
 
חג הספרים

חג  את  חב"ד  חסידי  מציינים  ראשון  ביום 
מבצעים  נערכים  שבו  בטבת,  ה'  הספרים 
מיוחדים על כל ספרי החסידות. רבים באים 
בחנויות  ולילדיהם,  לעצמם  ספרים  לקנות 
ההוצאות ניתנות הנחות גדולות, כדי לעודד 
הרבי  כבקשת  בהם,  ולימוד  ספרים  קניית 

מליובאוויטש.

העולם כולו מאיר
חב"ד  שלוחי  הקורונה  מגבלות  למרות 
החנוכה  בימי  מקיימים  העולם  ברחבי 
פעילות מקפת, להבאת אור החנוכה לציבור 
ניו־יורק,  וושינגטון,   — העולם  בערי  הרחב. 
 — ועוד  פריס  מלבורן,  לונדון,  מוסקווה, 
זו  בעונה  ענק.  בחנוכיות  הדלקות  נערכות 
של השנה, שבה ערי העולם מלאות בסממני 
החגים הנוצריים, בולט מפגן הזהות היהודית 
המתבטא באור החנוכה, והוא מחמם לבבות 

של מיליוני יהודים.

משחק 'ממתקורונה'
יצירה.  מעוררת  גם  הנגיף  עם  ההתמודדות 
כזה הוא המשחק 'ממתקורונה', הנושא מסר 
חינוכי בסיסמה 'לדבר טוב מאחורי המסכה'. 
בטעם,  מעוצבים  קלפים,   30 בערכה  יש 
או  3203274־058  טל'  למשחק.  המשמשים 

 .m0583203274@gmail.com במייל

יש חדש מקום הספר בעידן הדיגיטלי
האם בעידן שבו אפשר בלחיצת מקש להגיע למאגרים של עשרות אלפי 

ספרים, עדיין יש צורך בספרייה ביתית? התשובה ברורה: בהחלט כן

בעומ הספר  של  מקומו  ־ה 
הספר  האם  הדיגיטלי?  לם 
על  המודפס  והטוב,  הישן 
נייר, שאפשר לקרוא בו ולאחר מכן 
להניחו בארון הספרים — ישרוד את 
האלק המכשירים  כל  עם  ־התחרות 

אפשר  שבו  בעידן  האם  טרוניים? 
של  למאגרים  להגיע  מקש  בלחיצת 
עשרות אלפי ספרים, עדיין יש צורך 

בספרייה ביתית?

זו שאלה שהעולם כולו דן בה, ועדיין 
הולכים.  הדברים  לאן  לדעת  קשה 
הצלה  פינת  יש  היהדות  לספרי 
והמועדים.  השבת  בדמות  ייחודית 

בימים האלה מי שרוצה ללמוד או לקרוא חייב 
ואי־ נייר,  על  המודפסות  האותיות  אל  לחזור 
ועדיין  האלקטרוניים.  בכלים  להשתמש  אפשר 
השורה  מן  ליהודי  דיי  לא  אם  לתהות  אפשר 
אותו  שישמשו  ספרים,  של  מצומצם  במספר 
ילמד  החול  בימות  ואילו  ובמועדים,  בשבתות 

ויקרא באמצעים החדשים.

אווירה יהודית בבית
אם  מהשאלה  לרגע  נתעלם  הבאות  בשורות 
את  להחליף  יכולים  דיגיטליים  מכשירים  אכן 
הספר הפיזי, מבחינת התחושה, הנוחות, חוויית 
תמיד  שלא  בהיבט  נתמקד  וכדומה.  הקריאה 
שספרי  האווירה   — הדעת  את  עליו  נותנים 

הקודש יוצרים בבית.

דתית  באווירה  גדלו  שלא  שאנשים  פעם  בכל 
מתפעמים  הם  מצוות  שומר  בבית  מבקרים 
ממראה ארון הספרים, המוצב בדרך כלל בסלון. 
יש לו נוכחות שאינה מאפשרת להתעלם ממנו. 
אהבה  חשים  הבית  בני  כי  מעיד  קיומו  עצם 
וכבוד לספרים, ולכן הם מפארים בהם את ביתם.

כל דבר שאדם רואה או שומע מותיר עליו חותם 
כלשהו, חיובי או שלילי. שום הורה אחראי לא 
לזה  שאין  ויטען  שליליים  דברים  בביתו  יחזיק 
לדבר  הִקרבה  עצם  ילדיו.  על  השפעה  שום 
מסוים, עצם העובדה שאנו רואים אותו תכופות 
— כל זה משפיע, על המבוגרים ועל ילדים. ספרי 
קודש המצויים בבית, במקום בולט וגלוי, יוצרים 

אווירה של קדושה בבית, המשפיעה כל יושביו.

כשהוא  משרה,  הספרים  שארון  האווירה  מלבד 
ניצב מולך, הוא מזמין אותך לגשת אליו, להוציא 
ספר, לעלעל בו, להימשך לקטע מעניין ומסקרן. 
להיותנו עם הספר, השואב  זו תזכורת מתמדת 
מן המקורות העתיקים שלנו את עוצמות הרוח, 

האמונה והחוכמה.

ספרי החובה
גם  לכן חשוב להחזיק בבית ספרי קודש רבים, 
במספר  לנו  דיי  כי  נראה  מעשית  מבחינה  אם 
מצומצם יותר של ספרים. עצם נוכחותם עושה 
או  אנחנו  אחד  יום  אולי  יודע,  ומי  שלה,  את 
ילדינו נתעניין בספר כלשהו, נפתח אותו ונקרא 

בו.

יהודי.  בית  בכל  להימצא  החייבים  ספרים  יש 
אלה ספרי היסוד: חמישה חומשי תורה, סידור 
בבית  שיהיה  חיוני  כמו־כן  תהילים.  תפילה, 
את  המכנס  דומה  ספר  או  ערוך,  שולחן  קיצור 
למשתמש'  ה'מדריך  זה  היום־יומיות.  ההלכות 
שצריך להימצא בהישג ידו של כל אדם מישראל.

הרבי מליובאוויטש הפך את הרעיון הזה למבצע 
וקרא לו 'בית מלא ספרים'. לאמור: יש להשתדל 
שיכניסו  קודש,  ספרי  בביתו  יחזיק  יהודי  שכל 
יש  שכבר  ומי  הבית.  לתוך  קדושה  של  אווירה 
לו ספרים — שיגדיל את ספרייתו, כי התורה אין־
סופית ונביעת הספרים החדשים אף היא זורמת 

תמיד.

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1772 מס'  גיליון  ׀   18.12.20 ׀  התשפ"א  בטבת  ג'  ׀  מקץ  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 

)shutterstock :ספרי קודש בבית, אווירה יהודית בבית )צילום

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 
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על הפסוק "ַוִיְּזכֹּר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחֹלמֹות ֲאֶשׁר ָחַלם 
ָלֶהם ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְגִּלים ַאֶתּם", דורש הזוהר 
את הפסוק "ִּבְנֹפל אֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח ּוִבָּכְׁשלֹו ַאל 
ָיֵגל ִלֶּבָך". רבי חייא מסביר שהקב"ה ברא את 
האדם כדי שישמש את הבורא ויהגה בתורתו, 
ללומדה,  כיצד  ולימדו  תורה  לאדם  ונתן 
שנאמר )איוב כח( "ָאז ָרָאּה ַוְיַסְּפָרּה ֱהִכיָנּה ְוַגם 
ֲחָקָרּה". אך מכיוון שהאדם לא שמר על דברי 
דבר  על  העובר  ואפילו  בחטא,  נכשל  תורה, 
זה   — ונענש  בה  'נתפס'  התורה  מדברי  אחד 
שלמה המלך, שעבר על דבר אחד של התורה 

ומלכותו התפלגה.

מוסיף רבי חייא ושואל: ויוסף הצדיק, שהיה 
יודע תורה, מדוע התנכל לאחיו? והוא משיב 
שחס ושלום לומר שיוסף ביקש לנקום בהם, 
בנימין  שאחיו  לגרום  הייתה  מגמתו  כל  אלא 

יירד למצרים.

חומרת חטא המכירה
אריכות דברי הזוהר דורשת הסבר. כדי לשאול 
דיי לציין  יוסף כלפי אחיו  על התנהגותו של 
מרחיב  הזוהר  ומדוע  ִתֹּקם",  "ֹלא  הכתוב  את 

ומפרט על מעלת התורה לאדם?

יוסף  של  במהותו  קשורה  הדברים  הבנת 
האבות,  מן  למעלה  אפילו  היה  יוסף  הצדיק. 
להיות  כדי  מהעולם  להתנתק  נדרש  לא  שכן 
משנה  לשמש  יכול  היה  אלא  בקב"ה,  דבק 
הנשגבה.  קדושתו  על  לשמור  זה  ועם  למלך 
כל־כך,  חמור  חטא  נחשבת  יוסף  מכירת  לכן 
מדרגה  בעל  לאדם  פגיעה  גרמה  היא  שכן 

נשגבה במיוחד.

תורה בכל הרבדים 
לפי  קשה,  עונש  ייענשו  שאחיו  חשש  יוסף 
להקל  ביקש  הוא  שעשו.  המעשה  חומרת 
להם.  שיסב  יותר  קל  סבל  על־ידי  בעונשם 
בדומה לזה מבואר בספר התניא, ש"בייסורין 
של  קשים  מדינים  ניצול  הזה  בעולם  קלין 
עולם הבא". לכן אין מקום לשאלה כיצד עבר 
יוסף על איסור 'לא תיקום', כי ברור שהמניע 

למעשיו לא היה נקמה חלילה.

באה  יוסף  של  התנהגותו  על  הזוהר  קושיית 
רק לאחר ההקדמה הארוכה על מעלתה של 

ראה  "אז  הפסוק  הובא  זה  ולצורך  התורה, 
לירידת  הרומז  חקרה",  וגם  הכינה  ויספרה, 
העולמות  מארבעת  ואחד  אחד  לכל  התורה 
עשייה.  יצירה,  בריאה,  אצילות,   — העליונים 
באדם  מדריגות  לארבע  ירדה  התורה  כמו־כן 

עצמו — מחשבה, הרהור, דיבור ומעשה.

לטובת בנימין
לפי זה נשאלת השאלה, איך ייתכן שמחשבתו 
המעשה  אבל  טובה,  הייתה  אכן  יוסף  של 
שאין  ונמצא  וצער,  סבל  לאחיו  גרם  שעשה 

התאמה בין המחשבה לבין המעשה.

על כך משיב הזוהר, שגם המעשה היה חיובי, 
נועד להביא את בנימין אליו. חז"ל  שכן הוא 
למצרים  לרדת  יעקב  היה  ראוי  כי  אמרו 
"בשלשלאות של ברזל", אלא שזכותו גרמה כי 
יוסף שבנימין  יבוא למצרים בכבוד. כך רצה 
יירד אליו לא כפי שהוא עצמו ירד למצרים, 
על־ידי שנמכר לעבד, ולכן יצר את הלחץ על 
אחיו להביא אליו את בנימין באהבה וברחמים.

)על־פי תורת מנחם תשמ"ב, כרך ב, עמ' 626(

הכוונה טובה וגם המעשה

גיבורים ביד חלשים
פרשת מקץ נקראת בשבת חנוכה או מייד אחרי 
״מסרת  חנוכה,  נס  בין  דמיון  יש  כי  חנוכה. 
גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים״, למסופר 
על חלום פרעה: ״ותאכלנה הפרות רעות המראה 
המראה  יפות  הפרות  שבע  את  הבשר  ודקות 
את  הדקות  השיבולים  ״ותבלענה  והבריאות״, 

שבע השיבולים הבריאות והמלאות".  
)חנה דוד(

השפע מביא אחווה
״שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותרעינה 
באחו״ )בראשית מא,ב(. מהו באחו? — באחווה. 
כשהשנים הטובות באות, האנשים נעשים אחים 
זה לזה; וכשהשנים הרעות באות, הבריות נעשות 
פרות  "שבע  אומר  הוא  שכן  לחבריהן,  אחרים 
אחרות". מהו אחרות? — שהיו רואות אלו לאלו 

והופכים פניהם מהם.
)מדרש תנחומא(

מה עושים כשמקיצים
״וייקץ פרעה... ויחלום שנית״ )בראשית מא,ד־ה(. 
אצל יעקב נאמר ״וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן 
יש ה' במקום הזה״. חסידים ואנשי מעשה, כשהם 
מתעוררים משנתם מייד הם מודים לה', מברכים 
את  קוראים  השחר,  ברכות  התורה,  ברכת  את 
שמע, מתפללים ולומדים תורה. אבל אצל פרעה 
השני  לצד  התהפך  הוא   — שנית״  ויישן  ״וייקץ 

וחזר לישון.
)רבי אהרון מקרלין(

על מה חולמים
החלומות הטובים בעניין תורה שמודיעים לאדם 
גדולה  שקידה  לאחר  כלל  בדרך  באים  בחלום, 
ביום. כאשר האדם עוסק בתורה בשקידה גדולה, 
הנה  עצומה,  ביגיעה  שבלב  בעבודה  עוסק  או 
כאשר נשמתו עולה למעלה בלילה, היא שואבת 
לו  מודיעים  העליונים.  מהחיים  חיים  שם  לה 
בפנימיות  או  שבתורה  בגליא  תורה  חידושי  אז 

התורה, איש־איש כפי שקידת עבודתו.
)היום יום(

בין יוסף לפרעה
חלומותיו של יוסף הם בכיוון של עלייה. בחלום 
)"מאלמים  ארץ  ענייני  על  חולם  הוא  הראשון 
השמיים  על  השני  בחלום  ואילו  אלומים"(, 
לעומתו,  כוכבים"(.  ואחד־עשר  והירח  )"השמש 
פרעה חולם על ענייני ארץ בלבד, והכיוון הוא 
ואילו  החי  סוג  על  הראשון  בחלום   — למטה 

בחלום השני על הצומח.
)הרבי מליובאוויטש(

בקדושה יש עבודה
מאלמים  אנחנו  ב״הנה  מתחילים  יוסף  חלומות 
בחלומותיו  ואילו  בעבודה.  עוסקים   — אלומים״ 
כל  בקדושה  עבודה.  של  עניין  אין  פרעה  של 
עבודה.  על־ידי  ורק  אך  באה  השפעה מלמעלה 
ואילו בקליפה אין בהכרח עבודה, ככתוב )במדבר 

יא( "במצרים חינם״ — ״חינם מן המצוות״.

)לקוטי שיחות(

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

חלומות  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

מי המגודל
תורה  להרביץ  )שנשלח  לוויטין  שמואל  רבי  החסיד 
שבליטא.  רקשיק  ברבנות  בצעירותו  שימש  בגרוזיה( 
ירא  אינו  המלמדים  שאחד  שמועה  הגיעה  לאוזנו 

שמיים, ומחדיר בתלמידים רעיונות פסולים.

את  לבחון  הרב  את  להזמין  נהגו  לפעם  מפעם 
התלמידים. נכנס הרב לכיתתו של אותו מלמד. הילדים 
אמרו שלמדו את פרשת מקץ. שאל אותם רבי שמואל 
לפירוש הפסוק "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו". 
אחיו  את  הכיר  שיוסף  רש"י,  כדברי  לפרש  במקום 
אותו בפעם  ראו  הם  ואילו  זקן,  מפני שהניחם חתומי 
שיוסף  הילדים  השיבו  זקן,  לו  שהיה  קודם  האחרונה 

הכירם מאחר שבעוזבו אותם כבר היו מגודלי שיער...

לו:  ואמר  למלמד  קרא  מהבחינה,  יצא  שמואל  רבי 
"מאחר שאתה 'מגודל' בדעות כוזבות, קבל את שכרך 

על הימים שעבדת ולך לשלום".

אמרת השבוע מן המעיין

"יוסף כונה 'צפנת פענח' — מפרש הצפונות. 
למה  החידה  פוענחה  לגדולה  כשעלה  כי 
נמכר למצרים, ועכשיו התברר שהכול היה 
בעצם לטובתו"              )דגל מחנה אפרים(

פתגם חסידי



ה'חטא' 
הציל

של  רבה  אפשטיין,  חיים־פישל  רבי 
גבול  )על  שבפולין  סייני  העיירה 
ליטא(, ניהל את קהילתו ברמה, וזכה 
את  שהעריכו  התושבים,  לאהדת 
ונועם  שלו  השמיים  יראת  פיקחותו, 

הליכותיו.

בשנת תרע"ד )1914( פרצה מלחמת 
חיי  את  וטלטלה  הראשונה,  העולם 
יהודי אירופה. קהילות שלמות נעקרו 
ממקומן. המונים היו לפליטים וגולים.

באזור העיירה סייני התחוללו קרבות 
הועברה  בעיירה  השליטה  עזים. 
מצד לצד. הכובשים נהגו לקחת את 
המנהיגים הדתיים בני ערובה, בניסיון 

להשליט צייתנות בציבור האזרחים. 

כבשו  שהגרמנים  הראשונה  הפעם 
ראש  של  בשבוע  הייתה  העיירה  את 
נעצר  אפשטיין  הרב  תרע"ה.  השנה 
גם  לשם  הובא  יום  ובאותו  מייד, 
סמוכה,  עיירה  של  הקתולי  הכומר 
סרהיי. שניהם הובלו בעיניים מכוסות 
ברחוב העיר, אל עיר המחוז, סובאלק, 

שהגרמנים כבר שלטו בה.

פתחו  ומייד  נחרדו,  סובאלק  יהודי 
הרב.  למען  שתדלנות  במאמצי 
הפעולות הוכתרו בהצלחה, והגרמנים 
לחזור  רשאי  הוא  כי  לרב  הודיעו 
הוא  כי  לשמוע  נדהמו  הם  לביתו. 
מסרב להשתחרר כל עוד לא ישוחרר 

גם הכומר.

אך  מובהק,  ישראל  שונא  היה  הלה 
הרב,  של  מהמחווה  כל־כך  התרגש 
עד שבעת שחרורו חיבק ונישק אותו, 
ואף הביע חרטה פומבית על מעשיו 

בעבר כנגד היהודים.

לא זמן רב נמשכה שליטת הגרמנים 
פתח  הכיפורים  יום  בערב  בסייני. 
את  והדף  במתקפה  הרוסי  הצבא 
הסמוכה,  העיירה  יהודי  הגרמנים. 
ומצאו  מבתיהם  שנמלטו  רזניק, 
לבתיהם,  כעת  חשו  בסייני,  מקלט 

להציל את רכושם מביזה.

בפלוגת  הקבוצה  נתקלה  בדרך 
קוזקים. האנטישמיות שאפיינה אותם 
יהודי  היהודים.  על  מורא  הטילה 

שנפל לידיהם רע ומר היה גורלו.

כשראו היהודים את הקוזקים, נמלטו 
רדפו  הקוזקים  עבר.  לכל  בבהלה 
יהודים  לעברם. שבעה  וירו  אחריהם 
הועמדו  מייד  לסייני.  והובאו  נלכדו 
לפני בית דין צבאי. "אתם מרגלים!", 
נפסק  ודינם  הקוזקים,  בהם  הטיחו 

למוות בתלייה. 

את  ידעו  לא  האומללים  היהודים 

לב  על  לדבר  ניסו  הם  נפשם. 
אזרחים  הם  כי  להסביר  השופטים, 
הללו  אך  מפשע,  וחפים  תמימים 

אטמו את אוזניהם משמוע.

של  אחר־צהריים  שעת  הייתה  זו 
המרה  הבשורה  הכיפורים.  יום  ערב 
סיים  זמן  באותו  בעיירה.  נודעה 
הסעודה  את  לסעוד  אפשטיין  הרב 

הוא  החג.  בגדי  את  ולבש  המפסקת 
הצבאית  המפקדה  לעבר  מייד  פנה 
עם  להיפגש  בניסיון  הרוסים,  של 

הגנרל הקוזקי, אטמן מיסצ'נקו.

הלה היה ידוע בעוינותו ליהודים, אך 
הרב אפשטיין לא נרתע, ביודעו שאם 
עלול  הוא  הגנרל,  של  זעמו  יתעורר 

לירות בו בלי אומר ודברים.

קצין  את  הרב  פגש  למפקדה  בדרכו 
זה את  סייני. השניים הכירו  העיירה 
יהודים.  חיילים  השבעת  מטקסי  זה 
הקצין, שכיבד את הרב, שאל למטרת 
אירע  אשר  את  וכששמע  הליכתו, 

החליט להתלוות אליו בדרכו לגנרל.

השניים  את  לקבל  ניאות  הגנרל 
הבקשה  את  כששמע  ואולם  לשיחה, 
לרתוח  והחל  פתאום  התהפך   —
מזעם. הוא השתלח ברב ופלט קללות 
בהאשימו  היהודים,  כלפי  וגידופים 
אותם שהם "מרגלים של הגרמנים". 

על  וגופרית  אש  ירק  ארוכות  דקות 
בחוסר  אותו  האשים  היהודי,  העם 
עוד  והוסיף  הרוסי,  לצאר  נאמנות 
זמן  אותו  כל  פרועות.  השמצות 
פנים  ארשת  על  ושמר  הרב  החריש 
למשמע  סער  שבתוכו  אף  שלווה, 
שהוטחו  המחרידים  הבלע  דברי 
היום  כניסת  קודם  קצר  זמן  לעברו 

הקדוש.

שאשחרר  רוצה  עדיין  אתה  "נו, 
אותם?", שאל הגנרל בלעג את הרב.

במתינות:  השיב  אפשטיין  הרב 
בלי  תלייה  עליהם  שנגזרה  "מכיוון 
חקירה ראויה, אבקש לדחות את גזר 
הדין לעשרים וארבע שעות, ובמהלכן 

ייבדקו ההאשמות ככל האפשר".

שהם  פסק  אדוני  "אם  הוסיף:  ואז 
יש  יהודים,  היותם  בשל  רק  מרגלים 
לתלות  ויש  מרגל  רבם  שגם  להניח 

אותו עימם!".

הקוזק,  את  ערער  הזה  המשפט 
את  ניצל  העיר  קצין  השתתק.  והוא 
ההזדמנות והביע את עדותו הנאמנה 
למולדת.  נאמן  פטריוט  הוא  הרב  כי 
והוא  מעט,  שככה  הקוזק  של  חמתו 
הצהיר: "אם הרב יזהה את הנאשמים 
בשמותיהם, אקבל את עדותו כי אינם 
מרגלים. אם לא יכירם בשמם, ייתלו 
עוד הלילה". הוא זימן אחד מקציניו, 
לבית  הרב  את  ללוות  לו  והורה 
לשבעת  זיהוי  מסדר  ולערוך  הסוהר 

הנאשמים.

שישה מתוך הנידונים אכן היו מּוכרים 
לרב, שכן הללו היו סוחרי בשר כשר, 
ושאלו  לפניו  התייצבו  אחת  ולא 
בשם  נקב  הרב  הלכתיות.  שאלות 
כל אחד ואחד מהם. בהגיעו לנאשם 
השביעי, שאותו לא הכיר, הפנה את 
מבטו לעבר הקצין ואמר: "את האיש 

הזה יש לתלות".

"מדוע?", נדהם הקצין.

"על חטאו שהרב אינו יודע את שמו", 
קרא הרב... 

הורה  קל  הרהור  אחרי  חייך.  הקצין 
לצרפו לחבריו ולשחרר את כולם.

)על־פי 'רבי חיים־פישל עפשטיין'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

הגלות כחלום
"בלילה ההוא"(.  ד"ה  )ספר המאמרים ת"ש  הגלות נמשלת לשינה, לחלום 
כי מהו חלום? הוא צירוף של דברים שנראים תקינים למראית עין, אבל הם 
מכסים על מציאות שאינה נכונה ושאינה יכולה להיות נכונה. החלום הוא 
ואחד מהם  אחד  כל  בעולם, אשר  ותופעות  ומאורעות  דברים  צירופם של 
לחלוטין.  בלתי־אפשרי  יחד  צירופם  אולם  עצמו,  בפני  לעמוד  יכול  אמנם 
ועם זה, המאפיין את החלום הוא התחושה הפנימית שבו — שבשעת החלום 

נעשה הבלתי־אפשרי למציאות קיימת, מובנת וטבעית לכאורה.
והמעמיקה,  הכוללת  בתפיסה  הגלות,  גם  כי  לגלות,  הוא משל  החלום  לכן 
היא התייחסות בלתי־נכונה בין דברים. כאשר העליונים בדרגה אינם עומדים 
זו   — למעלה  עולים  בדרגה  הנמוכים  וכאשר  להם,  הראוי  הגבוה,  במקומם 

גלות. הגלות מציינת מצב בלתי־תקין, לא־טבעי, מבחינת האמת שבדברים.

מצב בלתי־תקין
בארץ  לשבת  אפשר  איך  מסבירה  הגלות  מושג  של  זו  מעמיקה  תפיסה 
מהגלות.  אותנו  שיגאל  לה'  ולהתפלל  והולכת,  הנבנית  בירושלים  ישראל, 

האין כאן סתירה?! האם יכולה להיות גלות בארץ ישראל ובירושלים?
יותר  הרבה  עמוקה  משמעות  עימו  נושא  ה'גלות'  מושג  שכאמור,  אלא 
עם  של  יציאתו  בעצם  מסתכמת  איננה  הגלות  הפשוט.  במובנה  מהגלות 
ישראל לתפוצות הגולה, אלא זה מצב רוחני כללי של גלות. על־פי תפיסה 
אנו  עדיין  ה'גלות',  מושג  של  בה,  מרחיבה  החסידות  שתורת  זו,  פנימית 

שרויים בגלות קשה עד מאוד, ואנו זקוקים ביותר לגאולה.
הזאת. המצב הטבעי  היא חלק מההגדרה  ישראל מארצו  גלות  מובן שגם 
ליהודי הוא להימצא בביתו — בארץ ישראל. כאשר הוא נמצא מחוצה לה, 
ואילו בארצנו הקדושה שולט עם אחר — זו גלות, שכן זה מצב בלתי־תקין 
ולא־נכון. ואולם ההגליה הפיזית של עם ישראל מארץ ישראל היא מרכיב 
הפנימית  הגלות  של  מביטוייָה  אחד  היא  הכוללת;  הגלות  מן  בלבד  אחד 

והמקיפה יותר.
הגלות העיקרית מתחילה בכך שהקב"ה עצמו שרוי כביכול בגלות — גלות 
השכינה. כאן בולט המצב הבלתי־תקין. הלוא האמת היא ש'מלוא כל הארץ 
אבל  בה;  האלוקי הטמון  חיותה מהכוח  את  יונקת  ושכל המציאות  כבודו', 
אמת זו חבויה ומוסתרת. אנו רואים לנגד עינינו את העולם הגשמי והחומרי 
בלבד, ואיננו רואים את הכוח האלוקי המחיה ומקיים את הכול. הקב"ה אינו 

מתגלה; הוא שרוי בגלות, ואת מקומו תופסת הגשמיות.

גלות הנשמה
ערוך  לאין  גבוה  הנשמה  של  ערכה  הנשמה.  גלות  הוא  בגלות  היבט  עוד 
מערך הגוף )והראיה, שהנשמה חיה חיי נצח ואילו הגוף נהפך לאבן דוממת 
בצאת הנשמה ממנו(. אולם הגוף ותאוותיו מעסיקים את רובנו יותר מצורכי 
הנשמה. מצב זה, שבו התורה ועבודת ה' אינן נתפסות )בהרגשתנו( כעיקר 

החיים, וכאשר ענייני הגוף גוברים על צורכי הנשמה — הוא גלות הנשמה.
הגלות האמיתית היא אפוא הגלות הכוללת, המצב הבלתי־טבעי של העולם, 
של האדם, של עם ישראל, של השכינה. ועל כך אנו מתפללים ומבקשים 
— שתבוא הגאולה האמיתית והשלמה, שבה תיחשף האמת של הדברים — 
שהאור האלוקי לא יסתתר עוד, שהנפש האלוקית לא תהיה נתונה בשבי 

הגוף, ושהעם היהודי ישוב למעמדו האמיתי.
לארץ  כולו  ישראל  עם  גם  ממילא  יתקבץ  הכוללת  הגלות  תתבטל  כאשר 
ואף  והשכינה תשוב לשכון בישראל,  ייבנה בית המקדש השלישי  ישראל, 
ביתר שאת מבעבר. על כך אנו מתפללים לה' שלוש פעמים ביום: "ותחזינה 

עינינו בשובך לציון".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

בישיבת 'נחלת יוסף' בשבי חברון זו כבר מסורת 
התלמיד  בערך  חודשים  שמונה  בכל  מרגשת: 
כבר  הוא  הש"ס.  את  מסיים  שחור  אורי־יצחק 
)!( בתוך חמש  זאת שתים־עשרה פעמים  עשה 
אינו סתם תלמיד.   )22( אורי־יצחק  שנים. אבל 
במיוחד,  מאתגר  מוחין  משיתוק  סובל  הוא 

וההישג הלימודי שלו חסר תקדים.

ילדים,  שמונה  בת  במשפחה  בכור  בן  הוא 
במושב שדה יעקב בעמק יזרעאל. כשבגר כאב 
לו במיוחד הנטל שהוא גורם להוריו. ואז קיבל 
מסר של עידוד מהרב ארז לוי, רב המושב אבני 
מפני  באה  שהנכות  אמר  "הרב  בגולן.  איתן 
שהגוף לא היה יכול לעמוד בגדלות של הנשמה 
הזה  המשפט  אורי־יצחק.  מספר  ונשבר",  שלו 

פתח לפניו דרך ראייה חדשה על מצבו. 

הקב"ה לוקח ונותן
באיטיות.  מתנהלת  אורי־יצחק  עם  השיחה 
ממוקד  הוא  זה  ועם  לאט.  נאמר  משפט  כל 
השראה.  מעוררי  בהירים,  משפטים  ומשמיע 
ומי שמלווה אותו  נעזרים בחברו הטוב,  אנחנו 
השניים  בין  הידידות  ברנשטיין.  ראם  בישיבה, 
מרגשת, והם מרעיפים מחמאות זה על זה. "בלי 
הליווי לא יכולתי להגיע לאן שהגעתי", מסביר 
יחד. ראם אמר  הולכים  ונפש  "גוף  אורי־יצחק. 
לי משפט שמאוד מחזק אותי: נכים הם אנשים 
שיש בהם כוחות ועוצמות רוחניות לא־רגילות". 

הרב  בראשות  בישיבה,  ללמוד  נכנס  מאז 
הישיבה  פורח.  הוא  שמידט,  יהושע־מרדכי 
לצרכיו  אותה  להנגיש  כבירים  מאמצים  עשתה 
הקב"ה  אבל  נכה,  "אני  הבחור.  של  הייחודיים 
ה'  "אם  אורי־יצחק.  אומר  בזיכרון",  אותי  חנן 
אחר  משהו  לו  נותן  הוא  מאדם,  משהו  לוקח 
לומד  אני  הזיכרון.  בכוח  זכיתי  אני  במקומו. 
בערך עשרים דפי גמרא ביום, וזוכה לסיים את 

הש"ס בכשמונה חודשים".

שולף מייד
העיד  ארבע,  קריית  של  רבה  ליאור,  דב  הרב 
דבר  שכל  מספר  ראם  וחברו  בגאון,  שמדובר 
לומר  יודע  מייד  הוא  בגמרא,  אותו  ששואלים 
לאורי־ כתוב.  הוא  והיכן  המדויק  הציטוט  את 
הדיבור,  מוגבלות  בשל  גם  חברותא,  אין  יצחק 

אבל בעיקר לנוכח ההספק המהיר שלו.

גם אחרי שתים־עשרה פעמים שזכה לסיים את 
הש"ס תחושות השמחה וההתלהבות מתחדשות 
זה  ש"ס  סיום  ובטח  מסכת  סיום  "כל  בליבו. 
סיפוק גדול. בכל פעם אני מגלה דברים חדשים. 
אותי  מביאה  ושוב  שוב  הש"ס  על  החזרה 

להעמיק בלימוד עוד יותר", הוא מטעים. 

לא לוותר
לא  כל־כך,  מרשימים  לימודיים  הישגים  עם 

בימים  לומד  שהוא  מאורי  לשמוע  מפתיע 
עיר,  לרבנות  הסמכה  קבלת  לקראת  האלה 
והוא גם כותב ספר: "זה ספר שמגיש מדרשים 
מהחיים  ברגשות  משולבים  השבוע,  לפרשיות 
שראם  אחרי  לדרך  יצאה  הספר  כתיבת  שלי. 
אמר לי שהגיע הזמן להפיץ לציבור הרחב את 

התורה שלמדתי". 

שלא  הוא  כולו  לציבור  אורי־יצחק  של  המסר 
הש"ס  ממסיימי  "אחד  ילד:  שום  על  לוותר 
בישיבתנו, בעת האחרונה, הוא נער צעיר שעד 
כיתה ז התקשה בלימוד. האתגר הוא לא לוותר 
את  ואחד  אחד  מכל  להוציא  אלא  הקושי,  על 

הטוב ביותר שיש בו".

תריסר סיומי ש"ס למרות הנכות

נפש גדולה. אורי־יצחק עם ראש הישיבה

צום ביום שישי
שאלה: אילו שינויים יש בצום עשרה בטבת 

כשהוא חל בערב שבת?
רק  הצומות,  הלוח העברי, מכל  כללי  לפי  תשובה: 
יום הכיפורים יכול לחול בשבת. הצום היחיד שעשוי 
לחול ביום שישי הוא עשרה בטבת. אין דוחים צום 
תענית  גדליה,  צום  )כמו  בשבת  חל  כשהוא  אלא 
אסתר, י"ז בתמוז ותשעה באב(, ולא כשהוא חל ביום 

שישי.
רבי דוד אבודרהם כתב שאפילו אם היה עשרה בטבת 
שנאמר  מפני  לדחותו,  יכולים  היו  לא  בשבת  חל 
ביום  כמו  הזה"  היום  "בעצם  כד,ב(  )יחזקאל  בו 
הכיפורים. וכתב עליו הבית יוסף "ולא ידעתי מנין לו 
זה". הרבי מליובאוויטש מבאר שהתחלת המצור על 
ירושלים, שאירעה ביום זה, מקפלת בתוכה את כל 
השתלשלות מאורעות החורבן, וגם התשובה ביום זה 
המביאה את הפיכתו לטוב יש בה הפלאה מיוחדת, 

קודש",  יהיה  "העשירי  כז,לב(  )ויקרא  נאמר  שהרי 
ובפרט שזה היום העשירי בחודש העשירי.

מנחה  תפילת  זמן  את  לקבוע  רצוי  אף שלכתחילה 
לחצי שעה לפני השקיעה, בצום הזה אפשר לקבוע 
את הזמן מוקדם יותר. בכל מקרה יש להקדים את 
קריאת  בשל  הרגיל,  מהזמן  שעה  ברבע  התפילה 
התורה. אם הגיעה השקיעה וטרם התפללו, יש לזרז 
את קריאת התורה וחזרת הש"ץ ולסיימן קודם צאת 
אומרים  אין  זו  בתפילה   .)17:12 )בת"א:  הכוכבים 

תחנון ולא 'אבינו מלכנו'.
סיום הצום )גם למי שהתפלל ערבית מוקדמת( הוא 

רק בצאת הכוכבים, אחרי הקידוש.
למנהג חב"ד יש להתפלל תפילת ערבית מייד בצאת 
יצטרכו  שלא  כדי   ,17:40 קודם  ולקדש  הכוכבים 

להמתין בתענית עד סוף 'השעה השביעית'.
מקורות: אבודרהם הל' תעניות עמ' רפד. ב"י לטור או"ח 
סי' תקנ. שו"ע אדה"ז סי' רמט סי"ב. לקוטי שיחות חט"ו 

עמ' 420 וחכ"ה עמ' 447.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

 מתקדמים לנועם 1 
 ונהנים משפע של מים חמים וקרים 

שיספיקו לכם גם בלילות שבת
  הארוכים של החורף, 

בלחיצת כפתור וללא מאמץ.

כשליל שבת    
לא נגמר    
גם המים 

לא נגמרים

 לסוכן אישי:
077-230-47-57

זה אותו קולה!

"
זהירות: שעת סכנה

כיהודים המאמינים בהשגחה עליונה אנו 
יודעים שהכול מלמעלה. אם כן, האם יש 
מקום לאמירה 'שמור על עצמך', כשאדם 
יוצא למקום שיש בו סכנה? לפעמים הוא 
יכולה  בבית  גם  משנה,  זה  "מה  משיב: 

לקרות תאונה". האם זו טענה צודקת?

התנהגותו של יעקב אבינו מלמדת שאכן 
יש מקום לזהירות־יתר בשעת סכנה. הוא 
ואמר  למצרים,  בנימין  את  לשלוח  חשש 
שהוא חושש שיקרה לו "אסון בדרך". וכי 
מכאן  אלא  אסון?  לקרות  יכול  לא  בבית 
מסוכן  במצב  נתון  אדם  שכאשר  למדנו 
שמגיע  ולטעון  עליו  לקטרג  השטן  עלול 
לו להיענש. לכן במצב כזה נדרשת זהירות 

מיוחדת.

מושג ברגע

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


