
 
שבת הילולא

של  ההילולא  יום  חל  בשבט,  י'  זו,  בשבת 
הרבי הקודם מליובאוויטש, אדמו"ר הריי"צ 
שנסתלק  שניאורסון(,  יוסף־יצחק  )רבי 
בשבת  לתורה  לעלות  נהוג  תש"י.  בשנת 
זו, וכדי לאפשר לכל הקהל לעלות, עושים 
לומדים  כמו־כן  נוספים.  קריאה  מנייני 
פרקים ממאמר החסידות האחרון של בעל 
ועורכים התוועדות  לגני'(  )'באתי  ההילולא 

חסידית )על־פי המגבלות(.

תרומה ל'רשת'
ביום  לתת  קרא  מליובאוויטש  הרבי 
הרבי  למוסדות  צדקה  בשבט  י'  ההילולא 
הריי"צ, והשנה יש לתרום זאת בערב שבת 
החינוך  לרשת  תרומה  השבת.  במוצאי  או 
של  שמו  את  הנושאת  יצחק',  יוסף  'אהלי 
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'נשמה' של שבט
בבתי חב"ד אפשר להשיג את מגזין 'נשמה' 
שנה  שבעים  המציין  שבט,  לחודש  החדש 
מליובאוויטש,  הרבי  של  נשיאותו  לתחילת 
מגולל  המגזין  )תשי"א־תשפ"א(.  בשבט  בי' 
המיוחדת  ההתוועדות  של  סיפורה  את 
שנערכה אז, וכמו־כן הוא עוסק בענייני ט"ו 

בשבט.

יש חדש געגועים למנהיגות
מנהיגות אמיתית שואפת ליצור מציאות, לחתור לעבר יעדים, בלי לבדוק אם 

הצעדים האלה אהודים בעיני הקהל. שבת זו כרוכה בשני מנהיגים כאלה

'עקבתא ח לתקופת  סימנים  נתנו  כמינו 
המשיח.  בוא  שקודם  הזמן  דמשיחא', 
המנהיגות.  אובדן  הוא  הסימנים  אחד 
משם לקוח הביטוי "פני הדור כפני הכלב". היו 
שפירשו זאת כך: בעבר היה מקובל שהכלב רץ 
המ שהוא  נראה  ראשון  במבט  המרכבה.  ־לפני 

לפרשת  כשמגיעים  ואולם  הדרך,  ומורה  נהיג 
לאן  לבדוק  אחורה  ומביט  עוצר  הכלב  דרכים, 
־האדון רוצה לנסוע. כאלה הם 'פני הדור' — במ

קום להוביל הם מביטים כל הזמן לאחור.

שנאבקים  מי  הסקרים'.  'מנהיגות  לזה  קוראים 
את  ומתאימים  סקרים  עורכים  ההנהגה  על 
במקום  לשמוע.  רוצה  שהעם  למה  עמדותיהם 
להוביל את הציבור לאן שהמנהיג חושב שראוי 
ללכת, הם מנסים כל הזמן למצוא חן בעיני העם.

נגד כל הסיכויים
בתוך הוואקום הזה גוברים הגעגועים למנהיגים 
של אמת. שבת זו, י' בשבט, מחברת שתי דמויות 
מופת כאלה. זה יום ההילולא של הרבי הריי"צ 
מליובאוויטש.  שניאורסון(  יוסף־יצחק  )רבי 
בברית־ הקומוניסטי  המשטר  נגד  התייצב  הוא 
את  לשמר  שנאבקה  מחתרת  והקים  המועצות, 

חיי היהדות.

המאבק הזה נרָאה חסר כל סיכוי. וכי מה כוחו 
השלטון  של  הרשע  כוחות  מול  חסידי  רבי  של 
העריץ? כאן באה לידי ביטוי מנהיגותו העשויה 
ללא חת. הוא יצא לקרב במסירות נפש, והחדיר 
להקריב  מוכנים  היו  הללו  בחסידיו.  גם  זו  רוח 
את חירותם ואף את חייהם למען הפעלת תלמוד 
תורה לילדים, למען שחיטה כשרה, ברית מילה, 

מקווה טהרה והפצת תשמישי קדושה.

ולבסוף  להורג,  הוצא  כמעט  עונה,  נאסר,  הוא 
אימי  תחילת  את  עבר  מרוסיה.  ויצא  שוחרר 
בגופו.  ורצוץ  שבור  לארה"ב  והגיע  השואה, 
הוא  אך  ינוח.  שעכשיו  חשבו  ומכריו  ידידיו 
ארצות־הברית  את  להפוך   — הבא  לקרב  יצא 
לא  מאוד  היו  פעולותיו   — ושוב  תורה.  למקום 
אבל  לא־מציאותי.  נראה  האתגר  פופולריות. 

הרבי יצא למערכה והצליח נגד כל הסיכויים.

הרבי  חתנו,  כיסאו  על  עלה  הסתלקותו  לאחר 
של  רוח  אותה  רואים  אנו  ושוב  מליובאוויטש. 

לעבר  לחתור  מציאות,  ליצור  שקמה  מנהיגות, 
האלה  הצעדים  כמה  עד  לבדוק  בלי  יעדים, 
לשגר  התחיל  כשהרבי  הקהל.  בעיני  אהודים 
נראה מוזר  שלוחים לקצות עולם, המהלך הזה 
לחסידיו  כשקרא  וטובים.  רבים  בעיני  מאוד 
לצאת ולהניח ליהודים תפילין בחוצות הערים — 
היו לא מעטים שהרימו גבה. כיום הכול רואים 

איזו מהפכה חולל הרבי בעולם כולו.

ביטחון במלחמת המפרץ
שנה  שלושים  מציין  העולם  האלה  בימים 
מאוד  בלטה  ימים  באותם  המפרץ.  למלחמת 
מנהיגותו של הרבי, שבניגוד לאווירת ההפחדות 
לנסוע  להוסיף  רם  בקול  קרא  רבים,  שהפיחו 
לארץ ישראל, לא לברוח ממנה, להאמין שארץ 
ושכל  ביותר,  הבטוח  המקום  היא  ישראל 
האירועים האלה יביאו טובה גדולה לעם ישראל. 
הניסים  התבררו  המלחמה  כשנסתיימה  ואכן, 

האדירים שקרו בה.

יעד אחד —  כיוון הרבי לעבר  את כל מנהיגותו 
הכנת העם לקראת הגאולה האמיתית והשלמה. 
כל  בידי  והיא  הושלמה,  טרם  הזאת  המשימה 

אחד ואחת מאיתנו.

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1777 מס'  גיליון  ׀   22.1.21 ׀  התשפ"א  בשבט  ט'  ׀  ֹבא  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 

הרבי הריי"צ )יושב( ולצידו חתנו, הרבי מליובאוויטש

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב

 מינוי עד הבית
073-3943399  
chabad4u.org.il
או חפשו בגוגל 'מגזין נשמה'

ערכת התוכן של חב"ד

4:244:454:334:474:504:44
5:425:445:425:455:475:46

כניסת 
השבת
צאת 
השבת

עורך: מנחם ברוד
יוצא לאור על־ידי: המרכז לעזרי שליחות

ת"ד 1122 כפר חב"ד 6084000
chabad@chabad.org.il :פקס' 9606169־03 • דוא"ל

www.chabad.org.il :אתר
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו



פרשת החודש, ובה הציווי על קרבן הפסח, 
מכת  העשירית,  המכה  קודם  נאמרה 
בכורות. וכך נפתחת הפרשה: "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל 
ִמְצַרִים ֵלאֹמר". מה  ְּבֶאֶרץ  ַאֲהֹרן  ְוֶאל  ֹמֶׁשה 
מצרים,  בארץ  היה  לציין שהדיבור  הצורך 

והלוא ברור שמשה ואהרון היו במצרים?

מפרש רש"י: "חוץ לכרך". כלומר, הדיבור 
של הקב"ה אליהם אכן היה בארץ מצרים, 
אבל באזור בלתי־מיושב: "ומה תפילה קלה 
לא  חמּור  דיבור  הכרך,  בתוך  התפלל  לא 
בתוך  ִעמו  נדבר  לא  מה  ומפני  שכן?!  כל 
הכרך, לפי שהייתה מלאה ִגלולים". מכיוון 
שערי מצרים היו מלאות עבודה זרה, יצאו 
אל מחוץ לאזורי המגורים כדי לשמוע את 

דבר ה'.

לא במחשבה בלבד
על־פי זה צריך להבין איך ייתכן שהנבואה 
רק  לא  למשה  ניתנה  בכורות  מכת  על 
בהיותו בתוך מצרים, אלא בתוך ארמונו של 

לפני  "בעומדו  מפרש:  שרש"י  כפי  פרעה, 
פרעה נאמרה לו נבואה זו"?!

אין לומר שהנבואה ניתנה למשה במחשבה 
בלבד, ולכן אין מניעה שתימסר לו בארמון 
שכן  להסביר(,  המנסים  שיש  )כפי  פרעה 
משה השמיע את דבר ה' באוזני פרעה. וכי 
מלא  במקום  ה'  דבר  את  להשמיע  אפשר 
באשר  גם  נשאלת  זו  שאלה  זרה?!  עבודה 
לפרעה  משה  שהעביר  המסרים  לשאר 
של  במקום  להשמיעם  אפשר  היה  איך   —

עבודה זרה?!

מצב של אין ברירה
ולמעשה השאלה מתרחבת גם על הניסים 
הוא  נס  הלוא  במצרים.  הקב"ה  שחולל 
שייעשה  ייתכן  ואיך  אלוקית,  התגלות 

במקום טומאה?! 

אין  של  מצבים  היו  אלו  שכל  לומר  יש 
ברירה. לא הייתה ברירה אלא לחולל ניסים 
אלא  ברירה  הייתה  לא  מצרים;  בתוככי 

להעביר את דבר ה' במצרים לפרעה. הלוא 
לצאת  מפרעה  לדרוש  יכול  היה  לא  משה 
אל מחוץ לכרך כדי להעביר לו את דרישת 

הקב"ה "שלח את עמי"...

כשיש ברירה — יוצאים
גם הנבואה על מכת בכורות הייתה חייבת 
פרעה,  של  ארמונו  בתוך  למשה  להימסר 
מכיוון שמשה אמר לו: "ֵּכן ִּדַּבְרָּת, ֹלא ֹאִסף 
עֹוד ְראֹות ָּפֶניָך". לכן לא הייתה ברירה אלא 
למסור למשה את הנבואה על המכה בעודו 
עומד לפני פרעה, כדי שיוכל למסור לו את 

דבר ה'.

שיש  ודאי  בדבר  הכרח  היה  כשלא  אבל 
להימנע מאמירת דברי קדושה במקום טמא, 
שיש בו עבודה זרה. לכן אמר משה לפרעה 
שיתפלל אל ה' בצאתו מן העיר, וגם הציווי 
ולאהרון  למשה  נאמר  החודש  פרשת  על 

דווקא לאחר שיצאו אל מחוץ לכרך.

)על־פי תורת מנחם תשמ"ז, כרך ב, עמ' 372(

נבואה בתוך ארמון פרעה

לא כבורחים בלילה
בוקר״  עד  ביתו  מפתח  איש  תצאו  לא  ״ואתם 
)שמות יב,כב(. יציאת מצרים היא סמל לשחרור 
הכנה  והיא  הדורות,  ולכל  העיתים  לכל  וחירות 
למתן תורה שבו התגלה הקב"ה בדיבר: "אנכי ה׳ 
אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". על כן לא 
ייתכן שיציאת בני ישראל ממצרים תהיה בלילה 

ויהיו נראים כבורחים.
)צרור המור(

מצפים ללילה
״ליל שימורים הוא לה׳ להוציאם מארץ מצרים, 
הוא הלילה הזה לה׳, שימורים לכל בני ישראל 
שומר  היה  הקב״ה  יב,מב(.  )שמות  לדורותם״ 
יציאת  של  הלילה  יבוא  מתי  כביכול  ומצפה 
מצרים. וגם ״הוא הלילה הזה לה׳, שימורים לכל 
בני ישראל לדורותם״ — השם יתברך ובני ישראל 
הגאולה  הלילה של  יבוא  ומצפים מתי  שומרים 

העתידה.

)רבי צבי־אלימלך שפירא מדינוב(

גאולה ניסית
בני  יב,מד(.  )שמות  בו״  יאכל  אז  ״ומלתם אותו 
ישראל נצטוו להימול קודם צאתם ממצרים, כדי 
שלא יסמכו על כוחות עצמם. ייצאו נא כואבים 
את  יוכיחו  כך  ועל־ידי  המדבר,  לדרך  וחלושים 

אמונתם ואת ביטחונם בה׳.

)קטורת סמים(

אי־אפשר להישאר
להתמהמה״  יכלו  ולא  ממצרים  גורשו  ״כי 
חשו  הגלות  של  האחרון  ברגע  יב,לט(.  )שמות 
אפשרות  שום  שאין  בעצמם  ישראל  והרגישו 
להישאר במצרים ולּו לעוד רגע. זהו ״ולא יכלו 

להתמהמה״. לכן הייתה היציאה בחיפזון כזה.

)רבי יעקב־משה חרל״פ(

תכונות הצבא
״ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה׳ מארץ 
הצבא  אנשי  עבודת  יב,מא(.  )שמות  מצרים״ 
פועלים  הם  אין  א(  תכונות:  בשתי  מתאפיינת 
הוראת  על־פי  אלא  והשגתם,  הבנתם  על־פי 
המצביאים. ב( הם פועלים מתוך מסירות נפש, 
משמרתם  על  עומדים  במתקפה;  הן  בהגנה  הן 

בכל התוקף ובמסירות נפש.

)הרבי הריי״צ מליובאוויטש(

הטבע ביד ה'
״היום אתם יוצאים בחודש האביב״ )שמות יג,ד(. 
הטבע,  כוחות  בפולחן  דגלה  המצרית  התרבות 
של  תקופה  שהוא  באביב,  לשיאו  מגיע  והטבע 
פריחת הטבע בכל הדרו ויופיו. לכן בחר הקב״ה 
ישראל ממצרים,  להוציא את  דווקא  זה  בחודש 
כדי להראות לעין כול שהטבע הוא רק כגרזן ביד 

החוצב בו, ואין לו שום כוח משל עצמו.

)הרבי מליובאוויטש(

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

יציאת מצרים  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

זעקת האמונה
בתחילת מלחמת העולם השנייה שהה הרבי 
כי  הוא סיפר  בוורשה.  הריי"צ מליובאוויטש 
בי"ב בתשרי ת"ש הפציצו הגרמנים בעוצמה 
רבה את העיר. הוא וקבוצה מתלמידי הישיבה 
מצאו מחסה במקלט, שבו שהו עוד יהודים, 

מחוגים מגּוונים.

של  אדיר  מפיצוץ  המקלט  רעד  ופתאום 
אש  לשונות  מקום.  בקרבת  שנחתה  פצצה 
בקעה  רגע  באותו  המקלט.  לתוך  חדרו 
ישראל  "שמע  כולם:  מפי  ספונטנית  קריאה 

ה' אלוקינו ה' אחד"!

'שמע  קריאת  "אותה  הרבי:  אמר  לימים 
ישראל', שבאה מתוך אמונה תמימה, פתחה 
לפניי מעיינות חדשים של אהבה והדרת דרך־
ארץ לפני בני ובנות ישראל, יהיו מי שיהיו".

אמרת השבוע מן המעיין

"מחנך ומשפיע צריך לדעת כי אחריות גדולה 
על  הרבה  לחשוב  נדרש  הוא  עליו.  מוטלת 
ולבקר את עצמו, שכן כל תנועה שלו  עצמו 
נוגעת לנפש המחונך" )הרבי הריי"צ מליובאוויטש(

פתגם חסידי



הציור 
המושלם

"עשה לי טובה, רק תיכנס אל הרבי", 
הפצירה האם בבנה היחיד.

הרבי  של  ביקורו  במהלך  היה  זה 
שניאורסון(  יוסף־יצחק  )רבי  הריי"צ 
בחודש  הקודש,  בארץ  מליובאוויטש 
שהה  הוא   .)1929( תרפ"ט  אב 
שבהם  ימים,  שישה־עשר  בארץ 
ביקר  האבות,  בקברי  השתטח 
במקומות הקדושים ונפגש עם חשובי 

האדמו"רים והרבנים.

בארץ התגוררה אז אלמנה, ממשפחה 
של חסידי חב"ד, ולה בן יחיד. אחרי 
לבדה  אותו  גידלה  בעלה  פטירת 
והתאמצה לחנכו לחיי תורה ומצוות, 
הושפע  הבן  אבל  החסידות.  ברוח 
והחליט  בחוץ,  שנשבו  מהרוחות 
שהאמונה היהודית 'מיושנת', ושעליו 

להיות אדם מודרני ומשכיל.

את  לשדל  יכולתה  ככל  ניסתה  האם 
לשווא.   — אבותיו  לדרך  לשוב  בנה 
לרבי  ישלח  שלפחות  מבנה  ביקשה 
הריי"צ מכתב ובו יבקש שהרבי יברך 

אותו. אך הבן סירב לעשות זאת.

כאשר הרבי בא לביקור בארץ ישראל 
הנדירה  ההזדמנות  על  האם  שמחה 
מבנה  וביקשה  לפניה,  שנקרתה 
אל  להיכנס  שיואיל  שליש  בדמעות 
הרבי. בתחילה דחה את בקשתה, אך 
אחרי הפצרות רבות התרכך והסכים.

הרבי  של  חדרו  אל  נכנס  הצעיר 
העולם  איש  כבר  שהוא  בהרגשה 
המדע,  בחידושי  המתמצא  הגדול, 
בארבע  המסוגרים  למאמינים  ובז 
היה  הוא  המצומצמות.  אמותיהם 

בטוח שלרבי אין מה לחדש לו.

ענה  הבחור  למעשיו.  שאלו  הרבי 
שאל  באוניברסיטה.  לומד  שהוא 
תורה  לשמירת  באשר  "ומה  הרבי: 
ומצוות?". הבחור השיב מה שהשיב, 

והרבי אמר שרצונו לספר לו סיפור.

פעם אחת הכריז הצאר הרוסי כי הוא 
שאותו  במינו,  מיוחד  בציור  מעוניין 
ציירים  מלכותית.  בתערוכה  יציג 
יקבלו  האתגר  את  ליטול  שמוכנים 
פנויים  שיהיו  כדי  מכובדת,  מלגה 
ייבחר,  שציורו  ומי  הציור,  למלאכת 
יקבל תשלום גבוה ועיטורי כבוד. אך 
ויבזבז  יעמוד בתנאים  לא  אם הצייר 

את תקופת המלגה — אבוי לו...

החשש מעונשו של הצאר הטיל אימה 
רוסיה  מדינת  ובכל  הציירים,  על 
נמצא צייר אחד בלבד, אמיץ ומוכשר, 
המשימה.  את  עליו  לקבל  שהסכים 
שבדבר,  הסיכון  את  היטב  הבין  הוא 

וידע שהוא מהלך על חבל דק.

התנאים  כל  הועמדו  הצייר  לרשות 
ברמה  הציור  לביצוע  הדרושים 
הגבוהה ביותר: חדר מרווח, מאובזר 
ומשקה  ומזון  עבודה,  חומרי  בשלל 

כיד המלך. 

המלאכה.  על  שקד  רבים  חודשים 
הוא  מחק.  ושוב  תיקן,  ומחק,  צייר 
אימת  את  מכחול  משיחת  בכל  חש 

הצאר. אפשר לתאר כמה השקיע כדי 
שהציור יהיה מושלם בתכלית וימצא 

חן בעיני הצאר הקפדן.

מעת לעת היה יוצא לבלות קצת עם 
חבריו ומכריו, וחש היטב את הקנאה 
שעוד  ביודעם  בליבם,  המתעוררת 
מעט יהיה חברם עשיר כקורח ויזכה 

בכבוד מלכים.

אבל  חבריו,  בקנאת  הרגיש  הצייר 
מרוב עיסוקו בעבודתו המאומצת לא 
הוטרד מכך והוסיף לעדכן אותם על 

התקדמות המלאכה.

השולחן  על  פרוש  היה  כבר  הציור 
הצבעים  ולצידו  השלמתו,  לקראת 
הצייר  את  ששימשו  והמכחולים 

המוכשר.

העבודה המאומצת התישה את הצייר. 
הוא יצא לכמה דקות מחדר עבודתו, 
להתאוורר מעט. אחרי מנוחה קצרה 
שב לחדר, וכשהביט בציור — התעלף.

כמה  למקום  הזעיקה  הנפילה  חבטת 
מהנוכחים בבניין. הללו ניסו להעירו 

מעלפונו, אך ללא הועיל.

ואז התקרב אליו אחד האנשים, לחש 
כולם  ולתדהמת  באוזנו  מה  דבר 
על  וקם  מעלפונו  הצייר  התעורר 

רגליו.

בעצמו:  הצייר  פתר  התעלומה  את 
בציור  השקעתי  כמה  אתם  "יודעים 
כדי  עשיתי  כלילות  ימים  המיוחד. 
גם  אתם  מושלם.  יהיה  שהציור 
זה  כל  בי.  המתקנאים  שיש  יודעים 

השרה עליי מתח עצום.

הקצרה  מההפסקה  "כשחזרתי 
הבחנתי בקשקוש על הציור. שיערתי 
אחר,  צייר  למקום  נכנס  הסתם  שמן 
כי  לי  לרמוז  רצה  שעשה  ובקשקוש 
להיפסל.  ודינו  אי־דיוקים  בציור  יש 
הדבר הזה גרם לי להתעלף, עד שכל 

מאמציכם להעיר אותי לא צלחו.

שאת  באוזני  לחש  כשמישהו  "אבל 
עשה  לא  הציור  בקצה  הקשקוש 
לחדר  שהסתנן  חתול  אלא  בן־אדם 

העבודה — נחה דעתי והתעוררתי"...

סיים הרבי הריי"צ את הסיפור, ואמר 
שהכניס  הקב"ה,  זה  "הצייר  לבחור: 
בתורתו  האין־סופית  חוכמתו  את 
ובמצוותיו. ה'ציור' שלו הוא המושלם 

ביותר, ואין בו פגם.

"במרוצת הדורות קמו כל מיני אנשים 
יותר.  חכמים  עצמם  את  שחשבו 
בכל תקופה היו מי שסברו כי 'ציור' 
התורה והמצוות מיושן ואינו מתאים 

ל'רוח הזמן'.

"אבל כל אלה הם בעצם כאותו חתול 
וכי  הציור.  על  הקשקוש  את  שעשה 
אנו אמורים להתרשם מקשקוש חסר 

ערך כל־כך?".

בכל  כי  לצעיר  והסביר  הוסיף  הרבי 
'נאורים'  עצמם  שחשבו  מי  היו  דור 
למורשת  עורף  והפנו  ו'מתקדמים', 
ואבדו  שנטמעו  סופם  אך  אבותיהם, 
בין הגויים, ואילו מי שדבקו באמונה 
והמצוות  התורה  ובשמירת  היהודית 
שלשלת  את  נפש  במסירות  המשיכו 

הזהב של העם היהודי.

מעשה שהיה

התפקיד של דורנו
בחודשים הראשונים אחרי הסתלקות הרבי הריי"צ הפצירו רבים מהחסידים 
סירב בתוקף. למשלחת של  עליו את ההנהגה. הרבי  בחתנו הצעיר לקבל 
זקני החסידים, שנכנסו אליו והצהירו כי הם מוסרים את עצמם אליו בלב 
ונפש, אמר: "מה שמותר לי ומה שיש בידי — אתן, אך מה שאין בידי ומה 

שאסור לי — אינני יכול לתת ואינני רוצה".
הוא  חב"ד.  חסידי  עם  אז  נמנה  שלא  יהודי  הרבי  אל  נכנס  ימים  באותם 
אמר  הקודם.  לרבי  למסור  שנהג  כפי  נפש',  'פדיון  של  פתקה  לו  הושיט 
לאחר  הוא  "אבל עתה  האיש:  לחותני". תמה  זאת  למסור  "עליך  הרבי:  לו 
אני  נפש,  פדיון  לי  כששולחים  כמוני.  "עשה  הרבי:  השיב  ההסתלקות?!". 
ומכיוון  הכיסא,  מול  עומד  חותני,  של  לחדרו  נכנס  השנייה,  לקומה  עולה 
ש'קדושה אינה זזה ממקומה', אני קורא שם את הפדיון. עשה אפוא כן גם 

אתה"...

להתמסר ליהודי שני
ואולם החסידים כבר החליטו. במהרה החלו המונים לנהור להתוועדויותיו 
וחסידות,  תורה  דברי  של  הנובע  המעיין  להתגלות  החל  שבהן  הרבי,  של 
בדרכו המיוחדת. החסידים המתינו בקוצר רוח שהרבי יואיל להשמיע מאמר 

חסידות, וזה יהיה האות שקיבל עליו את הנשיאות.
חלפה כמחצית השנה. בחג השבועות, באמצע ההתוועדות, קם אחד מזקני 
לשמוע  מבקשים  החסידים  אבל  מאוד,  טובות  "השיחות  וקרא:  החסידים 
על  וחזר  קם  'לחיים',  כוס  החסיד  נטל  הגיב.  לא  הרבי  חסידות".  מאמר 
קם  נוספת,  שיחה  השמיע  שהרבי  לאחר  הגיב.  לא  הרבי  ואולם  הבקשה, 
החסיד בשלישית וחזר וביקש בשם כל הקהל שהרבי יאמר מאמר חסידות. 
חיוך קל עלה על שפתי הרבי. הוא הרהר כמה רגעים והפטיר: "זה לא חייב 

להיות עכשיו; זה יכול להיות בהזדמנות אחרת".
להסתלקות.  שנה  כשהתמלאה  תשי"א,  בשבט  בי'  באה  הזאת  ההזדמנות 
בהתוועדות שנערכה לרגל יום ההילולא השמיע הרבי את מאמר החסידות 

"באתי לגני", וזה היה האות שקיבל את הנשיאות בפועל.
במאמר זה הרבי מתווה למעשה את תפקיד דורנו. הוא קובע שם כי דורנו 
הוא דור הגאולה, ושהתפקיד המוטל עלינו הוא להביאה בפועל ממש. הוא 
מדבר שם על אהבת ישראל ועל הצורך למסור את הנפש למען יהודי שני. 

מי שמתעמק במאמר הזה מוצא בו את תמצית דרכו של הרבי.

חביבות השביעי
משה  ועד  אבינו  מאברהם  הדורות,  שבעת  בין  מקביל  הרבי  זה  במאמר 
רבנו, שהורידו את השכינה למטה, לבין שבעת הדורות של חסידות חב"ד, 

שמטרתם להכין את העולם לקראת משיח צדקנו.
הרבי מדייק בלשון חז"ל "כל השביעין חביבין" ולא "כל החביבין שביעין", 
שביעי:  היותו  בעצם  היא  השביעי  של  חביבותו  עיקר  כי  משמע  שמכאן 
"חביבותו 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. ובלשון הרבי: "זה תובעים מכל אחד ואחד מאיתנו, 
דור השביעי, דכל השביעין חביבין. דעם היות שזה שאנחנו בדור השביעי 
ובכמה עניינים אפשר שלא  ולא על־ידי עבודתנו,  הוא לא על־פי בחירתנו 
כפי רצוננו, מכל מקום הנה כל השביעין חביבין, שנמצאים אנחנו בעקבתא 
ולא רק  דמשיחא, בסיומא דעקבתא, והעבודה — לגמור המשכת השכינה, 

שכינה כי אם עיקר שכינה, ובתחתונים דווקא".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה
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מאת מנחם כהן 

רצה  פוזנר  יהודה־לייב  והנמרץ  הצעיר  הבחור 
בכל מאודו לנסוע לניו־יורק לי' בשבט תשי"א, 
הריי"צ  הרבי  של  הראשון  ההילולא  ליום 
ציפייה  הייתה  החסידים  בקרב  מליובאוויטש. 
חתנו  רשמית  עליו  יקבל  הזאת  שבהתוועדות 
הצעיר, הרבי מליובאוויטש, את הנשיאות. פוזנר 
חייב להיות שם ברגע ההיסטורי  הרגיש שהוא 
הגדול. אבל כמה חודשים קודם לכן שלח אותו 
בני הנוער,  הרבי לקליפורניה, ללמד תורה את 

ושליחות אין עוזבים בלי רשות.

הרבי  לבוא.  אישור  וביקש  הרבי  אל  פנה  הוא 
שם  ולערוך  בקליפורניה  להישאר  לו  הורה 
המרגש  במעמד  להיות  זכה  לא  כך  התוועדות. 
'באתי  הראשון  המאמר  את  הרבי  השמיע  שבו 
חב"ד.  חסידות  נשיאות  את  עליו  וקיבל  לגני' 

הוא היה באותן שעות בחזית, בשליחות. 

"אתם הילדים שלי"
תרפ"ט.  בשנת  ישראל  בארץ  נולד  פוזנר  הרב 
פעלו  ושם  לשיקגו,  הוריו  היגרו  מכן  לאחר 
בן  ילד  בהיותו  הריי"צ.  הרבי  בשליחות 
והיה  בניו־יורק,  ללמוד  נשלח  שתים־עשרה 
הרבי  שהקים  בישיבה  הראשונים  מהתלמידים 

הריי"צ ב'770', עם בואו לארה"ב.

בר־ קודם  אחדים  ימים  תש"ב,  ניסן  בחודש 
המצווה שלו, זכו הוא ואחיו להיכנס ל'יחידות' 
הילדים  "אתם  להם:  אמר  הרבי  הריי"צ.  לרבי 

ואולם  גשמיים,  ילדים  אתם  הוריכם  אצל  שלי. 
אצלי אתם ילדים רוחניים". 

לא ִהרפה מהארון
היטב  חרותה  הריי"צ  הרבי  של  הסתלקותו 
במסע  לרגע  מהארון  הרפיתי  "לא  בליבו. 
"התאמצתי  בהתרגשות.  מספר  הוא  ההלוויה", 
זכה  אף  הוא  הדרך".  אורך  לכל  בארון  לאחוז 
כל  בו  ואחז  הארון,  נסע  שבה  במכונית  לנסוע 

הזמן.

האור  את  הרגיש  הגדול  הבלבול  כל  בתוך 
הגדול העומד להפציע: "כבר באותו יום, ממש 
כפי  'הרמ"ש'   — שלנו  שהרבי  ידעתי  בהתחלה, 
הייתי  לא  החדש.  הרבי  הוא   — אז  אותו  שכינו 
את  שיקבל  עד  שלמה  שנה  להמתין  צריך 

הנשיאות רשמית". 

"מרוצה מאוד מהשידוך"...
הוא לא זכה להשתתף בהתוועדות ההיסטורית 
אחר־כך  כשבועיים  אבל  תשי"א,  בשבט  בי' 
מסדר  יהיה  שהרבי  זכה  והוא  חתונתו,  נערכה 
הקידושין ואף יאמר את כל שבע הברכות תחת 
דברים,  הרבי  נשא  הפנים'  ב'קבלת  החופה. 
גדר.  פורצת  ששמחה  "ידוע  אמר:  השאר  ובין 
נסעתי  לא  ההסתלקות  מאז  השנה  כל  במשך 
מהבית לשום מקום, חוץ מאשר לציּון. זו הפעם 

ומכיוון שתחילת פריצת  נוסע,  הראשונה שאני 
הגדר כעת היא על־ידי שמחה — יהי רצון שכך 

יהיה תמיד".

מחשבה  והייתה  מאוד,  קר  היה  ערב  אותו 
אמר  הרבי  האולם.  בתוך  החופה  את  לערוך 
להורים: "גם החתונה שלי נערכה בחורף והיה 
תחת  החופה  את  העמידו  ובכל־זאת  מאוד,  קר 
ואני מרוצה מאוד מהשידוך"...  כיפת השמיים, 
להשתתף  פוזנר  הרב  זכה  השנים  במרוצת 
בהתרחשויות חשובות עם הרבי, ובמרכזן ביצוע 
יעדים  ובעוד  בקליפורניה  שליחות  משימות 

בעולם. 

שליחות אין עוזבים

ויהי בנסוע הארון. הרב פוזנר )צילום: מנדי קורטס(

מנהגי ט"ו בשבט
שאלה: כיצד מציינים את ט"ו בשבט?

שנת  סיום  הוא  בשבט  ט"ו  של  עיקרו  תשובה: 
המעשר לפירות העץ )השנה: מ'מעשר שני' ל'מעשר 
עני'(, מכיוון שעד יום זה יצאו רוב גשמי השנה ועלה 
השרף באילנות, ועכשיו מתחילה צמיחת הפרי. אין 
על הפירות  זה  יום  קודם  מעשרים מפירות שחנטו 

שחנטו לאחר מכן.
עם זה, מכיוון שבמשנה מנויים יחד 'ארבעה ראשי 
שנים' )א' בניסן, א' באלול, א' בתשרי וט"ו בשבט( 
הוכיחו הגאונים שיום זה יש בו גם משום לקח רוחני 
ובפרט שחז"ל דימו את האדם לאילן, ברוח  לאדם, 

דרשת הפסוק )דברים כ,יט( "כי האדם עץ השדה".
הבורא  לעבודת  להתעורר  האדם  על  זה  ביום  לכן 
האילן,  כפירות  מחודשים,  וחיות  תענוג  מתוך 
שעניינם להוסיף תענוג — "להחיות בהן נפש כל חי".
מנהג ישראל לאכול בט"ו בשבט פירות העץ, ובפרט 

משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ואף 
פירות אחרים. ויש קהילות שבהן מוסיפים לכך סדר 

תפילות ופסוקים מתאימים, 'תיקון ט"ו בשבט'.
פירות  )בהעדר  יבשים  פירות  לאכול  הורגלו  בחו"ל 
גם  כך  לנהוג  מוסיפים  ורבים  טריים(,  ישראל  ארץ 
כיום, ואף בארץ ישראל עצמה, אף שרבים מהפירות 

היבשים הם תוצרת חוץ.
מנהג ישראל שלא לומר 'תחנון' ביום זה. יש לובשים 
בגדי חג, ובין הספרדים יש הנוהגים לומר ליקוטים 

מהתנ"ך והזוהר וכו'.
המנהג הנפוץ בארץ לטעת עצים בט"ו בשבט אינו 
מליובאוויטש  הרבי  המסורתיים.  ישראל  ממנהגי 
כתב על כך: "אין לערב את זה במנהגי שולחן ערוך", 
ובפרט שעל־פי הגמרא )תמיד כט,ב( אין בעצי סרק 

משום 'יישוב ארץ ישראל'.
מקורות: ר"ה פ"א מ"א־ב. גמ' שם יד,א. תענית ז,א. מג"א או"ח 
המועדים  ס"ח.  שם  הזקן  אדמו"ר  לשו"ע  השלמה  קלא,טז. 
בהלכה עמ' קפב, קפו. אגרות־קודש )של הרבי( ח"ט,סו. חכ"ג 

כו. ס. שערי המועדים, שבט, סי' נב. לוח דבר בעתו.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

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

 למחלקת המֹודעֹות  למחלקת המֹודעֹות )בלבד()בלבד( של 'שיחת השבוע': של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

"
תפילה בקברי צדיקים

להשתטחות  שהמקור  מציינים  חז"ל 
על קברי צדיקים קדום מאוד, וכבר כלב 
בן־יפונה "הלך ונשתטח על קברי אבות" 

)במערת המכפלה(.

על  מגן  שהקב"ה  נאמר  הזוהר  בספר 
העולם בזכות תפילות הצדיקים שנפטרו, 
ועוד  'חיים'".  קרויים  במיתתם  ו"צדיקים 
אמרו בזוהר, שלולא תפילתם של המתים 
על החיים, לא היה העולם מתקיים כלל.

הרבי מליובאוויטש נהג לנסוע תכופות 
אדמו"ר  חותנו,  של  ב'אוהל'  להתפלל 
נמצא  שבו  ציין, שבמקום  הרבי  הריי"צ. 
החלק התחתון ביותר של האדם )הגוף(, 
העליון  החלק  עם  קשר  ליצור  אפשר 

ביותר שלו — עצם הנשמה.

מושג ברגע


