
 
שבת מאחדת

חודש  ראש  שלפני  הבאה,  השבת  לקראת 
האחדות  להדגשת  להיערך  ראוי  סיוון, 
ביום  התאחד  ישראל  שעם  כשם  הפנימית, 
הזה "כאיש אחד בלב אחד" לקבלת התורה. 
זו  בשבת  לקיים  קרא  מליובאוויטש  הרבי 
המנחה,  בשעת  ישראל  אחדות  של  כינוסים 
המשותפת  הנקודה  טיפוח  על  לעורר  ובהם 
לכל בני העם היהודי, שהיא ההכנה הראויה 

לקבלת התורה.

ספרון קודש בתהלוכה
כמיטב המסורת בעשרות השנים האחרונות, 
חולק בל"ג בעומר לילדי ישראל ספרון חדש 
אמיתי,  גיבור  ושמו  חב"ד,  צעירי  בהוצאת 
שעּובד על־פי סיפורי חז"ל בידי לוי שייקביץ. 
עוד ספרון חדש הופק במיוחד בעבור אירועי 

ל"ג בעומר במגזר החרדי.

לחישת הלב
מגיש  פרידמן  בני  העולה  החסידי  הזמר 
ווקאלי  תקליט  העומר  ספירת  ימי  לכבוד 
יצר  התקליט  את  שמו.  הלב  לחישת   —
דני גרוס, אך  ימים, עם  בתוך פחות משבוע 
שירים  עשרה  ומרגשת.  איכותית  התוצאה 
מגּוונים, הפורטים על מיתרי הלב. התקליט 

נמכר בפורמט דיגיטלי בלבד.

יש חדש התורה מעניקה סמכות לרפואה
התורה מעניקה לאיש המקצוע סמכות גדולה מזו שהוא תובע לעצמו. 
שאלות הלכתיות כבדות משקל מוכרעות על־ידי איש המקצוע דווקא

־צער מאוד לראות את העימ
בכמה  המתחוללים  מותים 
המש כוחות  בין  ־מקומות 

הוראות  את  לאכוף  המנסים  טרה, 
־משרד הבריאות, ובין תושבים המ

אף  מקצתם  ואשר  מולם,  תגודדים 
משמיעים ביטויי גנאי כלפיהם.

קודם כול חשוב להבהיר כי מדובר 
את  מייצג  שאינו  שולי,  בקומץ 
להוראות  הנשמעים  ה',  יראי  כלל 
חסרת  ההתנהגות  על  והזועמים 
האחריות של אותו קומץ קיצוני. יש 
בהתנהגותו זו לא רק סיכון הבריאות 

ותקיעת מקלות בגלגלי המאמץ הכללי להדביר 
את המגיפה, אלא גם חילול שם שמיים נורא.

הטעות הגדולה
בעומק הדברים יש כאן לא רק סיכון הבריאות 
של  ומעּוותת  עקומה  הבנה  אלא  השם,  וחילול 
והרפואה  התורה  אנשים,  אותם  בעיני  התורה. 
בתפיסתם  המתרס.  עברי  משני  כביכול  ניצבות 
נאמנים  עצמם  רואים  שהם  מכיוון  הפגומה, 
עמדה  לתפוס  צריכים  שהם  הרי  לתורה, 

לעומתית מול הרפואה.

וזו הטעות הגדולה, מזווית ראייתה של התורה 
ובין  התורה  בין  ושלום  חס  סתירה  אין  דווקא. 
הנדסת  לבין  בינה  סתירה  שאין  כשם  הרפואה, 
בניין. בשאלות רפואיות התורה עצמה מעניקה 
ְיַרֵּפא",  "ְוַרֹּפא  אומרת  היא  לרופאים.  סמכות 
לרופא  רשות  שניתנה  "מכאן  דרשו:  וחז"ל 
לרפאות". וכך בשאלות של יציבות בניין, התורה 
מהנדס  של  דעת  חוות  לשאול  מורה  עצמה 

מקצועי.

יתרה מזו, התורה מעניקה לאיש המקצוע סמכות 
גדולה מזו שהוא תובע לעצמו. שאלות הלכתיות 
המקצוע  איש  על־ידי  מוכרעות  משקל  כבדות 
מסוים  שאדם  יקבע  הרופא  אם  למשל,  דווקא. 
הכיפורים,  ביום  יצום  אם  חיים  בסכנת  יהיה 
תכריע קביעתו לחלל את הצום ולהורות לאיש 
לאכול. ולהפך, אם צוותי רפואה עושים מלאכות 
והרופא  חולה,  להציל  בניסיון  בשבת  האסורות 
קביעתו  תחייב   — מת  כבר  החולה  כי  יקבע 

להפסיק מייד את כל הפעולות, שעכשיו הן בגדר 
חילול שבת שלא לצורך.

מורה  התורה  הלכתיות  שאלות  של  בשורה 
ועל־ תחום,  באותו  המקצוע  איש  את  לשאול 
הדין.  את  ההלכה  פוסקי  יפסקו  דעתו  חוות  פי 
הגמרא מספרת על חכמי ישראל שהלכו ללמוד 
המומחים  מפי  מסוימים  מקצועיים  עניינים 
לדבר. כי המציאות הטבעית של העולם אף היא 

חלק מהתורה.

אין שתי רשויות
מי שרואה לפניו שתי רשויות, מוכיח שיש פגם 
כאן  שיש  חש  הוא  אם  התורה.  את  בתפיסתו 
כאילו שני מקורות סמכות, שהוא נדרש לבחור 
משמעותה  את  מבין  הוא  שאין  הרי   — ביניהם 
להוראות  נשמעים  אנו  התורה.  של  האמיתית 
שכך  מפני  לא  וכדומה  והבטיחות  הבריאות 
ציוותה רשות זו או אחרת, אלא מפני שהתורה 

עצמה מצווה עלינו להישמע להן.

הזאת  בעת  להימנע  לנו  מורים  הרופאים  אם 
זה רצונו  — הרי בעינינו  מתפילה בבית הכנסת 
שליחיו.  אלא  אינם  הרופאים  שכן  הקב"ה,  של 
השנה  ימות  כל  לנו  שמורה  עולם  בורא  אותו 
עלינו  המצווה  הוא  הכנסת,  בבית  להתפלל 
"ְוִנְׁשַמְרֶּתם  בחצר.  או  בבית  להתפלל  עכשיו 
ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם" הוא ציווי של התורה, וכשאנו 
אנו  הבטיחות  או  הבריאות  להוראות  מצייתים 
מקיימים את רצון ה'. כי התורה היא תורת חיים, 

המקיפה את כל רובדי החיים.
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מאה,  חמישה  מכם  "ורדפו  מבטיחה:  התורה 
ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם 
לחרב". יש להבין, מדוע הפסוק פותח בחמישה 
שירדפו, ולא באחד? כמו־כן לא מובן לשם מה 
ונפלו  אויביכם  את  "ורדפתם  לכן  קודם  נאמר 
היה להתחיל  לכאורה, אפשר  לחרב";  לפניכם 
כבר  שבו  מאה",  חמישה  מכם  "ורדפו  בפסוק 

הכול נכלל.

הסבר הדברים: הפסוקים אינם עוסקים בעניין 
שונים.  בזמנים  אלא במצבים שיתרחשו  אחד, 
בתחילה יהיה "ורדפתם את אויביכם", ואחר־כך 
"ורדפו מכם חמישה מאה". יש כאן תיאור של 
שלבי המלחמה של בני ישראל כנגד אויביהם. 
ואחר־ הגיבורים,  בידי  מתנהלת  היא  תחילה 
ומנחיתים מכה  כך אפילו החלשים מצטרפים 

מוחצת על האויבים.

פחד מהחלשים
הפסוק "ורדפתם את אויביכם" מכּוון ללוחמים 
יוצאי  "כל  אלה  ישראל.  בני  מקרב  הגיבורים 
והם  למלחמה,  הכשירים  בישראל",  צבא 
מסוגלים לרדוף אחרי אויביהם. לאחר מכן בא 

הפסוק "ורדפו מכם", ומדבר על החלשים מבני 
החלשים  "מן  רש"י:  כלשון   — "מכם"  ישראל. 

שבכם".

זו הבטחה מרחיקת לכת עוד יותר. לא זו בלבד 
אלא  אויביהם,  את  יביסו  ישראל  בני  שגיבורי 
אפילו החלשים יצטרפו למרדף אחר האויבים 

הנמלטים מפני בני ישראל. 

המספר חמישה
על־פי הסבר זה מובן מדוע נאמר "ורדפו מכם 
חמישה" ולא "ורדף מכם אחד". בפרשת ויגש 
)מז,ב( מסופר שיוסף ביקש להציג את אחיו לפני 

מגבורתם,  יתרשם  שפרעה  חשש  הוא  פרעה. 
וירצה לגייסם לצבאו. מה עשה? "ומקצה אחיו 
לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה". מפרש 
שבהם  הפחותים  מן   — אחיו  "מקצה  רש"י: 
לגבורה, שאין נראים גיבורים... הם החלשים".

אלא  סמלית,  הייתה  לא  בחמישה  הבחירה 
גיבורים,  היו  האחים  שאר  מהמציאות:  נגזרה 
האחים  שאר  כי  יחשוב  שפרעה  רצה  ויוסף 
חלשים כמו החמישה שהציג לפניו. אך מאחר 

התורה  ויגש,  בפרשת  שנכתב  המספר  שזה 
עכשיו,  גם  הזה  המספר  את  ומציינת  חוזרת 
חמישה"  מכם  "ורדפו  חולשה.  המייצג  כסמל 

— אלה החלשים.

ברכה גדולה יותר

)סוטה  התוספות  קושיית  את  מתרץ  זה  הסבר 
מרובה  טובה  "מידה  הגמרא  דברי  על  יא,א( 

ממידת פורענות". התוספות מקשים: על מידת 
פורענות נאמר "איכה ירדוף אחד אלף ושניים 
נאמר  טובה  מידה  על  ואילו  רבבה",  יניסו 

בפרשתנו "ורדפו מכם חמישה"! 

הברכה  מדוע  מובן  רש"י  דברי  לפי  ואולם 
מדובר  כאן  שכן  הפורענות.  ממידת  מרובה 
בחמישה אנשים חלשים שיצליחו להניס מאה 
לוחמים של צבא מאומן, וזה הישג גדול מגיבור 
אחד שרודף אלף איש, כי הגיבור מטבעו מפיל 
פחד ואילו החלשים אינם מעוררים יראה ופחד, 
וכאן אפילו חמישה חלשים יניסו מאה לוחמים.

)תורת מנחם, כרך ס, עמ' 271(

החלשים ירדפו רבים

עזור אתה
בו״  והחזקת  עמך,  ידו  ומטה  אחיך  ימוך  ״וכי 
נאמרו  הקודמים  הפסוקים  כה,לה(.  )ויקרא 
עזרה  על  מדברת  כשהתורה  אבל  רבים,  בלשון 
ותמיכה לעני היא מדברת בלשון יחיד — ״כי ימוך 
אחיך... והחזקת״. כי כשיש צורך לעזור למישהו 
לזולת,  המשימה  את  להעביר  בני־אדם  נוטים 
בטענה שהשני קרוב יותר, עשיר יותר וכדומה. 
לכן התורה מדברת בלשון יחיד, ואומרת: עליך 
החובה לחזק את ידי העני, ואל תפטור את עצמך 

בטענה שאחר יעשה זאת.
)אלשיך(

עזרה ממשית
ושם  שמיטה,  במצוות  הכתוב  דיבר  לכן  קודם 
התורה דורשת מן האדם ביטחון ואמונה כי הכול 
של  דעתו  על  שתעלה  אפשר  כן,  אם  ה׳.  בידי 
אדם להסתפק גם אל מול מצוקת העני בביטחון 
יתברך  השם  לו  יעזור  שבוודאי  בה׳,  ובאמונה 
להיחלץ מן המיצר. לכן התורה מצווה: ״והחזקת 

בו״.
)עיטורי תורה(

לרדת ולהעלות
כדי לעזור ליהודי צריך להיות מוכן ללכת בבוץ 
בבוץ,  המוטל  אדם  להרים  רצונך  צוואר.  עד 
עליך לירד לתוך הבוץ ולהעלותו משם. לא תוכל 

להעלותו כל עוד תישאר למעלה.

)רבי שלמה מקרלין(

הנותן פיקח
"אשרי משכיל אל דל" )תהילים מא,ב(. היה צריך 
להיאמר 'נותן אל דל'. אלא דוד רצה לסתור את 
הִאמרה הידועה 'טיפש נותן ופיקח לוקח'. אמר 
דוד: להפך, מי שנותן לעני נקרא משכיל, חכם 

ופיקח.
)רבי מאיר מפרמישלן(

מעשים ולא מילים
אל  'משכיל'.  תהיה  לעני  לעזור  צורך  כשיש 
תפטרהו במילות אמונה וביטחון בה׳, אלא תהיה 
כ'משכיל' שאינו מאמין בשום דבר חוץ ממעשי 

האדם. עזור לו במעשים ולא במילים.

)קהילת יצחק(

באותה מצוקה
המדרגה הגבוהה בצדקה היא, שאתה עוזר לרעך 
בשעה שהוא נמצא ״עימך״ — שרוי עימך באותה 
מצוקה. זאת כוונת הפסוק ״אשרי משכיל אל דל 
״ביום  נמצא  הנותן,  ביום רעה״ — שהוא עצמו, 

רעה״.
)אמרי שפר(

שלך כשלי
החסידים  בפי  שגור  היה  הזקן  אדמו״ר  בימי 
הפתגם: פת הלחם שיש לי היא שלך כפי שהיא 

שלי. והקדימו את 'שלך' ל'שלי'.

)היום יום(

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

והחזקת בו | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

תוכחה לברכה
בערב חג השבועות תרפ"ח גברה התשוקה 
בלב קבוצת בחורים מעיר סמוכה לבובוב 
לנסוע אל הרבי בעל 'קדושת ציון' הי"ד, 
התארגנו  החג.  את  במחיצתו  לעשות 
ובלי לבקש את רשות הוריהם  הבחורים, 

קמו ונסעו.

בעת עריכת ה'שולחן' בחג פנה הרבי לעבר 
מתקיים  "היום  ואמר:  הבחורים  קבוצת 
פסוק מפורש ב'תוכחה'". הבחורים נרעדו, 
בהם  ינזוף  הרבי  שעכשיו  בטוחים  והיו 

בפומבי על המעשה שעשו.

ה'תוכחה'  "בפסוקי  ואמר:  חייך  הרבי  אך 
והיום   — בניכם'  בשר  'ואכלתם  נאמר 
הפסוק הזה מתקיים בהורים של הבחורים, 
שהוכנו  הבשר  מנות  את  אוכלים  שהם 

בעבור בניהם"...

אמרת השבוע מן המעיין

תיתנו  גאולה  אחוזתכם  ארץ  "ובכל 
לארץ — כאשר נפשכם תכסוף ותכלה 
בכך  אחוזתכם,  ארץ  ישראל,  לארץ 
מלובלין( )החוזה  הגאולה"  את  תקרבו 

פתגם חסידי



הצלה 
חלומית

"לא  נחוש:  היה  יצחק־אייזיק  ר' 
בראשם  נדו  חבריו  בשבת!".  אעבוד 

בחוסר אמון. הרי זה בלתי־אפשרי.

השנייה.  העולם  מלחמת  ימי  הימים 
שוחט  רוט,  הכוהן  יצחק־אייזיק  ר' 
בקהילה היהודית בבוכניה שבגליציה, 
מהכובש  משפחתו  בני  עם  נמלט 
הנאצי לברית־המועצות. אך במהרה 
רחוקה  המנוחה  כי  הפליטים  גילו 
הקפואה,  לסיביר  שולחו  הם  מהם. 

למחנות עבודה.

מחסור  מפרכת.  הייתה  העבודה 
וקור היו לחם חוקם. רבים נפחו את 
יהודים  וממחלות.  מרעב  נשמתם 
שומרי מצוות נקלעו למצוקה כפולה 
ומכופלת. הגולים נדרשו לעבוד בכל 
ימי השבוע. הימנעות מעבודה בשבת 
במאמץ  חבלה   — הייתה  משמעותה 

המלחמתי.

הגולים  וחבריו  יצחק־אייזיק  ר' 
עבודה  עצים,  בכריתת  הועסקו 
ומפקחים  במיוחד,  ומסוכנת  מפרכת 
העבודה.  הספקי  את  קבעו  קשוחים 
וההוראות  התקנות  של  הפרה  כל 

גררה עונשים קשים.

באה השבת הראשונה. ר' יצחק־אייזיק 
והרצה  יהודים,  פועלים  סביבו  כינס 
לפניהם שיעור מיוחד בהלכות שבת 
— כיצד להימנע מלעבור על מלאכות 

שבת האסורות מן התורה.

ר' יצחק־ ועידודו של  בזכות עצותיו 
הקבוצה  חברי  כל  הצליחו  אייזיק 
במשך  השבת.  מחילול  להימנע 
החולשה  אף  על  התאמצו,  השבוע 
של  עודפת  כמות  לחטוב  והרעב, 
עצים, שהוטמנו במקום סתר. בשבת 
הוציאו את העצים למתחם העבודה, 
ואלה הוצגו כאילו נכרתו כעת. עוד 
יצחק־אייזיק  ר'  אילתר  פתרונות 
אתגר  כי  והוכיח  הרבה,  בתושייתו 

שמירת השבת ניתן לביצוע.

ואז בא החורף. הקור התעצם. הררי 
הרוחות  המרחבים.  את  כיסו  שלג 
העזות הקפיאו את גופם של הפועלים. 
הבגדים  כל  את  עצמם  על  עטו  הם 
הטמפרטורות  אך  עימם,  שהביאו 
הגיעו לחמישים מעלות מינוס. הקור 
לבית  מחוץ  שהייה  איפשר  לא  העז 
נצטוו  והגולים  מתאים,  ביגוד  בלי 
למשלוח  ולהמתין  בבתיהם  להישאר 

מיוחד של בגדי חורף חמים.

חלוקת  הודעה:  נמסרה  אחד  יום 
הכול  שבת.  ב...  תתקיים  הביגוד 
ולחתום  ארוך,  בתור  להמתין  נקראו 
יצחק־אייזיק  ר'  הציוד.  קבלת  על 

שפתיו  אך  המשתרך,  בתור  השתבץ 
ויהי  אחתום  "לא  לחבריו:  לחשו 
דאוגים.  מבטים  החליפו  הללו  מה". 
"ר' יצחק־אייזיק", התריעו לפניו, "זו 
וכלאחר  בשינוי  חתום  גדולה.  סכנה 
שתי  תצרף  אל  משהו.  קשקש  יד. 

אותיות יחד".

דוק של חיוך נמסך בפניו של האיש 
ההחלטי. "לא!", השיב במילה אחת. 

ר'  ניסיונות שכנוע התייצב  תוך כדי 
הממונה.  המפקח  לפני  יצחק־אייזיק 
"אינני  האיש.  לו  הורה  פה",  "חתום 
יודע לחתום", השיב ר' יצחק־אייזיק.

המפקח הרים את עיניו מהמסמכים 
העומד  ביהודי  חשדני  מבט  ונעץ 
מבין,  שאתה  בשפה  "חתום  מולו. 
נותרו  דבריו  ציווה.  חתום",  העיקר 
ידו  את  הושיט  לא  היהודי  באוויר. 

אחרי  גם  אפשר  "לחתום  העט.  אל 
את  יצחק־אייזיק  ר'  חשף  השבת", 

המניע האמיתי לסירובו.

"ככה?",  בו.  בער  המפקח  של  זעמו 
להודיע  "הריני  בכעס,  שפתיו  רטטו 
לך שאם לא תחתום מייד — רע ומר 
יצחק־אייזיק לא נע  ר'  גורלך".  יהיה 

ולא זע.

המפקח  עליו  צרח  מכאן!",  "לך 
בחימה שפוכה. "עוד תראה כי תבוא 

על עונשך במהרה".

רוט  משפחת  בני  על  נפלה  חרדה 
"מה  המפורש.  האיום  למשמע 
יהיה?", הזדעקו האישה והילדים. אך 
"שבת  אותם.  היסה  יצחק־אייזיק  ר' 

היום! הבה נשיר זמירות!".

מוצאי שבת, שלוש לפנות בוקר. בני 
דפיקות  למשמע  הקיצו  המשפחה 
הייתה  משמעותן  הבית.  דלת  על 
הילדים  נפרדו  סוער  בבכי  ברורה. 
עצמו  יצחק־אייזיק  ר'  גם  האב.  מן 
הכין עצמו לגרוע מכול. בקול רועד 
מסר לילדיו את צוואתו: "הבטיחו לי, 
טובים.  יהודים  תמיד  שתהיו  ילדיי, 
ללמוד  לכו  המלחמה,  וכשתסתיים 

בישיבות קדושות!".

את המתח אפשר היה לחתוך בסכין. 
האב ניגש אל הדלת ופתחּה לרווחה. 
שהתגורר  יהודי,  מכר  שם  עמד 
בשכנות למפקח הראשי. הוא התפרץ 
פנימה נרגש ונסער, וקרא בקול גדול: 

"ר' אייזיק, יש בורא לעולם!".

והוא פתח וסיפר:

עדכן  לישון,  קודם ששכבתי  "הערב, 
בבוקר  מחר  כי  המפקח  שכני  אותי 
יבוא סופך, עונש מהדהד על שהמרית 

את פיו ומיאנת לחתום בשבת. 

למשמע  הקצתי  הלילה  "באמצע 
ביתי.  דלת  על  עזות  דפיקות 
המפקח,  עמד  בפתח  להפתעתי, 
שערו סתור ומבטו מבוהל. הוא סיפר 
לי בהתרגשות כי סבתו המנוחה באה 
אליו בחלום ופקדה עליו שלא להפיל 
שערה מראשו של היהודי. הוא הקיץ 
בליבו.  הדברים  את  וביטל  משנתו 

ואולם החלום שב ונשנה. 

"בפעם השלישית לא היה יכול עוד. 
לבש  החמה,  ממיטתו  עצמו  קרע 
את מעילו, ובא לבקשני לגשת אליך 
יבליג  הפעם  כי  לך  ולהודיע  כעת, 
יעניש  ולא  שעשית,  המעשה  על 
אותך כלל, אך מעתה — הקפד לציית 

להוראות...

בורא  יש  ניצלת!  יצחק־אייזיק,  "ר' 
לעולם!".

)על־פי 'פניני עין חמד'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

הגאולה כבר כאן
פעם אחת נכנס אדם נרעש אל ביתו של רבי מנחם־מענדל מוויטבסק ובישר 
כי שמועה אומרת שהמשיח בא. ניגש הצדיק לחלון, פתחו והריח את האוויר 
שבחוץ. לאחר מכן אמר: "לא, אין באוויר ריח של משיח". תלמידיו הסבירו 

כי היה עליו לפתוח את החלון, שכן בתוך חדרו היה תמיד ריח של משיח.
מה משמעות הסיפור? וכי בחדרו של רבי מנחם־מענדל כבר בא משיח ובאה 
רבנו הזקן  זה. למשל, מובא בשם  עוד דברים מעין  אנו מוצאים  הגאולה? 
)פלח הרמון שמות, עמ' ז( ש"לפני נשמות הגבוהות כרבי שמעון בר־יוחאי 
וחבריו לא נחרב הבית". גם כאן נשאלת אותה שאלה: הלוא רבי שמעון בר־
יוחאי נרדף מפני הרומאים וסבל את כל קושי גזירותיהם; איך אפשר לומר 

שלגביו לא נחרב הבית?

להדליק את האור
ההסבר טמון בהבנה מעמיקה יותר של מושג הגאולה. יש הרואים בגאולה 
מהפכה של כל המציאות — עולם חדש, בני־אדם חדשים. אכן, העולם ישתנה 
לגמרי, אך מבחינת המהות הפנימית של הדברים אין כאן שום מהפכה, אלא 
לא  הגאולה  העולם.  של  האמיתית  מהותו  תתגלה  הגאולה  בזמן   — להפך 
תיצור שום אמת חדשה, אלא תסיר את המסווה שמפריע לנו לראות את 

האמת של העולם הקיימת גם עכשיו.
הגאולה דומה להפצעת השחר — העולם נשאר בדיוק כפי שהיה בלילה, אלא 
שבבוקר רואים הכול בבהירות, ואילו בלילה גיששנו באפילה. כך כל 'חומרי' 
הגאולה כבר נמצאים עכשיו, וכשתבוא, נראה ונבין את האמת בפשטות, עד 

שלא נוכל כלל להבין איך יכולנו לחשוב אחרת.
הלוא הקב"ה נמצא כאן גם עכשיו. התורה והמצוות הן אמת מוחלטת גם 
ההכרח  עכשיו.  גם  נכונה  כוהנים'  'ממלכת  ישראל  עם  של  היותו  עכשיו. 
באחדות, בצדק וביושר עומד במלוא תוקפו גם עכשיו. אלא שבזמן הגלות 
כל האמיתות הללו שרויות מאחורי מסווה של הסתר, ולעינינו נראית מציאות 
ללכת  אפשר  שאולי  נוכח,  אינו  אולי  שהקב"ה  לפעמים  נדמה  לנו  אחרת. 
להפיק  אפשר  שאולי  לגוי,  דומה  יהודי  שאולי  התורה,  מדרך  שונה  בדרך 
תועלת ממחלוקת ומהפך השלום. מובן שכל זה אינו אלא דמיון ואשליה, לא 

המציאות האמיתית.

חידוש שאינו חידוש
כשמבינים נקודה זו מתבהר גם הקשר בין הגאולה לבין גילוי תורת החסידות. 
בכמה  שמובא  )כפי  הבעש"ט  בימי  החלה  הגאולה  אור  שהתנוצצות  ידוע 
ספרים(. הפצת החסידות גם קשורה קשר ישיר לגאולה, כפי שאמר המלך 
המשיח לבעש"ט, שהוא יבוא "לכשיפוצו מעיינותיך — מעיינות החסידות — 

חוצה". ואכן, גילוי החסידות והגאולה האמיתית והשלמה הם מהות אחת.
גילוי של האמת האלוקית. החסידות מגלה שהקב"ה  תורת החסידות היא 
עומק  ואת  והמצוות  התורה  היא מבהירה את מהותן של  דבר.  בכל  נמצא 
נשמתו של יהודי. החסידות מחיה עקרונות יסוד כמו אהבת ישראל ושמחה 
של מצווה. ועם זה, החסידות לא חידשה דבר, כי הכול כבר היה קיים בתורה 

עוד קודם הופעתה.
כזאת היא גם הגאולה — היא חידוש שאינו חידוש. היא אינה אלא בבחינת 
ואילו  הגאולה,  בזמן  רק  נזכה  העיניים  של  זו  לפקיחה  העיניים'.  'פקיחת 
הגלות את האמת האלוקית.  גם בתקופת  רואות  ומיוחדות  גבוהות  נשמות 
כזה היה רבי שמעון בר־יוחאי, וכמותו צדיקים גדולים בדורות שלאחריו. לכן 
נזקק רבי מנחם־מענדל מוויטבסק לפתוח את החלון, כי בחדרו האירה תמיד 

האמת של הגאולה.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

הוצאת  את  תכנן  טל  הראל  והיוצר  כשהזמר 
חגיגה  על  חלם  הוא  שלו,  השני  האלבום 
מוזיקלית, מופע השקה, השמעות בכורה ושורת 
"התכניות  הכול.  שיבש  הנגיף  אבל  הופעות. 
בחתונות  וההופעות  צנחו  המכירות  השתבשו, 
ובאירועים פסקו לגמרי", מספר טל )32(, תושב 

יד בנימין ואב לשישה.

"לא צריך לנסות להבין יותר מדיי", הוא לוקח 
מסר אמוני מהמצב הנוכחי. "אנחנו בידי מנהיג 
פשוטה  אמונה  ובעזרת  ורחמים,  חסד  שכולו 

אפשר לנצח הכול". 

החלום הקסום נעקר
וגדל בנווה דקלים. בן שמונה־עשרה  נולד  הוא 
היה בעת הגירוש. "החיים שם היו חלום", הוא 
קסום.  פסטורלי,  היה  "הכול  בערגה.  מספר 
שאני  המנטליות  כל  מדבש.  מתוקים  אנשים 
הייתה שם  לא  מירוץ החיים,  כיום סביב  מכיר 

כלל. ואז כל החלום התנפץ".

יום לפני הגירוש עזב את שטח הגוש. "לא הייתי 
מסוגל לשאת את המחשבה שייקחו אותי בכוח 
ידעתי  "לא  מסביר.  הוא  מהבית",  אותי  ויפנו 
איך אתמודד, והעדפתי פשוט לעזוב רגע לפני. 
התקופה הזאת חרותה בליבי כשעה של אמונה 
הבורא.  בידי  לגמרי  מרגיש  אתה  מאוד.  גדולה 
הרעה  התכנית  ברצותו  גירוש,  יהיה  ברצותו 
על  כאב  גם  והיה  גדול.  זעזוע  היה  זה  תסוכל. 

הטראומה  כזה.  מעשה  שעושים  שלך  אחים 
מוסיפה ללוות אותי, ועם זה ממשיכים הלאה, 

בידיעה שהכול מאת השם". 

לימוד תורה והופעות
את הקריירה המוזיקלית החל כילד, בחוגי לימוד 
לחליל, גיטרה, אורגן ועוד כלי נגינה. בגיל בר־
מצווה כבר הלחין כמה שירים. כשבגר הצטרף 
הראשון,  אלבומו  את  תאוצה.  שצברה  ללהקה 
שנים.  כמה  לפני  השיק  בשאלתי',  'נפשי 
מספר  צפיתי",  למקומות שלא  הגיעו  "השירים 
התחבר  העולם  ברחבי  מאוד  מגּוון  "קהל  טל. 

לשירים, והם הושמעו בערוצים נחשבים". 

לפני  יצא  לב',  בכל  'קראתי  השני,  האלבום 
כחודשיים. שירים מקוריים, לצד שירים שכתבו 
כלכלי  רווח  אין  "כיום  אמונה.  ופיוטי  ידידים, 
לזה חשיבות",  יש  עדיין  אבל  אלבום,  מהוצאת 
מסביר טל, שבשגרה מחלק את יומו בין הופעות 

לבין לימוד תורה בבוקר. 

ההתחשמלות והנס
אירוע דרמטי במיוחד חווה לפני כשבע שנים. 
"בעודי  בבאר־שבע.  חופה  בהנחיית  קרה  זה 
עצום  חשמלי  זרם  בי  היכה  במיקרופון  אוחז 
והשליך אותי אחורנית. אחד המברכים לקח את 
הבין  ואז  החשמלי,  הזרם  את  וחש  המיקרופון 

שהתחשמלתי מכבל חשוף".

חשמל,  מכות  החייאה.  בו  ביצע  מד"א  צוות 
הפרמדיקים  אחד  לשווא.   — עיסויים  הנשמות, 
כבר אמר שאין סיכוי, ואולם הצוות לא התייאש. 
"ואז חזר הדופק", משחזר טל את מה שסיפרו 
חמצן  בלי  דקות  שש  כי  אמרו  "הרופאים  לו. 
למוח, זה נזק בלתי־הפיך. בחסדי שמיים אחרי 
העובדה  מלבד  נזק,  ובלי  התעוררתי,  וחצי  יום 
ויומיים  לפני  יומיים  לי  קרה  מה  זוכר  שאיני 
המקרה  את  שזוכרים  חברים  היום,  עד  אחרי. 
להתחשמל,  לא  תיזהר  בהופעות:  לי  קורצים 

אה?", חותם טל בחיוך. 

מיקרופון מחשֵמל

קראתי בכל לב. הזמר והיוצר הראל טל )צילום: יואל אליווה(

גניבת דעת
לאירוח  זקוק  חברו  כי  שידע  אדם  שאלה: 
ולא דאג לו, ואחרי שנודע לו כי החבר כבר 
מצא מקום אירוח, האם מותר לו לומר לחבר 

שהכין חדר בשבילו וחבל שלא בא אליו?
להנהיג  לאדם  "אסור  הרמב"ם:  כתב  תשובה: 
עצמו בדברי חלקות ופיתוי, ולא תהיה אחת בפה 
הוא  והעניין שבלב  כברו,  תוכו  אלא  בלב,  ואחת 

הדבר שבפה. ואסור לגנוב דעת הבריות". 
בין הדוגמאות שהביא: 

יודע  כשהוא  אצלו,  שיאכל  בחברו  יפציר  לא 
פעם  לסעודה  להזמינו  רשאי  )אבל  אוכל  שאינו 
או פעמיים כמקובל, כי זה כבודו, שמכבדו לאכול 
עימו(. ולא ירבה לו במתנות כשהוא יודע שאינו 
מקבל )אבל אם הוא חביב עליו, והיו סועדים יחד, 
או שבאמת היה נותן לו מתנות אילו היה מקבל, 
זו גניבת דעת, שהרי אם  רשאי להפציר בו, ואין 

יחזיק לו טובה — אין זה בחינם(.
לא יפתח לו חביות יין שהוא צריך ממילא לפתוח 
כבודו פתח  לו שמפני  ולומר  כדי למוכרן,  אותן, 

אותן.
גם  אלא  בדיבור,  רק  לא  הוא  שהאיסור  הרי 
משמע  הזקן  אדמו"ר  ובשו"ע  ברמב"ם  במעשה. 
שגניבת דעת שלא במסחר, אלא כדי להטעות את 
האדם בשביל שיחזיק לו טובה, אסורה רק ביהודי. 
ואולם יש דעות בראשונים שהדבר אסור גם בגוי. 
עושה  והוא  חברו,  ובין  בינו  שנאה  יחסי  יש  אם 

זאת כדי להרבות שלום ביניהם, מותר.
כי  גילה  והלה  לחברו  האלה  כדברים  שעשה  מי 
גנב את דעתו, צריך לבקש ממנו מחילה. אבל אם 
החבר אינו יודע שגנב את דעתו, אולי עדיף שלא 

יפייסנו, כי בכך יוסיף לו צער.
חו"מ  ושו"ע  טור  ה"ו.  פ"ב  דעות  הל'  רמב"ם  מקורות: 
סי' רכח ס"ו. שו"ע אדה"ז חו"מ הל' אונאה וגניבת דעת 
סי"ב־י"ד )במהדורה החדשה כרך ו עמ' מו(. פתחי חושן 

הל' גניבה פט"ו ס"ח־טו.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

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!

"
עניין שמיטה להר סיני

מערבב  שהוא  לאדם  לומר  כשרוצים 
בזה,  זה  קשורים  שאינם  דברים  שני 

אומרים: "מה עניין שמיטה להר סיני!".

מטבע הלשון הזה מקורו בדברי חז"ל 
בהר.  פרשת  של  הראשון  הפסוק  על 
התורה מדברת שם על מצוות השמיטה, 
ואומרת שהציווי הזה נאמר למשה "בהר 
חז"ל, מה הקשר  כך  על  סיני". שואלים 
בין הציווי על השמיטה דווקא להר סיני, 
והלוא כל המצוות ניתנו למשה בהר סיני.

על זה ניתנת התשובה, שהתורה באה 
ללמדנו, שכשם שבמצוות שמיטה נאמרו 
בכל  כך  סיני,  בהר  המצווה  פרטי  כל 
למשה  המצווה  פרטי  כל  ניתנו  המצוות 

רבנו בהר סיני.

אבל בינתיים הרווחנו ביטוי: "מה עניין 
שמיטה אצל הר סיני".

מושג ברגע

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


