
 
השלוחים מתכנסים

במלון  אי"ה  ייפתח  באייר,  כ"א  שני,  ביום 
הרבי,  שלוחי  של  השנתי  הכינוס  עציון  ניר 
ברחבי  חב"ד  בתי  מאות  את  המפעילים 
אגודת  צעירי  על־ידי  מאורגן  הכינוס  הארץ. 
במהלכו  ימים.  שלושה  יימשך  והוא  חב"ד, 
לפני  העומדים  באתגרים  השלוחים  יעסקו 
הקורונה.  אחרי  זו,  בשעה  בישראל  העם 
זוג  של  לשליחות  יציאתו  על  יוכרז  בכינוס 
כ־450  המפעילים  במספר,  האלף  השלוחים 

בתי חב"ד ממטולה ועד אילת. 

נוסעים לרבי לשבועות
נסיעה  מארגנים  בישראל  חב"ד  בתי  כמה 
לציונו הקדוש של הרבי בקווינס ולחצר הרבי 
הנסיעה  השבועות.  חג  לקראת  בברוקלין 
מיועדת  והיא  הר־שפר,  שגיא  הרב  בליווי 
מחיר  מחלימים,  או  מחוסנים  לגברים 
דולר.  מ־999  החל  כלול(  )הכול  הנסיעה 

לפרטים 054־6506770 )עדיף בווטסאפ(.

הנגשת הלכה וגמרא
ההלכה  לימוד  את  מנגיש  'הבינני'  מכון 
המתאימה  ופשוטה,  קלה  בדרך  והגמרא 
אפשר  המכון  סרטוני  את  הרחב.  לציבור 
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יש חדש להיות שליח בארצנו
לקראת הכינוס של שליחי חב"ד בארץ — וההכרזה על יציאת השליח 
האלף במספר — זה הזמן להוקיר את פועלם ולהעריך את מסירותם

לקרוא ר התרגשו  בים 
חב"ד  שליחי  זוג  על 
לח שזכו  ־בהונג־קונג 
והפ שבועיים,  לפני  בן  ־בוק 

כו את העולם בניסיון להתיר 
את כניסתו של מוהל למדינה, 
־כדי שימול את בנם ביום הש

פתאום  הצליחו.  ולא   — מיני 
־הציבור חש את ההקרבה הע

מקריבים  שהשלוחים  צומה 
למען מילוי שליחותם.

כאלה.  בעיות  אין  בארץ 
מוהל,  להשיג  קושי  שום  אין 

טהרה  מקווה  למצוא  כשר,  במזון  להצטייד 
את  לשלוח  במניין,  להתפלל  מקום,  בקרבת 
יש מקומות  הילדים למוסדות חינוך מתאימים. 
אין  בוודאי  אבל  ונגיש,  קל  כל־כך  לא  זה  שגם 
לפני  העומדים  לאתגרים  מתקרבים  הקשיים 

השלוחים במקומות נידחים ברחבי תבל.

סיר לחץ ומאבקי כוח
בארץ  חב"ד  שליחי  אחרים  במובנים  אך 
מתמודדים עם קשיים גדולים הרבה יותר. המתח 
בסוגיות דת ומדינה יוצר בארץ אווירה טעונה. 
הציבור הם קרקע שעליה  בין חלקי  העימותים 
לא  עוינות  ומתפתחת  קדומות  דעות  צומחות 
מאבקי  של  לחץ  סיר  לתוך  נכנס  הכול  נעימה. 
בעולם  חב"ד  ששליחי  דבר  ידיים,  וכיפופי  כוח 

ממעטים לפגוש.

למצוא   — שליחות  אותה  היא  השליחות  אך 
נתיבים לליבו של כל יהודי, להעצים את הזהות 
את  לטפח  העם,  אחדות  את  לבצר  היהודית, 
תחושת הערבות ההדדית, לבנות גשר של אהבה 
ישראל  בית  המוני  את  ולקרב  העם,  חלקי  בין 

למסורת היהודית.

בחו"ל ההתמודדות העיקרית היא עם ההתבוללות 
הוא  האתגר  בארץ  ישראל.  לעם  הזיקה  ואובדן 
לשכנע את הציבור שלא דיי לחיות בארץ ישראל 
ולדבר עברית, אלא החיבור לשורשים הרוחניים 
חיוני והכרחי להמשך קיומנו כעם ולכוח העמידה 

שלנו מול אויבינו הזוממים לסלקנו מכאן.

הרבי,  שליחי  אבל  קלה,  אינה  הזאת  הפעילות 

הגדולה  באמונה  בהתמדתם,  בנחישותם, 
המפעמת בליבם, באהבת ישראל הקורנת מהם, 
במאור הפנים ובנועם ההליכות המאפיינים את 
ולגייס  לבבות  לכבוש  מצליחים   — אורחותיהם 
תומכים נלהבים, שנרתמים לעשייה מתוך הכרה 

בחשיבותה ובברכה שהיא מביאה למקום.

מפסיקים  שאינם  הבר־מצווה  נערי  את  רואים 
להלל את השליח שהכין אותם לקראת כניסתם 
לקבל  שזכו  הצעירים  הזוגות  את  למצוות. 
מנהלות  את  החתונה.  לקראת  הדרכה  מהם 
בשליחי  הנעזרים  והגננות,  המורים  הספר,  בתי 
חב"ד בהנחלת ערכי החגים. ובמקרים מעציבים, 
האור,  קרן  בעבורן  היה  שהשליח  משפחות 

התמיכה והעידוד בשעות קשות.

והמימון מנין?
כל זה נעשה כמעט בלי תקציבים ציבוריים, כשכל 
לפעילותו.  המימון  את  לגייס  גם  נדרש  שליח 
מצות  ממנו  שקיבלו  הרבים,  והמכרים  הידידים 
שהמצות  בהכרח  יודעים  אינם  לפסח,  שמורות 
האלה עלו לו כסף רב. וגם כשהוא חילק אלפי 
בעומר  ל"ג  בתהלוכת  לילדים  מהודרים  ספרים 
אלא  השמיים,  מן  נפלו  לא  האלה  הספרים   —

השליח נדרש לגייס תורמים ולשלם בעבורם.

 — בארץ  חב"ד  שליחי  של  הכינוס  לקראת 
וההכרזה על יציאת השליח האלף במספר — זה 
הזמן להוקיר את פועלם, להעריך את מסירותם, 
ולהעניק להם את התמיכה והסיוע שהם זקוקים 
שאת  ביתר  לפעול  להוסיף  שיוכלו  כדי  להם 

וביתר עוז.

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
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מהפסוק  נגזר  'אמור',  הפרשה,  של  שמה 
השימוש  ַהֹּכֲהִנים".  ֶאל  "ֱאֹמר  אותה:  הפותח 
'הגדה',  או  'דיבור'  לעומת  'אמירה',  במונח 
בשפה  להיות  צריכה  המסר  שהעברת  מלמד 

רכה. 

בר־יוחאי,  שמעון  רבי  של  דרכו  הייתה  זו 
רבי  "שמח  קכח־א(:  ג,  )חלק  בזוהר  כמסופר 
שמעון ואמר: 'ה' שמעתי שמעך יראתי'... אנו 
באהבה תולים את הדבר". הפסוק "ה' ָשַׁמְעִתּי 
הנביא  מפי  נאמר  ג,ב(  )חבקוק  ָיֵראִתי"  ִשְׁמֲעָך 
חבקוק, והוא מבטא את היראה מהקב"ה, ואולם 
רשב"י מדגיש ש"אנן" — אנו — "בחביבותא תליא 
ואילו  ה'  מפי  הם  הנביא  שדברי  אף  מילתא". 
רשב"י הוא תנא, שחי בתקופה שבה כבר פסקה 
הנבואה מישראל, אף־על־פי־כן הכריז שעד עתה 

הונהג קו היראה ומעכשיו מונהג קו האהבה.

החוט המשולש
פסוקים  שלושה  בהמשך  מצטט  הזוהר 
המבטאים את אהבת ה' לבני ישראל: "ְוָאַהְבָתּ 
)דברים  ֶאְתֶכם"  ה'  ֵמַאֲהַבת  "ִכּי  ֱאֹלֶהיָך",  ה'  ֵאת 
)מלאכי א,ב(.  ה'"  ָאַמר  ֶאְתֶכם  ו"ָאַהְבִתּי  ז,ח(,  ו,ה; 

של  משולש  שיוצרים  פסוקים  שלושה  אלה 
אהבה בין הקב"ה, התורה ובני ישראל.

ה';  אהבת  עניינו   — אלוקיך"  ה'  את  "ואהבת 
"מאהבת ה' אתכם" — אהבת ישראל, ומי שאוהב 
את הקב"ה אוהב גם את אהוביו — בני ישראל; 
"אהבתי אתכם אמר ה'" — אהבת התורה, שכן 
 — ישראל  ארץ  על  מדובר  הפסוקים  בהמשך 
“ ִיְגַדּל ה' ֵמַעל ִלְגבּול ִיְשָׂרֵאל" — והארץ ניתנה 
מכוח התורה. גם מעלת ישראל מקורּה בתורה, 
)בראשית רבה א,ד( שאזכור בני  כמאמר המדרש 

ישראל בתורה מעיד שמציאותם קדמה לה.

הכי מצוי
את  מאירה  'אמֹור'  במילה  הפרשה  פתיחת 
כלל העניינים המפורטים בהמשכה — ממצוות 
שמירת שבת והמועדים ועד לפסוק "ונקדשתי 
נפש.  מסירות  על  המדבר  ישראל"  בני  בתוך 
המשמעות היא שיש ללמד את כל אלה בלשון 

רכה, בסגנון של 'ימין מקרבת'.

כך התנהג רשב"י עצמו, כמסופר בגמרא )שבת 
רבי  בנו,  היה  מהמערה  יציאתם  שעם  לג,ב( 

בחיי  העוסקים  בני־האדם  על  מקפיד  אלעזר, 
את  ומתקן  מרפא  היה  אביו  ואילו  החולין, 
יהודי  לכל  כוח  נותן  רשב"י  בנו.  הפגיעות של 
לאמץ את דרכו, ולפעול בעולם בדרך חיובית, 

מתוך אהבה ולשון רכה.

שהעולם יכיל
בעשרה  נברא  שהעולם  לכך  קשור  זה  עניין 
מאמרות, ואילו התורה ניתנה בעשרת הדיברות 
)לשון  דיבור  וכאן  רכה(  )לשון  אמירה  כאן   —
לדיבור  קשורה  עצמה  מצד  התורה  כי  קשה(. 
אבל  הדיברות;  בעשרת  ניתנה  ולכן  תקיף, 
כשצריך להביא את ענייני התורה לעולם — יש 
בעשרה  ב'אמירה',  רכה,  בלשון  אליו  לפנות 

מאמרות. 

צריך  אך  התורה,  על־ידי  נברא  העולם  אכן, 
ערכו  לפי  התורה  של  המסרים  את  להתאים 
כשמעבירים  מקשייו.  להתעלם  ולא  ויכולותיו, 
יכולים  והאדם  שהעולם  בצורה  המסר  את 

לקבלו — הוא מתקבל.

)שיחות קודש תשל"ז, כרך א, עמ' 731(

איך יתקבל המסר שלנו?

בדוק ומנוסה
כמה  כי  הזוהר,  לומדים  רשב״י  של  קברו  על 
ניסים יארעו שם. צריכים ללמוד הזוהר באימה 
ואחר־כך לשמוח הלב  גדולה,  ובדבקות  וביראה 
בשמחה רוחנית ללא שום אבלות ועצבות, כי לא 
באלה חפץ רשב״י, והוא בדוק ומנוסה. ואחר־כך 

נודרים נדרים ונדבות ומתפללים תפילות.

)השל״ה הקדוש(

מצווה לשמוח
ביום ל״ג בעומר אין להתאבל כלל על החורבן, 
שלא ייענש, אלא מצווה לשמוח שמחת רשב״י. 
ואם דר בארץ ישראל ילך לשמוח על קברו, ושם 

ישמח שמחה גדולה.
)בעל משנת חסידים(

עלייה למירון
כשעלה רבי חיים בן־עטר למירון והגיע לתחתית 
מהחמור  ירד  המקדש,  אל  משם  שעולים  ההר 
היה  הדרך  וכל  רגליו  ועל  ידיו  על  עולה  והיה 
גועה וצועק: "היכן אני השפל נכנס למקום אש 
להבת שלהבת קודש, וכל פמליא של מעלה וכל 
שמח  היה  ההילולא  ובעת  הצדיקים".  נשמות 

שמחה גדולה.
)כבוד מלכים(

זמן קהילה לכול
ומי ימלל יפאר ויהלל השמחה של מצווה ביום 
קהילה  זמן  היא,  רבה  כי  בעומר,  ל״ג  ההילולא 

ארץ  מערי  וטף  ונשים  אנשים  שבאים  לכול, 
ישראל וכפריה, ויש עולי רגל,  וכל הדרך מצפת 
הולכים  אלו  ישראל,  בני  אחינו  מלאים  למירון 
צובא  וארם  ודמשק  מעכו  ובאים  חוזרים,  ואלו 

ומאפסי ארץ, ביום ובלילה.
)רבי חיים הלוי הורביץ(

ראו מופתים
אצל אדמו״ר האמצעי היה ל״ג בעומר מן החגים 
ידיו  נוטל  היה  לא  יוצא לשדה.  היה  המצוינים. 
עליו  אסור  דבר שהיה  יי״ש,  לקח  אך  לסעודה. 
מופתים,  הרבה  אז  רואים  היו  בריאות.  מטעמי 
ובעיקר לגבי ילדים. כל השנה היו מצפים לל״ג 

בעומר.
)היום יום(

נברשת מפוארת
יהודי סיפר לרבי הרש״ב שיש יהודים שהולכים 
מניחים  אינם  אך  במירון,  רשב״י  של  לקברו 
מברדיצ'ב  הרה״ק  אם  הרבי:  לו  השיב  תפילין. 

היה חי היום, היה עושה מזה נברשת מפוארת.

)ספר השיחות תרצ״ו(

עניין ההשתטחות
אנשים  שמעתי  הקדושה  בארצנו  כשהייתי 
ר׳  אל  הולך  ואני  הרשב״י  אצל  היית  מדברים: 
אל  הולך  ואני  חייא  ר׳  אצל  הייתי  או:  אלעזר. 
ר׳ עקיבא. אם אומרים זאת בתמימות, זהו עניין 

ההשתטחות.
)הרבי הריי"צ מליובאוויטש(

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

ל"ג בעומר  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

לא לחלל כדי לקדש
אמר רבה של קרקוב, רבי עקיבא קורניצר:

יש יהודים השולחים את בניהם ללמוד במוסדות 
שירכשו  על־ידי  כי  באומרם  לא־יהודיים,  חינוך 
ויוכלו  במדינה  יטפסו במעמד החברתי  השכלה, 
שלמרבה  אלא  היהודים.  אחיהם  למען  לפעול 
הצער, הצעירים משילים מעליהם עד מהרה את 
כמו  ומתנהגים  היהודי  החיים  ואורח  ההשקפות 

חבריהם הגויים.

על כך אמר הכתוב: "ולא תחללו את שם קודשי 
ונקדשתי בתוך בני ישראל" — אל תאמרו לעצמכם 
שאחר־כך  כדי  קודשי  שם  את  לחלל  שאפשר 
תעשו קידוש שם שמיים. ִשמרו את מצוותיי בלי 

לעשות חשבונות של רווח עתידי כביכול.

אמרת השבוע מן המעיין

"התורה מזהירה את הכוהנים לבל ייטמאו. 
זו אזהרה למוכיחים ולמגידי מוסר שייזהרו 
בשעה  גאווה  ומתחושת  צדדיות  מפניות 
שהם מוכיחים את ישראל" )המגיד ממזריטש(

פתגם חסידי



קידום 
לדורות

של  ללשכתו  נכנסו  המשלחת  חברי 
של  העיר  ראש  פולקוב,  אמציסלב 
על  העידה  פניהם  ארשת  בילגוריי. 
המתח שהיו שרויים בו. "אדוני", פתח 
ראש המשלחת, "באנו לבקשך לשקול 
שוב את התנגדותך למינוי הרב. אנו 
מהכללים  לחרוג  לפניך  מתחננים 

ולאשר את מינוי הרב".

בתקיפות.  העיר  ראש  השיב  "לא!", 
חברי  אשנה!".  לא  דעתי  "את 
בפנים  הלשכה  את  עזבו  המשלחת 

חתומות ומאוכזבות.

שנת תרפ"ז )1927(. קהילת בילגוריי 
לכס  ראוי  מועמד  חיפשה  שבפולין 
היו  שרובם  הקהל,  ראשי  הרבנות. 
ברבי  עיניהם  את  נתנו  בעלז,  חסידי 
מרדכי מבילגוריי, בנו של רבי ישכר־

דב מבעלז.

שמו של רבי מרדכי הלך לפניו כגאון 
בש"ס ובקי בהלכה, דרשן בחסד ואיש 
בחיוב  נענה  לשמחתם,  אשכולות. 

להצעה.

של  חתימתו  את  דרש  שהמינוי  אלא 
בתקיפות.  סירב  וזה  העיר,  ראש 
אינו  המיועד  שהרב  הייתה  טענתו 
גליציה.  תושב  אלא  פולין,  אזרח 
עלו  דעתו  את  לשנות  הניסיונות  כל 

בתוהו.

יהודי בילגוריי כך, החליטו  כשנוכחו 
אף  על  לרב  מרדכי  רבי  את  למנות 
התנגדותו של ראש העיר, וקיוו לטוב.

החלו.  ההכתרה'  ל'שבת  ההכנות 
כי  הבשורה  נתקבלה  גדולה  בשמחה 
מבעלז,  אהרון  רבי  הרב,  של  אחיו 
יבוא אף הוא להכתרה. מכל הסביבה 

נהרו חסידים לקראת השבת. 

הייתה  הגדולים  האחים  בצל  השבת 
דברים  נשא  הטרי  הרב  מרוממת. 
בני  של  ושמחתם  נפש,  משובבי 

הקהילה לא ידעה גבול.

האורחים  המוני  עברו  השבת  בצאת 
את  לקבל  מבעלז,  הרבי  פני  על 
נשמעה  ופתאום  הפרידה.  ברכת 
צהלת סוסים. ראש העיר בא למקום. 
בקרבם.  נפל  הקהל  ראשי  של  ליבם 
דרכה  את  פילסה  ההדורה  המרכבה 
בין החסידים, וראש העיר ירד ממנה. 

הוא  שלכם  שהרב  לי  אמרתם  "לא 
משושלת הצדיקים של בעלז", צקצק 
מראשי  אחד  באוזני  העיר  ראש 
פניו.  את  לקבל  שמיהר  הקהילה, 
"אילו הייתי יודע, הייתי חותם ראשון 

על המינוי...".

נעץ בראש העיר מבט המום.  האיש 

מנין לראש העיר הפולני ידע בייחוס 
את  להגות  יודע  הוא  וכיצד  צדיקים, 

המילה 'בעלז' בעגה היהודית?

של  לחדרו  הוכנס  העיר  ראש 
בסדרת  פתח  ושוב  מבעלז,  הרבי 
התנצלויות. כשחש בפליאת הנוכחים, 

החל לספר:

הדבר היה לפני שנים רבות, בימיו של 
רבי יהושע מבעלז. בעיצומו של יום 
הכיפורים פרץ גנב לבית הרבי ואסף 

שעברו  שבו,  היקרים  הכסף  כלי  את 
הצום,  במוצאי  לדור.  מדור  בירושה 
כשביקש הרבי להבדיל על הכוס, לא 

מצאו בני הבית אפילו גביע אחד. 

המשטרה,  לתחנת  הבית  בני  מיהרו 
באזור  השוטרים  לכל  הוראה  וניתנה 
לעצור כל עגלה ולבדוק את תכולתה. 
בעיירה  נתפס  קלה  שעה  כעבור 
כלי  עמוסה  שעגלתו  יהודי  סמוכה 
כסף. השוטר אזק את האיש והובילו 

לתחנת המשטרה.

את  מייד  זיהו  הרבי  של  ביתו  בני 
הכלים הגנובים. שמחה גדולה מילאה 
זכה  הגנב  את  שלכד  השוטר  אותם. 
יעלה  מה  כששמעו  אך  למחמאות, 
יהודים,  ליבם.  נכמר  הגנב  בגורל 
אינם מסוגלים  בני רחמנים,  רחמנים 
לכלא  מושלך  אחיהם  את  לראות 

בחברת רוצחים ושודדים.

בבקשה  השוטר  אל  פנו  החסידים 
משפט.  בלי  הפרשה  את  לסגור 
לקח",  למד  והגנב  הוחזרה  "הגניבה 
אמרו לו. הם אף הציעו לו סכום כסף 
הוא  התפתה.  לא  השוטר  אך  נאה. 
טען שלכידת הגנב תעניק לו תהילה 

ותקדם אותו בסולם הדרגות.

הם  להתחכם.  החליטו  החסידים 
את  איתם  לחגוג  השוטר  את  הזמינו 
הוגש  לשולחן  הגנב.  לכידת  שמחת 
השוטר  ולזה  משובח,  משקה  בקבוק 
יכול לסרב. החסידים השקו  לא היה 
שדוד.  שנפל  עד  ועוד,  עוד  אותו 
את  מכיסו  הוציאו  חיכו:  הזה  לרגע 
את  ושחררו  המעצר  תא  מפתחות 

היהודי לדרכו.

צעקות  החרידו  שעות  כמה  כעבור 
הקיץ  השוטר  בעלז.  חצר  את  רמות 
והשתולל  רומה,  כי  הבין  משכרותו, 
מזעם. בני הבית ניסו לרצותו במאה 
סירב.  הוא  אך  עצום,  סכום  רייניש, 
"את הקידום כבר גזלתם ממני, וכעת 
בלקיחת  אותי  לסבך  רוצים  אתם 

שוחד?!", קרא בזעם.

הרבי,  לאוזני  הגיעו  המהומה  הדי 
השוטר  את  להכניס  ביקש  והוא 
לחדרו. הרבי הבטיח לו כי את הכסף 
ישלחו לו בדואר בעילום שם, ובאשר 
בקידום  יזכה  כי  לו  הבטיח  לקידום 
יזכו  בניו  ובני  בניו  ואף  המיוחל, 

למשרות ממשלתיות בכירות.

למשמע הבטחה מפורשת כזאת נכנע 
השוטר. הוא מלמל כמה מילות נימוס 

ויצא בהכנעה מחדרו של הרבי.

השוטר,  נתמנה  מכן  לאחר  קצר  זמן 
למפקד  לעין,  נראית  סיבה  שום  בלי 
של  השני  חלקה  בעלז.  מחוז  כל 
הברכה התקיים אף הוא. אחד מבניו 
נתמנה לשר החינוך של פולין. עוד בן 

מונה למושל בילגוריי.

סיים ראש העיר: "אני נכדו של אותו 
שוטר. מילדותי אני יודע כי משפחתנו 
חבה את הצלחתה לרבי מבעלז. לכן 
אני מסיר את התנגדותי למינוי הרב, 
ואפעל בעצמי להסדיר במהירות את 

אזרחותו הפולנית".

כעבור זמן קצר קיבל הרב מבילגוריי 
פולקוב  ומר  הרשמית,  תעודתו  את 
המילים  את  עימו  שינן  עצמו 
את  בהצלחה  לעבור  כדי  הדרושות 

המבחן בשפה הפולנית...

)על־פי 'המבשר'(

מעשה שהיה

להכיל 'אורות דתוהו'
מהות עבודתנו בעולם הזה היא לתקן את 'שבירת הכלים' שנגרמה ב'עולם 
קבלה  בספרי  הרבה  מופיעים  האלה  המושגים  הגאולה.  באה  ואז  התוהו', 

וחסידות — 'עולם התוהו', 'עולם התיקון', 'שבירת הכלים'. 
העולם שלנו נקרא 'עולם התיקון', והוא למעשה שלב שני של ההתהוות )זה 
אחד ההסברים להתחלת התורה באות ב, לאמור: הבריאה הזאת היא שלב 
ב(. למעלה מעולמנו זה )ובכלל זה למעלה מהעולמות הרוחניים השייכים 
אליו( ניצב עולם אחר, שהוא הראשון בסדר ההתהוות. מובן שאין הכוונה 
עילאי,  רוחני  עולם  הוא  מעולמנו  שלמעלה  העולם  ומוחשי.  גשמי  לעולם 

שונה במבנהו ובמהותו. זה עולם ה'תוהו'.

תיקון השיבושים
עולם התוהו מוגדר — 'אורות מרובים וכלים מועטים'. זה עולם שבו מאירים 
אורות אלוקיים עליונים ביותר, אך אין להם כלי קיבול הולמים. כמו אדם 
שחש בתוכו אמת גדולה וחזקה, אך אין בו היכולת להבינה כראוי בכלי שכלו 
ולבטאה כלפי חוץ. מצב כזה באדם יוצר חוסר איזון, שעלול אף לסכן את 
שפיות דעתו. כך גם עולם ה'תוהו' הוא עולם בלתי־מסודר ובלתי־יציב, אף־

על־פי שהאור האלוקי המאיר בו עליון ביותר.
מכאן גם נובע עוד שיבוש בעולם ה'תוהו' — העדר התכללות. אין בו התמזגות 
של האמת האלוקית על כל חלקיה, אלא כל פרט מאיר בעוצמה רבה, בלי 
להתחשב כלל בהיבטים אחרים. מידת החסד אומרת: חסד מוחלט; מידת 
אינו  ה'תוהו'  עולם  לכן  וכך המידות האחרות.  גבורה;  רק  הגבורה מכריזה: 

עולם שלם והרמוני, אלא גולמי במידת מה, אם כי בעל עוצמות אדירות.
וגבוהים  מרובים  היו  והאורות  הואיל  הכלים'.  'שבירת  אירעה  זה  בעולם 
ואילו הכלים מועטים — הם נשברו. במילים אחרות: כל סדר הדברים הנכון 
נפלו  ביותר  עליונים  אלוקיים  ניצוצות  ואי־סדר.  ערבוביה  נוצרו  השתבש. 

למקומות שעל־פי הסדר הנכון לא היו צריכים להימצא בהם.
לעומתו, עולמנו נקרא עולם ה'תיקון', מכיוון שהוא אמור לתקן את השיבושים 
שנגרמו בעולם ה'תוהו'. כאן האורות מועטים, ולכן יש כאן העלם והסתר, אך 
לעומת זה הכלים מרובים. אותם אורות שמאירים בעולם — יש להם כלים 
הולמים, והדברים מונחים ומסודרים במקומם הראוי. בעולם ה'תיקון' יש גם 
התכללות והתמזגות של כל המידות, וכל הצדדים יחדיו יוצרים את המבנה 

השלם.

מיזוג שתי המעלות
ואולם בעולם ה'תוהו' יש בכל־זאת יתרון — האורות גבוהים ועליונים ביותר, 
נוצרת  כאן  ומוגבל.  מצומצם  שבו  האלוקי  שהאור  התיקון',  'עולם  לעומת 
דילמה: אם אנו רוצים באורות עליונים — אנו מסתכנים ב'שבירת הכלים'; 
ואם אנו חושבים על יכולת הקיבול של ה'כלים' — אנו מפסידים את עוצמתם 

של האורות העליונים.
שתי  בה  יתמזגו   — והשלמה  האמיתית  הגאולה  של  מעלתה  טמונה  בזה 
המעלות של עולם ה'תוהו' וה'תיקון': האורות יהיו עליונים ביותר, ובה בשעה 
מושג  זה  דבר  הכלים'.  'שבירת  של  מצב  שימנעו  הולמים,  בכלים  יתלבשו 
בעיקר על־ידי דורות של יהודים שעוסקים בלימוד תורה ובקיום מצוות בכל 
ניצוצות הקדושה שנפלו ב'שבירת הכלים',  נגאלים  זו  קצווי תבל. בעבודה 
ובה בעת מתרחבים 'כלי הקיבול' של העולם )בכוח התורה ומצוותיה(, עד 
שהעולם כבר מסוגל לקבל את 'האורות העליונים' של 'עולם התוהו' בתוך 

ה'כלים דתיקון' של העולם הזה.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

ב"ה

התיעוד הנרחב ביותר על חייו 
האישיים של הרבי מליובאוויטש 

 בצעירותו, בטרם הפך לנשיא 
 תנועת חב"ד ולמנהיג היהודי 

 המוביל בדורנו
 בליווי מסמכים ותמונות 

ההטטבבהה  ממייווחחדדתת  ללררגגלל  ההההווצצאאהה  ללאאוורר
ממששללווחח  ייששיירר  עעדד  ההבבייתת

להזמנות:
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הפצה בארה"ק: הוצאה לאור:

 במארז מתנה מהודר
כולל פוסטר מרהיב



מאת מנחם כהן 

זו הייתה מלאכת בילוש, שנמשכה שנים, בניסיון 
להתחקות אחר כל רסיס מידע. בעת האחרונה 
דוקומנטרי  אלבום  בדמות  המלאכה  הושלמה 
העשרים  ושנות  נעוריו  ימי  ילדותו,  על  ייחודי, 

של הרבי מליובאוויטש, שהופיע בעברית.

תחנות  נפרשות  עמודים  שבע־מאות  פני  על 
חייו של הרבי, מיום הולדתו עד נישואיו. לצידן 
הרבי,  של  משפחתו  בשורשי  שעוסקים  פרקים 
ותצלומים  מסמכים  מלּווים  הצדדים,  מכל 
ראשונות'  'שנים  הספר  ליצירת  ייחודיים. 
ובראשם  המחקריים,  הכישרונות  מיטב  חברו 
 ,JEM המדיה  חברת  של  לאור  ההוצאה  אנשי 
נברו  הללו  אלקנה שמוטקין.  הרב  של  בניהולו 
בארכיונים, אספו מסמכים ותמונות, ואף ביקרו 

במקצת התחנות האמורות. 

המלמד של הרבי
ונחשף  הרבי,  של  חייו  במשעולי  פוסע  הקורא 
עורכי  למשל,  מּוכרות.  שאינן  עובדות  לשורת 
המלמד  על  מספר  הרבי  את  ששמעו  הספר, 
אחר  להתחקות  הצליחו  מליטא",  "שבא  שלו, 

דמותו ולחשוף את הסיפור המלא.

מספר  דריבין",  איסר־ניסן  ברב  "מדובר 
מלחמת  "לפני  גרייזמן.  לוי  הרב  הספר,  עורך 
בקובנה,  ישיבה  ראש  שימש  הראשונה  העולם 
ובמלחמה נאלץ, כמו עוד אלפי יהודים, לנדוד 
מביתו. הוא הגיע ליקטרינוסלב, ומונה למלמד 

פרטי של הרבי ואחיו. לימים עלה הרב דריבין 
הרבנים".  בחלקת  המנוחות,  בהר  ונטמן  לארץ 
על  הביוגרפיים  הפרטים  את  צירפו  העורכים 
הרב, תמונתו, תמונת מצבתו, וגם צילום מכתב 
ששיגר בנו, ר' פסח, אל הרבי, ובו כתב בפתיחה: 
"טרם אחלה לדבר... אקח לי רשות להציג את 
עצמי... בן הגאון... אשר כבוד קדושתו שליט"א 

היה בין תלמידיו"... 

בן בעקבות הוריו
הרב  הגאון  עמד  המקיף  המחקר  צוות  בראש 
ברוך אוברלנדר, רבה של הונגריה ושליח חב"ד 
על  יותר  לדעת  סקרן  הייתי  "תמיד  במדינה. 
השנים העלומות האלה", מספר הרב. "במקרים 
הנדירים שהרבי היה מספר בהתוועדות פתאום 
דבר מה אישי — הדבר תפס את תשומת ליבי". 

כל  להשיג  לאור  ההוצאה  של  ההתעקשות 
מסמך אותנטי ולתעדו, עלתה הון רב ומאמצים 
עילאיים. "קשה לדמיין את המאמצים שנעשו", 
גיבוי  בידנו  יש  זה  בזכות  "אבל  הרב,  מתאר 
איכותי לפרטי מידע יקרים, והצלחנו לשים את 

ידנו על חומרים שטרם שזפתם עין".

להבין את הדחף
מה המנוע להתחקות כזאת אחרי כל בדל מידע? 
הרב מתפלא על השאלה: "איש לא יתמה מדוע 
בן מחפש מידע על הוריו, בפרט אם יש דברים 

שמעניינים  הפלא  מה  כן,  אם  ידועים.  שאינם 
אותי דברי ימי חייו של הרבי שלי?"...

עיון מעמיק בספר יכול ללמד הרבה על גישתו 
נחשפים  "כאשר  נושאים.  במגוון  הרבי  של 
בילדותו,  הרבי  של  מחבריו  כמה  של  לדמותם 
שהיו בני בית ממש אצל הוריו, ובסערות הזמן 
יותר  טוב  מבינים   — התורה  דרך  את  עזבו 
הרבי  שחש  העמוקה  הדחיפות  תחושת  את 
להשבת כל יהודי אל צור מחצבתו. כאשר קיבל 
מהפכת  את  לחולל  וניגש  חב"ד,  הנהגת  את 
השליחות העצומה, הדבר בא על רקע היכרות 

אישית של הרבי את משבר הדור". 

מסע בלשי בעקבות השנים הראשונות

הרב אוברלנדר )מימין( מעיין בחומר חדש בסיור 
באוקראינה )צילום: יחזקאל איטקין(

שומעים או עונים?
שאלה: האם אפשר לומר חזרת הש"ץ כשכמה 

מהמניין עומדים בקריאת שמע וברכותיה?
)קדיש,  שבקדושה'  ש'דבר  היא  ההלכה  תשובה: 
ברכו, קדושה וכדומה( נאמר אך ורק במעמד עשרה 

מישראל, וצריך שיהיו תשעה עונים אחרי החזן.
עדיין  המניין  חברי  מעשרת  שכמה  קורה  ואולם 
החזן  כאשר  וברכותיה  שמע  בקריאת  עומדים 
ועימו לפחות חמישה התפללו את תפילת העמידה. 
בעיקרון, אף שהללו אינם רשאים לענות 'אמן' על 
רוב הברכות בחזרת הש"ץ וגם לא את שאר העניות 
)חוץ מ'קדוש' 'ברוך' ו'ימלוך' שב'קדושה' וכדומה'( 
הם  הש"ץ,  לחזרת  בשתיקה  מקשיבים  הם  אם   —

מצטרפים לתשעת העונים.
אלא שלמעשה קשה לסמוך שהללו יעצרו ויקשיבו 
בתפילתם.  שימשיכו  חשש  ויש  הש"ץ,  חזרת  לכל 

בעניין זה יש כמה דעות:

שיטת ה'פרישה' והט"ז היא, שאין הבדל בין חזרת 
יש  ולכתחילה  שבקדושה,  דברים  לשאר  הש"ץ 
דחק  ובמקום  עונים,  תשעה  על  בכולם  להקפיד 

אפשר לסמוך על שישה בלבד.
הדברים,  בין  לחלק  שאין  סבור  אברהם'  ה'מגן  גם 
אך למעשה הוא מקבל את דעת מהרי"ל, שתמיד 

דיי בשישה עונים.
קדיש  שלעניין  היא,  הזקן  אדמו"ר  שיטת  ואולם 
טרם  הש"ץ  אם  רק   — לקדושה  אפילו  או  וברכו, 
עונים,  בשישה  דיי  לחש,  תפילת  בעצמו  התפלל 
בקול,  התפילה  את  שנית  מתפלל  הוא  אם  ואולם 

חייבים להיות תשעה עונים.
ס"ק  ט"ז  א,  ס"ק  )דרישה  ס"ד  קכד  סי'  הב"י  שו"ע  מקורות: 
ס"ז  נה  סי'  ולעיל  ס"ו,  שם  אדה"ז  שו"ע  ח(.  ס"ק  ומג"א  ד 
)ותהלה לדוד שם ס"ק ו, ופסקי תשובות ס"ק יא( וסי"א וסי' 
נו ס"ד. בשלחן מנחם ח"א ס"ע רכא, מכריע הרבי כבסימן נה. 
וראה 'התקשרות' גיליון תעה עמ' 18. )ענייה בק"ש: ע"פ דעת 
שו"ע אדה"ז סי' קד ס"ה, ו'פסקי הסידור' שלו, הנדפסים בסוף 

השו"ע ח"א, עמ' תרכ־תרכא(.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

מבצע ב-

בס"ד

ָבׁש דֹוׁש     ָמתֹוק ִמּדְ ִעם ַהּזֹוַהר ַהּקָ
רּוׁש ּפֵ

הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל

1800-350-330
אור הזוהר לחיים שלך - עכשיו זה בהישג ידך ← מוקד ההזמנות:

 ימים אחרונים 
למבצע ל"ג בעומר 'זוהר לכל נפש':

פריסת תשלומים נוחה במיוחד
 משלוח חינם עד הבית

 הכניסו את האור
של רשב"י הביתה

ניתן להשיג בשלשה פורמטים: רגיל, קטן, כיס

המתנה 
האידיאלית

לחתן / להורים 
/ לחברים

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

 ניתן לרכוש בחניות יודאיקה 

ברחבי  הארץ. לבירורים 

למקום הקרוב אליכם: 

 0539639639

בס׳ד

Trust Hashem

משלוחים לכל הארץ בין 3-5 ימים

הפצה בארץ מאת רובי יודאיקה 

www.rubyjudaica.com 

www.Shtender.co.il

ססטטננדדרר  קקווממפפקקטטיי

להזמנות: 053-963-9639 
www.rubyjudaica.com
www.shtender.co.il

רוחב: 81 ס"מאורך: 42 ס"מ

קטן וקמפקטי
 נראה כמו סידור
ממש מתאים לתיק תפילין שלך
מתאים לספרים גדולים
קל לשימוש 

עשר אחוז הנחה עד שבועות עם קוד קופון שיחת השבוע   


