
 
יום השנה לרבנית

יחול  בשבט,  כ"ב  רביעי,  ביום  הבא,  בשבוע 
הרבנית  להסתלקות  השלושים  השנה  יום 
הרבי  של  רעייתו  שניאורסון,  חיה־מושקא 
העולם  ברחבי  חב"ד  נשי  מליובאוויטש. 
אירועים  הזה  ליום  בסמיכות  מקיימות 
את  נס  על  מעלות  ובהם  לנשים,  מיוחדים 
דמותה של הרבנית, אצילות נפשה, צניעותה 

ומעשי החסד המיוחדים שלה.

כינוס השלוחות העולמי
בניו־יורק ייפתח בשבוע הבא הכינוס העולמי 
נשות השלוחים מכל קצווי   — של השלוחות 
לכינוס  יבואו  שלוחות  מאלפיים  יותר  תבל. 
וידונו בו בבעיות המיוחדות שעמן מתמודדת 
במקומות  הילדים  מחינוך   — חב"ד  שליחת 
נשים  בקרב  ציבורית  פעילות  ועד  נידחים 
ובנות. ביום ראשון בערב יהיה ערב ההצדעה 
המסורתי, המתקיים במלון הילטון בניו־יורק, 
מחודשים  בכוחות  השליחות  ייצאו  וממנו 

להמשך שליחותן.

כינוס נשים בירושלים
ביום ראשון, י"ט בשבט, יהיה בבנייני האומה 
כ"ב  לרגל  ארצי  שנתי  כינוס  בירושלים 
בשבט. אורח הכבוד בכינוס יהיה הרב שבתי 
סלבטיצקי, שליח הרבי באנטוורפן שבבלגיה. 
ועיריית  חיה'  'אור  בידי  מאורגן  הכינוס 

ירושלים. להרשמה: טל' 9068058־054.

יש חדש המניע מאחורי קמפיין המסתננים
מי שאינו תמים כל־כך מבין יפה שאין כאן לא סערה ולא 

ספונטניות, אלא קמפיין מתוזמן, שמאחוריו כסף גדול

התקשומ מדיווחי  לב  בתום  שניזון  ־י 
רושם  מקבל  האחרונים  בימים  רת 
לנוכח הכוונה  שהציבור בארץ סוער 
בדרך  לארץ  להעביר את המסתננים, שחדרו 
ישראל  אזרחי  אחרת.  למדינה  בלתי־חוקית, 
אינם מצליחים לישון בלילה, עד שהם קמים 

באורח ספונטני ומארגנים הפגנות ועצומות.

שאין  יפה  מבין  כל־כך  תמים  שאינו  מי  אבל 
קמפיין  אלא  ספונטניות,  ולא  סערה  לא  כאן 
מתוזמן, שמאחוריו כסף גדול. מובילי הקמפיין 
חדשה.  עצומה  יום־יומיים  כל  לארגן  דואגים 
עצומה  ליזום  המבריק  הרעיון  את  שהגו  הם 
סירובם  על  שמצהירים  אל־על,  טייסי  של 

עובדתית  בעיה  רק  )יש  המסתננים  את  להטיס 
קטנה: אל־על לא נתבקשה כלל להטיס אותם...(.

כל זה אינו בגדר השערה. כל מי שמצוי בתחום 
ההודעות  מתקבלות  ממי  יודע  התקשורת 
והמחאות. מנכ"ל הקרן  לעיתונות על ההפגנות 
כספים  שיזרים  הודיע  אף  בארה"ב  החדשה 
מכנה  שהוא  ְלמה  שיפעל  ארגון  לכל  נדיבים 
גדולים  שחלקים  היא  הבעיה  הגירוש'.  'בלימת 
ונמנעים  לקמפיין  מתמסרים  מהתקשורת 
מלחשוף שזו בעצם סערה בכוס מים, המנּווטת 

על־ידי קומץ יחצנים וארגונים אינטרסנטיים.

לרוקן את הנשמה
השכם  הטוענים  גורמים  האבסורד:  את  ראו 
כדי  ושומרון  מיהודה  לסגת  חייבים  כי  והערב 
עושים  המדינה,  של  היהודי  לעתידה  לדאוג 
הארץ  להצפת  ופועלים  הגמור,  ההפך  את  כאן 
יאפשרו  רק  )ואם  לא־יהודים  אלפי  בעשרות 
להם — במאות אלפים ובמיליונים(. מי שרוממות 
מהגרי  לימין  מתייצבים  בגרונם,  החוק  שלטון 
עבודה בלתי־חוקיים, נגד חוקי המדינה, ואף נגד 

החלטת בג"ץ.

ואוסף השקרים, כאילו מדובר ב'פליטים' וכאילו 
הרחקתם מהארץ תגזור דין מוות עליהם, בשעה 
שמדובר במהגרי עבודה, שפשוט חיפשו מקום 
תנאי  את  ולשפר  יותר  להרוויח  אפשר  שבו 
בעולם  והשימוש  לשואה,  וההשוואה  חייהם. 
דימויים מרצח ששת המיליונים — כאילו פתאום 

אין בעיה של זילות השואה.

אותם? האם  מניע  ואתה שואל את עצמך: מה 
שבה  בארה"ב,  כאלה  ועצומות  הפגנות  יש 
משטרת ההגירה פועלת במרץ להוצאת מהגרים 
בלתי־חוקיים? האם יש מדינה מתקדמת כלשהי 
אליה,  להיכנס  דיכפין  לכל  שמאפשרת  בעולם 

בלי אשרה?

מרכזי  מניע  כאן  יש  ועצובה:  פשוטה  התשובה 
הישראלית  החברה  את  לרוקן  שאיפה   — אחד 
לעוד  אותה  ולהפוך  היהודית  מנשמתה 
ומשמעות.  זהות  נטולת  מערבית,  דמוקרטיה 
תמנון  זרועות  השולחת  מכוונת,  יד  כאן  יש 
לצה"ל,  החינוך,  למערכת   — בחיינו  תחום  לכל 
לתקשורת, למערכת המשפט — כדי לקעקע את 

הזהות היהודית שלנו.

לעמוד על נפשנו
מהן  רבות  ממון,  עתירות  קרנות  אותן  מול 
החש  היהודי,  הציבור  ניצב  זרים,  ממקורות 
מוחו  את  לשטוף  מנסים  כי  הבריאים  בחושיו 
ולנתק אותו משורשיו. הציבור הזה רוצה להיות 
לילדיו  להעניק  יהודית,  במדינה  לחיות  יהודי, 

חינוך יהודי, ולא להתבייש בערכים יהודיים.

הציבור הזה צריך לעמוד על נפשו מול המתקפה 
בהדיפת  דיי  לא  עליו.  המונחתת  הרב־זרועית 
את  יותר  לחזק  צריך  אלא  הזרות,  ההשפעות 
ישראל  לתורת  היהודיים,  לשורשים  הזיקה 
ולערכיה. להתחבר יותר למסורת היהודית, לבית 
הכנסת, לשיעורי תורה, לספרי יהדות ולתרבות 

יהודית. והיהדות תנצח, אין ספק.
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אם  בשאלה  דנה  )ס,א(  גיטין  במסכת  הגמרא 
התורה נכתבה בשלמותה או בשלבים. לפי דעה 
כותבה,  היה  למשה  פרשה  "כשנאמרה  אחת: 
הפרשיות,  כל  כשנגמרו  שנה,  ארבעים  ולבסוף 
"תורה  שנייה:  דעה  לפי  ותפרן".  בגידין  חיברן 
ו"לא נכתבה עד סוף ארבעים,  ניתנה",  חתומה 
לאחר שנאמרו כל הפרשיות כולן. והנאמרות לו 
שנה ראשונה ושנייה, היו סדורות לו על פה עד 

שכתבן".

הר  במעמד  שנאמרו  הדיברות,  לעשרת  באשר 
סיני, הרי שהלוחות שעליהם נכתבו ניתנו למשה 
רק בסוף ארבעים ימי שהייתו בהר, ועל כן דינם, 

כשנאמרו, הוא של תורה שבעל־פה.

טעמים או מסקנה
לימוד  מצוות  אם  בשאלה  דנו  הפוסקים  גדולי 
לדעת  שצריך  משמעותה  שבעל־פה  התורה 
את פסקי ההלכה, או שיש חובה גם לדעת את 
מצדד  הרא"ש  בהם.  ולפלפל  ההלכה  טעמי 
ההלכה,  טעמי  את  גם  מקיפה  שהחובה  בדעה 
לפסוק  רשאי  אינו   — אותם  יודע  שאינו  ומי 
ה"מורין  על  כב,א(  )סוטה  חז"ל  הלכה, כמאמר 

הלכה מתוך משנתן" )משנה בלבד, בלי הגמרא( 
שנקראים "ְמַבלי עולם".

המסקנה  בידיעת  מסתפק  הרמב"ם  לעומתו, 
ההלכתית, גם בלא טעמיה. ההוכחה לכך, אומר 
היא  ב(,  פרק  אחרון  )קונטרס  הזקן  אדמו"ר 
בחיבורו של הרמב"ם — ספר משנה תורה, שאינו 
מביא מקורות לפסיקותיו. הרמב"ם אף מצהיר: 
"לא יצטרך אדם לחיבור אחר בעולם". הסתייגות 
חז"ל מ"מורין הלכה מתוך משנתן" מכּוונת אפוא 

לפוסקי ההלכה שאינם בקיאים דיים במשנה.

תכלית הלימוד
לתלמוד  דומה  הרמב"ם  שיטת  למעשה, 
והמתמקד  פלפולים  בו  שאין  הירושלמי, 
הבבלי  כתלמוד  שלא  ההלכתיות,  במסקנות 
תורת  לפי  ההכרעה.  עד  הדיון  כל  את  שמציג 
שני  יש  ההלכות  טעמי  בלימוד  גם  החסידות 

אופנים:

את  להבין  בשאיפה  רבה,  ביגיעה  עיון  האחד, 
לשם  רק  לא  יגיעה  השני,  והנימוקים.  הסברות 
המתאים  ההלכה  לפסק  לכוון  כדי  אלא  הבנה, 
גישה  מתוך  נעשה  זה  לימוד  העליון'.  ל'רצון 

של יראה וקבלת עול, ורק על־ידו אפשר לכוון 
מתאים  השני  האופן  תורה'.  של  ל'אמיתתה 
יותר לשיטת הרמב"ם, שכן הוא שם דגש מרכזי 
עול,  קבלת  מתוך  לימוד  וזה  ההלכה,  פסק  על 
של  רצונו  את  התורה  בהלכות  להבין  ששואף 

הקב"ה.

ציווי מהקב"ה
לפי זה תובן אמרתו של רב יוסף בחג השבועות: 
בשוק!".  יש  יוסף  כמה  שגרם,  זה  יום  "אילולא 
המיוחדת  מעלתו  את  מדגיש  יוסף  רב  מדוע 
של "יום זה" דווקא — מתן תורה? על רב יוסף 
נאמר בגמרא )שם( "רב יוסף — ִסיַני": "משניות 
וברייתות סדורות לו כנתינתן מהר סיני", ואילו 

רבה היה "עוקר הרים".

כלומר, מעלתו של רבה היא בחריפות ובפלפול, 
ושל רב יוסף בידיעת ההלכות. מכיוון שכך, רב 
תורה,  מתן  יום  של  ייחודיותו  את  מדגיש  יוסף 
ציוויים  שהם  הדיברות,  עשרת  נאמרו  שבו 
הציוויים  דווקא  אך  טעמיהם;  ובלי  פשוטים, 

הפשוטים באים מהקב"ה עצמו.

 )תורת מנחם, כרך ג, עמ' 125(

סוד הדברים הפשוטים

שמע וקלט
יתרו  ששמע  מה  יח,א(.  )שמות  יתרו"  "וישמע 
שמעו גם רבים אחרים, אבל יש השומעים ואין 
לתוך  נכנסים  הדברים  שאין  שמיעה;  שמיעתם 
יתרו הייתה ששמע  ונשמתם. מעלתו של  ליבם 

וידע מה שמע.

)רבי מנחם־מענדל מקוצק(

הראשון שאמר
הוא  גנאי  יח,י(.  )שמות  ה'"  ברוך  יתרו  “ויאמר 
עד  "ברוך"  אמרו  שלא  ריבוא,  ושישים  למשה 

שבא יתרו ואמר "ברוך ה'".

)סנהדרין צד(

חסד שנעשה לאחרים
זו  אך  הים,  על  שירה  אמרו  ישראל  בני  אמנם 
עצמם,  להם  שנעשו  הטובות  על  הודיה  הייתה 
ואילו יתרו אמר דברי שבח על הטובות והחסדים 

שנעשו לאחרים, ובכך היה ראשון.

)תפארת שלמה(

איש — זה משה
מי  יודע  איני  יח,ז(.  )שמות  לו"  וִישק  “וישתחו 
השתחווה למי. כשהוא אומר "איש לרעהו", מי 

הקרוי איש? זה משה, שנאמר: "והאיש משה".

)רש”י(

העניו משתחווה תחילה
אין הכוונה שכל "איש" הוא משה, שהרי גם יתרו 
לשבת  משה  "ויואל  שנאמר:  כמו  "איש",  נקרא 
את האיש" )שמות ב,כא(. אלא הראיה היא ממה 
מכל  מאוד  עניו  משה  "והאיש  במשה  שנאמר 
יב,ג(,  )במדבר  האדמה"  פני  על  אשר  האדם 
ובהיותו עניו ודאי שלא המתין שיתרו ישתחווה 

לפניו, אלא הוא השתחווה תחילה.

)חתם סופר(

כשהחושך עצמו מאיר
החושך"  מן  האור  "כיתרון  שם  על  הוא  "יתרו" 
היא  הפסוק  של  הפנימית  הכוונה  ב(.  )קוהלת 
בזה  עצמו;  החושך  מן  הבא  באור  יתרון  שיש 
אצל  גם  אירע  כך  לאור.  נהפך  עצמו  שהחושך 
יתרו — בתחילה היה כומר לעבודה זרה, שהיה 
שרוי בחושך, ואחר־כך התגייר ועמד בקרן אורה.

)רבי לוי־יצחק שניאורסון(

לכו חזו
"ואתה תחזה" )שמות יח,כא(. דברי יתרו "ואתה 
ה'"  מפעלות  חזו  "לכו  לנאמר  רומזים  תחזה" 
שבעה  היו  ישראל  דייני  שהרי  מו(,  )תהילים 
ריבוא ושמונת־אלפים ושש־מאות )סנהדרין יח(, 
וזהו “חזו", ראשי תיבות: ז' ריבוא, ח' אלפים, ו' 

מאות.

)תורת לוי יצחק(

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

יתרו | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

מי מקדים שלום
פעם אחת שמע רבי מאיר מפרמישלן כי רבי שלמה 
קלוגר, 'המגיד מברוד', עובר במסעו בקרבת מקום, 
ויצא לפגוש אותו על אם הדרך. טרם בואו שלח 
את הגבאי שלו לשאול את רבי שלמה: "דרך־ארץ 
מאחר  אבל  האורח,  בשלום  מקדים  המקום  שבן 
ששנינו אורחים, מי מאיתנו צריך להקדים שלום?".

רבי  הוא,  צריך  התורה  "על־פי  רבי שלמה:  השיב 
מאיר, להקדים". כשנפגשו, עשה רבי מאיר כדבריו, 

ולאחר מכן שאלו למקור הפסק שלו.

השיב רבי שלמה: "בפרשת יתרו נאמר 'ויצא משה 
לשלום',  לרעהו  איש  וישאלו  חותנו...  לקראת 
ופירש רש"י, ש'איש' זה משה. כי משה רבנו חשב, 
ממרחקים,  בא  יתרו  אבל  אורחים,  שנינו  אמנם 
עליי  מוטל  ולכן  מקום,  מקרבת  ואני  ממדיין, 
כבודו  גם  אמנם  בענייננו:  וכך  שלום.  להקדים 
אורח, אבל אני באתי ממרחק רב יותר, ולכן בדין 

להקדים לי ברכת שלום".

אמרת השבוע מן המעיין

'ואתה תחזה מכל העם' — כוחו של  "כתוב 
הרבי 'לחזות' ברוח הקודש הוא 'מכל העם', 
על־ידי החסידים שמתקבצים אצלו ועובדים 
את ה' על־פי הדרכתו"       )רבי יצחק מוורקה(

פתגם חסידי



הטמין 
ומצא

הנוסע הביט שוב ושוב בדאגה לעבר 
נגיע  "מתי  מערבה.  הנוטה  השמש 
סוף־סוף לדברצן?", שאל את העגלון. 

יודע  אינני  אבל  שבת,  לפני  "נגיע 
העגלון,  השיב  שעה",  באיזו  בדיוק 
האוחזות  זרועותיו  את  ופרש 

במושכות כאינו יודע. 

זה היה בימי צעירותו של רבי שמואל 
פרנקל, תלמידו של רבי חיים מצאנז, 
ולימים מייסד חסידות ַדַרג. לפרנסתו 
צמר  קונה  היה  הוא  במסחר.  עסק 
לחנויות  אותו  ומוכר  בסיטונות 
וליחידים. את נסיעותיו הארוכות נהג 
ה'.  ולעבודת  התורה  ללימוד  לנצל 
בביקוריו בעיירות השמיע דברי חיזוק 

והתעוררות באוזני היהודים שפגש.

דברצן  לעיר  הזאת,  שהנסיעה  אלא 
שבהונגריה, החלה להשתבש. תקלות 
להתארך.  לנסיעה  גרמו  צפויות  לא 
אם בתחילה סבר רבי שמואל שיגיע 
ויוכל  בבוקר  שישי  ביום  ליעדו 
להתכונן כיאות לכבוד שבת המלכה, 
יגיע  שלא  ברור  היה  כבר  עתה  הרי 

לעיר קודם חצות היום.

את  החריד  שבת  מחילול  החשש 
עשרת־ טמונים  היו  בכיסו  מנוחתו. 
אלפים זהובים — סכום גדול במושגי 

אותם ימים.

כשנקפו  בליבו  חשב  אעשה?",  "מה 
יגיעו  כי  העגלון  הבטחת  השעות. 
לא  השבת  כניסת  קודם  ליעדם 
תמיד  הקפיד  הוא  אותו.  הרגיעה 
ולא  יום,  מבעוד  לשבת  מוכן  להיות 

ברגע האחרון.

ביקש  לעיר  העגלה  נכנסה  כאשר 
מהעגלון לעצור. "אני יורד כאן", אמר 
לו, בעודו משלם לו את שכרו. "אנא 
לאכסניה,  וסחורתי  חפציי  את  הבא 

ואני אבוא ברגל".

בכיסו  השאיר  אחד  מוקצה  דבר  רק 
זמן  זה  עמלו  פרי  הגדוש,  הארנק   —
את  במהירות  סקר  שמואל  רבי  רב. 
הסביבה. שיח שגדל בצד הדרך נראה 
חפר  הוא  ראוי.  מסתור  מקום  לו 
בה  והטמין  השיח  תחת  קטנה  גומה 
חשב,  שיהיה",  מה  "יהיה  כספו.  את 
הון  מכל  חשובה  השבת  "קדושת 
שבעולם", ומיהר לרוץ אל תוך העיר, 

לקבל את פני שבת המלכה.

הוא לא שם לב לעיניים שעקבו אחר 
חנות  בעל  יהודי,  היה  זה  מעשיו. 
הארנק.  הטמנת  את  שראה  סמוכה, 
האיש לא התברך ביראת שמים יתרה, 
וחמדת הממון התעוררה בליבו. הוא 
של  המתרחקת  שדמותו  עד  המתין 

ומיד  באופק,  נעלמה  שמואל  רבי 
פנה לעבר השיח, חפר תחתיו במרץ 

והוציא את ארנק הכסף ממחבואו.

מתוך  שמואל  רבי  על  עברה  השבת 
היתרה  הנשמה  רוחנית.  התעלות 
והוא  עוצמתה,  במלוא  בו  האירה 

את  העולם,  הבלי  את  לחלוטין  שכח 
המסחר, את היריד ואת הכסף שטמן 
על אם הדרך. הוא התענג על תפילות 
השבת  סעודות  את  סעד  השבת, 

בנחת, והרגיש מעין עולם הבא.

ביום ראשון שב אל המקום, ולדאבונו 

סבר  תחילה  לכספו.  זכר  שאין  גילה 
בכמה  לחפור  וניסה  בזיהוי,  שטעה 
מאמציו  כל  אולם   — מקומות  וכמה 
אמר  אין",  אין,  אם  "נו,  לשווא.  היו 
התכוון  וכבר  בהשלמה,  שמואל  רבי 

לעזוב את המקום חסר כול.

החנות  בעל  בו  צפה  ששוב  אלא 
שמואל,  רבי  אל  ניגש  האיש  השכן. 
לפשר  תהה  מעושה  ובהתעניינות 
שמואל  רבי  התחמק  תחילה  מעשיו. 
מלשתף את האיש באובדן הכסף, אך 

הלה לחץ עליו, עד שנעתר לו.

"האם השתבשה עליך דעתך?", החל 
על  העלית  "כיצד  בו.  לגעור  האיש 
כל־ גדול  כסף  סכום  להפקיר  דעתך 
ימים  ביריד  שהתרוצצת  אחרי  כך, 
סוחרים  עם  התמקחת  ושבועות, 
נתת  ולא  מאומה  טעמת  לא  וכמעט 
הצלחת  שבסוף  עד  לעיניך,  שינה 
נאה,  במחיר  הסחורה  את  למכור 
הכסף  כל  את  שמת  מה?  ובסוף 
נתקלתי  לא  מעולם  הצבי!  קרן  על 
כל־ ואווילי  אחריות  חסר  במעשה 
שמואל  ברבי  להצליף  הוסיף  כך!", 
ולקנטר אותו, בעודו מעמיד פנים של 

הבעת דאגה לאבידתו הקשה.

רבי שמואל  החל  דבריו  את  כשסיים 
גודל  את  במתינות  לו  להסביר 
קדושת השבת. "שווה בנפשך", ביקש 
להמחיש לו, "שאתה רואה לנגד עיניך 
פעור  שלרגליך  או  גדולה,  מדורה 
אל  תתקרב  האם  ומסוכן.  עמוק  בור 
הלהבות או אל פי הבור, או תתרחק 

מהם ותשמור על מרחק בטוח?

רבי  הוסיף  ברורה",  "התשובה 
חיים  החפץ  בר־דעת  "כל  שמואל. 
נושא את רגליו הרחק ממקום הסכנה. 
על־אחת־ גשמית,  בסכנה  כך  ואם 
חילול  בסכנת  כשמדובר  כמה־וכמה 
שבת המלכה, שעליה נאמר 'מחלליה 
מות יומת'. ודאי שעלינו להימנע מכל 
ולהיכנס  קדושתה  את  לחלל  חשש 
וכי אכניס את עצמי  לאזור המסוכן! 

לסכנה כזאת?!".

באוזני  לתאר  הוסיף  שמואל  רבי 
את  השבת,  יוקר  את  שיחו  איש 
מעלותיה ואת החשיבות הגדולה של 
שמירתה. דבריו הנלהבים, שיצאו מן 
הלב, חלחלו אט־אט גם אל ליבו של 
הגנב. ארשת פניו החצופה התחלפה 
פרץ  פתאום  וחרטה.  צער  בהבעת 
חטאו.  על  להתוודות  וביקש  בבכי, 
הגנוב,  הכסף  את  להביא  מיהר  הוא 

ובבושת פנים השיבו לידי בעליו.

בהשבת  הסתכם  לא  השינוי  ואולם 
של  הנרגשים  דבריו  בלבד.  הגניבה 
של  נפשו  אל  חלחלו  שמואל  רבי 
האיש וחוללו בו שינוי גדול. הוא נטש 
בתורה  דבק  הריקני,  חייו  אורח  את 

ובמצוות ושב בתשובה שלמה.

)על־פי 'אמרי שפר'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

איך יוצאים מהגלות
הכלי לקבלת התורה היה האחדות. בתורה מסופר )שמות יט,א־ב(: "בחודש 
השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני... ויחן 

שם ישראל נגד ההר". מפרש רש"י: "כאיש אחד בלב אחד".
את  קיבלו  האחדות  שבזכות  במפורש  נאמר  ט,ט(  )ויקרא  רבה  במדרש 
נוסעים   — 'ויחנו'  'ויסעו'  כתוב  המסעות  שבכל  השלום,  "גדול  התורה: 
במחלוקת וחונים במחלוקת — כיוון שבאו לפני הר סיני, נעשו כולם חניה 
אחת, דכתיב: 'ויחן שם ישראל'. ויחנו שם בני ישראל אין כתיב כאן אלא ויחן 

שם ישראל. אמר הקב"ה: הרי שעה שאני נותן תורה לבניי".

אשכנזים וספרדים, חסידים ולא־חסידים
אהבת  של  חשיבותה  על  מליובאוויטש  הרבי  דיבר  אין־ספור  בהזדמנויות 
ישראל, בהיותה הכלי לזירוז הגאולה. הנה קטע מאחת משיחותיו )תרגום 

מלקוטי שיחות כרך כז, עמ' 297(:
של  ההפך  תוצאת  היא  שני(  בית  )חורבן  בהווה  שהגלות  אומרת  "הגמרא 
חינם  אהבת  של  באופן  ישראל  אהבת  שעל־ידי  מובן  מזה  חינם.  אהבת 
מבטלים )את סיבת הגלות, וממילא( את הגלות ומביאים את הגאולה, כדברי 
נגאלין עד שיהיו כולם באגודה  'אין ישראל  ניצבים א(:  )תנחומא  המדרש 

אחת'.
"מזה מובן, שמכיוון שעדיין שרויים בגלות, אף־על־פי שעל־פי כל הסימנים 
בתורה )בסוף מסכת סוטה וכו'( הגאולה הייתה צריכה לבוא מזמן, ואדרבה, 
חושך הגלות נהיה קשה יותר — יש להוסיף עוד יותר בעניינים שמבטלים את 
הגלות וממהרים את הגאולה, שבכללות הם — מעשינו ועבודתנו בכלל, כולל 

ובמיוחד — העניין של אהבת ישראל.
יהודי  )הן שכל  מן הכלל  יוצא  ללא  יהודי  לכל  נוגע  ופשוט, הדבר  "כמובן 
צריך בעצמו להוסיף באהבת ישראל, הן שצריך ליצור אהבת ישראל אצל 
כל יהודי( — מכיוון שאף־על־פי שבנוגע לכמה עניינים אין דעותיהם שוות 
יהודי  לכל  נוגעות  והגאולה  ישראל  אהבת  אבל   — וכו'  שונים  מנהגים  ויש 
ללא יוצא מן הכלל, בכל מקום וזמן שבו הוא נמצא, לאשכנזים ולספרדים, 
ציווי  הוא  כמוך'  לרעך  ש'ואהבת  מכיוון  וכו',  וכו'  חסידים  וללא  לחסידים 
בתורה שבכתב, ודין בתורה שבעל־פה, ומובא להלכה ברמב"ם ובספרי גדולי 
של   — כולל  התורה,  ובפנימיות  דתורה  בנגלה  הדורות,  כל  במשך  ישראל 
צריך  יהודי  כל  כי  יהודי,  לכל  נוגע  הגאולה  עניין  גם  כך  נשיאינו;  רבותינו 

לצאת מן הגלות, כמבואר בנגלה דתורה ובפנימיות התורה".

שלילת המחלוקת
אהבת ישראל וביטול המחלוקת קשורים קשר מהותי לקבלת התורה, כפי 
שהרבי מסביר )שבת פרשת בהר־בחוקותי תנש"א, התוועדויות תנש"א כרך 

ג, עמ' 238 ואילך(:
"לכן ניתנה התורה במדבר, במקום הפקר — כדי לרמז שהשלמות האמיתית 
לגמרי  התורה שלמעלה  דרגת  גם את  היא כשמקבלים  התורה  של קבלת 
משייכות לעולם, וכדי שיוכלו לקבלה צריך הקב"ה לתת אותה במקום הפקר 
דווקא. ויש לומר, שתכלית השלמות של נתינת התורה במקום הפקר תהיה 
'מאיתי' — תורתו של הקב"ה  מאיתי תצא':  לעתיד לבוא, כש'תורה חדשה 
ממש, שלמעלה לגמרי משייכות לעולם, ולכן נתינתה לעולם היא על־ידי זה 
אותה  הקב"ה, שמפקיר  )כביכול( מרשותו של  שיוצאת  תצא",  ש")מאיתי( 

כדי ש'כל הרוצה לקבל יבוא ויקבל'.
"...כדי לקבל את דרגת התורה שלמעלה משייכות לעולם ולאדם, שניתנת 
עצמו  ש'עושה  זה  על־ידי  ממציאותו,  לצאת  האדם  צריך  הפקר,  במקום 
)לכל לראש( בשלילת  זה מתבטא  וביטול  הביטול,  כמדבר הפקר', תכלית 
ועל־ידי  עצמו(,  ישות  היא  המחלוקת  סיבת  )כי  השלום  ואהבת  המחלוקת 
זה נעשה ראוי ומוכשר לקבל את דרגת התורה שלמעלה משייכות לעולם, 

שניתנת במקום הפקר".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

את  אבל  מוסך,  מנהל  טיס,  מדריך  טייס,  הוא 
מוקד חייו הוא רואה בהנחלת עולמה של השבת. 
הכירו את דוד־שלום קדוש )58(, מפעיל 'חוות 
לימודית,  חווייתית  פעילות  המעבירה  השבת', 
ונוף מרהיב.  חיים  בעלי  כלים עתיקים,  בעזרת 
כבר עשרים וחמש שנים הוא מפעיל את החווה, 

שבה מבקרים רבים, מהארץ ומהעולם. 

אך  מסורתית,  למשפחה  שמש  בבית  נולד  דוד 
הוא עצמו לא שמר שבת. השינוי החל בהיותו 
בדנמרק: "גרתי בכפר, ויום אחד נחת אצלי אחי, 
נפש.  שיחות  איתי  וניהל  חב"ד,  חסיד  שנעשה 
לא  ותהילים.  תפילין  לי  השאיר  שעזב  קודם 
הבנתי מה אני אמור לעשות בזה. אך יום אחד 
לא  מצאתי את עצמי מדפדף בספר התהילים. 

חלף זמן רב ושמרתי את השבת הראשונה". 

אהבת השבת
לצעדים  אותו  הביא  השבת  של  המתוק  טעמה 
מדודים במסלול ההתקרבות, עד שנעשה שומר 
תורה ומצוות. הוא מדבר על השבת בקול נרגש. 
אומר  הוא  פשוט",  יום  לא  זה  בעבורי  "שבת 
שכל  יום  "זה  המתאימות.  המילים  את  ומחפש 
התפיסה  כל  הצידה.  נדחקים  החולין  ענייני 

בשבת היא אחרת". 

החווה  את  להקים  לו  גרמה  לשבת  אהבתו 
לירושלים.  הגיא  שער  בין  מאיר,  בית  במושב 

"המטרה שלי הייתה להאיר את השבת, על־ידי 
של  המלאכה  אבות  ותשעה  שלושים  המחשת 
פיזית  המחשה  כמו  "אין  מסביר.  הוא  השבת", 

ומגע ממשי כדי לחוש את הדברים לעומק". 

אטרקצייה של מלאכות
דונמים  שלושה  על  משתרעת  השבת  חוות 
אחת  ובכל  תחנות־תחנות,  בנויה  היא  וחצי. 
ואחת מהן מוצגת מלאכה אחרת. הביקור נפתח 
בפעילויות של חרישה, זריעה, קצירה. בהמשך 
דשים בעזרת חמור את השיבולים, טוחנים את 
עתיקים.  בתנורים  הבצק  את  ואופים  הגרגירים 
ויש גם תחנה שבה מתבצעת מלאכת גוזז, טֹווה, 
אורג ועוד מלאכות. "לצד כל המחשה יש הסבר 

מפורט, המבוסס על המקורות", מסביר דוד. 

השקעה רבה עמדה מאחורי הקמת החווה. "זה 
היה שטח חקלאי, והיו פה רק קוצים ודרדרים. 
מדהימה.  הייתה  ההיענות  אך  מאפס,  התחלנו 
באו לכאן קרוב לאלף איש ביום, והמקום נהפך 
קבוצות  גם  לכאן  באות  כיום  לאטרקצייה. 
ספר,  בתי  תלמידי  של  קבוצות  לצד  מחו"ל, 

הזוכים לסיור בהדרכת מדריכים מנוסים". 

פתאום מבינים
התשובה  סיפוק,  של  רגע  על  נשאל  כשדוד 
תורה,  בני  לכאן  "באים  לשונו:  על  מוכנה 

הם  ופתאום  בתורה,  והוגים  היום  כל  שיושבים 
קוראים 'עכשיו אני מבין מה הכוונה!'. ברגע כזה 
אתה מרגיש שכל העמל היה כדאי. באים לכאן 
ובפעם הראשונה  גם מי שאינם שומרי מצוות, 
הם מבינים את השורש של איסור שבת. אין לי 

ספק שהדבר מותיר חותם בנפשם".

על רקע חוק המרכולים והסערה שנוצרה אומר 
דוד: "הנשמה של כל יהודי זועקת שבת. הייתי 
כל  על  החוק,  בענייני  שעוסק  מי  לכל  מציע 
המסתעף, לשמש דוגמה חיה בעבור המעגלים 
הסובבים אותו, להקרנת יוקר השבת וחיוניותה 

לעם ישראל".

הטייס שהקים את חוות השבת

קדוש בחווה. "הטעם המתוק של השבת"

לא תישא
שאלה: מה המשמעות המעשית של איסור 

"לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא"?
האיסורים  בעיקר  נלמדים  זה  מפסוק  תשובה: 

'שבועת שווא' )לחינם( ו'שבועת שקר'. 
ברכה  שהמברך  נפסק,  ערוך  ובשולחן  ברמב"ם 
גם הוא על  )ברכה לבטלה( עובר  שאינה צריכה 
איסור זה, כי בשעה שמברך הוא נושא שם שמים 
לבטלה, והרי הוא כמי שנשבע לשווא. ואולם רוב 
הראשונים סבורים שאיסור 'ברכה שאינה צריכה' 
אלא  אינה  תישא'  מ'לא  )והדרשה  מדרבנן  הוא 
אסמכתא(, ולא אמרו שהזכרת שם שמים לבטלה 
לצורך  שלא  בהזכרה  אלא  התורה  מן  אסורה 
ברכה; אבל אם יש בכך צורך )כדי לבטא שמחה(, 
מותר להזכיר שם ה' אפילו בענייני הרשות. ובכל־

זאת יש למעט בזה ככל האפשר.

ואף  כתיקונן,  הברכות  את  ילדים  ללמד  מותר 
למורה מותר להזכיר את השם בברכה כדי ללמדם, 
אבל בני מצוות לומדים את הברכות בלי הזכרת 

השם. ויש מתירים.
מי שבירך ברכה שאינה צריכה, צריך לומר "ברוך 
שם  שהוציא  על  ועד"  לעולם  מלכותו  כבוד  שם 

שמים לבטלה.
נוהגים שהלומד גמרא או מדרשים, ובתוך  רבים 
הדברים נזכרים חצאי פסוקים שיש בהם שם ה', 
אומר'.  ה'יביע  דעת  וכן  בקריאתו.  ה'  מזכיר שם 
נמנעים  מהאשכנזים  רבים  ואצל  בחב"ד  ואולם 

מלהזכיר שם ה' בלימוד, אם אין זה פסוק שלם.
ברכות  הל'  רמב"ם  לג,א,  ברכות  ד,א.  תמורה  מקורות: 
פ"א הט"ו, שו"ע סי' רטו ס"ד ונו"כ. שו"ע אדמו"ר הזקן 
שם ס"ד, סי' קפח סי"ב, ובסדר ברכת הנהנין פי"ג ה"ד. 
'התקשרות' גיליונות תשכ"ב, תשכ"ז, וש"נ. הלכה ברורה 
אנציקלופדיה  וש"נ.  סי"א־יג,  רטו  סי'  יוסף(  )להגר"ד 
תלמודית ערך 'לא תשא...', כרך לה טור נט, וערך 'ברכה 

שאינה צריכה' כרך ד טור רפ, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

זורם ברגע אחד
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המיניבר המהודר 

לשבת 
כ- 40 כוסות מים רותחים

חייגו עכשיו! 
03-5114241

הזהרו
מחיקויים

רשום

פטנט

שיווק בלעדי:

 חנות המפעל גבעת שאול 40 ירושלים )תצוגה במקום(

שמור וזכור
ברגע אחד

נעם 1, בר המים המהודר לשבת
עם מים חמים וקרים 

ברגע אחד!
בלחיצה אחת של מספר שניות לפני שבת, 
מיניבר נעם1 עובר למצב שבת ומעניק לך 
40 כוסות מים חמים ומים קרים ללא הגבלה 
סיכונים,  ובלי  בלי מיחמים  לכל המשפחה, 

בכשרות מהודרת.

לא עושים לך טובות.
מגיע לך לקנות בזול!

בלי טריקים, בלי שטיקים.

עם סגולה
מה מקור הביטוי 'עם סגולה'?

המונח 'סגולה' בנוגע לעם ישראל מופיע 
משה  את  מצווה  הקב"ה  יתרו.  בפרשת 
ההתגלות  לקראת  העם  את  להכין  רבנו 
הוא  הדברים  בין  סיני.  הר  על  האלוקית 
ִּתְׁשְמעּו  ָׁשמֹוַע  "ִאם  מודיע לעם ישראל: 
ִלי  ִוְהִייֶתם  ְּבִריִתי,  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ְּבֹקִלי, 

ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים".

אוצר   — היא  'סגולה'  המילה  משמעות 
ברית  נכרתה  סיני  הר  במעמד  יקר. 
ישראל  עם  ישראל.  עם  ובין  הבורא  בין 
התחייב ללמוד את תורת ה' ולקיים את 
מצוותיו, ואילו הבורא הפך את עם ישראל 

לאוצרו החביב. מאז אנחנו 'עם סגולה'.

מושג ברגע


