סיפור לשבת

"אני חושב שזה דבר חשוב מאוד ,כי זה לא כל
כך מושקע בחב"ד ,לדעתי יש צורך ללמד את תורת
הנאום בישיבות ,ששלוחים – אף לפני החתונה,
ידעו להעביר את המסר של החסידות והמסר של
הרבי".

הרב עידו וובר

לכשיפוצו

להעביר נכון מסרים

טעות מבורכת
"שודדים במחוזי" כעס הפחה" ,המחוז באחריותי הוא ,היה סמוך ובטוח שייערך
אחריהם מצוד נרחב ,והם ייתלו בכיכר העיר"" .אבל הכסף" ,הזכיר היהודי" .כבר
אמרתי לך שהדבר נתון לאחריותי ,ואני אשא בנזק .פטור אתה מלשלם" ענה הפחה
המשך מעמ' 45

ה

גאון רבי מנחם משה זצ"ל הביא מעשה נורא מחכמי הראשונים
זצ"ל :מעשה בשני שכנים ,יהודים פשוטים ובורים .האחד היה
הולך בכל שבת לשמוע את דרשת הרב ,והאמין בו בלב שלם.
השני היה שומר תורה ומצוות ,אך לא דבוק ברב .ונשותיהם כנגדם :אותו
שהיה דבוק ברב ,אשתו לא היתה מאמינה בו ,ואותו שלא האמין ברב,
אשתו האמינה בכוחו ובברכתו.
והנה אותו אדם שהאמין ברב ,חלה ונפל למשכב .התרופות לא הועילו,
והרופאים נואשו מחייו .קרא לאשתו והתחנן לפניה שתלך אל הרב
ותתחנן על חייו .אמרה לו" :הנח ,מקום שהרופאים נואשו בו ,כלום
יצליח הרב בתפילתו".
אמר לה" :מה אכפת לך ,לכי ונסי ,אולי איוושע".
קמה באי רצון ,והלכה אל הרב .בבואה ,מצאה שם את השכנה .התנצלה
לפניה ואמרה" :האמיני לי ,שלא חשבתי לבוא .באמת ,מה יושיענו זה אך
בעלי ביקש ובאתי .ואת ,מה מעשיך כאן".
אמרה לה" :בעלי חייב כסף כמס לפחה ,והלה איים להשליכו לכלא
ולענותו עינויים מרים .אמרתי לו :אלך אל הרב ואבקש את ברכתו .אמר
לי :מה אעשה? לכי ,אם לא יועיל לא יזיק".
בא השמש ושאל למבוקשתן .אמרו לו ופתח לפניהם את דלתו של
הרב .באו ועמדו בפתח .גחן השמש וסיפר לרב את צרת הבעל החייב הון
עתק .ענה לו הרב .פנה השמש אל האשה ואמר :הרב מברך שהישועה
תבוא במהרה .הודתה האשה והלכה.
אבל השמש החליף בין השתיים .הוא אמר את הדברים לאשה שבעלה
היה חולה .היא שבה לביתה וסיפרה לבעלה על התשובה .שמח החולה
ובטח בה' ,שישועתו קרובה לבוא ,ואכן עד מהרה ניכרה הקלה רבה
במצבו .לא ארכו הימים ,והוא שב לאיתנו.
בינתיים ,רכן השמש ולחש לאוזנו של הרב ,שיש כאן עוד אשה,
שבעלה חולה .ענה לו הרב תשובה.
הזדקף השמש ואמר לאשה" :הרב אומר ,שתשימי לבעלך כוסות רוח".
באותם ימים ,היו שמים על גב החולה כוסות קטנות ומציתים בתוכן
פיסת נייר ,שכבתה עם כלות החמצן .בוואקום שנוצר היו כוסות הרוח
מושכות את הבשר פנימה ,וגורמות בכך להאצת מחזור הדם וממילא,
לרפואתו של החולה .בביצוע פעולה זו היה מבצבץ דם ,וכך היתה נעשית
גם הקזת דם.
שמעה האשה ,ולא פקפקה בדבר .הודתה ושבה לביתה.
שאלה בעלה בלגלוג" :ומה ,האם שילם הרב את הסכום?".
ענתה" :לא ,הוא הורה לשים לך כוסות רוח".
לא ידע אם לצחוק או לרגוז .כלום חולה הוא הזקוק לרפואה? כבר
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ניחם על דברו שאמר לאשתו ,שתלך אל הרב – כי אם לא יועיל לא יזיק.
אבל האשה ניחנה באמונת חכמים חזקה ,והחלה לדבר על לבו" :מה
אכפת לך ,מה תפסיד אם תמלא אחר ברכת הרב".
אמר ,ניחא ,עשי בי כרצונך.
הניחה האשה את כוסות הרוח על גבו ,וכאשר עבר פרק הזמן הנקוב
והיה צורך להוציאן והנה נוקשים בדלת נקישות רמות ,חבטות עזות.
מיהרה וראתה את שוטרי הפחה ,שבאו לגבות את החוב .ביקשה לעכבם
להתחנן שירפו מבעלה ,שיתנו לו ארכה ומאומה לא הועיל .מצווים הם
להוליכו אל הפחה.
ובינתיים התארכה השעה ,כוסות הרוח המשיכו לדחוק בבשר ,והדם
ניגר כמים.
שמעה האשה את גניחות בעלה וצווחה בבהלה .מיהרה אליו ,וחילצה
את כוסות הרוח מגבו .השוטרים באו אחריה ,ומצאוהו מתבוסס בדמו.
"כיצד יכולים אתם לקחתו" ,טענה הרי הוא חולה מסוכן".
אך הם לא שעו לדבריה .ממלאים הם אחר הפקודות שבידם נטלוהו
וגררוהו למרכבתם.
באותה עת ישב הפחה עם אשתו ובתו בגן ארמונו ,והשוטרים הביאו
לפניו את היהודי ,שהתמוטט ארצה.
חרד הפחה" :מה לך ,מה הדם הרב? פתח פיך ,דבר".
לפתע נצנץ במוחו רעיון .אמר האיש לפחה" :מה אומר ומה אדבר,
אמש הלכתי לכפר פלוני לאסוף את הסכום הדרוש ממכריי .בקושי רב
עלה הדבר בידי .וכשעשיתי דרכי העירה ,התנפלו עלי שודדים ,היכוני
ופצעוני ושדדו את כל הכסף שהכנתי.
"שודדים במחוזי" כעס הפחה" ,המחוז באחריותי הוא ,היה סמוך
ובטוח שייערך אחריהם מצוד נרחב ,והם ייתלו בכיכר העיר".
"אבל הכסף" ,הזכיר היהודי.
"כבר אמרתי לך שהדבר נתון לאחריותי ,ואני אשא בנזק .פטור אתה
מלשלם" ענה הפחה.
"אבל הוא נטל על עצמו חובות ,המסכן" ,אמרה אשת הפחה.
"אתן לך את הסכום ,להחזירו לנושים" ,הבטיח הפחה בנדיבות.
"והמכות שקיבל" ,אמרה הבת.
"אפצה אותו בסכום הגון" ,אמר הפחה.
הנה כי כן ,הצדיק לא כוון לכך כלל – השמש טעה ,והצדיק הורה לשים
כוסות רוח לחולה ,ולא לבעל החוב .אבל בזכות אמונת הצדיקים של
האשה ,בזכות האמונה התמימה והכנה ,שלא הרהרה אחר דבריו ובטחה
בהם ,בזכותה – לא זו בלבד שנפטר מהחוב ,ולא הושלך לכלא ,אלא זכה
בסכום כסף כסכום החוב הגדול ,ועוד נוסף עליו פיצוי נדיב כיד הפחה.

מודעות לעצמם .מסיימי המחזורים הקודמים של
הקורס מעבירים כיום הרצאות בכל רחבי הארץ,
האנשים מצליחים בסופו של דבר להעביר בעצמם
את הרעיונות הגדולים למילים קטנות וברורות.
שליח שרוצה להיות מקצוען חייב ללמוד .כמו
בניהול חשבונות ,יש הבדל עצום בין ניהול חשבון
הבנק הפרטי לבין ניהול חשבון עסקי .כך בשיעור,
אינו דומה מסירת שיעור חד פעמית לשיעור שבועי
קבוע המצריך הכנה וידיעה.
"אתה פתאום מבין שיש לך כלי אדיר ביד",
מוסיף הרב נוימן" .כאשר הרב לאו עולה לדבר,
הציבור נדרך ,כולם יודעים שכאן יהיה מעניין,
הכלים הנכונים נתנו לו להיות מרצה שמחשמל
את האוויר וגורם לאנשים לבוא אליו.
אם אתה רוכש את הכלים המתאימים ,אנשים
ייהנו לשמוע אותך .אם אנשים נהנים לשמוע אותך,
ייתכן שהם יבחרו לבוא לבית הכנסת שלך במקום
לבית הכנסת העירוני וישמעו חסידות ,ייתכן
שזוג יבחר בך כמסדר קידושין במקום ח"ו לנסוע
לקפריסין בכדי להתחתן ,הרטוריקה היא כלי של
הפצת המעיינות ,פשוטו כמשמעו".
הרב אלגזי מתאר כי בשבועות שעברו הוא רואה
במוחש את השינוי בבית הכנסת שלו בכפר יונה.
"בשבת האחרונה ,עליתי לדרוש על פי הכלים
שרכשתי .הדרשה הייתה קצרה ומחוסרת פרטים,
 150איש ישבו בבית הכנסת וניכר עליהם שהם
נהנו יותר מהרגיל .אין ספק שהקורס פעל את
פעולתו.
"אני עובד רבות עם מרצים מחוגים שונים וניכר
בבירור כי יש צורך גדול מאוד בחב"ד למרצים
מקצועיים ,השלוחים שלנו לעיתים לא מבינים מהו
ההבדל בין הרצאה בנויה לבין הרצאה מאולתרת.
אין ספק שהמקצועיות תביא לכך שהעם יבין טוב
יותר את חב"ד ,וזה יביא לכך ש'ומלאה הארץ דעה
את ה'' – באמת".

להתמקצע

כמו גיוס כספים

הרב אריה רובין ,שליח הרבי לישובי אלונה,
טוען כי אין הבדל בין גיוס כספים למסירת שיעור,

"אני חושב ששליח צריך
להתמקצע בתחום בו הוא
עוסק ,אם בפרסום – הוא
צריך לדעת כיצד לפרסם
את פעילויותיו ,אם בגיוס
כספים – צריך לדעת כיצד
לגשת אל אנשים ולהוציא
מהם כסף.
"גם בנאום צריך ללמוד ,הקורס
מקנה לך הרבה מאוד רקע וידע ,הרבה
הבנה בצורה בה צריך הנאום להיראות ,מה טוב
בשיעורים שאתה מוסר ובמה אתה פחות טוב.
"הפרט החשוב ביותר אותו למדתי בקורס הוא
העובדה שלא צריך לדבר יותר מידי ,שלוחים נוטים
להעריך בצורה רבה מידי שיעורי עומק ארוכים,
להתכונן אליהם בקפידה ,ולהזניח במידה רבה את
הדקה וחצי בהם הוא מדבר באירוע הקהילתי;
הדבר הפוך לחלוטין ,באותם דקה וחצי הוא יכול
לגרום אפילו יותר ,להניע אנשים לפעולה ,לגרום
להם להתחבר לחב"ד וליהדות בצורה טובה יותר.
"הרבי הקודם דיבר רבות על חשיבות הנאום,
על הצורה והדרך בה מעבירים חומר ליהודי אחר,
אנשים רבים שאין להם מה 'למכור' ,מוכרים את
סחורתם הדלה רק בשל כושרם הרטורי הגבוה,
בעוד שלוחים שלנו ,אנשים מלאי תוכן יהודי
וחסידי ,לעתים לא מצליחים למכור את התוכן –
כי יש להם חוסר בהבנת הרטוריקה.

הרב ארז בנדטוביץ ,שליח הרבי באילת ,מוסר
כבר יותר מעשר שנים שיעורים והרצאות לציבור
הרחב ,ובכל זאת כאשר שמע על הקורס בחר לבוא
מאילת הרחוקה בכדי להתמקצע.
"החלטתי שאם אפשר להשתדרג ולהתמקצע
בתחום זה חשוב .בשלושת הימים של ה"מרתון"
קיבלתי כלים רבים ,התחדדה אצלי היכולת להעביר
את המסר ,להעביר את תורת החסידות 'אימתי
קאתי מר – לכשיפוצו מעיינותיך חוצה'.
"אם מדברים בטלפון ומכשיר הטלפון בעייתי,
לא יעזור כמה חזק וטוב תדבר – מן העבר השני
של הקו תישמע רע ומקוטע .אם הכלי דרכו אתה
מעביר את מסרי תורת החסידות למאזינים ,כשרון
הרטוריקה שלך ,בעייתי ,לא משנה עד כמה חזק
אור תורת החסידות ,אתה תתקשה להעביר את
האור למאזינים.
"לעומת זאת אם מכשיר הטלפון איכותי ,אפילו
רשרוש קל נשמע מיד מן העבר השני; אפילו אם
אתה מעביר מסר קצר ביותר ,שישים שניות של
שיעור ,יישמעו היטב מן העבר השני וייקלטו
בראשיהם של המאזינים.
"גם אם אדם נואם בחסד ,הוא צריך לעבוד על
הנאום ולהכין אותו; נשיא ארצות הברית ברק
אובמה ,נשא "נאם לאומה"; אובמה
ידוע בכישרונו העצום לנאום,
ועם זאת – צוות נרחב של
אנשים הכין את הנאום
במשך תשעה חודשים
הרב ארז
בנדטוביץ
שלימים.
"כשקוראים ליקוטי
דיבורים ,כאשר לומדים
ליקוטי שיחות ,תורת
מנחם ,אתה רואה את
המקצועיות ,את הרטוריקה
שמונחת בפשטות ,השיחות של
הרבי בנויות ברמה מקצועית אמיתית.
לנו כחסידים יש קצת חוסר בזה ,ולפעמים
בגלל זה מעבירים את החומר בצורה שהמסר לא
עובר .עם חזרתי לאילת אני כבר רואה את השינוי,
יישום החומר הנלמד הוא מיידי ,הקשב עולה,
האנשים נהנים יותר לשמוע מה שיש לך לומר"
הוא מסכם.
"לב ישראל חי הוא ...ואין חסר אלא מי שהוא
בעל רגש אשר ידבר אליהם בקירוב הדעת ,בשפה
ברורה" .כותב האדמו"ר הריי"ץ" .הנאום צריך
להוביל למעשה בפועל" .אמר בהזדמנות אחרת.
"מהי התעוררות? אשר רישומו יישאר אצל
השומעים גם בבואם לביתם לעשות איזה תעמולה
בהחזקת היהדות".
בקרוב ייפתח "מרתון" נוסף ,ושלוחים מכל
רחבי הארץ צפויים לשדרג את יכולותיהם לרמה
המקצועית ביותר ובכך להרחיב עוד יותר את
n
מעגלי ההשפעה.
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