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התמונות מפורסמות באדיבות חברת JEM ותודתנו נתונה להם

תוכן
מה עם התוצאות? להתרוצץ כל היום ולא לנוח – 
זה לא מספיק. משליחותו של אליעזר עבד אברהם 
שעושים  כשיודעים  נכון,  כשעובדים  למדים:  אנו 
בשליחותו של הרבי ומתפללים לקדוש ברוך הוא 

– מצליחים בפועל • התוועדות עם הרבי

סיפורים רבים שמענו על אברהם. אבל מהו סיפורה 
של שרה? מה הייתה דרכה בעבודת ה', ומה המסר 
שהיא מעבירה לנו? פרשת חיי שרה מספרת לנו 
בדיוק את זה, וגם מעניקה לנו נקודת מבט חדשה 

על משמעות החיים  • שיעור בלקוטי שיחות

 – ה'  ועבודת  התורה  לימוד  השליחות,  עבודת 
שמרגיש  מי  יש  רבה.  והשקעה  מאמץ  דורשים 
כאלה  יש  אך  ואושר,  בסיפוק  אותו  ממלא  שזה 
בעניין.  מוצאים את עצמם  ולא  חוסר  שמרגישים 

איך מוצאים סיפוק בשליחות? • מכתב מבואר

של  אישיות  והתייחסויות  מיוחדות  התבטאויות 
הרבי לקשיים בשליחות • ניצוצי רבי

בארבעה  מהודר  צבעוני  לאלבום  קטנה  מחוברת 
בחמש  שלוחים  משפחות  מאות  שמתעד  כרכים 

יבשות • היסטוריה חסידית

וישנים  לאוכל  ההורים  אצל  שמתארחים  זוגות 
עושים  ומה  שבת?  נרות  ידליקו  איפה   – בבית 
או  במלון  וכשמתארחים  ברכות,  שבע  בשבת 

מאושפזים בבית רפואה? • הלכה עם טעם

מצאתי מכשיר סלולרי נעול בבית הכנסת. שילמתי 
את  לאתר  בכדי  אותו  לפתוח  שאוכל  כדי  לפורץ 
בעליו ולקיים מצוות השבת אבידה. האם אני יכול 
לדרוש מהבעלים את דמי הפריצה? • שו"ת אנ"ש

שני  פרק   - ל"קהלת"?  "הקהל"  בין  הקשר  מה 
בבירור  העוסקת  מיוחדת  מאמרים  בסדרת 
המקורות ל"שנת הקהל" מאת הרב פרץ בלוי, עורך 

ראשי הוצאת "חזק" ומנהל תיכון חב"ד ירושלים
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• זמנים ושיעורי השבוע – עמוד 22  לוח חב"ד – עמוד 18  • שניים מקרא ואחד תרגום – עמוד 23

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד 
לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי 
מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

חב"ד חסידי לאנ"ש שבועי טרס

לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

ביקורות ש לקבל  מחנו 
גם  בהם  הקוראים,  מכם 
אנו  ותיקון.  לשיפור  הערות 
ולהשתפר  קשובים  להיות  משתדלים 

כל העת, ונמשיך לעשות זאת אי"ה.

לכינוס  מוקדש  הפעם  הגיליון 
אלה  בימים  שנערך  העולמי  השלוחים 
אצל הרבי. בקטע ההתוועדות שהבאנו 
תוצאות"  "להביא  קורא  הרבי  הפעם, 
בשליחות  נכון  שפועל  שמי  ומבטיח 
השם,  בעזרת  שיצליח  לו  מובטח   –
הצליח  אברהם  עבד  שאליעזר  כפי 

בשליחותו.

הרבי  של  תשובה  הבאנו  במכתב 
ליהודי שחש לא מסופק ובלתי מאושר 
מעיסוקו בעבודת ה', ובמדור ניצוצי רבי 
סיפורים  עם  מיוחדת  סקירה  מופיעה 
והתייחסויות  התבטאויות  על  נדירים 
שחוו  לשלוחים  הרבי  של  אישיות 
 – שלהם  בשליחות  ואתגרים  קשיים 
מיוחדים  ביטויים  שם  למצוא  ניתן 
פרק  מאתנו  אחד  כל  ללמד  שיכולים 
חסידית  היסטוריה  במדור  בשליחות. 
האלבום  של  סיפורו  את  מספרים  אנו 

המשפחתי המפואר "ספר השלוחים".

עם  הלכתי  שו"ת  גם  מופיע  השבוע 
הרב חיים הלל רסקין, רב קהילת חב"ד 
שאלות  לכם  יש  אם  תקווה.  בפתח 
הלכתיים  בנושאים  אתכם,  שמעסיקות 
הקשורים בעיקר לנושאים כמו דילמות 
הלכתית  מזווית  ושליחות,  ב'מבצעים' 
למערכת,  אותם  תשלחו  אם  נשמח   –
על  שיענו  אנ"ש  רבני  כאן  ונארח 

השאלות.



מחשבה  אודות  מדובר  כאשר 
יתכן   – וכו'  שבלב  רגש  והתבוננות, 
שהחשבון שלו הוא "חשבון צדק", ויתכן 
אחרים  ומטעה  בחשבון  טועה  שהוא 
או  שמוסיף  באופן  חשבון  בעשותו  כו' 
אודות  מדובר  כאשר  אבל  וכו'.  גורע 
לטעות  אפשר  אי  שוב   – בפועל  מעשה 
או להטעות אחרים כו', כי אפשר להביט 

ולראות מה נעשה בפועל ממש...

הפעולה  אודות  מדברים  כאשר 
ישראל  בני  כל  את  לזכות  וההשתדלות 
בקניית אותיות בספר תורה – טוען הוא 
ומספר שהוא מתעסק בזה ב"שטורעם" 
אינו  היום,  כל  ומתרוצץ  רץ  הוא  גדול; 
נותן מנוחה לעצמו, לבני ביתו, לאחרים 
ככל  בזה  ומשתדל  ומתעסק  וכו', 

האפשרי.

קח  לו:  אומרים  זה  כל  לאחרי  הנה 
פיסת נייר וכתוב בדיוק מהם התוצאות 
המספר  מהו   – בפועל  למעשה  בנוגע 
אותיות  שקנו  היהודים  של  המדוייק 

בספר תורה על־ידי פעולתך!

וטוען הוא: למאי נפקא־מינה [מה זה 
משנה] מה הם התוצאות בנוגע לפועל? 
הוא  והרי  שלו,  את  עשה  שהוא  העיקר 

השתדל והתעסק בזה בחיות!...

על זה באה ההוראה מפרשת אליעזר 
– שכאשר עבודתו ופעולתו תהיה באופן 
המתאים, מובטח לו שיצליח בזה בנוגע 
למעשה בפועל, כי "ה' גו' ישלח מלאכו 

אתך והצליח דרכך"...

רק  זה  הרי  ממנו  שתובעים  ומה 
ד"עבדי אבות".  ומצב  במעמד  שיהיה 
של  בשליחותו  שהולך  שידע  היינו, 
להיות  צריך  לזה  ונוסף  הדור.  נשיא 
העניין ד"שיחתן של עבדי אבות", היינו, 
שיצליח  הוא  ברוך  לקדוש  שיתפלל 

במילוי שליחותו.

במילוי  מצליח  הוא  זה  ידי  ועל 
אליעזר  אצל  שהיה  וכפי   – שליחותו 
(קודם  הארץ"  לו  "קפצה  לראש  שלכל 
ואחר־ השליחות),  למקום  שהגיע 
למרות  רבקה  את  לקחת  הצליח  כך 

המניעות והעיכובים כו'...

כל  לעבודת  בנוגע  מובן  ועל־דרך־זה 
במילוי  מתעסק  שכאשר  ואחת,  אחד 
מובטח  המתאים,  באופן  שליחותו 
ובאופן  שליחותו,  במילוי  שיצליח  לו 

שמתבטלים כל המניעות והעיכובים...

של  בשליחותו  הולך  יהודי  כאשר 
הקדוש ברוך הוא, הנה גם כאשר נשלח 
במקום  שנמצא  היינו,  נהריים,  לארם 
שישנם מניעות ועיכובים כו', עד שישנם 
[כפי  וכו'  אותו'  'להרעיל  שרוצים  כאלו 
שניסו לעשות בני משפחתה של רבקה 
לאליעזר] – אינו מתפעל מכל זה, בידעו 
ברוך  הקדוש  של  בשליחותו  שהולך 
מלאכו  ישלח  גו'  ש"ה'  לו  והובטח  הוא, 
והצליח  אתך  מלאכו  ו"ישלח  לפניך", 

דרכך".

"ה' ישלח מלאכו אתך 
והצליח דרכך"

(תורת מנחם תשמ"ב, כרך א', עמ' 434)

התוועדות עם הרבי
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סיפורה 
של שרה 
סיפורים רבים שמענו 
על אברהם. אבל מהו 
סיפורה של שרה? מה 
הייתה דרכה בעבודת 
ה', ומה המסר שהיא 
מעבירה לנו? פרשת 
חיי שרה מספרת לנו 
בדיוק את זה, וגם 
מעניקה לנו נקודת 
מבט חדשה על 
משמעות החיים.  
השיחה המלאה – בל קוטי 
שיחות חלק טו, שיחה 
ראשונה לפרשת חיי שרה.

ה אמנם חיי שרה?
בקי  שלא  ומי  שרה",  "חיי  פרשת  היא  שלנו  השבוע  פרשת 
היא  הזו  שהפרשה  לחשוב  עשוי  התורה  בסיפורי  מספיק 
בכל  לגמרי.  הפוכה  האמת  אבל  שרה.  של  הביוגרפיה  למעשה 
הפרשה אין סיפור אחד על שרה, חוץ משני הפסוקים הפ ו תחים 

את הפרשה, המספרים על... מותה של שרה1:

ָרה.  י ָשׂ ֵני ַחּיֵ ִנים ְשׁ ַבע ָשׁ ָנה ְוֶשׁ ִרים ָשׁ ָנה ְוֶעְשׂ ָרה ֵמָאה ָשׁ י ָשׂ ְהיּו ַחּיֵ ַוּיִ
ַאְבָרָהם  ֹבא  ַוּיָ ָנַען  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ֶחְברֹון  ִהוא  ע  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּבְ ָרה  ָשׂ ָמת  ַוּתָ

ָתּה. ָרה ְוִלְבּכֹ ד ְלָשׂ ִלְסּפֹ

נקרא  שרה"? –  הזו "חיי  לפרשה  לקרוא  מוזר  לא  האם  ובכן, 
את השאלה בלשונו של הרבי:

פרשה  כל  של  שתוכנה  רבותא,  פעמים  כבר  נתבאר 
מרומז פעמים רבות בשמה. וכן הוא גם בנידון פרשתנו, 

שבשם "חיי שרה" מרומז תוכן הפרשה כולה.
ארעו  שלא  במאורעות  עוסקת  כולה  הפרשה  ותמוה: 
כולם אדרבה,  אלא  בחיים)  שרה" (בהיותה  בזמן "חיי 

התרחשו לאחרי מיתת שרהב;
פטירתה,  שלאחר  בזמן  בפועל  שארעו  בלבד  זו  ולא   

אלא גם בתוכנם הרי הם ההיפך מ"חיי שרה":
בפרשה הראשונה מסופר אודות קניית מערת המכפלה 

על ידי אברהם עבור קבורת שרה;
נישואי  סיפור  הוא  בפרשתנוג  זה  לאחרי  הבא  הענין 
יצחק  "וינחם  בכתובד  נאמר  שבסיומו  ורבקה,  יצחק 

אחרי אמו", "ּוִמֶׁשֵמָתה הוא מתנחם באשתו"ה;
שכן  (ובמכל  שבפרשתנוו  השלישי  הענין  גם  וכך 
וההמשך  גו'",  אשה  ויקח  אברהם  "ויוסף   - מקודמיו) 
המוחלט  ההיפך  כולו   – גו'"  ישמעאל  תולדות  "ואלה 
מ"חיי שרה". שהרי מצד (חיי) שרה סדר ההנהגה הוא 

"גרש האמה הזאת ואת בנה גו'"ז.
"חיי  הוא  הפרשה...  שתוכן  לומר  אפשר  איך  כן,  ואם 

שרה"?!

1. בראשית כג,  , ב,  א.

א. ראה לקוטי שיחות ח"ה ע' 57 ואילך. ועוד. 
ב. ראה גם לקוטי שיחות שם ע' 338 ואילך. 

ג. כד, א ואילך. 
ד. שם, סז וברש"י. וראה פדר"א פל"ב. 

ה. וגם עצם ההרהור שיצחק ישא אשה בא לאברהם לאחרי העקידה (ב"ר פנ"ז, ג. פרש"י 
וירא כב, כ). ובשורת העקידה הביאה ל"ותמת שרה" (פרש"י פרשתנו כג, ב). 

ו. כה, א ואילך. 

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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נכון ששם הפרשה נלקח מהמילים הראשונות 
אקראית.  בצורה  סתם  נעשה  לא  זה  אבל  שלה, 
הפרשיות  את  מכנה  ישראל  שעם  העובדה  עצם2 
זיקה  שיש  ללמדנו  כדי  מספיקה  אלו  בשמות 
בה.  המסופר  לתוכן  הפרשה  שם  בין  תוכנית 
לפרשה  שרה"  "חיי  לקרוא  אפשר  איך  וכאמור, 

שמתחילה בדיוק בפטירתה?

הפרשה  את  כשקוראים  מתעצמת  השאלה 
הנה  עוסקת.  היא  בהם  הנושאים  מהם  ומגלים 
לחלק  אפשר  אותה  הפרשה,  של  קצרצר  סיכום 

לשלושה פרקים מרכזיים:

שרה,  מות  לאחר  מיד  וקבורתה:  שרה  פטירת   ·
אברהם מנהל משא ומתן עם עפרון החיתי תושב 
את  מלא  במחיר  ממנו  קונה  הוא  שבסופו  חברון, 
מערת המכפלה המשמשת כמערת קבורה לשרה.

חש  יצחק  עובר,  הזמן  ורבקה:  יצחק  נישואי   ·
את  שולח  ואברהם  אימו  מות  אחרי  בדידות 
בת  למצוא  בכדי  הישנה  למולדתו  עבדו  אליעזר 
זוג הולמת ליצחק. השליחות של אליעזר מצליחה 
בצורה פלאית. מיד כשהוא מגיע לחרן, על שפת 
אחיינו  בתואל,  בת  רבקה  את  מוצא  הוא  הבאר, 
המיועד  השידוך  בדיוק  שהיא  ומבין  אברהם,  של 
כנען  לארץ  חוזר  ואליעזר  מסתדר  הכול  ליצחק. 

עם הכלה המיועדת ורבקה נישאת ליצחק.

יצחק,  נישואי  לאחר  אברהם:  של  חייו  שארית   ·
לשעבר,  אשתו־שפחתו  עם  שוב  מתחתן  אברהם 
הגר, שנקראת כעת "קטורה" – משום שבשלב זה 
שמזכירה  נאותה,  בצורה  מתנהגת  היא  חייה  של 
את ריחה הנעים של הקטורת3. לאברהם וקטורה 
נולדים עוד שישה בנים, והוא שולח אותם מכנען 
נשארים  וישמעאל  יצחק  רק  רחוקות.  לארצות 

בכנען ומלווים את אברהם עד מותו.

בגיל 175 נפטר אברהם אבינו, ויצחק וישמעאל 
שרכש  הקבר  בחלקת  לקבורה  אותו  מביאים 

בעצמו בתחילת הפרשה, במערת המכפלה.

וישמעאל  ומ ת פתחת,  גדלה  ישמעאל  משפחת 
נפטר בגיל 137.

אם נשים לב, נבחין בכך שהנקודה הקושרת את 
כל הסיפורים במשך הפרשה היא העובדה ששרה 

 57 ע'  ח"ה  שיחות  לקוטי  ראה   – מקורות  עם  זה  בנושא  להרחבה   .2
ובהערות שמציין הרבי שם.

3. רש"י שם כה, א.

איננה. לא רק שכרונולוגית מתרחשים האירועים 
הם  נסיבתית  מבחינה  שגם  אלא  פטירתה,  לאחר 

מתרחשים בעקבות פטירתה.

להסביר  צריך  לא  וקבורתה  שרה  פטירת  על 
דבר; סיפור נישואיו של יצחק גם הוא מבליט את 
של  העיקרי  שהמניע  משום  שרה,  של  היעדרה 
פטירתה  היה  בית  ולהקים  אישה  לשאת  יצחק 
במפורש:  כמעט  התורה  שאומרת  כפי  אימו.  של 
"ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ָשָׂרה ִאּמֹו, ַוִּיַּקח ֶאת ִרְבָקה 

ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּשׁה ַוֶּיֱאָהֶבָה, ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו".

גם חלקה האחרון של הפרשה מספר לנו סיפור 
שכאילו אומר לנו: כל זה לא היה קורה אילו שרה 
הייתה עדיין כאן. בפרשות הקודמות קראנו כיצד 
שרה מאלצת את אברהם לגרש את הגר, שפחתו 
כשהיא  אחת  פעם  פעמיים.  לאשתו,  שהפכה 
נוספת  ופעם  בשרה,  לזלזל  ומתחילה  בהריון 
אז  ביצחק,  להתגרות  מתחיל  שישמעאל  לאחר 
וישמעאל  הגר  ישמעאל.  עם  יחד  הגר  מגורשת 
ככל הנראה לא היו חוזרים לחייו של אברהם אילו 

שרה הייתה עדיין בחיים.

אז איך אפשר לקרוא לפרשה "חיי שרה", בשעה 
שממש כולה מתארת את היעדרה של שרה?!

העבודה של שרה
בשאלה  להתחיל  צריך  הדברים  את  להבין  כדי 

פשוטה: כמה אנחנו מכירים את שרה?

הראשון  מכירים.  כולנו  אבינו  אברהם  את 
ה', מצא אותו ומאז הקדיש  אחר  שחיפש  בעולם 
לעולם  שיש  מקום  בכל  לפרסם  כדי  חייו  את 
בורא, הקדוש ברוך הוא. בליבו של אברהם בערה 
ויבין  יתפכח  בעולם  שחי  אדם  שכל  התשוקה 
אוהלי  פתח  הוא  כך  לצורך  הבל.  הם  שהאלילים 
אנשים  לפגוש  כדי  רק  שומקום,  באמצע  אירוח 
ולגלות להם את האור. הוא חולל מהפכת אמונה 

ששינתה את העולם עד ימינו.

אבל, מה עם שרה? מה בער בתוכה? מה הייתה 
האג'נדה שלה? יחסית לאברהם, על שרה התורה 
מספרת לנו מעט מאוד, וכדי 'לגלות' אותה צריך 
שבמבט  חייה  בסיפור  פרטים  לכמה  לב  לשים 

ראשון עשויים להיראות לא מאד חשובים.

מספרת  שהתורה  היחידים  הסיפורים  אחד 
שאותו  הגר  גירוש  על  הסיפור  הוא  שרה  על  לנו 
כשהיא  הגר  את  מגרשת  שרה  קודם.  הזכרנו 
לגרש  את אברהם  שוב מאלצת  כך  ואחר  בהריון, 
אנחנו  כאן  כבר  מביתם.  בנה  וישמעאל  הגר  את 

 ז. וירא כא, י. 
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שעוד  לשרה,  אברהם  בין  גישה  הבדלי  רואים 
נעמיק בהם בהמשך. אך עוד לפני כן, יש עובדה 
אברהם  בין  שמבדילה  פשוטה  אחת  ביוגרפית 

לשרה – בלשונו של הרבי:

בנוגע  לשרהח  אברהם  בין  החילוק 
לתולדותיהם:

אברהם, כפשוטם של דברים, לא היה רק 
אביו של יצחק אלא גם של ישמעאל, עד 
שאמרו חז"לט כי "בנך יחידך אשר אהבת" 
ישמעאל.  על  והן  יצחק  על  הן  מתפרש 

יתירה מזו: ישמעאל נולד לו לפני יצחק.
כלומר, מאברהם יצאו לא רק בני ישראל 
אלא גם אומות אחרות. ואף הקדוש ברוך 
הוא אמר לו "אב המון גוים נתתיך"י, היינו 

שהוא "אב לכל העולם"יא.
יצחק  של  אמו  היתה  שרה  זאת  לעומת 
לעם  רק  היא  ששייכותה  היינו  בלבד, 

ישראליב.

מידה  באותה  אך  יצחק,  של  אבא  היה  אברהם 
מסוים,  במובן  מזה:  יותר  ישמעאל.  של  אביו  גם 
ישמעאל היה בנו של אברהם יותר מאשר יצחק 
הרי  כך.  לומר  אפשר  אם  אברהם,  של  בנו  היה 
ישמעאל היה הבכור, הוא נולד כמה שנים טובות 
לפני יצחק. המדרש4 אף מספר שכאשר ה' ציווה 
את אברהם לעקוד את "בנך יחידך אשר אהבת", 
או  לישמעאל  היא  הכוונה  האם  הבין  לא  אברהם 

ליצחק. הוא אהב את שניהם במידה שווה.

לאברהם  שלנו.  אבינו  רק  איננו  אבינו  אברהם 
אנשים  מיליוני  מאות  היום  ועד  ילדים,  עוד  היו 
בעולם מתייחסים לעצמם כאל בני אברהם. השם 
בין  לקשר  נפלאה  דוגמה  הוא  אברהם"  "הסכמי 

האומה הערבית לאברהם אבינו.

גם הקדוש ברוך הוא מחליף לאברהם את השם 
בכך  בעצמו  זאת  ומסביר  ל"אברהם",  מ"אברם" 

4. הובא בפרש"י שם כב, ב.

"אב  הוא  שאברהם  זה  את  מבטא  הזה  שהשם 
הרוחני  האב  נחשב  אברהם  כלומר,  גויים".  המון 

של כל העמים והאומות, לא רק של בני ישראל.

לשרה, לעומת זאת, היה רק בן אחד. רק יצחק 
אנחנו  רק  היסטורי,  ובמבט  "אמא".  לה  קרא 

היהודים קוראים לה "שרה אימנו".

סימפטום  הוא  ושרה  אברהם  בין  הזה  ההבדל 
שמעיד על הבדל עמוק יותר של גישות בעבודת 
את  כשבוחנים  לראות  אפשר  אותו  ביניהם,  ה' 
שיטות הפעולה שלהם בתחום הרוחני. נקרא את 

הדברים בלשונו של הרבי:

עבודת  בין  ההבדל  גם  הוא  זה  דרך  ועל 
אברהם לעבודת שרה: 

אברהם פרסם אלקות לכל סוגי בני האדם. 
הקדוש  של  לשמו  אבינו  אברהם  "הקריא 
ואפילו  ושב"יג,  עובר  כל  בפה  הוא  ברוך 
רגליהםיד,  לאבק  המשתחווים  לערביים 
מכן  לאחר  גם  ישארו  אם  להשגיח  מבלי 

תחת השפעתו אם לאו.
והמשכת  השפעת  הרי   – שרה  לעומתו 
אלקות על ידה (משנולד יצחק) היתה רק 

למקום הראוי, לצד הקדושהטו.

אברהם רוצה להביא את הבשורה של האמונה 
בכל  דרך,  בכל  כולו,  העולם  לכל  באלוקים 
מי  כל  אוניברסלי.  יעד  היה  לאברהם  הזדמנות. 
לשכנוע.  יעד  הוא  שלו  באוהל  להתארח  שמגיע 
הגמרא5 מתארת כיצד אברהם, המארח הגדול, נהג 
באורחי האכסניה שלו: "אחר שאכלו ושתו עמדו 
לברכו. אמר להם: וכי משלי אכלתם? משל אלוקי 
עולם אכלתם, הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה 
אברהם  המלאכים,  שלושת  בסיפור  גם  העולם". 
ערביים  שהם  "סבור  והיה  מרחוק  אותם  רואה 
ממהר  זאת  ובכל  רגליהם6"  לאבק  שמשתחווים 

להכניס אותם אל ביתו.

5. סוטה, י, א.
6. כפי שמביא רש"י על הפסוק בבראשית, יח, ד.
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בשיחה  שנסמנו  מקומות  וחסידות)  הקבלה  (בלשון  ראה  לקמן –  בהבא   ח. 
המקורית הערה 31.   

(וירא  עה"פ    – ופרש"י  ב"ר  תנחומא,  פל"א.  פדר"א  ב.  פט,  סנהדרין   ט.  
כב, ב). ועוד. 

 י. לך יז, ה. 
בגוף  וראה  ספנ"א.  ב.  פמ"ט,  ב"ר  וראה  א.  יג,  מברכות  שם.  פרש"י   יא. 

השיחה הערה 34 שהכוונה בזה היא לכל אומות העולם. 
 יב. להעיר מההבדל בין עשיו לישמעאל, ראה בשיחה המקורית הערה 35. 

 יג.  ראה סוטה י, סע"א ואילך. ב"ר ספנ"ד. ספל"ט. פמ"ג, ז. פמ"ט, ד. וראה 
לקו"ש חלק טו שיחה ג לפרשת וירא. 

 יד. ראה ב"מ פו, ב. הובא בפרש"י וירא יח, ד. 
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את  מפיץ  הוא  מצליח.  אברהם  רבות  פעמים 
אותה.  מקבלים  מא ו ד  ורבים  החדשה  האמונה 
משמע,  תרתי  לאמונה,  נפשות  עושה  אברהם 
מקומות  בהרבה  אבל  רבים.  אנשים  ומגייר 
מהאנשים  רבים  פרי.  נושאת  לא  ההשקעה 
שאותם אברהם פוגש ממשיכים בעבודת אלילים, 
ודי להזכיר כאן את נמרוד שאף התנכל לאברהם 
ואת תרח אביו של אברהם שלפרנסתו ניהל עסק 

לממכר אלילים.

העולם  לכל  לגלות  התשוקה  בוערת  בשרה  גם 
בדרך  זאת  עושה  היא  אבל  האלוקית,  האמת  את 
אחרת. שרה אומרת: אני לא יורה לכל הכיוונים, 
אלא ממקדת את כל הכוחות באנשים האיכותיים. 
שרה ממוקדת בדבר אחד: בלבנות את המשפחה 
הגרעינית שלה, לחנך את בנה יחידה, זה שממנו 
את  מעדיפה  שרה  ישראל.  עם  בהמשך  ייבנה 
ואת  ההשפעה  את  למקד  הבטוחה,  ההשקעה 

הפצת האור האלוקי בבית פנימה.

ההבנה הזו נותנת לנו הסבר לסיפור גירוש הגר, 
שהוא כפי שאמרנו סיפור המפתח להבנת דמותה 

של שרה. נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

לבנו  בנוגע  גם  ביטוי  לידי  בא  זה  וחילוק 
של אברהם, ישמעאל...

אברהם המשיך אלקות לכל, ועל כן "וירע 
הדבר מאד [בעיני אברהם] גו' על אודות 
זאת:  ועוד  לשלחו"טז.  לו  "שאומרת  בנו", 
אברהם ביקשיז  "לו ישמעאל יחיה לפניך" 

(ואף השיג את מבוקשו)יח.
אבל מצד שרהיט אין כל ערך בין ישמעאל 
"גרש  להתקיים  צריך  וממילא  ליצחק, 
[בן  יירש  לא  כי  בנה  ואת  הזאת  האמה 
האמה הזאת] גו' עם בני [עם יצחק] גו'" 
– היינו שאין הוא שייך לקבל את השפעת 

אברהם ביחד עם יצחק, עם ישראל.
אדיש  להישאר  אפשר  שאי  פסוקים  שני  אלו 
ָהָאָמה  ָּגֵרׁש  ְלַאְבָרָהם  "ַוּתֹאֶמר  אותם:  כשקוראים 
ִעם  ַהּזֹאת  ָהָאָמה  ֶּבן  ִייַרׁש  א  ִּכי  ְּבָנּה  ְוֶאת  ַהּזֹאת 
ְּבִני ִעם ִיְצָחק. ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל 

אֹודֹת ְּבנֹו". שרה מורה לאברהם לגרש את בנו, בן 
והוא  אביו,  זאת  בכל  והוא  בנה.  שאיננו  השפחה, 

אוהב אותו, והמעשה הזה קשה לו מא ו ד.

'לגרש'  רוצה  לא  אבינו  אברהם  כאן?  קורה  מה 
מעל פניו את ישמעאל. אפילו ב"פרא אדם" הזה 
קרוב,  אותו  רוצה  הוא  טובה,  נקודה  רואה  הוא 
ולעשות  אברהם  בדרך  אותו  לחנך  רוצה  הוא 
ממנו ילד טוב ומאמין. כבר עם לידתו של יצחק, 
"ַוּיֹאֶמר  עליו.  ומתפלל  לישמעאל  דואג  אברהם 
 ,"7ְלָפֶני ִיְחֶיה  ִיְשָׁמֵעאל  לּו  ָהֱאִקים:  ֶאל  ַאְבָרָהם 
חינוכו  על  לתפילה  ביטוי  כאן  רואים  והמפרשים 
זו  בתפלה  "כיוון  ישמעאל8:  של  הרוחני  ומצבו 

שיהיה ישמעאל הולך בצדק לפני ה'".

לאן.  שייך  באמת  מי  מבינה  זאת  לעומת  שרה 
היא יודעת היטב מה ההבדל בין יהודי למי שאיננו 
וזה  האמה",  את "בן  ויש  יצחק"  את "בני  יש  כזה. 
מגרשת  שרה  חז"ל,  דברי  פי  על  דבר.  אותו  לא 
והחשש  הרעות  מידותיו  בעקבות  ישמעאל  את 
שישפיע לרעה על יצחק. ובמובן העמוק והפנימי 
ברורה  הבחנה  יש  שאצלה  היא  הכוונה  יותר, 
יש  ליהודי  האחרים.  לכל  'שלנו'  בין  מא ו ד  וחדה 
נשמה אלוקית וקשר בלתי ניתן לשינוי ולהפרדה 
עם הקדוש ברוך הוא. גויים טובים יש אולי, אבל 
והשפעה  קשר  של  ערוץ  לאותו  קשור  לא  זה 
לכן,  ה'.  מאת  שלו  את  מקבל  ישראל  עם  שדרכו 
לשרה ברור מא ו ד מה צריך לקרות: "גרש  האמה 

הזאת ואת בנה".

צודק",  "מי  להכריע  מנסים  אנחנו  אם 
התשובה ברורה. הקדוש ברוך הוא בעצמו 
תאמר  אשר  "כל  לאברהם  ואמר  הכריע 

אליך שרה שמע בקולה".

למרות ששתי הגישות נפלאות וטובות, אם 
עלינו   – הדרכים  משתי  אחת  לבחור  צריך 
והבטוחה.  הסולידית  בהשקעה  לבחור 
הכוחות  עיקר  את  למקד  אחרות,  במילים 
את  לקיים  אחרים  יהודים  על  בהשפעה 

7. בראשית, יז, יח.
8. אור החיים על הפסוק.

7

 טו. ראה במקומות שצויינו בהערה 31 הנ"ל. 
 טז. פרש"י וירא כא, יא. 

 יז. לך יז, יח. 
 יח. ראה זהר ח"א רה, ב: אברהם לא ידענו כו' לא אשתדל עלן כמה דאשתדל 

על ישמעאל דאמר לו ישמעאל כו'. ח"ב לב, א. וראה אוה"ח לך יז, יט: לצד 
שתלד שרה כו'. אפשר לומר כו'. 

למעלה  ששרשה  לפי  שזהו  שם,   31 בהערה  הנסמן  התורה  אור  ראה   יט.  
מבחינת אברהם. 
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העולמית  התפיסה  בשינוי  ולא  המצוות, 
האוניברסלית. עלינו להשקיע דווקא בתוך 
העם היהודי, משום שיהודים יכולים להיות 
קשורים לקדוש ברוך הוא בצורה איכותית 

הרבה יותר מכל אדם אחר.

את  לנו  ממחיש  מוכר  חסידי  סיפור 
גם  יהודי,  בכל  שישנן  היהודיות,  האיכויות 

הפשוט ביותר.

בניו של הרבי המהר"ש התווכחו פעם מהי 
הוויכוח  בלהט  גוי.  על  יהודי  של  מעלתו 

ניגשו לשאול את אביהם הרבי לדעתו.

המשרת,  ציון  לבן  לקרוא  להם  הורה  הרבי 
"בן  אותו:  ושאל  מאוד,  פשוט  יהודי  שהיה 
"כן".  המשרת:  וענה  היום?",  אכלת  ציון, 
ושאל הרבי: "אכלת היטב?", ענה המשרת: 
השם".  ברוך  שבע,  הנני  טוב,  פירוש  "מה 
הוסיף הרבי לשאול: "ובשביל מה אכלת?", 
ענה בן ציון: "כדי לחיות". "ובשביל מה הנך 
חי?", שאלו הרבי. וענה בן ציון: "כדי שאוכל 
ונאנח  ה'",  רצון  ולעשות  יהודי  להיות 

המשרת באומרו זאת.

לדרכו,  המשרת  את  הרבי  שלח  כך  אחר 
וביקש  לקרוא לאיוון העגלון. בהגיעו, הרבי 
אכל,  הוא  האם  אותו  גם  שאל  המהר"ש 
כדי  אכל  שהוא  ענה  והגוי  אכל,  מה  ולשם 
לחיות. שאל אותו הרבי לשם מה הוא צריך 
לחיות, והגוי ענה שזה כדי שיוכל ללגום יין 

שרף ולאכול אוכל טוב.

שלח הרבי המהר"ש את העגלון הגוי לדרכו, 
ואחר כך הסביר לבניו: "יהודי קשור בטבעו 
אדם  הוא  אם  גם  ולכן  הוא,  ברוך  לקדוש 
פשוט וללא ידע רב, הוא אוכל כדי שבסופו 
של דבר יוכל למלא את רצון השם. לעומתו 
עצם  היא  בעיניו  התכלית  יהודי,  שאינו  מי 

האכילה והשתיה".

המהפכה השקטה
כעת נו כ  ל להבין מדוע הפרשה שלנו היא "חיי 
עכשיו  עד  בפרשה  שעיינו  כפי  בפשטות,  שרה". 
– אלה לא חיי שרה אלא העולם ללא שרה. אבל 
השטח  לפני  מתחת  שקורה  מה  את  חושפים  אם 
מבינים שדווקא עכשיו, אחרי ששרה כבר איננה 

משלב  שמנצחת.  זו  היא  שלה  האג'נדה   – פה 
עוד  מתעצמת  שרה  של  הגישה  בפרשה,  לשלב 

והופכת לשיטת הפעולה אפילו של אברהם.

בלשונו של הרבי:

כל  של  הכוללת  הנקודה  הוא  זה  וענין 
הפרשיות (והסיפורים) שבפרשתנו:

המכפלה.  מערת  רכישת  סיפור  עם  נתחיל 
נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

קבורתם  מקום  היתה  המכפלה  מערת 
המין  כל  אבות  הם  אשר  וחוהכ,  אדם  של 
היתה  לא  לכאורה,  זה,  ולפי  האנושי. 
רק  שייכת  להיות  צריכה  המכפלה  מערת 

ובדוקא לעם ישראל.
ולמרות זאת רואים אנו שאברהם השתדל 
בקנייתה לקבורת שרה, והיא מקום מנוחת 
ששייכת  היינו  והאמהות,  האבות  שלושת 

רק לישראל.

אתר  דבר  של  לאמיתו  היא  המכפלה  מערת 
היו  בה  שנקבר  הראשון  הזוג  עולמי.  מורשת 
בני  כל  של  הראשונים  אבותיהם  וחווה,  אדם 
מאברהם,  מצופה  היה  לכאורה,  האנושי.  המין 
לכל  לאפשר  האומות,  כל  של  האוניברסלי  האב 
מה  זה  לא  אבל  הזה.  למקום  להשתייך  האומות 
שקורה. אברהם רוכש את החלקה במיוחד עבור 
קבורת שרה, ובשנים הבאות נקברים שם האבות 
מאז  עצמו.  אברהם  כולל   – הקדושים  והאימהות 
ולתמיד מערת המכפלה היא סמל לייחודיות של 
מכלל־עולמי.  הפוך  הכי  הדבר  היא  היהודי.  העם 
היום,  עד  מוחשי  באופן  זה  את  לראות  אפשר 
כמה רגש מעורר המקום הזה בכל יהודי. זה אחד 
אפשר  אם  בעולם,  ביותר  היהודיים  המקומות 

להתנסח כך.

שאברהם  השורות  בין  לנו  מספר  הזה  הסיפור 
מבין שיש יהודים ויש את כל השאר. ולכן המקום 
הקדוש  הזה  שייך באופן בלעדי לעם ישראל. וכך 
גם עיקר ההשקעה ושימת הלב בהפצת הקדושה 
בעם  ממוקדות  להיות  צריכות  בה'  והאמונה 

ישראל.

ורבקה.  יצחק  של  הנישואין  בסיפור  גם  כך 
נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

לאחר מכן עולה מן הפרשה (בסיפור על   כ. עירובין נג, א. סוטה יג, א. פרד"א ספ"כ. הובא בפרש"י פרשתנו כג, ב. 
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עוד  נעלה  ענין  אליעזר)  שליחות  דבר 
כלפי  רק  אינו  שבישראל  העילוי  יותר: 
כלל  שייכות  שום  להם  שאין  האומות  בני 
יש  שאכן  אלו  כלפי  גם  אלא  לאברהם, 

להם שייכות מסוימת אליו:
נאמר  אברהם  עבד  אליעזר  אודות 
רבו  של  מתורתו  ומשקה  "דולה  שהיה 
(על  גופא  זה  בסיפור  ואף  לאחרים"כא. 
שליחותו) מתאר הכתוב את ריבוי הנסים 
שהראה לו הקדוש ברוך הוא (בעת מילוי 
כל  ולאחרי   .  . אברהם)  מאת  שליחותו 
את  לשדך  אברהם  יכול  היה  לא  זאת 
יצחק לבתו של אליעזר, לפי ש"בני ברוך 

ואתה ארור ואין ארור מדבק בברוך"כב.

כלומר, מבלי הבט על כל מעלותיו של אליעזר 
– הרי בערך ליצחק אין זאת רק שמדריגתו פחותה 

יותר, אלא שהוא לגביו כ"ארור" לפני "ברוך".

מובהק  תלמיד  היה  שאליעזר  מספרים  חז"ל 
כל  את  ממנו  שלמד  כזה  אבינו,  אברהם  של 
האברהמית  העולם  והשקפת  האמונה  יסודות 
ואפילו לימד והפיץ אותה לאחרים. "עבד אברהם 
אנוכי", הוא מצהיר מול בני משפחתו של אברהם. 
ניסים.  של  בשרשרת  רצופה  עצמה  והשליחות 
הסימנים  שעולים,  הבאר  מי  הדרך,  קפיצת 
שמתגשמים, התפילה שנענית מיד – כל הכוכבים 
שאליעזר  ההבנה  את  שמחזק  מה  לו,  מסתדרים 
דרגה  ובעל  מיוחד  אדם  אלא  עבד  סתם  היה  לא 

גבוהה.

כאשר אברהם שלח אותו למצוא שידוך ליצחק, 
עד  ללכת  למה  משלו.  הצעה  הייתה  לאליעזר 
חרן, אם אפשר למצוא את הכלה המתאימה כאן? 
עם  יתחתן  שיצחק  מתאים  שהכי  חשב  אליעזר 
למופת.  אמוני־אברהמי  בית  בביתו,  שגדלה  בתו, 
את  שולל  אברהם  אליעזר,  של  להפתעתו  אבל 
אומר  אברהם  חז"ל,  בלשון  הסף.  על  השידוך 
ואתה  ברוך  "בני  מא ו ד:  חריף  משפט  לאליעזר 

ארור, ואין ארור ִמַדֵּבק בברוך".

ההסבר הפשוט לכך הוא שאליעזר היה כנעני, 
בעקבות  המבול,  לאחר  נוח.  בן  חם  מצאצאי 
מעשה נורא של גילוי עריות שעשה חם, נוח אביו 

קילל אותו ואת צאצאיו ,  ובירך את בנו האחר שם. 
צאצאית  תהיה  יצחק  של  שהכלה  רצה  אברהם 

של שם המבורך ולא מצאצאיו של חם הארור.

את  רואים  שוב  אנחנו  הדברים,  של  בעומקם 
אברהם נוקט בגישתה של שרה. יש כאן הזדמנות 
להרחיב את מעגלי האמונה, לצרף לעם ישראל גם 
מאומות העולם ולהשפיע קדושה לעוד מקומות 
מחליט  הוא  גבול.  שם  אברהם  אבל  ותרבויות. 
של  לנישואיו  שלו,  המשפחה  של  לאיכות  לדאוג 
משפחה  שלו,  ממשפחתו  כלה  עם  דווקא  יצחק 
דווקא  הכוחות  מרב  את  ולהשקיע  מבורכת, 
לאומות  בדאגה  ולא  ישראל  עם  של  באיכות 

מסביב.

המספר  הפרשה  של  האחרון  בחלקה  גם  וכך 
על חזרתם של הגר וישמעאל לחייו של אברהם. 

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

לאחר סיפור התורה "ויוסף אברהם ויקח 
"ותלד  מכן  ולאחר  קטורה",  ושמה  אשה 
לו גו'", נאמרכג "ויתן אברהם את כל אשר 
לו ליצחק ולבני הפלגשים גו' נתן אברהם 

מתנות וישלחם מעל יצחק בנו גו'"כד.
ישמעאל,  לבני  בקשר  מצינו  זה  דרך  ועל 
בן  ישמעאל  "תולדות  היותם  אף  שעל 
והדגיש  הוסיף  תיכף  הרי  אברהם", 
הכתוב "אשר ילדה הגר המצרית שפחת 
שרה"כה, היינו שאת מציאותו של ישמעאל 
ילדה  הדורות)  כל  סוף  עד  (ו"תולדותיו" 
בן  ליצחק  ערך  כל  ללא  שרה",  "שפחת 

שרהכו.

לכל  בה'  האמונה  את  להפיץ  ממשיך  אברהם 
הדרך  אורך  לכל  מדגיש  הוא  אבל  האומות, 
את  המיקוד.  עיקר  ובמי  הטפל  ומי  העיקר  מי 
ולכל  ליצחק,  ורק  אך  נותן  הוא  שלו  הירושה 
ומשלח  ניחומים"  רק "מתנות  מחלק  הוא  השאר 
אתם  לומר:  כאילו  רחוקים,  למקומות  אותם 
באמת.  לכאן  שייכים  לא  אתם  מהמשפחה,  לא 
וישמעאל מבין שהוא לא שווה ערך ליצחק ,  אלא 
יישאר במעמד "בן השפחה המצרית", הזר, הלא־

שייך. 

 כא. יומא כח, ב. פרש"י לך טו, ב. 
 כב. פרש"י פרשתנו כד, לט. מב"ר פנ"ט, ט. 

 כג. פרשתנו כה, ה־ו. וראה כלי יקר שם: כי כך רצתה שרה כו'. 

 כד. וראה סנהדרין צא, א. אוה"ח עה"פ. 
 כה. ראה בשיחה המקורית הערה 52 שהדברים מדוייקים מלשון הפסוק. 

 כו. להעיר מרשב"ם עה"פ (כה, יב). רמב"ן ורשב"ם ר"פ תולדות. 
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ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה
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שניים מקרא ואחד תרגום
מוקדש לע"נ הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
23עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. •  נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

משפיעה  שרה  פטירתה  לאחר  דווקא  כן,  אם 
להביא  שבכדי  מבין  אברהם  גם  פעם.  מאי  יותר 
צריך  כולו,  העולם  לכל  הוא  ברוך  הקדוש  את 

להתמקד בהשפעה על עם ישראל.

פשר החיים
כדי  מספיקה  הזו  ההסתכלות  האם  ועדיין, 
האלה  האירועים  ואת  הזו  התקופה  את  לתאר 
של  בלשונו  הדברים  את  נקרא   – שרה"?  כ"חיי 

הרבי:

אלא שלכאורה עדיין אפשר לשאול:
לידי  מביאים  הפרשה  שעניני  אמת  הן 
המיוחד  וחידושה  עבודתה  את  ביטוי 
עוסקים  שבפועל  מאחר  אבל,  שרה.  של 
הרי  פטירתה,  שלאחר  בזמן  אלו  ענינ ים 
ל"חיי  בהתאם  לגמרי  הם  אין  סוף־סוף 
חייה  שנות  קכ"ז   – פשוטו  לפי  שרה" 

ועבודתה בעולם הזה.
הזו  לפרשה  שרה"  "חיי  שהשם  מבינים  אנחנו 
איננו אבסורד אלא קשור בהחלט לתוכן הפרשה 
והאירועים המתוארים בה. אבל אחרי הכול, איך 
"השפעתה  מילא  שרה"?  "חיי  לזה  לקרוא  אפשר 
של שרה", או "גישתה של שרה"; אבל "חיי שרה"?

במובן  נפלא:  דבר  אותנו  מלמד  הרבי  וכאן 
האמיתי והמלא של הדברים, חייו של אדם אינם 
אלא  למיתה,  ועד  מהעריסה  שלו  הביוגרפיה 
החותם שהוא משאיר בעולם. נקרא את הדברים 

בלשונו של הרבי:

והביאור בזה:
(אף  שרה  חיי  שבפרשת  הענינים  נקודת 
היא   – פטירתה)  שלאחר  בזמן  שארעו 
בקכ"ז  בעבודתה  שרה  שפעלה  הפעולה 
שנות חיותה בעולם הזה . . אין זאת אלא 
זו  פעולה  היתה  בפועל  עבודתה  שבשעת 
בהעלם, ודוקא לאחר פטירתה באה לידי 

גילוי...
היא  העבודה  שלימות  שתכלית  ומאחר 
שהדברים הנפעלים על ידי העבודה יבואו 
(סוף־סוף) גם בגלוי . . הרי מובן שהענינים 
שבפרשה, שבהם באה עבודת שרה לידי 
שלימות  היינו  שרה",  "חיי  הם  הרי  גילוי, 

המכוון בקכ"ז "שני חיי שרה".

במה  ונגמרים  מתחילים  לא  אדם  של  חייו 
שהוא עשה, איך הוא התנהג, באילו מקומות הוא 
ביקר ואילו בילויים הוא בילה. ביוגרפיה אמיתית 
מתארת איזה חותם השאיר האדם בעולם, על מי 

הוא השפיע ומה הוא יצר.

מהארץ,  יצא  לא  שמעולם  אדם  להיות  יכול 
שלו  והביוגרפיה  בפוליטיקה,  מעורב  היה  לא 
מש עממת מאוד. אבל הוא חינך את הילדים שלו 
יראת  של  ליחס  דוגמה  היה  הוא  חסידי,  חינוך 
כבוד לבית   הכנסת, הוא תמיד חייך לשכנים שלו 
שלו  החיים  ולכן  בשכונה,  טובה  אווירה  והשרה 
הם בעלי משמעות. משום שמשמעות החיים היא 
לפעול ולהותיר חותם בעולם, והוא הותיר חותם 

על כל הסביבה שלו.

בעולם  חותם  להותיר  מתחיל  אדם  לעיתים, 
דווקא בסוף חייו, אולי אפילו אחרי מותו. לעיתים 
נשא  שלו  שהחינוך  ומבין  מבניו  נחת  רואה  אדם 
אז  קורה,  כשזה  אבל  רבות.  שנים  אחרי  רק  פרי 
הם  המלך  דוד  של  חייו  שלו.  החיים  מתחילים 
ספרי התהילים הרטובים מדמעות המונחים בכל 
השולחן  ומרן  הרמב"ם  של  חייהם  כנסת;  בית 
ערוך חיים וקיימים בהמוני בית ישראל השומרים 

שבת לפי פסיקותיהם.

וזה מה שמלמדת אותנו התורה, כשהיא קוראת 
של  החיים  שרה".  "חיי  האלה  לאירועים  דווקא 
שרה במובן הכי מלא ואמיתי שלהם היו דווקא אז 
– כשכל מה שהיא עשתה בעולם כל מאה עשרים 
משפחתה,  עבור  חיים  לדרך  הפך  שנותיה  ושבע 

ועבורנו אנו בהמשך הדרך.

נקודת המבט הזו נותנת פרופורציה על כל 
מרגישים  אנחנו  בהם  בחיים  מצבים  מיני 
בצורה  שחיים  אנשים  או  מפסידנים 

משעממת.

מגוון,  אוכל  לא  הם  שהחיים  לדעת  עלינו 
הידע.  העשרת  לא  ואפילו  חוויות  בילויים, 
העולם  על  שלנו  ההשפעה  הם  החיים 
שהילדים  העובדה  הם  החיים  שסביבנו. 
והם  אותם  חינכנו  שבה  בדרך  גדלים  שלנו 
העובדה  הם  החיים  ומאושרים.  שמחים 
בכל  בנו  להיעזר  יכולים  שלנו  שהחברים 
הווארט  או  לשכן  שנתנו  הטיפ  שעה, 

בפרשת השבוע שחזרנו במפגש החברים.

ואולי אחרי שנדע את הסוד הזה, נתחיל גם 
לחיות יותר...
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המתאר  אב  מנחם  מכ"ח  מכתבו  על  במענה 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  לו  שכתב  מה  ומעתיק  מצבו, 
כפרת  "הריני  הרבי,  חמי  הקודם.  הרבי   -] הכ"מ 
בשנה  בו  להשתמש  שנהוג  ביטוי   – משכבו" 
שיעורים  לו  שיסדר  הפטירה]  לאחר  הראשונה 
חבל  יקחו  אשר  חברים  להרבות  וישתדל  בביתו 
שהתעסק  לי  כותב  גם  בהלימודים.  [ישתתפו] 
ולפעמים  שבת  ומסיבות  ילדים  [כינוס]  בקיבוץ 
קביעת  אצלו  יש  עתה  וגם  השבוע,  באמצע  גם 
שיעורים בלימודים. אבל אין לו שום סיפוק מזה, 

והוא מרגיש שחסר לו משהו, ושואל דעתי בזה.

הנה לפי דעתי מה שחסר לו הוא ענין הקבלת 
עול [- צייתנות ומשמעת], אשר זהו יסוד ושורש 
לזה  נזקק  אינו  עול  קבלת  ולהשיג  העבודה.  כל 
לעצמו  יתאר  ורק  ועמוקה,  מיוחדת  התבוננות 
ברא  הוא  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  אשר 
עולמו ואחר כך "ויפח באפיו נשמת חיים", שזהו 
צופה  עליו  עומד  והוא  גופו,  את  המחיה  נשמתו 
ודיבוריו  מעשיו  וכל  ולבו  כליותיו  ובוחן  ומביט 

וכל צעדיו יספור.

השם  זיכהו  הנה  זו  עבודה  עליו  להקל  כדי 
יתברך אשר הוא חסיד, דהיינו שנשמתו היא פרט 
דבר  איזה  חסר  ואם  הכללית,  הצדיק  מנשמת 
בהנשמה פרטית הנה על ידי התקשרות הראויה 
[- חיבור פנימי נכון אל הרבי] נמשך כל החסר לו 

מהנשמה הכללית.

עצמו  על  כשלקח  אשר  בפירוש  הרבי  ואמר 
זה  שיהיה  התנה  החסידות]  [הנהגת  הנשיאות 
[השנה שבה  תר"פ  משנת  ומאז,  ורחמים,  בחסד 
התחיל הרבי הקודם להנהיג את חסידות חב"ד]
לכל  וממשיך  ומשמש  הוא  עומד  הנה  עתה,  ועד 
בעבודת  וחיות  כח  ומקושריו  חסידיו  תלמידיו 
אדם  שבין  הענינים  הן  בתוכה  הכוללת  השם, 

למקום והן הענינים שבין אדם לחברו;

בעצמו  הרבי  בו  בחר  הנה  זה,  כל  על  נוסף 
פי  על  גם  וידוע  מיוחדת.  שליחות  עליו  והטיל 
מובן  במילא  כמותו,  אדם  של  שלוחו  אשר  נגלה 

אשר בשליחות זו נתן לו הרבי מהכוחות שלו...

הנה  אצלו,  יש  הנ"ל  כל  אשר  זה  כל  ואחר 
מתאונן הוא אשר אין לו בזה סיפוק ואינו מרגיש 

חיות, ורק מרגיש שחסר לו מה שהוא.

ההתאוננות  את  יעזוב  נשמע,  הוא  לקולי  אם 
לו,  יש  ומה  לו  חסר  מה  עצמו  בהרגשת  היתרה 
ויתבונן בחלק היפה אשר ניתן לו שהוא מתלמידי 
הכ"מ,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוא  נשיאנו  ומקושרי 
וישמח בשמחה גדולה בחלקו זה וימשיך השמחה 
בפעולות ממשיות ממש למלא את רצון משלחו, 
אלא  חסר  ואינו  לו  ניתנו  זה  על  הכוחות  אשר 

הרצון.

וכאשר יבטל רצונו מפני רצון נשיאנו שמסר לו 
רצון הקדוש ברוך הוא [- שהדריך אותו והורה לו 
מה רוצה ה' ממנו], אזי זה גופא יהיה כלי שיומשך 
מו"ח  כ"ק  רצון  במילוי  פעולותיו  בכל  חיות  לו 

אדמו"ר הכ"מ.

המחכה  טובה,  וחתימה  כתיבה  בברכת 
בעבודתו  אומץ  שהוסיף  ממנו  טובות  לבשורות 
הן עם עצמו הן עם זולתו, ומקיים "עבדו את הוי' 

בשמחה".

מכתב מבואר

עבודת השליחות, לימוד התורה 
ועבודת ה' – דורשים מאמץ 

והשקעה רבה. יש מי שמרגיש 
שזה ממלא אותו בסיפוק ואושר, 

אך יש כאלה שמרגישים חוסר 
ולא מוצאים את עצמם בעניין.

איך משתחררים מזה? איך 
מוצאים סיפוק בשליחות?

מה אם לא 
מרגישים סיפוק 
בעבודת ה' 
ובשליחות?
(אגרות קודש כרך ג, עמוד תמו)
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לחיות עם הזמן

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר־שבעחיפהתל־אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

15:5817:1716:2017:1816:0717:1616:2117:19חיי־שרה
15:5617:1516:1717:1616:0517:1416:1917:18תולדות

כ"ד במרחשון ה'תשפ"ג – א' בכסלו ה'תשפ"ג

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים

120 ד' 
לפני 

הזריחה

72 ד' לפני 
הזריחה

4.094.575.186.198.4711.2611.564.39.65.05ו', כ"ד במרחשוון
4.104.575.196.208.4711.2611.564.39.15.05ש"ק, כ"ה במרחשוון

4.114.585.206.218.4811.2611.564.38.75.04א', כ"ו במרחשוון
4.114.595.216.228.4811.2611.564.38.35.04ב', כ"ז במרחשוון
4.125.005.226.238.4911.2711.574.37.95.04ג', כ"ח במרחשוון
4.135.005.226.248.5011.2711.574.37.65.04ד', כ"ט במרחשוון

4.135.015.236.258.5011.2711.574.37.35.03ה', ל' במרחשוון
4.145.025.246.258.5111.2711.574.37.05.03ו', א' בכסלו

ספר־המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' בכורות פרק ב־ד.כ"ד במרחשווןו'
אודך ביושר וגו'. ספר משפטים והוא 

ספר שלשה עשר.. הל' שכירות.. 
בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קמד. קח.

מ"ע עח.פרק ב.פרק ה־ז.כ"ה במרחשווןש"ק

פרק ח. הל' שגגות.. בפרקים אלו. פרק כ"ו במרחשווןא'
מל"ת קט. מ"ע סט.פרק ג.א־ב.

מ"ע ע.פרק ד.פרק ג־ה.כ"ז במרחשווןב'
מ"ע ע.פרק ה.פרק ו־ח.כ"ח במרחשווןג'
מ"ע עא.פרק ו.פרק ט־יא.כ"ט במרחשווןד'
מ"ע עב.פרק ז.פרק יב־יד.ל' במרחשווןה'

פרק טו. הל' מחוסרי כפרה.. בפרקים א' בכסלוו'
מ"ע סח. עה. עו.פרק ח.אלו. פרק א־ב.
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אחת כמה וכמה מנהגים) מובא המנהג "לקרות בשמיני עצרת 
.. ספר קהלת", וכותב: "מצאתי טעם יפה, כי שלמה המלך עליו 
השלום (שנקרא קהלת) ֲאָמרֹו בחג בהקהל, כמו שכתוב "במועד 
נוהגים  ולכן   .. ישראל"  כל  בבוא  הסוכות  בחג  השמיטה  שנת 
לא  שלכאורה  אף   – להקהל  זכר  עצרת,  בשמיני  קהלת  לקרות 

שייך הענין דהקהל לשמיני־עצרת...

ומזה מוכח, שיש מקום לעשות זכר להקהל גם לאחרי הזמן 
הקבוע לקיום מצות הקהל".

אם נעיין בגוף דבריו של "המנהיג" נראה כי לכאורה רחוקים 
הדברים ממסקנה זו שהרבי לומד בדבריו. משום שייתכן שכוונת 
"המנהיג" היא יותר ברמה הפרקטית – שאז, בחג הסוכות, נקהלו 
עם ישראל בהמוניהם, כמו בכל שנה בחג הסוכות, ועל זה מביא 
כלומר:  ישראל".  כל  "בבוא  הקהל  במצוות  המדבר  הפסוק  את 
אין כוונתו כאן להעיד על קיום מצוות ההקהל בשמיני עצרת, 
העם  רוב  בפועל  נקהלו  סוכות  שבכל  לכך  עדות  להביא  אלא 
בבית המקדש, ולכן בכל שנה בשמיני עצרת היה שלמה המלך 

מדבר בפני העם ומדברים אלו התחבר ספר קהלת.

(ילקוט  המדרשים  דברי  עם  היטב  מסתדרת  גם  זו  משמעות 
'דברי  "נאמר  ועוד):  קהלת  מדרש  תתקסה,  קהלת  שמעוני 
קהלת' ולא 'דברי שלמה' משום שאמריו תלויין בהקהל", "למה 
נקרא שמו קהלת? שכל דבריו נאמרין בהקהל, על שם שאמר 
'אז יקהל שלמה את זקני ישראל ... ויקהלו אל המלך שלמה כל 
איש ישראל בירח האיתנים בחג הסוכות". כלומר, שחג הסוכות 

היה הזמן שבו נקהלו כל עם ישראל בבית המקדש.

יתרה מכך: גם אם נאמר שהראב"ן כיוון לכך ש"קהלת" הייתה 
חלק מחובת המלך – אם כבר, מסתבר יותר שהוא התכוון בכלל 
ל"ברכת המלך" שבה נהג כל מלך, החל משלמה המלך, בשמיני 

עצרת!

שמח"ת):  הסוכות,  חג  תפילת  (סדר  האבודרהם  כתב  וכבר 
"וקורין בשמחת תורה פרשת וזאת הברכה ... על שם ששלמה 
ה מ לך ברך את ישראל ביום השמיני, שנאמר 'ויברך את כל קהל 
"בשמחת  התוספות:  מבעלי  האשכול  בספר  גם  וכך  ישראל'. 
תורה קורין וזאת הברכה, לפי שברך שלמה את ישראל בשמיני 

של חג, וקורין הברכה שברך משה".

זכר  לעשות  מקום  "שיש  מוכיח  הרבי  עניין,  של  לגופו  גם 
מכך  הקהל"  מצות  לקיום  הקבוע  הזמן  לאחרי  גם  להקהל 
לקריאת  בהקהל  המלך  שלמה  דברי  בין  מחבר  ש"המנהיג" 
איננו  עצרת  ששמיני  בשעה   – עצרת  בשמיני  קהל ת   מגילת 
כמה  מצאנו  כאשר  זאת,  הקהל.  מצוות  לקיום  המקורי  המועד 
וכמה אסמכתאות לגרסאות בחז"ל שמעמד הקהל אכן התקיים 
להרחיב  נוכל  לא  היריעה  קוצר  (ומפאת  עצרת  בשמיני  דווקא 

כאן במקורות).

בכל  נאחז  הרבי  כמה  עד  להיווכח  בכדי  הדברים  את  הבאנו 
הדברים  כמה  ועד  שיסד,  "שנת  הקהל"  מושג  את  לחזק  סמך 

נגעו לו.

ולא  להסתפר  לא  נוהגים 
בראש   ציפורניים  לקצוץ 

חודש. 

יום שישי,
א' בכסלו – ב' דראש 

חודש
חסידית  התוועדות  עורכים 
הרבי  נרפא  בו  היום  לחגיג ת 
ויצא  תשל"ח  בשנת  ממחלתו 

לביתו.

יעלה  לומר  ששכח  מי 
בערבית  ונזכר  במנחה,  ויבוא 
לאחר   – חודש  ראש   במוצאי  
ערבית  של  עשרה'  'שמונה 
ואחר־ תהלים  מזמור  יאמר 
כך יתפלל שוב שמונה עשרה 
מנחה,  לתפילת  כתשלומין 

ויכוון שהיא תפילת נדבה.

"חודש  הוא  כסלו  חודש 
הורה  לכך  ובהתאם  חסידי", 
יערכו  החודש  שבמשך  הרבי 
בכל  חסידיות  התוועדויות 
לאנשים  הן  ומקום,  מקום 
בנפרד),  (כמובן,  לנשים  והן 
הטף.  את  לצרף  גם  וכדאי 
בהתוועדויות אלה ידברו דברי 
תורה ויעודדו להוסיף בלימוד 
וחסידות,  נגלה  התורה, 
והמעיינות  היהדות  ובהפצת 

חוצה.

בחודש  יום  בכל  כן  כמו 
כסלו ילמד כל אחד (ומה טוב 
– ברבים, בהתוועדות וכדומה) 
החסידות,  בתורת  עניין 
אחד  כל  של  מתורתם 
על  ונוסף  נשיאינו.  מרבותינו 
כל  ישתדלו   – עצמו  הלימוד 
אחד ואחת בהפצת המעיינות 
יהודים  עוד  על  לפעול  חוצה, 

שיעשו כן.

המשך מעמוד 16
לוח חב"ד
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על האתגרים והקשיים
התבטאויות והתייחסויות אישיות של הרבי לקשיים בשליחות• 

מיוחד לכינוס השלוחים העולמי

בהתוועדות שבת פרשת וארא ראש־חודש טבת 
התבטא   (356 עמ'  מה,  כרך  מנחם  (תורת  תשכ"ו 
כי  השליחות,  במילוי  העוסקים  לכל  בנוגע  הרבי 
עליהם להיות מודעים לכך שכל הדרוש להצליח 
ערוך  ש"הכול  באופן  להם  ניתן  שליחותם  במילוי 
ולאכול...  לברך  רק  וצריכים  השולחן,  על  ומוכן 
בלבולים  ללא  שליחותם  את  למלא  שיכולים  כך, 
ובריאות  הנפש  בריאות  מצד  לא  ומניעות, 
מניעות  ללא  הפרנסה...  טרדות  מצד  ולא  הגוף, 
ועיכובים. ובאופן כזה הולך כל אחד לבטח דרכו, 
ולהצליח  כו',  ומכופל  כפול  החושך  את  לבקוע 

במילוי השליחות מתוך שמחה וטוב לבב".

בלי תלונות
אחד השלוחים הראשונים של הרבי התלונן על 
מהרבי  וביקש  חלקו,  מנת  שהיו  הרבים  הקשיים 

לשחרר אותו מ"עול השליחות".

עשר  ארבעה  היו  עתה  "עד  ואמר:  נאנח  הרבי 
מיליוני יהודים שקשה להם לקבל את דעתי, עתה 

התווסף עליהם עוד אחד".

השליח תפס את עצמו ואמר: "אם כן הנני נשאר 
בשליחות".

שלא  בתנאי  זה  "אולם  ואמר:  הגיב  הרבי 
תתלונן"...

"אני חושב עליו"
ויהודי  מג'רבה,  יהודי  ידי  על  שוטר  נהרג  פעם 
בחודש  היה  זה  מנקמה.  מא ו ד  חששו  תוניס 
פינסון  ניסן  הרב  השליח  שעה  ובאותה  תשרי, 
לו  מסר  ה'לעקאח'  חלוקת  ובעת  הרבי,  אצל  היה 
הרבי חתיכה נוספת, ואמר: "עבור כל תוניס, שלא 

יפחדו, שיישארו".

אל  ניגשו  בתוניס,  מתח  כששרר  אחרת,  פעם 
לרב  דואגים  "אנחנו  ואמרו:  מאנ"ש  כמה  הרבי 
עליו"  חושב  אני  תדאגו,  הגיב: "אל  הרבי  פינסון". 
עמ'  תשס"ז  פסח  חב"ד  כפר  לבנך'  'והגדת  (מוסף 

.(6

פינסון  יצחק  יוסף  הרב  כשנכנס  אחת,  פעם 
ליחידות  צרפת)  בניס,  השליח  (כיום  בבחרותו 
לרגל יום הולדתו, אמר לו הרבי: "תמסור להוריך, 
ונצורות,  גדולות  שם  ופועלים  בתוניס  שנמצאים 

שהכול יהיה בסדר" (מוסף 'והגדת לבנך' עמ' 9).

עם  יהיה  מה  הרבי  את  פינסון  הרב  שאל  פעם 
חינוך הילדים, והרבי ענה: "את החינוך של ילדיך 

– אני נוטל על כתפיי".

רק להכין 'כלים'
דוד  הרב  השליח  להן  שזכה  היחידויות  באחת 
המצב  על  לרבי  סיפר  מספרינגפילד,  איידלמן 
ואמר  הגיב  הרבי  מוסדותיו.  של  הקשה  הכלכלי 
חב"ד'):  ל'כפר  בראיון  על־ידו  סופרו  (הדברים 
יש  ברם  טוב.  ב[שפע]  מחסור  אין  למעלה  "מצד 
צורך להכין 'כלים' לקבלת הברכה, והם השיעורים 

[שיעורי תורה] שלומדים ברבים".

דווקא  שיעור  זה  שיהיה  והציע  פירט  אף  הרבי 
לא  מנחה  לפני  כי  לערבית,  מנחה  תפילת  בין 
האנשים  ערבית  אחרי  ואילו  מגיע,  הציבור  כל 

ממהרים לבתיהם.

לצאת ולמצוא יהודים!
פעם אחת, כאשר השליח הרב זלמן פויזנר חזר 
מיד  להתקשר  שעליו  הודעה  לו  המתינה  לביתו, 

למזכירות הרבי, לרב חודוקוב.

לו  אמר  חודוקוב  והרב  להתקשר  מיהר  הוא 
עמ'   725 גיליון  חב"ד'  ('כפר  הבאים  כדברים 
נאמר  שבכותרתו  מעיתון  קטע  לרבי  "הגיע   :(33
(באנגלית): 'יהדות אינה אומרת מאומה לסטודנט', 
[מקום   – טנסי  לנאשוויל,  קשורה  היתה  והכתבה 
העיתון  על  ציין  הרבי  פויזנר].  הרב  של  שליחותו 
כל  על  מזה  נבהל  אם  מיד  לזלמן  "לטלפן  הזה: 

פנים במידה שנבהלתי"...

סיפר הרב פויזנר: "כעת בוודאי נבהלתי כהוגן, 

הרב מרדכי מנשה לאופרניצוצי רבי
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פעילות  י  תחומי  את  ציינתי  שבו  מכתב  וכתבתי 
וכו'.  שונים  בנושאים  ליהודים  סיוע   – העיקריים 
אבל  תירוץ,  יש  "לך  במכתב:  מיד  לי  השיב  הרבי 

מה יש לסטודנטים מכל זה?...".

ולמגיד  טוב  שם  שלבעל  "ידוע  המשיך:  והרבי 
היה  טוב  שם  הבעל  שונות.  גישות  היו  ממזריטש 
נוסע לחפש אנשים שזקוקים לו, ואילו המגיד היה 
צריך  לפעמים  אליו.  נסעו  ואנשים  במקומו  יושב 
לנקוט את הגישה הראשונה, ולפעמים את הגישה 

השנייה".

אם  בפשטות:  הדברים  את  לומר  התכוון  הרבי 
יש מצב שאתה יושב ואנשים לא באים אליך, עליך 
לצאת החוצה ולחפש אותם – כך הבין הרב פויזנר.

הרבי נוסע עם השליח
באחת היחידויות שזכה להן השליח לאוסטרליה 
הרב יצחק דוד גרונר, התייחס הרבי לקשיים שהיו 
מנת חלקה של רעייתו, ואמר בלהט: "איתא במשנה 
שאשתו של הכהן גדול לא היתה מתבשמת, שלא 
[הסדר  הרי  ולכאורה  נתבשמה.  מקטורת  יאמרו 
בדרך כלל הוא אצל אשה שכן מתבשמת כנאמר]
חדשים  וששה  המור  בשמן  חודשים  "ששה 
צריכה  גדול  כהן  של  שאשתו  אלא  בבשמים"! 
להתייגע ולהקריב מעצמה, העיקר שבעלה יעבוד 

בבית המקדש!".

על  גרונר  הרב  התאונן  אחרת  ב'יחידות' 
לרבי:  ואמר  עליו,  שהוטלו  נוספות  שליחויות 
המדינות  כל  אבל  באוסטרליה,  השליחות  "מילא 
הרחוקות?". והרבי נענה: "אם אני אסע עמך יהיה 
ברוחניות  אך  נוסע,  איני  בגשמיות  קל?  יותר  לך 
אני נוסע עמך בכל מקום! (נרשם מפי אחיינו הרב 

מנחם מענדל גרונר מקריית גת).

"החינוך על כתפינו"
אחת  הרבי  אצל  ליחידות  נכנסה  פעם 
שנים  עשר  בת  שהייה  אחרי  במרוקו,  השלוחות 
השליחות  את  לעזוב  רצונה  כי  וטענה  במדינה, 
בפרט.  הילדים  ובחינוך  בכלל  הקשיים  בגלל 
זוג  בני  שולחים  אחרים  שחוגים  התבטאה  היא 
לתקופות קצרות, ואחר כך הם מתחלפים, מלבד 

חב"ד.

הצלחתם  "לכן  הדברים:  למשמע  הגיב  הרבי 
אינה מגיעה להצלחותינו"...

"את  הרבי:  אמר  הילדים  בחינוך  הקשיים  על 
הילדים נושאים אנו על כתפינו".

כשהפצירה שוב ברבי שייתן להם רשות לעזוב, 
ענה הרבי: "סעי לציון של כ"ק מורי   וחמי אדמו"ר, 
ואם ייתן לכם רשות, תוכלו לעזוב את השליחות".

מיותר לציין שבני הזוג לא עזבו את שליחותם.

עדיפות בשליחות
שנת  בסוף  לשליחות,  צאתו  ערב  צעיר,  שליח 
שליחות,  אפשרויות  שתי  על  לרבי  כתב  תשמ"א, 
פחות  טובים  הגשמיים  התנאים  מהן  שבאחת 
"התנאים  המילים  תחת  קו  מתח  הרבי  מהשנייה. 

הגשמיים", וכתב:

עפ"ז [=על�פי זה] ְקדימה ל... אזכיר עה"צ [=על 
הציון].

למקום  ייסע  זה  על־פי  כי  הורה  הרבי  כלומר, 
ואכן,  יותר.  טובות  הגשמיות  האפשרויות  שבו 
עצם  עד  שליחותו  מקום  וזה  לשם,  נסע  השליח 

היום הזה.

CO
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ישמעו
למען 

ילמדו
 ולמען 

הבימה לנושאי שנת הקהל

השימוש ב איך  ראינו  הקודם  פרק 
במטבע הלשון "שנת הקהל" אצל הרבי 
יותר  בולט  מקום  ותפס  והתעצם  הלך 
את  המחשנו  להקהל.  מהקהל  ויותר 
וראינו  הכלליים  המכתבים  בסקירת  התהליך 
היה  כבר  הקהל"  "שנת  הביטוי  תשמ"ח  שבשנת 
לשורה  זכה  ואף  השנה  של  התאריך  מציון  חלק 

נפרדת בפני עצמו.

העז  חפצו  את  הסתיר  לא  הרבי  השנים  במשך 
הנגלה  מחלק  ובמיוחד  קודמים,  סימוכין  למצוא 
הקהל   – טבע  עצמו  שהוא  למושג  שבתורה, 
ועד למטבע הלשון  השנה,  כל  פני  על  שמתפרס 

עצמו "שנת הקהל".

בשולי  תשמ"ח.  תשרי  לו'  כללי  במכתב  נתחיל 
שבתיארוך  פרט  כל  לבאר  מתעכב  הרבי  המכתב 
של המכתב ומרחיב בכך כדרכו המופלאה, כולל 
מבקש  הרבי  הקהל".  "שנת  האחרון־חביב  הפרט 

עוגן למטבע לשון זה וכותב:

כולה  השנה  דכל  לומר,  יש  כן  הקהל:  "שנת 
נקראת ע"ש קיום מצות הקהל בחג הסוכות, ע"ד 
שכל  ובכ"מ),  יג  כה  (בהר  היובל"  "שנת  הלשון 
השנה נק' "על שם תקיעת שופר" (רש"י בהר שם, 
י) דיוהכ"פ (בהר שם, ט) - ואף ש  ב שנת היובל יש 
דיני יובל כל השנה ובלי שינוי – אף ששם השנה 
ע"ש  אלא  אלה  דינים  ע"ש  אינו  היובל")  ("שנת 
התקיעה ("יובל"), שהיא פעולה חד־פעמית. ואולי 
י"ל שגם בהקהל כל תכליתו אינו פעולת ההקהל 
עצמה, אלא התוצאה בימים שלאח"ז, "ליראה גו' 
יומתק  עפ"ז  ואולי  יג) -  לא,  גו'" (וילך  הימים  כל 
"מקץ  הקהל  זמן  לקביעת  בנוגע  הכתוב  לשון 
שבע שנים במועד שנת השמיטה" (וילך שם, ח), 
שמינית   .. שנה   .. ראשונה  "בשנה  שם  וכפרש"י 
קורא אותה שנת השמטה כו'" - להדגיש שזהו"ע 

נקראת  זו  שנה  ש(כל)  ולהעיר  להשנה.  השייך 
בחז"ל (מגילה יז, ב. סנהדרין צז, א. ועוד) "מוצאי 

שביעית".

היובל".  "שנת  המושג  על  יתדותיו  סומך  הרבי 
תקיעת  שם  על  נקראת  היובל  ששנת  כשם 
חד  פעולה  שהייתה  הכיפורים,  ביום  השופר 
ההלכתיות  ופעולותיה  השנה,  בתחילת  פעמית 
כל  פני  על  ופרוסות  נמשכות  המשמעותיות 
פעם  רק  התקיים  ההקהל  מעמד  גם  כך   – השנה 
של  הראשון  החג  במוצאי  השנה,  בתחילת  אחת 
השנה  במשך  מתעצמת  המשמעות  אך  סוכות, 

כולה.

יותר  הוא  כי  ברור  אך  ונועז,  מקורי  היקש  זהו 
בגדר סימוכין מאשר מקור.

"מבצע  של  הייסוד  שנת  אל  לאחור,  נשוב  אם 
הקהל", הלא היא שנת תשכ"ז, נתרשם כי כבר אז 
של  לנושא  בנגלה  תימוכין  למצוא  מבקש  הרבי 

פריסת ההקהל על פני השנה כולה.

שנה  אותה  של  בראשית  ש"פ  בהתוועדות 
מביא  הרבי   (200 עמ'  חמ"ח  מנחם  (תורת 
כתב  (אותו  "המנהיג"  מספר  זו  לנקודה  תימוכין 
תלמיד  נתן  בן  אברהם  רבי  מהראשונים,  אחד 
חשיבות  על  הירחי).  הראב"ן  המכונה  הראב"ד, 
הדברים אפשר ללמוד מכך שהרבי גם ראה לנכון 
דבריו  בעקבות  שהתעוררו  בדיונים  להתערב 
שכתב  "מענה"  תועד  וכך  והתמימים,  אנ"ש  בין 

בנושא, שהודפס בשולי ה'הנחה'.

וכך אומר הרבי:

שעדיין  בלבד,  סברא  פי  על  האמור  על  "ונוסף 
עוד  יש   – אמיתית  סברא  שהיא  הוכחה  אין 

הוכחה מפורשת על זה:

בספר המנהיג (שהוא מקור על כמה דינים, ועל 

הקשר בין קהלת להקהל
סדרת מאמרים מיוחדת 

העוסקת בבירור המקורות ל"שנת הקהל"
מאת הרב פרץ בלוי, עורך ראשי הוצאת "חזק" ומנהל תיכון חב"ד ירושלים
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תשובה
שאבד  חפץ  כשמחזירים 
אבידה.  השבת  מצוות  מקיימים 
מזמנו  לתת  מצּווה  שיהודי  למרות 
אך  אבידה,  השבת  מצוות  לקיום 
אם  באבידה  לטפל  מחויב  איננו 
בכדי  אך  כספי.  בהפסד  כרוך  זה 
קיום  על  לוותר  לא  אנשים  לעודד 
המצווה, קבעו חז"ל שהמוצא יכול 
לדרוש תשלום עבור הוצאות שהיו 

לו במהלך השבת האבידה.

כסף  כוללות:  אלו  הוצאות 
דמי  ההשבה,  בתהליך  שהוציא 
משכורת  וכן  ומשלוח,  טיפול 
אבידה  השבת  לקיים  כדי  שהפסיד 
(מחושב כדמי בטלה – כלומר, כמה 
כסף הוא יכול היה לקבל אילו היו 
מציעים לו לא לעשות דבר במקום 

עבודתו הרגילה).

פרטים נוספים בנושא הזה:

בקיום  הכספי  ההפסד  אם 
אין  החפץ,  שווי  על  עולה  המצווה 

צורך לקיים השבת האבידה.

בעל  את  מכיר  אינו  המוצ א  אם 
החפץ, או שמכיר אותו ויודע שלא 
ההוצאה  עבור  תשלום  ממנו  יקבל 
הכספית, יש מפוסקי דורנו שכתבו 
עבור  כסף  להוציא  צריך  שאין 

השבת האבידה.

עולה  האבידה  שמירת  כאשר 
מחמד  חיית  כשמצא  כגון  כסף, 
אם   – אותה  להאכיל  לדאוג  ועליו 
פרק  אחרי  מופיעים  לא  הבעלים 
מפורטים  (הזמנים  מוגדר  זמן 
את  יפרסם  המוצא  ערוך),  בשולחן 
אותה  יצלם  או  המציאה  תיאור 

לקנות  ואף  אותה  למכור  יכול  ואז 
אותה בעצמו, ומכסף המכירה יכול 
לגבות לעצמו החזר עבור ההוצאה 
בשמירת  שהוציא  הכספית 
ישמור  הכסף  שאר  את  האבידה. 
אז  ועד  כשיבואו,  לבעלים  ויחזיר 

מותר לו גם להשתמש בכסף.

כסף  כמה  לומר  אמין  המוצא 
אלא  האבידה.  החזרת  עבור  הוציא 
צריך  הוא  האם  נחלקו  שהפוסקים 
ולכן  הסכום,  נכונות  על  להישבע 
שמוציא  סכום  כל  שיתעד  מומלץ 
ואסמכתאות  קבלות  (ישמור 
שיוכיחו ויפרטו את ההוצאות) וכך 
מהמאבד  הסכום  את  לגבות  יוכל 

ללא שבועה.

שלנו  במקרה  למעשה:  לכן 
תשלום  לדרוש  זכאי  המוצא 
לאתר  שנועדה  הפריצה  עבור 
המכשיר  ובעל  המכשיר,  בעל   את 
אם  ההוצאות.  את  לו  לשלם  צריך 
עבור  לשלם  מוכנים  אינם  הבעלים 
פריצת הטלפון, המוצא יכול לעכב 
שהבעלים  עד  אצלו  הטלפון  את 
לקבל  לחוץ  הוא  ואם  לו.  ישלמו 
את  למכור  יכול  בחזרה,  כספו  את 
הטלפון ולקזז מהסכום את ההחזר 
שמגיע לו – אך זאת רק באישור של 

בית דין או רב שמתמצא בתחום.

מקורות: שו"ע חו"מ סי' ד'. סי' רס"ד 
ס"א. סי' רס"ה ס"א והגהת הרמ"א שם. 
סי' רס"ז סכ"ג - סכ"ו. פתחי תשובה 
חו"מ על סי' רס"ז סכ"ו. ס' הרי הלכות 
השבת אבידה פ"ט סי"ד ע"פ שו"ע חו"מ 
סי' רס"ד ס"א. שו"ע חו"מ סי' ד' קצוה"ח 
ס"ק א' לגבי פקדון (וראה מה שמביא 
שם מהזוהר). שו"ע חו"מ סי' רס"ז סכ"ד 
ונתה"מ חי' י"ג (דלא כמחבר שם).

שו"ת
אנ"ש

שאלות 
ותשובות
עם רבני 

קהילות חב"ד

מצאתי מכשיר סלולרי נעול בבית הכנסת. 
שילמתי לפורץ כדי שאוכל לפתוח אותו בכדי 
לאתר את בעליו ולקיים מצוות השבת אבידה. 

האם אני יכול לדרוש מהבעלים את דמי הפריצה? לה
שא

הרב חיים הלל רסקין
רב קהילת חב"ד

פתח תקווה
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היסטוריה חסידית

ספר 
השלוחים

תודה מיוחדת למערכת "תחיינו"

בשנת ב העולמי  השלוחים  כינוס 
להדפיס  הציע  הרבי  תש"נ, 
אלבום מזכרת מהכינוס, שיופיעו 
שהשתתפו  השלוחים  תמונות  בו 
משפחותיהם,  ובני  בכינוס 
והדברים  שנדונו  הנושאים 
שנאמרו במהלך הכינוס וגם ההחלטות הטובות 
שקיבלו בו. הרבי הסביר שמטרת האלבום היא 
שכל שליח יוכל, יחד עם אשתו וילדיו, לעיין בו 
ששררה  האחווה  בתחושת  ולהיזכר  פעם  מדי 

בכינוס, וכך לקבל כוחות להמשך השליחות.

הרבי  החל  מכן,  שלאחר  בשבוע  מיד 
להתעניין באופן קבוע איך מתקדמת העבודה 
במלאכה.  העוסקים  את  ולדרבן  האלבום  על 
למעשה, האלבום הודפס בפורמט של חוברת 
בשנה  השלוחים  כינוס  לקראת  צבעונית 

הבאה, ונמסר לרבי.

בשנת  הכינוס  של  בשבת  בהתוועדות 
חשיבותה  על  באריכות  דיבר  הרבי  תנש"א, 
מהשנה  היוזמה  את  הזכיר  השליחות,  של 
שעברה ואמר: "השנה יש להדפיס ספר נוסף, 
השלוחים כל  של  תמונותיהם  את  שיכלול 

השתתפו  שלא  אלה  [גם  ומשפחותיהם 

בכינוס], ואפילו הילדים הקטנים".

מעניין לציין כי הרבי ראה ב"ספר השלוחים" 
השלוחים.  משפחות  בתוך  חינוכי  אמצעי  גם 
הרבי אמר שכאשר הילדים יראו את התמונות 
שלהם באלבום, "זה יעורר אותם יותר ללכת 
בדרך אביהם ואמם, ולהיות שלוחים בפועל".

זו למעשה הייתה הכרזה פומבית על היוזמה 
מיד  השלוחים".  "ספר  את  לאור  להוציא 
לאחר השבת גויס צוות של אברכים ובחורים 
הרב  ובראשם  הפרויקט,  על  לעבוד  שהחלו 
יוסף ברוך פרידמן, מנהל הוצאת קה"ת. מכאן 
את  ליווה  הרבי   – וחצי  כשנה  לאורך  ואילך, 
כל  ועל  פרט  כל  על  ודווח  מקרוב,  העבודה 
לרמה  עד  לאור,  ההוצאה  בהתקדמות  שלב 
של מספר התמונות שהגיעו ומספר העמודים 

שכבר עומדו והוכנו להדפסה.

הודעה נשלחה לשלוחים בכל רחבי העולם, 
הרבי  זו.  אחר  בזו  להיאסף  החלו  והתמונות 
בני  שכל  משפחתיות,  יהיו  שהתמונות  ביקש 
שלמות  ומשפחות  יחד,  יצולמו  המשפחה 
במיוחד  ויצאו  חגיגיים  בבגדים  התלבשו 

לסטודיו להצטלם עבור האלבום.

שעמדו  הטכנולוגיים  באמצעים  בהתחשב 

CO
L . 

טמן
רויי

יק 
איצ

ם: 
צילו
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לאסוף  פשוט  לא  אתגר  היה  זה  לרשותם,  אז 
ולהתאים  העולם  מכל  פיזיות  תמונות  אלפי 
שמות.  אלפי  עשרות  של  רשימות  עם  אותן 
שליח  (כיום  פעלער  מענדל  מנחם  הרב 
בישיבה  שלמד  בחור  היה  במינסוטה)  הרבי 
ספר  בהכנת  לסייע  וזכה  עת,  באותה  ב-770 
קשה  עבודה  שהייתה  זוכר  "אני  השלוחים. 
מבני  ואחד  אחד  כל  מיהו  לזהות  ומסובכת 
מספר.  הוא  בתמונה",  המופיעים  המשפחה 
קרוב  למצוא  מנסים  היינו  קרובות  "לעתים 
המשפחה  בני  את  שהכיר  מישהו  או  משפחה 
לא  לנו במילוי פרטים אלו. לפעמים  שיעזור 
ולברר  לשליח  להתקשר  אלא  ברירה  נותרה 

דרך הטלפון".

ראשונים,  עמודים   135 מוכנים  היו  בקיץ 
והתדפיס הוגש לרבי. הרבי כתב כי מהתדפיס 
ולשם  "לתהלה  יהיה  שהספר  לראות  אפשר 
והורה   – הטרחה"  כל  וכדאי  ולתפארת, 
הספר'  'גיבורי  את  שתתאר  הקדמה  להוסיף 

ושליחותם.

"ספר  לאלבום:  בהקדמה  נכתב  וכך 
ובני  השלוחים  מכל  תמונות  מכיל  השלוחים 
משפחותיהם. הם, אנשים נשים וטף, שהקריבו 
תופץ  שהיהדות  להבטיח  כדי  חייהם  כל  את 
בכל קצוות תבל, ומוסרים את עצמם לקהילות 
לא  הם  בפרט.  יהודי  ולכל  בכלל  יהודיות 
האישית  לטובתם  דאגה  מתוך  זאת  עושים 
ולא לזכותם, אלא כשלוחים של נשיא הדור... 
הספר הזה הוא, אם כן, "ספר השלוחים", כפי 

שכינהו הרבי".

הראשון,  הכרך  הגיע  תנש"א,  אלול  בט"ו 
ימים  כעשרה  לרבי.  והוגש  בסין,  שהודפס 
ותקופה  השני,  הכרך  גם  הגיע  כך  אחר 
קצרה אחר כך הודפס גם הכרך השלישי של 
האלבום. חברי המערכת של "ספר השלוחים" 
רצונו  את  למלא  מהצלחתם  רצון  שבעי  היו 
של הרבי וזכו לאורך הדרך לתשובות נפלאות 

שבהן הרבי הביע קורת רוח גדולה.

תשנ"ב,  האזינו  פרשת  בשבת  בהתוועדות 
הרבי הביע ברבים את תודתו לחברי המערכת 
האלבום  על  דיבר  הרבי  הספר.  על  שעמלו 

ומיד  תיכף  שנזכה  רצון  ואמר: "יהי  המיוחד, 
ובמיוחד  כולל  הקדושה...  לארצנו  לנסיעה 
שלאחרונה  ובפרט  והשלוחות,  השלוחים  כל 
ניתוסף עוד יותר... הוציאו לאור אלבום של 
השלוחים השלוחות ובני ביתם, ותבוא עליהם 
הברכה... ודוקא באופן מהודר, באותיות של 
"זהב וכסף ונחושת", וכמו כן עם ציורי אבנים 

טובות ומרגליות".

שלושת  על  העבודה  השלמת  בשלבי  עוד 
לשליחות  יצאו  השלוחים,  ספר  של  הכרכים 
הבינו  והעורכים  נוספים  רבים  שלוחים 
מלא  לכרך  מספיק  חומר  בידיהם  שיש 
הכרך  לאור  יצא  השנה  בהמשך  ואכן  נוסף. 
לשלוחים  הוקדש  בו  מיוחד  שמדור  הרביעי, 
במדינות ברית המועצות לשעבר, בהן קיבלה 
תקופה.  באותה  מיוחדת  תנופה  השליחות 
בהקדמה לכרך הרביעי נכתב: "אחד הדברים 
של  לאור  ההוצאה  מאז  שארעו  המיוחדים 
הכרכים הראשונים, היא התפוררות המעצמה 
שחקקה על דגלה את המלחמה בה' ובתורתו, 
ובזה ניתנה האפשרות אשר עבודת השליחות 
במדינות  תוקף  וברוב  תמיד  קיימת  שהיתה 
"חבר העמים" – תוכל להיות עתה בגלוי לעין 
כל ובהרחבה. ואכן, בכרך זה יש מדור מיוחד 
"חבר  במדינות  והמוסדות  השלוחים  של 
שלא  הצלחה  השם  ברוך  הנוחלים  העמים", 

תשוער בעבודתם הקדושה".

נסיים בעדותו המרגשת של הרב חיים יהודה 
כך:  סיפר  הוא  הרבי.  של  מזכירו  קרינסקי, 
הקדיש  תשנ"ב,  אדר  לכ"ז  שקדמה  "בתקופה 
הרבי זמן רב לסידור שולחנו הקדוש מספרי 
עליו.  שעמדו  אחרים  רבים  וחפצים  הקודש 
השלוחים"  "ספר  כרכי  נכנסו  מאז  זאת,  עם 
שולחנו  על  לראותם  יכלו  תמיד  הרבי,  אל 
הקדוש. כאשר הרבי חזר מהאוהל בכ"ז אדר, 
שלושת  היו  השולחן  על  שעמד  היחיד  הדבר 
הכרכים של ספר השלוחים. במהלך החודשים 
הקשים שלאחר מכן, בשעות לילה מאוחרות, 
כרכים  של  בדפיהם  רבות  מביט  הרבי  היה 
השלוחים  משפחות  בתתצלומי  מתבונן  אלה, 

ומוסדותיהם".
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שבת־קודש, פרשת חיי־שרה
כ"ה במרחשוון, שבת מברכים 

חודש כסלו
בבוקר אומרים את כל התהלים בציבור. אחרי 
יאמר  הורים  לו  שאין  מי  התהילים,  כל  אמירת 
מישהו  או  (יארצייט  חיוב  יש  ואם  יתום.  קדיש 
רצון"  "יהי  ספר  כל  אחרי  יאמרו  אבל)  בשנת 

ואחריו יאמר קדיש.

שיהיה  חסידות  כשעה מאמר  ילמדו  כן  אחרי 
מובן לכולם, ואחר כך התפילה.

לפני  המולד  זמן  לדעת  נכון  החודש:  ברכת 
ברכת החודש.

המולד:  בליל חמישי, בשעה 22:28 ו-8 חלקים.
החמישי  ביום   – כסלו  "ראש־חודש  מברכים 

וביום השישי".

לא אומרים "אב הרחמים".

בבית־ התוועדות  עורכים  מברכים  בשבת 
הכנסת, וממשיכים אותה בבית עם בני הבית.

בשבת זו צריכים לעורר על "מבצע חנוכה".

יום רביעי
כ"ט במרחשוון – ערב ראש חודש

היום יש להוסיף בנתינת צדקה יותר מהרגיל.

בתפילת מנחה לא אומרים תחנון.

יום חמישי
ל' במרחשוון – א' דראש־חודש

ומנחה,  בערבית  לא  גם  חזן,  עומד  לא  "חיוב" 
כמו בכל יום שמתפללים בו מוסף.

ויבוא"  "יעלה  מכריזים  לא  ראש־חודש  בליל 
בדפיקה  לציבור  ומזכירים  שמונה־עשרה,  לפני 

על השולחן וכדומה.

שכח לומר "יעלה ויבוא" בתפילת ערבית, אינו 
חוזר. בשחרית ובמנחה – אם נזכר (או הסתפק) 
לציון",  שכינתו  של "המחזיר  אמירת "ה'"  לאחר 

וימשיך  ויבוא"  "יעלה  יאמר  הברכה,  את  יסיים 
ועד  "מודים"  התחיל  כבר  אם  'מודים'.  בברכת 
אם  (ורק  ל"רצה"  חוזר  השני,  לרצון    סיום   יהיו 
נזכר לאחר שאמר שם ה' של סיום ברכת 'מודים' 
ויחזור  חוקיך",  "למדני  יאמר  שלום',  'שים  או 
השני  לרצון    סיום   יהיו  לאחר  נזכר  אם  ל'רצה'). 
– חוזר לראש התפילה ואינו אומר "אדנ־י שפתי 
כחזן.  הש"ץ  חזרת  להתפלל  שייגש  או  תפתח", 

אבל אם נזכר אחרי תפילת מוסף, אינו חוזר.

ברכת  לפני  נזכר  אם  המזון,  בברכת  שכח 
שמופיע  הנוסח  את  יאמר  והמטיב",  "הטוב 
אינו   – אחר־כך  נזכר  ואם  ובברכונים,  בסידור 

חוזר.

את  יאמר  לא  בציבור,  לתפילה  שמאחר  מי 
ההלל עם הציבור אלא לפי סדר התפילה.

ההלל  ברכות  את  בעצמו  מברך  אחד  כל 
("לקרוא את ההלל" ו"מלך מהולל בתשבחות").

תפילין   רבינו תם מניחים וחולצים לפני מוסף, 
כל  אחרי  לומדים  היומיים  השיעורים  את  אך 

התפילה.

מכיוון  רם.  בקול  לציון    מסיים   ובא  לא  החזן 
ספר־התורה  הכנסת  בין  ארוכה  הפסקה  שיש 
לבין הקדיש, כי בזמן הזה מניחים תפילין   רבינו 
תם,   החזן צריך לומר מזמור תהלים כלשהו לפני 
אמירת הקדיש שלפני מוסף, ולפחות את סיומו 

לומר בקול.

פסוק  ראש־חודש  בכל  ללמוד  עתיק  מנהג 
מפרק  נוספים  ופירושים  רש"י  פירוש  עם  אחד 
אם  (לדוגמה,  לגיל  המתאים  האישי  התהילים 
יותר  בפרק  יש  אם  י"ד).  פרק  אומר   13 בן  הוא 
מ-12 פסוקים (או 13 בשנה מעוברת), מחלקים 
מספר  חודש  ראש  בכל  ולומדים  הפרק  את 
הפרק  את  ילמדו  השנה  שבמהלך  כך  פסוקים 
ולומדים  חוזרים  פסוקים,  פחות  יש  ואם  כולו. 

שוב את הפרק.

מסוימות  מלאכות  לעשות  לא  נוהגות  הנשים 
מקום  בכל   – וגיהוץ  תפירה  כמו  חודש,  בראש 

לפי מנהגו.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"

המשך בעמוד 21
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אצל אחרים לסעודה - דולק אור החשמל ומונע 
לא  השבת  שנרות  כך  וכו'  בחפצים  היתקלות 
עליהם  היה  לכאורה  בזה,  כלום  בביתם  יוסיפו 
להדליק את נרות השבת דווקא בבית המארחים 
בו הם יאכלו את סעודת השבת כדי להוסיף עונג 

בסעודה7.

שידליקו  שעדיף  מקובל,  הפוסקים  בספרי  אך 
קבעו  שחז"ל  מפני  הפרטי,  בביתם  הנרות  את 
והבית  האדם8,  של  הפרטי  בבית  צ"ל  שההדלקה 
שלהם הבית  הוא  המתארחות  המשפחות  של 

אליו הם גם יחזרו לישון. 

התנאים להדלקה בבית
יוכלו  אכן  המתארחות  שהמשפחות  כדי 
עליהם  הפרטי,  בביתם  הנרות  את  להדליק 

להקפיד על שני תנאים חשובים:

בחדר  החשמל  אור  את  מעט  להחשיך  יש  א. 
באופן  הפרטי,  בביתם  הנרות  את  ידליקו  הם  בו 
שהנרות יוסיפו אור במקום, וניתן יהיה להשתמש 

שימוש כלשהו לאור שנוסף ע"י הנרות9.

אם החדר יהיה מואר כראוי באור החשמל, הרי 
את  להאיר  כלום  יוסיפו  ולא  יועילו  לא  הנרות 
החדר, ובמקרה כזה לא יהיה ניתן לקיים בהם את 
מצוות ההדלקה, והאישה לא תוכל לברך עליהם. 

ואם תברך, תהיה ברכתה לבטלה10.

לאור  הנ"ל  וההנאה  השימוש  נוסף:  תנאי  ב. 
הנרות, תהיה אחרי צאת הכוכבים11. 

יציאת האישה מהבית אחרי צאת 
הכוכבים

לפי זה, יציאת האישה מהבית לבית המארחים 
שהיא  ואחרי  הכוכבים,  צאת  אחרי  רק  תהיה 

השתמשה שימוש כלשהו לאור הנרות כנ"ל. 

נרות  תדליק  שהאישה  אפשרות  יש  לחילופין, 
תחזור  היא  כאשר  דולקים  שיישארו  גדולים 

7. וראה רסג,י.
8. בו הוא יגור בשבת.

9. שם,יג.
10. ראה שם.

ראה  ההדלקה.  במקום  חושך  קצת  היה  אם  לחשיכה -  סמוך  ועכ"פ   .11
שם. 

את  לקיים  תוכל  היא  כך  הסעודה,  אחרי  לביתה 
חובתה ליהנות מאור הנרות אחרי צה"כ - כאשר 

היא תחזור לביתה12.  

כנ"ל,  הפרטי  בביתה  האישה  הדלקת 
נערכת  בו  שבמקום  בגלל  רק  מתאפשרת, 
הסעודה בבית המארחים דולקים נרות שהדליקה 
האישה המארחת, כך שגם האורחים יאכלו לאור 
נרות אלו ויקיימו בהם את מצוות עונג בסעודה, 

לאכול את סעודת השבת לאור הנרות. 

ההדלקה בשבת שבע ברכות
ברכות  שבע  שבת  לגבי  גם  רלוונטית  זו  הלכה 
באולם  נערכת  השבת  סעודת  בו  אחר  אירוע  או 
וכדומה ולא בבית הפרטי אליו יחזרו לישון, שעל 
הן  בו  בבית  הנרות  את  להדליק  והבנות  הנשים 
תחזורנה לישון, ועליהן להקפיד על שני התנאים 

הנ"ל.  

עם זאת, צריך שידלקו שני נרות גם באולם בו 
אכיל ת    מצוות  את  לקיים  כדי  הסעודה,  נערכת 
עונג  להוסיף  מנת  על  הנרות  לאור  הסעודה 

בסעודה. 

הדלקה בבתי מלון ובית   רפואה
להדליק  האורחת  לאישה  שקשה  במקרה 
בבית  להדליק  רוצה  והיא  בביתה,  הנרות  את 
המארחים בו היא תאכל את סעודת השבת ,   כגון 
לבית  לבוא  רוצה  והיא  ארוכה,  ביניהם  שהדרך 
לביתה  (ולחזור  שבת  לפני  ברכב  המארחים 
בבית  להדליק  לה  מותר  הסעודה),  אחרי  ברגל 
ידי  על  השבת  בסעודת  עונג  ולהוסיף  המארחים 
נרות אלו. אך עליה להשאיר אור חשמל בביתה, 

כדי לא להיתקל שם בחושך כנ"ל. 

רפואה,  בתי  או  מלון  בבתי  מצויה  זו  אפשרות 
בהם (לעיתים) אין אפשרות להדליק נרות בחדר 
הפרטי בו ישנים13 אלא רק בחדר האוכל - שאכן 
עונג  להוסיף  כדי  האוכל  בחדר  להדליק  מותר 
חשמל  אור  להשאיר  לזכור  צריך  אך  בסעודה, 
שם  להיתקל  לא  כדי  השינה,  חדר  בסביבת 

בחפצים.

12. ראה שם. 
13. בגלל חשש משריפה, וכדומה. 
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הדלקת נרות שבת (ב)
המצויות  השאלות  אחת 
שבת,  נרות  הדלקת  בהלכות 
הצעירים  מהזוגות  באה 
אצל  שבת  בליל  האוכלים 
בביתם,  לישון  וחוזרים  הוריהם 
נרות  את  להדליק  עליהם  היכן 

השבת?

בעצם  קיימת  דומה  שאלה 
שהוזמנה  משפחה  כל  אצל 
אצל  שבת  בסעודת  להתארח 
על  האם  אחרת:  משפחה 
נרות  את  להדליק  האורחת 
או  הפרטי,  בביתה  השבת 
בבית  אותם  להדליק  שעליה 
היא  בו  המארחת  המשפחה 

תאכל את סעודת השבת? 

מורכבת,  כך  על  התשובה 
וכרוכה בכמה תנאים כדלהלן:

להדלקת  טעמים  שני  ישנם 
נרות השבת: 

א. ההדלקה מאירה את הבית 
וגורמת  שבת,  בליל  מחשיכה 
בחפצים  בו  ייתקלו  שלא 
צער  לאדם  ייגרם  ולא  שונים1, 
תישמר  כך  בחושך2,  מאכילה 
והשלום  הטובה  האווירה 

1. רסג,א. 
2. שם,ד.

בבית3.  

על  שבת  סעודת  אכילת  ב. 
יד נרות מוסיפה עונג בסעודה, 
עונג  מצוות  בכלל  זה  והרי 

סעודת השבת4.

ההדלקה  השני,  הטעם  לפי 
צריכה להיות במקום בו אוכלים 

את הסעודה. 

הראשון  הטעם  לפי  גם 
בכל  נרות  להדליק  שמחייב 
יידע  שהאדם  כדי  הבית  חלקי 
בחפצים  ייתקל  ולא  דרכו  את 
ההדלקה  זאת  בכל  בחושך, 
העיקרית שתיקנו חכמים היא זו 
שנעשית במקום האכילה. מפני 
בחושך,  מאכילה  האדם  שצער 
גדול ומשמעותי יותר מן הצער 
שנגרם לו כאשר הוא אינו רואה 
הבית  חדרי  בשאר  דרכו  את 

בעת שהוא הולך לישון5. 

זה באופן כללי. 

כבר  החשמל  שאור  בימינו 
מאיר את הבית כולו ומונע את 
בחושך  מאכילה  הנגרם  הצער 
וסיבת  בחפצים,  מהיתקלות  או 
בימינו  השבת  נרות  הדלקת 
היא בגלל הוספת עונג בסעודה 
מאכילה על יד נרות6, הרי ברור 
היכן  הוא  ההדלקה  שמקום 
השבת  סעודת  את  שאוכלים 

כדי להוסיף עונג בסעודה.

שלפנינו,  בנידון  זה  פי  על 
של   - הפרטי  שבבית  היות 
הוריהם  אצל  האוכלים  הזוגות 
המתארחת  המשפחה  ושל 

3. שם,א,ד. 
4. שם,א,ב. וראה לקו"ש חט"ו ע' 374 הע' 23. 

5. שם,ד.
6. ראה מדורנו בגליון הקודם.

מוגש ע"י רבני קהילות אנ"שהלכה עם טעם

זוגות 
האוכלים 
אצל 
הוריהם 
היכן 
ידליקו 
נרות ? 

הלכות ומנהגי חב"ד בתחומי החיים היומיומיים, עם טעמיהם ההלכתיים

הגה"ח הרב מאיר אשכנזי
מרא דאתרא ואב"ד כפר חב"ד
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