
 
פעילות יום ההילולא

יום שישי זה, י' בשבט, הוא יום ההילולא של 
הריי"צ  אדמו"ר  מליובאוויטש,  הקודם  הרבי 
)רבי יוסף־יצחק שניאורסון(, שנסתלק בשנת 
צדקה  נותנים  ההילולא  יום  בבוקר  תש"י. 
נפש',  'פדיון  כותבים  ואחריה  למוסדותיו, 
מכניסים אותו לאחד מספריו ומשגרים לציון 
הקדוש )מספר הפקס': 7234444־718־1־00(. 
הפעילות  את  זה  ביום  יגבירו  חב"ד  חסידי 

לזיכוי יהודים במצוות תפילין ונרות שבת.

כשרות בט"ו בשבט
לאילנות,  השנה  ראש  בשבט,  ט"ו  לקראת 
ענפה  פעילות  חב"ד  פעילי  מטה  מקיים 
להחדרת תודעת הכשרות והמצוות התלויות 
בארץ. אלפי פעילים יערכו ביקורי בית ובהם 
ואת  בשבט  ט"ו  של  משמעותו  את  יסבירו 
חשיבותה של הכשרות. המטה הפיק חוברת 
עם  מתכונים  מבחר  המשלבת  מהודרת 
בשפה  נחוצות,  והלכות  הכשרות  עקרונות 
כחלק  נעשית  זו  פעילות  נפש.  לכל  שווה 
המבצעים'  'עשרת  להנחלת  חדשה  מתנופה 
 — ציין  שהרבי  היסודיות  המצוות  עשר   —

להמוני העם.

סמינר איזון
מקיים  יהודית  חוויה  התקשרות  ארגון 
מיום  והנשמה',  הגוף  לאיזון  ארוך  'סופ"ש 
כ"ה  שבת  מוצאי  ועד  בשבט  כ"ג  חמישי 
גני ירושלים. אורח  )12־14.2(, במלון  בשבט 
שליח  סלבטיצקי,  שבתי  הרב  יהיה  השבת 

חב"ד בבלגייה. טל' 9302030־03.
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

החזון הגדול שהיה למציאות
ייתכן שדווקא בארץ המשימה חיונית אף יותר מבחו"ל, כי כאן 
נדמה שאפשר להתקיים כיהודים בלי חיבור לשורשים יהודיים

יודע כ בעולם  הנוסע  יהודי  ל 
שכדאי להצטייד בכתובתו של 
בית חב"ד המקומי. זה המקום 
שבו יוכל להשיג אוכל כשר, מקווה 
טהרה, מניין לתפילה וכל סיוע אחר 
נתפס  זה  בימינו  יהדות.  בענייני 
כדבר מובן מאליו שיש שליח חב"ד 
בקמבודיה ובתאילנד, בהונולולו וב־

מונקו, בבולגריה ובאסטוניה. אבל זו 
קשה  שנים  שלפני  אדירה,  מהפכה 

היה להעלותה על הדעת.

יום שישי, י' בשבט, הוא יום ההילולא 
יוסף־יצחק  )רבי  הריי"צ  הרבי  של 

של  השישי  נשיאה  מליובאוויטש,  שניאורסון( 
חסידות חב"ד )נסתלק בי' בשבט תש"י(. זה גם 
היום שבו עלה על כיסאו חתנו וממלא מקומו, 
חב"ד.  של  השביעי  נשיאה  מליובאוויטש,  הרבי 
ששינתה  זו,  כבירה  מהפכה  של  מחולליה  הם 

ללא הכר את פני העולם היהודי.

מול הקומוניזם
מול  באומץ  שהתייצב  כמי  נודע  הריי"צ  הרבי 
השלטון הקומוניסטי ברוסיה הסובייטית, והטיל 
את חסידיו למערכה הרואית למען שמירת גחלת 
היהדות. פעולות אלה היו כרוכות בסכנת חיים 
לסיביר,  הוגלו  נאסרו,  משליחיו  רבים  ממשית. 
ואף הוצאו להורג. ובכל־זאת המאבק נמשך, כי 
הרבי ידע שזו מלחמת קיום של כל יהדות רוסיה.

דין  גזר  ובין  בינו  היה  כפסע  ואך  נאסר,  הרבי 
מוות, אולם בניסי ה' ניצל ושוחרר, ויום שחרורו 
)י"ב בתמוז( היה ל'חג הגאולה'. לאחר מכן נאלץ 
העולם  מלחמת  פרוץ  ועם  המדינה,  את  לעזוב 
חדשה  חזית  פתח  שם  לארה"ב.  הגיע  השנייה 
המערב.  במדינות  היהודי  הקיום  על  מאבק   —
בעשר השנים שבהן חי ופעל בארה"ב הניח את 
לשגר  כשהתחיל  השליחות,  למפעל  היסודות 
חיים  שם  לפתח  כדי  ארה"ב,  לערי  חסידיו  את 

יהודיים.

את הזרעים שטמן הפריח חתנו וממלא מקומו. 
הוא  כי  השנים  כל  אומר  היה  הרבה  בענוותו 
חותנו,  של  פעולותיו  את  ממשיך  הכול  בסך 
אבל למעשה בנה מעצמה אדירה. אלפי נקודות 

ברחבי העולם הוארו באור יהודי. מיליוני יהודים 
בעזרתם  ולהבטיח  חב"ד  שליחי  את  לפגוש  זכו 

את עצם הישארותם יהודים.

ובהתבוללות  בטמיעה  ראה  מליובאוויטש  הרבי 
את הסכנה החריפה ביותר המאיימת על הקיום 
ולא  יהודי  חינוך  יקבלו  לא  יהודים  היהודי. אם 
היהודי,  העם  של  החיים  למקור  קשורים  יהיו 
הלוא היא תורת ישראל — לא יוכלו לעמוד מול 

גלי ההתבוללות.

להצטרף למשימה

לפני  אמר  שהרבי  דברים  היום  קוראים  אנחנו 
הזמן  של  הפרספקטיבה  ודווקא  שנים,  עשרות 
מבליטה את עוצמת חזונו. מי היה מאמין בימים 
ולשגשג במקומות  ההם שהיהדות תוכל לפרוח 
הנידחים ביותר, ושיהודים שומרי תורה ומצוות 
כשהם  ובגאווה,  בכבוד  כיהודים  לחיות  יוכלו 
הלא־יהודית.  מסביבתם  ולסיוע  להערכה  זוכים 

הרבי האמין והאמונה קמה והייתה למציאות.

לא־קלים.  אתגרים  לפני  ניצבים  אנו  בארץ  גם 
מבחינה מסויימת ייתכן שדווקא בארץ המשימה 
חיונית אף יותר מבחו"ל, כי כאן נדמה שאפשר 
להתקיים כיהודים בלי חיבור לשורשים יהודיים.

להצטרף  יהודי  לכל  קריאה  מפנה  בשבט  י' 
לחזונו הגדול של הרבי: לקשור את כל הנשמות 
שבשמים.  לאביהן  ישראל  עם  של  האובדות 
לעורר את הניצוץ החבוי בלב כל יהודי, ולחתור 
לגאולה האמיתית והשלמה על־ידי משיח־צדקנו.

זמני השבוע

יוצא לאור על�ידי
צעירי־אגודת־חב"ד — המרכז
עורך: מנחם ברוד

יו"ר: הרב יוסף�יצחק אהרונוב 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
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בפרשתנו מסופר על מלחמת עמלק בישראל: 
ִּבְרִפיִדם".  ִיְׂשָרֵאל  ִעם  ַוִּיָּלֶחם  ֲעָמֵלק  "ַוָּיֹבא 
שעמלק  למדים  אנו  דברים,  בספר  בהמשך, 
כלשון  ישראל,  שבבני  החוטאים  את  תקף 

הפסוק: "ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ַהֶנֱּחָשִׁלים ַאֲחֶריָך".

חלילה  התעלם  לא  הוא  משה?  הגיב  כיצד 
מהנעֶשה בשולי המחנה ולא זנח את האנשים 
הנחותים, אלא הורה ליהושע: "בחר לנו אנשים, 
בצום  פתח  עצמו  והוא  בעמלק".  הלחם  וצא 
לניצחון.  עד  מעלה  ידיו  את  ונשא  ובתפילה, 
את כל הפעולות האלה עשה משה כדי להציל 
את ה"נחשלים אחריך", שגם החוטאים יינצלו.

רב אמיתי

משה נקרא בעם ישראל לדורותיו — משה רבנו. 
היינו שהוא הרב של כולנו ואנחנו תלמידיו. רב 
אמיתי אינו מסתפק בהיותו מלמד את תלמידו 
הרוחנית  דרכו  את  מורה  גם  אלא  תורה, 
הרב  על  באורחותיו.  ללכת  אותו  ומדריך 
להקפיד שתלמידיו יהיו הגונים, כפסק ההלכה 
"אין מלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון". עליו 
כהלכה,  שלא  יפורשו  לא  שדבריו  לוודא  גם 

כפי שהמשנה במסכת אבות מזהירה: "חכמים, 
מים  למקום  ִתְגלו  שמא...  בדבריכם,  היזהרו 

הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם".

זאת ועוד, הרב נדרש לחנך את תלמידו לאמץ 
את צורת החשיבה שלו. לא זו בלבד שהתלמיד 
כל  אלא  רבו,  תורת  את  ולשנן  לזכור  צריך 
מהלך המחשבה שלו אמור להיות באותו כיוון 
לתלמיד  גורם  אמיתי  רב  שכן  רבו,  שחושב 

לחשוב כמותו. 

רב לדורות

במסכת  המשנה  בדברי  מצויה  לכך  הוכחה 
אבינו  אברהם  של  תלמידיו  בין  "מה  אבות: 
לכאורה,  הרשע".  בלעם  של  לתלמידיו 
ואינה  התלמידים  על  מדברת  המשנה  מדוע 
אלא  עצמם?  לבלעם  אברהם  בין  משווה 
כאשר  רבותיהם.  את  מייצגים  שהתלמידים 
מביטים בתלמידים, אפשר ללמוד מהם מי היו 

רבותיהם.

רבנו  משה  של  התנהגותו  שדרך  מובן  מזה 
שכן  להתנהג,  עלינו  כיצד  כולנו  את  מלמדת 

איננו  וכולנו תלמידיו. משה  'רבנו'  הוא  משה 
רבם של בני דור המדבר בלבד, אלא של כל בני 

העם היהודי, עד סוף כל הדורות.

בכוח הניצוץ

עם  להתעסק  רצונו  שאין  לטעון  יהודי  יכול 
"הנחשלים אחריך". איזו שייכות יש לו איתם?! 
הלוא הוא שרוי בתוך ארבע אמות של תורה 
לו להפסיק מעיסוקיו הטובים  ולמה  ותפילה, 
מחוץ  שמצויים  אלה  ה'נחשלים',  עם  ולפעול 
מעבודתו  לבלבלו  שעלול  דבר  הכבוד,  לענני 

הקדושה?!

על כך יש לומר לו, שהוא תלמידו של משה, 
כרבו  לנהוג  התלמיד  ועל  רבו,  הוא  ומשה 
יטען  ואם  רבו.  של  מחשבתו  כצורת  ולחשוב 
של  במדרגתו  לעמוד  ביכולתו  שאין  הטוען 
ניצוץ  קיים  יהודי  לו שבכל  יש להשיב  משה, 
מנשמת משה, והוא נותן לו את הכוחות לכך. 
על כן יש לפעול גם עם ה'נחשלים' ולהחזיר כל 

יהודי אל אבינו שבשמים.

)שיחות קודש תשל"ו, כרך א, עמ' 581(

לא לוותר על ה'נחשלים'

אמת ומסירות נפש
על הפסוק "ונקדשתי בתוך בני ישראל" )ויקרא 
וקדש שמי".  "מסור עצמך  כב,לב( אומר רש"י: 
אפילו תנועה אחת של אדם אינה יכולה להיות 

אמיתית בלי מסירות נפש.

)רבי אהרון השני מקרלין( 

אין מציאות
כלל.  מציאות  לאדם  אין  השם  קידוש  במקום 
אפילו חלקו לעולם הבא אינו נחשב מציאות כלל 
במקום שנדרש קידוש השם. לכן מצוות קידוש 
בו על  יחשב את השכר שיזכה  השם היא שלא 
מסירות נפשו, אלא יקיים בעצמו מסירות נפש 

מתוך אהבה בלבד. 
)רבי אברהם מסוכוצ'וב( 

לקדש את השם
על־מנת  אלא  ניתנה  לא  השם  קידוש  מצוות 
מט,ג(  )ישעיה  שנאמר  הגדול,  שמו  את  לקדש 

"ויאמר עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר".

)פרקי דרבי אליעזר( 

שיכור מאהבת ישראל
העולם אומר שבעיני השותה לשוכרה כל טיפה 
יקרה. אני שיכור אמיתי מאהבת ישראל והרבצת 
אהבת  של  טיפה  כל  ביותר  לי  יקרה  התורה. 

ישראל ולימוד התורה.

)הרבי הריי"צ מליובאוויטש( 

לאן חייל הולך
הרבי הריי"צ אמר פעם אחת לרב מסויים: אם 
ולא  לארצות־הברית  נסעתי  מדוע  אותך  ישאלו 
לארץ ישראל, תאמר שחייל אינו הולך לאן שהוא 

רוצה, אלא לאן ששולחים אותו.

יתייצב לימינו
אדמו"ר  אמר  הסתלקותו  קודם  אחדים  ימים 
הזקן: נשבע אני בחיי נפשי, שבכל מקום שיהודי 
יפעל מתוך מסירות נפש, אהיה עמו ואעזור לו.

מסירת הרצון
מיתה  שהיא  העולם,  כדעת  אינה  נפש  מסירות 
על קידוש השם בלבד. היא כוללת גם את מסירת 
הרצון. שכן 'נפש' משמעותה גם רצון, כמו "אין 
נפשי אל העם הזה". מסירת הרצון היא שיגביר 
אדם את רצונו ותשוקתו לדבקה בו יתברך, ועל־
ידי כך לא יחפוץ בשום דבר אחר מענייני העולם.

)אור התורה(

אדם אחר
כשבאה לאדם הזדמנות למסירות נפש, ומאיזה 
סיבה מהשם יתברך ניצל מזה, ברור הדבר בלי 
שום ספק וספק סֵפקא שנשתנתה נפשו הבהמית, 
הטבעית, ונתהפכה מן הקצה אל הקצה. האדם 
אצלו  התגלתה  שהרי  ממש,  אחר  לאדם  הופך 
עצם הנשמה, וזה בוודאי פועל על נפשו הבהמית 

לשנותה ולהפכה לגמרי.
)קונטרס העבודה(

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

מסירות נפש | מאת הרב אליעזר ברוד

כבוד הזולת

יוסף־ )רבי  הריי"צ  שהרבי  לאחר 
לארה"ב  בא  מליובאוויטש  יצחק( 
גם  בביתו  החג  לסעודות  הוזמנו 
יהודים שאינם בקיאים בהוויי החיים 

החסידי.

נוצרה  הפסח  חג  מסעודות  באחת 
פתאום מהומה סביב השולחן. הרבי 
שיהודי  לו  והשיבו  אירע,  מה  שאל 
לזהירות  מּודע  היה  שלא  אורח, 
הגדולה הנהוגה אצל חסידים מ'מצה 
שרויה', טבל את המצה בתוך המרק.

שהמצה  "מוטב  ואמר:  הרבי  נענה 
תאדים בתוך ה'בורשט' ]=מרק סלק[ 

משפניו של יהודי יאדימו מבושה".

אמרת השבוע מן המעיין

שצריכים  ניצוצות  נקבעו  אדם  "לכל 

מחכה  שאסיר  כשם  על־ידו.  להתברר 

זה  לאדם  הניצוצות  מחכים  לגאולתו, 

שיבוא ויבררם" )הרבי הריי"צ מליובאוויטש(

פתגם חסידי



הישיבה 
ניצלה

ודעת'  'תורה  ישיבת  תלמידי 
יום  לציון  התקבצו  שבארצות־הברית 
התלמידים  ממייסדיה.  לאחד  השנה 
הישיבה,  ראשי  לדברי  והאזינו  ישבו 
שמואל  רבי  הדוכן  אל  עלה  ואז 
הישיבה,  מראשי  אחד  קושלביץ, 
ודבריו הכו את כל הנוכחים בהפתעה.

באותו  שהשתתפו  התלמידים  אחד 
פלוטקין  מאיר  הרב  היה  מעמד 

ממונטריאול שבקנדה, והוא מספר:

דברי  בציטוט  פתח  קושלביץ  הרב 
מתקיימין  תורה  דברי  "אין  הגמרא: 
אלא במי שממית עצמו עליה". הוא 
אינה  "התורה  בהתרגשות:  הכריז 
יכולה להתקיים אם אין הלומד מוכן 
למות בעבורה. על האדם להיות מוכן 
להשאיר  בלי  לו,  אשר  כל  להפקיר 

אצלו דבר, בעבור התורה הקדושה".

והמשיך:  קצרה  אתנחתה  עשה  ואז 
כאן,  שאירע  סיפור  לכם  "אספר 

בבניין הזה.

העולם  מלחמת  בימי  היה  "הדבר 
השנייה. המלחמה הנחיתה מכה קשה 
על הכלכלה העולמית, ועולם התורה, 
אחד  היה  תרומות,  על  שהתקיים 

הנפגעים הראשונים.

"ישיבת 'תורה ודעת' נקלעה למשבר 
קיומי. המנהלים לוו סכום כסף גדול 
הבנק  להשיבו.  הצליחו  ולא  מהבנק, 
החל לדרוש את הכסף, והזהיר שאם 
כל  את  יעקל  הכסף  את  יקבל  לא 

המבנים השייכים לישיבה.

ללב  לפנות  ניסו  הישיבה  "ראשי 
הציבור ולעורר את רחמיו על הישיבה 
פרסמו  הם  סגירה.  בסכנת  העומדת 
היהודיים.  בעיתונים  הצלה  קריאות 
אולם ההיענות הייתה דלה והמנהלים 

עמדו לפני שוקת שבורה. 

"הבנק כבר פנה אל בית המשפט כדי 
שזה יוציא צו עיקול. מנהל הכספים 
שגיוס  אף  כבד.  בדיכאון  שקע 
אחריותו,  בתחום  היה  לא  הכספים 
הישיבה  שסגירת  אשמה  חש  הוא 

עתידה להתרחש במשמרת שלו. 

במשרדו.  הטלפון  צלצל  אחד  "יום 
כנציגו  הזדהה  לקו  מעבר  הדובר 
יוסף־יצחק  )רבי  הריי"צ  הרבי  של 
מליובאוויטש  האדמו"ר  שניאורסון(, 
כסף  כמה  לדעת  מבקש  'הרבי  אז. 
אמר  הכספים',  גיוס  במסע  נכנס 

המטלפן.

"מנהל הכספים חש כי לא משם תבוא 
חווה  עצמו  הרבי  הלוא  הישועה. 
של  השיקום  במאמצי  דומים  קשיים 

הוא  בארצות־הברית.  חב"ד  חסידות 
'תורה  האחרון שיוכל לסייע לישיבת 

ודעת', חשב בליבו.

כמה  עוד  חלפו  נסתיימה.  "השיחה 
ישיבת  תעוקל  קצר  זמן  בעוד  ימים. 
מלהתקיים.  ותחדל  ודעת'  'תורה 
דלת  על  נקישות  נשמעו  פתאום 
חב"ד  חסיד  ניצב  בפתח  המשרד. 
מהרבי  'זה  סגורה.  מעטפה  ובידו 

'הרבי  האורח.  ציין  מליובאוויטש', 
את  לך  אמסור  שבטרם  ביקש 

המעטפה אומר כמה דברים'.

שבזמן  אמר  'הרבי  המשיך:  "והאיש 
היה  הקומוניסטית  ברוסיה  היותו 
עליו להילחם מלחמה עקשנית כנגד 
המדינה החזקה בעולם כדי שהתורה 
לא תכבה בה. ההמונים רעדו לשמעו 
של הרודן סטאלין, אך הרבי עזר לכל 

מי שביקש עזרה לחיזוק התורה. הוא 
לחסידות  משתייך  הוא  אם  שאל  לא 
למקווה,  שנזקק  מי  לא.  או  חב"ד 
הדבר   — ולמלמד  למוהל  לשוחט, 
שייך  הוא  אם  היה  ששאל  האחרון 

לחב"ד. 

שביכולתו  כל  שעשה  הוסיף,  "'הרבי 
יכבה. פעילות  כדי שאור התורה לא 
נפש.  במסירות  כרוכה  הייתה  זו 
"כדי  אמר,  תלמידיי",  את  "שלחתי 
ומוהלים,  מלמדים  שוחטים,  שיהיו 
שלחתי  להורג.  והוצאו  נתפסו  והם 
ואני  נורו.  לעיתים  הם  וגם  אחרים, 
זאת!  לכל  האחראי  המשלח,  הייתי 
ששלהבת  כדי  המשכתי,  ובכל־זאת 

התורה לא תכבה"'.

"החסיד הוסיף למסור את דברי הרבי: 
אותי  הביאה  ההשגחה  כשיד  'כעת, 
דת,  חופש  יש  שבה  לארצות־הברית, 
אני רואה לפניי ישיבה, שבה לומדים 
לא  ממוקמת  והיא  תלמידים,  מאות 
בעיירה נידחת אלא בברוקלין שבניו־
והישיבה  חרדית,  קהילה  בלב  יורק, 
מה,  ומפני  להיסגר!  עומדת  הזאת 
זו  אין  הלוא   — הממשלה  בגלל  לא 
מפני  אלא   — הסטאליניסטית  רוסיה 
שליהודים לא אכפת שהתורה תכבה!

עבודתי  כל  את  בסכנה  "'העמדתי 
בואי לארה"ב',  שעשיתי עד כה מאז 
'ואני מוסר לכם  ביקש הרבי למסור, 
הסכום.  כל  על  המחאה  בהלוואה 
הכסף אינו שלי; לוויתי אותו. קחו את 
הכסף, שלמו את חובכם, ואל תסגרו 
היא:  היחידה  בקשתי  הישיבה.  את 
אנא, השיבו לי אותו בהקדם האפשרי, 

שכן כל עמלי נתון בסכנה'".

הקהל כולו ישב בפיות פעורים, והרב 
קושלביץ זעק ופניו האדימו: 

במי  אלא  מתקיימת  התורה  "אין 
הייתי  אני  עליה!  עצמו  שממית 
כשהרבי  הזה.  בסיפור  מעורב 
אל  הספינה  מן  ירד  מליובאוויטש 
הייתי  ת"ש(  )בשנת  ארה"ב  חופי 
למחצה,  משותק  אותו.  ראיתי  שם. 
הוא  הלוא  כראוי.  מתפקד  לא  גופו 
איבד את  בידי סטאלין;  למוות  נידון 
יום אחד  ולא ראה  ישיבתו שבפולין, 
של מנוחה מאז בואו לכאן. האם עוד 
מישהו היה נכון להעמיד בסכנה את 
כל אשר לו בלי להרוויח מכך דבר? זו 
הייתה סכנה אמיתית, לא מעשייה של 
'מלווה מלכה'! הוא סיכן את כל אשר 

לו, והציל את ישיבת 'תורה ודעת'!".

הרב קושלביץ הנמיך את קולו ואמר: 
שהחוב  מובן  סבורים?  אתם  "ומה 
'תורה  ישיבת  אנשי  במהירות.  שולם 
ודעת' התחילו לעבוד במרץ, ובמהרה 
הייתה  זו  כספו.  את  לרבי  השיבו 

מסירות נפש אמיתית!".

חיים'  'תורת  הווידאו  למגזין  )עדות 
)JEM של

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

השביעין חביבין
 — הבריאה  מייצג את המעגל השלם של  הוא  רב־משמעות.  המספר שבע 
השביעי חותם את השישה שלפניו. אפשר לראות זאת בתהליך הבריאה — 
העולם נברא בשישה ימים, והיום השביעי, השבת, שהיא קודש לה', סוגר את 
המעגל. גם במבנה החומר רואים זאת: החומר עצמו מורכב משישה צדדים 
— מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה, והשביעי מייצג את הכוח האלוקי 

שמתלבש בתוך ששת הצדדים של החומר.

המדרש )ויקרא רבה פרשה כט,יא( קובע כלל: "כל השביעין חביבין לעולם", 
ובהמשך נמנית שורה ארוכה של דברים שבהם בולטת חביבותו של השביעי: 
השבת, שנת השמיטה, שנת היובל )הסוגרת שבע שמיטות(, הרקיע השביעי, 

משה רבנו )השביעי לאברהם אבינו( ועוד.

עליית השכינה
למספר זה חשיבות מרכזית גם בתיקונו של העולם. על הפסוק )שיר השירים 
ה,א( "באתי לגני אחותי כלה", אומרים חז"ל )במדרש רבה על הפסוק(, שזה 
נאמר מפי הקב"ה בעת מתן תורה, כשירדה השכינה למטה. וחז"ל מדייקים: 
שכן  בעבר.  בו  היה  שכבר  למקום  כלומר,  לגני",  אלא  כאן,  כתיב  אין  "לגן 
החטאים  בגלל  ורק  הבריאה,  בראשית  הזה  בעולם  הייתה  כבר  השכינה 

הסתלקה ועלתה למעלה, עד ששבה וירדה במעמד הר סיני.

הראשון  אדם  "חטא  השכינה:  את  שסילקו  דורות  שבעה  מפרט  המדרש 
השני;  לרקיע  נסתלקה   — קין  חטא  הראשון;  לרקיע  השכינה  נסתלקה   —
חטא אנוש — נסתלקה לרקיע השלישי; חטא דור המבול — נסתלקה לרקיע 
הרביעי; חטא דור המגדל — נסתלקה לרקיע החמישי; חטאו אנשי סדום — 
לרקיע  נסתלקה   — בימי אברהם  לרקיע השישי; חטאו המצריים  נסתלקה 

השביעי".

דורות  שבעה  שנמשך  הדרגתי  ובתהליך  צדיקים  שבעה  עמדו  אחר־כך 
החזירו את השכינה למטה. אברהם הורידּה מהרקיע השביעי לשישי, יצחק 
— לחמישי, יעקב — לרביעי, לוי — לשלישי, קהת — לשני, עמרם — לרקיע 
הראשון, ומשה רבנו הורידּה לארץ. במעמד הר סיני נאמר: "וירד ה' על הר 
סיני", והשכינה חזרה וירדה לעולם הזה. אנו רואים אפוא שתיקון הבריאה 
בדור השביעי, שהוא המסיים את  דווקא  והחזרת השכינה למטה קשורים 

העבודה של הדורות שלפניו.

הדור השביעי
במאמר החסידות הראשון שהשמיע הרבי מליובאוויטש, בי' בשבט תשי"א, 
הוא הקביל בין שבעת הדורות, מאברהם אבינו ועד משה רבנו, שהורידו את 
השכינה למטה, לבין שבעת הדורות של חסידות חב"ד, שמטרתם להכין את 

העולם לקראת ביאת משיח־צדקנו.

הרבי דייק בלשון חז"ל "כל השביעין חביבין" ולא "כל החביבין שביעין", ומזה 
"חביבותו  שביעי:  היותו  בעצם  היא  השביעי  של  חביבותו  שעיקר  משמע 
אינה מצד עניין התלוי בבחירתו, רצונו ועבודתו, כי־אם בזה שהוא שביעי, 
שזה בא מצד התולדה". אין הדור השביעי יכול להידמות כלל לדור הראשון, 

אולם מעלתו היא שבכוחו לסיים את עבודתו של הראשון.

זה דורנו, הדור השביעי, שצריך לסיים את עבודת הדורות הקודמים ולהביא 
את הגאולה בפועל ממש. ובלשונו של הרבי: "זה תובעים מכל אחד ואחד 
מאיתנו, דור השביעי, דכל השביעין חביבין. דעם היות שזה שאנחנו בדור 
השביעי הוא לא על־פי בחירתנו ולא על־ידי עבודתנו, ובכמה עניינים אפשר 
אנחנו  שנמצאים  חביבין,  השביעין  כל  הנה  מכל־מקום  רצוננו,  כפי  שלא 
בעקבתא דמשיחא, בסיומא דעקבתא, והעבודה — לגמור המשכת השכינה, 

ולא רק שכינה כי־אם עיקר שכינה, ובתחתונים דווקא".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

החסידות טיפחה את ערכם של סיפורים חסידיים. 
וכיום  לאוזן,  מפה  הסיפורים  התגלגלו  בעבר 
העיתונות,  באמצעות  חסידיים  סיפורים  מתגלים 
אחד  הראשון.  ממקורם  הסיפורים  את  שמביאה 
הסיפור  לעולם  גדולה  תרומה  שתרם  העיתונים 
שפרסם  חב"ד',  'כפר  השבועון  הוא  החסידי 

במרוצת השנים אלפי סיפורים מקוריים.

של  הראשי  עורכו   ,)61( הלפרין  אהרן־דב  הרב 
שליט"א  מוויז'ניץ  האדמו"ר  כי  מספר  השבועון, 
סיפור  השלישית  בסעודה  אחת  פעם  סיפר 
והתבטא:  מליובאוויטש,  הרבי  על  מדהים  מופת 
הבעש"ט,  על  בעבר  סופרו  כאלה  "סיפורים 
הרבי  אצל  עינינו  מול  התחוללו  הם  בדורנו  אך 

מליובאוויטש". 

מעשה ברבי
היה  בעיתון  שייסדנו  הראשונים  המדורים  "אחד 
'בדידי הווא עובדא', סיפור מופת מהרבי שמסופר 
"בדרך  הלפרין.  הרב  אומר  הסיפור",  בעל  מפי 
ולפעמים,  אומרם,  בשם  הסיפורים  פורסמו  כלל 
בשמם,  להיחשף  סירבו  הסיפור  בעלי  כאשר 
נשארו השמות שמורים במערכת. אבל השתדלנו 

שהסיפורים עצמם יהיו מדוייקים".

ספרים  ארבעה  הלפרין  פרסם  האחרונה  בשנה 
'מעשה  האלה:  שבסיפורים  המובחרים  ובהם 
ברבי' על ההגדה של פסח, 'פרשיות עם הרבי' על 
חומשי בראשית ושמות, וספר לילדים. עתה הוא 

חומשי  על  הספרים  לדפוס של  הכנתם  על  עמל 
ויקרא, במדבר ודברים. 

עברו בשלום
אחד הסיפורים המובאים בספרים האלה התרחש 
בחודש כסלו תש"ז, כשלוש שנים קודם הסתלקותו 

של הרבי הקודם, הריי"צ מליובאוויטש:

עברה  חב"דיות  משפחות  של  גדולה  קבוצה 
פולניים  דרכונים  באמצעות  הרוסי,  הגבול  את 
מזוייפים, והגיעה לפריז. בל"ג בעומר שהה בפריז 
מקומו,  את  מילא  שלימים  הריי"צ,  של  חתנו 
וסיפר לחסידים: "יום אחד בחודש כסלו האחרון 
ישב חותני ליד השולחן, עיניו היו עצומות ופניו 
להבים. התקרבתי אליו, הטיתי את אוזני ושמעתי 
לאחר  נפלאה.  בדבקות  ישיר'  'אז  אומר  שהוא 
שסיים החל לקרוא את שירת הים עוד פעם, וכך 
כמה וכמה פעמים. לאחר מכן נפלטה מפיו אנחה 
של שביעות רצון והוא אמר בלחש: 'ברוך השם, 
נתקבל  למחרת  בשלום'.  עבר  הכול  השם,  ברוך 
מברק כי עברתם בשלום את גבול רוסיה והגעתם 

לְּפֶׁשמיְשל שבפולין".

שרגי החל ללכת
והנה עוד סיפור: הגב' דורין בדר, רעייתו של הרב 
שרגי,  בנה,  כי  סיפרה  מדרום־אפריקה,  ז"ל  בדר 
גילו  בני  וכאשר  המוטורית,  בהתפתחותו  פיגר 

כבר רצו, הוא אפילו לא זחל. "אף שאיננו באים 
מגזע חסידים, גמלה בליבי ההחלטה לכתוב לרבי. 
בדלת.  נקישה  נשמעה  שבועות  שלושה  כעבור 
את  לפתוח  ניגשתי  בסלון.  בטנו  על  שכב  שרגי 
הדלת. עמד שם הדוור ומסר לידי מכתב מהרבי. 
חותנו  ציון  על  בקשתנו  את  יזכיר  כי  כתב  הרבי 
הריי"צ. בסיום המכתב הוסיף בכתב ידו: 'בברכה 

לבשורות טובות, שיזכה ללכת בדרך ה''.

"באותה שנייה הרמתי את עיניי וצמרמורת חלפה 
על  מרוח  המתוק  חיוכו  מולי.  עמד  שרגי  בגופי. 
פניו. לתדהמתי החל לצעוד לעברי לבדו, בלי כל 
לרווחה  ידיי  את  פרשתי  בבכי,  פרצתי  תמיכה... 
ושרגי נכנס ביניהן בשמחה. גם לשמחתי לא היה 

גבול".

'שירת הים' של הרבי

סיפורים מכלי ראשון. הרב הלפרין

שיעור מזונות
'מזונות'  אכילת  של  שיעור  איזה  על  שאלה: 

מברכים ברכה אחרונה?

כשאדם  הוא  זו  ברכה  המחייב  השיעור  תשובה: 
'כזית' ממיני מזונות, כגון  אכל בתוך ארבע דקות 
נמדד  ה'כזית'  אטריות.  אף  או  ביסקוויטים  עוגה, 
27 סמ"ק,  ישראל שיעורו  ולפי מנהג ארץ  בנפח, 

קרוב לנפח החיצוני של קופסת גפרורים רגילה.

שוקולד,  עוגת  או  דבש  עוגת  למשל  כשאוכלים 
מצטרפים  העוגה  חומרי  שאר  אם  השאלה  עולה 

לשיעור.

המחיה'  'על  לברך  נהוג  ברורה'  ה'משנה  על־פי 
אם אכלו 'כזית' מכל העוגה יחד, ובכלל זה השמן, 
המעורבים  והשוקולד  הדבש  התבלינים,  הסוכר, 
בה, ובתנאי שקמח הדגן יעמוד לפחות על תשיעית 

)1/9( משיעור העוגה כולה. על־פי ה'ילקוט יוסף' 
בתוכה  שיש  כזאת  כמות  אכלו  אם  רק  מברכים 

'כזית' שלם מתוך קמח הדגן בלבד. 

את  זה  לשיעור  מצרפים  אין  הדעות  לשתי  אולם 
בנפרד  העומד  שבעוגה,  המילוי  את  או  הקרם 
)כגון ריבה, אגוזים, תפוחים, או שכבת ג'לי, קרם, 
גבינה או גלידה(. במקרה של ספק אין לברך ברכה 

אחרונה כלל.

לפסיקת  מתאימה  יוסף'  ה'ילקוט  שדעת  נראה 
אחרונים  עוד  )ויש  דומים  במקרים  הזקן  אדמו"ר 
הפוסקים כך(. במקרה של ספק הוא מציע לאכול 
'כזית' מדבר שברכתו ודאי 'על המחיה' ועוד 'כזית' 
מדבר שברכתו ודאי 'בורא נפשות', כדי לברך את 

שתי הברכות ולצאת ידי כל הדעות.

ילקוט  ומשנ"ב,  ס"ט  רח  סי'  או"ח  שו"ע  ראה  מקורות: 
יוסף שם סט"ז, ופסקי תשובות ס"ק יד ובהערות. סידור 
אדה"ז, סדר ברכת הנהנין (נדפס בסוף השו"ע ח"א) פ"ג 

ה"ב ופ"ח ה"ג. שערי הברכה פי"ד סי"ג�ט"ו, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי עומר פינת ההלכה

הספר שמסביר בלשון בהירה את 
חשיבות האמונה בביאת המשיח, 
מהי הגאולה, מה יעשה המשיח, 

כיצד יתגלה, ומה יקרה באחרית הימים
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רוצים לדעת מה יהיה?
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ברכות וישועות
רבים נושעו מברכותיו הקדושות 

של הרבי מליובאוויטש 

גם כיום אפשר לעלות ולהשתטח 

על 'הציּון' הקדוש של הרבי, ולשלוח 

מכתבים ל'ציּון' 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

כרך ראשון בסדרה המכנסת את הסיפורים 
האהובים שפורסמו ב'שיחת השבוע'

63 סיפורים מופלאים על 
צדיקי ישראל מכל החוגים

עריכה חדשה | עיצוב מרהיב | 320 עמודים | כריכה קשה 

 יש מה לספר!

להזמנות: טל' 6041020־718־1
 עמודים | כריכה קשה 


