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לזכות שמואל אליהו הכהן וזוגתו שרה יסכה וילדיהם:
שירה ,אוריאל מנחם הכהן ,הילה ,אילה שיחיו אייזנברג
יהושע וזוגתו דינה ובנם מנחם איתן שיחיו גוטמן

עוד בנושא זה באתר 70years.com

רפואת ילדים
מסוג אחר
מר מיכאל גולדהירש

ב

עקבות הצעתי לנדב תרומה הגונה לחב"ד ,זכיתי
לקבל תגובה מדהימה מהרבי ,שהעניקה לי תובנות
רבות בנוגע להשקפת עולמו ,ושחוללה שינוי מהפכני
בחיי ,פשוטו כמשמעו.

תחילתו של הסיפור בראשית שנות תש"מ (,)1980
כאשר שותף שלי במשרד עורכי הדין ואני השקענו
בתחום הנדל"ן בעיר מלבורן ,אוסטרליה ,שבה אנו
מתגוררים .קנינו שני נכנסים קטנים במרכז העיר ,ואחרי
שהחזקנו בהם במשך כמה שנים טובות ,קיבלנו פנייה
מחברה יפנית גדולה שביקשה לרכוש אותם מאתנו.
החברה היפנית הזו תכננה לבנות חנות גדולה באותו
מיקום ,והם הציעו לנו הצעה שלא יכולנו לסרב לה.
ביצענו את העיסקה ומימשנו רווחים נאים ביותר.
שוחחתי עם אשתי סילביה ,ושנינו סברנו שיהיה זה
רעיון טוב לנצל את הכסף הזה כדי לעשות משהו למען

מאורעות.
רעיונות .אישים.

חב"ד .אחרי ששקלנו את העניין ברצינות ,החלטנו לבסוף
שאנו מעוניינים להקים מרכז רפואי לילדים בשכונת
קראון הייטס שבברוקלין ,ניו יורק ,שם נמצא המרכז
העולמי של תנועת חב"ד ,וסביבו מרוכזת קהילה גדולה
של חסידי חב"ד .רצינו שהמרכז הרפואי יפעל בהתאם
להוראות ההלכה ,ושיתפקד תחת הדרכתו של הרבי.
מאחר שהיינו תושבי מלבורן ולא הכרנו אנשים רבים
בקראון הייטס ,פנינו אל הרב יהודה קרינסקי ,מזכירו
של הרבי .הגענו לניו יורק ,נפגשנו עם הרב קרינסקי,
הגשנו לו את הצ'ק ,והמתנו לתגובתו של הרבי.
זו הגיעה זמן קצר אחר כך ,בצורת מכתב בן שלושה
עמודים ,מתאריך ט"ו בתמוז ,תשמ"ו.
הרבי פתח את המכתב בציטוט דברי חז"ל בפרקי
אבות" :שכר מצווה – מצווה" ,ואז המשיך:
מה יכולה אמירת "תודה" של בשר ודם להוסיף על
השכר האלוקי ,שבו כבר כלול הכל? אולם ,בהחלט
יש מקום לבטא את העונג הפנימי שאני חש בראותי
מאמר חז"ל מפורסם אחר מקבל אימות ברור כל
כך במעשה בפועל ,והכוונה למאמר הקובע כי "לב
ישראל ער הוא" – ער וקשוב למצוות ה' ,ובמיוחד
במקרה שלכם ,קשוב לצורך להפיץ תורה ומצוותיה
לתועלת הרבים.
משם המשיך הרבי להידרש לשאלה מהי הדרך הטובה
ביותר לנצל את התרומה "בהתאם לכוונתכם" .ומה שבא
בהמשך היה ביאור נרחב על הקשר שבין מדעי הרפואה
וההלכה היהודית:
חז"ל הודיעו שהתורה "מביאה רפואה לעולם".
משמעות הדבר היא ,לא שהתורה סותרת בדרך
כל שהיא את מדעי הרפואה .אדרבה ,התורה
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אף שהשתדלנו כמיטב יכולתנו לאמת כל פרט,
תוכנם של הסיפורים משקף את דברי הרבי כפי שאלו
הובנו בשעתו על ידי השומעים והשתמרו בזיכרונם.

בסיוע חברי

מר מיכאל גולדהירש הוא עורך דין המתגורר במלבורן ,אוסטרליה .הוא
רואיין בחודש תמוז תשע"ו ( )2016ובחודש חשוון תש"פ (.)2019

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי
ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה
הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

השבוע לפני:
> תשל"ט ( — )1979אחרי תפילת ערבית הודיע הרבי
למזכיר שבכוונתו לערוך התוועדות .הייתה זו הודעה
חריגה ,שכן גם יומיים קודם לכן ,בב' בסיון ,ערך הרבי
התוועדות פתאומית שכזו .תוך זמן קצר התמלא 770
בחסידים שמיהרו להתאסף כדי להשתתף בהתוועדות.
הרבי הודיע שהשיחות יתמקדו בילדים ,על יסוד מאמר
חז"ל בקשר למתן תורה" ,בנינו ערבים בעדנו" .במהלך
ההתוועדות קרא הרבי לילדים שיגידו 'לחיים' ,והודיע
שיחלק סידור ושטר של דולר לכל ילד וילדה .בתוך
הסידור הוצמד מכתב אישי מהרבי לילדים ,בו מזרזם
בנוגע ללימוד התורה וקיום המצוות מתוך שמחה וטוב
לבב 1.ד' בסיון.
 1שיחות קודש תשל"ט ,חלק ג ,עמ' 57

ההקדשות שלכם
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.
לפרטים נוספים
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
כתבו לנוsipursheli@jemedia.org :
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עצמה קובעת שבעניינים הנוגעים לרפואה ,חובה
להיוועץ ברופא ולנהוג בהתאם להוראותיו – אך בה
בעת מבלי לשכוח ...שהרופא אינו אלא שליח של
הקב"ה ,ששולח דרכו את הרפואה.
בהמשך הרבי ניתח את הגישות הרווחות במדעי
הרפואה – וכפי שהוא כינה אותן ,הגישה ה'טיפולית'
והגישה ה'מניעתית' .הגישה הטיפולית מטפלת במחלות,
לעומת הגישה המניעתית השואפת למנוע חולי מראש.
הוא המשיך:
מיותר לומר ,אף שאין מנוס מלהזדקק גם לרפואה
הטיפולית ,הרי הרפואה המניעתית היא ,בעיקרון,
הגישה הרצויה והמועדפת ...שיא הצלחתה
ויעילותה של הרפואה המניעתית מחייבת להתחיל
בה כבר מגיל צעיר ביותר – החל מחיסון ,צחצוח
השיניים כדי למנוע עששת ,תזונה מאוזנת ,וכן
הלאה .ביחס לילדים יהודים ,נדרשת גם הקפדה
מחמירה על שמירת דיני כשרות המאכלים
והמשקאות ,כידוע ומפורסם עד כמה יש בכך כדי
להשפיע על ההתפתחות הנפשית והגשמית.
כאן עבר הרבי להתייחס לרצון שהבענו שכספי
התרומה ינוצלו לטובת הקמת מרכז רפואי לילדים,
שיפעל בהתאם להלכה" .התורה היא הרפואה המניעתית
היעילה ביותר" ,קבע הרבי ,והמשיך להביע את עמדתו
לפיה "הדרך הטובה ביותר ליישם את כוונתכם ,ואף
להשיג תוצאות טובות לאין ערוך מהמשוער ,היא לממש
את תרומתכם בתחומים של חינוך תורני לילדים".
הרבי סקר את תחומי הפעילות השונים של חב"ד
בשטח זה ,שנעו מהפעלת פעוטונים כשרים ועד לסיוע
לקשישים ,וסיכם:
לאור כל הנ"ל ,ולאחר שקילת העניין ,דעתי היא
שאם הצדקה שלכם תנוצל באופן זה ,יהיה הדבר
באמת תואם לרוח המחשבה והכוונה שלכם .שכן,
כך יסייע הדבר להבטיח ילדים בריאים מבחינה
גשמית ,נפשית ורוחנית ,כך שלא יהיה כלל צורך
לייסד בית רפואה מיוחד עבור ילדים בהתאם
להלכה ,מאחר שהם יגדלו ויתחנכו בהתאמה
מושלמת עם ההלכה.

הבנתי את המסר .הן את הצרכים הגשמיים והן את
אלו הרוחניים ,אפשר למלא על ידי היצמדות לתורה.
אם תפעל בהתאם להוראות התורה ,היא תהיה מקור
הרפואה שלך .ולכן ,חינוך תורני הוא הדרך העיקרית
והחשובה ביותר למניעת חולי מכל סוג שהוא.
בסופו של דבר ,אינני יודע לאן בדיוק הלך הכסף
שתרמנו ,אולם השארנו את ההחלטה הזו בידיו של הרבי.
הרגשנו שכתוצאה מכך ,הקשר שלנו עם הרבי התעצם
במידה רבה ,ואף שמעולם לא זכינו לפגוש אותו ביחידות,
הגענו כמעט מידי שנה כדי להשתתף בהתוועדויות שלו
בשמחת תורה .כמו כן ,קשרנו עמו קשר בשעה שעברנו
על פניו בעת חלוקת הדולרים לצדקה.
אני ,אישית ,התחלתי ללמוד בצורה רצינית את תורת
החסידות – זו הייתה עבורי נקודת ההתחלה – וכל
העת לא משו מנגד עיניי מילותיו המחכימות של הרבי.
הן חוללו מהפך בחיי ,כמו גם בחיי אשתי וילדיי ,והן
ממשיכות ללוות אותנו עד עצם היום הזה.

