


חברה יקרה,

קרן האור שמתוך הקורונה, להפוך את הלימון ללימונדה... הקלישאות 
זה מכבר, אך המגזין שבידייך הוא  הנכונות האלה הפכו למשומשות 
שכולנו  המאתגרת,  התקופה  בעקבות  זכינו  בו  לטוב  אמתית  הוכחה 

חווינו ממש לא מזמן. 

כמה עברנו מפורים ועד שבועות... אמנם המצב השתפר ב"ה וכך גם 
הרגשות של כולנו, השגרה כבר שגרתית פלוס-מינוס, אבל דבר אחד 

לא השתנה: אנו עדיין מצפות בכל רגע לגאולה האמתית והשלימה.

מהמדרשה  בשבילך  שאספנו  הטעימות  מבחר  את  כשתקראי 
טרום  כולנו  את  שאפיינו  ובבלבול  בלחץ  להזכר  תוכלי  הוירטואלית, 
פסח, מצד אחד, ומצד שני- בשפע ובבטחון שהחדירו בנו השיעורים. 

כי מה היינו עושים בלי חסידות ובלי הרבי?!

אין ספק שכיום המילים "מלאה הארץ דיעה את ה'" אינן עוד נבואה 
יותר  הוצף  השוק  לנורמה,  נכנסה  הקורונה  ששגרת  ככל  עתידית. 
ויותר בשיעורים ובהתוועדויות ב'זום' ובטלפון בכמות עצומה. ועדיין, 
כשאנו שומעות או קוראות את השיעורים 'משלנו', מהעיר, מהקהילה 

ומהמרצים המוכרים לנו, הרגש מתחבר יותר. 

תורתנו  מתן  חג  לפני  עוד  ושנזכה  לחיכך,  יערבו  שהטעימות  מקוות 
לקבל את התורה החדשה, ממנה אנו זוכות כרגע רק לטעום.

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות,
ארגון נשי ובנות חב"ד צפת.

לינשנר  משפחת  ונשמע',  'נחייג  למערכת 
החשובה, ולר' מ"מ זלמנוב- על הפעלת חדר 

הועידה והסיוע הרב בצד הטכני.

ביסטריצקי,  מרדכי  הרב  החשובים:  לרבנים 
הרב שלמה זלמן לבקיבקר, הרב שמואל הכהן 
הנדל, הרב שלום דובער הכהן הנדל, הרב דוד 
מענדל  מנחם  הרב  פרידמן,  זאב  הרב  שאער, 
נחמיה  הרב  וייצהנדלר,  שמעון  הרב  הלפרין, 

גרייזמן, הרב אלעזר וילהלם.

למרצות היקרות: הרבנית חיה רחל הנדל, גב' 
גולדי הניג, גב' רחל נוטיק, גב' נחמה נבון, גב' 

מוריה גרשוביץ. 

גב'  הלפרין,  לייקי  גב'  קאלו,  מאירה  לגב' 
הרב  הסיוע  על  גלפמן  נועה  וגב'  נדב  דניאלה 

בהפקת השיעורים, ההתוועדויות והמגזין.

כתיבה: מושקא רייכמן

עיצוב: רבקה אברהם

 לוח שנה ה'תשפ"א 
של נשי חב"ד צפת

יוצא לדרך!
להקדשת יום | חודש | התוועדות
צרי קשר עם מרים: 0525246770

דבר המערכת

תודות
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קטעים מדברי הרבי מה"מ בכנס נשי ובנות חב"ד 
לחג השבועות תנש"א

סודה של הרכות הנשית

"הכנת הנשים למתן תורה פועלת גם על האנשים, 
כפי שרואים במוחש בטבע בני אדם שהנהגת הבית 
כולו תלויה באישה, שהיא עקרת הבית, עיקרו של 
הבית, ופועלת על כל בני הבית, הילדים והילדות וגם 
הבעל- על ידי הכשרון והחוש המיוחד שיש לאשה 
להשפיע ולפעול מתוך רכות )בלשון רכה(, רגש וחום, 
ונקלטים הדברים בפנימיות  ידי זה מתקבלים  שעל 

לבם של המחונכים, ומתקיימים יותר".

החיות של המשפחה

"מעלתן המיוחדת של נשי ישראל מתבטאת לא רק 
בקיום המצוות שחייבות בהן, אלא גם ובעיקר בכך 
שמחדירה קדושה בכל הבית כולו, גם בענייני החולין. 
לנשי  שניתנו  המיוחדות  במצוות  מודגש  זה  ועניין 
ישראל- החל ממצות הדלקת נרות שבת ויו"ט, שעל 
ידי זה נעשה הבית כולו מואר באור של קדושה. ועל 
והשתיה, שנעשים  בנוגע לכשרות האכילה  זה  דרך 
דם ובשר כבשרם של כל בני הבית, ועל ידי זה נעשה 

הקיום והחיות של כל בני הבית באופן של קדושה.

ועוד וגם זה עיקר- כמדובר כמה פעמים, שטוב ונכון 
מודגשת  שבו  התבשיל,  בחדר  צדקה  קופת  לקבוע 
המאכלים  בהכנת  הבית  עקרת  של  בעלותה  ביותר 
בני הבית, כדי שהתחלת פעולתה  והמשקאות לכל 

בהכנת האכילה ושתיה תהיה בנתינת הצדקה.

שמתכוננות  בנותיהן-  את  הנשים  מחנכות  זה  ובכל 
הפרט  בבית  הבית'  'עקרת  של  התפקיד  למילוי 
שלהן, בבוא הזמן שיזכו לשידוך טוב, ויבנו בנין עדי 
ולא עוד אלא שלפעמים מעוררת הילדה את  עד.  

אמה להוסיף בנתינת הצדקה".

הנשים שבדור הזה!

של  והראשון  הגלות  של  האחרון  הוא  זה  דורנו 
הגאולה. ובעניין זה יש שליחות מיוחדת לנשי ובנות 
שהגאולה  שכשם  חז"ל  במדרשי  כמבואר  ישראל- 
ממצרים היתה בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור, 
צדקניות  נשים  בזכות  העתידה  הגאולה  תהיה  כך 

שבדורנו זה.

מתן  ל'זמן  חרותנו'  'זמן  שבין  בימים  בעמדנו  לכן, 
בפעולתן  מיוחדת  הוספה  להיות  צריכה  תורתנו' 
ל'חרותנו'  בהכנה  זה,  שבדורנו  ישראל  נשי  של 
ו'מתן תורתנו' בתכלית השלימות, בגאולה האמתית 
יהיה החידוש  ידי משיח צדקנו, שאז  והשלימה על 
האמיתי של מתן תורה- "תורה חדשה מאתי תצא". 

ישראל  ובנות  נשי  של  פעולתן  שבזכות  רצון  ויהי 
ומיד  תיכף  יקויים  ויו"ט,  שבת  נרות  בהדלקת 
אור  היה  ישראל  בני  ביציא"מ:"ולכל  שכתוב  מה 
במושבותם" ... שנעשה אצל כל אחת מכן בתוך כלל 
גם  כולל  ומצב של פרנסה בהרחבה,  ישראל מעמד 

כלי כסף וכלי זהב ושמלות.

שיהיה לכן שבת שמח ויום טוב שמח וקבלת התורה 
בשמחה ובפנימיות"!

טעימה מלכותית
פותחים בדבר מלכות
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הרב מנחם כהן:

עטופים בחיבוק של הקב"ה

עם כל המתח החשש זו ההזדמנות לכולנו לקחת את 
דברי הרבי בעניין הבטחון וליישם זאת בפועל ממש. 
: " הבוטח בה'- חסד  הרבי מדבר על הסדר בפסוק 
יסובבנו". בטחון אינו כזה שמגיע לאחר חסדו של ה'. 
להפך- הבטחון הוא זה שמושך אל האדם את החסד. 
ובאיזה אופן מגיע החסד? "יסובבנו"- סיבוב וחיבוק. 

תינוקה  עם  שעולה  לאמא  זאת  להמשיל  אפשר 
אך  באוטובוס?  נמצאת?  האמא  איפה  לאוטובוס. 
היכן הילד נמצא? בידיים של אמא. הוא עטוף ומוגן 

מפני הסביבה החיצונית. 

בבטחון  להתחזק  עבורנו  ההזדמנות  הם  אלה  ימים 
הקב"ה,  של  בידיו  עטופים  להרגיש  עלינו  גמור. 
והשמירה של  עלינו את החסד  זו תמשיך  ותחושה 

הקב"ה באופן של חיבוק והגנה.

הרב מנחם מענדל הלפרין: 

סומכים על החכם

יהודי שאל פעם את הרבי למה הוא שומע כל הזמן 
את החסידים אומרים "הרבי אומר", "הרבי עושה" 

והם אינם מזכירים את הקב"ה. זה קצת הפריע לו. 

לגבי  הרמב"ם  דברי  את  הרבי  לו  הראה  כתשובה, 
הרמב"ם,  אומר  מצרים.  יציאת  סיפור  מצוות 
שהמצווה להודיע לבנים היא לפי דעתו ורמתו של 
שה'  בכלליות  לספר  יש  הטיפש-  התם,  לבן  הבן. 
ולהאריך  לפרט  ניתן  החכם  ולבן  ממצרים,  הוציאנו 

בכל הניסים שנעשו על ידי משה רבנו.

מפשוטם של דברי הרמב"ם מובן שההבדל הוא רק 
באורך ההסבר, אך הרבי לומד מכאן דבר נוסף: יהודי 
שהוא 'תם' צריך לדבר איתו על הקב"ה, כי דיבורים 
על הרבי זה מפריע לו. על יהודי 'חכם'  סומכים שהוא 
מבין, שמשה רבינו אינו משהו נוסף חלילה מהקב"ה, 

אלא הוא רק ממוצע מחבר- בין עם ישראל לה'.

הרב אלעזר וילהלם: 

תיבת נוח הפרטית

כולנו נמצאים בימים אלה במעין 'תיבת נוח' פרטית: 
אפשר  קירות.  ארבע  בין  יחדיו  סגורה  המשפחה 
להסתכל על זה כמצב גלותי, אך הרבי משווה בשיחות 
רבות את תיבת נח למצב של גאולה דווקא - "וגר זאב 

עם כבש" וכו'. 

להתרכזות  אותו  ולנצל  זה  מצב  לקחת  עלינו  אכן, 
מסביר  הרבי  בית.  בדק  מעין  עצמית-משפחתית, 
שיש שני סוגי חשבון נפש: 1( שימור-שיפור )כלומר 
מה יש לתקן(. 2( התרוממות מעל המציאות, כך שכל 
המחשבות, הדיבורים והמעשים עסוקים רק בתורה 
ולפרטים.  הקטנות'  ל'אותיות  להכנס  בלי  ובמצוות, 
כמובן, אף שיטה לא מספיקה בפני עצמה. לא עוזר 
לברוח מהבעיות, וגם לא כדאי להשאר רק בגבולות 
המציאות הקיימת. השלימות טמונה כמובן בשילוב. 

ושל  שלנו  לבעיות  בעיניים  להסתכל  נצליח  איך 
ידי  על  ולהתעלות?  להתרומם  שני  ומצד  ילדינו, 
עלינו  במה  להתמקד  לנו  תעזור  השמחה  השמחה. 
לשפר, ומאידך- כיצד להוסיף בקדושה בתוך ביתנו.

הרב לוי יצחק קירשנזפט:

לשוב הביתה

כולנו עכשיו בסוג של פנסיה מוקדמת... נחים קצת, 
חושבים יותר. ביציאת מצרים עמ"י יצאו בהיסטריה 
ובמנוסה, ואילו על הגאולה העתידה נאמר: "כי לא 
אך  תוושעון".  ונחת  "בשובה  אלא  תצאו",  בחפזון 
אלא  אותנו,  לתקוע  הגיע  לא  הזה  שהמצב  מובן 
לקדם אותנו. אסור לוותר על ההתקדמות לגאולה- 

האישית והכללית. 

הרב אייזיק לנדא דיבר פעם על המצב של 'הנפילה 
של  מצב  כאן  יש  לכאורה  החתונה.  אחרי  לחיים' 
יכולה  יומית  היום  ההתמודדות  מלחמת  נסיגה. 
אומרת  כך?  על  אותנו מאוד. מהי התשובה  לבלבל 
הלבב  ורך  הירא  "האיש  המלחמה:  בעניין  התורה 
התשובות  כל  הביתה.  לחזור  עלינו  לביתו"-  ישוב 

לכל הבעיות נמצאות במקורות שלנו. כתיבה לרבי, 
אנחנו  לפעמים  משפיעה.  עם  התייעצות  תפילה, 
מחפשים פתרונות חדשים, אבל צריך לזכור שהכל 

נמצא בבית. 

הרב שלמה זלמן לבקיבקר

להסביר לנפש הבהמית...

ישראל  כשבני  דווקא   – כאחד"  כולו  אבינו  "ברכנו 
מתאחדים, אבא שבשמיים מוריד לנו את השפע. זוהי 
הסיבה לכך שהבן החכם מההגדה צריך להתעסק עם 
הבן הרשע. בפנימיות, מדובר על הרשע שבתוך כל 
אחד ואחת. עלינו לדבר עם נפשנו הבהמית, ולשכנע 

אותה שכדאי לה לאהוב את ה'. 

מיני  בכל  נמצאים  שהתענוגים  לנו  מצייר  היצר 
עניינים גשמיים. לכן עלינו להסביר לנפש הבהמית 
רוצה  את  הללו.  השקריים  הציורים  את  שתעזוב 
התענוגים  כל  של  המקור  הוא  הקב"ה  תענוגים? 
יותר  שמתעסקים  שככל  במוחש,  רואים  והחיות! 
הגשמית  הבריאות   - העולם  ובתענוגות  בחומריות 
נפגעת. הסיבה לכך היא, שככל שמתרחקים מהקב"ה 

מתרחקים ממקור החיים. 

לעומת זאת, כשמתקשרים עם הקב"ה אנו ממשיכים 
צריכה  חיים  אנו  סביבה  המטרה  חיים.  עצמנו  על 
להיות: לעבוד את ה'. מנקודת מבט זו, כל הגשמיות 

לעבודת  מסייעת  היא  כי  חיות,  יותר  מוסיפה  רק 
מרגישה  הרשע(  )הבן  הבהמית  הנפש  גם  ואז  ה'. 

בגשמיות ממש את העונג בחיים האלה.

הרב זאב פרידמן: 

עבודת ה' לפי תכונות הנפש

בפרק ט"ו בתניא, אדמוה"ז מבדיל בין שני סוגי אופי: 
מרה שחורה ומרה לבנה. 'מרה שחורה'- זהו האדם 
הרבה  בו  אין  העפר-  יסוד  של  בסגנון  ה'מרובע', 
העליז,  האופי  לבנה'-  'מרה  תנועה.  אין  שינויים, 
שוחר החיים וגם בעל תאוות... מתאים יותר ליסוד 

המים, בהם יש חיות, זרימה והתחדשות. 

אדם של 'מרה שחורה' לא צריך להשקיע אנרגיות 
'חנון',  נולד  הוא  ה'.  רצון  את  לעשות  בשביל  רבות 
אוהב ללמוד, לעשות מה שצריך, ריגושים גשמיים 
מכיוון  בטוח.  לא  עלינו?  הלוואי  לו.  קורצים  לא 
שאינו צריך להשתמש בכוחות נפשו האלוקית כדי 
לעבוד את ה', הוא נקרא "אשר לא עבדו". מספיקה 

לו האהבה הטבעית לה' איתה נולד.

לעומת זאת, בעל 'מרה לבנה' חייב להלחם, לעבוד 
לעורר  ה',  בגדולת  להתבונן  עליו  ראשית  קשה. 
כוחות  לקבל  יוכל  ואז  אליו,  ואהבה  יראה  בתוכו 
מנפשו האלוקית ולהלחם נגד היצר, ואז הוא נקרא 

"עובד אלוקים".

מיני- טעימות מתוקות
על קצה המזלג: פנינים, סיפורים ודברי חיזוק

"דווקא כשבני ישראל 
מתאחדים, אבא 

שבשמיים מוריד לנו 
את השפע"
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הרב שלום דובער הכהן הנדל:

מי לא רוצה לצאת?!

ידוע  מצרים"-  מארץ  ישראל  בני  עלו  "וחמושים 
יצאו,  שביציאת מצרים רק עשרים אחוזים מעמ"י 
גם  העתידה,  בגאולה  ואילו  שם.  נשארו  והשאר 
צדקנו  שמשיח  מפני  ייגאלו,  והנדחים  האובדים 
בין  לא ישאיר אף אחד בגלות. מדוע? מהו ההבדל 

הגאולה הראשונה לגאולה האחרונה? 

ישראל  עם  אז,  עד  תורה.  במתן  התחיל  המפנה 
כידוע, אנחנו לא בוחרים...  וילדים,  'בן'.  היו בדרגת 
בנוסף, בנים יכולים להמרות את פי הוריהם.  לעומת 
זאת, במתן תורה נבחרנו באופן עצמי ונעלה להיות 
רצון  את  מקיים  תמיד  עבד  הקב"ה.  של  'עבדים' 
בתחום  כרצונו  עשינו  לא  בפועל  אם  וגם  אדונו. 
הרצון  הוא  הפנימי  שרצוננו  שהיא  האמת  מסויים, 

של הקב"ה.

תורה(,  מתן  אחרי  )שבאה  העתידה  בגאולה  לכן, 
הרצון של הקב"ה לגאול אותנו הופך לרצון הפנימי 
יהודי  שיהיה  מצב  אין  מאתנו.  ואחת  אחד  כל  של 
שלא ירצה לצאת. כולנו רוצים להגאל- וכולנו נגאל! 

ווי וואנט משיח נאו!

גב' גולדי הניג:

כגודל ה'חריין'- כך גודל השמחה

בכלא  במאסר  ישב  מפוטרפסט  מענדל  כשר' 
גויים.  הייתה של  הסובייטי, החברה שהקיפה אותו 
יום אחד, נתקפו כל יושבי התא בבכי. כל אחד בכה 
על מה שהיה ואיננו עוד. הראשון אמר: "אני הייתי 
רופא בכיר, מכל רוסיה באו אליי, ועכשיו אני זרוק פה 
כמו כלב"... לידו בכה אחד מבכירי הק.ג.ב. לשעבר, 
שכעת החליף את מעמדו מחוקר לנחקר... השלישי 
כך  על  שהתייפח  בעברו,  מצליח  עסקים  בעל  היה 
שירד מרום עושרו לשאול תחתית. יללות מילאו את 
חלל החדר, ורק ר' מענדל ישב בשקט. שאלו אותו 
ר'  'חבריו': "מה אתך? אתה לא היית משהו"? ענה 
מענדל: "אצלי זה שונה מכם. הייתי חסיד, ונשארתי. 

את זה לא יקחו ממני"!

ישנו  ונבוכות,  טרודות  שכולנו  מבולבל  כזה  בעידן 
דבר אחד שלא יקחו מאתנו. אנחנו חסידים, ונשארים 

חסידים!

שכשראו  בירושלים,  קייטרינג  בעל  על  מסופר 

שהוא  מיד  מבינים  היו  חריין  ק"ג  עשר  מכין  אותו 
עורך ברית. כשהכין עשרים ק"ג, הבינו שמתקרבת 
ק"ג,   80 היה  והשיא  חתונה,  ק"ג-   40 מצוה,  בר 
גודל  כך  עבור חתונה של אדמו"ר... כמידת החזרת 
שה'  בתקופה  נמצאות  עכשיו  אנחנו  גם  השמחה! 
עושה לנו 'חריין', צער גדול. אבל כמידת הצער אנו 
ומיד ממש,  גודל השמחה שנראה תכף  יודעות את 

בהתגלות הרבי מה"מ בחסד וברחמים.

גב' מוריה גרשוביץ:

לא להכניס את הראש לתוך הכלי

במקצועו.  שוחט  גדול,  חסיד  היה  אלפרוביץ  הרב 
להתקבץ  החלו  הקודש,  לארץ  מרוסיה  כשעלה 
רכשו  לא  עוד  אז  מגוריו.  אזור  מכל  אנשים  אליו 
בעצמו  העופות  את  לקח  אחד  כל  בסופר...  עופות 
הידוע  חסיד  הוא,  שדווקא  רצו  וכולם  השוחט,  אל 
ביראת השמיים שלו, ישחט את עופותיהם. יום אחד 
קלט הרב אלפרוביץ', שישנם שוחטים רבים באזור 
ובכל זאת כולם עזבו אותם ומגיעים אליו. מה עשה? 
מוכן  שאינו  הכריז  השחיטה,  סכין  את  מידו  הניח 

לשחוט יותר, והלך לעבוד בחברת בניה. 

המודרני,  המכשור  טרום  ההם,  בימים  במיוחד 
הייתה זו עבודה פיזית קשה ומאומצת, תחת כיפת 
'מורמים  היו  לא  שם  הפועלים  בנוסף,  השמיים. 
כחסיד  חייו.  לאורח  התאימו  לא  ודיבוריהם  מעם' 
אוזניו  על  הוא פעל  איבריו,  כל  על  אמיתי, השולט 

שלא לשמוע את דבריהם הריקים.

מנהל  למשרת  לקדמו  רצו  החברה  ראשי  פעם 
ולגילו,  למעמדו  יותר  שמתאימה  עבודה  חשבונות, 
סירב  הוא  הרבה  להפתעתם  יותר.  גבוה  וגם שכרה 
והסביר: "כשאני עובד בבנייה, רק גופי וידיי עסוקים 
כתוב  וחסידות.  תניא  לחזור  יכול  אני  ובראשי  בכך, 
"יגיע כפיך כי תאכל"- איני רוצה להכניס את ראשי 

בעבודה"!

עלינו  אך  בחוץ,  או  בבית  בעבודה  עוסקות  כולנו 
לדאוג  יש  נכון,  כלי.  רק  הם  מעשינו  שכל  לדעת 
בתוכו  להכיל  ומתאים  כשר  נאה,  יהיה  שהכלי 
אמיתי  קשר  אין  לזכור:  עלינו  אבל  ה',  אור  את 
את  שמכניס  זה  הוא  ה'  לפרנסה,  השתדלותנו  בין 
הברכה. כך גם לגבי הכלים שאנו עושים בימים אלה 
עבור שמירת הבריאות, יש להקפיד על ההנחיות, אך 
בפועל בעז"ה  רק הכלי. הטוב שיקרה  לדעת שזהו 

הוא רק מברכתו של הקב"ה.

בדיקת דופק פשוטה

ושמחה.  בטחון  לאמונה,  זקוקים  כולנו  אלה  בימים 
השאלה הפשוטה היא איך אפשר להגיע לכך במצב 
תקינה  לא  הנשימה  שאולי  מהפחד  רק  הנוכחי?! 
ההשתדלות  כל  עם  נשימה...  לקוצר  להגיע  אפשר 

לבטוח, ישנם רגעים שהפחד תוקף אותנו. 

השיחה  את  ללמוד  שעלינו  היא  לכך  התשובה 
היסודית של הרבי על בטחון בה' )לקו"ש חלק ל"ו(, 

היא רלוונטית תמיד, גם אחרי שנחזור לשגרה.

לבטחון.  אמונה  בין  ההבדל  את  הרבי  מסביר  ראשית, 
על  בהכרח  משפיעה  אינה  ולכן  'מקיפה',  היא  אמונה 
המעשים והרגשות. בטחון, לעומת זאת, מתחיל מבפנים. 

איך תוכלי לדעת אם את בוטחת בה' או רק אומרת 
שאת בוטחת? בדיקת א.ק.ג. פשוטה. כשהדופק רגוע 
וחשים שלווה אמתית- התשובה חיובית. לא משנה 
שאיני  והעובדה  סביב,  שורר  וודאות  חוסר  כמה 
כי  רגועה,  נחגוג את פסח, למשל. אני  יודעת איפה 

אני בידיים של הקב"ה. זהו מצב של בטחון בה'. 

שלוש קומות

אבל על סמך מה בוטחים בה'? הרבי מחלק את אופן 
הבטחון למספר רמות. הרמה הראשונה היא הפשוטה 
יותר- ה' הוא בעל הכוחות שמנהל את העולם, ואין 
שום מציאות אחרת מלבדו. אם אני מייחס כוח כלשהו 
 - אחרים'  'אלוקים  נקרא  כבר  זה  אחרת  למציאות 
עבודה זרה. במילים אחרות, חלקיקי הנגיף המזעריים 
שמחייה  ה'  מדבר  רק  קיימים  בחלל  שמסתובבים 
מה  עושה  הוא  רגע.  בכל  מהווה  ה'  אותי  גם  אותם. 
שהוא רוצה, ובמילא אני בטוח שהוא לא עושה רע, כי 

לא שייך אצלו רע, ולכן אין ממה לחשוש. 

ואם, חלילה, מתרחשים דברים כואבים ונוראיים סביבי, 
וזה יכול לקרות גם לי, עדיין איני חושש. מה שיקרה זה 
לטובתי, גם אם לא מובן למה. המציאות באה לנקות 
אני  נפש.  תעצומות  בי  לגלות  אותי,  לרומם  אותי, 
מאמין ובטוח שהכל טוב וכתוצאה מכך מרגיש רוגע. 
לא   - אשירה"  ומשפט  "חסד  המלך  דוד  שאומר  כפי 
משנה אם אני רואה את חסדך או את מידת הדין, תמיד 

אשיר ואהלל אותך. אני יודע שהכל טוב.

אבל הרבי לא נעצר פה, אלא מעלה אותנו קומה נוספת 

בשלבי הבטחון: הבטחון הנדרש מאתנו, בו אנו מחוייבים 
עפ"י תורה אינו רק להאמין שהכל לטובה, אלא להיות 

בטוחים שה' יחלץ אותנו מהצרה. כיצד מגיעים לכך?

בספר חובת הלבבות שער הבטחון )אליו הרבי מפנה 
לבטוח  יכול  יהודי  כיצד  מוסבר  במכתביו(,  רבות 
יהודי  בקיצור:  הרבי  זאת  מביא  יצילו. בשיחה  שה' 
בוטח בה' שיחלצו, מכיוון שה' הוא טוב, וטבע הטוב 

להיטיב. לכן לא יכול להיות שה' לא יעזור לי. 

יותר מכך, הטוב של ה' הוא בתכלית הנדיבות והחסד 
כמו אברהם אבינו, שעשה חסד אפילו עם ערבים, 
בלי חשבון מי ראוי ומי לא. לכן אני סומך על נדיבותו 

המתמדת לא משנה אם אני ראוי. 

אך גם רמת בטחון זו אינה מספיקה. אולי בכל זאת 
כאן  זכויותיי?  את  איבדתי  אולי  עונש?  לי  מגיע 
מגיעה חסידות חב"ד ומחדשת את הרמה השלישית 
בבטחון, שניתן לתמצת במשפטו הידוע של הצ"צ: 

"חשוב טוב- יהיה טוב"! 

הבטחון,  של  השניה  ברמה  קודם,  אמרנו  אמנם 
חינם. אך הרבי מסביר, שעל מנת  שה' עושה חסד 
דרושה  ראוי,  למי שאינו  גם  הזה  לגלות את החסד 
עבודה. "הבוטח בה' חסד יסובבנו" - נדרשת פעולה 
אקטיבית. מדובר במלחמה של ממש, עבודה קשה 
ומאומצת, עבודת הבטחון. ואם יש לנו ציווי לבטוח 

בה', אז אנו בוודאי מקבלים כוחות לקיים זאת.

כשהסיכוי האחרון נגמר...

מורמים  של  נחלתם  אינה  בטחון  של  הזו  הדרגה 
לכך.  הדוגמה  הוא  רובשקין  משה  ור'  בלבד,  מעם 
איש עסקים שנקלע לסיטואציה קשה ביותר, יושב 
בכלא שנה אחר שנה, ולא מפסיק לומר תהילים מדי 
אשתו  מהכלא.  יצא  בקרוב  שבוודאי  באמונה  יום 
אותן  כל  ברכב  תלוי  שלו  הסירטוק  את  השאירה 
כפי  הישועה,  לשעת  ומזומן  מוכן  שיהיה  שנים, 

שקרה לבסוף. 

כל  כשכשלו  דווקא  אצלו  התגלה  הבטחון  שיא 
העולם  מכל  נסיונות  לאחר  לשחרורו.  הנסיונות 
ארה"ב  לנשיא  חתימות  מאות  לטובתו,  לפעול 
הערעור  ההכרעה.  הגיעה  משפטיים,  וערעורים 
כשתצא  בכלא,  שנים   19 לך  נשארו  נדחה.  האחרון 
תראה את הנכדים. כיצד הגיב רובשקין לידיעה זו? 

טעימה מוצקה של בטחון
להקרין בטחון | הרב דוד שאער
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פצח בריקוד. הכל היה לטובה, הכל מאת ה'. ולגבי 
העתיד- אני בטוח שיהיה טוב גלוי! ה' הוא מעל בית 
המשפט האמריקאי, בכל יום אני יכול לצאת מפה. 
עם בטחונו העז הוא שינה את המציאות, קרע שערי 

שמיים, ולמחרת )!( כבר היה בחוץ.

מהו  דוגמה,  ממנו  לקחת  צריך  מאתנו  אחד  כל 
בטחון של חסיד. הוא מבין שאין סיכוי בדרך הטבע, 
ובכל זאת בוחר לקבל הכל בשלווה פנימית. זה לא 
רוצה  הוא  איתי.  מדבר  ה'  זה  אומרים,  השופטים 

לראות אותי מאמין בו, ולא באף אחד אחר.

הולכים לבקר אצל המלאך

ולהתעלם  מהבידוד  לצאת  הכוונה  שאין  כמובן 
תורה.  עפ"י  השתדלות  לעשות  עלינו  מההנחיות. 
מדוע? כי אם היינו רואים בגלוי שה' מנהל הכל, לא 
היתה לנו עבודה. לכן ניתנה רשות לרופא לרפא. ה' 
בריטואל  קבוע  באופן  פועל  הוא  כביכול,  מסתתר 
מסודר, הכל נראה 'טבעי'- ועדיין אתה בוטח בקב"ה 
הכוח האלוקי שבו,  לא הלחם משביע, אלא  ויודע: 
שנמצא  המלאך  אלא  אותי,  מרפא  הרופא  לא  וגם 
אחד  את  שלוקחת  לפני  אשתי  אומרת  איך  עמו. 
את  לבקר  הולכים  חמוד,  בוא  למרפאה?  הילדים 

המלאך שנמצא אצל הרופא. 

זה מה שהרבי מלמד אותנו, בטחון בה' נמדד בלב. 
כשאני שוטף את הידיים עם סבון כנדרש, אני חושב 
תמנע  היא  הזאת  המסיכה  אותי?  שיציל  מה  שזה 
הדבקה? או שאני עושה כי זה מה שצריך, ויודע שמי 

שיציל את המצב זה הקב"ה.

שולטים במחשבות

לבית  והלך  כסף,  לסכום  זקוק  היה  הבעש"ט  פעם 
לחלון,  ניגש  הוא  בהגיעו  כך.  לצורך  יהודי אמיד  של 
נקש עליו ומיד הסתובב ופנה ללכת. הגביר פתח את 
צריך?"  כבודו  "מה  וצעק:  הצדיק  את  ראה  החלון, 
ענה הבעש"ט: "אני זקוק לכסף, אך עשיתי כבר את 

ה'כלי' שלי. לא משנה אם תתן או לא, ה' ישלח לי את 
מבוקשי". הסוף היה שהגביר אכן נתן לו את הסכום.

כמובן שאנחנו לא בדרגת הבטחון של הבעש"ט, ולכן 
צריך  בהחלט  אז  יותר.  גדולה  להשתדלות  זקוקים 

לציית להנחיות, אך להבין שרק הקב"ה מגן עלינו.

אז מה עושים עם המחשבות השליליות והפחדים? 
יכול  שהבינוני  מסביר  אדמוה"ז  בתניא  כ"ז  בפרק 
לגרש את המחשבות הזרות ממוחו אנו בעלי הבית 
על מחשבותינו ויכולים לבחור לחשוב בצורה אחרת. 

באופן אישי, בהתמודדותי מול אותן מחשבות, עזר 
לי להתבונן במאמר חז"ל "לא נבראתי אלא לשמש 
הלחצים  כל  ועם  ימים,  כמה  בבידוד  שהיתי  קוני". 
ניסיתי  ולקנות,  לפסח  לארגן  שיש  והרשימות 
רק  היא  שלי  המציאות  כל  אלה.  במילים  להתבונן 
את  להפוך  כבודו.  את  לגלות  הקב"ה,  את  לשמש 

ביתי למשכן, ולהכינו לגאולה.

הרצון הפנימי שלנו כיהודים הוא לא הנקיון לפסח, 
הוא  כולנו  של  הרצון  האחרים.  והפרטים  הקניות 
מגיעים  ורק אח"כ  בביהמ"ק,  להתאחד עם הקב"ה 
וקונים  לפסח  מנקים  אנו  זו  מטרה  למען  לפרטים. 

מצרכי מזון, אך כשהכל חדור בנקודה.

זוהי גם ההוראה מהשיחה האחרונה לע"ע ששמענו 
לפני  ויקהל.  מלכות  דבר  תקצירה,  את  הגיה  והרבי 
המטרה  את  לזכור  צריך  הפרטים,  לכל  שיורדים 

הכללית שלנו 

בזכות הקיווי

כל אחת צריכה לדעת שזה מתחיל ממנה, בבית שלה. 
ואמונה.  שמחה  בטחון,  להקרין  הוא  שלה  התפקיד 
בפרט בימים אלה בהם החינוך תחת השגחת האמא 
והנגלה,  הנראה  בטוב  יהיה  שהכל  רצון  יהי  בבית. 
זה  קיווי  ובשכר  המוחלט,  לבטחון  להגיע  ונזכה 

שקיווינו אל ה' נהיה ראויים להיגאל. 

"הבטחון הנדרש מאתנו, בו 
אנו מחוייבים עפ"י תורה אינו 
רק להאמין שהכל לטובה, 
אלא להיות בטוחים שה' 

פרפרים בבטןיחלץ אותנו מהצרה"

בשמחה  לשמוח  עלינו  מתמיד,  יותר  זו,  בתקופה 
מיוחדת במינה, שמחת הגאולה - הנה הנה משיח בא. 
לפעמים כשאני חושבת לעצמי על הרגע הזה, אליו 
אלינו  קרוב  הוא  ועכשיו  הדורות,  מכל  יהודים  חיכו 
כל כך- אני מרגישה ממש פרפרים בבטן. אלה מאתנו 
שחיתנו ילדים בוודאי מכירות את תחושת ה'אורות' 
להכיל  אפשר  אי  הביתה.  החתונה  אחרי  כשחוזרים 
איך  לדמיין  כשמנסה  מרגישה  אני  כך  האושר.  את 
נחזור מירושלים אחרי בניית בית המקדש, מאושרים 
כך  כל  אליו  הרבי  עם  ומהמפגש  האלוקות  מגילוי 
להתכונן:  התחלתי  כן  גם  מעשית  מבחינה  חיכינו.  
איזו שמלה אלבש? התופים מוכנים? לגבי הקורבנות 
בקיצור,  בירושלים...  לקנות  שנוכל  אותי  הרגיעו 
כשמתבוננים באירועים שכל כך קרובים אלינו, הרגש 

בוער ומכניס אותנו לאוירה אחרת לגמרי. 

שמתרחשות  מהצרות  להתעלם  אפשר  איך  אבל 
זו או אחרת: עם  סביב? כל אחת חווה קושי במידה 
בכנות  וכדומה.  מרחוק  העבודה  עם  בבית,  הילדים 
אומר לכן, כמנהלת מוסד, אני מעדיפה לנהל 7 בתי 
ספר במצב שגרה מאשר בית ספר אחד במצב קורונה. 

אם כך, כיצד מאמצים ראייה חיובית ושמחה?

נמנע הנמנעות

כדי  קדימה.  להסתכל  היא:  מילים  בשתי  התשובה 
להבין זאת היטב, נתבונן בשיחה המדהימה של הרבי 

על נחשון בן עמינדב.

כך  כל  מזכירה  ישראל  בני  עומדים  בה  הסיטואציה 
בשורת  שעבוד,  של  שנים  אחרי  הנוכחי.  מצבנו  את 
מכן  ולאחר  משה  את  שולח  ה'  מפציעה.  הגאולה 
מוציא את עם ישראל באותות ובמופתים. והנה, ימים 
נפרש  הים  ה'ברוך'.  מגיע  שוב  מכן,  לאחר  ספורים 

לפניהם, האויבים מאחור - מה ה' רוצה מאתנו?! 

לפי  לקבוצות  ונחלקו  להתווכח,  התחילו  הם 
 - לים  לקפוץ  אמרה  אחת  כת  שונות.  גישות  ארבע 
וברוחניות,המשמעות היא להיכנס עמוק לים התורה 
ה'. הגישה  רצון  לא  זהו  לא,  ולהתנתק מהעולם. אך 
השניה היתה לחזור למצרים, ובפנימיות- לעבוד את 

לא  הם  גם  מנוחה.  ללא  פרך',  'עבודת  של  בדרך  ה' 
קלעו לרצון ה'.

מלחמה  אבל  להלחם,  רצתה  השלישית  הקבוצה 
להיות  יכול  אחרת,  מלמעלה.  כהוראה  לבוא  צריכה 
בנוסף,  וכו'.  כעס  נצחון,  מתאוות  נלחם  שאתה 
קורבנות.  יש  תמיד  מפסיד.  המנצח  גם  במלחמה 
הגישה הרביעית היתה להתפלל, וה' אומר שגם זו לא 

הכוונה. אז מה כן?

וייסעו"! צריך תפילה אבל עם  "דבר אל בני ישראל 
יש להביא את הנפש למקום של  עשיה. מצד אחד, 
דרושות  שני  ומצד  ה',  על  והישענות  מוחלט  ביטול 
יכול להכיל את שני ההפכים,  יהודי  עבודה ועשייה. 
ניתן  כך  הנמנעות.  נמנע   - לקב"ה  קשור  הוא  שכן 
רבה,  בהושענה  בשיחה  הריי"צ  הרבי  אצל  לראות 
עצומה,  במרירות  הגלות  חושך  על  בוכה  הוא  שבה 
בשמחה  להיות  שצריך  אומר  הוא  כך  אחר  ומיד 
יכול  שלנו  הלב  משמחה.  לרקוד  ומתחיל  גדולה, 

להכיל רגשות מנוגדים.

צעד אחד למטרה

אז מה היה ההבדל בין הכת שאמרה לקפוץ לים לבין 
'משה  נחשון:  חשב  כך  בראש.  מתחיל  הכל  נחשון? 
רבנו נכנס למצרים והבטיח שנגאל, וזה קרה. הוא גם 
בדרכנו  שאנחנו  סיני,  בהר  התורה  את  שנקבל  אמר 
אליו, אז אני הולך קדימה. אני צועד כעת צעד אחד 
עסק  כבר  זה  זה?  אחרי  יהיה  מה  תורה.  מתן  לעבר 
של הקב"ה. אני צריך למלא את המטרה לשמה יצאנו 
או להלחם  לחזור, להתפלל  כדי  יצאנו  לא  ממצרים. 

וגם לא כדי לקפוץ לים'!

נחשון לא ראה את פעולתו כקפיצה לים. אין הכוונה 
קיפל  גם  שהוא  וכנראה  מהמציאות,  התעלם  שהוא 
לפני כן את המכנסיים... אבל הראש שלו היה מונח 
כיף,  איזה  הייתה:  שלו  התחושה  בתכלית.  בעתיד, 
הולכים לקבל את התורה. ומתוך שהלך נבקע הים- 

ההעלם הוסר, ונתגלה שאין לו מציאות אמתית.

הרבי משווה זאת בשיחה לעבודה של הרבי הקודם, 
שפעל ברוסיה במסירות נפש, ואף דרש זאת מאחרים. 
הקומוניסטים,  נגד  להלחם  הייתה  לא  שלו  המטרה 
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שתפקידו  ידע  הוא  בעד.  הייתה  שלו  הנפש  תנועת 
להפיץ תורה ויהדות ברוסיה, ופעל בכיוון זה: לפתוח 
להוסיף  היתה  האנרגיה  וכו'.  חדרים  מקוואות, 
בעולם  להתחשב  וצריך  מניעות  שיש  נכון  ולעשות. 
והרגש  הראש  ענייני.  באופן  להיות  צריך  זה  כל  אך 
צריכים להיות עמוק בשליחות. כך היה אצל נחשון, 
כך אצל הרבי הריי"צ והרבי כמובן, וכך צריך להיות 

אצלנו.

נסיעה וירטואלית ונפשית 

התחושה באוויר היא שאנו קרובים מתמיד. לא יכול 
להיות משהו אחר. אמנם לא דמיינו זאת כך, וכמובן 
שאנו מבקשים שיהיה בחסד ורחמים. לגבי העבר - 
יורד מלמעלה.  רע  ואין  צריך להאמין שהכל לטובה 
אך במבט לעתיד - עלינו להיות חדורים בבטחון גמור 
שה' ידאג לכל אחד ואחת באופן הטוב ביותר בגלוי. 
כמו שאומר הרבי הריי"ץ- לא מספיקה תקווה אלא 

חובה להגיע לבטחון ושמחה.

אותה  ולפרוט  השמחה  את  לקחת  חשוב-  והכי 
למעשים- "דבר אל בנ"י ויסעו"! רגע, אם אי אפשר 
לצאת מהבית, לאן ניסע בדיוק? אז המסע הוא בנפש. 
של  ושמחה  עשייה  של  למקום  ביתנו  בני  את  נביא 
גאולה, כל אחת עם הפטנטים שלה. מוזיקה, דיבורים 
ובכלל-  מספרים.  לימוד  ודיונים,  שאלות  חיוביים, 
כשהפנים של אמא שמחות ומאירות כולם מושפעים. 
נכון, לכל אחת יש קשיים וירידות במצב הרוח, אבל 

אם נחשוב ונדמיין שהרבי מגיע, הכל נראה אחרת.

להיות  גם  יכולה  דיברנו  עליה  הנסיעה  בנוסף, 
הטכנולוגיים  האמצעים  עם  אחת  כל  וירטואלית. 
שעומדים לרשותה יכולה וצריכה להפיץ את שמחת 
ישראל  אהבת  מצד  מכרות.  שיותר  לכמה  הגאולה 

פשוטה.

אחת המפקחות בביה"ס מתגוררת בקיבוץ בסביבה. 

לאחרונה דיברנו בטלפון, ומיד כשפתחתי את השיחה 
הגיבה  היא  מגיע"!  משיח  יודעת?  "את  לה:  אמרתי 

בתמיהה,

סוף העולם? הפי אנד!

היום,  ששורר  ההזוי  במצב  קצת.  לה  פירטתי  ואז 
כינו  שבעבר  רעיונות  לקבל  'כלים'  יותר  אנשים 
אותם כ'הזויים'. כולם מרגישים שסוף העולם מגיע, 
תפקידנו לומר להם שהם צודקים, אבל הולך להיות 
'הפי אנד'. היא שמעה את זה ומיד אמרה: "וואי איך 
ב''דיכי''  קצת  ארגיש  אם  תגידי  טוב,  לי  עושה  את 
המילים  את  שוב  לשמוע  אלייך,   לצלצל  אוכל 
האלה"? אפשר לחשוב מה בסך הכל אמרתי לה. לא 
למדנו שיחה עמוקה, רק הודעתי לה שמשיח בא. וגם 
המלצתי לה שתעביר זאת לאחרים, וזה ירומם גם את 

מצב הרוח שלה. 

נשים יקרות, לעת כזאת הגענו למלכות. העולם מחכה 
לנו! ספגנו כל כך הרבה ב-70 שנות נשיאות, קיבלנו 
את כל הכוחות. "לפום גמלא שיחנא" - לפי כוח הגמל 
כך הוא המשא. אם זכינו להיות בדור הזה, יש לנו את 
את  ולקבל  משיח  לחיות  קדימה,  להסתכל  הכוחות 
פניו בשמחה. דבר ראשון נתחיל בלשמח את עצמנו, 
לאחר מכן את בן הזוג והילדים, את השכנים וכל מי 

שאפשר.

אנקדוטה לסיום, שתמחיש לנו עד כמה העולם זקוק 
לנו, ועד כמה זה לא בשמיים: כשעוד יכולתי לצאת 
מהבית, הלכתי לחנות מסוימת ואמרתי לאחת הנשים 
שראיתי שם:"את יודעת, משיח מגיע"! לידנו הייתה 
ידעה  לא  משיח"?  זה  "מה  ששאלה:  צעירה  נערה 
כלום על הנושא. שאלתי אותה אם היא מכירה את 
לה  והסברתי  כן,  אמרה  היא  מליובאוויטש.  הרבי 
יהיו  יבוא  וכשהוא  המשיח  שהוא  קצרות  במילים 
שמחה,  של  ריקוד  עוד  וטובים.  יפים  נהדרים,  חיים 

עוד מסר של גאולה, והנה הוא בא!

"בתקופה זו, יותר 
מתמיד, עלינו לשמוח 

בשמחה מיוחדת במינה, 
שמחת הגאולה - הנה 

הנה משיח בא"

חשיבה חיובית על אוטומט

אנו עומדים בערב פסח שהולך להתרחש במתכונת 
איש  יצא  "אל   - במצרים  כמו  ממש  מצומצמת, 
מפתח ביתו". הרבי מלך המשיח מחנך אותנו תמיד, 
לראות  עלינו  שלילי,  שנראה  כזה  גם  דבר,  שבכל 
את המעלה שבו. אין הכוונה שצריך לחפש רמזים 
צריכה  זוהי  אלא  הלאה,  וכן  תש"פ  לשנת  שונים 
אצלנו  האוטומטית  והרגש  המחשבה  צורת  להיות 
מיד  אנו  הרגיל,  מן  ששונה  אירוע  כל  כחסידים. 

מקשרים לגאולה ולהתקדמות. 

הפסח ה'מבודד' שלפנינו מזכיר מאוד את ליל הסדר 
הראשון שחגג הרבי לבד בחדרו בשנת תשמ"ח. הרב 
הלברשטאם הזמין את הרבי להתארח בביתו, והרבי 
מסויימת,  הלכתית  מסיבה  לבוא  יוכל  שלא  השיב 
ואז הוסיף: "אני לא לבד, אני עם השווער!". מילים 
מצמררות אלו רלוונטיות עבורנו היום מתמיד. אנו 

לא לבד, הרבי שליט"א אתנו בליל הסדר!

לא עלה בידנו?

בחג הפסח תשמ"ח הרבי הרעיף עלינו שיחות רבות. 
בחול  וכן  מעריב  אחרי  הסדר  בליל  פסח,  בערב 
כוח  לנו  שיתנו  נקודות  כמה  נביא  יום.  מדי  המועד 

לערב פסח המיוחד שלנו. 

הרבי שואל, מדוע סדר קורבן פסח נוסח אדמוה"ז 
הוא  שם  האחרון  המשפט  שלילי?  בדבר  מסתיים 
"ואם נמצא טריפה- לא עלה לו עד שמביא אחר". 
שלילית?  בסיטואציה  פסח  קורבן  עם  לסיים  למה 
מסביר הרבי איך באופן פנימי הסיום הזה הוא דווקא 

למעליותא:

הגלות,  זמן  בסוף  שנמצא  יהודי  על  כאן  מדובר 
מילה  זו  נמצא"-  "אם  של  במצב  הוא  ובנפש 
"מצאתי  למשיח,  הנשמתי  לחיפוש  שקשורה 
מרגיש  הוא  בגאולה,  חדור  כשיהודי  עבדי".  דוד 
"לא  מכך,  יתרה  מושלם.  אינו  בגלות  שהפסח שלו 

עלתה לו" - הוא מרגיש שזו לא עליה כלל עבורו, 
אנחנו בגלות, אין בית מקדש ואין הקרבת קורבנות. 
סדר  על  מדובר  אחר"-  שמביא  "עד  תקנתו?  מהי 
כלומר,  ימות המשיח.  עבודה אחר למעליותא, של 
כאשר אנו שואלים "מה קורה פה, פסח תש"פ בלי 
ההתגלות"?– דווקא מכך אנו מגיעים לרמה הגבוהה 

יותר, לפסח של גאולה בקרוב ממש. 

הגר והאזרח

הרבי  שנה,  באותה  המועד  בחול  השיחות  באחת 
לשמוע  אפשר  ממש  חריפות,  במילים  בכאב  דיבר 
בהקלטה איך הרבי צועק: "יהודי בתור אזרח הארץ, 
אזרח אמריקני, לא אכפת לו ממשיח! יהודי מרגיש 
שטוב לו בגלות"! ממשיך הרבי בתיאור המחשבות 
של אותו יהודי: אני לא חייב בפסח, הוא אומר, לא 
הייתי בשעבוד מצריים, אני אזרח אמריקני וטוב לי. 
בשביל יהודי כזה באה תורת אמת ואומרת: "וכי יגור 
אתכם גר ועשה פסח לה'... חוקה אחת לגר ולאזרח 
הארץ". כלומר, כל סגנונות היהודים, כולל השלווים 

והשאננים, הגרים והאזרחים- כולם יצאו מהגלות.

לסיכום העניין, אומר לנו הרבי בשנת תשמ"ח, יהודי 
צריך להיות בערב פסח ממוקד במצב הזה של "לא 
עלתה לו", אבל הרבי לא משאירנו בבדידות. דווקא 
הרגעים האלה מגיעים כדי שנוכל לצאת ידי חובת 
הכי  למעליותא  אותנו  מביא  זה  ודווקא  'ביטול', 

גדולה.

בני חורין של ממש

הרבי מסביר, שחרות היא דווקא אחרי מצב של הפך 
יכולנו  נורמלי,  החרות. בפסח תשע"ט כשהכל היה 
להתארח אצל ההורים או לארח, אין בידוד והסגר- 
לפרטים.  חודרת  ואינה  כ"כ  מורגשת  לא  החרות 
דוקא בתש''פ באה לידי ביטוי הקיצוניות הזאת של 
המעבר מקשיים חיצוניים - לחרות פנימית ולגאולה 

האמתית והשלמה.

טעימה רותחת מהתוועדות
הכל שונה? זה לטובה! | הרב שמעון וייצהנדלר
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החיובי  ראיית  על  מחונכים  אנו  חב"ד  כחסידי 
שבתוך הקושי. בתניא אדמוה"ז פונה בספרו דווקא 
לבינוני, שמתוסכל מנפשו הבהמית, ואומר לו: אתה 
התכלית! אתה גורם נחת רוח לקב"ה! כמו שאמר ר' 

הלל מפאריטש: הלוואי בינוני! )למעליותא(.

את  אתה  שלוקחת  אמתית  חרות  לכולנו  שתהיה 
הקושי תכף ומיד ממש. 

"הרבי מסביר, שחרות 
היא דווקא אחרי מצב 

של הפך החרות" 

חשיבותו וסגולותיו

"אמור  אבות:  בפרקי  מהמשנה  מעניין  ברמז  נתחיל 
בספר   .119 בגימטריה=  'מעט'  הרבה"-  ועשה  מעט 
'תהלות שמואל' מובא שזהו רמז לפרק קי"ט בתהילים, 
שעל ידי אמירתו )במאמץ קטן, יחסית( אפשר לפעול 

ישועות רבות.

החיד"א כותב: "ישתדל כל אחד לגמור כל שבוע את 
פרק זה, וזוהי סגולה להינצל מכל נזקים". גם בשורה 
המקדימה לפרק בספר התהילים כתוב: "מן הראוי 
כל אדם לאמרו בכל יום, והוא הכנה גדולה לעבודת 

הקב"ה". 

הזקן  אדמו"ר  כאשר  הקודש,  אגרת  של  בסיומה 
הוא  החסידים,  בין  הש"ס  חלוקת  שיערכו  מבקש 
לעצמו  יגמור  מהלומדים  אחד  שכל  ואומר  מוסיף 
בכל שבוע את פרק קי"ט. הרבי מלך המשיח כתב 
על כך: "בכמה מקומות נהגו לומר קאפיטל זה בכל 

שבת אחרי תפילת מנחה, ולא ראיתי נזהרים בזה".

סודותיו- עפ"י הקבלה

ה'אבן יחיא' כתב: מזמור זה הוא החשוב ביותר, כי 
הוא תפילת דוד לקב"ה שיעזור לנפשו למען ילמד 
ליראת את ה'. וקיבלתי מרבותיי כי במזמור ז היש 

סודות נפלאים משמות הבורא יתברך.  

בכל  קיימת  כ'  האות  זה  שבפרק  לראות,  מעניין 
מרעים",  ממני  "סורו  שניים:  מלבד  הפסוקים 
"עשיתי משפט וצדק". מבאר על כך החיד"א: על פי 
הקבלה, כ' מורה על 'כתר', הדרגה הגבוהה באלוקות, 
)קינא דמסאבותא- מקור הרע(.  ה-ק'  שמבטל את 

וכל זה מעורר את קרנו של משיח. 

אלוקים  ושם  פעמים,   23 הוי-ה  שם  מופיע  בפרק 
אינו מוזכר כלל. ההסבר לכך הוא: שם הוי-ה )שמעל 
שאר  כן  שאין  מה  ישראל,  לבני  רק  שייך  הטבע( 
השמות השייכים גם לאומות העולם. לכן בפרק זה 

במעלת  עוסק  שהוא  היות  הוי-ה,  שם  רק  מופיע 
התורה ולומדי התורה.

פי שמונה

הפרק מסודר על פי אותיות הא-ב, כאשר לכל אות 
פרשנים  כמה  בה.  הפותחים  פסוקים  שמונה  ישנם 
רמז  זהו  כתב:  המאירי  זו:  ייחודית  תופעה  הסבירו 
יתברך-  השם  לעבודת  הכוחות  שמונה  להכנעת 
חמשת החושים ושלושת חלקי הנפש. גם במצוות 
לקב"ה:  הכוחות  שמונה  שעבוד  את  רואים  תפילין 
בתפילין של ראש ישנם  ארבעה בתים, כנגד ארבעת 
בית אחד,  ישנו  יד  ובתפילין של  החושים שבפנים, 
כנגד חוש המישוש שבידיים. והאות ש'- עם שלושת 

הקווים, היא כנגד שלושת חלקי הנפש. 

בעל הרוקח מביא הסבר אחר: בכל פסוק מתוך השמונה 
מופיע כינוי שונה של התורה- אמרתך, דברך, עדותך, 
מצוותיך, תורתך, משפטי צדקך, פקודיך וחוקיך. זאת 
שאנו  כפי  דברים.  בשמונה  ניתנה  שהתורה  מכיוון 
בלבנו  "ותן  התורה:  בברכת  ביטויים  בשמונה  אומרים 
בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד, וללמד, לשמור, 

ולעשות, ולקיים.."

התחלה וסיום

ונקודה  הפרק  מתחילת  נקודה  בקצרה  נביא  כעת 
אלה  של  אשריהם  דרך"-  תמימי  "אשרי  מסיומו: 
שעובדים את ה' בתמימות ובשלימות, לא מחפשים 

'לחפף' ועושים אפילו לפנים משורת הדין.

בחייה  אחת  כל  עבדך"-  בקש  אובד  כשה  "תעיתי 
'אבודה',  של  במצב  לעתים  נמצאת  האישיים 
מרגישים  אנו  בקורונה  המבלבל  במצב  ובמיוחד 
שכחתי"-  לא  "מצוותיך  עדיין  אך  מתמיד.  אבודים 
בקרוב  לגאולה  ותהללך"-  נפשי  ל"תחי  נזכה  ולכן 

ממש! 

טעימה מקורית מתהילים
פרק קי"ט: חשיבותו, סגולותיו והסודות הטמונים בו | הרבנית חיה רחל הנדל
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ההיסטוריה חוזרת

בי"א ניסן, מלבד יום הולדתו של הרבי מה"מ, קרו 
במאמר  היהודית.  בהיסטוריה  נוספים  אירועים 
הוא  בו  מהם,  לאחד  מתייחס  הרבי  היום  שנלמד 

מוצא עומק נפלא שרלוונטי לכל אחד ואחת. 

אחרי שהוקם המשכן בר"ח ניסן, הקריבו הנשיאים 
כל אחד ביום אחר קורבנות, וכל נשיא פעל ביהודים 
בחינה מסויימת שקשורה אליו. בי"א בניסן הקריב 

הנשיא לשבט אשר. 

כידוע, ענייני התורה הם נצחיים בכל זמן ובכל מקום. 
ברוחניות  נפעלים  שוב  ניסן  בי"א  שנה  מדי  לכן, 
במצרים,  לגאולה  ההכנה  בו:  שקרו  האירועים  כל 
שבט  נשיא  של  קורבנו  והקרבת  לאה"ק  הכניסה 
מה"מ  הרבי  של  הולדתו  שיום  מובן,  מכאן  אשר. 
קשור לעניינו של תאריך זה. כשנבין מה פעל נשיא 

שבט אשר בעמ"י, נוכל להבין מה פועל בנו הרבי.

אשרינו שבחרנו!

"ביום עשתי עשר", מביא  ניסן ד"ה  לי"א   במאמר 
אשר  נשיא  פעל  מה  שמסביר  המדרש,  את  הרבי 
אין אישורן  נקרא שמו אשר?  "למה  ע"י ההקרבה: 
בקב"ה".  שבחרו  אלא  ישראל  של  שבח(  אושר,   =(
עניין  את  ביהודים  פעל  אשר  שבט  נשיא  כלומר, 

הבחירה שלהם בקדושה. 

על  בחירה שייכת כשמוותרים  הרבי:  כך  על  שואל 
יחיד  הוא  הקב"ה  אך  באחר.  ובוחרים  אחד  דבר 
בעולמו, עבודה זרה היא רק שקר וכזב. אם כן, כיצד 
אפשר לומר שאנו בוחרים בקב"ה? על מה ויתרנו?  
אלא, שאין הכוונה כאן לפרישות מעבודת אלילים. 
הרבי לוקח אותנו כאן לרבדים עמוקים יותר בנפש 
ובחיי היהודי, בהם מתבטאת הבחירה שלנו בה' מדי 

יום ומדי שעה. המאמר מתאר שני סוגי בחירה זו.

מאיפה השפע?

הסוג הראשון הוא כיצד אנו בוחרים להתייחס לענייני 
הוא  ופה  לעולם,  יורדת  יהודי  של  נשמתו  העולם. 
קולט שישנן דרכי הטבע, דרכם לכאורה הוא מקבל 

את השפע. לדוג', אדם רוצה להרוויח כסף הוא יודע 
ומגלה  יתפרנס. מגיעה התורה  ומכך  שעליו לעבוד 
שממנו  ויחיד  אחד  מקור  יש  נכון.  לא  שזה  ליהודי 
הכל בא. כל ענייני הטבע הם רק עטיפות חיצוניות, 
לא  ה'  ועדיין,  השפע.  את  דרכן  לשלוח  בחר  שה' 

מחויב לכך, ויכול להסתדר בלי הצינורות האלה. 

להעניק  שרוצה  אמא  להמחשה:  דוגמה  ניקח 
כך,  סתם  זה  את  לו  לתת  ביכולתה  לילד,  הפתעה 
"אחרי  היא אומרת:  לכן  אותו.  לחנך  רוצה  היא  אך 
הפתעה".  תקבל  בבית,  הזאת  הפינה  את  שתנקה 
היא יכולה לנקות זאת בעצמה, כמובן )אולי גם יהיה 
זו לטובת הילד.  יותר מהר...(, אך היא בחרה בדרך 
אם הוא ינסה ולא יצליח לגמרי במשימה, היא תתן 
לו. אבל אם הילד ישב רגל על רגל על הספה, הוא 

לא יקבל, כי היא בחרה שיתאמץ.

נחזור אלינו: כשמסתכלים על ענייני הטבע בצורה 
בפרט  הנכונה.  בפרופורציה  אליהם  מתייחסים  זו, 
הטבעיים  השפע  מקורות  כאשר  שלנו,  בתקופה 
הזמן  זה  בשגרה.  כמו  זמינים  ואינם  זעזוע  עברו 
לזכור שלקב"ה יש את הדרכים שלו להביא לנו את 
צרכינו. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, והוא יעשה 

את שלו.

שהולכים  לפני  שעוד  חונכנו  הרבי  של  כחסידים 
שהבישולים  כדי  ומזוזות.  תפילין  בודקים  לרופא, 
לשבת יעלו יפה - שמים צדקה במטבח לפני כן, וכן 
הלאה. חסידות מכניסה לנו לראש שכל השפע מגיע 

מהקב"ה.

לסיכום, סוג הבחירה הראשון הוא לתת לעולם את 
המקום המדויק שלו ולא להתפעל מדרכי הטבע, כי 

ה' הוא בעל הבית.

כמות או איכות?

אבל הרבי רוצה לקחתנו לרמה גבוהה יותר. המדרש 
מביא משל בנושא של בחירת היהודים בקב"ה: המלך 
ופמליית שריו נכנסו למדינה, וכל אחד מהתושבים 
בחר לאיזה שר לגשת ולבקש בקשות. היה רק פיקח 
אחד שבחר במלך עצמו. ובנמשל - כאן מדובר על 
שרים, שאכן יש להם סמכויות לתת שפע. ואף על 

פי כן הפיקח מוותר על כך ובוחר במלך. 

בו  מוזר,  מצב  שורר  בעולם  עבורנו?  אומר  זה  מה 
להצלחה  זוכים  ה'  רצון  את  מקיימים  שלא  גויים 
מקבלים   - ה'  רצון  על  ששומרים  ויהודים  בשפע, 
שפע מצומצם. לכאורה זוהי סתירה פנימית. אך עוד 
יש  לב שכאן  לשים  עלינו  לפני שנבין את ההסבר, 
בחירה. היהודי אומר לעצמו: 'אני רוצה להיות קשור 

לה', אפילו אם השפע שלי יהיה מצומצם!'. 

עכשיו ננסה להבין את הסתירה. נתאר לעצמנו אדם 
מליונר, שבונה לעצמו טירה. לפועלים הוא מעניק 
בשפע את כל צרכיהם עבור הבניה ועבור מחייתם. 
יחידו האהוב, הוא מציב גבולות  לעומת זאת, לבנו 
לא מבין את פשר  הילד  בצורה מדודה.  לו  ומעניק 
שאביו  משום  שדווקא  היא  האמת  אך  ה'אפליה', 
מתעניין בו- הוא מגביל אותו. ובסוף, לאחר שתושלם 
מלאכת הבנייה, כל העובדים יישלחו מהמקום, והבן 

יישאר עם אביו, יקבל חדר מפואר ועושר רב. 

ובנמשל - הגויים אינם תכלית הכוונה, ה' צריך אותם 
רק מבחינה 'טכנית', בשביל בנ"י.  לכן נותן להם שפע 
כדי שיתפעלו את העולם לקראת הגאולה. לעומת 
זאת, בני ישראל הם הרצון הפנימי של ה', ולכן הוא 
דואג שיקבלו שפע פנימי, כמו ילד, בצורה מדויקת. 
בגאולה, לאחר השלמת המלאכה, הגויים יאבדו את 

השפע, ובנ"י יקבלו אותו.

פה  קיימת  הגלות,  בזמן  נמצאים  שאנו  היות  אבל 
מאחורי  מתרחש  מה  רואים  לא  אנחנו  בחירה. 
בהנהגה  נחיה  שאם  לנו  נדמה  לפעמים  הקלעים. 
יותר.  רב  מכך שפע  נרוויח  חלילה,  התורה  לפי  לא 
כרגע.  יהודי מפסיד  לכאורה  נכון.  זה  בהגיון שטחי 
הוא מוותר על שפע רב יותר בכמות, ובוחר בעיקר, 

באיכות.  

טעימה עשירה של מאמר
בחירה יומיומית | הרב נחמיה גרייזמן

"למעשה, עלינו קודם כל 
לזכור  שחלקי ה'- אני 
קשור לאלוקות, זוהי 
מציאותי הפנימית" 
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פולין,  חסיד  בעברו  היה  בליז'ינסקי  מאיר  החסיד 
עליו  חב"ד הקפיד  חסידות  לטובת  לעזוב  וכשרצה 
האדמו"ר, עד שחלה מאוד כתוצאה מכך. האדמו"ר 
אמר שאם ברצונו לחזור לחיים עליו לחזור לחצרו, 
אך ר' מאיר ענה: אני מעדיף לחיות את מה שנשאר 

לי כחסיד חב"ד. 

זהו  שלמים.  חיים  על  ענק  ויתור  רואים  אנו  פה 
אף  על  בקב"ה:  יהודי  בחירת  של  העמוק  המקום 
שנדמה לו, שאם הוא מתנהג כרצון ה' הוא מפסיד, 

עדיין הכל שווה לו כדי להיות מחובר לקב"ה.

האמת שגם בעניינים גשמיים כולנו מכירים סוג דומה 
של התמודדות, כפי ששלמה המלך אמר:"טובה פת 
חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב". גם פה יש 
העדפה של איכות על כמות. כמו כן, לפעמים אדם 
מעדיף לשלם יותר, ולקנות זהב טהור ולא גולדפילד. 

ובכל זאת, אצלנו מדובר על בחירה נעלית בהרבה: 
במה  היא  השאלה  בעצם  באלוקות.  או  בעולם 
אדם מונח - במה הוא צריך, או במה צריכים אותו. 
לחסיד  אדמו"הז  תשובת  על  הסיפור  שידוע  כמו 

שהתלונן על צרותיו.

מה המלך רוצה ממני?

לדרכי  הנכון  )היחס  הבחירה  סוגי  לשני  הכוח  את 
הטבע, וויתור על כמות לעומת איכות( אנו מקבלים 
ה'  "חלקי  איכה:  במגילת  שכתוב  כמו  מהנשמה, 

שייך  שלי  שהחלק  אומרת  נפשי  נפשי".  אמרה 
לקב"ה.

שגם  ואומר  מחדד  הרבי  המאמר,  סיום  לקראת 
על  הסיפור  כמו  בחירה.  קיימת  גופא  בקדושה 
והלך  התפילה  את  שעזב  כיפור,  ביום  אדמוה"ז 
לבשל מרק ליולדת. לכולנו יש קונפליקטים דומים. 
מצד אחד, יש את ההנאה הרוחנית מתפילה, למשל, 
ומצד שני יהודי מסוגל לוותר על הרגש הקדוש הזה, 
זוהי  רוצה.  שה'  ובמה  שצריך  במה  להתעסק  כדי 
המשמעות של "אנא נסיב מלכא"- אני בוחר במלך, 

במה שהקב"ה צריך ממני ברגע זה. 

אני  ה'-  שחלקי  לזכור   כל  קודם  עלינו  למעשה, 
קשור לאלוקות, זוהי מציאותי הפנימית. 

ברמה  הגשמיים  לחיים  זאת  לתרגם  עלינו  בנוסף, 
הפרקטית: איך נדע מה צריך עכשיו לעשות, למשל 
- להתפלל או לטפל בילדים? המצפן הוא 'מה צריך 
ממני' - אני בוחר במה שהמלך רוצה ממני עכשיו. 
לו  מכניסים  משמיים  ה',  לרצון  מתמסר  וכשיהודי 

לראש לכוון מה שה' באמת רוצה.

כך חיים גאולה, עם נוכחותו של הקב"ה על כל צעד 
ושעל. וכשאנו נכניס את עצמנו למצב הזה שאני חי 
עם הקב"ה, מידה כנגד מידה הקב"ה יתגלה בתוכנו 
עוד  והשלימה  האמתית  בגאולה  ישראל,  עם  ולכל 

היום.

עילוי בנשיאות

בשיחה הידועה לב' ניסן תשמ"ח ישנה הוראה לכל 
אחד מאתנו בנוגע לקשר שלנו עם נשיא הדור. 

יום  ניסן-  ב'  הבהיר  היום  במהות  פותח  הרבי 
הנשיאות  תחילת  ויום  הרש"ב  אדמו"ר  הסתלקות 
של אדמו"ר הריי"ץ. תחילת הנשיאות כוללת את כל 
המשך הנשיאות עד ביאת גואל צדק. לפי זה מובן, 
יותר בעניין  גילוי גדול  יום כזה מתווסף  שכשמגיע 
חמיו,  על  מדבר  הרבי  דורנו.  נשיא  של  הנשיאות 

וכמובן שפוסק גם על עצמו, נשיא הדור שבדורנו.

הלב של העם   

ידוע שמלך הוא לב כל קהל ישראל.  המילה מלך 
כבד,  לב,  מוח,  איברים:  תבות לשלושה  ראשי  היא 
הלב  שלושתם,  מבין  בגוף.  שליטים  שלושה  שהם 
הוא עיקר החיות של כל הגוף, מכיוון שהוא מזרים 
והדם  ומקבל מהם בחזרה,  את הדם לכל האיברים 

הוא הנפש. בנוסף, מוח וכבד אינם נמצאים בתנועה, 
בשונה מהלב שדופק בכל עת, מה שמעיד על חיות.

עמ"י  וכל  החיות,  העיקר  הוא  המלך  ובנמשל- 
תחילת  של  זה  ביום  לכן  עצמו.  מהמלך  חלק  הם 
הנשיאות, יש לנו תוספת של כח, תוספת של חיים. 

החל מחיים רוחניים ועד לחיים גשמיים כפשוטם. 

מצד  הפכיים.  קצוות  שני  יש  ועם  מלך  של  בקשר 
אחד, עם מלשון גחלים עוממות, כלומר הם נפרדים 
ורחוקים מדרגת המלך. מצד שני, המלך הוא הלב, 
כתוב שאין  מזה,  יותר  ממנו.  הם חלק אחד  כלומר 
מלך בלא עם. כלומר, כל מלכות המלך תלויה בעם. 

רק על ידי הכתרת העם הוא נעשה מלך.

יחי המלך- מדוע?

המילים  את  דווקא  מלך  בהכתרת  מכריזים  מדוע 
הללו, אולי נאחל לו "יצליח המלך" וכדומה? אלא, 
רק  איננו  כלומר,  המלך.  חיי  את  פועלים  שהעם 

טעימה עסיסית של התקשרות
הסוף ידוע מראש! | הרב שמואל הכהן הנדל

בהכרזה 'עד מתי' יש את 
התוכן של ההכרזה 'יחי 
המלך', הן כלולות זו בזו.
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מקבלים חיות מהנשיא, אלא גם מוסיפים בו חיים! 
וכיצד? על ידי ההכרזה "יחי המלך".

מהו התוכן של הכרזה זו? מסביר הרבי: מאותה סיבה 
'עד  זועקים  אנו  דמשיחא,  עקבתא  אלה,  שבימינו 
יחי המלך. מה אנו מבקשים  מתי', כך אנו מכריזים 
כלומר,  ממש!  בפועל  משיח  שיבוא  מתי'?  ב'עד 
מלכותו,  את  נקבל  שאנו  ודם,  בשר  מלך  שיעמוד 
שמפורטות  כפי  הפעולות  כל  את  יעשה  והוא 
ברמב"ם. לסיכום, בהכרזה 'עד מתי' יש את התוכן 

של ההכרזה 'יחי המלך', הן כלולות זו בזו.

ניצוץ משיח

עבור  נכונים  והעם  המלך  בין  הקשר  על  הדברים 
שבעתיים  נכונים  אך  בישראל,  מלך  הכתרת  כל 
כוכב  "דרך  על הפסוק  על מלך המשיח.  כשמדובר 
שונים  שנראים  פירושים  שני  מובאים   - מיעקב" 
זה מזה: א. כוכב זהו מלך המשיח. ב. מדובר על כל 
ששני  עיניים"-  "מאור  בספר  כך  על  מוסבר  יהודי. 
הפירושים הם היינו הך. כלומר, בכל יהודי קיים ניצוץ 
מנשמתו של משיח. על כך מביא הרבי בדבר מלכות, 
שעצם הנשמה )הגבוה גם מבחינת ה'יחידה'( של כל 
יהודי, הוא ניצוץ משיח שבו. כלומר, כל יהודי קשור 

באופן עצמי למשיח, ולכן מוסיף בו חיים. 

מחדש  תולדות  מלכות  דבר  שבשיחת  לציין,  כדאי 
התגלות  את  פועלת  המלך'  'יחי  הכרזת  הרבי: 

מציאותו של מלך המשיח!

נצחיות הנשיא

כשהיה הרבי הריי"ץ ילד קטן, היה נוהג להכנס לחדר 
היחידות של סבו המהר"ש )לאחר הסתלקותו(. פעם 
אחת שהה בפנים, ולפתע ראה שהדלת נפתחת. הוא 
נבהל והסתתר באחת הפינות, והנה רואה את אביו, 
בגארטל,  חגור  היה  הוא  החדר.  אל  נכנס  הרש"ב, 
בוכה  והוא  כמדבר  נעות  שפתיו  הכסא,  מול  נעמד 
רבות. ממש כמו שהוא נכנס ליחידות בחייו של אביו. 

הנשיא  נצחיות  לגבי  מה"מ  הרבי  לומד  זה  מסיפור 
נצחיים,  הינם  הגשמיים  וחפציו  מקומו  שאפילו   -
נכון  כמובן  וזה  ממקומה.  זזה  לא  שקדושה  משום 
מאמינים  כולנו  תמוז.  וג'  אדר  כ"ז  אחרי  אלינו  גם 
ובטוחים שחייו של הרבי נצחיים, בית מדרשו 770 
נמצא  חי,  הרבי  וכו'-  הכסא  הסטנדר  נצחי,  הוא 
ופועל שם תמיד. גם עכשיו כשלצערנו נסגר המקום, 
והמשבר העולמי מעורר חששות, אנחנו לא מבינים 
מה ואיך, אבל בטוחים בנצחיות הבטחותיו ונבואותיו 

של הרבי: הנה משיח בא!

סוף טוב- הכל טוב!

יכול  לעין,  נראה  הבניין  שלד  כשרק  בנייה,  בזמן 
מדוע  פה,  קורה  מה  שאלות:  ולשאול  אדם  לבוא 
שם הפועלים יוצרים חורים, ופה יש שקע גדול וכו' 
וכו'? מה יענה הקבלן לאדם כזה? טיפש, חכה לסוף 
הוא  השקע  חלונות,  יוצרים  החורים  איך   - ותראה 

האמבטיה, וכן הלאה. 

אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה לכל המאורעות, 
אבל בטוחים שהכל לטובתנו. נזעק 'עד מתי', ונאחל 
נאמין  זאת  עם  ויחד  ונגלה,  נראה  טוב  יהודי  לכל 

ונבטח שהסוף קרוב מתמיד.

 החוכמה היא אבל, אומר הרבי, לא לחכות שיתרחש 
בשמחת  מראש  לשמוח  אלא  לשמוח,  ואז  הנס 
הגאולה. ממש כמו נשות ישראל שהכינו תופים עוד 
לפני יציאת מצריים. על כך אומר הילקוט שמעוני: 

אין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות!

אנקדוטה לסיום

ישנו משל מעניין על שני אחים, אחד מהארץ והשני 
ביקש הישראלי מאחיו,  יום אחד  אנג'לס.  בלוס  גר 
על  מידע  עם  מקהילתו  תורמים  רשימת  לו  שיכין 
עבור  תרומות  לאסוף  להגיע  שיוכל  כדי  אחד,  כל 

מוסדות בארץ.

לו  הצמיד  ואף  הרשימה  את  לו  הכין  האח,  הסכים 
נהג שיעזור לו בסבב ההתרמה. במשך כמה ימים הם 
הסתובבו ואספו תרומות, עד שהגיעו לבית המפואר 
ביותר של מיסטר וייס. הם דופקים בדלת, והנה היא 
של  מטר  מקבלים  הם  'שלום'  במקום  אך  נפתחת, 
צעקות וקללות: "פרזיטים, סחטנים", וכן הלאה. אף 
קללה לא חזרה על עצמה... הנהג ברח מהר מהזירה, 
את  נפש  בשלוות  וקיבל  רגוע  נשאר  אח  אותו  אך 
האח  ירד  דקות  עשר  כעבור  והגידופים.  החירופים 
אל הרכב, ולהפתעת הנהג הראה לו צ'ק שמן על סך 

2,000 דולר!

לו  מראה  פה?"  קורה  "מה  שואל:  המבולבל  הנהג 
חברו שורה קצרה במחברת, שכתב אחיו ליד שמו 
ובסוף  דק'  אותך עשר  יקלל  הוא  וייס:  של מיסטר 
תקבל צ'ק גדול. "אתה מבין?", הוא מסביר, "ידעתי 

מראש את הסוף"!

הכאב  כל  עם  לכן  הסוף.  יהיה  מה  לנו  אמר  הרבי 
תתקיים  הרבי  של  נבואתו  בטוחים:  אנחנו  והקושי 

בקרוב ממש!

עוגת גבינה קלה וטעימה בציפוי ג׳לי תות

תבנית ח"פ בגודל בינוני

המידות לפי כוס ח"פ שתיה קרה

לטורט:
מצרכים:

4 ביצים

3/4 כוס סוכר

4 כפות גדושות קמח

1/2 שקית אבקת אפיה

1 כף מים

למילוי:
מצרכים:

500  גר׳ גבינה לבנה 5%

1  גביע אשל

1/4  כוס סוכר

4  כפות פודינג וניל

לציפוי:
מצרכים:

קופסת ג׳לי בטעם תות

אופן ההכנה:

• לערבב הכל יחד.

• לשפוך על העוגה ולהכניס לקירור.

אופן ההכנה:

• להכין לפי ההוראות שעל הקופסה.

• לשפוך מעל שכבת הגבינה.

אופן ההכנה:

• להפריד את הביצים. לטרוף את החלמונים.

• להקציף את החלבונים עד לקבלת קצף תפוח, ולהוסיף פנימה סוכר.

• להוסיף את החלמונים, הקמח, אבקת האפיה והמים ולערבב למסה אחידה.

• לשפוך לתבנית ולאפות בחום 180 מעלות כ-15 דק׳, עד שהעוגה אפויה וזהובה.

• להוציא ולקרר היטב.

טעימות חלביות לקינוח
מתוקים שווים וקלים לחג | מאת עינב חביב
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בלינצ׳ס מעולים במילוי גבינה מיוחד

לבלינצ'ס:
מצרכים:

4  ביצים

 4 כוסות חלב )ניתן להמיר חצי כמות במים(

2  כפות שמן

4  כפות סוכר

קורט מלח

3  כוסות קמח

אופן ההכנה:

• לערבב הכל היטב, עדיף עם מטרפה ידנית )אפשר גם עם מיקסר ידני(.

• לשמן מחבת )רק לפני הטיגון הראשון(.

• לשפוך חצי כוס מהמלית, לנער את המחבת.

• כעבור דקה להפוך לרגע קצר ומיד להוציא.

למילוי:
מצרכים:

1 שמנת להקצפה

500   גר׳ גבינה

1/2  חב׳ פודינג וניל

2  שקיות סוכר וניל

אופן ההכנה:

• להקציף את השמנת עד לקבלת מרקם יציב )זהירות! לא יותר מידי(

• להוסיף פנימה את הגבינה, הפודינג וסוכר הוניל..

• לטעום את מידת המתיקות ולהוסיף עוד כף- שתיים סוכר לפי הצורך.

• לערבב היטב, ולמלא את הבלינצ'ס.

• לבחירה: ניתן לזלף מעל פסי שוקולד לבן מומס.

קיש בצל, בטטה ושמנת 

המידות לפי כוס חד פעמי קר, תבנית בינונית

לבסיס:
מצרכים:

3 כוסות קמח
קורטוב מלח

1/2 כפית אבקת אפיה
1 כוס חלב/ מים

1/2 כוס שמן

הרכבת הקיש:
• לרדד את הבצק ולרפד את התבנית כולל השוליים.

• לשפוך מעל את המלית
• לאפות בתנור שחומם מראש ל 180 מעלות במשך 50 דקות

• ניתן להקפיא אך לפני ההגשה יש לחמם היטב

אופן ההכנה:
• לערבב בקערה ובכף את החומרים היבשים 

• להוסיף את הנוזלים
• ללוש לבצק אחיד ולהניח בצד

אופן ההכנה:
• לקצוץ את הבצל ולטגן בסיר גדול עד להשחמה

• לגרד את הבטטה או לחתוך לקוביות קטנות, 
   להוסיף למחבת ולטגן קלות.

• להוריד מהאש, לחכות מעט שיצטנן 
• להוסיף לסיר את הקוטג' והשמנת ולערבב היטב

• להוסיף קמח להסמכת התערובת
• להוסיף ביצים, לתבל במלח ופלפל ולערבב היטב

למלית:
מצרכים:
4 בצלים

בטטה בינונית )לבחירה(
2 קוטג'

2 שמנת חמוצה
4 ביצים

2-3 כפות קמח
מלח ופלפל לתיבול

טעימות חלביות לקינוח
מאת מושקא דרמון
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תזונה עשירה בסידן בשלבי החיים המוקדמים 
מאפשרת בניית מסת עצם מירבית בעיקר 

בעצמות ובשיניים, שמירה עליה במעגל החיים 
והקטנת הסיכון ללקות באוסטיאופורוזיס בגיל 

הזהב.
שני העשורים הראשונים לחיים מהווים חלון 

 הזדמנויות בלתי חוזר לבניית מסת העצם.
עצם שנבנית על בסיס דל סידן היא עצם חלולה 

ושבירה שלא תצליח לשקם עצמה במלואה 
בשנים שיבואו.

אז מה המקורות לסידן בתזונה?
סידן ניתן למצוא בירקות עלים ירוקים, בדגים 
כמו סרדינים אם אוכלים את העצם, בטחינה 

משומשום מלא, בשקדים או במוצרי סויה, 
בגרעיני חמניות, בכרוב, בברוקולי ובירקות 

אחרים. עם זאת, בירקות ובפירות, כמות הסידן 
קטנה יחסית וצריך לאכול כמות גדולה ממנה 
כדי להגיע לרמת הסידן המומלצת. לעומתם, 

מוצרי חלב עשירים בסידן. באכילת יוגורט 
וגבינה לבנה ובשתיית חלב ניתן בקלות להגיע 

לכמות הסידן היומית המומלצת. מוצרי חלב הם 
אחד ממקורות הסידן הטובים ביותר העומדים 

לרשותנו.
מה עוזר לספיגת הסידן? 

לקטוז )סוכר החלב(, החלבונים 
.D והפוספופפטידים שבחלב, ויטמין

מה שמעכב את ספיגת הסידן: חומצה פיטית, 
הנמצאת בסובין חיטה, קיטניות, אגוזים ודגנים; 

וחומצה אוקסלית הנמצאת בקיטניות, תרד, פולי 
סויה ועוד.

כמות הסידן במוצרי חלב שונה מחברה לחברה, 
חשוב להקפיד להסתכל על הסימון התזונתי כדי 

לבחור את המוצר העשיר ביותר.

מתכון פשטידת ברוקולי )6 מנות(

חצי שקית ברוקולי קפוא )כ- 800 גרם(
1 גביע גבינה ריקוטה 5%
1 גביע קוטג' 5% או 3%

1 כף קמח מלא )לא חייבים(
3 ביצים

75 גרם גבינה בולגרית
50 גרם מוצרלה מגורדת

מלח, פלפל שחור

חומרים:
מחממים תנור ל-180 מעלות.

שמים את הברוקולי במים חמים עד 
שהברוקולי מתרכך.

מעבירים למסננת. חותכים את פרחי הברוקולי 
לחתיכות בינוניות.

מערבבים בקערה את הגבינות )חוץ 
מהמוצרלה(, הביצים והקמח. מוסיפים 

את הברוקולי, מתבלים במלח ופלפל שחור 
ומערבבים לתערובת אחידה.

משטחים את התערובת בתבנית ומפזרים 
מעל את המוצרלה. אופים עד שהפשטידה 

יציבה ושחומה.

אופן ההכנה:

3 מוצרי חלב ביום
חשוב לאכול לפחות

חשוב להקפיד לאכול לפחות 3 
מוצרי חלב ביום

משקל המנה*כמות המזון
200 מ"לכוס חלב
200 גרםיוגורט

40 גרםגבינת ריקוטה
200 גרםקוטג'

270 גרם3 כוסות כרוב טרי )חתוך(
270 גרם3 כוסות ברוקולי )9 תפרחות(

60 גרם0.5 קופסת סרדינים
36 גרם3 כפות שומשום מלא
1 ק"ג5.5 כוסות תרד מבושל

ההמלצות היומיות 
לצריכת סידן לפי גיל:

 הקצובה היומיתגיל
המומלצת )מ"ג סידן(

210 מ"ג0-6 חודשים
270 מ"ג7-12 חודשים

500 מ"גמגיל שנה עד 3
800 מ"גמגיל 4 עד 8
1,300 מ"גמגיל 9 עד 18

1,000 מ"גמגיל 18 ועד 50

 * הערכים מבוססים על שקלול
  של תכולת הסידן במזון ואחוז הספיגה


