אחד: 
הרבי:  הגיב  אבינו".  אברהם  על  "למדתי  השיב: 
"אתם יודעים למה יש כיום עולם ומדוע עם ישראל 
קיים? — מפני שנח ואברהם לא עשו כמעשי תושבי 

ה'בלוק' שלהם".

אמרת השבוע מן המעיין

מרע'  'סור  הוא  שהסדר  ידענו  הבעש"ט  "עד 
ואחר־כך 'ועשה טוב'. הבעש"ט חידש שמתחילים 
ב'עשה טוב', בתוספת אור, ואז ה'סור מרע' כבר 
בא מעצמו" )הרבי מליובאוויטש לרב שאר־ישוב כהן(

פתגם חסידי



של מ תורתו  לומדי  מעגלי  והולכים  מתרחבים  לשנה  שנה 
הרבי והמתעניינים במורשתו הרוחנית. ספרים המגישים את 
מגלים  יהודים  ועוד  עוד  טריות.  כלחמניות  נחטפים  משנתו 

את האוצרות הכבירים הטמונים בה.
רבות  עשרות  בהיקפו.  מדהים  ים  כאן  יש  ובאמת 
מפרשיות  ואחת  אחת  כל  על  מקוריות  שיחות  של 
התורה ועל מועדי ישראל. כאלף וחמש־מאות מאמרי 
חסידות מעמיקים. עשרות אלפי איגרות ובהן תשובות 
במכמני  תחום  אין  החיים.  תחומי  בכל  לשאלות, 
ומאיר  בו  נוגע  אינו  שהרבי  החיים  ובאתגרי  התורה 

אותו באורו הייחודי.
בו,  חיים  שאנו  והמבולבל  הנבוך  העולם  בתוך 
המודרנית  החיים  שמציאות  הרבות  השאלות  עם 
מעמידה מול היהודי בן ימינו – הרבי הוא כמו זרקור 
היא המילה  בהירות  ענק המאיר את חשכת הלילה. 
המאפיינת את דרכו. הוא פשוט מבהיר את הדברים, 
מסלק ספקות ותהיות, הופך מעקשים למישור, ומאיר 

את הדרך.
כל  על  הרבי  של  ביאוריו  התורה.  בלימוד  זה  ככה 
מרחבי התורה יש בהם מזיגה מופלאה זו של בהירות 
אור  אלומת  מקבל  בו  נוגע  שהוא  דבר  כל  ועמקות. 
ההופכת אותו לבהיר וכאילו פשוט. אלא שזו פשטות 
היא  הרבי  של  העצומה  גאוניותו  רק  כי  גאונית, 
המאפשרת להפוך את הדברים המסובכים והמורכבים 

לפשוטים ובהירים.
כך בשאלות החיים. החל בלבטים של השקפת עולם, 
התמודדות עם אתגרי הִקדמה, התנגשויות בין ערכי 
אמונה למציאות החיים, דרך מצוקות אישיות, בעיות 
של זוגיות וחינוך הילדים, ועד קשיי פרנסה, בריאות, 
פונה תשובה  נותן לכל  והעדר שמחה. הרבי  דיכאון 
בהירה, לצד תובנות המעניקות לו כוח נפשי לעמוד 

בקשיים.
ברחבי  יהודיות  קהילות  של  הציבוריים  בחיים  וכך 
וההתבוללות;  הטמיעה  בגלי  הנאבקות  העולם, 

ובשאלות הייחודיות של העם בישראל, הנאבק על קיומו מול מרחב ערבי 
עוין ועולם ציני וצבוע. בכל אלה הרבי מציב משנה סדורה, השואבת את 

השראתה מתורת ישראל ומאמונה מוצקה באלוקי ישראל.

ב"ה. מוסף מיוחד לג' בתמוז תש"פ, לגיליון 1746

תורתו מאירת עינינו
עוד ועוד יהודים מגלים את האוצרות הכבירים הטמונים בתורתו הרחבה של הרבי

הראשון לציון, הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל:

 "שיעור קומה כזה אולי 
לא היה גם בדורות שעברו"

"כשהתחלתי להתעניין בתורתו של הרבי ראיתי שלפנינו אישיות תורנית ברמה שאינה 
זה היה עד שזכיתי לפגוש את הרבי פנים אל פנים. לאחר הפגישה  מּוכרת. אבל כל 
הראשונה ידעתי שטעיתי. אם עד אז חשבתי שהרבי רק נעלה מאחרים, כעת התגלה 
לפניי  ראיתי  בדורות שעברו.  לא  גם  ואולי  בדורנו  בוודאי  אין  כזה  קומה  לי ששיעור 
הבקיאות  הרבי  אצל  אמיתית.  תורה  ובעיקר  וגם  בתורה  עצומה  ידיעה  גם  לראשונה 

העצומה היא מתוך ידיעה אמיתית ועמוקה. 
אמרתי על הרבי שהוא־הוא הרב הדומה למלאך ה' צבאות ורוח אלוקים בקרבו, ולא 
הגזמתי. מצעירותי ראיתי גדולי תורה והייתי מתאבק בעפר רגליהם, אבל רק אצל הרבי 
ראיתי דרגה כזאת של דאגה לכלל ישראל, בלי שום העדפה של עשייה למען הציבור 
'שלו'. הדאגה של הרבי היא להקים את השכינה מעפרה בכל מקום בעולם במידה שווה".

הגיע הזמן
להאיר

את הבית
נשמה, המגזין האיכותי 

של צעירי חב"ד, מגיע עד אליכם.
32 עמודים מלאים בשפע כתבות 

מרתקות, סיפורים כובשים 
ומאמרים מעוררי השראה

מדי חודש, עד פתח הבית!

והוא לא לבד!
החל מהחודש מוסף חדש
פרשה, 32 עמודי תוכן מרתק

על פרשות השבוע של כל החודש, 
שיהפוך את חוויית השבת 

של כל המשפחה 
למעשירה, מגוונת וסוחפת

עשו מינוי עוד היום!

chabad4u.org.il | 073-3943399
או חפשו בגוגל 'מגזין נשמה'

כניסת 
השבת



אתם מעיינים בסדרת האיגרות ורואים 
שאין שום תחום שבו הרבי אינו עוסק, 

מתוך בקיאות מדהימה
מדי יום ביומו הגיעו אל הרבי מאות מכתבים מכל העולם. הרבי הקפיד 
במלאכה  בידו  לסייע  ביקשו  כשמזכיריו  המעטפות.  את  בעצמו  לפתוח 
זו הגיב ואמר: "אנשים כותבים לכאן עניינים אישיים, וחשוב להם שאני 

אישית אטפל במכתביהם".
'אגרות־ נוצרה סדרת  מתוך עשרות אלפי מכתבי התשובה שכתב הרבי 
עוררה  היא  להופיע  הסדרה  כשהחלה  הכרכים.  עשרות  בת  קודש', 
השתאות עצומה. אפילו חסידי חב"ד עצמם לא חלמו למצוא עושר כזה 

בספר של איגרות.
בספרים,  מעיינים  אתם  לה.  דומה  שאין  ייחודית  תופעה  שזו  ספק  אין 
ורואים שאין שום תחום שבו הרבי אינו עוסק, מתוך בקיאות מדהימה. 
רשימת הנושאים מתפרסת על כל תחומי התורה והחיים: הלכה ופלפול, 
נגלה וקבלה, חסידות ומנהג, חקירה ותכונה, תורה ומדע, נוסח התפילה 
עבודת  ואמנות,  רפואה  ישראל,  ימי  ותולדות  המקרא  מסורת  ודקדוק, 
ה' ויחסי אנוש, שלום בית וחינוך, ניהול מוסדות וענייני ציבור, שאלות 

אקטואליות ויחסי דת ומדינה.
פלאית:  תופעה  שזו  מסכים  האיגרות,  עורך  לוין,  שלום־דובער  הרב 
"באיגרות של הרבי יש הכול! אינך יכול להגביל אותו לתחום כלשהו. בכל 
תחום הוא שולט שליטה מלאה, ומגלה בכל דבר את משמעותו לעבודת 

ה'. אינני מכיר עוד אישיות כזאת".
יש בסדרה התכתבויות עם גדולי ישראל בדור הזה ובדור הקודם. בכרך 
הראשון יש איגרות שכתב הרבי לגאון הרוגוצ'ובי, ומהן אפשר ללמוד על 
מערכת היחסים שהייתה ביניהם )הרבי היה אז בן 26!(. הרב לוין מציין, 
שאין שום חוג בעם ישראל שראשיו לא התכתבו עם הרבי. "יש אישים 
שלא חלמתי למצוא התכתבויות בינם לבין הרבי", הוא אומר. "היו שאף 

נחשבו כמתנגדים לדרכו, ופתאום אני מוצא התכתבויות חמות ביניהם".
יש איגרות רבות בענייני רפואה, ומה שמפליא הוא, שהרבי מנחה רופאים 
כיצד לטפל במחלות מסוימות. למשל, איגרת לרופא ישראלי, שבה הרבי 
ניתוח מסוים. המכתב מסתיים במילים:  מנמק בפירוט מדוע אין לבצע 
"את כבודו הסליחה על כתבי אליו בשטח שהוא שלו" )כרך יז, עמ' רפב(.
אך בכל דבר הרבי מחפש את הנקודה היהודית. כך למשל במכתב לחוקר 
סרטן נודע: "ההתחלה היא, שתא אחד מתחיל בגידול באופן בלתי־נורמלי 
הרי...שכאשר  כך,  פורענות  במידת  ואם  וחורבן...  הירוס  הוא  ו...מביא 
יעלה בלב האדם לפעול על 'תא אחד' שיצמח ויגדל באופן על־טבעי, אבל 
לצד הטוב, טמונה בזה הצלחת כל הקיבוץ אשר תא זה הוא חלק ממנו" 

)כרך י, עמ' שלב(.

הרבי לסופר השואה אלי ויזל:

הנקמה 
בנאצים היא 

הקמת בית 
יהודי

סופר השואה הנודע אלי ויזל קיים קשר חם עם הרבי, בפגישות 
אישיות ובתכתובות. באחד המכתבים הרבי פועל לשכנעו לשאת 

אישה ולהקים בית יהודי:
עכשיו אני מרשה לעצמי הערה אישית, הקשורה לנושא שיחתנו...
עשה  אשר  את  'זכור  אומרת  כפי שהתורה   – לשכוח  ולא  לזכור 
זוהי  חכמים  ובלשון  חיובי,  דבר  שזה  מאליו  מובן   - עמלק'  לך 
בייחוד כשרואים את המאמצים הגדולים שנעשים  מצוות עשה, 

היום בכיוון של לשכוח ולהשכיח.
אבל... המאבק צריך לקבל את ביטויו על־ידי מעשים בכיוון של 
"כן ירבה וכן יפרוץ". כדי להשיג מטרה זו לא יועילו 'דפיקות על 
הלב' על־ידי שיזכרו בתמידות כמה חשוב לזכור. מוכרחים להגדיל 
ולהרחיב את העידוד כדי לבנות את העם היהודי בכיוון הזה של 
"ויפרו וירבו ויעצמו במאוד־מאוד" – ההפך המוחלט  מ"הפתרון 

הסופי" של היטלר ימ"ש.
בוודאי שמי  חיה.  דוגמא  בזה חשוב להראות  גם  דבר,  כמו בכל 
שחווה בעצמו את כל המאורעות חייב באופן מיוחד להראות שלא 
זו בלבד שהיטלר ימ"ש לא הצליח לממש את מזימתו, אלא כדי 
להכעיס את היטלר ועוזריו, הוא מקים משפחה גדולה, בנים ובנות 

ונכדים.
אני מרשה לעצמי לומר בכל התוקף, כי בלי הבט עד כמה חשוב 
לספר לדור הזה את מה שאירע לנו, ועד כמה שקשה להשתחרר 
מאותם מראות וחוויות – הרי הדגש שאני רואה הוא כי המשימה 
הראשונה היא "על כורחך אתה חי" בהדגשה על "אתה חי", זאת 

אומרת להבליט את החיים.
מאמץ  כל  לעשות  חייב  אתה  יותר:  וברורות  אחרות  במילים 
להיקרע ברגע זה מהחוויות של אותם ימים ולהיכנס לסדר חיים 
משפחתיים. להקים בית יהודי, משפחה יהודית. וזה בטח יתרום 

למפלתו של היטלר...
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חודש הספר 
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jem חלק מהחומרים בגיליון זה באדיבות שבועון 'כפר חב"ד' וחברת



 התכתבות עם הרבי 
בכתב סתרים

מה קרה כשילדה החליטה לברך את הרבי, אבל התביישה לכתוב 
את ברכתה בגלוי והצפינה אותה בשפת קוד

התורני  הספר  בבית  מורה  היא  סקסון  שולמית 
בפיטסבורג, פנסילווניה. בביתה שמור מכתב ייחודי 

מאוד שקיבלה מהרבי לקראת בת־המצווה שלה.
מכתב  כתבה  ברדסקי,  היה  נעוריה  ששם  שולמית, 
לרבי בג' בתשרי תשמ"ב )1981(, וביקשה ברכה ליום 
בת־המצווה שלה. "זה היה המפגש הראשון שלי עם 
המושג 'כתיבה לרבי', והכללים לא היו ברורים לי", 
סיפרה לימים. "חשבתי בליבי שלא נאה לבקש בלי 
לתת, ואם אני מבקשת ברכה מהרבי – ראוי שגם אני 

אברך אותו".
הרגילה,  בדרך  זאת  לעשות  התביישה  היא  אבל 
ובמוחה צץ רעיון: "אחי הצעיר לימד אותי את הקוד 
אות  כל  ולפיו  המזוזה,  מאחורי  ה'  שם  נכתב  שבו 
מוחלפת באות הבאה אחריה. ידעתי שלרבי ולרבנית 
לא נולדו ילדים, ובמחשבה של ילדה בת שתים־עשרה 

חשבתי שזו יכולה להיות הברכה הטובה ביותר". 
יותר,  עוד  סודה  את  להצפין  החליטה  היא  אבל 
אותן  החליפה  קדימה,  האותיות  את  להזיז  ובמקום 

הוא  לאחור.  אחת  באות 
כתבה אפוא לרבי בשולי 
הקוד  בשפת  מכתבה 
כקאט  "אקישט  שלה: 
רטהכגה כה אמטל תע 
סכ רכת מבוק כה י"י". 
הסתרים  כתב  פענוח 
לרבי  "ברכתי  הוא: 
אף  בנים,  לו  שיולדו 
לו  נגזר  שלא  פי  על 

כ"כ".
ימים  שלושה  כעבור 
מכתב  מהרבי  קיבלה 
לבת־המצווה.  ברכה 
המכתב  בשולי 
אותיות  כמה  נרשמו 
שנראו חסרות פשר. 
סוג  שזה  "חשבתי 
כמו  מספור,  של 
במשרדים",  שנהוג 
נזעק  "ואז  סיפרה. 
אחי הצעיר – הרבי 
ענה לך על ברכתך 

באותה שפה".
הרבי כתב לה: "שהגד סכ דאקיד". היינו, "תודה על 

הברכה".
המקורי של  ידו  כתב  כשנחשף  התגלה  מעניין  דבר 
הרבי על טיוטת המכתב. תחילה כתב הרבי את הקוד 
בשיטה המקובלת במזוזה, ואז העביר עליו קו מחיקה 

וכתב את המילים בקוד שהילדה כתבה.
בימי  יהודייה,  לילדה  נתן  שהרבי  הלב  תשומת  זו 

תשרי העמוסים כל־כך בעבודת הקודש שלו!
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המעמד 
 האמיתי

ש_ל האישה
פירוש מקורי למאמר 
"אישה כשרה עושה 

רצון בעלה"

האישה  מעמד  את  הרבי  של  תפיסתו 
העצים  הוא  במקוריותה.  מתאפיינת 
אותן  להפוך  בלי  הנשים  של  כוחן  את 
מעמדן.  לקידום  הזועקות  למקופחות 
הוא הציג את המעמד המכובד והייחודי 
טבעי  כדבר  היהודייה,  האישה  של 

ופשוט.
עם  שהקים  הראשונים  הארגונים  אחד 
ארגון  היה  ההנהגה  שרביט  את  קבלתו 
נשים  מאוד  עודד  הוא  חב"ד'.  'נשי 
לפעילות ציבורית, קיבל נשים לפגישות, 
להן  וקרא  בכינוסים,  לפניהן  הופיע 
לממש את התפקיד המיוחד שניתן להן, 
הדור  ומחנכות  היהודי  הבית  כמנהלות 

הבא.
הפמיניסטית  התנועה  כי  טען  הרבי 
מזלזלת  כשהיא  באישה,  פוגעת 
וכמעצבת  בתפקידיה החשובים כאישה 
התא המשפחתי. לדעתו, הצבת המודל 
והיא  נכונה,  אינה  כאידיאלי  הגברי 
האישה  של  העצמי  מערכה  מפחיתה 

ומערך תפקידיה הייחודיים.
מפרש  הרבי  הבית'  'עקרת  הביטוי  את 
היא  האישה  הבית'.  'עיקר  של  במובן 
עיקרו של הבית, והשפעתה על החברה 
הגבר,  של  השפעתו  ממידת  גדולה 

שעיקר פעילותו מחוץ לבית.
גם את מאמר חז"ל "אישה כשרה עושה 
רצון בעלה" הרבי מפרש בדרך ייחודית: 
את  ומחוללת  יוצרת  הכשרה  האישה 
הרצון בלב בעלה. בעדינות הייחודית לה 
ובגישתה הרכה היא מולידה בלב בעלה 
רצון לעשות את הדברים הנכונים, ובכך 
לנתיבים  כולו  הבית  את  מנתבת  היא 

הראויים. 
דברי  את  הרבי  הזכיר  רבות  פעמים 
נגאלו  צדקניות  נשים  שבזכות  חכמינו 
גם  ניגאל  ובזכותן  ממצרים,  ישראל 

אנחנו בקרוב.



"אני בא לציון ובליבי אבנים כבדות. 
משאיר אותן שם ויוצא מתוך תחושה 

שהוקל לי"
כול  קודם  נוסע  אני  בניו־יורק  קנדי  התעופה  בנמל  הנחיתה  עם  "מייד 
לעבר בית העלמין מונטיפיורי ברובע קווינס, לתפילה בציונו הקדוש של 
הזה  המשפט  את   – ענייניי"  ולשאר  לעסקיי  אמשיך  אחר־כך  רק  הרבי. 
אפשר לשמוע מיהודים רבים, שעשו להם למנהג קבוע את העלייה לציונו 

של הרבי.
המקום שוקק במשך כל השנה, ביום ובלילה. אווירה רצינית מאוד עומדת 
'פדיון  את  כותב  זה  מהורהר.  יושב  זה  קודש.  חרדת  של  שקט  באוויר. 
ואז  מתפלל.  וזה  לומד  זה  בקשותיו.  את  הנייר  על  ושופך  שלו  הנפש' 
באה הכניסה אל הציון עצמו, לרגעים מרטיטים של התרגשות והתעלות. 
הקלה  בתחושת  משם  היציאה  ואז  מהעיניים.  דמעות  זולגות  תכופות 
עצומה. וכפי שהגדיר זאת מישהו: "אני בא לציון ובליבי אבנים כבדות. 

אני משאיר אותן שם ויוצא מתוך תחושה שהוקל לי".
בסמוך  המתגורר  רפסון,  אבא  הרב  הוא  ההמון  קליטת  על  שמנצח  מי 
ועושה את מרבית שעות היממה ב'בית אוהל חב"ד ליובאוויטש' הצמוד. 

"הציון הקדוש פתוח לקהל עשרים וארבע שעות ביממה, ואין רגע שאין 
כאן אנשים", אומר רפסון. "הרבי השפיע על חייהם של יהודים רבים כל־

כך, ואלה חשים כלפיו רגשות עמוקים של געגועים והכרת תודה. מובן 
שרבים באים להתפלל ולהיוושע. יש הבאים להודות לקב"ה על הישועות 
שזכו להן בעקבות התפילה בציון. אין כמעט יום שאנשים אינם מספרים 

לי סיפורי ישועות מופלאים".
כל מי שביקר בציון חש מייד את אווירת הקדושה השרויה בו. "אנשים 
נמצאים  לצידם  אם  גם  מופלאה,  אינטימיות  ומרגישים  פנימה  נכנסים 
"נוכחותו של הרבי מורגשת  יהודים", מתאר רפסון.  עשרים או שלושים 

במקום כמעט פיזית".
המדפסות במשרדו של רפסון פולטות ללא הרף בקשות לברכה, הנשלחות 
מכל קצווי תבל בפקס ובדוא"ל. "המכתבים יוצאים לתוך ארון סגור, ואיש 
אינו יכול להציץ בהם. אחת לשעה אני מביא אל הציון את כל המכתבים 

ומניחם שם", אומר רפסון.
השנה, בשל הוראות הבריאות, נקבעו נהלים לוויסות הקהל, כדי לאפשר 
יתר  לג' בתמוז, בלי להתעכב  להמונים להיכנס למקום בימים הסמוכים 

על המידה. הבקשות שנשלחות בפקס ובדוא"ל יונחו כרגיל על הציון.

אוהל 
הדמעות

 מפיטורים
 ל'מצטיין החברה'

מספר הרב אליעזר שניידרמן, שליח הרבי באוניברסיטת דלוור: 

מאז ומתמיד ניסיתי לשמור קשר עם הסטודנטים, גם לאחר שסיימו 
את לימודיהם באוניברסיטה. כך היה גם עם ג'ייסון )שם בדוי, על־פי 
כסוכן  לעבוד  והחל  הקים משפחה,  לימודיו,  את  סיים  הוא  בקשתו(. 

בחברת ביטוח במנהטן. שמרנו על קשר ודיברנו לעיתים קרובות.

סיפר  הוא  לא־משמחות.  חדשות  ובפיו  ג'ייסון  התקשר  אחד  יום 
מקבלים  שהם  עמלה  על  מבוססת  חבריו  ושל  שלו  שהמשכורת 
הגדול  הכלכלי  המשבר  ימי  היו  אלה  חדש.  לקוח  כל  על  מהחברה 
בשנת תשס"ח )2008(, ומאז הנפילה הגדולה לא הצליח להביא שום 

לקוח חדש לחברה. הוא הרגיש שימיו במשרד ספורים.

הצעתי לו מייד שלמחרת אסע לניו־יורק ואקח אותו לציון של הרבי 
לתפילה. למחרת נסעתי שעתיים מדלוור למנהטן, אספתי את ג'ייסון 
מהמשרד שלו ויחד נסענו לציון. לאחר הטבילה במקווה ישבנו לכתוב 
שברגע  והבטיח  לעסקים,  ברכה  ביקש  ג'ייסון  שלנו.  הבקשות  את 
שהעסק יתחיל לפרוח שוב, ייתן סכום נאה לצדקה לבית חב"ד שלנו.

ומאז  שלו,  הראשון  מהלקוח  שיחה  ג'ייסון  קיבל  שבוע  באותו  עוד 
העסקים עלו ופרחו. בסיום אותה שנה קיבל פרס 'מצטיין החברה'.

לא אמרתי לו דבר בעניין הבטחתו. שלוש שנים עברו. נקלענו למצב 
כלכלי לא טוב. הייתי חייב לשלם הוצאות דחופות, ולא היה לי הכסף. 
הקשה.  המצב  על  בדמעות  והתחננתי  תהילים  אמרתי  לרבי,  כתבתי 
המכתב  את  השליחות.  את  להמשיך  לנו  שיעזור  מהרבי  ביקשתי 

שלחתי למשרדי 'אוהל חב"ד', כדי שיניחו אותו בציון.

שתי דקות אחרי ששלחתי את המכתב קיבלתי שיחת טלפון. מעברו 
השני של הקו נשמע קולו של ג'ייסון, שמבקש ממני לבקרו במשרדו 
למחרת  עליתי  מדובר  במה  לדעת  בלי  ביותר.  הקרובה  בהזדמנות 

לאוטובוס למנהטן והלכתי למשרדו.

הוא קיבל אותי בחמימות, הכניס אותי פנימה, ובלי אומר ודברים נתן 
אמר:  פניי,  על  שהתפשטה  בהפתעה  כשהבחין  גדול.  כסף  סכום  לי 

"הרי הבטחתי לרבי שאדאג לך!".

077-444-7777
הצטרפו עכשיו:

איך? בודקים את תיק הביטוחים
למניעת כפל ביטוחים ופוליסות יקרות!

החברים שלך
כבר חסכו אלפי שקלים לשנה!

שירות 
חינם!



פרידה 
נפלאה

לכלכלה  צעיר  סטודנט  היה  פרדי 
חב"ד  חסיד  לונדון.  באוניברסיטת 
לתורת  השער  את  לפניו  פתח  בעיר 
החסידות ולעולמה של חב"ד, והצעיר 
הוקסם. חלום נרקם בליבו: לטוס אל 
אישית  לפגישה  מליובאוויטש  הרבי 

עימו )'יחידות'(.

תשכ"ט  שנת  של  הקיץ  בחופשת 
ובחודש  כסף,  וחסך  עבד   )1969(
שלם  לילה  לניו־יורק.  טס  מנחם־אב 
עייף  היה  כבר  הוא  לתורו.  המתין 
למדיי, אך כשנכנס לחדרו של הרבי 
שתי  מולו  ראה  הוא  משתאה.  עמד 
עיניים חודרות, שנדמו בעיניו לשתי 
כחולים.  מים  של  ענקיות  בריכות 
חש  הוא  לחלוטין.  ֵערני  היה  הרבי 
שהרבי ציפה לפגוש אותו ולא להפך.

הרבי  התעניין  השיחה  בתחילת 
הצעיר,  של  החסידיים  בשורשיו 
האדמו"רים  ממשפחת  שבא  כמי 
לפני  הציג  פרדי  הגר.  המפורסמת 
הרבי את תמונת סבו, האדמו"ר רבי 
יודע  "אתה  מסטרוזניץ.  הגר  שלום 
שאל  אדמו"ר?",  של  המשמעות  מה 
היה  "הבעל־שם־טוב  והשיב:  הרבי, 
שלא  נהג  והוא  הראשון,  האדמו"ר 
כסף  נשאר  בביתו  אם  לישון  ללכת 
שלא חילק לצדקה". הרבי עצר לרגע 

והוסיף: "אולי תלך בעקבות סבך".

המפגש הזה הותיר חותם עמוק בלב 
שבא  חשב  הוא  הצעיר.  הסטודנט 
לימד  הרבי  אבל  גדול,  אדם  להכיר 

אותו להכיר את עצמו.

שנית  פרדי  נסע  שנה  חצי  כעבור 
במקום,  המתין  גדול  קהל  הרבי.  אל 
גרונר,  יהודה־לייב  הרב  והמזכיר, 

הזהירו לא להאריך בשיחה.

"לא  אחרות.  תכניות  היו  לרבי  אבל 
שעליהם  הדברים  את  בפתק  הזכרת 
שוחחנו בפעם הקודמת", אמר. פרדי 
לי  הורה  גרונר  "הרב  במבוכה:  ענה 
שלא לדבר". הרבי חייך והציע: "מה 
דעתך שאני אשאל ואתה תשיב? אולי 

זה לא יפריע לרב גרונר?"...

"האם  בשאלה:  הפתיע  הרבי  ואז 
באוניברסיטת  היהודים  לסטודנטים 

לונדון יש מזון כשר?".

בונים  עכשיו  שבדיוק  הסביר  פרדי 
הילל',  'בית  היהודי  למרכז  מבנה 
בחודש  בנייתו,  ולכשתושלם 
אוקטובר, בעוד עשרה חודשים, יספק 

גם מזון כשר.

"ועד  נוקב:  במבט  בו  הביט  הרבי 
לא־ מזון  לאכול  מותר  אוקטובר 

כשר?". פרדי שתק במבוכה.

לונדון  "אוניברסיטת  המשיך:  הרבי 
בעיר".  מקומות  בכמה  מפוזרת 
זאת  יודע  מנין  הופתע.  הסטודנט 
בלונדון?  ביקר  לא  שמעולם  הרבי, 
שרק  מניח  "אני  ואמר:  הוסיף  הרבי 
מי שמחפש מזון כשר יבוא לבניין של 

'בית הילל'". פרדי הנהן בראשו.

להקים  דעתך  "מה  הציע:  הרבי 
שירות הסעדה של מזון כשר?". פרדי 
התלהב. "כן!", קר, "אפשר גם להביא 

מרצים ולעשות פעילות קירוב".

מאוד,  יפה  "זה  ידו.  את  הרים  הרבי 
שיהיה  צריך  התכוונתי.  לכך  לא  אך 
לסטודנטים יהודים מקום לאכול מזון 
שם  שלהם  המפגש  עצם  וגם  כשר, 

יצמצם את סכנת ההתבוללות".

עם שובו ללונדון פתח פרדי, בעזרת 
חבר, מיזם גדול של הסעדה. מסעדה 
יהודית בעיר סיפקה ארוחות כשרות 
האוניברסיטה,  של  בניינים  לשלושה 
ומאות סטודנטים יהודים נהנו ממזון 
כשר בקביעות. "נדרשתי לגייס סכומי 

כסף גדולים כדי לסבסד את השירות", 
סיפר, "והדבר השתקף בציונים שלי... 
אך המדהים הוא, שמפעל אדיר כזה 

צמח מתוך פגישה קצרה עם הרבי".

פרדי )אפרים( הגר סיים את לימודיו 
לימים  היהלומים.  לעסקי  ונכנס 
ונשיא  הכללי  הגזבר  סגן  שימש 

בורסת היהלומים של לונדון.

אחת,  פעם  שנה.  כעשרים  חלפו 
לעסקי  לניו־יורק  נסע  ניסן,  בחודש 
סיים  אחר־הצהריים  היהלומים. 
לרכבת  נכנס  במנהטן,  עסקיו  את 
בשכונת  לאכסנייתו  בדרכו  התחתית 
לנמל  לנסוע  עמד  שממנה  פלטבוש, 

התעופה לטיסתו ללונדון.

הרכבת  התעכבה  אטלנטיק  בתחנת 
זמן ממושך. פרדי הציץ בשעון וראה 
מחשבה  לשלוש.  קרובה  שהשעה 
לבית  קרוב  "אני  בראשו:  הלמה 
ורבע  בשלוש  הרבי.  של  מדרשו 
להשתתף  אספיק  מנחה.  מתפללים 
בתפילה עם הרבי". הוא יצא מהקרון 
ועלה  הדלתות,  שנסגרו  קודם  רגע 
לבית מדרשו  לרכבת שעוצרת סמוך 

של הרבי.

התעכבה.  הזאת  הרכבת  שגם  אלא 
במחוגי  כלות  בעיניים  הביט  פרדי 
ממנהרות  סוף־סוף  כשהגיח  השעון. 
הרכבת אל חזית בית המדרש השעה 
הייתה  התפילה   .15:20 הייתה  כבר 

בעיצומה.

במחשבה  התנחם  המאוכזב  פרדי 
בצאתו  הרבי  את  יראה  שלפחות 
בקצה  התמקם  הוא  מהתפילה. 

המבואה והמתין.

נפתחה  הדלת  הסתיימה.  התפילה 
והרבי יצא. הוא פסע במהירות לעבר 
חדרו, לא הפנה את מבטו אל פרדי, 
כאן  נמצא  "הגר  למזכירו:  אמר  אך 
לשלוח  נהג  הרבי  המצות!".  בשביל 
ברחבי  לקהילות  שמורות  מצות 

העולם, באמצעות נוסעים.

כשהרבי נכנס לחדרו פנה המזכיר אל 
פרדי ושאל: "היכן היית? הרבי רוצה 
לשלוח איתך מצות ללונדון. חיפשנו 
אותך כל היום, אבל הרבי אמר שלא 

לדאוג ושתגיע".

כלל  תכנן  לא  הוא  נדהם.  פרדי 
דחף  היה  זה  הרבי.  בחצר  לבקר 
בתחנת  בעיכוב  בו  שהתעורר  רגעי, 

אטלנטיק...

גדולה.  ובידו שקית מצות  יצא  הרבי 
אותו  ומינה  לפרדי,  אותה  מסר  הוא 
באנגליה.  המצות  לחלוקת  לשליח 
לאחר מכן העניק לו ברכה יפהפייה, 
ביותר  הנפלאה  הפרידה  הייתה  וזו 

שפרדי יכול היה להעלות על דעתו.

.JEM ,'על־פי 'הסיפור שלי( 
ר' אפרים הגר נפטר בשנת תשע"א(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

אוהל צדיק הדור
אומרים  חז"ל  צדיקים.  קברי  על  ההשתטחות  מעלת  את  ידעו  קדם  מימי 
ניצל  זו  תפילתו  ובזכות  האבות,  קברי  על  להשתטח  לחברון  הלך  שכלב 

מעצת המרגלים. החסידות מגלה עומק מיוחד במעלת ההשתטחות.
צדיקי החסידות נהגו להשתטח על קברי רבותיהם. הרבי מליובאוויטש נהג 
לפקוד בתכיפות את ציונו הקדוש של חותנו. גם אדמו"רי חב"ד שלפניו וגם 
אדמו"רים רבים מעדות החסידות האחרות נהגו לפקוד את ציוני קודמיהם. 
מסופר על צדיקים רבים שכאשר היה מוקשה להם עניין כלשהו בתורה היו 
נוסעים לציון אבותיהם, וכשהיו חוזרים משם הייתה נהרה שפוכה על פניהם, 

משמחת האור שהאיר להם באותו עניין.

לעלות עד מקום נשמת הצדיק
ההשתטחות:  עניין  מבואר  האמצעי(  )לאדמו"ר  ההשתטחות'  ב'קונטרס 
ממציאותו,  מתבטל  הוא  הרי  צדיק,  של  כבודו  להיכל  נכנס  אדם  "כאשר 
מצד גודל הבושה וההכנעה. כמו־כן, כשהולך ובא למקום מנוחת קודשו של 
הצדיק, ומצייר לעצמו את דמות פניו הקדוש והטהור — תיפול עליו אימתה 
גוף גשמי,  יותר מבחיים חיותו. שכן בחיים חיותו היה הצדיק בגדר  ופחד, 
ואילו עתה נפש הצדיק היא ברוחניותה, כמו שהיא. על־ידי ביטול גדול זה 

תוכל נפשו לידבק באיזה פרט מנפש הצדיק".
בקונטרס זה נמנות חמש דרגות בהשתטחות על קברי צדיקים. את המדרגה 
החמישית, האחרונה, הוא מתאר: "שיכול]ה[ לעלות שם נשמתו עד מקום 
והוא  עימם,  ולדבר  לגופם  נשמותיהן  להוריד  יכול  ואז  הצדיק...  נשמת 
אתדבקות רוחא ברוחא ממש. ועל־ידי זה יכולים להשיג השגות גדולות ברזין 
דאורייתא ולייחד ייחודין עילאין... והמדרגה הזאת היא גבוהה יותר מגילוי 

אליהו ורוח הקודש".
לאדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש היה עגלון, אדם פשוט בתכלית. פעם אחת 
אמר לחסידים: "הרבי שלכם פחדן! כשהוא רואה מרחוק את ה'אוהל' )של 
איננו  נעצרת, כמעט  מחוויר. כשהעגלה  הוא  והרבי מהר"ש(,  צדק'  ה'צמח 
יכול לקום ממקומו. אני עוזר לו לרדת, ואך בקושי הוא מגיע לפתח. הוא 
נוקש בדלת, מקשיב ומחכה, ורק אז נכנס, ופניו לבנים כסיד. ואילו אני? אינני 
מפחד מכלום! אני נכנס בלי לדפוק, עומד ומסתכל ככל שאני רוצה, ויוצא"...

תשובה נפלאה
כאשר קיבל עליו הרבי מליובאוויטש את נשיאות חב"ד התבטל אליו גיסו 
המבוגר, הרב שמריהו גוראריה )הרש"ג(, ונעשה חסיד בלב ונפש. שאלוהו 
כיצד הגיע למסקנה שהוא הרבי בשעה שקודם לכן חשב שהוא עצמו ראוי 
ממש,  נפשות  בדיני  שעסקה  שאלה  לפניי  "באה  הרש"ג:  סיפר  לתפקיד. 
גיסי  אל  נכנסתי  גורלית,  שאלה  הייתה  שזו  מאחר  מאוד.  בה  והתלבטתי 
)הרבי( והצגתי לפניו את השאלה. הרבי ענה שבשאלה רצינית כל־כך אין 
הציון,  אל  היום  הולך  שהוא  ומאחר  האחריות,  את  עליו  לקבל  רוצה  הוא 
לי תשובה.  ישיב  וכשיחזור  הריי"צ,  הרבי  חמיו,  בעניין עם  ויתייעץ  יתדבר 
ואמנם, בשובו מן הציון השיב תשובה נפלאה, שרק הרבי הריי"צ היה יכול 
להשיב". וסיים הרש"ג: "אני יודע שאינני יכול לדבר עם חותני; אם גיסי יכול 

לדבר עימו — הרי הוא הרבי"...
הרבי עצמו כתב לאחד השלוחים כי עליו להסביר לאנשי מקומו את מעלת 
הציון: "איני יודע אופי אותם שהשפיע עליהם בעירו, אבל בכלל היה צריך 
לבאר להם העניין של אוהל צדיק הדור... אשר לכן גם עליהם לייפות את 
כוחו ולתת לו פתקאות וכיוצא בזה, כיוון שאין ביכולתם לבקר בעצמם על 

ציון הקדוש".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

את הרגע הזה הרב יוסף ליפש לא ישכח לעולם. 
תשנ"ד,  בתמוז  ג'  בבוקר,  ראשון  ביום  היה  זה 
לפני עשרים ושש שנים. הוא ישב בפגישה עם 
מנהל בית חב"ד המרכזי בחיפה, הרב משה־דב 
גינזבורג, לדיון בהצעה שהוא ורעייתו, זוג צעיר, 
כמה חודשים אחרי נישואיהם, ישמשו שלוחים 
השיחה  באמצע  ואז,  בחיפה.  אליעזר  בקריית 
הלבבית, התקבלה הבשורה הקשה והמרה מניו־

יורק.

להוציא  הצליח  לא  מהם  איש  קפאו.  השניים 
קיבל  בהיר'  ביום  'רעם  המונח  מפיו.  הגה 
מוחשיות. הם קמו, אינם יודעים מה לומר ואיך 
"היינו בהלם מוחלט. היה ברור לשנינו  להגיב. 

שהפגישה מסתיימת", משחזר הרב ליפש. 

הסיפור האמיתי
לניו־יורק.  בדרך  למטוס,  עלה  הצעיר  האברך 
עצום.  וכאב  שבורים  לבבות  פגש  הרבי  בחצר 
לצאת  הייתה  שלנו  המקורית  "המחשבה 
"אבל  מספר.  הוא  החגים",  אחרי  לשליחות 
ורעייתי,  אני  החלטנו,  שקרה  מה  בעקבות 

להקדים ולצאת מייד אחרי בין המצרים".

והחוקרים  המומחים  הפרשנים,  בעוד  וכך, 
ו'מנבאים' את קריסת מפעל  יושבים באולפנים 
את  הציג  ליפש  הזוג  הרבי,  של  השליחות 
מגבירים  אלא  עוצרים  לא  האמיתי:  הסיפור 
זוגות בעשרים ושש  תנופה. כמותם עשו אלפי 

חייו  מפעל  את  הרחיבו  הם  האחרונות.  השנים 
של הרבי לממדים אדירים. 

הבקשה נענתה 
שלוחים",  ארבעה  בעיר  היו  לחיפה  "כשבאנו 
קרוב  בה  פועלים  "וכיום  ליפש,  הרב  מתאר 
רואים  אנחנו  העיר.  שכונות  בכל  לשלושים, 
את  ראו  לא  צעירים, שמעולם  זוגות  ועוד  עוד 
הרבי, יוצאים לשליחות עם כל הלהט, למקומות 

הנידחים ביותר בעולם. זה בלתי־נתפס".

ליפש  הרב  התרגש  לשכונה  בואם  לאחר  שנה 
לשמוע מתושבת השכונה כי חצי שנה קודם לכן 
כתבה לרבי שרצונה להתחזק בשמירת המצוות 
והיא מחפשת שיעור תורה, אבל בשכונתה אין 
בית חב"ד. "חצי שנה לאחר מכן בקשתה נענתה 
באורח פלא", מחייך הרב ליפש. "כיום היא ובני 

משפחתה חלק בלתי־נפרד מהקהילה". 

ה'מיוחד' שנהפך למותג
כשמונת־אלפים  מתגוררות  אליעזר  בקריית 
התושבים,  בחיי  מעורב  חב"ד  בית  משפחות. 
הפעילות  לצד  אבל.  אירועי  ועד  משמחות 
השגרתית הרב ליפש ורעייתו מקיימים פעילות 
צרכים  בעלי  ילדים  של  משפחות  עם  מרגשת 
אוטיסט.  הוא  שניאור־זלמן,  בנם,  מיוחדים. 
"מאז  אביו.  מספר  דיבר",  לא  שבע  גיל  "עד 
ראינו  אחרות,  למשפחות  לעזור  שהתחלנו 

התקדמות גדולה מאוד אצלו. כיום שניאור הוא 
מותג בקריית אליעזר. בבית הכנסת הוא מקבל 
לעיתים את הזכות לפתוח את ארון הקודש והוא 
כוללת  שלנו  הפעילות  המקום.  בסידור  שותף 
ייעוץ, הכוונה, ארגון נופשונים, בר־מצווה ועוד, 
השנים  ברבות  המיוחד'.  לילד  'יד  במסגרת 
סייענו למאות משפחות בחיפה וברחבי הארץ". 

השליחות, שהחלה בג' בתמוז תשנ"ד, עוברת גם 
בשליחות:  שותפים  ילדיהם  שבעת  הבא.  לדור 
גשמי  צורך,  לכל  תמיד  זמינים  וילדינו  "אנחנו 

ורוחני, של תושבי השכונה". 

לצאת לדרך דווקא עכשיו

למעלה: הרב ליפש אצל הרבי. למטה: בפעילות ל"ג בעומר השנה

פדיון בכור פג
שאלה: מתי מקיימים 'פדיון הבן' לתינוק פג 

שעודנו בפגייה?
תשובה: תינוק שנולד בחודש התשיעי, ואפילו 
או  השמיני  בחודש  נולד  אם  ספק  כשיש 
וכבר  שהואיל  במועד,  בפדיון  חייב  התשיעי, 
שהה שלושים יום מלידתו, נתברר שאינו נפל. 
לכן גם אם עודנו באינקובטור, חייבים לפדותו 

בזמנו, היינו ביום ה־31 ללידתו.
אבל אם נולד בחודש השביעי )או מוקדם יותר( 
והוכנס לאינקובטור לא בשל מחלה או משקל 
נמוך, אלא מפני עצם הפגּות — עודנו בגדר ספק 
מהאינקובטור.  הוצאתו  לפדותו עד  ואין  נפל, 
ויש פוסקים שהוסיפו, שבמצב זה, אחר שיצא 
יום  שלושים  עוד  להמתין  טוב  מהאינקובטור, 

ורק אז לפדותו.
החיוב  כשזמן  הבכור  התינוק  את  לפדות  יש 

מגיע, גם אם עדיין לא נימול. אם אפשר למול 
אותו קודם הפדיון — יש לעשות זאת, אבל אם 
עדיין אינו ראוי למילה, יש להקדים את הפדיון 

ולא להמתין עד המילה.
למעמד  התינוק  את  להביא  נהוג  כלל  בדרך 

הפדיון, אבל אין זה מעכב.
על הכוהן לוודא שהתינוק נולד בלידה רגילה, 
לא  אבל  ואקום,  במכשיר  בשאיבה  ואפילו 
מפדיון(,  פטור  זה  במצב  )כי  קיסרי  בניתוח 

וששני ההורים אינם כוהנים או לוויים.
ככלל, אין לדחות את הפדיון אלא לקיימו מייד 
בהגיע הזמן, ורק אם משום מה לא עשו זאת — 

יש לעשות זאת לאחר מכן.
מקורות: טושו"ע יו"ד סי' רסו סי"א וסי' שה סי"א, יח,כד, 
ילקוט  ונו"כ.  רמ"א  ס"ג,  שלא  וסי'  ס"ז  של  סי'  ואו"ח 
יוסף — שובע שמחות ח"ב עמ' רנה. פדיון הבן כהלכתו 
וש"נ.  ס"ח,  ופ"ח   ,81 והע'  סל"ב  פ"ו  סכ"ט־לא.  פ"ג, 

אנציקלופדיה הלכתית־רפואית ח"ג עמ' 903, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

 צוות זמין 
לכל קריאה

תו תקן 
בינלאומי

אלגנטי 
וידידותי

מים קרים 
גם בשבת

 מכונת 
 מיצים קשים

 בשווי
₪ 600 

מתנה לרוכשים עכשיו:

053-4872671
להזמנות:

גבעת שאול 40 ירושלים < תצוגה במקום

סוכן 
אישי

בר המים שמשתלב יופי בכל מטבח

"
'פדיון נפש'

מכתב הבקשה שחסיד כותב לרבו, ובו 
הוא מבקש לעורר רחמים עליו, מכּונה 

בעולם החסידי פ"נ — 'פדיון נפש'.

את  המכתב  בראש  לכתוב  מקובל 
האותיות פ"נ, והוא נפתח בנוסח מסורתי 
נר"ן  על  רבים  רחמים  לעורר  "אנא   —
]=נפש רוח נשמת[...", וכאן יבואו השם 
ושם האם, וייכתבו פרטי בקשת הברכה.

הרבי נהג לאשר בקשות ברכה בנוסח: 
"הפ"נ נתקבל וייקרא בעת רצון על הציון 
הקדוש". כך עשה הרבי, והיה קורא את 
אלפי המכתבים ששוגרו אליו בביקוריו 

התכופים על ציון חותנו, הרבי הקודם.

נהוג לתת צדקה לצד כתיבת הפ"נ.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות  למחלקת המֹודעֹות )בלבד()בלבד( של 'שיחת השבוע': של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל


