
 
השלוחים בחזית העידוד

שלוחי חב"ד ברחבי הארץ מתגייסים לעידוד 
רוח העם בעת הזאת, להגשת עזרה לנזקקים, 
ולהגברת אמצעי הביטחון הרוחניים: בדיקת 
בבית,  קופות צדקה  ומזוזות, קביעת  תפילין 
ורישום הילדים לאות בספר התורה המיוחד 
כל  סמלית.  עלות  תמורת  ישראל,  ילדי  של 
ילד מקבל תעודה נאה לתלייה בחדרו. אפשר 

.Kidstorah.org להירשם באתר

מאה להסתלקות הרש"ב
ההילולא  יום  יחול  בניסן,  ב'  שישי,  ביום 
שלום־ )רבי  הרש"ב  אדמו"ר  של  המאה 
החמישי  נשיאּה  מליובאוויטש,  דובער( 
'תומכי  ישיבת  ומייסד  חב"ד  חסידות  של 
רוסטוב,  בעיר  ונטמן  נסתלק  הוא  תמימים'. 
מתורתו  לומדים  הזה  ביום  תר"פ.  בשנת 

ועורכים התוועדויות מיוחדות לציון היום.

ביטוח מהבית
בעת  כי  מודיעה  בסד'  'גפן  הביטוח  סוכנות 
למבוטחיה  שירות  למתן  ערוכה  היא  הזאת 
לעבודה  העובדים  צוות  הסבת  על־ידי 
 24 להתקשר  אפשר  הצורך  בשעת  מהבית. 
4447777־077  ובמייל לטל'  ביממה   שעות 
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יש חדש אמונה, ביטחון, שמחה ואחריות
הביטחון מגשים את עצמו — האדם בוטח בה' שיהיה לו טוב, ובאמת 

יהיה לו טוב. זו תקופה שבה עלינו להפגין ערנות גבוהה לזולת

השוטף ב הדיווחים  זרם  תוך 
הקורו לנגיף  באשר  ־אותנו 

לא  מסוכן  גורם  מסתתר  נה 
בני־ והחרדה.  הפחד  נגיף   — פחות 
־אדם מתמלאים תחושות דאגה, במו

והם  שחורים,  סיוטים  חולפים  חם 
מתהלכים בעיניים טרוטות וכבויות.

החרדות האלה עצמן אינן מוסיפות 
הוכיחו  רבים  מחקרים  בריאות. 
את  מחלישות  שליליות  שתחושות 
המערכת החיסונית של הגוף, ואילו 
שמחה, אמונה וביטחון מגבירים את 

אתגרים  ועם  פולשים  עם  להתמודד  יכולתנו 
בריאותיים.

תורת הקבלה והחסידות מלמדת שכאשר האדם 
מקיף  הוא  העולם,  בבורא  ביטחון  וחש  שמח 
על־ עליו.  המגינה  רוחנית  במעטפת  עצמו  את 
את  אליו  מושך  הוא  בקב"ה  הביטחון  עצם  ידי 
הברכה העליונה, וכך הביטחון מגשים את עצמו 
— האדם בוטח בה' שיהיה לו טוב, ובאמת יהיה 

לו טוב. 

השגחה מיוחדת עלינו
מול  עמד  ישראל  עם  כאשר  רבות,  פעמים 
לחזק  מליובאוויטש  הרבי  ִהרבה  איומים קשים, 
את רוח העם ולנסוך בו ביטחון ואמונה. כך היה 
מלחמת  פרוץ  עם  הימים,  ששת  מלחמת  ערב 
הזכיר  הרבי  המפרץ.  ובמלחמת  הכיפורים,  יום 
הוא  כי  הקב"ה  הבטחת  את  אין־ספור  פעמים 
שומר ומגן במיוחד על ארץ ישראל — "ארץ אשר 
ועד  ה' אלוקיך בה, מראשית השנה  עיני  תמיד 

אחרית שנה".

המלווים  הניסים  את  רואה  בארץ  שחי  מי  כל 
הרף  ללא  זוממים  אויבינו  השנים.  כל  אותנו 
מזימות נגדנו, כמאמר ההגדה: "שבכל דור ודור 
עומדים עלינו לכלותנו", ועינינו רואות ש"הקב"ה 

מצילנו מידם".

בטוחים אנו שגם את משבר הקורונה נעבור בנזק 
ישמור  במיוחד  עלינו  המשגיח  הבורא  מזערי. 
נצלח  ובעזרתו  ואחת מאיתנו,  כל אחד  ויגן על 
את התקופה המאתגרת שלפנינו ונחזור לשגרה 

בריאים ושלמים.

לכן אין סיבה להתמלא תחושות חרדה מיותרות, 
מזון  ולאגירת  לתבהלה  מקום  אין  ובוודאי 
וביטחון  אמונה  נשדר  שכולנו  חשוב  היסטרית. 
של  רוחו  את  איש  נעודד  שסביבנו,  במעגלים 
רוח  עוצמות  ונתמודד עם האתגר מתוך  רעהו, 

ושמחה פנימית.

לא לזלזל בהוראות
עם זה, חשוב מאוד לציית להוראות של משרד 
הבריאות. איש אינו רוצה להקשות עלינו סתם 
מתוך  מחשבה,  לאחר  ניתנות  ההוראות  כך. 
הכרת הנתונים שאינם גלויים בהכרח לכל אזרח, 
רוצה  אינו  איש  עתיד.  פני  לצפות  ובשאיפה 
חשוב  כמה  עד  מעשה  שלאחר  בחוכמה  לגלות 
לראות  יכול  שרוצה,  ומי  להוראות.  לציית  היה 

מה קורה באיטליה, בספרד ובעוד מדינות. 

מאוד  "ונשמרתם  אותנו  מצווה  התורה 
לנפשותיכם". האדם אינו רשאי לסכן את עצמו, 
מי  זולתו.  את  לסכן  רשאי  הוא  אין  ובוודאי 
שמזלזל בהוראות מסכן את חייהם של אחרים. 
הצעיר חושב לעצמו שזה לא נורא; לכל היותר 
יידבק ויחלים. אבל האם הוא מביא בחשבון את 
האפשרות שבמעשיו הוא מביא את המחלה אל 

אדם מבוגר, שיתקשה להחלים ממנה?

זו תקופה שבה עלינו להפגין ערנות גבוהה לזולת. 
לעודד, לתמוך, לסייע. להתעניין בשלומם של מי 
להם  חסר  לא  אם  לבדוק  בבתיהם.  שמסתגרים 
דבר מה. לשמח את מי שזקוק לתוספת שמחה. 
ובעזרת ה' יתקיים בנו "כי בשמחה תצאו" — על־
ידי שמחה נצא מכל הקשיים והבעיות היישר אל 

הגאולה השלמה. 
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מלאכת  סיכום  את  פותחת  התורה  כאשר 
המשכן היא מכנה אותו "משכן העדות". רש"י 
הקב"ה  להם  שוויתר  לישראל  "עדּות  מפרש: 
על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו עליהם". 
המשכן  הקמת  הלוא  השאלה,  כאן  מתעוררת 
הייתה בראש חודש ניסן, חודשים רבים אחרי 
חטא העגל; האם עד אז לא ידעו בני ישראל 

שהקב"ה מחל להם?

ה'  אל  התפלל  משה  העגל  חטא  אחרי  מייד 
שהקב"ה  עד  לילה,  וארבעים  יום  ארבעים 
הלוחות  את  קיבל  משה  ואחר־כך  התרצה, 
שהעוון  מזו  מובהקת  עדות  היש  השניים. 
ההוכחה  היא  השכינה  השראת  מדוע  נסלח? 
הלוחות  מתן  ולא  העגל  חטא  על  לוויתור 

השניים?

למה 'ויתר' ולא 'סלח'?

ראיה  אינה  הלוחות  שנתינת  מפרשים  יש 
מספקת, כי גם אחרי שבני ישראל חטאו עדיין 
הם חייבים במצוות. גם יהודי מומר הוא יהודי 
וחייב במצוות: "אף־על־פי שחטא ישראל הוא".

שהרי  רש"י,  של  טעמו  שזה  לומר  אין  אבל 
ואילו  פירושו מחויב לפשט הכתובים,  כידוע, 
יותר.  מאוחרת  הלכה  על  מבוסס  זה  הסבר 
הלוחות  נתינת  אכן  שאם  לשאול,  גם  אפשר 
משה  שבר  מדוע  לחטא,  קשר  בלי  מתחייבת 
נקט רש"י  יש להבין מדוע  עוד  את הלוחות? 
את הביטוי "ויתר להם הקב"ה", ולא ניסוח כמו 

'סלח' או 'מחל'.

הוסיף ללמד
הוכחה  אינה  הלוחות  נתינת  הדברים:  הסבר 
מפני  העגל,  חטא  על  הקב"ה  של  לוויתור 
הראשונים  הלוחות  את  למשה  נתן  שהקב"ה 
גם אחרי שהעם חטא בעגל. הרי עשיית העגל 
משה  לעליית  ותשעה  השלושים  ביום  הייתה 
התורה.  את  מהקב"ה  לומד  בעודו  סיני,  להר 
לכאורה, הקב"ה היה צריך לקטוע את הלימוד 

ולומר לו: "לך רד, כי שיחת עמך".

ואולם הקב"ה הוסיף ללמד את משה רבנו את 
התורה בלי הפסקה, עד היום הארבעים. והלוא 
מטרת הלימוד הייתה שמשה ילֵמד את התורה 
את בני ישראל. הרי שמסירת התורה נמשכה 

ברציפות גם בלי שהקב"ה יסלח לבני ישראל!

התקרבות מיוחדת
זו הוכחה מפשטות הכתובים שלימוד התורה 
שייך לכל יהודי, גם למי שכשל בחטא חמור. 
אות  בה  אין  השניים  הלוחות  נתינת  לכן 
כשהקב"ה  רק  בישראל.  השכינה  להשראת 
ההוכחה  ניתנה  במשכן,  השכינה  את  השרה 

ש"ויתר להם הקב"ה על מעשה העגל".

התקרבות  מבטאת  במשכן  השכינה  השראת 
הקב"ה  ישראל.  בני  אל  הקב"ה  מצד  מיוחדת 
בתוך העולם  האין־סופית  השרה את קדושתו 
בלי  להתרחש  היה  יכול  שלא  דבר   — הגשמי 
'ויתור' ניכר מצד הקב"ה כלפי בני ישראל. לכן 
שכן  'מחל',  ולא  הקב"ה,  'ויתר'  מדייק:  רש"י 
עדיין העוון כולו לא נמחה, כפי שנאמר "וביום 
מפרש:  ורש"י  חטאם",  עליהם  ופקדתי  ָּפקדי, 
עוון  מפירעון  קצת  הזה...  העוון  מן  "מעט 
העגל". אבל הקב"ה בהחלט 'ויתר' והשכין את 

שכינתו בתוך בני ישראל.

)תורת מנחם, כרך סז, עמ' 397(

המשכן סימן את הוויתור

מצווה לפרסם
״זה הדבר אשר ציווה ה׳ לאמור... קחו מאיתכם 
הרשב״א  בתשובות  לה,ד־ה(.  )שמות  תרומה״ 
המנדבים  שמות  את  לפרסם  שמצווה  נאמר 
מרומז  הדבר  מצווה.  לדבר  הקהילה  לצורכי 
אף־  — לאמור״  ה׳  ציווה  אשר  הדבר  ״זה  כאן: 
בסתר  ו״מתן  בסתר,  לתת  צריך  שצדקה  על־פי 
יכפה אף״, בכל־זאת בנדבה לדברים שבקדושה, 
לצורכי ציבור, ״ציווה ה׳ לאמור״ — מצווה היא 
דוגמה  זה  ברבים, שיהיה  ולפרסם  לומר, לספר 

לאחרים. 

)פרדס יוסף(

לתת עם הלב
)שמות  ה׳״  תרומת  את  יביֶאָה  לבו  נדיב  ״כל 
נדיבות  את  יביא   — יביֶאָה  לב  נדיב  כל  לה,ה(. 
גם  אלא  בכיסו  רק  לא  ייתן  התרומה.  עם  ליבו 

בליבו, ברצון ובחשק.

)שפת אמת(

החוכמה — לא להתחכם
אשר  כל  את  ויעשו  יבואו  בכם  לב  חכם  ״וכל 
מכל  הגדולה  החוכמה  לה,י(.  )שמות  ה׳״  ציווה 
החוכמות היא שלא להיות חכם יותר מדיי, אלא 

רק לעשות את כל אשר ציווה ה׳.

)דבש השדה(

תפקיד הנשים
צריכים  המשפחה  בחיי  המקדש  בית  בבניית 
הנדבות  אך  הנשים,  וגם  הבעלים  גם  להשתתף 
הן  המשפחה  בחיי  המקדש  לבית  הראשונות 
תכשיטיה  את  נותנת  כשהיא  האישה.  מתנות 
לתורה  משכן  הבית  נעשה  החינוך,  לבניין 
הקב״ה  של  הקדוש  שמו  בו  וישכון  ולמצוות, 

באושר רב.

)לקוטי דיבורים(

אומנות יתרה
״וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה טוו 
 — העיזים  את  טוו  לה,כו(.  )שמות  העיזים״  את 
היא היתה אומנות יתרה, שמעל גבי העיזים טוו 

אותן.

)רש״י(

ניצול הכישרון
גבי  על  הטווייה  את  לעשות  נצטוו  לא  הנשים 
העיזים, אלא נתעוררו לכך מעצמן. הן הבינו כי 
כישרון מיוחד זה שחוננו בו מאת ה׳ נועד שינצלו 
אותו בבניית המשכן. לומר לך: בשעה שהקב״ה 
עליו  מיוחדים,  וכישרונות  חושים  לאדם  מעניק 
משכן  העולם  את  לעשות  ה׳,  לעבודת  לנצלם 

ו'דירה' לה׳ יתברך.

)הרבי מליובאוויטש(

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

נדבת המשכן  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

בזכות המגילה
מקרטשניף  אליעזר־זאב  רבי  נסעו  אחת  שנה 
מאיר  רבי  אביו,  אצל  פורים  את  לחגוג  ומשפחתו 
אליעזר־זאב  רבי  קיבל  אסתר  בתענית  מקרטשניף. 
ידיעה כי מגיפה קשה פרצה בעירו. מייד ציווה לארוז 

את החפצים ולשוב לביתם.

הביתה  הנסיעה  על  שיוותר  לפניו  התחננה  הרבנית 
נכנסה  זה, אך הרבי היה נחרץ בדעתו.  במצב מסוכן 
את  שישדל  וביקשה  מאיר,  רבי  חמיה,  אל  הרבנית 
מאיר:  רבי  לה  אמר  זעם.  יעבור  עד  להישאר  בעלה 

"אם רוצה הוא לנסוע, סעו. אין לך ממה לפחד".

הרבנית קיבלה את הדברים והם יצאו לדרך. בשעות 
בכו  העיר  בני  לעיר.  הגיעו  הצום  של  הצהריים  אחר 
והתחננו לפני הצדיק שיעורר רחמים לעצירת המגיפה. 
אמר להם: "מה שיהיה עד קריאת המגילה, איני יודע; 
אך לאחר שאקרא בה — לא תיפקד עוד נפש אחת". 

ואכן, מייד אחרי קריאת המגילה נעצרה המגיפה.

אמרת השבוע מן המעיין

"'ובחרושת אבן למלאות' — בצלאל 
קדושה  של  בתוכן  למלא  השכיל 
אפילו לב אבן — 'אבן למלאות'" )רבי 

יצחק־מאיר מגור(

פתגם חסידי



זכות אחת
אלומת אור חיוורת הטילה אור קלוש 
שלום־דובער  של  הכחושות  פניו  על 
מיטה  על  מוטל  היה  הוא  הפעוט. 
קטנה, קודח מחום, נשימותיו כבדות, 

עיניו עצומות.

הדאוגים.  הוריו  ניצבו  למראשותיו 
מביטים בעיניים כלות בילדם המוטל 
על ערש דוויי ואינם יודעים את נפשם 
מצער. הם כבר שכלו ארבעה מששת 
ילדיהם — לייבל, אברהם, רחל וַאלֶטע 
— במחלות שהשתוללו באותם ימים. 
הקטן  שלום־דובער  של  חייו  עכשיו 

בסכנה, והרופאים חסרי אונים.

השנייה.  העולם  מלחמת  ימי  אלה 
מי  גם  בלהבות.  עולה  אירופה 
שמצליחים לחמוק מהמשחית הנאצי 
נקלעים  שלו,  הפעולה  וממשתפי 
גורלם  זה  והמחלות.  הרעב  למצוקת 
ברית־המועצות.  מיהודי  רבים  של 
בזמן שהצבא האדום נלחם בגרמנים, 
סובלים אזרחי המדינה ממחסור קשה 
במוצרי מזון בסיסיים. רבים מקפחים 

את חייהם. 

ונודדים  בתיהם  את  נוטשים  המונים 
מזרחה, בעיקר לאוזבקיסטן. הופכים 

לפליטים בארצם.

בברית־ חב"ד  מחסידי  רבים  גם 
לעבר  פעמיהם  את  שמים  המועצות 
אוזבקיסטן הרחוקה. בערים סמרקנד 
קהילות  שתי  מתרכזות  וטשקנט 

גדולות, ובהן פליטים רבים.

מביאים  והמצוקה  העוני  שם  גם  אך 
אמצעי  שבהיעדר  קשה,  תחלואה 

טיפול נאותים נהפכת למגיפה.

הגורל המר לא פסח על משפחתם של 
האסונות  פוטרפס.  ולאה  מענדל  ר' 
ר'  זה.  אחר  זה  בהם  היכו  הכואבים 
הבלתי־ ממנהיגיה  שהיה  מענדל, 
החסידית,  הקהילה  של  מוכתרים 
גם  וביטחון  אמונה  לנטוע  ידע 
לחזק  הוסיף  הוא  הקשות.  בשעות 
את סביבתו, ומסר את נפשו לשמירת 

הגחלת היהודית.

שלום־ את  שתקפה  המחלה  אבל 
זה  מכול.  קשה  הייתה  הקטן  דובער 
ר'  של  הסבל  לכוח  מבחן  רגע  היה 

מענדל ורעייתו.

אחד מחבריו הקרובים של ר' מענדל 
היה החסיד ר' חיים־דובער חן, שּכּונה 
חסיד  היה  הוא  ברק'ה.  ר'  כול  בפי 
ונפש.  ה' בכל לב  ועובד  ירא שמיים 
חברו  בבית  המתרחש  את  ביודעו 
מעט  לנסוך  לשם,  לגשת  החליט 

עידוד בבני המשפחה.

הוא התקרב אל הבית הקטן. חלונותיו 
היו פתוחים. ר' ברק'ה הבחין בדמותו 
מצד  בחדר  פוסע  החסיד,  חברו  של 

ברק'ה  ר'  נפש.  בסערת  שרוי  לצד, 
מתוך  נשמע  פתאום  והמתין.  עצר 

הבית קול בכיו של החסיד המיוסר: 

ממך,  מבקש  אני  עולם!  של  "ריבונו 
הקטן!  בני  של  חייו  את  הצל  אנא, 
הוא  חיים!".  לו  ותן  רפואה  לו  שלח 
שנקטעו  משפטים,  בשברי  דיבר 

ביבבות תכופות: "אבא אהוב!... איני 
מבקש זאת בזכות התורה שלמדתי... 
לא בזכות התפילות שהתפללתי... לא 
בגין החסידות שלי... אבל זכות אחת 

יחידה יש לי!". 

ר' ברק'ה חן נדרך. ר' מענדל הוסיף 
לדבר בבכי אל הקב"ה: "הזכות האחת 

עזבתי  לא  שמעולם   — היא  לי  שיש 
אבי  באמצע!...  חסידית  התוועדות 
שבשמיים, אנא, זכור לי זאת, והשאר 

את בני בחיים!".

מרותק  ברק'ה  ר'  נותר  לחלון  מעבר 
למקומו, מנסה לעכל את המשפטים 
המיוחדת  לדמותו  הצצה  שהעניקו 
הוא  כמה  ידעו  הכול  מענדל.  ר'  של 
מייקר את ההתוועדות החסידית, אך 
עזב  לא  שמעולם   — חידוש  היה  זה 

התוועדות חסידית בעודה נמשכת!

ואכן, תחינתו של ר' מענדל נשמעה. 
הילד  הצליח  הסיכויים  כל  כנגד 
השנים  ברבות  ולהחלים.  להתאושש 
ללונדון  עבר  מברית־המועצות,  יצא 
הוא  כיום  שם.  חב"ד  משלוחי  והיה 
לאורך  שבארה"ב,  בניו־יורק  מתגורר 

ימים ושנים טובות.

הנאצית  גרמניה  המלחמה,  נסתיימה 
הוכנעה. החיים החלו שבים לסדרם. 
אך ר' מענדל לא נח ולא שקט. הוא 
וחבריו החסידים גילו חלון הזדמנויות 

והחליטו לנצלו עד תום:

ברית־ קלטה  המלחמה  במהלך 
מפולין,  רבים  פליטים  המועצות 
שנמלטו מאימת הנאצים. עתה פתחה 
להם  ואפשרה  בעבורם  השערים  את 
לצאת — זכות שנמנעה מאזרחי ברית־

המועצות.

מחתרת חשאית של חסידים אמיצים 
ניהלה מבצע רחב של זיוף מסמכים, 
לפליטים  חסידים  מאות  שהפכו 
היה  מענדל  ר'  כביכול.  פולנים 
הזאת.  המסועפת  המערכה  ממנהלי 
חסידים רבים יצאו בזכותה לחופשי, 
על  עלתה  החשאית  שהמשטרה  עד 

עקבות הרשת, וחבריה נכלאו. 

עבודה  למחנה  הוגלה  מענדל  ר' 
וכאשר  רבות,  שנים  למשך  בסיביר 
שוחרר, נמנע ממנו לצאת מהמדינה.

קיבל  אחד  יום  חלפו.  שנים  תשע 
הוראה מוצפנת מהרבי מליובאוויטש: 
מילא  מענדל  ר'  לסמרקנד.  סע 
נקרא  לשם  בהגיעו  ההוראה.  את 

לשלטונות ונשאל: "מדוע חזרת?". 

לצאת  מבקש  "אני  השיב:  מענדל  ר' 
בני  עם  ולהתאחד  מברית־המועצות 
משפחתי, רעייתי וילדיי, המתגוררים 
פניותיי  פעם  אחר  פעם  בלונדון. 
נענות בשלילה. באין ברירה, אני בא 
לכאן, לבית העלמין היהודי בסמרקנד, 

ופוקד את קברי ארבעת ילדיי".

מסך  נבקע  תשכ"ד,  שנה,  באותה 
לצאת  ובקשתו  בעבורו,  הברזל 
התפרסם  לחופשי  בצאתו  אושרה. 
ורבים  נערץ,  חסידי  כ'משפיע' 
בהתוועדויותיו  סביבו  הסתופפו 

המיוחדות והנודעות.

)תודה לר' מיכל וישצקי(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

הבוטח בה' חסד יסובבנו
מידת הביטחון בה' היא מיסודות האמונה. יהודי נדרש לשים את מבטחו בה' 
ולהיות בטוח שיעמוד לימינו ויסייע לו בכל צרכיו. הבעש"ט אומר )כתר שם 
טוב סימן שפב(: "כשרוצים להעניש מי שראוי לעונש — נוטלים ממנו תחילה 

את המדריגות של ביטחון".
יש המפרשים את הביטחון כסוג מסוים של אופטימיות. הבוטח בה' נתפס 
כמי שמתייחס אל החיים בקלות ואומר "יהיה טוב". תפיסה כזאת של מידת 
וחוסר  דעת  קלות  עם  בה'  הביטחון  את  לערבב  אין  נכונה.  אינה  הביטחון 
אחריות. ביטחון איננו הפקרות, שאדם מפקיר את עצמו ואת בני ביתו ומניח 
שהכול יסתדר. הביטחון גם איננו יכול להיות מסווה לעצלות ולהעדר יוזמה.

לפעול ולבטוח
אין בכך משום סתירה  נדרשים לפעול בדרכי הטבע.  מן השורה  בני־אדם 
לביטחון בה'. הקב"ה עצמו הוא שציוונו לעשות 'כלי' בדרך הטבע לקבלת 
הברכה השופעת ממנו. מי שזקוק לפרנסה או לרפואה ויושב בטל — פועל 
בניגוד לרצון ה', שציוונו: "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד", "ְוַרֹּפא ְיַרֵּפא". הקב"ה רוצה כי 
ברכותיו יעברו באמצעים הטבעיים דווקא ולא על־ידי ניסים, כמאמר חז"ל 

"אין סומכין על הנס".
אם כן, היכן מקומו של הביטחון בה'? ראשית, עצם הפעילות בדרך הטבע 
לעבודתו  היוצא  היהודי  זו.  בפעילותו  לאדם  שיעזור  בה'  מביטחון  נובעת 
או פונה אל רופא, עושה זאת מפני שכך ציווהו ה' ומתוך ביטחון שיצליח 
הטבעית.  בפעילות  במידת ההשקעה  ביטוי  לידי  בא  הביטחון  שנית,  בכך. 
יהודי יודע שהקב"ה ציווהו לעבוד לפרנסתו, ולכן יוצא לעבודתו; אבל הוא 
כאן עלולה  ילדיו.  ויחנך את  יתפלל  תורה,  הוא שילמד  ה'  יודע שרצון  גם 
להיווצר התנגשות: על־פי צורכי הפרנסה שלו הוא צריך לעבוד שעות רבות, 
שימנעו ממנו ללמוד תורה כראוי ולהקדיש זמן לחינוך ילדיו. בנקודה זו נכנס 
הברכה.  לקבלת  בדרך הטבע  'כלי'  עושה  אני  אומר:  היהודי  בה'.  הביטחון 

עכשיו אני בוטח בה' שישלח את פרנסתי באמצעות ה'כלי' הזה.
כל  עושה  יהודי  אם  הטבעיים.  הסיכויים  כשאופסים  גם  נדרש  הביטחון 
שביכולתו ומגיע לנקודה שבה אין עוד מה לעשות — זו העת לשים את מלוא 
הביטחון בה' ולהאמין באמונה שלמה שהקב"ה יעזרהו למעלה מדרך הטבע.
מדריגה גבוהה עוד יותר בביטחון היא שגם כשהוא נוקט אמצעים טבעיים 
וארציים להשגת צרכיו, הוא בוטח לגמרי בקב"ה ותולה אך ורק בו את יהבו. 
האמצעים הטבעיים שקופים בעיניו לגמרי, וברור לו כי הברכה והשפע באים 

אך ורק מאת הקב"ה.

עבודת הביטחון
אך מה היסוד לביטחונו של האדם, והלוא באמת ייתכן "שמא יגרום החטא"? 
התשובה טמונה במעשה שהיה עם אדמו"ר ה'צמח צדק'. יהודי התחנן לפניו 
שיעורר רחמים על חולה מסוכן, ואמר לו ה'צמח צדק': "תחשוב טוב — יהיה 
טוב". עצם המחשבה בכיוון הטוב תביא את התוצאות הטובות, שאכן יהיה 

טוב.
נמצא שהביטחון בה' הוא עצמו עבודה שהאדם צריך להתייגע בה ולהביא 
את  ולהשליך  עליו  ולהישען  לסמוך   — בה'  גמור  ביטחון  לידי  עצמו  את 
ה', עד שאין הוא נשען על שום דבר בעולם מלבד הקב"ה.  ביד  גורלו  כל 
הביטחון נעשה להיות 'כלי' לברכת ה', שהקב"ה אכן ייטיב עם האדם בטוב 

הנראה והנגלה.
כאשר האדם סומך באמת ובעומק נשמתו רק על הקב"ה לבדו, עד שאינו 
למעלה,  פועל  האדם  מצד  זה  ביטחון   — והבעיות  הקשיים  מן  כלל  דואג 
שהקב"ה יתנהג עימו גם הוא במידה זו, אף־על־פי שלולא הביטחון לא היה 

ראוי לכך.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

עקב העומס הרב תגברנו את 
הצוות במוקד ההצטרפות 

ל'ביטוח הבריאות הקבוצתי' של 
אנ"ש )עלות נמוכה בכ-50%(

חשוב להקדים ולהצטרף בטרם 
 חלילה הידבקות מהנגיף,

ונשתדל לחזור בהקדם לכל 
הנרשמים במוקד ההצטרפות.

אנו 
בתגבור 

מלא!

077-444-7777
לשירותכם 24 שעות ביממה

עומס מחשש 
לקורונה?



מאת מנחם כהן 

בעירי,  תושב  כל  כמו  קיבלתי,  שבת  במוצאי 
ישראל  ר'  העיר  מראש  קולית  הודעה  אלעד, 
פרוש, שבה דיווח לתושבים על החלטת משרד 
במוסדות  הלימודים  את  שמבטלת  הבריאות 
על  התושבים  את  עדכן  גם  בהודעה  החינוך. 
שירותי העירייה וסיפר על השקת שירות חדש 

באתר העירייה בשל משבר הקורונה. 

"אנחנו קוראים לכם להקפיד על הנחיות משרד 
העיר,  ראש  ביקש  חיים",  המצילות  הבריאות, 
תהילים  פרק  כי  תמיד  "נזכור  במילים:  וסיים 
שלנו".  הכוח  מקורות  הם  מאמין,  אני  ואמירת 
משפט הסיום הזה ממחיש את תפקידו של ראש 
את  לעודד   — הגדול  המתח  בתוך  חרדי,  עיר 

התושבים להתחזק באמונה ובתפילה.

החיים עצמם
סגירת  בדבר  שבת,  במוצאי  שניתנה  ההחלטה 
התרבות  פעילויות  וכל  הלימוד  מוסדות  כל 
במציאות  חרדית  עיר  מעמידים  והפנאי, 
שיעורי  כנסת,  בתי  כוללים,  ישיבות,  מורכבת. 
'פנאי',  ואינם  'תרבות'  אינם   — מקוואות  תורה, 
אלא החיים עצמם. בשעה שבה נמסרה לציבור 
פרוש  ישב  החדשים,  הנהלים  על  ההודעה 
בעירייה,  האגפים  נציגי  עם  ממושכת  בישיבה 

והם דנו בשאלה איך מנהלים עיר במצב כזה.

"הקו המנחה אותנו הוא אמונה וביטחון", חוזר 

אנשים  וביטחון,  אמונה  "כשיש  ואומר.  פרוש 
יש  יותר.  טוב  מתארגנים  והם  לחוצים,  פחות 
תפילות ויש שיעורי תורה — במסגרת ההנחיות. 
כולם מבינים שאנחנו באירוע חריג, ומשתדלים 

להתנהל באחריות, מתוך ביטחון בקב"ה".

הנוער מתגייס
היפות  הפנים  את  חושפת  המתוחה  התקופה 
מיזם  על  לנו  מספר  פרוש  הרב  העם.  של 
נפלא: "הקמנו מוקד סיוע של בני נוער מאלעד 
לסיכון  החשופים  הזהב,  גיל  לבני  המסייעים 
את  בעבורם  עושים  הנערים  בנגיף.  בהידבקות 
ומשמשים  תרופות,  מביאים  במכולת,  הקניות 

להם אוזן קשבת בימים מאתגרים אלה".

שמושבתים  ילדים  המוני  עם  עושים  ומה 
מלימודים? "הגברנו את הפעילות של הספרייה 
למבקרים,  החי  פינת  הכנת  לצד  העירונית, 
כדי לתת  כל שנוכל  נעשה  במסגרת המגבלות. 
אחוזים  שישים  להורים.  הן  לילדים  הן  מענה 

מתושבי העיר הם ילדים!". 

בלי מחשב 
בארץ,  הצעירים  הערים  מראשי   ,)39( פרוש 
משמש כבר שש שנים ראש העיר. הוא בנו של 
של  ונכדו  פרוש,  מאיר  הרב  החינוך,  שר  סגן 
הרב מנחם פרוש ע"ה. אין לו טלפון חכם, ואף 

אני  "אבל  מודה,  הוא  קל",  לא  "זה  לא מחשב. 
מעדיף שלא להיות חשוף לכל מה שיש ברשת. 
ה',  בחסדי  להצלחה  זוכים  אנחנו  השם,  ברוך 
והדבר מתבטא בין השאר בקבלת תקן של עיר 

יציבה ממשרד הפנים".

בעת האחרונה חגג הישג גדול. "קיבלנו אישור 
להרחבה של יותר מחמשת־אלפים יחידות דיור, 
העיר  ומסחר.  תעסוקה  של  עצום  שטח  לצד 
לבניית  נערכת  גם  העיר  בע"ה.  לגדול  עומדת 
'מרכז הרבי', שחסידות חב"ד מובילה, וזה יהיה 
ודאי דבר מופלא. רבים החמיצו את העיר שלנו, 
את  להפנות  הזמן  וזה  הארץ,  במרכז  השוכנת 

תשומת ליבם".

לנהל עיר במשבר הקורונה

אמונה וביטחון. פרוש בישיבת היערכות למשבר

תפילה בבידוד
יכול  בבידוד  שנמצא  אדם  האם  שאלה: 
להתחבר בדרך כלשהי לתפילה בבית הכנסת?
תשובה: מי שאינו יכול לבוא לבית הכנסת מצווה 
מתפלל  שהציבור  בשעה  שיתפלל  המובחר  מן 
מנחה,  מוסף,  )שחרית,  מתפלל  שהוא  זו  תפילה 
שתתקבל  רצון  עת  היא  זו  שעה  כי  ערבית(, 

תפילתו, אף שאין היא תפילה בציבור.
ואולם דבר זה אינו אלא הידור ולא חיוב מן הדין, 
ולכן אם קשה לו להמתין עד סיום תפילת הציבור, 
מוקדם  לאכול  )כדי  תפילתו  את  להקדים  רשאי 

יותר וכדומה(.
לתפילה  להתחבר  אפשרות  לו  יש  החול  בימות 
הכנסת  בבית  המתפללים  שאחד  על־ידי  בציבור 
יתקשר אליו ויניח את המכשיר הפתוח ליד החזן, 
והאיש הנתון בבידוד ילחץ על רמקול וכך יתפלל 

באותו קצב של הציבור.

השומע בדרך זו אינו מצטרף למניין, ואינו יוצא 
ידי חובה בקריאת התורה וכדומה, אבל יש ערך 
לעניית 'אמן' באותו זמן שבו סיים שליח הציבור 

את הברכה. 
באלכסנדריה,  הכנסת  בית  על  מסופר  בגמרא 
שליח  את  שטחו  בכל  לשמוע  אפשר  היה  שלא 
 — ולכן כאשר הגיע הש"ץ לסיום ברכה  הציבור, 
היו מסמנים לציבור בהנפת סודר, והציבור ענה 
סיים  שהש"ץ  בידיעה  דיי  זה  שלעניין  הרי  אמן. 
לעניין  הזקן  אדמו"ר  לדעת  הדין  וכן  זה.  ברגע 

עניית קדושה וברכו.
יש שכתבו שהמתפלל בשבת וביום־טוב ביחידות 
יכול לקרוא את הקריאה בתורה ואת ההפטרה מן 

החומש.
מקורות: ברכות ז, סע"ב. טושו"ע או"ח סי' צ ס"ט ונו"כ, 
שו"ע אדה"ז ס"י־יא. סוכה נא,ב. טושו"ע סי' קכד סי"א 
אדה"ז  שו"ע  ס"כ,  נה  סי'  טושו"ע  סי"א.  אדה"ז  ושו"ע 
שלחן  עב.  סי'  ח"ב  אלעזר  מנחת  בשו"ת  וראה  סכ"ב 

מנחם או"ח ח"א סי' פא, וש"נ.
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"
פרשת 'החודש'

בשבת זו, שבה מברכים את חודש ניסן, 
מוציאים עוד ספר תורה, נוסף על הספר 
שבו קוראים את פרשת השבוע, וקוראים 

בו את פרשת 'החודש'.

ארבע  בסדרת  הרביעית  הפרשה  זו 
חודש  בתקופת  שמוסיפים  הפרשיות 
בציווי  עוסקת  'החודש'  פרשת  אדר. 
הראשון  לחודש  ניסן  חודש  את  לקבוע 
וכמו־כן  המקראית,  החודשים  בספירת 

בדיני קרבן הפסח.

חודש ניסן מסמל את ההנהגה הניסית 
של הקב"ה, דבר שבא לידי ביטוי בגאולה 
ממצרים.  ישראל  בני  של  העל־טבעית 
להתעלות  כוח  לנו  מעניק  זה  חודש 
דברים  ולהשיג  הטבעיות  מהמגבלות 

שלמעלה מסדר הדברים הרגיל.

מושג ברגע

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


