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 698סניפים,
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ

מאה ועשרים שנות אור

יש חדש

בי"א בניסן נציין מאה ועשרים שנה לירידת נשמתו הגדולה של הרבי
מליובאוויטש לעולמנו .ככל שהשנים חולפות מתבררת עוצמת מנהיגותו

ל

אם הילד ,הרבנית חנה ,גילתה כמה
מההוראות :להכין מייד בעבור התינוק
טלית־קטן ,כיפה ונטילת ידיים .כמו־כן
סיפרה כי בעלה הורה לה שבכל פעם
שתאכיל את הילד תקפיד ליטול את
ידיו .זו הייתה הוראה מיוחדת לילד
הזה ולא לילדים הבאים ,ונראה שאף זו
הייתה הוראה של הרבי .ברבות השנים
התבטאה הרבנית" :הוא קדוש מבטן
ומלידה".

(צילום :ישראל־זאב גולדשמיד)

פני מאה ועשרים שנה ,ביום
שישי ,י"א בניסן תרס"ב
( ,)1902נולד בן בעיר ניקולייב
שבאוקראינה .אבי הילד ,הרב המקובל
רבי לוי־יצחק שניאורסון ,קיבל
באותו יום שישה מברקים מהעיירה
ליובאוויטש ,מהאדמו"ר החמישי של
חסידות חב"ד ,הרש"ב (רבי שלום־
דובער שניאורסון) .במברקים היו
ברכות והדרכות מיוחדות ,דבר חריג
לחלוטין.

פעילות של אור
אלפי חסידי חב"ד ברחבי הארץ ייטלו
ביום שלישי הקרוב ,י"א בניסן ,פסק זמן
מההכנות לפסח וייצאו למגוון פעילויות
להפצת היהדות ולזיכוי הרבים במצוות,
לרגל יום הולדתו המאה ועשרים של
הרבי מליובאוויטש .זה יום שבו 'מזלו
גובר' ,ועל כן אפשר לבקש בו ברכה
ולקבל החלטות טובות.

נערכים לחג
נשלמות ההיערכויות לקראת חג הפסח.
בתי חב"ד מחלקים למשפחות נזקקות
יותר ממאה וחמישים אלף חבילות מזון,
ובהן מצות ,יין ומצרכי מזון בסיסיים.
זה למעשה מפעל 'קמחא דפסחא' הגדול
בארץ .כמו־כן ייערכו ברחבי הארץ מאות
סדרים ציבוריים ,ובהם ישתתפו עשרות
אלפי יהודים .פרטים על הסדרים באתר
.seder.info

עושים סדר בעולם
הרבי מליובאוויטש .מורה הדרך בדורנו הנבוך

אהבה לכל יהודי
ביום שלישי הקרוב ,י"א בניסן ,נציין מאה
ועשרים שנה לירידת נשמתו הגדולה של הרבי
מליובאוויטש לעולמנו .ככל שהשנים חולפות
מתבררת עוצמת מנהיגותו וגודל המהפכה
שחולל .עוד ועוד חלקים בעם ישראל נהנים
מאור תורתו ,נעזרים בהדרכתו המדויקת ורואים
בו את מורה הדרך בדורנו הנבוך והמבולבל.
הרבי ביסס והרחיב את מפעל השלוחים
לממדי ענק .הללו הגיעו לכל פינה נידחת על פני
כדור הארץ והפריחו בה את חיי היהדות .הוא
שמר על גחלת היהדות ברחבי ברית־המועצות,
גם בימי המשטר הקומוניסטי .למעשה ,הרבי
העניק ביטחון עצמי ,תעוזה והשראה לכל
הכוחות הפעילים של היהדות.
הרבי לימד מהי אהבת ישראל לכל יהודי,
יהיה מי שיהיה .כל מי שפגש את הרבי או שמע
את דבריו ,חש את האהבה המפעמת בליבו
לכל יהודי .מעולם לא יצא מפיו ביטוי מזלזל
או פוגעני כלפי יהודי .הוא חינך לחשיבה כלל־
יהודית והעמדת האינטרס של העם היהודי מעל

כל אינטרס קבוצתי או קהילתי .לכן גם הצליח
להאהיב את האמונה היהודית ואת התורה
והמצוות על רבים כל־כך בעם ישראל.

יום של תודה
כמנהיג אמיתי לא נרתע מלזעוק ולהתריע
כשראה צורך בכך .חוק 'מיהו יהודי' הפגום,
שפתח שער לרישום לא־יהודים כיהודים — הדיד
שנה מעיניו .מדיניות הוויתורים והנסיגות של
ממשלות ישראל טרדה את מנוחתו .הוא עשה
כל שבידו להבהיר כי זו דרך מסוכנת ,שלא
תביא שלום ,אלא תשדר חולשה ותעודד לחצים
וטרור .למרבה הצער נוכחנו כולנו כמה צדק
בכל אזהרותיו.

שליחי חב"ד ברחבי העולם משלימים
את ההיערכות לארגון אלפי סדרים
ציבוריים .סדרים כאלה יהיו כמעט בכל
מדינה על פני כדור הארץ .השאיפה
היא לאפשר לכל יהודי לחגוג את הסדר
נעשה לאפשר
ֶ
כהלכתו .מאמץ מיוחד
ליהודי אוקראינה לחגוג את הפסח על
אף מצב הלחימה .פרטי הסדרים באתר
.chabad.org/seder

זמני השבוע
ירושלים תל־אביב חיפה באר־שבע אילת ניו־יורק
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י"א בניסן הוא יום של תודה לבורא העולם
על ששתל בתוכנו נשמה כבירה זו .זה יום
לקבלת החלטות טובות ,ללימוד תורתו של
הרבי ,להגברת אהבת ישראל ,להפצת היהדות,
ובעיקר להתחזקות בציפייה למילוי משאת נפשו
הגדולה של הרבי — הגאולה האמיתית והשלמה
על־ידי משיח צדקנו.
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שולחן שבת

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש

על הדרך להתגבר על יצר הרע שמפריע לו
לקיים תורה ומצוות.

אומרים ליצר:
'עמוד ונעשה
מלאכתנו'

אחת הטומאות שפרשתנו עוסקת בהן היא
טומאת הזב ,המטמא גם את הכיסא או המיטה
שעליהם הוא יושב ,כמו שנאמר" :וְ כָ ל ַהּכְ לִ י ֲא ֶׁשר
יֵ ֵׁשב ָעלָ יו יִ ְט ָמא" .ואולם ההלכה היא (רמב"ם,
הלכות מטמאי משכב ומושב ,פרק ז) שאין הזב מטמא
"כלי שלא נעשה למשכב או למושב או למרכב",
ונעשׂה
ֶ
והסיבה היא — "שהרי אומרים לו :עמֹוד
מלאכתנו בכלי זה".
ונעשׂה מלאכתנו
ֶ
הניסוח הזה "אומרים לו עמֹוד
בכלי זה" מופיע במשנה (כלים כ,ג) ומשמעותו היא,
שהכלי שהזב ישב עליו לא נועד לישיבה בעבורו
אלא למטרות אחרות ,ולכן האנשים יבקשו ממנו
לקום ולאפשר להם להשתמש בו למלאכתם.

עצה והדרכה
בדברים אלה טמון מסר בעבודת ה' לכל יהודי,

מן המעיין

קודם כול נדרשות תפילה ובקשה מהקב"ה,
כלשון הגמרא (ירושלמי ברכות ד,ב)" :אתה חפץ
ואנו חפצים ,ומי מעכב? שאור שבעיסה! גלוי
וידוע לפניך שאין בנו כוח לעמוד כנגדו ,אלא יהי
רצון ...שתשביתהו מעלינו ותכניעהו כו'".
אפילו הקב"ה עצמו אומר ִ
"מי יִ ֵּתן וְ ָהיָ ה לְ ָב ָבם
זֶ ה לָ ֶהם לְ יִ ְר ָאה א ִֹתי" (דברים ה,כה) .הרי שנדרשים
סיוע ותוספת כוח לאדם להתגבר על יצר הרע.
ונעשה מלאכתנו"
ֶ
אך במאמר "אומרים לו עמֹוד
יש עצה והדרכה להתגברות על היצר.

גם לנו יש תפקיד

לזכר הנס

(טור)

הכניסה למצוות
לפי שזה שבת הראשון שנכנסו ישראל
למצוות ,כנאמר" :דברו אל כל עדת ישראל
לאמר ,בעשור לחודש הזה וייקחו להם איש
שה לבית אבות" (שמות יב,יג) .והעשירי לחודש
חל אז בשבת ,כי ביום חמישי יצאו בני ישראל
ממצרים.
(אבודרהם)

עיקרו של נס
הטור שם את הדגש על כך שהמצרים לא
היו יכולים למנוע את היהודים מלקיים את

לפרטים והרשמה

חז"ל מדייקים בלשונם ואומרים" :עמוד ונעשה
מלאכתנו" ,ולא 'לך' או 'הסתלק' .כלומר ,אין כאן
שלילה וסילוק היצר בלבד אלא זו 'עמידה'; עניין
של עלייה ושלמות אצל היצר עצמו.
שכן כאשר האדם מתגבר על היצר — בכך הוא
גורם לו עצמו עלייה ,שהרי הקב"ה רוצה שהיצר
לא יצליח להכשיל את היהודי ,אלא רק יעורר בו
כוחות פנימיים להתגברות על הפיתויים.

מכיוון שכך אין היצר יכול לטמא אותו ,וכפי

(תורת מנחם תשמ"ז ,כרך ד ,עמ' )356

אמרת השבוע

מצוות ה' .כאשר בני ישראל עמדו במסירות
נפש והודיעו שהם עומדים לשחוט את השה
"במצוות השם עלינו" ,הרי אף־על־פי שהמצרים
"היו שיניהם קהות על ששוחטין את אלוהיהן"
בכל־זאת "לא היו רשאין לומר להם דבר" .זה
עיקרו של נס שבת הגדול!
(הרבי מליובאוויטש)

מאריכים בדרשות
נקרא שבת הגדול ,על דרך שנקרא יום
הכיפורים 'צומא רבה' ,לפי שמאריכים בו
בתפילות ובתחנונים ,כך מאריכים כאן בדרשות.
(מהרי"ל)

גדול המצּווֶ ה ועושה
לקיחת קרבן פסח הייתה המצווה הראשונה
שבה נצטוו ישראל .אמנם גם האבות קיימו את
התורה ,אך עשו זאת בלי ציווי אלוקי .וחז"ל
אמרו (קידושין לא)" :גדול המצּווֶ ה ועושה ממי
שאינו מצּווֶ ה ועושה" .לכן השבת ,שבה נצטוו
במצווה הראשונה ,נקראת שבת הגדול.

אלפי סרטי וידיאו מחכמתו וחייו של הרבי מליובאוויטש
שלחו הודעה או התקשרו 03-3083554

הפיכת הרע לטוב

הקב"ה ברא את יצר הרע כדי שיעמיד את
האדם במבחן ,וכאשר הוא מפתה אותו לעבור
על מצוות ה' הוא בעצם ממלא את המשימה
שהוטלה עליו .על כך אומרים לו" :עמוד ונעשה
מלאכתנו" :אכן ,יש לך תפקיד ושליחות ,אך גם
לנו יש תפקיד ושליחות — "אני נבראתי לשמש
את קוני".

מתחברים לרבי.
jem.org.il

שההלכה מסתיימת" :הרי זה טהור!" .הכלי ,היינו
היהודי ,לא נטמא ,מפני שהוגדר לתפקיד אחר
מזה שהיצר מבקש לעשות בו.

שלמות זו תושג בזמן הגאולה ,שאז הרע
יתהפך לטוב .לא דיי שלא יפריע ויגרום נזק ,אלא
הוא עצמו ישרת את הטוב והקדושה ,שזה נרמז
בביטוי 'עמוד' — עלייה ושלמות .ומכאן לשאר
ייעודי הגאולה ,בלשון הרמב"ם" :ובאותו הזמן
לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה
ותחרות ...ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת
את ה' בלבד".

שבת הגדול

כשלקחו את פסחיהן בעשירי לחודש ,שהיה
בשבת ,קשר אותו כל אחד בכרעי מיטתו,
ושאלום המצרים :למה זה לכם? והשיבו:
לשוחטו לשם פסח במצוות השם עלינו .והיו
שיניהם קהות על ששוחטין את אלוהיהן ,ולא
היו רשאין לומר להם דבר .ועל שם אותו הנס
קורין אותו שבת הגדול.

לוי שייקביץ

(עוללות אפרים)

עכשיו
במבצע מיוחד!
רוכשים מנוי
ומשלמים רק

50%

המבצע לנרשמים עד
י"א ניסן תשפ"ב | תוקף
ההנחה עד חצי שנה

לא רוצה לשמוע
שתי תלמידות סמינר מהארץ נסעו
לביקור בחצר הרבי .בשבת ,בשעה שש
בבוקר ,התייצבו בעזרת הנשים ותפסו מקום
שממנו יוכלו לראות היטב את הנעשה.
לקראת תחילת התפילה באה למקום
אישה וביקשה מהבנות לזוז ,מכיוון שזה
המקום שלה .השתיים סירבו .כעסה האישה
והגיבה" :כשאכנס לרבי אספר לו על
התנהגותכן".
כשנכנסה האישה לחדרו של הרבי,
השיב הרבי על שאלותיה ובירך אותה .ואז
התחילה לומר" :אני רוצה לספר לרבי."...
באותו רגע התחיל הרבי להשתעל .האישה
המתינה וכעבור זמן ניסתה לומר שוב "אני
רוצה לספר לרבי "...ושוב התחיל הרבי
להשתעל .מהר מאוד הבינה שהרבי פשוט
אינו רוצה לשמוע דבר שלילי על יהודי!

לוח יומי ללימוד הרמב"ם
(במסלול פרק אחד ,כתקנת הרבי מליובאוויטש)
ש"ק ח בניסן

א'

ב'

הל' מטמאי משכב
ומושב .פרק ג

פרק ד

פרק ה

ג'

ד'

ה'

ו'

פרק ו

פרק ז

פרק ח

פרק ט

לשמיעת השיעור היומי שלחו הודעת ווטסאפ עם
המילים 'רמב"ם פרק אחד' למספר 058-7554144
וקבלו את השיעור מדי יום לטלפון האישי

גאולהּפדיה

מנחם ברוד

סובל בגלות

ְמצ ָֹרע .הגמרא (סנהדרין צח,ב) שואלת על המשיח — "מה שמו?" ,ומשיבה:
"חיוורא" [=מצורע] .ההסבר שהגמרא נותנת לכך הוא שעל המשיח נאמר
ּומכְ א ֵֹבינּו ְס ָבלָ ם" .אך גם אם המשיח סובל חולי ומכאוב,
"חלָ יֵ נּו הּוא נָ ָׂשאַ ,
נג,ד) ֳ
מדוע לכנותו 'מצורע' דווקא?
המהר"ל מפראג מסביר (נצח ישראל פרק מא) שיש בזה רמז עמוק למהותו של
נדחה מן מחנה ישראל ואין לו שייכות אל העולם ,ולכך
המשיח" :כי המצורע הוא ֶ
כתיב' :בדד ישב' .ומפני כי המשיח גם כן הוא נבדל מן עולם הזה לגמרי ,לכך קודם
שיבוא המשיח הוא דומה כמו מצורע ...כי המשיח הוא שכלי לגמרי ,ואילו העולם
הזה הוא גשמי" .כלומר ,כינוי זה מבטא את מעלתו של המשיח ,המרומם לגמרי
מגדרי הטבע של העולם.
תורת החסידות מסבירה (ספר השיחות תנש"א כרך ב ,עמ'  490ועוד) כי יש מדריגה של
'מצורע' למעליותא — זה אדם נעלה מאוד ,מושלם בכול ,שזיכך לחלוטין את כל
כוחות נפשו ,עד שכל פנימיותו כבר טהורה .עתה נותר לו לזכך רק את השיירים,
"בעֹור ְּב ָׂשרֹו" .וגם פסולת
את הפסולת שנשארה ברובד החיצוני ביותר שלו — ְ
"ח ָליֵ נּו הּוא נָ ָׂשא".
חיצונית זו אינה שלו ,אלא של עם ישראל ,ככתובֳ :
כמו־כן מבטא הכינוי 'מצורע' את העובדה שהמשיח שרוי בגלות ,סובל את
תחלואי הגלות ומצפה בקוצר רוח ובכיליון עיניים להתגלותו ,כדי להביא את
הגאולה האמיתית והשלמה.
(ישעיה

יִ ִ
ּסּורים .כאשר רבי יהושע בן־לוי שאל את אליהו הנביא כיצד יוכל לזהות את
המשיח (סנהדרין צח,א) ,ענה לו אליהו שהוא יושב בין "עניים סובלי חולאים" .בהמשך
הסוגיה הגמרא דנה באפשרות שמישהו מבני אותו דור הוא המשיח ,והיא נוקבת
בשמו של "רבינו הקדוש" (רבי יהודה הנשיא) .מדוע הוא דווקא? רש"י מציין שתי
תכונות שהיו בו" :סובל תחלואים וחסיד גמור" .שוב רואים שדמותו של המשיח,
קודם התגלותו ,היא של איש חולה ובעל ייסורים.
ידּוע חֹלִ י",
כ"איׁש ַמכְ אֹבֹות וִ ַ
דמותו של המשיח מתוארת בפי הנביא ישעיהו (נג,ג) ִ
ּומכְ א ֵֹבינּו ְס ָבלָ ם...
"אכֵ ן ֳחלָ יֵ נּו הּוא נָ ָׂשא ַ
ואולם סבלו נועד לכפר על עם ישראלָ :
הּוא ְמחֹלָ ל ִמ ְּפ ָׁש ֵענּוְ ,מ ֻדּכָ א ֵמ ֲעֹונ ֵֹתינּו" .במדרש (תהילים טז,ד) נאמר" :שלושה חלקים
נחלקו הייסורים — אחד נטלו אבות העולם; אחד דורו של שמד; ואחד מלך המשיח".
בזוהר (חלק ב ,ריב,א) מוסבר שעל־ידי ייסוריו של המשיח ישראל ניצולים מן
הדין .הרמב"ן (בפירושו על הפסוק "הנה ישכיל עבדי") מפרש" :כי החבורה שהוא מצטער
ומתגורר עליה ,תרפא אותנו ,כי ה' יסלח לנו בזכותו ונתרפא מפשעינו ועוונות
אבותינו" .המהר"ל (נצח ישראל פרק לב ו־לד) מסביר שעוצם ייסוריו של המשיח נובעים
מהיותו עתיד לשים קץ לרע ,ולכן קמה נגדו התנגדות חזקה מאוד של הרע ,דבר
המתבטא בייסוריו" :יש למעלת המשיח התנגדות עולם הטבעי ,ואין סוף לייסורין
של המשיח ...עד לעתיד ,שיהיה עולם חדש ,שיהיה עולם נבדל ,ושוב לא יהיה לו
התנגדות כלל ולא יתייסר עוד".

מבית אפיקים שבת

בר מים
היברידי

גם טכנולוגיה מתקדמת
גם מתאים לשבת!

מתקדמים ביוקרה.
מתקדמים בטכנולוגיה.
מתקדמים באיכות.
מוקד הזמנות:

* 2026

טכנולוגיית מים מתקדמת

מעשה שהיה

מנחם שייקביץ

סדר בלתי־צפוי
הטלפון צלצל בביתה
של משפחה קונין
ברובע ברונקס בניו־
יורק .זו הייתה שעת
אחר הצהריים בערב
פסח תשי"ט (,)1959
ובבית נערכו ההכנות
האחרונות לקראת החג.
מעברו השני של הקו היה
הבן ,שלמה ,בן התשע־
עשרה .הוא דיבר מטלפון
ציבורי.
משימה
"קיבלתי
מיוחדת מהרבי" ,בישר
שלמה בקצרה לאימו
המופתעת" .אינני יודע
כמה זמן זה ייקח .ייתכן הרב קונין מקבל מהרבי בקבוק 'משקה'
שאבוא הביתה רק בערב .בעבור קליפורניה עם תנועת עידוד נמרצת (צילום)JEM :
אל תחכו לי ואל תדאגו".
כמה שנים אחר־כך ,בשנת תשכ"ה (,)1965
נשלח הרב שלמה קונין לקליפורניה שבארצות־
הברית ,והוא עומד כיום בראש מערכת ענקית
שבה יותר ממאתיים שלוחים ברחבי המדינה.
אבל בשנת תשי"ט היה תלמיד בישיבת חב"ד
בניו־יורק ,והתכונן לנסוע בערב חג הפסח לבית
הוריו בברונקס.
הוא התייצב בתור לקבל מצה שמורה מהרבי
מליובאוויטש .כשעבר לפניו פנה אליו הרבי
בבקשה" :מאחר שאתה נוסע לברונקס ,קח
בבקשה מצות בעבור משפחה המתגוררת שם .גש
הכסף שהיה לו ושייעד למונית חזור — השליך על
למזכירות ותקבל את הכתובת".
מאושר על הזכות ניגש קונין למזכירו האישי הארץ ,מול עוברים ושבים שמיהרו לאסוף אותו.
אחרי צעידה ארוכה הגיע ליעד .התברר לו
של הרבי וקיבל את הכתובת .כשהציץ בכתובת
הבין שהמשימה מורכבת משחשב .ביתו היה שזה מתחם דיור המיועד לאנשים עיוורים .הוא
במערב ברונקס ,ואילו הכתובת שאליה נשלח נקש בדלת ,וזו נפתחה בידי גבר שזרועותיו
הייתה במזרח הרובע ,בקרבת גן החיות .עד שיגיע החשופות מקועקעות" .מה אתה מחפש?" ,שאל
לשם ייתכן שיתקדש החג ,והוא יצטרך לצעוד את האיש בחשדנות.
הדרך לבית הוריו ברגל ,באזורים מוכי פשע.
"באתי בשליחות הרבי מליובאוויטש" ,אמר
הוא מיהר לעלות לרכבת התחתית ,ובמהלך שלמה" .הוא שלח אותי למסור לכם מצות לחג
הנסיעה אירע הדבר שממנו חשש :תקלה .הרכבת הפסח .האם אשתך וילדיך בבית?".
עומדת .הזמן אוזל .הוא מציץ בשעון ורואה
האיש קרא לאשתו ולשתי בנותיו ,ואז הבחין
שכבר לא נשאר לו זמן רב.
שלמה ששתי הילדות עיוורות" .בואו נעשה יחד
כאשר התקרבה שעת הדלקת הנרות ירד את ליל הסדר" ,הציע שלמה .הוא ביקש לפרוש
מהרכבת ורוקן את כיסיו מדברי החולין .את על השולחן מפה חדשה ,ועליה הניח את המצות.

"אני מעבד עורות
במשחטה" ,סיפר האיש.
"יום אחד ראה השוחט
שאני מוטרד וניסה לדובב
אותי .סיפרתי לו שיש לנו
שתי ילדות שנולדו עיוורות
ושאנו מצפים שוב לילד"

זה לא שיש

זה טפט!

מאחר שלא הייתה לו הגדה ניהל שלמה את
הסדר מתוך הזיכרון .הוא סיפר לבני המשפחה,
שזה להם ליל סדר ראשון בחייהם ,על משמעות
החג" :עלינו להאמין כי בלילה הזה הקב"ה
משחרר אותנו מכל המגבלות ,כשם שגאל את
אבותינו לפני אלפי שנים ממצרים".
בני הבית בלעו בצמא את דבריו המרתקים .יין
כשר לארבע כוסות לא היה בבית ,ושלמה ביקש
כוסות חד־פעמיות ומילא אותן מים ,זכר לארבע
הכוסות.
בהמשך הסדר חלק איתם את המצות ששלח
הרבי ושר איתם משירי החג .הלבבות נפתחו
והמשפחה הייתה נרגשת מאוד.
לקראת סיום שאל שלמה את בני הזוג על
הקשר שלהם עם הרבי.
"אני מעבד עורות במשחטה" ,סיפר בעל הבית.
"יום אחד ראה השוחט שאני מוטרד מאוד וניסה
לדובב אותי .סיפרתי לו שיש לנו שתי ילדות
שנולדו עיוורות ,וכעת אנו מצפים שוב לילד.
הרופאים אומרים כי יש סיכוי גבוה שהתינוק
ייוולד עיוור והמליצו לעשות הפלה.
"ההתלבטות שלנו הייתה קשה מנשוא",
הוסיף האיש וסיפר" .לא רצינו אפילו לחשוב על
אפשרות שייוולד לנו עוד ילד עיוור ,אבל אולי
הוא יהיה תינוק בריא?".
השוחט הציע למעבד העורות לכתוב לרבי את
לבטיהם .אף־על־פי שלא היה לאיש שום קשר
גלוי ליהדות ,עשה כעצתו ותיאר במכתבו לרבי
את החיים המאתגרים עם שתי ילדות עיוורות
ואת ההתלבטות הקשה הטורדת את מנוחתם.
תשובת הרבי הייתה נחרצת — לא לעשות
הפלה .הרבי בירך אותם שייוולד להם ילד בריא,
ושיזכו לרוות נחת מכל ילדיהם.
"עכשיו אני מבין למה הרבי שלח אותי אליכם",
אמר שלמה לאיש ,שדמעות ניגרו מעיניו כשסיים
לספר את סיפורו .הוא חיזק את בני הזוג להאמין
בברכתו של הרבי ,והם נפרדו בחום.
עכשיו יצא שלמה לצעדה ארוכה לקצה השני
של ברונקס .הוא הגיע לביתו אחרי שבני משפחתו
כבר סיימו מזמן את הסדר .רק אימו המודאגת
ישבה וציפתה לו ,והוא ישב לערוך סדר לעצמו.
בהמשך הוסיף שלמה לשמור על קשר עם בני
הזוג ,ובבוא העת נולד להם תינוק בריא .נערכה
לו ברית כדת וכדין ,וכשגדל נרשם למוסדות
חינוך דתיים .בחלוף השנים הקימו הוא ואחיותיו
משפחות שומרות מצוות וזכו לילדים בריאים.
(על־פי )My Encounter with the Rebbe

המלצת המומחים לכיסוי השיש בפסח:

טפט מיוחד לשיש של טוויס טופ!
מגוון דוגמאות

איכות גרמנית תקן אירופאי

מיוצר בישראל

עמיד בפני מים

קל
להסרה

אינו משאיר כתמים

רציתי לשאול

ב"ה

הידעת?

עם הרב יעקב רייצס
רבה של יסוד המעלה

הלכה למעשה

הרב יוסף גינזבורג
רב אזורי ,עומר

פסח בצל בג"ץ

שאלה :כיצד ינהג בפסח
מאושפז במרכז רפואי ,שבחדרו
נמצא אדם המחזיק חמץ?

תשובה :ככלל ,אם אין מצב של פיקוח
נפש ,לא רצוי להתאשפז בפסח (גם
המרכזים הרפואיים עצמם משתדלים
לשחרר לחגים את המאושפזים שאין
הכרח להשאירם באשפוז ,וגם הצוות
המטפל בחגים מצטמצם למינימום).
בעיקרון יש להימנע משהייה במקום
שיש בו חמץ ,גם אם החמץ שייך למישהו
אחר .אם המאושפז מגלה ששותפו לחדר
מחזיק חמץ ,כדאי שיבקש לעבור לחדר
אחר.
בעקבות החלטת בג"ץ ,האוסרת על
המרכזים הרפואיים למנוע מהמאושפזים
ומהמבקרים להכניס חמץ — נוצרות
בעיות קשות לשומרי מצוות הפסח.
המשמעות המעשית היא שאין דרך למנוע
הכנסת חמץ גם למתחמים ציבוריים ,כמו
חדר אוכל של משפחות .להנהלה גם אין
אפשרות למנוע אכילת חמץ על מגשים
של המרכז הרפואי וכדומה.
במרכזים הרפואיים של 'כללית' מופעל

נוהל שבימי הפסח אין משתמשים בכלים
לשימוש חוזר ,וכל הכלים ,ובכלל זה
המגשים ,הם חד־פעמיים .במרכזים
רפואיים אחרים צריך לבדוק את הנוהל,
ואם משתמשים שימוש חוזר במגשים
ובכלים — אין להשתמש בהם בפסח,
מחשש שאכלו בהם חמץ.
מתקנים הפתוחים לציבור ,כגון
מיקרוגל ,גם אם הוכשרו לפסח — עלול
לקרות שמאושפז או מבקר השתמש בהם
בחמץ ,ויש להימנע משימוש בהם.
הארוחות עצמן אמורות להיות כשרות
לפסח ,למי שסומך על כשרות זו.
במחלקות רבות אפשר להזמין ארוחות
בהכשר בד"ץ ,המוגשות בחמגשיות עם
סכו"ם חד־פעמי.
יש לפרוס מפת ניילון חד־פעמית על
כל משטח שעליו מניחים דברי מזון ,אם
בחדר האשפוז ואם בחדר האוכל .כמו־כן
יש לשטוף היטב את אזור הכיור אם יש
חשש ששטפו בו כלי חמץ.

מקורות :ב'אנציקלופדיה הלכתית־רפואית' של פרופ'
שטיינברג ,ערך 'פסח' (כרך ו ,עמ'  ,)394מפורטות
ההלכות הנוגעות לחולה בחג הפסח ,ובפרט בליל
הסדר .תודה לרב מנחם לפקיבקר ,רב ה'כללית'.

מחלקת המודעות (בלבד) של 'שיחת השבוע':
טל'  • 053-3166532דוא"לm3166532@gmail.com :

ח הקבוצתי
המ
ו
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מוצעת למשפ
חה

יש ציווי בתורהּ" :ולְ ָד ְב ָקה בֹו" ,היינו
שעלינו לדבוק בקב"ה .שואלים חז"ל,
וכי אדם יכול לדבוק בשכינה? ומשיבים,
שהאדם נדרש לדבוק בתלמידי־חכמים
ועל־ידי כך הוא דבק בקב"ה.
צדיקים עומדים במדריגה גבוהה
של התבטלות לקב"ה ,וכאשר האדם
דבק בהם ,הוא מתחבר יותר לקב"ה.
לכן התורה מצמידה את האמונה בה'
ּובמ ֶֹׁשה
לאמונה במשה — "וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַּבה' ְ
ַע ְבּדֹו" .מאחר שמשה היה 'עבדו' של
הקב"ה ,ולא הייתה לו שום אג'נדה משל
עצמו — הרי כאשר בני ישראל האמינו
בו ,הם בעצם התחברו יותר עם בורא
העולם.
בספר הזוהר נאמר שבכל דור ודור
יש צדיקים שהם בבחינת 'משה רבנו',
ולכן חשוב כל־כך לדבוק בהם ולהיות
מקושר איתם.
'התקשרות' איננה החלטה חד־
פעמית אלא קשר מתמיד .עניינה של
'התקשרות' הוא חיבור פנימי ועמוק,

והוא נעשה בעיקר על־ידי לימוד תורתו
של הרבי .בתורתו הכניס הרבי את
נפשו ,וכאשר האדם לומד אותה ,הוא
מתחבר איתו.
נוסף על כך יש לחשוב בכל עניין
— איך הרבי מסתכל על זה? מה הוא
היה רוצה שאעשה? דרך מחשבה זו
מאפשרת לאדם לסלק את פיתויי היצר
ולהבהיר לעצמו איך ראוי להתנהג.
ה'התקשרות' באה לידי ביטוי גם
בשאיפה לעלות מזמן לזמן על ציונו
הקדוש ,שהיא בבחינת פגישה אישית,
המכונה בחסידות 'יחידות' .החסידים
המקושרים נוהגים לכתוב לרבי
תכופות ,ולא רק כשזקוקים לברכה
וכדומה ,ולשלוח את המכתב לציון.
כמו־כן ה'התקשרות' מובילה לעשייה
ברוח ההוראות של הרבי — לקרב כל
יהודי ,להשתדל לזַ כות יהודים במצוות,
ולחזק את האמונה והציפייה לביאת
המשיח במהרה בימינו.

כדי להשיג
ציבור
כוחו הצרכני של ה יים נרחבים
ף
הוא מינו בריאות זול עם כיסו תם שייכים.
ביטוח
בגלל שא
חוסכים רק
ואתם

עלות
הב
יט

מה משמעותו של המושג החסידי 'התקשרות לרבי'?
האם זו החלטה חד־פעמית או משהו יום־יומי?

קול

יב בריאות
קט

פחות מ
פרטי ,עםביטוח בריאות
סל
ה
כי
ס
ויים
הרחב ביותר

יותר בריאות פחות עלות
הצד השווה בין הקולקטיבים הגדולים:
ניתוחים בארץ | ניתוחים בעולם | בחירת רופאים
ומנתחים | ביטוח רפואי לכל החיים | כיסוי לטיפולים
מחליפי ניתוח | כתב שירות 'לחיות בריא'

כיסויים נוספים בביטוח בריאות קבוצתי:
פיצוי עקב אשפוז
בבי"ח בגין מחלה

טיפולים פסיכולוגיים
ושרותי רפואה
משלימה

פיצוי עקב אשפוז
בעת הריון בסיכון

ניתוחי חניכיים עד
סכום מוגבל

פיצוי עקב היעדרות
מלימודים בגין מחלה
או תאונה

ביקור
רופא לילה ועוד
טיפולי פריון

077.444.7777
basad.co.il
ווצאפΨ 051-244-4777 :

שירות מקצועי ואנושי
תשלום תביעות מהיר
 25שנות נסיון

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

מנוֹרָ ה
ַה ְּ ּ
בּודה
ָ
ָה ֲא
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ְּדבַ ר ַהּת ָֹורה ֶׁשּלִ י

ַה ְפ ָּת ָעה
ּבְ תֹוְך ַה ִּקיר
אֹותנּו ֶׁשּגַ ם ִאם
ָ
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת
ַה ָ
קֹורה לָ נּו ָּד ָבר ַרעֶּ ,ב ֱא ֶמת זֶ ה
לִ ְפ ָע ִמים ֶ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ָ
טֹובהּ .כִ י ּכָ ל ָמה ֶׁש ַה ָּק
לְ ָ
עֹוׂשהּ ,גַ ם ִאם
ֶ
טֹובה הּוא
עֹוׂשה — לְ ָ
ֶ
ֵאינֶ ּנּו ְמ ִבינִ ים ָמה טֹוב ָּבזֶ ה.
ֲא ָבל יֵ ׁש ִהזְ ַּד ְּמנּויֹות ֶׁש ָּב ֶהן ֲאנַ ְחנּו
יְ כֹולִ ים לִ ְראֹות ְּב ֵעינֵ ינּו ַמ ָּמׁש ֶאת ַהּטֹוב
ֶׁש ִּמ ְס ַּת ֵּתר ְּבתֹוְך ָה ַרעְּ .ב ָפ ָר ָׁש ֵתנּו יֵ ׁש
ֻּדגְ ָמה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת לְ כָ ְך.
ֶא ָחד ִמּסּוגֵ י ַה ָּצ ַר ַעת הּוא 'נִ גְ ֵעי ָּב ִּתים'
ּמֹופ ָיעה ְּב ִקירֹות
— סּוג ֶׁשל ָצ ַר ַעת ֶׁש ִ
ּומ ַט ְּמ ָאה אֹותֹו .יֵ ׁש ַמ ָּצ ִבים ֶׁש ָּב ֶהם
ַה ַּביִ ת ְ
גּוע,
הֹוצ ַאת ַהּלְ ֵבנִ ים ֵמ ָה ֵאזֹור ַהּנָ ַ
ַּדי ְּב ָ
וְ יֵ ׁש ַמ ָּצב ֶׁש ְּמ ַחּיֵ ב לַ ֲהרֹס ֶאת ַה ַּביִ ת ּכֻ ּלֹו.
ֹלא נָ ִעים לַ ֲהרֹס ַּביִ תֲ ,א ָבל ֲחכָ ֵמינּו
ַמ ְס ִּב ִיריםֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ְברּו ֶאת ַה ַּביִ ת
אֹוצרֹות יְ ָק ִרים! ִמי ִה ְט ִמין
ּגִ ּלּו ַה ְפ ָּת ָעהָ :
אֹותם ָׁשם? ַהּכְ נַ ֲענִ יםֶׁ ,ש ָחיּו ֶּב ָע ָבר
ָ
אֹוצרֹות ְּב ִקירֹות
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,ה ְח ִּביאּו ָ
ַה ָּב ִּתים ,וְ ַה ַּדּיָ ִרים ַה ֲח ָד ִׁשים ֹלא יָ ְדעּו
זֹאת ּכְ לָ לַּ .דוְ ָקא ּכַ ֲא ֶׁשר נֶ ֶאלְ צּו לַ ֲהרֹס ֶאת
ַה ַּביִ תִ ,מ ְּפנֵ י ַה ָּצ ַר ַעתִ ,ה ְתּגַ ּלָ ה ַה ַּמ ְטמֹון
ַה ֻּמ ְס ָּתר.
ּדּוע ֵאינֶ ּנּו יְ כֹולִ ים
נִ ְׁש ֶאלֶ ת ַה ְּשׁ ֵאלָ הַ :מ ַ
ָּת ִמיד לִ ְראֹות ִמּיָ ד ֶאת ַהּטֹוב?
ּבֹוראֲ ,א ָבל
ֵאינֶ ּנּו ְמ ִבינִ ים ֶאת ַּד ְרכֵ י ַה ֵ
יֹוד ִעים ֶׁשּלִ ְפ ָע ִמים ַעל־יְ ֵדי
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ְ
יְ ִר ָידה ַמ ִּשׂיגִ ים ֲעלִ ּיָ ה ּגְ דֹולָ ה .לְ ָמ ָׁשל,
רֹוצה לִ ְקּפֹץ לְ ֶמ ְר ָחק ,הּוא
יׁשהּו ֶ
ּכְ ֶׁש ִּמ ֶ
חֹורּנִ ית ,לִ ְתּפֹס
הֹולֵ ְך ּכַ ָּמה ְּפ ִסיעֹות ֲא ַ
נּופה ּולְ זַ ּנֵ ק ָק ִד ָימה.
ְּת ָ
ּגַ ם ִמי ֶׁשּנִ כְ ַׁשל ְּב ֵח ְטא וְ ִה ְת ַר ֵחק
דֹוׁש־ּברּוְך־הּואַ ,אל לֹו לִ ְׁשק ַֹע
ָ
ֵמ ַה ָּק
ְּב ֶע ֶצבָ .עלָ יו לַ ֲהפְֹך ֶאת ַהּנְ ִפילָ ה לְ ָמנֹוף
"אנִ י
לֹומר לְ ַע ְצמֹוֲ :
ַ
לַ ֲעלִ ּיָ הָ .עלָ יו
ִמ ְת ָח ֵרט ּכָ ל־ּכָ ְך ַעל ֶׁש ִה ְת ַר ַח ְק ִּתי ,וְ לָ כֵ ן
יֹותר
רֹוצה לְ ִה ְת ָק ֵרב עֹוד ֵ
ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י ֶ
ׁשּובה ,לְ ָק ֵרב
ּכֹוח ֶׁשל ְּת ָ
ּבֹורא!" .זֶ ה ַה ַ
לַ ֵ
יֹותר ִמּכְ ִפי ֶׁש ָהיִ ינּו
אֹותנּו ֶאל ה' ַה ְר ֵּבה ֵ
ָ
ק ֶֹדם לָ כֵ ן.
(על־פי ליקוטי שיחות ,כרך כז ,עמ' )107

עוזי קפלון

טֹוריָ הִ .מ ְת ָּב ֵרר ֶׁשּזַ 'אןֲ ,אכּול ַה ִּקנְ ָאהָׁ ,ש ַמע ַעל ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ֶשׁל ַר ִּבי
ַּת ְק ִצירְ :מנַ ֵהל ַהּמּוזֵ אֹון ְמ ַס ֵּפר לְ ַס ָּבא ְמ ַעט ִה ְיס ְ
לּואי ,וְ ִס ְּפרּו ַעל ּכְ ָׁש ִפים
הֹופיעּו ֵע ִדים ְּב ַא ְרמֹון ַה ֶּמלֶ ְך ִ
ּתֹוקק לְ ַה ִּשׂיגָ ּהּ .זַ 'אן זָ כַ ר ּכֵ ַיצד ַּפ ַעם ַא ַחת ִ
יְ ִח ֵיאל וְ ִה ְׁש ֵ
ְּב ֵביתֹו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ִח ֵיאל...

ֵעדּות ַמ ְר ִׁש ָיעה
"זֶ ה ָהיָ ה ִּב ְׁש ַּתיִ ם ַּבּלַ יְ לָ ה"ִ ,ס ֵּפר ַא ַחד ָה ֵע ִדים ְּב ַר ַעד,
לּואי ַה ְּת ִׁש ִיעי.
עֹומד ְּברֹאׁש ֻמ ְרּכָ ן לִ ְפנֵ י ּכִ ְּסאֹו ֶׁשל ִ
ֵ
ֵעינָ יו ָהיּו ֲא ֻדּמֹות וַ ֲע ִמ ָידתֹו ֹלא ָהיְ ָתה יַ ִּצ ָיבה ִּב ְמיֻ ָחד.
עֹומד ּכָ אן לְ ִצ ִּדיָ ,צ ַע ְדנּו יַ ַחד ֶּד ֶרְך
סּואהָ ,ה ֵ
ּופ ַרנְ ָ
"אנִ י ְ
ֲ
'יֹוהן!
הּודיםִּ .פ ְתאֹום ָמ ַׁשְך ְּביָ ִדי ְּב ֶב ָהלָ הַ .
ְרחֹוב ַהּיְ ִ
ְר ֵאהְׂ ,ש ֵר ָפה ַּב ַּביִ ת ַהּזֶ ה!'.
מּואר ִמ ִּב ְפנִ ים ְּבאֹור
"ה ַּביִ ת ֶׁש ָעלָ יו ִה ְצ ִּב ַיע ָהיָ ה ָ
ַ
יְ ָקרֹותׁ .שּום ָּד ָבר חּוץ ִמ ְּדלֵ ָקה ְר ִצינִ ית ֹלא יָ כֹול לִ גְ רֹם
ּבֹוהק ֶׁשּכָ זֶ הִ .מּתֹוְך ַס ְק ָרנּות ִה ְת ָק ַר ְבנּו וְ ֵה ַצ ְצנּו
לְ אֹור ֵ
ִמן ַה ַחּלֹון ,וְ כִ ְמ ַעט ִה ְת ַעּלַ ְפנּו ִמ ַּת ְד ֵה ָמהִּ :ב ְפנִ ים יָ ַׁשב
נֹוצה ַעל ְקלָ ףּ ,כְ ִאּלּו
הּודי ֶׁשּזְ ָקנֹו לָ ָבן וְ כָ ַתב ְּבנַ ַחת ְּב ָ
יְ ִ
ֵאין ׁשּום ְׂש ֵר ָפה ְּב ֵביתֹו!
סּואה
ָ"ר ִצ ִיתי לִ ְצעֹק לֹוֲ ,א ָבל ָאז ָּת ַקע לִ י ְפ ַרנְ ָ
ַמ ְר ֵּפק ַּב ְּצלָ עֹותּ'ַ .תּגִ ידֵ ,איפֹה ָה ֵאׁש?!' .וְ הּוא ָצ ַדק.
ֹלא ָר ִאינּו ׁשּום לְ ׁשֹונֹות ֶׁשל ֵאׁשֹ .לא ָהיָ ה ַחם וְ גַ ם
ֹלא ֵה ַר ְחנּו ְׂש ֵר ָפה ...זֶ ה ָהיָ ה ָה ֶרגַ ע ֶׁשּבֹו ֵה ַבּנּו ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר

הּודי! ְּבק ִֹׁשי ִחּכִ ינּו לַ ּב ֶֹקרּ ,כְ ֵדי
ִּב ְמכַ ֵּשׁףְ .מכַ ֵּשׁף יְ ִ
לָ בֹוא ּולְ ָה ִעיד נֶ גְ ּדֹוַ .מּגִ ַיע לֹו עֹנֶ ׁש ַה ְט ָּב ָעה ַּבּנָ ָהר,
ּכִ ְמ ֻד ַּמנִ י"...
יֹוהן
זֹועמֹות ,וְ ַ
ִמ ְּמרֹום ּכִ ְּסאֹו ָּת ַקע ּבֹו ַה ֶּמלֶ ְך ֵעינַ יִ ם ֲ
"ׁשתֹק ּכְ ָבר,
עֹותיוְ .
נֹוסף ְּב ַצלְ ָ
ָ'ח ַטף' ִמּיָ ד ַמ ְר ֵּפק ָ
נֹותנִ ים
"אין ְ
סּואה ְּבכַ ַעסֵ .
ִט ֵּפׁש!"ִ ,סּנֵ ן לְ ֶע ְברֹו ְפ ַרנְ ָ
ֵעצֹות לַ ֶּמלֶ ְך!".
"ּומה ְּב ִדּיּוק ֲע ִׂש ֶיתם ִּב ְׁש ַּתיִ ם ַּבּלַ יְ לָ ה ַּבחּוץ?",
ָ
יֹוהן
סּואה ִה ְׁש ַּת ֵּתק ִמּיָ ד ִּב ְמבּוכָ הַ .
ּופ ַרנְ ָ
ָח ַקר ַה ֶּמלֶ ְךְ ,
ַה ָ'חכָ ם' ַּדוְ ָקא ָׂש ַמח לְ ַה ְב ִהיר לַ ֶּמלֶ ְך ֶאת ָה ִענְ יָ ן" .זֶ ה

ׁשּוחְ ,מנַ ֵהל ֵּבית
ּגּוס ַטב ַה ָּק ַ
ֹלא ִּבגְ לָ לֵ נּוֲ ,אדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְךְ .
ַה ַּמ ְרזֵ ַח ,סֹוגֵ ר אֹותֹו ּכָ ל לַ יְ לָ ה ִּב ְׁש ַּתיִ ם לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר.
ָהיִ ינּו ַחּיָ ִבים לָ ֵצאת"...
"סּלְ קּו
ּופ ַקדַ :
"ּבית ַמ ְרזֵ ַחָ ,אה?"ִ ,מלְ ֵמל ַה ֶּמלֶ ְךָ ,
ֵ
ִמ ָּפנַ י ֶאת ְׁשנֵ י נֹאדֹות ַהּיַ יִ ן ַהּלָ לּו! ָאכֵ ןְׁ ,שנֵ י ֵע ִדים
ּנֹוס ִפים?".
ּומי ָה ֵע ִדים ַה ָ
לְ ִת ְפ ֶא ֶרתִ ...
•••
תֹורּה לְ ָה ִעיד
בּוצת ַהּנְ ָע ִרים ֶׁש ִה ְמ ִּתינָ ה ַּבחּוץ לְ ָ
ְק ַ
לּואי
ֻהכְ נְ ָסה לָ אּולָ ם ַה ְּמפ ָֹאר וְ ֻה ְּצ ָבה לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְךִ .
הֹופ ָע ָתם ַה ְּמ ֻר ֶּשׁלֶ ת ִּב ְסלִ ָידה.
ָ
ַה ְּת ִׁש ִיעי ָס ַקר ֶאת
ַ"ּד ְּברּו!"ָּ ,פ ַקד ְק ָצרֹות.
הּודי ֵמ ִאיר
"ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ָר ִאינּו ֶאת ַה ַּביִ ת ֶׁשל ַהּיְ ִ
"ה ְצלַ ְחנּו לִ ְראֹות ֶאת
בּורהִ .
ְּבלִ י ֵאׁש"ָּ ,פ ַתח נְ ִציג ַה ֲח ָ
נֹורת ַה ְּק ָס ִמים ַע ְצ ָמּה ,וַ ֲאנַ ְחנּו מּוכָ נִ ים לְ ִה ָּשׁ ַבע —
ְמ ַ
ֹלא ָּדלְ ָקה ָּבּה ׁשּום ֵאׁש! ַהּכֹל ּכִ ּשּׁוף...
נֹוהגִ ים ִמ ֵּדי
"וְ ֹלא ַרק זֶ הּ .כַ ָּמה ֵמ ִא ָּתנּו — ֹלא ֲאנִ י — ֲ
ַּפ ַעם לִ ְדּפֹק ַעל ֶּדלֶ ת ֵּביתֹו ֶׁשל
הּודי וְ לִ ְבר ַֹח; נֶ ֱהנִ ים לְ ַה ְרּגִ יז
ַהּיְ ִ
יֹומיִ ם ָּד ַפק ַׁש ְרל...
אֹותֹו .לִ ְפנֵ י ַ
לֹומרֶ ,א ָחד ֵמ ִא ָּתנּו,
ֶאהּ ...כְ ַ
ּופ ְתאֹום
ֹלא ְמ ַׁשּנֶ הַ ,על ַה ֶּדלֶ תִ ,
זּוע ְמ ַטלְ ֵטל
ִה ְרּגִ יׁש ּכְ ִאּלּו ָח ַטף זַ ֲע ַ
יׁשהּו ִּבלְ ִּתי־נִ ְר ֶאה! הּוא
ִמּיְ ֵדי ִמ ֶ
כֹוחֶׁ ,שּזֶ ה ּכְ ָבר
חֹורּנִ ית ְּב ַ
הּוטח ֲא ַ
ַ
ּכִ ּשּׁוף וְ ַאּלִ ימּות ּגַ ם יַ ַחד"...
ַה ֶּמלֶ ְך נֶ ֱאנַ ח ְּבלֵ אּות" .וְ ַׁש ְרל
ֹלא ִּב ֵּקר ק ֶֹדם ְּב ֵבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח?",
ָח ַקרַׁ .ש ְרל יָ ָצא ִמן ַהּש ָּׁורה
וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוָ הֹ" .לאֲ ,אדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְך.
ַרק ַא ַחר־ּכָ ְךּ ,כְ ֵדי לְ ֵה ָרגַ ע".
ַה ֶּמלֶ ְך ִה ְס ִּתיר ֶאת ִחּיּוכֹו" .עֹוד
צֹודק?",
טֹוען ֶׁש ַּשׁ ְרל ֵ
ֵ
יׁשהּו
ִמ ֶ
ֵּב ֵרר ,וְ נַ ֲענָ ה ְּב ַמ ְק ֵהלָ הּ" :כֵ ן,
ֲאנִ י! וַ ֲאנִ י! וְ גַ ם ֲאנִ י!"ִ .מ ְס ַּת ֵּבר
ֶׁש ַהּנְ ָע ִרים ָהיּו ַס ְפ ָקנִ ים ַאף ֵהם
ַּב ְּת ִחּלָ הַ ,עד ֶׁשֹּלא ָחוּו ֶאת ַה ֲחוָ יָ ה ַעל ְּב ָׂש ָרם.
גּובתֹו ,וְ ַה ְּמ ָׁש ְר ִתים
"ׁש ַמ ְע ִּתי"ִ ,סּכֵ ם ַה ֶּמלֶ ְך ֶאת ְּת ָ
ָ
ֵה ִבינּו ֶאת ָה ֶר ֶמזּ .תֹוְך ְׁשנִ ּיֹות ָמ ְצאּו ַהּנְ ָע ִרים ֶאת
רֹוטנִ ים.
ַע ְצ ָמם ִמחּוץ לָ ַא ְרמֹוןְ ,מ ֻאכְ זָ ִבים וְ ְ
לּואי ַה ְּת ִׁש ִיעי
ִמ ֶּשׁנִ ְסּגְ ָרה ַה ֶּדלֶ ת לָ ְבׁשּו ָּפנָ יו ֶׁשל ִ
"אין לִ י ָס ֵפק ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ָּמׁש ְּב ִד ְב ֵרי
מּורהֵ .
ֲא ֶר ֶׁשת ֲח ָ
ָה ֵע ִדים"ִ ,ה ְפ ִּת ַיע ֶאת ְמק ָֹר ָביו" ,וַ ֲאנִ י הֹולֵ ְך לִ ְבּדֹק זֹאת
ְּב ַע ְצ ִמי .עֹוד ַהּלַ יְ לָ ה"...
המשך יבוא
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יעה ְל ַת ֲחנַ ת ָה ַר ֶ ּכ ֶבת,
ַּת ְק ִצירַ :א ֲח ֵרי ָׁשעוֹ ת ֶׁשל ֲע ִמ ָ
ידה ִ ּב ְפ ַקק ְּתנו ָּעהַׁ ,ש ֶ ּי ֶרת ָה ֲע ָגלוֹ ת ִ ּכ ְמ ַעט ִה ִ ּג ָ
ידי ְק ִצין ִמ ְׁש ָט ָרה ִמ ְצ ִריִ ,מ ִ ּס ָ ּבה לֹא ְ ּברו ָּרה.
וְ ָאז נִ ְב ְל ָמה ִ ּב ֵ

ַ ּכ ָּמה חוֹ לַ ,ה ִ ּצילוּ!

ַרק זֶ ה ָהיָ ה ָח ֵסר ָלנוּ...
יע ִלי?…
ָל ָּמה? ָל ָּמה? ָל ָּמה זֶ ה ַמגִּ ַ

ַ ּכ ָּמה ְמנִ יעוֹ תּ ַ ,כ ָּמה
ִע ּכו ִּבים.
ֲאנִ י ַמ ָּמ ׁש חוֹ ֵׁש ׁש
ֵמ ַהגָּ רו ַּע ִמ ּכֹל...

אוֹ י וַ ֲאבוֹ יָ ,מה עוֹ שִׂ ים?
ֶר ַגעַ ,אל ְּת ַא ֵ ּבד ִּת ְקוָה.
או ַּלי ְ ּב ָכל־זֹאת יֵ ׁש ִס ּכוּי?

ֲה ָלכָ ה
ְּב ָׁשבּו ַע

רֹוצה
יׁשהּו ֶ
"ׁש ַמ ְע ָּת ֵאיזֶ ה ִסכְ סּוְך יֵ ׁש ֵּביןִ ."...אם ִמ ֶ
ָ
יׁשהּו ַא ֵחר — ַאל
לְ ַס ֵּפר לָ כֶ ם ָּד ָבר ֹלא טֹוב ַעל ִמ ֶ
ַּת ְק ִׁשיבּו לֹו .זֶ ה לָ ׁשֹון ָה ַרעּ .כְ ֵׁשם ֶׁש ָאסּור לְ ַד ֵּבר
לָ ׁשֹון ָה ַרעָ ,אסּור ּגַ ם לְ ַה ְק ִׁשיב לִ ְד ָב ִרים ְׁשלִ ילִ ּיִ ים ַעל
רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע.
ַהּזּולָ תָּ .פׁשּוט ִא ְמרּו ֶׁש ֵאינְ כֶ ם ִ

ְּדבַ ר ַהּת ָֹורה ֶׁשּלִ י

עֹורה ַהּזְ ִריזָ ה
ַה ְּׂש ָ

ְׁשנֵ י ַה ִּמינִ ים ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁש ָּב ֶהם נִ ְׁש ַּת ְּב ָחה
יבּותּה
עֹורהֲ .ח ִׁש ָ
ּוׂש ָ
ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם ִח ָּטה ְ
רּורה לַ ּכֹלְ .מכִ ינִ ים ִמ ֶּמּנָ ה
ֶׁשל ַה ִח ָּטה ְּב ָ
לֶ ֶחם ,עּוגֹות וְ עֹוד ִּד ְב ֵרי ַמ ֲא ֶפה ְט ִע ִימים.
עֹורה וְ לָ ָּמה ִהיא
עֹוׂשים ַּב ְּשׂ ָ
ִ
ֲא ָבל ָמה
ׁשּובה ּכָ ל־ּכָ ְך?
ֲח ָ
עֹורים ּתּוכְ לּו לִ ְמצֹא ַּב ַח ִּמין
ֶאת ַה ְּשׂ ִ
ֶׁשל ַׁש ָּבת אֹו ִּב ְמ ָר ִקיםֵ .אּלֶ ה ַהּגְ ִר ִיסים,
לּופים .יֵ ׁש
עֹורה ְק ִ
ֶׁש ֵהם ְּב ֶע ֶצם ּגַ ְרּגִ ֵירי ְׂש ָ
עֹורה
ּגַ ם 'ּגְ ִר ֵיסי ְּפנִ ינָ ה'ֶׁ ,ש ֵהם ּגַ ְרּגִ ֵירי ְׂש ָ
יֹותר.
לּופים עֹוד ֵ
ְק ִ
עֹורה ּגַ ם ְמיַ ְּצ ִרים ִּב ָירה ,לְ ָבנָ ה אֹו
ֵמ ַה ְּשׂ ָ
עֹורה וְ כָ ְך
ְׁשח ָֹרהַ .מ ְת ִס ִיסים ֶאת ּגַ ְרּגִ ֵירי ַה ְּשׂ ָ
נֹוצר ַמ ְׁש ֶקה ְמ ֻׁש ָּבח.
ָ
וְ לָ ָּמה ַהּלֶ ֶחם ֶׁשּלָ נּו ָעׂשּוי ֵמ ִח ָּטה וְ ֹלא
עֹורה הּוא
עֹורה? ּכִ י ָּב ֵצק ִמ ֶּק ַמח ְׂש ָ
ִמ ְּשׂ ָ
עֹורה ֵמזִ ין
ּפֹוררִ ,אם ּכִ י לֶ ֶחם ְׂש ָ
ּומ ְת ֵ
ָק ֶׁשה ִ
עֹורה ַּב ֲחנּויֹות
ּוב ִריאֶ .א ְפ ָׁשר לִ ְמצֹא לֶ ֶחם ְׂש ָ
ָ
יֹותר ִמּלֶ ֶחם ֶה ָעׂשּוי
ְמיֻ ָחדֹותֲ ,א ָבל הּוא יָ ָקר ֵ
ֵמ ִח ָּטה.
עֹורים
ְק ָצת ְמ ַׁש ֲע ֵׁש ַע ֶׁשּכַ ּיֹום לֶ ֶחם ְׂש ִ
עֹורה ָהיְ ָתה
נֶ ְח ָׁשב יֻ ְק ָר ִתיּ ,כִ י ִּב ֵימי ֶק ֶדם ַה ְּשׂ ָ
ַמ ֲאכַ ל ֲענִ ּיִ ים ַּדוְ ָקאֹ .לא ָהיָ ה לָ ֶהם ּכֶ ֶסף
עֹוריםֶׁ ,ש ְּמ ִח ָירן
לִ ְקנֹות ִח ִּטים ,וְ לָ כֵ ן ָקנּו ְׂש ִ
יֹותר ,וְ ֵהכִ ינּו ֵמ ֶהן לֶ ֶחם.
זֹול ֵ
ׁשּובה ּגַ ם ּכֵ ן ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא
עֹורה ֲח ָ
ַה ְּשׂ ָ
יטב ֲא ִפּלּו ַּב ֲא ָדמֹות ָּפחֹות טֹובֹות,
צֹומ ַחת ֵה ֵ
ַ
יֹורד ְמ ַעט ּגֶ ֶׁשם.
זֹורים ֶׁש ָּב ֶהם ֵ
וְ גַ ם ַּב ֲא ִ
ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּבּה ּגַ ם ְּב ָמזֹון לִ ְב ֵהמֹות.
יֹותר ֵמ ַה ִח ָּטה.
עֹורה ַמ ְב ִׁשילָ ה ַמ ֵהר ֵ
ַה ְּשׂ ָ
ְּבעֹוד ַה ִח ָּטה מּוכָ נָ ה לְ ָק ִציר ַרק לִ ְק ַראת ַחג
קֹוצ ִרים ָּב ָא ִביב,
עֹורה ְ
ַה ָּשׁבּועֹותֶ ,את ַה ְּשׂ ָ
לִ ְק ַראת ַה ֶּפ ַסח.
עֹורה ֵה ִביאּו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶאת
ֵמ ַה ְּשׂ ָ
ִ'מנְ ַחת ָהע ֶֹמר' ,לְ ָמ ֳח ַרת ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשל
סֹופ ִרים ֶאת ְ'ס ִפ ַירת
ּומאֹותֹו יֹום ָאנּו ְ
ֶּפ ַסחֵ ,
ָהע ֶֹמר'ַ ,עד ַחג ַה ָּשׁבּועֹות.

חיים יהודיים

ה

מנחם כהן

הנער הברזילאי הקים אימפריה

וא נולד וגדל בעיר ריו־דה־ז'נרו
בברזיל .בהיותו ילד התייתם מאביו.
ואז חסיד חב"ד הציע לו ללמוד
בישיבה בניו־יורק .ההצעה מצאה
חן בעיניו ,ולקראת חג השבועות תש"י ()1950
עשה את הדרך הארוכה מברזיל לניו־יורק ונכנס
לישיבה .נער בן חמש־עשרה ,דובר פורטוגלית,
מוצא את עצמו בעולם חדש לחלוטין בעבורו.
זה היה כמה חודשים אחרי הסתלקות הרבי
הריי"צ מליובאוויטש ,כאשר חתנו ,שכינויו היה
רמ"ש (ראשי התיבות של שמו) ,טרם הסכים
לקבל עליו את עול ההנהגה .ואולם דמותו
ריתקה אליה את הנער הצעיר" .לא הבנתי את
הדברים שאמר בהתוועדויות ,אבל ראיתי את
הליכותיו והרגשתי שזה מקומי" ,הוא אומר.

יחס אישי
הנער הברזילאי הוא הרב משה הרסון ,שליח
חב"ד בניו־ג'רזי שבארה"ב ,החולש על יותר
משישים מוסדות ובתי חב"ד .בישיבה שייסד
במוריסטאון למדו אלפי תלמידים במרוצת
השנים .הוא היה עד לראשית הנהגתו של הרבי
מליובאוויטש ולמהפכה שחולל בעולם.
הרבי העניק לנער הצעיר יחס אישי חם ,דבר
שהמריץ אותו להשלים את הידיעות החסרות
לו ולהשקיע את עצמו בלימוד התורה .כעבור
שנתיים כבר קיבל את פניהם של תלמידים
חדשים מדרום אמריקה וליווה אותם בצעדיהם
הראשונים בישיבה.

התפקיד הסודי

הרסון אצל הרבי" .הרגשתי שזה מקומי"

"לא הבנתי את הדברים
שהרבי אמר בהתוועדויות,
אבל ראיתי את הליכותיו
והרגשתי שזה מקומי",
אומר הרב משה הרסון

לשנות את הכרטיס .גם ממשרדי 'המרכז' ניסו
לשנות את המסלול ,ללא הצלחה .הם יצאו
לדרך ,ביקרו בקובה ונתקבלו בחום .משם
המשיכו לקולומביה ,וגם בה ביקרו בכמה ערים
ופגשו יהודים רבים .ואז ,בעודם במלון ,קיבלו
שיחת טלפון מחברת התעופה :בשל בעיה כלשהי
לא יוכל המטוס לנחות ביעד ,בקאראקאס בירת
ונצואלה ,אלא בעיר מרקאיבו ,בצפון־מערב
המדינה .עליכם לשהות שם יממה ,ורק אחר־כך
לטוס לקאראקאס.
"ניתרנו מרוב שמחה" ,מספר הרסון" .אמרתי
לרב קליין' ,אתה רואה ,אנחנו לא הצלחנו לשנות
את הכרטיס ,אנשי 'המרכז' לא הצליחו ,אבל
הרבי טיפל בזה מחדרו' .השליחות עצמה הייתה
מיוחדת מאוד .באנו למלון במרקאיבו ,והתברר
שבעל המלון יהודי .הנחנו עימו תפילין .פגשנו
עוד יהודים ,ולאחר מכן טסנו לקאראקאס.
השליחות הזו הייתה אחת החוויות המיוחדות
שלי כתלמיד בישיבה".

הרסון ומר צ'ייס ,יו"ר קרן הפיתוח ,מתברכים
הרבי) ,ל'שליחות קיץ' בקובה ,בקולומביה
ובוונצואלה .הוא חשש מעט מהנסיעה לקובה,
כי זה היה זמן קצר אחרי המהפכה השלטונית
במדינה .כשנכנס אל הרבי לפני הנסיעה התעלם
הרבי לגמרי מחששותיו בנוגע לביקור בקובה,
אך בעודו מביט במכתב שבו פירט הרסון את
מסלול הנסיעה שאל" :למה רק לעיר אחת
בוונצואלה?" .הרבי הוסיף להביט במכתב ואז
החווה בידו ואמר" :בכל אופן עליכם לנסוע
ליותר מעיר אחת בוונצואלה".

באישור

אינדוקציה בפסח?

ואז קיבל הרסון תפקיד סודי :לתרגם בעבור
הרבי את המכתבים שנשלחו אליו ונכתבו
בספרדית או בפורטוגלית" .השמירה על
הסודיות הייתה אתגר לא פשוט" ,מספר הרסון.
"הייתי צריך למצוא מקומות שבהם אוכל לשבת
ולתרגם את המכתבים בלי שעין זרה תראה
את מעשיי" .הוא מציין כי קודם לכן היה הרבי
קורא את המכתבים הללו בעצמו ,אבל נראה
שהקריאה דרשה ממנו זמן רב ,ולכן נתבקש
לתרגם את המכתבים.
בשנת תשי"ט ( )1959נשלח עם עוד בחור
ישיבה ,הרב בנימין קליין (לימים מזכירו של

כשיצא מה'יחידות' אמר לחברו שעליהם
לשנות את תכנית המסע ולבקר לפחות בעוד
עיר בוונצואלה ,אך חברת התעופה לא הסכימה

לקבלת מארז גליונות

ישירות אליכם  -הצטרפות באתר  chabad4u.org.ilאו בטל' 053-5572770

מי שינה את המסלול

עם סיליפלוס אתה מכוסה
משטח בטיחותי וייחודי לבישול מהודר בכיריים אינדוקציה

הפתרון ההלכתי המושלם לפסח!
מתאים לכיריים
בגדלים  90/80/70/60ס"מ

ופתרון להפרדה בין בשר וחלב

היחיד
בכשרות
מהודרת

להשיג בנקודות מכירה ייעודיות בכל רחבי הארץ

054-646-4386 03-6577110

וברכישה מקוונת באתר

siliplus.co.il

מרגישים חג
באושר עד
פסח כשר

ושמח עם...

