
 
שבת הגמ"ח

זו, שבה קוראים בתורה את הציווי  בשבת 
מוסדות  את  לחזק  נהוג  כסף,  להלוות 
קהילה  שכל  הראוי  מן  בקהילה.  הגמ"ח 
בני  בעבור  גמ"ח  קרן  יפעילו  כנסת  ובית 
יינתנו הלוואות בלי ריבית.  הקהילה, שבה 
או  הגמ"ח,  לקרן  לתרום  גדולה  מצווה 
להפקיד בה פיקדונות שישמשו להלוואות.

מעות פורים
ברוחב־לב  לתרום  קוראים  חב"ד  בתי 
שליחי  הפורים.  ביום  לאביונים'  ל'מתנות 
נזקקות  משפחות  לרבבות  יעניקו  חב"ד 
משלוחי מזון מיוחדים לפורים, כדי שגם הן 
יוכלו לחגוג את החג בשמחה. כל זה נוסף 
המגילה  קריאת  של  הרחבה  הפעילות  על 
וחלוקת משלוחי מנות. פרטים בבית חב"ד 

המקומי.

נשמה של אדר
אדר,  לחודש  החדש  'נשמה'  מגזין  הופיע 
המהפך  פורים;  על  החסידי  המבט  ובו 
בחייו של מני אסייג; מסע מצולם בעקבות 
מגיש  המגזין  סופר  ישראל;  ארץ  יינות 
ביהדות;  הדגים  על  ידעתם  שלא  מושגים 

ומגוון טורים אישיים. להשיג בבתי חב"ד.

יש חדש השמחה בידיים שלנו
האדם השמח רואה בכל דבר את הצד החיובי. השמחה מבוססת קודם כול 
על האמונה, וזו מגשימה את עצמה, על־פי הפתגם: "חשֹוב טוב — יהיה טוב"

את ח בכנפיו  מביא  אדר  ודש 
כמאמר  השמחה,  משבי 
חז"ל "משנכנס אדר מרבים 
בתוך  שמחים  איך  אבל  בשמחה". 
צריך  ואולי  ואי־ודאות?  מגבלות 

לברר תחילה מהי בעצם שמחה.

לא כל מה שבני־אדם מכנים 'שמחה' 
ראש  קלות  שמחה.  באמת  הוא 
ו'לקיחת החיים בקלות' אינן שמחה. 
מעשי  מתיחות,  השתטּות,  לא  גם 
סתם  או  הזולת  חשבון  על  קונדס 
מעלים  אלה  כל  אולי  התפרקות. 
חיוך לרגע, אבל אינם ממלאים את 

הלב שמחה אמיתית.

מהי שמחה אמיתית
התהוללות.  ובין  שמחה  בין  מבחינה  החסידות 
מרומם,  קדוש,  טהור,  נעלה,  רגש  היא  שמחה 
דרור  ומתן  עול  פריקת  היא  התהוללות  ואילו 
ליצרים. לא תמיד קל להבדיל ביניהן, ואז במקום 
להתהוללות  לגלוש  עלולים  חיובית  שמחה 

ריקנית.

תחשבו על התחושה שממלאת אותנו בלידת ילד 
או נכד; בהכנסת בן או בת לחופה; בחנוכת בית 
של  תחושה  זו  נחשקת.  במשרה  בזכייה  חדש; 

אושר פנימי, של התרחבות הנפש.

תוכן  אין מאחוריה שום  זה, התהוללות  לעומת 
ממשי. אפשר להתהולל לילה שלם, בלי שמחה 
של ממש. זה בעצם סוג של בריחה. אנשים חשים 
ריקנות, ומנסים לחפות עליה בלגימת אלכוהול 
ה'שמחה'  פעמים  רסן.  נטולת  ובהשתוללות 

הזאת נגמרת בתא המעצר.

שמחה היא תכונה חמקמקה למדיי. אדם עשוי 
להיות עשיר, שיש בידו לקנות את כל העולה על 
רוחו, ואין בליבו שמחה. לעומתו, יש חסרי כול 
המלאים תמיד שמחה ועליזות. איך משיגים את 

המתנה הנפלאה הזאת?

שאין.  ומה  שיש  מה  של  נגזרת  אינה  השמחה 
היא נובעת מגישה לחיים, מנקודת המבט, מדרך 
את  דבר  בכל  רואה  השמח  האדם  ההתייחסות. 
הצד החיובי. הוא מוצא תמיד את נקודות האור, 

ומצמצם את משקלם של הדברים הטובים פחות. 
נותן  הוא  כי  שמח,  להיות  תמיד  יכול  הוא  כך 

משקל עודף לטוב ולחיובי.

ומה יעשה מי שנולד פסימי? אכן, האופי המּולד 
לחוש  האדם  של  יכולתו  על  משפיע  בוודאי 
זה  בלבד.  אופי  של  עניין  זה  אין  אבל  שמחה, 
וגישה  עולם  השקפת  חינוך,  של  עניין  בעיקר 
נתונה  שמח  אדם  תהיה  אם  השאלה  לחיים. 
בידך. תרצה — תשמח; לא תרצה — תרחק ממך 
השמחה. בהתנהגותך ובגישתך לחיים אתה קובע 

אם תהיה אדם שמח או לא.

המאמין שמח
שמחה מבוססת קודם כול על האמונה. אם אתה 
מאמין שהקב"ה מנהל את העולם, ברור לך שכל 
מה שהוא עושה, לטובה הוא עושה. אם איחרת 
אלא  אסון,  לך  שקרה  חושב  אינך   — לאוטובוס 
לטובה.  זה  שכנראה  לעצמך  אומר  אתה  מייד 
אם מישהו במשפחה חולה חלילה, אתה מתמלא 
ישוב  ושהכול  יבריא  שהחולה  וביטחון  אמונה 
מגשימה  גם  הזאת  האמונה  בשלום.  מקומו  על 
"חשֹוב טוב  את עצמה, על־פי הפתגם החסידי: 

— יהיה טוב".

השמחה.  שערי  את  לפנינו  פותח  אדר  חודש 
הבה נתמלא שמחה אמיתית, מתוך ביטחון איתן 
בבורא העולם, ונזכה שגם המציאות שאנו חיים 

בה תהפוך למציאות שמחה ומרנינה.

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
ב"ה ׀ ערב שבת קודש פרשת משפטים )שקלים( ׀ ל' בשבט התשפ"א ׀ 12.2.21 ׀ גיליון מס' 1780

השמחה. בגישתך לחיים אתה קובע אם תהיה אדם שמח או לא

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב
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לחודש אדר יש ייחוד לעומת כל חודשי השנה 
— היותו חודש של שמחה. חז"ל קבעו )תענית 
לא  בשמחה".  מרבין  אדר  "משנכנס  כט,א(: 

בחודשים שבהם  אפילו  כזאת  הוראה  מצאנו 
חג  חל  שבו  ניסן   — לשמחה'  'מועדים  יש 
הפסח, סיוון שבו חל חג השבועות, ואפילו לא 
תשרי, שבחג הסוכות שבמרכזו התורה מצווה 

שלוש פעמים לשמוח.

גוי,  עם  דין  לו  מוסיפה, שאדם שיש  הגמרא 
ישתדל לקבוע אותו בחודש אדר, מפני שמזלו 
הגמרא  מדוע  תמיהה:  מעורר  הדבר  גובר. 
בוחרת דוגמה ל"משנכנס אדר מרבין בשמחה" 

דווקא עימות בין יהודי לגוי?

עסק עם גוי
אינו  לגוי  יהודי  בין  סכסוך  של  קיומו  עצם 
מוטב  מראש  היהודי.  בעבור  משמח  עניין 
עסקיו  ושכל  כזה,  למצב  להיקלע  שלא  היה 
של יהודי יהיו עם יהודים בלבד, כפי שהגיב 
דוד המלך על דברי חכמי ישראל שאמרו לו 
"צאו  באומרו  פרנסה"  צריכים  ישראל  "עמך 

והתפרנסו זה מזה" )סנהדרין טז,א(.

כאן עומד יהודי בעמדה זהה לזו של הגוי, וגם 
סיכוייו לזכות בדין שווים לאלה של הגוי, עד 
מדוע  כן,  אם  המזל.  לחיזוק של  זקוק  שהוא 
לשמחת  המחשה  משמשת  דווקא  זו  דוגמה 

חודש אדר?

נס ועדיין גלות
נס פורים. בלי  התשובה טמונה במהותו של 
להמעיט מגדולתו של הנס, הן בהיבט הגשמי 
של הצלת חיי עם ישראל הן בהיבט הרוחני 
כל  את  שהקיפה  התשובה  התעוררות  של 
העם, הרי גם אחריו נשארו בני ישראל בגלות 
ובלי  המקדש  בית  בלי  אחשוורוש,  במלכות 

חופש רוחני מלא.

נס  זה  כל  שלמרות  אסתר  מגילת  מחדשת 
עד שהפך  כל־כך,  גדולה  פעל שמחה  פורים 
ֲאֶׁשר  "ְוַהֹחֶדׁש   — שמח  לחודש  החודש  את 
ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב".  ֶנְהַּפְך ָלֶהם 
כאשר  בזמננו,  שגם  הגמרא  קובעת  זו  ברוח 
יהודי בזמן הגלות שרוי בעמדה שווה לזו של 

גוי, עד שאיננו בעל יתרון גלוי עליו, בכל־זאת, 
מזלו  אדר,  חודש  של  הגדולה  מעלתו  מצד 

גובר והוא ינצח.

חלון לניצחון
הניצוצות',  'בירור  רעיון  בסוד הדברים טמון 
את  יגאל  שיהודי   — ישראל  עם  על  שמוטל 
בזמן  בעולם.  הטמונים  הקדושה  ניצוצות 
הגלות המשימה הזאת קשה יותר, והניצוצות 
היהודי  נדרש  ולעיתים  בקלות,  מצויים  אינם 

לצאת ולחפשם. 

הסביבה  מצד  התנגדות  יש  אף  לפעמים 
הנוכרית לפועלו של היהודי, כמו במקרה שגוי 
מתעמת עם היהודי בבית המשפט. חודש אדר 
הוא זמן ייחודי, שבו גם בעידן הגלות כוחו של 
היהודי גובר ויכולתו לגאול את הניצוצות קלה 
יותר — והוא מנצח. עבודת 'בירור הניצוצות' 
את  הופך  כשאדם  פנימה,  בנפש  גם  נעשית 
הגשמיות שלו לכלי שרת לקדושה, וגם עבודה 

רוחנית זו קלה יותר בחודש אדר.

)תורת מנחם, כרך סג, עמ' 206(

מרבין בשמחה גם במשפט

לא סותר
כא,יט(.  )שמות  ירפא״  ורפא  ייתן  שבתו  ״רק 
)בבא  לרפאות״  לרופא  רשות  שניתנה  ״מכאן 
קמא פה(. ואין אומרים הקב״ה מכה והוא הולך 
ומתרפא? והיות שניתנה רשות לרפא, בהליכתו 

לרופא אין הדבר נראה כסותר את דבר המלך. 
)תוספות(

עזר וסיוע להתרפא
הווי אומר, כי כל מי שהוא חולה רחמנא ליצלן 
וידוע שנתינת  צריך להשתדל לרפא את עצמו. 
רשות מלמעלה, היא בעצם עזר וסיוע להתרפא, 

וכמו שכתוב ״אני ה׳ רופאך״.
)ספר המאמרים תרח"ץ(

צריך לשלם לרופא
לרופא  רשות  שניתנה  בכך  יש  רבותא  מה 
נפש?!  פיקוח  על  שבת  מחללים  והלוא  לרפא, 
לקבל  לרופא  שאסור  לטעון  אפשר  שהיה  אלא 
לעשותה  שאסור  מצווה,  כל  כדין  כך,  על  שכר 
את  לשלם  שצריך  ומלמד  זה  פסוק  בא  בשכר. 
שכר הרופא, והטעם שהתורה התירה — שיזדרז 

הרופא ברפואות.
)פנים יפות(

רפואה, תהילים, נס
חיים־דוד מפייטרקוב, שהיה  רבי  הרופא הנודע 
לנהוג  שצריך  אומר  היה  גדול,  לצדיק  מוחזק 
בחולה כמו שנאמר בתפילה ״בורא רפואות, נורא 

תהילות, אדון הנפלאות״. תחילה יש לרשום לו 
מרשם — ״בורא רפואות״. אם אין הדבר מועיל, 
יש לומר תהילים — ״נורא תהילות״. ואם מצבו 

מחמיר, יש לצפות לנס — ״אדון הנפלאות״.

טוב שברופאים
פב(.  )קידושין  לגיהינום״   — שברופאים  ״טוב 
והנעלבים  המתנפחים  גאווה,  בעלי  רופאים  יש 
רופא.  עוד  עם  להתייעץ  מבקש  החולה  כאשר 
שברופאים  ״טוב  נאמר  שכאלה  רופאים  על 
'טוב  שהוא  לחשוב  המתיימר  רופא  לגיהינום״. 
המיטיב  הגדול,  והמומחה  הטוב  שברופאים', 

לדעת מכולם, דינו לגיהינום.
)עץ יוסף(

השבת מביאה רפואה
אמרו רז״ל )שבת יב( ״שבת היא מלזעוק ורפואה 
קרובה לבוא״. היינו שהשבת מביאה רפואה. זהו 
שרמז הכתוב: ״רק שבתו ייתן״ — על־ידי שמירת 

השבת ״ורפא ירפא״ — באה רפואה.
)תורת לוי יצחק(

רשות לרפא בלבד
הרבי  אשת  רבקה,  הרבנית  חלתה  אחת  פעם 
מהר״ש, במחלת ריאות והרופא התייאש מחייה. 
רז״ל  מדברי  צדק':  ה'צמח  חותנה  כך  על  אמר 
לרפאות״  לרופא  רשות  שניתנה  ״מכאן  שאמרו 
יש לדייק שהרשות שניתנה לרופא היא לרפאות 

בלבד ולא לייאש חלילה.

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

רפואה  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

מריבה ושלום
פעם אחת בא לפני בעל 'אמרי אמת' מגור חסיד 
והתאונן כי היה לו דין תורה עם חברו, ולפני הדיון 
הקשורים  ערוך  בשולחן  הסעיפים  כל  את  למד 
לסכסוך שביניהם, וברור לו שהצדק עימו, אך בית 

הדין פסק שחברו צודק.

אמר לו ה'אמרי אמת': "עכשיו התיישב לי מאמר 
המשפטים  'שעל־ידי  במדרש  מובא  במדרש. 
ובאים  זה  עם  זה  מריבה  עושים  הם  להם  שנתת 
על־ידי  וכי  שלום'.  עושים  והם  משפט  לידי 

המשפטים באים לידי מריבה?

את  לישראל  נתן  שהקב"ה  שעל־ידי  "אלא 
ובטוח  הדינים  את  אחד  כל  לומד  המשפטים, 
שהצדק עימו, וממילא הוא בא לידי מריבה, כי הוא 
בטוח בצדקתו, אבל הסוף הוא שבאים אל הדיין 

ומקבלים את הכרעתו ועושים שלום ביניהם".

אמרת השבוע מן המעיין

את  )'אהבתי  ה'  אהבת  שמשתף  "אדם 
אדוני'( ואהבת ענייני העולם )'ואת אשתי 
ואת בניי'( — עתיד להישאר בשבי יצרו 
)'לא אצא חופשי'(" )רבי אלימלך מליזנסק(

פתגם חסידי



כרטיס 
ביקור

בקצה  לא־שגרתי:  מראה  היה  זה 
צרפתי,  קצין  יושב  המלון  מבואת 
נשק,  וחגור  מגוהצים  מדים  לבוש 
והם  צעיר,  תלמיד־חכם  יהודי,  ומולו 
משוחחים בחיבה. המראה החריג חזר 

ונשנה גם בימים שלאחר מכן.

 ,)1783( תקמ"ג  בשנת  עת,  באותה 
שהה במלון רבי נתן אדלר, רבה של 
ניצלו  רבים  שבגרמניה.  פרנקפורט 
פניו,  את  לקבל  ובאו  ההזדמנות  את 
שכן מנהגו היה לשבת בביתו ולהגות 
יוצאים  ולילה. במקרים  יומם  בתורה 
וזאת  למסע,  נתן  רבי  יצא  הכלל  מן 
לצורך מצווה או בעבור צורכי הכלל.

לעיר  הפעם  יצא  כזה  מסוג  למסע 
יהודי  שבגרמניה.  )מגנצה(  מיינץ 
העיר הזמינו אותו להתארח בבתיהם, 
אך רבי נתן העדיף להתאכסן במלון.

גדודי  כמה  באזור  חנו  זמן  באותו 
למלון,  שבאו  האנשים  תנועת  צבא. 
לפגוש את הגאון היהודי, עוררה את 
סקרנותו של אחד הקצינים. במיוחד 
חזות  בעל  צעיר  עיניו  את  משך 

מרשימה.

בשיחה,  עימו  ופתח  אליו  ניגש  הוא 
אליו,  הערצתו  גברה  שבעקבותיה 
שמו  נוספות.  לשיחות  הזמינו  והוא 
ולימים  סופר,  משה  היה  הצעיר  של 
באותה  סופר'.  'החתם  בכינויו  נודע 
נתן  רבי  של  תלמידיו  עם  נמנה  עת 

אדלר.

של  התפעלותו  התעצמה  ליום  מיום 
עימו  קבע  והוא  משה,  מרבי  הקצין 
לו  אמר  אחת  פעם  יום.  בכל  שיחה 
הקצין בהתרגשות: "לו היית מצטרף 
אלינו היית עולה לגדולה בזמן קצר". 
ואולם רבי משה השיב כי מטרת חייו 
חפץ  הוא  ואין  התורה  לימוד  היא 

בגדּולה אחרת.

רואה  הוא  כיצד  אותו  שאל  הקצין 
את עתידו. "ודאי אהיה רב בישראל", 

השיב רבי משה.

לעבור  פקודה  הגדוד  קיבל  בינתיים 
אל  והקצין שלח שליח  למקום אחר, 
לנוכח  אליו,  לסור  וביקשו  רבי משה 
רצונו להיפרד ממנו בטרם עוזבו את 
מרגש  היה  ביניהם  המפגש  העיר. 
כרטיס  לידיו את  ולבבי. הקצין מסר 
הביקור שלו ואמר: "עודך צעיר, ולכן 
אינך מייחס חשיבות לעצתי. אבל יום 
אחד תבין כי צדקתי, ואז תוכל לפנות 

אליי ואעשה הכול לעזור לך".

השנים עברו. התלמיד הצעיר נעשה 
רבה הנודע של פרשבורג שבהונגריה. 

יום אחד בא לפניו דין תורה.

בין  מלחמה  ניטשה  זמן  באותו 
הייתה  שפרשבורג  אוסטריה, 
בשלטונה, לבין צרפת. בשדות הקרב 
הכפרים  ותושבי  נשק,  כלי  נותרו 
אספו את שלל המלחמה ומכרו אותו. 
בקניית  עסקו  יהודים  שותפים  שני 
כלי הנשק ומכירתם לצבא האוסטרי.

נתגלע  אך בבואם להתחלק ברווחים 
סכסוך ביניהם. הם פנו אל בית הדין 
פסק  והוא  סופר,  החתם  בראשות 
שידו  השותף  הצדדים.  אחד  לטובת 

הייתה על התחתונה סירב לקבל את 
לבית המשפט, בתקווה  ופנה  הפסק, 

שבערכאה זו יזכה בדין.

בשלב זה החלו הדברים לצאת מכלל 
ומעתה  גברה,  הצרפתים  יד  שליטה. 
מכירת נשק לצבא האוסטרי נחשבה 
מעשה בגידה. השניים נעצרו והתיק 

הועבר לבית הדין הצבאי.

שונאי  רב.  עניין  עורר  המשפט  דבר 
להפוך  ההזדמנות  על  שמחו  ישראל 

למשפט  שותפים  בין  זניח  סכסוך 
שרב  ובעיקר  ריגול,  על  ראווה 
בכבודו  סופר  החתם  היהודים, 
הוא  גם  ויעמוד  בו,  מעורב  ובעצמו, 

למשפט על חלקו בפשע.

לבית המשפט כבר  א  השותף שפנה 
ואולם  מעשיו,  על  להתחרט  הספיק 

את הנעשה אין להשיב.

ראשי הקהל הבינו היטב את משמעות 
כשנודע  גברו  החששות  המשפט. 
שבראש ההרכב יעמוד המפקד הצבאי 
על  שהעיד  דבר  האזור,  של  הראשי 
מידת הרצינות שייחס הצבא הצרפתי 

למשפט.

כאשר באו העסקנים אל החתם סופר 
המרחפת  הצרה  דבר  את  לו  וסיפרו 
למשמע  התרגש  לא  הקהילה,  מעל 
לנסות  להם  יעץ  רק  הוא  הדברים. 
להתקבל לשיחה אצל המפקד הראשי.

ראשי הקהל עשו כמצוות רבם, אך כל 
ניסיונותיהם עלו בתוהו. הפחד בקרב 

ראשי הקהל גבר והלך.

יום  למחרת  נקבע  המשפט  מועד 
הכיפורים תק"ע )1809(. בערב הצום, 
באו ראשי הקהל אל  אחר הצהריים, 
עוסק  אותו  ומצאו  סופר  החתם 
בכתיבת תשובה הלכתית. "אנו אובדי 

עצות", אמרו לו.

שלוות  את  איבד  לא  סופר  החתם 
הקהל  מראשי  ביקש  הוא  רוחו. 
את  שיסיים  עד  דקות  כמה  להמתין 
לאחר  ההלכתית.  התשובה  כתיבת 
כרטיס  מצא  במגירותיו,  חיפש  מכן 

ביקור קטן והגישו לראשי הקהל.

לגלות  ונדהמו  בכרטיס  הביטו  הם 
הצבאי  המפקד  של  שמו  את  עליו 
הביקור  כשכרטיס  עתה,  הראשי. 
בידם, פנו ללשכתו, והוכנסו לפגישה 

המיוחלת.

על  פליאתו  את  הסתיר  לא  המפקד 
שכרטיס הביקור שלו מצוי בידי רב, 
הזה  הרב  כי  מעיד  שהדבר  אמר  אך 
יצאו  הקהל  ראשי  פשוט.  אדם  אינו 
מחדרו ובליבם החלה מנצנצת תקווה.

במועד פתיחת המשפט הופיע החתם 
הוא  הצבאי.  הדין  בית  באולם  סופר 
נכנס לאולם כשארשת שלווה נסוכה 

על פניו, בלי שום סימני פחד.

הדין  בית  אב  לאולם  נכנס  כאשר 
הלוא  סופר,  החתם  את  מייד  זיהה 
הוא ידידו מלפני עשרים ושבע שנים, 
מלון,  בית  באותו  להכירו  ששמח 

והזמינו לשבת לידו.

שהוא  הסביר  השופטים  לחבריו 
מכיר אישית את הרב, והוא משוכנע 
לחלוטין שאדם כזה לא ייתן את ידו 
לקשר של ריגול, וכל האשמה חסרת 
זוכו  שחר. המשפט בוטל והנאשמים 

מייד.

מעשה שהיה

שקלים — למי?
בסוף ספרו הרמב"ם מתאר את השפע שיהיה בעולם בימות המשיח: "ובאותו 
הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה 
יתקיים  גם  ימים  באותם  כעפר".  מצויין  המעדנים  וכל  הרבה,  מושפעת 
הייעוד: "ֹלא ִיְהֶיה ְּבָך ֶאְביֹון" )דברים טו,ד(. לא יהיו עניים שיזדקקו לצדקה 

ולא יחסר דבר לאיש.
אבל הלוא אחת המצוות שהאדם חייב בהן היא הצדקה. מצווה זו היא אחד 
אפוא  כיצד  חסדים(.  )גמילות  עליהם  עומד  שהעולם  העמודים  משלושת 
תתקיים מצווה זו בימים שבהם לא יהיה למי לתת צדקה, מכיוון שיהיה שפע 

רב לכול?

חסד בזמן הגאולה
יש  שבה  למציאות  האמיתית  הסיבה  לנוכח  יותר  עוד  מתחזקת  השאלה 
עניים. במדרש )תנחומא משפטים ט( מובא: "אמר דוד לפני הקב"ה... תיישב 
ֶוֱאֶמת  'ֶחֶסד  כן,  "אם  הקב"ה:  לו  והעניים". השיב  בשווה, העשירים  עולמך 
ִיְנְצֻרהּו'? )תהילים סא,ח(". אם יהיו כולם עשירים או עניים, כיצד יוכלו  ַמן 
הצדקה  את  לַאפשר  נועדה  ועשירים  עניים  של  המציאות  חסד?  לעשות 

והחסד. לאור זאת עולה השאלה איך יתקיימו מצוות אלה בימות המשיח?
התשובה היא שעצם מציאות החסד יכולה להתקיים גם בלי שיהיו עניים. 
חז"ל אומרים: "גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה", ואחת הסיבות לכך, 
שגמילות חסדים היא "בין לעניים ובין לעשירים". גם עשיר, שיש לו שפע 
רב, נזקק לפעמים להלוואה לצורך עסקיו, וכך הזולת יכול לגמול עימו חסד.

כך יוכל החסד להתקיים בתקופת הגאולה: אמנם צדקה כפשוטה, לתת לעני 
את מחסורו, לא תהיה אז, משום ש"לא יהיה בך אביון", אבל גמילות חסדים 
תהיה גם תהיה. הכול יהיו עשירים, ולא יזדקקו לצדקה כדי להשלים מחסור 
)אפילו מחסור של עשיר, שהרי אם חסר לו דבר מה, הוא עני באותה שעה(, 
ועם זה ילוו איש לרעהו ויגמלו חסד זה עם זה, כדי שיתקיים עמוד החסד 

)ראה לקוטי שיחות כרך כד, עמ' 317, וכרך כג עמ' 269(.

בסיום הבירורים
עמוד  אם  לקב"ה:  המלך  דוד  שאלת  מחדש  מתעוררת  זאת  שנוכח  אלא 
החסד יכול להתקיים גם בלי שיהיו עניים ועשירים, מדוע ברא הקב"ה עניים 

ועשירים בעולם? על כך יש להשיב שתי תשובות:
האחת, מציאות של חסד בלי מחסור אכן אינה יכולה להתקיים בזמן הזה 
אלא בימות המשיח בלבד. בימינו אלה, כשהטוב מעורבב עם הרע, בני־באדם 
לא יגמלו חסד לקיום עמוד גמילות החסדים בלבד. אם לא יעמדו לפניהם 
עניים ונזקקים, לא יגמלו חסד בפועל. רק בימות המשיח, כשהעולם יתעלה 

לדרגה עליונה יותר, יהיה אפשר לקיים את עמוד החסד גם בלי נזקקים.
תשובה שנייה, עצם הצורך בקיומו של חסד עדיין אינו מצדיק את עשייתם 
של בני־אדם לעניים. מדוע דווקא הם צריכים להיות העניים שמאפשרים את 
קיומו של עמוד החסד? ואכן, זוהי ה'תפילה לעני', שהיא זעקתו של העני, 
"מדוע הגיע לחלקו שיהיה הוא העני" )ספר המאמרים קונטרסים כרך א, עמ' 
238(. אלא שכאן משתלבות כוונות נסתרות של הקב"ה, הקשורות בתהליך 
בירורו וזיכוכו של העולם, ועל־פיהן אדם פלוני צריך להיות עני ואדם פלוני 
צריך להיות עשיר. אבל בזמן הגאולה, כשיסתיים בירורו וזיכוכו של העולם, 
שוב לא תהיה סיבה שמישהו יהיה עני, ולכן מציאות החסד תתקיים אז רק 

כדי שיתקיים עמוד החסד ולא מתוך מחסור.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

והרבה יותר!במזומן

'גפן בסד' חוגגת 25 שנה 

ואתם מקבלים
5,000 במתנה!

ללא עולת!

איך מצטרפים?
מתקשרים << מאזינים << וזוכים!!

מצטרפים ומרוויחים:
04-313-6017



מאת מנחם כהן 

בחור ישיבה נסע באוטובוס לירושלים ושכח את 
את  למצוא  הניסיונות  כל  באוטובוס.  התפילין 
הגיע  ואז  חודשיים  עברו  בתוהו.  עלו  האבידה 
"התחלתי  קרקו.  ששי  לידיעת  האבידה  דבר 
נסע  הבחור  שבו  שהאוטובוס  וגיליתי  לברר, 
במוסך  כעת  והוא  ערבית,  לחברה  נמכר 
ערבית.  דובר  "אני  קרקו.  מספר  בטייבה", 
צלצלתי למנהל המוסך וביקשתי שיואיל בטובו 
כלשהו  חפץ  יש  אם  ולבדוק  לאוטובוס  לעלות 
קצר  זמן  וכעבור  הסכים,  הוא  המדפים.  על 
הדהים אותי בבשורה שמצא את התפילין בסוף 

האוטובוס".

תושב   ,)66( קרקו  של  בשמו  נתקלתם  לא  אם 
ירושלים, נראה שלא איבדתם דבר מה בתחבורה 
הציבורית בעשור האחרון. עד לפני כשנה שימש 
לשם  ונהפך  באגד,  הציבור  פניות  על  ממונה 
נרדף למשיב אבידות. גם אחרי שיצא לגמלאות 
הוא מנצל את כישוריו וקשריו לאיתור אבידות 

שנעלמות באוטובוסים ולהשבתן לבעליהן.

46 אלף שקלים
ביותר  הגבוה  הכספי  הערך  בעלת  האבידה 
שהצליח להחזיר הייתה לפני כמה שנים. ל"מ, 
שמש  מבית  באוטובוס  נסע  שמש,  בית  תושב 
לירושלים ובכיסו מעטפה ובה 46 אלף שקלים, 
כי  גילה  מהאוטובוס  כשירד  בבנק.  להפקדה 

המעטפה אינה עימו.

הוא מיהר למחלקת אבידות של אגד בעיר, ושם 
פגש את קרקו. "האיש הרגיע אותי והזמין אותי 
לחדרו", תיאר ל"מ במכתב שפרסם. בתוך דקות 
עד  ולא שקט  נח  לא  "קרקו  המעטפה.  אותרה 

שווידא שהסכום חזר לידיי".

הסוד: הקשבה
גם היום, אחרי צאתו לגמלאות, הוא מקבל מדי 
מביתו,  אבידות.  על  פניות  ממאה  יותר  שבוע 
מצליח  הוא  בראייה,  קושי  ועם  מחשב  בלי 
 95 להשיב  זוכה  "אני  הלא־ייאמן.  את  לעשות 
למוצאן",  ממני  שמבקשים  מהאבידות  אחוזים 
מספר קרקו. "זו פעילות שנמשכת כל השבוע, 
גם ביום שישי. עד היום איתרתי קרוב לארבע־
מקרה  פעם  היה  שאבדו.  תפילין  זוגות  מאות 

שנשכח תוכי בכלוב ואיתרתי אותו"...

כול  "קודם  בהקשבה.  מתחיל  קרקו  של  סודו 
אני  ואז  פרט.  כל  לקלוט  ומשתדל  מקשיב  אני 
שנודע  חז"ל  מאמר  את  לומר  לפונה  מציע 
כסגולה למציאת אבידה: 'אמר רבי בנימין הכול 
עיניהם'.  את  מאיר  שהקב"ה  עד  סומין  בחזקת 
מייד אחרי־כן אני מתחיל לעשות את הבירורים. 
פעמים רבות הלכתי בעצמי לאוטובוס המבוקש 
לחפש את האבידה. יש לי קשר טוב עם חברות 
התחבורה, גמ"חים של אבידות, תחנות משטרה 

וגורמים נוספים, שנרתמים לסייע".

סבתא מודאגת מטורונטו 
אישה  אליי  "פנתה  עולם:  חובק  סיפור  והנה 
באוטובוס  תפילין  איבד  שנכדה  מטורונטו 
לחיפה", הוא מספר. "התברר שהאוטובוס הזה 
כבר המשיך לאילת. יצרתי קשר עם הנהג, והוא 
בדק ומצא שהתפילין שם. מייד פניתי אל נהג 
אחר שיוצא מאילת לירושלים, וביקשתי שייקח 
איתו את התפילין. מירושלים התפילין הועברו 
לאוטובוס שנסע לחיפה, וכבר באותו ערב הנכד 

קיבל אותן בחזרה".

במשימה  שותפיו  לכל  להודות  מבקש  קרקו 
ובקשה  פנייה  ישמח לטפל בכל  כי  ומצהיר  זו, 
ייתן  הקב"ה  עוד  כל  4467877־054(,  )מספרו: 

לו כוחות.

מאתר האבידות שאינו נח לרגע 

מסירות ואכפתיות גם בגמלאות. קרקו

קדושה ביחיד
נאמרת  הש"ץ  שבחזרת  ה'קדושה'  שאלה: 
הנאמרת  ה'קדושה'  דין  מה  בלבד;  בציבור 

בברכות קריאת שמע וב'ובא לציון'?

דעת  האחת,  דעות:  שתי  בזה  יש  תשובה: 
והגר"א,  יונה, הרא"ש  רבנו  הרמב"ם בתשובה, 
שבחזרת הש"ץ אנו בעצמנו 'מקדישים' את ה', 
ואילו  ממניין;  בפחות  להקדישו  רשאים  ואיננו 
את  מזכירים  אנו  בתפילה  אחרים  במקומות 
והרי  משרתיו,  מלאכיו,  לו  שאומרים  הקדושה 
ולכן  בלבד,  פסוקים  וקריאת  דברים  סיפור  זה 

יכול לאומרה גם היחיד.

דעה שנייה מופיעה בספר הזוהר, וכן דעת רב 
נטרונאי גאון והרמב"ם בספר הי"ד, שגם בחלקי 
אלא  'קדושה'  לומר  אין  האחרים  התפילה 
"ואומרים  'יוצר':  והיחיד אומר בברכת  במניין, 

משבחים  "לעומתם  ובהמשך:  קדוש".  ביראה: 
ואומרים: ברוך". ותו לא.

כדעה  להחמיר  שיש  מסיק  ערוך  בשולחן 
כקורא  וטעמים  בניגון  יאמרנה  ויחיד  השנייה, 

בתורה.

ואולם הרמ"א ושו"ע אדה"ז מסיקים שכבר פשט 
זאת  יאמר  שהיחיד  הראשונה,  כסברא  המנהג 
כרגיל )ובשו"ת יביע אומר כתב שגם הספרדים 
את  כולם  יחד  יאמרו  בציבור  ואילו  כך(,  נהגו 
הספרדים,  נהגו  וכן  רם.  בקול  הזאת  הקדושה 
חב"ד,  וכן  החסידים,  רוב  אך  ועוד.  הליטאים 

אומרים זאת ב'ובא לציון' גם בציבור בשקט.

זוהר ח"ב קלב,ב. מסכת סופרים  מקורות: ברכות כא,ב. 
טז,יב. רמב"ם הל' תפילה פ"ז הי"ז. תשובותיו, מהדורת 
בלאו סי' שיג. טושו"ע וב"י סי' נט ס"ג, וש"נ. שו"ע אדה"ז 

ס"ב )וראה סי' קכה ס"א(. פסקי תשובות ס"ק ד, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה הבן או הבת שלכם 
מסודרים במסגרת 
חינוכית מתאימה?

1800-20-25-20
או: 052-5257746  / 050-4102571

מוקד הרישום: )ניתן להשאיר הודעה בתא הקולי(

• בהכוונת הרבנים 
• צוות מקצועי ומסור

• גילאי 6-20 ש׳
• ללא תשלום

הורים יקרים! אם בנכם או בתכם 
עדיין לא השתלבו במסגרת חינוכית 

תורנית, אנו הכתובת בשבילכם.
וב"ה נעשה את המירב על מנת 

לשבצם במסגרת חינוכית המתאימה 
ביותר עבורם.

     לא רלונטי בשבילך? ב"ה!
             שתף חברים ומכרים שכן צריכים...

מרגישים חג באושר עד

פורים שמח עם המון ...

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

שירות לציבור. מוגש בחסות חברת פייזר

עם יד על המצח,
זה הדבר האחרון שאתם צריכים

מסכה, אלכוג'ל, שמירת מרחק - בחורף הזה יש לכם מספיק צרות על הראש. דלקת 
ריאות לא צריכה להיות אחת מהן. בחורף הזה, חשוב במיוחד לשמור על בריאותכם.

שאלו את הרופא האם אתם בסיכון לחלות בדלקת ריאות 
ומה לעשות כדי למנוע זאת.
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