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לסכל תהליך הרסני בראשיתו

בתודעה הציבורית אין הכרה מספקת בנחיצות לטפל בתהליכים
הרסניים מייד בראשיתם .אבל ברור לכול כי ההתפרצות בוא תבוא

א

לפי שנים אנו צמים
בעשרה בטבת ,יום
המציין את תחילת
המצור שהטילו הבבלים על
ירושלים ,בשלהי ימי הבית
הראשון .ביום הזה עדיין לא
קרה דבר בירושלים ובבית
המקדש .העיר הוסיפה לע־
מוד עוד זמן רב ,עד הבקעת
החומה בשבעה־עשר בתמוז
וחורבן הבית בתשעה באב.
ובכל־זאת עשרה בטבת הוא
צום חמור ,מפני שביום הזה
החל התהליך שהוביל בסו־
פו של דבר לחורבן.

יש חומרה יתרה בנקודת
ההתחלה .עשרה בטבת
מלמד אותנו את החשיבות
שיש לייחס לראשיתם של תהליכים .כשנוצר
סדק קטן בסכר חייבים לטפל בו במלוא החומרה,
נראה
אף שעדיין הסכר עומד על תילו והכול ֶ
פסטורלי ושליו .כי הסדק הקטן הזה ,אם לא
ייסתם במהרה ,עלול להתרחב ולגרום לפריצת
הסכר כולו.

מוטב לסכל את האיום עכשיו ,כשהיוזמה בידינו .השמדת מנהרות בלבנון (צילום :דו"צ)

לזהות ניצנים
גם בחיים הרוחניים יש להיות ֵערניים לנקודת
ההתחלה של תהליך הידרדרות .בדרך כלל אין
ההידרדרות נוצרת בבת אחת ,אלא בתהליך
הדרגתי .ההתחלה יכולה להיות זעירה ,עד
שהאדם אינו רואה בה חשיבות" .לא קרה שום
דבר" ,הוא מרגיע את עצמו" ,זה עניין שולי ולא
חשוב" .ואולם ברבות הימים יתברר שאותו דבר
'פעוט' היה ראשיתו של תהליך גדול הרבה יותר.
חז"ל אומרים שזו הטקטיקה של יצר הרע לדרדר
את האדם לשאול תחתית .אין הוא בא אל יהודי
ירא שמים בהצעה ישירה להתכחש לאלוקי
ישראל ,כי ברור לו שיידחה על הסף .הוא מתחיל
לפתותו לדברים קטנים" :כך אומנותו של יצר
הרע — היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר
לו עשה כך ,עד שאומר לו עבוד עבודה זרה".
נמצא שאותם דברים קטנים הם המקור לתהליך
שעלול להידרדר עד כדי עבודה זרה!

כל מי שעוסק בתחום החינוך יודע עד כמה
חשוב לזהות תהליכים מייד בראשיתם ,כי אחר־
כך עלול להיות מאוחר מדיי .הורים ומורים
צריכים לזהות את הסימנים הראשונים לטלטלה
העוברת על הילד או הילדה .אלה יכולים להיות
דברים קלים :דחייה חברתית ,העלבה על־ידי
מורה ,תחושת כישלון .אבל אם הפצע שנפער
לא יטופל ,הוא עלול להתרחב למשבר כללי.

השמדת האיום עכשיו
בתודעה הציבורית אין הכרה מספקת בנחיצות
לטפל בתהליכים הרסניים מייד בראשיתם.
מזלזלים בהסתה המתחוללת בתוך מערכת
החינוך של ערביי יהודה ושומרון .מעלימים עין
מההתחמשות של ארגוני הטרור .שותקים לנוכח
בריתות עם ציר הרשע .כל עוד המצב על פני
השטח נראה שקט — מעדיפים להימנע מפעולה.
אבל ברור לכול כי ההתפרצות בוא תבוא ,ואז
היא תגבה מחיר כבד פי כמה וכמה .השמדת
מנהרות החמאס והחזבאללה הם הצעד
המתבקש גם אם הדבר כרוך בעימות .מוטב
לסכל את האיום עכשיו ,כשהיוזמה בידינו,
מלהותיר אותה בידי האוייב ,במועד ובתנאים
הנוחים לו .עלינו לעשות את המוטל עלינו ,בלי
חשש ומורא ,והקב"ה יהיה בעזרנו.

כל הלב לכל אחד
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מלווה מלכה עולמי
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העולמי ,הקורא לכל משפחה לערוך כמנהגה
סעודת מלווה מלכה בביתה ,ולהעמיד במרכזה
את העצמת הקשר המשפחתי .המיזם מתקיים
זו השנה השלישית לעילוי נשמת השליח הרב
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לתת סיכוי לעלייה מן התהום
בעניין פועלו של יוסף מצאנו ניגודים מן
הקצה אל הקצה .הללו מרומזים בברכת משה
יֹוסף ָא ַמרְ ,מב ֶֹרכֶ ת ה' ַא ְרצֹוִ ,מ ֶּמגֶ ד
ליוסףּ" :ולְ ֵ
ּומ ְּתהֹום ר ֶֹב ֶצת ָּת ַחת" (דברים לג,יג)
ָׁש ַמיִ ם ִמ ָּטלִ ,
— שמים עליונים מזה ותהום ,המבטאת את
המקומות הנמוכים ביותר ,מזה.

ש"ּבלְ ָע ֶדיָך ֹלא
ִ
בענייני הנהגת המדינה ,ועד
יָ ִרים ִאיׁש ֶאת יָ דֹו וְ ֶאת ַרגְ לֹו ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם".
ועם זה יוסף שמר על שלמותו הרוחנית ועמד
בדבקות מתמדת עם הקב"ה ,עד שהיה יכול
לחבר את ה'שמים' עם ה'תהום'.

ברכה זו משקפת את פועלו של יוסף הן
ב'שמים' הן ב'תהום' .הוא זן ופירנס את אביו
ואת אחיו ,שזה עניין שבבחינת 'שמים' ,ובה
בעת יוסף "הּוא ַה ַּמ ְׁש ִּביר לְ כָ ל ַעם ָה ָא ֶרץ"
(בראשית מב,ו) ,והוא המפרנס את מצרים ,מלאת
הטומאה והכפירה ,ועד שהוא דואג לפרנסתם
של כוהני הדת; שזה עניין של 'תהום'.

מאריך אף

ייחודו של יוסף
נקודה זו היא המאפיינת את יוסף הצדיק
והמייחדת אותו לעומת אחיו .הללו היו רועי
צאן והקפידו להיבדל מן העולם ולהתבודד
במרעה הצאן ,כדי שיוכלו לשמור על רמתם
הקדושה ולא להיות מושפעים מהעולם הזה.
לעומתם ,יוסף הצדיק היה משנה למלך ,עסוק

מן המעיין

אך מה המקור בעולם הקדושה לדרכו
הייחודית הזאת של יוסף ,לשלב גשמיות
ורוחניות? ההסבר הוא ש"צדיקים דומים
לבוראם" .התורה מספרת כי הקב"ה עשה
כותנות עור לאדם ולחווה ,ומכאן למדו חז"ל
(סוטה יד,א) שה"תורה — תחילתה גמילות
חסדים" .על היהודי לאמץ את דרכיו של
הקב"ה וללכת בעקבות מידותיו.
את כותנות העור עשה הקב"ה לאדם וחווה
בהיותם בגן העדן ,אחרי חטא עץ הדעת,
בטרם גורשו משם .מכאן שגם לאחר שעברו
על רצון הבורא הושארו בגן העדן ונהנו מכל
השפע הגשמי והרוחני שלו ,ורק לאחר זמן
נענשו.

עשרת הרוגי מלכות שנהרגו בעוון מכירת יוסף.

"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף" (בראשית מה,ג).
כשהתגלה יוסף לאחיו אמר להם "אני יוסף" —
שנשאר כפי שהוא ,בדרגתו המקורית .גם בהיותו
מצרים הוא מבטא את גילוי אור האצילות כמו
שהוא בעולם האצילות ממש.
(ספר המאמרים תרפ"ה)

אח גם במכירה
"אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה"
(בראשית מה,ד) .יוסף אמר לאחיו שהוא אהב
אותם כל־כך ,שהאהבה והאחווה לא סרו ממנו
אפילו בשעת המכירה ממש.
(אור החיים)

יישר כוחכם
"אשר מכרתם אותי" (בראשית מה,ד) .חז"ל
דרשו (שבת פז) על הפסוק (שמות לד,ט) "על
הלוחות הראשונים אשר שברת" — יישר כוחך
ששברת .זה הפירוש גם כאן :יוסף ניחם אותם
באומרו ,יישר כוחכם שמכרתם אותי" ,כי למחיה
שלחני אלוקים".
(שפת אמת)

רמז להרוגי מלכות
"ועתה אל ֵתעצבו" (בראשית מה,ה)" .עתה" לא
"תעצבו" — רמז להם על
תיענשו ,אבל לאחר זמן ֵ

ידוע שאדם הראשון גרם בחטאו ירידה
רוחנית לעולם כולו ,ובכל־זאת הקב"ה המתין
ולא מיהר להענישו .הוא הוסיף לספק לו את
הטוב המושלם שבעולם ,ופנה אליו בעדינות,
בשאלה "אייכה" ,כדי להובילו להכרה שעליו
לעשות תשובה .הקב"ה כובש את מידת הדין,
מורה לאדם דרך תשובה ,ומניח לו פתח
להפוך זדונות לזכויות .ולא זו בלבד ,אלא
תופר לו כותנות עור.
מזה למד יוסף כיצד לנהוג כלפי מצרים :על
אף שפלות מצבה של הארץ ושל אנשיה,
נהג יוסף באורך רוח גם כלפי כוהני פרעה,
והניח להם פתח לתשובה .ואכן אנו מוצאים
בתורה שגם כוהן של עבודה זרה כמו יתרו,
בכוחו לשוב בתשובה ולדבוק בקב"ה .זו אפוא
מהותו של יוסף ,להוריד את שפע הקדושה עד
המקומות הנמוכים ביותר ,בתקווה להעלותם
למעלה.
(תורת מנחם ,כרך מא ,עמ' )137
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אצילות במצרים

פתח לתשובה

(צרור המור)

אין מקום למלאכים
"ולא עמד איש בהתוודע יוסף אל אחיו"
(בראשית מה,א) .אף לא מלאך אחד יהיה
נוכח בעת ההתגלות האלוקית של עצמות אור
אין־סוף לעתיד לבוא ,כי התגלות זו תהיה רק
בעבור נשמות ישראל ,הנקראות "אחים" ,ככתוב
(תהילים קכב) "למען אחיי ורעיי".
(ספר המאמרים תרכ"ט)

יינה של תורה
המפרשים כתבו שהיין ששלח יוסף לאביו רומז
ל"יינה של תורה" שזכו לה ישראל על־ידי גלות
מצרים .זהו שנאמר (בראשית מט,י) "אוסרי לגפן
ִעירֹה" — כדי לזכות ל"יינה של תורה" צריך אדם
להיות כחמור למשא.

(אור התורה)

התכלית — בירור הניצוצות
חז"ל אמרו (פסחים קיט) כי כל כסף וזהב
שבעולם יוסף לקט והביאו למצרים ,וכשעלו
ישראל ממצרים העלוהו עמם .במאמר זה רמזו
חז"ל כי המטרה והתכלית של גלות מצרים
היא בירור הניצוצות הטמונים בכסף ובזהב,
להעלותם לקדושה.
(הרבי מליובאוויטש)

מי יאמר פלפול
כאשר הגאון רבי צבי־הירש אורנשטיין ,רבה של
לבוב ומחבר הספר 'ברכת רצ"ה' ,נאלץ לברוח
מהעיר בריסק ,פגש אותו בדרכו תלמיד חכם
אחד ואמר לו" :יאמר נא רבנו פלפול טוב ,כדרכו".
השיב לו הגאון" :התורה מספרת שיוסף אמר
לאחיו 'אל תרגזו בדרך' ,ודרשו חז"ל 'אל תתעסקו
בדבר הלכה' .מתעוררת כאן השאלה ,מדוע
לא ציווה יעקב את בניו שלא יתעסקו בענייני
הלכה בהיותם בדרך? אלא שכאשר יצאו מאת
יעקב לשבור בר הלוא היו רעבים ,ותשומת ליבם
לא הייתה נתונה לפלפולים .לא־כן היה כשעלו
ממצרים ואמתחותיהם מלאות מזון ,אז היה יוסף
צריך להזהירם שלא יתעסקו בהלכה".
וסיים הגאון" :גם אני ,בורח ורעב אנוכי .יאמר
כבודו איזה פלפול ,כי שבע ומדושן עונג הוא"...

פתגם חסידי
"מי שמתאווה לכבוד — מצווה לתת לו כבוד.
הרי חז"ל אמרו שבציווי ֵ'די מחסורו' נכלל
אפילו סוס לרכוב עליו .מכאן שמי שחסר
לו כבוד ,יש לתת לו כבוד" (הרבי מקוצק)

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

סעודה
יקרה
זו הייתה שבת מיוחדת בעיר
אלכסנדר שבפולין .אווירה מרוממת
שרתה בהיכלו של האדמו"ר רבי
יחיאל .אורח נדיר פקד את מעונו,
הלוא הוא רבי חיים־אלעזר וקס ,רבה
של העיר קאליש ומחבר 'נפש חיה'.
השהייה בצוותא של שני הגדולים
האלה הייתה בבחינת "כינוסם של
צדיקים נאה להם ונאה לעולם".
החסידים הסתופפו בצילם של
השניים ולא החמיצו הגה שיצא
מפיהם .הם היטו אוזן לשיגם ושיחם,
התבוננו בהליכותיהם בקודש וביקשו
לאמץ את דרכיהם בעבודת ה'.
במוצאי השבת המתין האדמו"ר
מאלכסנדר לבואו של אורחו לסעודת
מלווה מלכה ,אך זה בושש לבוא.
האדמו"ר הורה להתחיל בסעודה,
בתקווה שבהמשכה יצטרף הרב
מקאליש.
בתוך כך הודיעו לרב מקאליש כי
האדמו"ר ממתין לו ,והוא מיהר ובא.
"חיכיתי לכם" ,התנצל האדמו"ר,
"ורק כשראיתי שהזמן עובר ואינכם
באים ,הוריתי להתחיל בסעודה".
"לא העליתי על דעתי שאתם מחכים
לי" ,התנצל בחזרה הרב מקאליש.
"קשה עליי האכילה במוצאי השבת
ואינני נוהג לסעוד סעודה זו".
"במחילת כבודו" ,נענה המארח
בחיוך על שפתיו" ,יטה ליבו לדבריי.
הלוא ערכה של סעודת מלווה מלכה
מפורש בגמרא במסכת שבת (דף
קיט)' :לעולם יסדר אדם שולחנו
במוצאי שבת' .ולצד זאת רצוני לספר
לכם סיפור שממחיש את חשיבותה
של סעודה זו".
והצדיק פתח וסיפר:
זה היה בעיירה מז'יבוז' ,בימים שרבי
אברהם־יהושע־השיל מאפטה שימש
הרב ואב בית הדין המקומי .חסידיו
בנו את ביתו בקרבת בית המדרש.
החסידים נהגו להתכנס במוצאי שבת
ולסעוד בצוותא את סעודת מלווה
מלכה ,מתוך אחוות ֵרעים.
פעם אחת ,במהלך הסעודה ,פצחו
החסידים בשירה .מרגע לרגע נסחפו
בזמר ,עד שהשירה בקעה מן החלונות
ונשמעה בכל הסביבה.
זו הייתה שעת לילה שקטה .ברחובות
הסמוכים לא נראה איש .דממה שררה
באזור .התושבים נמו את שנתם ,ואילו
בתוך בית המדרש שמחה סוחפת
ושירה רמה ,שהתעצמה והלכה מרגע

לרגע.
ופתאום ,בבת אחת ,השתררה דממה.
"הרבי בא!" ,נשמע קול מבוהל.
כל הפיות השתתקו והשירה נדמה
כבאבחת גרזן .המקום שעד לפני
רגע געש התעטף בדומייה ,ורק שקט
מביך שלט בכול .החסידים קלטו

לומדים גאולה

כי הפריזו כל־כך בשירה ,עד שלא
נתנו את דעתם כלל לאפשרות שהיא
עלולה לטרוד את מנוחתו של הצדיק.

הם מיהרו להימלט מהמקום מבעד
לדלת הצדדית ,לבל יתפוס אותם
הצדיק בקלקלתם.

הצדיק כבר היה מבוגר .בקושי
ובכבדות שירך את רגליו לעבר בית
המדרש .קול הלמות נעליו על רצפת
העץ הדהד ובישר לחסידים על בואו.

כאשר פתח הצדיק את דלת בית
המדרש ופסע פנימה גילה כי המקום
ריק מאדם .החסידים כבר נסו על
נפשם בבהלה .הביט הרבי כה וכה,
וכשראה שאין בבית המדרש איש
מלבדו — סב על עקביו ושב לביתו.

מאת מנחם ברוד

המשיח — מלך ונשיא
לאורך ההיסטוריה היהודית אנו פוגשים את מערכת היחסים המורכבת בין
מלכות יהודה למלכות יוסף .גם הגאולה קשורה בשני השבטים האלה —
משיח בן־דוד (משבט יהודה) ומשיח בן־יוסף (משבט אפרים) .בהקשר זה
נאמר הייעוד כי בזמן הגאולה יהיה איחוד מלא בין שתי המלכויות" :ועבדי
דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם ...ודוד עבדי נשיא להם לעולם"
(יחזקאל לז,כד־כה).
חז"ל (סנהדרין צח ,סוף עמוד ב) מסבירים שבימות המשיח עם ישראל לא
ייחצה עוד לשתי ממלכות — יהודה ויוסף — אלא המשיח ,המלך מבית דוד,
משבט יהודה ,יהיה מלך אחד ונשיא אחד.

שני תפקידים
כשמדייקים בלשון הפסוק מגלים שהמשיח מכונה פעם אחת 'מלך' ופעם
אחרת 'נשיא' ("ועבדי דוד מלך עליהם ...ודוד עבדי נשיא להם לעולם").
גם במערכת היחסים בינו לבין העם ,המתוארת בפסוקים ,אפשר להבחין
בהבדל :כשהוא מכונה 'מלך' ,הנביא אומר "מלך עליהם"; ואילו כשהוא
מכונה 'נשיא' ,נאמר "נשיא להם".
הפסוקים האלה מבטאים את שני התפקידים שימלא המשיח :הוא יהיה
מלך ,שתפקידו לכוף את עם ישראל ללכת בדרך התורה ,להילחם באויבי
ישראל ולהשליט צדק ויושר בעולם .כמו שהרמב"ם אומר (הלכות מלכים
סוף פרק ד) ,שזה עניינו של מלך בישראל בכלל" :תהיה מגמתו ומחשבתו
להרים דת האמת ולמלאות העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים ולהילחם
מלחמות ה'".
ועם זה ,המשיח יהיה גם רועה רוחני ומורה דרך ,שילמד תורה את העם ,ועל־
ידו "תרבה הדעה והחוכמה והאמת" (רמב"ם הלכות תשובה פרק ט הלכה
ב) .לכן יהיה "בעל חוכמה יותר משלמה ונביא גדול ...ולפיכך ילמד כל העם
ויורה אותם דרך ה' ,ויבואו כל הגויים לשומעו" .על שם פעולתו זו הוא מכונה
נשיא ,כמו ראש הסנהדרין שנקרא נשיא.
שני התפקידים הללו מיוצגים כיום על־ידי יהודה ויוסף .יהודה ,שנשלח על־
ידי יעקב "לתקן לו בית תלמוד ,שמשם תצא הוראה" (תנחומא ויגש יב.
ילקוט שמעוני רמז קנב .הובא ברש"י בראשית מו,כח) ,מייצג את ההנהגה
התורנית ,ואילו יוסף ,המשנה למלך במצרים ,מייצג את המלכות.
וזה החידוש שיהיה בביאת המשיח — הקב"ה יחבר את 'עץ יהודה' ואת 'עץ
אפרים' ל'עץ אחד' .במשיח יתמזגו וייכללו שתי תכונות ההנהגה האלה ,והוא
יהיה גם מלך וגם רב ומורה דרך.
לכן כשהמשיח מוגדר 'מלך' הלשון הוא "מלך עליהם" ,שכן המלכות ,מעצם
טבעה ,עניינה שלטון על העם ,והמלך מרומם ונבדל מהעם .ואילו כשהוא
מכונה 'נשיא' ,נאמר "נשיא להם" ,כי תפקידו השני של המשיח ,היותו רב
נעשה מתוך ִקרבה אל העם ,ולכן הלשון הוא "נשיא להם".
ומורה דרךֶ ,

רועה רוחני
אף־על־פי שעיקר חידושו של המשיח הוא בעניין המלכות — שיתקן את
העולם כולו להתנהג כראוי ולעבוד את ה' — בכל־זאת יש יתרון מיוחד בעניין
הנשיאות והוראת דרך ה' .שכן פעולת המלכות עניינה רק תיקון העולם
והכשרתו לתכליתו ,אבל לאחר שהפעולה הזאת מסתיימת והעולם מגיע
לתיקונו ,כבר אין צורך כל־כך בפעולתו של המשיח כמלך ,ועיקר תפקידו של
המשיח יהיה ללמד את העם ולהורותם את דרך ה'.
התכלית האמיתית היא לגלות בעולם את האמת האלוקית ,שזה עניינה של
הנשיאות .לכן בעניין הנשיאות דווקא נאמר "דוד עבדי נשיא להם לעולם",
שכן עיקר הנצחיות של מלכות המשיח אינה בעניין המלכות אלא דווקא
בהשפעתו כנשיא ורועה רוחני ,ש"ילמד את העם ויורה אותם דרך ה'"
(לקוטי שיחות ,כרך לה ,עמ' .)206

אך נכנס בפתח הבית — הוסיף וסיפר
האדמו"ר מאלכסנדר לאורחו —
ופתאום נתגלה אליו דוד מלך ישראל
בכבודו ובעצמו ,שסעודת מלווה
מלכה מכונה 'סעודתא דדוד מלכא
משיחא' .במבע חמור סבר השמיע
דוד המלך דברי תוכחה אל הצדיק,
על שביטל ושיבש את שמחתו בבית
המדרש" .בגללך הסתלקו החסידים
והסעודה הופסקה" ,אמר לו .הוא
הוסיף ואמר ,שהדבר מסב לו עוגמת
נפש רבה ,ונעלם.
עתה הבין הצדיק את פשר קולות
השירה שהגיעו לאוזניו ואת נסיבות
דעיכתה והתרוקנות בית המדרש
מאדם .הוא מיהר לקרוא לשמשו,
והבהיל אותו לצאת ולזמן בחזרה
את החסידים אל בית המדרש ,כדי
להמשיך את הסעודה שנקטעה
באיבה.
לא חלף זמן רב והחסידים מיהרו
לשוב אל בית המדרש וקול השירה
שב להדהד בין כתליו .הפעם גברה
השירה פי כמה וכמה ,שכן הצדיק
מאפטה בעצמו התייצב בראש שולחן
הסעודה של מלווה מלכה וניצח על
הזמר.
לאחר שירה וריקודים שנמשכו זמן
רב הרים הצדיק מאפטה את ידו,
לאות כי רצונו לשאת דברים .הס
הושלך בקהל .החסידים עשו אוזנם
כאפרכסת כדי להיטיב לשמוע את
דבריו.
"דעו נא" ,פתח ואמר" ,כי דוד
מלך ישראל התגלה אליי זה עתה".
המיית השתאות עלתה מן הקהל.
הרבי המשיך" :דוד המלך אמר לי
שכל הפמליא של מעלה שמחה
עמכם בשמחת המלווה מלכה ,ועל
כן הוריתי מייד להמשיך בה בכל
העוצמה" .בסיימו את דבריו ,הניף
את ידו ,ושירה אדירה פרצה מגרונות
החסידים.
סיים האדמו"ר מאלכסנדר את סיפורו
באוזני אורחו ,הרב מקאליש ,ואמר:
"מן הסיפור הזה ניתן להיווכח עד
כמה גדול ערכה של סעודת מלווה
מלכה ,ובטוחני שאתם תאמצו את
המנהג היקר והקדוש הזה בכל מוצאי
שבת קודש".
(על־פי 'מעשה הגדולים החדש')

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

המיזם לזכר המשפחה שנמחקה

את הרגעים האלה צור אדמון ,יו"ר המזכירות
של היישוב פסגות ,לא ישכח .זה קרה לפני
קצת יותר מחודש .הוא השתתף במסיבה
בירושלים ,לכבוד סבה של רעייתו ,ופתאום
קיבל שיחת טלפון מחבר ,מתנדב בזק"א" .אתה
מכיר את משפחת עטר מפסגות?" ,נשאל .צור
השיב בחיוב ,והחבר נאלץ לבשר לו שהמשפחה
נמחקה בתאונת דרכים מחרידה שאירעה
בכביש  ,90ליד ים המלח.
צור קפא" .אני פרמדיק בהכשרתי ,מחובר
למוקדי ההצלה ,אבל לא ידעתי איך להכיל
את הבשורה הנוראה" ,הוא משחזר" .אי־אפשר
לקלוט את המשמעות שמשפחה שלמה ,שאתה
מכיר ,פתאום איננה .כלומר ,אין פצועים ,אין
את מי לבקר .מה עושים עכשיו?".

כולם מכירים את כולם
כבר עשרים ושתיים שנה צור ( )46מתגורר
בפסגות ,יישוב דתי־קהילתי בהרי בנימין.
"היישוב הוא כמו משפחה אחת גדולה .כולם
מכירים את כולם" ,הוא מספר" .יש לנו כאן
כולל דיינים ,בתי ספר ועוד מוסדות המשרתים
את בני היישוב".
בדקות שאחרי ההלם הפעיל צור את צוות
החירום היישובי .באותו יום בערב נערך
ביישוב כינוס עם רב הקהילה .משם יצאו לדרך

פינת ההלכה

שאלה :האם חובה ליטול ידיים לסעודת
מלווה מלכה במוצאי שבת?
תשובה :אמרו חז"ל" :לעולם יסדר אדם שולחנו
במוצאי שבת ,אף־על־פי שאינו צריך אלא לכזית".
וכך נפסק למעשה ,שיש לערוך שולחן מכובד
(להשאיר את מפת השבת ,או לפרוס מפה מכובדת
אחרת ,ויש נוהגים גם להדליק נרות ,כנהוג בסעודות
מצווה) ,כפי שנהוג במשפחה בעריכת השולחן
לסעודה גמורה.
יש לעשות כן גם אם אין הכוונה לאכול יותר מ'כזית',
וזאת כדי ללוות את השבת ביציאתה ,כאדם המלווה
את המלך בצאתו מן העיר .כמו־כן כתבו שבסעודה
זו משיבים את הנפש הנפרדת מקדושת השבת (מעין
הרחת הבשמים בהבדלה) .וזאת אף־על־פי שסעודה
זו מוגדרת 'מצווה מן המובחר' בלבד.
מוצאי שבת הוא הזמן המחבר ומאחד את השבת עם
כשר
מולצרמיםהמדמטרין

בח
בהשג
החחת העדה
רדית

נופש לזוגות ומשפחות.
בלב ירושלים ,בסמוך לבית הכנסת הגדול.
מלון בוטיק חדש.
נוף מרהיב על כל ירושלים.
ארוחות מפוארות כיד המלך ,בכשרות
מהודרת ובמרחק הליכה מהכותל.

ן טריפ ירושלים

"ג-י"ד טבת ()21.12.18-22.12.18

מרצה
השבת:
הרב
מזנון עשיר

לתת כוח למשפחות .צור על רקע הזירה

איך מנציחים?

ערכי המשפחה והנהיגה

משפחת האם ישבה שבעה ביישוב ,והדבר הקל
על התושבים את הכלת האירוע" .התושבים
עטפו את המשפחה לאורך שבוע שלם ,בכל
מה שנדרש" ,מספר צור" .אחרי השבעה
התחלנו לחשוב איך מנציחים את משפחת עטר
שנמחקה; איך מבריאים את היישוב? ערכנו
כמה וכמה ישיבות ,ולבסוף הגענו להחלטה.
הורי משפחת עטר ,יריב ורעייתו שושי ע"ה,
היו ידועים ביישוב כמי שנותנים מקום מרכזי
לחיזוק התא המשפחתי .הם השקיעו בשיחות
עם הילדים ובחינוכם ,ולמעשה חשנו שזה
המסר שביקשו להעביר ולהנחיל לנו.

התפיסה שמאחורי המרכז גורסת כי חיזוק ערכי
המשפחה הוא גורם רב משמעות המשפיע על
התנהלות הנהגים בשעת הנסיעה .נוסף על כך,
הוא מסביר" ,רכב הוא בית לכל דבר ,ובו האדם
נמדד איך הוא מכבד את רעייתו ואת ילדיו —
וגם בזה יעסוק המחקר" .לדבריו ,כבר בימים
האלה החל צוות לשקוד על החומרים שיוצגו
במרכז לזכרם של בני המשפחה.
"קיבלנו עלינו להמשיך את מפעל חייה של
משפחת עטר ,כדי להמשיך חיים ולהנחיל את
מסר ביצור המשפחה היהודית ,בבית ובדרך,
לכל שכבות העם" ,מסיים צור.

"מכאן יצאה לדרך התכנית להקמת 'מרכז
משפחת עטר' ,שיעסוק בחקר וחיזוק התא
המשפחתי ,כערך יסוד .המרכז ייבנה בפסגות.
חלק ניכר מהסכום הדרוש להקמת המרכז כבר
גויס מאנשי היישוב ומעוד תורמים .המרכז יביא
לידי ביטוי את החיבור בין החינוך המשפחתי
הנעשה בכבישים".
ֶ
ובין ההקרנה על

ברגע
מושג
"

עשרה בטבת

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

סעודת מלווה מלכה

שכולה

מעגלי שיח בתוך היישוב ,דבר שסייע מאוד
לתושבים בהתמודדות .למחרת הוא הנחה את
מסע ההלוויה ,וזו הייתה משימה קשה מנשוא.
"ראיתי הרבה מראות קשים בחיי ,אבל בדבר
נורא כזה לא נתקלתי .זה היה בלתי־נתפס".

ימות החול ,היינו שאין נכנסים מייד אחרי השבת
לענייני חול ,אלא שעדיין עסוקים במצוות הקשורות
בשבת ,כגון אמירת 'וייתן לך' ,קיפול הטלית וכדומה,
ולכן גם בסעודה זו אנו מלווים את השבת.
בכתבי האריז"ל כתוב שצריך לומר "דא היא סעודתא
השבת
דדוד מלכא משיחא" ,כי שלוש הסעודות של
ב"ה
הן כנגד שלושת האבות ,ודוד נחשב הרגל הרביעית
שבמרכבה .נוסף על כך אמרו שדוד המלך היה עורך
סעודה זו בכל מוצאי שבת ,ועל כן ניצל ממיתה
באותה שבת (שהרי נאמר לו שיום פטירתו יהיה
בשבת) .לכן יש בקהילות ישראל זמירות ופיוטים
רבים בסעודה זו ,סעודתו של 'נעים זמירות ישראל'.
הרבי הקפיד ליטול ידיו לסעודה זו ,וקיים אותה
סמוך להבדלה .כאשר הייתה חלוקת כוס של ברכה
וכדומה ,נטל ידיים אף בשעה מאוחרת בלילה .בעת
הסעודה שתה משקה חם ,ולפעמים אכל תבשיל.

ב"ה

יום שלישי ,י' בטבת ,הוא יום תענית,
המציין את תחילת המצור על ירושלים,
שנסתיים בחורבן בית המקדש הראשון.
עשרה בטבת הוא ב"ה
אחד מארבעת הצומות
שתיקנו הנביאים להתענות בהם ,והוא החמור
שבהם .זה גם הצום היחיד שיכול לחול ביום
שישי .ה'אבודרהם' כותב שאילו עשרה בטבת
היה יכול לחול בשבת — היו צריכים לצום בו.
הצום מתחיל בעלות השחר ()4:30
ומסתיים בצאת הכוכבים (.)17:06

שכולה

במלון ט
בתאריכים י"ג-י"ד

שכולה
שכולה

יצחק

במלון טריפ ירושל

בתאריכים י"ג-י"ד טבת
כ
(21.12.18-22.12.18ש
כשר למה
מוצרים מ
ל
מוצמה
דרין בהשגחת
רים ממטבח
בהשג
החחת העדה
רדית

החרד

ומשפח
נופש לזוגות מזנו
לזוגות
בלבנופש
ומשפחות.הכנסת הג
בסמוך לבית
ירושלים,
בלב ירושלים ,בסמוך לבית הכנסת הגדול.
מלון בוטיק ח
בוטיק
חדש.על כל ירוש
מרהיב
מזנון עשירמלון נוף
ארוחותעל כל
נוף מרהיב
ירושלים.המלך ,בכש
מפוארות כיד
המלך,
ארוחות מפוארות כיד
בכשרותהליכה מהכ
ובמרחק
מהודרת
מהודרת ובמרחק הליכה מהכותל.

מקורות :שו"ע אדה"ז סי' ש .כה"ח ס"ק טו .פסקי

תשובות שם' ,השבת בקבלה ובחסידות' ח"ב עמ' ,786
ירושלים
טריפטריפ
במלון
ירושלים
במלון
(בלבד) של 'שיחת השבוע':
למחלקת המֹודעֹות
הליכות ומנהגי ש"ק (מהדורת תשע"ו) עמ' קנב ואילך ,בתאריכים י"ג-י"ד טבת ()21.12.18-22.12.18

וש"נ.

י"ג-י"ד טבת
()21.12.18-22.12.18דוא"ל m3166532@gmail.com :
3166532־,053
בתאריכים טל'

מרצה
השבת:
מזנון עשיר

מרצה
השבת:
הרב

סיורים

פנסיון מלא עונג שב

סיורים בירושלים

יצחקיצחק
 ₪ 1690לזוג במ
ערדלזוג במקום ₪ 2000
₪ 1690
ערד

הרב

מזנון עשיר

פנסיון מלא עונג שבת חדר אוכל מרהיב בו יוגש
מגוונות ובכשרות מהודר

חדר אוכל מרהיב בו יוגשו ארוחות מפנקות
מגוונות ובכשרות מהודרת לנופשים

סיורים בירושלים
סיורים בירושלים

תיירות נופש אירועים

פנסיון מלא עונג שבת
פנסיון מלא עונג שבת
חדר אוכל מרהיב בו יוגשו ארוחות מפנקות
מפנקות
ארוחות
בו יוגשו
חדר אוכל מרהיב
לנופשים
מהודרת
ובכשרות
מגוונות
מגוונות ובכשרות מהודרת לנופשים

במקום ₪ 2000
₪ 1690
לזוג₪ 2000
במקום
 ₪ 1690לזוג

21.12.18-22.12.18

ב"ה

תיירות נופש אירועים
תיירות נופש אירועים

orontours.co.il
orontours.co.il

תיירות נופש אירועים

orontours.co.il

orontours.co.il

ח

והרשמה
לפרטים
והרשמה:
לפרטים

fo@orontours.co.il
info@orontours.co.il

072-3934911
072-3934911

חייגו עכשיו:חייגו עכשיו:

