
 
שבועות 10

גבאי  עם  בתיאום  רבות,  בערים  חב"ד  בתי 
שבועות  מבצע  את  מקיימים  הכנסת,  בתי 
בחג  ילדים  המוני  של  בואם  לעידוד   ,10
הדיברות.  עשרת  קריאת  למעמד  השבועות 
לקריאת  ויקשיבו  למעמד  שיבואו  הילדים 
שלגון(  על  )נוסף  יקבלו  הדיברות  עשרת 
כרטיסי השתתפות, ואחרי החג יוכלו לבדוק 
באתר האינטרנט של המבצע האם זכו ובמה. 
דין.  עורך  ובפיקוח  לתקנון  בכפוף  המבצע 

.www.shavuot10.org.il :לפרטים

ילדי ירושלים מתאספים
גם השנה יהיה אי"ה בירושלים מעמד מיוחד 
בשעה  לילדים,  הדיברות  עשרת  קריאת  של 
'בית יוסף'  11:30 בבוקר, בבית כנסת חב"ד 
ישראל(.  בית  בשכונת   ,23 זוננפלד  )רח' 
הילדים  ילדים.  כאלף  בו  להשתתף  צפויים 

שיבואו למעמד ייהנו מכיבוד מיוחד.

טקסי מתן תורה
השבוע נערכו ברחבי הארץ טקסי מתן תורה 
לתלמידי בתי ספר וגני ילדים. את הטקסים 
הילדים  ובמהלכם  חב"ד,  בתי  מארגנים 
השבועות  חג  על  עשירה  מתכנית  נהנים 
וזוכים לרקוד עם ספר התורה. הם נחשפים 
למרכיבי בית הכנסת, ומשחזרים את מעמד 
תורה  ספר  רואים  מהם  רבים  תורה.  מתן 

בטקסים האלה בפעם הראשונה בחייהם.

יש חדש מה זה 'יהודי טוב'?
האם 'מוזיקאי טוב' משמעֹו מוזיקאי טוב־לב, ו'נגר טוב' הוא אמן 
עץ שעוזר לזולת? כך 'יהודי טוב' הוא מי שמיישם את היותו יהודי

המילים א בצמד  להשתמש  נוהגים  נחנו 
'יהודי טוב'. יש שאדם מעיד על עצמו: 
בני־אדם  ולעיתים  טוב",  יהודי  "אני 
אומרים זאת על אחרים — הוא 'יהודי טוב', הם 

'יהודים טובים'. אבל מה זה 'יהודי טוב'?

הם  טוב'  'יהודי  אומרים  כשאנשים  כלל  בדרך 
והגון,  ישר  יהודי  טוב'.  'בן־אדם  מתכוונים 
שממלא את חובותיו לחברה, אינו פוגע בזולתו 
טוב'.  'יהודי  יוגדר   — לאחרים  לעזור  ומשתדל 
אבל כך אמור לנהוג כל אדם על פני הגלובוס, 
לאו דווקא יהודי. האם 'בן־אדם טוב' זהה ל'יהודי 

טוב'?

מילוי הציפיות
כשאומרים על מישהו שהוא 'טוב' צריך להגדיר 
טוב'  'מוזיקאי  תחילה את הציפיות ממנו. האם 
משמעֹו מוזיקאי טוב־לב, ו'נגר טוב' הוא אמן עץ 
'מוזיקאי  הכוונה.  זו  שלא  ברור  לזולת?  שעוזר 
טוב' הוא מי שטוב במוזיקה, 'נגר טוב' הוא מי 
ו'חייל  גבוהה,  באיכות  עץ  מוצרי  לייצר  שיודע 

טוב' הוא מי שמצטיין בתפקידו כחייל.

ברור שהמוזיקאי, הנגר והחייל צריכים להיות גם 
בני־אדם טובים. כל אדם באשר הוא נדרש להיות 
להושיט  ומוכן  לזולת  רגיש  והגון,  ישר  אדם 
כשמציינים  ואולם  הצורך.  בשעת  עוזרת  יד 
מתכוונים  הייחודי  בתחומו  'טוב'  היותו  את 
להצטיינות שמעבר למצופה מכל בן־אדם בעולם 

— הצטיינות במקצועו, בעיסוקו וכדומה.

כך המונח יהודי נושא עמו רמת ציפיות גבוהה 
יותר ממה שמצופה מכל אדם. ברור שיהודי הוא 
קודם כול בן־אדם, ועליו להיות אדם טוב. אבל 
באותה מידה גם אנגלי או רוסי, הודי או ערבי, 
נדרשים להיות 'אדם טוב'. כשיהודי מתנהג בדרך 
שמזכה אותו בהגדרה 'בן־אדם טוב', הוא ממלא 
את הנדרש ממנו כבן־אדם, אבל נוסף על כך יש 

מערכת שלמה שמצופה ממנו כיהודי.

במעמד הר סיני בחר הקב"ה בעם ישראל להיות 
לו ל'עם סגולה'. קיבלנו תפקיד להיות: "ממלכת 
כוהנים וגוי קדוש". אם כל בני־האדם באשר הם 
קיבלו שבע מצוות בלבד )'שבע מצוות בני נח'(, 
הדרישות  רמת  זו  מצוות.  תרי"ג  קיבלנו  אנחנו 

מאיתנו, מבני העם היהודי.

תפקיד ואושר לצידו
החובות האנושיות הן חלק קטן בלבד מנורמות 
ההתנהגות הנדרשות מיהודי. גם בתוך המצוות 
גבוהות  דרישות  מאיתנו  יש  לחברו  אדם  שבין 
יותר )למשל, לכל אומות העולם מותר להלוות 
בריבית; ליהודים אסור(. ומלבד המצוות האלה 
ניתנו לנו מצוות רבות בתחום שבין אדם למקום 
תפילין,  להניח  כשר,  לאכול  שבת,  לשמור   —

לקבוע מזוזה, ללמוד תורה ועוד ועוד.

חלק  היותו  את  שמיישם  מי  הוא  טוב'  'יהודי 
מ"ממלכת כוהנים". זה אדם שגם חיי היום־יום 
דיי  לא  רוחנית.  והתעלות  קדושה  רוויים  שלו 
שאין הוא נוגע ברכוש הזולת, גם את רכושו שלו 
הוא מנצל כיהודי — נותן צדקה, מברך על המזון, 
משבית את עסקיו בשבת, קובע עיתים לתורה. 
הארציים  החיים  את  מקדשים  האלה  הדברים 

והם העושים אותנו 'יהודים טובים'.

מילוי ייעודנו מביא עמו גם את האושר והשמחה, 
עם כל שפע הברכות שהבטיח בורא העולם על 

הליכה בדרכיו ושמירת מצוותיו.
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היא  החירשים,  קהילת  של  שלנו,  "השפה 
באחד  לשמוע.  במקום  רואים  אנחנו  ויזואלית. 
השיעורים שמסרתי לקהילה בערב חג השבועות 
אמרתי שאצלנו יש תמיד מה שהיה במעמד הר 

סיני –'וכל העם רואים את הקולות'...".

שבעת  מלידה,  חירש  סודקוף,  יהושע  ר'  עמנו 
האחרונה מונה לשליח חב"ד לקהילת החירשים 
ראשון־לציון,  תושב   ,27 בן  הוא  בישראל. 
הקהילה,  עם  ענפה  פעילות  מאחוריו  אבל 
עושים  אנחנו  איתו  הריאיון  את  ובחו"ל.  בארץ 

בהתכתבות.

ביקור שהשפיע
חירשים.  להורים  בלוס־אנג'לס,  נולד  יהושע  ר' 
וגם אחיו שנולדו אחריו  הוא הבכור במשפחה, 
הסימנים  בשפת  במשפחה  "תיקשרנו  חירשים. 
האמריקנית", הוא מספר. הוריו היו מסורתיים. 

"הקפידו על כשרות, שבת, חגים ועוד". 

בילדותו למד בבית ספר ציבורי, שבו היו כיתות 
שומעים.  ילדים  עם  חירשים  ילדים  ששילבו 
"כולם ידעו את שפת הסימנים, וזה היה שילוב 
מוצלח ביותר", הוא אומר. לקראת בר־המצווה 
את  וחגג  פרטי  מורה  עם  בתורה  לקרוא  למד 
השפיע  "הביקור  המערבי.  בכותל  הגדול  יומו 
ללוס־ "כשחזרתי  מספר.  הוא  מאוד",  עליי 

אנג'לס החלטתי שאני רוצה ללמוד בבית ספר 

שיממן  מי  היה  לא  בעיה:  הייתה  אבל  יהודי. 
בעבורי מתורגמן לשפת הסימנים".

בזכות החברים
ישיבה  על  לי  סיפר  "חבר  ויתר.  לא  הנער 
בטורונטו,  שמיעה  וכבדי  לחירשים  המיועדת 
'נפש דוד' שמה. הוקסמתי ממנה כבר בביקורי 
הראשון והבנתי שזה מקומי", מספר ר' יהושע. 
ונרקמה  מחב"ד  בחורים  כמה  למדו  "בישיבה 

בינינו ידידות". 

להתגורר  עבר  בישיבה  הלימודים  שנות  בתום 
פעל  ושם  בברוקלין,  קראון־הייטס  בשכונת 
השאר  בין  השמיעה.  וכבדי  החירשים  בקהילת 
במוסקווה  חירשים  לילדים  קיץ  מחנה  הקים 

ובניו־יורק, ומסר שיעורי תורה לחירשים. 

להפר את הדממה
לפני כשנתיים זכה להקים בית בישראל ועכשיו 
דבר.  לכל  חב"ד  כבית  הקהילה  עם  פועל  הוא 
רחבי  בכל  לחירשים  במועדונים  מבקר  "אני 
בעבורם  ומארגן  שיעורים  להם  מוסר  הארץ, 
מתאר  הוא  יהודיים",  ערכים  בעלת  פעילות 
ונפגש עם  "אני מרצה בבתי ספר  את עבודתו. 
קיץ  מחנה  גם  יש  ללמוד.  שמבקשים  חירשים 

לנוער, שיהיה השנה באיטליה".

חלק ניכר מזמנו מקדיש ר' יהושע להכנת מערך 
לתרגם  "אפשר  הסימנים.  בשפת  תורה  שיעורי 
כל דבר בתורה לשפת הסימנים", הוא מסביר. 
מהטעם  לטעום  זכו  שטרם  רבים  חירשים  "יש 
השיעורים  שירבו  ככל  תורתנו.  של  המתוק 
השפעת  קהילתנו.  בני  אצל  הדממה  תופר  כך 
הגדול  האתגר  וזה  עצומה,  חייהם  על  התורה 
הטכנולוגית  ההתפתחות  עם  לפתחנו.  העומד 
להתחבר  כלים  יותר  הרבה  לחירשים  כיום  יש 
בעזרת  ואם  הרשת  באמצעות  אם  לתורה, 

מתורגמנים ותמלול".

האנשים שרואים את הקולות

"לדבר יהדות בשפת הסימנים". הרב יהושע בפעולה

חג צמוד לשבת
חג  כשחל  המיוחדות  ההלכות  הן  מה  שאלה: 

במוצאי שבת?
ביום  אסור  ולכן  לחג,  משבת  להכין  אסור  תשובה: 
השבת לעשות שום דבר — אף מעשה המותר בשבת 

— לצורך החג.
את נרות החג מכינים רק אחרי צאת השבת. מדליקים 
כי  אותם מאש קיימת, הדולקת עוד מלפני השבת, 
אסור ליצור אש חדשה בחג )אם מעבירים את האש 
באמצעות גפרור, אין מכבים אותו, אלא מניחים לו 
לכבות מאליו(. כבכל חג: הספרדים מברכים תחילה 
בין  מדליקים.  ואחר־כך  ו'שהחיינו'(,  טוב'  יום  )'של 
האשכנזים יש חילוקי מנהגים בזה. מנהג חב"ד לברך 

אחרי ההדלקה, כמו בערב שבת.
ערבית,  תפילת  קודם  נרות  מדליקה  האישה  אם 
אך  בשבת  האסורה  מלאכה,  לעשות  רוצים  אם  או 
מותרת בחג, קודם שמבדילים בתפילה )"ותודיענו"( 

או בקידוש, חייבים לומר: "ברוך המבדיל בין קודש 
לקודש" )בלי הזכרת שם ה'(.

ההבדלה של מוצאי שבת באה עם הקידוש של ליל 
החג, בסדר שלהלן: ברכת הגפן, קידוש של חג, 'בורא 
מאורי האש', 'המבדיל בין קודש לקודש', 'שהחיינו' 
)בלשון חז"ל: יקנה"ז — יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן(.
מוצאי שבת  בכל  מיני בשמים'.  'בורא  אין מברכים 
עושים זאת כדי להשיב את הנפש מצערה על צאת 
יום  ה'נשמה יתרה' של השבת, ואילו בחג — תענוג 

טוב ושמחתו הם עצמם משיבים את הנפש.
את ברכת 'בורא מאורי האש' מברכים על נרות החג. 
למנהג חב"ד — אין מקרבים אותם זה לזה, להופכם 
אל  הידיים  כפות  את  מקרבים  אין  וגם  לאבוקה, 
הנרות, כנהוג בכל מוצאי שבת, אלא מביטים בהם 

בלבד.
מקורות: שו"ע סי' רצט ס"י ונו"כ. שו"ע אדה"ז סי' רסג 
ס"ח; רצט סי"ז; תעג ס"ו־יט; תצא ס"ד. 'הגדה של פסח' 
בשבת'.  שחל  'פסח  ספר  מליובאוויטש.  אדמו"ר  מכ"ק 

אוצר מנהגי חב"ד, ניסן־סיוון עמ' קמו. לוח 'דבר בעתו'.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

חג שבועות שמח עם...

"
למה שבועות?

חג השבועות נחוג בו' בסיוון. לחג כמה 
שמות:

בזמן  נחוג  שהוא  מפני   — הקציר  חג 
קציר החיטים.

מביאים  הזה  בחג  כי   — הביכורים  חג 
הלחם',  'שתי  קרבן  את  המקדש  לבית 

מהחיטה החדשה.

נחוג  שהחג  משום   — השבועות  חג 
בתום שבעה שבועות ממחרת הפסח, יום 

הבאת העומר.

הזה  שביום  מכיוון   — תורה  מתן  חג 
התגלה  שבו  סיני,  הר  מעמד  התקיים 
הקב"ה לעיני כל העם ונתן לו את התורה.

עצרת — משמעות המילה 'עצרת' היא 
סיום ונעילה. במובן מסוים חג השבועות 

הוא הסיום והנעילה של חג הפסח.

מושג ברגע
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חג השבועות משפיע על השנה כולה, כפי שנאמר 
בגמרא )בבא בתרא קמז,א(: "יום טוב של עצרת 
ברור — סימן יפה לכל השנה כולה". השמש מייצגת 
את אור הקדושה, כנאמר בתהילים )פד,יב(: "שמש 
ומגן ה' אלוקים". כאשר אין עננות בחג השבועות 
כולה  זה סימן שהשנה  ואור השמש מאיר בגלוי, 

תהיה טובה.

אינו  השבועות  חג  מדוע  השאלה,  כאן  נשאלת 
נמנה עם ראשי השנים, והלוא השפעתו משתרעת 
על השנה כולה! זאת ועוד: בגמרא שם הוא אכן 
מכונה 'ראש שנה' — "האי יומא קמא דריש שתא" 
]=יום ראשון זה של ראש שנה[. אם כן, מדוע אין 

חג השבועות נמנה עם ראשי השנה?

למעלה מהעולם
מכל  נעלה  הוא  אחד  מצד  היבטים.  שני  ב'ראש' 
כולו; אך בה בעת הראש  ומנהיג את הגוף  הגוף 
הוא גם חלק מן הגוף. דבר שמשפיע על כל הגוף 
אך אינו חלק ממנו אינו יכול להיקרא 'ראש', מפני 

שהוא למעלה מגדרי הגוף.

שנה'  'ראשי  המוגדרים  הימים  בין  ההבדל  וזה 

כלליים,  ימים  אמנם  הללו  השבועות.  חג  ובין 
ש'מנהיגים' תחומים מסוימים בשנה כולה, אך הם 
להיחשב  יכולים  הם  לכן  השנה.  מימות  חלק  גם 
'ראש שנה'. לעומתם, מהותו של חג השבועות היא 
גדר  ומכל  הזמן  ממושגי  למעלה  שהיא  התורה, 
הקב"ה,  של  חכמתו  היא  התורה  בעולם.  הקשור 

שלמעלה מהבריאה כולה.

התבטלות כעבד
אך אף־על־פי שחג השבועות הוא בעצם למעלה 
מהעולם, הוא קשור גם עם יום מסוים בשנה — ו' 
בסיוון — בתוך גדרי העולם, מפני שהתורה ירדה 
והמקום.  הזמן  העולם,  גדרי  לתוך  הזה,  לעולם 
וכך גם הקב"ה עצמו, ש"השמים ושמי השמים לא 
יכלכלוך", ובכל־זאת "את השמים ואת הארץ אני 

מלא".

היותה של התורה למעלה מן העולם יש בו מסר, 
להתבטל  נדרש  האדם  התורה  את  לקבל  שכדי 
לגמרי אליה, בדוגמת ההתבטלות של עבד לאדונו. 
שהעבד  משמעותם  אין  לאדון  עבד  בין  היחסים 
והאדון שווים והעבד מציית לאדון, אלא שלעבד 
לאדון.  בטל  וכל־כולו  אישית,  מציאות  כל  אין 

אכן, יש לו שכל ורגשות, אך עליו להפנות את כל 
כוחותיו לאדון, עד שאיננו מציאות עצמאית כלל.

כוח של מלך
השבועות  בחג  מיהודי  הנדרשת  הנפש  תנועת  זו 
בני  ואכן,  והתבטלות.  עבדות  של  תחושה   —
תנועת  הם".  "עבדיי   — ה'  עבדי  מוגדרים  ישראל 
להם  שאיפשרה  היא  לקב"ה  שלהם  ההתבטלות 
לקבל את התורה. זו התבטלות עמוקה יותר מזו 
שיש בראש השנה, שבו נאמר "תמליכוני עליכם" 
ַעם  של  התבטלות  זו  שם  טז,א(.  השנה  )ראש 
למלך, וכאן, בחג השבועות, ההתבטלות היא של 

עבד לאדון.

ואולם כאשר יהודי נעשה עבד לקב"ה הוא נעשה 
בעל בית על העולם כולו. כי מאחר שכל אישיותו 
גם  זוכה  שהוא  הרי  המלך,  רצון  של  ביטוי  היא 
לכוחו של המלך, וכלשון הגמרא )גיטין סב,א( "מאן 
מלכי? רבנן" — מי הם המלכים? תלמידי החכמים! 
על־ידי זה זוכים לביאת המשיח, שאז יקוים "ודוד 

עבדי נשיא להם לעולם" )יחזקאל לז,כה(.

 )תורת מנחם, כרך נו, עמ' 245(

למה שבועות אינו ראש שנה

התורה עוצרת
שביום  מפני  'עצרת'?  נקרא  שבועות  חג  מדוע 
הזה ניתנה התורה, העוצרת את ישראל מללכת 

בדרכי היצר הרע.
)רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב(

הקדמת התורה
שאלו את רבי שמחה־בונם מפשיסחה: דרכם של 
מחברים להביא הקדמה לספריהם. מהי הקדמתו 
של הקב"ה לספר התורה שחיבר ונתן לנו? השיב 

להם: "דרך־ארץ קדמה לתורה".

דיבור לנשים ולגברים
ישראל"  לבני  ותגיד  יעקב  לבית  תאמר  "כה 
)שמות יט,ג(. "לבית יעקב" — אלו הנשים; תאמר 
להן בלשון רכה. "ותגיד לבני ישראל" — עונשים 

ודקדוקים פרש לזכרים; דברים קשים כגידים.
)רש"י(

להתחיל בלשון רכה
רכה",  "בלשון  הנשים  אל  לדבר  יש  תחילה 
שהדברים יתקבלו אצלן, ורק לאחר מכן אפשר 

לדבר אל הגברים "דברים קשים כגידים".
)לקוטי שיחות(

עשרה כנגד עשרה
עשרת הדיברות מקבילים לעשרת המאמרות. רק 
על־ידי התורה יש קיום למעשה בראשית. על זה 

נאמר: "ברוך אומר ועושה" — מעשה בראשית, 
עשרת המאמרות; "ברוך גוזר ומקיים" — עשרת 

הדיברות שמקיימים את העולם.
)שפת אמת(

קיום ביחיד
עשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד. ללמדנו שגם 
התורה,  מדרך  ושלום  חס  יסור  העולם  כל  אם 
לא ֵילך היחיד אחריהם. התורה יכולה להתקיים 

אפילו על־ידי יחיד.
)עיטורי תורה(

עולם, שנה, נפש
"והר סיני עשן כולו" )שמות יט,יח(. 'עשן' ראשי 
תיבות: עולם, שנה, נפש. 'עולם' — מקום; 'שנה' — 
זמן; 'נפש' — חיּות. משמעות ה'עשן' שהיה במתן 
תורה היא, שאז ניתנו הכוח והיכולת להעלות את 
המקום והזמן, ולהכניס בהם חיות ואור אלוקיים.

)אדמו"ר הזקן(

מקום, זמן וחיּות
משמעות ה'עשן' שבמתן תורה על חובת לימוד 
 — 'עולם'  ואחד:  אחד  כל  על  המוטלת  התורה 
מקום.  ובכל  בית  בכל  תורה  ללמוד  יש  מקום; 
ללימוד  המוקדש  בזמן  להרבות  זמן;   — 'שנה' 
הלימוד,  באיכות  להוסיף  חיות;   — 'נפש'  תורה; 
שהלימוד יהיה בחיות יתרה, וממילא האדם יבין 

וישיג בעומק יותר.
)איגרות־קודש(

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

חג השבועות | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

לא צדיק לבדו
בוקר,  לפנות  השבועות  בחג  אחת,  פעם 
נכנס רבי יחזקאל מקוזמיר לאחד החדרים 
יושבים  חסידים  שם  וראה  מדרשו  בבית 
החסידים  'לחיים'.  ואומרים  ומתוועדים 
להם  שיאמר  בטוחים  והיו  מאוד,  נבהלו 

דברי מוסר ואולי אף יענישם.

כוס  לי  גם  "תנו  הצדיק:  ביקש  להפתעתם 
משקה", ואמר 'לחיים' ושתה עמם.

לאחר מכן הסביר: "כשירד משה רבנו מהר 
סיני וראה את העם החוגג סביב העגל, אמר 
לבדי',  צדיק  להישאר  רוצה  'אינני  בליבו: 
שבר את הלוחות, ובזה הציל את בני ישראל 
איני  אני  אף  עליהם.  שהתעורר  מהקטרוג 
החסידים  אם  לבדי.  צדיק  להישאר  רוצה 
שלי מתוועדים ושותים בלילה הזה, אשתה 

אף אני עמהם"...

אמרת השבוע מן המעיין

בני  השבועות:  שתי  שם  על  הוא  "שבועות 
נשבע  והקב"ה  ה',  את  לעבוד  נשבעו  ישראל 
השבועות  שתי  לעם.  לו  יהיו  ישראל  שבני 
האלה מתעוררות בחג השבועות" )'שפת אמת'(

פתגם חסידי



תפילה 
בהר סיני

'שבועות ברדומסק' — צמד המילים 
הזה הרטיט אלפי לבבות של חסידים 
ועובדי השם. למשמען הייתה הנפש 
מצטעפות  היו  והעיניים  מתרחבת, 
נהגו  הבריות  כמיהה.  של  בדוק 
לומר: מי שטעם את טעמו של חג 
שבפולין,  רדומסק  בעיר  השבועות 
בשנה  גם  להחמיצו  היה  יכול  לא 

הבאה.

בבית  השבועות  בחג  הנוכחים 
מרדומסק,  שלמה  רבי  של  מדרשו 
ההמונים  בין  להידחק  שזכו  מי 
הצדיק,  של  קולו  להמיית  ולהאזין 
דיברו על חוויה רוחנית יוצאת דופן. 
את  לתאר  כשניסו  ברקו  אישוניהם 
עמוד  ליד  המתייצב  שלמה  רבי 
ומפיו בוקע קול שלא מן  התפילה, 

העולם הזה.

בתורה  הענקית  גדולתו  על  נוסף 
שלמה  רבי  נתברך  שמים,  וביראת 
של  הראשון  האדמו"ר  רבינוביץ', 
מוזיקלי  בכישרון  רדומסק,  חסידות 
משתפכת.  ובשירה  זך  בקול  נדיר, 
אל  לגשת  ניאות  הזדמנות  בכל  לא 
הנדירות  בעיתים  אולם  התיבה, 
הייתה  הציבור,  שליח  ששימש 

התפילה מקבלת גוון שונה לגמרי.

השבועות.  בחג  היה  השיאים  שיא 
ידיו, שנראו כמו נחצבו בשיש, לפתו 
וכנפות  הציבור,  שליח  דוכן  את 
שלג  כמרבדי  עליהן  גלשו  הטלית 
בתפילה,  פיו  את  פצה  אך  צחור. 
לקול  שמים  שערי  נפתחו  כאילו 
הנעימה המעוררת כיסופים וערגה. 

המתפללים,  ציבור  ניצב  מאחור 
חֹוֶוה התרוממות רוח אדירה. הצדיק 
אל  חסידיו  קהל  את  אחריו  סחף 
מחוזות טמירים, ובית המדרש כולו 
את  נוטש  מעלה־מעלה,  התעלה 
את  לחוש  וזוכה  הזה  העולם  הבלי 

מתיקות התורה הקדושה.

חסידים ישישים נהגו לומר ששירתו 
הייתה הקרובה ביותר לשירתם של 
התבטאו  צדיקים  השרת.  מלאכי 
בבית  הלוויים  שירת  נשמעה  שכך 
לבית  נהרו  ואלו  אלו  המקדש. 
זרם  גבר  לשנה  ומשנה  מדרשו, 
לא  רבים  דלתותיו.  על  הצובאים 
נמנו עם חסידיו, אך החליטו לחגוג 
את חג השבועות ברדומסק, רק כדי 
מפי  התפילה  את  לשמוע  לזכות 

הצדיק.

ופתאום נפוצה שמועה שִהכתה את 
הציבור כרעם ביום בהיר: רבי שלמה 
לא יעבור השנה בחג השבועות לפני 
התיבה בבית מדרשו! הוא לא יהיה 

כלל ברדומסק!

הרחוב  את  הדהימה  השמועה 
היהודי. רבי שלמה הגדול, שצדיקים 
מופלגים באו להסתופף בצל קורתו, 
החליט לנסוע כחסיד פשוט אל רבי 

חיים מצאנז.

דרמטי  לצעד  ציפה  לא  איש 
סירבו  הנאמנים  חסידיו  שכזה. 
על  להעלות  אפשר  כיצד  להאמין. 

השבועות  חג  את  לחגוג  הדעת 
להאזין  בלי  הרבי,  במחיצת  שלא 
מהם  אלפים  הזכות?  לתפילותיו 
קיוו כי רבם ייעתר לתחינתם, ובעת 
ההיכל,  למזרח  יפסע  החג  התקדש 

וקולו ימלא את האולם כמדי שנה.

חג  כאשר  הנפש  מפח  היה  גדול 
עזב  אכן  והצדיק  הגיע  השבועות 
המזרח  כותל  מראה  העיר.  את 

ללא דמותו המאירה פער חור בלב 
קולו  בלי  החג  תפילת  המתפללים. 
כאילו  שלמה  רבי  של  המתרונן 

ניטלה ממנה נשמתה.

איש לא הבין מה גרם לו לעזוב את 
חיים  רבי  אל  ולנסוע  חסידיו  קהל 
הופתעו  עצמה  בצאנז  גם  מצאנז. 
כאחד  לבית המדרש,  נכנס  לראותו 

מאלפי האורחים.

אלא ששמע תפילתו הזכה הגיע גם 
לאוזניו של רבי חיים. זה כיבדו ביום 
שליח  לשמש  שבועות  של  הראשון 
בתחילה  מדרשו.  בבית  הציבור 
"הלוא  בתוקף.  שלמה  רבי  סירב 
לפייט  נוהג  אינני  כי  אתם  יודעים 
שלמה,  רבי  נימק  החג",  פיוטי  את 
"ויודע אני שכבוד מעלתכם משגיח 
מאוד לדקדק בכל פיוט ופיוט. אנא, 
ישלח אל התיבה שליח ציבור הרגיל 

במנהגי המקום".

חיים:  רבי  של  פניו  על  עלה  חיוך 
"הסירו דאגה מליבכם, רבי שלמה. 
הרי  התיבה,  לפני  עובר  כבודו  אם 

שהפיוטים מיותרים".

לא יכול היה רבי שלמה לסרב עוד. 
השלמה,  הבעת  עלתה  פניו  על 
כמו קיבל עליו את כישלון תכניתו 
להיעלם ממוקד תשומת הלב. באין 
ברירה ניגש אל דוכן שליח הציבור 

וקולו הדהד בהיכל. 

הס הושלך בבית המדרש. הנשימה 
חסידי  המוני  של  מפיהם  נעתקה 
צאנז. תפילה כזו לא שמעו מעודם. 
שבית  לומר  גוזמה  תהיה  לא  "זו 
המדרש נעקר ממקומו, עם מתפלליו 
הר  לרגלי  והועתק  בו,  אשר  וכל 
מכן  לאחר  החסידים  תיארו  סיני", 

את התחושה המרוממת שחוו.

תפילתו של רבי שלמה הייתה מלאת 
דבקות ורגש. לרגעים היה קולו דק 
ומפלח כליות, ואחר ממלא את החלל 
היו מלאים  ענוג. המתפללים  בזמר 
חשו  אחד  רגע  עצומה.  התרגשות 
הנשגבה,  הקדושה  של  מוראּה  את 
אחרי  כמוקסמים  נסחפו  ובמשנהו 
לדבוק  להם  הקורא  השובה,  הקול 
עליהם  השורה  הקב"ה,  של  באורו 

עתה כבשעת מתן תורה.

נמחה  שלא  התפילה,  של  שיאה 
מזיכרונה של העיר צאנז עוד שנים 
האקדמות.  באמירת  היה  רבות, 
עצמו  הפקיע  שלמה  רבי  אף  כאן 
על  שכפה  וההסתתרות  מהאיפוק 
והוא  בו,  בערה  נשמתו  עצמו. 
בהתלהבות  מקומו  על  לרקוד  החל 

שסחפה אחריה את הקהל כולו.

חג השבועות הזה לא נשכח מליבות 
נדיר  מעמד  לחוות  שזכו  מי  כל 

ומיוחד זה.

)על־פי 'ילקוט המועדים'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

מי נותן לנו תורה
ה'תיקון',  שבועות'.  ליל  'תיקון  את  שבועות  בליל  לקרוא  ישראל  מנהג 
בעיקרו, הוא התחלות וסיומים של פרשיות התורה, ספרי הנביאים והכתובים, 
מסכתות בתורה שבעל־פה וכו'. לקריאת ה'תיקון' אנו מייחדים בכל שנה את 

מרבית הלילה.
"היא  ניתנה התורה,  היום שבו  הוא  הלוא שבועות  גדולה:  ונשאלת שאלה 
לשבת  לכאורה  אמורים  היינו  זה  ביום  העמים".  לעיני  ובינתכם  חכמתכם 
אומרים  שבועות  שבליל  הוא  ישראל  מנהג  לא,  אך  התורה.  את  וללמוד 
'תיקון', דבר שאי־אפשר ללומדו, בשל מבנהו הקטוע. אפשר רק לומר את 

התיקון, לומר מילים.

המלך עצמו מדבר
הדבר יובהר כשנתעמק במהות הפנימית של מעמד הר סיני. ידוע שתורה 
ומצוות היו בעם ישראל עוד קודם שניתנה התורה )כפי שחז"ל מתארים את 
לימוד התורה וקיום המצוות בימי האבות, במצרים וכו'(; מה נתחדש אפוא 
לא  סיני  הר  במעמד  החידוש  שעיקר  היא  התשובות  אחת  התורה?  במתן 
התמקד במה שניתן אז, אלא במי שנתן את התורה. החידוש של מתן התורה 

הוא, שנתגלה הקב"ה בכבודו ובעצמו, והוא עצמו נתן את התורה.
דבר זה נרמז במילה הפותחת את עשרת הדיברות: "אנכי ה' אלוקיך וגו'". 
בדרך כלל נאמר "אני ה' אלוקיכם" וכדומה, אבל כאן נאמר "אנכי". מפרש 
דרך  שבאים  דברים  יש  כלומר,  שאנכי".  מי  ל"אנכי  שהכוונה  הזוהר,  זאת 
'שמות' מסוימים, כמו שם 'א־ל', 'אלוקים' וכו', אבל יש עצמותו של הקב"ה, 
שלמעלה מכל שם ותואר. זהו 'אנכי' — "מי שאנכי". מתן התורה במעמד הר 
סיני בא מאת עצמותו של הקב"ה, שהוא עצמו נתגלה לעם ישראל ונתן לו 

את התורה.
לפניו. החשיבות  ומדבר  עמו  לפני  למלך שמופיע  דומה,  הדבר  למה  משל 
בעצם  אלא  המלך,  דברי  של  בתוכנם  כל־כך  אינה  המאורע  של  העיקרית 
המעמד, שהמלך הגדול בכבודו ובעצמו מתגלה אל בני עמו ומדבר עמם. 
זה החידוש של מעמד הר סיני על התורה והמצוות שהיו קודם לכן — קודם 
מעמד הר סיני ניתנו התורה והמצוות דרך 'שמות' אלוקיים מסוימים, ואילו 

בשישה בסיוון ניתנו מאת הקב"ה בכבודו ובעצמו.

קשר על־שכלי
זה מסביר מדוע אומרים דווקא 'תיקון' בליל שבועות ואין מעדיפים ללמוד 
בתורה;  שיש  וההבנה  החכמה  אינו  השבועות  חג  של  עיקרו  התורה.  את 
חכמה והבנה היו גם קודם לכן. החידוש העיקרי הוא, שאז שמענו את התורה 
מפי הקב"ה עצמו; שזכינו להתגלות אדירה כל־כך של הקדושה האלוקית. 
שהעיקר  מדגישים,  אנו  בכך  ה'תיקון':  אמירת  על־ידי  מבטאים  אנו  זאת 
המתבטאת  שבה,  הקדושה  עצם  אלא  בתורה,  שיש  וההבנה  השכל  אינו 

באותיותיה הקדושות.
הבאת   — השבועות  בחג  שיש  נוסף  ישראל  במנהג  מתבטא  זה  עיקרון 
התינוקות לבית הכנסת לשמיעת עשרת הדיברות. לכאורה, זה מעשה חסר 
יכול  מה  אבל  ניחא;   — בני־דעת  ילדים  הכנסת  לבתי  מביאים  אם  היגיון. 
לקלוט אותו תינוק פעוט, השוכב בעריסתו ואינו יודע כלל היכן הוא נמצא?!
הדבר יובן לאור דברי חז"ל )בפסיקתא(, שכאשר יהודים קוראים את עשרת 
הדיברות בשבועות, נחשב להם הדבר כאילו הם עומדים במעמד הר סיני 
קבעו  וההבנה  השכל  לא  התורה  מתן  שבעת  כשם  התורה.  את  ומקבלים 
את הקשר עם הקב"ה, כך גם עכשיו, הקשר שנוצר בשעת קריאת עשרת 
הדיברות הוא על־שכלי, ומבחינה זו אין הבדל כלל בין המבוגר לילד הפעוט.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

היא  החירשים,  קהילת  של  שלנו,  "השפה 
באחד  לשמוע.  במקום  רואים  אנחנו  ויזואלית. 
השיעורים שמסרתי לקהילה בערב חג השבועות 
אמרתי שאצלנו יש תמיד מה שהיה במעמד הר 

סיני –'וכל העם רואים את הקולות'...".

שבעת  מלידה,  חירש  סודקוף,  יהושע  ר'  עמנו 
האחרונה מונה לשליח חב"ד לקהילת החירשים 
ראשון־לציון,  תושב   ,27 בן  הוא  בישראל. 
הקהילה,  עם  ענפה  פעילות  מאחוריו  אבל 
עושים  אנחנו  איתו  הריאיון  את  ובחו"ל.  בארץ 

בהתכתבות.

ביקור שהשפיע
חירשים.  להורים  בלוס־אנג'לס,  נולד  יהושע  ר' 
וגם אחיו שנולדו אחריו  הוא הבכור במשפחה, 
הסימנים  בשפת  במשפחה  "תיקשרנו  חירשים. 
האמריקנית", הוא מספר. הוריו היו מסורתיים. 

"הקפידו על כשרות, שבת, חגים ועוד". 

בילדותו למד בבית ספר ציבורי, שבו היו כיתות 
שומעים.  ילדים  עם  חירשים  ילדים  ששילבו 
"כולם ידעו את שפת הסימנים, וזה היה שילוב 
מוצלח ביותר", הוא אומר. לקראת בר־המצווה 
את  וחגג  פרטי  מורה  עם  בתורה  לקרוא  למד 
השפיע  "הביקור  המערבי.  בכותל  הגדול  יומו 
ללוס־ "כשחזרתי  מספר.  הוא  מאוד",  עליי 
אנג'לס החלטתי שאני רוצה ללמוד בבית ספר 

שיממן  מי  היה  לא  בעיה:  הייתה  אבל  יהודי. 
בעבורי מתורגמן לשפת הסימנים".

בזכות החברים
ישיבה  על  לי  סיפר  "חבר  ויתר.  לא  הנער 
בטורונטו,  שמיעה  וכבדי  לחירשים  המיועדת 
'נפש דוד' שמה. הוקסמתי ממנה כבר בביקורי 
הראשון והבנתי שזה מקומי", מספר ר' יהושע. 
ונרקמה  מחב"ד  בחורים  כמה  למדו  "בישיבה 

בינינו ידידות". 

להתגורר  עבר  בישיבה  הלימודים  שנות  בתום 
פעל  ושם  בברוקלין,  קראון־הייטס  בשכונת 
השאר  בין  השמיעה.  וכבדי  החירשים  בקהילת 
במוסקווה  חירשים  לילדים  קיץ  מחנה  הקים 

ובניו־יורק, ומסר שיעורי תורה לחירשים. 

להפר את הדממה
לפני כשנתיים זכה להקים בית בישראל ועכשיו 
דבר.  לכל  חב"ד  כבית  הקהילה  עם  פועל  הוא 
רחבי  בכל  לחירשים  במועדונים  מבקר  "אני 
בעבורם  ומארגן  שיעורים  להם  מוסר  הארץ, 
מתאר  הוא  יהודיים",  ערכים  בעלת  פעילות 
ונפגש עם  "אני מרצה בבתי ספר  את עבודתו. 
קיץ  מחנה  גם  יש  ללמוד.  שמבקשים  חירשים 

לנוער, שיהיה השנה באיטליה".

חלק ניכר מזמנו מקדיש ר' יהושע להכנת מערך 
לתרגם  "אפשר  הסימנים.  בשפת  תורה  שיעורי 
כל דבר בתורה לשפת הסימנים", הוא מסביר. 
מהטעם  לטעום  זכו  שטרם  רבים  חירשים  "יש 
השיעורים  שירבו  ככל  תורתנו.  של  המתוק 
השפעת  קהילתנו.  בני  אצל  הדממה  תופר  כך 
הגדול  האתגר  וזה  עצומה,  חייהם  על  התורה 
הטכנולוגית  ההתפתחות  עם  לפתחנו.  העומד 
להתחבר  כלים  יותר  הרבה  לחירשים  כיום  יש 
בעזרת  ואם  הרשת  באמצעות  אם  לתורה, 

מתורגמנים ותמלול".

האנשים שרואים את הקולות

"לדבר יהדות בשפת הסימנים". הרב יהושע בפעולה

חג צמוד לשבת
חג  כשחל  המיוחדות  ההלכות  הן  מה  שאלה: 

במוצאי שבת?
ביום  אסור  ולכן  לחג,  משבת  להכין  אסור  תשובה: 
השבת לעשות שום דבר — אף מעשה המותר בשבת 

— לצורך החג.
את נרות החג מכינים רק אחרי צאת השבת. מדליקים 
כי  אותם מאש קיימת, הדולקת עוד מלפני השבת, 
אסור ליצור אש חדשה בחג )אם מעבירים את האש 
באמצעות גפרור, אין מכבים אותו, אלא מניחים לו 
לכבות מאליו(. כבכל חג: הספרדים מברכים תחילה 
בין  מדליקים.  ואחר־כך  ו'שהחיינו'(,  טוב'  יום  )'של 
האשכנזים יש חילוקי מנהגים בזה. מנהג חב"ד לברך 

אחרי ההדלקה, כמו בערב שבת.
ערבית,  תפילת  קודם  נרות  מדליקה  האישה  אם 
אך  בשבת  האסורה  מלאכה,  לעשות  רוצים  אם  או 
מותרת בחג, קודם שמבדילים בתפילה )"ותודיענו"( 

או בקידוש, חייבים לומר: "ברוך המבדיל בין קודש 
לקודש" )בלי הזכרת שם ה'(.

ההבדלה של מוצאי שבת באה עם הקידוש של ליל 
החג, בסדר שלהלן: ברכת הגפן, קידוש של חג, 'בורא 
מאורי האש', 'המבדיל בין קודש לקודש', 'שהחיינו' 
)בלשון חז"ל: יקנה"ז — יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן(.

מוצאי שבת  בכל  מיני בשמים'.  'בורא  אין מברכים 
עושים זאת כדי להשיב את הנפש מצערה על צאת 
יום  ה'נשמה יתרה' של השבת, ואילו בחג — תענוג 

טוב ושמחתו הם עצמם משיבים את הנפש.
את ברכת 'בורא מאורי האש' מברכים על נרות החג. 
למנהג חב"ד — אין מקרבים אותם זה לזה, להופכם 
אל  הידיים  כפות  את  מקרבים  אין  וגם  לאבוקה, 
הנרות, כנהוג בכל מוצאי שבת, אלא מביטים בהם 

בלבד.
מקורות: שו"ע סי' רצט ס"י ונו"כ. שו"ע אדה"ז סי' רסג 
ס"ח; רצט סי"ז; תעג ס"ו־יט; תצא ס"ד. 'הגדה של פסח' 
בשבת'.  שחל  'פסח  ספר  מליובאוויטש.  אדמו"ר  מכ"ק 

אוצר מנהגי חב"ד, ניסן־סיוון עמ' קמו. לוח 'דבר בעתו'.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

חג שבועות שמח עם...

"
למה שבועות?

חג השבועות נחוג בו' בסיוון. לחג כמה 
שמות:

בזמן  נחוג  שהוא  מפני   — הקציר  חג 
קציר החיטים.

מביאים  הזה  בחג  כי   — הביכורים  חג 
הלחם',  'שתי  קרבן  את  המקדש  לבית 

מהחיטה החדשה.

נחוג  שהחג  משום   — השבועות  חג 
בתום שבעה שבועות ממחרת הפסח, יום 

הבאת העומר.

הזה  שביום  מכיוון   — תורה  מתן  חג 
התגלה  שבו  סיני,  הר  מעמד  התקיים 
הקב"ה לעיני כל העם ונתן לו את התורה.

עצרת — משמעות המילה 'עצרת' היא 
סיום ונעילה. במובן מסוים חג השבועות 

הוא הסיום והנעילה של חג הפסח.

מושג ברגע


