
 
יוזמות לכ"ד בטבת

יוזמות  מקיימים  הארץ  ברחבי  חב"ד  בתי 
ההילולא  יום  בטבת,  כ"ד  לציון  ייחודיות 
התניא  בעל  מלאדי,  שניאור־זלמן  רבי  של 
תקע"ג  בשנת  שנסתלק  ערוך,  והשולחן 
משודרות  התוועדויות  נערכות   .)1812(
משותף  לימוד  הדיגיטליים,  באמצעים 

בתורתו וכיוצא באלה.

דינר 'שפרה ופועה'
בשעה  שמות,  פרשת  הזאת,  השבת  במוצאי 
ארגון  לטובת  השנתי  הדינר  ייערך   ,20:45
ליולדות  בעזרה  העוסק  ופועה,  שפרה 
הרבי  יזם  הארגון  הקמת  את  הלידה.  אחרי 
מוסף  תפילת  שבין  בהפסקה  מליובאוויטש, 
למנחה, ביום הכיפורים תשל"ז. הארגון הוקם 
רבים  לסניפים  מודל  ושימש  חב"ד,  בכפר 
ברחבי הארץ. הדינר יהיה בהשתתפות הזמר 
מיוחדת.  בהפקה  פריד,  אברהם  החסידי 

.shifraupua.co.il פרטים באתר

מכון 'פועה' מתרחב
מקוון  באופן  נערך  השבוע  רביעי  ביום 
)פוריות  פועה  מכון  של  השנתי  הכינוס 
ורפואה על־פי ההלכה(. לקראת הכינוס דווח 
במקסיקו,  המכון  של  חדש  סניף  חנוכת  על 

נוסף על הסניפים הפועלים ברחבי העולם.

יש חדש כשהחדשנות נתקלת בחשדנות
מדוע אין בני־האדם מזהים מייד את הבשורה הגדולה? האם זה הפחד 

מהחידוש? קיבעון מחשבתי, שאינו רוצה לזוז מאזור הנוחות שלו?

כל אורך ההיסטוריה היהודית ל
־והאנושית ראינו תופעה שחו

גדולים,  אנשים  ונשנית:  זרת 
שגילו אור חדש או המציאו המצאה 
־חיונית, ספגו התקפות, השמצות ול
מלח עליהם  הוכרזה  אפילו  ־עיתים 

הכול  הכירו  הזמן  מה ממש. בחלוף 
בתרומתם הגדולה, אבל בשעה שבאו 
חידושיהם,  את  העולם  לפני  והציגו 

הייתה התגובה צוננת ואף עוינת.

קצת קשה להבין את התופעה הזאת. 
מייד  מזהים  בני־האדם  אין  מדוע 
קבלת  למה  הגדולה?  הבשורה  את 
הפנים שהחידוש הגדול זוכה לה היא 

התנגדות?  ואף  חשדנות  הסתייגות, 
קיבעון  חדשים?  מדברים  הפחד  זה  האם 
מחשבתי, שאינו רוצה לזוז מאזור הנוחות שלו?

למה תקפו אותם?
יום  את  מציינים  אנו  בטבת(  )בכ"ד  השבוע 
בעל  מלאדי,  שניאור־זלמן  רבי  של  ההילולא 
חב"ד.  חסידות  ומייסד  ערוך  והשולחן  התניא 
ובתרומתו  בענקיותו  מכיר  שאינו  מי  אין  כיום 
האדירה לעם ישראל. ספר התניא שחיבר נתקבל 
בכל תפוצות ישראל והכול לומדים בו. השולחן 

ערוך שלו משמש אבן יסוד בעולם הפסיקה.

תקפו  ידע!  ומכאובים  סבל  כמה   — בחייו  אבל 
העלילו  ואף  אותו  רדפו  אותו,  השמיצו  אותו, 
מן  להעבירו  עלולה  שהייתה  כזב  עלילת  עליו 
ה' שגרמו לשלטון  ניסי  אילולא  העולם חלילה, 
כפיו.  ובניקיון  בחפותו  להיווכח  הרוסי  הצארי 
למה היה צריך לעבור את סאת הייסורים הזאת?

והבעל־שם־טוב,  ממזריטש  המגיד  רבותיו,  גם 
סבלו רדיפות קשות. בימינו, כאשר שמם נישא 
שכבות  כל  בפי  קדושה  של  וברטט  בהערצה 
לא  ואיך  אותם  תקפו  מדוע  להבין  קשה  העם, 
שהנחילו  המופלא  האור  ואת  גדולתם  את  ראו 

לעולם היהודי. אבל זאת עובדה.

שאמרו  עד  ממנו,  גדול  לנו  שמי  הרמב"ם,  גם 
היה   — כמשה"  קם  לא  משה  עד  "ממשה  עליו 
יעד לחשדנות ולהתקפות, עד כדי שריפת ספריו. 
אנחנו מתחלחלים מעצם המחשבה על כך, אבל 

כעבור  ורק  גדולה,  סערה  חוללה  ספרו  הופעת 
זמן היא שככה והכול הכירו בחשיבותו העצומה 

של הספר.

החיסון כמשל
פעמים רבות השתמש הרבי מליובאוויטש במשל 
החיסונים או התרופה החדשה להסברת ההכרח 
שטענו  היו  החסידות.  תורת  את  בימינו  ללמוד 
גם  יכולים  חסידות,  למדו  לא  אבותיהם  שאם 
הם להסתדר בלעדיה. על כך השיב הרבי במשל 
נזקקים  חדשה,  מחלה  מתפשטת  שכאשר  הזה, 
לתרופות חדשות ולחיסון חדש, ומי שיאמר שאין 
בזה צורך, בטענה שבעבר לא השתמשו בזה — 

כל השומע יצחק לו.

מתמודד  העולם  כאשר  האחרונים,  בדורות  כך 
עם אתגרים רוחניים חדשים, עם שאלות חדשות 
ועם ניסיונות שבעבר לא היו — יש צורך ב'חיסון' 
תורת  נתגלתה  כך  לשם  חדשה.  ובתרופה  חדש 
ותרופה  רוחני  'חיסון'  לנו  לתת  כדי  החסידות, 

ל'מחלות' הפוקדות את העולם בימינו.

בטענות  מתנגדים,  קמים  לחיסונים  גם  והנה 
אותם,  מפחידה  אינה  המחלה  ומשונות.  שונות 
אבל החיסון — זה ממש איום ונורא בעיניהם... 
לכל  אותנו  מלווה  הזאת  התופעה  נורא,  לא 
אורך ההיסטוריה. בסוף יודו הכול כי החיסונים 
את  מעלינו  ומעבירים  חיים  מצילים  והתרופות 

סכנת המגיפות. כך היה וכך יהיה.
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בטבת  כ"ה  שיום  מספרת  סט,א(  )יומא  הגמרא 
נקבע ליום שמחה, ונקרא 'יום הר גריזים'. זה היה 
מוקדון  אלכסנדר  את  שכנעו  השומרונים  כאשר 
הכוהן  זאת  כששמע  המקדש.  בית  את  להחריב 
הכהונה,  בגדי  את  לבש  הצדיק,  שמעון  הגדול, 
ישראל,  חשובי  של  פמליה  עם  הלילה  כל  והלך 
ובידיהם אבוקות של אש, עד שנראו לאלכסנדר.

כאשר נפגשו ירד אלכסנדר ממרכבתו והשתחווה 
גדול  "מלך  מלוויו:  תמהו  הצדיק.  שמעון  לפני 
כמותך ישתחווה ליהודי זה?!". השיב להם: "דמות 
דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי". שאל 
לו:  אלכסנדר את היהודים למטרת בואם. אמרו 
"בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך... יתעוָך 
עובדי כוכבים להחריבו?!". אמר להם אלכסנדר: 
"הרי הם מסורים בידכם". הלכו היהודים והחריבו 
את המקדש המזויף שבנו השומרונים בהר גריזים, 

וקבעו יום זה לחג.

לא להשלים עם זיוף
מהסיפור הזה אפשר ללמוד כמה דברים. ראשית, 
שבוטלה  הוא  שהעיקר  לחשוב  אפשר  היה 
ולמי  הגזירה שאיימה על בית המקדש האמיתי, 
אכפת שיש מקדש מזויף. מלמדת אותנו הגמרא 

"לא  שכן  זיוף,  של  לקיומו  להסכים  שאי־אפשר 
כדי  ירושלים".  צור אלא מחורבנה של  נתמלאה 
שבית המקדש האמיתי יתקיים, צריך להחריב את 

הזיוף.

הדבר השני יובן בהקדמת שאלה: אם דמות דיוקנו 
של שמעון הצדיק סייעה לאלכסנדר במלחמותיו, 
למה היה צריך לכתת רגליו ולבקש מהמלך לבטל 
את החרבת בית המקדש, בשעה שבכוחו להילחם 
באויבים בעצמו?! וגם למה היה צריך ללבוש את 
בגדי הכהונה, כפי שהגמרא שואלת — "היוצא בהן 

)בבגדי הכהונה( למדינה — אסור"?!

התפקיד אינו מלחמות
לנהל  היה  לא  הצדיק  שמעון  של  שעניינו  אלא 
המקדש.  בבית  ככוהן  לשרת  אלא  מלחמות 
בגדי  את  ללבוש  היא  הגדול  הכוהן  של  עבודתו 
הכהונה ולשרת בקודש; כשהוא עושה כן, דיי בכך 
המקדש  את  לבטל  האויבים,  מזימות  את  להפר 
המקדש  בית  של  קיומו  את  ולהבטיח  המזויף 

האמיתי.

התורה.  פנימיות  את  מסמלים  הכהונה  בגדי 
)סנהדרין  הגמרא  כמאמר  'כוהן',  מכונה  הקב"ה 

הכהונה  ובגדי  הוא",  כוהן  "אלוקיכם  לט,א(: 
הוא  שבהם  הקדושים,  'לבושיו'  את  מסמלים 
'מלביש' את עצמו, שזה עניינה של התורה בכלל, 

ופנימיות התורה במיוחד.

גדולה האחריות
 — 'ללבוש את בגדי הכהונה'  העבודה שלנו היא 
בבית  רק  ולא  התורה,  פנימיות  בלימוד  לעסוק 
'החוצה'  איתם  לצאת  אלא  ובירושלים,  המקדש 
זה  על־ידי  דווקא  חוצה".  מעיינותיך  "יפוצו   —

מבטלים את ההסתרים ואת כל ההפרעות.

יצא  איך  השאלה  על  משיבה  שהגמרא  וכשם 
שמעון הצדיק בבגדי הכהונה החוצה, והתשובה 
גם  כך   — תורתך"  הפרו  לה'  לעשות  ש"עת  היא 
בעניין הפצת פנימיות התורה. בדורות שעברו אכן 
זו הייתה נסתרת, אבל בדורות האחרונים  תורה 
היא חיונית להתגברות על החושך הגובר והולך 
טובה'  ה'אבן  את  לקחו  כבר  עכשיו  הגלות.  של 
שב'כתר המלך' וׁשחקו אותה, ומובן כמה גדולה 
אלא  לאיבוד,  ילך  לא  היקר  שהיהלום  האחריות 

יגיע לכל יהודי וייתן לו כוחות וחיּות.

)על־פי תורת מנחם, כרך יח, עמ' 332(

להוציא החוצה את 'בגדי הכהונה'

גואל בשר ודם
)שמות  לוי״  בת  ויקח את  לוי  איש מבית  ״וילך 
כדי  זאת?  לנו  מספרת  התורה  מה  לשם  ב,א(. 
להדגיש שהגואל נולד בדרך הטבע, מאב ומאם, 

בשר ודם, כדרך כל האדם.

)מאוצרנו הישן(

מעל הטבע
בגמרא )סוטה יא( מבואר שיוכבד הייתה אז בת 
מאה ושלושים שנה, והכתוב קורא לה ״בת לוי״, 
הייתה  מדוע  נערות.  סימני  בה  שנולדו  משום 
לידתו של משה צריכה להיות על־טבעית? כי כדי 
ישראל ממצרים, שבה שרר  את  להוציא  שיוכל 
תוקף הטבע, היה עליו להיות מעל חוקי הטבע.
)לקוטי שיחות(

משה בתיבה בשבועות
״ותצפנהו שלושה ירחים... ותשם בסוף על שפת 
היאור״ )שמות ב,ב־ג(. מכאן המנהג לקשט בחג 
השבועות את הבתים במיני ירק הגדלים על שפת 
ולאחר  באדר,  בז׳  נולד  רבנו  משה  שכן  הנהר. 
אותו  שמה  חודשים  שלושה  אותו  שהצפינה 
"בסוף על שפת היאור״ בו׳ בסיוון, חג השבועות.

)רבי מרדכי בנט(

לעזור בלי חישובים
״ותשלח את אמתה״ )שמות ב,ה(. רש"י מפרש: 
״את אמתה — את ידה, שנשתרבבה אמתה אמות 

הרבה״ )רש״י(. והלוא בת פרעה לא ידעה שיארע 
ידה  את  מלכתחילה  הושיטה  ואיך  זה,  נס  לה 
שכאשר  אליו? אלא  להגיע  שאי־אפשר  למקום 
אדם רוצה באמת לעזור לזולת, אל יעמוד מהרהר 
יד.  וחוקר אם כדאי המאמץ ואם הדבר בהישג 

עליו לעשות את שלו — להושיט ידו.

)רבי יצחק מוורקה(

לגדול בחצר המלכות
״ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה״ )שמות ב,י(. 
בבית  משה  שיגדל  הדברים,  את  ה'  סובב  כך 
העליונה  המדריגה  על  נפשו  להיות  המלכות, 
שפלה  נפשו  תהיה  ולא  וההרגל,  הלימוד  בדרך 
ורגילה להיות בבית עבדים. ועוד דבר אחר, כי 
אילו היה גדל בין אחיו והכירוהו מנעוריו, לא היו 

יראים ממנו, והיו מחשיבים אותו כאחד מהם.

)אבן־עזרא(

אין רשות להסתגר
״ויגדל משה ויצא אל אחיו״ )שמות ב,יא(. משה 
גדל בבית המלך, ושם לא היה חסר לו דבר, והיה 
כשגדל  מייד  אך  ובשלווה.  בשקט  לשבת  יכול 
אחיו  אל  יצא  ולפעול,  לעשות  מסוגל  והיה 
נאלץ  ולפיכך  מהם,  לאחד  לעזור  נפשו  וחירף 
לברוח ולגלות למדיין. ללמדך, אין האדם רשאי 
את  ״אני  ולומר  תורה  של  אמות  בד׳  להסתגר 

נפשי הצלתי״.

)הרבי מליובאוויטש(

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

לידת משה  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

סוד הנשמות
רבי שניאור־זלמן מלאדי  אחד מגדולי חסידיו של 
העיר  של  רבה  אפשטיין,  יצחק־אייזיק  רבי  היה 
הומל )גומל, אוקראינה(. הוא היה גאון עצום וטוב־

לב, אבל לא היה יכול לסבול אנשים פשוטים.

פעם אחת שוחח עם מישהו ועגלון ניגש אליו ואמר 
ופלט  עליו  התרעם  יצחק־אייזיק  רבי  משהו.  לו 
נמסרו לרבי שניאור־ זלזול. הדברים  לעברו מילת 

זלמן, והוא קרא לרבי יצחק־אייזיק ואמר לו: "בסוד 
נעלה  הזה  היהודי  גמור.  עם־הארץ  אתה  הנשמות 
המלאכים   — ישראל'  'שמע  אומר  כשהוא  ממך. 
שותקים. צריך ללמוד מגנב — כשהוא רוצה להחביא 

משהו, הוא מחביא אותו בערימת גרוטאות".

רבי יצחק־אייזיק אמר לעת זיקנתו: "בעקבות דברי 
הזולת,  הנטייה לבטל את  מייד  ניטלה ממני  הרבי 

ועל 'עיבוד' העניין יגעתי שישים שנה".

אמרת השבוע מן המעיין

"כל סדר החיים של יהודי תלוי בצורה שהוא 
אומר 'מודה אני' בקומו משנתו. ה'מודה אני' 
מעורר את אור הנשמה, שהאדם ירגיש את 
מה שהנשמה שומעת בגן עדן" )אדמו"ר הזקן(

פתגם חסידי



אמונה 
תמימה

המגיד  הודיע  בלילה",  נלון  "כאן 
ממזריטש לתלמידיו שליווהו במסעו. 
ליד אכסניית דרכים,  הפמליה עצרה 
לשהות  וביקשה  יהודי,  של  בבעלותו 

בה בלילה.

שמיים,  ירא  יהודי  האכסניה,  בעל 
בשמחה  הצדיקים  חבורת  את  קיבל 
לה'  הודה  הוא  גדול.  ובכבוד  רבה 
לארח  בחלקו,  שנפלה  הזכות  על 
עליון  וקדושי  צדיקים  קורתו  בצל 
מגדולי  וכמה  ממזריטש  המגיד  כמו 

תלמידיו.

מיהר האיש וערך לפני אורחיו שולחן 
בעבור  מיטות  והציע  טוב,  כל  עמוס 
שהאורחים  אחרי  החבורה.  בני  כל 
האכסניה  בעל  ניגש  ליבם  את  סעדו 
אל המגיד וביקש רשות לשוחח עימו.

ואמר:  פתח  והאיש  נענה,  המגיד 
"זה זמן רב עז רצוני לבוא אל הרבי 
ולשאול בעצתו. כמעט יצאתי לנסיעה 
למזריטש, והנה הרבי בכבודו ובעצמו 
בא אל ביתי! ובכן, אנא רבי תן לי את 

עצתך הנבונה".

השאלה  פרטי  את  המגיד  כששמע 
הורה באצבעו לעבר אברך מפמלייתו, 
שניאור־זלמן  רבי  תלמידיו,  צעיר 
אליו  גש  "אנא  לאיש:  ואמר  מלאדי, 
ושאל בעצתו". והוסיף המגיד משפט 
ובקרבו  נפלא  חכם  "הוא  מופלא: 
לבן  ויזכה  הרמב"ן,  נשמת  שוכנת 

כמוני, וכדבריו כן תעשה".

כמצוות  ועשה  האכסניה  בעל  הלך 
שניאור־זלמן  רבי  אל  ניגש  הצדיק. 

והחל לספר לו את אשר על ליבו:

זה שנים רבות פרנסתו מצויה ברווח 
רבים  אורחים  הזאת.  מהאכסניה 
אותם  מארח  והוא  אותה,  פוקדים 
ומקבל  וארוחות  מלון  להם  ומספק 
כה  עד  השם,  ברוך  נאה.  תשלום 
סיפקה האכסניה את צורכי משפחתו 
האחרונה  שבעת  אלא  רחבה.  ביד 
הוקפצו העלויות שלה. דמי השכירות 
הועלו בחדות, וגם הוטל מס כבד על 
להתפרנס  ביכולתו  אין  וכבר  רווחיו, 

מהמקום כראוי.

עלה  האיש,  הוסיף  זאת,  בעקבות 
האכסניה  את  לעזוב  רעיון:  בדעתו 
הזאת, שדמי השכירות שלה האמירו, 
השוכנת  אחרת,  לאכסניה  ולעבור 
והעומדת  הנהר,  של  השני  מעברו 
נמוכות  שלה  העלויות  פנויה.  כעת 
גבוה  רווח  שיעור  לו  ויותירו  יותר, 

יותר.

הדברים,  את  שמע  שניאור־זלמן  רבי 
הסכמתו  את  והביע  רגע,  הרהר 

לרעיון המעבר. הוא אף הוסיף ואמר 
לבעל האכסניה שהדבר יהיה לטובה, 
משנה  מקום  "משנה  האמרה  על־פי 

מזל — לטובה ולברכה".

בעל האכסניה שמח למשמע הדברים, 
ורבי שניאור־זלמן פרש לחדרו.

ישב  שניאור־זלמן  רבי  האיר.  הבוקר 

בחדרו והיה עסוק בתורתו ובעבודתו. 
את  לראות  הופתע  מחדרו  כשיצא 
בעל האכסניה עומד בפתח, כממתין. 
שניאור־ רבי  הבחין  סביבו  כשהביט 
זלמן שהאכסניה ריקה לגמרי. אין בה 
והכלים  הרהיטים  וגם  מלבדו,  איש 

שהיו בה אינם.

בתמיהתו  הבחין  האכסניה  בעל 

פירוש  "שמעתי  מעשיו:  את  והסביר 
עצה',  ממנו  'ונהנים  חז"ל  בדברי 
קבלת  אחרי  מייד  כי  היא  שהכוונה 
בלי  אותה,  למלא  יש  מצדיק  עצה 
על  אחד.  רגע  אפילו  להתמהמה 
עצתך  את  כשקיבלתי  מייד  כן 
חפציי  כל  את  לארוז  התחלתי  אמש 
האכסניה  תכולת  כל  את  והעברתי 
השוכנת  השנייה,  לאכסניה  הזאת 

מעבר לנהר".

בעל האכסניה הוסיף ואמר כי המגיד 
את  עברו  כבר  האחרים  ותלמידיו 
רבי  שגם  שם,  ממתינים  והם  הנהר, 

שניאור־זלמן יצטרף אליהם.

יצאו בעל האכסניה ורבי שניאור־זלמן 
לעבור  כדי  לסירה,  ועלו  מהאכסניה 

אל הגדה השנייה של הנהר.

בעודם יושבים בסירה הבזיק פתאום 
נשמע  ואחריו  בשמיים,  מסנוור  ברק 
רעם אדיר. הברק פגע פגיעה ישירה 
לפני  אך  עזבו  שאותה  באכסניה 
כמה דקות. מפגיעת הברק התלקחה 
הבית  את  והעלתה  עזה,  דליקה 
כילתה  בלהבות. בתוך דקות מעטות 
הותירה  ולא  האכסניה  את  השריפה 

ממנה אלא גל מפוחם.

של  קודשו  מרוח  השתוממו  הכול 
רבי שניאור־זלמן, ומאמונת הצדיקים 
שמילא  האכסניה,  בעל  של  הלוהטת 
זה  ובזכות  שקיבל,  העצה  את  מייד 

ניצל רכושו מהשריפה.

זכה  אכסניה,  בעל  יהודי,  אותו 
זקנתו  לעת  מופלגת.  ימים  לאריכות 
הלוא  שניאור־זלמן,  רבי  כי  לו  נודע 
התניא  בעל  הזקן,  אדמו"ר  הוא 
חסידות  ומייסד  ערוך  והשולחן 
ובנו  עולמו,  לבית  הסתלק  חב"ד, 
רבי דובער ממלא את מקומו בעיירה 

ליובאוויטש.

באוזניו עדיין הדהדו דבריו של המגיד 
תלמידו  על  לו  שאמר  ממזריטש 
אדמו"ר הזקן "ויזכה לבן כמוני". הוא 
החליט לצאת לדרך, לראות את פניו 

של בן הרבי.

דובער,  רבי  של  לחדרו  כניסתו  עם 
האיש  נדהם  האמצעי',  'אדמו"ר 
מאוד  דומה  פניו  קלסתר  כי  לראות 
ממזריטש.  המגיד  של  פניו  לתואר 
קרוי  הצעיר  הרבי  כי  ידע  גם  הוא 
התרגשות  המגיד.  של  כשמו  דובער, 
הדמיון  למראה  בו  אחזה  עצומה 
המופלא בין המגיד לבין בן תלמידו, 

עד שצנח ארצה מתעלף.

של  נכדו  סיפר  הזה  הסיפור  את 
לבניו,  צדק',  ה'צמח  הזקן,  אדמו"ר 
אותו  של  מהתנהגותו  שילמדו  כדי 
לעצת  ציות  מהו  פשוט  אכסנאי 

חכמים.

בטבת,  כ"ד  לרגל  עֹז'.  'מגדל  )על־פי 
יום הילולת אדמו"ר הזקן(

מעשה שהיה

חבלי הלידה שלפני הגאולה
מפותל  בנתיב  עוברת  שהיא  או  ומהירה  ישרה  בדרך  תבוא  הגאולה  האם 
וקשה, רווי עליות ומורדות? חז"ל מלמדים אותנו ששתי האפשרויות קיימות, 

ובמידה רבה הדבר תלוי בנו.
ירידה גדולה. דווקא אחרי  גם במצרים עברה הדרך אל הגאולה שלב של 
ובפיו בשורת הגאולה, קרה  שהקב"ה שלח את משה רבנו אל עם ישראל 
ההפך הגמור: פרעה הכביד את עול השעבוד, חדל מלתת תבן לעם והעלה 
ישראל  בני  ששוטרי  עד  חמור,  היה  המשבר  ישראל.  מבני  התביעות  את 
הטיחו במשה את כאבם, ומשה רבנו זעק אל ה': "ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזה, 
המצרים  על  לנחות  החלו  שאחריו  שלב  היה  זה  אך  ְׁשַלְחָּתִני!".  ֶּזה  ָלָּמה 

המכות, שהביאו בסופו של דבר את הגאולה.

כך היא המידה
מקורות חז"ל מלאים תיאורים של מצבים כאלה ערב הגאולה ואף בתחילתה. 
ב'זוהר חדש' )בראשית ו,א( מתואר סדר הגאולה העתידה: "כך היא גאולתן 
של ישראל — בשעה שיאיר להם שמש הגאולה, תבוא להם צרה אחר צרה 

ואפילה אחר אפילה, ובעוד הם שרויים בה — יאיר עליהם אור ה'".
החמה'  'אור  בספר  מובא  קורדבירו(  משה  רבי  )המקובל  הרמ"ק  בשם 
)בפירושו לזוהר דף ז,ב(: "הנה תחילת הגאולה יהיה צרות גדולות לישראל, 
מפני שהוא צירוף בשתי דרכים — הא' לצרף כללות האומה מהרשעים שלא 
יוכלו לסבול... ויהפכו לאויבים למשיח; הב' לצדיקים הנשארים, כדי שיזכו 
כניסת  וזהו פתח  ייסורים,  והם  ויתכפר עוונם על־ידי סבל הצרות,  לגאולה 

הגאולה".
סמוך  יום  שבכל  המידה,  היא  "כך  אומר:  שמות(  פרשת  )בסוף  יקר  הכלי 
לעלות  סמוך  החורף,  בימות  וכן  ביותר...  מחשיך  החושך  השחר,  לעלות 
השמש, הקור הולך וגובר ולבסוף הוא מנוצח מן השמש... כמו־כן, מה שֵהרע 
פרעה לישראל עכשיו יותר ממה שעשה לשעבר, זה מופת חותך שקרב קיצו 

וזמן הגאולה קרוב".
כשם שבכללות התקופות מקדימה את הגאולה תקופת 'עקבתא דמשיחא', 
גם  כך  שעברו,  בדורות  כמותה  הייתה  שלא  וקשה  ירודה  תקופה  שהיא 
התהליכים המביאים את הגאולה עצמה מורכבים מאירועים קשים ומכאיבים 
שמתרחשים דווקא כאשר מתקרבים לזריחת אור הגאולה ממש. זה החושך 

הגובר קודם בוא האור.

אפשר לקצר את הדרך
לפני  אחרון  זיכוך  מטרות:  כמה  יש  בספרים,  כמבואר  האלה,  לירידות 
הגאולה; הסרת גורמים שליליים שעלולים לפגום בשלמות הגאולה; יצירת 
חלל וציפייה לקראת אור הגאולה, שיכינו את הקרקע לקראתה; כמו־כן יש 

בכך מעין ניסיון ומבחן לאמונתו של כל יהודי בגאולה הקרובה לבוא.
כשיודעים כל זאת מגיעים להכרה, שחלילה לנו מליפול ברוחנו או לפקפק 
באמונת הגאולה. להפך, דווקא לנוכח הירידה הגדולה, הבלתי־מובנת כלל 
באורח  היא  גם  שתבוא  הגאולה  על  באמונה  להתחזק  אנו  צריכים  וכלל, 
מפתיע ובלתי־מובן — כפי שאמרו חז"ל שהיא תבוא 'בהיסח הדעת'. כאשר 
מגיעים לשפל המדריגה דווקא, או־אז מבינים שמכאן אפשר רק לעלות, ולא 

סתם עלייה — אלא עד לפסגה העליונה ביותר.
עם זה, כאמור בתחילת הדברים, יהודי צריך לדעת שאין אלה דברים סגורים 
וחתומים מראש, אלא הרבה תלוי במעשינו ובפעולותינו. תוספת של מצוות 
את  ויביא  הסבל  את  שיקצר  לקב"ה  תפילה  של  ותוספת  טובים  ומעשים 
משיח צדקנו — בהחלט יכולות ליצור 'קפיצת הדרך' ולחסוך מאיתנו הרבה 

סבל ותלאות.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

מתריע  בבוקר  שמונה  השעה  לפני  קצת 
מסרון  על  אלפים  של  הסלולרי  המכשיר 
סיכום  גלילי:  מדורי  חדשה  "הודעה  שהתקבל: 
מנוקדים.  בחרוזים  סיכום  זה  היומי".  התניא 
ִאי־ ַהֵּיֶצר:  ְּבִנְצחֹון  ַמָּמׁש,  "ְוָכָכה  דוגמה:  הנה 
ֶאְפָׁשר ְּבַעְצלּות ְלַנְּצחֹו / ֶאָּלא ַרק ִאם ִיְהֶיה ָזִריז 
ּוְכֵבדּות  ַעְצלּות  ִּכי   / ִיְצּרֹו.  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ַהָאָדם 
ּוְזִריזּות   / ַהֵּלב  ּוִמִטְמטּום  ֵמַעְצבּות  ִנְמָׁשכֹות   —
ְּדָאָגה  ִמֹּכל  ְוָטֳהָרתֹו  ַהֵּלב  ּוְפִתיַחת  ְמָחה  ִמּׂשִ  —
ְוֶעֶצב. / ָהֶעֶצב ְוַהְּדָאגֹות, ִאם ָּכְך, הֹוְפִכים אֹוָתנּו 
ַמְמִריָצה  ְמָחה  ַהּׂשִ ְּבעֹוד   / ְוַחָּלִׁשים,  ְלִאִּטִּיים 
ַנְצִליַח  ְוִאם   / ְלַרֲעָנִנים.  אֹוָתנּו  ְוהֹוֶפֶכת  אֹוָתנּו 
ְוִנְדנּוד ְּדָאָגה, / נּוַכל  ְלַטֵהר ֶאת ַהֵּלב ִמֹּכל ֶעֶצב 

ְלַנֵּצַח ַּבַּמֲאָבק — ְּכֶנֶגד ֲעַצת ַהֵּיֶצר ָהַרע".

מסע  שעבר  הכובש  רמת  קיבוץ  יליד  הוא 
נדודים ארוך, גשמי ורוחני, דרך שווייץ, קריית 
בכיר  מהנדס  משמש  וכיום  ושדרות,  שמואל 

בחברת 'אמדוקס'.

מחזה מרתק בישיבה
בעת  הכובש.  רמת  בקיבוץ  גדל   )46( דורי 
שומרי  חיילים  עם  התחבר  הים  בחיל  שירותו 
לי  גרם  עימם  היום־יומי  "החיכוך  מצוות. 
"עד  מספר.  הוא  אחר",  באור  עליהם  להסתכל 
היה  דתיים  על  לי  שהיה  היחיד  המידע  אז 
מהתקשורת". ההתעניינות הביאה אותו לביקור 
בישיבה ברכסים. "לא יכולתי להסיר את מבטי 

מתלמידי הישיבה", הוא נזכר. 

ב'אמדוקס',  לעבודה  התקבל  השירות  אחרי 
התחתן ונשלח לשווייץ, במסגרת העבודה. הוא 
ישראלים  של  מקומית  קהילה  עם  נמנו  ואשתו 
למסורת:  מחוברים  להיות  צורך  שהרגישו 
"התחלתי ללכת לשיעור שבועי בגמרא. זה היה 

מאתגר אבל מהנה. מעולם לא למדתי גמרא".

ההחלטה לחבוש כיפה
צעד  עוד  לעשות  החליט  ארצה  שובם  עם 
כיפה  וחבשתי  אומץ  "אזרתי  משמעותי: 
חב"ד  של  לחנות  נכנסתי  אחד  יום  בקביעות. 
החסיד  שאלות.  לי  היו  קדושה.  לתשמישי 
תניא.  לשיעור  לבוא  לי  הציע  אותי  שקיבל 

פתאום נפתח לי מעיין ענק שלא הכרתי".

לשדרות  מגוריה  את  העתיקה  גלילי  משפחת 
ורווה נחת מילדיה. אחד מהם, תלמיד בישיבת 
במעמד  הש"ס  את  האחרונה  בעת  סיים  חב"ד, 
חגיגי. "בשדרות המשכתי לבוא לשיעורי התניא, 
משה־זאב  הרב  בעיר,  השליח  מוסר  שאותם 

פיזם", הוא אומר.

שינוי בקיבוצים
לסכם  התחיל  הנלמד  את  לזכור  רצון  מתוך 
ביקשו  "חברים  בחרוזים.  השיעור,  את  לעצמו 

התחיל  העניין  וכך  הסיכום,  את  להם  שאשלח 
הזה  הסיכום  את  מקבלים  כיום  להתגלגל. 
בסיכום  לצפות  אחד  כל  יוכל  בקרוב  אלפים. 
שבניתי"  מיוחד  באתר  תאריכים,  לפי  מסודר, 

)לקבלת הסיכום היומי: טל' 0547474436(.

בי"ט בכסלו האחרון תשפ"א חנך שיעור בתניא 
בקיבוצים  גם  בשדרות.  'אמדוקס'  במשרדי 
של  החדש  "הדור  גדול.  שינוי  מזהה  הוא 
הוא  ליהדות",  מתנגד  אינו  כבר  הקיבוצניקים 
אומר בטון נלהב, "יש התקרבות גדולה. מנייני 
תפילה נעשים יותר ויותר שגרתיים בקיבוצים".

איש ההייטק שחורז תניא

התניא היומי המחורז כמפעל חיים. גלילי

קריאת שם לילד
האם  לבת,  או  לבן  שם  בקריאת  שאלה: 
מצד  לבקשה  להיענות  חייבים  ההורים 

הוריהם לתת שם מסוים?
נולד  "כאשר  נאמר:  האריז"ל  בכתבי  תשובה: 
האדם וקוראים לו אביו ואימו שם... הקב"ה משים 
אל  המוכרח  ההוא  השם  את[  ההורה,  ]של  בפיו 
שלא  חב"ד  אדמו"רי  נהגו  לכן  ההיא".  הנשמה 
לאחר  אפילו  כלל,  )בדרך  זו  בשאלה  להתערב 
ההורים  על  שם(.  על  שימליצו  ההורים  בקשת 
להסכים ביניהם על השם, ואם יש ביניהם חילוקי 

דעות — יפעלו על־פי הוראת רב הקהילה.
הורים  כיבוד  מצוות  אין  הזקן  אדמו"ר  לדעת 
בעניין  האם  או  האב  של  ציווי  לקיים  מחייבת 
אי־אפשר  לכן  עצמם.  ולאם  לאב  נחוץ  שאינו 
בנדון,  לבקשתם  להיענות  הילד  הורי  את  לחייב 

אבל אם נענו — קיימו בזה כיבוד הורים.

כשקוראים שם אחרי אדם, וכל שכן אחרי צדיק, יש 
להשתדל לתת את שמו המלא )אין הכרח לקרוא לו 
תמיד בשם המלא או שיחתום כך תמיד. השימוש 
בשם המלא נוגע לעלייה לתורה, לברכה ולתפילה 
עליו, וכן לכתיבת שטרות(. עם זה, כשאי־אפשר 
לקרוא בשם המלא )כגון בקהילות הנוהגות שלא 
ואם לאבא או לסבא  לקרוא על שם אדם בחייו, 
קוראים 'יוסף' לא נהוג לתת לבן את השם 'יוסף 
יצחק'(, אפשר לקרוא בחלק מהשם. כמו־כן אפשר 
לתת שם המצרף כמה שמות, על שם כמה אנשים. 

זאת אף שבעניינים מסוימים זה כבר שם אחר.
שיצרפו  כלל,  בדרך  רצו,  לא  חב"ד  אדמו"רי 
בשם  שיכוונו  )או  נוסף  שם  האדמו"רים  לשמות 

מסוים לאדמו"ר וגם לאדם אחר(.
מקורות: ספר הגלגולים, הקדמה כג. אגרות קדש אדה"ז 
)ברוקלין תשע"ב( סי' מו. שו"ת צמח צדק אהע"ז סוף 
קיח,  סי'  ח"ה  מנחם  שלחן  ריג.  דף  דינים  ופסקי  ח"א, 

ובהערות. 

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

077-444-7777
i n f o @ b a s a d . c o . i l

חבל על כל יום שעובר!
הצטרפו עכשיו:

נתונים דרמטיים 
בחשבון פשוט:

%

מהפכת דמי ניהול  בפנסיה

1.3% במקום 6%
בשוטף

0.13% במקום 0.50%
בצבירה

הידעת? יתכן וכחצי ממשכורת 
חודשית שלך מתבזבזת
על דמי ניהול הפנסיה

הנחה 
בדמי 
ניהול

חיסכון של אלפים 
בכל שנה!!!

"
הרמת יד

אחד הדברים החמורים ביהדות הוא 
שהיא  ברור  בפועל  הכאה  יד'.  'הרמת 
יד  הרמת  גם  אבל  לחלוטין,  פסולה 
"אפילו  כותב:  וכפי שהרמב"ם  אסורה. 

להגביה ידו על חברו אסור".

בתורה מסופר על תגובת משה רבנו, 
חברו:  את  מכה  עברי  איש  כשראה 
מתוך  ֵרֶעָך".  ַתֶּכה  ָלָּמה  ָלָרָׁשע  "ַוֹּיאֶמר 
שלא נאמר "למה היכית" )בלשון עבר( 
אמרו חז"ל: "המגביה ידו על חברו, אף־

אף  רשע".  נקרא  היכהו,  שלא  על־פי 
נפסק להלכה שאדם כזה פסול לעדות.

לפי כמה דעות דיי באיום הכאה כדי 
להעמיד אדם במצב זה, ויש המחילים 

זאת אפילו על 'רמיזה להכות'.

מושג ברגע

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


