
 
כיסאות גלגלים חדשים

הטרור  נפגעי  למען  חב"ד  צעירי  מטה 
חדשים  גלגלים  כיסאות  באהבה  מעניק 
פצועי   — להם  שזקוקים  למי  ואיכותיים 
צה"ל, נפגעי טרור, הורים שכולים, אלמנות 
ויתומי המלחמות ופעולות האיבה. הזקוקים 
לכיסאות גלגלים חדשים מוזמנים לפנות אל 

הרב מנחם קוטנר, טל' 4500893־054.

ארכיאולוגיה יהודית
יתקיים  באב,  י"ב  הקרוב,  ראשון  ביום 
ארץ',  'מטמוני  אגודת  של  הקיץ  כינוס 
יהיה  הכינוס  התורה.  ברוח  לארכיאולוגיה 
מ־10:30 בבוקר ועד 7 בערב. בין הנושאים: 
מלחמת המתכות של דוד המלך, דרך עולי 
הרגל, זיהוי האזוב על־פי חז"ל, סדר כתיבת 
מאמין  אדם  להיות  אפשר  איך  המשנה, 
באמצעים  ישודר  הכינוס  ועוד.  וחוקר 
.kenesma5780 הדיגיטליים. פרטים באתר

מפעל התנ"ך
מפעל  של  החדש  למחזור  ההרשמה  החלה 
התנ"ך. במתכונת זו לומדים את כל התנ"ך 
שנים-עשר  ונבחנים  רש"י,  פירוש  עם  עם 

מבחנים. טל' 8630212־052.

יש חדש הערכים שמבססים בית יציב
דייג אוהב דגים? הוא אוהב להשחיל אותם על קרס החכה. הוא 

אוהב את עצמו ואת הנאותיו, ולא ממש מקדיש מחשבה לדג עצמו

היו כ אשר חז"ל קבעו ש"לא 
־ימים טובים לישראל כחמי

שה־עשר באב" הם ראו לנגד 
־עיניהם יום של בניית בתים ביש

ראל והקמת משפחות שממשיכות 
את שלשלת העם היהודי.

רבים  דברים  השתבשו  בימינו 
ובהם המושג 'אהבה'. יש המבינים 
אוהב  ש'דייג  מובן  באותו  אותו 
את  אוהב  הוא  שאין  ברור  דגים'. 
הדגים עצמם, אלא אוהב להשחיל 
אותם על קרס החכה. בעצם הוא 
אוהב את עצמו ואת הנאותיו, ולא 

ממש מקדיש מחשבה לדג עצמו.

בין  גם  יכולה להתקיים  זו  יחסים מעין  מערכת 
בני־אדם. האדם ממוקד בעצמו ובתועלת שהוא 
מפיק מהזולת. זו 'אהבה התלויה בדבר', שכאשר 

'בטל דבר — בטלה אהבה'.

נכונות להקרבה
החופה  תחת  והכלה  החתן  את  מברכים  כאשר 
ב"אהבה ואחווה שלום וֵרעות", מתכוונים לאהבה 
אמיתית, אהבה של אכפתיות, של מחויבות, של 
עימה  זו אהבה שיש  ובלתי־מותנה.  קשר עמוק 
נכונות להקרבה, הקשבה, הכלה, הענקת תמיכה, 

הימנעות מכל מה שעלול לצער או להכאיב.

אהבה כזאת בונה תא משפחתי יציב, שבו ילדים 
שביתם  לחשוש  בלי  בביטחון,  לגדול  יכולים 
יתפרק בגלל כל מיני פיתויים שקרצו למישהו. 
בריא  זוגי  קשר  עיניהם  לנגד  רואים  הילדים 
בעתיד,  ולאמץ  לחקות  ישאפו  ואותו  ועמוק, 
איתנים,  בתים  יבנו  הם  ואף  האישיים,  בחייהם 
היהודית  המשפחה  מסורת  זו  ואוהבים.  חמים 

שאנו מרימים על נס בט"ו באב.

זוג  בני  בין  ומגשרים  נישואין  יועצי  עם  דברו 
אכן,  משפחות.  כיום  מפרקים  מה  על  ותראו 
היא  אבל  בתורה,  קיימת  לגירושין  האפשרות 
אין  כאשר  באמת,  קיצוניים  למקרים  נועדה 
מנוס מפירוק החבילה. למרבה הצער אנו עדים 
לגירושין בשל סיבות שבוודאי אינן עומדות מול 

הצער והכאב שנגרם לילדים.

יהיו שישאלו כאן אם נכון לחיות חיים של סבל 
'למען הילדים'. ובכן, ברמה העקרונית — כן. כל 
מהותה של הורּות היא הקרבה. לקום בלילה כמה 
פעמים כדי להרגיע תינוק בוכה — זה לא סבל? 
לרוץ עם הילדים לרופאים, למטפלים ולחוגים — 
זה לא ויתור על החופש ועל התחביבים האישיים 
למענם? לגנוז את החלום על טיול של שלושה 
שמשלמים  מחיר  זה  גם   — בהימליה  חודשים 

למען הילדים.

כשיש אהבה אמיתית, האדם מוכן לוותר, לסבול, 
לדחות סיפוקים. גם אם קשה לו, הוא מתמודד 
עם הקשיים, בראותו לנגד עיניו את הערך הגדול 
של שמירת התא המשפחתי והמחויבות לילדים.

סדרי העדיפויות הנכונים
משפחות  פירוק  של  הבלתי־נסבלת  הקלות 
נובעת מהתפיסה המעמידה את 'מה שטוב לך' 
מעל הכול. אז אם 'לא כל־כך טוב לי' או אם אני 
מדמיין ש'מה שטוב לי' מחכה מעבר לפינה, זו 
סיבה להרוס את הבית ולפצוע לנצח את נפשות 
הכול  בסך  הם  שהרי  לעולם.  שהבאתי  הילדים 
שחקני משנה במשחק שבו הגיבור הראשי הוא 

אני ו'מה שטוב לי'.

ואת  רואה אחרת את סדרי העדיפויות  היהדות 
המושג אהבה. ערך המשפחה וטובת הילדים הם 
העיקר, ובעבורם אני נדרש להשקיע, להתאמץ, 
נחת  לרוֹות שפע של  ובסופו של דבר  להקריב, 

מהילדים, מהנכדים ומהנינים.
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מאת מנחם כהן 

לחגיגת  בהתרגשות  התכוננו  המשפחה  בני 
איך  לסגר.  נכנסה  ביתר  העיר  ואז  בר־המצווה, 
חוגגים עכשיו? אב המשפחה, ר' משה־דוד כהן, 
'קווים', החליט להפוך  נהג אוטובוס של חברת 

את הלימון ללימונדה. 

האב,  מספר  שניאור־זלמן",  לבני,  "אמרתי 
"שאקח אותו למסוף של התחנה בעיר, ונרים שם 
'לחיים', חגיגה זמנית קטנה". זו הייתה הטעיה. 
עלו  ובתחנות  לאוטובוס  עלה  בר־המצווה  חתן 
כניסה  הותרה  "באולם  משפחה.  ובני  חברים 
אז  שלושים;   — ובאוטובוס  אנשים,  עשרה  של 
גם  עלו  בתחנות  באוטובוס.  לו  לחגוג  החלטנו 
הייתה  זו  האירוע.  לרגל  דברים  ונשאו  מוריו, 
יותר  בעיר  התגלגלנו  בלתי־נשכחת.  שמחה 
משעתיים. אני בטוח שבני לא ישכח כל חייו את 

החגיגה הייחודית הזאת"...

נוסעים לבית המקדש
יופתעו  ממש  לא  החסידי  הנהג  של  נוסעיו 
הגה  את  תפס  מאז  הסיפור.  על  לשמוע 
האוטובוס, לפני כמה שנים, הפך אותו לניידת 
שכולו  אוטובוס  טובים.  ומעשים  מצוות  של 
בחיוך,  מתחיל  זה  הזולת.  ואהבת  פנים  מאור 
השבוע'  'שיחת  עלון  קרים,  מים  לכוס  הצעה 
או 'ממתק לשבת' לילדים ועוד. לאורך הנסיעה 
אווירה  ומשרה  חסידיים  ניגונים  משמיע  הוא 

של רוגע ושמחה. 

פותח  הוא  לירושלים  הבוקר  נסיעת  את 
בהכרזה: "בוקר טוב וברוכים הבאים לנוסעי קו 
298... אני מזכיר למי שנוהג לומר את תפילת 
יש  לשירותכם,  מביתר.  יצאנו  כעת  כי  הדרך, 
כאן בקבוקי מים בתוך המקרר... ִעזרו לי לכבד 
את הנוסעים וִשמרו על הניקיון. מאוד מקווים 
שנצטרך לשנות תוך כדי הנסיעה את המסלול, 
לבית  ישירות  וניסע  יבוא,  צדקנו  ומשיח 

המקדש. שיהיה לכם יום טוב ויום מוצלח".

אחרי ארבעים שנה
הנוסעים  "גורם שגם  כהן,  רגוע", מטעים  "נהג 
יהיו רגועים. אני מרגיש שבכל נסיעה אני מסייע 
שבאוטובוס  חלמתי  לא  מעולם  מצווה.  לדבר 

אפשר לעשות כל־כך הרבה חסדים".

מאור הפנים שלו משפיע גם על נהגים אחרים. 
ונתקל  תפילין,  להניח  להם  מציע  הוא  במסוף 
בסיפורים מרגשים. כך היה עם אנטולי, בן 53, 
איש צוות טכני ב'קווים'. "כשהצעתי לו להניח 
שהוא  הייתה  "תגובתו  כהן,  מספר  תפילין", 
'לא דתי ולא צריך'. התברר שמעולם לא הניח. 
עוגיות  בהמשך התרצה. מיהרתי לקנות מארזי 
באווירה  בר־מצווה  לו  וחגגנו  משקה,  ובקבוקי 

מרוממת ומרגשת".

נוסעים יקרים
בחורף השנה פגש כותב השורות את כהן נכנס 

עמוסת  שקית  ובידו  מליובאוויטש  הרבי  לציון 
נוסעים",  של  בקשות  מכתבי  "אלה  מכתבים. 
על  לנוסעים  סיפרתי  טיסתי  "לפני  שיתף. 
נסיעתי הצפויה, ובכל נסיעה נתנו לי עוד ועוד 
דואג  ואני  לי,  יקרים  שלי  הנוסעים  מכתבים. 

להם לא רק בגשמיות". 

קו האוטובוס שלו משנה את צביונו לפי מעגל 
בחנוכה  בשופר.  יתקע  אלול  בחודש  השנה. 
מאירים.  קישוטים  ויתלה  חנוכה  שירי  ישמיע 
לי  שכותבים  התודה  וממכתבי  "מהתגובות 
חשובים  האישי  והיחס  החום  כמה  רואה  אני 

לאנשים", הוא מסיים. 

חגיגת בר־מצווה ב...אוטובוס

הנהג שלנו. חגיגה באוטובוס ותקיעת שופר באלול

איחור נישואין
ואי־ ההגבלות  כל  עם  הזאת,  בעת  שאלה: 
הוודאות, האם ראוי לדחות חתונה לתקופה 

נוחה יותר?
תשובה: קודם כול יש לזכור שמהותה של חתונה 
שמחה  זו  אלא  מרשים',  'אירוע  הפקת  אינה 
הקשורה בהקמת בית )משפחה( בעם ישראל. אחד 
המרכיבים בשמחה זו הוא האמונה והביטחון בה', 
האישיים  בחייהם  שיצליחו  הזוג,  בני  את  שיברך 
לפרנסה  לילדים,  ויזכו  לבב,  וטוב  שמחה  מתוך 
טובה ולשפע ברכה, והוריהם יזכו לרוות מהם רוב 

נחת יהודי אמיתי.

כאשר זוג צעיר בא בברית הנישואין, הוא מצרף 
את הקב"ה כשותף בבית החדש, ומנסה לבנות את 
לפי ערכו  )כל אחד  והקדושה  ברוח התורה  חייו 
את  להקדים  יש  התורה  על־פי  הכרתו(.  ומידת 
ימינו,  במציאות  ובפרט  האפשר,  ככל  הנישואין 

ואין לדחות ולעכב זאת.

שמפני  דורות  היו  היהודית  ההיסטוריה  לאורך 
רדיפות או סיבות אחרות עשו חתונות מצומצמות, 
בברית־המועצות  )כמו  במחתרת  ואפילו 
הקומוניסטית(. לא חיכו לימים טובים יותר, אלא 

הקימו בתים בישראל בכל מצב.

החתונות הקטנות לא בהכרח היו פחות שמחות. 
אולי הגיעו פחות אורחים, קרובים וידידים, ואולי 
אבל  מרשימות,  פחות  היו  והמוזיקה  הסעודה 
השמחה של בני הזוג, ההורים והמשתתפים הייתה 

גדולה, וזכרו אותה שנים רבות.

גם אם חתונה נדחית מסיבות אובייקטיביות )כמו 
במקרה שהחתן או הכלה נדרשים להיות בבידוד(, 
לקיימה  להשתדל  יש  אלא  לדחותה,  להוסיף  אין 

בהקדם האפשרי.

הכ"ה.  פכ"א  ביאה  איסורי  הל'  רמב"ם  ראה  מקורות: 
שו"ע אה"ע סי' א ס"ג וסי' כה ס"א ונו"כ. שערי נישואין 
עמ' רכט־רמ. שלחן מנחם )כרך ו( אה"ע סי' כו, לו ור"ס 

לז, ועמ' קעא ואילך.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

הגות, חז"ל, מדרשים, 
משמעויות, לקחים, הלכה, 

העמקה, סיפור, מידע
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עוד בערכת התוכן
מגזין   | 32 עמודים 
הסיפורים מעוררי ההשראה שלכם, 
ההגות של תורת החסידות, החוויות 
המרגשות מבתי חב"ד והדמויות 
מה המרתקות שפותחות את הלב

שטוב
ללשכת סוכני הביטוח, 

לעובדי הבנקים, העיריות, 
צוות בתי החולים,

חברות הייטק,
חברת החשמל, בזק, 

טבע, הסתדרות המורים, 
ועוד ועוד...

הידעת?
רוב המבוטחים 

בארץ הם בביטוחים 
קולקטיביים.

הצטרף עכשיו לביטוחי 
הבריאות הקולקטיבים!

טוב
גם לך!

077-444-7777

פוליסה רחבה 
ואיכותית 

פרמיה נמוכה 
 משמעותית

)כ-50% פחות!(

הצטרפו 
עכשיו:

"
ונשמרתם לנפשותיכם

לשמור  רק  לא  אותנו  מצווה  התורה 
מפגיעה  ולהימנע  תפילין  להניח  שבת, 
שלא  האדם  את  מזהירה  גם  היא  בזולת. 

לסכן את חייו ובריאותו. 

ואתחנן  בפרשת  מופיעות  פעמיים 
ֶמר  ִהּׁשָ "ַרק  הנפש:  שמירת  על  האזהרות 
ְמֹאד  "ְוִנְׁשַמְרֶּתם  ְמֹאד",  ַנְפְׁשָך  ּוְׁשֹמר  ְלָך 
האלה  הציוויים  בעקבות  ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם". 
למנוע  שנועדו  הלכות,  של  שורה  נקבעה 

מהאדם סכנות.

כשאנחנו נזהרים בכביש, חוגרים חגורת 
בטיחות במכונית, מצייתים להוראות גורמי 
הבריאות ומתרחקים ממצבי סכנה — אנחנו 
לא רק מבטיחים את ביטחוננו האישי אלא 

גם מקיימים מצווה.

מושג ברגע

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



משה  של  בתפילתו  נפתחת  ואתחנן  פרשת 
רבנו לקב"ה שיתיר לו להיכנס לארץ ישראל. 
מעשרה  "אחד  הוא  ש'ואתחנן'  אומר  רש"י 
לשונות שנקראת תפילה". בתפילות יש כמה 
וכמה סוגים, והתפילה המוגדרת 'ואתחנן' היא 

מהסוג העליון ביותר. 

ביותר בתפילה  חז"ל אומרים שהסוג הנעלה 
רבה  )בראשית  מייד"  ונענה  ש"צועק  זה  הוא 
תפילת  של  המיוחדת  המעלה  זו  ט,ד(.  פרשה 

בעל תשובה, שהיא נענית מייד )רמב"ם הלכות 
עבודת  של  מהותה  כי  ז(.  הלכה  ז,  פרק  תשובה 

אחת,  בתפנית  אחד,  שברגע  היא  התשובה 
למצב  ביותר  הנחות  מהמצב  עובר  האדם 

הנעלה ביותר.

אין מציאות אישית
ִחנון  "אין  אומר:  רש"י  'ואתחנן'  המילה  על 
בכל מקום אלא לשון מתנת חינם". שכן "אף־

על־פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם 
הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת 
חינם". היינו שמשה ביקש זאת מהקב"ה לא 

כדבר המגיע לו, אלא כ'מתנת חינם'.

ואולם עיקר העניין של 'מתנת חינם' הוא אצל 
בעלי תשובה. כי עבודת הצדיקים, המבטאת 
בתוכה  נושאת  אליו,  וקרבה  לקב"ה  אהבה 
שמוסבר  וכפי  הצדיק,  של  כלשהי  מציאות 
בתניא )פרק לה( שהצדיק אינו בטל במציאות 
ה'  ירא  עצמו,  בפני  דבר  "הוא  אלא  לגמרי, 
ואוהבו... יש מי שאוהב". ואילו בעלי תשובה 
מתבטלים לגמרי, עד שאין להם מציאות משל 

עצמם כלל.

עזר משמיים
שבעלי  "מקום  תשובה:  בעלי  על  נאמר  לכן 
יכולין  גמורין  צדיקים  אין  עומדין,  תשובה 
פועלים  שהם  ועד  לד,ב(,  )ברכות  בו"  לעמוד 
ש"זדונות נעשו לו כזכויות" )יומא פו,ב(. מפני 
ונעשים  ממציאותם  לגמרי  מתבטלים  שהם 
מציאות חדשה, וכלשון הרמב"ם )הלכות תשובה 
ב,ד(: "אני אֵחר, ואיני אותו האיש שעשה אותם 

המעשים".

האישית  המציאות  את  לגמרי  לבטל  היכולת 
ולהפוך למציאות אחרת לגמרי היא בכוחו של 
הזה  והעזר  התשובה,  לבעלי  שעוזר  הקב"ה, 

לכן בעל תשובה  חינם'.  'מתנת  הוא בבחינת 
לו שום מציאות  אין  כי  ונענה מייד",  "צועק 
התפילה  לעליית  להפריע  שיכולה  אישית 

ולהתקבלותה במרום.

הנחמה כמענה
שלאחר  בשבת  קוראים  ואתחנן  פרשת  את 
עמי".  נחמו  "נחמו  ומפטירים  באב,  תשעה 
גדולה,  רוחנית  ירידה  מציין  באב  תשעה 
תפילת  כמו  כפולה,  נחמה  הוא  לה  והמענה 

'ואתחנן'.

וצריכים  בגלות  שרויים  אנו  שעדיין  מכיוון 
לפעול את הגאולה, מובן שיש צורך בתפילה 
שיהיה 'נחמו', שכן כל עוד הדבר עדיין לא בא 
לידי פועל צריך להתפלל עליו, ואילו אחר־כך 
שוב אין זה עניין התפילה, אלא ברכה והודיה. 
בזכות התפילות של כל ישראל נזכה ל'נחמה 
ערוך  לאין  נעלית  נחמה  שהיא  בכפליים', 
צדקנו  משיח  בביאת  הגלות,  של  מהירידה 

בקרוב ממש.

)תורת מנחם, כרך נז, עמ' 192(

תפילה של 'מתנת חינם'

המצווה הראשונה
״שמע ישראל ה׳ אלוקינו ה׳ אחד״ )דברים ו,ד(. 
קורין את שמע  מסדר המשנה פתח ב"מאימתי 
בערבית״, מפני שמצוות קריאת שמע של ערבית 
היא המצווה הראשונה שנער יהודי מתחייב בה 

עם כניסתו למצוות.
)חידושי הרי"ם(

אלוקים בכל דבר
יג(.  )ברכות  שומע"  לשון שאתה  בכל   — ״שמע 
את  בהן  תשמע  אוזניך  שיקלטו  השמועות  כל 
גדלותו  את  בכול  ראה  אחד״.  ה׳  אלוקינו  ״ה׳ 
זהו ״סוף דבר  ואחדותו, שכן הכול מעיד עליו. 
הכול נשמע את האלוקים ירא״ — הסוף והתכלית 

של כל דבר שנשמע הוא "את האלוקים ירא".
)שפת אמת(

אחדות כוללת כול
אחד'  'ה׳  נאמר  מדוע  ו,ד(.  )דברים  אחד״  ״ה׳ 
ייחודו  ואמיתת  שתכלית  אלא  יחיד'?  'ה׳  ולא 
של הקב״ה אינה מתבטאת בשלילת כל מציאות 
זולתו, אלא דווקא בכך שיש מציאות של עולם, 
ובכל־זאת נרגש בעולם שאין הוא מציאות לעצמו 
ושהוא מאוחד עם הבורא בתכלית. אחדות כזאת 

נרמזת במילה 'אחד'.
)הרבי מליובאוויטש(

תמיד ואהבת
נפשך  ובכל  לבבך  בכל  אלוקיך  ה׳  את  ״ואהבת 

ובכל מאודך״ )דברים ו,ה(. ה׳ זו מידת הרחמים; 
אלוקים זו מידת הדין. בין שהקב"ה מתנהג איתך 
הדין,  במידת  איתך  ובין שהוא מתנהג  ברחמים 

תמיד — ״ואהבת את ה׳ אלוקיך״.

)אלשיך(

הבטחה
״ואהבת״ — זו הבטחה שסופך לבוא לידי אהבה. 
וכיצד אפשר להגיע לאהבה זו? — על־ידי הקדמת 
ללמעלה  הרומז  אלוקינו״,  ה׳  ישראל  ״שמע 
דבר  וחיותנו.  כוחנו  "אלוקינו",  שהוא  מהטבע, 

זה מעורר ומביא לידי אהבת ה׳.

)המגיד ממזריטש(

צריך לרצות
זה  ולפי  רצון.  'אבה' שמשמעותו  מלשון  אהבה 
״ואהבת את ה׳ אלוקיך״ — אדם חייב לרצות שה׳ 
יהיה אלוקיך, היינו שעל האדם להיות בטל אליו 

יתברך בביטול מוחלט.

)אור התורה(

ללמוד מהיצר
״בכל לבבך — בשני יצריך". למד מדרכו של יצר 
הרע, שהוא הולך בהדרגה, היום אומר לו עשה 
כך ומחר עשה כך. אמץ מידה זו גם בעבודת ה' 

והתעלה צעד אחר צעד.

)ברכת יוסף(

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

קריאת שמע  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

תפילה באמירה
מאמשינוב:  יעקב־דוד  רבי  את  שאלו 
גדולה  בכוונה  מתפללים  היו  שעברו  בימים 
טרודים  בני־האדם  בימינו  ואילו  ובאריכות, 
ואינם  במהירות  מתפללים  שהם  עד  כל־כך 
מצליחים לכוון כראוי. מה ערכן של תפילות 

כאלה?

ישראל  לבני  אמר  רבנו  "משה  להם:  השיב 
יש  לאמור'.  ההיא  בעת  ה'  'אל  שהתחנן 
ה' שגם  אל  כך — משה התחנן  זאת  לפרש 
'בעת ההיא', בעקבתא דמשיחא, כאשר אין 
ובני־ יום שקללתו אינה מרובה משל חברו, 

יוכלו  ולא  בפרנסתם  טרודים  יהיו  האדם 
את  יחשיב  שהקב"ה   — כראוי  להתפלל 
ה'לאמור', את אמירת מילות התפילה בלבד, 
לתפילה גדולה, ויקבל את תפילותינו ברצון".

אמרת השבוע מן המעיין

 — ההיא'  בעת  ה'  'אל  התחנן  רבנו  "משה 
'בעת  העתידה,  הגאולה  על  הייתה  תפילתו 
ההיא', שעליה נאמר 'בעת ההיא אביא אתכם 
ובעת קבצי אתכם'"      )'אמרי שאול' ממודזיץ(

פתגם חסידי



 יושרו 
של רב

אריה־לייב  לרבי  ציפתה  רבה  עבודה 
שפירא, רבה החדש של קובנה, העיר 
השנייה בגודלה בליטא. בשנת תר"ט 
הדין  בית  ואב  לרב  התמנה   )1849(
נדרש  הוא  הגדולה.  הקהילה  של 
להורות הלכה, להרביץ תורה, להנהיג 
בדיני  לשבת  וגם  מרעיתו,  צאן  את 

תורה וליישב סכסוכים.

מעל  הכבד  הנטל  את  להפחית  כדי 
שכמו, פנה אל בנו, הרב שלמה, שהיה 
תלמיד־חכם ומוסמך לרבנות ודיינות, 
וביקשו להתמנות למורה צדק ולדיין 

בבית הדין.

בשמחה  המשרה  את  קיבל  הבן 
עינו  תחת  הקודש,  במלאכת  והחל 
הפקוחה של אביו. רבי אריה־לייב היה 
מעט  מעליו  הוקל  סוף־סוף  מרוצה. 
להתפנות  וביכולתו  הציבור,  טורח 

למשימותיו החשובות.

בן  שדכן  הדין  לבית  בא  אחד  יום 
שכבר  נמרץ,  אדם  היה  הוא  העיר. 
הצליח להביא לידי גמר שידוכים לא 
שידוך  על  רבות  עמל  עתה  מעטים. 
נאה.  סכום  לו  להכניס  היה  שעתיד 
של  לבתו  מקובנה  בחור  הציע  הוא 

עשיר גדול, מעיר רחוקה.

זמן רב התנהלו המגעים בין הצדדים. 
התיווך  מלאכת  את  עשה  השדכן 
לתאר  והשתדל  כישרונו,  כמיטב 
בצבעים מרהיבים את הבחור בן עירו. 
הוא הפעיל מכבש שכנועים כבד על 
העשיר, כדי שישתכנע במעלותיו של 

הבחור המוצע לבתו.

ממולח,  סוחר  שהיה  שהעשיר,  אלא 
של  תיאוריו  את  לקנות  מיהר  לא 
דעת  חוות  ביקש  הוא  השדכן. 
רבי  "אם  ואובייקטיבית.  מהימנה 
מעלותיו  על  יעיד  שפירא  לייבלי 
כתב  השידוך",  את  נסגור  החתן,  של 

במברק לשדכן.

את  הכיר  הוא  במבוכה.  בא  השדכן 
במידת  אריה־לייב  רבי  של  דבקותו 
האמת, והניח כי הרב לא יחרוג מעבר 
אמנם  בחור.  לאותו  הראוי  לתיאור 
ובעל  מוכשר  בחור  היה  המועמד 
מעלות, אך השדכן תיאר אותו באוזני 
מהאמת,  שחרגו  בשבחים  העשיר 

כדרכם של שדכנים...

הרב  הבן,  אל  לפנות  השדכן  החליט 
נאה  הצעה  הצעיר.  הדיין  שלמה, 
הציע לו: "אנא יכתוב כבודו המלצה 
עמל  שאני  הזה,  לבחור  מכובדת 
לטוות את שידוכו", והוסיף: "בעזרת 
ה', אם יתקיים השידוך, אשלם כמובן 

שכר טרחה נאה בעד ההמלצה".

הרב שלמה נעתר. הוא כתב תיאורים 
ומשפחתו  המועמד  על  מופלגים 
והפליא במעלותיו של הבחור. השדכן 
בשביעות  ההמלצה  כתב  את  סקר 
את  לקח  שלמה,  לרב  הודה  רצון, 

ההמלצה ומיהר לדרכו.

בחלוף ימים לא רבים הדהדה קריאת 
מזל־טוב בעיר. השידוך הוכרז בשעה 
אמירת  ובמעמד  ומוצלחת,  טובה 

ה'לחיים' קרנו פניהם של החתן ושל 
השדכן. האחרון לא שכח את הבטחתו 
הדין  בית  אל  סר  ומייד  שלמה,  לרב 

ומנה לידיו עשרים וחמישה רובלים.

את  להעריך  ידע  שלמה  הרב  אך 
השדכן  שגזר  השדכנות  דמי  שיעור 
על השידוך שהביא לידי גמר, וסבר כי 
גם הוא צריך להיות מתוגמל בהתאם. 
רובלים",  חמישים  לי  לשלם  "עליך 

התפתח  השניים  בין  מהשדכן.  תבע 
דין ודברים. השדכן לא ניאות בקלות 
להכפיל את סכום הכסף שייעד לרב 

שלמה.

החדר  אל  נכנס  מתדיינים  בעודם 
החריף  מוחו  האב.  לייבלה,  רבי 
המשפטים  משברי  הנעשה  את  קלט 
שהופרחו באוויר. הוא ביקש מהשדכן 
המעשה.  פרטי  כל  את  לפניו  להציג 
קבע  התמונה  לפניו  כשהתבהרה 
מייד כי עשרים וחמישה רובלים הם 
תשלום הוגן ופטר את השדכן לשלום. 

לאחר שיצא השדכן פנה רבי לייבלה 
"מה  פניו.  על  כאב  והבעת  בנו  אל 

עשית?", שאל בזעזוע.

חיברתי  הכול  "בסך  הצטדק:  הבן 
דברי  בקשתו,  לפי  המלצה  מכתב 
אמת כתבתי. האם לא מגיע לי חלק 
נכבד יותר בשידוך שבא בזכותי לידי 

גמר?!".

נתן בו האב מבט נוקב. "ממה נפשך", 
קרא, "אם המלצתך ישרה כסרגל, ולא 
חרגת בדברי השבח מן האמת, מדוע 
חמישים  של  סכום  מהשדכן  דרשת 
וחמישה  עשרים  הלוא  רובלים? 
שעה,  לרבע  נאה  שכר  הם  רובלים 
ואף שעה שלמה, של מלאכת כתיבה 

וניסוח.

"אלא מה?", הוסיף רבי לייבלה בדברי 
השדכן  שהבטחת  "חוששני  תוכחתו, 
לשלם לך שכר נאה תמורת המלצתך 
סימאה את עיניך, וגרמה לך להכביר 
יתר על המידה במליצות ובמחמאות 
לחתן. נכשלת אפוא בכתיבת גוזמאות 
את  ופיארת  באמת,  דבקות  שאינן 

החתן הרבה למעלה מן הראוי לו".

את  והשפיל  שלמה  רבי  השתתק 
ייתכן  עצמו,  את  ייסר  אכן,  מבטו. 
שלא זיהה בשעת מעשה את דקויות 
את  לעשות  אותו  שהניעו  המניעים 
שנתבקש. הוא קיבל את תוכחת אביו 

בהכנעה גמורה. 

רבי לייבלה נאנח אנחה עמוקה. "אינך 
מכחיש את דבריי", אמר בשקט, "ועל 
כן אין לי מנוס מלקבוע שאינך יכול 
שלי.  הדין  בבית  דיין  לשמש  עוד 
מתפקיד  אותך  לפטר  עליי  למעשה, 

זה, הדורש יושר מוחלט, עוד היום.

"ובכל־זאת אינני חפץ לביישך בציבור. 
לכן אדחה את מועד הפיטורים לעוד 
שלושים יום, שבהם תקבל את שכרך 
איסור  של  בשאלות  ותפסוק  כרגיל 
ממונות.  בדיני  ולא  בלבד,  והיתר 
בתקופה זו תשתדל למצוא משרת רב 
בקהילה כלשהי, אולם מוטב שתקבל 
פרנסה  לך  חפש   — המלצתי  את 
שה'  מברכך  ואני  כלשהו,  במסחר 

יצליח את דרכך בכל מעשי ידיך".

)על־פי קובץ 'אוצר הידיעות החדש'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

נחמה בלתי־נתפסת
בשורת הנחמה על הגלות והחורבן מופיעה בכפל לשון: "נחמו נחמו עמי" 
)ישעיה מ,א(. אומר על כך המדרש )ילקוט שמעוני ישעיה שם; איכה רבה 
סוף פרשה א(: "לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים". מה משמעות הכפל של 

הנחמה — באיזה מובן היא תהיה כפולה?

יש נחמה כפולה במובן הכמותי. למשל, אדם שביתו עלה באש יתנחם בבית 
אחר שייבנה במקומו. אם הבית יהיה גדול ומפואר פי שניים מביתו הראשון 
נחמה  האיכותי.  במובן  כפולה  נחמה  יש  אך  בכמות.  כפולה,  נחמה  זוהי   —
רגילה משאירה את הצער ואת עוגמת הנפש, ונותנת פיצוי תמורתם; ואולם 
נחמה כפולה מוחקת ומסלקת לגמרי את הצער, ולא עוד אלא שהיא מגלה 
לאדם שמה שהיה נראה לו דבר מצער וכואב, היה בעצם טוב )לקוטי שיחות 

כרך כט, עמ' 377(.

למה צחק רבי עקיבא
דוגמה לכך מצויה בסיפור הגמרא )תענית כא,א; סנהדרין קח,ב( על נחום 
איש גם־זו. הוא הוליך דורון לקיסר, ובדרך החליפו בעלי האכסניה את תכולת 
התיבה בעפר. הקיסר כעס, כמובן, ורצה להורגו, ואילו רבי נחום האמין ש"גם 
זו לטובה". לבסוף קרה הנס ואותו עפר נהפך לכלי נשק, שבהם ניצח הקיסר 
את אויביו, והוא גמל על כך לרבי נחום ברוחב לב. או־אז התברר שהחלפת 
תכולת התיבה בעפר לא הייתה מלכתחילה דבר רע, אלא טוב נפלא. זוהי 

נחמה כפולה — נחמה שמגלה כי מעולם לא היה כאן רע אלא טוב צרוף.

המחשה לגישה זו מוצגת בסיפור הגמרא )סוף מכות( על רבי עקיבא וחבריו 
שעלו לירושלים, וראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם לבכות 
ואילו רבי עקיבא צחק. "אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה 
אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו 'והזר הקרב יומת', ועכשיו שועלים 
הילכו בו — ולא נבכה! אמר להן, לכך אני משחק". רבי עקיבא הסביר שהוא 
ולכן  ֵתָחֵרׁש"(,  ָׂשֶדה  )"ִצּיֹון  אוריה  נבואת  מילוי  את  השועל  במראה  רואה 
עכשיו הוא בטוח במילוי נבואתו של זכריה )"ֹעד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרֹחבֹות 

ם"(. על כך אמרו לו: "עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו". ְירּוָׁשלִָ

כאן באה לידי ביטוי הנחמה הכפולה, הקשורה במכה הכפולה דווקא. נוסף על 
עצם החורבן יש כאן גם חילול השם נורא: שועל מתהלך בקודש הקודשים! 
אבל רבי עקיבא 'משחק'. הוא מסוגל לראות בעיני רוחו את הנחמה הכפולה 
הכאב  כליל  יימחקו  שעל־ידה  נחמה  דווקא;  החורבן  שיא  מתוך  הצומחת 

והצער, ולא עוד אלא שהם עצמם ייהפכו למקור של שמחה וששון.

רק בעתיד נבין
סוג זה של נחמה אין בכוחנו להבינו בימי הגלות. לּו היינו מסוגלים לראות 
את הטוב שבגלות, לא היינו מצטערים עליה ולא היינו מבקשים מהקב"ה 
לגואלנו. לכן עשה הקב"ה שהגלות על צרותיה נראית רע גמור, כדי שנזעק 
על הגאולה. ואולם כשתבוא הגאולה תבוא גם הנחמה הכפולה. או־אז, בדרך 

נעלמה מבינתנו, נראה ונחוש את הטוב שהיה טמון בגלות עצמה.

ביותר של  כי אפילו המאורעות האפלים  ונבין  עינינו  ייפקחו  לבוא  לעתיד 
היו  לא  ישראל,  וכבוד  שמיים  כבוד  של  היתרה  ההשפלה  אפילו  הגלות, 
נבין שאף אימי הגלות נבעו  אלא כלי נעלם לטוב שיתגלה בזמן הגאולה. 
ִּבי"  ָאַנְפָּת  ִּכי  ה'  "אֹוְדָך  לו על כך:  ונודה  מ'החסדים המכוסים' של הקב"ה, 
)ישעיה יב,א(. זוהי הנחמה הכפולה, נחמה שהופכת את הצער לטוב )לקוטי 

שיחות כרך יט, עמ' 67(.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

הסיפורים מעוררי ההשראה 
שלכם, ההגות של תורת 

החסידות, החוויות המרגשות 
מבתי חב"ד והדמויות 

המרתקות שפותחות את הלב

ב"ה

ערכת התוכן
החודשית של חב"ד

עוד בערכת התוכן

 מאירים
 את 

ה

גליון   | 4 גליונות 
)סה"כ 32 עמודים( גדושים 
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מאת מנחם כהן 

לחגיגת  בהתרגשות  התכוננו  המשפחה  בני 
איך  לסגר.  נכנסה  ביתר  העיר  ואז  בר־המצווה, 
חוגגים עכשיו? אב המשפחה, ר' משה־דוד כהן, 
'קווים', החליט להפוך  נהג אוטובוס של חברת 

את הלימון ללימונדה. 

האב,  מספר  שניאור־זלמן",  לבני,  "אמרתי 
"שאקח אותו למסוף של התחנה בעיר, ונרים שם 
'לחיים', חגיגה זמנית קטנה". זו הייתה הטעיה. 
עלו  ובתחנות  לאוטובוס  עלה  בר־המצווה  חתן 
כניסה  הותרה  "באולם  משפחה.  ובני  חברים 
אז  שלושים;   — ובאוטובוס  אנשים,  עשרה  של 
גם  עלו  בתחנות  באוטובוס.  לו  לחגוג  החלטנו 
הייתה  זו  האירוע.  לרגל  דברים  ונשאו  מוריו, 
יותר  בעיר  התגלגלנו  בלתי־נשכחת.  שמחה 
משעתיים. אני בטוח שבני לא ישכח כל חייו את 

החגיגה הייחודית הזאת"...

נוסעים לבית המקדש
יופתעו  ממש  לא  החסידי  הנהג  של  נוסעיו 
הגה  את  תפס  מאז  הסיפור.  על  לשמוע 
האוטובוס, לפני כמה שנים, הפך אותו לניידת 
שכולו  אוטובוס  טובים.  ומעשים  מצוות  של 
בחיוך,  מתחיל  זה  הזולת.  ואהבת  פנים  מאור 
השבוע'  'שיחת  עלון  קרים,  מים  לכוס  הצעה 
או 'ממתק לשבת' לילדים ועוד. לאורך הנסיעה 
אווירה  ומשרה  חסידיים  ניגונים  משמיע  הוא 

של רוגע ושמחה. 

פותח  הוא  לירושלים  הבוקר  נסיעת  את 
בהכרזה: "בוקר טוב וברוכים הבאים לנוסעי קו 
298... אני מזכיר למי שנוהג לומר את תפילת 
יש  לשירותכם,  מביתר.  יצאנו  כעת  כי  הדרך, 
כאן בקבוקי מים בתוך המקרר... ִעזרו לי לכבד 
את הנוסעים וִשמרו על הניקיון. מאוד מקווים 
שנצטרך לשנות תוך כדי הנסיעה את המסלול, 
לבית  ישירות  וניסע  יבוא,  צדקנו  ומשיח 

המקדש. שיהיה לכם יום טוב ויום מוצלח".

אחרי ארבעים שנה
הנוסעים  "גורם שגם  כהן,  רגוע", מטעים  "נהג 
יהיו רגועים. אני מרגיש שבכל נסיעה אני מסייע 
שבאוטובוס  חלמתי  לא  מעולם  מצווה.  לדבר 

אפשר לעשות כל־כך הרבה חסדים".

מאור הפנים שלו משפיע גם על נהגים אחרים. 
ונתקל  תפילין,  להניח  להם  מציע  הוא  במסוף 
בסיפורים מרגשים. כך היה עם אנטולי, בן 53, 
איש צוות טכני ב'קווים'. "כשהצעתי לו להניח 
שהוא  הייתה  "תגובתו  כהן,  מספר  תפילין", 
'לא דתי ולא צריך'. התברר שמעולם לא הניח. 
עוגיות  בהמשך התרצה. מיהרתי לקנות מארזי 
באווירה  בר־מצווה  לו  וחגגנו  משקה,  ובקבוקי 

מרוממת ומרגשת".

נוסעים יקרים
בחורף השנה פגש כותב השורות את כהן נכנס 

עמוסת  שקית  ובידו  מליובאוויטש  הרבי  לציון 
נוסעים",  של  בקשות  מכתבי  "אלה  מכתבים. 
על  לנוסעים  סיפרתי  טיסתי  "לפני  שיתף. 
נסיעתי הצפויה, ובכל נסיעה נתנו לי עוד ועוד 
דואג  ואני  לי,  יקרים  שלי  הנוסעים  מכתבים. 

להם לא רק בגשמיות". 

קו האוטובוס שלו משנה את צביונו לפי מעגל 
בחנוכה  בשופר.  יתקע  אלול  בחודש  השנה. 
מאירים.  קישוטים  ויתלה  חנוכה  שירי  ישמיע 
לי  שכותבים  התודה  וממכתבי  "מהתגובות 
חשובים  האישי  והיחס  החום  כמה  רואה  אני 

לאנשים", הוא מסיים. 

חגיגת בר־מצווה ב...אוטובוס

הנהג שלנו. חגיגה באוטובוס ותקיעת שופר באלול

איחור נישואין
ואי־ ההגבלות  כל  עם  הזאת,  בעת  שאלה: 
הוודאות, האם ראוי לדחות חתונה לתקופה 

נוחה יותר?
תשובה: קודם כול יש לזכור שמהותה של חתונה 
שמחה  זו  אלא  מרשים',  'אירוע  הפקת  אינה 
הקשורה בהקמת בית )משפחה( בעם ישראל. אחד 
המרכיבים בשמחה זו הוא האמונה והביטחון בה', 
האישיים  בחייהם  שיצליחו  הזוג,  בני  את  שיברך 
לפרנסה  לילדים,  ויזכו  לבב,  וטוב  שמחה  מתוך 
טובה ולשפע ברכה, והוריהם יזכו לרוות מהם רוב 

נחת יהודי אמיתי.

כאשר זוג צעיר בא בברית הנישואין, הוא מצרף 
את הקב"ה כשותף בבית החדש, ומנסה לבנות את 
לפי ערכו  )כל אחד  והקדושה  ברוח התורה  חייו 
את  להקדים  יש  התורה  על־פי  הכרתו(.  ומידת 
ימינו,  במציאות  ובפרט  האפשר,  ככל  הנישואין 

ואין לדחות ולעכב זאת.

שמפני  דורות  היו  היהודית  ההיסטוריה  לאורך 
רדיפות או סיבות אחרות עשו חתונות מצומצמות, 
בברית־המועצות  )כמו  במחתרת  ואפילו 
הקומוניסטית(. לא חיכו לימים טובים יותר, אלא 

הקימו בתים בישראל בכל מצב.

החתונות הקטנות לא בהכרח היו פחות שמחות. 
אולי הגיעו פחות אורחים, קרובים וידידים, ואולי 
אבל  מרשימות,  פחות  היו  והמוזיקה  הסעודה 
השמחה של בני הזוג, ההורים והמשתתפים הייתה 

גדולה, וזכרו אותה שנים רבות.

גם אם חתונה נדחית מסיבות אובייקטיביות )כמו 
במקרה שהחתן או הכלה נדרשים להיות בבידוד(, 
לקיימה  להשתדל  יש  אלא  לדחותה,  להוסיף  אין 

בהקדם האפשרי.

הכ"ה.  פכ"א  ביאה  איסורי  הל'  רמב"ם  ראה  מקורות: 
שו"ע אה"ע סי' א ס"ג וסי' כה ס"א ונו"כ. שערי נישואין 
עמ' רכט־רמ. שלחן מנחם )כרך ו( אה"ע סי' כו, לו ור"ס 

לז, ועמ' קעא ואילך.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

הגות, חז"ל, מדרשים, 
משמעויות, לקחים, הלכה, 

העמקה, סיפור, מידע

אור חדש

ל
 מגזין מרתק ומעשיר 
כל שבוע - רק על פרשת השבוע

4 גליונות )סה"כ 32 עמודים( 
גדושים על פרשות השבוע 
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עוד בערכת התוכן
מגזין   | 32 עמודים 
הסיפורים מעוררי ההשראה שלכם, 
ההגות של תורת החסידות, החוויות 
המרגשות מבתי חב"ד והדמויות 
מה המרתקות שפותחות את הלב

שטוב
ללשכת סוכני הביטוח, 

לעובדי הבנקים, העיריות, 
צוות בתי החולים,

חברות הייטק,
חברת החשמל, בזק, 

טבע, הסתדרות המורים, 
ועוד ועוד...

הידעת?
רוב המבוטחים 

בארץ הם בביטוחים 
קולקטיביים.

הצטרף עכשיו לביטוחי 
הבריאות הקולקטיבים!

טוב
גם לך!

077-444-7777

פוליסה רחבה 
ואיכותית 

פרמיה נמוכה 
 משמעותית

)כ-50% פחות!(

הצטרפו 
עכשיו:

"
ונשמרתם לנפשותיכם

לשמור  רק  לא  אותנו  מצווה  התורה 
מפגיעה  ולהימנע  תפילין  להניח  שבת, 
שלא  האדם  את  מזהירה  גם  היא  בזולת. 

לסכן את חייו ובריאותו. 

ואתחנן  בפרשת  מופיעות  פעמיים 
ֶמר  ִהּׁשָ "ַרק  הנפש:  שמירת  על  האזהרות 
ְמֹאד  "ְוִנְׁשַמְרֶּתם  ְמֹאד",  ַנְפְׁשָך  ּוְׁשֹמר  ְלָך 
האלה  הציוויים  בעקבות  ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם". 
למנוע  שנועדו  הלכות,  של  שורה  נקבעה 

מהאדם סכנות.

כשאנחנו נזהרים בכביש, חוגרים חגורת 
בטיחות במכונית, מצייתים להוראות גורמי 
הבריאות ומתרחקים ממצבי סכנה — אנחנו 
לא רק מבטיחים את ביטחוננו האישי אלא 

גם מקיימים מצווה.

מושג ברגע

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

 ברכות וישועות 
 רבים נושעו מברכותיו הקדושות של

 הרבי מליובאוויטש

גם כיום ניתן לעלות ולהשתטח 
על ה'ציּון' הקדוש של הרבי ולשלוח 

מכתבים ל'ציון' לבקשת ברכה.
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