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לא עוד 'פגיעה ברגשות'
כל השיח של 'פגיעה ברגשות' אינו ממין העניין .לא ברגשות
אנו עוסקים אלא בקיום מצוות ובאפשרות לחיות על־פי התורה

ב

צעירי אגודת חב"ד

ספרים חדשים
מפתחות לתלמוד
מאת הרבנים י"ח ביינדרמן ,נ' רבינוביץ
בהוצאת המחברים
הספר מבקש לסייע ללומדי הגמרא להבין
את המבנה הפנימי שלה .הוא חושף ומאיר
את שיטת לימודה והיסודות שעליהם היא
מושתתת 302 .עמ' .טל' 9606018־.03

עת האחרונה לא יכול
לעבור שבוע בלי כמה
פרשיות של 'הדתה',
שאותן התקשורת מפמפמת
בכותרות צעקניות .הציבור כבר
ודאי משוכנע שהדת משתלטת
בקצב מהיר ,ועוד מעט לא יוכלו
לחיות בארץ מי שאינם שומרי
מצוות.

חֹק לאלול
מאת הרב יוסף טיקוצקי
בהוצאת המחבר

רק כשמסירים את מסך העשן
שהתקשורת מייצרת ,ובוחנים
את מהותם של דברים ,מגלים
שההפך הוא הנכון .בכסות תלמידי ישיבה בנופש .מה רוצים ,לכלוא אותם בבית? (צילום :יוסי בלשניקוב)
הכותרות הרעשניות מנסים
להצר את רגליהם של יהודים שומרי תורה
בו שימוש גובר' :פגיעה ברגשות' .הצרכים
ומצוות ולמנוע מהם לחיות על־פי אמונתם.
המיוחדים של ציבור דתי מוצגים ככאלה שנועדו
למנוע 'פגיעה ברגשותיו' .כאן טמון כשל בסיסי
— מי קובע שרק לציבור אחד יש 'רגשות' ורק
כלפיו צריך להיזהר מ'פגיעה'? אולי גם ציבור
בכל העולם מתקיימים אירועים בהפרדה בין
אחר מוצא עצמו 'נפגע'?
גברים לנשים .בתי מלון מושכרים לקבוצות
אך האמת היא שכל השיח הזה של 'פגיעה
של נופשים חרדים .אתרי בילוי מקיימים ימים
ברגשות' אינו ממין העניין .לא ברגשות אנו
מיוחדים לציבור הדתי .איש לא ראה בכך מעולם
עוסקים אלא בקיום מצוות .יהודי שומר מצוות
בעיה כלשהי .יש ציבור שמעוניין להתכנס,
זקוק לאוכל כשר לא למען 'רגשותיו' ,אלא כי אין
לנפוש ולבלות בתנאים כאלה ,ואין שום סיבה
הוא יכול לאכול מזון שאינו כשר .באותה מידה
למנוע זאת ממנו.
בדיוק הוא זקוק לגדרי הצניעות ,כי בלעדיהם
אבל עכשיו כל אירוע כזה הוא 'הדתה' .אם מלון
אין הוא יכול לרחוץ בים או בבריכה ,למשל.
מתאים את עצמו לשבוע שבו הוא מקבל אורחים
אין כאן שום עניין של 'רגשות' ,אלא של הלכות
חרדים — זו עילה לקרוא להחרמתו .אם אתר
ברורות ומפורשות.
בילוי מקיים ימים מיוחדים לציבור דתי ,מודיע
על כך מראש ומבקש לבוא בלבוש צנוע — מיד
פוצחת המקהלה המתוזמרת במחאות ובהפרחת
הצהרות להימנע מלבוא למקום הזה.
אותה תורה שמחייבת את היהודי לאכול כשר,
לשמור שבת ולהניח תפילין ,קובעת גם מה
ברור שיש כאן מערכה מאורגנת וממומנת,
מותר לו לראות ומה אסור .ב'קריאת שמע'
שזרועות התמנון של ה'קרן' בוחשות גם בה.
נאמר במפורש" :ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי
יש לכל זה מטרה מדויקת — להשניא את שומרי
עיניכם" .אז מה רוצים ,לאלץ יהודי לעבור על
המצוות על הציבור ,לצייר את היהדות באור
מצוות התורה או לכלוא אותו בבית?
שחור ,ולדחוק את רגליהם של יהודים מאמינים
ממוקדי השפעה .כך יהיה אפשר לקדם את
ועל מה מדובר? על כמה בתי מלון וכמה אתרי
החזון הנכסף ,להפוך את המדינה למדינת כל
בילוי ,מבין אלפי האתרים הפועלים בארץ.
אזרחיה ,מדינה מעורטלת מערכים יהודיים
על זה הזעם הגדול — שכמה מקומות הותאמו
וממורשת יהודית.
לצרכיו של ציבור דתי וחרדי .האם לא ברור שזו

הזרועות הבוחשות

הסתה ופלגנות

בתוך כל זה כדאי לשים לב לצמד מילים שנעשה

כל הלב לכל אחד

הסתה ופלגנות לשמה?

סדר לימוד יומי לחודש אלול עד יום
הכיפורים :תהילים ,משניות ,תיקוני זוהר,
הלכות תשובה לרמב"ם ועוד 474 .עמ' .טל'
6765382־.03

מעלות המקווה
מאת הרב יונתן קירש
בהוצאת דברי שיר
מהות המקווה והלכותיו ,ומשמעות ההקפדה
על הפרטים הרבים הקשורים לטהרה
במקווה 112 .עמ' .טל' 3220338־.077

בשבילי תישארי תמיד רותי
מאת מיכל פרץ
בהוצאת דברי שיר
סיפור חייה של הגב' רותי פוגל ,שנרצחה עם
בעלה ושלושה מילדיהם ביישור איתמר ,לפני
שבע שנים 198 .עמ' .טל' 3220338־.077
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נא לשמור על קדושת הגיליון

שולחן שבת

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ

למה שוב ארבעים ימים?
בפרשתנו משה רבנו מזכיר לעם את חטא
העגל ,שבעקבותיו שבר את הלוחות ,ולאחר
מכן עלה להר סיני לקבל את הלוחות השניים.
גם אז שהה בהר ארבעים יום" :וְ ָאנֹכִ י ָע ַמ ְד ִּתי
ָב ָהר ּכַ ּיָ ִמים ָה ִראׁשֹנִ יםַ ,א ְר ָּב ִעים יֹום וְ ַא ְר ָּב ִעים
לָ יְ לָ ה" .לשם מה נדרש משה לשהות בהר
שוב ארבעים יום ,לכאורה דיי היה לחקוק את
עשרת הדיברות על הלוחות ,משימה שאינה
דורשת ארבעים ימים.
רבים מהמפרשים מסבירים שהימים האלו
הוקדשו לתפילה .ואולם רש"י מפרש את
המילים "ואנוכי עמדתי בהר" — "לקבל
הלוחות" .הרי שהימים האלה לא נועדו
לתפילה ,אלא לקבלת הלוחות.

הכעס הוסר
מדוע אכן אין רש"י מפרש שארבעים הימים
האחרונים הוקדשו לתפילה? מפני שבדיוק
למטרה זו עלה משה להר למשך ארבעים
הימים שבין הלוחות הראשונים לשניים .בימים
האלה התפלל אל ה' כדי לשכך את כעסו על

מן המעיין

חטא העגל.
וכך רש"י מפרש את "ּכַ ּיָ ִמים ָה ִראׁשֹנִ ים"" :אבל
האמצעיים שעמדתי שם להתפלל עליכם
היו בכעס" .הרי שהתפילה מתקשרת לכעס,
וכשמתבטל הכעס ,לאחר ש"וַ ּיִ ְׁש ַמע ה' ֵאלַ י
ּגַ ם ַּב ַּפ ַעם ַה ִהואֹ ,לא ָא ָבה ה' ַה ְׁש ִח ֶיתָך" — אין
עוד צורך בתפילה .נמצא שבארבעים הימים
האחרונים לא עסק משה בתפילה ,ואם כן נדרש
הסבר מדוע היה צורך בארבעים הימים האלה,
ולמרבה התמיהה אין רש"י דן כלל בשאלה זו.

מתנת התורה
אלא שההסבר כבר ניתן בפרשת כי תישא
(לא,יח) ,שם מסופר" :וַ ּיִ ֵּתן ֶאל מ ֶֹׁשה ּכְ כַ ֹּלתֹו
לְ ַד ֵּבר ִאּתֹו ְּב ַהר ִסינַ יְׁ ,שנֵ י לֻ חֹת ָה ֵע ֻדת" .רש"י
מפרש שהקב"ה נתן למשה את התורה במתנה,
בתום ארבעים הימים שבהם שהה בהר סיני.
לאחר מכן ,כשאירע חטא העגל ,הורה הקב"ה
למשה" :לֶ ְך ֵרד" .ורש"י מפרש" :רד מגדולתך",
מפני שהגדולה ,שהיא התורה ,לא ניתנה "אלא

"ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך"
(דברים ו,יב) .אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר:
"אין לו לקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד"
(שבת לא) .גם יראת שמים נערכת ונמדדת אם
היא 'לבד' ,בלי פניות צדדיות.

(המגיד מדובנה)

יראה ואהבה
כשיש יראה מה טוב ,וכשאין חס ושלום ודאי
שצריך אדם להיות שרוי בפחד ובמורא .יראה
בלי אהבה אינה שלמות; אהבה בלי יראה אינה
כלום.

(רבי אהרון השני מקרלין)

השאלה שהקב"ה שואל
השאלה שהקב"ה שואל כל יהודי :במה אני ה'
אלוקיך? מה פעלת למעני? בזכות אילו מעשים
טובים זכאי אתה שייקרא שמי עליך.
(רבי נפתלי מרופשיץ)

(ירושלמי ברכות סח,א) .האומר שיש עיתים
לתורה ,שיש להתאים את התורה ואת המצוות
ולתקנן על־פי העיתים ,רוח הזמן — אינו אלא
מפר הברית והורס התורה.

(כתב סופר)

יראה מהחטא עצמו
על האדם להתיירא מן החטא כמו שהקב"ה ירא
ממנו כביכול .כשם שהקב"ה ירא מעצם החטא
ולא מן העונש ,כך האדם צריך לירא מהחטא
עצמו.

(שיחות קודש תשל"ג ,ב ,עמ' )333

שהעקב ירגיש
צדק'
ה'צמח
אדמו"ר
כאשר
מליובאוויטש היה ילד קטן ,נהג סבו,
רבנו הזקן ,לבחון אותו .פעם אחת,
כשבחן אותו על החומש שלמד ,שאלו
מה פירוש הפסוק שנאמר על אברהם
אבינו — "עקב אשר שמע אברהם
בקולי".

הקב"ה דורש מכל יהודי שיהיה בבחינת 'מה'
והתבטלות ,שכן אז לא יתאווה כלל לתענוגי
העולם .כמו שר גדול העומד לפני המלך ,שמפני
אימת המלך מתבטלת כל מציאותו עד שגם אם
יזדמן לו אז הגדול שבתענוגי העולם ,לא יתאווה
אליו כלל.

רבנו הזקן היה שבע רצון מאוד מתשובת
הילד ,ואמר" :זוהי הכוונה בפסוק 'והיה
עקב תשמעון' — גם עקב הרגל צריך
להרגיש את רצון ה' .לרוץ בשמחה
לקיים מצווה ,ולהימנע מללכת לדבר
שאינו על־פי רצון ה'".

להיות בהתבטלות

(הבעל שם טוב)

הקב"ה מבקש שתעשה את מה שהוא עושה,
כדברי חז"ל" :מה הוא רחום ,אף אתה רחום; מה
הוא חנון ,אף אתה חנון".

מדוע צריך לצוות על יראת ה' ,והרי מלך בשר
ודם אינו צריך לצוות את תושבי המדינה שייראו
ממנו ,שכן הם יראים ממנו גם בלי הציווי .אלא
הציווי אינו על יראת העונש ,אלא על 'יראת
בושת' ,שהאדם מתבייש מגדולת הבורא ,בדוגמת
אדם שמתבטל לפני אדם גדול.

"העושה תורתו עיתים ,הרי זה מפר ברית"

שיא השלמות היה ביום הארבעים ,יום
הכיפורים ,שאז הושלמה תקופת שהייתו
של משה בהר ,מתוך שמחה על שגזר הדין
התהפך ,והקב"ה נתן למשה את התורה כולה,
עם הלוחות השניים .לכן היום הזה נעשה
ליום מחילה וסליחה לעם ישראל עד סוף כל
הדורות.

השיב הילד" :אברהם אבינו חש את
הציווי של הקב"ה אפילו בעקב רגלו".

עשה כמעשיו

תורה בכל העיתים

לכן עכשיו ,אחרי שפייס את כעסו של הקב"ה,
זכה משה מחדש באותה 'גדולה' ,כבפעם
הראשונה — הקב"ה נתן לו מחדש את התורה.
וכשם שאז נדרש לשהות בהר ארבעים ימים
כדי לקבל מתנה זו ,כך גם עכשיו היה צריך
לעלות להר למשך ארבעים יום וללמוד מחדש
מפי הקב"ה את התורה.

(אור התורה)

יראת בושת

(רבי ברוך ממז'יבוז')

לימוד מחודש

אמרת השבוע

יראת ה' | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

בלי פניות צדדיות

בשבילם" ,בשביל בני ישראל; ולאחר שחטאו
בעגל אין הצדקה לתת למשה מתנה זו ,והיא
נלקחה ממנו.

(כתר שם טוב)

פתגם חסידי
"אל לעשירים לחשוב ש'כוחי ועוצם ידי' —
קמצנותם ועצימת עיניהם מהצדקה — 'עשה לי
את החיל הזה' .להפך ,אילו היו מפזרים מממונם
לצדקה ,היו עשירים הרבה יותר" (ה'לב שמחה' מגור)

בעבור
שיעזור
לישראל!
"והיכן בעלך?" ,שאל רבי מאיר
מפרמישלן את האישה שבאה לבקש
את ברכתו לפרי בטן.
האישה פרצה בבכי" .הכול החל
כשבעלי יצא לחפש מקור פרנסה",
נשנק קולה" .הוא נעשה עגלון ,ועד
מהרה דבק באורחות חייהם של
עגלוני העיר ,והללו דרדרו אותו
לשאול תחתית .מאברך ירא שמים
נהפך לקל שבקלים!".
נאנח הצדיק ואמר לאישה" :שובי
לביתך ואמרי לבעלך שאם הוא רוצה
ילדים ,עליו לבוא אליי".
"לבוא לכאן!" ,השיבה האישה בחיוך
מר" ,בעלי בז לאמונת צדיקים .לא
אוכל לשכנעו לבוא אל הרבי".
פני הצדיק הרצינו" .זכרי היטב את
הדברים שאומר לך" ,אמר ,והחל
לפרט חטאים שעשה בעלה ,תוך
ציון המועדים והמקומות המדויקים.
"כשתאמרי זאת לבעלך" ,סיכם,
"מבטיחך אני שיבוא לכאן מייד".
תגובתו המבוהלת של הבעל הייתה
כפי שצפה הצדיק .האיש נחרד לגלות
שכל מעשיו גלויים לפני רבי מאיר.
הוא מיהר לרתום את סוסו.
"לאן אתה נוסע?" ,קראו לעברו
חבריו העגלונים" .אהמ ...ללמברג,
ליריד!" ,שיקר.
בפנים מושפלות התייצב לפני הצדיק.
"מה שמך?" ,שאלו רבי מאיר.
"נתן־שמעון קלינגהופר" ,השיב.
"והלוא פניך מועדות ללמברג!" ,נקבו
דבריו של הצדיק את ליבו .חיוורון עז
כיסה את פניו של האיש.
"אני משאץ,"...
בעקבות אשתי".

גמגם,

"ובאתי

"לא ,לא" ,אמר רבי מאיר" .חזור
לשאץ והודע לחבריך כי נוסע אתה
לפרמישלן ,אל מאיר! רק אז יסכים
מאיר לדבר איתך ,ויש לו על מה!".
אבל וחפוי ראש יצא האיש מן החדר,
והדהיר את הסוסים לעירו ,שאץ.
חבריו תמהו" :רק היום נסעת ,מדוע
חזרת?!"" .אני נוסע לפרמישלן!",
הודה ומבטו נעוץ בקרקע.
"מה לך שם?" ,הגיבו הללו" .רק אל
תאמר שאתה נוסע אל הצדיק!".
הבעה נחרצת עלתה על פניו של

נתן־שמעון" :כן! נוסע אני אל הצדיק
מפרמישלן" ,הכריז והדהיר את
הסוסים לעבר היציאה מן העיר.
כשהגיע שוב לפרמישלן קידמו
הצדיק בסבר פנים יפות" .כעת באת
לפרמישלן!" ,ציין בנחת ,וביקשו
להישאר ולשבות בעיר.
למרבה הפתעתו ,כובד נתן־שמעון
בעלייה הראשונה' ,במקום כוהן'.

לומדים גאולה

הקורא היה רבי מאיר בעצמו ,ונתן־
שמעון חש יראה גדולה נופלת עליו.
כשהגיע הצדיק לפסוק "לא יהיה בך
עקר ועקרה" קרא אותו בקול רם
ובהטעמה .בברכת 'מי שבירך' אמר
הגבאי" :בעבור שייתן ,"...והמתין
לעולה שישלים את סכום הנדבה.
אלא שאז התערב הצדיק והשיב
במקומו" :בעבור שיעזור לישראל!",

מאת מנחם ברוד

בקשת הגאולה
שלוש פעמים ביום אנו נושאים את תפילת ה'עמידה' ,שבה כל אדם מבקש
את צרכיו .בתפילה זו יש תשע־עשרה ברכות (תפילות) .שש (!) מתוכן
עוסקות בהיבטיה המגּוונים של הגאולה — קיבוץ נידחי ישראל ,השבת
הסנהדרין ,בניין ירושלים והמקדש ,ביאת המשיח ,השבת עבודת המקדש
והשכינה לציון ועוד .שלוש פעמים בכל יום אנו מבקשים ומתפללים" :את
צמח דוד עבדך מהרה תצמיח ,וקרנו תרום בישועתך ,כי לישועתך קיווינו
כל היום".
ריבוי התפילות על הגאולה מבטא את חשיבותה .הלוא התפילה ,בפשטות,
היא קיום מצוות עשה להתפלל אל ה' ולבקש ממנו את צרכיו .לכן נתקנו
בתפילת 'שמונה עשרה' כל הברכות המקיפות את כל צורכי האדם ,הרוחניים
והגשמיים ,כי זה עניינה של המצווה.

שעת קרב
החסידות מוסיפה רובד מעמיק יותר לתפילה' .תפילה' היא מלשון "התופל
כלי חרס" — לשון התחברות והתדבקות .משמעותה הפנימית של התפילה
היא ההתחברות וההתדבקות בקב"ה .בשעת התפילה יכול האדם להתעלות
מעל עצמו ,לצאת ממגבלותיו ולהתרומם למעלה .התפילה גם נקראת סולם,
מכיוון שעל־ידה האדם עולה ,שלב אחר שלב ,לדרגות רוחניות נעלות.
בספר הזוהר נאמר" :שעת צלותא — שעת קרבא" [=שעת התפילה היא שעת
קרב] .כשם שהתפילה היא שעת עלייה והתדבקות עם הקב"ה ,כך היא גם
השעה שבה האדם נלחם עם עצמו ,עם חלקי הרע שבו ,בשאיפה לסלק
מעצמו את הדברים השליליים .והדברים תלויים זה בזה :כדי להתעלות
למעלה צריך האדם להיות משוחרר מדברים הקושרים אותו למטה ,ולכן
חלק מעבודת העלייה שבתפילה הוא להיחלץ מכבלי הגשם והחומר.
יש כמה וכמה רמות בכוונת התפילה .המדרגה הבסיסית היא כוונת פירוש
המילות ,שהאדם מודע למילים שהוא מוציא מפיו וחש את משמעותן .יישום
הדבר כרוך בהתרכזות במילות התפילה וסילוק המחשבות הזרות.
בקצה השני עומדות כוונות עליונות ,על־פי הקבלה .זו עבודה לבעלי מדרגה
גבוהה ,היודעים את סודות הקבלה .ובזה גופא יש מדרגה גבוהה עוד יותר,
והיא תפילת הצדיקים ,שעל־ידי הכוונות הקדושות שהם מכוונים הם עולים
בפועל להיכלות העליונים ופועלים שם פעולות הידועות להם.
ויש ההתבוננות שעליה מדברת תורת החסידות ,שנועדה לרומם את
התפילה ולאפשר לאדם להתעלות מעולם החומר ולשפוך את נפשו לפני ה'.
במובן מסוים ,כל תורת החסידות הרחבה והעמוקה לא נועדה אלא לשמש
חומר לתפילה .כי לשם מה לומדים חסידות? — כדי ש"יחשוב קודם התפילה
מרוממות הא־ל" ,שיהיה במה להתפלל.

איך מתבוננים
כדי שההתבוננות אכן תפעל על האדם ,עליו להיות מסוגל לשקוע עמוק
בתוך העניין ולהיות מרוכז בו זמן רב .הדרך להגיע לכך היא בעבודה
הדרגתית ,שבה האדם מתחיל להרגיל את עצמו להתבונן בעניין אחד זמן
מסוים ,ואט־אט הוא מגדיל את משך הזמן שהוא מסוגל להתרכז בעניין.
ואמר הרבי הרש"ב" :מוטב לחשוב עניין אחד ארבעים ושתיים פעמים,
מלחשוב ארבעים ושניים עניינים בזה אחר זה" .לפעמים היה מורה ללמוד
עניין אחד ארבעים או שישים פעמים .כי זה כל עניינה של ההתבוננות
— לקלוט ולהפנים את הנושא הנלמד .אדם יכול ללמוד דברים רבים ,בלי
שיחוללו בו שינוי כלשהו ,והוא יוסיף להתנהג בניגוד גמור לדברים שהוא
יודע ומבין .אך על־ידי ההתבוננות העניין נעשה חלק ממנו ומהווייתו ,ואז
הוא משפיע עליו.

והוסיף ,כמשיח אל נפשו" :ומיהו
'ישראל'? ישראל הוא יהודי ,יהודי
אמיתי ,המתנהג כראוי!".
כעת פנה אל נתן־שמעון ,ואמר לו:
"יום אחד יבוא יהודי ששמו ישראל,
ויזדקק לעזרתך בחציית הגבול .עשה
הכול למענו ,ובתמורה תזכה להיפקד
בזרעא חיא וקיימא".
באותה שנה נולד לבני הזוג בן .נתן־
שמעון חזר בתשובה שלמה.
הימים חלפו .בשושן פורים ת"ר
שוחרר רבי ישראל מרוז'ין ,אחרי
שנעצר בעקבות הלשנה חמורה ,והיה
צפוי לעמוד למשפט .הוא החליט
לברוח .תחילה הסתתר ביאס (כיום
ברומניה) ,ואולם רודפיו דלקו אחריו,
והוא נס מפניהם לכיוון אוסטריה ,עד
שהגיע לשאץ.
באותו יום באו שני שליחים מאת
הצדיק מפרמישלן ומסרו לנתן־
שמעון מכתב שעליו להציל את רבי
ישראל מרוז'ין .הלה נרתם מייד
למשימה .באישון לילה יצא לחפש
את הצדיק .זמן רב סייר ברחובות ,עד
שהבחין בעגלה קטנה רתומה לסוס.
כשהתקרב אליה שמע מתוכה שתי
מילים" :ישראל שמי".
נתן־שמעון הוביל את העגלה לעבר
הנהר שבפאתי העיר .חבילת שטרות
ששולשלה לכיסו של מפקד המשמר
גרמה לו לשלוח את חייליו לאזור
אחר ,והזירה התפנתה.
עכשיו היה על רבי ישראל לצלוח
ברגליו את הנהר ,שמימיו הקרים
הגיעו עד צוואר .נתן־שמעון לא היסס
— הוא נשא את הצדיק על כתפיו
ונכנס למים .פתאום קרא הצדיק:
"עצרו!" .הכיפה נפלה מראשו .נתן־
שמעון סיכן את חייו ,צלל לקרקעית
הנהר ,והצליח לאתר את הכיפה.
ואז עצר" .רבי!" ,קרא" ,הבטיחו לי
שיהיה לי חלק בעולם הבא!".
הצדיק נאלם דום .רק רחש המים
נשמע" .רבי" ,נשבר קולו של נתן־
שמעון" ,לא הייתה עבירה שלא
עברתי .הנני מלא חטאים ופשעים.
מוסר אני את נפשי בעבורכם ,אבל
אנא ,עשו דבר מה למעני!".
עיניו של הצדיק ברקו כשהשיב:
"מבטיחך אני ,נתן־שמעון ,שתזכה
לחיי העולם הבא!" .היהודי פרץ בבכי
נרגש ,ובמשנה מרץ הוביל את הצדיק
אל הגדה השנייה של הנהר.
נתן־שמעון יצא לפרמישלן ,וסיפר
לצדיק את כל ההתרחשות .פניו
של הצדיק נהרו" .אם הבטיחך רבי
ישראל שתזכה לעולם הבא — כך
יהיה!" ,אמר.
(על־פי 'אספקלריה המאירה')

צולם ב:

מעשה שהיה
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מאת מנחם כהן

'סודות היהדות' יוצאים לאור
כשהרב אמחיה אבן־ישראל קיבל לידיו לפני
כמה חודשים את סדרת הספרים ׳סודות
היהדות׳ ,הדבר הראשון שעשה היה להציג את
הסדרה לפני אביו ,פרשן התלמוד המפורסם
הרב עדין אבן־ישראל (שטייינזלץ) .בעקבות
אירוע רפואי שעבר האב הוא מתקשה בדיבור
ובכתיבה ,אבל מוחו חד כבעבר.
״אבא התרגש מאוד״ ,מספר הרב אמחיה (.)36
״הוא הביט בסדרה וכל גופו הגיב בהתלהבות.
קשה לי לתאר זאת ,אבל הוא שמח מאוד
למראה התוצאה המרהיבה .עבדנו על הסדרה
גם לאורך תקופת האשפוז שלו ,לעיתים גם
בחדר ההמתנה במרכז הרפואי״.

האתגר הגדול
הרעיון החל להתגלגל לפני כשלוש שנים.
״אחד המבצעים שהרבי מליובאוויטש הכריז
עליהם״ ,מספר הרב אמחיה ,״הוא ׳בית מלא
ספרים׳ — שיהיו ליהודים ספרי קודש בבית.
חשבנו איך אפשר ליצור סדרה שתקיף חלקים
רחבים בתורה ,ובה בשעה תהיה בפורמט נגיש
וידידותי .חתרנו לגבש סדרה שלא תנוח סתם
על מדף הספרים ,אלא תבוא לידי שימוש״.
הפיכת הרעיון לתוצאה מגובשת הייתה אתגר
גדול" .לצידי בעריכת הסדרה עמד הרב מנחם
ברוד ,ואבא הכווין אותנו בנושאי המפתח
ובבחירת התכנים" ,מתאר הרב אמחיה את

פינת ההלכה

התהליך" .מטרתנו הייתה להגיע לקהל רחב,
ממגוון רקעים .השאיפה הייתה שגם מי שאין
לו שום רקע תורני יוכל לקרוא את הסדרה,
להבינה וליהנות ממנה״.

משובים מקבוצות הביקורת
לאורך כל העבודה נעזרו יוצריה בקבוצות
ביקורת ,שהורכבו מקוראים מגּוונים :סטודנטים,
תעשיין בגיל העמידה ,צלם טלוויזיה ,תזונאית,
חייל בסדיר ועוד" .הם קיבלו חלקים מהסדרה
והביעו את דעתם באמצעות משוב מקיף",
מספר הרב אמחיה" .המשובים האלה היו אחד
הדברים המרגשים בעבודה״.
הנה דוגמה" :במהלך כל קריאת הפרק לא
יכולתי להפסיק לחייך ( )...הכתוב היה כל־כך
ברור וקריא ( .)...הבנתי הכול! באמת הכול".
ועוד אחת" :אם היו מלמדים אותי ככה בבית
הספר ,סביר להניח שהייתי זוכרת את זה".

ההחלטות הקשות
בתום שלוש שנות עמל ,הושלמה הסדרה שבה
ארבעה כרכים מושקעים ,שכל אחד מהם
מקיף שכבת יסוד בארון הספרים היהודי:
התורה — חמישה חומשי התורה ,עם ביאור
קל ,כותרות וסרגל התמצאות .החכמה —
מבחר מספרות חז"ל ,על־פי פרשיות השבוע

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

ברכת המזון על 'מזונות'
שאלה :האם יש מצב שמברכים ברכת המזון
גם אם לא אכלנו לחם?
תשובה :נאמר בפרשתנו (ח,י)" :ואכלת ושבעת
ובירכת" .חובת ברכת המזון מן התורה היא
כשאדם אכל לחם כדי שביעה .מדרבנן חייבים
בברכת המזון על אכילת 'כזית' לחם ומעלה (27
סמ"ק ,כ־ 11גרם בלחם לבן).

מקורות :סדר ברה"נ פ"ב ס"ב־ד ,ובמהדורת הרב
אלאשווילי .וראה פסקי תשובות סי' קסח ס"ק ה ,וש"נ.

ברגע
מושג
"

"כוחי ועוצם ידי"

התורה מזהירה מפני תחושה שעלולה
לחלחל בלב האדם לנוכח הצלחותיו:
"וְ ָא ַמ ְר ָּת ִּב ְל ָב ֶבָךּ ,כ ִֹחי וְ ע ֶֹצם יָ ִדי ָע ָׂשה ִלי ֶאת
ַה ַחיִ ל ַהּזֶ ה".
עם כל הכבוד לכישרונות וליכולות
האישיות ,ההצלחה אינה נובעת מהם אלא
"ּכי הּוא ַהּנ ֵֹתן ְלָך ּכ ַֹח
היא תלויה בברכת ה' — ִ
ַל ֲעׂשֹות ָחיִ ל" .מי שרוצה להצליח — חשוב
שיזכור זאת ויתפלל לה' למען הצלחתו.

מצאת בור
נפט?!
למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

בודקים עכשיו את תיק הביטוח
למניעת כפל ביטוחים וחוסכים תשלומים מיותרים!

ללא על

ות

077-444-7777

בדי
לל

למעשה ,מסקנתו האחרונה של אדמו"ר הזקן היא,
שמי שעומד לאכול מאותם מאפים שיעור של '4
ביצים' ( 230סמ"ק) ויודע שישבע מהם ,אפילו

מי שהתכונן לאכול מעט ובירך 'מזונות' כרגיל,
ולאחר מכן החליט לאכול כדי קביעת סעודה,
יעשה כך :יברך תחילה 'על המחיה' על מה שאכל
וימתין מעט .לאחר מכן ייטול ידיו ויברך 'המוציא'
על המאפים ,ויאכל כדי שביעה .אם בסעודה
השנייה אכל כשיעור  4ביצים — יברך ברכת המזון,
אף שהשובע נגרם רק בצירוף אכילתו הראשונה.
ואם עומד עכשיו לאכול פחות מכמות זו ,ייטול
ידיו ,יאכל תחילה 'כזית' לחם רגיל ויברך עליו
'המוציא' ,ואחר־כך יאכל את המאפים שרצונו
לאוכלם ,ויברך ברכת המזון.

ולפי נושאים .המחשבה — לקט לפי נושאים
מספרות הפילוסופיה היהודית ,הקבלה ,המוסר
והחסידות .ההלכה — אורח החיים היהודי ,ביום
חול ובשבת ,מלידה ועד פטירה.
לדברי הרב אמחיה ,אחד הדברים הקשים היה
להחליט מה ייכלל בסדרה ומה לא" .זו ממש
החלטה אכזרית ,כשאתה עומד מול ים רחב כל־
כך" ,הוא אומר" .תקוותנו שאחרי שהקוראים
יטעמו מאוצרות התורה ,הם יגיעו אל ספרי
המקור״ .מאז הופעתה הסדרה זוכה להצלחה
רבה ,והיא נמכרת ברשתות הספרים הגדולות
כמו סטימצקי ,לקהל רחב ומגוון.

!

מקצת מיני המאפה שברכתם הרגילה 'מזונות' ,אם
אוכלים מהם כמות שרגילים לקבוע עליה סעודה,
חייבים בנטילת ידיים ,בברכת 'המוציא' לפניהם
ובברכת המזון אחריהם (תבשילים ודייסות אינם
נכללים בזה).

ישבע רק מפני שיאכלם עם בשר או דגים ,ייטול
ידיו תחילה ויברך עליהם 'המוציא' ולאחר מכן
ברכת המזון (ויש פוסקים המחמירים וכוללים
בשיעור  4ביצים גם את המאכלים הבאים ללפת
את המאפים ונאכלים עמם ממש).

הרב אמחיה מציג לפני אביו את 'סודות היהדות'

קה חינם!

א התחייבו

ת!

למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

טל' 3166532־ ,053דוא"ל m3166532@gmail.com :

