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ספרים חדשים מֹותר האדם ביכולת הבחירה
אם הארנבת קפצה לביקור בגינת הירק והשאירה אחריה חורבן — 
היא לא עשתה מעשה רע. רק האדם נדרש לבחור בין טוב לבין רע

מותר כ את  להגדיר  מבקשים  אשר 
את  מציינים  הבהמה  מן  האדם 
האדם,  של  התבונית  היכולת 
התכונה  אך  וכדומה.  הדיבור  כוח  את 
העיקרית המבדילה בין האדם ובין שאר 

בעלי־החיים היא הבחירה החופשית.

האדמה  פני  על  החיים  היצורים  כל 
מתנהגים  הם  מתוכנתים.  למעשה  הם 
ופועלים על־פי התכונות שהוטבעו בהם 
בתוכם.  המוְבנים  הרפלקסים  ועל־פי 
מאפשר  גם  בעלי־החיים  של  הִתְכנּות 
לתכנות  מרכיבים  ולהוסיף  ללמוד  להם 
ה'תוכנה'  כך  נבראו.  שעל־פיו  הבסיסי 
שמפעילה אותם רוכשת עוד יכולות, כמו 
זיהוי סכנות, גילוי מקורות מזון וכדומה. 
מוכתבת  התנהגותם  תהיה  לעולם  אבל 

על־ידי התכונות הבסיסיות שלהם.

שאר  מכל  שינוי  תכלית  שונה  האדם 
היצורים ביכולת הבחירה שניתנה לו. הוא היצור 
תלויה  אלא  מתוכנתת  אינה  שהתנהגותו  היחיד 
טבעיות  נטיות  יש  לו  גם  ובהחלטתו.  בבחירתו 
יכול להחליט אם  הוא  מוְבנים, אבל  ורפלקסים 
להישמע להם או לפעול בניגוד להם. ההחלטה 
מבחירתו  נובעת  אלא  מתוכנתת,  איננה  הזאת 

החופשית של האדם.

בסיס לשכר ולעונש
מיכולת הבחירה החופשית נגזרת תפיסת השכר 
בעל־ האנושי.  הקיום  מיסודות  שהיא  והעונש, 
חיים אינו ראוי לשכר על התנהגות 'טובה' ואין 
סיבה להענישו על התנהגות 'רעה'. למעשה אין 
אם  ורע.  טוב  של  כאלה  מושגים  כלל  בעולמו 
והשאירה  הירק  בגינת  לביקור  קפצה  הארנבת 
אחריה חורבן — היא לא עשתה מעשה רע. כך 

ברא אותה הבורא.

נדרש  בחירה,  יכולת  בעל  בהיותו  האדם,  רק 
בין טוב לבין רע. כשהוא עובר ליד עץ  לבחור 
שופע פרי של השכן, האינסטינקט הטבעי דוחף 
אותו לשלוח יד ולקטוף פרי עסיסי. כאן נכנסת 
לתמונה יכולת הבחירה — להיענות לאינסטינקט 
מגניבה?  ולהימנע  להתגבר  או  ולגנוב,  הזה 
ההחלטה הראשונה תהיה רעה, השנייה — טובה.

האדם,  של  בבחירתו  תלויים  שהדברים  מכיוון 
על  ונענש  טובה  בחירה  על  לשכר  זכאי  הוא 
בחירתו הרעה. ניתנה לו היכולת להבחין בין טוב 
לרע ולבחור בטוב. לכן הוא ראוי לשכר אם עשה 

כן, ולהפך, הוא ייענש אם החליט לבחור ברע.

לאיזה קול לשמוע
הייחודיות הזאת של האדם באה לידי ביטוי בדרך 
בריאתו, כפי שהתורה מספרת בפרשת בראשית. 
כל היצורים האחרים נבראו במעשה בריאה אחד, 
ואילו האדם נברא בשני שלבים — תחילה נוצר 
גופו "ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה", ולאחר מכן הוכנסה בו 

נשמה — "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים". 

זו הקוטביות הקיימת באדם — יש בו גוף שעלול 
גם  אך  ביותר,  הנמוכים  למקומות  אותו  לגרור 
לפסגות  אותו  לרומם  שבכוחה  אלוקית,  נשמה 
העליונות ביותר של קדושה, טוהר וטוב. בין שני 
הקטבים האלה נטוש מאבק מתמיד, והאדם הוא 

הבוחר לאיזה קול פנימי לשמוע.

לכן האדם לא ימצא את סיפוקו מהיגררות אחר 
הנטיות הטבעיות והצרכים הגופניים. הוא יחוש 
סיפוק ואושר רק אם יקשיב לקול נשמתו ויבחר 
אז  רק  שלו.  האנוכיים  לדחפים  להתרומם מעל 

ימצה את משמעות היותו אדם, נזר הבריאה.
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"עתיד  תענית(:  מסכת  )סוף  אומרים  חז"ל 
הקב"ה לעשות מחול לצדיקים בגן עדן, והוא 
יושב ביניהם בגן עדן". כאן מתעוררת שאלה 
גדולה: הלוא מדובר פה על עידן הגאולה, שבו 
תהיה בעולם התגלות אלוקית עצומה. תתחולל 
אז תחיית המתים, והקב"ה עצמו יתגלה לעיני 
כול. אם כן, מהו הדיבור על גן העדן בהקשר 
זה, והלוא גן העדן קיים גם עכשיו והצדיקים 

יושבים בו ונהנים מזיו השכינה?

על  לרמב"ן,  הרמב"ם  בין  המחלוקת  ידועה 
לאדם.  הצפוי  ביותר  העליון  השכר  מהות 
לדעת הרמב"ם השכר העליון ביותר ניתן בגן 
העדן, לנשמות המופרדות מהגופים וממושגי 
שעיקר  סבור  הרמב"ן  לעומתו,  הזה.  העולם 
בעולם  כאן  התחייה,  בעידן  יינתן  השכר 
בגן  ולא  גוף,  בתוך  השוכנות  לנשמות  הזה, 
מכריעות  והחסידות  הקבלה  הרוחני.  העדן 
כדעת הרמב"ן. אם כן, מהי הבשורה ב"מחול 

לצדיקים בגן עדן"?

גן  על  כאן  מדובר  לא  פשוטה:  התשובה 
לאחר  הנשמות  נמצאות  שבו  הרוחני,  העדן 

היפרדותן מהגוף, אלא על גן העדן שהקב"ה 
ברא בעולם הזה הגשמי.

הגן שיצר הקב"ה
את  יצר  הוא  העולם  את  ברא  הקב"ה  כאשר 
גן העדן, שבו שם את אדם הראשון: "ַוִּיַּטע ה' 
ָהָאָדם  ֶאת  ָׁשם  ַוָּיֶׂשם  ִמֶּקֶדם,  ְּבֵעֶדן  ַּגן  ֱאֹלִקים 
ֲאֶׁשר ָיָצר" )בראשית ב,ח(. וכך נאמר גם בהמשך: 
"ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן, ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה" )שם טו(. זה 

היה מקום גשמי, כאן בעולם הזה.

עם זה, תפקידם של אדם וחווה לא הצטמצם 
להפעיל  עליהם  היה  אלא  בלבד,  הגן  לשטח 
את השפעתם גם על העולם שמחוץ לגן העדן, 
כציווי ה': "ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה" 

)בראשית א,כח(.

תפקיד בשני מרחבים
בין  התחלק  וחווה  אדם  של  שפועלם  נמצא 
שני מרחבים: גן העדן, המקום הנעלה ביותר 
עץ  חטא  לאחר  כולו.  העולם  ושאר  בעולם, 

ירידה  וחלה  העדן,  מגן  האדם  גורש  הדעת 
נדרשים  אנו  עבודתנו  על־ידי  כולו.  בעולם 
לתקן את הפגם ולהחזיר את העולם לשלמותו 

הראשונה, ואף למעלה ממנה.

ַיראה באצבע
וזה הפירוש במאמר חז"ל על המחול שהקב"ה 
בזמן  לבוא,  לעתיד  עדן.  בגן  לצדיקים  יעשה 
התחייה, יחזור ויתגלה גן העדן שהקב"ה יצר 
יהיה  הזה  העדן  גן  בריאתו.  בתחילת  בעולם 
המקום העליון ביותר בעולם הזה, והוא יעמוד 
בידי  שנוצר  העדן  מגן  אף  עליונה  במדריגה 

הקב"ה.

המחול  את  הקב"ה  יעשה  הזה  העדן  בגן 
אלוקית  התגלות  המבטא  דבר  לצדיקים, 
יראה  ואחד  אחד  שכל  עד  ביותר,  מופלאה 
לו  קיווינו  זה,  "הנה אלוקינו  ויאמר:  באצבעו 
ונשמחה  נגילה  לו,  קיווינו  ה'  זה  ויושיענו, 

בישועתו".

 )תורת מנחם תשד"מ, כרך ד, עמ' 2444(

כאשר יתגלה גן העדן

אתה השדכן
היא  עמדי  נתתה  אשר  האישה  האדם,  ״ויאמר 
נתנה לי מן העץ ואוכל״ )בראשית ג,יב(. טענתו 
של אדם הייתה: הלוא אתה נתת לי את האישה 
מספקת  ערובה  זו  השדכן.  היית  אתה  הזאת, 
לחקור  עליי  היה  וכי  ולמהימנותה.  לכשרותה 
ודאי  לאכול?  לי  נותנת  היא  עץ  מאיזה  אותה 

מעשיה נאים.
)אור החיים(

מידה כנגד מידה
חייך״  ימי  כל  תאכל  ועפר  תלך  גחונך  "על 
הזה  העונש  לנחש  ניתן  למה  ג,יד(.  )בראשית 
בעולם  הראשון  היה  שהוא  מפני  דווקא? 
שלא  דברים  להקב״ה  וייחס  בשקר,  שהשתמש 
אמרם )שאסור לנגוע בעץ(, ושקר אין לו רגליים. 
לכן נענש במידה כנגד מידה ונתקלל שלא יהיו 

לו רגליים.
)באר מים חיים(

מגאווה לענווה
"הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב״ )בראשית 
את  לוכד  הקדמוני,  הנחש  הרע,  היצר  ג,טו(. 
גאווה  משריש  הוא  ראש.  להיות  בפיתוי  האדם 
תשופנו  ״ואתה  היא  העצה  ראש.  להרים  בליבו 
עקב״ — להכריעו על־ידי מידת ה'עקב' — ענווה, 

יראת ה׳.
)עיטורי תורה( 

תשובה לטענת הנחש
לשכנעו  ותנסה  האדם  את  תסית  אתה  כאשר 
משמעות  אין  וממילא  'עקב',  ערך,  חסר  שהוא 
תשובתו   — ראש"  ישופך  "הוא  כי־אז  לחטאיו, 
 — המעלה  ברום  הם  ישראל  בני  שבעצם  תהיה 

'ראש'.

)רבי משה־יחיאל מאוז'רוב(

יניקה מהאותיות האחרונות
הנחש,  ג,א(.  )בראשית  ערום״  היה  ״והנחש 
המסמל את כוחות הקליפה, יכול לקבל יניקה רק 
מהאותיות האחרונות של שם הוי׳ה — האותיות 
ו־ה, ולא מהאותיות הראשונות, י־ה. זהו ״והנחש״ 

— ו־ה נחש.

)לקוטי לוי יצחק(

חומרת ההסתכלות
ותיתן  ותאכל,  מפריו  ותיקח  האישה...  ״ותרא 
החטא   — ״ותרא״  ג,ו(.  )בראשית  לאישּה״  גם 
מתחיל מזה שאדם מסתכל למקום שאין צריכים 
מסתכל״.  רק  ש״אני  במחשבה  לשם,  להסתכל 
האדם   — ש״ותאכל״  גורמת  זו  הסתכלות  אבל 
הוא   — ״ותיתן״  גם  ואחר־כך  בעצמו,  חוטא 

מחטיא את חברו.

)הרבי מליובאוויטש(

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

חטא עץ הדעת | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

זמן לחשבון
שנה אחת בשבת בראשית עמד רבי חיים מצאנז 
מכן  לאחר  שרעפים.  אחוז  והיה  הקידוש  קודם 

אמר:

הוא  הרי  סחורה,  לקנות  ליריד  נוסע  "כשסוחר 
כל סחורה שנראה  וקונה  לידו  חוטף מכל הבא 
פנאי  לו  אין  ביריד  בהיותו  ממנה.  ירוויח  כי  לו 
לביתו,  בשובו  אחר־כך,  רק  ירוויח.  כמה  לחשב 
הוא מתיישב לחשב את עלות הקניות ולתכנן את 

המשך המסחר.

בו  שיש  יריד,  בבחינת  הוא  תשרי  חודש  גם 
הרבה 'סחורה' — סליחות, תפילות, שופר, עשרת 
המינים,  ארבעת  סוכה,  כיפור,  יום  תשובה,  ימי 
זמן  אין  עצמם  בחגים  תורה.  שמחת  הושענות, 
לחשב מה קנינו ומה נשאר ברשותנו. אבל בשבת 

בראשית הגיע הזמן לעשות את החשבון".

אמרת השבוע מן המעיין

"אחרי בריאת האדם נאמר 'אשר ברא אלוקים 
כפי  נבראו  בעלי־החיים  כל  כי  לעשות'. 
תכליתם, ואילו האדם נדרש 'לעשות' — לתקן 
ולהשלים את עצמו"   )רבי אריה־לייב מווישניצה(

פתגם חסידי
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בשבת בראשית עדיין שרתה אווירת 
בלובלין.  ה'חוזה'  בחצר  החגים 
של  רגע  כל  לנצל  ביקשו  החסידים 
לעכב  כדי  הצדיק,  במחיצת  שהייה 
שאליהן  מהפסגות  הירידה  את 
הגביהו עוף בחודש תשרי אל שגרת 

החולין.

שחזותו  יהודי,  נכנס  המדרש  לבית 
עם  נמנה  הוא  אין  כי  עליו  העידה 
התבררה  מהרה  עד  החסידים. 
צבי־הירש  רבי  היה  זה  זהותו. 
'המגיד   — ובכינויו המוכר  בנידהרט, 
נודד,  דרשן  היה  הוא  מוואדיסלב'. 
והשמיע  למקום  ממקום  שעבר 
זאת  תמורת  לב.  מעוררות  דרשות 
אותן  ושיגר  מעטות  פרוטות  קיבל 

לבני משפחתו.

פרחי  את  סיקרן  ללובלין  בואו  דבר 
סביבו.  התכנסו  ואלה  החסידים, 
"באתי להיות חסיד!", הצהיר בפתח 
פעורי  אותם  הותיר  סיפורו  דבריו. 

פה.

לכן.  קודם  חודשים  כמה  קרה  זה 
מסע  של  בעיצומו  היה  ה'מגיד' 
בקהילות ישראל. הוא התברך בשפה 
עשירה ומשופעת במשלים ודימויים, 
בדרכו  ללבבות.  חדרו  ודבריו 
חומרת  את  לתאר  היטיב  הציורית 
הכבדים  העונשים  ואת  החטאים 
השומעים  לרשעים.  הצפויים 
התעוררו בהרהורי תשובה, ומהקהל 

אף עלו התייפחויות.

יום אחד נשא את נאומו בעיר ללוב. 
ביתו  בתום הדרשה פנה לפקוד את 
כבוד  מתוך  מללוב,  דוד  רבי  של 
למקום  כניסתו  עם  מייד  ונימוס. 
הבחין בתכונה השוררת בו. מקורבי 
זמן  בעוד  כי  לאורח  הסבירו  הרבי 

קצר ייצא הרבי לדרך.

בעיירה  במסעו  יעבור  כבודו  "האם 
כשנענה  האורח.  שאל  וואדיסלב?", 
בחיוב, פנה אל הצדיק בבקשה: "אנא 
להעביר  תואילו  אולי  מכבודכם, 
אל  שבידי  הרובלים  שלושת  את 
משפחתי. בני ביתי משוועים למעט 
עמי  עשו  מכם,  במחילה  פרנסה. 

חסד זה".

נענה הרבי במאור פנים.  "בוודאי!", 
הרובלים  את  האיש  מידי  קיבל  הוא 
ואת כתובת ביתו, והבטיח למלא את 

השליחות.

בחצות הלילה בא הצדיק לוואדיסלב. 
רחובות העיר היו חשוכים ושקטים. 
הצדיק פנה אל בית קטן ונקש קלות 
הגה.  נשמע  לא  מהבית  דלתו.  על 

ביתר  והפעם  שנית,  הצדיק  ניסה 
מן  קל  רחש  נשמע  פתאום  חוזקה. 
לעבר  פניו  את  הסב  הרבי  הבית. 
כדי  הנפתח  קטן  חלון  וראה  הקול, 
סדק צר. זוג עיניים קטנות של ילדה 

הציצו בעדו. 

הרבי הושיט לעבר הילדה את הכסף. 
"אביכם שלח את המטבעות האלה", 
בריאה!".  "שתהיי  בנעימות,  אמר 

הילדה הושיטה יד ולקחה את הכסף, 
החלון נסגר, והצדיק המשיך בדרכו.

ירדה  הכסף  את  קיבלה  כשהילדה 
העירה  אימּה,  אל  והלכה  ממיטתה 
את  לפניה  והציגה  משנתה  אותה 
הכסף. צווחת השתאות נמלטה מפי 
באותו  הכספי.  לא מהמשלוח  הֵאם. 
חשובים  היו  לא  המטבעות  רגע 
עצמה  את  לצבוט  עליה  היה  כלל. 

כדי להשתכנע שאין זה חלום: בתה 
המשותקת הולכת על רגליה!

עד מהרה ניעורו כל בני הבית לחזות 
גדולה.  הייתה  והשמחה  בפלא, 
מגבלה  כבעלת  אובחנה  מילדותה 
על  לעמוד  ממנה  שמנעה  חמורה 
הגביהו  עליה  להקל  כדי  רגליה. 
הוריה את מיטתה לגובה החלון, כדי 
שתוכל לראות את הרחוב ולהפיג את 

שעמומה.

לאחר  האם,  הצלחת?", שאלה  "איך 
"לא  מתדהמתה.  קצת  שהתאוששה 
בתמימות.  הילדה  השיבה  יודעת", 
"האיש שהביא את הכסף בירך אותי 
שאהיה בריאה, ובאותו רגע הרגשתי 

שאני יכולה ללכת!".

כאש  נפוצה  הנרעשת  השמועה 
הקטנה  הילדה  וודיסלב.  ברחובות 
והכול  האדם,  כאחד  ברחוב  הלכה 
שלא  היחיד  בהשתאות.  בפלא  צפו 
ידע על דבר הנס המופלא היה אביה, 
מסע  של  בעיצומו  שהיה  ה'מגיד', 

הנדודים.

רק בשלהי אלול, בתום העונה מלאת 
הביקוש לדרשותיו, שב לביתו, וכעת 
היה תורו להיחשף למופת המופלא. 
"איך קרה הדבר?", נזעק בהתרגשות. 
על  בהתלהבות  סיפרו  הבית  בני 
אליהו הנביא שפקד את ביתם באישון 

ליל והעניק את הברכה והישועה.

משהו  עוד  נתן  הנביא  אליהו  "האם 
מלבד ברכה?", שאל האב.

"הוא  להשיב,  הילדה  מיהרה  "כן", 
בעבור  רובלים  שלושה  לי  העביר 

אימא!".

ארוכים  רגעים  דום.  נאלם  ה'מגיד' 
אליהו  "לא  ומשתומם.  נרעש  עמד 
אלא  בתי,  אותך,  הושיע  הנביא 
הצדיק רבי דוד מללוב. סברתי שאך 
כי  והתברר  עמי,  גמל  אחת  טובה 

הביא מזור למחלתך!".

מוקף טבעת מתהדקת של חסידים, 
הוסיף  לרגע,  מרגע  שהתעבתה 
ה'מגיד' לחלוק את סיפורו המרעיש 
הזה  "הנס  ה'חוזה'.  תלמידי  באוזני 
לא נתן לי מנוח. אכן, לא חונכתי על 
אי־ כזה  מפלא  אך  החסידות,  ברכי 

אפשר להתעלם.

לא  והפעם  לללוב,  שוב  "הלכתי 
רבו.  אל  הבא  כחסיד  אלא  כ'מגיד' 
ואולם רבי דוד הורה לי לבוא לכאן, 

לחצר מורו ורבו, ה'חוזה'".

אל  ה'מגיד'  נכנס  השבת  למחרת 
המושבע.  תלמידו  ונעשה  ה'חוזה' 
כמחבר  צבי־הירש  רבי  נודע  לימים 
הספר 'עשרה למאה', ובנו הוא הצדיק 
הנודע רבי שמחה־בונם מפרשיסחה, 

שהאיר את שמי החסידות. 

)על־פי 'זכותא דאברהם'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

למה יש רוע?
בתחילת הבריאה נברא גם הרע, אלא שתפקידו המקורי היה לשמש קליפה 
לפרי — כמגן על הפרי שבתוכו. בעקבות חטא עץ הדעת התערבבו התחומים 
שבין הטוב לרע, ובעצם התערבבו הקליפה והפרי. מאז עלינו לעסוק בסילוק 
זו תסתיים,  ה'קליפות' שמסיטות אותנו מתפקידנו האמיתי. כאשר עבודה 

תבוא הגאולה, ואז יחזרו ה'קליפות' לייעודן המקורי.
פירושה  אחרא'  'סטרא  'קליפה'.  או  אחרא'  'סטרא  מכונים  הרע  כוחות 
המילולי הוא — הצד האחר, והכוונה היא לצד שעומד נגד הקדושה. 'קליפה' 
פסולת  אלא  שאינם  הרע,  לכוחות  ביטוי  זה  ואף  פסולת,  ממשמעות  היא 

מהקדושה.

לאפשר בחירה
רוחניים,  יניקה  מקורות  יש  בעולם  דבר  שלכל  מסבירה  החסידות  תורת 
וחיּותו. כשם שמקורות היניקה של הקדושה  שמהם הוא שואב את קיומו 
מזינים ומחיים את כל הדברים הטובים והחיוביים שבעולם, כך יש מקורות 
השליליים  הדברים  כל  של  החיּות  נובעת  שמהם  אחרא',  ב'סטרא  יניקה 
רוחנית־ חיּות  מקבל  הוא  מצווה,  מקיים  או  תורה  לומד  כשיהודי  והרעים. 
נפשית מעולמות הקדושה. לעומת זה, כשהוא עושה דבר שלילי או מדבר 
וחושב על דברים רעים — חיּותו הרוחנית באה ברגע זה מהיכלות ה'קליפות'.
 — כוח  ובעלות  עצמאיות  רשויות  שתי  חלילה,  שיש,  הדבר  פירוש  אין 
יתברך, החובקת  וה'קליפה'. מחשבה כזאת היא כפירה באחדותו  הקדושה 
הוא  ומקורה אף  אינה שלה,  הנובעת מה'קליפה'  כל המציאות. החיּות  את 
בקדושה. אלא שהקב"ה ברא את העולם במתכונת שחיּות אלוקית מצומצמת 
מתלבשת בתוך ה'קליפות' ומעניקה להן כוחות להחיֹות את כל ענייני הרע 

שבעולם. זאת, כדי שתתאפשר בחירה חופשית בין הטוב לבין הרע.
היא  ל'קליפה'  מלכתחילה  שנקצבה  שהחיּות  מסבירה,  החסידות  תורת 
מזערית ומצומצמת ביותר. לּו הייתה נשארת עם החיּות הזאת בלבד, היה 
תוספות  היא שה'קליפה' מקבלת  לגמרי. הצרה  נראה אחרת  העולם שלנו 

חיּות, שלא נקצבו לה, בעקבות מעשי האדם.

אשליית הקיום העצמאי
בקוהלת )ג,יא( נאמר: "ַּגם ֶאת ָהֹעָלם ָנַתן ְּבִלָּבם". החסידות מפרשת שהקב"ה 
הפקיד את העולם כולו, כביכול, ברשותו של האדם. כשהאדם עושה טוב 
ועוסק בענייני קדושה — הוא גורם לנביעה יתרה של חיּות אלוקית. לעומת 
הפך  שהם  בדברים  כוחותיו  את  ומשקיע  רעים  דברים  עושה  כשהוא  זה, 

הקדושה — הוא מוסיף כוחות ב'קליפות' וב'סטרא אחרא'.
זו גם המשמעות הפנימית של המאמר "מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת 
תובעת  היא  מתחזקת,  וכשזו  בקדושה,  כוח  מוסיפה  המצווה   — עבירה" 
ומסייעת לקיים עוד מצווה; וכשאדם עושה עבירה ומחזק את כוחות הרע, 

יש לרע כוחות נוספים לגרור אותו לעוד עבירה.
עם זה, נקודת התורפה המרכזית של ה'קליפה' טמונה בהעדר הקיום העצמאי 
קיומה  שתחושת  מכאן  הקדושה.  מן  כוחה  את  לינוק  שלה  ובכורח  שלה, 
של ה'קליפה' אינה אלא אחיזת עיניים ואשליה. היא בבחינת חושך, שאין 
לו מציאות משלו ושהוא נמוג מאליו מול האור. כל ההפרעות והמכשולים 
שהוא  ברגע  ממשי.  קיום  להם  אין  היהודי,  של  בדרכו  מציבה  שה'קליפה' 
לזכור  צריך  נמוגים מאליהם.  הם   — ה'  לעבוד את  רצונו  על  בתוקף  עומד 
זאת ולעמוד נגד הניסיונות בתוקף המתאים, ואז רואים שבעצם לא הייתה 
ל'קליפה' שום מציאות אמיתית, כפי שיתגלה בזמן הגאולה שיצר הרע ֵיראה 

כחוט השערה בלבד.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

תושב   ,)71( גמליאל  חיים  הפרופ'  את  הכירו 
חוקר  בר־אילן,  באוניברסיטת  מרצה  ירושלים, 
של מחלת הסרטן לסוגיה, מחבר הספר 'רפואת 
הרמב"ם במבחן המדע בן זמננו', וכותב למעלה 

ממאה מאמרים בספרות המדעית העולמית.

הפרופ' גמליאל נולד בתימן ועלה לארץ בהיותו 
בן שנה. הוריו התגוררו במעברה. כשנה לאחר 
שנים  הפוליו.  במחלת  הפעוט  חלה  העלייה 
ובקושי  רבים,  ניתוחים  עבר  מהמחלה,  סבל 
החל  הגבוהות  בכיתות  רק  הספר.  לבית  הגיע 
על  מדדה  כשהוא  בשיעורים,  יותר  להשתתף 
קביים. היו שהציעו שישתלב בבית ספר לילדים 

נכים, אבל הוריו התנגדו לכך נחרצות. 

שיטות ייחודיות לאבחון
עשר  בת  ילדים,  ברוכת  במשפחה  גדל  הילד 
היחס  מלוא  את  קיבל  ילד  כל  אבל  נפשות, 
והעידוד. "ההורים שלנו הם הסוד", הוא אומר, 
שונים  בתחומים  התקדם  מהילדים  אחד  "כל 

ורואה הצלחה במעשה ידיו". 

בישיבת  לימודיו  שנות  את  שסיים  אחרי 
באוניברסיטה  רפואה  למד  ברחובות  'הדרום' 
ב'הדסה'  סרטן  לחוקר  מונה  ולימים  העברית, 
למיקרוסקופיה  היחידה  ראש  ושימש  ירושלים, 
אלקטרונית סורקת. "הייתי בודק תאים בהגדלה 
מסוגו  נדיר  מכשיר  עם  אלף,  מאתיים  פי  של 
בעולם", הוא מספר. הוא המציא וִשכלל שיטות 

של  ונקודתי  ביותר  מוקדם  לאבחון  ייחודיות 
תאים ממאירים. 

תגליות בכתבי הרמב"ם
כיום הוא מתנייד בעזרת כיסא גלגלים חשמלי, 
התודעה  בהנחלת  כוחותיו  עיקר  את  ומשקיע 
על רפואה מונעת תכליתית, שבסיסה במשנתו 
מציע  שהרמב"ם  הרפואה  "כללי  הרמב"ם.  של 
מפורסמים",  מדע  בכתבי  חיזוק  כיום  מקבלים 
שאדם  ממליץ  הרמב"ם  "למשל,  אומר.  הוא 
לא יאכל עד כדי שובע מלא, ובכתבי העת של 
הנחיה  של  חשיבותה  על  כיום  מדברים  המדע 

זו".

הריפוי  יכולת  את  מדגיש  הוא  בהרצאותיו 
המופלאה שהטביע הבורא בגוף האדם, ומציין 
עצמנו  שאנו  מהנזקים  באות  המחלות  שרוב 
"טיפול  בריא.  לא  חיים  אורח  על־ידי  גורמים, 
את  מזין  אינו  אדם  אם  להיכשל  עלול  רפואי 
איך  רואים  "מנגד  טוען.  הוא  נכון",  עצמו 
התזונה הנכונה יכולה לשפר מאוד את הטיפול 

ולהפוך אותו ליעיל יותר". 

המלצה רפואית: להתפלל
נואם.  כותב,  מרצה,  הוא  עמוס.  יומו  סדר 
עם  מידע  חולק  הוא  שבו  אתר,  גם  לו  יש 
מעניק  הוא  השבוע'  'שיחת  לקוראי  הקוראים. 

על  להקפיד  "ראשית,  חשובים:  טיפים  שלושה 
זמן;  בזה  ותשקיעו  חומר  ִקראו  נכונה.  תזונה 
אפילו  גופנית;  פעילות  לקיים  שנית,  כדאי.  זה 
מניעה.  שלישית,  יום.  בכל  פשוטה  הליכה 
ללכת להיבדק מזמן לזמן ולא לאפשר למצבים 

בעייתיים להתפתח". 

הפרופ' גמליאל אומר כי כיום ברור למדע הכוח 
אמונה  לו  שיש  "אדם  האמונה:  של  המרפא 
מגדיל את סיכוייו להירפא. לפני כל טיפול אני 
מעניקה  האמונה  נתפלל.  בוא  לפציינט:  מציע 
תהליכים  במוחו  ומחוללת  ביטחון  לאדם 

שמסייעים מאוד לתהליך הריפוי". 

הפרופסור ממליץ: אמונה לריפוי

תאמינו, תהיו בריאים. הפרופ' גמליאל

מצווה להתחתן?
אישה  לשאת  רשאי  גבר  האם  שאלה: 

שאינה יכולה ללדת?

להקמת  המתאים  לגיל  המגיע  גבר  כל  תשובה: 
זו  ילדים.  ולהוליד  אישה  לשאת  חייב  משפחה 
ּוְרבּו  "ְפּרּו  בתורה:  המופיעה  הראשונה  המצווה 
לכן מצווה על האדם לחפש  ָהָאֶרץ".  ֶאת  ּוִמְלאּו 
את  יקיים  וכך  ילדים,  ללדת  שיכולה  אישה 

המצווה.

ובת  בן  בלידת  הוא  המצווה  לקיום  המינימום 
עדיין  זה,  ועם  בבגרותם(.  להוליד  )הראויים 

מקיימים את המצווה עם כל לידת ילד נוסף.

ורביה'  'פריה  מצוות  את  קיים  שכבר  מי  גם 
והתגרש או התאלמן — מצווה עליו לשאת אישה, 
ואסור לו לחיות לאורך זמן בלי אישה. ואולם זה 

דורות נהוג שאין מצווים על אדם להתחתן שלא 
על־פי רצונו.

גם בגיל מבוגר יש לשאוף לשאת אישה היכולה 
 — להוליד  ראוי  שאינו  יודע  הוא  אם  אך  ללדת. 
יישא אישה שאינה יכולה ללדת. גם מי שיש לו 
ילדים מנישואים קודמים, והוא חושש שאם יישא 
אישה שתלד עוד ילדים, יתפתחו קטטות ומריבות 
בין ילדיו הקודמים לבין אשתו הנוכחית וילדיה — 
יש המתירים לו לשאת אישה שאינה יכולה ללדת.

אישה גרושה או אלמנה לא תינשא בתוך תשעים 
ימים מהגירושים או מפטירת הבעל, כדי שתהיה 
לילדי  הראשון  הבעל  ילדי  בין  ברורה  הבחנה 
הבעל השני. ואולם מותר לה להשתדך בתוך פרק 

זמן זה.

ס"ג  א  סי'  אה"ע  שו"ע  סא־סב.  מא,א.  יבמות  מקורות: 
פ"ב  כהלכתם  הנשואין  יא־יד.  סעיפים  יג  וסי'  וס"ח, 

סעיפים קלג־ה. פי"ז ס"א־ב. 

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה
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זורם ברגע אחד  אולם תצוגה חדש!
ירושלים   40 שאול  גבעת 
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 מזג האוויר מתקרר
 וזה הזמן המתאים להצטייד
בבר המים המתקדם נעם1 
 ולהנות ממים חמים-חמים

בכל יום ובכל שעה. 

מתכוננים לחורף 
חמים ונעים עם נעם1

קר...קר...
מתקרררר

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

גזמנו כ-50% בביטוח
הבריאות הקבוצתי של אנ"ש!

למה לשלם יותר?

"
מתושלח

הביטוי 'מתושלח' משמש בשפת היום־
מתושלח'  'ימי  מופלגת.  ִזקנה  לציון  יום 

משמעותם - מזמן, בעבר הרחוק.

ואכן, מתושלח היה האדם הזקן ביותר 
ושישים  תשע־מאות  חי  הוא   — בעולם 

ותשע שנים.

חכמינו  נח.  של  סבו  היה  מתושלח 
בני־ את  שלימד  כצדיק,  אותו  מתארים 
ובמוסריות.  ביושר  להתנהג  האדם 
באחרית ימיו הפסיקו בני־האדם לשמוע 

בקולו ועזבו את הדרך הטובה והישרה.

מתושלח זכה להכיר את אדם הראשון, 
חכמינו  המבול.  עד  למעשה  חי  והוא 
עד  המבול  את  דחה  שהקב"ה  אומרים 
של  פטירתו  אחרי  האבל  ימי  שיעברו 
מתושלח, כדי לתת לו את הכבוד הראוי 

לו.

מושג ברגע

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


