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יום של התעלות ומחוייבות
רבבות יהודים פונים מדי יום ביומו ומבקשים ברכות וישועות מהרבי .עכשיו עלינו
לחשוב לא רק על מה שאנחנו יכולים לקבל מהרבי ,אלא גם על מחוייבותנו כלפיו
יום חמישי הקרוב יציינו המוני בית־
ישראל את ג' בתמוז ,יום ההילולא של
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש .זה יום של
התעלות ,שבו כולנו יכולים להתרומם ולהתחזק,
להגביר את ההתקשרות לרבי ,על־ידי הליכה
בדרכיו ,לימוד תורתו וקיום הוראותיו ,ועל־ידי
כך גם לקבל את שפע ברכותיו.
ככל שחולפות השנים גוברת ההכרה שהרבי
מליובאוויטש הוא תופעה פלאית ,נדירה
ומיוחדת במינה ,יחידה לא רק בדורנו ,אלא גם
בין דורות רבים .מבחינות רבות הוא עיצב את
דמות היהדות בדורנו .דרכו ,שהייתה בתחילה
נחלתם של מעטים ,נעשתה עם השנים נחלתו
של עם־ישראל כולו .תורתו מרווה כיום את
צימאונם הרוחני של המוני בית־ישראל ,מכל
החוגים והעדות.

ב

יכולים לעשות כדי למלא את רצונו .את
התשובה נקבל כשנחשוב על הדברים שבהם 'חי'
הרבי ומה עומד במרכז מעייניו .עד מהרה יבלטו
שני דברים עיקריים – אהבת־ישראל והשאיפה
לזירוז הגאולה.

אהבת־ישראל

ציפייה לגאולה

בעומדנו לקראת היום הגדול והקדוש ,עלינו
לתת את דעתנו לא רק על מה שאנחנו יכולים
לקבל מהרבי ,אלא גם על המחוייבות שלנו
כלפיו .עשרות שנים מסר הרבי את נפשו למען
עם־ישראל .לא נתן תנומה לעיניו .לא הניח
לעצמו ליטול אפילו יום אחד של חופשה .גם
כשסבל מהתקף־לב והרופאים ציוו עליו לנוח,
דרש להביא לו את המכתבים שהגיעו אליו
מהמוני בית־ישראל ,באומרו כי אינו יכול שלא
להשיב ליהודים על מצוקותיהם.
גם היום פונים רבבות יהודים ,מדי יום ביומו,
ומבקשים מהרבי .הציון הקדוש הומה מאדם
בכל שעות היום והלילה ,ומי שאינו יכול להגיע
לשם בגופו ,משגר מכתב ומבקש שיקראוהו
במקום הקודש .זה רוצה ברכה ,חברו מבקש
רחמי שמים ,שלישי משווע לסימן שיפזר
ספקות ויסלק ערפילים ,רביעי מייחל לשאוב
כוחות שייתנו לו חיזוק בלימוד התורה ובקיום
המצוות .וכולם יוצאים בתחושת הקלה ,ורואים
בהמשך ישועות.
ועכשיו מגיע ג' בתמוז ואנחנו צריכים לשאול
את עצמנו מה הרבי מבקש מאיתנו; מה אנחנו

אהבת־ישראל היא הציר המרכזי של כל עבודתו.
בגלל האהבה ליהודי שני לא היה הרבי יכול
לישון כל עוד חסר לאותו יהודי דבר־מה
בגשמיות או ברוחניות .לכן חינך את תלמידיו
וחסידיו למסור את נפשם ולצאת עם בני־ביתם
לקצות עולם ,ובלבד שהיהודים המתגוררים שם
לא יינטשו חלילה .פעמים אין־ספור התבטא
הרבי ,כי מי שרוצה לגרום לו נחת ,יוסיף
באהבת־ישראל ויתרחק ממחלוקת.
הציפייה לגאולה היא תמצית הווייתו של
הרבי ,והוא קבע כי זה ייעודו של דורנו ,הדור
האחרון לגלות והדור הראשון שיזכה בקרוב
ממש לגאולה .בשנים האחרונות דיבר בביטויים
מופלאים על כך שהגאולה כבר נמצאת ממש
כאן ,וכי חסר רק הרף־עין כדי שתתממש
בפועל .הרבי קרא להמוני בית־ישראל לעורר
את הציפייה לגאולה ,לבקש אותה ,ללמוד עליה
ולהוסיף בתורה ובמצוות כהכנה לקראתה.
אלה הדברים שבהם עלינו לקבל החלטות
טובות ,ונזכה לקבל את רוב שפע הברכה שניתן
ביום קדוש זה ,עד הברכה העיקרית – הגאולה
האמיתית והשלמה על־ידי משיח־צדקנו.

יש חדש
 מנהגי יום ההילולא
על־פי הוראת ועד רבני חב"ד ורבני קהילות
חב"ד ברחבי העולם חסידים נוהגים לקיים בקשר
ליום ההילולא ג' בתמוז את המנהגים שתיקן
הרבי לאחר הסתלקות חותנו ,הרבי הקודם.
בשבת־קודש זו משתדל כל אחד ואחד לעלות
לתורה )ובמקום שמספר הקרואים אינו מספיק,
עושים כמה מניינים לקריאת התורה( .ביום
רביעי ,לפני השקיעה ,מדליקים נר־נשמה .ביום
חמישי בבוקר ,אחרי התפילה ,כותבים 'פדיון־
נפש' ,מניחים אותו באחד מספריו של הרבי,
ולאחר מכן משגרים אותו כדי לקראותו על הציון
הקדוש )מספר הפקס'.(001-718-7234444 :
נותנים תוספת צדקה למוסדותיו של הרבי,
לומדים פרקים ממאמר החסידות האחרון שמסר,
'ואתה תצווה' ,וכן פרקי משנה שמתחילים
באותיות שמו הקדוש .כמו־כן מקיימים
התוועדות חסידית.

 העצרת המרכזית
ההתוועדות המרכזית לרגל ג' בתמוז תהיה אי"ה
ביום חמישי הקרוב ,ג' בתמוז ,ברחבה שליד בית
אגודת חסידי חב"ד ,770 ,בכפר־חב"ד ,בשעה 7
בערב .במעמד זה יוצג לציבור לראשונה שחזור
חדרו של הרבי ,שנבנה במתכונת המדוייקת כפי
שהוא בניו־יורק .במעמד ישתתפו אלפי חסידי
חב"ד ומוקירי הרבי מכל רחבי הארץ .בין אורחי־
הכבוד :הראשון לציון הרב מרדכי אליהו .מקהלת
חסידי חב"ד והזמר החסידי ר' מנדי ג'ירופי
ינעימו בניגוני חב"ד .פרטים בבתי־חב"ד ובמרכז
צעירי־חב"ד ,טל' .03-9607588

זמני השבוע
כניסת השבת
צאת השבת

ניו־יורק
8:13
9:22

דטרויט
8:55
10:06

מיאמי
7:57
8:54

לוס-אנג'לס
7:50
8:52

המולד :ביום שני 5 ,בבוקר 25 ,דקות ו 3-חלקים
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מעובד על–פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש ,על–ידי צ‘ לבנוני

קביעת גבולות כבסיס לאחדות
ניינה של מצוות חלה ,המנויה
בפרשתנו בתוך מתנות הכהונה,
הוא להפריש חתיכת בצק מהעיסה
ולתיתה לכוהן .עיסת הבצק כולה נשארת
חולין ,ואילו אותה חתיכה נעשית קודש .רק
לכוהנים מותר לאוכלה ,ובטהרה דווקא.

ע

הפרשה זו דורשת הסבר .הלוא התורה נועדה
להשכין שלום בעולם ,דרכיה דרכי נועם וכל
נתיבותיה שלום; מדוע כאן גורמת התורה
פירוד? מדוע מפרידים בין כל הבצק לאותה
חתיכה ,ורק היא בלבד נעשית קודש?!

לא להוסיף
המדרש אומר ,שמצוות חלה ניתנה לנשים,
כדי לתקן את חטא עץ הדעת .חווה קלקלה
את "חלתו של עולם" ,ומצוות חלה מתקנת
את החטא .חטא עץ הדעת נגרם על־ידי
שהוסיפו דבר שהקב"ה לא ציווה :הקב"ה
ציווה לא לאכול מעץ הדעת ,ועל־ידי שהוסיפו
איסור – לא לנגוע בעץ – נגררו לאכילת
הפרי.

מן המעיין

לכאורה ,הוספת איסורים וסייגים היא דבר
חיובי .התורה עצמה מצווה "עשו משמרת
למשמרתי"" ,עשו סייג לתורה" .מובא בספרי
מוסר שמוטב לאדם להפריש עצמו ממאה
שערים של היתר ,כדי שלא ליפול בשער אחד
של איסור .מה היה אפוא החיסרון הגדול
בתוספת איסור הנגיעה בעץ הדעת?

סייגים במקומם
אלא הכול תלוי מיהו המוסיף סייגים והיכן
הוא עושה זאת .אדם שעלול להיכשל בחטא,
והנמצא במקום שבו יכולה לחול הידרדרות
במצבו הרוחני – ראוי לו שיעמיד לעצמו
סייגים ,כדי להישמר מהחטא .אולם אדם
הראשון ,כשהוא נמצא בגן־עדן ,במקום שאין
בו רע כלל – אין לו צורך בגדרים ובסייגים,
ולהפך ,תוספת סייגים עלולה לגרום נזק.
חטא עץ הדעת נבע אפוא משימוש בדבר שלא
במקומו .גדרים וסייגים יש להם מקום ,אולם
רק במסגרת המתאימה ,ואילו כשמשתמשים
בהם שלא במקום הנכון ,הם גורמים נזק.

פירוד נכון
התיקון לזה הוא מצוות הפרשת חלה .מצווה
זו מלמדת ,שכל דבר צריך לעמוד במקומו.
אמנם החלק שהופרש לחלה דומה לחלוטין
לכלל העיסה ,ובכל־זאת הוא קדוש ואילו
העיסה עצמה היא חולין .לכאורה זה פירוד,
אבל הפירוד הזה קובע את הגבולות בין
דברים ,והוא המביא את האחדות האמיתית.
פירוד כשהוא לעצמו הוא המקור לכל
המידות הרעות ,אבל פירוד שעניינו לשמור
את הגבולות שקבע הקב"ה – הוא הבסיס
לאחדות אמיתית ,שבה כל דבר נמצא במקומו.
החלה ניתנת לכוהנים ,ובכך באים לידי
ביטוי הגבולות שקבע הקב"ה בין כוהנים,
לוויים וישראלים .ודווקא על־ידי מצוות חלה
מתקיים הכתוב "להניח ברכה אל ביתך" ,ברכה
בין בגשמיות ובין ברוחניות.
)לקוטי שיחות כרך ב ,עמ' (584

שליחות | מאת הרב אליעזר ברוד

יציאה מד' האמות

סוד הבירורים

"שלח לך אנשים" )במדבר יג,ד( .שליחות פירושה,
ששולחים אדם מד' אמותיו למקום שחוץ ממנו,
חוץ לד' אמותיו הרוחניות ,כדי לעשות שם 'ארץ־
ישראל' .יש לצאת למקום שהוא עדיין רחוק
מיהדות ומתורה ,ולהביא לשם נר מצווה ותורה
אור.

מאז אמר הקב"ה לאברהם אבינו "לך לך מארצך",
ונאמר "וייסע אברם הלוך ונסוע הנגבה" ,החל
סוד הבירורים .על־פי גזֵ רת ההשגחה העליונה
הולך האדם למסעיו ,במקום שהניצוצות
האלוקיים הצריכים 'להתברר' על־ידו מחכים
לגאולתם.
)היום־יום(

)שיחות קודש(

להשתמש בשכל ובדעת

ההשגחה מכוונת

על "שלח לך" מפרש רש"י" :לדעתך" .לכל יהודי
יש השליחות שלו ,לעשות ממקום מסויים
'ארץ־ישראל' .שליחות זו צריכה להיות "לדעתך"
– השליח חייב להשתמש בשכלו ולחפש ולמצוא
את הדרכים הטובות ביותר להצליח בשליחות.

השגחה פרטית היא שהקב"ה מסדר סיבות שיהודי
יגיע למקום מסויים בזמן מסויים ,כדי לעורר
חיות בתורה ,עבודה ואהבת־ישראל.

)הרבי מליובאוויטש(

לחשוב לבד
הרבי הריי"צ מליובאוויטש הטיל פעם אחת על
אחד החסידים שליחות מסויימת .הלה התחיל
לשאול פרטים ופרטי־פרטים איך לקיים את
השליחות .הגיב הרבי ואמר ,שהלה מתנהג כמו בן
יחיד מפונק שאומר "שאוני והטילוני אל הים".

)אגרות קודש(

שלוחי ההשגחה
"מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ" )תהילים
לז,כג( .כל אדם הוא שליח ההשגחה העליונה,
להאיר אור תורה ועבודה דווקא באותו המקום
ובאותה הסביבה שבה הוא נמצא ,על־פי גזֵ רת
ההשגחה העליונה .אך הבחירה היא ביד האדם,
ועליו לבחור בטוב ,ב"דרכו" של הקב"ה וב"חפצו".
)הרבי הריי"צ מליובאוויטש(

אמרת השבוע

ה"אייכה" של הרבי
הרבי מליובאוויטש סיפר בכמה התוועדויות
את הסיפור על רבנו הזקן ,שכאשר ישב בכלא
הרוסי שאלו אחד השרים למשמעות השאלה
"אייכה" ששאל הקב"ה את אדם הראשון .רבנו
הזקן השיב ,שזו שאלה נצחית שהקב"ה שואל
כל אדם" :אייכה?" ,היכן אתה בעולם ,מה
עשית כדי למלא את שליחותך.
באותה התוועדות נכח יהודי בעל השפעה
ציבורית ,שכתב בעקבות זאת מכתב לרבי
ובו שאל אם גם הרבי שואל את עצמו את
השאלה "אייכה" .הרבי השיב לו במכתב
ארוך ,באנגלית ,ובו הסביר כיצד אדם שיש
לו השפעה ציבורית צריך לשאול את עצמו
"אייכה".
ובנוגע לשאלה השיב" :ה'אייכה' שלי גורם לי
להרהר באיזו מידה דבריי הביאו תועלת – לא
בהיבט של זיכרונות נעימים ,אלא בהיבט של
'המעשה הוא העיקר'".

מעשה שהיה |

גלגולם
של נרות
לפני כשלושים שנה יצא הרבי
מליובאוויטש בקריאה ל"נשי ובנות
ישראל" לקיים את מצוות הדלקת נרות
שבת וחג .הקריאה עוררה הד ציבורי
רב ,והמוני נשים ובנות נענו לה .באותם
ימים נולדה בארץ הססמה "כל אישה
ובת מדליקה נרות שבת" .גם בארצות
אחרות נפוצה קריאת הרבי .בזכותה
מאיר אור השבת מאות־אלפי בתים
יהודיים בעולם.
בארה"ב הוקם אגף מיוחד בארגון
נשי חב"ד כדי להפיץ את הקריאה.
מכיוון שהחוק בארה"ב מתיר לפרסם
בתקשורת פרסומים מסחריים בלבד,
נקראו הנשים והבנות לשלוח דולר אחד
לכתובת מסויימת ,ובתמורה יישלח
אליהן זוג פמוטות נאה.
לא־פעם מעטפה ובה דולר הגיעה
ישירות אל הרבי .נשים וילדות,
ששוכנעו להדליק נרות ,שיגרו את
פניותיהן אל "הרבי מליובאוויטש".
כל פנייה כזו הועברה מיד אל הגב'
אסתר שטרנברג ,שעסקה בעניין .הרבי
לא הסתפק בהעברת הפנייה ,אלא אף
עקב אחר הטיפול בה .על שניים מן
המקרים הרבים מספרת הגב' שטרנברג:
יום אחד טלפן אליי מזכירו של הרבי,
הרב בנימין קליין ,ומסר לי את תוכנו
של מכתב שהגיע אל הרבי .אישה
מבוגרת ,תושבת ברוקלין ,שלחה דולר
ומצפה לקבל ,כמובטח ,זוג פמוטות.
יצאתי מיד לביתה .הקשתי על הדלת,
אך לא באה כל תגובה .הגברתי את
נקישותיי ,עד שבקצה המסדרון נפתחה
דלת" .האישה מבוגרת ושמיעתה
לקויה" ,הסבירה לי השכנה והוסיפה
כי כנראה אינה שומעת את הנקישות.
הגברתי עוד את עוצמת הנקישות
וצלצלתי בפעמון ,עד שהדלת נפתחה.
בגפה.
לפניי עמדה קשישה שהתגוררה ּ
כשהצגתי את עצמי ,התרגשה מאוד
מעצם בואי .כשהושטתי לה את זוג
הפמוטות ,לא היה מאושר ממנה .לא
התאפקתי ושאלתיה ,אם היא שמחה
כל־כך להדליק נרות שבת ,מדוע לא
עשתה זאת קודם־לכן?!
הקשישה אחזה בידי והובילה אותי
אל המטבח ,שם הצביעה על מנורה
רב-מפוטית ישנה ומאובקת ,שעמדה
על המדף הגבוה ביותר" .כאשר ילדיי
העבירו אותי לכאן ,הניחו את המנורה
שם למעלה ,ומאז איני מגיעה אליה,"...
אמרה ומחתה דמעה .הורדתי בעבורה
את המנורה ,וכך חזר אור השבת להאיר
לא רק את ביתה של הקשישה הבודדה
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אלא גם את חייה.
מקרה נוסף אירע ביום שישי אחר־
הצהריים ,כחצי שנה לפני כניסת
השבת .שוב טלפון מהמזכיר ,המדווח לי
על מכתב שהגיע לפני שעה קלה ,לידי
הרבי ,מתושב באווי שבמרילנד .האיש
שלח דולר ומבקש לשלוח פמוט לבתו
הנערה" .הרבי מבקש לדאוג שהנערה
תוכל להדליק נר שבת עוד היום!",

יום ההילולא |

הוסיף המזכיר.
איך מגיעים עכשיו מניו־יורק למרילנד?
טלפנתי לשליח חב"ד במרילנד,
אך התברר כי הוא מתגורר הרחק
מכתובתה של הנערה ואין ביכולתו
להגיע אליה ולמסור לה פמוט לפני
השבת .אני אובדת עצות .השבת בפתח.
מה עושים?
החלטתי להתקשר לבית הנערה.

מאת מנחם ברוד

"כאן הוא נמצא"
חרי הסתלקות כ"ק אדמו"ר הריי"צ ,הדגיש חתנו וממלא מקומו ,הרבי
מליובאוויטש ,את חשיבותה של ההשתטחות על ציונו .הוא עצמו המחיש
שהרבה לפקוד את האוהל הקדוש ,והיה מביא לשם את כל
זאת ,בכך ִ
ה'פדיונות' והבקשות שהופנו אליו .המענה "אזכיר על הציון" היה מופיע כמעט
בכל תשובה של הרבי על בקשת ברכה.
כמה חודשים אחרי ההסתלקות ,כשהשיב לחסיד שהתאונן על שעכשיו כבר
אי־אפשר לשאול את כ"ק אדמו"ר הריי"צ ,כתב לו )איגרות־קודש כרך ג ,עמ' רסו(:
"אם יעמוד חזק בהתקשרותו אליו ,מבלי ישים לב לפיתויי היצר ,וישלח השאלה
על ציון כ"ק מורי־וחמי אדמו"ר – ימצא הרבי דרך כיצד להשיבו".

א

מדוע הולכים ל'ציון'
באחת מאיגרותיו )שם עמ' תנח( משיב הרבי על סדרת שאלות בעניין
ההשתטחות על הציון .בראש ובראשונה מגיב הרבי על טענת הכותב "שאין לו
הבנה בזה" .משיב הרבי" :גם כשאוכל ושותה וישן ,בטח אינו מתבונן מקודם איך
זה פועל על הגוף והנשמה שלו ,ועושה כל זה גם אם אינו מבין באיזה אופן נעשית
הפעולה .וגם בעניין זה כן הוא".
לאחר מכן משיב הרבי על הטענה "שנראה כמדברים למתים חס־ושלום
ומכוונים מחשבה לזולת חס־ושלום" .הרבי מבאר" :בוודאי מבין בעצמו שאין
הדבר כן ,כיוון שמוסכם שכלב בן־יפונה וכמה תנאים ואמוראים וצדיקים בכל
הדורות עשו כן.
"ובקצרה לבאר קושייתו – הנה גם כשהיו באים להרבי לבקש ברכה ,לא היו
באים אליו מפני מעלת הגוף שלו ,אלא מפני מעלת נשמתו .כל עניין המיתה אינו
שייך כי־אם בגוף ,כי הנשמה היא נצחית ,ובפרט נשמת צדיק שאינה שייכת כלל
וכלל לגיהינום ,כף הקלע וכו' ,הרי עניין המיתה בה היינו הסתלקות ,פירושה עלייה
למדרגה נעלית יותר ואינו קרוי חס־ושלום מת .וכמו שכתוב בזוהר )ח"ג דף עא(.
"ומה שכותב שמכוון מחשבתו לזולתו ,הנה ,בקצרה ,אין הדבר כן ,כי א(
הבקשה היא שהצדיק ברוב צדקתו ימליץ טוב על המבקש לפני מלך מלכי המלכים
הקב"ה .ב( כוונה שנייה בזה ,אשר כל חסיד ומקושר הנה נשמתו היא פרט מנשמת
הצדיק ,שהיא כלל גדול ,ונמשלה לראש ביחס לנשמות הפרטיות שלה ,כמבואר
בתניא פרק ב .וכמו שכל איבר ואיבר ,אף שהוא מקבל חיותו מהנשמה ,הנה תחילה
הנשמה מתלבשת בראש ובמוח ,ומהראש והמוח מתחלקת אחר־כך החיוּת לכל
איבר ואיבר לפי עניינו ,כך הוא גם־כן בחסיד ורבי ,אשר הראש ,כיוון שהוא בריא
וחזק ,יש בו כל החיות השונות של כל איבר ואיבר ,וכדי שיהיה גם־כן האיבר בריא,
צריך שתהיה ההתקשרות שלו עם הראש שלמה.
"וזהו בכללות עניין ההתקשרות של חסיד לרבי ,אשר על־ידי זה מקבל החסיד
כל המצטרך לו ,הן בגשמיות והן ברוחניות".

"אוהל צדיק הדור"
באחת מאיגרותיו )איגרות־קודש כרך ז ,עמ' שמב( הורה הרבי לשליח בעיר
אחת" :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".
בשיחותיו הסביר הרבי כיצד יש להשתטח על הציון" :עניין ההשתטחות הוא
ההליכה על קברו ,מתוך ידיעה שכאן הוא נמצא .ומציירים את צורת דמות פניו.
ועל־ידי זה ניתוסף כוח ועוז בהתקשרות ,ובקיום שליחותו ללא שינויים וחשבונות
כלל" )תורת מנחם תש"י ,עמ' .(108

איתרתי את מספר הטלפון של
אימה של הנערה.
ּ
המשפחה .ענתה לי
"כן ,אני אישית איני מתכוונת להדליק
נרות ,אבל אם הבת שלי רוצה לעשות
זאת ,אין לי כל התנגדות" ,אמרה
בנימוס.
הודעתי לה כי בכוונתי לשלוח לבתה
פמוט ,אך לפי שעה אוכל להדריכה
ליצור פמוט עשוי נייר אלומיניום ,כדי
שהבת תוכל להדליק נר־שבת עוד היום.
הרעיון שבה את ליבה של האם ,והיא
הודיעה מיד על נכונותה להצטרף לבתה
בהכנת פמוטות ובהדלקת נרות .היא
גם רשמה מפי ,מילה במילה ,את נוסח
הברכה.
בדקות המעטות שנותרו עד כניסת
השבת ,ובטרם נפרדנו זו מזו בברכת
"שבת שלום" ,שאלתי אותה אם
יש לבתה חברות שאולי ירצו גם־כן
לקבל פמוטות .היא החלה למנות את
שמותיהן של כמה חברות הלומדות עם
בתה בבית־הספר היהודי בעיר .ו"כן,
אני יכולה לחשוב על כמה מועמדות
מבין חברותיי" ...ו"אם אנחנו מדברות,
אז יש גם את זאת ואת זאת"...
ביום ראשון ,כשארזתי את חבילת
הפמוטות שנועדה להישלח לבאווי
במרילנד ,היו בה למעלה משמונים
פמוטות בוהקים ,זוגות ויחידים.
חלף שבוע .ביום שישי אני מקבלת
טלפון נוסף ממזכירו של הרבי" :הרבי
מעוניין לדעת כיצד טופלה בקשת
הנערה מבאווי" .סיפרתי למזכיר ,ומיד
התקשרתי למרילנד .שוב ענתה לי
אם הנערה ,וסיפרה בחדווה כיצד היא
ובתה מילאו בדייקנות את כל ההוראות
והדליקו נרות שבת ביום שישי שעבר.
כמו־כן אישרה את קבלת הפמוטות
שנשלחו בדואר .בהמשך שיחתנו מנתה
עוד ועוד שמות של חברות ומכרות
– שלה ושל בתה – שעלו בראשה
במהלך השבוע.
מיד לאחר אותה שבת יצא לבאווי
משלוח נוסף של פמוטות ,גדול אף
מקודמו.
ביום שישי הבא ,לא חיכיתי לטלפון
ממזכירות הרבי ,אלא מעצמי התקשרתי
ל'חברתי' החדשה במרילנד" .כן",
היא אמרה לי" ,המשלוח הגיע וכל
מקבלות הפמוטות – מאושרות .אגב,
היינו מעוניינות מאוד להכיר אישית
את האישה שהכניסה את אור השבת
לביתנו."...
נעניתי להזמנתה ,וכעבור זמן־מה
נסעתי עם כמה מחברותיי ב'נשי חב"ד'
למפגש מרגש עם האישה וחברותיה
במרילנד .כך החל להתגלגל כדור השלג
היהודי ,שראשיתו בקריאת הרבי
ובמכתב ששלח אליו אבי הנערה...
)על־פי 'דורש טוב לכל עמו'(

"בימינו אלה ירדו כמה וכמה מניעות ועיכובים ,ואדרבה ,כבר רואים בעולם את הניסים והנפלאות ...אם־כן הגיע
הזמן שהדברים יחדרו לתוך טבע העולם ,שהעולם עצמו יסייע לצמיחת הגאולה" )הרבי מליובאוויטש ,ג' בתמוז תנש"א(
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השטר שחיכה שלושים שנה
לו את הדולר" ,מספר הרב קרניאל" .האמת היא
שחשתי קושי להיפרד מהשטר שקיבלתי מהרבי,
אבל התחייבתי ולא נותרה לי ברירה".

הרב בנימין הוא כמו אח שלי ,אומר יוסי
מימון ומניח יד מחבקת על שכמו של הרב
בנימין קרניאל ,מנהל בית־חב"ד בגדרה.
מאחורי חברותם האמיצה ,מסתתר סיפור מיוחד
ומרגש .ההיכרות ביניהם החלה לפני כמה שנים,
כאשר יוסי ) ,(43אז תושב גדרה )וכיום בברזיל(,
החל לבוא לשיעור־תורה שמסר הרב קרניאל .יום
אחד שיתף יוסי את קרניאל בבעיה אישית כאובה
– הוא ורעייתו נשואים כבר שנים רבות ועדיין לא
זכו לפרי־בטן.
הרב קרניאל הרהר בדברים ואז אמר" :לאור
סיפורים ששמעתי ,על בני־זוג חשוכי־ילדים שפנו
אל הרבי מליובאוויטש לבקש את ברכתו ,אני
מציע לך ולרעייתך לנהוג על־פי ההדרכה שנתן
הרבי – ללמוד היטב את ההלכות הקשורות לחיי
הנישואין ולהקפיד על קיומן המלא".

ה

"דולר מהרבי"
דקה לאחר אותה שיחה עם יוסי ,צלצלה אימו
של הרב קרניאל אל בנה" .יש לי בעבורך דולר
מהרבי!" ,אמרה לו" .הייתי בהלם" ,מספר הרב
קרניאל'" .איך יש לך בשבילי דולר מהרבי?!',
צעקתי .ואז אימי החלה לדבר על ביקורה אצל
הרבי ,עם אבי ,לפני כשלושים שנה"...
ומעשה שהיה כך היה :בחודש תמוז תשל"ו נסעו
ר' עמוס ורעייתו הגב' הני קרניאל לחצר הרבי.
לקראת סוף ביקורם נכנסו אל הרבי ל'יחידות'.
שניהם עסקו אז בחינוך והרבי שוחח איתם
באריכות על עיסוקם .הרבי אף הרעיף עליהם
ושאלה' :האם
ּ
האם
ברכות לרוב .לבסוף פנה אל ֵ
כל בנותייך מדליקות נרות־שבת?' .לאחר שענתה
בחיוב ,הושיט לה הרבי חמישה שטרות של דולר
– שטר לכל אחת ואחת מהבנות .כעבור רגע
פתח הרבי את מגירת שולחנו והוציא מתוכה שני
שטרות נוספים" .זה בעבור שני הבנים – שלא
יקנאו ,"...אמר בחיוך.

עסקה רוחנית
הרב קרניאל הביט ביוסי וחש כי דבריו צריכים
חיזוק נוסף" .שמע ,ידידי" ,הוסיף כעבור רגע,
"יש בידי שטרות של דולר שקיבלתי מהרבי בכמה
וכמה הזדמנויות .השטרות הללו יקרים לי מאוד,
אך אם תקבל עליך ללמוד את ההלכות ולקיימן,
אתן לך אחד השטרות הללו".
יוסי השתכנע בחשיבות העניין ,וקיבל עליו
ללמוד ולקיים .כעבור זמן גילה לרב קרניאל
בסוד שהברכה מתחילה להתגשם .עתה נדרש
הרב קרניאל לקיים את חלקו ב'עסקה'" .יום אחד
סיכמתי עם יוסי שבערב יבוא לביתי ואז אמסור
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בת תחילה
"כשאימי סיימה לגולל את פרטי אותה 'יחידות'
מיוחדת ,הוסיפה ואמרה' :עשיתי עכשיו סדר
באחד הארונות ופתאום מצאתי את הדולר

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי עומר

שימוש יחיד ללא טבילה
שאלה :האם מותר להשתמש פעם אחת בכלי שלא
נטבל?
תשובה :כל 'כלי סעודה' של מתכת או זכוכית שנקנה
מגוי ,טעון טבילה במקווה כשר .לדעת רוב הראשונים,
וכן נפסק להלכה ,אסור להשתמש בו אפילו פעם אחת
ללא טבילה )ויש אוסרים גם להשהותו בבית ללא
טבילה ,שמא ייכשלו להשתמש בו( .חיוב הטבילה הוא
על בעליו ,אבל איסור השימוש חל על כל יהודי .להרבה
פוסקים ,חיוב הטבילה )בכלי מתכת( ואיסור השימוש
הם מן התורה ,וכן פסק אדמו"ר הזקן ,בעל התניא.
אולם בדיעבד שימוש בכלי אינו אוסר דבר שנתבשל בו.
כל זה בבית פרטי .יש מקום להקל שלא לטבול כלים
של מסעדות ומלונות ,שלא קנו בעליהם את הכלים
לצורך עצמם ,אלא כדי להשאילם למתארחים .כמו־כן
אפשר להקל במוסדות חינוך ובמוסדות ציבור אחרים.
והרוצה להחמיר )כנהוג במקומות רבים בימינו(

– יטבילם ללא ברכה.
אגב ,בימינו רוב היצרנים הם חברות בע"מ ,שבעלי
מניותיהן הם אנשים רבים ומגווּנים ,בכל קצווי תבל,
ולכן יש סבירות גבוהה שביניהם יש גם יהודים.
כאשר יהודי שותף במפעל – יש הפוטרים את הכלים
המיוצרים בו מטבילה .על־כן בדרך־כלל יש להטביל
כלים ללא ברכה.
כלים חשמליים עלולים להיפגע מהטבילה .אחד
הפתרונות לכך הוא לפרק חלק מהמכשיר ,בדרך
שמוציאה אותו מכלל שימוש ,ולחזור ולהרכיבו על־ידי
יהודי )רצוי שיעשה זאת חשמלאי או טכנאי מוסמך(,
ובכך נפטר הכלי מטבילה .אפשרות נוספת היא לתת את
הכלי במתנה לגוי ,ולקחתו ממנו בהשאלה ,וכלי שאול
פטור מטבילה.
מקורות :תוספתא ע"ז פ"ט ה"ב ,גמ' שם לה,א וירושלמי שם .רמב"ם הל'
מאכלות אסורות פי"ז ה"ג .טושו"ע ונו"כ יו"ד סי' קכ .או"ח שכג ס"ז וברמ"א,
ושו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"ח .ספר 'טבילת כלים' פ"ד הע' ב .קובץ 'בית אהרן
וישראל' ,גיליון צד עמ' קיד ,וש"נ .אנציקלופדיה תלמודית ,ערך 'טבילת כלים',
כרך יח עמ' תקי .מסעדה :דרכי תשובה קכ,ע .ערוה"ש שם ,מה .שו"ת :מנחת
יצחק א,מד .יחוה דעת ד,מד.

Levi Hartman
לוי הרטמן
Office: 718-871-8282 x128
Cell: 646-335-8818
Fax: 718-633-0499

www.levifunding.com
3910 14th Ave. Brooklyn NY 11218
דובר עברית

הרב קרניאל ויוסי מימון עם דולר הברכה .השגחה פרטית פלאה

שהרבי מסר לי בשבילך ועליו כתבתי דולר מהרבי
לבנימין' ...קשה לתאר את ההרגשה שהרגשתי
לנוכח גילוי מופלא כל־כך של השגחה־פרטית.
עתה היה לי קל יותר למסור ליוסי את הדולר"...
לפני חצי שנה בדיוק ,בג' בטבת ,נולדה ליוסי
ולרעייתו בת ,והיא נקראה חיה ,על־שם רעייתו
הצדקת של הרבי מליובאוויטש .כאמור ,יוסי
מתגורר כיום בברזיל ,שם הוא עושה עסקים "וגם
פועל בהפצת יהדות" ,כדבריו .והדולר המופלא
– הוא שוכן קבע בארנקו והולך איתו לכל מקום.

אתם מוזמנים לערב מיוחד לרגל
יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש,
שיתקיים אי"ה
ביום רביעי הקרוב ,ליל ג' בתמוז ) 28ביוני(,
בבית חב"ד מזרח קווינס ניו-יורק
211-05 union turnpike
בשעה  7:00בערב.
בתכנית:
* התוועדות חסידית והרצאה מאלפת
* וידאו מיוחד
* עלייה ל'ציון' הרבי

ברכות וישועות
רבים נושעו מברכותיו הקדושות של הרבי מליובאוויטש.
גם כיום ניתן לעלות ולהשתטח על 'הציוּן' הקדוש של
הרבי ,ולשלוח מכתבים ל'ציוּן' לבקשת ברכה.
ohel chabad lubavitch, 226_20 Francis
Lewis Blvd. Cambria Heights, N.Y 11411
Tel: 1-718-723 4545, Fax: 1-718-723 4444

www.ohelchabad.org

