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להתעלֹות עם הרבי

יום ההילולא הוא יום שמחה לא רק לצדיק עצמו ,אלא לכל בני דורו.
כאשר צדיק הדור מתעלה — מתחוללת עלייה אצל כל בני הדור

ב

שבת זו נציין את היום הגדול והקדוש
ג' בתמוז ,יום ההילולא של כ"ק הרבי
מליובאוויטש .המחשבה על חצי יובל
שחלף מאז אותו יום מר ,בשנת תשנ"ד ,מפל־
חת את הלב .כמה חסרים לנו בעת הזאת דמותו
המאירה ,קולו הצלול ,עצותיו הקולעות וניתוחו
הבהיר את בעיות הדור.
ועם זה ,אנו ניגשים אל היום הזה מתוך תחושה
של התעלות והתחזקות .כי מהותו של היום באה
לידי ביטוי בשמו — יום ההילולא' .הילולא' היא
שמחה גדולה ,שמחת חתונה .כאן עולה מייד
השאלה ,איך אפשר לקרוא ליום כזה 'הילולא'?
על מה השמחה?!

תורת החסידות מסבירה שיום ההילולא הוא יום
של שמחה לא רק לצדיק עצמו ,אלא לכל בני
דורו ,שכן הגוף כולו נגרר אחר הראש ,וכאשר
צדיק הדור מתעלה — מתחוללת עלייה אצל כל
בני הדור .השמחה נובעת אפוא מההבנה שביום
הזה אנחנו מקבלים כוחות ויכולת להתחבר עוד
יותר עם אורו של הרבי.
דברים אלה נכונים לגבי כל צדיק ,גם כאשר
הוא מניח מי שממלא את מקומו ומנהיג את
עדתו .כשמדובר על הרבי ,הרי מעצם העובדה
שלא הניח ממלא מקום אנו למדים שהוא עצמו
מוסיף להנהיג את צאן מרעיתו ,ואף ביתר תוקף.

זרעו בחיים
לכן ג' בתמוז הוא יום של עלייה גדולה ביותר —
יום שבו הרבי התעלה מעל מגבלות העולם הזה,
ועכשיו יכולה נשמתו הגדולה לפעול ולהשפיע
ביתר שאת .זה יום שבו כל אחד ואחת מאיתנו

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
מנהגי השבת
בשבת קודש זו ,יום ההילולא ג' בתמוז,
משתדל כל אחד ואחד לעלות לתורה,
ובמידת הצורך עורכים כמה וכמה מניינים
לקריאת התורה .אחרי כל אחת ואחת
מתפילות השבת לומדים חלק ממאמר
החסידות האחרון שמסר הרבי' ,ואתה
תצווה' .כמו־כן לומדים במהלך השבת פרקי
משנה שמתחילים באותיות שמו הקדוש.
במהלך השבת עורכים התוועדות חסידית.

מה שלמדתי מהרבי
לקראת ג' בתמוז הופק על־ידי צעירי אגודת
חב"ד הספר 'מה שלמדתי מהרבי' ,בעריכת
הרב שניאור אשכנזי ,ובו עשרים וחמישה
נושאים .בכל נושא מוגשים דברי הרבי
כלשונם ,לצד סיפור אישי ,המסופר בגוף
ראשון .להשיג בבתי חב"ד.

החיים האמיתיים נמשכים
השמחה באה מתוך ההכרה ,שחיי צדיקים אינם
חיים רגילים .גם כשהתהלכו בתוכנו התנהלו
חייהם במישורים רוחניים עליונים .חייהם
האמיתיים היו חיי הרוח ,חיי הנשמה .החיים
האלה נמשכים גם אחרי ההסתלקות .יתרה מזו,
נאמר בזוהר שחייהם והשפעתם של הצדיקים,
הן בעולמות העליונים הן בעולם הזה ,הם ביתר
שאת וביתר עוז אחרי הסתלקותם.

כל הלב לכל אחד

כשני מיליון תמונות
הרבי .לקבל עוד יותר את שפע אורו וברכותיו (צילום :ישראל־זאב גולדשמיד)

יכולים להתעלות עם הרבי ולקבל עוד יותר את
שפע אורו וברכותיו.
איננו מבינים במופלא מאיתנו ,אך הדבר מופיע
במקורותינו .למשל ,על שמשון אומרים חז"ל
ששפט את ישראל עשרים שנה אחרי הסתלקותו,
ועד שהפלישתים היו "יראים ממנו עשרים שנה
לאחר מותו כדרך שהיו יראים ממנו עשרים שנה
בחייו" .כלומר ,אף־על־פי ששמשון לא חי בעולם
הזה במובן הפיזי ,הוא הוסיף להנהיג בפועל את
ישראל והטיל מורא על האויבים.
הגמרא אומרת" :מה זרעו בחיים ,אף הוא
בחיים" .אם 'זרעו' של הצדיק הולך בדרכו ,לומד
את תורתו ,ממשיך את מפעליו — הרי זו הוכחה
ש"אף הוא בחיים" .ואכן ,הכול רואים כי רבבות
תלמידיו ,חסידיו ,שלוחיו ומקושריו של הרבי
מוסיפים ללכת בדרכו ומעצימים את מפעליו
הכבירים ברחבי תבל.
הרבי נמצא עמנו ובתוכנו .המוני יהודים כותבים
לו ,עולים על ציונו ,ורואים ישועות פלאיות.
אין ספק שהרבי מוסיף להרעיש שמים וארץ
בעבורנו ולהתגשמות משאת נפשו הגדולה
והעיקרית — הגאולה האמיתית והשלמה.

כשני מיליון תמונות מהודרות של הרבי
מחולקות על־ידי צעירי אגודת חב"ד לקראת
יום ההילולא ,כדי לעורר את הציבור
להתחבר לדמותו .לתמונות נלוֶ וה עלון
הסוקר בתמציתיות את חייו ופועלו של
הרבי.

כניסת
השבת 8:12 7:24 7:29 7:21 7:28 7:13
צאת
השבת 9:19 8:24 8:31 8:35 8:33 8:30

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי ,המופץ
בכל רחבי הארץ והעולם .נוסד בשנת תשמ"ז
( )1986בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב
עורך :מנחם ברוד
יוצא לאור על־ידי :המרכז לעזרי שליחות
ת"ד  1122כפר חב"ד 6084000
פקס' 9606169־ • 03דוא"לchabad@chabad.org.il :
אתרwww.chabad.org.il :

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

נא לשמור על קדושת הגיליון

שולחן שבת

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ

משה מנחיל מסירות נפש
כאשר הקב"ה מצווה את משה רבנו על מצוות
פרה אדומה הוא אומר "וייקחו אליך פרה
אדומה" .מפרש רש"י" :לעולם היא נקראת על
שמך ,פרה שעשה משה במדבר" .מדוע הפרה
נקראת על שמו של משה ,והרי עשיית הפרות
הייתה על־ידי הכוהנים ,וגם הפרה הראשונה
נעשתה על־ידי אלעזר הכוהן?
ההסבר הוא שמצוות פרה אדומה נושאת
בתוכה יסוד מרכזי בעבודת ה' ,והוא מוענק
לבני ישראל בכוחו של משה רבנו.

יסוד מרכזי
המאפיין הבולט של מצוות פרה אדומה הוא
היותה למעלה מכל השגה שכלית .קיומה
מבוסס כולו על קבלת עול ,על ציות מוחלט
לרצון ה' .זה יסוד מרכזי גם בקיום שאר
המצוות .גם את המצוות שיש בהן טעם והיגיון
עלינו לקיים מתוך קבלת עול והתבטלות
מוחלטת לרצון ה' ,כמו במצוות פרה אדומה.
גם המצוות שיש עליהן טעם הן בבסיסן מצוות
אלוקיות ,שלמעלה משכל אנוש .הקב"ה רוצה

מן המעיין

שנקיים מצוות אלה גם מתוך הבנה והכרה,
ולכן גילה לנו את טעמיהן; אבל גם אז הן
נשארות מצוות ה' ,רצון עליון ,שלמעלה מן
האדם ,ועלינו לקיימן במסירות נפש ובקבלת
עול מלכות שמים.

הכוח בא ממשה
מסירות נפש היא ביטוי של התבטלות פנימית,
וזה דבר שאדם מטבעו מתקשה לקבל .אדם
מבקש להבין את פשר הציוויים שמצווים
אותו ולהזדהות עמם בהכרתו הפנימית .וכאן
דורשים ממנו לכבוש את השאיפה הבסיסית
הזאת ,ולהתמסר לקב"ה באורח מוחלט .איך
האדם מסוגל להשיג מסירות נפש זו?
מקור הכוח לכך הוא משה רבנו ,שהיה סמל של
התבטלות מלאה לקב"ה ,וכפי שאמר" :ונחנו
מה?" .לכן אמר לו הקב"ה "וייקחו אליך" ,כי
אמנם עשיית הפרה בפועל הייתה על־ידי
אלעזר הכוהן ,אבל הכוח להשריש בבני ישראל
את ההתבטלות ומסירות הנפש בא ממשה.

התורה והאדם | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

התורה כמו הדם
״זאת התורה אדם״ (במדבר יט,יד)' .אדם' — א־
דם .התורה נמשלה לדם .כשם שהדם הוא
חיות האיברים ,כן התורה ,המלמדת את פירוש
המצוות ופרטי הלכותיהן ,מכניסה חיות בקיום
המצוות.
(לקוטי תורה)

כינים וגאווה
כשם שאדם חייב לשמור על שערות ראשו
מפני הכינים ,כן הלומד תורה חייב להשגיח על
החוכמה ,הבינה והדעת שבמוחו מפני הגאווה.
(ספר השיחות תש״א)

גוף ונשמה
כשם שאדם נוצר מחיבור של גוף ונשמה ,כך
בתורה צריך להיות חיבור של נגלה דתורה
ופנימיות התורה ,ואי־אפשר לאחד בלי משנהו.
(הרבי מליובאוויטש)

הגוף מתנגד
"אמר ריש לקיש :מניין שאין דברי תורה
מתקיימים אלא במי שהוא ממית עצמו עליה?
שנאמר ״זאת התורה אדם כי ימות באוהל״
(ברכות סג) .כי הגוף מתנגד אל השכל והרוח,
לפיכך צריך שימות על דברי תורה.

(מהר״ל)

להמית את ה'עצמו'
אין התורה מתקיימת אצל התקיפים אלא אצל

ענווי הרוח .במי שממית את 'עצמו' ,את כוחו
ועוצם ידו.

(עטורי תורה)

תענוגי העולם מפריעים
בן תורה צריך 'להמית' את כל תענוגי העולם
ולהינזר מהם ,כי גם דברים קלי־ערך בתענוגי
העולם מונעים את ההתמסרות לאוהלה של
תורה.

(היום יום)

פתאום יש פנאי
על־פי רוב האדם משתמט מעשיית מצוות
ומעשים טובים בטענה שהוא טרוד ואין לו
פנאי .אבל כשמגיע זמנו להיפטר מן העולם אין
שום תירוץ .אז האדם מניח הכול ומתפנה לרגע
הגדול .זה מה שאמרו :אין דברי תורה מתקיימים
אלא במי שממית עצמו ,שמעלה על מחשבתו
שהוא נפטר מן העולם — ואז מידת הפנאי שלו
לא תעמוד לנגדו.
(החפץ חיים)

חינוך הבנים
אם הוא ממית עצמו ,איך ובמי התורה מתקיימת?
אלא הכוונה לחינוך הבנים :מי שממית ומסכן
את נפשו כדי לגדל את בניו לתורה ,התורה
מתקיימת בבניו ,כי התורה מחזרת על אכסניה
שלה.
(רבי מאיר שפירא מלובלין)

מהותו של רועה
אבל כאן מתבקשת השאלה :אמנם לגבינו פרה
אדומה היא סמל למצווה שאין עליה שום הסבר
הגיוני ,אבל הלוא משה רבנו זכה לרדת לטעמה
של מצוות פרה אדומה ,כמאמר חז"ל (במדבר
רבה ,פרשה יט,ו)" :אמר לו הקב"ה למשה ,לך אני
מגלה טעם פרה" .אם כן ,איך ביכולתו לתת כוח
לקיום מצוות מתוך מסירות נפש וקבלת עול,
בשעה שהוא עצמו הבין את טעם המצווה?
התשובה היא ,שמשה רבנו היה רועה נאמן של
בני ישראל ,ומצב העם הוא עיקר עניינו .לכן,
אף שלו עצמו נתגלה טעם פרה ,הרי מאחר
שהטעם נשאר כמוס בעבור בני ישראל ,נשארה
מצווה זו בבחינת 'חוקה' גם לגביו ,ולכן היה
יכול לתת לבני ישראל כוח לקיים מצוות מתוך
קבלת עול והתבטלות מוחלטת לקב"ה .כך היה
אצל משה רבנו ,וכך הם הדברים אצל רועי
ישראל שבכל דור ,שהם 'אתפשטותא דמשה'
[=התפשטות ממשה] ,שכל עניינם לדאוג
לצורכי עם ישראל ,בגשמיות וברוחניות.
(ספר המאמרים מלוקט ,כרך ד ,תמוז־אלול ,עמ' כב)

אמרת השבוע
האוצר שביהודי
פעם אחת נכנסה אל הרבי מליובאוויטש קבוצה
של אקדמאים ,והם שאלו אותו שאלות רבות על
היהדות והחסידות .אחת השאלות הייתה :מה
תפקידו של רבי?
השיב הרבי :על עם ישראל נאמר "ואתם תהיו לי
ארץ חפץ" .יהודי כמוהו כקרקע .בתוך הקרקע
מצויים אוצרות רבים :מחצבים ,מתכות יקרות,
אבני חן; אך צריך לדעת היכן לחפש אותם
וכיצד להוציאם ממעמקי האדמה .מי שאינו
יודע כיצד לחפש ,עלול לחפור באדמה ולמצוא
רפש ובוץ ,או אבנים וסלעים.
אף בנפש האדם כך ,המשיך הרבי .היה פסיכולוג
מסוים שחיטט בנפש האדם ולא מצא אלא רפש
ובוץ .חוקר אחר מצא אבנים וסלעים (תאוות
כוח ושלטון) .תפקידו של רבי למצוא את
האוצרות שיש ביהודי — את הנשמה האלוקית
השוכנת בנפשו של כל אדם מישראל.

פתגם חסידי
"יהודים צריכים לדעת שוודאי כבר הגיעה
העת לביאת המשיח ,וצריך להיות רק 'עמדו
הכן כולכם' ,מתוך תשוקה וגעגועים למשיח;
ּוודאי בכך יביאו את המשיח" (הרבי מליובאוויטש)

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

מסר
במרומים
בשעה שלוש לפנות בוקר ,בשנת
תשל"ג ( ,)1973התקיים המפגש
הראשון של בני הזוג אברהמס עם
הרבי מליובאוויטש .זה היה זמן
קצר קודם נישואיהם ,והשניים זכו
ל'יחידות' (פגישה אישית) עם הרבי,
ובה נשבו בקסם דמותו המאירה .כך
התחיל קשר רב־שנים ,בין התובע
הראשי של ניו־יורק מר רוברט,
ואשתו ,עורכת הדין דיאנה ,ובין
הרבי.
השניים זכו להיוועץ עם הרבי
בתחומים רבים בחייהם ,נהנו
מפיקחותו ומראייתו הבהירה,
והתברכו מפיו תכופות .ואולם
למרות הפתיחּות הרבה שחשו כלפי
הרבי ,לא חלקו עמו מצוקה אישית
שהטרידה אותם זמן רב.
כאשר בני הזוג נישאו ,הם כבר לא היו
צעירים .בתם ,רחל ,נולדה לדיאנה
בהיותה בת שלושים ותשע .הילדה
גדלה והשתוקקה מאוד לאחות קטנה,
אך השנים חלפו וילד נוסף ַאיִ ן .בשלב
מסוים הודיעו הרופאים שטיפלו
בדיאנה כי הם מסרבים להמשיך
בטיפול ,שכן בגילה המתקדם הדבר
עלול לסכן את חייה .הגב' אברהמס
השלימה בעצב עם ההכרה שיסתפקו
בבתם היחידה.
ההפתעה אירעה ביום הושענא
רבה תשמ"ה ( .)1984כנהוג ,עמד
הרבי שעות רבות בפתח סוכת העץ
שבחצר ולפניו עברו אלפי נשים
וקיבלו פרוסת עוגת דבש עם ברכת
שנה טובה ומתוקה(הגברים קיבלו
בערב יום הכיפורים).
הגב' אברהמס עברה לפני הרבי,
זכתה למבטו מאיר הפנים וקיבלה
את פרוסת העוגה עם הברכה לשנה
טובה ומתוקה .היא כבר התקדמה
הלאה ,לפנות מקום לממתינות בתור,
כאשר הרבי סימן לה לשוב .הרבי
נתן לה עוד פרוסה ואמר" :זה עבור
תוספת חדשה למשפחה!".
האישה קפאה על מקומה בהלם.
אפילו 'אמן' לא הצליחה להגות .מניין
ידע הרבי את שאיפתה הכמוסה? וגם
אם ידע ,איך תתקיים ברכתו ,כשהיא
כבר בת ארבעים ותשע?!
שישה שבועות לאחר מכן החלה הגב'
אברהמס לחוש איתותים שבמצב
רגיל לא הייתה מתייחסת אליהם,
אבל ברכת הרבי גרמה לה לפנות אל
הרופא .זה היה ספקן ,וגם כשהבדיקה
אישרה את הבלתי־ייאמן ,טען שחלה
טעות ככל הנראה .ואולם בדיקה

חוזרת אישרה :בני הזוג עתידים
להיות הורים לעוד ילד.
עברו החודשים ובני הזוג נסעו
בשעה טובה לבית היולדות .הבת,
רחל ,נשארה בבית .פתאום הטלפון
צלצל .רחל ענתה ושמעה את מזכירו
של הרבי דורש בשלום אימּה" .היא
בדיוק יצאה לבית היולדות!" ,השיבה
בהתרגשות.

לומדים גאולה

לאחר מכן התברר שבדיוק באותו
רגע הגיחה לעולם תינוקת חמודה,
שנקראה בנימינה ,על שם אביו של
רוברט ,בנימין.

שהבאתם את התוספת החדשה
למשפחה!" .דיאנה מלמלה דברי
תודה ,אך הרבי הצביע כלפי מעלה
והשיב" :זה לא אני"...

סגירת המעגל התקיימה בהושענא
רבה הבא ,תשמ"ו .בנימינה ,בכינויה
בקי ,בת החודשיים הובאה אל הרבי,
לקבל את פרוסת עוגת הדבש .פני
הרבי האירו באומרו" :אני רואה

בני הזוג אברהמס מאמינים כי ברכות
הרבי מוסיפות ללוות אותם .אות לכך
ראתה דיאנה כעבור שנים ,כשבאה
לבקר את בתה ,רחל ,המתגוררת
בארץ ,בעקבות אבנים בכליות שמהן
סבל חתנם .האם־החמות הפעילה
את קשריה כדי שהחתן ייבדק אצל
הרופאים הטובים ביותר ,אך הבעיה
לא נפתרה.

מאת מנחם ברוד

למה הולכים לציּון
אחרי הסתלקות כ"ק אדמו"ר הריי"צ (בשנת תש"י) ,הדגיש חתנו וממלא
מקומו ,הרבי מליובאוויטש ,את חשיבות ההשתטחות על ציונו .הוא עצמו
המחיש זאת בעליותיו התכופות אל הציון הקדוש ובהבאת כל ה'פדיונות'
והבקשות שהופנו אליו לשם .המענה "אזכיר על הציון" מופיע כמעט בכל
תשובה של הרבי על בקשת ברכה.
כמה חודשים אחרי ההסתלקות ,כשהשיב לחסיד שהתאונן על שעכשיו כבר
אי־אפשר לשאול את הרבי הריי"צ ,כתב לו (אגרות־קודש כרך ג ,עמ' רסו):
"אם יעמוד חזק בהתקשרותו אליו ,מבלי לשים לב לפיתויי היצר ,וישלח
השאלה על ציון כ"ק מורי וחמי אדמו"ר — ימצא הרבי דרך כיצד להשיבו".

עלייה גבוהה יותר
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 הרבי משיב 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 החיּות 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".

"כאן הוא נמצא"
באחת מאיגרותיו (אגרות־קודש כרך ז ,עמ' שמב) הורה הרבי לשליח" :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 הציון 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

כשעלתה למטוס בדרכה לשוב לניו־
יורק הייתה אפופת עצב .היא באה
מתוך רצון גדול לעזור ,ולא הצליחה.
אוי כמה חסר לה עכשיו חיוכו החם
של הרבי ,הרהרה .לּו יכלה להיוועץ
בו ולקבל את ברכתו...
מפיה נפלטה אנחה ,וזו נקלטה על־
ידי חסיד חב"ד ,שבדיוק עבר לידה,
בהציעו לנוסעים להניח תפילין .הוא
שאל בעדינות לפשר אנחתה ,והיא
הזדהתה לפניו וסיפרה לו את אשר
מעיק על ליבה.
החסיד אמר לה כי הרבי לא נטש
חלילה את צאן מרעיתו ,וכי גם היום
אפשר להתקשר עמו על־ידי מחשבה,
על־ידי כתיבת מכתב ושיגורו לציּונו,
או בעלייה לציּון .הוא סיפר לה
כמה סיפורים להוכחת דבריו .הגב'
אברהמס הקשיבה בנימוס ,אך לא
התחברה לגמרי לדברים.
בטרם נפרד ממנה הציע לה החסיד
להקשיב להתוועדות של הרבי מתוך
הנגן שלו .הגב' אברהמס נענתה
ברצון ,הרכיבה את האוזניות ולחצה
על כפתור ההפעלה .היא זכרה היטב
את החוויה המיוחדת של ההתוועדות,
שבה זכתה להשתתף.
מהנגן בקע קולו של הרבי המסיים
קטע בשיחתו .לאחר מכן התחיל
הקהל לשיר ניגון .ואז היא שמעה
את הרבי מדבר אל אדם שניגש אליו.
לתדהמתה זיהתה את קולו של בעלה.
ופתאום שמעה את הרבי שואל" :מה
שלום הבת רייצ'ל?" .צמרמורת אחזה
בה .מתוך אלפי שעות מוקלטות של
התוועדויות הרבי ,התנגן עכשיו בנגן
הקטע שבו הרבי משוחח עם בעלה
ושואל לשלום בתם!
"זה בדיוק מה שהייתי צריכה",
מסיימת הגב' אברהמס את סיפורה.
"ייחלתי לרגע אחד עם הרבי ,וקיבלתי
אותו בדרך המופלאה ביותר ,בגובה
שלושים אלף רגל .הייתי מאושרת.
חשתי שאיני צריכה לדאוג ,ושיהיה
בסדר .ואכן ,הכול הסתדר על הצד
הטוב ביותר".
(על־פי 'הרבי שלי')

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

ארבעים ואחד סיפורים אישיים

מה המשותף למפקד בסיס חיל האוויר תל־נוף,
לרב הראשי של דרום־אפריקה ,לצייד נאצים,
למורה מקולורדו ,לאמנית ירושלמית ,לאלוף
בצה"ל מפקד המכללות לפיקוד ומטה ,למקים
מפעל מכוניות ,לנגיד בנק ישראל ,לרופא
העומד בראש המכון לקרדיולוגיית ילדים,
לסופר ומורה לאמנות (וזו רשימה חלקית)? —
סיפוריהם של כל אלה מתפרסמים בספר חדש
ומהודר' ,הסיפור שלי' שמו .הם מספרים בגוף
ראשון ,על־פי ראיון וידאו שנערך עמם ,על
פגישותיהם עם הרבי מליובאוויטש.
העורך הראשי של הספר הוא הרב אלקנה
שמוטקין ,העומד בראש חברת המדיה החב"דית
 .JEMבכל שבוע מתפרסם ריאיון מצולם אחד,
ומתוך הראיונות הרבים נבחרו ארבעים ואחד
סיפורים ,המוגשים בספר החדש ,לצד תצלומים
מרהיבים ומסמכים מקוריים.

הקצין ביקש להתייעץ
האלוף המפורסם יוסי בן־חנן מספר ,כי כשמלאו
לו ארבעים ושלוש שנים חשב לפרוש מהשירות
בצה"ל .בדיוק אז ביקש ממנו הרמטכ"ל משה
לוי לקבל עליו את הפיקוד על חיל השריון .יוסי
השיב לו" :אני צריך להתייעץ" .הרמטכ"ל ניסה
לברר עם מי רצונו להיוועץ ,ויוסי השיב" :מה
זה משנה" .בדיוק תוכננה לו נסיעה לארה"ב,
ובמהלכה ביקר אצל הרבי ושאל מה לעשות.

פינת ההלכה

הרבי השיב לו במילים האלה" :וייצא חובתו
בהגנת הארץ — לשלמות הארץ ,לשלמות העם
ולשלמות התורה".

כעבור יומיים יוסי חזר לארץ והלך לפגוש
את הרמטכ"ל" .נועצתי באנשים שאני מכבד
והחלטתי שאני נשאר בצבא" ,אמר לו .משה לוי
כבר ידע עם מי נועץ הקצין" .אני לא מאמין!",
הגיב" ,הלכת לרבי מליובאוויטש לשאול אותו
מה לענות לי?" .יוסי השיב לו בשאלה" :עוד
כמה זמן נשאר לך להיות בצבא?" .הרמטכ"ל
השיב" :עוד שבעה חודשים" .ואז אמר לו יוסי:
"וכמה זמן הרבי עוד יהיה רבי?" ...יוסי קיבל
את התפקיד ומילא אותו ארבע שנים וחצי.

ההוראה לצייד הנאצים
צייד הנאצים המפורסם טוביה פרידמן ,סיפר
כי במפגש עם הרבי אמר שרצונו לעזוב
את עבודתו המפרכת" .האּומנם אתה יכול
להפסיק?" ,תמה הרבי" ,הלוא אין מישהו אחר!
כל הפושעים הנאצים הללו חייבים להיענש על
מה שעוללו .ואם אתה לא תעשה זאת ,מי כן?".
פרידמן יצא מהמפגש והמשיך בעבודתו עוד
ארבעים שנה" .אילולא הרבי ,הייתי מפסיק,
וכאלף נאצים היו מסתובבים חופשיים במקום
שייתנו את הדין על פשעיהם .העובדה שזה לא
קרה נזקפת לזכות הרבי" ,אמר.

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

טעות בקריאת התורה
שאלה :אם הקורא בתורה טועה בקריאה ,האם
ראוי שאנשים בקהל יצעקו לעברו את התיקון,
או מוטב להבליג למען כבוד בית הכנסת?
תשובה :הקורא בתורה חייב להכין את הפרשה היטב
כמה פעמים ,ובכלל זה הניקודְׁ ,ש ָבאים ודגשים,
מלעיל ומלרע ,וטעמי המקרא ,ובפרט אתנחתא
וסוף פסוק .עליו לקרוא בקול רם ובמתינות ,כדי
שכל הציבור ישמע בבירור את כל הקריאה.
כדי למנוע מצב שבו מתקנים את הקורא מתוך
הקהל ,כדאי להעמיד לידו אדם בקי בקריאה ,שיתקן
לו בעת הצורך.
חשוב לדעת :בטעות שמשנה את המשמעות ,כגון
שבמקום ֵ'חלֶ ב' קרא ָ'חלָ ב' ,חייבים לחזור ולקרוא
פסוק זה נכון.
וכן אם הקורא חיסר פסוק ,מילה או אות ,אף שאין

העניין משתנה על־ידי זה ,כגון ב"כי אני הכבדתי"
שחיסר את המילה 'אני'.
הספרדים מחזירים את הקורא גם אם טעה באות
אחת בטעות שאינה משנה את המשמעות ,כגון
שקרא 'אברם' במקום 'אברהם' ,או 'ואם' במקום 'אם'
(אבל לא בטעות בטעמי המקרא).
בקריאת שבת בשחרית ,אם לא תיקנו טעות יסודית
במהלך הקריאה ,יש להוציא במהלך השבת ספר
תורה ולקרוא שוב את הפסוק המוטעה עם עוד
שני פסוקים .האשכנזים חוזרים וקוראים בלי ברכה.
למנהג הספרדים ,אם הוחסרה מילה ,או אפילו הייתה
טעות המשנה את המשמעות ,חוזרים וקוראים עם
ברכה .אם כבר הגיע זמן מנחה ,למנהג הספרדים
קוראים זאת בשבת הבאה קודם קריאת התורה.
בשני וחמישי ובמנחת שבת ,אם קראו לעולים עשרה
פסוקים בלי הפסוק המדולג או המוטעה ,אין חוזרים.
מקורות :ירושלמי מגילה פ"ב ה"ב ופ"ד ה"ה .רמב"ם
הל' תפילה פי"ב ה"ו .טושו"ע ונו"כ ,או"ח סי' קמב ס"א.
משנ"ב בביה"ל שם .ילקוט יוסף שם ,וסי' קלז ס"ד.

הרב אלקנה שמוטקין עם 'הסיפור שלי'

עידוד לחייל בקוריאה
בין המרואיינים בספר הד"ר ברנרד ציטרין,
מטפל בתחום הנירולוגיה ההיקפית ,שסייע
לבעלי שיתוק ונכויות לשקם את יכולת ההליכה
שלהם .הוא יליד פולין ,ניצול שואה ,שגויס
בצעירותו לצבא ארה"ב ושירת בקוריאה .קודם
צאתו לחזית קיבל הנחיות רוחניות מהרבי.
"הרבי עורר אותי להקפיד על הנחת תפילין ועל
תפילה מדי בוקר" ,סיפר .במהלך השירות זכה
לקבל מכתבי עידוד וברכה מהרבי .הכדורים
התעופפו סביבו" ,אך כולם פספסו אותי .אני
מאמין שנשארתי בחיים בזכות ברכת הרבי".

ברגע
מושג
"

עלייה לתורה

כשיהודי מוזמן לגשת אל ספר התורה
ולקרוא קטע מתוכו ,הדבר נקרא 'עלייה
לתורה' .כי יש בזה עלייה והתעלות ,שיהודי
מתעלה למדריגה גבוהה יותר על־ידי
התורה.
לכן משתדלים לעלות לתורה בהקשר
של כל יום שבו נדרשת התעלות מיוחדת.
למשל ,חתן בשבוע החתונה .וכך ביום
ההולדת ,או ביום שנה (יארצייט) של הורה.
מכאן המנהג לעלות לתורה בשבת שלפני
יום ההילולא של הרבי .כך הורה הרבי
לנהוג בשבת שלפני י' בשבט ,יום ההילולא
של חותנו ,הרבי הריי"צ מליובאוויטש ,וכך
נוהגים חסידים בשבת זו.
העלייה לתורה נותנת לנו כוח רוחני
להתעלות בעקבות הרבי ביום גדול וקדוש
זה.

למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

טל' 3166532־ ,053דוא"ל m3166532@gmail.com :

קייטרינג הולינס מעזיבוז

לשירותכם בכל מקום באוקראינה

ארוחות בוקר מפנקות ,ארוחות ערב עשירות ,סעודות שבת מפוארות ,לקבוצות ולדינרים
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