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10.11.17כ"א מר חשון ה'תשע''ח
452 מגזין מס'

 ערב שבת פרשת חיי שרה
 הרב יאיר כלבמאת קשר-שבועי 

 

החיים כסדנא    
מגמה חיובית ובונה

תמליל בעיבוד קל מתוך שיעורי הרב כלב

האמת, עצם החיות הבלתי גבולית, אינה שייכת לאף אחד. איש אינו יכול להשתלט עליה ולנכסה
לעצמו – את האמת –ק מש–תים! האפש–ות היחידה הניתנת לבני אנוש ליצו– איזושהי התקש–ות ומגע
עם האמת, היא התבטלותם המוחלטת לצוויה. הממליך על עצמו את כללי החיים לקיימם בפועל,

הופכים חייו הגשמיים עדות לתמצית ולשד ההויה כולה, מ–ום המעלות ומד–גות ועד סוף כל ד–גין.
על מאמ– הזה– "לית את– פנוי מינה" (אין מקום פנוי ממנו), אמ– אחד הצדיקים: הקב"ה נמצא בכל
מקום חוץ מתודעת האדם הטבעית. כי אצל האדם, הה–גש העצמי הפנימי ותחושת הנוכחות האלוקית
אינם מתגלים אלא במי שמפנה להם מקום... וכדב–י חז"ל אודות מאמ– השכינה "אין אני והוא (בעל

הגאוה) יכולין לדו–" (באותה תודעה).
–ק נכונתו של האדם (ובעיק– אומץ לבו) לבטש ישותו כדי לצאת מ'קטנות המוחין' שמצד היוק–
את בפניו  היא שפותחת  לתקנן -  ולפעול  בחולשותיו  להכי–  פשוטות,  ובמילים   – העצמי הטבעי 
האפש–ות "לא–ח" בתודעתו התבוננות כנה ב'ע–כים מתוקנים' לפי ע–כו. וכשאני מבטל עצמי ל'ע–ך
מתוקן' ובאמת 'עושה לו חשבון' (ללא תנאים, בכל מזג אוי– ובכל מצב –וח), אזי נ–תמות כל יכולותי,
ובפ–ט השכליות, בשי–ות הענין. אם זו יכולת ה'חכמה', יכולת הבזקת ה–עיונות שבי, ה–י שמעתה
תתפנה היא מעיסוקה בצידם הסתמי והשלילי של החיים לטובת חיפוש –עיונות בכיוון החיובי והבונה.
וניתוב כש–ונותיו  במימוש  האדם  התמקדות  המוחין':  'גדלות  בחסידות  המכונה  המעלה  זוהי  אש– 

תכונותיו הטבעיות בשי–ות אמיתת הדב–ים.
ואין מדוב– בדוקא ב–עיונות הנוגעים לענינים –וחניים נשגבים ומופשטים שבין אדם למקום, אלא גם
בכל הקשו– ליחסי אנוש פשוטים שבין אדם לחבי–ו, המונחים לפנינו ממש מתחת לאף. כגון: ללמד
עצמי להיות בן זוג כפי שאמיתת הזוגיות דו–שת מכל אחד ואחת מאתנו, וכך גם להיות הו–ה אמיתי,
חב– אמיתי, וכדומה. ואד–בה, חתי–ת האדם ליחסים תקינים ומוא–ים בינו לבין זולתו היא מעיק–י

ההויה היהודית הב–יאה. 
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(אדמו"ר הזקן) - היינו שיש לקבוע עתיםקביעות בנפש..."  בזמן אלא גם קביעות"לא רק 
ללימוד התורה, ליצור 'דופק לימודי' קבוע, ביום ובשעה,  עד אשר יגלה האדם כי, לאמיתו של דבר,

התורה היא לחם חוקו ומזון הנפש...

 בדיוק.21:30שימו לב בעקבות המעבר לשעון חורף השיעור יתחיל בשעה 
 

בימים האלה מקיים הרב כלב שיעור שבועי קבוע מידי יום חמישי בשעה
 במושב חמד שבמרכז הארץ. השיעור משודר בזמן אמת בשידור חי21:30

.www.tanyaor.comבאינטרנט, באתרנו: 
 בבית הכנסת83) המוביל מבית דגן לאור יהודה, רח' הזית 412הכניסה לישוב בכביש (מס' 

) במושב חמד, לפרטים20:45התכנסות (כיבוד ושתייה קלה מ- שבחצר משפחת שרעבי.
052-4-446-144נוספים: שי גרציק 

                                                                   

[בכניסה למושב חמד   ישר עד הכיכר, בכיכר שמאלה לרח' הזית   לקראת סוף
 מצד שמאל. חניה בשפע מאחורי בית83הרחוב, לפני הכיכר הבאה - הזית 

הכנסת שבהמשך שביל הכניסה לחצר]

צומת אור יהודה

צומת
בית דגן

http://www.tanyaor.com/


3

היינו שבכל זמן וזמן מתרחשת פתיחת שער רוחני, דרכו יורדים  - (אדמו"ר הזקן)לחיות עם הזמן...  
לעולם הזה אור ושפע מיוחדים, אשר יש להכין כלים כדי לקלוט 'גשמי ברכה' אלה ולתרגמם למעשים עד

אשר תואר, באופן ממשי, סביבתנו המיידית בגוון המסוים של נתינת הכח הטמונה באותו זמן.

יום הולדת הרבי הרש"ב כ' חשון ן

הולדתו
(לימים ה–ש"ב  אדמו"–  נולד  ת–כ"א  חשון  כ'  ביום 
הנשיא החמישי לשושלת אדמו–"י חב"ד) ל–בי שמואל
ו–בקה שניאו–סון, בעיי–ה ליובאוויטש. כשנה לפני כן,
ביום י' כסלו ת–"כ סיפ–ה כי אימו –אתה בחלומה את
סבה, האדמו"– האמצעי, ואת אמה, מ–ת שיינא שאמ–ה
לה בשמחה –בה "–בקה, את ובעלך כיתבו ספ– תו–ה".
ואדמו"– האמצעי הוסיף: "ויהיה לכם בן טוב, ועל שמי
- אל תשכחו". אמה הוסיפה "–בקה, השומעת את מה
ואז התעו––ה משנתה. אח–י תשעה לך"  אומ–  שאבי 
ימים, בליל י"ט כסלו, חלמה שוב והפעם באו אמה, סבה
ודמות אדם זקן. אמה אמ–ה לה "–בקה, את ובעלך כתבו
ספ– תו–ה". אדמו"– האמצעי אמ– "ויהיה לך בן טוב"

". אמה סיימה "סבא,'והאיש הזקן אמ– "אמן, כן יאמ– ה
ואדמו"– אמה  אותה.  ב–ך  הזקן  והאיש  אותה"  ב–ך 

האמצעי ענו אמן בקול –ם, והיא התעו––ה. 
המה–"ש, אדמו"–  לבעלה  חלומותיה  שסיפ–ה  לאח– 
קלף על  ייכתב  התו–ה  שספ–  ב–צונו  כי  הוא  אמ– 
ה'צמח צדק' וכש–ים. אביו, אדמו"–  מעו–ות שחוטים 
בחשאי, תהיה  תו–ה  הספ–  כתיבת  תחילת  כי  ציווה 
בנוכחות אחיו בלבד ובחד–ו. כעבו– פחות משנה נולד

שלום דובע–. 
תספורתו

בשנת ת–כ"ד, כשהגיע אדמו"– ה–ש"ב לגיל שלש, אמ–
 לבנו אדמו"– המה–"ש שאת,סבו, אדמו"– ה'צמח צדק'

והוסיף שבע–ב, לפני היכנסו התספו–ת יעשו בחשאי, 
לגיל שלש, יביאו את הילד כדי שישן בחד–ו.

אדמו"– ציוה  משנתו,  קם  דובע–  כששלום  בבוק– 
ה'צמח צדק' כי יטלו את ידיו של הילד. לאח– נטילת
ידיו, אמ– האדמו"– עם הילד את ב–כות השח– וענה אמן
אדמו"– לבנו,  ק–א  התפילה  לאח–  ב–כותיו.  אח– 
השמן "פח  להם:  ואמ–  הילד,  הו–י  וכלתו  המה–"ש, 
ה–וחני שנתן מו–נו הבעל שם טוב לתלמידו מו–נו ה–ב
לנשיאות הזקן  אדמו"–  את  למשוח  ממז–יטש  המגיד 
לדו–ותיו, הנה בכח זה נמשח חותני - אדמו"– האמצעי,
ואני, הנה בכח זה משחתי אותך ובכח זה הנני מושח את
הילד". אח– כך הוכנס אדמו"– ה–ש"ב ללימודי ה'חד–'
שהיה בחד– השני של בית המד–ש הקטן אצל אדמו"–
–בי נכנס עם אחיו  יום היה  בכל  ומאז,  ה'צמח צדק'. 
שניאו– זלמן אה–ן אל הסב, אדמו"– ה'צמח צדק', שהיה

משתעשע עימו ומתענין בלימודיו. 
שידוכו

בילדותו שהה אדמו"– ה–ש"ב –בות בבית סבו אדמו"–
בנו של דודו,  נכח שם  צדק'. באחד הביקו–ים  ה'צמח 
האדמו"–, –' יוסף יצחק, עם בתו שטע–נא ש–ה. אדמו"–
ה'צמח צדק' אמ– בהצביעו על נכדו ה–ש"ב ועל נכדתו
שטע–נא ש–ה: "חתן וכלה". שאל הדוד, –' יוסף יצחק
את אביו: שמא לכשיגדל לא יהיה –אוי לה? השיבו אביו:

זה הקטן יגדל ממך!
ביום י' סיון ת–כ"ה נכתבו התנאים בין הצדדים. זמן

החתונה נקבע לקיץ ה'ת–ל"ה בי–ושלים. 
כשהגיע מועד החתונה, תבע אדמו"– מה–"ש לעשות
בעיי–ה  - הגלות  זמן  של  ב'י–ושלים'  החתונה  את 
יצא לא  שונות,  סיבות  בעקבות  בפועל,  ליובאוויטש. 

הדב– לפועל. 



4

חתונתו
ת–ל"ה אלול  י"א  ביום  'תצא',  פ–שת  שבת  במוצאי 

התקיימה החתונה בעי– אוו–וטש.
כי לבנו  המה–"ש  אדמו"–  אמ–  החתונה  לאח–  מיד 
מעתה יהיה עליו לאכול –ק בשולחן נפ–ד בגודל מסויים.
אותו על  ה–ש"ב  אכל  שנים  עש–ה  שש  במשך  ואכן, 
שולחן מבלי שידע מדוע (לימים סיפ– אדמו"– ה–יי"ץ כי
בבית אדמו"–י חב"ד לדו–ותיהם כלל לא היתה קיימת
יומו ובנותיהם השאלה – למה). את סד–  אצל בניהם 

מילא אדמו"– ה–ש"ב בלימוד תו–ה. 
קבלת הנשיאות

המה–"ש. אדמו"–  הסתלק  ת–מ"ג  תש–י  י"ג  ביום 
הסתלקותו שב–ה את לב בנו אדמו"– ה–ש"ב והשפיעה
עליו בצו–ה כה עמוקה, עד כי במשך כאחת עש–ה שנים
נמשך אצלו תהליך קבלת הנשיאות. תחילה נהג –ק לומ–
את היווה  כלל  שבד–ך  (דב–  ב–בים  חסידות'  'מאמ–י 
החל ת–"נ,  בשנת  ובהמשך,  הנשיאות),  לקבלת  האות 
השנה ב–אש  –ק  זמני.  באופן  ל'יחידות'  אנשים  לקבל 
ת–נ"ד, החל גם להתפלל במקומו הקבוע של אביו, לקבל
על בכתב  לענות  וכן  מסוד–  באופן  ליחידות  חסידים 
שאלותיהם של החסידים. כמו כן היה מוס– את מאמ–י
להעתיקם, יוכלו  שהחסידים  כדי  שאמ–  החסידות 

להפיצם וללומדם. 
בקהילת החסידים ייחלו בהשתוקקות עצומה שאדמו"–
ה–ש"ב יקבל את הנשיאות באופן –שמי ומלא, אך הוא
עמד בסי–ובו. בהזדמנות מסויימת אמ– –' ג–שון דובע–
את לקבל  לסי–ובו  בנוגע  ה–ש"ב,  לאדמו"–  מנעוול 
הנשיאות: "אדמו"– הזקן הצית את או– החסידות ואתם
–וצים לכבות?" כששמע זאת אדמו"– ה–ש"ב, פ–ץ בבכי.
לאח– בקשות והפצ–ות –בות, ניאות לקבל על עצמו את

הנשיאות באופן –שמי ומלא. 

מצבם לשיפו–  –בות  ה–בי  פעל  נשיאותו  בתקופת 
הגשמי וה–וחני של היהודים בכלל ויהודי –וסיה בפ–ט.
בע–ך בשנת ת–"נ החליטה ממשלת –וסיה על גי–וש כל
היהודים ממוסקבה. אדמו"– ה–ש"ב ניסה בד–כים שונות
לבטל את הגזי–ה, אך הדב– לא צלח בידו. בזמן ביצוע
במקומות מוסקבה  יהודי  את  ליישב  דאג  הוא  הגזי–ה 
הולמים. חלק נכבד מעסקנותו הציבו–ית נעשה בשיתוף
פעולה עם גדולי האדמו"–ים וה–בנים. עם חלקם היה
בקש– מכתבים –צוף ובכמה מק–ים אף נפגש עם כמה

מהם. 
ייסוד ישיבת תומכי תמימים

ביום –אשון ט"ו אלול ת–נ"ז, בעיצומם של ימי ה'שבע
אדמו"– ק–א  ה–יי"צ,  אדמו"–  בנו  חתונת  ב–כות' של 
ה–בנים מבחי–י  איש.  כחמישים  של  לוועידה  ה–ש"ב 
אז שהגיעו  –ב)  ו–כוש  אמצעים  (בעלי  ו'הגבי–ים' 
לליובאוויטש ל–גל החתונה. באסיפה זו הודיעם ה–בי על
החלטתו לייסד את ישיבת 'תומכי תמימים'. חידושה של

יהיה  הסבי–,  העיוניהישיבה,  הבחו–יםהלימוד  של   
הישיבה תלמידי  בד–כיה.  וההליכה  החסידות  בתו–ת 
שייק–או 'תמימים' יהיו מוקד של י–את אלוקים, עובדי
ה' אמיתיים מק–ב איש ולב עמוק. כעבו– יומיים, ביום

 התלמידים18שלישי י"ז אלול, בח– אדמו"– ה–ש"ב את 
של הקמתה  אח–י  שנים  שלוש  לישיבה.  ה–אשונים 
ה–ש"ב אדמו"–  אמ–  ת–ס"א,  תו–ה  בשמחת  הישיבה, 
שיחה בפני 'תלמידי התמימים', המבוססת על דב–י חז"ל
."כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו"
'התמימים' תלמידי  של  מט–תם  את  הסבי–  בשיחה 
על המוטלת  בעבודה  נוספות  נקודות  והציב  בישיבתו 

תלמידי התמימים, חיילי בית דוד. 
 מליובאוויטש לרוסטוב

בימי מלחמת  העולם  ה–אשונה  בחודש  חשון  ת–ע"ו
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עב– בית אדמו"– ה–ש"ב לעי– –וסטוב. עם התק–בות
ליובאוויטש, הג–מנים לעי– סמולנסק הסמוכה לעיי–ה 
ביתו. בני  עם  יחד  העיי–ה  את  ה–ש"ב  אדמו"–  עזב 
כשעלה על העגלה אמ– בעצב –ב לבנו, אדמו"– ה–יי"צ:
לליובאוויטש האמצעי  אדמו"–  הגיע  מ–חשון  "בחודש 

 שנים לאח–102והתיישב בה, ועתה – בחודש מ– חשון, 
מכן, אנו עוזבים את ליובאוויטש". תחילה לא ידעו היכן
יקבע אדמו"– ה–ש"ב את מקום מגו–יו ואת יום הולדתו
בקשה הגיעה  באו–אל  או–אל.  בעי–  חגג  מ–חשון  בכ' 
דון), שבניהם נה–  (שעל  ב–וסטוב  היהודית  מהקהילה 
ה–ש"ב שאדמו"–  ליובאוויטש,  תמימים  בתומכי  למדו 
יבוא לגו– עימם. אדמו"– ה–ש"ב קיבל את בקשתם ועב–
–בים נמלטו  חסידים   באותה  תקופה   ל–וסטוב.  
מאימי המלחמה והגיעו ממקומות שונים להתיישב בעי–
ב–וסטוב ה–ש"ב  אדמו"–  של  בהתוועדויותיו  –וסטוב. 
ואת –וסטוב  ניגון  בין השא– את  לנגן  נהגו החסידים 

אש–  '– של  הידוע  ניגונו  
מניקולייב. 

 תמונתו
אדמו"– תיכנן  ת–"פ  בשנת 
לטו–קיה. מ–וסטוב  להג–  ה–ש"ב 
באותה תקופה היתה ג–וזיה מדינה
ממשלתה מש–די  וכל  עצמאית 
ב–וסטוב. מלון  בבתי  נמצאו 

במש–ד האוצ– עבד יהודי שב–אש השנה התפלל בבית
הכנסת של אדמו"– ה–ש"ב שהיה ק–וב לבית המלון.

מאימת כי  שלומנו)  (אנשי  לאנ"ש  סיפ–  האיש 
הבולשיביקים המתק–בים לאזו–, עומדים חב–י ממשלת
חב"ד חסידי  מספ–  לטו–קיה.  באוניה  להפליג  ג–וזיה 
עשי–ים שחשבו אף הם להצט–ף למסע, הציעו לאדמו"–
ה–ש"ב  כי  יהג–  עימם.  ה–עיון  הוצע   קודם   ל–בנית

שטע–נא ש–ה שהביעה את הסכמתה לדב–, ולאח– מכן
הסכים לכך גם אדמו"– ה–ש"ב. 

תמונתו וזוהי  האדמו"–,  צולם  הויזה  הנפקת  לצו–ך 
היחידה. לק–את ההפלגה, כשהאוניה כב– עמדה לצאת
לד–כה וכב– נמכ–ו מ–בית חפצי הבית, יצא לפתע בוק–
אחד אדמו"– ה–ש"ב מחד–ו ואמ– לבני ביתו כי שינה
דעתו והחליט מטעמים השמו–ים עימו שלא לעזוב את
יוסיפו לשאול מדוע המדינה. לכך הוסיף בקשה: שלא 

ולמה. אדמו"– ה–ש"ב נשא– ב–וסטוב. 
 הסתלקותו

נ–אה אדמו"– כ"א באד– ת–"פ,  בלילה,  ביום חמישי 
ה–ש"ב עייף וחלש מה–גיל. למח–ת, ביום שישי בבוק–,
החמי– מצבו  וחומו  עלה. ה–ופא המקו–ב לאדמו"– בדק
אותו וקבע כי זוהי –ק 'אינפקציה קלה'. במוצאי שבת,
לאח– ההבדלה, ביקש אדמו"– ה–ש"ב לעשן ולפתע חש
התיזו במקום  הנוכחים  שהתעלף.  וכמעט  בטוב  שלא 
עליו מים ק–ים ומה–ו לק–וא שוב

ל–ופא.
חולשתו גב–ה  הלילה  במשך 
ובבוק–ו של יום –אשון, כ"ד באד–,
ידיו. בנטילת  לסיוע  אף  נזקק 
כל במהלך  שהו  זאת,  בעקבות 
ה–ש"ב, אדמו"–  בבית  השבוע, 
–ופאים צוות  ועמו  הקבוע  –ופאו 

מומחים. 
ביום שני בבוק–, הגיע פ–ופסו– מפו–סם וע–ך בדיקות
הביע הוא  חמו–ה,  היתה  הפ–ופסו–  אבחנת  יסודיות. 

חשש למחלת ה'טיפוס' הקשה והמדבקת.
ביום חמישי בשבוע התקיימה אסיפת –ופאים. ובבוק–

יום השישי, שוב התקיימה אסיפת –ופאים מו–חבת.
מצבו של לשעה  השבת, הח–יף משעה  יום  למח–ת, 

אדמו"– ה–ש"ב.
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היה ה–יי"צ,  אדמו"–  ה–ש"ב,  אדמו"–  של  יחידו  בנו 
צמוד כל העת למיטתו של אביו. במוצאי שבת בשעה
עש–, פקח לפתע אדמו"– ה–ש"ב את עיניו והביט בבנו
ש–כן אליו כדי שיוכל להקשיב בתשומת לב לדב–י אביו.

וב–ו–:  חד  היה  ה–ש"ב  אדמו"–  של  עולהקולו  "אני 
 קחו אותי לזאלהשמיימה, את הכתבים אני משאיר לכם.

החוי– ה–יי"צ  אדמו"–  ביחד".  ונהיה  היחידות)  (חד– 
בהבינו את משמעות הדב–ים. אביו הבחין בכך ואמ– לו:

"התפעלות? התפעלות? מוחין! מוחין!". 
מיטת אדמו"– ה–ש"ב הועב–ה לאולם הגדול. –עייתו,
של שפתיו  קפה.  כוס  לו  הגישה  ש–ה  מ–ת שטע–נא 
האדמו"– החלו מתנועעות בלחישה אך קולו לא נשמע.
אחד המקו–בים שהטה את אוזנו שמע את ה–בי אומ–
גם כי  חלפה,  מבהילה  מחשבה  ההבדלה.  נוסח  את 
הבדלה על קפה הזקן בשעתו האח–ונה עשה  אדמו"– 
שעות אחדות לפני הסתלקותו, שהיתה אף היא במוצאי

שבת קודש. 
אדמו"– לפתע  ה–ים  בלילה,  שתיים  השעה  לאח– 
ה–ש"ב את ידו הקדושה כששפתיו שוב –וחשות. אדמו"–
ה–יי"צ שעמד לצידו כל העת, הבין שאביו –וצה לב–כו.
הוא ה–כין את –אשו עד שידיו של אביו היו מעל –אשו,
וב–כו בב–כת אב. לאח– מכן ב–ך אף את שלוש נכדותיו

- בנותיו של אדמו"– ה–יי"צ.
ביום ב' ניסן ת–"פ, שעה א–בע לפנות בוק–, ניכ– היה
כי אלו הם –געיו האח–ונים של האדמו"–. עיניו נעצמו
בדבקות ונשימתו הלכה ונחלשה. לפתע פקח את עיניו,
הטהו–ות מעיניו  זלגו  דמעות  ושתי  יחידו  בבנו  הביט 
שמיד נעצמו שוב... תנועה קלה נוספת... אדמו"– ה–ש"ב
ייש– את –אשו, סיד– את ידיו ו–גליו, ונשמתו הקדושה

עלתה השמימה בקדושה ובטה–ה.

הלוויתו
יצאה הלוויה יום –אשון,  בשעות אח– הצה–יים של 
העלמין בית  אל  בד–כה  ה–ש"ב  אדמו"–  מבית  גדולה 
ידי נישא –ק על  הגדול שבפאתי העי– –וסטוב. א–ונו 
תלמידי ה'תמימים' ובודדים מזקני אנ"ש. לפני הקבו–ה,
פנה אדמו"– ה–יי"צ אל שניים מגדולי החסידים ואל עוד
אחד ואמ– כי הם בית דין מיוחד, וכי קבו–ה זו נעשית
על תנאי ובידו תמיד ה–שות להעבי– את עצמות אביו
הטמונים אבותיו  קבו–ת  מקום  אל  הקדושות 

בליובאוויטש. 
העברת האוהל

חסידי חב"ד ב–וסטוב עשו כל שביכולתם כדי לשמו–
על 'אוהל' הציון שנבנה מעל קב–ו של אדמו"– ה–ש"ב.
בחו–ף שנת ת–צ"ט, כאש– תכננו השלטונות ב–וסטוב
לבנות בניינים חדשים על שטח בית העלמין שבו שכן
אוהלו של אדמו"– ה–ש"ב, נתעו–– הצו–ך להעבי– את
גופו הקדוש אל בית עלמין אח–. אדמו"– ה–יי"צ איש–
את ההעב–ה, ליווה אותה על כל שלביה וענה על כל
ספק ובעיה שהתעו––ו. בנוגע לשאלות ההלכתיות אמ–
שיפנו אל מחותנו –בי לוי יצחק שניאו–סון (אביו של

ה–בי, נשיא דו–נו). 
בשעת לילה מאוח–ת עשו החסידים את ד–כם אל בית
ולאח– בקשת מחילה מאדמו"– ה–ש"ב, החלו העלמין 

בחפי–ה.
גופו הקדוש של  - נגלה מחזה מדהים  עיניהם  לנגד 

 שנה לאח– הסתלקותו)19אדמו"– ה–ש"ב נשא– שלם (
נשא–ה היא  אף  ופניו  זקנו  את  שכיסתה  הטלית  וגם 
עם שלושה הקדוש  הגוף  את  נטלו  החסידים  שלימה. 
טפחים מעפ– הקב–, הניחוהו על המיטה שהביאו עימם

והעבי–והו למקום קבו–תו החדש. 

חב"דפדיה)(תקציר מעובד מתוך האתר 
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הסיפור השבועי
הקרוב האבוד

"זה לא ייתכן!", אמ– הדוקטו– המכובד בסע–ת –גשות.
הוא לפת את –אשו בשתי ידיו, נ–עש מעוצמת הגילוי. גם
ה–ב שישב מולו התקשה לכלוא את תדהמתו. האם הם

ֵעדים ל–גע נדי– של סגי–ת מעגל?
זה ק–ה בשנת תשמ"ט, כאש– ה–ב ב–וך אוב–לנד– בא
לבודפשט, בי–ת הונג–יה, בשליחות ה–בי מליובאוויטש.
עם בואו ייסד שיעו– תו–ה שבועי. בכל יום שני, בשעת
ע–ב, התאספו יהודים ללימוד פ–שת השבוע עם מד–שים
מעגל גדל  אט  אט  החסידות.  מספ–י  וביאו–ים 
המשתתפים, עד שהקיף כחמישים יהודים שבאו ללמוד

בקביעות.
דוקטו– ג–גיי,  גם פט–  היה  בשיעו–  בין המשתתפים 
למחשבים ואדם משכיל מאוד. באותו זמן עבד בשי–ות
האו"ם. ה–ב אוב–לנד– ֹשם לב לדייקנות המאפיינת את
האיש. תמיד בא בשעת תחילת השיעו– ועזב עם סיומו.
מית– בשונה  ואולם  שיעו–.  החסי–  לא  כמעט 
ידידות קש–י  אוב–לנד–  ה–ב  יצ–  שעמם  המשתתפים, 
אח–י השיעו–, ה–י שעם פט– לא נוצ–ה הזדמנות לפיתוח

ההיכ–ות.
יום אחד אי–עה לאיש 'תקלה', ובטעות הקדים את בואו
ב–בע שעה. הוא התנצל והסבי– שהעדיף להמתין בביתו
פניו ה–ב אוב–לנד– קיבל את  ב–חוב.  ה–ב מאש–  של 

במאו– פנים. סוף סוף יוכל לשוחח עמו מעט.
אוב–לנד–. ה–ב  שאל  המקו–י?",  משפחתך  שם  "מה 
המי–ו את שם הונג–יה, שש–דו בשואה,  מיהודי  –בים 
להיטמע –צון  מתוך  מקומי,  בשם  היהודי  משפחתם 
'קליין' ל'כובש',  'שטיין'  נהפך  כך  הנכ–ית.  באוכלוסייה 

ל'קלן' וכיוצא בזה.
אביך, שם  "ומה  בפשטות.  פט–  השיב  "ג–ינוולד", 
וסבך?", הוסיף ושאל ה–ב אוב–לנד–. "לאבא ק–או משה",

הציג פט– את שו–שיו המשפחתיים. "לאביו אליעז– דוד,
ולאביו שלמה, והוא התגו–– בפקש. מקו– המשפחה בעי–

צ'–נה".
לחקו–. אוב–לנד–  ה–ב  הוסיף  סבך?",  עסק  "ובמה 
"בסח– בעצים", ענה פט–. א–שת הפתעה עלתה על פני
'– הייתה אחותו של  של סבתי  אוב–לנד–. "אמּה  ה–ב 

שלמה, אביו של סבך!", הדהים את האיש.
זעקה מפיו של הדוקטו–. דקות נמלטה  ייתכן!",  "לא 
א–וכות ישבו השניים דוממים, מנסים לעכל את התגלית
המפתיעה. אח– כך סיפ– ה–ב אוב–לנד– לפט– את קו–ות
שניים בהונג–יה.  וחשובה  מיוחסת  שהיתה  משפחתם, 
מאחי הסבא –בא והסבתא –בתא שלהם היו הגאון –בי
'ע–וגת הבושם'), (ומחב– הספ–  –בה של חוסט  משה, 
ו–בי אליעז– דוד, –בה של סאטמ– (ומחב– הספ– 'ק–ן
הא–ון מן  הספ–ים  את  הוציא  אוב–לנד–  ה–ב  לדוד'). 

והציגם לפני פט–, והוא הת–גש מאוד ל–אותם.
כב– באותו ע–ב עדכן ה–ב אוב–לנד– את אביו בידיעה
המסעי–ה. זה שוחח עם אביו ואימת את העובדה שענף
את שעזבנו  "לפני  לקומוניזם.  נסחף  המשפחה  מן 
מצוות שישמ–ו  בהם  "הפצ–נו  הסבא,  סיפ–  הונג–יה", 
"ב–וך, אנא הוסיף:  ואביו  הצלחנו".  בסיסיות, אבל לא 

השלם את מה שהו–יי לא הצליחו לעשות!".
ל–ב פט–  בין  מיוחדת  –בה  קר הוליד  המ–גש  המפגש 
אוב–לנד–. פט– התמיד לבוא לשיעו–ים השבועיים, אך
לא התקדם בשמי–ת המצוות. ה–ב אוב–לנד– לא לחץ

עליו.
שנתיים חלפו ומשתתפי השיעו– זכו לסיים את לימוד
התו–ה כולה. ה–ב אוב–לנד– ע–ך 'סיום' חגיגי, ובמהלכו
לזה זה  ואיחלו  'לחיים'  ה–ימו  למדו את פ–שת ב–כה, 

שיוסיפו ויעלו במעלות התו–ה.
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בתום החגיגה ניגש פט– ל–ב אוב–לנד– וביקש לשוחח
דה. "אני חושב שהגיע הזמן שאכנס עמו. השניים ס–ו הצר
בב–יתו של אב–הם אבינו", אמ– פט–, "ושֵאלתי היא איך

אפש– לעשות זאת בהקדם האפש–י".
"מתי נוח לך?", שאל ה–ב אוב–לנד–, מופתע מהבקשה

הלא צפויה.
"מבחינתי, מח– בבוק–!", השיב פט–, והותי– את ה–ב
אוב–לנד– נדהם. מעולם לא התעניין פט– בשמי–ת מצווה
כלשהי, והנה הוא מבקש למול את עצמו כאן ועכשיו!
ה–ב אוב–לנד– לא היה יכול שלא לתהות לפש– הבקשה

הדחופה.
בלבי גמלה  "מזמן  בנחת.  פט–  השיב  לך",  "אסבי– 
מסוגל שאיני  שה–גשתי  אלא  בב–ית,  לבוא  ההחלטה 
–אויה. הכנה  לכן  קודם  אעשה  בט–ם  זאת  לעשות 
החלטתי לסיים ללמוד את חמישה חומשי תו–ה ואח– כך

לקיים את המצוה. ובכן, מאח– שסיימנו היום את פ–שת
ב–כה, אפש– מבחינתי לעשות את הב–ית וחבל על כל

יום".
בב–ית המילה שימש ה–ב אוב–לנד– סנדק. "איזה שם
השיב "דוד",  הנימול.  לעצמך?", שאל את  תבח–  יהודי 

פט–, "על שם סבי".
"אני מע–יך ששמו המלא היה אליעז– דוד, כשמו של
דודנו הגאון אליעז– דוד, –בה של סאטמ–", הסבי– ה–ב
אוב–לנד–. כך היה פט– ג–גיי לאליעז– דוד ג–ינוולד, ובא
דו–ית –ב  מעגל  סגי–ת  אבינו.  אב–הם  של  בב–יתו 

מ–גשת.
מאז התהדק הקש– בין ק–ובי המשפחה, ה–ב והדוקטו–.
ה–ב אוב–לנד– קנה בעבו–ו תפילין ומזוזות, וכיום אליעז–
ומתקדם מוסיף  והוא  הנאמנים,  ממקו–ביו  הוא  דוד 
מו–שת אל  לשוב  בד–ך  והמצוות  התו–ה  בשמי–ת 

משפחתו.

(מתוך העלון השבועי                     )
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(במדבר יט' ,ד)"זאת התורה אדם"  

כשם שבאדם ישנם גוף ונשמה, כך גם בתורת ישראל ישנם גוף התורה (פשט הכתוב-'נגלה')
ונשמת התורה (פנימיותה, סודותיה ורזיה-'נסתר'). במדור זה מובא פרוט נושאי הפרשה על פי

 'נגלה', ובמדור שלאחריו יובא ביאורה של נקודה או של מספר נקודות מן הפרשה על פי פנימיות התורה. 

נקודות עיקריות בפרשת חיי שרה

קבורת שרה במערת המכפלה
שנים (מסמיכות סיפו–127ש–ה הולכת לעולמה בגיל   

פטי–תה בתו–ה מיד לאח– תיאו– העקידה, למדים חז"ל
כי הצע– הגדול שנצטע–ה כששמעה שבנה יחידה יצחק

מובל לעקידה הוא ששב– לבה וקיצ– חייה).
הגיע לאח– העקידה (אליה  יוצא מבא– שבע  אב–הם 
בה– המו–יה שבי–ושלים) ועולה לחב–ון כדי לספוד לש–ה
ולעסוק בקבו–תה במע–ת המכפלה (בית קבו–ה ועליית גג
על גביו) שבחב–ון, המקום בו קבו–ים אדם ה–אשון וחוה
קניית על  קצ–  מיקוח  אב–הם  מנהל  כך  לשם  אשתו. 
המקום מול הבעלים של הק–קע, עפ–ון מבני חת. תחילה,
מפני כבודו וגדולתו של אב–הם, מוכן עפ–ון החתי למסו–
אלא כספית.  תמו–ה  שום  ללא  הקב–  אחוזת  את  לו 
שאב–הם מעדיף לשלם במיטב כספו בעבו– המקום (אף
לו ולבניו מאת ה' עד עולם). כולה מובטחת  כי הא–ץ 
ובסופו של דב– –וכש הוא את מע–ת המכפלה ומשלם
בעבו–ה, כפי ד–ישת עפ–ון, את הסכום "א–בע מאות שקל

כסף עוב– לסוח–" לעיני כל תושבי חת.
ש–ה אמנו נקב–ת במע–ת המכפלה.

שליחות אליעזר לחרן
לח–ן יצא  כי  הנאמן אליעז–  עבדו  מצוה את  אב–הם   
(מולדת אב–הם בה ג–ים עדיין בני משפחתו) כדי לאת–
שם כלה עבו– בנו יצחק. הוא משביעו לבל ישדך לבנו
ו–ק אך  אלא  הא–ץ,  יושבי  הכנעניים  מבנות  יחידו 
ממשפחתו היושבת בא–ם נה–יים. כמו כן, אוס– הוא עליו
למצוא שידוך שיאלץ את יצחק  ל–דת  מא–ץ  כנען,  אלא

כלה שתיאות מ–צונה לבוא אליו אל א–ץ כנען.
לשאלת אליעז– שמא לא תסכים הנע–ה לבוא, מביע
אב–הם את בטחונו בה' אש– כפי שעז– לו עד עתה כך
מוסיף מקום,  ומכל  להבא.  גם  ב–כתו  את  עמו  יפליא 
אב–הם, באם לא ת–צה הכלה המיועדת ללכת עמך א–צה,

פטו– תהיה מן השבועה שהשבעתיך.
קפיצת הדרך וגילוי רבקה

טעונים גמלים  עש–ה  ועימו  לשליחותו  יוצא  אליעז– 
נדוניה ומתנות לכלה ולמשפחתה. באו–ח פלא מתקצ–ת
לו ד–כו ולעת ע–ב מוצא הוא את עצמו ליד בא– המים
שבפאתי העי–, בדיוק בשעה שיוצאות בנות המקום אל
הכלה שגם  מקווה  אליעז–  לביתן.  מים  לשאוב  הבא– 
המיועדת נמצאת בין הבנות ומתלבט כיצד יזהה אותה.
הוא מחליט כי סימנה של הכלה ה–אויה ליצחק תהיינה
מידותיה הטובות – הנע–ה אש– לבקשתו תשקהו מים
לבן המיועדת  היא  גמליו,  את  גם  להשקות  תציע  ואף 

אדונו. הוא מתפלל לה' ומבקש כי יצליחו בשליחותו.
טובת בנע–ה  הוא  מבחין  והנה  משאלתו,  נושא  עודו 
מ–אה הנגשת עם כדה לשאוב מן הבא–. למ–אה מימי
הבא– העולים לק–אתה, ממה– הוא לבקשה "הגמיאני נא
מעט מים מכדך". הנע–ה נענית ומשקה מכדה את אליעז–
ומיד מציעה כי תשאב מים גם לגמליו. היא אינה ממתינה

לתגובתו וממה–ת לשאוב בז–יזות גם עבו– הגמלים. 
עבד מעניק  עיניו,  לנגד  המת–חש  הגלוי  מהנס  נ–עש 
מ–כוש צמידים  ושני  זהב  נזם  תכשיט  לנע–ה  אב–הם 
אדונו. ולשאלתו לשמה  ולמוצאה  משיבה  היא  כי  שמה
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–בקה בת בתואל, נכדתם של מלכה ונחו– אחי אב–הם,
ובביתם יש מקום לא–חו ומזון לגמליו.

ומודה לאלוקי אב–הם שהנחהו אל אליעז– משתחווה 
בית אחי אדונו.

הצלחת שליחות אליעזר
–בקה ממה–ת אל בית הו–יה לבש–ם אודות בואו של
האו–ח החשוב. לבן, אחי –בקה, מבין על פי התכשיטים
היק–ים שהוענקו לאחותו כי מדוב– בשליחם של ק–ובי
משפחה עשי–ים. הוא יוצא ב–יצה לקבל את פני האו–ח
ומזמינו אח– כבוד לביתם. מיד בהגיעו אל ביתם מבקש
מט–ת אודות  הבית  בני  עם  ולשוחח  לשבת  אליעז– 
הנאמן העבד  מס–ב  א–וחה,  לפניו  וכשמוגשת  הגעתו. 

להכניס דב– לפיו קודם ביצוע שליחות אדונו.
אב–הם "עבד  עצמו  בהצגת  הוא  פותח  לכל,  –אשית 
אנוכי". הוא מספ– להם אודות אדונו אב–הם, משפחתו
ועוש–ו ה–ב ומפ–ט באוזניהם את השתלשלות האי–ועים:
מבני לקחת  לח–ן  יצא  כי  אדונו  ידי  על  השבעתו  למן 
משפחתו אשה לבנו יחידו יצחק; ד–ך נס קפיצת הד–ך
וכלה בח–ן;  הבא–  אל  ביום  בו  בהגיעו  לו  שאי–עה 
בתפילתו-בקשתו מאת ה' כי יצליחו בשליחותו ובהשגחה
בסיום המים.  בא–  על  –בקה  את  לו  שזימנה  העליונה 

דב–יו מבקש הוא מהם את ידה של –בקה בעבו– יצחק.
את להביע  ממה–ים  אחיה  ולבן  –בקה  אבי  בתואל 
נ–גש הדב–".  יצא  "מה'  כי  באומ–ם  המשפחה,  הסכמת 
מההצלחה האלוקית שמאי–ה לו פנים, משתחווה אליעז–
שוב א–צה ומודה לה'. הוא מוציא את המתנות שהביא

עמו ומעניקם לכלה ולמשפחתה.
לאח– לינת לילה במקום מבקש אליעז– עם בוק– לצאת
עם –בקה מיד לא–ץ כנען. המשפחה  מצדה  מנסה  לעכב

 אך לבסוף מוחלט כי ישאלו  את  פיהחפוזה,את יציאתם 

משפחתה נפ–דת  הנע–ה  הסכמת  לאח–  עצמה.  –בקה 
עם הד–ך  אל  יוצאות  ונע–ותיה  –בקה  בב–כות.  ממנה 

אליעז–.
רבקה באוהל שרה

הנגב, שבא–ץ  אב–הם  אהלי  מקום  אל  בהתק–בם 
מבחינה –בקה מ–חוק באדם הדו– ונשוא פנים (הוא יצחק
אש– יצא להתפלל בשדה לפני ה'). למ–אהו –וכנת –בקה
מן הגמל ומטה עצמה לכבודו כלפי הק–קע. לשאלתה מי
האיש, משיב אליעז– כי הוא אדונו יצחק. –בקה מכסה את

–אשה בצעיף לכבוד חתנה.
יצחק שומע מאליעז– עבד אביו את כל פ–טי מסעו.
לאח– מכן מביא הוא את –בקה כלתו אל אוהל ש–ה אמו

ומתנחם בה על מות אמו.
אברהם מוריש ליצחק את כל אשר לו 

(המכונה הג–  את  אב–הם  מחזי–  ש–ה  פטי–ת  לאח– 
יו והיא  לביתו  קטו–ה)   – בכתוב  ילדים,עתה  לו  לדת 

נכדים ונינים. ב–בות הימים מעניק הוא לכל בני פלגשיו
מעל פניו לא–ץ קדם. אמנם את זכויותיומתנות ומשלחם 

מו–יש הגשמיים  קנייניו  וכל  ה–ב  –כושו  ה–וחניות, 
ביצחק "כי  אליו  ה'  כמאמ–  יחידו,  בנו  ליצחק  אב–הם 

יק–א לך ז–ע".
בן מאה שבעים וחמש שנה מסתלק אב–הם מן העולם
בשיבה טובה, זקן ושבע. מן הפסוק "ויקב–ו אותו יצחק
וישמעאל בניו", למדים חז"ל כי ישמעאל חז– בתשובה
את שניהם  שקב–ו  שעה  ליצחק  שני  עצמו  בהעמידו 

אביהם לצד ש–ה אשתו במע–ת המכפלה.
צאצאי ישמעאל ופטירתו

בסיום הפ–שה מפ–טת התו–ה את שמות בני ישמעאל,
פטי–ת את  ומתא–ת  לאומותם,  נשיאים  עש–  שנים 

 שנים.137ישמעאל בהיותו בן 
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חסידות על הפרשה
חיי שרה

בעניני קדושה ן יש לתת את המיהב
בעניני העולם  ן די בעסק מועה

ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפלגשים...
נתן אברהם מתנות (כה,ה-ו)

"ויתן אב–הם את כל אש– לו ליצחק" – עיק– ומיטב
הכוחות והזמן צ–יכים לנצל לעניני קדושה ועבודת ה'

(יצחק שהיה 'עולה תמימה', –ומז לעניני הקדושה).
ואילו  – מתנות"  אב–הם  נתן  הפלגשים...  "ולבני 
להתעסקות בעניני העולם די ב'מתנה' בעלמא, שאין לה
שיעו– ואפש– לתת גם דב– מועט. יהודי אמנם חייב
לעשות 'כלי' טבעי לפ–נסתו, שבו תש–ה ב–כת ה', אך
להיות אין  בלבד,  'כלי'  אלא עשיית  כאן  היות שאין 
מושקעים בעשיה זו, ודי בעסק מועט כדי 'לצאת ידי

חובה'.
)344('ליקוטי-שיחות', כרך ה', עמ' 

זכות ישמעאל ן היותו בן אברהם
ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם (כה,יב)

כשלומדים על תולדות ישמעאל, שהיו לו שנים עש–
לישמעאל מגיעה  מדוע  השאלה:  נשאלת  נשיאים, 
'התפשטות' שכזו? כדי לת–ץ את השאלה מדייק הכתוב
זו לא גדולה  שישמעאל היה "בן אב–הם". כלומ– – 
משלו היא, אלא משל אב–הם אביו. אב–הם, מצד מידת
חסדו, ביקש: "לו ישמעאל יחיה לפניך", "לפניך" דוקא,
היינו בחסד שלמעלה, שהוא בלי גבול, ותפילתו אכן

נתקבלה – "ולישמעאל שמעתיך".

)356('ליקוטי שיחות', כרך ה', עמ' 

גם  ביו-טיוב  ובפייסבוק:
)HDבאיכות ( בלוגים מצולמים וניגונים
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הזולת כראי למצבי
  יחסי אל הזולת אינו אלא ביטוי והשתקפות של יחסי אל עצמי. והראיה, כשטוב לי עם עצמי

- יכול אני להכיל את כולם, וכשאינני סובל את עצמי - אין לי אנרגיה בשביל אף אחד.
וכך גם להיפך, אשר זוהי עיקר עבודת האדם בעולם הזה: כשלא טוב לי עם עצמי ובכל זאת

פועל אני על עצמי להאיר פניי אל הזולת - משתפרת גם הרגשתי הפנימית לאין ערוך!
וזהו ש"ואהבת לרעך - [הוא תמיד] כמוך".

 שבת שלום!!!
ליקוה, רעיונות, כתיבה ועימוד: חי דמארי

כתיבה, עריכה, והגהה: הרב יאיר כלב
 לנוכתבולהערות, הארות, הצעות או תיקונים, אנא 

tanyaor4u@gmail.com

   הרבי מליובאוויהש הנהיג ועודד שכל אשה ובת (מגיל רך
) תדלקנה נרות שבת וחג.3ביותר ולפחות מגיל 
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 נהנתם? העבירו הלאה, לזכות עוד ועוד יהודים בהרחבת המודעות למקורותינו.

נא לשמור על קדושת הגיליון
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