
 
חג הגאולה

שאחריה  ראשון  וביום  הבאה  קודש  בשבת 
שבהם  בתמוז,  י"ב־י"ג  הגאולה  ימי  יצוינו 
הריי"צ מליובאוויטש ממאסרו  שוחרר הרבי 
ברוסיה הקומוניסטית, על פעילותו לשמירת 
ובעולם  גחלת היהדות. בריכוזי חב"ד בארץ 
על־ המתחייבים  )בתנאים  התוועדויות  יהיו 
יסופר  ובהן  הבריאות(,  משרד  הוראות  פי 
הלקחים  ויופקו  והגאולה  המאסר  סיפור 

האקטואליים.

קרן המעשרות חב"ד
בי"ד  על־יד  חב"ד',  המעשרות  'קרן  הוקמה 
לאפשר  נועדה  הקרן  ובפיקוחם.  חב"ד  רבני 
ונתינת  הפרשת  מצוות  את  לקיים  לציבור 
וכן  ובקלות,  בהידור  ומעשרות  תרומות 
חובת  לקיום  הציבור  מודעות  את  להגביר 
כראוי.  ומעשרות  תרומות  ונתינת  ההפרשה 
Kerenm. :והצטרפות באתר החדש פרטים 

org או בטלפון 2770102־072.

ערכת 'בשבילי הנשמה'
רונן מלול, מאמן אישי בגישה יהודית, מגיש 
את ערכת 'בשבילי הנשמה' — קלפי העצמה 
ובהם תובנות ואָמרות במגוון נושאים, מלּווים 

איורים מתאימים. טל' 7705873־058.

יש חדש בין ההיגיון לאמונה
האם ראוי לחפש היגיון בענייני האמונה או שיש להתייחס אליהם 

כאל ציוויים אלוקיים שמעצם הגדרתם איננו אמורים להבינם?

שבעי הטוענת  גישה  ־ש 
נייני אמונה אין מלכתחילה 
והס היגיון  לחפש  ־מקום 

אמרת  אמונה,  אמרת  ברים. 
השכל  לתחום  מחוץ  שזה 
לעומת  המנומקת.  והחשיבה 
גישה זו יש גם בתורה עצמה 
ול לאמונה  לוגיים  ־הסברים 

כתבו  ישראל  וגדולי  מצוות, 
ספרים המנסים לשכנע בדרך 
הגיונית באמיתות התורה. אם 

כן, מה נכון?

השבת נקרא בתורה על מצוות 
את  המייצגת  אדומה,  פרה 
שבמצוות  העל־שכלי  המרכיב 

התורה. זו מצווה שאין לה טעם, ושאפילו שלמה 
המלך, החכם מכל אדם, הודה שמצווה זו נשגבה 
ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני"  ֶאְחָּכָמה,  מבינתו — "ָאַמְרִּתי 

)קוהלת ז,כג(.

המצווה  מול  אונים  חסר  עומד  האנושי  השכל 
הזאת. אין הוא מבין דבר. מה ההיגיון בחיפוש 
אחר פרה אדומה דווקא, בשריפתה מחוץ למחנה 
ובטהרת בני־אדם מטומאת מת על־ידי הזיה מן 
האפר שלה המעורבב במים? אין ליהודי המאמין 
ברירה אלא להכניע את שכלו ולומר: "זה רצון 

הבורא, הנשגב מבינתי ומדעתי".

שילוב הגישות
טעם  להן  שיש  לכאלה  נחלקות  אכן  המצוות 
בלתי־מובן  'חוק'  בבחינת  שהן  ולכאלה  והסבר 
חלקי(.  הסבר  שמאחוריהן  מצוות  יש  )ובתווך 
למשל, אנו מבינים את ההיגיון שמאחורי מצוות 
'כבד את אביך ואת אימך' ו'ואהבת לרעך כמוך'. 
לעומת זה, אין לנו הבנה באיסור שעטנז. כל דיני 

טומאה וטהרה אינם מובנים בהיגיון אנושי.

שכליים  וטעמים  היגיון  לחפש  ראוי  האם  ובכן, 
בענייני האמונה או שיש להתייחס אליהם כאל 
ציוויים אלוקיים שמעצם הגדרתם איננו יכולים 

ואיננו אמורים להבינם?

שתי  את  לשלב  נדרשים  שאנו  היא  התשובה 
שהמצוות  הטעמים  אחד  וזה  יחד,  הגישות 
נחלקות לכאלה הניתנות להבנה ולכאלה שאיננו 

אותנו  מלמדות  העל־שכליות  המצוות  מבינים. 
הבורא  על־שכלי.  רובד  עומד  האמונה  שביסוד 
הוא  איתו  הקשר  וגם  מהשכל,  למעלה  הוא 
הבורא  רצון  זה  ועם  מההיגיון.  למעלה  ביסודו 
הוא שנבין כל מה שניתן לנו להבין, ולכן עטף 
והסברים,  נימוקים  במערכת  מהמצוות  חלק 

המתקבלים גם על דעת אדם בשר ודם.

להאמין ולהבין
להוכחות  זקוקה  אינה  לעצמה  כשהיא  האמונה 
אנו  שכלית.  והכרה  ידיעה  על  מתבססת  ואינה 
נקראים 'מאמינים בני מאמינים', מפני שהאמונה 
תחושתה  זו  הווייתנו.  מעצם  בנפשנו  נטועה 
מקורה  את  שמרגישה  הנשמה,  של  הטבעית 
האלוקי ומשתוקקת להיות קשורה עימו. מבחינה 

זו, כל אדם הוא בבסיסו — מאמין.

מה  כל  בשכל  ולהבין  ללמוד  עלינו  זה  ועם 
שאפשר לקלוט ולהשיג. הבורא רוצה שהאמונה 
לרגשות,  לשכל,   — האישיות  רובדי  לכל  תחדור 
רבות  מצוות  לנו  נתן  לכן  הפנימית.  להכרה 
להפנים  כך  ועל־ידי  להבין,  יכולים  אנו  שאותן 
את משמעותן ולהפוך את ההיגיון הפנימי שבהן 
לחלק מהכרתנו. כך תחדור האמונה לכל ההוויה 
שלנו ותעצב גם את דרך מחשבתנו ואת העולם 

הרגשי שלנו.

פרשת הפרה האדומה מבליטה את היסוד העל־
לדעת  ולהבין,  ללמוד  עלינו  בסיסו  ועל  שכלי, 

ולהפנים.
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כמה מהתנאים התכנסו בביתו רבי פינחס בן־
)קעט,ב(.  חוקת  בפרשת  בזוהר  כמסופר  יאיר, 
וביקשו  שמעון  רבי  אל  פינחס  רבי  פנה 
השיב  אדומה.  פרה  בעניין  דברים  להשמיע 
רבי שמעון: "שאר החברים יאמרו", ואז פנה 
אל בנו: "אלעזר, עמוד על מקומך ואמור דבר 

אחד בפרשה זו והחברים יאמרו אחריך".

במבט שטחי זה נראה כמחווה של כבוד מצד 
לוי  )לקוטי  מוסבר  אך  אורחיו,  כלפי  המארח 
יצחק, הערות לספר הזוהר( כי לרבי פינחס בן־יאיר 

היו בזה כוונות רוחניות נסתרות, וכך גם לרבי 
שמעון. רבי פינחס היה מבחינת אברהם אבינו, 
שאמר על עצמו "ואנוכי עפר ואפר", ובשכר 
זה "זכו בניו לאפר פרה" )סוטה,יז(. רבי פינחס 
בנושא,  שידרוש  דווקא  שמעון  מרבי  ביקש 
מפני ששורשו מבחינת הדעת, המכּוונת לסדר 
טהרות, ואולם הוא כיבד את רבי אלעזר בנו, 
אלעזר  בידי  נעשתה  מפני שהפרה הראשונה 

הכוהן.

הזולת קודם
ועדיין צריך להבין את פשר התנהגות התנאים. 

בן־יאיר הוא מבחינת אברהם  פינחס  רבי  אם 
הפרה  בעניין  בעצמו  דרש  לא  מדוע  אבינו, 

האדומה?

רבי  עמוקה.  פנימית  כוונה  לו  שהייתה  אלא 
בתכונת  אבינו  לאברהם  דמה  בן־יאיר  פינחס 
את  הקדים  אברהם  שלו.  החסדים  גמילות 
ואפילו  הגשמיים  שלו,  לצרכים  הזולת  טובת 
של  ביקורו  את  קטע  אפילו  הוא  הרוחניים. 
אורחים  שלושה  לשרת  כדי  אצלו  הקב"ה 
לאבק  המשתחווים  לערבים  בעיניו  שנדמו 
שברגליהם. גם רבי פינחס בן־יאיר עסק בפדיון 

שבויים )כמסופר בגמרא חולין ז,א(.

מטהר ונטמא
יסוד זה מצוי גם במצוות פרה אדומה, שאחד 
שהכוהן  הוא  שבה  המופלאים  העניינים 
בעצמו.  נטמא   — הטמאים  בטהרת  העוסק 
יש פה אותה נקודה — הוא מוותר על טהרתו 
ושלמותו הרוחנית כדי לטהר יהודי שני ממצב 

של טומאה.

הוא  בן־יאיר  פינחס  רבי  של  שעניינו  מכיוון 

הוויתור למען הזולת, וזה גם עניינה של הפרה 
לדרוש  זכותו  על  פינחס  רבי  ויתר  האדומה, 
בנושא וחיפש לתת זאת למישהו אחר, ובחר 
הפרה  לעניין  קשור  הוא  שאף  שמעון,  ברבי 

האדומה, מפני ששורשו מבחינת הדעת.

הוראה לכל יהודי

לנקודת  להגיע  שאף  שמעון  רבי  שגם  אלא 
הוויתור, ולכן גם הוא ויתר על הזכות, ומסר 
אותה לרבי אלעזר, שהקשר שלו לעניין הפרה 
הוא בהיותו נקרא כשמו של אלעזר בן אהרון, 

הכוהן הראשון ששרף את הפרה.

לכל  מסר  עימו  נושא  הזוהר  של  זה  סיפור 
להיטיב  דרכים  לחפש  חשוב  כמה  עד  יהודי, 
עם הזולת, גם במחיר של ויתור על ההתעלות 
האישית. יהודי נדרש לוותר למען הזולת לא 
רק על צרכיו הגשמיים אלא גם על התעלותו 
הרוחנית, וזה הקו הנמשך מאברהם אבינו דרך 

צדיקי ישראל בכל הדורות.

)תורת מנחם תשד"מ, כרך ג, עמ' 2079(

למה ויתרו התנאים על הדרשה

שתי המידות
״והיה אם נשך הנחש... והביט אל נחש הנחושת 
וחי״ )במדבר כא,ח־ט(. לנחש היו שתי סגולות: 
בו  שיהיו  צריך  תלמיד־חכם  גם  ומרפא.  נושך 
)יומא  חז״ל  שאמרו  כמו  האלה,  המידות  שתי 
כג( "תלמיד־חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו 
חסד  כולו  היה  רבנו  משה  וכן  תלמיד־חכם". 
במצרים  שהראה  הראשון  המופת  אך  ורחמים, 
היה נחש, לרמז שבשעת הצורך הוא עלול לאזור 

גם את מידת הגבורה.
)דגל מחנה אפרים(

רפואה על־ידי הנשיכה
השמחה  עניין  מה  שמחה.  לשון  הוא  'והיה' 
אומר:  יתברך  שה׳  אלא  הנחש?  שנשך  במקרה 
אף אם אדם היה חולה מפני סיבה טבעית והיה 
קרוב למות, הרי אם נשך אותו הנחש — והביט 
אל נחש הנחושת ונרפא. לכן הייתה שמחה לאיש 

כזה אם נשך אותו הנחש.
)משך חכמה(

עיניים לשמיים
או  ממית  נחש  "וכי  חז"ל:  מדברי  מביא  רש"י 
מחיה? אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי 
לאביהם שבשמיים,  ליבם  את  ומשעבדין  מעלה 
עיניו  לשאת  תמיד  צריך  יהודי  היו מתרפאים". 
צריך  כל־כולו.  שם  להימצא  לא  אבל  לשמיים, 

שיזכור את השמיים אבל יעמוד על הקרקע.

)רבי נפתלי מרופשיץ(

הפיכה לטוב
על  מורה  נחש  ראיית  על־ידי  שבאה  הרפואה 
מישראל  רב״  ״עם  שהמית  הנחש  'אתהפכא': 
נעשה האמצעי לרפואתם וחיותם של ישראל. מה 
גרם ל'אתהפכא' הזאת? העבודה של ״ומשעבדים 
הפיכת  היינו  שבשמיים״,  לאביהם  ליבם  את 

ושעבוד הלב כולו, ובכלל זה יצר הרע, לטוב.
)הרבי מליובאוויטש(

מגידים שורפים
)במדבר  השרפים״  הנחשים  את  ה׳  ״וישלח 
כא,ו(. רש״י מפרש: ״ששורפים את האדם בארס 
את  שעושים  ומוכיחים  מגידים  יש  שיניהם״. 
מלאכתם כדי להתגדל או לשם פרנסה. תוכחה 
כזאת מעוררת את קטרוג הנחש הקדמוני וגורמת 

מדנים בין ישראל לאביהם שבשמיים. 
)כתר שם טוב(

הדינים בשורשם
ודין  רע  כל  כא,ח(.  )במדבר  וחי״  אותו  ״וראה 
יתברך  מאיתו  כי  טוב,  ומקורם  שורשם  בעולם 
יורדים  כשהדברים  אך  הרעות,  ייצאו  לא 
גמור.  ודין  רע  מזה  נעשה  למטה,  ומשתלשלים 
לכן כשרואה אדם ייסורים באים עליו, יחשוב כי 
גמור, רק שאין הטוב מושג.  הייסורים הם טוב 
את  כשרואים   — מעלה״  כלפי  ״מסתכלין  זהו 
לידי  באים  למעלה,  בשורשו  שהוא  כפי  הנחש 

הכרה שאין רע יורד מלמעלה והכול לטובה.

)לקוטי תורה(

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

נחש הנחושת  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

כשצריך לעזור ליהודים
בענייני  שפגע  חוק  פולין  ממשלת  חוקקה  אחת  פעם 
יצחק  ורבי  מקוזמיר  יחזקאל  רבי  החליטו  היהדות. 
לוורשה לפעול לביטול החוק. בבואם  מווארקה לנסוע 
לשם הועלתה הצעה לפעול באמצעות יהודי עשיר שיש 

לו קשרים עם שר בעל השפעה.

התחילו לחשוב מי יוכל להשפיע על אותו עשיר להיכנס 
לעובי הקורה, ועלה הרעיון לַזמן לעיר את 'היהודי הטוב' 
מניישטט, שהיה קרוב משפחתו של אותו עשיר. 'היהודי 
הטוב' אכן בא במהירות לוורשה, אך אמר שהוא חושש 
כבסיס  ושמש',  'מאור  בעל  אביו,  להזכיר את שמו של 

לקרבה המשפחתית עם העשיר, שהתרחק מהמצוות.

הרבי מקוזמיר השיב מייד: "נאמר בתורה 'וישלח משה 
מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל'. 
אפשר  ישראל  לעם  טובה  לעשות  צריך  שכאשר  הרי 
להזכיר את הקרבה המשפחתית אפילו עם אדום". דבריו 
בשליחותו  והצליח  והלך  הטוב',  'היהודי  אצל  נתקבלו 

והחוק בוטל.

אמרת השבוע מן המעיין

"המילים 'זאת חוקת התורה' באות ללמדנו שקיום 
ולא  'זאת  בבחינת  להיות  צריך  התורה'  'חוקת 
טעמים,  לחפש  ובלי  סטייה  שום  בלי   — אחרת' 

אלא כי זה ציווי הקב"ה" )רבי ישכר־בריש מוולברוז'(

פתגם חסידי



נקמת 
השבת

בנשימה  הבית  אל  התפרץ  האיש 
"הגיעה  הזדעק,  "רבנו",  טרופה. 

איגרת דחופה מפרידלנד".

איגר  עקיבא  רבי  שהה  עת  באותה 
הרחק מעירו, פרידלנד, לצורך טיפול 
אליו  ששיגרו  הפנייה  חמיו.  בעיזבון 
בני הקהילה בישרה על אסון. דליקה 
רוב  את  וכילתה  בעיר  פרצה  גדולה 

הבתים.

היו  ימים  באותם  הכיבוי  אמצעי 
דלים, ואילו בתי המגורים נבנו מעץ. 
כשהייתה פורצת שריפה, היו הלהבות 
כך  לבית.  מבית  במהירות  עוברות 
נהפכו רבים מיהודי פרידלנד לחסרי 

קורת גג.

לעירו,  איגר מיהר לשוב  רבי עקיבא 
לנחם את היהודים השבורים ולהוביל 
הדחוף  הצורך  השיקום.  מאמצי  את 

ביותר היה בניית הבתים מחדש.

נשכרו  מקומיים  בנייה  קבלני 
והפטישים  המסורים  וקול  למלאכה, 
הדהד ברחבי העיר יומם ולילה. רבי 
יש  כי  הודעה  פרסם  איגר  עקיבא 
כי  הלא־יהודים  הבנאים  עם  להתנות 
ביום  היהודים  בתי  מבניית  יימנעו 
השבת, ויש לפצותם על הבטלה ביום 

הזה.

יהודי העיר צייתו להוראתו של הרבי, 
גאה,  עשיר  היה  הלה  מאחד.  חוץ 
קונה  שהכסף  בתחושה  שהתהלך 
ששכר  מהקבלן  דרש  הוא  הכול. 
ימים  שבעה  ולילה,  יומם  לעבוד 
בשבוע, כדי להקים את הבית בהקדם 

האפשרי.

העיר.  על  ירדה  הראשונה  השבת 
שאון הבנייה נעצר. היהודים התאספו 
ופתאום  המלכה.  שבת  את  לקבל 
נשמעו הלמות פטישים וקולות ניסור. 
הכול הביטו זה בזה בפליאה. מישהו 

מעז להפר את הוראת הרב!

במהרה התבררה זהותו של הממרה — 
הגביר. בעוד שאר שטחי העבודה היו 
ריקים מפועלים, הרי שבאתר הבנייה 

שלו הייתה הבנייה בעיצומה.

משמשו  את  שיגר  איגר  עקיבא  רבי 
אל הגביר והזמינו לבוא לפניו. האיש 
את  ודחה  בזלזול,  השליח  את  קיבל 
הפנייה בבוז. "אין לי זמן כעת", פלט 
עכשיו.  לנוח  "עליי  סבלנות.  בחוסר 

בפעם אחרת".

יום  התקרבה השבת השנייה. בצהרי 
עקיבא  רבי  של  שליחו  פקד  שישי 
הייתה  בידו  שנית.  האיש  את  איגר 
בחוסר  קרא  האיש  בעבורו.  איגרת 

חשק את מכתבו של הרב אליו, בדבר 
האיסור החמור הכרוך במעשיו. הרב 
גזר עליו להפסיק לחלוטין את הבנייה 
בפסוק  דבריו  את  חתם  הוא  בשבת. 
ֶכּנּו ָנָחׁש". )קהלת י,ח(: "ּוֹפֵרץ ָּגֵדר ִיּׁשְ

האיש גיחך, גלל את האיגרת והחזירה 
הפועלים  הוסיפו  השבת  גם  לשליח. 
אותו  הרתיעה  לא  ביתו.  את  לבנות 

איגר  עקיבא  רבי  שדברי  העובדה 
הזדעזעו  הכול  העיר.  בכל  הוכרזו 
מחוצפתו של העשיר, הממרה בגלוי 
נשאר  הוא  אך  הרב,  הוראת  את 

בעמדתו.

העשיר  החליט  מכן  שלאחר  בשבוע 
כוחו  את  הפעיל  הוא  להגיב. 
והשפעתו בקהילה, ללחוץ על הכרוז 

שלא יקריא שום הודעה בלי אישורו.

בכל  מסור  היה  הוא  נבוך.  האיש 
זה  ועם  איגר,  עקיבא  לרבי  ליבו 
חשש מפני פגיעתו הרעה של הגביר. 
מצוקתו  את  לשטוח  אפוא  החליט 
הגאון  עצמו.  איגר  עקיבא  רבי  לפני 
התכנס במחשבות. "עשה כדבריו של 
"הראה  עקיבא.  רבי  הפתיע  הגביר", 
לו את נוסח הכרוז, הנח לו להגיה את 

הדברים, ודווח לי על תגובתו".

בדקדקנות  בחן  השחצן  הגביר  ואכן, 
המילים  הקרובה.  לשבת  הכרוז  את 
דברי  היו  משלוותו  אותו  שהוציאו 
האזהרה של רבי עקיבא, שחתמו את 
נחש".  יישכנו  גדר  "ופורץ  האיגרת: 
בכעסו נטל סכין והשחית את המילים 

האלה עד שנמחקו לגמרי.

את  הכרוז  כשהכריז  שבת,  בליל 
שבת,  כמדי  הבנייה,  איסור  הודעת 
היה  בסופו.  המכתב  לפתע  נקטע 
בדבר.  מעורבת  זדונית  שיד  ברור 
מהמעשה:  הזדעזעו  הקהילה  בני 
פיו של שליח  את  לסתום  מי מבקש 

הגאון?

למחרת, ביום השבת, עלה רבי עקיבא 
הכנסת.  בית  בימת  על  בעצמו  איגר 
איגר  רבי עקיבא  בהיכל.  הושלך  הס 
חשיבות  על  נוקבים  בדברים  פתח 
קדושת השבת. דבריו חדרו לתהומות 
הלב וגרמו התעוררות גדולה בציבור. 
אל  ישירה  בפנייה  סיים  דבריו  את 
אותו גביר: "אני מבטיח שמי שימרה 
 — בשבת  הבית  את  ויבנה  דבריי  את 

ביתו לא ישרוד ולא יתקיים!".

ואת  אוזניו  את  הגביר  אטם  ועדיין 
ליבו. נראה היה שככל שרבי עקיבא 
מחריף את תגובתו — כך הלה מתבצר 
להיבנות  הוסיף  הבית  בעקשנותו. 
במשך כל ימי השבוע, עד שהתנוסס 

על תילו לשביעות רצונו של בעליו.

עבר זמן. בתי העיר נבנו מחדש. חייה 
של קהילת פרידלנד שבו לשגרה.

מכיוון  עז  נפץ  קול  נשמע  אחד  יום 
התברר  מהרה  עד  הגביר.  של  ביתו 
בעל  קרס.  הבית  מקירות  אחד  כי 
לבחון  מומחה,  מהנדס  הזמין  הבית 
בחן  הלה  ההתמוטטות.  סיבת  את 
היטב את שלד הבית, והגיע למסקנה 
נבנה  שמהן  הקורות  כי  מצערת 
בכל  פשט  "הריקבון  הרקיבו.  הבית 
הבית.  בעל  באוזני  התריע  הקורות", 
"עליך לפנות מייד את הבית, כי בכל 

רגע הוא עלול להתמוטט!".

תושבי העיר הביטו בהשתאות בבית 
המפואר שנהרס עד היסוד. הכול ראו 
כי גזירת רבי עקיבא איגר התקיימה, 
את  לבנות  נאלץ  המרדן  הגביר  וכי 
שביתה  מתוך  והפעם  מחדש,  ביתו 

מוחלטת בשבת.

)על־פי 'החוט המשולש'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

הלכות הציפייה
העיסוק  הוא  הרמב"ם  של  החזקה'  'יד  ספר  את  המייחסים  הדברים  אחד 
גם המצוות שנקיים בימות המשיח. אחת מהן  ובכללן  בכל מצוות התורה, 
היא פרה אדומה. בגאולה תיעשה הפרה האדומה העשירית, כפי שהרמב"ם 
מפרט )הלכות פרה אדומה סוף פרק ג(: "תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו 
במצווה זו עד שחרב הבית בשנייה. ראשונה עשה משה רבנו, שנייה עשה 
עזרא, ושבע מעזרא עד חורבן הבית. והעשירית יעשה המלך המשיח, מהרה 

ייגלה, אמן כן יהי רצון".
הוא  ספרו  הלוא  שאלה:  מעוררות  הרמב"ם  של  האחרונות  מילותיו  ואולם 
ומדודה,  שקולה  שלו  מילה  כל  ומשאלות.  תפילות  ספר  ולא  הלכתי  ספר 
והלכות רבות נלמדות מדיוק לשונו. מה אפוא עניינה של התוספת "מהרה 

ייגלה, אמן כן יהי רצון"?

האזכור מעורר תפילה
צריך  שיהודי   — חשובה  הלכה  ללמדנו  רוצה  שהרמב"ם  לומר  היה  אפשר 
להתפלל על ביאת המשיח. אך הסבר זה אינו מספק, שכן הלכה זו, בדבר 
הצורך בתפילה על ביאת המשיח, הייתה לכאורה צריכה להיכתב בפרקים 
שבהם נידונות הלכות המשיח, ולא כאן, כאשר המלך המשיח מוזכר בדרך 

אגב בלבד.
רוצה  אכן  131( שהרמב"ם  עמ'  כח,  כרך  שיחות  לקוטי  )ראו  הוא  ההסבר 
ללמדנו הלכה חשובה על עומק הציפייה והתפילה לביאת המשיח. גם כאשר 
עניין הגאולה עולה בדרך אגב, הוא צריך לעורר אצל יהודי רגשות עמוקים 

כל־כך של כמיהה ותשוקה, עד שמייד יישא תפילה: "מהרה ייגלה!".
בעניין האמונה במשיח נפסק ברמב"ם )הלכות מלכים פרק יא, הלכה א(: "כל 
מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו... הוא כופר... בתורה ובמשה 
רבנו". הרי שלא דיי להאמין שהמשיח יבוא, אלא חובה גם לקוות ולצפות 

לבואו. מי שמאמין בבוא המשיח, אך אינו מצפה לו — אמונתו לוקה בחסר.
מכיוון שהאמונה בביאת המשיח היא חובה תמידית, גם החובה לצפות לבואו 
היא חובה תמידית. בכל עת צריך יהודי לחיות בתחושה של תקווה וציפייה, 
שהנה־הנה המשיח בא. כך אנו גם מתפללים שלוש פעמים ביום: "לישועתך 
קיווינו כל היום" — אנו מקווים לגאולה לא רק בכל יום, אלא "כל היום", בכל 

רגע ורגע של היום.

תחושה מתמדת של ֶחֶסר
של  במשמעותה  אמיתית  מהכרה  נובעת  ציפייה  של  כזאת  עזה  תחושה 
הגאולה. יהודי יודע שלא ייתכן להגיע לשלמות בקיום התורה והמצוות בלי 
המשיח. כל עוד לא באה הגאולה, עבודתנו בלימוד התורה ובקיום המצוות 
חלקית ומוגבלת בלבד. לכן היהודי חש תחושה מתמדת של ֶחֶסר, והוא שרוי 

כל העת בתשוקה עזה לגאולה.
בדרך  המשיח  לבוא  המצפה  יהודי   — מלמדנו  ההלכה שהרמב"ם  אפוא  זו 
אם  אף   — לגאולה  השייך  כלשהו  עניין  מזכיר  כשהוא  מייד  הרי  הראויה, 
ִאזכור הגאולה בא בדרך אגב — מייד מתעוררים בו רגשות עזים של צימאון 
ותשוקה, עד שהוא פורץ בו במקום בתפילה: "מהרה ייגלה, אמן כן יהי רצון".

ולא בהלכות  דווקא  זה בהלכות הפרה האדומה  עניין  הכניס הרמב"ם  לכן 
המדברות על המשיח ועל הגאולה. אילו היה כותב זאת שם, היינו מבינים 
בהבאת  אך  עליה.  להתפלל  צורך  יש  הגאולה  בסוגיית  עוסקים  שכאשר 
מלמדנו  הרמב"ם  דווקא,  אגב  בדרך  מוזכרת  כשהיא  לגאולה  התפילה 
עוסק  כשהוא  גם  היהודי  של  מליבו  לפרוץ  צריכה  לגאולה  שהתפילה 
בעניינים אחרים, אלא שהוא נזכר בגאולה — ומייד הוא מבטא את תשוקתו 

וכמיהתו לביאת המשיח במהרה בימינו.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

הגות, חז"ל, מדרשים, 
משמעויות, לקחים, הלכה, 

העמקה, סיפור, מידע
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מאת מנחם כהן 

משחזר  גליק  שי  כאשר  אבל  עברו,  שנים  שש 
את האירוע הוא עדיין נשמע נסער. גליק שירת 
איתן',  'צוק  מבצע  של  בעיצומו  במילואים,  אז 
ביוזמת  חיילים,  נגד  הסתה  לתערוכת  ונחשף 
התערוכה  זרות.  קרנות  בידי  הנתמך  ארגון 
ארגון  בבית   — יותר  ולא  פחות  לא  הוצגה, 
שאמור לסייע למשפחות השכול, בפתח־תקווה. 

גליק לא האמין למראה עיניו. "בשעה שחיילים 
שלנו נהרגים מוצגת הסתה כזאת, ועוד במקום 
כמו  זה  השכול?!  במשפחות  לתמוך  שנועד 
להסית נגד יהודים בבית כנסת. מבחינתי זה היה 
קו אדום". הוא נכנס לאתר עיריית פתח־תקווה, 
ושיגר הודעות במייל לכל חברי המועצה, שבהן 
תגובות  קיבל  למחרת  שלו.  הזעזוע  את  הביע 

מחברי המועצה שהתערוכה הוסרה.

כך נולד 'בצלמו'
ארגון  את  שהולידה  הפתיחה  יריית  הייתה  זו 
'בצלמו'. בתוך ים של ארגונים הדואגים לזכויות 
זר,  במימון  צה"ל,  בחיילי  ולפגיעה  המחבלים 
"בצלמו  אחר.  קול  משמיע  גליק  של  ארגונו 
אזרחי  כלל  של  האדם  זכויות  על  להגן  פועל 
ישראל, ברוח יהודית", מכריזה כותרת הארגון. 

ואב  שמש  בית  תושב   ,32 בן  חרדי  גליק, 
הוא  בהייטק.  לפרנסתו  עובד  ילדים,  לארבעה 
השראה  שואב  אבל  ליטאית,  במשפחה  גדל 
הארגון  הקמת  אחרי  מייד  החסידי.  מהעולם 

הצטרפו אליו עוד מתנדבים, יהודים וגם ערבים. 
"אנחנו דואגים לזכויות אדם, וגם ערבים מבינים 

שהפעילות שלנו עוזרת להם", מסביר גליק. 

הסתה במסווה 'תרבות'
למציאות  להתרגל  מוכן  אינו  הארגון 
מהמדינה,  רשמי  מימון  מקבלים  שתיאטראות 
הוא  חיילים.  נגד  ומסיתים  מחבלים  ומהללים 
את  מנצלים  ששדרים  מצב  לקבל  מוכן  לא  גם 
הבימה הציבורית להסתה נגד דתיים וחרדים. או 
בבית המשפט העליון משגר תנחומים  ששופט 
למשפחת מחבל. אלה דוגמאות לדברים שבהם 

טיפל אישית ורשם הישגים. 

לקבל  אפשר  שחולל  לשינוי  ההוכחה  את 
דווקא ממבקריו, המכנים אותו 'הצנזור', מכיוון 
היו  שבעצם  תרבות'  'אירועי  לבטל  שהצליח 
שנים  "כבר  אנטי־ישראלית.  להסתה  כסות 
אירועים,  לבטל  מקלדת  בהינף  מצליח  שגליק 
לצנזר  פסטיבלים,  לפרק  מוסדות,  לסגור 
אחד  קונן  המוניות",  מחאות  ולארגן  תערוכות 

העיתונאים. 

לשנות את השיח
שיטות  באותן  בדיוק  נלחמים  ומתנדביו  גליק 
של הארגונים המתהדרים בתואר 'זכויות אדם'. 
"כשמישהו אומר מילה על ערבים — ראו כמה 

נגד  הסתה  דברי  על  אבל  נזעקים.  ארגונים 
'זכויות אדם'  בדיוק מדבר? המושג  מי  יהודים, 
אויבים.  של  לזכויות  נרדף  לשם  אצלנו  הפך 

החלטנו לשנות את השיח", הוא אומר.

כשביקשנו ממנו לציין את ההישג הגדול ביותר 
מרוסיה,  עולה  אלינו  "פנתה  הפתיע:  שלו, 
המתגוררת במגדל העמק. יש לה בן אוטיסט, בן 
תשע, שהיה אמור לקבל סייעת, אבל נאמר לה 
שלא נמצאה בעבורו סייעת. הילד נשאר בבית, 
כשהובא  נפשי.  לטיפול  נזקק  קצר  זמן  ובתוך 
העירייה  אל  מייד  פנינו  לידיעתנו  המקרה 
ובתוך שעתיים נמצאה סייעת. אני בוחר דווקא 
במקרה הזה, כי לעזור לילד בן תשע זה הדבר 

הגדול ביותר".

זכויות אדם גם ליהודים

גאה בביטול מופעי הסתה ושנאת ישראל. גליק

השתתפות בהלוויה
להלוויה  להצטרף  חובה  האם  שאלה: 
את  מכיר  שאינו  למי  גם  בסמוך,  העוברת 

הנפטר ומשפחתו?
תשובה: העיסוק בהלוויית הנפטר נכלל במצוות 

עשה דרבנן של "גמילות חסדים בגופו".
הרואה  המת.  את  ללוות  מדרבנן  עשה  מצוות 
לרש',  'לועג  עובר משום  מלווהו  ואינו  המת  את 
ולפחות ילווהו ארבע אמות )וימתין עד שתתעלם 
לכתחילה  לעיסוקו(.  ישוב  ואז  העין,  מן  המיטה 
לפניו.  ולא  אחריו  וילך  הנפטר,  להוצאת  ימתין 
את  אבל  העלמין,  בית  עד  ללוותו  היא  המצווה 
עיקר המצווה מקיים גם מי שאינו הולך עד בית 

העלמין.
יש לדאוג שיהיה לפחות מניין של עשרה מלווים 
עד הקבורה. תלמיד־חכם יש ללוות בציבור גדול, 
את  שרואה  מי  ורק  בזה,  מקילים  למעשה  אך 

ההלוויה מצטרף אליה.
את  יכסה  הנפטר  של  אמות  ארבע  לתוך  הנכנס 

ציציותיו, לבל יעבור על 'לועג לרש'.
הפסוקים  את  המלווים  אומרים  ההלוויה  בשעת 
צ־צא  )מפרקים  בסתר'  'יושב  ופרק  נועם'  'ויהי 
ישראל  בארץ  בכוח'.  'אנא  ותפילת  בתהילים(, 
בהלוויית אישה אומרים גם את הפרק 'אשת חיל' 
שכל  רצוי  הדרך  כל  במשך  במשלי(.  לא  )מפרק 
שלא  ולפחות  תהילים,  פרקי  יאמרו  המשתתפים 
ידברו דברים בטלים, שאין זה מכבוד הנפטר. ויש 

נוהגים לתת צדקה לזכות הנפטר.
יש  לזה.  זה  שלום  שואלים  אין  ההלוויה  בשעת 
יפגשו  ולא  ונשים  גברים  יתערבו  שלא  להשתדל 

אלה את אלה, בפרט בסוף ההלוויה.
כל מי שהיה בתוך ארבע אמות של נפטר, ורצוי 

שכל מי שהשתתף בהלוויה, ייטול ידיו אחריה.
מקורות: רמב"ם הל' אבל פי"ד ה"א. נטעי גבריאל הל' 

אבלות ח"א, פרקים: סה,סו,ע, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

הסיפורים מעוררי ההשראה 
שלכם, ההגות של תורת 

החסידות, החוויות המרגשות 
מבתי חב"ד והדמויות 

המרתקות שפותחות את הלב

ב"ה

ערכת התוכן
החודשית של חב"ד

עוד בערכת התוכן

 מאירים
 את 

ה

 מגזין   | 32 עמודים 
גדושים המאירים את 
פרשות השבוע של כל חודש 
משלל זוויות

להשיג בבית חב"ד הקרוב למקום מגורך 
 או במינוי חודשי עד הבית

chabad4u.org.il | 073-3943399  
או חפשו בגוגל 'מגזין נשמה'

פסח כשר, שמח ו...

יהיה נפלא!

"
מים חיים

במצוות פרה אדומה מופיע ציווי לערבב את 
אפרה ב'מים חיים'. מה הם מים חיים?

כאלה  הם  חיים'  'מים  כי  מלמדים  חכמינו 
פעם  שמכזיב  נהר  למקורם.  תמיד  המחוברים 

בשבע שנים — מימיו כבר אינם 'מים חיים'.

יש בזה גם רמז למהותם של חיים אמיתיים 
אלא  ומתפוגגים,  חולפים  שאינם  חיים   —
שנשארים לנצח ומותירים חותם על המציאות.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

077-444-7777
לשירותכם 24 שעות ביממה

החברים שלך
איך? בודקים את תיק הביטוחים למניעת כפל ביטוחים ופוליסות יקרות!

שירות 
חינם!

כבר חסכו אלפי 
שקלים לשנה!

בס“ד 
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מ

אתר התיירות המוביל 
לציבור החרדי והדתי 

חפשו טלחופש בגוגל!    

בסגר בסדר 


