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טבעי שיש חלב טרי בבוקר?
בעבור רבים משלוחי חב"ד חלב טרי הוא מושג רחוק .מניין ביום
חול הוא חלום רחוק ,והמקווה הקרוב הוא במרחק שעות טיסה

ה

תרגלנו שכמעט בכל
פינה בעולם יש בית
חב"ד .אם מתעוררת
בעיה כלשהי ,תמיד יש אל מי
לפנות .יהודים נתקעים במקום
כלשהו? טלפון אחד לבית חב"ד
וידאגו להם לאוכל כשר ולכל
הדרוש .אבל האומנם זה טבעי
ופשוט כל־כך?
ילדי השלוחים בכינוס העולמי .דור העתיד (צילום :שמוליק סופר)

טבע האדם ,שנס מעורר
התרגשות והתפעלות בפעם
הראשונה בלבד .אם הוא חוזר ונשנה ,מתחילים
להתייחס אליו כאל דבר טבעי ומובן מאליו .אבל
מותר להתבונן מעט בדברים ולקלוט עד כמה זו
תופעה שאינה טבעית כלל וכלל.

חיים של הקרבה
שליחות זו הקרבה שלא תמיד מבינים את גודלה
ומשמעותה .אתם קמים בבוקר ומכינים לכם
כוס קפה .היד נשלחת אוטומטית אל המקרר
ומוציאה ממנו חלב טרי .טבעי שיש חלב; איך
לא? אבל בעבור רבים מהשלוחים חלב טרי הוא
מושג רחוק .לכל היותר מצליחים להשיג חלב
מעוקר ,אבל 'חלב ישראל' טרי ,ועל־אחת־כמה־
וכמה גבינות ומעדני חלב — יש מהם שלא רואים
שנים.
כל סוגיית המזון הכשר דורשת לוגיסטיקה
שאינה פשוטה .הכול מבוסס על משלוחים
ממרחקים ,על מקפיאים גדולים .ואם שכחתם
להזמין משהו ,חכו בסבלנות למשלוח הבא.
ובכל־זאת השלוחים מארחים על שולחנם
אורחים ומספקים ארוחות כשרות לתיירים גם
בנקודות הנידחות ביותר.
בבוקר אתם עסוקים בשאלת הפיזור לגני
הילדים ולבתי הספר .רבים מהשלוחים יכולים
רק לחלום על כך .איפה גן ואיפה בית ספר.
את הילדים מלמדים בבית .האבא והאימא
הם הגננות ,המורים וגם החברים .הטכנולוגיה
המאפשרת למידה מרחוק מסייעת ,ועדיין חיי
שליחות משמעותם ילדים שגדלים במרחקים
ואינם נהנים ממוסדות חינוך שבעבורנו הם
הדבר השגרתי והבסיסי ביותר.

לפני הפיזור או אחריו אתם הולכים לבית הכנסת
להתפלל .ברור שיש מניין ,אפילו כמה מניינים.
שלוחים רבים ישמחו מאוד אם יהיה להם מניין
בשבת ,וגם זה לא תמיד .לפעמים נדרשות
שנים של עבודה כדי לבסס מניין אפילו בימים
הנוראים .תחשבו על ההרגשה להתפלל בשבת
בבית ,לבד ,בלי מניין ,בלי קריאת התורה.

לברוא יש מאין
יש שלוחים שהמקווה הקרוב לביתם מצוי
במרחק כמה שעות טיסה .חברותא ללימוד —
רק באמצעות הטלפון .והבדידות ,והריחוק
מהמשפחה .ילדים שרואים את הסבא והסבתא
שלהם רק בשיחות וידאו .זוגות צעירים
שמחליטים לצאת לשליחות מקריבים למעשה
את כל חייהם!
אבל במרוצת השנים הם מצליחים לברוא
יש מאין .נבנה מקווה ,מוקם בית כנסת ,נוסד
גן ילדים .לעיתים אפילו בית ספר .מתחילה
להתגבש קהילה .יהודים שכמעט שכחו את
יהדותם מתחברים מחדש לעמם ולמורשתם.
השלוחים רוכשים חברים חדשים ,מבני הקהילה
המקומית .איתם הם לומדים ובהם הם נעזרים
להרחבת פעילותם.
ולא דיברנו על המימון ,שגם הוא אינו פשוט ואינו
מובן מאליו .שליח צריך לדעת לגייס תרומות,
לרתום תומכים ,להשיג שותפים .וגם באתגר הזה
הם עומדים בגבורה ומחוללים נפלאות .אלה
המ ַשלֵ ח ,שהבטיח כי
הכוחות והברכות של הרבי ְ
הוא לוקח את השלוחים וילדיהם על כתפיו ,וכי
מסירותם והקרבתם יביאו את הגאולה השלמה
לעם ישראל כולו.

כל הלב לכל אחד

צעירי אגודת חב"ד

 687סניפים ,בתי חב"ד,
ברחבי הארץ

יש חדש
כינוס השלוחים העולמי
השבוע נפתח בחצר הרבי מליובאוויטש בניו־
יורק הכינוס העולמי של שלוחי חב"ד ,אחרי
שאשתקד הוא התקיים במתכונת דיגיטלית,
בשל הקורונה .צפויים להשתתף בו אלפי
שלוחים ,הפועלים ביותר ממאה מדינות
ברחבי העולם .ביום ראשון בבוקר יעלו
השלוחים אל ציונו של הרבי ,ויזכירו את
שמות בני קהילותיהם לברכה .ביום ראשון
בערב יתקיים ערב ההצדעה החגיגי ,לאלפי
השלוחים והשותפים לפעילותם.

 1035שלוחים בארץ
בתוך הבאים לכינוס יהיו רבים משלוחי הרבי
בארץ .אגף הסניפים בצעירי אגודת חב"ד
מוסר כי בשנה האחרונה יצאו לשליחות
 71שלוחים חדשים ,ומספרם הכולל של
השלוחים בארץ עומד על  ,1035ב־687
סניפים ממטולה ועד אילת.

שבת חברון
רבבות יבואו השבת ל'שבת חברון' .בית
חב"ד חברון ,בראשות השליח הרב דני כהן,
יארח כחמשת־אלפים איש לסעודות השבת
הגדולה בעולם ,באוהל ענק לרגלי מערת
המכפלה .האורחים ייהנו מאירוח כיד המלך.

כניסת
השבת 5:37 5:36 5:35 5:22 5:34 5:12
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השבת 6:36 6:33 6:32 6:30 6:31 6:30
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שדה עפרון — מנפילה לתקומה
התורה מספרת שאברהם אבינו עשה מאמצים
רבים לקניית מערת המכפלה ,ואף נענה לדרישת
התשלום המופרזת של עפרון תמורתה" :וַ ּיִ ְׁשקֹל
ַא ְב ָר ָהם לְ ֶע ְפרֹן ֶאת ַהּכֶ ֶסף ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ְּב ָאזְ נֵ י ְבנֵ י
ע־מאֹות ֶׁש ֶקל ּכֶ ֶסף ע ֵֹבר לַ ּס ֵֹחר".
ֵחתַ ,א ְר ַּב ֵ
למה התעקש אברהם לקנות חלקה זו דווקא,
עד שהיה מוכן לשלם בעבורה מחיר מופקע?
הלוא הקרקע לא יועדה להקמת בית מדרש,
שבו ילמדו תורה ומזה יהיו פירות ופירי־פירות,
אלא לדבר חד־פעמי — חלקת קבר .יכול היה
לקנות בזול חלקה אחרת ,וכל מקום שבו הייתה
נעשה מקום קדוש!
שרה נקברת היה ֶ

ברכות וישועות
התשובה טמונה בפירוש רש"י על המילים
"וַ ּיָ ָקם ְׂש ֵדה ֶע ְפרֹון"" :תקומה הייתה לו ,שיצא
מיד הדיוט ליד מלך" .כלומר ,משנקנה השדה
ועבר מרשות עפרון לרשות אברהם ,חל שינוי
במעמדו :השדה 'קם' — מילה שהיא ההפך
מ'נפילה'.
המדרש (בראשית רבה נח,ח) מבאר שקודם לכן

מן המעיין

היה השדה במצב נפילה רוחנית ,אך לאחר
שעבר לבעלותו של אברהם זכה ל'תקומה',
שהפכה את מערת המכפלה לאתר קדוש שבו
קבורים האבות והאימהות ,ובו יהודים בכל
הדורות מתפללים לקב"ה ועל־ידי תפילתם
זוכים לברכות וישועות.

ההכרעה בידך
מהפסוק "ּכִ י יְ ַד ְע ִּתיו ,לְ ַמ ַען ֲא ֶׁשר יְ ַצּוֶה ֶאת ָּבנָ יו
וְ ֶאת ֵּביתֹו ַא ֲח ָריו וְ ָׁש ְמרּו ֶּד ֶרְך ה' לַ ֲעׂשֹות ְצ ָד ָקה
ּומ ְׁש ָּפט" למדים שאברהם הוריש לכולנו כוחות
ִ
לנהוג כמותו .אם כן ,גם לנו ניתן הכוח לחולל
'תקומה' בדברים הנתונים במצב של 'נפילה'.
לעיתים יהודי מנסה להתנער מחובתו לציית
להוראות התורה והמצוות ,בטענה שאין
להתערב בענייניו הפרטיים .רצונו לשקול
בעצמו אם הדבר כדאי לו ,ולבחור כיצד לנהוג.
יש להסביר לו את המשמעות העצומה של
מעשיו ,הקובעים אם העולם יהיה במצב של
'נפילה' או במצב של 'תקומה' .וכדברי הרמב"ם,
שאפילו מצווה אחת יכולה להיות זו שתכריע

"ואברהם זקן בא בימים" (בראשית כד,א).
אברהם בא עם כל ימיו .שום יום מכל ימי חייו
לא הלך לאיבוד ולא היה לריק .כל יום בחידושיו,
בפעולותיו ובמעשיו הטובים ,כולם באו בחשבון.
(זוהר)

ימים של אור
כל חייו של אברהם אבינו היו בבחינת 'ימים',
על־פי המדרש על הפסוק "ויקרא אלוקים לאור
יום" — "אלו מעשיהם של צדיקים"" ,ולחושך
קרא לילה" — "אלו מעשיהם של רשעים" .זהו
"בא בימים" ,שלא הייתה בו בחינת 'לילה'.
(מי מרום)

הצלחה 'בכל'
"וה' בירך את אברהם בכל" .הוא התברך
בסגולות 'בכל' — לעבוד את ה' "בכל לבבך ובכל
נפשך ובכל מאודך".

רומזים לשני סוגי אור וגילוי :האור האלוקי
הנמשך בעולם על־ידי העבודה בתורה ומצוות,
והאור הנמשך על־ידי ההתעסקות בדברי הרשות
לשם שמיים" .ואברהם זקן בא בימים" — אברהם
עבד את עבודתו בשלמות בהמשכת שני סוגי
האור האלה .גם דברי הרשות שלו היו בבחינת
"חולין שנעשו על טהרת הקודש" .על־ידי זה זכה
והגיע לדרגה נעלית בהשגת הבורא' ,זקן' — זה
שקנה חוכמה.

(אור תורה)

אברהם העליון
"ואברהם זקן" — היינו אברהם העליון ,שנקרא
'זקן' על שם שהוא למעלה מן הזמן; "בא בימים"
— מידה זו נמשכה ונתלבשה באברהם התחתון,
שנקרא 'ימים' על שם שהוא חי בעולם הזה,
בתוך גדרי הזמן .על־ידי שאברהם אבינו שקד
בעשיית צדקה וחסד המשיך על עצמו את בחינת
'אברהם' העליון.

(החוזה מלובלין)

שופר של יצחק
'בכל' במלואו — בי"ת ,כ"ף ,למ"ד — בגימטרייה
'שופר' .הוא התברך בבן שממנו שופר של מתן
תורה ושופר של משיח ,שהם כידוע מקרני אילו
של יצחק.

(חתם סופר)

שני סוגי אור
יום — רומז לאור וגילוי; ימים לשון רבים —

בנחישות ובנועם
ובכל־זאת האדם עלול לטעון :לשם מה עליי
לעסוק עם 'שדה עפרון' ועם 'בני חת' ,בשעה
שיש שליחויות קלות יותר? עליו לדעת ,שאם
מוטלת עליו משימה כלשהי — זו שליחותו
בעולם ואין להחליפה במשימה קלה יותר .אם
יימנע מלעשות זאת ,יגרום ל'נפילה' בשליחות
השייכת לו .עליו להתאמץ ולהתייגע ,כשם
שאברהם אבינו טרח ולא חס על כבודו ,עד
שנאלץ להשתחוות לפני בני חת ,ובלבד להביא
'תקומה' בענייני שליחותו.
וכשם ששדה חברון זכה לתקומה לא בזכות אדם
וחווה ,שהיו קבורים בו ,אלא על־ידי קנייתו בידי
אברהם — כך כל יהודי יכול לקומם את 'מערת
המכפלה' הפרטית שלו — את ענייני העולם
הגשמיים ואת סביבתו ,ולהכניס בהם קדושה.
עליו להיות חדור נחישות וביטחון שיצליח
במשימתו ,ועם זה לפעול בדרכי נועם ובדרכי
שלום ,ומתוך שמחה ,ובוודאי יצליח בפעולתו.
(תורת מנחם ,כרך עא ,עמ' )184

אמרת השבוע

בא בימים | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

ימים מלאים

אותו עצמו ואת העולם לכף זכות (הלכות תשובה
פרק ג ,הלכה ד) ,ולהפך.

(אור תורה)

דאגה לכלל
יש צדיקים שעיקר דאגתם לעצמם ,למצוות
ומעשים טובים שלהם; שהם עצמם יהיו שלמים
עם ה' יתברך .לא זו דרכו של הצדיק האמיתי,
בעל המדריגה הגבוהה ,והיא דרכו של אברהם
אבינו — שנתברך במידה של 'בכל' ,שדאגתו
הייתה לא לעצמו ,אלא לכול ,לכלל.
(רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב)

לעורר בלחישה
סיפר הרב משה פלר ,שליח חב"ד במינסוטה
שבארצות־הברית:
פעם אחת כתבתי מאמר על החסידות,
לפרסום בעיתון מקומי .קודם הפרסום שלחתי
את המאמר לרבי .בתוך המאמר הזכרתי את
האמרה הידועה ,ששמו של מייסד החסידות,
הבעש"ט ,היה 'ישראל' ,מפני שעם ישראל
היה שרוי אז בעילפון ,וכשצריך לעורר אדם
מעלפונו צריך לצעוק באוזניו את שמו.
הרבי מחק את המילה 'לצעוק' וכתב במקומה
'ללחוש' .ראיתי בתיקון הזה הוראה גדולה
בעבודה של כולנו :את ההתעוררות של
דורנו מהעילפון הרוחני צריך לעשות בכל
הנחישות ,אבל בלחישה ,בנועם וברּכּות ,לא
בצעקות ובכעס חלילה.

פתגם חסידי
"הקשיים שיהודי עובר אינם צריכים לגרום לו חלישות;
להפך ,הם ההוכחה שהוא עוסק בעבודה הנכונה' .לחם
חינם' שייך לקליפות ,אבל בצד הקדושה ,ככל שהדברים
חשובים יותר ,הקשיים גדולים יותר" (הרבי מליובאוויטש)

מעשה שהיה

מאת מנחם שייקביץ

העופות
לא תעו
כמה דקות לפני השעה היעודה באנו
לתחנת האוטובוס וחיכינו להגעתו.
בתא המטען שלו נמצא משלוח חיוני
בעבורנו לחודשי החורף .הדקות חלפו
והאוטובוס איננו .טלפון לנהג השאיר
אותנו נדהמים — הוא כבר עבר לפני
כמה שעות בעיר ועכשיו הוא רחוק
מאיתנו ,בדרך ליעדו הסופי.
זה קרה לפני עשר שנים בעיר טיומן
שבסיביר .הרב ירחמיאל גרליק ,רב
העיר ושליח חב"ד בה ,ציפה למשלוח
גדול של עופות .תקלה בתיאום
הזמנים פתחה סיפור מרתק .וכך הוא
מספר:
אנחנו מזמינים עופות קפואים מהעיר
יקטרינבורג ,שבה מכהן הרב זליג
אשכנזי כרב ושליח חב"ד .הפעם
המשלוח היה צריך להגיע מהעיר
צ'ליאבינסק .משלוח העופות נועד
למשפחתנו ולעוד משפחה בעיר,
המקפידה על מזון כשר.
המשלוח הוכנס לתא המטען של
אוטובוס הנוסע מצ'ליאבינסק לעיר
טובולסק .בדרכו הוא עובר דרך
טיומן ,עיר מגוריי .במינוס  15מעלות
וצפונה אין צורך ,כמובן ,בהובלה
בקירור ,והעופות מגיעים בהקפאה
עמוקה.
נהג האוטובוס מסר לנו את שעת
הגעתו ,ובאנו לתחנה בשעה הנקובה.
אבל התברר שהנהג טעה בזמנים
שמסר לנו ,והוא כעת אי־שם בדרך
לטובולסק ,כמאה קילומטרים רחוק
מאיתנו.
מובן שהתייסרנו במחשבות מדוע לא
בדקנו איתו שוב היכן הוא ,כדי לוודא
את השעה המדויקת שבה הוא אמור
להגיע ,אך את הנעשה אין להשיב.
עכשיו צריך למצוא דרך להשיב את
העופות אלינו.
בעיר טובולסק אין קהילה יהודית.
העיר שוכנת במפגש הנהרות טובול
ואירטיש .זו עיר לא גדולה במושגי
רוסיה ,כמאתיים אלף תושבים בסך
הכול.
בזמנו הייתה טובולסק עיר ואם
בין הקהילות היהודיות הסיביריות.
שלושה בתי כנסת שכנו בה וקהילה
יהודית גדולה התגוררה בה .רבים
מתושביה היהודים היו שומרי תורה
ומצוות .רובם ככולם 'סילני' — גולים.
אלו היו יהודים שהוגלו לערבות
סיביר הקפואה עוד בימי הצאר,
ואחריו בתקופת השלטון הקומוניסטי.

למקצתם היה אסור להיות בקשר עם
בני משפחתם עד שנות השמונים.
בבית העלמין שם יש תופעה מוזרה
של מצבות חלקות וריקות .אלו
מצבותיהם של ה'סילני' ,אותם יהודים
גולים ,שאסור היה אפילו לציין את
שמם על מצבותיהם אחרי פטירתם.
במשך השנים חרבו בתי הכנסת

לומדים גאולה

ועימם הקהילה .יהודים רבים עזבו
את העיר ,וכיום יש בה יהודים מעטים
מאוד ,מתי מספר ממש.
ניסינו למצוא יהודי שיוכל לגשת
לתחנת האוטובוס ולאסוף את משלוח
העופות .גייסנו למאמץ את נציגי
הסוכנות .הללו ניסו לאתר בטלפון
כמה מיהודי המקום שהיה להם קשר
כלשהו איתם ,אך לא היה שום מענה.

מאת מנחם ברוד

מהותה של שליחות

הרבי מליובאוויטש חולל את מפעל השליחות העולמי כחלק מהפעילות
להכנת העולם לגאולה .ואולם פעמים רבות הדגיש הרבי שמושג השליחות
חל בעצם על כל יהודי.
"לאמיתו של דבר כולם שלוחים של הקב"ה" ,אומר הרבי (ספר השיחות
תש"נ כרך א ,עמ'  .)158כל יהודי "הוא שלוחו של הקב"ה ,לעשות לו יתברך
דירה בתחתונים ,על־ידי קיום תרי"ג מצוות התורה ...אלא ששליחות זו
(אצל כל בני־האדם וכל הנבראים בעולם) יכולה להיות בהעלם קצת על
כל פנים ,ותפקידם של ה'שלוחים' — אלה שנתמנו להיות שלוחים בפועל
— לגלות אצל כל אחד ואחד ...שהם שלוחים של הקב"ה ,ולעוררם ולפעול
עליהם למלא תפקידם ושליחותם בפועל ממש".

תודעה של שליחות
רעיון השליחות נוגע קודם כול לדרך שבה היהודי תופס את עצמו ואת
מהות חייו בעולם הזה .יש מי שסבור כי הוא חי בעבור עצמו ,כדי להגשים
את שאיפותיו .הוא בהחלט יהודי ירא שמיים ,ולכן הוא מרגיש חובה לתת
לקב"ה את 'חלקו' — מקדיש זמן לתפילה וללימוד תורה ,מפריש מעשר
מרווחיו ,נזהר מלעבור על איסורי התורה וכיוצא בזה; ואולם במרכז חייו
עומד הוא עצמו.
שליחות משמעותה שאינני אדם לעצמי אלא שליח .מה שקובע בעבורי
אינו מה טוב לי ומה נעים לי ,אלא מה ישרת את מטרת שליחותי .גישה
זו משנה לגמרי את כל השקפת עולמו של האדם .ההחלטה על כל דבר
בחייו מתקבלת על־פי אמת מידה אחת — באיזו מידה הדבר ישרת ויקדם
את מטרת שליחותו .כך הוא מקבל החלטות הנוגעות למקום מגוריו,
עיסוקו וכדומה ,כשלנגד עיניו מטרה אחת — למלא בדרך הטובה ביותר
את שליחותו בעולם.
וכך כותב הרבי (לקוטי שיחות כרך כג ,עמ' " :)450אודות מקום דירת
האדם — הקובע בזה הוא לא איפה יהיה לו נעים יותר וטוב יותר ,אלא איפה
יוכל לעשות יותר מעשים טובים ואיפה זקוקים יותר לעזרתו .ובדוגמת
רופא כפשוטו — שצריך לקבוע דירתו במקום שזקוקים יותר לעזרתו ,ולא
במקום אשר מקווה שיהיו חייו נוחים יותר .ובאמת — הרי כל אדם צריך
'לרפאות' סביבתו ,להביא בה 'אור' וקדושה יותר ,ובנוגע ליהודים — כל אחד
ואחת מהם תפקידו הראשוני והעיקרי — להביא בסביבתו יהדות יותר".

אלו שזכו ונבחרו
מובן שהשליחות חלה גם על היציאה מד' אמותיו כדי להביא את אור
היהדות ליהודי שני .כאן זו שליחות במובן נוסף — היהודי נשלח ממקומו
והולך למקום שבו נדרשת פעולתו .יש יהודי שעושה שליחות זו באורח
מזדמן או מפעם לפעם; פעם או פעמיים בשבוע הוא יוצא מד' אמותיו
ומקרב עוד יהודי לה' ולתורתו; ויש מי ששליחות זו היא כל הווייתו והוא
רואה בה את ייעוד חייו.
הגדרה מעניינת מגדיר הרבי את השליחות (תורת מנחם כרך כט ,עמ' :)89
"השליחות היא דווקא במקום שבו אין הוא רוצה להיות .דווקא שם יבצע
את מה שרוצים ממנו" .אלה הם השלוחים ,המקדישים את כל עיתותיהם,
כוחם ומרצם למילוי השליחות.
וכך הרבי מגדיר את 'השלוחים'" :אלו שזכו ,שמתוך עם ישראל גופא
נבחרו להיות שלוחים של נשיא דורנו ,שכל עבודתם ,בכל המעת לעת
כולו ,מוקדשת למילוי שליחותם בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות
חוצה ,ובהבאת הגאולה" (ספר השיחות תשנ"ב כרך א ,עמ' .)109

נותרה חצי שעה עד מועד הגעת
האוטובוס .ופתאום השיב הטלפון
בטובולסק .לאיש קראו ולודיה
ירקוב .הצגתי את עצמי וסיפרתי לו
על התקרית .בלי שהיות ,ואף־על־
פי שהשתתף באירוע חשוב ,עזב
הכול ונסע לתחנת האוטובוס .בדקה
האחרונה הספיק לאסוף את העופות.
אחרי שבישר לי את הבשורה
המשמחת המשכנו ושוחחנו מעט.
היהודי סיפר לי שהוא מהיהודים
האחרונים שעוד נותרו בטובולסק.
סיכמנו שאבוא אליו למחרת בבוקר,
נסיעה של שלוש שעות מביתי .כבר
מזמן רציתי לבקר שם ולפגוש את
היהודים שנותרו בעיר ,והנה נקרתה
לפניי ההזדמנות.
הגענו לשם בשמונה בבוקר .ולודיה,
שהתגלה כיהודי בעל לב חם ,בשנות
החמישים לחייו ,אם כי כמעט בלי
ידע ביהדות ,פגש אותנו .הוא סיפר
על עיר מגוריו ,על אימו ע"ה ,חנה
בת־מענדל ,שאביה הוגלה לעיר עוד
בימי הצאר.
קבענו יחד מזוזה בפתח הבית.
ולודיה הניח תפילין בהתרגשות,
בפעם הראשונה בחייו .הוא לא ידע
כלל שיש מצווה כזאת.
הוא הציג לפניי את המזכרת היחידה
שנשארה מהעבר היהודי המפואר
של משפחתו :חומש ויקרא ,שנדפס
בווילנה בשנת תרל"ב .אימו שמרה
אותו כמזכרת מסבא מענדל ,שכן
מצבתו אף היא חלקה וריקה.
ולודיה לא הבין לגמרי את משמעות
הנחת התפילין ,אבל אמר ברגש:
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".
נשמתו הזכה כמו חיכתה לקיום
הייעוד "ואתם תלוקטו לאחד־אחד
בית ישראל".
נפרדנו מוולודיה כשהוא מלווה אותנו
בעיניים דומעות .חשבתי לעצמי,
מי יודע כמה שנים הייתה נשמתו
היהודית מחכה להניח תפילין ,ומי
מדבר בכלל על קביעת מזוזה ,אילולא
כמה עופות שתעו בדרך...
לקראת פורים בא ולודיה לבקר
אצלנו .גם את הפסח עשה איתנו,
פסח כהלכתו .בפסח שני ,שמלמד כי
אין דבר אבוד ,החליט ולודיה להיכנס
בבריתו של אברהם אבינו.
כאמור ,לסבו קראו מענדל ,ואנו
סיפרנו על מי שקֹוד כינויו ברוסיה
היה 'סבא מענדל' ,הלוא הוא הרבי
מליובאוויטש ,שבזכותו נכנס היום
בברית .בעקבות זאת בחר ולודיה
לקרוא לעצמו מענדל .ונקרא שמו
בישראל :מנחם־מענדל בן חנה.
(על־פי 'ש"ץ ללא מניין')

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

השליח בג'מייקה; דור רביעי לשליחות

אם יום אחד ישאלו את רפאל־משה ,הבן של
הרב יעקב־יוסף ורעייתו הרבנית חיה־מושקא
רסקין ,למוצאו ,תשובתו תהיה" :אני מג'מייקה,
אבא שלי מקנדה ,סבא שלי ממרוקו ,ובמקור
אנחנו בכלל מרוסיה" .ככה זה כשאתה דור
רביעי לשלוחי הרבי מליובאוויטש.
ערב כינוס השלוחים העולמי ,הכירו את הרב
יעקב רסקין ,שליח חב"ד במדינת האי ג'מייקה
שבאיים הקריביים .האי שטוף השמש התברך
בעשור האחרון בזוג שלוחים ,שיצאו לתת מענה
ליהודי האי ולתיירים המבקרים בו .שנה בלבד
אחרי נישואיהם עלו למטוס וקבעו את מגוריהם
בג'מייקה.

רצו 'משהו חדש'
מה פתאום ג'מייקה? "הו ,זה סיפור לא נורמלי",
אומר השליח .באלול תשע"ג הם התחתנו .מיד
אחרי ראש השנה החל הזוג הטרי לחפש מקום
שליחות" .רצינו משהו חדש ,מדינה חדשה",
מספר הרב רסקין .עוד בהיותו תלמיד ישיבה
נסע לאיים הקריביים בחופשת 'בין הזמנים' .בין
ההצעות שעלו הייתה ג'מייקה.
שבוע לפני פורים נסע הרב רסקין לג'מייקה
לבדיקת ההיתכנות לפעול במקום" .ברשימה
שקיבלנו היו שמונים שמות של יהודים ,אבל
התחלנו 'לחרוש' ,ובכל יום מצאנו עוד ועוד
יהודים" ,הוא מספר.

פינת ההלכה

הבטחה בהלוויה

ואז אירע דבר מרגש" :ברשימה שקיבלנו הופיע
השם רחמים דואק .התקשרנו לביתו לקבוע
פגישה ,ועוזרת הבית אמרה לנו כי הוא מאושפז
אחרי שלקה בשבץ .נסענו למקום אשפוזו.
אישה צעירה פתחה את הדלת .כשראתה אותי
צעקה' :אתה אח של חני! מה אתה עושה פה?!'.
התברר שהיא ובעלה אחיינים של רמי ,והם
מקורבים של גיסי ואחותי ,השלוחים במונקו.
הם באו לסעוד אותו".
הרב רסקין חזר לניו־יורק ועדיין התלבט אם
השליחות הזאת נועדה בעבורם .הוא גולל את
כל לבטיו במכתב שהניח על ציון הרבי .כמה
שעות לאחר מכן קיבל הודעה" :רמי נפטר,
אנחנו מטיסים אותו לקבורה בישראל ,מאוד
רוצים שתבוא להלוויה" .הרב רסקין טס
להלוויה .בסיומה פנה אליו אחיו של רמי ואמר
לו" :פתח בית חב"ד בג'מייקה .אני נותן לך את
ביתו של אחי ,ואנחנו נהיה התומכים הראשונים
שלך".

משקיעים יותר במקומיים
ליותר מזה לא היה הרב רסקין צריך ,וכל השאר
היסטוריה .בית חב"ד בג'מייקה הוא סיפור של
הצלחה עם פעילות מרשימה .מגיפת הקורונה
שינתה לחלוטין את אופי הפעילות" .משבע

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

טבעת קודם הנישואין
שאלה :בעולם מקובל ,שגבר המציע נישואין
לאשה נותן לה טבעת .האם זה נוהג ראוי?
תשובה :בלשון ימינו מכנים את המעמד שבו בני
זוג מכריזים על כוונתם להינשא — 'אירוסין' .ביטוי
זה יש בו בעייתיות ,מכיוון שבלשון חז"ל והפוסקים
'אירוסין' הם בעצם 'קידושין' ,המתבצעים כיום
בחלק הראשון של החופה על־ידי נתינת הטבעת,
ובהם נעשים החתן והכלה לבעל ואישה.
אם לאחר הכרזה על כוונה להינשא רוצים בני
הזוג לבטל זאת ,דיי בעצם הודעת הביטול ,אם כי
יש להיזהר לעשות זאת בדרך מכובדת ,בלי פגיעה
חלילה .ואולם ביטול 'אירוסין' במשמעות המקורית,
היינו 'קידושין' ,נעשה אך ורק על־ידי מתן 'גט' כשר
בבית הדין הרבני .לכן רצוי מאוד שלא להשתמש
'ווארט'
ָ
בביטוי 'אירוסין' (אלא 'קשרי שידוכין',
וכדומה).

מקובל שהחתן שולח מתנות לכלה בחגיגת
ה'שידוכין' ,וגם לאחר מכן .יש להשהות את מתן
המתנות עד עריכת קשר ה'שידוכין' וקביעת מועד
הנישואין ,שאז החתן בטוח שהקשר יתקיים ,ואינו
רואה צורך ליצור 'קידושין' שלא על־פי ההסכם.
יש להיזהר שהחתן לא ייתן טבעת לכלה לפני מועד
ה'חופה' .יש החוששים לקידושין אם ניתנה הטבעת
לפני שני עדים כשרים ,וכפי שאמרו חכמינו ,שאם
אדם דיבר עם אישה על עסקי קידושין ונתן לה
קידושיה ,אפילו בשתיקה — הרי זו מקודשת .אחרי
ה'שידוכין' החשש גדול יותר .ובפרט אם קוראים לזה
'טבעת אירוסין'.
דרך צניעות ,גם באשר לכל מתנה אחרת ,שלפני
הנישואין לא ייתן החתן בעצמו את המתנות ישירות
לכלה ,אלא ימסור אותן על־ידי אימו ,אחותו וכדומה.
וכן יש למנוע נוכחות עדים בשעת מסירת המתנות.
מקורות :שו"ע אה"ע סי' כז ס"א .רמ"א סי' מה ס"א.
הנישואין כהלכתם פ"ג ,סעיפים צד־ק ,וש"נ .שלחן מנחם
כרך ו (אבן העזר) סימנים :לג,לה.

אוספים נשמות .הרב רסקין בסוכה הניידת בג'מייקה

בערב אסור לצאת מהבית" ,מספר הרב רסקין.
"בעבר נהגתי לבקר בבתי מלון ולחפש יהודים,
ועכשיו המצב שונה .היו גם תקופות שהמדינה
נסגרה לתיירים ,מה שהפחית דרמטית את
הפעילות".
אבל יש גם צד שני למטבע" :בתקופה הזאת
יש לנו יותר זמן להשקיע ביהודי המקום .אם
בעבר היינו מארחים בשבתות בעיקר תיירים,
הרי עכשיו אנחנו מארחים בכל שבת משפחה
אחת מהקהילה ,ועושים איתה היכרות אישית
עמוקה יותר .בתקופת הקורונה התחלנו בבניית
מקווה טהרה ,שבקרוב ייחנך ,וגם ערכנו שיפוץ
נרחב בבית חב"ד".
בס״ד

תפסיק לעבוד ,תתחיל להרוויח!
הצטרף לעשרות בוגרים מרוצים שמתפרנסים ברווח
עבור שעת עבודה ביום!
* שיטת לימוד אישית :קורס דיגיטלי  /קורס פרונטלי.
*מותאם למכללות וישיבות טכנולוגיות.
*מתנה לכל תלמיד.

דקל כהן  -זוכה יצאת צדיק בתוכניתו של חיים הכט ,מזמין
גם אתכם ללמוד ולהתמקצע בלימוד פרקטי במקצוע
מבוקש בישראל וליהנות מלווי צמוד ומעשי בתום הקורס.
תעודה באישור
משטרת ישראל

קבוצות לימוד
קטנות ויחס אישי

לפרטים והרשמה:

077-8038463

08-6612407
www.dekelcohen.net

למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

טל' 3166532־ ,053דוא"ל m3166532@gmail.com :

גם בשנת השמיטה

לא מתפשרים
על המגוון!
בלי טריקים ,בלי שטיקים.

לימוד
מעשי

שמיטה

כהלכתה ב-

