
נושא החודש:

בקשה נפשית...
כן! זה משפיע)ה(

 2
ראיון  משפיעה? מושפעת?– 
מרתק עם תשובות לשאלות 

ששאלת את עצמך בנושא.

 3
בכלים  משפיעה  אורות 
כמעט  כשריבקי  דתיקון- 

נאבדת....סיפור.

 5
נביא בישראל?  נביא גאולה- 
לדעת  במדור  בחו"ל?  אולי 

להאמין.

פרשת  בשבת  לעולם  שיצאה  מיוחדת  הוראה 
לא  להתבטאויות  וגרמה  ה'תשמ"ו  דברים 
מיועדת  למי  שליט"א.  הרבי  של  שגרתיות 
לו  שקשה  חשוב  אדם  יעשה  מה  ההוראה? 
למצוא? אזהרה למתעכבים בקיום הראה. ומעל 

כולם- ההגדרה המיוחדת של הוראה זו...

כן, בקשר לעצמינו-כולנו עלולים לטעות!
אמרו חכמים במשנתם "עשה לך רב", כלומר ישנו 
ציווי על כל אחד ואחת מישראל מקטן ועד גדול 
מכיון  הדבר-  וטעם  רב.  לו  ולעשות  עליו  לקבל 
שאדם קרוב אצל עצמו, במילא אינו יכול לסמוך 
על עצמו וכו', ולכן צריך לעשות לו רב שיחשיבוהו 

גדול ממנו ולקיים את דבריו.
מישהי  למצוא  לך  קשה  שבה  כזו  בדרגה  את  אם 

שתהיה לך משפיעה?
וביראת  גדול בתורה  ויש להוסיף שגם מי שהוא 
שמים כו', שקשה לו למצוא מי שהוא גדול ממנו-
הרי אף על פי שלא ימצא חכם גדול כמוהו, יעשה 
מי שהוא למטה הימנו. כי אין האדם רואה בעיני 
עצמו העצה הצריכה לו כמו שיראה זולתו, וזהו 

"עשה לך רב" אף שאינו ראוי.
למי ההוראה?

ובהתאם לכך, טוב ונכון ביותר, שכל אחד ואחת 
וילדות  ילדים  כולל  והנשים  מישראל-האנשים 

קטנים יקיימו את ההוראה עשה לך רב.
בקשה נפשית ויותר מכך.

ולכן הצעתי ובקשתי-בבקשה נפשית )ועוד יותר 
מזה אלא שאין בידי לעת עתה ביטוי מתאים יותר 
כו'(.שיפרסמו את הדבר, בכל מקום ומקום בשמי 

או שלא בשמי.
ולאחר שקיים את הוראת המשנה "עשה לך רב"- 
עליו לקיים את דבריו, אלא אם כן יגיע לדרגה כזו 
שיגדל יותר מן הרב. ואז יצטרך לעשות לו רב גדול 

ממנו וכן הלאה.

פתרון לעמקנים.
עמוק",  "איש  שהוא  מי  שגם  מובן  כן,  וכמו 
שצריך  ויטען  וכו',  דבר  בכל  ומתעמק  שמתבונן 
ביותר  מי הוא המתאים  כדי להתעמק  זמן  ריבוי 
לעשותו לרב-הרי, מכיון שחבל על הזמן שעובר 
בינתיים ללא קיום ההוראה ד"עשה לך רב", כדאי 
ונכון, שלכל לראש יעשה לו רב תיכף ומיד )ללא 
התבוננות והעמקה יתירה( באופן זמני בלבד, עד 
שימצא את הרב המתאים-לאחר ריבוי התבוננות 

וההעמקה כו'.
כשהרבי מוסיף 'איום'.

גם  לנצל  יכולים  כו',  הענין  בזירוז  להוסיף  וכדי 
ענין של "איום".

מכיון שכותבים אליי פתקים כו' בעניינים שונים, 
כבר  ידוע שיתכן שאשאל את הכותב האם  להוי 
קיימת את ההוראה ד"עשה לך רב", מה שמו של 
לבוא  חייבת  אינה  זו  ששאלה  ולהוסיף,  הרב?. 

לאחרי המענה, או בד בבד עם המענה, אלא 
יתכן שיבוא לפני המענה.

מה לא יעשו כדי לדווח לרבי על קיום ההוראה?
)כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך ואמר:(

אין כוונתי שמיד לאחר צאת השבת ירוצו ל"שדה 
התעופה", וכל אחד יעלה על אווירון מהיר )גם אם 
ביותר( שנוסע למקום  גדול  יצטרך לשלם סכום 
אחר, כדי לבוא בעצמו ולהודיע על דבר ההוראה 

ד"עשה לך רב".
זו,  הוראה  למסור  דרכים  וכמה  כמה  ישנם 
של  בזבוז  וללא  ויעילות,  מהירות  באותה 

נסיעה באווירונים.
ואילו  התוהו.  לעולם  שייכת  כזו-  הנהגה 
אומנם  )שצריך  התיקון,  בעולם  כשנמצאים 
כי  אם  כו',  מסודר  בסדר  להסתדר  יש  "תיקון"( 
מאודך",  "בכל  של  בתנועה  צורך  יש  לפעמים 

למעלה ממדידה והגבלה.
)משיחת ש'פ דברים, שבת חזון ה'תשמ"ו(

דעת עליון 
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עלון לבנות חב"ד בארץ הקודש, 
ימות המשיח טבת ה'תשע"ד

זה ישפיע עלייך-בטוח!



כל ההתלבטויות הקטנות-גדולות.
"מה יותר חשוב, ללכת להתוועדות או לעזור בבית?"

"מהי האתכפיא המתאימה לדרגה שלי?"
"איך אני מתחילה לייצב את המצב הרוחני שלי?"

"אני מרגישה שהחברה החדשה שלי משפיעה עליי לרעה, אבל אני לא בטוחה בזה. מישהו מהצד מוכן לכוון אותי?"
אחו"ת,

סיפור ידוע מספר על חסיד באבוב בילדותו התגורר בשכונת קראון  הייטס. בכל יום היה צועד על שדרת איסטערן פארקווי, ובכל פעם שהרבי פגש בו, הרבי 
היה עוצר ומברך אותו לשלום. יום אחד הילד סחב עימו ילקוט מלא ספרים.

הרבי עצר וברך אותו לשלום, ושאל את הילד להיכן הוא הולך? "לתלמוד תורה של באבוב" השיב הילד. "האם אוכל לראות את הילקוט שלך?" ביקש הרבי.
הילד נתן לרבי את הילקוט שהיה כבד. הרבי ביקש מהילד "טובה" שיבקש שיתקינו ארוניות, בשבוע שלאחר מכן התקינו ארוניות בחיידר של באבוב.

בעצם, אם נתבונן בתקנת הרבי "עשה לך רב",הרי שהרבי לקח לכל אחת מאיתנו את הילקוט הכבד של הדאגות, ההתלבטויות, הדילמות, וההחלטות הטובות 
ושם אותו בארונית של המשפיעה.

בנוסף לכך שהרבי דואג לנו שלא יהיה לנו "כבד", ומקל על העבודה הרוחנית שלנו בכך שתהיה לנו דמות בשר ודם כדי לדווח לה. הרי שהרבימגדיר זאת כאילו 
אנו עושים לו "טובה", "בקשה נפשית", לא פחות!אם כך, למי שטרם עשתה לעצמה משפיעה, הרי שזה הזמן לעשות זאת. נכון, זה לא נעים כל כך בהתחלה וגם 

מביך. הנפש הבהמית דואגת שלא יהיה הרבה מרץ או כח בכך אבל עם הזמן זה נהיה קל יותר בדרך כלל, במיוחד כשרואים את התועלת.
ויש גם את אלו שיש להן משפיעה, ככה בשביל שיהיה, וחבל. כדאי לנצל את המינוי, להתייעץ לגבי החלטות טובות של תאריכים חסידיים או סתם כך לגבי המצב 

הרוחני ביום יום. מי שכבר ניסתה אפילו פעם אחת- יודעת שעם מה שמתייעצים עליו עם משפיעה, יש סיעתה דשמיא מיוחדת.
חודש טבת הוא חודש של דידןנצח, -ניצחון ההתקשרות לרבי על כל המניעות והעיכובים הפנימיים והחיצוניים.נקח מזה אנו לחיזוק התקנה הזו, שהיא בקשה 

נפשית. ונגיע תיכף ומיד לדידן נצח האמיתי והשלם.

בקיצור, כדי להיות קשורה יותר לרבי, וקשורה יותר לעצמך, עשי לך משפיעה וזה ישפיע גם על ההתגלות.

יוצא לאור ע”י אחות התמימים בארץ הקודש  ●  עורכת: קרן קפלן  ●  הגהה רוחנית: הרבנית מלכה ווילשאנסקי  ●  גרפיקה ועימוד: ליהיא אורון

גם מה לספר למשפיעה, זה סיפור...

אני ממש מתלבטת איך נכון להתייחס לחברות שלי עם יוכי. יש בה משהו 
קשה להגדרה... הייתי רוצה להתייעץ עם המשפיעה שלי, אבל אז אאלץ 

לספר לה כמה פרטים לא נעימים על יוכי. מה עושים?
אחפש משפיעה שאשאל אותה מה מותר לספר למשפיעה..?

משפיעה?במיוחד  עם  בשיחה  תקפות  הרע  לשון  הלכות  כמה  :עד  שאלה 
שהרבה פעמים כדי להגיע למסקנות מעשיות על המשפיעה להיות בקיאה 

בחיי החברה שלהמושפעת? 

תשובת הרב חיים קיז'נר מו"צ ורב קהילת חב"ד עימנואל.
מספרים  ולא  תועלת  שזו  ברגע  הרע  לשון  לספר  היתר  יש  כללי,  באופן 
פרטים מיותרים. לגבי אזכור שמות...אם חייבים להזכיר שמות רק במקרה 
שאין ברירה ואי אפשר להתייעץ על העניין בדרך אחרת. אם המושפעת רק 

רוצה לספר ולפרוק את אשר על ליבה שתעשה זאת ללא אזכור שמות.
כדאי להיזהר לא להכביר סתם בדיבור רע על הזולת, דבר שכידוע מעצים את 

הרע באדם אודותיו מדברים וגם למספרת אין תועלת מזה, בלשון המעטה.
סקרנות  סיפוק  כולל  לא  שלה  שהתפקיד  לזכור  צריכה  המשפיעה  גם 
מיותרת ולעיתים עליה להיות כנה עם עצמה, מתי היא שואלת מסקרנות 

ומתי המידע  אכן חיוני.

מגישה: ח.מ דורון פשו”ת לשאול

עלון זה מוקדש לזכות הכלות:
שלי תחי' דיל, אביבה תחי' ג'יאן

שיזכו להקים בניין עדי עד על יסודות התורה והמצוות כפי שהם מוארים בתורת החסידות,

לנחת רוח הרבי שליט"א מלך המשיח, לבני חיי ומזוני בהרחבה גדולה ומתוך שמחה וטוב לבב.

להקדשות חייגי: שרה 050761775

מבזקים חדשות אחות
הדרך ישרה, אבל אין קיצורי דרך...

כדי לחיות גאולה צריך פשוט ללמוד. בכ"ב שבט צפריה, יתקיים יום עיון עשיר ומגוון.פרטים יבואו.

מבזקים חדשות אחות
שבת נציגות

 כ"ה טבת. כפר חב"ד. שבת מיוחדת ומושקעת במיוחד לכל הנציגות. פרטים אצל אחראיות הנציגות.

מגישה: חני מ. 

"על ניסייך ועל ניסיונותייך.."ראיון
"עשה לך רב"- מני לך משפיעה, זאת הבקשה הנפשית של הרבי! איך בוחרים? 
מה מדברים? מה צריך להיות הקשר בין ה'משפיע' לבין ה'מקבל'? כלים מעשיים 
למימוש בקשת הרבי בצורה הנכונה. הרבנית הגב' נחמה דינה פרידמן, שליחה של 

הרבי מלך המשיח לאור יהודה. 

אז איך בוחרים?
כדאי שהמשפיעה תהיה ברמה רוחנית גבוהה יותר ממני, כדי שאוכל לקבל 
ממנה. שתהיה קשורה לרבי מלך המשיח. המשפיעה צריכה להיות מישהי 
שאני מתחברת אליה ופתוחה איתה, שיהיה בינינו קו מחבר, שתהיה בסגנון 
שמתאים לי ו'בראש' שלי. המשפיעה צריכה להיות אחת שיודעת להקשיב, 
טוב  גם מה שלא  לומר  מנת להתקדם. שתדע  על  נכונה  עצה  ולתת  להבין 
אצלי, על מנת שאוכל לתקן. למשפיעות נזכיר שעליהן לא לפחד להתייעץ עם 

המשפיעה שלהן בשעת הצורך.

טוב, אז יש משפיעה. מה עושים איתה, ומה לא?
כפי שהרבי כותב במכתבים, למשפיעה פונים כשיש לי התלבטות בעבודת ה'. 
בעניין הלכתי שואלים רב ולא משפיעה. כשיש לי סיטואציה שאני לא ממש 
והקב"ה רוצים ממני באמת.  יודעת מהי הדרך הנכונה לנהוג בה, מה הרבי 
המשפיעה היא בבחינת צינור שמקשר ביני לרבי. שמראה לי את האמת.אם 
מתייעצים על עניין מסויים, חשוב שהבת תאמר תחילה את דעת ההורים על 
כך. המשפיעה היא לא פסיכולוגית! ישנן בנות שמתבלבלות. אם הן צריכות 
עזרה מקצועית בתחום כלשהוא, יש לגשת לאדם המתאים, אך בפרוש זהו לא 

תפקידה של המשפיעה.

על מה אסור למשפיעה לדווח לאחרים, ולעומת זאת מתי היא חייבת לדווח?
כל מידע אישי שאם המשפיעה תספר זה יהיה הפרת אמון- אסור לה לדווח. 
אך אם יש מצב של סיכון רוחני או גשמי, המשפיעה צריכה לומר למושפעת 
שיש צורך לשתף מישהו במצב זה. ולא להרפות עד שתצליח לשכנע, וה' יעזור 
וגם לסייע לה במה שצריך.  גם לשמור על האמון של המושפעת  שתצליח 
לפני גילוי מידע ממושפעת צריך לחשוב ולהתייעץ הרבה, כי לעיתים עם עוד 

מאמץ ניתן לקבל הסכמה מהמושפעת ליידע את מי שצריך.

איך מזהים קשר תלותי עם משפיעה?
להתקשר  סיבה  מחפשת  שאני  ברמות  תלותי  להיות  הופך  הקשר  כאשר 
כדי  עד  לגרום  עלול  וזה  אליה  קשורים  שלא  בדברים  אפילו  למשפיעה, 
סוג  להיות  הופכת  כבר  שהמשפיעה  במצב  או  הנורמלי.  היום  סדר  שיבוש 
של חברה, שאני כבר לא מספיק מקבלת ממנה מבחינה רוחנית. כלומר, זה 

מפריע בהתקדמות.
של  תהליכים  על  משפיעה,  של  מבט  מנקודת  להצביע  יכולה  את  האם 
יש  בנות שהיו בקשר עקבי עם משפיעה? האם  ה' של  התקדמות בעבודת 

כאלה שלא ניכר בהן שינוי?במה לדעתך זה תלוי?
ברצינות  המשפיעה  עניין  את  תיקח  היא  להשתנות,  רצון  יש  לבת  כאשר 
ותתקדם. כשהקשר עם המשפיעה הוא בריא, יש שינויים לטובה והתקדמות. 
רופא  שאצל  כמו  לתקן,  כדי  השלילי  של  בחשיפה  תלויה  גם  ההתקדמות 
מראים את הבעיה ופותרים. בנוסף לכך,צריך לדעת שמה שהמשפיעה אומרת 

לעשות, זה מה שהרבי רוצה ממני, וכך באמת חייבים לנהוג.

הן משקיעות במצבן  עליהן!  זה  רואים את  להן משפיעה-  הבנות שיש  רוב 
להמשיך  שיוכלו  באופן  לעבוד  איך  להתייעץ  להן  שיש  טוב  וזה  הרוחני 
או  בספר  בית  בשביל  משפיעה  שלקחו  בנות  גם  מכירה  אני  ולהתקדם. 
"מתוך  באמת  לבסוף  אך  כביכול,  פוזה  לעשות  בכדי  או   "V" לסמן  בשביל 
שלא לשמה, בא לשמה", נוצר מכך קשר רציני ונהיה בהן שינוי משמעותי מן 

הקצה אל הקצה.

באיזה מצב צריך להחליף משפיעה )אם בכלל, אולי זה קשר שאינו מתפרק??(
אם כן, מי צריכה ליזום זאת ובאיזה אופן?

כשהקשר הופך להיות קשר של חברות ואין מצב של קבלה מהמשפיעהאו 
כל קשר, ולא כמשפיעה. או שהתקדמתי ואני צריכה מישהי יותר ברמה כדי 
שאוכל לקבל ממנה, אז באמת כדאי להחליף כי הרי המטרה היא להתקדם 
עוד ועוד... כאשר אני מרגישה שזה מטריד אותי להתקשר אליה ולדבר איתה 
או אם בהתחלה חשבתי שהמשפיעה מתאימה לי, אך במשך הזמן גיליתי שאני 

לא מתחברת אליה. 

לדעתי המושפעת צריכה ליזום זאת ולא צריך להתבייש, המשפיעה לא נפגעת 
מזה, כמו שאתן חושבות.

צריך לעשות את זה בצורה מכובדת ונבונה.
אני מכירה הרבה בנות שנמצאות במצב שהן לא בקשר עם המשפיעה שלהן, 
אך הן מתביישות להודיע לה שזה לא מתאים ולחפש מישהי אחרת שתהיה לה 
למשפיעה. ולבינתיים הן נמצאות במצב שאין להן משפיעה, וזה חבל מאוד כי 

הביישנות הזאת מיותרת לגמרי וזה לא כל כך מסובך.

הרבנית מלכה וילשנסקי מוסיפה כמה הארות למשפיעה...
צינור. משפיעה היא בבחינת צינור אם היא בביטול לרבי. בראש של המשפיעה 

חייבת לעמוד המחשבה מה הרבי רוצה ממני? מהמושפעת? במקרה הזה?
ייעוץ. לפעמים המקרים מורכבים והסוגיות לא פשוטות. במקרים של ספק 

כדאי לנהוג לחומרא. עדיף להתייעץ פעם אחת יותר מידי מפחות מידי...
תחום. לפעמים על המשפיעה להתעניין ולשאול, מה דעת ההורים? הבעל? 

אולי זו בכלל שאלה הלכתית המצריכה רב מורה הוראה?
תפילה. כמו בכל דבר, גם כאן על המשפיעה לעמוד ברטט ובאימה, בביטול 

ובזיע כדי לזכות להיות כלי אמיתי להעביר את דברי הרבי מלך המשיח.
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אורות משפיעה בכלים דתיקון...

רבקי הגיעה לכיתה מותשת. עיניה הטרוטותהעידו 
מוכנה  הייתה  כדרכהלא  שלא  שינה.  חוסר  על 
כדרכה  ושקועה  שקטה  והייתה  בכלל,  למבחן 

בחודש האחרון בפלאפון השחור והקטן.
המבחן בדינים החל.

מרוב  מסוחררות  מהמבחן.  אחת  אחת  יצאו  הן 
עיבוד חומר, זה היה קשה.

רבקי צנחה על הכיסא הראשון שראתה, מותשת. 
אגב גמיעה מבקבוק המים שליוו אותה דרך קבע, 

חני יצאה שניהמחפשת גם היא כיסא קרוב.
המזכירה הסתובבה במסדרון, מחפשת את כיתה 
התפשטה  הבשורה  "משוחררות!"  העייפה.  י"א 
במהירות, ואף למועטות שעדיין עמלו על המבחן 

בכיתה הגיעה מעודדת ומאיצה מהירות.

הייתה  ששוב  רבקי  את  רגע  בן  עזבה  העייפות 
באמצע הקלדת סמס נרגש, וחני שסתם התאוששה 
כיצד  ורעיונות,  תוכניות  הגיעו  תחתיה  מהמבחן, 

לנצל עד תום את השעות שהתפנו.
"אני רצה הביתה, יש לנו המון עבודה באנגלית..." 
אל  ונעלמה  גבה  על  התיק  את  שטערני  כיתפה 

היציאה מבית הספר. 
מושקי  זרקה  חשובה."  אסיפה  יש  היום  "בדיוק 

לחלל המסדרון ונעלמה אף היא.
מלווה  באיטיות,  הביתה  לצעוד  החלה  רבקי 
בעוד שעתיים.  היה  בחני שהאוטובוס הבא שלה 
בליוויו  חפצה  ממש  לא  שרבקי  לחני  נדמה  היה 
שלה. מוזר, אם לא נח לה היא תמיד אומרת. מה 

האדישות הזו פתאום?
רבקי הייתה עסוקה בנושא שונה לחלוטין. "תגידי, 

יש לך משפיעה?" זהו. היא עשתה את זה!
חני בעטה לרגע באבן בלתי נראית. "זה דבר חשוב 
במקום  נשאלה  שלא  לשאלה  הסכימה  באמת." 

לענות על זו שנשאלה.
"אז אין לך..." הסיקה רבקי בשקט.

"תראי, זה לא שאני לא מחפשת, פשוט לא מצאתי 
לי מישהי  והאמת היא שהייתה  מישהי מתאימה, 

וזה לא ממש הלך." הסבירה חני.
פשוט  לא  זה   " נמרצת.  בהסכמה  הנהנה  רבקי 
זו  כל טלפון שמרימים  ולפעמים  ולבקש,  למצוא 
בקשה  מבקש,  כך  כל  הרבי  אבל  מלחמה,  ממש 
מההתוועדות  הופתעה  קצת  חני  נפשית..." 
מושקי  עם  צועדת  הייתה  אם  מילא  צפויה.  הלא 
כלהליכה  להפוך  מועדות  יותר  שהן  נעמה,  או 

משותפת להתוועדות רבתי.
"אל תראי אותי ככה, עד שהייתי אצל הרבי השנה 
גם לי לא היה, ותמיד מצאתי את עצמי מתלבטת. 
מה הרבי רוצה? האם מתאים שבמצב שלי אטוס 

לרבי או לא?האם ההכנה שעשיתי מספקת?האם 
כל  יודעת  בסדר?את  זה  ל'סיבוב'  לקניון  ללכת 
מיני שאלות כאלו גבוליות שהם לא 'אסור מותר'. 
ואז,כשהייתי אצל הרבי פגשתי את יוכי שהיא בכלל 
מא' סמינר, ממש חמודה. את לא מבינה איך אנחנו 

זורמות ומבינות אחת את השניה." 
"פעם בכמה זמן אתן מדברות?" שאלה חני.

רבקי ציחקקה במבוכה. "תראי... בערך כמה פעמים 
ביום, אנחנו גם מסתמסות המון."

דאגה  רבקי  אבל  לחני...  נשמע  היה  לא  משהו 
שיחזרו אל הנושא הקודם.

"אז את רוצה משפיעה?".
השאלה נותרה תלויה בחלל האוויר והן נכנסו אל 

הבית של רבקי.

"אני רוצה לקיים את ההוראה של הרבי,אבל מצד 
מה?  זה.  בשביל  חסידית  מספיק  לא  אני  שני, 
אתקשר כדי לשאול אותה איזה סרט פחות גרוע 
לראות? או איזו מוזיקה היא הרע במיעוטו לגביי? 
כל משפיעה נורמלית תתעלף..."רבקי חייכה. "לא 
בטוח, ההוראה של הרבי לא הייתה לצדיקי עליון 
שאת  במצב  לבנות  שדווקא  להיות  יכול  דווקא. 

מתארת, משפיעה זה חשוב עוד יותר.."

הפלאפון צפצף תוך כדי השיחה אולי מאה פעמים, 
רבקי,  של  המשפיעה  יוכי,  של  סמסים  אלו  היו 

שהלכו ותכפו וצליליהן מילאו את חלל החדר.
חני נפרדה מרבקי בתחושה שהיא עומדת לחפש 
משפיעה עוד היום, היה הגיון בדבריה של רבקי. 
עומדת  היא  מה  על  גם  ידעה  שני,  מצד  אבל 

להתייעץ איתה קודם.
למחרת, דיני הסמינריסטי

ת הצעירה עמדה במסדרון כשהיא מנסה נואשות 
להשיג את בעלה הטרי.הפלאפון כבוי, בכולל לא 

עונים כך ש...

והחייכנית היתה מנומסת  "המורה?" חני העדינה 
כתמיד.המסדרון ההומה לא היה המקום האידיאלי 
טרם  הספר  בבית  אבל  הזה,  מהסוג  לבקשות 

הקציבו חדר קבלה למורות שהן גם משפיעות.
לאוטובוס,הרגישה  עליה  כדי  תוך  הביתה  בדרך 
הלחיץ  עדיין  רבקי  של  המצב  אבל  אדיר.  סיפוק 
מתנתקת  היא  הצילו.  צועק  בה  משהו  אותה. 
יוכי,  עם  היום  כל  מסתמסת  בכיתה,  מנעשה 
וכשהיא לא שולחת לה סמסים נרגשים, הרי שהיא 

משוחחת איתה בטלפון.
בסדר, משפיעה, משפיעה. אבל לשוחח איתה כל 
היום מזריחת החמה עד גמר הבטריה? היא הייתה 

בטוחה שלא לזה הרבי התכוון.
מה עושים?

רבקי טוענת שזו המשפיעה שלה ושזה בסדר,אבל 

משהו לא היה נראה בסדר. בכלל.
חני הרגישה שהן מאבדות את רבקי.

ואת זה היא הסבירה למשפיעה החדשה שלה, "זה 
תשמעי  ועוד  עצמי,יש  משל  בעיות  לי  שאין  לא 
עליהן בעזרת ה', אבל אני מרגישה פה שמשהו אצל 

רבקי נתקע."
דיני חשבה בכל הרצינות. סוגיה לא פשוטה. את 
יוכי היא מכירה קצת, אולי תנסה לשוחח איתה? 

חני הייתה אסירת תודה.

אותו  לפרוק  התיק,  את  לסדר  סיימה  בדיוק  יוכי 
והמתיש  הארוך  הלימודים  יום  אחרי  דיוק,  ליתר 
ערב  לארוחת  שהפכה  צהריים  ארוחת  בסמינר. 
היא  אבל  בסירים במטבח.  בנאמנות  לה  המתינה 
רצתה רגע לשלוח סמס לרבקי. מעניין מה שלומה. 

כבר חצי שעה לא שלחה לה שום הודעה.
תוך כדי ההקלדה הפלאפון צלצל, מספר לא מוכר 

והיא בכל זאת ענתה. 

דיני הסבירה לה בעדינות שבוודאי הכוונה שלה 
טובה, ואפילו טובה מאוד, אבל סיפרה לה קצת מה 
קורה עם רבקי בכיתה. יוכי נשמה עמוק. "אולי זה 
לא קשור בכלל? ואם קשה לה וננתק את הקשר, אז 

יהיה לה עוד יותר קשה."זה נשמע הגיוני. לא?
דיני המשיכה להמחיש ולבאר את הנזק בקשר צמוד 
לזה  טוב.לא  לא  זה  ולמה  מגיע  זה  מאיפה  מידי, 

הרבי מתכוון. ליוכי עדיין היה קשה לקבל את זה.

שהרבי  מה  לעשות  רוצה  את  ממנה?  לך  "אכפת 
רוצה?" חתכה דיני את המלל. יוכי השיבה שבטח 
ובוודאי. "הקשר הצמוד עושה לה לא טוב, מנתק 

אותה מחברות ומכניס אותה לבועה."
יוכי נשכה שפתיים.

עם  בטלפון  יוכי  הייתה  דקות  כמה  כעבור 
המשפיעה שלה, כשהיא נותנת לה הנחיות ברורות 
בחני,  תפגע  לא  אחד  שמצד  כדי  הקשר.  למיתון 

אבל מצד שני לא תפגע בה...מסובך.

התיישבה  זריזים.  בצעדים  לכיתה  נכנסה  רבקי 
חדש  מה  לבדוק  רצתה  הרגל  ומתוך  במקום 
בפלאפון, אז נזכרה שאין פלאפון. וגם אין סמסים 
משמעותית,  הוגבל  יוכי  עם  ושהקשר  מיוכי. 

בבחירת שניהן.

חני נכנסה לפתע לכיתה.
"את בלי פלאפון." ציינה.

"אבל אני עם עצמי, וגם עם הכיתה." סיכמה רבקי.
ושתיהן אמרו ביחד "טוב שיש משפיעה." 

"וגם חברה"
וצחקו.

כיתה בסיפור
מגישה: קרן קפלן

העצמה אישית לקראת חיי נישואין, עם הרבנית יפה קדוש.משהו לקחת הביתה

טיפוס מספר שלוש.

היא תכנס לכיתה כמה דקות לפני הצלצול, רגועה ומתוקתקת. מהתיק היא 
שולפת כמו קוסם, שיעורי בית מוכנים, עבודות מאורגנות, תוכניות לצ"ה וגם 

כריכים מושקעים. 
אצילות  מימוש הפוטנציאל מתוך  בקצוות הקיצוניים.  נתקלים  אנחנו  שוב 

נפשית  או רמאות מתוך נרקיסטיות )אהבה עצמית חולנית(
לטיפוסי שלוש יש דחף למצות את הפוטנציאל הגלום בהםכמו את הזמןהעומד 
לרשותםבצורה המרבית. בכל תחומי החיים! כן,כן זאת בכיתה שלך שמצליחה 
הכל. יש לה זמן גם ללמוד חסידות, גם להצליח בתרגילי בפסיכומטרי ולקינוח 

לצאת למבצעים ולעזור בבית.

ברמה הגבוהה ביותר מטרתם העיקרית היא, לפתח מידות נעלות ולקיים מצוות 
בצורה הכי טובה.

ברמה הנמוכה: אין להם רצונות אישיים משל עצמם אלא הם שיקוף של מה 
שהחברה הגדירה כטוב ביותר. זו בכיתה שמתנהלת לפי מה שהחברה חושבת 
שנכון. זו שתגיד 'אמן יהא שמיא רבא' על כל מה שהכיתה מתכננת, גם אם זה 

לא מתאים למה שהייתה מעדיפה או למה שנכון לעשות.
יופי הוא דבר חשוב מאוד עבור טיפוס 3. ברמה הגבוהה הוא אינו רואה ביופי 

מטרה בפני עצמה אלא אמצעי לרוממות רוחנית. המטרה ניצבת מול עיניה. 

חיצונית,  עצמית  תדמית  ביצירת  ויותר  יותר  מתעסק  הוא  הנמוכה  ברמה 
ומתנתק מן המטרה להתעלות ברוחניות. הוא נוטה לאבד מגע עם רגשותיו, 
מכיון שכל מחשבתו מתרכזת בשאלה: "כיצד עוד אוכל להרשים את הסביבה?" 
במקום לשאול את עצמו: "באיזו דרך אוכל לבטא ולמצות את הפוטנציאל 

הגלום בי?"
טיפוסי שלוש ברמה הגבוהה הינם בני אדם רגועים, עובדים בחריצות מרובה 
עבור מטרות רוחניות. הם יודעים להמריץ גם את האחרים לעבוד קשה, והם 

שואפים להגיע למיצוי הפוטנציאל שניתן להם ולאחרים מאת ה'.
בנוסף לכך הם:

● בעלי מראה אצילי ומעודן, מתנהגים בפשטות, בצניעות ובכנות.
● יודעים שכשרונותיהם והישגיהם הם מתנת ה'.

● מעריכים את עצמם בלי קשר לתדמית החיצונית.

● אוהבים יופי, אך בד בבד יודעים שיופי חיצוני לא תמיד מבטא פנימיות.
● בעלי ביטחון עצמי ובעלי דימוי עצמי חיובי, פיקחים, מנומסים.

● מתמקדים בהצלחות ולא ברגשות.
זקוקים  ולא  מאוד  קשה  לעבוד  יכולים  וכוח.  אנרגיה  חיות,  מלאי   ●

להרבה שינה.

כדי  נועדו  וההצטיינות  שהיופי  שוכחים  שלוש  טיפוסי  הנמוכה  ברמה 
לעבוד את ה', 

בנוסף לכך הם:
● הישגיים, שאפתנים, תחרותיים.

● עלולים להרגיש עליונות על אחרים, בגלל ההישגים שלהם.
● מסוגלים "להחליף את עורם" מדי פעם, לפי מה שנראה להם

 שימשוך הערצה.
● כובשים את רגשותיהם ומציגים חזות חיצונית אצילית ושלווה.

לעיתים, הם יכולים להידרדר גם לאנוכיות, יהירות, ראוותנות ויומרנות.
מסוגלים לפגוע בזולת ולהכשיל אותם בכוונה תחילה, כדי לקדם את עצמם.

נקמנים ופוגעים בכל מי שמצליח יותר מהם.
שטחיים ובכל זאת שחצנים.

הבעיה העיקרית, שטיפוסי שלוש שאינם ברמה הגבוהה אינם מחוברים עם 
רגשותיהם ועם פנימיותם.

בריאותם הנפשית של טיפוסי שלוש תתעצם כשהם יחוו תלות בבני משפחה, 
התעניינות בשלומם של אחרים, והפסקת ההתמקדות אך ורק בעצמם.

סיכום
ככל  הגבוהה.  ברמה  הרבה  לעשות  ומסוגל  מצליחן  הוא  הטיפוסי  השלוש 
שהוא יורד, הוא רוצה שיעריצו אותו. למרבה האירוניה, יעריצו אותו כאשר 
יוותר על הצורך שלו להתנשא מעל אחרים. כאשר טיפוס שלוש יכיר  הוא 
בכך שהצלחה חומרית אינה ולא כלום ושעצם קיומו של האדם הוא דק ועדין 
כחוט השערה ממש, רק להצלחות רוחניות נצחיות יש ערך. הוויתור על הרצון 
להרגיש חשיבות עצמית הוא הישג רוחני ממשי ביותר. כל אדם זקוק לאהבה 

וידידות וכדי להגיע אליהם עליהם להיות כנים ואמיתיים עם אחרים.
אותו טיפוס ואיזה הבדל.

כוחה של בחירה.

מבזקים חדשות אחות
קובץ מאיר... לקראת חג החנוכה יוצא לאור קובץ מרתק בשם "לגלות את עצמי" בקובץ תלווה הקוראת את 
תולדות חייו המרתקים של הרשב"ץ– חסיד גדול מימי אדמו"ר הזקן, ואת המסע שלו לגילוי החסידות. מומלץ 

לניצול ימי החופשה!
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צאינה
וראינה

מקבלת שמשפיעה

הרעש פסק. מביט בחלון המרכבה, מנסה להבין 
מדוע נעצר שקשוק הגלגלים, ופניו מאירות. הוא 
הגיע! ליובאוויטש שלו, ירושלים שלו.. הנה, כאן, 
לנגד עיניו! באיטיות יורד, מהדק מבלי משים את 

האבנט. להגיע לרבי.. 

אותו  מקיפים  המדרש,  בית  לחצר  כשנכנס 
פרחי החסידים בהערצה. ר' הלל מפאריץ'.. מה 
אלו  לחשב  מנסה  צעיר  בחורון  מיומיים?  יום 
מהמועדים מציץ באופק, וכשלא מצליח, מנסה- 
לא.  אך  החסידיים..  דפגרא  מהיומי  אחד  אולי 
מבין.  הוא  מוצדקת. במחשבה שניה,  סיבה  אין 
הסיבה הכי מוצדקת בעולם.. כי המקום הטבעי 

של חסיד זה אצל הרבי!

מרוכז  הלחשושים,  את  שומע  אינו  הלל  ר' 
במחשבותיו. הוא הגיע לרבי. בעוד מספר רגעים 
נכנס.. היד רועדת מעט כאשר הוא מקיש  הוא 
על דלת חדרו הקדוש של הרבי. הדלת נפתחת, 
אדמו"ר הצמח צדק יושב וכותב. רגע של דומיה, 

הרבי מרים את עיניו ושואל- "מה רצונך?"
הוא אינו מהסס. יש לו מטרה פשוטה בתכלית. 
מילה אחת. "חסידות!" הוא מבקש. נפשו כמהה, 
אך  חיים..  אלוקים  דברי  לשמוע  משתוקקת, 
הרבי- מסרב, אין זה יום שבו נהוג לומר חסידות. 

הרבי עונה, וממשיך לכתוב. 

ו.. נשאר  ר' הלל מהרהר לרגע קט, אוזר אומץ, 
בחדר. מחכה, אולי... אולי יזכה.. הדקות חולפות 
הוא  עומד.  הוא  אך  עצבים,  מורטת  באיטיות 
ארוכה  שעה  חסידות!  רוצה  הוא  מוותר.  לא 
הוא עומד כך, ממתין.. הרגע הגורלי אכן מגיע. 
צמרמורת חולפת בגופו כשהרבי מרים את ראשו, 

ושואל: "למה תעמוד"? 

"רבי!  נפשו:  ממעמקי  זועק  הלל,  ר'  מתחנן 
בשלילה.  נענה  הוא  הפעם,  גם  אך  חסידות!!".. 
במפח נפש הוא יוצא מהחדר, שבור ורצוץ. בצעד 
ארוכה  הדרך  לאכסניה,  רגליו  את  משרך  כבד 

מתמיד..

מספר שעות אחר כך, חצר בית המדרש סוערת. 
לגבהים  עלה  גופו  חום  מאוד..  חולה  הלל  ר' 
כשחזר  שמיד  מספרים  דבר  יודעי  מסוכנים.. 
מחדר היחידות נפל למשכב. כמה בחורים כבר 
לגאון  גרם  מה  הסיפור,  כל  את  בדיוק  יודעים 
החסיד את החולי הקשה.. מנסים למצוא פתרון. 

אחד מהם זורק רעיון מבריק: "נפנה לרבנית!"
את  לעדכן  בדחיפות  יוצאת  בהולה  משלחת 
היא  מכן,  לאחר  דקות  מספר  הרבי.  אשת 
היא  מהיר  בצעד  היחידות.  לחדר  בדרך  כבר 
נחלה!  הלל  "ר'  בבעלה:  להפציר  ופונה  נכנסת, 
יקרים,  בדמים  המאמר  אמירת  לך  תעלה  האם 
זו  "סחורה"  לגזור  עליך  האם  כלשהי?  בחנות 

מגוש גדול של סחורה?"

זה,  קטן  ברגע  רב.  זמן  נמשך  לא  בחדר  השקט 
הכף הוכרעה. הרבי הצמח צדק נעתר לבקשה. 
ר'  כן,  יצרו מציאות חדשה..  דבריה של הרבנית 

הלל יזכה לשמוע חסידות.. 

נושא  גם  הרבנית.  בזכות  זוכה,  הוא  רק  לא  אך 
ועוד  עגונות,  נשים  ליחידות-  נשים  קבלת 
אחרות מרות נפש- מתחיל בזכות הרבנית. פעם, 
אמרה  לבקרה,  הגיע  והרבי  הרבנית  כשחלתה 
לו הרבנית: "דע לך, שאני חולה בגללך! עגונות 
רבות באות אליך, ואתה לא מקבלן ולא מתעניין 
בצרתן.." ומאותו יום- התחיל הרבי לקבל עגונות 

ושאר נשים..

חכם  תלמיד  בת  מושקא,  חי'ה  הרבנית  זכתה 
העושה  אישה  להיות  חכם,  תלמיד  ואשת 
אישה..  של  בכוח  יוצרת,  עושה,  בעלה.  רצון 

רצון חדש לבעלה.

נראה 
עמדתי  אתמול  רק  כאילו 
ב770 ושמעתי )או שמרוב דחיפות 
את  מתחילים  איך  ששמעתי(,  דמיינתי 
ספר בראשית והנה כבר שומעת בביהכנ"ס את 

כל הקהל מכריז חזק, "חזק חזק ונתחזק"-כבר סיימנו.
ויחי מסביר, שסיום ספר בראשית  הרבי בדבר מלכותלפרשת 
הוא נתינת הכח ממעשה האבות של ספר בראשית, לבנים שמתחילים בספר 

שמות ויורדים למצרים.
במיוחד, כשמסיימים בפרשת "ויחי יעקב"-הבחיר שבאבות,שנותן את הכח מכל 

האבות לכל הבנים, )גם לנו( לעבוד את עבודתנו.
ואיך לא? הרבי מקשר את ה"חזק חזק" גם לזמן-השבוע חל עשרה בטבת, לעשרה 
בטבת יש החמרה יותר מכל שאר הצומות, אילו הוא היה חל בשבת היינו צמים! 
מדוע זה כך? מה כל כך חמור במצור שנראה הרבה פחות חמורמתשעה באב 

)שנדחה אם חל בשבת(,שבו היה החורבן עצמו??
אלא שכידוע להתחלה יש חשיבות משלה, אין לה תחליף. את וודאי מכירה את זה 
שכשקמים מאוחר, כל היום מתנהל בסיכון גבוה לתקלות. התחלת החורבן היה 

המצור. לכאורה-תוקף הגלות.

אבללמרבה הניגוד, בחישוב פשוט יוצא, שעם כל התוקף של הקושי ביום זה, הרי 
שעשרה בטבת זה גם הצום שמסתתר בו הכי הרבה טוב.

כן, יש דבר כזה. הצום נועד לעורר לתשובה. בעצם בעשרה בטבת החומה לא 
ניזוקה, אלא פשוט צרו על החומה כדי לעורר את העם לתשובה, ואפילו למנוע 

את החורבן.מה שלא קרה בסוף.
הסימן שניתן לעשרה בטבת במקרא זה 'ברזל'. ברזל רומז לחורבן בית המקדש, 

אסור היה לבנות את ביהמ"ק עם ברזל, היות וברזל= סכין נוטל חיים, וענינו של 
המקדש להאריך חיים.

אבל... )והנה שוב זה מגיע( ברזל זה גם גאולה! ברזל, כך מסבירה חסידות, זה ר"ת 
בלהה רחל זילפה לאה, מה שמזכיר את יעוד הגאולה,"שפחה כי תירש גברתה".

ברזל גם מורה על חוזק, כך שיבנו את בית המקדש דווקא עם ברזל! כיון שלא 
יהיה שייך עניין המוות. בזמן הגלות הברזל נראה דבר שלילי, ולכן אסור לבנות 
החומרים  כל  גבי  על  מעלתו  תתגלה  הגאולה,  בזמן  אבל  המקדש.  את  איתו 
האחרים. יתבטל כח ההרס שטמון בברזל, והברזל יבוא לידי ניצול בצורה חיובית.
יוצא שהמצור  כיון שמטרת החורבן היא, בשביל בניית בית המקדש השלישי. 
היווה בעיקר את התחלת בנין בית המקדש! כן, כן! עשרה בטבת זה התחלת בנין 
בית המקדש! לכן עשרה בטבת נקרא ברזל, כי כל מטרת המצור והחורבן היתה 

בכדי להפוך את הברזל לקדושה-לחומר שיחזק את בית המקדש השלישי!
והעשירי  גם בתאריך, חודש טבת-חודש העשירי,  זה בצורהנפלאה  רואים את 
שירה  עשר,  במספר  דברים  כמה  יהיו  שאז  השלימה,  לגאולה  קשור  בעשירי 

עשירית, כינור עשרה נימים ועוד...

אז נחזור לאבות ולבנים, מספר בראשית ומהספרים שמקבלים ממנו כח..
בנ"י  הטובים של  בחיים", מה שמסמל שכל מעשיהם  "זרעו  נאמר  יעקב  אצל 

בגלות הם רק "זריעה" שיוצרת את הצמיחה-הגאולה השלימה.
ולכן כאשר מגיע עשרה בטבת, שאז מודגש שהחורבן הנו התחלה של צמיחת 
הגאולה, קוראים בפרשת ויחי על כך שכל ירידתם של בני ישראל למצרים, הייתה 

בכדי לזרוע את הגאולה הנצחית! הירידה היא היא התחלת העליה!
דבר מלכות שכולו סמל על כל ההסתכלות של הרבי שליטא, ואיך שקורא לנו 
להסתכל: רבותי! ילדי היקרים! תפתחו את עינכם, אנחנו קרובים, קרובים מאד! 

הכל זה כבר חלק מהתהליך של הצמיחה!
הרבי אומר לנו התנהגו אתם כמו עשרה בטבת, תדאגו שכל פעולה טובה שלכם, 

מעשה, דיבור או מחשבה יהיו בתוקף נצחי- שלהבת עולה מאליה! 
והעיקר שכך נביא את הגאולה ואז נחיה כולנו, כל עם ישראל ב"ויחי" ניצחי.

הדבר מלכות מדבר אלי
"ויחי"-זה משפיע...

עשרה בטבת- קורעים 
את מסיכת הגלות.

מגישה: מושקי קרולט.
"אויפעפענן זיינע אויגן כדבעי..."-
)אל תתיאשי, התרגום כבר מגיע.(

הרבי,  מודיע  ויצא  פרשת  שבת  בשיחת 
וכלי לקבל את כל  ואפילו גשמיות העולם כבר מוכנה  שהעולם כבר מזוכך 
האורות, ובמיוחד אורו של משיח. אם ככה למה מחכים? כן, למשפט המסובך 

בכותרת...
"אויפעפענן זיינע אויגן כדבעי ולראות איך הכל מוכן לגאולה..."

להגיד את זה באידיש זה לא פשוט, אבל לעשות את זה ולחיות את זה ביום יום 
זה עוד יותר מורכב.

בשביל לעשות את זה ולהגיע למצב של אויפעפענן )תנסי לקרוא לאט לפי 

כללי הניקוד של האידיש בהם ע' הוא כמו סגול...( זיינע אויגן יש לחיות גאולה, 
לחשוב על הגאולה וללמוד עניני גאולה ומשיח. אין קיצורי דרך.)אולי המילה 
הארוכה שדורשת השקעה בקריאתה והתבוננות באותיותיה תזכיר לנו כמה 

צריך להתבונן בגאולה כדי להגיע לזה.(
)לא  ומשיח  גאולה  ענייני  ללמוד  יותר שיש  עוד  הרבי  הנ"ל, מפרט  בשיחה 
כמילמולים לפני השינה ( אלא באופן שזה יפתח את הלב, העיניים,והאוזניים-
הגאולה  את  העולם  בגשמיות  ממש,  בפשטות  וירגישו  יראו  ושיבינו 

האמיתית והשלימה.
זה, ללמוד ענייני  ידי מנהג ישראל אשר הולך ומתפשט בדורינו  זה על  וכל 
גאולה ומשיח. במילים אחרות, נא לדפדף מכאן היישר למדור לדעת להאמין 

או הדבר מלכות מדבר אלי ולהתחיל ל'אויפעפענן"..

מושגי יסוד בשפת האידיש פארשטייסט?

נביא גאולה...

מושקי עברה ותלתה את המודעה הקבועה והפעם בכותרת פרובוקטיבית- "מי 
הביא את הנביא." ובקטן יותר, הרבי, נביא הדור. הסיפור האמיתי.

תליית המודעות כבר גררה כמה דיונים )ביטוי יפה לויכוחים בווליום גבוה( 
במסדרונות והשיעור היה עמוס במיוחד.

הנבואה  הרי  הנביא?  עם  הזה  הסיפור  באמת  ראשונה:"מה  התיישבה  שירה 
אחרי החורבן לא קיימת?" ספק שאלה ספק קבעה. נופר הצטרפה."חוץ מזה 

שהרבי נמצא בחו"ל. יש נבואה בחו"ל?" 
למקורות  נתנה  והיא  להתפלל  יכלה  לא  מושקי  מזו  טובה  לפתיחה 

לדבר במקומה.

נביא- בחו"ל?
יחזקאל הנביא התנבא בבבל, דויד המלך התנבא אצל אכיש מלך גת, ומתרץ 
זאת הזוה"ק ש"להציל, שכינה שורה בחוץ לארץ" )ח"א קס"ו א(ומי לנו גדול 

ממשה רבינו שהתנבא אך ורק בחו"ל.

מגביל  לא  לעניין,  ההלכתי  המקור  שהוא  שהרמב"ם  העיקרים  ועיקר 
את הנבואה במקום.

בימינו?
"כתוב שמהחורבן השכינה נסתלקה וניתנה לשוטים ולתינוקות." מיהרה מישהי 
לצטט אמרה מפורסמת."שכחת את ההמשך," הפנתה אותה מושקי למקור 
הבא "נטלה מן הנביאים, וניתנה לחכמים. ")מס' בבא בתרא עמוד י"ב דף א'(

ובאמת, בזמן שאחרי החורבן גם היו חכמים שניבאו ונתקיימה נבואתם.
ועוד ועיקר, שחזרת הנבואה היא הכנה לביאת משיח.

הרמב"ם באגרת תימן )קונטרס ג' רמב"ם לעם( שלערך בשנת תתקע"ו תחזור 
הנבואה.

וכמו שהרבי בעצמו כותב:
ומינה בעל בחירה  והקב"ה בחר  "שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו 
שמצד עצמו הוא נעלה שלא בערך מאנשי הדור, שיהיה השופטייך ויועצייך 
וכל  ישראל,  בני  כל  לעבודת  בנוגע  עצות  הוראות,ויתן  שיורה  הדור  ונביא 
האנשים ד'דור זה, בכל עניני תורה ומצוות ובנוגע לענייני היום יום הכלליים..." 

)שיחת ש"פ שופטים תשנ"א(
"שרבותינו נשיאינו עד אדמו"ר הזקן והבעל שם טוב וכן הלאה, באופן ד'סמוכים 

איש מפי איש עד משה רבינו ")ש"פ עקב כ' מנחם אב התשמ"ג( 
"רגע, אבל מה זה אומר בפועל?" שאלה ליבי בהתענינות.

"איפה זה בא לידי ביטוי ביום יום שלנו, נביא זה מאוד מחייב." הוסיפה.
"את זה נביא לשיעור בא." חייכה מושקי.

לדעת להאמין

מבזקים חדשות אחות
תמשיכי! מבצע הכנה לי' שבט יוצא לדרך..

כמידי שנה יוצא אחות התמימים במבצע שנתי. והפעם – חידושים ועדכונים שעדיין לא הכרתם. פרטים יבואו
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מתכון סימניה סימניה
ממליצה: מרים

בהוצאת אשכילה. כהן  נדב  הרב  לגני/  באתי  הספר: 

י' שבט בפתח... שלושים יום קודם החג וכו', 
כך שהספר הזה הוא בדיוק בזמן.

הוא  יהודית  במודעות  עשה  כהן  שהרב  מה 
תש"י,   ( מהמאמרים  לחלק  שוב  כאן  עושה 
הוא  לגני".  "באתי  של  תשט"ו(  עד  תשי"א 
והקשים  הרחוקים  המושגים  את  הופך 
ושווים  עממיים  כמעט  לפשוטים,  לעיתים 

לכל נפש.
את  ללמוד  שרוצה  מי  לכל  כמובן  מתאים 
ימצאו  מקורבים  גם  וכן,  באמת  המאמרים 

בו ענין...
לשכוח  לא  אבל  למאמרים  על  מבט  נותן 
ואכן,  מבפנים.  הרב"  "למילות  תחליף  שאין 
שם  נמצאים  המאמרים  לעיבוד,   בנוסף 

ככתבם וכלשונם...
מלימוד  נרתעת  כלל  בדרך  את  אם  גם  אז 
הספר  שיחות  ליקוטי  ומעדיפה  מאמרים 
גם  מיועד  רכה...(  כריכה  ספרון,  )כמעט 

)ובמיוחד?( לך...

ליקטה: רבקה הרפז
הוראה ראשונה ואחרונה.

שיהיה  ממנו  וביקש  דונין,  ראובן  ר'  למשפיע  מקורב  ניגש  פעם 
"טוב, ההוראה  לו  ואז אמר  רבות הסכים,  משפיעו. לאחר הפצרות 
הראשונה היא שתמצא משפיע בצפת עיר מגורך." הבין המקורב שזה 
"חפש את הרב  כיצד למצוא משפיע מתאים.  וביקש הדרכה  סופי, 

שאתה הכי לא מסתדר עימו, ותמנהו לתפקיד."
ראשית חכמה.

חסיד אחד נכנס לרבי מלך המשיח, ועוד לפני שהתחיל לדבר הקדים 
הרבי ואמר לו שימנה לעצמו משפיע ואחר כך ישוחחו.

לדבר בפתיחות.
ניגש תמים אחד לרבי  בעת שיצא הרבי עם המבצע "עשה לך רב", 
המשיח  מלך  הרבי  שלו.  המשפיע  שיהיה  בבקשה 
שאפשר  משפיע  לחפש  שיש  לו  והורה  סרב, 

לשוחח עימו בפתיחות.

עובדות מהשנים
תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג.

מגישה: יהודית גרינברג

מודעות  של  נוסח  לרבי  גרונר  הרב  הקריא  הת'תשנ"ג  טבת  בחודש 
שיודפסו בעיתונים כולל ש"הרבי הוא מלך המשיח" והרבי ענה "ברכה".

ביומנים מה' טבת תשנ"ג מסופר: "למרות שניכר היה על פניו הק' של 
נמנע מלעודד את השירה  הרבי איך שכך תנועה מלווה ביסורים לא 

בראשו הק' והקהל ניגן בחיות מיוחדת במשך יותר מחמש דקות."

בימים הסמוכים לה' טבת באותה השנה נערכה לרפואת הרבי שליט"א 
חלוקה של הליקוטי שיחות בין הת' שלמדו אז בישיבה ב-770.

מגישה: שטערנא קלפמן

והפעם...סלט לשולחן שבת

מצרכים:

חציל

פלפל אדום, ירוק

בצל

קופסת רסק

כחצי כוס שמן )שכל הירקות יהיו רטובים(

מלח לפי הטעם

אופן ההכנה:

לחתוך את הירקות לרצועות דקות ולקצוץ את הבצל.

להניח את הכל בתבנית ולשפוך מעל שמן בנדיבות, רסק, מלח. 

וודאי שיש כמות מספקת של שמן, זה משמעותי מאוד.

להניח בתנור בחום של 200 ללא כיסוי לכעשרים דקות. יש 

להשגיח מידי פעם, ולהוציא כשמשחים ומתרכך. אם זה לא 

מתרכך מספיק, ניתן לכסות עם ניר כסף.

לסיום, ערבבי הכל יחד והגישי.

סלט לשולחןלבריאות...
שבת


