
 
מעייני הישועה

מאת הרבי מליובאוויטש
בהוצאת קה"ת

בלילות  הרבי  שהשמיע  המיוחדות  השיחות 
חג הסוכות, ובהן ביאר את עניינו של כל יום 

מימות החג. 452 עמ'. טל' 9606018־03.

תורת מנחם ע
שיחות הרבי מליובאוויטש

בהוצאת קה"ת
הרבי,  התוועדויות  של  חדשה  מהדורה 
ומאמרי  כלולים השיחות  זה  בכרך  בעברית. 
תשל"ג.  חורף  בתחילת  שנאמרו  החסידות 

306 עמ'. טל' 9606018־03.

יין גפן ושכר
מאת עקיבא כץ
בהוצאת המחבר

והֵשכר,  היין  בתעשיית  למתעניין  יסוד  ספר 
לעולם  העשייה  עולם  בין  מחבר  והוא 
ההלכה. הפקה צבעונית מהודרת. 320 עמ'. 

טל' 6516666־02.

תפארת איש
בעריכת מ"מ בוימגרטן

בהוצאת המשפחה
חבר  שוויי,  אהרן־יעקב  לרב  זיכרון  ספר 
בחודש  שנפטר  קראון־הייטס,  של  הבד"ץ 

ניסן האחרון. 488 עמ'. טל' 9600770־03.

ספרים ללמוד לשמוח גם בבידוד
האתגר הגדול המוצב לפנינו הוא לא לוותר על השמחה גם בתנאים 

המגבילים שיהיו השנה. עלינו ללמוד לשמוח גם בלי כל התפאורה שמסביב

עתיקה א קוצקאית  מרה 
צריך  האדם  כי  גורסת 
בשעה  לצום  ללמוד 
בעת  לשתוק  לדעת  אוכל,  שהוא 
לה מסוגל  ולהיות  מדבר,  ־שהוא 
תבודד בעודו שרוי בין בני־אדם.

יש כאן מסר עמוק ומַאתגר. הרבה 
במציאות  להתנהל  לנו  קל  יותר 
פשוטים  החיים  חד־משמעית. 
יותר במצבי שחור־לבן. קשה לנו 
מורכבים.  מצבים  להכיל  יותר 
ולהתבודד  ליער  ללכת  בעיה  אין 
שם. מאתגר הרבה יותר להתבודד 
לשתוק בשעת  או  בני־אדם.  בתוך 

שיחה ולהיזהר במילים שמוציאים מהפה. 

לא נפסיק לשמוח
אתגר כזה מוצב לפתחנו בחג הזה. בחג הסוכות 
ְּבַחֶּגָך".  "ְוָׂשַמְחָּת  מיוחדת  מצווה  יש  בכלל 
בשמחת תורה השמחה מגיעה לשיאה, בריקודים 
של המוני בית ישראל עם ספרי התורה. מדי שנה 
הכול יוצאים לבתי הכנסת, לכיכרות ולפארקים 
הציבוריים ושמחים בשמחת התורה. ומה השנה?

ובכן, השנה הננו נדרשים להתמודד עם מציאות 
של  דחוסים  מעגלים  אותם  יהיו  לא  מורכבת. 
בקבוצות  תהיה  השמחה  משולהבים.  רוקדים 
פיזי,  מגע  בלי  מרחק,  שמירת  מתוך  קטנות, 
התנאים  ממש  לא  הפנים.  על  מסיכות  ועם 
האידיאליים לשמחה סוחפת. רבים לא ייצאו כלל 
מהבית, ולכל היותר יביטו בשמחה מהמרפסות.

וזה האתגר הגדול — לא לוותר על השמחה גם 
בתנאים האלה. השנה עלינו ללמוד לשמוח בלי 
כל התפאורה שמסביב. יש מי שצריכים לשמוח 
בבידוד. אחרים נדרשים לשמוח מהמרפסת. וגם 
למתכונת  להסתגל  ייאלצו  החוצה  שיוצאים  מי 
התנאים  כל  על  שמחה,  של  ומוזרה  חדשה 

המגבילים.

ובכל־זאת לא נפסיק לשמוח! לא ניכנע לקשיים 
ולמגבלות ולא נמנע מעצמנו את שפע השמחה 
ואת הברכה שהיא מביאה. השנה זו ההזדמנות 
להוכיח כי השמחה שלנו אינה תלויה בנסיבות 
נובעת  אלא  חיצוניים,  מאמצעים  נגזרת  ואינה 

מתוכנו, מפנימיותנו, מהנשמה שבקרבנו.

וכל  השמחה,  בארות  נפתחות  תורה  בשמחת 
וחביות של שמחה  הרוצה מוזמן לשאוב דליים 
לכל השנה כולה. כדי להיות שמחים באמת כל 
השנה, אנו זקוקים לברכה מהקב"ה, שיפתח לנו 
את שערי השמחה. לכן עכשיו הזמן לשמוח, על 

אף הכול.

לפתוח את הברזים
שפע  עימו  נושא  תורה  שמחת  של  הזה  החג 
כי  אמרו  החסידות  גדולי  ושמחה.  ברכה  של 
כל הדברים שאפשר להשיג בראש השנה וביום 
לקבל  אפשר  נשבר,  ולב  בכי  על־ידי  הכיפורים 
כי  אמרו,  עוד  השמחה.  על־ידי  תורה  בשמחת 
הרגעים של שמחת תורה יקרים מפז, ובכל אחד 
מהם אפשר לשאוב אוצרות ממש של שפע לכל 

השנה.

והדאגות  הלא־ברור  המצב  לנוכח  דווקא 
הממלאות לב רבים מאיתנו — בענייני הבריאות, 
הזמן  זה   — וכדומה  החינוך  העסקים,  הפרנסה, 
ולמשוך  העליונים,  השמחה  ברזי  את  לפתוח 
מהם שפע של שמחה. כשאנחנו שמחים בשמחת 
תורה, אנחנו מבטיחים לעצמנו שנה של שמחה, 

שפע וברכה.

ננצל את החג היקר הזה כדי להטעין את  הבה 
עצמנו במאגרי שמחה לכל השנה, ובטוחים אנו 
ותהיה  כל האתגרים  נצלח את  שבכוח השמחה 

לנו שנה טובה, מתוקה ושמחה!

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1762 מס'  גיליון  ׀   9.10.20 ׀  בתשרי התשפ"א  כ"א  ׀  תורה  קודש שמחת  ערב שבת  ׀  ב"ה 

שמחת ההקפות אשתקד במערת המכפלה )צילום: עמיחי מעטוף(

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב
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מן התורה שמיני עצרת הוא המאסף של חג 
'שמחת  הזה  היום  של  היותו  ואילו  הסוכות, 
תורה' הוא תוספת שנוצרה במשך הדורות על־
ידי בני ישראל, שנהגו לחגוג את סיום הקריאה 
שמחת  לכינוי  החג  זכה  כך  בתורה.  השנתית 
תורה, וכך נוספה שמחה יתרה, נוסף על ציווי 

התורה "ושמחת בחגך".

מנהג הוא תקנה של יהודים שנקבעה בלי ציווי 
אלא מרצונם להוסיף ולהדר בענייני התורה. 
וקבעו  למנהגים  תוקף  העניקו  חז"ל  ואולם 
שנאמר  ועד  היא",  תורה  ישראל  "מנהג  כי 
כי  א(  הלכה  יב  פרק  יבמות  )ירושלמי  בתלמוד 

במקרים מסוימים מנהג מבטל הלכה.

הוספה למעלה מהתורה
ספר הזוהר מפליא במעלת שמחת תורה )חלק 
ג רנו,ב(: "ונוהגים לעשות ישראל עימה שמחה, 

לספר  ומעטרים  תורה'.  'שמחת  ונקראת 
קשור  הכתר  בדבר  הדיוק  בכתרו".  התורה 

למעלתו המיוחדת של המנהג.

כלומר,  המלך.  של  ראשו  על  מונח  הכתר 

מעלותיו,  כל  עם  מלך  לפנינו  שיש  אחרי 
ש"משכמו ומעלה גבוה מכל העם", ועד שגם 
יופיו בשלמות — "מלך ביופיו תחזינה עיניך", 
מניחים כתר על ראשו, היינו שהוא למעלה גם 
מעטרים  ישראל  בני  וכך  המלך.  של  מראשו 
את התורה ב'כתר' ומוסיפים בה עניין שהוא 

למעלה מהתורה עצמה, והוא המנהג.

ישראל מעל התורה
תוספת המנהג אין בה משום 'בל תוסיף', שכן 
התורה  מצוות  על  כהוספה  זאת  עושים  אין 
עוד מצווה, אלא שמלכתחילה  ואין מוסיפים 

נקבע הדבר כמנהג בלבד.

בתורה  עילוי  להוסיף  ישראל  בני  של  כוחם 
כך  עצמה.  התורה  מן  למעלה  מהיותם  נובע 
נאמר בתנא דבי אליהו )פרק יד(: "שני דברים 
יודע  איני  אבל  וישראל,  תורה   — בעולם  יש 
בני  את  'צו  אומר  כשהוא  קודם.  מהם  איזה 
אני  אומר   — ישראל'  בני  אל  'דבר  ישראל', 
גם  אלא  בזמן  קדימה  זו  אין  קדמו".  ישראל 
את  ישראל  בני  מוסיפים  זה  ובכוח  במעלה, 

ה'כתר' לתורה.

קשר נצחי

בשמחת  שמחים  אנו  מדוע  מסביר  זה  דבר 
ניתנה  שבו  השבועות,  מבחג  יותר  תורה 
התורה. במתן תורה עמדו בני ישראל במדריגת 
צדיקים, אבל עדיין לא הייתה ודאות שהתורה 
ואכן,  חלילה.  יחטאו  אם  מהם,  תילקח  לא 

כשחטאו, מייד שוברו הלוחות.

החידוש בקבלת הלוחות השניים ביום הכיפורים 
הוא שהתורה ניתנה גם לבעלי תשובה, ואפילו 
למי שעדיין לא שב בפועל בתשובה. כי יהודי 
קשור בעצם מהותו עם הקב"ה, והחטא אינו 
אלא עניין חיצוני שכפה את עצמו עליו )"יצרו 
הוא שתקפו"(. ויתרה מזו, עם הלוחות השניים 
ניתנו כל ענייני התורה — לצד כל כ"ד ספרי 
)שמות  ואגדות"  מדרשות  "הלכות  גם  הקודש 
רבה תחילת פרשה מו(. לכן השמחה בחג שמחת 

ביתר  היא  הכיפורים,  יום  אחרי  שבא  תורה, 
שאת, עד שבני ישראל מוסיפים מנהג שנעשה 

כתר לתורה.

)תורת מנחם, כרך נח, עמ' 172(

הכוח לעשות כתר לתורה

הנשמה אוצרת
)במדבר  לכם"  תהיה  עצרת  השמיני  "ביום 
ואוצרת  קולטת  הנשמה  הזה  ביום  כט,לה(. 
בתוכה את כל הגילויים הרוחניים שבני ישראל 

'המשיכו' בעבודתם בחג הסוכות.
)רבנו הזקן(

סעודה קטנה
עצרת:  שמיני  על  אומרת  נה,ב(  )סוכה  הגמרא 
לי  עשו  לעבדיו  שאמר  ודם  בשר  למלך  "משל 
עשה  לאוהבו  אמר  אחרון  ליום  גדולה.  סעודה 
בקשתו  ממך".  שאיהנה  כדי  קטנה,  סעודה  לי 
של הקב"ה היא 'סעודה קטנה' — שתקטינו את 

עצמכם, בהכנעה ובענווה. 
)רבי אברהם־יעקב מבויאן(

הצלחת האב
בהקפות של שמחת תורה אנו אומרים ״אנא ה׳ 
הצליחה נא״. זו תפילתנו בעבור הקב"ה שתהיה 
לו הצלחה, כי הוא אבינו. ומהי הצלחת האב? — 

כשיש לו נחת מבניו.
)רבי יחזקאל מקוזמיר(

התורה אינה כבדה
משה־ רבי  היה  ההקפות  בשעת  תורה  בשמחת 
הכבד  התורה  ספר  את  מחזיק  מצ׳ורטקוב  דוד 
חסיד  שאלו  הזמן.  כל  עימו  ורוקד  בזרועותיו 
האדמו״ר:  השיב  מדיי?  כבד  הספר  אולי  אחד: 

לא, התורה כשמחזיקים בה אינה כבדה.

שמחת הגוף והנשמה
א־לוה  חלק  היא  הנשמה   — בחגך"  "ושמחת 
הקדושים  האורות  את  רואה  וכשהיא  ממעל, 
ועד שמיני  מן המצוות שמראש השנה  שנתהוו 
עצרת, רצונה לשמוח. אך היא קשורה לגוף, ולכן 
באה המצווה ״ושמחת בחגך״, ואין שמחה אלא 
בבשר ויין. ממילא שמח הגוף בדברים חומריים, 

ואילו הנשמה ְשֵמחה ִשְמחה רוחנית.
)לקוטי יצחק(

להתקדש תחילה
יעקב״  קהילת  מורשה  משה  לנו  ציווה  ״תורה 
)דברים לג,ד(. אמרו חז"ל )ברכות נז( ״אל תקרי 
מורשה אלא מאורסה״. התורה אינה כמו ירושה, 
 — ״מאורסה״  אלא  הכנה,  שום  דורשת  שאינה 
על  כך  קידושין,  על־ידי  באים  שאירוסין  כשם 
ללימוד  ליבו  ולהכין  עצמו  את  לקדש  האדם 

התורה, ורק אז תשתמר תורתו בקרבו.
)מאה שערים(

בזכות הצניעות
״יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו״ )דברים לג,כד(. 
והוא שנאמר  נאות,  רש"י מפרש: "שהיו בנותיו 
'הוא אבי ברזית', שהיו בנותיו נשואות לכוהנים 
גדולים הנמשחים בשמן זית". ״בנותיו נאות״ — 
הכוונה שהיה בהן יופי אמיתי, יופי רוחני, היינו 
ראויות  היו  זה  'יופי'  ובזכות  הצניעות,  עניין 

להינשא לכוהנים גדולים.
)לקוטי שיחות(

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

שמחת תורה  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

שמחת ההחלטה
פעם אחת, בליל שמחת תורה בירושלים, 
להקפות,  התורה  ספרי  את  כשהוציאו 
אנשים  כמה  כי  חשין  ישעיה  רבי  הבחין 
פשוטים, בעלי מלאכה, נשארו לשבת ולא 

הצטרפו לשמחה ולריקודים.

ניגש אליהם רבי ישעיה והזמינם להצטרף 
שלמד  "מי  האנשים:  הגיבו  לריקודים. 
אבל  לשמוח.  לו  ראוי  השנה,  כל  תורה 
אנחנו, שלא למדנו כל השנה, מה נשמח?".

שני  לנו  יש  תורה  "בשמחת  להם:  אמר 
חתנים — חתן תורה וחתן בראשית. בחתן 
וזכינו  שלמדנו  על  שמחים  אנו  תורה 
בראשית  בחתן  ואילו  התורה,  את  לסיים 
השמחה היא על ההחלטה להתחיל ללמוד 
תורה מעכשיו. אם כן, קבלו עליכם ללמוד 

בשנה הבאה ובואו לרקוד ולשמוח".

אמרת השבוע מן המעיין

"כל תכלית העבודה של חודש אלול, ראש השנה, 
להגיע  היא  רבה  והושענא  סוכות  הכיפורים,  יום 
להכרה בשמחת תורה ש'אתה הראת לדעת כי ה' 
הוא האלוקים, אין עוד מלבדו'!" )רבי משה מקוברין(

פתגם חסידי



ברגע 
האחרון

חסידי  על  חלפו  הנוראים  הימים 
בראש  מועקה:  באווירת  צ'רנוביל 
השנה עטפה את הצדיק רבי מרדכי 
זו גברה והלכה ביום  רצינות כבדה. 
מפיו  נפלטו  בתפילות  הכיפורים. 
 — שמחתנו  זמן  וגם  כבדות.  אנחות 
חג הסוכות — היה באותה שנה קודר 

מתמיד.

החסידים היו מודאגים. הרבי מיעט 
בדיבור. החיוך נעלם מפניו. הוא לא 
נתן כל הסבר לדבר. בערב הושענא 
רבה ציווה במפתיע על עגלונו להכין 

את הסוסים ליציאה לדרך.

החסידים.  בעיני  לפלא  היה  הדבר 
מעולם לא יצא הרבי לנסיעה בחול 
את  הסביר  לא  הפעם  גם  המועד. 
מעשיו. הוא יצא לדרך, מותיר אחריו 

עננה של תהיות. 

שב.  לא  עדיין  והרבי  נקפו  השעות 
לעבר  מתקדמים  השעון  מחוגי 
והרבי  הלילה,  של  הקטנות  השעות 

איננו.

כאשר  רבה,  הושענא  בבוקר  רק 
התאספו החסידים לתפילת שחרית, 
חזר!".  "הרבי  הבשורה:  נשמעה 
קורנות.  פניו  מהעגלה,  ירד  הרבי 
אנחת רווחה גדולה התפרצה מפיות 

החסידים.

אל  הקצה  מן  השתנתה  האווירה 
הקצה. בשמיני עצרת עלתה השמחה 
את  שהשכיחה  עד  גדותיה,  על 
העגמומיות ששרתה על הרבי קודם 
הרוקדים  וגלי  סערו,  ההקפות  לכן. 
בספר  האוחז  הצדיק,  את  הקיפו 

התורה בדבקות ורוקד עימו במרץ.

בהתלהבות:  הצדיק  קרא  ופתאום 
לך  מודה  הנני  עולם!  של  "ריבונו 
הגדולה  הזכות  על  ליבי  מעומק 
שזכיתי, להציל נשמה יהודית מרדת 

שחת!".

קולות השירה דעכו. מעגלי הרוקדים 
נעצרו. החסידים התרכזו סביב הרבי 
ודממה השתררה בהיכל. הרבי סיפר:

רחבת  בחווילה  מכאן,  רחוק  לא 
ידיים, מוקפת גן נאה, מתגורר יהודי 
עשיר. במשך שנים היה חסיד נאמן 
לבוא  נהג  הוא  צ'רנוביל.  חצר  של 
בימי  בעיקר  תכופות,  לעיתים  לכאן 

חג ומועד.

ויודע  היה אדם משכיל  עושרו  לצד 
ספר. יום אחד משכה אותו סקרנותו 
זרים. בתחילה עלעל  לעיין בספרים 
בהם בשטחיות, אך רעיונות כפרניים 
החלו לחלחל לליבו. אמונתו האיתנה 

החל  מבלי משים  להתערער.  החלה 
להפחית את ביקוריו כאן, עד שחדל 

לחלוטין מלהופיע.

מכאן הידרדרותו הייתה מהירה. הוא 
הפסיק להתפלל, נכשל בחילול שבת 
והתגעל במאכלים לא־כשרים. ובכל־

זאת קיוויתי שיתעשת וישוב.

בליבי:  חשבתי  אלול.  חודש  הגיע 
אותו.  יעוררו  ודאי  הרחמים  ימי 

ליבו.  את  ואטם  התערב  השטן  אך 
בחצרו  הגביר  עמד  הדין  יום  ערב 
הנוסעות  בעגלות  והביט  המטופחת 
לצ'רנוביל, המלאות חסידים נרגשים. 
לרגע התמלא געגועים, אך מייד הדף 

אותם והפנה עורף לאחיו.

את ראש השנה עשה כיום חולין רגיל, 
שקוע בקריאה בספרים פסולים. ועם 
את  תליתי  תקווה.  איבדתי  לא  זה 
יהבי ביום הכיפורים, שקדושתו ודאי 

תעורר את נשמתו להאירו ולהשיבו 
למוטב.

עשרת ימי תשובה חלפו, אבל הגביר 
לא נתן דעתו כלל ליום הקדוש הקרב 
ובא. בשעה שהכול נהרו לתפילת 'כל 
נדרי', הוא פיטם את מקטרתו ולגם 
תה בהנאה. למחרת, בזמן התפילות, 
הפועלים  על  ופיקח  בשדותיו  בילה 

הקוטפים ירקות בעבורו.

מנוח.  לי  נתן  לא  החמור  מצבו 
שהחסיד  עד  לשקוט  שלא  החלטתי 
ישוב בתשובה שלמה ויזנח את דרך 
התנהגותו  נסחף.  שאליה  החטא 
הסבה לי כאב עצום, שהעכיר מאוד 

את רוחי.

המתנתי עד הושענא רבה, ובינתיים 
השמיים  שמן  בתפילות  העתרתי 
יעוררו את היהודי לתקן את דרכיו. 
יכולתי  לא  רבה  הושענא  בערב 
לעבר  ויצאתי  קמתי  עוד.  להחריש 
ומצאתיו  לחצרו  נכנסתי  ביתו. 
בתחביבו  ועסוק  ראש  בגילוי  יושב 
מרוכז  היה  הוא  בספרים.  קריאה   —
הבחין  ולא  שהחזיק  בספר  לחלוטין 

בי כלל.

את  הרים  מולו  כשהתייצבתי  רק 
נתקף  אותי,  כשזיהה  בבהלה.  עיניו 
הוציא  ולא  נוע  בלי  ישב  הוא  הלם. 
הגה מפיו. רק הרכין את ראשו כמי 
התנער,  פתאום  בקלקלתו.  שנתפס 
ניגש אליי וקרא: 'רבי היקר! האם זה 

אתה, או שמא חלום הנני חולם?'.

השבתי לו בקול רך: 'באתי להצילך, 
שאלה  לך  יש  אם  האהוב.  תלמידי 
לפניי  אותה  הרצה  אנא  כלשהי, 

ואפתור אותה בעבורך'.

לפניי  להרצות  והחל  התאושש  הוא 
שגיבש.  החדשות  התיאוריות  את 
השיחה גלשה לוויכוח עז, כאשר הוא 
טיעוניו,  להוכיח את אמיתות  מנסה 

ונאחז בהם להצדקת מעשיו.

הצבעתי לפניו על היסודות הרעועים 
של מחשבותיו. הוא התקשה להפריך 
קיבלה  שלו  שאלה  כל  טיעוניי.  את 
מענה ברור, על בסיס דברי חכמינו.

הרעיוני  עולמו  כל  כי  הבין  כאשר 
התמוטט כמגדל קלפים, נעשה מבע 
נפש  בסערת  קם  הוא  מיוסר.  פניו 
ופרץ בבכי נסער: 'רבי! הורה לי דרך 

תשובה!'.

שמחה מילאה את ליבי. הבטחתי לו 
אם  התשובה,  בדרך  אותו  אנחה  כי 
יתחייב לנטוש את חטאיו. הוא הנהן 
ביתי  אל  שבתי  ואני  בהתלהבות, 
ותחושת הקלה מילאה את ליבי. זה 

פשר שמחתי הגדולה בשעה זו".

בסיימו את דבריו, פצח הרבי בריקוד 
של שמחה ואחריו כל החסידים.

)על־פי 'אדמו"רי טשרנוביל'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

יבוא צמח בשמחת תורה
בפיוט "שישו ושמחו בשמחת תורה" מופיעה אמירה מפתיעה: "אגיל ואשמח 
בשמחת תורה, בו יבוא צמח בשמחת תורה". הקשר המיוחד של החג הזה עם 
הגאולה מתבטא גם בהתעוררות המיוחדת שכל יהודי חש בשמחת תורה. 
המצוות,  בקיום  עוסקים  ואינם  השנה  כל  תורה  לומדים  שאינם  מי  אפילו 
את  אף  תעורר  הגאולה  גם  וכך  התורה.  ספר  עם  ולשמוח  לרקוד  באים 

ה'אובדים' וה'נידחים'.
ה'יחידה'  דרגת  יהודי,  של  הנשמה  עצם  מתגלה  הכיפורים  שביום  כשם 
שבקרבו, גם בשמחת תורה פורצת ומתגלה נקודה פנימית זו. לכן זו עת רצון 

לבואו של משיח צדקנו, שהוא ה'יחידה' הכללית של עם ישראל כולו.

על מה השמחה
מהותו של החג באה לידי ביטוי בדרך שבה אנו מבטאים את שמחת התורה. 
הלוא התורה היא, כשמה, תורה עמוקה ורחבה — "כי היא חכמתכם ובינתכם" 
— שיש ללמוד אותה ולהתעמק בה. כיצד מבטאים שמחה בדברי חוכמה? 
— על־ידי לימודם או בעריכת כינוס להדגשת גדולתם. ואולם בשמחת תורה 
אין מבטאים את השמחה על־ידי הלימוד בתורה. להפך, אנו רוקדים עם ספר 
תורה סגור דווקא, קשור באבנט ומכוסה בבגד הקטיפה )או בארגז(. צורה זו 

של השמחה אינה מאפשרת לראות אפילו אות אחת של התורה.
הדבר מוכיח כי השמחה בשמחת תורה אינה על לימוד התורה או על מידת 
הידיעה בתורה. לּו זו הייתה השמחה, היו בה הבדלים עצומים בין תלמידי־

חכמים ובין פשוטי עם. הראשונים היו שמחים יותר בתורה, מכיוון שלמדוה 
כלל. למעשה  היו שמחים  לא  אולי  ואילו האחרונים  כל השנה,  בה  ועסקו 
אנו רואים שהשמחה אחידה, וכולם, תלמידי־חכמים ועמי־הארץ, יודעי ספר 

וסתם 'עמך', שמחים בשמחה גדולה בשמחת תורה.

העצם מתגלה
קיבלנו  שאותה  תורה,  לנו  שיש  העובדה  עצם  על  היא  שהשמחה  אלא 
מהקב"ה. גם יהודי פשוט שבפשוטים, שאינו יודע אפילו אות אחת בתורה, 
שמח בשמחת תורה. הוא שמח על היותו יהודי, על הקשר של עם ישראל 
עם הקב"ה ועל שהקב"ה נתן לנו את תורתו. אולי אין הוא יודע מהו הקב"ה 
ונפלאים,  יקרים  והתורה הם דברים  יודע שהקב"ה  ומהי התורה, אבל הוא 

שאין כמותם בכל העולם, ולכן הוא שמח.
מהות  את  מבטא  וסגור,  מגולל  התורה  כשספר  תורה,  בשמחת  הריקוד 
השמחה בתורה — שמחה בעצם התורה. השמחה גם נעשית ברגליים ולא 
בראש, כי דווקא הרגליים )שמסמלות את הביצוע מתוך אמונה וקבלת עול, 
לעומת הראש שמסמל הבנה והשגה( הן המבטאות יותר מכול את הנקודה 

האמיתית של שמחת תורה.
כוח זה הוא גילוי עצם הנפש, ה'יחידה' שבנפש. דרגה זו חודרת עד העקב 
מידה  ויש  מטבעם,  מוגבלים  ורגש  הבנה  בריקוד.  אותו  ומקפיצה  שברגל 
שאינו  ומי  שמרגיש  מי  מבין;  שאינו  ומי  שמבין  מי  יש  חדירתם.  ליכולת 
מרגיש; מי שמבין ומרגיש יותר ומי שמבין ומרגיש פחות. אבל עצם הנשמה 
שווה בכל יהודי, ולכן כשמתגלית דרגה זו, היא חודרת לכל מהותו של כל 

יהודי, וגורמת לו לצאת בריקוד של שמחת תורה.
דרגת  יהודי,  של  מהותו  עצם  מתגלה  שבו  יום  הוא  תורה  מכיוון ששמחת 
ה'יחידה' שבו, זה יום סגולה לביאת משיח צדקנו )"בו יבוא צמח"(, שגם הוא 
מעורר כל יהודי ולוקח אותו לריקוד הגדול והשמח מכולם — ריקוד הגאולה 

ב"שמחת עולם על ראשם".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

שמחת תורה אשתקד, בבית הכנסת בפסגת זאב, 
כהן  מנשה־יוסף  לגבאי  במינה  מיוחדת  הייתה 
התורה  ספרי  המתפללים.  לקהל  וגם  )'מנש'( 
המתפללים,  אל  והוגשו  הקודש  מארון  הוצאו 
ספר  זה  הגבאי.  לידי  הועבר  מהם  אחד  אבל 
תורה שזכה להכניס חודשיים קודם לכן, באירוע 

מרגש ובלתי־נשכח. 

מספר  התורה",  בספר  אוחז  שאני  פעם  "בכל 
שעברתי  ההצלה  נס  של  "ההתרגשות  מנשה, 
ועימה גם ההודיה הגדולה לבורא  ועולה,  צפה 
ספר  את  מחבק  אני  חיי.  את  שהציל  העולם 

התורה כמו ילד קטן ומודה שוב ושוב לקב"ה".

"עפתי לגג הניידת"
זה קרה בחודש תמוז, לפני ארבע שנים. מנשה, 
לביתו,  וחזר  בצפון  חופשה  קטע   ,67 בן  אז 
זו הייתה אי־ לאחר שלא חש בטוב. "בהתחלה 
נוחות", משחזר מנשה. "בהמשך הרגשתי שאני 
חשבנו  הידרדר.  המצב  ומכאן  במיטבי,  לא 
להיבדק.  אלך  ואחר־כך  הביתה  לחזור  שנספיק 

טרם קלטנו שמדובר באירוע משמעותי".

אבל למזלו, רעייתו, יפה, שעברה בעבר אירוע 
היא  לבבי.  אירוע  עובר  שבעלה  זיהתה  רפואי, 
אמבולנס.  והזמינה  למד"א  מייד  התקשרה 
הלבן  מהאמבולנס  אותי  שהעבירו  זוכר  "אני 
ממשיך  נמרץ",  טיפול  של  הצהובה  לניידת 
מנשה ומתאר. "אני גם זוכר שעפתי לגג הניידת 

במכות חשמל שקיבלתי. אז גם התעוררתי".

מלחמה על החיים
הרגעים  את  לשכוח  יכולה  אינה  רעייתו 
יש  מה  אותו  כששאלתי  "בהתחלה,  הנוראים: 
שהוא  ראיתי  בהמשך  יודע.  שאינו  ענה  לו, 
מתקשה לנשום ומייד הזמנתי אמבולנס. הבנתי 
שרכשתי  הידע  בזכות  לב.  אירוע  עובר  שהוא 
בעזרה ראשונה יכולתי לתת לו טיפול ראשוני, 
מטבריה  המסור  הפרמדיקים  צוות  הגעת  עד 
שממש הציל את חייו. הוא עבר ארבע פעמים 

דום לב והחייאות".

לניידת  יחד  עימו  שעלתה  אחרי  דקות  כמה 
מה  הבנתי  "לא  לרדת.  התבקשה  נמרץ,  טיפול 
הניידת  שכל  ראיתי  "ואז  מספרת,  היא  קרה", 
החייאה". מנשה  לו  הבנתי שעושים  מתנדנדת. 
דום  לחיים.  אותו  שהחזירו  חשמל  מכות  קיבל 
המיון.  לחדר  בעלייה  התרחש  הרביעי,  הלב 
לאחר דקות מתוחות של מלחמה על חייו, חזר 

ליבו לפעום והוא שב לנשום בכוחות עצמו. 

הפרמדיקים כמשפחה
אחרי האירוע, בעודו מתאושש מהאירוע הלבבי 
לקב"ה  להודות  שרצונו  מנשה  החליט  החריף, 
לבית  תורה  ספר  בהכנסת  הגדול  הנס  על 
מספרת  גבוהה",  עלות  שזו  "ידעתי  הכנסת. 
אשתו, "אבל אמרתי לו שאני מוכנה לכול כדי 

להודות על הנס העצום. הכול היה יכול להיות 
אחרת אילולא רצף מופלא של ניסים גלויים".

מנשה.  אומר  וחזרתי",  הבא  בעולם  "הייתי 
הבטחתו,  את  הגשים  האירוע  אחרי  שנתיים 
בחגיגה ברוב פאר והדר. רגע מרגש במיוחד היה 
הפרמדיקים   — הכבוד  אורחי  למקום  כשנכנסו 
שהצילו את חייו. "מאז אנחנו מתייחסים אליהם 
נסיעה  בכל  קבוע.  בקשר  אנחנו  לילדינו.  כמו 
לטבריה מבקרים אצלם ומעניקים להם שי. הם 
בארון  המונח  התורה  ספר  שלנו".  המלאכים 
התודה  "זו  לנס.  חיה  תזכורת  משמש  הקודש 
עימנו",  שעשה  הגדול  החסד  על  לקב"ה  שלנו 

חותם מנשה את סיפורו.

ספר תורה שכולו תודה

"הייתי בעולם הבא וחזרתי". מנשה וספר התורה

טלטול ספרי תורה
תורה  ספרי  להוציא  אפשר  האם  שאלה: 
ולעבור איתם ברחובות כדי לאפשר למסוגרים 

בבתיהם לשמוח בשמחת התורה?
תשובה: יש דיון בפוסקים בעניין טלטול ספר תורה 
האסורים.  בבית  שחבושים  מי  בעבור  בו  לקרוא 
הזוהר החמיר מאוד בטלטול ספר תורה ממקום 
למקום בכלל. לכן נהוג להתיר טלטול ספר תורה 
קריאת  של  פעמים  לשלוש  נעשה  הדבר  אם  רק 
ההובלה  קודם  אם  רק  המתירים  ויש  התורה. 
פוסלים את הספר על־ידי התרת התפירות שבין 

היריעות, ותיקון התפירות ביעד.

בפועל,  כך  ונהגו  התירו,  ישראל  גדולי  ואולם 
בשמחה  תורה  בשמחת  תורה  ספרי  להוציא 
וכן  התורה,  לכבוד  עיר  של  לרחובה  ובריקודים 
חדש  תורה  ספר  לכבוד  תורה  ספרי  להוציא 
אין  אלה  שבמקרים  ואף  הכנסת.  לבית  המוכנס 

נעשה  שהדבר  מכיוון   — התירו  בתורה,  קוראים 
לכבוד התורה. וכן כשמוציאים את ספרי התורה 
אחרי 'כל נדרי' )בתוך בית הכנסת( לכל הציבור, 
על  וסליחה  ולבקש מחילה  ולנשקם  לחבקם  כדי 

שפגמו בכבוד התורה.

אך לכל הדעות ברור שאין היתר להוצאת והובלת 
ספרי התורה לרחובות ולבתים פרטיים, שאין בהם 
ציבור, גם כשהמטרה היא לשמח את האנשים )אף 
ובפרט  ולשתפם בשמחה,  רבה לשמחם  שמצווה 
בשמחת תורה(. יש לעשות זאת בשירה ובריקודים 

)בריחוק המתאים( בלי ספרי תורה. 

בכלל, במצב הנוכחי, עדיף להימנע מנישוק ספרי 
התורה ומנגיעה בהם.

ח"א  זוהר  ה"א.  פ"ז  יומא  ירושלמי  ע,א.  יומא  מקורות: 
רכה,א. ח"ג עא,א. ב"י, שו"ע, רמ"א, ביאור הגר"א, ביה"ל, 
ערוה"ש ופסקי תשובות )וש"נ( סו"ס קלה. מור וקציעה 
וברכי יוסף שם. שו"ת יביע אומר ח"ז חאו"ח סי' נו, וש"נ. 
כף החיים סי' קלה ס"ק עד. מטה אפרים סי' תריט ס"י. 
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חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

 הילד 
מתקרב
לגיל 

בר מצווה?
 בבית חב"ד

 קונים תפילין
בראש שקט!

היכנסו אלינו
www.beit-chabad.co.il

סופרים ומגיהים יר"ש בעלי תעודת הסמכה
 פיקוח הדוק החל משלב הכתיבה 

ועד לסגירת התפילין 
תעודת אחריות על כשרות הכתיבה לכל החיים

 לא משנה היכן אתם גרים, 
מהיום תוכלו להזמין תפילין מפוקחות 
בכשרות ואיכות של 'תו פיקוח חב"ד'

מבלי לצאת מהבית

ב"ה

באושר עדמרגישים חג
חג שמח עם המון...

"
שמיני עצרת ושמחת תורה
עצרת,  שמיני   — שמות  שני  לחג  יש 
על  תורה,  ושמחת  בתורה,  הפסוק  כלשון 

שמסיימים בו את מחזור קריאת התורה.

בחוץ לארץ חוגגים את החג השני יומיים 
שמיני  נקרא  הראשון  החג  חג(.  כל  )כמו 
שמחת  נקרא  השני  החג  ואילו  עצרת, 
תורה, ובו מסיימים את התורה. בארץ החג 

נקרא בשני השמות.

מושג ברגע

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

יעוץ חינם

077-444-7777

לפני הכל: בריאות.

ומה הלאה? מחיר...
ביטוחי בריאות קבוצתיים לאנ"ש

בהוזלה של כ-50%!
)בדומה לגופים הגדולים בארץ(


