
 
אותיות אחרונות

אחרונות  אותיות  אלף  כשלושה־עשר  נותרו 
לאחדות  שנכתב  השמיני  התורה  בספר 
מליובאוויטש.  הרבי  קריאת  על־פי  ישראל, 
אלפי  שמאות  הזה,  התורה  ספר  של  ייחודו 
קניית  על־ידי  בכתיבתו,  משתתפים  יהודים 
או  4239728־058  בטל'  הרשמה  אחת.  אות 

.sefertorahklali.com באתר

'נשמה' לסיוון
סיוון,  לחודש  החדש  'נשמה'  מגזין  הופיע 
תחומי  במגוון  ותכנים  מאמרים  כתבות,  ובו 
חב"ד  בתי  על־ידי  המופץ  במגזין,  החיים. 
שגילה  הפרקליט  על  לקרוא  תוכלו  בארץ, 
שמפתיעים  הידוענים  תורה,  מתן  סוד  את 
והקוריאנים  שלהם  התורה  לימוד  בהרגלי 
לצד  זאת  כל  לא־ייאמן.  טרנד  שפיתחו 

הטורים הקבועים. להשיג בבתי חב"ד.

מאגר הכתבים 4
קוק  הרב  כתבי  מאגר  של   4 גרסה  הופיעה 
 42 ובו  גולדשטיין,  דב  בהוצאת  ותלמידיו, 
ולערוך  להעתיק  אפשר  חדשים.  כרכים 
קישורים  אישיות,  הערות  לציין  קטעים, 

לתנ"ך ולש"ס ועוד. טל' 2424305־052.

יש חדש איך חוזרים לבתי הכנסת
למדנו להכיר את השכנים. התוודענו לנוסחי תפילה שונים משלנו. מנייני 

החצרות גרמו עונג וחיבור ליהודים שאינם מבאי בית הכנסת הקבועים

חלק מהניסיון לחזור לשגרה מתחילה כ
סגורים  שהיו  הכנסת,  לבתי  החזרה 
החצרות  מנייני  האחרונים.  בחודשים 
והמרפסות מפסיקים אט־אט את פעילותם, 
וקול התפילה מתחיל להישמע בבתי הכנסת.

כמה  ועימנו  הכנסת  בתי  אל  שבים  אנו 
אנו  לכול  ראשית  ותובנות.  הרהורים  וכמה 
יודעים עכשיו להעריך את מה שנתפס בעבר 
כדבר מובן מאליו. בעבור רובנו, בית כנסת 
נולדנו.  שלתוכו  הטבעי  מהנוף  חלק  הוא 
הכנסת  מבתי  הורחקנו  שבהם  החודשים 
את  ולחוש  אותם  להעריך  אותנו  מלמדים 

חשיבותם הגדולה.

כבוד בית הכנסת
ההערכה המחודשת צריכה להוליד הקפדה יתרה 
בכל הקשור לכבוד בית הכנסת. בספר תהילים 
לחוש  עלינו  ְּבָרֶגׁש".  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלקים  "ְּבֵבית  נאמר 
חז"ל  בהתאם.  בו  ולהתנהג  המקום  קדושת  את 
אומרים שבית כנסת הוא 'מקדש מעט' — מעין 
בית המקדש. הכניסה לבית הכנסת מחייבת גם 
'מעט' מההתרגשות והקדושה של הכניסה לבית 

המקדש.

הכנסת  בית  זאת.  לשכוח  נוטים  אנחנו  בשגרה 
מחשבה  בלי  אליו  נכנסים  ואנו  לבית,  נהפך 
יתרה. יש בזה כמובן גם צד חיובי, ואולם הדבר 
אינו צריך לבוא על חשבון הכבוד לבית הכנסת 

ותחושות הקדושה שעלינו לחוש בהימצאנו בו.

טובה  הזדמנות  הוא  הכנסת  לבתי  החזרה  שלב 
ההלכות  על  להקפיד  שאת  ביתר  עלינו  לקבל 
ובמיוחד  הכנסת,  בבית  להתנהגות  הקשורות 
בשעת התפילה. להימנע מדיבור בשעת התפילה 
ראש  וקלות  מליצנות  להיזהר  התורה.  וקריאת 
להישמר  ובמיוחד  התפילה.  בעת  שלא  אפילו 

ממחלוקות ומריבות בתוך היכל הקודש.

בסוגיות  דיון  יתקיים  כנסת  בית  שבכל  כדאי 
החלטות  עליהם  יקבלו  והמתפללים  האלה, 
הכנסת  בית  בקדושת  הזהירות  לחיזוק  טובות 

והכבוד הראוי למקום התפילה לבורא העולם.

והמרפסות  החצרות  במנייני  התפילה  תקופת 
את  להכיר  למדנו  ברכה.  גם  עימה  הביאה 

השכנים )ואת ילדיהם(. התוודענו לנוסחי תפילה 
אחרות,  קהילות  של  לנעימות  משלנו,  שונים 
למנהגים ייחודיים של עדות ישראל. אם כל ימות 
השנה העדפנו להתפלל בבית כנסת של עדתנו 
יכולנו  לא  האחרונים  בחודשים  הרי  וקהילתנו, 
התערבבנו  הזה,  הפינוק  את  לעצמנו  להרשות 

יחד, והתעשרנו זה מזה.

לא נשאיר מאחור
יהודים  השתלבו  האלה  המאולתרים  במניינים 
רבים שבשגרה אינם נוהגים ללכת לבית הכנסת. 
לבקשה  היענות  מתוך  הצטרפו  הם  לפעמים 
העובדה  מעצם  באו  ולפעמים  מניין,  להשלים 
שיש תפילה מול חלונם או חצרם. ראינו תגובות 
גרמו  האלה  המניינים  כמה  עד  רבות המעידות 
עונג וחיבור ליהודים שאינם מבאי בית הכנסת 

הקבועים.

האם  הכנסת,  לבתי  חוזרים  כשאנחנו  ועכשיו, 
נשאיר אותם מאחור?! חודשיים התפללו איתנו, 
ולקריאת  לתפילה  עימנו  התחברו  איתנו,  שרו 
התורה — האם ננטוש אותם ונלך איש־איש לבית 
להזמין  ההזדמנות  זו  חלילה!  שלו?!  הכנסת 
הכנסת  לבית  עימנו  לבוא  היקרים  השכנים  את 

ולהוסיף להצמיח את השתיל הרך שנבט ועלה.

לבתים  קדושה  להכניס  משימה  לנו  הייתה 
הבתים  החניה.  ולמגרשי  למדרכות  ולחצרות, 
את  והקדושה,  הקדיש  את  ספגו  והרחובות 
אמירת ה'אמן' ואת קריאת התורה. עכשיו צריך 
להתעלות לקדושה יתרה בתוך בתי הכנסת, עם 

כל הניצוצות החדשים שנגאלו.
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מרים הנביאה, אחותם של משה ואהרון, הייתה 
נתונה בהסגר שבעה ימים לאחר שלקתה בצרעת. 
סיפור הדברים מתואר בפרשתנו, ובסופו התורה 
אומרת: "ְוָהָעם ֹלא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמְרָים". רש"י 
בשביל  המקום  לה  חלק  הכבוד  "זה  מסביר: 
שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור, 

שנאמר 'ַוֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק'".

בפשטות היה אפשר לחשוב שהעם המתין ולא 
נסע, כדי שלא להשאיר את מרים לבדה במדבר. 
אבל ברור שלא היו משאירים איש לבדו, גם לא 
למחנה.  מחוץ  להימצא  שנדרש  המצורע  את 
חובת ההסגר היא בזמני חניה בלבד ולא בעת 
להצטרף  יכולה  הייתה  שמרים  נמצא  מסע. 
הייתה  ההסגר  תקופת  שאז  אלא  במסעו,  לעם 
מתארכת, וכוללת גם את ימי המסע. עם ישראל 
המתין לה כמחווה של כבוד, כדי שתסיים את 

ימי ההסגר בהקדם.

כבוד מיוחד
לכבוד הזה זכתה מרים מפני "שנתעכבה למשה". 
אין הכוונה להשגחתה מרחוק על התיבה, שכן 
נקלע  היה  אילו  להצילו  בידה  היה  לא  ממילא 

צערו  שעת  את  שקיצרה  הכוונה  אלא  לסכנה. 
ה ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרֹּית"  של משה בהמתינו ל"ִאּׁשָ
)שמות ב,ז(, כאשר המליצה לבת פרעה על מינקת 

עברייה )ומיהרה להביא את ִאָמּה, יוכבד(.

לה  "נתעכבו  הוא  הניסוח  ט,ב(  )סוטה  במשנה 
המקום"  לה  "חלק  אומר  רש"י  ואילו  ישראל", 
בני  של  רצונם  את  מדגישה  המשנה  )הקב"ה(. 
בו  שיש  רש"י,  ואילו  למרים,  להמתין  ישראל 
עניינים פנימיים, מדגיש שגם החלטה זו כּוונה 

על־ידי הקב"ה, וזה היה בעצם רצון ה'.

המפתח בידך
נתקל  אדם  לעיתים  יהודי.  לכל  מסר  כאן  יש 
בקשיים בעבודת ה'. דברים אינם נעשים בקלות. 
את  וחוסמים  פתאום  צצים  ואתגרים  קשיים 
דרכו. האדם תמה: מדוע הדברים מתנהלים כך? 
הלוא הקב"ה יכול לעשות שהכול יזרום על מי 

מנוחות!

עליו לדעת שהמפתח נתון בידו. הקשיים שהוא 
נתקל בהם רומזים שרצונו להתמסר לעבודת ה' 
אינו אמיתי לגמרי. תפקידם של הקשיים לאתגר 

מתוכו  שיגייס  על־ידי  עליהם,  להתגבר  אותו 
רצון אמיתי וחזק.

לשנות תכניות
כל  האדם.  בחיי  כללי  עיקרון  כאן  יש  למעשה 
יוזמה רוחנית צריכה לבוא ממנו עצמו, ואל לו 
יבואו בהתעוררות מלמעלה.  לצפות שהדברים 
מסייעין  ליטהר  "הבא  לח,ב(:  )יומא  חז"ל  אמרו 
ואז  ליטהר',  'לבוא  נדרש  האדם  תחילה  לו". 
"בא  ושלום:  ולהפך חס  לו מלמעלה.  מסייעים 
בה"  וייכנס  הטומאה  פתח  לו  פותחין  ליטמא, 

)רש"י שם(.

ישראל  בני  של  רצונם  מרים:  של  במקרה  כך 
לא  שהענן  גרם  מרים  את  לכבד  כדי  להתעכב 
אף־על־פי  במקום,  יישארו  ישראל  ובני  יעלה 
שכבר היו מוכנים למסע. הלוא השהייה במקום 
שם,  שהיו  הקדושה  ניצוצות  לבירור  נועדה 
וכשעבודה זו נסתיימה — לא היה טעם בעיכוב 
נוסף. אלא שגדול כוחו של יהודי לחולל שינוי 

אפילו בתכנית האלוקית!

)תורת מנחם, כרך מד, עמ' 18(

לא נוסעים בלי מרים

תאווה לתאווה
״והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה״ )במדבר 
שתהיה  השתוקקו  לתאווה;  התאוו  הם  יא,ד(. 
תאוותם,  בביטול  שמחים  ה'  יראי  תאווה.  להם 

ואילו הם השתדלו להוסיף תאווה על תאוותם.

)רבי יצחק־זליג מסוקולוב(

האֹומן סובל
״כאשר יישא האומן את היונק״ )במדבר יא,יב(. 
על  וטופח  נושאו  את  מטנף  שהיונק  אף־על־פי 
פניו, אין האומן מפילו חלילה, אלא סובלו. כך 
הפרנס, אפילו בשעה שהציבור מצערים ומבזים 

אותו, עליו לאוהבם ולהתפלל על צרתם.

)הנצי״ב(

מה זוכרים ומה שוכחים
)במדבר  נאכל במצרים״  ״זכרנו את הדגה אשר 
יא,ה(. מיוחדים במינם הם היהודים. את הדגים 
ואת הבצלים של מצרים זכרו ימים רבים, ואילו 
את המכות והנגישות — את אלה שכחו עד מהרה.

)כפליים לתושייה(

מי נותן חינם
מצרים  מקליפת  )רש״י(.  המצוות״  מן  ״חינם 
קיבלו שפע בלי עבודה ועמל, כי כך היא דרכה 
של הקליפה — היא משפיעה תמיד, בלי ׳מחיר׳. 

ואילו מסטרא דקדושה אי־אפשר לקבל השפעה 
אלא על־ידי עמל ויגיעה מרובים.

)סידור עם דא״ח(

לא לפי ערכו
)במדבר  הזה״  העם  לכל  לתת  בשר  לי  ״מאין 
יא,יג(. את המן, שהוא מזון רוחני, יכול היה משה 
לתת לבני ישראל, אך אין זה לפי ערכו כלל לירד 
ולהשפיל את עצמו בנתינת בשר. על כך אמר לו 
הקב״ה שייקח את שבעים הזקנים, שהיו למטה 
יוכל להעניק לישראל  ועל־ידם  ממדריגת משה, 

גם בשר.

)לקוטי תורה(

כנגד שבעים ימים טובים
כנגד  יא,טז(.  )במדבר  איש״  שבעים  לי  ״אספה 
שבעים ימים טובים שנתן להם הקב״ה, ואלו הם: 
)סוכות(,  החג  ימי  ושמונת  הפסח,  ימי  שבעת 
וחמישים  ועצרת,  הכיפורים,  ויום  השנה  וראש 

ושתיים שבתות.

)ילקוט שמעוני(

הוכחה
מניחים  אין  המועד  שבחול  להוכיח  יש  מכאן 
תפילין, שהרי ימי חול המועד כלולים ב״שבעים 

ימים טובים שנתן להם הקב״ה״.

)אור התורה(

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

המתאוננים | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

לא מגלה סודות
רבי אהרון הגדול מקרלין ביקר לפני חג הפסח אצל 
רבו, המגיד ממזריטש. אחרי שנפרד ממנו לשלום 
ממנו  ולמנוע  לעכבו  מתלמידיו  אחד  המגיד  שלח 
לנסוע. רבי אהרון תמה ואמר, הלוא נפרדתי מהרבי 
ולא אמר לי להישאר. הוא חזר אל רבו ושוב נפרד 
ממנו לשלום, אך מייד שלח המגיד אחד מתלמידיו 

להשפיע על רבי אהרון שלא ייסע.

רבי  נסע  ולבסוף  פעמים,  נשנה שלוש  חזר  הדבר 
לאחר  פסח.  המועד  בחול  והסתלק  לביתו  אהרון 
מכן שאלו תלמידי המגיד את רבם, שהואיל וחזה 
מראש את מה שיקרה לתלמידו, מדוע לא אמר לו 

בפירוש שלא ייסע.

ש"בכל  רבנו  משה  על  העיד  הקב"ה  המגיד:  ענה 
ביתי נאמן הוא". אף־על־פי שראה בשמיים דברים 

נפלאים, לא גילה מה שלא ניתן לו רשות לגלות.

אמרת השבוע מן המעיין

בחסד  תהיה  הגאולה  כי  ישראל  עם  "מובטח 
הקהל  את  'ובהקהיל  שנאמר  כמו  וברחמים, 
תתקעו ולא תריעו' — כשהקב"ה יקבץ את נידחי 
ישראל יתקע בשופר ולא יריע" )החוזה מלובלין(

פתגם חסידי



מבחן 
הכלב

הוא קיבל את ההחלטה, אף שידע כי 
הוא פוסע היישר אל שדה מוקשים. 
חייב  המצב  ברירה.  לו  הייתה  לא 
התערבות מהירה, שכן כל יום שעובר 

הוא מכשלה לקהילה כולה.

בסמרקנד  שנים  כמאה  לפני  היה  זה 
שלמה־לייב  הרב  שבאוזבקיסטן. 
אליעזרוב נשלח לעיר על־ידי אדמו"ר 
הרש"ב מליובאוויטש, בעקבות פנייה 
שסבלה  הוותיקה,  מהקהילה  אליו 

מחוסר שדרה רבנית.

נהפך הרב אליעזרוב  זמן קצר  בתוך 
פעל  הוא  נערצת.  לדמות  הצעיר 
ראויה  רוחנית  תשתית  להנחת 
תורה  מוסדות  הקים  בסמרקנד, 

והכשיר בעלי תפקידים בקודש.

בתחום  הנעשה  את  לבדוק  כשהחל 
רמת  עיניו.  חשכו   — השחיטה 
הוותיקים  השוחטים  של  הידע 
להחזיר  ביקש  הרב  ירודה.  הייתה 
הקהילה  את  ולשקם  ליושנה  עטרה 
ברור  היה  אבל  והעתיקה,  המפוארת 
לו שהשוחטים לא יתלהבו מיוזמותיו.

חד־ הודעה  לפרסם  נאלץ  הרב 
משמעית שזעזעה את הקהילה: "אין 
לקנות בשר מהשוחטים — הכול טרף 
ופסק:  הוסיף  הוא  באכילה".  ואסור 
כולם להכשיר את כלי המטבח,  "על 

מפני שהם בלעו טריפות!".

אליעזרוב  הרב  החל  עת  באותה 
להכשיר שוחטים חדשים. הוא לימדם 
ידיעותיהם,  את  בחן  שחיטה,  הלכות 
חוברות  בעבורם  במיוחד  ערך  ואף 

ובהן קיצורי הלכות שחיטה ובדיקה.

קול  הקימו  הוותיקים  השוחטים 
מחאה, ואף שיגרו מכתבי תלונה כנגד 
אוזבקיסטן.  לרבני  אליעזרוב  הרב 
לציון,  לראשון  עד  הגיעה  התרסתם 
הרב  ישראל,  לארץ  הספרדי  הרב 
ברכה',  ה'יש"א  אלישר,  יעקב־שאול 
מוחלט  תמיכה  מכתב  החזיר  והוא 

ברב אליעזרוב. 

ונחרץ,  נחוש  היה  אליעזרוב  הרב 
ואט־אט התחולל המהפך. יותר ויותר 
לתפוס  החלו  שמיים  יראי  שוחטים 
והציבור  בעיר,  את משרות השחיטה 

פנה אליהם.

התפתחה  הוותיקים  השוחטים  בלב 
אליעזרוב.  הרב  כלפי  עזה  משטמה 
מזימות  חורשים  החלו  במסתרים 

להתנקם בו ולהדיחו מתפקידו.

מושל   — האמיר  אל  פנו  השוחטים 
בא  זר  שאדם  והתלוננו   — המדינה 
פרנסתם  את  מקפח  והוא  ממרחקים 

את  לזמן  החליט  האמיר  גסה.  ברגל 
הרב אליעזרוב לחקירה. זה היה צעד 
הרה סכנות בעבור הרב, אך הוא הלך 

לארמון המושל בצעדים בטוחים.

כשראה  פלא.  דבר  התחולל  ואז 
הרב  של  ההדורה  דמותו  את  האמיר 
ניגש  קומתו,  מלוא  קם  אליעזרוב, 
גדולה.  בהערצה  וחיבקו  הרב  אל 
פליאה  התמלאתי  פניך  את  "בראותי 

כיצד אנשים שפלים אלה טפלו עליך 
שקרים!", אמר, והוסיף: "עתה אכלא 

אותם מייד!".

האמיר,  לפני  הרצה  אליעזרוב  הרב 
בבוכרית רהוטה, על הלכות השחיטה 
המזון  של  הגדולה  המשמעות  ועל 
הפציר  דבריו  בסיום  ביהדות.  הכשר 
באמיר להימנע מלהעניש את רודפיו, 

ורק להזהירם לציית להוראותיו.

בהשתאות.  לבקשה  נענה  האמיר 
מעודו לא נתקל בתופעה כזאת — אדם 
מבקש  שפלה  לעלילה  קרבן  שהיה 
רחמים על תוקפיו. הרב אליעזרוב לא 
שיער כי רחמנותו תסכן אותו במידה 

חמורה הרבה יותר...

התכוונו  לא  האלימים  השוחטים 
להפיל  הוסיפו  הם  ידיים.  להרים 
הקהילה  מנהיגי  על  חיתתם  את 
לא  להיכנע  נאלצו  הללו  ועשיריה. 
פעם לגחמותיהם ולדרישותיהם. ועם 
זה הרב אליעזרוב לא נרתע ולא נכנע. 
ולא  תקיפה  יד  לנקוט  הוסיף  הוא 

התרשם מאיומים והפחדות.

הרב  תרנ"ח.  בתמוז  בח'  היה  זה 
אחד  של  בביתו  התארח  אליעזרוב 
מעשירי הקהילה לרגל יום השנה של 
אחד מקרוביו. לשולחן הוגש תבשיל 
מיוחד, ששיגר אחד השוחטים בעבור 

הרב אליעזרוב.

שהונחה  התקרובת  את  סקר  הרב 
של  ובמרקם  במראה  משהו  לפניו. 
במוחו.  אדומה  נורה  הדליק  הבשר 
חשד מטריד עלה בראשו. הוא הרחיק 
את המגש מעם פניו, והודיע למארחו 
כי הוא מסרב לטעום מהמאכל וביקש 

להביא למקום כלב.

הסעודה החגיגית נעצרה בבת אחת. 
אל  בנעשה.  בסקרנות  הביטו  כולם 
הבית הוכנס כלב, ועיניים רבות עקבו 
אחרי מעשיו של הרב אליעזרוב. הוא 
לקח מעט מן התבשיל, והניח בקערה 
את  קלות  רחרח  זה  הכלב.  לפני 
התבשיל, ואז התנפל עליו ברעבתנות.

ופתאום, לתדהמת כולם, החל הכלב 
רגעים  בתוך  ולהתפתל.  לחרחר 
הבית.  רצפת  על  מת  קרס  אחדים 
של  פניו  הנאספים.  בכל  אחז  הלם 
בעל הבית חוורו. עתה נחשף פרצופם 
 — המודחים  השוחטים  של  האמיתי 
אפילו  בוחלים  שאינם  בלייעל  בני 

בהרעלת הרב. 

נס ההצלה של הרב אליעזרוב מניסיון 
בכל  במהירות  התפרסם  ההתנקשות 
ושאינם  יהודים  אוזבקיסטן.  רחבי 
את  לאוזן  מפה  העבירו  יהודים 
גברה  לרב  וההערצה  המעשה,  פרטי 
"הבעל־ לכינוי  זכה  הוא  שבעתיים. 
ומעמדו  אוזבקיסטן",  של  שם־טוב 

התבסס ללא עוררין.

התמיכה  את  ניצל  אליעזרוב  הרב 
הקים  פעילות.  לתנופת  בו  הגדולה 
מקוואות  ישיבות,  תורה,  תלמודי 
את  לקצור  החל  שנים  באותן  ועוד. 
דור חדש של תלמידי־ פירות עמלו: 
יהדות  את  לפאר  החל  חכמים 
הנהגת  את  ולתפוס  אוזבקיסטן 

הקהילות היהודיות.

ויהדות  חב"ד  'אדמו"רי  )על־פי 
בוכרה'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

הענווה של המשיח
אחת המעלות המיוחדות של המלך המשיח באה לידי ביטוי בתיאור הופעתו 
של  ולפשטות  לענווה  היא  הכוונה  ט,ט(.  )זכריה  ֲחמֹור"  ַעל  ְוֹרֵכב  כ"ָעִני 

המשיח, שיתנהג כאחד העם.
כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' היה אומר שמשיח צדקנו יתענג במיוחד מהיהודים 
הפשוטים, בעלי מסירות הנפש. אף־על־פי שילֵמד תורה את כל העם, ובכלל 
זה גדולי הגדולים, וכולם ילמדו מפיו את 'תורתו של משיח', עם זה תהיה בו 
ענווה והתבטלות פנימית מופלאה, להתייחס לאנשים פשוטים וללמוד גם 

עימם, על־פי רמתם ומידת הבנתם )ספר המאמרים תרצ"ט עמ' 194(.

איך משה היה עניו?
איך ייתכן שמי שמביא את הגאולה לעם ישראל ולעולם כולו יהיה עניו כל־
כך? אותה שאלה נשאלת על ענוותנותו של משה רבנו, שהתורה מתארת: 
"ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָנו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה" )במדבר יב,ג(. הלוא 
יום וארבעים  משה קיבל את התורה מסיני; היה עם הקב"ה בהר ארבעים 
לילה; ועוד קודם לכן הוציא את בני ישראל ממצרים ובכל זמן שרצה היה 

מדבר עם ה'. איך ייתכן שיהיה עניו מכל אדם?
אלא שמשה אכן ידע והכיר את מעלותיו, ועם זה זכר בכל רגע שהמעלות 
האלה ניתנו לו מאת הקב"ה. לּו היו הכוחות האלה ניתנים לאדם אחר — חשב 
בליבו — היה אף הוא מגיע לאותה מדריגה, וייתכן שאף היה מגיע למדריגה 

גבוהה יותר. כך היה עניו מכל האדם.
אך ביסוד הענווה שלו עמד לא רק החשבון שעשה )שמישהו אחר היה אולי 
מגיע למדריגה גבוהה יותר(. הייתה בו ענווה הטבועה בעצם מהותו, ענווה 
שהיא למעלה מכל חשבון שכלי. עצם העובדה שהחשבון שעשה משה רבנו 
פעל בו תחושה של ענווה נבעה מהענווה הבסיסית שבו. שהרי זה חשבון 
פשוט, וכל אחד ואחד יכול לעשות לעצמו חשבון זה, ובכל־זאת לא כל אחד 

בא לידי ענווה )ראו לקוטי שיחות כרך יג, עמ' 30(.

ענווה ועוצמה
באה  ממנה  דווקא  להפך,  ותקיפות.  נחישות  סותרת  אינה  אמיתית  ענווה 
התקיפות הגדולה ביותר, שכן אין היא נובעת מן האדם עצמו, אלא מהשאיפה 

למלא את רצונו של הקב"ה.
למעשה, שילוב זה, בין תקיפות והתנשאות ובין ענווה גמורה, צריך להיות 
ֵישות  יהודי. התורה דורשת מיהודי לסלק לחלוטין כל פירור של  אצל כל 
לפעול  אחת  לא  נדרש  הוא  זה  ועם  לקב"ה.  לגמרי  ולהתבטל  עצמית 
מיהודי  דורשת  התורה  בפועל.  נפש  מסירות  כדי  עד  ובנחישות,  בתקיפות 
לדחות בתוקף את השפעותיו השליליות של העולם ולעמוד נגד כל גורם 
שמנסה להפריעו בעבודתו לקונו. איך ייתכן להכיל בו בזמן העדר שמץ של 

ֵישות עצמית ועוז רוח ותקיפות?
נובעות  ולהפך, שתי התכונות  בין השניים,  אין כל סתירה  בעומק הדברים 
ממקור אחד. תקיפותו של יהודי בכל הקשור לעבודת הבורא נובעת מההכרה 
וששום  והיחידה הקיימת בעולם,  הוא המציאות האחת  העמוקה שהקב"ה 
מחשיב  אינו  שהאדם  משום  דווקא  רצונו.  למילוי  להפריע  יכול  אינו  דבר 
את עצמו כלל למציאות עצמאית, תקיפותו בענייני התורה והמצוות אינה 
ביטוי של ֵישות עצמית, אלא יישום ההכרה העמוקה שאין שום מציאות חוץ 
לאדם  הגורמים  הם  עצמית  ֵישות  כל  והעדר  ההתבטלות  דווקא  מהקב"ה. 
לגלות מתוכו שיא של תקיפות ועוצמה בכל הקשור לענייני התורה ומצוותיה.
זו מעלתו המיוחדת של המלך המשיח. אין בו אפילו שמץ של ֵישות אישית, 

ולכן יוכל למלוך על העולם כולו ולהביא את דבר ה' לכל העולם.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

המטיילת הישראלית סיימה את ביקורה החפוז 
בבית חב"ד בסלטה שבארגנטינה. השליחה חיה 
טוויל העניקה לה ערכת נרות שבת של פמוטים 
וסירבה  בכתפיה  משכה  המטיילת  ונרות. 

בנימוס, כאומרת: זה לא מדבר אליי.

אם  אותה  שאלה  ברּכּות  ויתרה.  לא  השליחה 
הנרות.  ערכת  מאחורי  עומד  מה  יודעת  היא 
שזו  לה  סיפרה  השליחה  התעניינה.  המטיילת 
ערכה שהוכנה בידי הורים מישראל, שבתם רוזי 
המטיילת  וחצי.  שנתיים  בת  בהיותה  נפטרה 
לשליחה  שיגרה  שעות  כמה  כעבור  התרגשה. 
תמונה שלה מכינה את הנרות להדלקה בדירתה. 

לאורה של רוזי
"רוזי אהבה את השבת" — במילים האלה נפתח 
פמוטים  אלפי  'לאורה'.  המיזם  של  העלון 
ומותאמים  בתיק  לנשיאה  נוחים  מעוצבים, 
מהארץ  יוצאים  וטיולים,  לנסיעות  במיוחד 
למדינות רבות סביב הגלובוס. מאחורי המיזם, 
משפחת  עומדת  שנים,  כארבע  לפני  שנולד 
לעילוי  אותו  שיזמה  שמואל,  מקריית  פרידמן 

נשמת בתה — לאה־רוזא. 

חני,  האם,  מספרה  נפטרה",  שרוזי  "אחרי 
קראתי  נשמתה.  לעילוי  משהו  לעשות  "רציתי 
הרבי  שיזם  קודש',  שבת  נרות  'מבצע  על 
כי  גילתה  בת משפחתי  במקביל  מליובאוויטש. 

יש חסר בנרות שבת לבנות שיוצאות ל'טרקים' 
המצווה,  את  מאוד  אהבה  שלי  רוזי  ארוכים. 
שנתיים.  בת  רק  שהייתה  אף  ובירכה,  הדליקה 
היא גם נפטרה פתאום בשבת. החלטתי לאמץ 

את המבצע".

חשיבה מאחורי הערכה
עולמי.  לנחשול  היה  כטפטוף  שהחל  מה 
הודו,  כמו  למדינות  השנים  במרוצת  "הגענו 
סין, מקסיקו, איטליה, נפאל, אוגנדה, בוליוויה, 
ניו־זילנד,  ארגנטינה,  קפריסין,  אוסטרליה, 

רוסיה, פנמה ועוד", היא מספרת בסיפוק.

חשיבה רבה הייתה מאחורי הערכה. "היה חשוב 
לנו שהיא תהיה קלה ונוחה לנשיאה בכל תיק. 
ובתוכו  הפמוט  של  הקומפקטיות  על  הקפדנו 
השנה  לאורך  מאוד.  ונוח  קליל  שיהיה  הנר, 
בעלי ואני יוצרים קשר עם בתי חב"ד ומעבירים 

אליהם את הערכות בלי תשלום".

דרישת שלום מהבת
שלום  דרישות  לקבל  מתרגשת  חני  פעם  בכל 
אותנו  משתפת  היא  העולם.  מרחבי  מאירות 
הנרות  את  שצילמו  מטיילות  של  בצילומים 
בעולם,  מרוחקות  בנקודות  להדלקה  מוכנים 
רוזי.  של  סיפורה  עם  הזדהות  מילות  ולצידם 
קיבלה את הפמוט  בית ספר ממלכתי  "מנהלת 

והתרגשה,  שהתחברה  ומרוב  אי־שם,  בטיול 
הערכות  את  לחלק  כדי  קשר  איתנו  יצרה 

לתלמידותיה שיוצאות למסע לפולין". 

מתמדת  שלום  דרישת  הוא  המיזם  חני,  בעבור 
מרוזי. "נשים ונערות רבות מתרגשות מהסיפור. 
זו  גם בשובן לארץ.  מקצתן ממשיכות להדליק 
כשאני  רוזי.  בשביל  משהו  לעשות  שלי  הדרך 
מקבלת הודעה על אישה שקיבלה את הערכה 
תמונות  להדליק,  שהתחילה  נערה  והתרגשה, 
של נשים מקבלות או מדליקות — אני מרגישה 
שזו הדרך שלי להתחבר לרוזי. זו בעיניי דרישת 

שלום ממנה".

בהעלותה את הנרות

הערכה המאירה, לעילוי נשמתה של רוזי

הוצאת ספר תורה
הארון'  בנסוע  'ויהי  אומרים  מדוע  שאלה: 
אינו  שהארון  בשעה  תורה,  ספר  בהוצאת 

'נוסע' כלל?

מובא  ראשונים  ובעוד  בו'  'כל  בספר  תשובה: 
המנהג לומר בהוצאת ספר התורה את הפסוק 
את  ובהחזרתו  בנסוע",  "ויהי  י,לה(:  )במדבר 
בתחילת  יאמר".  "ובנוחה  שלאחריו:  הפסוק 
המסעות במדבר היה הענן עולה מעל המשכן, 
והולך לפני העם ליישר להם את הדרך ולהניס 
שבתוכו  הברית  ארון  הלך  ואיתו  האויבים,  את 

היו הלוחות ובו שרתה השכינה. 
הן יציאת הארון )והענן( למסע הן חזרתו למשכן 
נעשו רק לפי בקשת משה רבנו מאת ה'. מעין 
זה יציאת ספר התורה מארון הקודש אל בימת 
הקריאה וחזרתו לארון בכבוד ויקר, מסמלות את 

השראת הקדושה על הציבור ועל כל עם ישראל.
גם  השערים  נפתחים  למטה,  ההיכל  כשנפתח 
למעלה, ואמרו בספר הזוהר שאז מתאים לומר 
אנו  זו  בתפילה  שמיה'.  'בריך  התפילה  את 
מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, מביעים את 
ימים,  ביטחוננו בה', ומבקשים ישועה, אריכות 
שמירה על עם ישראל, קבלת תפילותינו ופתיחת 
ליבנו בתורתו ועוד. מי שלא הספיק לומר את 
להשלימה  יכול  פתוח,  הארון  בעוד  התפילה 
התורה  ספר  בהגבהת  והנוהגים  הקריאה,  לפני 

אחרי הקריאה יכולים להשלים גם אז.
אין  חב"ד,  מנהג  וכן  הפוסקים,  רוב  לדעת 
מפסיקים אפילו באמצע 'פסוקי דזמרה' לאמירת 
'וזאת  הפסוק  את  )וכן  שמיה'  'בריך  תפילת 

התורה' בהגבהת ספר התורה( עם הציבור.
ח"א  דאברהם'  'צלותא  סידור  רו,א.  ח"ב  זוהר  מקורות: 
עמ' שסא, שעז, וש"נ. פסקי תשובות סי' קלד ס"ק יב,יד. 

ספר המנהגים — חב"ד עמ' 10.

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!

"
כולם נביאים

שאלדד  למשה  והודיעו  באו  כאשר 
משה  הגיב  במחנה,  מתנבאים  ומידד 

ואמר: "ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה' ְנִביִאים".

יד(  תהילים  )מדרש  אומרים  חכמינו 
בימות  תתקיים  משה  של  זו  שמשאלתו 
נביאים,  יהיו  אכן  ישראל  וכל  המשיח 
ַאֲחֵרי  "ְוָהָיה  ג,א(:  )יואל  שנאמר  כמו 
ְוִנְּבאּו  ָּבָׂשר,  ָּכל  ַעל  רּוִחי  ֶאת  ֶאְׁשּפֹוְך  ֵכן 

ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם".

ויתרה  תחזור,  הנבואה  הגאולה  בזמן 
רוח  של  עצומה  התגלות  תהיה  מזו, 
נבואה, שתחול לא רק על יחידי סגולה, 
במדרש  נאמר  כך  ישראל.  כל  על  אלא 
"אמר  בהעלותך(:  פרשת  סוף  )תנחומא 
הקב"ה: בעולם הזה יחידים נתנבאו, אבל 

לעולם הבא, כל ישראל נעשין נביאים".

מושג ברגע

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


