
 
השלוחים נאספים

מליובאוויטש  הרבי  בחצר  נפתח  השבוע 
חב"ד.  שלוחי  של  העולמי  הכינוס  בניו־יורק 
מתוך  שלוחים,  אלפי  בו  להשתתף  צפויים 
השלוחים  ושבע־מאות  כארבעת־אלפים 
העולם.  ברחבי  מדינות  במאה  הפועלים 
אל  השלוחים  כל  עולים  בבוקר  שישי  ביום 
בני  שמות  את  ומזכירים  הרבי,  של  ציונו 
ראשון  ביום  ולהצלחה.  לברכה  קהילותיהם 
החגיגי,  ההצדעה  ערב  מתקיים  בערב 
השלוחים  איש,  כ־5600  משתתפים  שבו 

והשותפים לפעילותם.

876 שלוחים בארץ
לקראת הכינוס פרסם אגף הסניפים בצעירי 
השליחות  מפעל  על  נתונים  חב"ד  אגודת 
יצאו  האחרונה  בשנה  הארץ.  ברחבי 
ומספרם  חדשים,  שלוחים   61 לשליחות 
 ,876 על  עומד  בארץ  השלוחים  של  הכולל 

ב־441 סניפים ממטולה ועד אילת.

עשייה למען הארץ
ישראל,  ארץ  למען  הערים  מטות  ארגון 
אוסלו,  הסכם  נגד  המאבק  בימי  שהוקם 
נבחרי  של  פועלם  את  המציג  דוח  פרסם 
בחבלי  היהודית  האחיזה  להעמקת  הציבור 
של  הקמתה  רעיון  ולשלילת  ישראל  ארץ 
חשוב  כי  אומרים  בארגון  פלסטינית.  מדינה 
שהציבור יהיה מודע לפעילות זו ויעודד את 
נבחריו להיאבק בנחישות ברעיונות הנסיגה.

יש חדש מצבור האנרגייה שבדור הצעיר
היו שחשבו כי הדור הצעיר בן ימינו מפונק ורווי שאיפות חומרניות. 

הרבי מליובאוויטש סבר כי הדור הצעיר רק מחכה לקריאה

לדבר מ נוטים  בוגרים 
ימי  על  בגעגועים 
לעומת  נעוריהם, 
פעם  ימינו:  של  הצעיר  דור 
אידיאלים.  והיו  ערכים  היו 
הצעירים לא חשבו על דירות 
יוקרה,  מכוניות  ועל  פאר 
אלא התמסרו לפעול בשירות 
העם והארץ. לעומתם, הדור 
הצעיר של ימינו מפונק ורווי 

שאיפות חומרניות.

לרבי מליובאוויטש היה מבט 
הדור  על  לחלוטין  שונה 
מצבור  בו  ראה  הוא  הצעיר. 

אדיר של אנרגייה, שרק מחכה לניצוץ. בשיחותיו 
עם אישים רבים, מהארץ ומהתפוצות, הוא דוחה 
את ההתייחסות לדור הזה כאל 'דור האספרסו'. 
שוב ושוב הוא אומר: הצעירים מחכים לקריאה, 
וכשזו לא באה, הם מבזבזים את זמנם בהבלים. 
כוחות  מתוכם  יפרצו  הקריאה,  שתבוא  ברגע 

אדירים.

הקריאה מהדהדת
האמין  הוא  הזאת.  הקריאה  את  קרא  הרבי 
בכוחם של הצעירים לחולל מהפכות. הוא שיגר 
זוגות צעירים לקצווי תבל, למקומות שאין בהם 
תשתית לחיים יהודיים. לא בית כנסת, לא מקווה 
טהרה, לא מזון כשר, לא חינוך יהודי, לא סביבה 
הכול  להקים  הוטל  הצעיר  הזוג  על  תומכת. 

מאפס, ליצור יש מַאִין ממש.

ישרדו  איך  בלתי־אפשרי.  נשמע  הזה  הרעיון 
תנאים  בהעדר  בבדידות,  הצעירים  השלוחים 
מינימליים לחיי יהדות? איך יחנכו את ילדיהם? 
מניין ישיגו את המשאבים הגדולים להקמת בית 
כנסת, מוסדות חינוך, מערך פעילות? האם לא 

יישברו? האם לא יושפעו מהסביבה הזרה?

אבל הבלתי־ייאמן קרה. עוד ועוד זוגות שלוחים 
ואט־אט  העולם,  ברחבי  נידחות  לפינות  יצאו 
קהילות,  נוצרו  בהן.  מפכים  היהדות  חיי  החלו 
להתקרב  החלו  רבים  יהודים  מוסדות,  הוקמו 
לאור היהדות, ילדים יהודים נרשמו לגני ילדים 
שהבלתי־ התברר  פתאום  יהודיים.  ספר  ולבתי 

האנרגייה  מצבור  עינינו.  לנגד  מתממש  אפשרי 
של הצעירים הוכיח את עוצמתו.

היוצאים  בצעירים  להביט  מרגש  בימינו  גם 
לא  הרבי,  את  ראו  לא  ככולם  רובם  לשליחות. 
נכחו בהתוועדות, לא קיבלו מידו דולר לצדקה 
ולא חוּו את חיוכו המלטף. אבל הקריאה שהרבי 
קרא מהדהדת גם בליבם ומציתה את אש מסירות 
הנפש שבקרבם. הם התחנכו לאורּה ומשתוקקים 

לממש אותה.

תודעת השליחות
אחד  לכל  להנחיל  יש  השליחות  תפיסת  את 
ואחת. ביסודה עומדת ההכרה שלאדם יש תפקיד 
עצמו  את  להעמיד  נקרא  הוא  בחייו.  ומשימה 
בשירותו של הקב"ה ולומר: 'ִהֵּנִני'. לא לחפש את 
אלא  והמעמד,  הכסף  האישי,  הסיפוק  הנוחות, 

לעמוד הכן לכל משימה שתוטל עליו.

תפיסה זו מרימה את חיי האדם לרמה אחרת. אין 
הוא מרוכז בעצמו ובטיפוח האגו שלו, אלא לנגד 
התפקיד.  המשימה,  השליחות,  עומדים  עיניו 
בכל יום ויום הוא שואל את עצמו: ְלמה הבורא 
מצפה ממני, איך אני יכול ליצור עוד נקודת אור 

בעולם.

זו אינו שואל את עצמו אם  אדם החי בתודעה 
לו  משלמים  ואם  מה  דבר  לעשות  'חייב'  הוא 
הקב"ה,  למען  משהו  לעשות  צריך  אם  כך.  על 
כי  שם.  הוא   — שני  יהודי  למען  התורה,  למען 

הוא שליח!
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חיי  "ויהיו  בפסוק  פותח  בפרשתנו  הזוהר 
שנים",  ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה  שרה 
ובהמשך לזה: "רבי יוסי פתח ואמר, וישאו את 
מזעפו",  הים  ויעמוד  הים,  אל  ויטילוהו  יונה 
הנביא  יונה  של  סיפורו  את  מבאר  והוא 
ומשמעויותיו בעבודתו הרוחנית של היהודי. 
ואולם מה הקשר בין יונה הנביא לפרשת חיי 

שרה?

בספינה  המפליג  הנביא  יונה  של  סיפורו 
לעולם  היורדת  היהודי  לנשמת  משמש משל 
הספינה  את  שמטלטלת  הגלים  סערת  הזה. 
היא דימוי לטרדות העולם, העומדות בדרכו 
בהצלחה  ה'ים'  את  לעבור  כדי  היהודי.  של 

זקוק היהודי לאוניות, שהן התורה והמצוות.

השפעה על האומות

מפגעי  היהודי  על  מגינות  והמצוות  התורה 
שיוכל  כוח  לו  נותנות  הן  מזו,  ויתרה  הדרך, 
של  חייו  ייעוד  ולקדשו.  העולם  את  לזכך 
ניצוצות  את  ולגלות  למצוא  הוא  היהודי 
הקדושה הטמונים בעולם. כאשר משתמשים 

בענייני העולם לעבודת ה' נגאלים הניצוצות 
האלה ועולים ומתאחדים עם שורשם העליון.

אומות  על  אפילו  להשפיע  יהודי  של  בכוחו 
העולם, כפי שמבטא סיפורו של יונה הנביא, 
לתשובה,  נינווה  אנשי  את  לעורר  שהצליח 
ואפילו לגרום למלך נינווה לקרוא לעמו לשוב 

מדרכם הרעה.

הכוח להפוך לטוב
שרה.  חיי  לפרשת  הקשר  טמון  זו  בנקודה 
ושבע  ועשרים  נאמר שמאה  אימנו  על שרה 
במהלך  אמנם  לטובה".  שווין  "כולן  שנותיה 
שנותיה היו לא רק אירועים טובים ונעימים, 
שגם  אלא  ומצערים;  קשים  דברים  גם  אלא 
של  בסופו  נהפכו  שליליים  דברים  אותם 
דבר לטוב, ולכן סך הכול הוא — "כולן שווין 

לטובה".

גם בחייו של יהודי יכולים לקרות מצבים של 
היכולת  לו  ניתנה  אבל  הטוב,  והפך  נפילה 
לעשות תשובה, ובכוחה של התשובה לא רק 
ומחילה,  סליחה  ולהביא  הפגמים  את  לתקן 

השליליים  הדברים  כל  את  להפוך  אלא 
זכויות" — לא  "זדונות נעשו  לטובה, בבחינת 
רק "כזכויות", אלא זכויות ממש, ואז גם אצלו 

יהיה "כולן שווין לטובה".

הכול בשביל ישראל
הוראה  מלמדנו  הנביא  יונה  של  הסיפור 
נפלאה: באונייה שבה ירד יונה לים היו בני־
כל  אך  וכו';  מלחים  רב־חובל,   — רבים  אדם 
ַּבָּים"  ָּגדֹול  ַסַער  מ"ַוְיִהי  להם,  שאירע  מה 
היה  לא   — ֵבר"  ְלִהּׁשָ ָבה  ִחּׁשְ ש"ָהֳאִנָּיה  ועד 
אלא בשביל יונה — "ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער ַהָּגדֹול ַהֶּזה 

ֲעֵליֶכם".

וכך כל מה שמתחולל בעולם כולו אינו אלא 
בשביל ישראל. כאשר רואים שיש "סער גדול 
בים", "מלכויות מתגרות זו בזו" — צריך לדעת 
שאין זה מפני שגוי אחד הסתכסך עם גוי אחר, 
אלא כדי שיהודי יידע ש"ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר 
מלכויות  ראית  "אם  חז"ל:  וכמאמר  ָּכְתֵלנּו", 

מתגרות זו בזו — צפה לרגליו של משיח".

)תורת מנחם תשמ"ה, כרך א, עמ' 658(

בין שרה ליונה

שלושים ושבע השנים
"ויהיו חיי שרה" )בראשית כג,א(. המילה 'ויהיו' 
שעיקר  לרמז  ושבע,  שלושים  בגימטרייה  היא 
שנותיה של חיי שרה היו שלושים ושבע השנים 
משנולד יצחק )בהיותה בת תשעים( ועד מותה 

)בגיל מאה עשרים ושבע(.
)זוהר(

בזכות הבן
אישה שאין לה בנים נחשבת כמתה, כפי שנאמר 
מתה  ַאִין  ואם  בנים,  לי  "הבה  ל,א(  )בראשית 
אנוכי". מובן אפוא שחיי שרה העיקריים נמנים 

משעה שנולד לה בן.

)רבי לוי־יצחק שניאורסון(

"אין לה" — והיה לה
"ותהי שרי עקרה אין לה ולד" )בראשית יא,ל(. 
לאחר  לה  היה   — לה"  "אין  שנאמר  מקום  בכל 
מכן. וכך שרה היה לה, שנאמר )בראשית כא,א( 

"וה' פקד את שרה כאשר אמר".

)מדרש רבה(

המזל של ישראל
לישראל".  מזל  "אין  קנו(  )שבת  אמרו  חז"ל 
הבחינה הנקראת 'אין', שהיא ספירת הכתר, היא 
המזל של ישראל. זהו מה שנאמר "אין לה ולד" 
דרגה  'אין', שהיא  נמשך מבחינת  הילד שלה   —
אלא  בקלות,  מתגלית  שאינה  ביותר,  עליונה 

רב,  זמן  כעבור  יצחק  נולד  ולכן  רב.  זמן  אחרי 
כאשר מבחינת 'אין" נעשה 'אני', ככתוב )תהילים 

ב( "אני היום ילידתיך".
)אור התורה(

ברכה בתבואה
יב,טז(.  )בראשית  בעבורה"  היטיב  "ולאברם 
)רש"י  בעיסה  מצויה  ברכה  הייתה  שרה  בזכות 
בראשית כד,סז(. זהו "היטיב בעבורה" — "עבור" 
הוא תבואה, כמו שנאמר "ויאכלו מעבור הארץ" 
שברכה  היינו   — בעבורה"  "היטיב  ה(;  )יהושע 

הייתה מצויה בתבואה.
)לקוטי לוי־יצחק(

זהירות בכבוד האישה
שאין  אשתו,  בכבוד  זהיר  אדם  יהא  לעולם 
בשביל  אלא  אדם  של  ביתו  בתוך  מצויה  ברכה 
זהו  בעבורה".  היטיב  "ולאברם  שנאמר  אשתו. 
שאמר רבא לבני מחוזא: כבדו את נשותיכם כדי 

שתתעשרו.
)בבא מציעא נט(

הכול באהבה
רש"י:  מפרש  כג,א(.  )בראשית  שרה"  חיי  "שני 
היו  חייה  שנות  כל  וכי  לטובה".  שווין  "כולן 
אמיתית,  צדקת  בהיותה  ששרה  אלא  טובות? 
של  מילה  השמיעה  לא  באהבה,  הכול  קיבלה 

תרעומת. על כל דבר אמרה "גם זו לטובה".
)רבי זושא מאניפולי(

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

שרה אימנו | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

בקשה הפוכה
לשגר  התחיל  מליובאוויטש  הרבי  כאשר 
שלוחים לרחבי תבל היה הדבר בגדר רעיון 
לחסידי  גם  ולעיתים  ומהפכני,  חדשני 
הנדודים  עם  להשלים  קשה  היה  חב"ד 
גדלו.  שבה  הסביבה  ולעזיבת  למרחקים 
את  להסביר  הרבי  נדרש  שנים  באותן 

החשיבות והזכות של היציאה לשליחות.

צעיר  זוג  לשגר  הרבי  ביקש  אחת  פעם 
לשליחות. הבעל כתב לרבי שהואיל והוא 
יפטור  שהרבי  מבקש  הוא  וחלש,  חולה 

אותו מהמשימה.

השיב לו הרבי: "אני חשבתי שתכתוב את 
ההפך — הואיל ועליי למלא את השליחות, 
לעשות  עליי  מקשה  שחולשתי  ומכיוון 
כוח  לי  שיהיה  ברכה  מבקש  אני  זאת, 

למלא את השליחות המוטלת עליי"...

אמרת השבוע מן המעיין

ענייני  כל  את  סיימו  וכבר  הקיצין...  כל  כלו  "כבר 
העבודה, ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו 
מוכנים  להיות  היא:  השליחות  עבודת  ועכשיו   —
בפועל לקבלת פני משיח צדקנו" )הרבי מליובאוויטש(

פתגם חסידי



תאונה 
והצלה

ליבו הלם  לפניו.  שבריר שנייה עמד 
כידון  את  שלפתו  ידיו,  בפראות. 
מכונית  זיעה.  התמלאו  האופנוע, 
במסלול  לעברו  שעטה  הספורט 
התנגשות. לבלום או להאיץ? עצירה 
לידי  תביא  האופנוע  של  פתאומית 
לא  בנסיעה  ימשיך  אם  התהפכותו. 
יוכל לחמוק מפגיעת המכונית. האם 
אלה רגעי חייו האחרונים? חלפה בו 

מחשבה מבעיתה.

שישי,  יום  תשס"ח.  בשנת  היה  זה 
נאסיון,  כיכר  הצהריים,  אחר  שלוש 
מרכז פריס. הרב הרשי דרוקמן, שליח 
סיים  הסמוכה,  סן־מור  בעיר  חב"ד 
סבב פגישות עם בני קהילתו שמקום 

עבודתם בפריז, ויצא לעבר ביתו.

הוא בלם בחדות את האופנוע, וכצפוי 
ממנו  הועף  והוא  החליק  האופנוע 

למרחק רב ונחבל באספלט הרטוב.

בהכרה,  המזל  למרבה  כשהתאושש, 
עלול  אני  מחשבה:  במוחו  חלפה 
הוא  חולפת.  מכונית  על־ידי  להידרס 
פקח עין אחת והביט סביבו. רכב אחד 
בלם מאחוריו. הוא מוגן. הרב דרוקמן 
לגלות  ונדהם  גפיו,  את  להניע  ניסה 

שיצא בלא פגע.

"הכול  אליו.  חשה  רגל  הולכת 
בסדר?", שאלה, "אפשר לעזור?".

"אני חושב שאני בסדר", השיב הרב 
מעל  הקסדה  את  והסיר  דרוקמן, 
בעיניים  בו  הביטה  האישה  ראשו. 
לגלות  ציפתה  לא  היא  נדהמות. 

שהנפגע הוא יהודי מזוקן...

ושאלה,  הוסיפה  בסדר?",  "הכול 
של  תורו  היה  כעת  בעברית.  הפעם 
הרב דרוקמן להיות מופתע. "כן, ברוך 

השם", השיב גם הוא בעברית.

התברר כי הנזק שנגרם לאופנוע היה 
הודה  דרוקמן  הרב  הצפוי.  מן  קטן 
להמשיך  והתכונן  העזרה  על  לאישה 
בדרכו. "עוד מעט שבת", הסביר לה, 

"ועליי להגיע לביתי בזמן".

הזכרת השבת המתקרבת גרמה לפניה 
הרב  הבעה.  להחליף  האישה  של 
"את  משהו.  כאן  שיש  זיהה  דרוקמן 
"לא!",  גישש.  נרות שבת?",  מדליקה 
באה התשובה, "אין לי משפחה, ואני 

לא שומרת שבת".

הכפפה.  את  הרים  דרוקמן  הרב 
"נשמח לארח אותך השבת בביתנו!", 
שיש  ואמרה  התנצלה  האישה  הציע. 
לה תכניות אחרות לשבת זו. "בשבת 
הרב  אמרה.  בהחלט",  אשמח  אחרת 
דרוקמן מסר לה את כרטיס הביקור 

שלו, והאישה הזדהתה ַבשם ניקול לוי 
ומסרה לו את מספר הטלפון שלה.

עברו כמה שבועות. האישה לא יצרה 
קשר. הרב דרוקמן חיפש את המספר 
שהשאירה לו, ולא מצא אותו. ברבות 

הימים נשכח הסיפור מליבו.

אחד  בוקר  חודשים.  ארבעה  חלפו 
ממספר  הודעה  דרוקמן  הרב  קיבל 
למופע  פרסומת  הייתה  זו  לא־מּוכר. 

הרב  מפורסם.  אמן  בהשתתפות 
ההודעה,  את  מחק  כמעט  דרוקמן 
ואולם מסיבה שלא הייתה ברורה לו 

החזיר לשולח שאלה: "מי זה?".

צלצל.  שלו  והטלפון  דקה  חלפה  לא 
זו  אותי?".  זוכר  אתה  דרוקמן,  "הרב 

הייתה ניקול לוי.

"אנחנו  "בוודאי!", השיב בהתרגשות, 
עדיין ממתינים לבואך לשבת".

"מתי אפשר לבוא?", שאלה האישה. 

"בשבת הקרובה!", באה התשובה.

דרוקמן  הרב  הציג  השבת  בסעודת 
ואמר:  האורחת,  את  הנוכחים  לפני 
"היא הייתה השליחה משמים לסייע 

לי ברגע התאונה!".

חיוך צופן סוד עלה על פני האורחת. 
את  שתשמעו  שכדאי  לי  "נראה 

הגרסה שלי לסיפור", והחלה לספר:

הקשרים  וחמש.  ארבעים  בת  "אני 
לפני  נותקו  משפחתי  ובין  ביני 
כעשרים שנה. קשה לחיות בבדידות, 
בבית  כיהודייה.  על־אחת־כמה־וכמה 
הוריי הקפידו על ערכי המסורת, אך 
מיום שאני מתגוררת בגפי, התנתקתי. 

וכי אעשה קידוש לבדי בשבת?

בחנות  משרה  מצאתי  כשנה  "לפני 
היהודי  )האזור  ב'ְּפֶלְצל'  נעליים 
שאולי  קיוויתי  בפריס(.  העתיק 
תגרום  יהודית  בסביבה  העבודה 
איש  לאכזבתי  לשבת.  אותי  שיזמינו 
לא הזמין אותי. איש גם לא התעניין 

איך אני מעבירה את השבתות. 

"התחלתי לכעוס. אלה היהודים שאת 
להתנתק  החלטתי  חיפשתי?  חברתם 
אחת:  בעיה  רק  נותרה  עמי.  מבני 
הנרות,  בזיכרוני  עלו  שבת  ליל  בכל 
הקידוש והגעגועים למסורת האבודה. 
החלטתי למצוא תעסוקה בליל שבת 
נתקלתי  בדיוק  דעתי.  את  שתסיח 
הכנסייה  מקהלת  מעניינת:  במודעה 
והחזרות  חדשים,  חברים  מחפשת 

נערכות בלילות שבת!".

של  השבת  בשולחן  שררה  דממה 
האזינו  כולם  דרוקמן.  משפחת 
לשורות  "התקבלתי  עצורה.  בנשימה 
המקהלה", סיפרה ניקול, "וכבר יותר 
משנה, בכל ליל שבת, אני מתייצבת 
לביתי,  שבה  אני  אחר־כך  בכנסייה. 
אני  בטרם  אותי  מכריעה  והעייפות 
השבת,  נרות  על  לחשוב  מספיקה 

החלות והקידוש.

יצאתי  שישי.  יום  אותו  עד  היה  "כך 
ראיתי  ופתאום  לקניות,  מהבית 
אופנוע מתגלגל על הכביש... למרבה 
ההפתעה, נפגע התאונה קם ו...הזמין 

אותי אליו לשבת!

אם  התחבטתי  חודשים  כמה  "במשך 
לשוב  שעליי  משמים  אות  אכן  זה 
לעזוב  החלטתי  ולבסוף  עמי,  אל 
את מקהלת הכנסייה ולבוא לסעודת 

שבת".

"אתה  האישה.  בעיני  עלו  דמעות 
בשבילך?",  שם  הייתי  שאני  חושב 
אתה  "לא;  דרוקמן,  הרב  אל  פנתה 
לי  לגרום  מלמעלה  השליח  היית 
את  ולמצוא  הכנסייה,  את  לעזוב 

הדרך אל עמי ומורשתי!".

)תודה לרב דרוקמן(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

העולם יתוקן מעצמו
כאשר הרמב"ם מתאר את ימות המשיח )בסוף הלכות מלכים( הוא כותב: 
כל  על  שישלטו  כדי  לא  המשיח,  )ל(ימות  והנביאים  החכמים  נתאוו  "לא 
העולם... ולא כדי שיַנשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, 

אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחוכמתה".
למקרא הדברים מתעוררת שאלה פשוטה: הרמב"ם מדבר כאן על "החכמים 
והנביאים". וכי יעלה על הדעת שזו תהיה משאת נפשם?! הלוא אפילו אם 
שהם  ישיבו  לא  הגדולה  נפשם  למשאת  העולם  אומות  חכמי  את  נשאל 
מבקשים לשלוט על העולם ושיַנשאו אותם העמים האחרים. על־אחת־כמה־
וכמה החכמים והנביאים בעם ישראל. מדוע הרמב"ם צריך לשלול מחשבה 

כזאת?

בלי פעולה ישירה
הרבי מליובאוויטש )לקוטי שיחות כרך לה, עמ' 98( מסביר שכוונת הרמב"ם 
לימות  משתוקקים  והנביאים  שהחכמים  לחשוב  אפשר  היה  יותר.  עמוקה 
בני בשר  וש"כל  כדי שיוכלו להשליט בעולם את האמונה בקב"ה  המשיח 
זו משאת נפשם, אלא שההשפעה  יקראו בשמך". על כך הוא אומר שלא 

על אומות העולם תבוא מאליה, ולא שיצטרכו להשליט אותה על העמים.
לידי הכרה בקב"ה: האחת, על־ יש שתי דרכים להביא את אומות העולם 
אם  האנושות  על  בכפייתה  אם  העולם,  על  האלוקית  האמת  השלטת  ידי 
"בתורה  עוסק  ישראל  שעם  היא  שנייה  דרך  הסברה.  על־ידי  בהנחלתה 
וחוכמתה", והאור האלוקי מאיר מעצמו על העולם ומביא אותו לידי הכרה 

בקב"ה.
שתי דרכי הפעולה האלה מרומזות בסוף פרק יא ובסוף פרק יב של הלכות 
מלכים. בסוף פרק יא הרמב"ם כותב שהמשיח "יתקן את העולם כולו לעבוד 
את ה' ביחד". כאן יש פעולה ישירה של השפעה על העולם והבאתו לידי 
תיקון. לעומת זה, בסוף פרק יב הוא כותב: "ובאותו הזמן לא יהיה שם לא 
רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות... ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת 
את ה' בלבד". כאן לא מוזכרת פעילות כלשהי של המשיח או של עם ישראל, 
אלא שזו תהיה מציאות העולם בימות המשיח, בעקבות האור האלוקי שיאיר 

בימים ההם.
על כך הרמב"ם אומר שההשתוקקות של "החכמים והנביאים" לימות המשיח 
העולם,  על  האלוקית  האמת  השלטת  של  הראשונה,  הפעולה  לדרך  אינה 
אלא למצב שבו בני ישראל "יהיו פנויין בתורה וחוכמתה", וממילא העולם 

כולו יתנהל כפי האמת ויעבוד את ה'.

שמחה לכול
על־פי זה הרבי מסביר מדוע כאשר ילדה שרה את יצחק אירעו ניסים גדולים 
של פקידת עקרות, ריפוי חולים ועוד. על הפסוק "ַוֹּתאֶמר ָׂשָרה, ְצֹחק ָעָׂשה ִלי 
ֱאֹלִקים, ָּכל ַהּשֵֹׁמַע ִיְצַחק ִלי" מפרש רש"י: "הרבה עקרות נפקדו עמה, הרבה 
חולים נתרפאו בו ביום, הרבה תפילות נענו עמה, ורוב שחוק היה בעולם". 

והלוא הקב"ה אינו עושה ניסים לשווא, ומה הצורך בכל הניסים האלה? 
פעולה  נדרשה  העולם  אומות  על  לפעול  יוכלו  ישראל  שבני  שכדי  אלא 
מיוחדת של הקב"ה שגם אומות העולם ירגישו שעיקר מציאותו של העולם 
כדי שתהיה  כללי.  אלא  פרטי  נס  הייתה  לא  יצחק  לידת  ישראל.  עם  היא 
לידת יצחק נעשו אברהם ושרה "אב לכל העולם" ו"שרה על כול" — וממילא 
כשאירע הנס הוא חדר ופעל בעולם כולו ונשתנו סדרי בראשית )גם אצל 
יהיה  ישראל  לעם  האלוקי  הגילוי  הגאולה,  בזמן  גם  כך  העולם(.  אומות 
בתכלית השלמות, והוא ישפיע ממילא על עמים רבים, עד למצב של "מלאה 

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

בין אלפי שלוחי חב"ד המתכנסים השבוע בניו־
עשרים  בן  דונוב,  מענדל  הרב  גם  יהיה  יורק, 
ממש.  האלה  בימים  לשליחות  שיצא  ושלוש, 
הוא ורעייתו נחמה יצאו להפריח חיים יהודיים 
לקבלת  וזכו  פלורידה,  בצפון  עיר  בפנסקולה, 

פנים מיוחדת במינה — ההוריקן 'מייקל'...

נולד בשוודיה להורים שלוחים. רעייתו  מענדל 
נולדה בראש פינה, אף היא בת לשלוחים. עוד 
שפניהם  להם  ברור  היה  השידוך  נסגר  בטרם 
לשליחות. "גדלנו בהוויה של שליחות וזו הייתה 
'בין  "בימי  הצעיר.  השליח  מספר  שאיפתנו", 
הזמנים' יצאתי לסייע לשלוחים בפלורידה, וכך 
הגעתי לפנסקולה, ונוצר קשר עם כמה יהודים. 
עמדה  לשליחות  מקום  לחפש  כשהתחלנו 
האחרון  בתמוז  בג'  הרשימה.  בראש  פנסקולה 

החלטנו שזה יהיה מקום שליחותנו". 

אין כלום, גם לא מים
בפועל  ליציאה  נישואיהם  שבין  בתקופה 
את  "ניצלנו  ברוקלין.  הייטס,  בקראון  התגוררו 
הרבי,  של  בציונו  לתפילות  ללימוד,  הזה  הזמן 
תשרי  "בחודש  אומר.  הוא  כוחות",  לשאיבת 
ובהשראת  אנרגיות,  בהרבה  התמלאנו  האחרון 

האווירה הזאת יצאנו לפנסקולה". 

עודכנו שסופה טרופית  לנמל התעופה  בדרכם 
את  קלטו  לא  עדיין  אך  ליעדם,  מתקרבת 

עוצמתה. "בבואנו לעיר הבנו שזו הולכת להיות 
לחנות  "מיהרנו  מספר.  הוא  איומה",  סופה 
לא  גם  כלום.  שאין  וגילינו  במוצרים  להצטייד 
את  לעזוב  לנו  הציעו  ידידים  אזל.  הכול  מים. 
העיר. חשבנו על זה, ולאחר התייעצות החלטנו 
בעיר  שגר  שליח  משליחות.  בורחים  שלא 
סמוכה, אשר החזאים צפו כי ההוריקן יכה בה, 

בא אלינו. ברוך השם שהעיר שלנו ניצלה".

קמפיין גיוס
עיר  "זו  בפנסקולה?  שליחות  מתחילים  איך 
"לאנשים  בחיוך.  דונוב  הרב  משיב  מרוחקת", 
גיוס  קמפיין  עשינו  כסף.  מדיי  יותר  אין  פה 
ובני  מהעולם  ידידים  יציאתנו.  לקראת  כספים 
מטרתנו  לדרך.  יצאנו  וכך  תרמו,  משפחה 
יהודיים.  חיים  ולהפריח  קהילה  פה  להקים 
אנחנו זוג השלוחים ה־192 בפלורידה. את יהודי 
הלכנו  ממש.  אחד־אחד  מלקטים  אנחנו  העיר 
אותנו  שאלה  יהודייה  ואישה  ברחוב  השבוע 
במבט מופתע: 'אתם ליובאוויטש?', וביקשה את 

הפרטים שלנו".

סעודת  הייתה  שעשו  הראשונה  הפעילות 
משפחות  עשרות  פה  "יש  לסטודנטים.  שבת 
ישראליות שרובן אינן מכירות זו את זו. אנחנו 
בתי  כמה  באזור  יש  אצלנו.  כולן  את  מגבשים 
גדול  גם בסיס  יש  יהודים.  ובהם אסירים  כלא, 

חיילים  גם  משרתים  ובו  ארה"ב,  צבא  של 
יהודים. התחלנו לפתח שם קשרים".

הנחת תפילין מרגשת
דונוב:  הרב  בעבור  מרגש  מפגש  יצר  ההוריקן 
תושב  שמו,  מייקל  ושלוש,  שישים  בן  "יהודי 
את  הציפה  הסופה  לב.  חולה  הוא  פנמה־סיטי, 
אותו  פינה  אמבולנס  באוויר.  עף  והגג  ביתו 
למרכז רפואי בעיר שלנו. הוא בירר אם יש בית 
לבקרו.  הלכתי  קשר.  איתנו  ויצר  באזור  חב"ד 
בתוך כך שאלתי אותו אם ירצה להניח תפילין, 
לא  הבר־מצווה  'מאז  בשמחה.  הסכים  והוא 

הנחתי', סיפר. כולנו התרגשנו".

השליח הטרי והוריקן 'מייקל'

תפילין אחרי יובל. הרב דונוב עם מייקל 

מה הם 'שידוכין'?
שאלה: מה המשמעות ההלכתית של 'קשרי 

שידוכין', 'תנאים' וכדומה?
תשובה: חז"ל קבעו שאסור לאדם לקדש אישה אלא 
לאחר 'שידוכין', מושג שמשמעותו יצירת קשר של 
הידברות והסכמה בין האיש והאישה על נישואיהם. 
ההסכם, הכולל גם תנאים כלכליים שהוסכם עליהם, 
סודר'(,  )'קניין  קניין  פעולת  על־ידי  תוקף  מקבל 
על־ידי  או  תנאים',  'שטר  ההורים,  בין  כף'  'תקיעת 
עצם חגיגת השידוכין )הנחשבת סעודת מצווה(, וכן 

על־ידי הרישום לנישואין.
בימי חז"ל היו עורכים סמוך לשידוכין את האירוסין, 
האשה  הייתה  זה  מרגע  ה'קידושין'.  פעולת  שהיא 
ונחשבת אשת איש, אם כי עדיין  מקודשת לבעלה, 

לא התקיימו הנישואין )החופה(.
מכמה וכמה סיבות, בעיקר כדי שלא ליצור מחויבות 
רבה מדיי טרם זמנה )שהרי כדי להיפרד מ'קידושין' 

דרוש גט(, הונהג ברוב תפוצות ישראל שה'קידושין' 
ייערכו תחת החופה, בשעת הנישואין. לכן יש שאינם 
עורכים שטר 'תנאים' בשידוכין, ומסתפקים ב'קניין', 

ויש העורכים שטר 'תנאים' לפני החופה ממש.
אלא  חד־צדדי,  באופן  שידוכין  לבטל  אסור  זה,  עם 
אם כן יש סיבה מוצדקת על־פי ההלכה, וגם אז יש 
לעשות זאת ברוח טובה ובמחילה גמורה, שאם לא־

כן עלול הדבר לפגוע בהצלחת הנישואין האחרים.
'אירוסין'  השידוכין  קשר  את  מלכנות  להימנע  יש 
להימנע  צריך  החתן  וכמו־כן  בטעות(,  שנפוץ  )כפי 
מלתת לכלה טבעת קודם הנישואין — כדי להבהיר 

שעדיין אין כאן קשר קידושין.
אחר השידוכין צריכים בני הזוג לעתיד להיזהר מכל 
ריחוק  לעתיד  להביא  שעלול  במקומו,  שלא  קירוב 
אלא  קשר  ליצור  או  להיפגש  אין  במקומו!  שלא 

במידה ההכרחית להכנת הנישואין.
וש"נ.  ובהערה רפ"ה,  'הנישואין כהלכתם' פ"ג,  מקורות: 
שלחן מנחם ח"ו )אה"ע( סי' כז־לה. וע"ע ב"י אה"ע סו"ס 

מו רד"ה כתב הרא"ש.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

מספר 1  בביטוח בריאות קולקטיבית

077-444-7777
סוכנות ביטוח 'גפן'

בס"ד

אלפי מצטרפים מעידים ומוקירים על כך יום יום

להצטרפות: 

"
עובר לסוחר

אברהם  כאשר 
את  קנה  אבינו 
שכנה  שבו  השדה 
המכפלה,  מערת 
תמורתו  שילם 

"ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֹעֵבר ַלֹּסֵחר".

הביטוי "עובר לסוחר" משמעותו - מטבע 
אבינו  אברהם  כלומר,  מקום.  בכל  המהלך 

שילם במטבע הטוב ביותר.

כך נקנתה הקרקע הראשונה בעבור העם 
היהודי, בדרך שלא יכול להיות עליה ערעור 
כלשהו. טענת הערבים לבעלות על המערה 
ההנחה  נקבל את  אם  גם  בסיס.  כל  לה  אין 
)המופרכת עובדתית( שהערבים של ימינו הם 
צאצאי ישמעאל, הרי מערת המכפלה נקנתה 
לצורך קבורת שרה, אימו של יצחק, ובהמשך 

נקברו בה אבות ואימהות העם היהודי.

מושג ברגע

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


