
 
ממנהגי ג' בתמוז

יום  בתמוז,  ג'  יחול  הבאה  קודש  בשבת 
מליובאוויטש.  הרבי  של  ה־24  ההילולא 
אחרי  בבוקר,  שישי  ביום  היום:  ממנהגי 
'פדיון נפש', מניחים אותו  התפילה, כותבים 
באחד מספריו של הרבי, ולאחר מכן משגרים 
אותו כדי לקראותו על הציון הקדוש )מספר 
שבת  לפני  7234444־718־001(.  הפקס': 
הרבי  של  למוסדותיו  צדקה  תוספת  נותנים 
ומדליקים נר נשמה. בתי חב"ד ברחבי הארץ 
מקיימים אירועים והתוועדויות ביום חמישי, 

שבת ומוצאי שבת. הציבור מוזמן.

תלמידי הישיבות מתכוננים
הארץ  ברחבי  חב"ד  ישיבות  תלמידי  אלפי 
הכנה'  ל'שבת  חב"ד  בכפר  השבת  יתכנסו 
התמימים  ועד  ביזמת  בתמוז,  ג'  לקראת 
התלמידים  יסעדו  השבת  במהלך  העולמי. 
עם  ויתוועדו  בצוותא  השבת  סעודות  את 

משפיעי הישיבות.

ילדי המעשים הטובים
נוער  ארגון  של  הטובים'  המעשים  'ילדי 
חב"ד, פותח רישום לפעילות של יהדות בכיף 
לילדי כיתות א־ד. הפעילות כוללת סיפורים, 
המוגשים  ותחרויות,  יצירות  משחקים, 
על  למידע  יהדות.  ערכי  בשילוב  לילדים 
בית  עם  קשר  צרו  מגוריכם  באזור  המועדון 

חב"ד המקומי.

יש חדש חפשו את המניע הפנימי
הטיעונים אינם אלא כלי שרת בוויכוח, אבל המניע האמיתי נטוע עמוק 

בפנים. לכן כשטיעון אחד קורס, יצוץ בלי להניד עפעף טיעון חדש

בני־פ כיצד  תוהים  אנו  רבות  עמים 
־אדם חכמים ונבונים מתבצרים בע

שהערכותיהם  אחרי  גם  מדותיהם 
־כושלות שוב ושוב במבחן המציאות. מע
והמסיקים מה ־טים הם המפיקים לקחים 

רוב  המתבקשות.  המסקנות  את  עובדות 
בני־האדם מוצאים תירוצים כאלה ואחרים 
בתפיסות  לדבוק  מוסיפים  אבל  לכישלון, 

שקרסו.

ארץ  בסוגיית  בוויכוח  היטב  זאת  רואים 
צ'אנס  "תנו  אמרו  בהתחלה  ישראל. 
לשלום". עשינו את אוסלו, ובמקום שלום 
קיבלנו מרחץ דמים נורא. היו שהתפכחו, 
אבל אחרים אמרו שהסיבה לקריסת אוסלו 
מהם  יצאנו  ולא  בשטחים  שנשארנו  היא 

ניסוג עד הסנטימטר האחרון —  לגמרי. אם רק 
מזרח תיכון חדש ירחף מעלינו.

הגירוש  עם  עזה,  מרצועת  הנסיגה  באה  ואז 
היהודים.  תושביה  כעשרת־אלפים  של  האכזרי 
עשינו הכול, עד הסוף, ממש כפי שדרשו חסידי 
ה'שלום'. כבר שלוש־עשרה שנה אין אנו נמצאים 
שם, ובאמת קיבלנו מזרח תיכון חדש — איראני 
היהודי,  העם  כלפי  משטמה  שטוף  ואסלאמי, 
ואלפי טילים על ערי ישראל. וכי יש מבחן ברור 

מזה לנכונותה של תפיסה? 

מציאות ומסקנות
אך לא, מאמיני דת ה'שלום' מוסיפים להטיף לנו 
שוב ושוב על הצורך ב'מהלך מדיני', שמשמעותו 
עוד נסיגות, ועוד שטחים שיימסרו לידי האויב, 
והפעם  חמאסי,  טרור  מרכז  לעוד  שיהפכו  כדי 
בלב הארץ ממש. ואתם שואלים את עצמכם: וכי 
נסתתרה בינתם של האנשים האלה? וכי אין הם 

רואים את המציאות המונחת מול עיניהם?

משתמשות  אמנם  והשקפות  שתפיסות  מתברר 
מבוססות  אינן  הן  אבל  ובטיעונים,  בנימוקים 
פנימית,  הנחה  על  יושבות  הן  באמת.  עליהם 
הנטועה עמוק בתוך נפש האדם. כל הטיעונים 
אינם אלא כלי שרת בוויכוח. לכן כשטיעון אחד 

קורס, יצוץ בלי להניד עפעף טיעון חדש.

לפני  והציגו  באו  משה  ששלח  המרגלים  גם 
כוחם  את  תיארו  הם  ונימוקים.  טיעונים  העם 

כיבוש  כי  והזהירו  כנען,  יושבי  של  ועוצמתם 
זו  לכאורה  כבדות.  באבידות  כרוך  יהיה  הארץ 
שנגלתה  מהמציאות  הנובעת  לגיטימית,  עמדה 

לעיניהם.

ממש,  מציאות  אותה  ראו  וכלב  יהושע  אבל 
ְוָיַרְׁשנּו  ַנֲעֶלה  "ָעֹלה  הפוכה:  הייתה  ומסקנתם 
ֹאָתּה, ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה". המרגלים אמרו: "ֶאֶרץ 
אמרו:  וכלב  יהושע  ואילו  ִהיא",  יֹוְׁשֶביָה  ֹאֶכֶלת 

"טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד־ְמֹאד".

"לך לשם"
שמאחורי  הנסתר  המניע  נחשף  תהילים  בספר 
"ַוִּיְמֲאסּו  המרגלים:  של  ההגיוניים  הטיעונים 
בארץ  מאסו  הם  נפשם  בתוך  ֶחְמָּדה".  ְּבֶאֶרץ 
היה  זה  לארץ.  להיכנס  רצו  לא  הם  ישראל. 
המניע האמיתי, וכל השאר לא היה אלא כסות 

לאותה עמדה פנימית.

להנחת  שעבר  בשבוע  ובזה  שלעגה  האישה 
הספיקה  לא  בן־גוריון  התעופה  בנמל  התפילין 
להצטייד בטיעון נאור )כראוי לפרופסור לחינוך 
המניע  מפיה  פרץ  זה  במקום  ולרב־תרבותיות(. 
האמיתי בטוהרתו: "למה דווקא פה? יש כאן בני־
רוצים להיות חלק ממך, אתה  ציבור, לא  אדם, 

מפריע לי, לך לשם".

זכרו זאת בוויכוחים הבאים על יהדות, 'הדתה', 
הפנימי,  ישראל. חפשו את המניע  רבנות, ארץ 

הנסתר. כל השאר אינו אלא מסך עשן.
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לכאורה   — ידועה השאלה על חטא המרגלים 
הם נתבקשו לראות את הארץ ולדווח מה ראו, 
וזאת עשו: הם סיפרו ש"ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא", 
ובה בעת "ַעז ָהָעם... ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות... ְוַגם ְיִלֵדי 
ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם". אלא שחטאם היה במסקנות 

שהסיקו — "ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם".

משה שלח את המרגלים כדי שהמידע שיביאו 
יסייע לתכנון המלחמה על הארץ. מכיוון ש"אין 
ממצרים  ביציאתם  וכבר  הנס",  על  סומכין 
וכפירוש  ִיְׂשָרֵאל",  ְבֵני  ָעלּו  "ַוֲחֻמִׁשים  נאמר 
צורך  היה   — מלחמה  כלי  עם  יצאו  רש"י, 
בשילוח המרגלים, "כדרך כל הבאים להילחם 
בארץ נכרייה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת 

הדרכים ומבוא הערים" )רש"י, דברים א,כב(.

להפעיל את ההיגיון

ומהשימוש  מהשכל  חוששת  איננה  התורה 
בכלים הטבעיים. להפך, האדם נדרש להפעיל 
את שכלו ולהשתמש בכל הכוחות והכישורים 
שניתנו לו. אם מצווים את היהודי לכבוש את 

אין   — לקב"ה  'דירה'  ממנו  ולעשות  העולם 
בחוסר  בלבד,  עול  בקבלת  לפעול  צריך  הוא 
מחשבה, אלא עליו להפעיל את ההיגיון, לרדת 

לפרטים ולבחון את מגוון האפשרויות.

אך עליו להיזהר שלא לחצות את הגבול שבין 
השימוש בשכל ככלי להגשמת מטרות התורה, 
לבין הפיכת השכל למקבל ההחלטות. במקרה 
למטרה  הרתום  כלי  מלהיות  חדל  הזה השכל 
וזה לא  שהועיד לו הקב"ה, ונעשה בעל בית, 

בסמכותו. 

לא לבטל את המוח
של  עניינה  תפילין.  מצוות  למשל  היא  כזאת 
מצוות תפילין לשעבד את המוח והלב לקב"ה. 
והלב  המוח  את  לבטל  היא  הכוונה  האם  אך 
ולעבוד את ה' בקבלת עול בלבד? ההפך הוא 
לב,  ויש  מוח  שיש  מדגישה  המצווה  הנכון: 
להיות  שעליהם  אלא  בהם,  להשתמש  וצריך 

משועבדים לקב"ה.

יהודי נדרש להבין ככל שיד שכלו מגעת, ובכך 

הקב"ה,  לו  שייעד  התפקיד  את  המוח  ימלא 
אלא שהבנת השכל היא על בסיס קבלת העול 

לקב"ה.

גם ה'נשמע' חיוני
'נעשה'  הקדמת  המצוות:  לכל  היסוד  גם  זה 
)מלשון  ה'נשמע'  ביטול  כאן  אין  ל'נשמע'. 
עבדך",  שומע  כי  "דבר  שנאמר  כמו  הבנה, 
'שומע' במובן מבין(, אלא בהחלט צריך שיהיה 
יקיים  שהאדם  כדי  ולהבין,  ללמוד   — 'נשמע' 
והכרה  הבנה  מתוך  גם  והמצוות  התורה  את 

של שכלו.

מהדרך  יסטה  לא  שה'נשמע'  כדי  ואולם 
הישרה, ולא יתחיל להסיק מסקנות עצמאיות, 
בניגוד לרצון ה', צריך שתהיה הקדמת 'נעשה' 
ההבנה  לכל  כיסוד  ברור,  שיהיה  ל'נשמע'. 
ואז השכל  ה',  וההשגה, שיש לקיים את רצון 
קיום  את  שתביא  בדרך  רצונו,  במילוי  יסייע 

התורה והמצוות לידי שיא שלמותו.

)שבת פרשת שלח תשל"א(

צריך שכל, אבל בגבולותיו

בזכות הבנים
יד,יח(.  )במדבר  בנים"  על  אבות  עוון  "פוקד 
בזכות  האבות  עוון  את  ומקטין  מחסיר  הקב"ה 
הבנים — אם יש לאדם בנים טובים, נמחלים לו 

עוונותיו בזכות הבנים.
)הכתב והקבלה(

היה ממי ללמוד
כאשר בני ישראל חוטאים הקב"ה מביא בחשבון 
אף  כי  האשמה,  מוטלת  בלבד  עליהם  שלא 

אבותיהם חטאו, וממילא היה להם ממי ללמוד.

)דמשק אליעזר(

המתקה לטובה
כשם  יד,יח(.  )במדבר  ופשע"  עוון  "נושא 
האב,  אצל  שחוק  מעלה  התינוק  של  שהשטות 
כך כשהעוון עולה למקום גבוה, נעשית המתקה 

לטובה.
)המגיד ממזריטש(

נושא ומעלה
"נושא עוון" — הקב"ה נושא את ניצוצות הקדושה 

המצויים בעוון ומחזירם לשורשם העליון.
)הבעל שם טוב(

הקב"ה מתחרט
מתחרט  "ארבעה  נאמר:  נד(  )סוכה  בגמרא 
עליהם הקב"ה שבראם. ואלו הם: גלות, כשדים, 
ישמעאלים ויצר הרע. לכן כשאדם עובר עבירה 

נושא את העוון על  כביכול  ושלום, הקב"ה  חס 
עצמו, שהוא שברא את יצר הרע.

)דרך חסידים(

העלאת הכוח המתאווה
את מעשה העבירה אי־אפשר להעלות לקדושה 
מפני שהוא רע גמור, אך הכוח המתאווה לעבירה 
אינו רע, ואפשר להשתמש בו לטוב. לכן כשאדם 
עושה תשובה על חטאיו, הוא מעלה ונושא את 
אל  בעבירה,  מלובש  שהיה  המתאווה,  הכוח 

שורשו העליון.
)אדמו"ר הזקן(

פגיעה בזכות האבות
"סלח נא לעוון העם הזה" )במדבר יד,יט(. למה 
לא הזכיר משה בחטא המרגלים את זכות האבות, 
שכאשר  משום   — העגל?  בחטא  שעשה  כמו 
מאסו בארץ חמדה ודיברו סרה על ארץ האבות, 

נסתפק משה אם הם ראויים לזכות הזאת.
)רבנו בחיי(

מידות טובות ותקיפות
"כי עם קשה עורף הוא וסלחת" )שמות לד,ט(. 
האם העובדה שבני ישראל הם "עם קשה עורף" 
כוונת  אלא   — עוונותיהם?  לסליחת  סיבה  היא 
בני  את  המאפיינות  הטובות  למידות  הכתוב 
ישראל, כמו רחמנות, ביישנות וגמילות חסדים, 
בחיּות  עורף",  "קשה  בבחינת  בהם  המצויות 

ובתוקף רב. לכן ראויים הם ל"וסלחת".
)ספר השיחות ת"ש(

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

מחילת חטא | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

החמיצות מתוקה
רבי חיים־שמואל שטרנפלד מחנטשין נמנה 
והיה  הקודש  ארץ  של  מחבביה  גדולי  עם 
בארץ  היהודי  ביישוב  התומכים  מגדולי 
היה  אם  מיכולתו.  למעלה  ואף  ישראל, 
מגיע לידיו פרי או תוצרת אחרת של הארץ, 
ומתמוגג  עזה  באהבה  בהם  משתעשע  היה 

משמחה.

יין  בקבוק  שולחנו  על  העמידו  אחת  פעם 
קידוש  עליו  שעשה  לאחר  ישראל.  מארץ 
הורה לסלקו מן השולחן. הגבאי תמה לפשר 

הדבר.

חיים־שמואל:  רבי  לו  הסביר  מכן  לאחר 
חמוץ.  טעמו  כי  גיליתי  מהיין  "כששתיתי 
יבואו  ממנו,  ישתו  המסובים  שאם  חששתי 
רעה;  ופירותיה  הארץ  דיבת  את  להוציא 
וחלילה לנו מלדבר סרה על ארץ הקודש, כי 

גם אם תוצרתה חמוצה, מתוקה היא לנו".

אמרת השבוע מן המעיין

'ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו  "המרגלים אמרו: 
להבין שנבהלו מהענקים, אבל  בעיניהם'. אפשר 
'וכן היינו בעיניהם' — מה אכפת לך  מדוע אמרו 
איך אתה נראה בעיניהם!" )רבי מנחם־מענדל מקוצק(

פתגם חסידי



אמונה 
משתלמת

בית  חצר  את  מילאו  רבים  אורחים 
הייתה  באוויר  בעיירה.  הקטן  המלון 
והתרגשות.  דריכות  של  רוח  שרויה 
בעל המלון נע בנמרצות בין החדרים, 
שפקד  הרב  בעומס  לעמוד  מתאמץ 
יום  בכל  לא  הקטנה.  אכסנייתו  את 
דוד  רבי  המפורסם,  האדמו"ר  בא 

מטולנה, להתארח במעונו.

ופתאום התחוור לבעל המלון כי אין 
הרבי.  בעבור  דיו  מכובד  פנוי  חדר 
הרבי  לרשות  להעמיד  שחשב  החדר 
נקש  ברירה  באין  יהודי.  לסוחר  ניתן 
על הדלת וביקש מהסוחר לפנות את 

החדר ולעבור לחדר אחר.

בליבו  לב.  בחפץ  הסכים  הסוחר 
מקרוב  להכיר  ההזדמנות  על  שמח 
היה  לא  מימיו  הנודע.  הצדיק  את 
קשור עם חסידים, והייתה בו סקרנות 
העביר  הוא  לאורחותיהם.  להתוודע 
ועמד  לו,  שניתן  לחדר  חפציו  את 
היהודים  בהמוני  מתבונן  בחוץ, 
שנהרו אל האכסניה, בציפייה לראות 

את הרבי ולהתברך מפיו.

רבי דוד בא למקום ובעל המלון ליווה 
לכמה  עמו  והסתגר  חדרו  אל  אותו 
לשוחח  והלך  יצא  מכן  לאחר  דקות. 
המלון.  במשרד  שישבה  רעייתו,  עם 
הסוחר, שעמד בקרבת מקום, היה עד 

לוויכוח שניטש בין בני הזוג.

ביקש  המלון  בעל  כאשר  כי  התברר 
את ברכת הצדיק דרש ממנו רבי דוד 
צדקה.  לצורכי  עצום  סכום  לו  לתת 
הסכום שדרש הרבי עמד על מאתיים 
טענה:  האישה  פחות!  לא   — רובלים 
"הלוא אלה כל חסכונותינו, ששמרנו 
לעת סגריר!". ואילו הבעל אמר: "אם 
הרבי מבקש זאת מאיתנו, עלינו לתת 

לו את הכסף בשמחה".

תמיהה מהולה בכעס החלה לפעפע 
להקשיב  שהוסיף  ככל  הסוחר  בלב 
לאשתו.  המלון  בעל  שבין  לוויכוח 
מילאה  אי־צדק  של  קשה  תחושה 
גואה,  בזעם  חשב,  הייתכן?!  אותו. 

הלוא זה עושק ממש!

את  האישה  קיבלה  דבר  של  בסופו 
החליטו  והשניים  בעלה,  עמדת 
הרבי.  לידי  כספם  כל  את  למסור 
הסוחר, שהיה עד לכל זאת, לא ידע 
חשב  לרגע  תסכול.  מרוב  נפשו  את 
לגשת אליהם ולהעמידם על טעותם; 
להתריע לפניהם שהם עומדים לאבד 
את כל כספם, אך הוא בלם את עצמו 

ונמנע מלהתערב בעניינם.

בשעת לילה מאוחרת החל הקהל הרב 
מהורהר  שעמד  הסוחר,  להתפזר. 

ליד חלון חדרו, הבחין פתאום בשתי 
דמויות שיצאו אל חצר המלון. בנקל 
זיהה את הרבי ואת משמשו, והחליט 

להטות אוזן לדבריהם.

שהטיול  גילה  הפתעתו  למרבה 
במתחם הוא לא פחות מסיור יזמּות: 
הרבי הצביע על אזורים בשטח רחב 
הידיים, והקצה לכל אחד ואחד מהם 

ייעוד: "כאן אפשר לבנות בית בן שתי 
קומות עם חדרים רבים. שם הקרקע 

מתאימה לאורוות סוסים", ועוד.

הסיבוב בחצר ארך זמן רב, ובמהלכו 
דיבר הרבי כמשקיע שבאמתחתו הון 
למלון,  השניים  שבו  מכן  לאחר  רב. 
העגלה  על  עלו  קצר  זמן  וכעבור 

וחזרו לטולנה.

הסוחר נותר בחדרו תמה ומסויג על 
הליכותיו של הרבי ומעשיו המוזרים. 
לחסידים  התייחס  עתה  עד  אם 
הרי  מסוימת,  באדישות  ולרבותיהם 

עתה נהפך למבקר חריף.

נזדמן  אחד  יום  חלפו.  רבות  שנים 
ביקש  ושוב  אזור,  לאותו  הסוחר 
שלא  אלא  מלון,  באותו  להתארח 
הצליח למצוא אותו. הוא ניסה לאמץ 
שטעה  מחשבה  מתוך  זיכרונו,  את 
שהוא  למסקנה  הגיע  אך  בדרכו, 
בית  ועדיין,  הנכונה.  בכתובת  עומד 
המלון המּוכר לו אינו קיים. במקומו 
עמד שם מבנה דו־קומתי רחב וחדש, 

וסביבו עוד מבנים. 

הטיול  במוחו:  זיכרון  הבזיק  פתאום 
הלילי של הרבי מטולנה בחצר המלון. 
הבנייה  מתדהמה:  נעתקה  לשונו 
החדשה תואמת להפליא את תכניתו 
סוסים,  אורוות  כאן  הנה,  הרבי.  של 
שאמר  מה  כל  ההוא.  המבנה  ושם 
הרבי לגבאי — התממש. וכמובן המלון 

עצמו, גדול ומפואר פי כמה וכמה.

נרעש ומשתומם שאל הסוחר אצל בני 
המקום על דבר השינוי הגדול, והללו 
התעשרו  המלון  בעלי  כי  לו  סיפרו 
מאוד ובנו על אדמתם ממלכה שלמה. 
הסוחר.  של  ליבו  את  מילאה  חרטה 
"ברכת הרבי התקיימה, והכסף שדרש 
בכפל־ להם  הוחזר  המלון  מבעלי 

כפליים", הרהר.

הוא החליט לשים את פעמיו לטולנה, 
סכום  דרש  למה  הרבי  את  ולשאול 
גדול כל־כך תמורת ברכתו, שהרי אם 
בכוחו לחולל מופת שכזה — לשם מה 

נזקק לכסף.

הטובות,  בעיניו  הצדיק  בו  הביט 
היהודי  של  ברשותו  "ראה,  והשיב: 
מפעם  רובלים.  מאתיים  היו  הזה 
לפעם היה אומר לרעייתו: 'מה נעשה 
נאבד את מקור פרנסתנו!'. אלא  אם 
שמייד היה מתנחם ואומר: 'לפחות יש 
בעזרתם  רובלים.  מאתיים  ברשותנו 

נשיג מקור מחיה אחר'.

דאגה  בליבם  "בכל פעם שהתעוררה 
את  משקיטים  השניים  היו  כלכלית, 
הרובלים  מאתיים  בעזרת  פחדיהם 
מאתיים  נעשו  מהרה  עד  האלה. 
ביטחונם.  משענת  הללו  הרובלים 
במקום להשליך את יהבם על הקב"ה, 

בטחו בכסף.

"לבטל  הרבי,  המשיך  חייב",  "הייתי 
כדי שאוכל  זרה' הזאת  ה'עבודה  את 
להם  יאיר  שהמזל  ולגרום  לברכם 
או־אז, כאשר הצליחו להיפטר  פנים. 
זכו  בכספם,  המוחלטת  מהתלות 
שציפה  הגדול  ולעושר  ה'  לברכת 

להם".

חיים־עוזר  ר'  של  סיפורו  )על־פי 
מרינובסקי, בקובץ 'נצח דוד' א(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

המילה העתידית
כמו  הקב"ה,  שיעשה  הלב  מילת  היא  הגאולה  בזמן  שיקרו  הדברים  אחד 
פעולה  אינה  מילה  שברית  מתברר  לבבך".  את  אלוקיך  ה'  "ומל  שנאמר: 
עבודה  זו  אלא  בלבד,  ימים  שמונה  בן  לתינוק  אותה  שעושים  חד־פעמית 
אבל  הגסה,  ה'ערלה'  את  להסיר  בידינו  הלב.  עורלת  את  למול   — מתמדת 

הסרת ה'עורלה' הדקה תיעשה בידי הקב"ה עצמו לעתיד לבוא. 
מהי אותה 'עורלת הלב' וכיצד מסירים אותה? אפשר לראות אותה בסיפור 
בני  החלו  רעה,  הארץ  דיבת  את  והוציאו  המרגלים  שבו  כאשר  המרגלים. 
ישראל לבכות ולא רצו להיכנס לארץ ישראל, ואף פקפקו ביכולת ה' להכניסם 
לארץ. ואז ה' קצף עליהם ונשבע שלא יביאם אל הארץ, ופתאום קמו בני 

ישראל ואמרו "הננו ועלינו". מה קרה כאן? וכי קיבלו תשובה לפקפוקיהם?

מה אוטם?
מסביר רבנו הזקן בספר התניא )פרק כט( כי זו המחשה לתופעת 'טמטום 
הלב'. האדם מבין בשכלו את הדברים, אבל ליבו קהה ואטום מלחוש זאת. 
במצב כזה אין עצה אלא 'לבטש' את היצר ולהכניעו, ואז נפתח הלב ופורצת 
"הרעים  לכן כשהקב"ה  הלב.  בתוך  לכן  קודם  גם  קיימת  האמונה שהייתה 
בקול רעש ורוגז, עד מתי לעדה הרעה הזאת... נכנע ונשבר ליבם בקרבם", 

ופתאום רצו לעלות לארץ ישראל.
דברים  קדושה.  לענייני  מסוימת  ובאטימות  בקהות  מתבטא  הלב'  'טמטום 
מעניין,  היטב,  מובן  הכול   — העולם  בענייני  כראוי.  נקלטים  אינם  רוחניים 
מרגש, מלהיב; ואולם בענייני תורה ומצוות, ובפרט בעניינים עדינים בעבודת 
ה', מופיע לפתע 'טמטום' — הדברים נבלמים ואינם חודרים אל תוך המוח 

והלב.
יש 'טמטום המוח' — המוח אטום מלקבל את אור התורה. בני־אדם שבענייני 
הקשורים  דברים  להבין  מצליחים  אינם  וטובה  יפה  הבנה  מוכיחים  העולם 

בתורה וביהדות. כאילו בעניינים אלה דווקא ניטלה מהם בינתם.
זו קהות רגשית מסוימת לדברים  יותר, מכונה 'טמטום הלב'.  סוג שני, דק 
והתלהבות  חיּות  מרגיש  מסוים,  אלוקי  עניין  היטב  מבין  אדם  שבקדושה. 
שכלית ויכול להסביר את הדבר בטוב טעם, אבל הלב כאילו מסרב להתעורר 

ולחוש את הדברים; כאילו הוא חתום ונעול.
ובין  והרגש  ההבנה  בין  לפעמים  נתק שקיים   — יותר  עוד  דק  סוג שלישי, 
רגשות  בליבו  לעורר  מצליח  ואף  הדברים,  את  היטב  מבין  האדם  החיים. 
שצריכה  המתבקשת,  המסקנה  נעצר.  התהליך  זה  בשלב  אך  מתאימים, 
והלב  המוח  באה.  אינה   — היום־יומית  בהתנהגות  ביטוי  לידי  לבוא  הייתה 

אינם מצליחים להשפיע על המעשים.

ביטוש עצמי
הסיבה  שבקדושה.  לעניינים  משתנות,  בדרגות  אטימות,  הם  אלה  כל 
העיקרית לכך היא, כדברי הפסוק )ישעיה ו,י(: "ַהְׁשֵמן ֵלב ָהָעם ַהֶּזה, ְוָאְזָניו 
ַהְכֵּבד ְוֵעיָניו ָהַׁשע. ֶּפן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו, ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע, ּוְלָבבֹו ָיִבין, ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו". 
הכול מתחיל מ"ַהְׁשֵמן ֵלב ָהָעם" — משומן התאוות, החל בתאוות איסור וכלה 
בתאוות היתר. כשאדם הולך בשרירות ליבו ונוהה אחר תענוגות העולם, יש 
לכך השפעה ממשית על נפשו. היא נעשית קהה ואטומה לעניינים רוחניים 

דקים, לעניינים שבקדושה.
בתורת החסידות ניתנות כמה עצות להתגברות על בעיה זו. העיקרית היא 
לשבור את חומת הֵישות העצמית על־ידי 'ביטוש' עצמי. האדם נדרש לבטש 
ולהשפיל את עצמו ולראות את הצדדים הנחותים שלו. הוא צריך לחשוף 
לפני עצמו את כל שפלותו, עד שיגיע לשיברון לב ולמרירות נפש. ביטוש זה 

מסלק את שומן התאוות, ופותח את המוח והלב לקבלת אור ה'.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

הישיבה  ראש  תורג'מן,  דוד  הרב  של  תלמידיו 
פרשת  שבוע  כי  יודעים  בדימונה,  התיכונית 
השבוע  רבם.  בעבור  מיוחד  שבוע  הוא  שלח 
נפתח בסעודת הודיה בישיבה, לרגל נס ההצלה 
במלחמת  יעקוב',  'סולטאן  מקרב  שלו  האישי 
שלום הגליל. לאחר מכן הוא עולה לקברי חברי 

נעוריו הי"ד, שנהרגו באותו קרב מר. 

של  קולו  אך  מאז,  חלפו  שנים  ושש  שלושים 
כשהוא  אחת  מפעם  יותר  נשנק  תורג'מן  הרב 
בשירות  חיילים  "היינו  אירע.  אשר  את  מגולל 
השירות  סיום  לפני  חודשיים  היה  וזה  'הסדר', 
להיכנס  הפקודה  "את  פותח.  הוא  שלנו", 
ביום  בצהריים,  רביעי  ביום  קיבלנו  ללבנון 
הרביעי לפרוץ המלחמה. התפללנו מנחה יחד. 
הרב  מתיקה.  מיני  לנו  הביאו  מהאזור  תושבים 
הראשי לצה"ל נשא תפילה, ולאחר מכן פרצנו 
בריקוד 'שובו אליי ואשובה אליכם'. כך נכנסנו 

למלחמה".

המחיר הנורא
לתוך  בדממה  "נסענו  בזיכרונו.  חרות  פרט  כל 
בבוקר  חמישי  "ביום  משחזר.  הוא  לבנון", 
חמישי  ביום  סורית.  ארטילריה  באש  נתקלנו 
לעבר  במהירות  לנוע  פקודה  קיבלנו  בלילה 
סורי,  במארב  נתקלנו  ביירות־דמשק.  כביש 
'קרב  כּונה  שלימים  וקשה,  מר  קרב  והתפתח 

סולטאן יעקּוּב'. 

עם  ויצאנו  טנקים  שלושים  עם  לקרב  "נכנסנו 
הרוגים,  עשרים  נורא:  היה  המחיר  שמונה. 
ושלושה  שבויים  שני  פצועים,  משלושים  יותר 
נעדרים: זכריה באומל, יהודה כץ וצבי פלדמן".

הציצית המתנופפת
מחבריו  וארבעה  הוא  נפגע.  שלו  הטנק  גם 
הסלעים.  בין  והסתתרו  התופת  מזירת  נמלטו 
לנו  היו  לא  הכלים.  בכל  לעברנו  ירו  "הסורים 
והסתתרנו.  רצנו  ופשוט  להגיב,  אפשרויות 
בבוקר,  שישי  ביום  לנו.  היו  לא  מים  אפילו 
מחסה,  לתפוס  וניסיון  הגבעות  על  ריצות  בין 

פיזמתי לעצמי פסוקים מתפילות השבת". 

מפקד  זיהה  ופתאום  חילוץ,  לכוח  חיכו  הם 
הטנק שלו כוחות צה"ליים במרחק של כשניים־
את  ראה  הוא  מהם.  קילומטרים  שלושה 
במחשבה  לעברם,  נשקם  את  מכוונים  החיילים 
רעיון  צץ  רגע  באותו  סורים.  חיילים  שהם 
ה'טלית  את  "פשטתי  תורג'מן:  הרב  של  במוחו 
קטן' שלי, קשרתי אותו לנשק והנפתיו למעלה. 
הסרתי גם את הכומתה, בתקווה שהחיילים יזהו 
את הכיפה הגדולה שעל ראשי. אלה היו רגעים 
שנדמו לנצח. ואז הבחין אחד החיילים שמהבגד 
'הם כוחותינו!'. כך  יוצאים חוטים וצעק:  הלבן 

ניצלו חיינו". 

העלייה המתאימה
למחרת, בשבת פרשת שלח, עלה הרב תורג'מן 
עליית  את  קיבל  הוא  מאולתר.  במניין  לתורה 
"הציצית  ציצית.  מצוות  מופיעה  'שביעי', שבה 
היא לא רק המדים שלנו, אלא ממש הצילה את 

חיינו", הוא אומר.

על  לאביו  סיפרו  כבר  לביתו  שב  בטרם  עוד 
טלית  לי  לקנות  הספיק  "אבא  המופלא.  הנס 
לה'  'יודו  כתוב  לי:  אמר  וכשחזרתי  חדשה, 
חסדו ונפלאותיו לבני־אדם'. קודם ברך 'הגומל' 
אחר־כך  ורק  החדשה,  הטלית  על  ו'שהחיינו' 

אשמע את הסיפור מפיך"... 

ציצית ההצלה בקרב המר

הציצית הצילה את חייו. הרב תורג'מן

בדיקת הציצית וברכתה
את  בוקר  בכל  לבדוק  חייבים  האם  שאלה: 

הציציות )גם( ב'טלית קטן'?
תשובה: גם מי שלובש כמה בגדים החייבים בציצית, 
ניתק חוט  חייב לבדוק כל אחד ואחד מהם, שמא 
)או יותר( מאחת הציציות, ונמצא שלובש בגד של 

ארבע כנפות ללא ציצית.
הבדיקה צריכה להיות בארבע הכנפות: על הכנף, 
לפני  אותה  עושים  ממנו.  ולמטה  הגדיל  בתוך 
לא  כולם.  על  אחת  ברכה  כשמברכים  גם  הברכה, 
ניתן לסמוך לעולם על ה'חזקה' שאתמול הציציות 
נמצאו כשרות, מכיוון שדרכן להיפסל במעשי אדם, 
ולכן תיקנו חכמים לבודקן בכל יום ויום, גם בשבת.

מברכים  גדול'  'טלית  הלובשים  שאלה: מדוע 
עליה דווקא, ולא על לבישת ה'טלית קטן'?

'להתעטף  ברכת  רק  מוזכרת  בתלמוד  תשובה: 

נתחדשה  בראשונים  גדול'.  'טלית  על  בציצית', 
והובאה  קטן',  ל'טלית  ציצית'  מצוות  'על  הברכה 
זה,  )וכן מנהג האשכנזים(. לעומת  להלכה ברמ"א 
בשולחן ערוך )הב"י( פסק לברך גם על 'טלית קטן' 

'להתעטף', כנוסח קבוע, אף שאין בה עיטוף. 
'טלית  על  מברכים  אינם  רבים  הספרדים,  למנהג 
המחלוקת  מפני  כשיעור;  בו  שאין  )מחשש  קטן' 
אותה  ופוטרים  סיבות(  ומעוד  הברכה;  בנוסח 

בברכת ה'טלית גדול'.
מצוות  'על  מברך  נשוי  שאינו  מי  חב"ד,  למנהג 
ציצית' בלבישת ה'טלית קטן' )אם הידיים והמקום 
נקיים(. אם לא, ימשמש בכל הציציות קודם התפילה 
ויברך אז. הלובשים 'טלית גדול' )אפילו אחרי כמה 

שעות(, יכוונו לפטור בברכתו את ה'טלית קטן'.
סי"ג־יד  אדה"ז  שו"ע  ח,  סי'  טושו"ע  בדיקה:  מקורות: 
ובקו"א. ברכה: שו"ע שם ס"ו, אדה"ז ס"ז, ובסידורו הל' 
ציצית )עמ' תרטו, וראה צמח צדק, פסקי דינים עמ' 814, 
ובסידור מהדורת הרב ראסקין עמ' ס(, היום יום, יד סיוון. 

ילקוט יוסף סי' טז ס"ב.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה
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למה לבזבז כספים על ביטוחים כפולים?
בודקים עכשיו את תיק הביטוח למניעת כפל ביטוחים

וחוסכים תשלומים מיותרים!

077-444-7777

"
בכייה לדורות

אנו משתמשים בביטוי 'בכייה לדורות' 
כאשר רצוננו להתריע שפעולה מסוימת 
צרה  לגרום  עלולים  כלשהו  מחדל  או 

לדורות הבאים.

ואולם הביטוי המקורי שאוב מפרשת 
דיבת  את  הוציאו  בשובם  המרגלים. 

הארץ רעה וגרמו לעם לבכות.

קד,ב(:  )סנהדרין  חז"ל  אמרו  כך  על 
"אותו ליל ט' באב היה. אמר להן הקב"ה 
חינם,  של  בכייה  בכיתם  אתם  לישראל, 

ואני אקבע לכם בכייה לדורות".

מושג ברגע

מתארגנת קבוצה
 לרכישת 

מיניבר שבת )קר וחם(
בכשרות הרב רובין שליט"א

ניתן להתקשר בין השעות: 00 :18:00-21

תנאים משודרגים לחברי הקבוצה

לפרטים: 054-8506990


