
 
כינוס השלוחים

העולמי  בכינוס  ישתתפו  חב"ד  שלוחי  אלפי 
הכלים  באמצעות  השנה  שיתקיים  השנתי, 
החגיגי,  המסורתי  ה'באנקט'  הדיגיטליים. 
יוקדם  ביום ראשון בערב,  שנערך בכל שנה 
ניו־ שעון   ,13:00 בשעה  ראשון  ליום  השנה 
יורק, כדי לאפשר לשלוחים ברוב אזורי הזמן 

לצפות בו בשעות סבירות.

התוועדות חובקת עולם
במוצאי שבת תתקיים ההתוועדות הגלובלית 
בהיסטוריה.  ביותר  והממושכת  הגדולה 
להתוועדות  יצטרפו  השבת  צאת  עם 
)ממזרח  זמן  אזורי  מ־37  השלוחים  אלפי 
אוסטרליה ועד הונולולו שבהוואי(, לפי סדר 
את  יפתחו  שליחותם.  במקום  השבת  צאת 
ההתוועדות השלוחים מאוסטרליה, ובהמשך 
הערב יצטרפו אליהם השלוחים מאזור הזמן 

הבא.

'שרים תניא' חדש
המוזיקאי החסידי ר' אלאור ולנר מגיש שתי 
הפרקים  ובו   ,4 שרים תניא  חדשות:  הפקות 
א־ג.  הפרקים  ובו  אבות,  פרקי  ושרים  יג־יז, 
בצורה  הקודש  מילות  מושרות  בתקליטורים 
אותן  לשנן  לילדים  המסייעת  ויפה,  מושכת 

בעל־פה. טל' 9606120־03.

יש חדש השנה הדרמטית של השלוחים
על כולנו עוברת שנה קשה, אבל אין ספק שהאתגרים שהקורונה 

מציבה לפני שלוחי חב"ד ברחבי העולם גדולים שבעתיים

תבל א ברחבי  הרבי  שליחי  לפי 
מברכים  לשבת  שנה  כל  מצפים 
שבסמוך  השבת  זו  כסלו.  חודש 
השלוחים  בכינוס  יחד,  נפגשים  הם  לה 
באורח  נקבעה  הזאת  השבת  העולמי. 
שהשאיפה  מפני  הכינוס,  לקיום  מסורתי 
הראשו בהזדמנות  להתכנס  ־הייתה 

הרבי מקיים  חודש תשרי שבה  נה אחרי 
־בוודאות התוועדות בשבת, ושבתות מבר

כים היו זמן קבוע להתוועדות.

קשה להפריז בחשיבותו של המפגש הזה 
השנה  ימות  כל  החיים  השלוחים  בעבור 

לפגוש  בעבורם  ההזדמנות  זו  עולם.  בקצות 
חברים, לדון יחד בבעיות ובאתגרים משותפים, 
למלא  ובעיקר  והתעוררות,  חיזוק  דברי  לשמוע 
של  שנה  לעוד  נפש  בכוחות  המצברים  את 

שליחות ופעילות למען עם ישראל.

אתגר הבדידות
יותר לכינוס הזה.  השנה השלוחים זקוקים עוד 
אמנם על כולנו עוברת שנה קשה, שבה החיים 
אבל  ניכר,  שינוי  השתנו  והגשמיים  הרוחניים 
לפני  מציבה  שהקורונה  שהאתגרים  ספק  אין 

השלוחים גדולים שבעתיים.

אנחנו, אם איננו יכולים להתפלל בבית הכנסת, 
מה  ומרפסות.  חצרות  מנייני  לעשות  ביכולתנו 
בלגונה־ ובהמבורג,  בסטוקהולם  שליח  יעשה 
ביץ' ובביגהמטון, בברילוצ'ה ובהאנוי? במקומות 
מניין.  לארגן  קל  לא  רגילים,  בזמנים  גם  רבים, 
עכשיו בתי הכנסת סגורים כבר חודשים רבים. 
אין תפילות, אין שיעורי תורה )במתכונת רגילה(, 

אין אירועים.

עם  מתמודדים  השלוחים  כתיקונן  בשנים  גם 
המשפחה  הם  רבים  במקומות  הבדידות.  אתגר 
וחומר  קל  ומצוות,  תורה  השומרת  היחידה 
כי  העמיקה,  הבדידות  השנה  חסידית.  משפחה 
גם המפגש עם עוד יהודים שבאים להתפלל או 

ללמוד נעשה נדיר או בלתי־אפשרי.

גם  קשה  פגיעה  פגעו  הבריאות  מגבלות 
סדרי  היו  לא  השנה  השלוחים.  של  בפעילותם 
פסח המוניים ותהלוכות ל"ג בעומר, לא קייטנות 
ולא הקפות שניות ברוב עם. כאן בארץ נמצאו 

שסבבו  שמחה  משאיות  בדמות  פתרונות 
האלה  החלופות  העולם  ברחבי  אבל  ברחובות, 

אינן מעשיות בדרך כלל.

במקומות  הכלכלית.  הפגיעה  מתלווה  זה  ולכל 
רבים השלוחים שוכרים מבנים לצורך פעילותם, 
בעזרת  הוצאות השכירות  ומצליחים לשלם את 
כשאין  מהפעילות.  ההכנסות  או  התרומות 
וכשגם  וסועדים,  מטיילים  ומתפללים,  מבקרים 
רבים מהתורמים ספגו מכה קשה — אפשר לשער 

את המשמעות הכלכלית בעבור השלוחים.

ניתנו הכוחות
במציאות הזאת הכינוס העולמי חיוני עוד יותר 
כאוויר לנשימה, אבל גם אותו אי־אפשר לקיים 
במתכונת הרגילה, אלא באמצעים הטכנולוגיים. 
אלה האתגרים שיידונו השנה במהלך ימי הכינוס, 
ובמאות הסדנאות הווירטואליות שיהיו במהלכו.

השלוחים  עיני  לנגד  שעומד  המפתח  משפט 
תכופות  להזכירו  נהג  שהרבי  חז"ל,  מאמר  הוא 
— "אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו". לאמור, 
הקב"ה אינו מטיל על האדם משימה שאין הוא 
יכול לעמוד בה. אם הוצג לפנינו אתגר כלשהו — 
ניתנו לנו הכוחות והאפשרויות להתמודד עימו 

ולצלוח אותו.

ואולי דווקא מהמכה העולמית נוכל ללמוד איך 
אפשר שכל העולם יתאחד יחד, אבל הפעם לא 
משיח  פני  לקבלת  אלא  נגיף,  מפני  להתגוננות 
כחזון  ה',  כולו במלכות  ולתיקון העולם  צדקנו, 
ְברּוָרה,  ָׂשָפה  ַעִּמים  ֶאל  ֶאְהֹּפְך  "ָאז   — הנביאים 

ִלְקֹרא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה', ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד".
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חשוב  דרך  ציון  נרשם  במרחשוון  כ"ז  ביום 
בתולדות העולם: התורה מספרת שביום הזה 
שלמה  שנה  אחרי  המבול  תם  הארץ.  יבשה 
נח:  נצטווה  היום  באותו  העולם.  נחרב  שבה 

"צא מן התיבה".

התורה היא נצחית, וגם הסיפורים שבה אינם 
ונועדו לתת  נחלת העבר בלבד אלא נצחיים, 
לנו הוראות ולימודי דרך בעבודת הבורא. גם 
המבול אינו אירוע היסטורי עתיק בלבד, אלא 

מצב שיכול להתקיים בחיי כל אדם.

מחשבות מיותרות
ששוטפות  הטרדות  את  מייצגים  המבול  מי 
את דעתו של האדם, ובעיקר טרדות הפרנסה 
דומות  הן  הזה.  העולם  בענייני  והמחשבות 
למי המבול בשטף הבלתי־פוסק שלהן. כמעט 
כאשר  עליהן.  לחשוב  להפסיק  בלתי־אפשרי 
תשומת הלב ממוקדת בבעיות פרנסה — האדם 
שהוא  עד  בהן,  ולהרהר  מלחשוב  חדל  אינו 

נעשה טרוד לגמרי.

בדרכי  לפרנסתו  לעשות  צריך  אדם  אכן, 

הטבע, אך לא להיות שקוע כל־כולו במאמצי 
הפרנסה. עליו לדעת שברכת ה' היא תעשיר, 
ותפקיד האדם רק ליצור כלי גשמי שיכיל את 
ברכת ה'. למרבה הצער, רבים מתאמצים יתר 
ומקורות הכנסה,  על המידה בחיפוש עסקים 
אלו  מחשבות  לגמרי.  מזה  טרודים  שהם  עד 
טורדות אותם אפילו בשעת התפילה, וגם אז 
האדם אינו מצליח להסיח דעתו מהן ולהתרכז 

בכוונת המילים היוצאות מפיו.

בסוף המבול פסק 
היום  במרחשוון,  מכ"ז  הוראה  ניתנת  זה  על 
למצב  נקלע  יהודי  אם  הארץ":  "יבשה  שבו 
'מבול' חלילה וחס, שבו טרדות הפרנסה  של 
בייאוש  שישקע  סכנה  יש  עליו,  משתלטות 
מתוך הנחה שאין סיכוי לתקן את המצב הזה. 

הוא עלול לפתח השלמה עם המצב.

מבול  התרחש  כבר  נח  בימי   — לו  לומר  יש 
ואף־ שלמה,  שנה  במשך  העולם  את  ששטף 
לבסוף  הגיע  זה  אימתני  מבול  גם  על־פי־כן, 
לסיומו. ומכאן שגם מי ששבוי ב'מבול' רוחני, 

ואף אם הוא נמשך זמן רב, בכוחו לצאת ממנו.

לצאת מה'חממה'
היציאה מן התיבה נושאת עימה מסר גם למי 
שעומדים ברמה רוחנית גבוהה. הללו שואפים 
נח' — בתוך חממה  ימיהם ב'תיבת  לחיות כל 
הם  ואין  העולם,  מטרדות  המוגנת   — רוחנית 
משיבים:  כך  על  בעולם.  בנעֶשה  מעורבים 
בכ"ז  שכן  רצוי,  אינו  'מבול'  של  כזה  סוג  גם 
התיבה!".  מן  "צא  לנח:  ה'  הורה  במרחשוון 
העולם  ביישוב  החל  ומייד  יצא  נח  ואכן, 
נדרש  ב'תיבה'  ששרוי  מי  שגם  מכאן  מחדש. 
לצאת ממנה ולפעול בעולם — לעסוק בהפצת 

התורה ובקירוב יהודים אל ה' ותורתו. 

שתי הגישות האלה, אף שהן מייצגות מצבים 
מנוגדים, יכולות לשכון אצל אדם אחד בזמנים 
שונים, והמסר העולה מכ"ז במרחשוון כפול: 
יש להתנתק מן המבול ולהשתחרר מהטרדות 
מן  לצאת  נדרש  האדם  ובמקביל  המפריעות, 

ה'תיבה' ולפעול בעולם.

)תורת מנחם תשמ"ג, כרך א, עמ' 495(

להשתחרר מהטרדות ולפעול בעולם

מים של גבורות
המים״  באר  אל  לעיר  מחוץ  הגמלים  ״ויברך 
ליד  לאליעזר  נזדמנה  רבקה  כד,יא(.  )בראשית 
את  פגשו  ואליעזר  רבקה  כאשר  וכן  מים,  באר 
באר  מבוא  בא  ״ויצחק  )כד,סב(  נאמר  יצחק 
הגבורה,  מידת  שמידתו  יצחק,  כי  ראי״.  לחי 
שייך לבחינת מים. אך לא מים היורדים ממקום 
גבוה למקום נמוך )חסד(, אלא מי באר העולים 

ונובעים מלמטה למעלה )גבורה(.

)לקוטי לוי יצחק(

מבחן הנתינה
כדך  נא  הטי  אליה  אומר  אשר  הנערה  ״והיה 
אותה  אשקה,  גמליך  וגם  שתה  ואמרה  ואשתה 
הוכחת לעבדך ליצחק״ )בראשית כד,יד(. מדוע 
כי  דווקא?  הזה  בדבר  רבקה  את  אליעזר  בחן 
ההבדל העיקרי בין קדושה לקליפה הוא בעניין 
להחיות  לזולת,  מעניקה  הקדושה  ההשפעה. 
לקבל  רק  שואפת  הקליפה  שפלים, ואילו  רוח 
השפעה לעצמה. הקליפה צועקת תמיד 'הב הב'. 
לכן כשרבקה אמרה מעצמה ״וגם גמליך אשקה״, 
ראה בזה אות וסימן שהיא שייכת לצד הקדושה, 

וראויה לדבוק בזרעו של אברהם.

)אדמו״ר הזקן(

שלושה שנענו
יוצאת״  והנה רבקה  ״ויהי הוא טרם כלה לדבר 
במענה  שנענו  הם  שלושה  כד,טו(.  )בראשית 

פיהם: אליעזר עבדו של אברהם ומשה ושלמה. 
אליעזר — ״ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה 
יוצאת״. משה — דכתיב ״ויהי ככלותו לדבר את 
 — שלמה  האדמה״.  ותיבקע  באלה  הדברים  כל 
והאש  ה׳  אל  להתפלל  שלמה  ״וככלות  דכתיב 

ירדה מן השמיים״.
)מדרש רבה(

מקור טוב הלב
״היש בית אביך מקום לנו ללין״ )בראשית כד,כג(. 
אליעזר שאל שאלה זו משום שתהה והרהר, שמא 
טוב ליבה בא מהיותה בת עניים, ו״עניים בעלי 
לב טוב״. אבל ברגע שתבוא בהיכליו של אברהם 
לגדולה,  העולים  אביונים  של  כדרכם  תתהפך, 
לבעלת בית גאוותנית ורגזנית. לכן ביקש לברר 

את מצב בית הוריה.

)הדרש והעיון(

יסוד הבית
״וייקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים״ 
ישראל,  לשקלי  רמז   — בקע  כד,כב(.  )בראשית 
בקע לגולגולת. ושני צמידים — רמז לשני לוחות 
מצומדות )רש״י(. מחצית השקל רומזת למצוות 
בתרא  )בבא  המצוות  כל  כנגד  השקולה  צדקה, 
ט(, ונקראת 'כללות המצוות'. הלוחות הם כללות 
וצמידים,  נזם  לרבקה  נתן  אליעזר  התורה.  כל 
לרמז שיסוד הבית הוא לימוד התורה — צמידים, 

וקיום המצוות — נזם.

)הרבי מליובאוויטש(

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

שליחות אליעזר  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

שיחתם של עבדי אבות
שהה  שרה,  חיי  פרשת  בשבת  אחת,  פעם 
מבובוב  ציון'  'קדושת  בעל  של  בחצרו 
החסיד ר' רפאל צימטבוים, שהיה משמש 
בעת  מצאנז.  חיים'  ה'דברי  אצל  בקודש 
דברים  החסיד  סיפר  השולחן  עריכת 
וסיפורים שראה ושמע אצל הרבי מצאנז, 

והאדמו"ר מבובוב היטה אוזנו לדבריו.

ישב שם רב אחד והדבר לא מצא חן בעיניו. 
הוא לחש למי שישב לידו כי מוטב היה אילו 
הרבי היה משמיע דברי תורה. הרבי הרגיש 
בכך ושאל את הרב מה אמר. בתחילה לא 

רצה לומר, אך לבסוף חזר על דבריו.

אמר לו הרבי: "רש"י בפרשתנו אינו סבור 
הוא מביא מהמדרש שיפה שיחתם  כמוך. 

של עבדי אבות מתורתם של בנים".

אמרת השבוע מן המעיין

המים  עלו  לעצמה,  מים  שאבה  רבקה  "כאשר 
לקראתה, אך כאשר שאבה בעבור גמליו של אליעזר, 
'ותשאב', שהייתה צריכה להתאמץ. כי מצוות  נאמר 
באות ביגיעה ולא בניסים"       )רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב(

פתגם חסידי



גירוש 
מטלטל

זה היה לפני כעשרים שנה. הרב ארי 
בסטארתבון  חב"ד  שליח  שישלר, 
חופשה  עשה  שבדרום־אפריקה, 
משפחתית קצרה במפרץ פלטנבורג, 

בכף המערבי של המדינה.

אחד  יום  כשהלך  החופשה,  במהלך 
ברחוב, ניגש אליו אדם מבוגר, הושיט 
את ידו לשלום, ואמר: "אני סם גלמן, 

נעים מאוד!".

הרב שישלר זיהה מייד שהאיש יהודי, 
הציג את עצמו, והזמין את איש שיחו 
ולשוחח.  ציבורי  ספסל  על  לשבת 
לך  לספר  "רצוני  ואמר:  פתח  האיש 
סיפור קצר". עיניו הצטעפו. הוא נשא 
את מבטו אל הנוף הפסטורלי שנפרש 

לפניהם, והחל לספר:

זה היה בסוף קיץ 1992 )תשנ"ב(. יום 
נשמעו  אחר־הצהריים,  בשעת  אחד, 
אל  ניגשתי  ביתי.  דלת  על  נקישות 
שני  מולי  לגלות  והופתעתי  הפתח 
את  הפניתי  אורתודוקסים.  צעירים 
על  חונה  גדול  רכב  וראיתי  מבטי 
עליו  נכתב  מצוות'  'טנק  הכביש. 

באותיות ענק.

ואמרו:  בחביבות  אליי  פנו  השניים 
מר  בביתך,  אותך  לבקר  "נשמח 

גלמן". הזמנתי אותם להיכנס.

וסיפרו  בסלון  התיישבו  השניים 
הרבי  מטעם  סיור  עושים  שהם  לי 
בניסיון  חב"ד,  ותנועת  מליובאוויטש 
מידע  להם  ולהעניק  יהודים  לאתר 
יהודים",  הרבה  כאן  "אין  וסיוע. 
"אבל אני שמח לפגוש  אמרתי להם, 

אתכם ולשוחח עימכם".

מי  על  התנהלו  הבאות  הדקות 
על  קלה  שיחה  הייתה  זו  מנוחות. 
הא ודא. כמעט התיידדתי איתם, ואז 

פתאום הכול השתבש.

להניח תפילין.  אליי בהצעה  פנו  הם 
בקשתם  אבל  למה,  יודע  אינני 
חוצפה  שזו  חשתי  אותי.  הכעיסה 
לי  ולהציע  לביתי  להיכנס  מצידם 
לעשות מעשה דתי. הנדתי את ראשי 
מצד לצד בנוקשות ואמרתי: "מצטער, 
אני מבקש לסיים את ביקורכם. תודה 

לכם ושלום".

השניים הביטו זה בזה בתדהמה. הם 
לא הבינו מה קרה. בסך הכול הציעו 
את  כשראו  אבל  תפילין.  להניח  לי 
מילות  כמה  מלמלו  ונחישותי,  כעסי 

התנצלות, קמו ויצאו.

השנה.  ראש  חל  אחר־כך  שבועיים 
בביתנו,  הזה  היום  את  לחגוג  נהגנו 
החל  התקרב,  הזה  שהתאריך  וככל 

מצפוני להציק לי. מה עשיתי! ייסרתי 
הנחת  את  דחיתי  מדוע  עצמי.  את 
הלוא  שכזאת?!  בתוקפנות  התפילין 
והנחתי  בנעוריי  בר־מצווה  חגגתי 
היו  האלה  הבחורים  ושני  תפילין. 

נחמדים כל־כך!

אותי  עזבו  לא  החרטה  מחשבות 
פעם  קראתי  כולו.  החג  במהלך 
צריך  השנה  שבראש  כלשהו  במקום 

לקבל החלטה טובה. אט־אט נבטה בי 
התנהגותי  על  לכפר  שעליי  מחשבה 
על־ידי  הצעירים,  שני  כלפי  הבוטה 

ש...אתחיל להניח תפילין. 

הישנות  התפילין  את  לחפש  פניתי 
ופתחתי  הארונות  את  הפכתי  שלי. 
אותן.  שמצאתי  עד  מגירות, 
האבק  את  ניערתי  בהתרגשות 
שלא  שנים  אחרי  עליהן,  שהצטבר 

נגעתי בהן. להפתעתי ידעתי להניחן. 
מתברר שהלימוד לקראת בר־המצווה 

נחקק בליבי.

כשהנחתי את התפילין עבר בי רטט 
של התרגשות. עמדתי כך זמן ממושך, 
התעוררתי  למחרת  אותן.  וחלצתי 
ובליבי געגועים לתפילין. ההתלהבות 
לא פגה גם ביום השלישי. כך הנחתי 
אחר  חודש  יום,  אחר  יום  תפילין 
הקפה  עשה  השנה  שלוח  עד  חודש, 

שלמה, ושוב הגיע ראש השנה.

את  לשדרג  החלטתי  החג  במהלך 
הנחת  שבעת  עליי  קיבלתי  המצווה. 
'שמע'.  פרשת  את  אקרא  התפילין 
בשנה הזאת הנחתי תפילין בכל בוקר 

וקראתי את 'שמע ישראל'.

החלטתי  השלישי  השנה  בראש 
לעשות עוד צעד, וקיבלתי עליי לקיים 
נהפכה  הזאת  המתכונת  מצווה.  עוד 
לנוהל קבוע — בכל ראש שנה עשיתי 

עוד צעד לעבר שורשיי היהודיים. 

תורה.  ללמוד  החלטתי  אחת  שנה 
והתחלתי  ישן  חומש  היה  בביתי 
לקרוא בכל שבוע את פרשת השבוע. 
חב"ד  אתר  את  גיליתי  מכן  לאחר 
באנגלית. הרגשתי כאדם צמא שמצא 
קראתי  חיים.  מים  מעיין  סוף־סוף 
ונשאבתי  מרתקים  תכנים  בשקיקה 

לעולם היהדות. 

למה  סם,  לעצמי:  אמרתי  אחד  יום 
הזה  השפע  כל  את  שומר  אתה 
יהודים,  עוד  כאן  יש  הלוא  לעצמך? 
לכמה  הצעתי  בזה!  אותם  שתף 
אחת  בביתי  להיפגש  ומכריי  מידידיי 

לשבוע, וייסדנו שיעור תורה.

סם התרווח על הספסל, הניח את ידו 
על לוח ליבו ואמר לרב שישלר: "אני 
הרגישו  בחורים  שני  שאותם  בטוח 
גם  ודאי  תגובתי.  למראה  מאוד  רע 
הצטערו על התנהגותי הבוטה. כמה 
הייתי רוצה שיידעו כי ביקורם אצלי 
לא היה לשווא! אבל נראה כי אין שום 
סיכוי לאתר אותם, כשאין לי מושג מי 

היו ומה שמם...".

קלות.  וחייך  סיפורו  את  סיים  האיש 
הוא לא הבחין בדמעה שזלגה מעינו 

של הרב שישלר.

של  ליבו  את  מילאה  עזה  התרגשות 
ואז  לדבר,  התקשה  בתחילה  הרב. 
מכיר  שאני  חושב  "אני  בשקט:  אמר 

את שני הבחורים".

מבט  האיש  בו  תלה  "האּומנם?!", 
תמה.

הבחורים  שני  את  מכיר  אני  "כן, 
שישלר  הרב  אמר  מביתך",  שגירשת 
מולך  יושב  מהם  "אחד  רחב,  בחיוך 

עכשיו"...

)על־פי חב"ד אורג. תודה לרב שישלר 
על השלמת פרטים(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

החידוש שמביא צחוק
בזמן הגאולה תשלוט מידתו של יצחק אבינו, ועל כך אומרת הגמרא )שבת 
 — סג,טז(  )ישעיה  ָאִבינּו"  ַאָּתה  "ִּכי  ליצחק  ייאמר  לבוא  שלעתיד  פט,ב(, 
אבינו  יצחק  והשלטת. שמו של  העיקרית  המידה  אז  תהיה  מידתו  כלומר, 
)בראשית  יצחק  של  לידתו  בעניין  בתורה  שמפורש  כפי  לשמחה,  קשור 
כא,ו(: "ַוֹּתאֶמר ָׂשָרה, ְצֹחק ָעָׂשה ִלי ֱאֹלִקים". בשמו של יצחק טמון גם רמז, 
שהשמחה הקשורה בו תפרוץ רק לעתיד לבוא, בזמן הגאולה, שכן 'יצחק' 

הוא בלשון עתיד — אז, בבוא הגאולה, הוא יצחק וישמח.
זמן הגאולה הוא אכן זמן של שמחה גדולה. על כך נאמר )תהילים קכו,ב(: 
"ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו" — אז, בבוא הגאולה )כפי שנאמר קודם לכן: "ְּבׁשּוב ה' 

ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון"(, יפרוץ ה'שחוק' החוצה, מרוב השמחה.

התוכי המשעשע את המלך
ה'שחוק' והשמחה של הגאולה יתגלו מכוח עבודתו של עם ישראל בתקופת 
הגלות. צחוק ושמחה פורצים על־ידי חידוש כלשהו. הטוב עצמו, אפילו טוב 
משהו  כשיש  פורץ?  הצחוק  מתי  ושמחה.  צחוק  כל־כך  מביא  אינו  עילאי, 

מפתיע, דבר שיש בו משום חידוש.
בתורת החסידות מובא על כך משל מ"ציפור המדברת" )תוכי(, שמשעשעת 
את המלך. יש להניח שלמלך אין מחסור בבני־אדם שמדברים, ויש לו דיי 
והותר אנשים חכמים שמשמיעים דברי חוכמה. ואולם הצחוק והתענוג שלו 
באים מציפור דווקא, שמשמיעה כמה מילים. מדוע? משום שכאשר אדם 
מדבר אין בכך חידוש, אבל כשציפור מדברת — זה מפתיע, בלתי־צפוי, ולכן 

הדבר גורם צחוק ותענוג.
כך יש להבין את שמחת הגאולה. דווקא מפני שהגאולה באה אחרי הגלות, 
קיימת  הייתה  אילו  מאשר  ערוך  לאין  גדולה  שמחה  עימה  מביאה  היא 
בו  שיש  בעולם  שרוי  היה  ישראל  שעם  אחרי  באה  הגאולה  מלכתחילה. 
הסתר פנים והעלם האמת, ואף־על־פי־כן נלחם בחשיכה הרוחנית והביא את 
אור ה' לעולם. לכן זה גורם שמחה לאין־קץ, שכן זה דבר חידוש, שמביא 

'צחוק' ושמחה למלך עצמו.
זו הייתה גם מידתו של יצחק אבינו, שעסק בחפירת בארות. גם בחפירת באר 
במדבר יש שמחה הנובעת מהחידוש שבדבר — באים למקום יבש וצחיח, 
רווה,  לגן  עצמו  המדבר  את  הופכים  אלא  אחר,  ממקום  מים  מביאים  ואין 
כך  בו.  החבויים  המים  את  ומוצאים  המדבר,  בתוך  באר  שחופרים  על־ידי 
הגאולה — היא באה לאחר שעם ישראל 'חפר' ומצא בתוך הגלות את האמת 

האלוקית, ולכן הדבר מביא שמחה רבה ביותר.

הריקוד העתידי
איך מבטאים שמחה? כמובן, על־ידי ריקוד שמח. וגם זה יבוא בזמן הגאולה, 
כפי שהגמרא מתארת )סוף תענית(: "עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים 
והוא יושב ביניהם". זו תהיה שמחה כפולה, של הקב"ה ושל עם ישראל — 
על־ידי  זו  יבטאו שמחה  והם  בה',  ישמח  ישראל  ועם  בעמו  ישמח  הקב"ה 

'מחול' משותף.
ה'שחוק' והשמחה הללו יתבטאו בצורת 'מחול'. על 'מחול' אומר רבנו בחיי 
)תרומה כה,לא(, שזה עיגול הרומז לבלי־גבול "שאין לו סוף". משמעות הדבר, 
ובלתי־ אין־סופית  תהיה שמחה  הזה  ב'מחול'  לצדיקים  שהשמחה שתהיה 
מוגבלת )וזו גם הגימטרייה של 'שחוק' — שעולה 414, בדיוק כגימטרייה של 

'אור אין־סוף'(. אלה יהיו שמחה ועונג אין־סופיים ובלתי־מוגבלים.
ערב  עכשיו,  שכבר  על־ידי  היא  הגאולה  של  זו  עצומה  לשמחה  וההכנה 

הגאולה, אנו מתחילים לשמוח בשמחה הגדולה הצפויה לנו בקרוב ממש.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

בשבת זו, שבה קוראים בתורה על קניית מערת 
שרה,  קבורת  בעבור  אברהם  בידי  המכפלה 
חברון.  את  לגדוש  שנה  מדי  רבבות  נוהגים 
קפאה  היהודי  היישוב  של  האירוח  מסורת 
השנה, בשל מגבלות הקורונה. יהיה מוזר למדיי 
המוני  בלי  בחברון  שרה  חיי  שבת  את  לעבור 

האורחים.

בחברון,  היהודי  היישוב  מנכ"ל  קרזן,  אורי 
מתנחם בתנופת הבנייה "הגדולה ביותר בחברון 
לצאת  הצפויה  כלשונו,  אבינו",  אברהם  מאז 

לדרך בימים הקרובים.

חששות מלחצים
כארבעים שנה מתגורר קרזן )59( בעיר האבות. 
עלה  ובצעירותו  שבארה"ב,  באיווה  נולד  הוא 
נהפך  הימים  וברבות  בחברון,  השתקע  לארץ, 
חברון  להט  ביישוב.  הבולטות  הדמויות  לאחת 
במערת  כיום  עובד  בנו  השני:  לדור  גם  עבר 
המכפלה ודואג לתחזוקתה. נוסף על האירועים 
במיוחד  עסוק  קרזן  השנה,  במעגל  השגרתיים 

בקידום הבנייה ביישוב. 

איומים  קיצוניים,  שמאל  ארגוני  של  עתירות 
עולמיים,  מגינויים  חששות  הערבי,  העולם  של 
ובעיקר אי־הרצון לגעת בתפוח האדמה הלוהט 
בנייה  של  ממשי  קידום  היום  עד  מנעו   — הזה 
על־פי  השייכים  בשטחים  מדובר  האבות.  בעיר 
כל דין ליהודים, אבל המכשולים שהוערמו לא 

אפשרו בנייה. עכשיו זה הולך להשתנות.

שרי הביטחון אישרו
שטח  זירות:  בשתי  להתקיים  אמורה  הבנייה 
השוק הסיטונאי )הרובע היהודי( ו'רובע חזקיה 
הבנייה  מהלך  שיושלם  לאחר  חב"ד'.  נחלת   —
היהודי  היישוב  היקף  את  יכפיל  הוא  הכפול, 
בחברון. "עשורים של מאמצים רשמו התקדמות 
הקודמים,  הביטחון  שרי  לאחר ששני  דרמטית, 
שטח  בנפרד,  אחד  כל  אישרו,  ובנט,  ליברמן 
את  מסתיר  ואינו  קרזן,  מסביר  לבנייה",  אחר 
טובה  אווירה  "יצר  טראמפ  שעידן  העובדה 

שסייעה מאוד להתיישבות".

 — חזקיה  'רובע  של  השטח  כי  מסביר  הוא 
לפני  חב"ד  אדמו"רי  בידי  נקנה  חב"ד'  נחלת 
הסכים  מליובאוויטש  הרבי  שנים.  ממאה  יותר 
לוינגר.  משה  הרב  היישוב,  לראש  למוסרו 
"הדברים התקדמו אט־אט, אבל ברוך השם אנו 
אי־ שהיה  ביותר  הקרוב  במצב  כעת  עומדים 

פעם לבנייה", אומר קרזן.

לחבר בנים להורים
על  חיוך  עולה  הבראשית  לימי  חוזר  כשקרזן 
מוזרים.  בני־אדם  כעל  עלינו  "הסתכלו  שפתיו: 
'נחשון'.  של  סוג  היה  והתיישב  שבא  מי  כל 
באים  השנה  לאורך  הפירות.  את  רואים  וכיום 

לכאן מאות אלפי יהודים מרחבי הארץ והעולם. 
המטרה שלנו לחבר יהודים רבים ככל האפשר 

לאבות ואימהות האומה".

קרזן,  מדגיש  בחברון,  היהודי  ביישוב  המגורים 
חיפש  לא  כאן  שגר  מי  "כל  אישי:  עניין  אינם 
בית מגורים, אלא שליחות — לבנות את חברון 
בשל  כרגע,  היהודי.  העם  לחיק  ולהחזירה 
אנחנו  אבל  עצובה,  קצת  התחושה  הקורונה, 
זּום  במפגשי  התחלנו  חלופות.  על  חושבים 
מפתחים  אנחנו  העולם.  ברחבי  לקהילות 
וכשהקורונה  נוספות,  תיירותיות  יוזמות 
בזרועות  לכם  מחכים  אנחנו  מאחורינו,  תהיה 

פתוחות". 

לקראת תנופת בנייה בחברון

לחבר את העם לחברון. קרזן על רקע מערת המכפלה

חלקה בחיים
יקנה לעצמו  שאלה: האם יש עניין שאדם 
העדפה  יש  והאם  בחיים,  קבר  חלקת 

למקומות מסוימים?

תשובה: כיום כל אדם זכאי לקבורה בחינם באזור 
מגוריו. ובכל־זאת יש הקונים להם חלקה בקרבת 
או  וקדושים,  או סמוך לצדיקים  בני משפחתם, 
במקומות שיש בהם קדושה מיוחדת, כגון סמוך 
אמורה  שבו  הזיתים,  בהר  )בפרט  לירושלים 

להתחיל תחיית המתים(, לצפת או לטבריה.
הציבור בימינו אינו מודע לעניין הקבורה ליד בני 
מקפידים  היו  התלמוד  שבתקופת  אף  משפחה, 
על כך ביותר. יש יותר מּודעּות לקבורה ב'חלקת 
חלקה  בהם  שיש  עלמין  )בבתי  שבת'  שומרי 

כזאת(. 
יש דעות שונות על מה שהונהג בשנים האחרונות 

לגמרי,  זאת  שפסלו  יש  בקומות.  קבורה   —
והרבנים שהכשירו התנו זאת בכמה תנאים, ויש 
לברר אם מתקיים פיקוח רבני על קיום התנאים 
האלה. אם לא בטוח, עדיף לקבור בשדה )קבורה 
רגילה(. מקצת הבעיות האלה אפשר לפתור על־

ידי קניית מקום בחיים.
סגולה  היא  בחיים  חלקה  שקניית  אומרים  יש 
לאריכות ימים, ולעת עתה לא נמצא מקור לכך.

שבאמצעותה  צוואה,  לערוך  פחות  לא  חשוב 
מבטיחים שהירושה תיעשה על־פי תורה )כמתנה 
צריך  האזרחי.  החוק  על־פי  ולא  המיתה(  קודם 
לעשות אותה אצל מי שבקי בהלכה ובדרישות 
שלא  מתחלקת  הירושה  צוואה,  בהעדר  החוק. 
שאינם  מה  את  שמקבלים  ומי  התורה,  על־פי 

זכאים לקבל )על־פי דין( — מחזיקים גזל בידם.
מקורות: ב"ב קא,א. ירושלמי מו"ק ספ"ג. שו"ע יו"ד ר"ס 
רסג. שלחן מנחם יו"ד ח"ב עמ' רנו־ז. ילקוט יוסף, הל' 

ביקור חולים ואבלות, עמ' תשה ואילך, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

בתוקף 30.11.20 או עד גמר המלאי 
המופיע  המבצע  לתקנון  בכפוף   |
המוצרים  **מגוון  ט.ל.ח.   | בחנויות 
היום  ומקבלים  היום  שמזמינים 
מסומנים על גבי הפריטים באתר | בכפוף 
מהירה  הובלה  של  ההובלות  לתקנון 

אספקהאספקה    מהירהמהירה
קנה היום 
קבל היום!קבל היום!קבל היום!קבל היום!קבל היום!

המכירההחלה 

SALE

מכל טלפון
חדש! אתר כללית מושלם הכשר. חפשו בגוגל: כללית מושלם הכשר

בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום.

במיוחד בימים אלו, כללית מושלם עושה הכל כדי להעניק את מיטב השירותים המשלימים עד הבית

אנחנו פה צעד לפני, בשביל הבריאות שלך עם מגוון שירותים נוספים און-ליין:
הגשת בקשות מהרופא/מרפאה 

באמצעות שיחה למרפאה, 
באתר או ביישומון

לשירותכם, עוד מגוון
 שירותים נוספים 

באתר כללית

ייעוץ עם רופא ילדים, 
משפחה ועור  

בשעות הערב ובסופ״ש

זימון תור לשיחה טלפונית 
עם הרופא האישי 

באמצעות חיוג למרפאה

ייעוץ תזונתי 
עד הבית 

ליווי תזונתי אצלכם בבית 
יועץ/ת לבחירתכם  עם 
50 ₪ בלבד  בעלות של 

למפגש
ללקוחות מושלם פלטינום

אימון כושר 
עד הבית

אימון כושר אצלכם בבית 
עם מאמן/ת לבחירתכם 
בלבד   ₪ 50 של  בעלות 

למפגש
ללקוחות מושלם פלטינום

מעבדה עד 
הבית

בדיקות דם אצלכם בבית 
ע"י אח/ות בהשתתפות 
עצמית של 20 ₪ בלבד 

ללקוחות כללית מושלם

ייעוץ וידאו עם 
רופא מומחה

ייעוץ עם רופא מומחה 
בשיחת וידאו בעלות של 

100 ₪ בלבד

ללקוחות כללית מושלם

"
מה' יצא הדבר

התורה מספרת שכאשר אליעזר עבד 
רבקה  של  למשפחתה  סיפר  אברהם 
את הקורות אותו, ואת אירועי ההשגחה 
קרובי  בית  אל  אותו  שכיוונו  העליונה 
לבן  הגיבו   — אברהם  של  משפחתו 

ובתואל ואמרו: "ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר". 

אותנו  המשמש  הביטוי  מקור  זה 
לבטא שדבר מה מכּוון מלמעלה.

מושג ברגע

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

עופר קציר 050-399-66-12

חדש!
פתוח גם ביום חמישי

מבחר ענק של אוכל ביתי גורמה מוכן לשבת

עופר קציר 050-399-66-12

פתוח גם ביום חמישי
מבחר ענק של אוכל ביתי גורמה מוכן לשבת

יום חמישי: 16:30-21:00

יום שישי: 8:00-13:00
רחוב ביאליק 2 נס ציונה

חדש!
תרומה 

לנזקקים
100%
מהרווחים  

בקניית אוכל מוכן לשבת אתם שותפים לתרומות
100%
מהרווחים  

בקניית אוכל מוכן לשבת אתם שותפים לתרומות
100%100%

חדש!
פתוח גם ביום חמישי

קייטרינג גורמה 
שחיטה לפי חומרת 

מרן הבית יוסף והרמ״א

כשר למהדרין 
בהשגחת רבנות נ״צ

מרן הבית יוסף והרמ״א

ב״ה


