
 
לכתחילה אריבער

ביום שלישי, ב' באייר, יחול יום הולדתו של 
מליובאוויטש,  שמואל(  )רבי  מהר"ש  הרבי 
נשיאה הרביעי של חסידות חב"ד. הוא ידוע 
לא  שכאשר  אומר  "העולם  שטבע:  בפתגם 
מלמעלה;  הולכים  מלמטה,  ללכת  מצליחים 
ואני אומר שצריך ללכת מלכתחילה מלמעלה 

)'לכתחילה אריבער'(".

מסע רוחני לרבי
מסע  מארגנים  בישראל  חב"ד  מבתי  כמה 
הילולת  יום  ימים, לקראת  רוחני של תשעה 
בהאדיטש  יתחיל  המסע  בתמוז.  בג'  הרבי, 
מייסד  התניא,  בעל  ציון  על  שבאוקראינה, 
מדרשו  בבית  בביקור  ושיאו  חב"ד,  חסידות 
של הרבי מליובאוויטש והשתטחות על ציונו 
במרכז  יסיירו  המסע  משתתפי  בניו־יורק. 
חב"ד שבברוקלין ובמוקדי תיירות בעיר. יש 
פרטים  יום.  ל־15  המסע  להארכת  אפשרות 

בטל' 6506770־054.

רעיון לכל פרשה
פרשה  כל  את  מגיש  שליחות  לעזרי  המרכז 
בתורה — אוסף רעיונות קצרים, מתורת הרבי 
פרשיות  וארבע  לחמישים  מליובאוויטש, 
שייקביץ,  לוי  ר'  כתב  הספר  את  התורה. 
מתוך שאיפה להעניק לציבור רעיון קצר לכל 

פרשה בסעודת השבת. טל' 9606120־03. 

יש חדש המאבק על דמות המדינה
העימות הזה מתגלגל מנושא לנושא ומסוגיה לסוגיה, אבל במהותו 
הוא עוסק בשאלה מרכזית אחת — איזו מדינה אנו מבקשים לכונן

וויכוח על נאום ראש הממשלה ה
הוא  למדינה  השבעים  בחגיגות 
מאפיין מובהק של הסטת הדיון 
לעניינים שוליים וחסרי חשיבות, בשעה 
בתו סוער  והמרכזי  העיקרי  ־שהעימות 
לנו ־כנו. העימות הזה מתגלגל מנושא 

שא ומסוגיה לסוגיה, אבל במהותו הוא 
־עוסק בשאלה מרכזית אחת — איזו מדי

נה אנו מבקשים לכונן כאן.

הקמת  קודם  הרבה  נולד  הזה  הוויכוח 
מדינה  על  שחלמו  מי  היו  המדינה. 
יהודית, שתמחיש לעיני העולם כולו איך 

היהדות  ערכי  על־פי  היהודי מנהל מדינה  העם 
היו  לעומתם,  כולה.  לאנושות  מופת  ומשמש 
בבחינת  המדינות,  ככל  מדינה  להקים  ששאפו 
ניסיון לחקות  ישראל", מתוך  בית  הגויים  "ככל 
המדינות  של  העולם  ותפיסות  הנורמות  את 

האחרות.

הגלגל מסתובב
הראשונות  ובשנותיה  המדינה  הקמת  בעת 
ההתנגדות  מכאן  האחרונים.  של  ידם  גברה 
להזכיר שם שמים במגילת העצמאות, והסירוב 
המדינה  בהימנון.  היהודית  האמונה  את  לציין 
ובמשאביה להחדרת תפיסות  השתמשה בכוחה 
עולם חילוניות בלב העולים, רבים מהם יהודים 
נענו  המדינה  ראשי  שמים.  ויראי  מאמינים 
לדתיים בכמה פרטים, אבל הרוח הכללית הייתה 

מנוכרת למורשת ישראל.

להסתובב. שחרור  הגלגל  החל  השנים  במרוצת 
את  הפעימו  ושומרון  יהודה  וחבלי  ירושלים 
הלבבות והעמיקו את החיבור עם ערש התנ"ך. 
השטח,  פני  על  לעלות  החלו  חדשים  כוחות 

ולהטביע נוכחות בשיח הישראלי.

בשנים  אבל  ומורדות,  עליות  ידע  זה  תהליך 
האחרונות המגמה בולטת מאוד. הציבור האמוני 
והמסורתי קם בעוצמה כנגד ההגמוניה השלטת 
המשפט  במערכות  באקדמיה,  בתקשורת, 
התקוממות של ממש  כאן  ובתרבות. מתחוללת 
הניסיון  ועל  היהדות  של  קולה  החנקת  כנגד 
להשליט תפיסה כי שכבה מסוימת היא המייצגת 

הבלעדית של המוסר והנאורות.

את התהליך הבריא הזה מנסים גורמים מסוימים 
אדירים.  בסכומים  זר  מימון  בעזרת  לבלום, 
בכל  שלהם  התמנון  זרועות  את  רואים  אנחנו 
המדינה  של  היהודית  בדמותה  העוסק  תחום 
מול  במאבקו  צה"ל  ידי  את  לכבול  מהניסיון   —
סילוק המסתננים, הפיכת  הטרור, דרך הכשלת 
במעמד  מלחמה  ל'הדתה',  היהדות  הוראת 
הרבנות, ועד הצרת צעדיהם של יהודים דתיים 

בכל דרך אפשרית.

משמעות ל'מדינה יהודית'
לכן טוב שפעילותה החתרנית של 'הקרן' עלתה 
על ראש סדר היום. הגיע הזמן לשים קץ להונאה 
שנדע  ראוי  האמיתיות.  הכוונות  ולהסתרת 
כוחו  בכל  מנסה  ומי  מולנו  עומד  מי  בבירור 

לַעֵקר את המדינה מנשמתה היהודית.

אחרי שבעים שנה יש להעמיד את המאבק הזה 
המילים  שצמד  הזמן  הגיע  היום.  סדר  בראש 
אמיתית.  ומשמעות  תוכן  יקבל  יהודית'  'מדינה 
המורשת  על  מבוסס  המשפט  יהודית  במדינה 
יהודיים,  ערכים  משקפת  התקשורת  היהודית, 
בפרהסיה  נשמרים  ישראל  ומועדי  השבת 
על  בגאון  מדברים  המדינה  ונציגי  הציבורית, 
בכל  להתגורר  היהודי  העם  של  הטבעית  זכותו 

חבלי ארצו.

לאורך כל שבעים השנים אנחנו רואים את חסדי 
הבורא ואת ניסיו המלווים את חיינו. הגיע הזמן 
בתורת  בדבקותנו  להתחזק  תודה,  לו  להכיר 
ישראל ובמצוותיה, שזו הדרך לקבלת ברכת ה' 

להצלחה, שגשוג, ביטחון ושלום.
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בקירות  המופיעים  נגעים  דיני  מצוינים  בתורה 
הבית, ובמצבים מסוימים התורה מורה להרוס 
את הבית כולו. ואולם הגמרא )סנהדרין עא,א( 
עתיד  ולא  היה  "לא  המנוגע  בית  כי  אומרת 
להיות. ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר". כלומר, 
התורה  ובכל־זאת  בלתי־מציאותי,  מקרה  זה 
מקבלים  הלימוד  עצם  ועל  דיניו,  את  מלמדת 

שכר.

שלא  לציווי  דוגמה  עוד  מופיעה  שם  בגמרא 
התקיים מעולם — עיר הנידחת. זו עיר שחטאה 
שתושביה  אף  במרייה  ועמדה  זרה,  בעבודה 
כי הם עתידים להיענש בעונש החמור  הוזהרו 
ביותר. גם כאן נדרשים תנאים רבים כל־כך, עד 
אומרת  והגמרא  בלתי־מציאותי,  נעשה  שהדבר 
כי "עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות". 

יציאה מהמקדש

אחד הדינים הקשורים לעיר הנידחת הוא: "אין 
של  דין  בית  על־פי  אלא  הנידחת  עיר  עונשין 
שבעים ואחד" )משנה תחילת סנהדרין(. עליהם 
רבנו.  משה  עד  איש  מפי  איש  סמוכים  להיות 

כמו־כן נדרש בית הדין לשבת במקומו, בלשכת 
הגזית בירושלים, כדי שיוכל לדון דיני נפשות.

אבל מתפקידו של בית הדין למנוע הידרדרות 
כזאת, שעלולה להביא לידי עיר שלמה שחוטאת 
זרה. חברי בית הדין נדרשים "לקשור  בעבודה 
חבלים של ברזל במותניהם... ויחזרו בכל עיירות 
ישראל" כדי ללמדם את דיני התורה )תנא דבי 
אליהו רבא פרק יא(. כלומר, הם מצּווים לצאת 
מתבטל  שאז  אף  הגזית,  בלשכת  ממשכנם 
כדי   — זה  וכל  הדין,  בית  של  ותוקפו  מעמדו 

לדאוג ליהודים שעלולים לעבוד עבודה זרה!

לימוד מונע
זה אפוא הלימוד הגדול מפרשת עיר הנידחת, 
יהודי נדרש לפעול  וזה ה"דרוש וקבל שכר" — 
לשלילת עניין של עבודה זרה, ולא רק עבודה 
כל  כי  ממנה,  שמץ  אפילו  אלא  בפועל,  זרה 

עבירה יש בה שמץ של עבודה זרה.

צרעת  בדיני  שכר"  וקבל  ה"דרוש  מהו  אך 
הבתים? מניעת החטא שייכת בעיר הנידחת, או 
בבן סורר ומורה )שגם הוא נכלל בדברים ש"לא 

היו ולא עתידים להיות"(, ועצם העיסוק בדיניו 
לשלול  כדי  שכר",  וקבל  ה"דרוש  בבחינת  הוא 
עניין כזה. אך מה הדבר שיש לשלול בדיני נגעי 

הבית?

להתמסר לכל יהודי
ההסבר הוא על־פי דברי חכמינו, שנגעי צרעת 
ותחילה העונש פוגע  הם עונש על לשון הרע, 
בקירות ביתו של האדם, ואם אין הוא מתקן את 
עד  ועוד,  עוד  אליו  מתקרבים  הנגעים  דרכיו, 
שהם פוגעים בגופו. אם כן, הלימוד בעניין זה 
גם  וממילא  הרע,  לשון  למנוע  נועד  )"דרוש"( 

את העונש עליו.

על מנהיגי ישראל מוטלת חובה לפעול למנוע 
שאפילו  כדי  הרע,  לשון  של  קל  חטא  אפילו 
העונש הקל במדרג עונשי הצרעת — נגע הבית 
הצדיקים  על  להיות".  עתיד  ולא  היה  "לא   —
שלא  החובה  מוטלת  דור  שבכל  והחכמים 
לכל  להתמסר  עליהם  אלא  לעצמם,  להיבדל 

אחד ואחד מישראל ולהעמידו בקרן אורה.

)תורת מנחם, כרך מב, עמ' 63(

האחריות למנוע את הנגע

ברית מבדילה
"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" )ויקרא יב,ג(. 
"להבדיל  במילים  מסתיימת  הקודמת  הפרשה 
נפתחת  פרשתנו  לכן  הטהור".  לבין  הטמא  בין 
בדיני ברית מילה, כי אף הברית עניינה הבדלה, 

להבדיל בין ישראל לעמים.
)רבי יהונתן אייבשיץ(

למעלה מהשבת
המילה, שהיא ביום השמיני, נעלה מהשבת, שהיא 
השביעי.  גילוי  על  שומרת  והיא  השביעי,  ביום 
לכן עורכים את המילה רק אחרי שעוברת שבת 

אחת, כי המילה נעלה ממנה.
)ספר המאמרים תש"י(

במצווה תמיד
עצמו  וראה  המרחץ,  לבית  דוד  שנכנס  בשעה 
ערום, אמר: אוי לי שאעמוד ערום בלי מצווה. 

וכיוון שנזכר במילה שבבשרו, נתיישבה דעתו.

)מנחות מג,ב(

בלי פניות
פנייה  גם  שיש  לומר  אפשר  אחרות  במצוות 
המילה,  מצוות  שונה  המצווה.  בעשיית  אישית 
לשם  אותה  מקיים  שהאדם  לומר  שאי־אפשר 

פנייה זרה כלשהי.
)חתם סופר(

ברית של מסירות נפש
התינוק  את  ומחזיקים  עליו  שיושבים  הכיסא 
הנביא'.  אליהו  של  'כיסא  קרוי  הברית  בשעת 
כשם שאליהו מסר את נפשו על הדת, אף הרך 
הנימול כך — ייתכן שצפויים לו ניסיונות קשים 

והוא נזקק למסירות נפש לשמור על יהדותו.

)שיח יצחק(

וביום השלישי
ונחיה  יקימנו  השלישי  ביום  מיומיים,  "יחיינו 
שני  הם  מיומיים"  "יחיינו  ו,ב(.  )הושע  לפניו" 
שעניינם  המילה,  שאחרי  הראשונים  הימים 
אברהם  של  בבריתו  והכניסה  העורלה  העברת 
שתי  חיי",  בדמייך  חיי,  "בדמייך  שזהו  אבינו, 
פעמים; "וביום השלישי", שהוא שלישי למילה, 

"יקימנו ונחיה לפניו".

)המגיד ממזריטש(

מי יכול למול
על הפסוק "ִהמול ִימול" מקובל לומר בשם חסידי 
"נימול"  עצמו  שהוא  שמי  הראשונים,  חב"ד 
הוא  עצמו,  מעלות  והרגשת  גאווה  מבליטות, 
"מוהל  של  הפנימית  מהותו  זו  אחרים.  "יימול" 

חסידי".

)אגרות־קודש הריי"צ(

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

ברית מילה | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

זכות החולה ותפילת הצדיק
ושיגר  אחת  פעם  חלה  מיברוב  פייביש  רבי 
שיתפלל  מבעלז,  המהרי"ד  אל  נפש'  'פדיון 
זה היה  למענו. כשנרפא, מיהר לבוא לבעלז. 

בשבת פרשת מצורע.

"כאשר  מבעלז:  הרבי  אמר  הסעודה  בשעת 
חולה  בעבור  שיתפלל  מהצדיק  מבקשים 
לחשוב  רשאי  הצדיק  אין  מתרפא,  והחולה 
לחשוב  עליו  אלא  שהועילה,  היא  שתפילתו 
ואולם  שהרפואה באה מזכויותיו של החולה. 
הצדיק  שתפילת  לחשוב  צריך  עצמו  החולה 

היא שהועילה לו.

תורת  תהיה  'זאת  בפסוק  מרומז  זה  "ואולי 
ממחלתו,  כשנרפא  טהרתו',  ביום  המצורע 
'והובא אל הכוהן' — שיתלה את רפואתו בצדיק 
שהתפלל עליו. ולעומת זה, 'וראה הכוהן והנה 
נרפא נגע הצרעת מן הצרוע' — החולה נתרפא 

בזכות עצמו ולא בזכות תפילת הצדיק".

אמרת השבוע מן המעיין

"ברגע שיהודי מתעורר לשוב בתשובה 
עליו  מערים  מיד   — טהרתו'  'ביום   —
רוח מלמעלה ומסייעים בידו לשוב — 
'והובא אל הכוהן'"           )הרבי מללוב(

פתגם חסידי



 והובא 
אל הכוהן

"אמריקה?!", שאל החסיד בחלחלה 
את חתנו הצעיר. "למה להרחיק עד 
אמריקה? וכי זה מקום ראוי ליהודי 

ירא שמים?".

השיב  היקר",  חותני  דאגה,  "אל 
איתנה  "אמונתי  בביטחון.  הרשל 
ואדע לעמוד בניסיונות. אני מוכרח 
הכלכלית  מהתסבוכת  להיחלץ 
היחיד  הסיכוי  שקעתי.  שלתוכה 
שלי הוא בארץ האפשרויות הבלתי־
ואשוב  כסף  שם  ארוויח  מוגבלות. 

ואשקם את עסקיי".

כשנפרדה מבעלה הזילה אשתו של 
היה  ליבו  גם  כמים.  דמעות  הרשל 
אישה  להשאיר  קל  לא  חשש.  מלא 
הלא־נודע.  אל  ולצאת  רכים  וילדים 

אבל הוא הרגיש שאין לו ברירה.

עסק  לפתוח  שניסה  אחרי  היה  זה 
קטן. הוא לקח הלוואות, אך העסק 
אחרי  בחובות.  שקע  והוא  כשל 
נמשך  האפשרויות  כל  את  שבחן 
כסף  ירוויח  שם  לאמריקה.  ליבו 
במהירות, יחזור ויפרע את חובותיו, 

ויפתח בחיים חדשים.

הצעיר הגיע בשלום לאמריקה, והחל 
החדשה.  ביבשת  דרכו  את  לחפש 
בתחילה הקפיד לשמור על חיי תורה 
רגיל. במברקים  כפי שהיה  ומצוות, 
כי  בישר  משפחתו  לבני  ששיגר 
התחבר  וכי  טובה,  עבודה  מצא 
לקהילת יהודים יראים ושלמים. בני 
שבו  ליום  וקיוו  שמחו,  המשפחה 

יצבור די כסף וישוב אליהם.

אלא שכעבור זמן החלו בני המשפחה 
לקבל רסיסי מידע שהדליקו בליבם 
את  שחצו  השמועות  אזהרה.  נורות 
הידרדרות  על  סיפרו  האוקיינוס 
הרשל.  של  חייו  באורח  רוחנית 
צעירים  עם  להתרועע  החל  הצעיר 
התורה  שמירת  את  ונטש  פוחזים 

והמצוות.

את  ביסודיות  לבדוק  החליט  חותנו 
בהול  מכתב  שיגר  הוא  השמועות. 
שנים  לאמריקה  שהיגר  ותיק  לידיד 
את  לברר  וביקשו  לכן,  קודם  רבות 
המתנה  לאחר  חתנו.  אצל  הקורה 
התשובה,  מכתב  הגיע  ממושכת 
שלמרבה הצער אישש את החשדות. 
הידיד,  כתב  עמו",  לשוחח  "ניסיתי 

"אך לשווא. הרשל לעג לי".

במר ליבו פנה החותן אל הצדיק רבי 
אשר  את  וגולל  מרדומסק  שלמה 
לך",  מורה  שאני  כפי  "עשה  אירע. 
הורה הרבי. "כתוב מכתב בשמי אל 
ניו־יורק, ואמור לו להזמין  רבה של 

לשוב  לו  ולהורות  חתנך,  את  אליו 
מיד לביתו". הצדיק בירך את החותן 
בתשובה  ישוב  שחתנו  לו  ואיחל 

שלמה במהירות.

הרבי.  כדברי  לעשות  מיהר  החותן 
התשובה  מכתב  הגיע  זמן  כעבור 
בהתרגשות  ניו־יורק.  של  מרבה 
ובתקווה ישבו בני המשפחה לקרוא 

את הדברים, אולם ליבם נפל בקרבם. 
מעודד  היה  לא  המכתב  של  תוכנו 
כלל. "זימנתי אליי את הרשל", כתב 
האיש  "ואולם  ניו־יורק,  של  רבה 
ממאן לשמוע לדבריי, והודיע לי כי 

אין לו שום כוונה לשוב לביתו".

החותן לקח את המכתב, ומיהר אל 
הצדיק מרדומסק. "הפעולה שעשינו 

אונים,  בחוסר  אמר  הועילה",  לא 
והציג את תשובת הרב מניו־יורק.

לו  "כתוב  הרצינו.  הרבי  של  פניו 
מכתב שני", אמר הצדיק אחרי כמה 
כי  לרב  "כתוב  מחשבה.  של  רגעים 
הדברים  את  בשמי  לצעיר  ימסור 
האלה: להווי ידוע כי כוהן אני, וכפי 
דיני  כל  הקדושה,  בתורתנו  שכתוב 
לך שאם  לכוהן. דע  נמסרו  הנגעים 
לא תשוב מרצונך, יתקיים בך הכתוב 
'נגע צרעת כי תהיה באדם', והמשך 
'והובא אל הכוהן', אפילו   — הפסוק 

נגד רצונך! ראה הוזהרת!".

שנצטווה.  כפי  החותן  עשה  נרעש 
הכתב,  על  הדברים  את  העלה  הוא 
הניו־ הרב  אל  המכתב  את  ושיגר 
שנית  לקרוא  מיהר  הלה  יורקי. 
המסר  את  לפניו  ולהציג  להרשל, 
אלא  מרדומסק.  הצדיק  של  הנוקב 
כלל  התרגש  לא  הפוחז  שהצעיר 
למקרא הדברים החריפים, ואף פרץ 
לאחר  כי  היה  נראה  מזלזל.  בצחוק 
מתרשם  הוא  אין  עול  כל  שפרק 
יצא  הוא  צדיקים.  של  מאיומים 

מביתו של הרב ביהירות ובגו זקוף.

לא חלפו ימים אחדים והרשל גילה 
הופיעו  לבנים  פצעים  כי  לחרדתו 
במהירות  התפשטו  אלה  עורו.  על 
הצעיר  גופו.  חלקי  לכל  מדאיגה 
המבועת מיהר אל הרופא. זה הביט 
בנגע, וחיוורון עלה על פניו. "לקית 
לנו  שאין  מדבקת,  עור  במחלת 
תרופה כנגדה!", קרא בבהלה, והזמין 
הממשלתיים  הבריאות  פקחי  את 

להעביר את החולה להסגר.

בירור  התקיים  בבידוד  שרוי  בעודו 
אזרח  הוא  כי  והתגלה  בעניינו, 
פולין. ללא שהיות לקחו אותו פקידי 
אניית  על  אותו  והעלו  הממשלה, 

מסחר שיצאה לעבר אירופה.

החלו  הארוכה  ההפלגה  במהלך 
בליבו  להתעורר  תשובה  הרהורי 
החל  הראשונה  בפעם  הרשל.  של 
מעשיו.  על  חרטה  רגשות  לחוש 
אזהרת  של  המהירה  ההתממשות 
הצדיק ייסרה אותו. הוא התהלך על 
תחושת  אפוף  מנוחה,  חסר  הסיפון 
שבה  הקלוקלת  הדרך  על  אשמה 
בליבו  גמלה  דבר  של  בסופו  בחר. 

ההחלטה.

תחילה  מיהר  לפולין  שובו  עם 
שלמה.  רבי  הצדיק  אל  לרדומסק, 
בארשת פנים כנועה ובקומה שפופה 
הרעים,  מעשיו  על  תיקון  ביקש 
שלמה.  בתשובה  לחזור  והבטיח 
דרך  להרשל  נתן  הכוהן  רבי שלמה 
מצרעתו;  שיחלים  ובירכו  תשובה, 

וכך היה.

חסידי  ביטאון  נא',  'נדברה  )על־פי 
נדבורנה(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

גאולה ביד 'מצורע'?
)סנהדרין  כשהגמרא  'מצורע'.  הוא  חז"ל  בדברי  המשיח  של  מכינוייו  אחד 
צח,ב( שואלת )על המשיח( "מה שמו?", היא משיבה: "חיוורא" )=מצורע(. 
ההסבר הוא שעל המשיח נאמר )ישעיה נג,ד( "חוליינו הוא נשא ומכאובינו 
ומכאוב, מה  זה אינו מספק. גם אם המשיח סובל חולי  סבלם". אך הסבר 

ההכרח לכנותו 'מצורע' דווקא?
ישראל פרק מא( שיש בזה רמז עמוק למהותו של  )נצח  המהר"ל מסביר 
המשיח: "כי המצורע הוא נדֶחה מן מחנה ישראל ואין לו שייכות אל העולם, 
ולכך כתיב: 'בדד ישב'. ומפני כי המשיח גם כן הוא נבדל מן עולם הזה לגמרי, 
שכלי  הוא  המשיח  כי  מצורע...  כמו  דומה  הוא  המשיח  שיבוא  קודם  לכך 

לגמרי, ואילו העולם הזה הוא גשמי". 

נותרו שיירים
יותר. מצב העולם ערב  תורת החסידות מסבירה את הדברים בהיבט רחב 
הנגע  עוד  שכל  היא  הנגעים  בדיני  ההלכה  'מצורע'.  בבחינת  הוא  הגאולה 
נמצא בחלק מעור האדם, הוא טמא; אך אם "כיסתה הצרעת את כל בשרו", 
לעוונות  רומז  נגע  הגאולה.  בהקשר  זו  הלכה  מביאה  הגמרא  הוא.  טהור 
כל  שתתהפך  עד  בא  בן־דוד  "אין  צז,א(:  )שם  הגמרא  אומרת  ולחטאים. 
סימן  זה  כלומר, כאשר מלכות הכפירה תהיה מוחלטת,  למינות".  המלכות 

לגאולה הקרובה. וההוכחה על כך: "כולו הפך לבן — טהור הוא".
כאשר הרע מתפשט על כל העולם, זו הוכחה שאין מדובר בסתם התגברות 
שולט.  הטוב  שבהם  חלקים  להישאר  צריכים  היו  כך,  היה  אילו  הרע.  של 
פורצים  השליליים  הכוחות  שכל  מעידה  הרע  של  המוחלטת  ההשתלטות 
החוצה, משום שבפנים כבר אין להם מקום. מצב זה מעיד כי תהליך זיכוכו 
של העולם מגיע לסיומו, כמו שנאמר )דניאל יב,י( "יתבררו ויתלבנו וייצרפו 
רבים". הרע נפרד מהטוב ויוצא החוצה, והעולם כבר נעשה מוכשר בפנימיותו 

לקבל את אור הגאולה.
"בעור  'מצורע'. הצרעת היא  גם מדוע המשיח מכונה  אותו עיקרון מסביר 
בשרו". אין היא פוגעת ברבדים פנימיים של הגוף, ואפילו לא בבשר עצמו, 
שבו  מצב  אפוא  מסמלת  הצרעת  העור.   — ביותר  החיצוני  בחלק  רק  אלא 
חיצוני,  נגע  רק  יש  בתכלית.  פנימיותו, שלמה  כל  עם  האדם,  עצמותו של 

בעור שמחוץ לבשר עצמו.
מאוד,  נעלה  אדם  אפוא  מסמל  המצורע  הדברים  של  הפנימית  בתפיסה 
מושלם בכול, שזיכך לחלוטין את כל כוחות נפשו, עד שכל פנימיותו כבר 
טהורה. עתה נותר לו לזכך רק את השיירים, את הפסולת שנשארה ברובד 
החיצוני ביותר שלו. וגם פסולת חיצונית זו אינה שלו, אלא של עם ישראל, 

ככתוב )שם נג,ד(: "חוליינו הוא נשא".

מוכן לגאולה
זה גם מצבו של עם ישראל בסוף הגלות — מבחינה חיצונית נראה כאילו יש 
בו נגעים רבים )צרעת(, אבל האמת היא שאלה נגעים חיצוניים בלבד. כל 
פנימיותו של עם ישראל כבר נטהרה במשך הדורות, ונשאר רק לזכך ולטהר 

את הדרגות החיצוניות והתחתונות ביותר.
לכן המשיח, גואלם של ישראל, נקרא 'מצורע'. כינוי זה, במשמעותו הרוחנית 
והפנימית, מבטא שלמות עליונה ביותר — הן של המשיח עצמו הן של עם 
ישראל כולו. הכול כבר שלם ומוכן לגאולה, ונשאר רק לברר ולזכך את ה'עור' 
שרוי  שהמשיח  הרעיון  את  מבטא  'מצורע'  הכינוי  כמו־כן  בלבד.  החיצוני 
בגלות, סובל את תחלואיה ומצפה בקוצר רוח ובכיליון עיניים להתגלותו, כדי 
להביא את הגאולה האמיתית והשלמה )ספר השיחות תנש"א כרך ב, עמ' 

490; לקוטי שיחות כרך כב, עמ' 78; כרך לז, עמ' 33(.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

מילדותו ידע הרב יוסף־קדיש שפירא כי בהיותו 
הירדני,  לשבי  אביו  עם  נלקח  שנה  בן  תינוק 
לו  אין  אישיים  זיכרונות  שבועיים.  שם  ושהה 
רבי שמואל  ה'שרף'  אביו,  וגם  תקופה,  מאותה 

ע"ה, לא ִהרבה לדבר על אותם אירועים.

מעיתון  שנים,  כמה  לפני  שקיבל  תמונה  אך 
אנגלי באותם ימים, ובה הוא נראה בחיק אביו 
כך,  ולרגשו.  להפתיעו  הצליחה  השבי,  במהלך 
שבי,  לאותו  היסטורי  תיעוד  קיבל  אחד,  ברגע 
במלחמת השחרור.  היהודי  הרובע  נפילת  בעת 
אחרי שבעים שנה אנו חוזרים עם הרב שפירא 
שליקט  וזיכרונות  עדויות  על־פי  ימים,  לאותם 

במרוצת השנים. 

ביזה והצתת בתים
הוא נולד בשנת תש"ז, ברובע היהודי בירושלים 
משפחתו  נלכדה  השחרור  במלחמת  העתיקה. 
שהרובע  נקבע  הכניעה  בהסכם  הרובע.  בתוך 
יילקחו  לחימה  בגיל  והגברים  מיהודים,  יטוהר 
גילו  פנימה,  נכנסו  הלגיון  כשחיילי  לשבי. 
נהרגו  רובם  שכן  לוחמים,  במקום  אין  שכמעט 
ההסכם  את  להפר  החליט  הלגיון  נפצעו.  או 

ולקחת לשבי גם נערים וקשישים.

"אבא בא הביתה, להוציא מעט חפצים", מספר 
המוסר  ירושלים,  תושב   ,)71( שפירא  הרב 
שיעורים בהלכה בבית הכנסת הגדול של חסידי 

מצא  הביתה  "כשעלה  שערים.  במאה  ברסלב 
הבית  בעל  הלגיונרים. כשהבינו שהוא  את  שם 
הבית.  תכולת  כל  את  ובזזו  משם  אותו  גירשו 
תורה  ספרי  רבים.  בתים  שרפו  הביזה  אחרי 

עתיקים מאוד עלו באש".

לשבי בחיק אבא
מפקד הלגיון הורה להפריד את הלוחמים מכל 
"ידידים סיפרו לי כי בקבוצת השבויים  השאר. 
ועיניו  מורכן  ראשו  אבי,  של  דמותו  בלטה 
עצומות, פיו ממלמל מזמורי תהילים ועל זרועו 

תינוק. התינוק הייתי אני, כמובן".

בתוך האנדרלמוסיה צצו מלאכי הצלה, שסייעו 
רבי  היה  מהם  "אחד  התינוק.  על  לשמור  לאב 
דוד שכטר", מספר הרב שפירא. "תחילה ניסה 
ואולם  אימי,  אל  להשיבני  האחראי  את  לשכנע 
רבי  ניסה  למות',  עלול  'הוא  סירב.  הלגיונר 
דוד להתריע, אך הלגיונר לא התרשם. בהמשך 
וסבלתי מאוד. אחד החיילים  לקיתי בליסטריה 
דוד  רבי  אבל  מהאוטובוס,  אותי  להשליך  רצה 
איים עליו שידאג לפרסם זאת בכל העולם, והוא 

חזר בו. כך ניצלו חיי". 

המאבק לא תם
שבועיים תמימים שהה התינוק במחנה השבויים 

הירדני. לימים שמע עדויות על החוויות הקשות 
של  והאלימות  הגידופים  החטופים,  על  שעברו 
החיילים הירדנים, והמתח הנורא שבו כולם היו 
שרויים. לאחר מכן, בפעילות של הצלב האדום, 
לשכונת  ילדיה  עם  שעברה  אימו,  לחיק  הוחזר 

קטמון, עד שגם האב שוחרר. 

מול  המאבק  ועדיין  מאז  חלפו  שנה  שבעים 
יסכימו",  הכול  אחד  דבר  "על  תם.  לא  אויבינו 
משיח  "רק   — שיחתנו  את  שפירא  הרב  חותם 

יגאל אותנו מכל הצרות".

התינוק מהשבי הוא אני

הרב שפירא והתצלום בשבי עם אביו ה'שרף' רבי שמואל 
)צילומים: ר' אהרן קליגר, מכון ברסלב 'הר המור'(

סעודת ברית מילה
שאלה: האם חובה שיהיה מניין בברית מילה?

במעמד  הברית  את  לעשות  להשתדל  יש  תשובה: 
לפרסם  כדי  א(  טעמים:  ומכמה  מישראל,  עשרה 
את  שהכניס  האב  על  לפניהם  להעיד  המצווה,  את 
נקראת  המילה  ב(  אבינו.  אברהם  של  בבריתו  בנו 
שנתנסה  והאות  הניסיון  את  לפרסם  וצריך  'אות', 
בהם אברהם. ג( כדי להודות לה' לפני עשרה, כאילו 
מן  או  אימו,  )ממעי  האסורים  מבית  יצא  התינוק 
כדי  מתכנס  הקודש  שעם  נאמר,  בזוהר  העורלה(. 

להעביר ממנו את העורלה.
במקום שאי־אפשר לעשות זאת במניין, יש להתאמץ 
כל  מניין,  כשיש  וגם  אנשים.  שיותר  כמה  לאסוף 
המצטרף לברית מקיים מצווה, והבא לשם נתכפרו 

עוונותיו, וכאילו מקבל את פני השכינה. 

מיד  להיערך  חייבת  הסעודה  האם  שאלה: 

בערב,  לעשותה  שאפשר  או  הברית,  אחרי 
בשעה מאוחרת יותר?

כדי  הברית,  לרגל  סעודה  לעשות  נוהגים  תשובה: 
)ויש  ושמחה  משתה  מתוך  המצווה  את  לקיים 
מדרבנן(.  או  מדאורייתא  חובה,  שזו  הסבורים 
ולכתחילה יש לקיימה במניין. וצריך לקרוא לעניים 
גם אם  להשתתף בה. הסעודה היא סעודת מצווה, 
אין בה מניין. והמוזמן אליה ולא בא, יש עליו קיטרוג, 

ולכן נוהגים רק להודיע על הסעודה ולא להזמין.
ביום הברית. אם  לקיים את הסעודה  יש  לכתחילה 
שלאחרי  בלילה  אותה  יעשו  מתאפשר,  אינו  הדבר 
הולך  והלילה  תענית(,  בימי  שנוהגים  )כפי  הברית 
ובדיעבד  קורבנות.  לעניין  כמו  שלפניו  היום  אחר 

אפשר לעשותה למחרת או ביום אחר.
מקורות: מניין: פרקי דר"א פי"ט. זוהר ח"ג מד,א. טושו"ע 
וש"נ.  סי"א,  פ"ג  הברית  אוצר  ונו"כ.  ס"ו  רסה  סי'  יו"ד 
אוצר  סי"ב.  שם  יו"ד  שו"ע  פכ"ט.  דר"א  פרקי  סעודה: 

הברית שם סי"ז, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

)נישט אין שאבעס גערעט(

איפה הכי שווה לקנות?

"
פרקי אבות

בקיץ נהוג ללמוד 
אחרי  שבת  בכל 
פרק  מנחה  תפילת 
מתוך מסכת אבות. 
לכך  הסיבות  אחת 

ו"דרך־ ב'דרך־ארץ',  העוסקת  מסכת  זו   —
בחג  התורה  )מתן  לתורה"  קדמה  ארץ 

השבועות(.

)בלי  בלבד  ממשנה  מורכבת  המסכת 
גמרא(, והיא עוסקת בהמלצות של חכמינו 
טובות,  ומידות  חסידות  של  להתנהגויות 

לפנים משורת הדין.

בתחילת המסכת מתואר סדר ההעברה 
רבנו,  ממשה   — לדור  מדור  התורה  של 
יהושע, הזקנים והנביאים ועד אנשי 'כנסת 
בימי  העליון  ההלכתי  )המוסד  הגדולה' 

שיבת ציון ועד תקופת התנאים(.

החכמים  של  דבריהם  מובאים  בהמשך 
והאחרון  השישי  הפרק  נושאים.  במגוון 

עוסק במעלת לימוד התורה.

מושג ברגע


