
שבת ז בבוקר  היה  ה 
קודש, לפני 73 שנים, 
תש"י  בשבט  בי' 
)1950(. הרבי הריי"צ )רבי 
שניאורסון(  יוסף־יצחק 
האדמו"ר  מליובאוויטש, 
חב"ד,  חסידות  של  השישי 
נסתלק, כשעדיין לא מלאו 

לו שבעים שנה.

הייתה  הנהגתו  תקופת 
קיבל  הוא  וקשה.  סוערת 
של  בעיצומה  ההנהגה  את 
הקומוניסטית  המהפכה 
הסובייטית,  ברוסיה 

שהפעילה את כל עוצמתה לדיכוי היהדות. מולה 
התייצב הרבי במסירות נפש בלתי־נתפסת. 

ביותר  נפש במובן הפשוט  הייתה מסירות  זו 
— סיכון החיים למען קיום היהדות. הוא עצמו, 
מדי  חייהם  את  סיכנו  ושליחיו,  חסידיו  ומאות 
יום ביומו כדי לחנך ילדים ברוח היהדות, להקים 
מקוואות טהרה, לקיים מניינים לתפילה, לספק 

מצות לפסח ומזון כשר ולערוך בריתות מילה.

מסירת כל הכוחות
בחסדי  אך  למוות,  ונידון  נאסר  הוא  ואכן, 
לצאת  והצליח  הקומוניסטים  מידי  ניצל  ה' 
הנאמנים  שליחיו  בעוד  החופשי,  העולם  אל 
נשארים ברוסיה וממשיכים במלאכת הקודש של 

השמירה על גחלת היהדות. 
הרבי, שעּונה קשות בזמן מאסרו, היה שבור 
ובפולין,  בלטווייה  לפעול  הוסיף  אך  ורצוץ, 
ניצל  השואה  פרוץ  עם  היהדות.  קיום  למען 
להגיע  הצליח  הבוערת,  מוורשה  בניסי־ניסים 
לבניין  כוחותיו  בכל  התמסר  ומייד  לאמריקה, 

היהדות ביבשת החדשה.
תשי"א  בשבט  בי'  הסתלקותו,  לאחר  שנה 
)1951(, קיבל עליו חתנו הרבי מליובאוויטש את 
ההנהגה, והרחיב ופיתח לממדי ענק את מפעל 
נפש  מסירות  ראינו  אצלו  גם  קודמו.  של  חייו 
עצומה, מסירות נפש בתנאי העולם החופשי. אין 
מדובר בסיכון החיים דווקא, אלא במסירת כל 
הכוחות, המשאבים והמאוויים למען עם ישראל.
הימנעותו של הרבי מלצאת  זו  נפש  מסירות 
הנהגתו.  שנות  בכל  חופשה  של  אחד  ליום  ולּו 

לגמרי  להתמסר  הנכונות  היא  נפש  מסירות 
המוני  בלילות  לקבל  ישראל,  עם  של  לצרכיו 
שבע  לעמוד  מכתביהם,  על  להשיב  יהודים, 
להעניק  כדי  הרגליים  על  שעות  ושמונה 

מברכותיו ומעצותיו לכלל ישראל.

הרבי  שהציב  העיקרון  היא  נפש  מסירות 
טוב  שנרֶאה  מה  לעשות  לא   — חב"ד  לפעילות 
מה  לעשות  צריכה  "חב"ד  אלא  לה,  ומועיל 
יכולים לעשות".  שאחרים אינם רוצים או אינם 
מכובד,  חב"די  לרב  אחת  פעם  שאמר  וכמו 
"לייצר  הכשרות:  בענייני  לעסוק  אם  ששאלו 
'לייצר'  תפקידך  אחרים;  גם  מוכנים  כשר  בשר 

יהודים שירצו לאכול בשר כשר".

היעד המצופה
הבלתי־מתפשרת  היא מלחמתו  נפש  מסירות 
של הרבי למען ביטחון ישראל והתנגדות נחרצת 
ידע  הרבי  ונסיגות.  ויתורים  של  למדיניות 
וכמה  בכמה  פופולריות  אינן  האלה  שהעמדות 
ומלהתריע,  מלהזהיר  פסק  לא  הוא  אך  חוגים, 
מתוך דאגתו העמוקה לשלום העם היושב בציון.

להרביץ  נפשו  את  מסר  הרבי  זה  כל  בתוך 
תורה בהיקפים עצומים, ליזום מבצעים רחבים 
ולהפיח  ובהתבוללות,  בטמיעה  למלחמה 
צדקנו  משיח  בביאת  לוהטת  אמונה  בלבבות 
ובגאולה הקרובה. זה היעד שאליו כיוון את כל 
בקרוב  לראות  הגדולה  ציפייתנו  וזו  פעילותו, 
שלום  ומתוך  והשלמה,  האמיתית  הגאולה  את 
ָוַנַחת  "ְּבׁשּוָבה  ישעיה:  הנביא  כלשון  ומנוחה, 

ִּתָּוֵׁשעּון".
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750 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ
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 הוא נאסר ונידון למוות, אך בחסדי ה' ניצל מידי הקומוניסטים,
וגם בעולם החופשי התמסר בכל כוחותיו לבניין היהדות

מופת של מסירות נפש
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התמסרות מוחלטת. הרבי הריי"צ ולצידו חתנו וממלא מקומו

מנהגי יום ההילולא
יום  יחול  בשבט,  י'  רביעי,  ביום 
יוסף־ )רבי  הריי"צ  הרבי  של  ההילולא 

יצחק שניאורסון( מליובאוויטש, שנסתלק 
התחלת  יום  גם  זה   .)1950( תש"י  בשנת 
מליובאוויטש.  הרבי  חתנו,  של  נשיאותו 
וכדי  לתורה,  זו  בשבת  לעלות  נהוג 
לאפשר לכל הקהל לעלות, עושים מנייני 
ערב  לפנות  שלישי  ביום  נוספים.  קריאה 
ההילולא  יום  בבוקר  נשמה.  נר  מדליקים 
ואחריה  התפילה,  קודם  צדקה  נותנים 
כותבים 'פדיון נפש', מכניסים אותו לאחד 
מספריו של הרבי ומשגרים לציון הקדוש 
 .ohel@ohelchabad.org )דוא"ל: 
פקס': 7234444־718־001(. ברחבי הארץ 
לציון  והתוועדויות  אירועים  מתקיימים 

יום גדול זה.

תרומה ל'רשת'
ביום  לתת  קרא  מליובאוויטש  הרבי 
י' בשבט צדקה למוסדות הרבי  ההילולא 
הריי"צ. רשת החינוך של חב"ד, המפעילה 
עשרות בתי ספר ומאות גני ילדים, נקראת 
בעל  של  שמו  על  יצחק',  יוסף  'אהלי 
תרומה:  להרים  הזמן  זה  ההילולא.  יום 

.charidy.com/reshet

מפגש בוגרים
הספר  בית  בוגרי  של  ארצי  מפגש 
ביום  אי"ה  יהיה  חב"ד  בכפר  למלאכה 
 6 מהשעה   ,)31.1( בשבט  ט'  שלישי, 
בערב. פרטים אצל הרב משה אדרעי, טל' 

7770713־054.

יש חדש



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

נלקח ממנו ה'אני'
בחורף תש"ב )1942( באה משלחת 
הריי"צ  הרבי  אל  שיקגו  יהודי  של 
מליובאוויטש להזמינו לביקור בעיר. 
לעיר,  בא  בשבט  ובז'  נענה  הרבי 

לביקור שהוכן בקפידה.
בשבט  י"ג  שבת  במוצאי  ואולם 
אימו,  כי  הידיעה  לרבי  הגיעה 
שניאורסון,  שטרנה־שרה  הרבנית 
לחזור  רצה  הרבי  לעולמה.  הלכה 
העיר  שרבני  אלא  לניו־יורק,  מייד 
ביקשוהו, מפני כמה טעמים, לנסוע 

רק למחרת, ביום ראשון.
חשבתי  "אמנם  להם:  השיב  הרבי 
כפי  אנהג  אבל  הלילה,  לנסוע 
הסתלקותו  מאז  לי.  מורים  שאתם 
של אבי נלקח ממני ה'אני' שלי. אין 
אני עושה מה שאני רוצה, אלא מה 
אומרים  וכשרבנים  לעשות.  שצריך 

לי לעשות כך — אעשה כדבריהם".

אמרת השבוע

chabad4u.org.il •  0515415770־  

 הכניסו לבית 
את ה'נשמה'!

המגזין היוקרתי 'נשמה' ־ הסיפורים 
מעוררי ההשראה שלכם, ההגות של תורת 
החסידות, החוויות המרגשות מבתי חב"ד 

והדמויות המרתקות שפותחות את הלב

 למנויים יצורפו גליונות 'פרשה' 
העלון הפופולרי והמבוקש מבית צעירי חב"ד

בכל חודש 
אצלכם עד 

הבית!

בוא איתי
אל  בוא  משה  אל  ה'  "ויאמר 
נאמר  לא  י,א(.  )שמות  פרעה" 
"בוא  אלא  פרעה"  אל  "לך 
אין  מהקב"ה  כי  פרעה",  אל 
הולכים. הוא נמצא בכל מקום, 
מלוא כל הארץ כבודו. לכן אמר 
'בוא', כלומר, בוא אתי,  למשה 

הנני איתך בכל אשר תלך.
)רבי מנחם־מענדל מקוצק(

מנין קשיות העורף?!
אני  כי  פרעה,  אל  "בוא 
י,א(.  )שמות  ליבו"  את  הכבדתי 
מנין  והתפלא:  תהה  משה 
לפרעה?!  כזאת  עורף  קשיות 
הלוא מידות אלה ראויות לירא 
שמיים, להיות 'עז כנמר' לעשות 
לו  אבינו שבשמיים! אמר  רצון 
ליבו;  את  הכבדתי  אני  הקב"ה: 

לא ממנו הן המידות הללו.
)רבי יחיאל־מיכל מגוסטינין(

מניעות לניסיון
גלות  וקושי  פרעה  גזירות 
שפרעה  משום  אינם  מצרים 
מפני  מרצונו, אלא  זאת  רוצה 

כדי  ליבו,  את  הכביד  שהקב"ה 
ונפלאותיו.  ה'  ניסי  שיתגלו 
ללמדך: כשיהודי נתקל ב'מיצר' 
המפריעים לו  בדברים   —
אל  ישית  הבורא,  בעבודת 
באות  הללו  שהמניעות  ליבו 
בניסיון,  המעמידו  מהקב"ה, 
כוחות  את  יגלה  שהאדם  כדי 

נשמתו.
)הרבי מליובאוויטש(

כיצד מנחילים אמונה
באוזני בנך  תספר  "ולמען 
ה'"  אני  כי  וידעתם  ובן־בנך... 
בלב  לטעת  רצונכם  י,ב(.  )שמות 
בניכם את האמונה? "וידעתם כי 
אני ה'" — חייבים אתם עצמכם 

להיות מאמינים תחילה.
)רבי יהושע רוקח מבעלז(

רמז לבנים ובני בנים
מדוע רק במכת ארבה נזכרו 
לבאר  אפשר  בנך'?  ו'בן  'בנך' 
הפסוק  על  הרמז:  בדרך  זאת 
זרעך"  את  "וארבה  כד(  )יהושע 
איתא בכתבי האריז"ל ש'ארבה' 
)208( בגימטרייה ארבע פעמים 

'בן' )52(, היינו בנים ובני בנים. 
לכן במכת ארבה דווקא נזכר גם 

'בנך' וגם 'בן בנך'.
)תורת לוי יצחק(

שלושה דורות
ובן־בנך"  בנך  "באוזני 
לא  ואז  דורות,  שלושה   —
כמו  מכם.  תיפסק האמונה 
אמר  פה(:  )ב"מ  חז"ל  שדרשו 
תלמיד־ שהוא  כל  יוחנן,  רבי 
ובן־בנו  תלמיד־חכם  ובנו  חכם 
תורה  אין  שוב  תלמיד־חכם, 

פוסקת מזרעו לעולם.
)כלי חמדה(

המַסֵפר נעשה משובח
"כל  אומר:  ההגדה  בעל 
מצרים  ביציאת  לספר  המרבה 
ומפרשים את  זה משובח".  הרי 
שעל־ידי   — משובח"  זה  "הרי 
זה המַסֵפר נעשה משובח. וזהו: 
"ולמען תספר... וידעתם כי אני 
תגיעו  שתספרו,  על־ידי   — ה'" 

להכרה "כי אני ה'".
)הרב יהושע טרונק מקוטנה(

 מותניים, 
נעליים ומקלות

ערב צאתם ממצרים נצטוו בני ישראל לעשות 
ֲחֻגִרים,  ָמְתֵניֶכם  ֹאתֹו  ֹּתאְכלּו  "ְוָכָכה  הפסח:  את 
קהילות  יש  ְּבֶיְדֶכם".  ּוַמֶּקְלֶכם  ְּבַרְגֵליֶכם,  ַנֲעֵליֶכם 
על־פי  הסדר  ליל  את  לעשות  היום  עד  הנוהגות 
נוהגים  שאינם  לגבי  גם  הזה.  בפסוק  המפורט 
העניינים  של  הרוחניות  ודאי שהמשמעויות  כך, 

האלה הן בתוקפן.

הזה  בפסוק  מרומזת  ממצרים  לצאת  הדרך 
"נעליכם  חגורים",  "מותניכם  סמלים:  בשלושה 
מהם  אחד  כל  בידכם".  "ומקלכם  ברגליכם", 

מבטא פן ייחודי בעבודת היהודי את בוראו.

אמונה — הבסיס
את  מייצבים  המותניים  חגורים".  "מותניכם 
'מותניים'  מעליו.  המוצב  הראש  ואת  האדם  גוף 
העוגן  שהיא  בקב"ה,  האמונה  היא  ברוחניות 
בגדולת  להתבונן  יכול  השכל  שעליו  והבסיס 
כלפיו.  ויראה  אהבה  של  רגשות  וליצור  הבורא 

של  הרוחנית  קומתו  לכל  היסוד  היא  אמונה 
האדם.

בני ישראל יצאו ממצרים כשהיו במצב של "ְוַאְּת 
ֵעֹרם ְוֶעְרָיה", בלי מצוות וזכויות, חוץ מהאמונה 
אבותינו  נגאלו  האמונה  "בזכות  ודווקא  בקב"ה, 
המותניים,  את  'לחגור'  נדרשו  לכן  ממצרים". 
לחיזוק  ובימינו, הדרך  לחזק את האמונה.  היינו 

האמונה היא לימוד התורה שבעל־פה.

עיבוד לעור
של  מעור  עשויה  הנעל  ברגליכם".  "נעליכם 
בהמה, שהוא דבר גס, הדורש עיבוד ממושך, כדי 
ואפילו  לאדם,  המתאים  לבוש  להיות  להכשירו 
לרגליו ולעקביו, שהם החלקים התחתונים ביותר 

בו.
עבודתו  ברגליכם".  "נעליכם  מדגישה:  התורה 
של היהודי היא לזכך את הנפש הבהמית, שתהיה 
ראויה לקלוט אלוקות, כמו שכתוב "ואהבת את 
ה'  היינו שאהבת  יצריך",  בשני   — לבבך  בכל  ה' 
תהיה הן בנפש האלוקית הן בנפש הבהמית. וכמו 
זו  הבהמית  הנפש  עידון  גם  לנעל,  עור  הפיכת 
משימה קשה ביותר, ולכן נדרשת עבודה, בדומה 
על־ נעשה  העור  שריכוך  וכשם  עורות.  לעיבוד 
ידי חומר חריף, גם העבודה מול הנפש הבהמית 

צריכה להיות נחושה ונחרצת.

בשמחה,  להיות  צריכה  עצמה  ה'  עבודת 
של  עבודה  מהאדם  נדרשת  התפילה  קודם  אבל 
כדי  הגס,  העור  עיבוד   — ברגליכם'  'נעליכם 
העבודה  תוכל  מכן  לאחר  לקדושה.  כלי  שיהיה 

עצמה להיות בשמחה.

מקל כנגד החוצפה
"ומקלכם בידכם". חז"ל אמרו ש"דרכו של כלב 
הנפש  של  יותר  נחות  מצב  זה  במקל".  ללקות 
הבהמית, שבו היא שקועה בתאוות אסורות, עד 
שהפכה לבחינת בעל־חיים טמא, שיש בו חוצפה 

כלפי הקדושה. 

בנימוקים  לשכנעה  אי־אפשר  כזה  במצב 
שכליים, אלא יש לרדות בה במקל, היינו לגעור 
בה ולנזוף בה, כפי שמבואר בתניא שהאדם צריך 
ולומר לה: "עד  לדבר קשות אל הנפש הבהמית 
מוסרת  ואז  האמת?!".  את  לפניי  תסתירי  מתי 
הקליפה שמסתירה את האמת, ומתגלה שהעולם 
אינו מציאות לעצמו, וכי הקב"ה הוא המנהיג את 
בגאולה  בשלמות  שיתגלה  כפי  כולה,  הבריאה 

העתידה בקרוב ממש.
)תורת מנחם, כרך יד, עמ' 34( 

המכות המכריעות

לוח יומי ללימוד הרמב"ם כתקנת הרבי מליובאוויטש

 מעוניינים לקבל את השיעור לנייד? שלחו הודעת ווטסאפ למספר 7554144־058 
וקבלו מדי יום את השיעור שבחרתם • להאזנה לשיעור בג' פרקים חייגו: 3062770־03

ו'ה'ד'ג'ב'א'ש"ק ו' שבטיום בשבוע

 הל' גזילה ואבידה.ג' פרקים ליום
פרק טז־יח

הל' חובל ומזיק. 
פרק ז־ח. הל' רוצח פרק ד־ופרק א־ג

פרק ח־יפרק ה־זפרק ב־דושמירת נפש פרק א

הל' סנהדרין פרק יאפרק יפרק טהל' נחלות.. פרק חפרק א' ליום
פרק גפרק בפרק א



גאולהּפדיה
המשותף לשתי הגאולות

ְוַאֲחרֹון. חז"ל אומרים )שמות רבה פרשה ב,ד( שמשה רבנו, גואלם של  ִראׁשֹון 
ישראל ממצרים, יהיה גם גואלם לעתיד — "משה הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון". 
מאמר זה דורש ביאור, שהרי משה רבנו היה בן לשבט לוי, ואילו המשיח יבוא "מבית 

דוד", משבט יהודה!
האחרונה.  מהגלות  הגואל  יהיה  האיש  רבנו  שמשה  הכוונה  אין  כי  שברור  אלא 
משמעות דברי חז"ל היא שאותה מהות של משה רבנו, 'גואל ראשון', שבכוחה באה 
הגאולה ממצרים, מהות זו עצמה תתבטא במשיח צדקנו, ובכוחה יוכל להיות 'גואל 
אחרון'. מהותו העיקרית של משה רבנו היא התורה. היא אף נקראת על שמו — "תורת 
משה" )מלאכי ג,כב. וראה שבת פט,א(. גאולת ישראל ממצרים הייתה לצורך קבלת התורה 
על הר סיני, והיא ניתנה על־ידי משה רבנו. אם כן, כל הגאולה ממצרים באה בכוחה 

של התורה, ולכן שליח הגאולה היה משה רבנו.
כאשר  התורה.  ולמען  התורה  של  בכוחה  תבוא  והשלמה  האמיתית  הגאולה  אף 
הרמב"ם מתאר את סימניו של משיח, המעלה הראשונה שהוא מציין עליו )לאחר 
קביעת זהותו כ"מלך מבית דוד"( היא — "הוגה בתורה". שכן כוחו של המלך המשיח 
להיות גואלם של ישראל נובע מן התורה, שהיא "תורת משה". גם מטרת הגאולה 
היא לבוא לידי גילוי ה'תורה חדשה' שיגלה הקב"ה על־ידי משיח צדקנו. שוב רואים 
שהתורה היא הכוח שמביא את הגאולה, וכך "משה )התורה( הוא גואל ראשון הוא 

גואל אחרון".
הדבר יובהר יותר על־פי דברי 'בעל הטורים', שהפסוק "ַעד ִּכי ָיֹבא ִׁשיֹלה" )בראשית 
מט,י( רומז לגאולה על־ידי משיח צדקנו, שכן 'יבא שילה' בגימטרייה 'משיח'. כנגד 
זה נאמר )זוהר חלק א, כה,ב( ש'שילה' בגימטרייה 'משה'. ההבדל בין משה למשיח הוא 
אפוא — 'יבא'. כאשר עניינו של משה 'יבא' — זהו משיח. כלומר, כאשר התורה 'תבוא' 

ותחדור לתוך העולם — יבוא המשיח )ראה לקוטי שיחות כרך יא, עמ' 8(.

ַאֲהֹרן ְוֵאִלָּיהּו. המהר"ל מפראג )נצח ישראל פרק נג( מסביר שמשה רבנו יצר את 
האחדות השלמה של עם ישראל, כי הוא היה בבחינת הנפש של העם. כשם שהנפש 
היא ההופכת את כל איברי הגוף לגוף אחד, כך משה רבנו פעל את האחדות העמוקה 
והפנימית בין בני ישראל בצאתם ממצרים. וכך יהיה גם בגאולה העתידה — "המלך 
המשיח שהוא יהיה מאחד ישראל, והוא כמו צורה שעל־ידו נעשה אחד, כמו שהיה 

משה".
בהמשך לכך המהר"ל מסביר את משמעותה של דמות שנייה שהופיעה בגאולת 
ואליהו  )במצרים(  הכוהן  אהרון   — העתידה  בגאולה  גם  להופיע  ושעתידה  מצרים 
חלקי  בין  שלום  ולהביא  המחלוקת  את  לסלק  תפקידם  העתידה(.  )בגאולה  הנביא 
העם, כדי שיוכלו להגיע לאחדות השלמה על־ידי משה ומשיח. וכך אומרים חז"ל 
כהכנה  בעולם",  שלום  "לעשות  הנביא  אליהו  של  בואו  שמטרת  עדויות(,  )בסוף 

לשלמות האחדות שיביא עימו משיח צדקנו.

מנחם ברוד

ב"ה

קולקצייה חדשה ומרהיבה 
בגווני חורף!

מוקד הזמנות:

077-230-47-57
טכנולוגיית מים מתקדמת

WINTER2
0
2
3

התקדמו לבר המים נעם 2, עם 
טכנולוגיית שבת למהדרין. ותיהנו ממים 
חמים וקרים לאורך השבת והיום יום. 

שיהיה לנו חורף בריא!

הובלה  + התקנה
ללא עלות!

 054-3175116 וכן רוכשים כלי כסף, 
כתרים, רימונים ועוד

חיים )עוסק מורשה(

תשלום הוגן

קונה ספרי תורה פסוליםקונה ספרי תורה פסולים
)גם מיועדים לגניזה (

ב"ה

חידוש ותיקון ספרי תורה ישנים

מכון

kdushathaot@gmail.com



בנר  הטיסה,  שלפני  בלילה  עומדת  אני  "וכך 
ומנסה  במנהטן  המלון  בפתח  חנוכה,  של  שמיני 

למצוא מונית לנסיעה ל'ציון'.
למונית  שנייה,  למונית  למונית אחת,  "ניגשתי 
שלישית. הנהג של המונית השלישית אמר שהוא 
מוכן להסיע אותי, להמתין לי חצי שעה ולהחזיר 

אותי למלון.
"באותה שעה משה מיכאלי, בעלה של חברתי, 
לעשן.  החוצה  יצא  במסע,  איתנו  שהיו  אור, 
כשראה אותי פונה כסהרורית למונית אחר מונית, 
שאל אותי מה קרה. סיפרתי לו שאני רוצה מאוד 

לנסוע ל'ציון' של הרבי ואני בודקת כמה זמן זה 
ייקח, כי השעה כבר מאוחרת מאוד.

"הוא אמר לי: 'השתגעת?! את לא נוסעת לבד 
עליתי  אותך'.  נלווה  ואני  אשתי  כזאת.  בשעה 
לחדר, עדכנתי את בעלי שאני נוסעת ל'ציון' של 
הרבי במונית, ושחברתי אור ובעלה משה מלווים 

אותי.
"כך נסענו באישון לילה ל'ציון' של הרבי. בדרך 
אמרתי למשה: 'מה שעשית יעמוד לזכותך ותקבל 
את כל הברכות'. משה משך בכתפיו והודיע שהוא 

 11 השעה  שנה.  לפני  חנוכה,  של  שמיני  נר 
בלילה. בקור הניו־יורקי עומדת אישה בפתח בית 
חייבת  "אני  מונית.  להשיג  ומנסה  במנהטן  מלון 
לנסוע עכשיו ל'ציון' של הרבי מליובאוויטש, ויהי 

מה!", היא אומרת לעצמה.
זה סיפורה של טלי )רביטל( גולד, בעלת משרד 

תיווך בגבעת שמואל.
"נולדתי בבית מסורתי, אבל לא שמרנו מצוות 
בקפדנות", היא מספרת. "לפני ארבע־עשרה שנה 
בעלי  מצוות.  לשמור  והתחלתי  בתשובה  חזרתי 
לא כל־כך אהב את הכיוון שאליו פניתי, ועל רקע 

הלכנו  מתחים.  בינינו  נוצרו  זה 
לימדו  ושם  זוגית',  ל'התקשרות 
משפחה  לקיים  שאפשר  אותנו 
בני  בין  פערים  כשיש  גם  בריאה 

הזוג, וכך אנו חיים ב"ה יחד.
"בשנה שעברה חגגנו בר־מצווה 
לבננו הצעיר, אֹורי. לרגל האירוע 
לארצות־ המשפחה  כל  נסעה 
משפחות  שלוש  עוד  עם  הברית, 
במיאמי  היינו  שלנו.  חברים  של 
ובעוד מקומות, ובימים האחרונים 
בחזרה  הטיסה  בניו־יורק.  היינו 

הייתה ביום השמיני של חנוכה.
חושבת  אני  המסע  כל  "לאורך 
לעצמי שאני חייבת לבקר ב'ציון' 
לזה  אותי  שדחף  מה  הרבי.  של 

חודשים  כמה  שחלמתי  חלום  היה 
עצמי  את  ראיתי  ובו  לכן,  קודם 
המקום  את  ראיתי  וגם  ב'ציון', 
שמניחים בו את הפתקים, אף־על־

פי שמעולם לא הייתי שם.
ראינו  טיילנו  שבו  מקום  "בכל 
בחנוכה.  חב"ד  של  הפעילות  את 

ופעילים  הערים,  במרכזי  גדולות  חנוכיות 
זה הזכיר לי שוב ושוב  שמחלקים סופגניות. כל 

שאני חייבת לבקר ב'ציון'.
"אבל תכנית המסע הייתה עמוסה, וכך העניין 
הזה נדחה מיום ליום. גם במנהטן ראינו כל הזמן 
את החב"דניקים עם הפעילות של חנוכה. ניגשתי 
לאחד הבחורים ושאלתי איך מגיעים ל'ציון'. הוא 
בתחבורה  הנסיעה  מסלול  את  לי  להסביר  ניסה 
הציבורית, אבל פחדתי להסתבך. הבחור רשם לי 
את הכתובת על פתק ואמר שכל נהג מונית יוכל 

להסיע אותי לשם.

לא מאמין בדברים האלה, אבל הוא ממילא צריך 
לעשן, אז לא אכפת לו ללוות אותנו, והוא יחכה 

בחוץ ויעשן.
"נכנסנו בהתרגשות עצומה ל'ציון'. קראנו פרקי 
תהילים וביקשנו את כל משאלות ליבנו. כשיצאנו 
היו שם חב"דניקים שחילקו סופגניות, דלקה שם 

חנוכייה, והאווירה הייתה מרגשת מאוד. 
"לקחנו תה וסופגנייה לדרך חזרה, ופתאום אור 
אמרה: 'לא התפללנו על אחותו של משה'. אחותו 
מאוד  קשה  ייסורים  דרך  ועברה   ,49 בת  כבר 
בתקווה לזכות בפרי בטן, אבל למרבה הצער כל 

הניסיונות הסתיימו במפח נפש.
"אמרתי לה: 'המונית תחכה. ניכנס שוב ונתפלל 

עליה'.
בעבור  פתק  לכתוב  וישבנו  פנימה,  "חזרנו 
אנחנו  בעוד  משה.  של  אחותו 
ואמר  התקשר  משה  כותבות, 
שנהג המונית כבר עצבני. אמרתי 
לנהג  שנוסיף  לו  לומר  לחברתי 
הנוספת  ההמתנה  על  תשלום 

ושאנחנו צריכות עוד זמן.
"נכנסנו שוב, קראנו עוד פרקי 
תהילים והתפללנו על אחותו של 

משה.
שבעי  לארץ  חזרנו  "למחרת 
והסיפור נשכח  מהמסע,  חוויות 

מזיכרוני.
"ביום השמיני של חנוכה השנה 
ישבתי כל הבוקר במשרד בפגישה 
ארוכה, ולא פתחתי את ההודעות 
אחר־  1:30 בשעה  שקיבלתי. 
ממשה:  טלפון  קיבלתי  הצהריים 
אחותי  ענק!  טוב  מזל  לנו  'מגיע 
שכבר  התברר  בת'.  הבוקר  ילדה 
של  התמונה  את  לי  שלח  בבוקר 
התינוקת, ואני לא הספקתי לפתוח 

ולראות.
הפעוטה  של  בתמונתה  "הבטתי 
מילים  ואין  העולם,  לאוויר  עתה  זה  שיצאה 
בי באותו  שיוכלו לתאר את הצמרמורת שאחזה 

רגע. התחלתי לבכות מרוב התרגשות.
"ופתאום אני קולטת שזה אותו יום ממש, 'זאת 
חנוכה', שבו עמדנו לפני שנה ב'ציון' והתפללנו. 
התחלתי לרעוד. שנה בדיוק מאותה תפילה בליל 
מלובאוויטש,  הרבי  של  ב'ציונו'  חנוכה',  'זאת 

תפילתנו נענתה!".

 )תודה לציפי בר ששלחה את הסיפור
ולטלי גולד שהשלימה עוד פרטים(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

התפילה נענתה כעבור שנה

ה'אוהל' בבית העלמין מונטיפיורי בניו־יורק. משאלות וישועות. )צילום: חיים טוויטו(

 "לקחנו תה וסופגנייה לדרך חזרה,
ופתאום אור אמרה: 'לא התפללנו על אחותו 
של משה'. אחותו כבר בת 49, ועברה דרך 

ייסורים קשה מאוד בתקווה לזכות בפרי בטן"



שאלות בפדיון הבן
שאלה: האם יש לפדות 

בן בכור לאם יהודייה 
ולאב לא־יהודי? ומי 

שהוריו אינם בחיים ואינו 
יודע אם נפדה, האם 

עליו לפדות את עצמו?
תשובה: הנולד בכור לאימו הישראלית 
על  ישראל.  שבטי  מכל  הוא  ]=שאביה 
בת שבט לוי ראה להלן[, אף שאביו גוי, 
ולא  באם  תלוי  זה  שהרי  בפדיון,  חייב 
רחם  כל  "פטר  יג,ב(:  )שמות  שנאמר  באב, 
בבני ישראל". אך מכיוון שאין האב חייב 
לפדותו, כי אינו יהודי, חייב הבן לפדות 
את עצמו כשיגדל ויגיע לגיל מצוות. אם 
בן  אבל  מפדיון.  פטור  הבן  לווייה,  הֵאם 
האם  שהרי  בפדיון,  חייב  מגוי  הכוהנת 
התחללה מן הכהונה בנישואיה לגוי )אבל 

אישה לווייה איננה מתחללת בכך(.
מעוברת,  כשהיא  שנתגיירה  גיורת 
שאף  בפדיון,  חייב  הבן   — בכור  וילדה 
שהורתו הייתה שלא בקדושה, הרי בשעת 
ויפדה  ישראל.  של  רחם  פטר  הוא  לידה 

אינו  הגוי  אביו  אבל  כשיגדל.  עצמו  את 
יתגייר,  אם  )וגם  לפדותו  עליו  מצּווה 
דינו ככל אדם זר, שיש חילוקי דעות אם 
הפדייה שלו תקפה אפילו בדיעבד, ואינו 

רשאי לברך על הפדיון(.
לאימו  בכור  והוא  שנתגייר,  גר 
הנוכרית, אינו חייב בפדיון — שלא פתח 

רחם של ישראל.
בכל מקרה, האישה אינה חייבת לפדות 
את בנה, ואפילו אם מת האב, או שאין לו 

ממון לפדות, או שהאב גוי.
 — נפדה  אם  יודע  שאינו  למי  באשר 
ספק  שהוא  "מי  נפסק:  ערוך  בשולחן 
אם הוא חייב בפדיון — פטור, שהמוציא 
שכתבו  ויש  הראיה".  עליו   — מחברו 
שראוי  מסוימים(  בספקות  )לפחות 
על־מנת  ב'מתנה  כוהן  אצל  לפדותו 

להחזיר' ובלי ברכה.

מקורות: חולין קלד,א־ב. שו"ע יו"ד סי' שה סי"ג, 
י"ח־כא. פדיון הבן כהלכתו פ"א ס"ח, סכ"א־כג, פ"ג 
ס"ב־ה,יז,כב, פ"ד ס"א ואילך, ובפרט סי"ז וי"ט. וראה 
בהערות 12, 39, 40.

רציתי לשאול

מה משמעות המושג 'שטות דקדושה', ואיך אני יכול 
לדעת שהתנהגות כזאת היא תקינה?

במאמר החסידות האחרון של הרבי 
את  מסביר  הוא  מליובאוויטש  הריי"צ 
התנהגות  זו  דקדושה'.  'שטות  המושג 
שלפעמים  מקובלת,  ולא  חריגה 
צריכים להשתמש בה לעבודת ה'. הוא 
מביא כדוגמה את המסופר בגמרא על 
רבי שמואל בר רב יצחק שהיה מלהטט 

עם שלושה ענפי הדסים לפני הכלה.
דקדושה'  ש'שטות  שם  מוסבר  עוד 
של  לשטות  משקל־נגד  להיות  צריכה 
מיני  כל  בעולם  יש  למשל,  העולם. 
כללי נימוס וכדומה, שאין בהם היגיון, 
כי  על־פיהם  נוהגים  בני־האדם  אבל 
צריך  האדם  לזה  בדומה  מקובל.  כך 
לתורה  הקבועים  לזמנים  להתייחס 
יזיז  לא  דבר  ששום  באופן  ולתפילה, 
על  לדיון  פתח  להשאיר  בלי  אותם, 
את  לבטל  מצדיקות  שאולי  סיבות 

הקביעות.
הרבי לימד אותנו להשתמש ב'שטות 
הוא  כזה  היהדות.  להפצת  דקדושה' 

עצם  המצוות'.  'טנק  רעיון  למשל 
הרעיון לקחת רכב ולהפוך אותו למעין 
בית, זה סוג של 'שטות', מעין שיגעון, 
ואנשים עשו זאת לצורכי נופש ובילוי. 
בא הרבי ואמר — קחו את הרעיון הזה 
לכיוון של 'שטות דקדושה', וכך נוצר 

בית חב"ד נייד להפצת היהדות.
חייבים  באזורנו,  אנחנו,  גם 
כדי  דקדושה'  ב'שטות  להשתמש 
כאן  לנו  יש  הפעילות.  את  לקיים 
ציבור,  במבני  דלים  קטנים,  יישובים 
וחשבנו איך אפשר לקיים פעילות עם 
ילדים בתנאים כאלה. ואז עלה הרעיון 
נייד,  מועדון  שהוא  אוטובוס  להפעיל 
חוגים.  לקיום  ואמצעים  ספרייה  עם 
אמנם זה 'שיגעון', אבל דווקא הרעיון 
הזה תפס את האנשים, והילדים באים 

בשמחה.
ובכלל, בימינו העולם כל־כך בלתי־
שדווקא  עד  בתלם,  הולך  ולא  צפוי 
הרעיונות ה'משוגעים' הם המתקבלים. 

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב ליאור עבאדה  
מנהל בית חב"ד מרחבים

 מחלקת המודעות )בלבד( של 'שיחת השבוע': 
m3166532@gmail.com :3166532־053 • דוא"ל בריאות | פנסיה | רכב | דירה | ביטוח חיים | נסיעות לחו"ל | משכנתאטל' 

Ψ 051-2444777

077.444.7777
להצטרפות מהירה צרו קשר:
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ב"ה

ביטוח ופיננסים למגזר החרדי

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

קולקטיב הבריאות של אנ"ש מעניק 
 מאות כיסויים רפואיים ועולה 

כ- 50% פחות מביטוח בריאות מקביל.

הידעת?

הכל בזכות הכח הקבוצתי שלנו

ביטוח בריאות קולקטיב 
לכל המשפחה

רק לאנ"ש!
בדיקת חינם של 
תיק הביטוחים 
שלך למניעת 
כפל ביטוחים

ההעעייקקרר  
ההבבררייאאוותת
בבגגפפןן  בבססדד

אפשרות לבחירת כל רופא, מנתח וכל בית חולים  

כיסוי לניתוחים בארץ ובעולם כולל חוות דעת לפני ניתוח  

כיסוי לתרופות מצילות חיים – תרופות שאינן בסל התרופות  

 כיסוי להשתלות בארץ ובעולם – מציאת תורם,   
הטסה עם מלווה, הוצאות אשפוז ושהייה

ביטוח אמבולטורי – התייעצות עם מומחים, בדיקות הריון   
ובדיקות אבחנתיות

פיצוי בגין אשפוז ממחלה  

פיצוי לילדים עד גיל 21 בגין היעדרות מלימודים  

פיצוי בגין אשפוז עקב הריון בסיכון גבוה  

טיפולים מיוחדים בחו"ל ושירותי רפואה ייחודיים   

אמנת שירות "להיות בריא"  

כתבי שירות; רופא לילה, ייעוץ פסיכולוגי, טיפולי רפואה   
משלימה, טיפול חירום לשיניים, ייעוץ דיאטטי ותזונה נכונה

הפגת מתחים, שיאצו, רפלקסולוגיה והנחות במכוני כושר  

< ילד חמישי ואילך חינם > 



ָנְגעּו  ַהְּמֵגָרה ַאְך ֹלא  ֵעיָניו — ַהּפֹוְרִצים ָׁשְברּו ֶאת ַמְנעּול  ְלַמְרֵאה  ְיַדְעָיה ֵאינֹו ַמֲאִמין  ַּתְקִציר ַהֶּפֶרק ַהּקֹוֵדם: 
ַּבֶּכֶסף! מּוָזר...

ַהֹּכל ְלטֹוָבה
ֶנֱעַלם  ַהֶּכֶסף  "ְצרֹור  ְיַדְעָיה.  ִהְתרֹוֵנן  ֵנס!",  "ֵאיֶזה 

ֵמֵעיֵניֶהם ֶׁשל ָהְרָׁשִעים".

ם!", ֵהִריַע ִּגְדעֹון ְלֻעָּמתֹו. "ֵעיַנִים ָלֶהם  "הֹודּו ְלַהּׁשֵ
ְוֹלא ִיְראּו!"...

ְיַדְעָיה,  ָחׁש  ָהִראׁשֹוִנית  ַהִהְתַרְּגׁשּות  ְלַאַחר  ַאְך 
הּו ֹּפה ֹלא ְּבֵסֶדר. הּוא ִּכֵּוץ ֶאת  ָהָאב, ִּכי ְּבָכל־ֹזאת ַמּׁשֶ
ִיָּתֵכן ֶׁשֵהם  ֲהֵרי ֹלא  "ֶרַגע,  ַלְחֹׁשב.  ְוִנָּסה  ֵעיָניו  ַּגּבֹות 
ֹלא ָראּו ֶאת ַהְּצרֹור. ִנְרֶאה ֶׁשָראּו אֹותֹו. ְוִאם ֵהם ֹלא 
ְלָקחּוהּו, ִסיָמן ֶׁשֵהם ֹלא ִחְּפׂשּו ֶּכֶסף ְּכָלל — ֵהם ִחְּפׂשּו 

ֵאָלה: ָמה?". הּו ַאֵחר... ַהּׁשְ ַמּׁשֶ

ֵמֲאחֹוֵרי  ִמְסַּתֵּתר  ִמְסּתֹוִרי  הּו  ֶׁשַּמּׁשֶ ִּבְתחּוָׁשה 
ִׁשּקּום  ִלְמֶלאֶכת  ַּבֲאָנָחה  ְיַדְעָיה  ִנַּגׁש  ַהְּפִריָצה, 
ַהַּנָּגִרָּיה. יֹום ֲעבֹוָדה ָׁשֵלם ִנְדָרׁש ְלַהֲחָזַרת ַהֵּסֶדר ַעל 

יג. ַּכּנֹו, ְוָכל ַהְּזַמן ָּתָהה ָמה ִּבְּקׁשּו ַהּפֹוְרִצים ְלַהּׂשִ

ְּכֶׁשִהְׂשָּתֵרר ֵסֶדר ִהְתַמֵּתַח ְיַדְעָיה ַעל ְמקֹומֹו, ָׁשַטף 
ֶאת ָיָדיו ְּבִקיתֹון ַהַּמִים ְוִהְכִריז ַּבֲחִגיִגּיּות: "ֲאֶׁשר ָהָיה 

ם ִלי ֹלא ִאיָרא! ִּגְדעֹון, ֲאַנְחנּו ָׁשִבים ְוִנָּגִׁשים  ָהָיה; ַהּׁשֵ
ִנְזֶּכה...  ַּגׁש  ַעְכָׁשו ִלְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש. אּוַלי ְּבָכל־ֹזאת 

ָנא ְוָהֵבא ִלי ֶאת ַהַּתְרִׁשים ִמן ַהְּמֵגָרה".

"ֵאין  ֵריקֹות...  ְּבָיַדִים  ִּגְדעֹון  ָחַזר  ַּדָּקה  ַּכֲעֹבר 
ַּתְרִׁשים ַּבְּמֵגָרה, ָאִבי", ִמְלֵמל.

***

ְּבֶרַגע ֶזה ֵהִבין ְיַדְעָיה ַהֹּכל. "ֵהם ָּגְנבּו ֶאת ַהַּתְרִׁשים 
ִחְּפׂשּו!  ֶׁשֵהם  ָמה  "ֶזה  ִּבְכֵאב.  ָזַעק  ַהִּביָמה!",  ֶׁשל 
ָמָחר  ָהֶעֶרב.  ִלְסעּוַדת  ַהַּבְיָתה  ַעְכָׁשו  ֵנֵלְך  ְּבִני.  ּבֹוא, 
ָמה  ָנא  ֵיַדע  ָלֲאַמְרָּכל.  ַהֹּכל  ַוֲאַסֵּפר  ֵאֵלְך  ַׁשַחר  ִעם 

ַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל אֹוָתם ֲאָנִׁשים".

ַּבֹּבֶקר  ְיַדְעָיה.  ֶׁשל  ִאְׁשּתֹו  ִמיַכל,  ָהְיָתה  ַחִיל  ֵאֶׁשת 
ָטְרָחה  ֵּכן  ְוַעל  ַלַּנָּגִרָּיה,  ַהְּפִריָצה  ְּדַבר  ַעל  ָׁשְמָעה 
ִעִּזים  ְּגִדי  ָהֶעֶרב  ַלֲארּוַחת  ְוֵהִכיָנה  ִּבְמֻיָחד  ַהַּפַעם 
ַרְך, ֶׁשאֹותֹו ָעְׂשָתה ֵהיֵטב ַעל ָהֵאׁש, ְלַׂשֵּמַח ֶאת ִלּבֹו 
ָׁשָבה  ְּכָבר  ַהַּבְיָתה  ֶׁשִהִּגיעּו  ַעד  ְואּוָלם  ַּבֲעָלּה.  ֶׁשל 
רּוחֹו ָהֵאיָתָנה ֶׁשל ַהַּנָּגר ֵאָליו, ְוהּוא ָׂשם ֶאת ִמְבַטחֹו 
ֵריַח  ָעָלה  ְּכָבר  ַהַּבְיָתה  ִנְכְנסּו  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ם.  ְּבַהּשֵׁ
ַהָּבָׂשר ַהָּצלּוי ְּבַאּפֹו ֶׁשל ְיַדְעָיה, ְוִלּבֹו ִהְתַרֵחב ְּבִקְרּבֹו.

ְלִאְׁשּתֹו  ֶׁשַבח  ְיַדְעָיה  ָחַלק  ִיְמָצא",  ִמי  ַחִיל  "ֵאֶׁשת 
ְוֹלא  ִמיַכל,  ַהֲחָסִדים,  ִמֹּכל  ָקֹטְנִּתי  "ֲאָבל  ַהְּיָקָרה. 
ֹלא  ָאְמרּו:  ּוְכָבר  ַהְּגִדי,  ָּכל  ֶאת  ְלַבִּדי  ִלְגֹמר  אּוַכל 
ַנְזִמיָנה  ָהָבה  ָאַמְרִּתי,  ֵּכן  ַעל  ִלְגֹמר.  ַהְּמָלאָכה  ָעֶליָך 
ַיְעֹזרּו,  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ְוָכְך,  ּוְמֻיָּדֵעינּו,  ְׁשֵכֵנינּו  ֶאת 

ְנָבֵרְך ַּבֲעָׂשָרה ֵלאֹלֵקינּו".

ֵכִנים ָׂשְמחּו  ְיַדְעָיה ֹלא ִנְזַקק ְלַהְפָצרֹות ַהְרֵּבה. ַהּׁשְ
ַלִהְזַּדְּמנּות ְלעֹוְדדֹו ְלֶרֶגל ַהַּמָּצב, ִאֲחלּו לֹו ִמֶּקֶרב ֵלב 
ֶׁשַּגם ַהַּפַעם ִיְבֶנה הּוא ְוֹלא ַאֵחר 
ִלְטֹעם  ֶנֱהנּו  ְוַגם  ַהִּביָמה,  ֶאת 
ַהַּבִית.  ְּגֶבֶרת  ֶׁשל  ִמַּמֲעַדֶּניָה 
ְיַדְעָיה  ָהַלם  ַּבַּיִין  ִלּבֹו  ַּכּטֹוב 
ְוִהְכִריז:  ְלָחן  ַהּׁשֻ ַעל  ְּבֶאְגרֹופֹו 
"ִׁשְמעּו ָנא ַרּבֹוַתי: ַהֹּכל ְלטֹוָבה! 
ְיֹסְבֶבְנהּו!  ֶחֶסד  ַּבה'  ַהּבֹוֵטַח 

ַאֶּתם ִּתְראּו!".

ַהֹּכל,  ִהְכִריזּו  "ָאֵמן!", 
ְּדִפיקֹות  ִנְׁשְמעּו  ֶרַגע  ּוְבאֹותֹו 
"ָיבֹוא!",  ֶהָחֵצר.  ְּבֶדֶלת 
ִנְפְּתָחה  ַהֶּדֶלת  ְיַדְעָיה.  ִהְכִריז 
ַהְּמֻיָחד  ָהָרץ  ַנְפָּתִלי,  ְוִנְכַנס 
ִמַּטַעם  ְּדחּופֹות  ִלְׁשִליחּויֹות 
ַעל  ֶנֶעְמדּו  ַהֹּכל  ַה'ֶהְקֵּדׁש'. 
ַנְפָּתִלי  ַרְגֵליֶהם ֵמֲחַמת ַהָּכבֹוד. 
ְלָידֹו  ּוָמַסר  ַהַּבִית  ַלֲאדֹון  ִנַּגׁש 
ֲחתּוָמה  ְקָלף  ְמִגַּלת  ִּבְׁשִתיָקה 
ְיַדְעָיה  ָהֲאַמְרָּכל.  ֶׁשל  ְּבחֹוָתמֹו 
ֲעָוה, ּוָפַתח ֶאת ַהְּמִגָּלה  ָׁשַבר ְּבִחָּפזֹון ֶאת חֹוֶתֶמת ַהּׁשַ
ִלְרָוָחה. הּוא ֵהֵחל ִלְקֹרא ְואֹור ָּגדֹול ֵהִציף ֶאת ָּפָניו. 
ַהִּמְכָּתב ֵהִכיל הֹוָדָעה ִּכי הּוא ִנְבַחר ֶּפה ֶאָחד ַעל־ְיֵדי 

ִׁשְבַעת ָהֲאַמְרָּכִלים ִלְבנֹות ֶאת ִּביַמת ַה'ַהְקֵהל'!

"ַמָּזל טֹוב", ִאֵחל לֹו ַנְפָּתִלי ִּבְמאֹור ָּפִנים. "ָהֱאֶמת, 
"ֲאָבל  ְּבָאְזנֹו,  ָלַחׁש  ִסּכּוִיים",  ַהְרֵּבה  ְלָך  ָהיּו  ֹלא 
ַהְּפִריָצה ַהְּמֹכֶעֶרת, ֶׁשָהְיָתה ְּכָכל ַהִּנְרֶאה ַמֲעֵׂשה ְיֵדי 
ַאְנֵׁשי ַהַּנָּגִרָּיה ַהִּמְתָחָרה, ִהְּטָתה ֶאת ַהַּכף ֶנְגָּדם, ְוָכְך, 

ׁשּוב, ִנְבַחְרָּת ַאָּתה!".

המשך יבוא

 ְּכֶׁשַהְּכָלִבים
ָׁשְתקּו

ֶׁשָּבּה  ְּבכֹורֹות,  ָהֲעִׂשיִרית,  ַּבַּמָּכה 
ִהְתַרֵחׁש  ִמְצַרִים,  ְּבכֹוֵרי  ֶאת  ה'  ִהָּכה 
ֶיֱחַרץ  ִיְׂשָרֵאל ֹלא  עֹוד ֵנס: "ּוְלֹכל ְּבֵני 
ֶּכֶלב ְלֹׁשנֹו, ְלֵמִאיׁש ְוַעד ְּבֵהָמה, ְלַמַען 
ֵּתְדעּון ֲאֶׁשר ַיְפֶלה ה' ֵּבין ִמְצַרִים ּוֵבין 

ִיְׂשָרֵאל".

ְלֵעֶבר  ָנְבחּו  ֹלא  ַהְּכָלִבים  ְּכלֹוַמר, 
ַהִּמְצִרים  ְּכַלֵּפי  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִסּבֹות:  ֵּתי  ִמּׁשְ ֵנס  ָהָיה  ֶזה  ִּבְלַבד. 
ט"ו  ֵליל  ָהָיה  ַלְיָלה  אֹותֹו  ֵראִׁשית, 
ַּבֹחֶדׁש, ֶׁשּבֹו ַהְּלָבָנה ְמִאיָרה ְּבִמּלּוָאּה, 
ְוָידּוַע ֶׁשַהְּכָלִבים נֹוְבִחים ְלֵעֶבר ַהָּיֵרַח 
ְּבכֹורֹות  ַמַּכת  ַעל  ֵׁשִנית,  ַהָּמֵלא. 
ֶנֱאַמר "ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגֹדָלה ְּבָכל ֶאֶרץ 
נֹוָראֹות  ְצָעקֹות  ֵיׁש  ְוַכֲאֶׁשר  ִמְצָרִים", 
ָּכֵאֶּלה, ִטְבִעי ֶׁשַהְּכָלִבים נֹוְבִחים. ֶאָּלא 
ֶׁשַּנֲעָׂשה ֵנס ְוַהְּכָלִבים ֹלא ָנְבחּו ְלֵעֶבר 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ֶׁשַהְּכָלִבים  ַהֵּנס  ַנֲעָׂשה  ָמה  ְלֹצֶרְך 
ָׁשְתקּו? 

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ָעָׂשה ֵנס ֶזה ְּכֵדי 
ְּבָבֵּתיֶהם  ְרגּוִעים  ֵיְׁשבּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני 
ְּבַׁשְלָוה  ַהֶּפַסח  ָקְרַּבן  ֶאת  ְוֹיאְכלּו 
ִלְקַראת ֵצאָתם ִמִּמְצַרִים. ְּבָכְך ֶהְרָאה, 
ְּבֶעֶׂשר  ֻהּכּו  ֶׁשַהִּמְצִרים  ַרק  ֶׁשֹּלא 
ַהַּמּכֹות ְוִאּלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבטּוִחים 
ַהְּכָלִבים  ְנִביחֹות  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא  ּוְׁשֵלִוים, 

ֹלא ִהְפִריעּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ֹלא  ַעְצָמם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ַרק  ְוֹלא 
ֲאִפּלּו  ֶאָּלא  ַהְּכָלִבים,  ִמְּנִביחֹות  ָסְבלּו 
ֶקט,  ֵמַהּׁשֶ ֶנֱהנּו  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּבֵהמֹות 
ְלֹׁשנֹו,  ֶּכֶלב  ֶיֱחַרץ  "ֹלא  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
ְלֵמִאיׁש ְוַעד ְּבֵהָמה". ִאּלּו ְּבֵהָמה ַאַחת 
ֹלא  ּובֹוַרַחת,  ִנְבֶהֶלת  ָהְיָתה  ִּבְלַבד 
ְלַפְרֹעה:  ֹמֶׁשה  ִּדְבֵרי  ִמְתַקְּיִמים  ָהיּו 
ְּבֹצאֵננּו  ֵנֵלְך...  ּוִבְזֵקֵנינּו  "ִּבְנָעֵרינּו 

ֵאר ַּפְרָסה". ּוִבְבָקֵרנּו... ֹלא ִתּׁשָ

ַהֶּזה  ַהֻּמְפָלא  ַהָּדָבר  ָקָרה  ָּכְך 
ְּגדֹוָלה,  ְצָעָקה  ָהְיָתה  ַהִּמְצִרים  ֶׁשֵאֶצל 
ְוִאּלּו  קֹולֹות,  ְּבקֹוֵלי  ָנְבחּו  ְוַהְּכָלִבים 
ְוָאְכלּו  ְּבַׁשְלָוה  ָיְׁשבּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִהְׁשִמיַע  ֹלא  ֶּכֶלב  ַוֲאִפּלּו  ַהֶּפַסח,  ֶאת 

ְנִביחֹות ְלֶעְבָרם ּוְלֵעֶבר ַּבֲהמֹוֵתיֶהם.

 )על־פי תורת מנחם תשד"מ, כרך ב,
עמ' 822; 879(
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ֵמָרחֹוק ֶזה ִנְרֶאה ְּכמֹו ָעָנן. ַהַחְקָלִאים 
ְוַיְׁשֶקה  ֶּגֶׁשם  ֵיֵרד  ְמַעט  עֹוד   — ְׂשֵמִחים 
ִמְתָּבֵרר  ְמאֹוד  ַמֵהר  ֲאָבל  דֹות.  ַהּׂשָ ֶאת 
ֶׁשֶּזה ֹלא ָעָנן ֶׁשל ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה, ֶאָּלא ָעָנן 
ָּכל  ֶאת  ְלַהְׁשִמיד  ֶׁשֲעִתיִדים  ֲחָרִקים  ֶׁשל 

דֹות ּוַבַּמָּטִעים. ַהְּיבּול ַּבּׂשָ

ֲחָגִבים.  ִנְקָרִאים  ָהֵאֶּלה  ַהֲחָרִקים 
ֲאחֹוִרּיֹות  ְוַרְגַלִים  ָמֳאָרְך  ּגּוף  ָלֶהם  ֵיׁש 
ְּגבֹוהֹות ַוֲחָזקֹות, ַהְּמַׁשְּמׁשֹות ְלִנּתּור. ֵיׁש 
ָלֶהם ַּגם ְּכָנַפִים ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן ֵהם ְיכֹוִלים 

ָלעּוף.

ּוְכָלל.  ְּכָלל  ַמְפִחיד  ֵאינֹו  ָיִחיד  ָחָגב 
ֲחָגִבים  ִלְראֹות  ּתּוְכלּו  ְּבַפַעם  ַּפַעם  ִמֵּדי 
ָּכֵאֶּלה ֶּבָחֵצר. ֵהם אֹוְכִלים ְקָצת ֲעָׂשִבים 
ְמֻיָחִדים.  ְנָזִקים  ּגֹוְרִמים  ְוֹלא  ְוָעִלים, 
ֶזה   — ִלְלָהקֹות  ִמְתַקְּבִצים  ְּכֶׁשֵהם  ֲאָבל 

ְּכָבר ִסּפּור ַאֵחר ְלַגְמֵרי.

ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ָּכֵאֶּלה  ִּבְלָהקֹות 
ִמיְלַיאְרֵדי ֲחָגִבים. ְּבֵמֶטר ָרבּוַע ֶאָחד ֶׁשל 
ִמיְליֹון  ים  ַוֲחִמּׁשִ ֵמָאה  ִנְסְּפרּו  ַהַּלֲהָקה 
ֲחָגִבים. ַּפַעם ַאַחת ִּכָּסה ֶאת ְׁשֵמי ִג'יּבּוִטי 
ְּבַאְפִריָקה,  ְמִדינֹות  ְׁשֵּתי  ְוָאִריְתֵרָאה, 
ִמ־360  ְלַמְעָלה  ָהיּו  ֶׁשּבֹו  ָעצּום,  ָעָנן 

ִמיְלַיאְרד ֲחָגִבים!

ֶׁשל  ְּבֹגַבּה  ָלטּוס  ְמֻסָּגל  ָהַאְרֶּבה 
ִקילֹוֵמֶטר ָוֵחִצי, ְוִלְגֹמא ֶמְרָחק ֶׁשל 250 
ָהַאְרֶּבה נֹוֵחת  ַּכֲאֶׁשר  ְּביֹום.  ִקילֹוֶמְטִרים 
ַעל ָׂשֶדה, הּוא ָיכֹול ְלַחֵּסל ֵמָאה ִמיְליֹון 
טֹונֹות ֶׁשל ִצְמִחָּיה ְּביֹום ֶאָחד, ּוְלַהְׁשִאיר 

ֶאת ָהֵעִצים ֲעֻרִּמים, ְּבִלי ִטַּפת ֶיֶרק.

ָהַאְרֶּבה ַמִּגיַע ְלַאְרֵצנּו ְלִעִּתים ְנִדירֹות 
ִּבְלַבד. ִלְפֵני ְּכִׁשְבִעים ָׁשָנה ִהִּגיעּו ְנִחיֵלי 
ְלָׂשדֹות  ָּכֵבד  ְלֶנֶזק  ְוָגְרמּו  ָלָאֶרץ,  ַאְרֶּבה 
ּוְלַמָּטִעים ְּבָכל ָהָאֶרץ. ַּגם ִּבְׁשַנת ַּתְׁשָע"ג 
ִהִּגיעּו ְנִחיֵלי ַאְרֶּבה ִלְדרֹום ָהָאֶרץ ִמִּכּוּון 
ָעַקב  ַהַחְקָלאּות  ִמְׂשַרד  ֲאָבל  ִמְצַרִים, 
ְלַהְׁשִמיד  ְוִהְצִליַח  ָהַאְרֶּבה  ְנִחיֵלי  ַאֲחֵרי 
אֹוָתם, ַּכֲאֶׁשר ָנֲחתּו ַעל ַהַּקְרַקע ִלְמנּוַחת 

ַלְיָלה.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ְּכֶׁשַאֶּתם עֹוְמִדים ְלָבֵרְך ַעל ְּדַבר ַמֲאָכל ָּכְלֶׁשהּו, ֲעֵליֶכם 
ֶלֱאֹחז ֶאת ְּדַבר ַהַּמֲאָכל ְּבַיד ָיִמין ְוָאז ְלָבֵרְך ָעָליו. ֲאָבל 
ָיִמין  ְּבַיד  ְלַהֲחִזיקֹו  ְוָאז  ַהַּמֲאָכל  ִּבְדַבר  ַסִּכין  ִלְנעֹץ  ֵאין 

ּוְלָבֵרְך ָעָליו )ְוֶזה ַּגם ְמֻסָּכן(.

ְכבֹודֹו ֶלְך ִויְלֶהְלם ּבִ ִאיׁשֹון ַלִיל ָהָיה ַהּמֶ יְלד ּבְ ַחת רֹוְטׁשִ ּפַ ֵבית ִמׁשְ הֹוִפיַע ּבְ ְסּתֹוִרי ׁשֶ ְקִציר: ָהאֹוֵרַח ַהּמִ  ּתַ
ית ׁש טֹוָבה ִאיׁשִ א ְלַבּקֵ ַרד, ְוָכֵעת ּבָ י ׂשָ ָרב ּוְבֹקשִׁ ֵדה ַהּקְ יַצד ִנְמַלט ִמּשְׂ ר ּכֵ ּוְבַעְצמֹו. הּוא ְמַסּפֵ

ַאְרֶּבה ֶנֶזק

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ

ַטח זֹוֵכר  ה ּבֶ ַאּתָ
ֶאת ַהּיֹום ָהִראׁשֹון 
נּו. ַחַחַח.  ׁשְ ְפּגַ ּנִ ׁשֶ

ּיֹום ָיבֹוא  ָאַמְרּתָ ׁשֶ ׁשֶ
ק ְלֶעְזָרְתָך,  ּקֵ ַוֲאִני ֶאְזּדַ
חֹוק.  י ִמּצְ ְעּתִ ּקַ ִהְתּפַ
ָבר  ֲאָבל ַהּיֹום ֲאִני ּכְ

לֹא צֹוֵחק.

אֹוֲהִבים ְויֹוֲעִצים 
ים ֵיׁש ִלי, ַאְך  ַרּבִ
ֵאיִני סֹוֵמְך ַעל 

ַטח  ָך. ּבֶ ַבּדְ ִאיׁש ִמּלְ
ְמרּו ֶאת  ׁשְ ּיִ לֹא ׁשֶ

י... ְסּפִ ּכַ

לּו, ַאְך  י ִנּצְ ֶרַגע ָהַאֲחרֹון ַחּיַ ָאְמָנם ּבָ
ל  ה ׁשֶ דֹו ָהֲאֻרּכָ ֵלט ִמּיָ ֵעת ָעַלי ְלִהּמָ ּכָ
ׁש ְלָהְרֵגִני. ֹקֶדם ָלֵכן  ַבּקֵ ַנּפֹוְליֹון, ַהּמְ

ֱאָמן. אִתי ֵאֶליָך, ְיִדיִדי ַהּנֶ ּבָ

ֶלְך  ְפסּו ֶאת ַהּמֶ ּתִ
ִויְלֶהְלם, ֶזה ַהּסֹוף 

ּלֹו! ׁשֶ

ָחִליָלה. ֹזאת ָהֱאֶמת. ֶאת 
י  י ִהְצַלְחּתִ ְחּתִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ּבְ
ְלַהְבִריַח ִלְמקֹום ִמְקָלט 
ה  ֶדְנַמְרק, ַוֲאִני ְמַקּוֶ ּבְ

ַאְצִליַח ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם.  ׁשֶ
אֹותֹו  י, ׁשֶ ְסּפִ ַאְך ֶאת ּכַ

ַמח  י ַהּקֶ ּקֵ תֹוְך ׂשַ י ּבְ ִהְטַמְנּתִ
ׁשּוָטה,  ִרים ַהּפְ ֶעְגַלת ָהִאּכָ ּבְ

ִדי. את ִעּמָ לֹא אּוַכל ָלׂשֵ

ל, ֲאהּוִבי, ֲאִני  ֵמִאיר־ַאְנׁשְ
ֹמר ַעל  א, ׁשְ ן — ָאּנָ ִמְתַחּנֵ

ָמר! ל ִמׁשְ י ִמּכָ ְסּפִ ּכַ

ה  ֱעָרץ, ֶאֱעׂשֶ י ַהּנֶ ַמְלּכִ
ֶעְזַרת  י! ּבְ ָכל ְיָכְלּתִ ּכְ
ׁשּוב  ּתָ ה' ָיבֹוא ַהּיֹום ׁשֶ
יב ְלָך ֶאת  ְיָתה ְוָאׁשִ ַהּבַ

אֹוְצרֹוֶתיָך.

ַרח ַמֵהר  ֵעת, ּבְ ּכָ
ֹמר ַעל ַעְצְמָך! ּוׁשְ

ה י, ַהִאם ַאּתָ  ַמְלּכִ
י?! ל ּבִ ְמַהּתֵ

ֵמֵאת: ָּדִנֵּיאל ּגֹוְרדֹון
ִאּיּור: ָמְרְּדַכי ַאְייֶזְנְׁשָטט

ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ֲאִבי ִמְׁשַּפַחת רֹוְטִׁשיְלד ַהְּמֻפְרֶסֶמת

...ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן
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הרב  הראשי,  לרב  כותב  הוא  הרחב.  והמגוון 
ובמקביל  ברבנות,  אתגריו  על  הרצוג,  יצחק 
משגר מכתבים לרב חסידי בשנחאי, סין, מביע 
להקים  ומעודד  הרוחני  מהמצב  דאגתו  את 
הוא  אלה  כל  לצד  לילדים.  תורניות  מסגרות 
משיב למכתב שקיבל מנערה צעירה. זו מנהיגות 

מנחם כהןחיים יהודיים

לקבלת מארז גליונות  ישירות אליכם  ־ הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 5415770־051

שמקיפה כל יהודי בעולם".

קו ישר מחבר
הרב אליעזרי מתאר בספרו את התנאים שבהם 
של  המפורסמים  הפתגמים  "אחד  הרבי.  פעל 
הרבי הריי"צ, עם בואו לאמריקה, היה: 'אמריקה 
ההיסטורי,  הרקע  את  הבאנו  שונה'.  אינה 
באותם  ארה"ב  יהדות  של  דמותה  את  ותיארנו 

ימים". 
הישר  הקו  את  גם  מציג  אליעזרי  הרב 
המחבר בין הרבי הריי"צ לממלא מקומו, הרבי 
ההנהגה:  את  קיבל  בשבט  שבי'  מליובאוויטש, 
"הרבי לקח את כל היסודות שהציב הרבי הקודם 
העבודה  ענק.  לממדי  אותם  והרחיב  והעצים 
ובמקומות  ברוסיה  הקודם,  הרבי  של  הקשה 
נוספים, היא הבסיס לכל העוצמה היהודית שיש 
הנפש  מסירות  זרעי  את  הטמין  הוא  כיום.  שם 
והדאגה לכל יהודי ולכל מוסד יהודי, בלי הבדל 
העולה  העיקרי  המסר  אולי  וזה  וקהילה.  חוג 
מהספר — אהבת ישראל בלי גבולות, ואכפתיות 

לכל יהודי".

בארה"ב, ה באולפנים  קבוע  אורח  וא 
מתארח בפורומים יוקרתיים, משתתף 
דוד  הרב  ובכינוסים.  בפאנלים  פעיל 
אליעזרי, שליח חב"ד באורנג' קאונטי 
שבקליפורניה, נהפך בעשורים האחרונים לאחד 
הדוברים הרהוטים של היהדות. כל זה במקביל 

לפעילותו העמוסה בעיר שליחותו. 
על  מונומנטלי  ספר  כתב  האחרונות  בשנים 
שניאורסון(  יוסף־יצחק  )רבי  הריי"צ  הרבי 
הסיום,  בשלבי  כבר  הספר  מליובאוויטש. 
לקראת הופעתו באנגלית. "באחד מפרקי הספר 
התחקינו אחר חוקרי הנ־ק־וו־ד היהודים שעינו 
את הרבי במאסרו", מספר הרב אליעזרי. "גילינו 
שאחד מהם נרצח בידי השלטונות בשנת תרצ"ט, 
ואילו השני הוגלה לחמש שנים לסיביר, חי עד 
שנת תשנ"ב, ובריאיון שנערך עימו אחרי נפילת 

הקומוניזם הצהיר שעדיין הוא מאמין בו"...

עלייה ושליחות
מצוות  שומרת  למשפחה  נולד  אליעזרי  הרב 
הוריו  עברו  תשכ"ה  בשנת  בלוס־אנג'לס. 
למונטריאול, והנער נכנס ללמוד בישיבת חב"ד. 
לארץ,  הוריו  עלו  הימים  ששת  מלחמת  אחרי 
בכפר  תמימים  תומכי  בישיבת  השתלב  ובנם 
חב"ד וספג את הרוח החסידית מדמויות ההוד 

שלה. 
לאחר שנשא את זוגתו יצאו בני הזוג הצעירים 
שמונה  פלורידה.  במיאמי,  בקמפוס  לשליחות 
 — בשליחותם  חדש  פרק  החל  אחר־כך  שנים 
אורנג' קאונטי שבקליפורניה. הם זכו להקים בית 
לעשרים  קרוב  להביא  ובהמשך  מפואר,  חב"ד 
זוגות שלוחים לקהילות יהודיות ברחבי המחוז.

ההיקף והמגוון
הרצון להתוודע יותר מסיפור חייו של הרבי 
בצעירותי  רבות. "גדלתי  שנים  בו  בער  הריי"צ 
בין חסידים שמסרו את נפשם ברוסיה בשליחות 
"תמיד  אליעזרי.  הרב  מספר  הריי"צ",  הרבי 
את  לחקור  הזה,  המנוע  את  להבין  אותי  ריתק 
היהודית  הדמות  על  לעולם  לספר  מנהיגותו, 
ההערכה  את  מקבלת  אינה  שלדעתי  הענקית 

הנכונה".
"נדרשתי  רבה:  הייתה  הספר  על  העבודה 
לעבור על חומר עצום. אחד הדברים המדהימים 
— היקף המכתבים שהרבי כתב בימי המלחמה, 

מסע בעקבות המנוע המנהיגותי 

"גדלתי בין חסידים 
שמסרו את נפשם 

ברוסיה בשליחות הרבי 
הריי"צ", מספר הרב 

אליעזרי. "רציתי לספר 
לעולם על הדמות 
היהודית הענקית 

שלדעתי אינה מקבלת 
את ההערכה הנכונה"

לחקור את המנהיגות. הרב אליעזרי

חיפוש ניצוצות. שליחות באורנג' קאונטי

באושר עדמרגישים חג
ט״ו בשבט מתוק עם...

דקל כהן - זוכה יצאת צדיק בתוכניתו של חיים הכט, מזמין 
במקצוע  פרקטי  בלימוד  ולהתמקצע  ללמוד  אתכם  גם 
מבוקש בישראל וליהנות מלווי צמוד ומעשי בתום הקורס.

תעודה באישור
משטרת ישראל

קבוצות לימוד
קטנות ויחס אישי

לימוד
מעשי

מקצוע מכובד וריווחי!
ברווח  שמתפרנסים  מרוצים  בוגרים  לעשרות  הצטרף 

עבור שעת עבודה ביום!
• שיטת לימוד אישית: קורס דיגיטלי / קורס פרונטלי.

• מותאם למכללות וישיבות טכנולוגיות.
• מתנה לכל תלמיד.

בס״ד

077-8039969
לפרטים והרשמה:

www.dekelcohen.net 08-6612407


