
 
הולדת הרש"ב

הולדתו  יום  יחול  במרחשוון,  כ'  שני,  ביום 
)בשנת תרכ"א( של הרבי הרש"ב )רבי שלום־
החמישי  נשיאה  מליובאוויטש,  דובער( 
תומכי  ישיבת  ומייסד  חב"ד  חסידות  של 
יהיו  הארץ  ברחבי  חב"ד  בקהילות  תמימים. 
המיוחד.  היום  לרגל  חסידיות  התוועדויות 
וללימוד  לתפילות  הזה  ביום  יבואו  רבים 
מחדש  להתחבר  תמימים,  תומכי  בישיבות 

להוויית הישיבה.

הכינוס הארצי ה־59
אי"ה  יהיה  וירא,  פרשת  זו,  שבת  במוצאי 
בכפר חב"ד הכינוס הארצי ה־59 של חסידי 
הכנסת  בית  באולם  יתקיים  הכינוס  חב"ד. 
בשילוב  בערב,   8:30 בשעה  מנחם',  'בית 
בסימן  יעמוד  הכינוס  מלכה.  מלווה  סעודת 
חסיד  של  משימותיו   — חסיד'  יהיה  'לעולם 
רשמים  בו  ויימסרו  היום־יום,  בחיי  חב"ד 
הרבי  בחצר  החגים  בחודש  מהשהייה 
ומקהלת  פרידמן  שמחה  ר'  מליובאוויטש. 
מקומות  התוועדות.  בניגוני  ינעימו  חב"ד, 

מיוחדים לנשים.

שבת בין־לאומית
בשבת זו יתאחד העולם היהודי במיזם השבת 
הבין־לאומי, שיזם הרב זאב גולדשטיין, רבה 
של דרום־אפריקה. זו השנה החמישית לקיום 
היוזמה, והיא תקיף השנה 97 מדינות. אישים 
הצטרפו  ומישראל  מהעולם  מפורסמים 
ליוזמה והביעו את תמיכתם בקריאה לעשות 

יחדיו את השבת.

יש חדש מהותה של עקידת יצחק
האלוקים איננו רק בורא העולם ומנהיגו, אלא מקור כל הערכים 

והאידאלים. הוא תכלית הטוב והחסד, הצדק והאמת, הרחמים והחמלה

שנושא ע ומופת  סמל  היא  יצחק  קידת 
עמו העם היהודי לדורותיו. אנו מזכירים 
אותה בתפילותינו, בבואנו לעורר רחמי 
שמים — "וזכור לנו עקידה שעקד אברהם אבינו 
את יצחק בנו... וכבש רחמיו לעשות רצונך בלבב 

שלם".

הבנה  לחוסר  בימינו  עדים  אנו  הצער  למרבה 
כל  העקידה.  ניסיון  של  במשמעותו  מוחלט 
מיני חכמים בעיניהם מנסים לצייר את אברהם 
אבינו באור שלילי. באיוולתם הם סבורים כי הם 
שציפה  מאברהם,  טוב  אב  אהבת  מהי  מבינים 
דרכו  את ממשיך  בו  וראה  שנה  הזה מאה  לבן 

ואת עתיד העם שעתיד לצאת ממנו.

פרשנים בגרוש
האמת היא, שאותם פרשנים בגרוש מעידים בכך 
עקידת  של  מהותה  את  רק  לא  מבינים  שאינם 
הבורא,  מהו  כלל  מושג  להם  שאין  אלא  יצחק, 
האלוקים. בעיניהם האלוקים הוא כמו איזה איש 
גדול בשמים, שמדי פעם עולות בו גחמות כאלה 
להיענות  אם  להחליט  נדרש  והאדם  ואחרות, 

להן...

אלא  ומנהיגו,  העולם  בורא  רק  איננו  האלוקים 
מקור כל הערכים והאידאלים. הוא תכלית הטוב 
הוא  והחמלה.  הרחמים  והאמת,  הצדק  והחסד, 
הקובע את מושגי הטוב והרע, המותר והאסור, 
מכירים  שאנו  אנושי  ערך  כל  והנתעב.  הנאצל 
בא ממנו, ובלעדיו אין לנו שום עוגן יציב; כפי 
שבני־האדם  ההיסטוריה  לאורך  ראו  שעינינו 
יכולים להפוך חושך לאור, רע לטוב ומר למתוק.

הנכון  הדבר  שזה  משמעותו  האלוקים  ציווי 
והטוב — ובצורה המוחלטת ביותר. ייתכן שנבין 
ברור  אבל  שלא,  וייתכן  שמאחוריו  ההיגיון  את 
החד־משמעי  המצפן  הוא  האלוקי  שהציווי  לנו 

בעבורנו, והוא האמת והצדק האבסולוטייים.

ציות לצו האלוקי מחייב אותנו לעיתים להכניע 
את תחושותינו ומאוויינו. האדם עלול להתאוות 
מאוד ליטול כסף שאינו שלו, אבל הצו האלוקי 
זועק אליו — "ֹלא ִּתְגֹנבּו". אדם עלול להתפתות 
עומד  מולו  אבל  להמיתו,  סופני  חולה  לבקשת 
מתייצבים  שלפניו  שופט  ִתְרָצח".  "ֹלא  הדיּבר 
עני ועשיר, יכול לחוש כי ראוי להטות את הדין 

ולהצדיק את העני המסכן, אבל הציווי "ֹלא ַתֶּטה 
ִמְׁשָּפט" מחייב אותו לדון משפט צדק.

מופת של הקרבה
בין  הזה,  המתח  את  מביא  העקידה  סיפור 
לידי  האלוקי,  הצו  לבין  האנושיות  התחושות 
הוא  הזה  הציווי  ביותר.  הקיצונית  ההמחשה 
ניגוד מוחלט לכל ההוויה האנושית. הוא מנוגד 
לאהבה הטבעית של אב לבנו. הוא מנוגד לאופיו 
מנוגד  הוא  והאהבה.  החסד  איש  אברהם,  של 
לעקרונות המוסר. הוא מנוגד לכל היגיון, כי מה 
התכלית בהעלאת הבן לעולה?! הוא סותר אפילו 
לאברהם  עצמו  הבורא  שהבטיח  ההבטחה  את 
אבינו, כי מיצחק יצמח עם גדול. ואברהם אבינו 

עמד בניסיון הכביר הזה.

של  מופת  עינינו  לנגד  מעמיד  העקידה  ניסיון 
אין  כיום  והאמונה.  הערכים  למען  הקרבה 
רק  מאיתנו  תובעים  למות.  מאיתנו  דורשים 
ולא  להתבולל  לא  כיהודים,  קיומנו  על  לשמור 
לאבד את ייחודנו. אנו נדרשים גם שלא להישבר 
לנוכח קשיים ולחצים בין־לאומיים, אלא להיאבק, 
לעמוד על זכותנו, ליטול נשימה ארוכה, ובסופו 

של דבר — לנֵצח.
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כל  את  קיים  אברהם  כי  אומרים  ז"ל  חכמינו 
התורה קודם שניתנה, אך המצוות שקיימו האבות 
הן בהגדרה אחרת מהמצוות שנצטווינו בהר סיני. 
היא  אבינו  אברהם  שעשה  המילה  ברית  ואולם 
אברהם  א(  פרטים:  בשני  שלנו,  המצוות  דוגמת 
יצרה חותם  נצטווה עליה מהקב"ה; ב( המצווה 
)"ְוָהְיָתה  הגשמית  המציאות  בתוך  קדושה  של 

ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכם"(.

חשיבות  יש  תורה  מתן  שאחרי  המצוות  בקיום 
ניסים,  על־ידי  ולא  הטבע,  בדרכי  יהיה  שקיומן 
רק  לא  לבטלו.  ולא  הטבע  את  לזכך  כדי  וזאת 
צריכות  לה,  ההכנה  גם  אלא  עצמה,  המצווה 
התוצאות  ואפילו  הטבע.  גדרי  בתוך  להיות 
נס,  בדרך  להסירן  אין  המצווה  מקיום  שנוצרות 

אלא בדרך הטבע דווקא.

בתשלום מלא
הועבר  שכאשר  הזקן,  ברבנו  הסיפור  מפורסם 
שכנע  בפטרבורג,  במבצר  מעצרו  בימי  בסירה, 
את הסוהר לעצור את הסירה כדי שיוכל לקדש 
את הלבנה, אף שקודם לכן הראה שבידו לעצור 
שגם  מפני  זאת  נס.  בדרך  בעצמו  הסירה  את 
טבעי,  באופן  להיעשות  צריכה  למצווה  ההכנה 

ולא על־ידי נס על־טבעי.

בזוהר )חלק ב, עמ' קכח( נאמר שקיום המצוות צריך 
]=בריקנות  ובמגנא"  "בריקנייא  שלא  להיעשות 
כדקא  ביה  "לאשתדלא  צריך  אלא  ובחינם[, 
ובאגר שלים" ]=להתייגע בה  יאות כפום חיליה, 
שאין  מובן  מלא[.  ובתשלום  כוחו,  לפי  כראוי, 
אין   — מזדמנים  הם  כאשר  אבל  קשיים,  לחפש 
כי  להסרתם.  על־טבעיים  באמצעים  להשתמש 
בגשמיות  קדושה  להשרות  היא  המצווה  מטרת 

ולא לבטל אותה.

יום ההחלמה
עיקרון זה מסביר מדוע שלח הקב"ה אל אברהם 
היה  מהם  אחד  שתפקיד  המלאכים,  את  אבינו 
לרפא את אברהם — ביום השלישי למילתו דווקא. 
מפני  חולים,  בביקור  זאת  לתלות  אי־אפשר 
שביקור חולים צריך להיעשות גם ביום הראשון 
של  ההחלמה  יום  הוא  השלישי  היום  והשני. 

הנימול, ולכן דווקא אז נשלח המלאך לרפאו.

כי אילו היה הקב"ה שולח את המלאך לרפא את 
אברהם קודם לכן, זו הייתה התערבות שלמעלה 
הריפוי  הטבעי,  המצב  על־פי  אם  הטבע.  מן 
ימים,  שאחרי עריכת ברית מילה נמשך שלושה 

בדרכי  המצווה  של  מקיומה  חלק  זה  גם  הרי 
הטבע, ואין להתערב בדרך נס ולחולל ריפוי ביום 

הראשון או השני.

לראות את המלאך
במלאך,  הצורך  את  להבין  צריך  זה  שלפי  אלא 
בשעה שאברהם אבינו ממילא היה אמור להתרפא 
חלק  נבוכים  )מורה  הרמב"ם  אלא  השלישי.  ביום 
נקראים  הטבעיים  הכוחות  שגם  כותב  י(  פרק  ב, 
לעיתים 'מלאכים', מפני שלכל כוח טבעי יש שורש 
י(:  פרשה  רבה  )בראשית  חז"ל  שאמרו  וכפי  רוחני, 
"אין לך עשב למטה שאין לו מזל מלמעלה המכה 
הטבעיים  שהכוחות  ומכיוון  גדל".  לו  ואומר  בו 

מקורם במלאכים, הם נקראים על שמם.

אכן  ביום השלישי  הטבע  על־פי  נמצא שהריפוי 
נובע מהמלאך רפאל, אלא שהוא בא לידי ביטוי 
הריפוי  ניכר  אדם  כל  אצל  טבעי.  ריפוי  בדמות 
האיר  אבינו  אברהם  אצל  ואילו  בלבד,  הטבעי 
השורש הרוחני — "וירא והנה שלושה מלאכים". 
עובר  בדמות  מתלבש  המלאך  את  ראה  אברהם 

אורח ומרפאו בפועל.

 )תורת מנחם, כרך מא, עמ' 236(

מצוות בלי ניסים

למנוע צער
"והוא יושב פתח האוהל כחום היום" )בראשית 
שלא  מנרתיקה,  חמה  הקב"ה  הוציא  יח,א(. 
שלא  מצטער  שראהו  ולפי  באורחים.  להטריחו 
בדמות  עליו  מלאכים  הביא  באים,  אורחים  היו 

אנשים.

)רש"י(

עניים המתביישים
"והוא יושב פתח האוהל" )בראשית יח,א(. מפרש 
רש"י: "לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו". 
בושים  ואינם  הפתחים  על  לחזר  עניים שדרכם 
ימצאו  הם  אלא  להם,  לחכות  צורך  אין  בכך, 
עניים שקשה להם  יש  את דרכם בעצמם; אבל 
לחזר על הפתחים. לאלה יש צורך להמתין בחוץ 

ולהזמינם להיכנס הביתה.

)פרדס יוסף(

מחפש את העוברים ושבים
גיהינום,  של  פתחו  על  יושב  אבינו  אברהם 
ומסתכל אם יש 'עובר ושב' — מי שעבר עבירה 
ושב בתשובה — והוא מתחייב להכניסו לגן עדן.

)ה'שר שלום' מבעלז(

נדבה קודם הארוחה
רבי אליעזר אביו של הבעל שם טוב היה מכניס 
אורחים גדול. כשהיו באים אליו אורחים עניים, 

היה נותן להם את נדבתו קודם שהיה מגיש להם 
את הארוחה, כדי שיסעדו בלב שלם ושמח.

)רבי יהושע מאוסטרובה(

חסד בהתעוררות
זמן  בכל  רוצים  מהותם  בעצם  טובים  בני־אדם 
אברהם  הצטער  לכן  חסד.  לעשות  עת  ובכל 
כשלא באו אליו אורחים, כי אצלו הייתה מידת 
לבוא  יכלו  וכשלא  תמידית,  בהתעוררות  החסד 
אליו האורחים בגלל חום היום, היה שרוי בצער.

)ספר המאמרים ת"ש(

מתענג מחסד
היא  לזולת  ונתינתו  מי שמתענג מעשיית חסד, 
הזולת,  של  חסרונו  את  להשלים  כדי  רק  לא 
העדר   — מזה  עצמו  לו  שיש  העונג  מתוך  אלא 
ההשפעה גורם לו צער. כזה היה אברהם, ומכאן 

צערו כשלא באו אליו אורחים.

)ספר המאמרים תש"ה(

לא לשנות
"והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו" )בראשית 
שהרי  המנהג,  מן  אדם  ישנה  אל  לעולם  יח,ח(. 
משה עלה למרום ולא אכל לחם; מלאכי השרת 

ירדו למטה ואכלו לחם.

)בבא מציעא פו(

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

הכנסת אורחים | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

יותר מהשכינה
מקמינקה  שלום  רבי  הלך  אחת  פעם 
עשיר.  חוכר  של  ביתו  ליד  ועבר  בדרך, 
מעט  להינפש  הבית,  אל  להיכנס  ביקש 
ראה  הדלת  כשנפתחה  הדרך.  מעמל 
לתוך  לקפוץ  ומיהר  האורח  את  החוכר 
ארון ולהסתתר שם. אשתו ניגשה לדלת 

ואמרה: "בעלי איננו בבית".

של  בקפיצתו  הבחין  שלום  רבי  ואולם 
החוכר לתוך הארון, חייך ואמר למלוויו:

"חכמינו אמרו כי 'גדולה הכנסת אורחים 
מבין  אני  עכשיו  השכינה'.  פני  מהקבלת 
מדוע. כי משה רבנו, כשראה את השכינה, 
זה,  חוכר  ואילו  בלבד,  פניו  את  הסתיר 

כשראה אורח, הסתיר את כל גופו"...

אמרת השבוע מן המעיין

עליך  נודד,  אורח  אליך  בא  "כאשר 
קודם  לינתו  מקום  את  לו  להראות 
כדי  הארוחה,  את  לפניו  שמגישים 
שיאכל בשלווה" )רבי מנחם־מענדל מקוצק(

פתגם חסידי



מארח 
מסתורי

הרוח  פניו.  את  קידם  מקפיא  קור 
את  הידק  הוא  אך  פניו,  על  צלפה 
הוא  בשלג.  לבוסס  והחל  צעיפו, 
זהירים,  בצעדים  לאיטו,  התקדם 
לעיר  המובילה  המושלגת  בדרך 

לובלין.

שליחות בהולה הוטלה עליו. באחד 
הכפרים הסמוכים ללובלין התענתה 
אישה מקשה לילד בייסורים קשים. 
אל  פנו  הדואגים  משפחתה  בני 
נאה,  סכום  לו  שילמו  צעיר,  בחור 
להעביר  כדי  ללובלין  ושלחוהו 
מלובלין,  ה'חוזה'  אל  נפש'  'פדיון 

שיעתיר רחמים עליה.

השליח נשא את מבטו אל האופק, 
באפילת  השרויה  העיר  לעבר 
איטית  צעידה  של  שעות  הלילה. 
עברו עליו. הוא כבר עשה דרך של 
כמה קילומטרים, אך נראה היה כי 
למנוע  אחת  יד  עשו  הטבע  איתני 
ממנו להגיע אל מחוז חפצו. הסופה 
רוחות  עוזה.  במלוא  השתוללה 
דרך  חדר  והקור  בעוצמה,  נשבו 
הפרווה שלבש. בנשימות מאומצות 

הוסיף להיאבק במזג האוויר.

לגלות  התפלא  לא  לעיר  כשהגיע 
שאין נפש חיה ברחובותיה. הבתים 
וחלונותיהם  ודוממים,  חשוכים  היו 
החיים  בעלי  אפילו  היטב.  מוגפים 
שיגנו  מסתור  במקומות  הצטנפו 

עליהם מפני הסופה.

בחוסר  ואנה  אנה  הבחור  הביט 
פעמיו.  ישים  לאן  תוהה  אונים, 
הוא החל לשרך את דרכו ברחובות 
בנצנוץ  הבחין  ופתאום  העיר, 
תקווה  הבתים.  מאחד  בוקע  אור 
כוח  אזר  הוא  בליבו.  התעוררה 
והתקדם במשנה מרץ לעבר היעד. 
רבה הייתה שמחתו כשגילה מזוזה 
בפתח הדלת. הוא הקיש על הדלת 
ביד עטויה בכפפה, והאזין בדריכות 

לצעדים הקרבים ובאים.

רווח  מולו.  הופיעו  הדורות  פנים 
לו. זה יהודי מאחיו! עיניו של בעל 
ההלך,  של  דמותו  את  סקרו  הבית 
'שלום  בברכת  לקדמו  מיהר  והוא 
עליכם' ולהכניסו אל הבית. גל של 
של  פניו  על  היכה  ונעימות  חום 
הבחור. הוא עמד על מקומו רועד 
לשרתו.  מיהר  הבית  ובעל  מקור, 
הספוג  מעילו  את  לפשוט  לו  סייע 
האח  לעבר  אותו  הוביל  מים, 
חם,  משקה  לו  והגיש  הבוערת 

להשיב את נפשו.

נמסך  אדמומי  גוון  החל  אט־אט 
בפניו של הבחור ורוחו שבה אליו. 

האורח,  את  לשרת  טרח  המארח 
הוא  מאוד.  ועייף  רעב  שנראה 
והמתין  מהביל,  מרק  לפניו  הגיש 
הבעת  ארוחתו.  את  שיסיים  עד 
תודה עלתה על פני האורח. "הצלת 
אותי", אמר למארחו, "אך כעת עליי 

למהר לעשות את שליחותי".

פני  על  עלתה  תמיהה  ארשת 
זו?",  בשעה  פניך  "לאן  המארח. 

שאל, והחווה בידו לעבר החלון.

"לבית הרבי, ה'חוזה'", השיב הבחור 
מכפר  "באתי  והסביר:  בתשישות, 
סמוך לבקש את ברכתו למען יולדת 
יודע  שאיני  אלא  ללדת.  שמתקשה 
היכן ביתו, ואם יהיה מי שיפתח לי 

את הדלת בשעה כזו".

המארח,  הגיב  לעצתי",  נא  "שמע 
"הישאר כאן לישון ומחר עם שחר 

הוסיף  ואז  בשליחותך".  המשך 
שם  "מה  אגבית:  בהתעניינות 

האישה היולדת ושם אימּה?". 

הבחור הושיט את ידו אל כיס מעילו 
זה  מקומט.  פתק  ממנו  והוציא 
ה'קוויטל' )פתק הבקשה( שבעבורו 
עד  המייגעת  הדרך  כל  את  עשה 
לפני  הפתק  את  הניח  הוא  לובלין. 
המארח. "נו", הגיב הלה, "לך לישון, 
ומחר בבוקר נביא לרבי את הפתק". 
שלווה נמסכה באיבריו של השליח 
שהציע  המיטה  על  כשהשתטח 
שקע  רגע  ובתוך  הבית,  בעל  לו 

בתרדמה עמוקה.

שמש  קרני  עיניו  את  כשפקח 
לחלון.  מבעד  הסתננו  נעימות 
השעה  לנוכח  בבהלה,  ניעור  הוא 
ידיו,  את  נטל  בזריזות  המאוחרת. 
של  ביתו  לעבר  לצאת  והתכונן 
הפנים  מאיר  שמארחו  אלא  הרבי. 
המתין לו. "מה אתה ממהר?", קרא 
לעברו, "גש להתפלל בבית הכנסת, 
מי  אשלח  ואני  שחרית,  פת  אכול 
מבני ביתי עם הפתק אל ביתו של 

הרבי".

הבחור נשא מבט אסיר תודה לעבר 
שפתח  דיי  לא  הלב.  טוב  מארחו 
הלילה  באמצע  ביתו  את  לפניו 
עתה  המלך,  כיד  ואירחו  הסוער 
בעבורו  למלא  לו  מציע  גם  הוא 
את שליחותו. ואכן, כשחזר האורח 
מבית הכנסת עדכן אותו בעל הבית 
ומסר  הבקשה,  את  קיבל  הרבי  כי 
שהשליח יכול לחזור בשלום לביתו, 
מפני שהיולדת כבר נפקדה בשעה 
טובה וילדה בן זכר למזל טוב עוד 

בלילה.

מבע של הקלה עלה על פני הבחור. 
"אין ספק", הרהר בקול, "שאם הרבי 
אמר את דברו, ודאי הוא צופה ברוח 
קודשו את המתרחש בכפר שלנו". 
הוא נפרד לשלום ממארחו החביב, 
לכפר  בשובו  חזרה.  בדרכו  ויצא 
נודע לו שאכן בלילה התהפך המצב 

לטובה, והיולדת ילדה את בנה.

לבני  קורותיו  את  סיפר  הבחור 
כפרו, והשמועה התגלגלה ללובלין. 
התחילו התושבים לברר את זהותו 
והתברר  חביב,  מארח  אותו  של 
ביתו  את  שפתח  המארח  כי  להם 
לפני הבחור וטרח לספק לו את כל 
צרכיו לא היה אלא ה'חוזה' מלובלין 

בכבודו ובעצמו.

ולבני ביתו, שתהו לפשר יציאתו של 
הצדיק מגדרו לטפל בעצמו בבחור 
הצעיר, הסביר ה'חוזה': "מן השמים 
זימנו לי אורח, שגם אני אזכה לקיים 
את מצוות הכנסת אורחים כראוי".

)על־פי 'נפלאות הרבי'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

ניסיונות לקראת הגאולה
הניסיונות מלווים את עם ישראל מראשית התהוותו. אברהם אבינו נתנסה 
בניסיונות קשים, וככל שנתעלה למדרגות עליונות יותר בעבודת ה', הניסיונות 
התעצמו, עד ניסיון העקידה. גם במצרים נבחנו בני ישראל בניסיונות קשים, 

שהגיעו לשיאם ערב הגאולה דווקא.
וכך נאמר ב'רעיא מהימנא' )לזוהר חלק ג, קכד,ב(: "כגוונא דא יתעביד לנסא 
לון לישראל בפורקנא בתרייתא. הדא הוא דכתיב: יתבררו ויתלבנו וייצרפו 
אינון   — רשעים  והרשיעו  בניסיונא,  וקיימין  דטוב  מסטרא  דאינון  רבים, 
רשעים דרע" ]=כך יעשה הקב"ה ניסיונות לעם ישראל בגאולה האחרונה, 
יעמדו  הטוב  שמצד  אלה   — רבים'  וייצרפו  ויתלבנו  'יתבררו  שכתוב:  כמו 

בניסיון, 'והרשיעו רשעים' — אלה הרשעים שמהרע[.

הכוח להתגבר
 — להפך  אלא  ישראל,  עם  את  חלילה,  להחליש,  אינה  הניסיונות  מטרת 
להעלותו לרמה עליונה יותר. ככל שהניסיונות גוברים, הדבר מעיד על עוצם 

העלייה הצפויה לבוא לאחר העמידה בהם. 
גבוה  דבר   — ודגל  'נס'  מלשון  גם  הוא  ש'ניסיון'  מסבירה,  החסידות  תורת 
הנישא אל־על. זו כל מטרתו וייעודו של הניסיון — לנשא אותנו מעלה־מעלה. 
ולכן  זוכים להגיע לדרגות רוחניות גבוהות ביותר,  על־ידי העמידה בניסיון 

מעמידים אותנו בניסיון כדי שאכן נגיע אל אותן דרגות נעלות.
עצם הידיעה שזו מטרת הניסיונות מקילה את ההתגברות עליהם. כשאנו 
יודעים שהופעת הניסיונות אינה מעידה על הסתר פנים חלילה, אלא להפך, 
לנו  קל   — בהם  העמידה  על־ידי  ולנשאנו  לרוממנו  הקב"ה  של  רצונו  על 
יותר לגבור עליהם. כך אנו רואים בניסיון את מטרתו הפנימית ואת תכליתו 

הסופית.
במדרשי חז"ל, המתארים את מהלך הגאולה, מופיע שלב שבו חלה פתאום 
נפילה במסע הגאולה )יש שינויים בין המדרשים בדבר מהותה ואופייה של 
נוצרת פתאום תקופה  זו, אך עצם הדבר משותף למדרשים רבים(.  נפילה 
נאמר:  תלפיות  במדרש  העם.  רשעי  של  ידם  גוברת  שבה  לישראל,  קשה 
מהם  והנשארים  ובבורות,  במערות  ומתחבאים  גדולה,  בצרה  יהיו  "ישראל 
בורחים למדבר עמון ומואב... באותה שעה יצעקו בני ישראל צעקה גדולה 

עד לשמים".
בתיאורים המדרשיים האלה אפשר לראות קו מנחה וכיוון כללי, שקודם בוא 
המשיח וסמוך מאוד לבואו מתחוללים אירועים היוצרים מצוקה כללית בעם 

ישראל ומעוררים את הלבבות לזעוק אל ה'.

תלוי במעשינו
כשיודעים כל זאת מגיעים להכרה, שחלילה לנו מליפול ברוחנו או לפקפק 
באמונת הגאולה. להפך, דווקא לנוכח הירידה הגדולה, הבלתי־מובנת כלל 
וכלל, צריכים אנו להתחזק באמונתנו כי הגאולה המובטחת אכן תבוא גם 
'בהיסח  תבוא  שהיא  חז"ל  שאמרו  כפי   — ובלתי־מובן  מפתיע  באורח  היא 
הדעת'. דווקא כאשר מגיעים לשפל המדרגה, או־אז מבינים שמכאן אפשר 

רק לעלות, ולא סתם עלייה — אלא עד לפסגה העליונה ביותר.
עם זה, יהודי גם צריך לדעת שהדברים האלה אינם סגורים וחתומים מראש, 
אלא הרבה תלוי במעשינו ובפעולותינו. חז"ל אומרים שאופיים של האירועים 
תלוי מאוד במעשיהם של ישראל. התחזקות בתורה ובמצוות ותוספת של 
תפילה לקב"ה שיקצר את הסבל ויביא את משיח צדקנו — יכולות בהחלט 

ליצור 'קפיצת הדרך' ולחסוך מאיתנו הרבה סבל ותלאות.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

בלוס־אנג'לס.  יוקרתי  כנסת  בבית  בוקר  שעת 
בתום התפילה ניגש צעיר ירושלמי אל מתפלל 
את  לו  הושיט  הצעיר  אמיד.  כאדם  שנודע 
מעודד  בחום.  וחיבקו  קם  והאיש  לשלום,  ידו 
בא  הוא  כי  הפנים החמה אמר הצעיר  מקבלת 
בארץ  החסד  למפעלי  משאבים  גיוס  לצורך 
ישראל. "בשעה אחת בצהריים מתקיימת אצלי 
והוציא  האיש  השיב  מנחה",  תפילת  במשרד 

מכיס חליפתו המהודרת כרטיס ביקור. "בוא".

בשעה היעודה כשהצעיר נכנס ללשכת המנכ"ל, 
הצעיר:  שאל  הפעם  בחום.  שוב  האיש  חיבקו 
מעט  השפיל  האיש  אותי?".  מכיר  אתה  "האם 
בבית  אצלך  לאכול  בא  "הייתי  מבטו.  את 
האברך  את  והותיר  בלחש  השיב  התבשיל", 
לי לצאת  ויעצת  אותי  "אתה עודדת  פעור פה. 

לעסקים. והנה אתה רואה, ברוך השם"...

אלף על כל מנה
הצעיר הצטמרר. בעוד העובדים היהודים החלו 
להתארגן למניין, אמר לו המנכ"ל שהוא מעוניין 
אלף   — שקיבלתי  מרק  מנת  כל  "על  לתרום 

דולר", ורשם המחמאה על סכום נכבד.

כהן  ישראל  הרב  הוא  דאז  הירושלמי  הצעיר 
)65(, חסיד באיין, תושב ירושלים. הוא מנהל זה 
עשרות שנים את רשת בתי התמחוי 'אשל', של 
"בירושלים  חב"ד'.  'כולל  הוותיק  החסד  ארגון 

עשרים  מתוך  תמחוי,  בתי  כארבעה  פועלים 
ושניים הפזורים ברחבי הארץ", הוא מספר. 

בית של חסד
הוא נולד להורים יוצאי העיר העתיקה. "גדלתי 
ורצוצים  שבורים  יהודים  חסד.  של  בבית 
קרוב  "לפני  מספר.  הוא  לביתנו",  באים  היו 
מנהל  חב"ד'  ב'כולל  חיפשו  שנה  לארבעים 
לבית התמחוי במאה שערים, וקיבלתי עליי את 
התפקיד. מאז אני שם. במשך השנים נוספו עוד 
שלושה בתי תמחוי בעיר: מול הכותל המערבי, 
האחרונה  ובעת  יהודה  מחנה  לשוק  סמוך 
לצמיחת  במקביל  זאת  החדש,  פינגר  במרכז 
בין  הגשנו  בשעתו  הארץ.  ברחבי  התמחוי  בתי 
מדובר  וכיום  ביום,  מנות  לשלושים  עשרים 

בכאלף מנות ביום". 

אתם  אם  המשק.  לניהול  מוקדש  יומו  סדר 
רואים בעיני רוחכם מקום עזוב ומדכא, תופתעו 
"אנחנו  אחרת:  נראים  הדברים  שכיום  לשמוע 
התמחוי  בית  בשערי  הבאים  את  מכבדים 
ומסודר,  נקי  המקום  במסעדה.  כמו  ומתנהלים 
במהלך  מכובדת.  הגשה  עשיר,  תפריט  יש 
השבוע אנחנו מגישים מנות עיקריות של דגים 
אורז,  תוספות,  לצד  מגּוון,  במבחר  ובשרים 
מאפים  פשטידות,  מבושל,  ירק  אדמה,  תפוחי 

וכדומה". 

פתוח בשבת
לבוא  כלל  צריכים  אינם  רבים  נזקקים  לדבריו, 
הארוחה  את  מביאים  "אנחנו  התמחוי:  לבית 
לרתוקים  או  לבוא  שמתביישים  למי  הביתה, 
לביתם". עוד הוא מציין את הדגש על הניקיון: 
בעת  אצלנו  שהיו  הבריאות  משרד  "פקחי 
היו  שבמסעדות  שהלוואי  אמרו  האחרונה 

הסטנדרטים שלנו". 

ובכותל  שערים  מאה  בשכונת  התמחוי  בתי 
המערבי פועלים גם בשבתות. "יש קרוב למאה 
אפשרות  לנו  יש  האם  בשבת;  שבאים  איש 
חייבים  ואנחנו  שלהם,  שבת  עונג  זה  לסגור?! 

לדאוג להם", הוא אומר.

המנכ"ל חשף את סודו

אש"ל ברחבי הארץ. הרב כהן בבית התמחוי בכותל

איסוף צדקה בתפילה
אנשים  נכנסים  התפילה  במהלך  שאלה: 
נכון  האם  לתרום.  מהמתפללים  ומבקשים 

להניח להם לעשות זאת?

תשובה: עלתה טענה שבשעת התפילה אדם הוא 
ולכן  המצווה",  מן  פטור  במצווה  "העוסק  בגדר 
הוא פטור אז מנתינת צדקה. כמו־כן נטען שאם 
עליו להכין כסף קטן ולשומרו עד שיבוא מבקש 

צדקה, הוא נטרד בזה מכוונת התפילה.

ואולם נאמר בפוסקים שאם אפשר לקיים את שתי 
פטור  במצווה  העוסק  אין  טירחה  בלי  המצוות 

מהמצווה הנוספת. 

האמור  על  דומה,  בעניין  דן  מליובאוויטש  הרבי 
"ואתה  באמירת  צדקה  לתת  האריז"ל  בכתבי 
מושל בכול". הוא סבור שבדרך כלל הדבר מפריע 
אמורים  האר"י  דברי  ולדעתו  התפילה,  לכוונת 

רק  התיבה  לפני  יורד  היה  הש"ץ  שבה  לתקופה 
מ'ישתבח' ואילך.

לאיסוף  המתפללים  בין  לעבור  שלא  הראוי  מן 
וכל  שמע,  וקריאת  דזמרה  פסוקי  בשעת  צדקה 
חזרת  בזמן  ואף  העמידה,  תפילת  בשעת  שכן 
הש"ץ וקריאת התורה )ואמירת קדיש( יש להימנע 
ולעולה  לחזן  מקשיבים  אין  זה  שעל־ידי  מכך, 

לתורה, ולפחות אין עונים אחריהם כראוי. 

ממנו  וביקשו  אדם  אל  פנו  כבר  אם  בדיעבד, 
צדקה, בזמן שמותר "להשיב מפני הכבוד" )שזה 
מותר אפילו באמצע הפרק של פסוקי דזמרה ושל 
קריאת שמע וברכותיה, חוץ מבפרשה הראשונה, 
שבה אסור לרמוז אפילו לצורך מצווה( — מותר 

לו לתת אז צדקה.
מקורות: שו"ע אדה"ז סי' לח ס"ז, נא ס"ה, סג ס"ז, סו 
סו"ס  )מפר"ח  א  סוס"ק  נו  סי'  משנ"ב  ס"ו.  קכד  ס"א, 
סח(, וסו"ס צב. וראה צדקה ומשפט פ"א הע' ד. שלחן 

מנחם ח"א סי' מח.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

הביאו:
או או 

וקבלו: משקפיים בחינם!
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"
סדום ועמורה

מחמש  שתיים  היו  ועמורה  סדום 
פורח  אזור  שהייתה  הירדן,  בכיכר  ערים 
הידרדרו  האלה  הערים  תושבי  ומלבלב. 
החליט  שהבורא  עד  עמוק,  מוסרי  לשפל 

להשמידן בהפיכת הערים.

עדים  היו  לסדום  שנשלחו  המלאכים 
לשפלותם של בני המקום. רק לוט ובנותיו 
ניצלו מהקטסטרופה. צמד המילים 'סדום 
ועמורה' נהפך לביטוי המציין רוע ושחיתות.

מושג ברגע

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

 מספר 1 
בביטוח בריאות קולקטיבית

077-444-7777
להצטרפות: 

סוכנות ביטוח 'גפן'

בס"ד

אלפי מצטרפים מעידים 
ומוקירים על כך יום יום


