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השנה נציין 3333 שנה למעמד הר סיני. בתי 
בתי  גבאי  עם  בתיאום  רבות,  בערים  חב"ד 
 ,'10 'שבועות  מבצע  את  מקיימים  הכנסת, 
למעמד  השבועות  בחג  לבוא  ילדים  לעידוד 
שיקשיבו  הילדים  הדיברות.  עשרת  קריאת 
בהגרלת  השתתפות  כרטיסי  יקבלו  לקריאה 
באתר  לבדוק  יוכלו  החג  ואחרי  פרסים, 
המבצע אם זכו ובמה. המבצע כפוף לתקנון. 
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ילדי ירושלים מתאספים
של  מיוחד  מעמד  אי"ה  יהיה  בירושלים 
בשעה  לילדים,  הדיברות  עשרת  קריאת 
'בית יוסף'  11:15 בבוקר, בבית כנסת חב"ד 
ישראל(.  בית  בשכונת   ,23 זוננפלד  )רח' 
הילדים  ילדים.  כאלף  בו  להשתתף  צפויים 

ייהנו מכיבוד מיוחד.

מסיימים את השביעי
הוועד לכתיבת ספר התורה של ילדי ישראל 
מכריז על מבצע רישום מוגבר לקראת סיום 
מיליון  מרבע  יותר  השביעי.  התורה  ספר 
ילדים כבר נרשמו, ולהשלמת הספר חסרות 
5117 אותיות. מחירה של אות חמישה ש"ח 
וילדה מקבלים תעודה נאה.  ילד  וכל  בלבד, 

.kidstorah.org הרישום באתר

יש חדש האם כבר אכלת היום?
כשם שאנחנו זקוקים למזון פיזי בכל יום ויום, כך אנחנו צריכים בכל יום את מנת 

המזון של התורה. חג השבועות קורא לכולנו לחזק את הזיקה ללימוד התורה

חלב א ומוצרי  גבינות  כילת 
חג  של  ממנהגיו  אחד  היא 
אינה  זו  אבל  השבועות, 
עניינו  החג.  של  האמיתית  מהותו 
־המרכזי של חג השבועות הוא התו

התורה,  את  קיבלנו  הזה  ביום  רה. 
בכל  ורע  אח  לו  היה  שלא  במעמד 
בכבודו  הבורא  כאשר  ההיסטוריה, 
־ובעצמו נתגלה לעיני עם שלם והש

מיע לו את דיברותיו.

העם היהודי זכה להיקרא 'עם הספר', 
של  הבלתי־אמצעי  הקשר  בזכות 
טבעי  הדורות  בכל  לתורה.  יהודים 
המדרש  לבית  בערב  להיכנס  היה 
ולמצוא את בעלי המלאכה, הסוחרים 

זה  גמרא,  זה  ולומדים.  יושבים  העיר,  ומכובדי 
משנה, זה חומש, זה שולחן ערוך, וזה קורא פרקי 

תהילים.

האיש  שגם  גרמה  לספר  הזאת  הטבעית  הזיקה 
פסוקים,  וגדוש  מלא  היה  הרחוב  מן  הפשוט 
שלו  החולין  שיחת  מדרשים.  חז"ל,  מאמרי 
הייתה רוויה מטבעות לשון מן המקורות. הדור 
הצעיר גדל באווירה שבה אוהבים ספרים ורוצים 
ללמוד. כך נבדל העם היהודי מהעמים שבתוכם 
בכמה  מהם  גבוהה  הייתה  הרוחנית  ורמתו  חי, 

וכמה דרגות.

מנת מזון
מצער אפוא לראות שבדורות האחרונים אבדה 
לחלקים רבים בעם הגישה הטבעית אל הספר. 
למשכילים,  העם,  לנבחרי  אפילו  הקשיבו 
רדודה,  שטוחה,  שפה  ותשמעו  לעיתונאים, 
זו  אווירה  המקורות.  מן  ורקע  פתגמים  נטולת 
וגורמת  ספר,  יודעי  על  גם  בעקיפין  משפיעה 
חז"ל,  מאמר  או  פסוק  מהשמעת  להינזר  להם 

מחשש שהשומעים לא יבינו את משמעותם.

על דברי התורה נאמר "כי הם חיינו", ועל כולנו 
מוטלת החובה להחזיר את הקשר הבלתי־אמצעי 
כל  כי  כול  קודם  נדרש  כך  לשם  התורה.  אל 
על  יקפידו  התורה  של  בחשיבותה  המאמינים 
שאנחנו  כשם  תורה.  של  יום־יומית  מזון'  'מנת 
אנחנו  כך  ויום,  יום  בכל  פיזי  למזון  זקוקים 

צריכים בכל יום את מנת המזון של התורה.

בכל  התורה  לימוד  להחדרת  גם  לפעול  עלינו 
רובדי העם. כל יהודי ראוי לו לדעת את פרשת 
ישראל.  בתורת  יסוד  מושגי  ולהכיר  השבוע 
פשוט  רבים  לתורה.  צמא  שהעם  היא,  והאמת 
ונוחה  מתאימה  מסגרת  להם  שיציעו  מחכים 

ללמוד, על־פי רמתם והיקף ידיעותיהם.

רגילים.  באמצעים  להסתפק  אי־אפשר  כיום 
הבערות זועקת מכל פינה, עד שיש צורך ב'עזרה 
ולהבין,  ספר  לפתוח  שמסוגל  מי  כל  ראשונה'. 
כמה  לאסוף  שיכול  מי  כל  אחרים.  ללמד  חייב 
של  בסיסי  ללימוד  חוג  וליצור  ומכרים  שכנים 

יהדות — יכול להציל נפשות ממש.

שינוי לטובה
לטובה.  שינוי  באמת  חל  האחרונות  בשנים 
שיעורי תורה נעשו חלק מרכזי בנוף הארץ. כיום 
אין עיר בארץ שאין בה מאות שיעורי תורה בכל 
שבוע, בכל מקצועות היהדות, לנשים ולגברים, 
למתחילים ולמתקדמים. אלא שלא הכול יודעים 

על ההיצע הרחב העומד לרשותם.

מאיתנו  ואחת  אחד  לכל  קורא  השבועות  חג 
את  ולפתוח  התורה,  ללימוד  הזיקה  את  לחזק 
אוצרותיה להמוני בית ישראל. זו תהיה ההכנה 
שבה  הקרובה,  הגאולה  לקראת  ביותר  הטובה 
יתקיים הייעוד "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים 

לים מכסים".

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1793 מס'  גיליון  ׀   14.5.21 ׀  התשפ"א  בסיוון  ג'  ׀  במדבר  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות
ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו



בראש חודש סיוון באו בני ישראל להר סיני. אנו 
ְלֵצאת  ַהְשִּׁליִשׁי  "ַבֹּחֶדׁש  מהפסוק  זאת  לומדים 
ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַבּּיֹום ַהֶזּה ָבּאּו ִמְדַבּר 
ִסיָני" )שמות יט,א(. הגמרא )שבת פו,ב( דורשת על 
'ביום הזה' וכתוב שם 'החודש  כך: "כתוב כאן 
הזה לכם ראש חודשים' — מה להלן ראש חודש 

אף כאן ראש חודש".

ֵמְרִפיִדים  "ַוִיְּסעּו  נאמר  מכן  שלאחר  בפסוק 
אותנו  מלמדים  כאן  גם  ִסיַני".  ִמְדַבּר  ַוָיֹּבאּו 
חז"ל )מכילתא בשלח ועוד( שציון המקום שממנו 
נסעו, רפידים, בא ללמדנו: "ֶשָׁרפּו ידיהם מדברי 

תורה".

רפיון ידיים?
הלוא  שאלה:  מעורר  ידיהם'  'רפו  חז"ל  לשון 
התורה עניינה חוכמה ושכל, כמו שנאמר "היא 
השכל  של  משכנו  מקום  ובינתכם".  חוכמתם 

הוא במוח, ואין לו קשר לידיים.

להמחיש  מבקש  הזקן  רבנו  כאשר  מזו,  יתרה 
כלל  מתאימים  שאינם  במושגים  שימוש  מהו 
לנושא שעליו מדברים, הוא ממשיל זאת )תניא, 
"על  האומר  לאדם  ט(  פרק  והאמונה,  היחוד  שער 

איזו חכמה רמה ועמוקה — שאי־אפשר למששה 
השומע  ש"כל  מגוחכת,  אמירה  זו  בידיים". 
מתייחס  אינו  המישוש  שחוש  לפי  לו,  יצחק 
ונופל אלא על עשייה גשמית הנתפסת בידיים". 
הרי שהידיים רחוקות לחלוטין ממושגי השכל 
והחוכמה. אם כן, מה פשר הניסוח 'רפו ידיהם' 
במקום לומר 'רפה מוחם' או 'ראשם' או 'שכלם'?

המעשה הוא העיקר
התשובה היא, שעניינה של התורה הוא "ללמוד 
וללמד, לשמור ולעשות" )אבות ד,ה(. יכול אדם 
יישאר  ואף־על־פי־כן  ולהבינה,  תורה  ללמוד 
לא  זו  אך  התורה  את  למד  הוא  ממנה.  נפרד 
לימדה אותו! כדי שהלימוד ישפיע על האדם, 
נחוץ קיום המצוות. על כך נאמר "רפו ידיהם 
מדברי תורה" — הידיים רומזות למצוות, שאת 

רובן מקיימים באמצעות הידיים.

מדבר  ויבואו  מרפידים  "ויסעו  התורה  אומרת 
המסע  היא  התורה  לקבלת  הדרך  סיני": 
מקיום  הידיים  רפיון  את  לנטוש   — מרפידים 
המצוות. לא דיי שהאדם מתחיל ללמוד תורה, 
 — מרפידים"  "ויסעו  את  לקיים  עליו  אלא 

לעבר  ידיים  רפיון  של  עצמו ממצב  את  להזיז 
התחזקות בקיום המצוות. כשאדם שרוי במצב 
של 'רפידים', הוא עלול ליפול טרף לעמלק, כפי 
ִעם  ַוִיָּלֶּחם  ֲעָמֵלק  "ַוָיֹּבא   — ישראל  לבני  שקרה 
שמות  )מכילתא  חז"ל  וכלשון  ִבְּרִפיִדם",  ִיְשָׂרֵאל 
ידיהם מדברי תורה, לכך בא שונא  "רפו  שם(: 

עליהם".

הכנה לתורה
בכל  וגם  סיוון,  חודש  בראש  החל  הזה  המסע 
חודש  בראש  להתחיל  האדם  על  ושנה  שנה 
עד  תורה,  מתן  לקראת  האישית  בתזוזה  סיוון 
שהופכים את המדבר ל"מדבר סיני" — "שירדה 
 — פט,א(  )שבת  עליו"  העולם  לאומות  שנאה 
שנאה לנפש הבהמית ולרצונות הגוף, ולכל מה 

שעלול להפריע ליהודי בעבודתו הרוחנית.

התורה  את  לקבל  ראוי  היהודי  זו  הכנה  אחרי 
בדרך המתאימה לרצון התורה, כפי שנאמר "לא 
ניתנה תורה אלא לאוכלי המן" )מכילתא בשלח(, 
היינו שיהודי זוכה שלא חסר לו דבר וביכולתו 

ללמוד תורה במנוחה.

)תורת מנחם, כרך יד, עמ' 76(

רוצים תורה? צאו מרפידים

בלי תורה — מדבר
היו  ראויים  יט,א(.  )שמות  סיני״  מדבר  ״באו 
ישראל לקבל את התורה במדבר דווקא, כי האדם 
תורה,  לו  אין  וכאשר  האדמה,  שם  על  נקרא 
כדי  וצמח.  עשב  בו  שאין  כמדבר,  נחשב  הוא 
הזאת  ואז האדמה  התורה,  לו  ניתנה  להשלימו, 

מצמיחה אילנות טובים.

)מהר״ל(

לעשות יחד
נעשה״  ה׳  דבר  אשר  כל  יחדיו  העם  כל  ״ויענו 
)שמות יט,ח(. בני ישראל אמרו למשה: לעשות 
את כל אשר דיבר ה׳ אפשר רק יחד, כשכל ישראל 

יחדיו, ולא בשעה שהם פזורים בין האומות.

)הגאון מווילנה(

ערבות לחבר
יחיד,  בלשון  לומר  צורך  היה  ונשמע״.  ״נעשה 
שהרי כל אחד ואחד דיבר בשם עצמו. אלא מתוך 
העריבות והמתיקות של קבלת התורה, קיבל כל 

אחד עליו ערבות והתחייבות גם על חברו.

)חידושי הרי״ם(

מהתחתית לשמיים
בני  יט,יז(.  )שמות  ההר״  בתחתית  "ויתייצבו 
התורה,  מאמיתת  הם  שרחוקים  הבינו  ישראל 
התרוממו  לכן  בלבד;  ההר"  "בתחתית  ונאחזו 

ועלו עד לשמיים.

)חידושי הרי״ם(

נחקק שם הוי'ה
״וירד ה׳ על הר סיני״ )שמות יט,כ(. בשעת מתן 
תורה נתגלה שם הוי׳ה לכל אחד מישראל, ועל־
יהודי.  כל  הוי׳ה בנשמתו של  נחקק שם  זה  ידי 
היינו שבכל אחד ואחד מישראל מצויות הבחינות 
של ארבע אותיות שם הוי׳ה, הרומזות לעניינים 

שונים בעבודת ה׳.

)לקוטי תורה(

כוחך וחיותך
'אנכי'  המילה  כ,ב(.  )שמות  אלוקיך״  ה׳  ״אנכי 
מורה על מהותו ועצמותו יתברך, שלמעלה מכל 
תואר או שם. ובחינה זו נמשכת לנשמות ישראל, 
עד שנעשה 'אלוקיך', אלוקה שלך, כוחך וחיותך. 

)תורה אור(

נקיים מכל חטא
בכל חג התורה מזכירה בין הקרבנות גם שעיר 
'חטאת'  המילה  אין  השבועות  בחג  ורק  חטאת, 
קבלת  יום  השבועות,  שבחג  משום  מוזכרת. 
התורה, כל אדם מישראל הוא בבחינת גר, שהוא 
חטא  מכל  נקי  הוא  וממילא  שנולד״,  ״כקטן 

וחטאת.

)רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב(

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

שבועות  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

העביר את ההנהגה
לאחר  תק"ך.  השבועות  בחג  הסתלק  הבעש"ט 
הסתלקותו מינו התלמידים את בנו, רבי צבי, לממלא 
מקומו, ובמשך שנה שלמה הנהיג את עדת החסידות.

בתום השנה, בחג השבועות תקכ"א, כשישבו סביבו 
כל תלמידי הבעש"ט, קם פתאום רבי צבי וניגש אל 
נתגלה  "היום  ואמר:  )המגיד ממזריטש(  דובער  רבי 
מעלה  של  והפמליה  שהשכינה  לי,  ואמר  אבי  אליי 
לרבי  הלבישו  בגדו,  את  פשט  ומייד  אליך".  עברו 

דובער, והוא קיבל את ההנהגה.

שלום־דובער(  )רבי  הרש"ב  הרבי  כשסיפר 
ידוע  "רבי צבי היה  זה, הוסיף:  מליובאוויטש סיפור 
כוחות  כמה  אבל  שלו,  וההכנעה  השפלות  במידת 

נעלים צריך האדם כדי שיוכל לעשות דבר כזה!".

אמרת השבוע מן המעיין

העליונים  המוחין  בי  "כשמאירים 
יודע אני שאין בי אפילו אות אחת 
מהתורה, ולא נכנסתי אפילו בפסיעה 
אחת לעבודת הבורא"      )הבעש"ט(

פתגם חסידי



הפלפול 
המוצלח

של  מדרשו  בבית  השבועות  חג 
חיים'  ה'דברי  הלברשטם,  חיים  רבי 
מצאנז. תפילת החג הסתיימה. הקהל 
ממתין בהתרגשות לדרשתו של הרבי, 
פלפול  להשמיע  זו  בשעה  הנוהג 

תורני עמוק לפני כל החסידים.

מקום.  אפס  עד  מלא  היה  האולם 
בתוך הקהל הגדול שבא לעשות את 
רבנים  גם  היו  הצדיק  במחיצת  החג 
את  לשמוע  בציפייה  שבאו  גדולים, 

המשא התורני העמוק.

הרבי,  לכניסת  ממתינים  הכול  בעוד 
הגדול,  לאולם  הגבאי  פתאום  נכנס 
והכריז:  הקריאה  בימת  על  דפק 
שאנקוב  שהאנשים  מבקש  "הרבי 

בשמם ייכנסו אליו מייד".

כמה  של  שמותיהם  את  קרא  הגבאי 
עשירים ובהם ר' קלמן כהנא מסיגט, 
ר' אביש קנר מסנוק, ר' חיים שינוביץ 
ועוד. הקהל הופתע מדברי  מקשנוב 
הגבאי. דממה השתררה באולם, ומייד 
קמו כל הקרואים ופסעו בהתרגשות 

לחדרו של הרבי.

הדלת,  נסגרה  כולם  שנכנסו  לאחר 
והרבי פתח ואמר: "נוהג אני בכל חג 
לפני  תורני  פלפול  לשאת  שבועות 
אני  חפץ  הפעם  הלומדים.  קהל  כל 

לדרוש גם לפניכם"...

הרבי המשיך ואמר: "דעו נא, רבותיי, 
לחמש־מאות  בדחיפות  זקוק  אני  כי 
האחת  מטרות.  שתי  בעבור  זהובים 
לצורך  והשנייה  כלה,  הכנסת  היא 

שחרור אברך יקר מהצבא".

בתמיהה.  בזה  זה  הביטו  העשירים 
זה  בעניין  לעסוק  הרבי  בחר  מדוע 

עכשיו דווקא, קודם הדרשה?

פינחס  בר'  "מדובר  המשיך:  הרבי 
נפתלי־צבי  רבי  של  נכדו  מרופשיץ, 
את  שתמציאו  אבקש  מרופשיץ. 
חלקו  החג.  במוצאי  כבר  הסכום  כל 
את  וכשתגמרו  ביניכם,  הסכום  את 
החלוקה אנא הודיעו לי על כך עוד 

היום".

לומר  אלך  "לא  ואמר:  הוסיף  הרבי 
כי  לי  שתבטיחו  עד  הפלפול  את 

בקשתי תתמלא!".

של  מחדרו  יצאה  העשירים  קבוצת 
הרבי ופנתה לחדר סמוך. אחרי כמה 
דקות שבו ונכנסו לחדרו, ועל פניהם 
ארשת שמחה. "נעשה ונשמע", אמרו 
את  נכניס  החג  "במוצאי  לרבי.  יחד 

כל הסכום שביקש הרבי".

שמחתו של הרבי הייתה גדולה. הוא 
ביקש מהם שלא יגלו לאיש את סיבת 

הזה  השבועות  "בחג  אליו.  קריאתם 
ביותר!",  היפה  הדרוש  את  אמרתי 

אמר להם בהתרגשות.

קבוצת  ועימו  הרבי,  נכנס  מייד 
העשירים, להיכל בית המדרש והחל 
דרשת  את  יתרה  בהתלהבות  לדרוש 

החג, כמנהגו מדי שנה.

מה  גדולה.  הייתה  בקהל  הסקרנות 
של  בעיצומו  מהעשירים  הרבי  דרש 
אותם,  לשאול  ניסו  החסידים  החג? 
פרט  שום  לחלוק  סירבו  הללו  אך 

מהשיחה.

שהיה  קנר,  אביש  ר'  של  בנו  ואולם 
הרבי,  אל  שזומנו  מהעשירים  אחד 

פשר  את  לו  שיגלה  באביו  הפציר 
הדבר. בתחילה סירב האב, אך אחרי 
הבטחה  וקבלת  מרובות  הפצרות 
סיפר  לאיש,  דבר  יגלה  לא  כי  מבנו 
את  לו  להמציא  הרבי  בקשת  על  לו 
פינחס  ר'  לפדיית  הדרוש  הסכום 

מרופשיץ מהצבא.

הבן, ר' משה שמו, פגש את ר' פינחס 
נכנס  הוא  הקהל.  בתוך  מרופשיץ 
את  כיוון  ואט־אט  בדברים,  עימו 
השיחה לנושא גיוסו המתקרב לצבא. 
פינחס  ר'  אמר  התייצבתי",  "לא 
בפשטות, "ואין בכוונתי ללכת לשם".

מחשידה  מחשבה  נחרד.  משה  ר' 
עלתה בדעתו. הייתכן שר' פינחס לא 
אמר את האמת לרבי, ובאמתלה של 
גיוסו המתקרב לצבא מצא דרך קלה 
לשלשל לכיסו מזומנים רבים? החשד 
את  לאביו  סיפר  והוא  אותו  הטריד 

הדברים כהווייתם. 

במוצאי החג מיהרה קבוצת העשירים 
על  הנדרש  הסכום  מלוא  את  להניח 
שולחנו של הרבי, והצדיק שיבח את 

זריזותם והודה להם מאוד.

הדברים ששמע ר' אביש מבנו הציקו 
אמר  מהצדיק  להיפרד  כשניגש  לו. 
פינחס  שר'  לו  נודע  כי  בלחש  לו 
וממילא  בצבא,  כלל  התייצב  לא 
אינו זקוק לכסף שהרבי גייס בעבור 

פדייתו.

נשארו  הרבי  של  פניו  להפתעתו, 
הגיב.  יודעים",  אתם  "מה  שלוות. 
"הלוא היום, בתפילת מוסף, בקדושת 
כתר, ראיתי את פינחס לבוש במעיל 
אצטרך  כי  ידעתי  ומזה  צבאי, 

לפדותו".

אך  הדברים  למשמע  תמה  אביש  ר' 
לא אמר מילה.

החל  לצאנז  שבא  הגדול  הקהל 
ר'  גם  לביתו.  איש־איש  להתפזר, 
לרכבת  עלה  מרופשיץ  פינחס 
הנוסעת לעירו. ואולם באמצע הדרך, 
בתחנת הרכבת בעיר טרנוב, נערכה 
המשטרה,  של  פתאומית  בדיקה 
מהשירות  משתמטים  ללכוד  בניסיון 

הצבאי.

ובעל  לימים  צעיר  שהיה  פינחס,  ר' 
לבסיס  מייד  נלקח  חסון,  גוף  מבנה 
ועבר  מדים  הולבש  שם  צבאי. 
שהשתמט  כשהתברר  קצרה.  חקירה 
לו  נקבע  הגיוס,  בלשכת  מלהתייצב 

מועד למשפט.

ר'  של  ומשפטו  גיוסו  על  השמועה 
האדמו"ר  אל  במהרה  הגיעה  פינחס 
הסכום  את  שיגר  מייד  מצאנז. 
שקיבץ מהעשירים בחג השבועות אל 
השבויים,  פדיון  במלאכת  העוסקים 

ור' פינחס יצא לחופשי.

)על־פי 'פי צדיק'(

מעשה שהיה

לימוד תורה בימות המשיח
בימות המשיח יגיע לימוד התורה למלוא שלמותו. הקב"ה יסיר מעם ישראל 
את כל המניעות וההפרעות החיצוניות, וממילא יהיו היהודים "פנויין בתורה 
וחוכמתה" )כלשון הרמב"ם בסיום ספרו(, ועל־ידי כך "יהיו ישראל חכמים 
גדולים ויודעים דברים הסתומים". מכיוון שלא יהיו הפרעות וטרדות, יוכל 
כל יהודי להגיע לדרגה העליונה ביותר של 'תורתו אומנותו' ולהשיג את אור 

התורה במידה השלמה ביותר.
תורת הקבלה והחסידות חושפת רובד עמוק בשינוי שיתחולל בתחום לימוד 
שלימוד  נאמר  קכד,ב(  עמ'  ג,  חלק  מהימנא,  )רעיא  הזוהר  בספר  התורה. 
נועד לתקן את חטא  הוא  'עץ הדעת', שכן  הוא בבחינת  ימינו  התורה של 
ואולם בימות המשיח,  עץ הדעת, ומטרת הלימוד לברור את הטוב מהרע; 
ולכן  לרע,  טוב  בין  להפריד  צורך  עוד  יהיה  לא  הדעת,  עץ  כשיתוקן חטא 

הלימוד יהיה ב'עץ החיים'.

כיום צריך לברור
סימן  הקודש  )איגרת  התניא  בספר  בהרחבה  מבוארת  הדברים  משמעות 
כו(, על־ידי הסברת ההבדל שבין תורת הנגלה לתורת הנסתר. שני החלקים 
הללו של התורה הם תורת ה', חוכמתו ורצונו של הקב"ה, אך יש הבדל גדול 
ביניהם: תורת הנגלה עוסקת בגלוי בענייני העולם — "שור שנגח את הפרה", 
"המחליף פרה בחמור", "שניים אוחזין בטלית" וכדומה; אלא שבתוך הדיונים 
הארציים טמונה חוכמת ה'. לעומת זה, תורת הנסתר עוסקת בגלוי בענייני 

אלוקות וקדושה, ואין בה שום הסתר והעלם של האור האלוקי שבה.
הנגלה  בתורת  הוא  הזה  בזמן  ישראל(  )לרוב  הלימוד  עיקר  אף־על־פי־כן 
דווקא. יהודי נדרש להתעמק בסוגיות התלמוד, שבהן נידונים סכסוכים בין 
בני־אדם, טענות של שקר וכדומה. עליו להתעמק במשא ומתן התורני של 
וקושיות  מחלוקות  בו  שיש  וה'אחרונים',  ה'ראשונים'  והאמוראים,  התנאים 

וִפרכות, והלומד נדרש לחתור ככל יכולתו לבירור האמת.
את  ולהפריד  הדעת  עץ  חטא  את  לתקן   — הזה  בזמן  העבודה  תכלית  זו 
בטענות  בני־אדם,  בסכסוכי  הנגלה  תורת  של  ההתלבשות  הרע.  מן  הטוב 
של שקר, במחלוקות ובקושיות — מסמלת את מצבה של הקדושה בעולם 
הזה, שבו הטוב התערבב ברע והאמת מעורבבת עם השקר. כשיהודי עוסק 
ככל יכולתו בבירור האמת של התורה, הוא תורם את חלקו לבירור העולם 
ולתיקונו של חטא עץ הדעת, וזו תכלית העבודה בזמן הזה )הצורך בלימוד 

פנימיות התורה בזמן הזה הוא בעיקר כדי לזכור את קדושת התורה(.

מהפך בלימוד התורה
הרע  מן  הטוב  ויופרד  הבירורים  עבודת  כשתסתיים  לבוא,  לעתיד  ואולם 
ולעסוק  השקר  מן  האמת  את  להפריד  צורך  יהיה  לא  שוב  בכלל,  בעולם 
בליבון קושיות וִפרכות. לימוד התורה יתעלה אז למצבו הטהור — חוכמת ה' 

גלויה, בלי שום העלם והסתר.
לכן יהיה אז מהפך בלימוד התורה: תורת הנגלה תהיה גלויה וברורה לכל 
הִשכחה,  תיכחד  ומאחר שבימות המשיח  מאליו,  המובן  כדבר  ואחד,  אחד 
יהיה  הלימוד  עיקר  אלא  הדברים;  את  ולשנן  לחזור  צורך  יהיה  לא  שוב 
בפנימיות התורה, 'עץ החיים', שבאמצעותה יגיע עם ישראל להבנת סודות 
הבריאה ברמה העליונה ביותר, ובלשון הרמב"ם — שבני ישראל "ישיגו דעת 

בוראם כפי כוח האדם".
לימוד התורה בימות המשיח יהיה אפוא ברמה עליונה לאין ערוך. זה יהיה 
דברים  על־ידי  מוסתרת  ואינה  מכוסה  שאינה  ה',  בחוכמת  טהור  עיסוק 
חיצוניים כלשהם. ממילא גם הדבקות בקב"ה על־ידי התורה תהיה בעוצמה 
על־ידי  הקב"ה  לבין  האדם  בין  התקשרות  של  אז שלמות  תהיה  מופלאה. 

לימוד התורה בטהרתה.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה
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מאת מנחם כהן 

רבני  זקן  לעולמו  הלך  חודשים  שלושה  לפני 
אחריו  הניח  הוא  הכהן.  דן־מרדכי  הרב  תוניס, 
אוצר שלא יסולא בפז — ספרייה ענקית שאסף 
המכנה  ספרים.  כרבבת  ובה  בירושלים,  בביתו 
העדה  בני  בידי  נכתבו  הם   — לכולם  המשותף 
התוניסאית. זו ספרייה נדירה, שיש בה ספרים 
מורי  רבנים,  של  עטם  פרי  וגם  קדמונים  מימי 

הוראה ואברכים תוניסאים בני דורנו.

לפני  תרע"ב,  שבשנת  בשעתו  לי  סיפר  "סבא 
צפון  בכל  שהוקם  הראשון  הדפוס  שנים,   112
נכדו,  מספר  ג'רבה",  באי  דווקא  היה  אפריקה 
החשיבות  היא  לכך  הסיבה  כהן.  אבידן  הרב 
ספרים,  להדפסת  תוניס  חכמי  שייחסו  הרבה 
ברמת  נחשלת  הייתה  שהעיר  בשעה  וזאת 
מאחד  עדות  בידנו  שלה.  הכללית  ההתפתחות 
מזקני התוניסאים שבאותן שנים נדפסו בג'רבה 

רבבות ספרי קודש". 

ספרים נדירים 
החל  הוא  הכהן  הרב  של  הזאת  הספרייה  את 
"בשנת  בתוניסיה.  מגוריו  בימי  עוד  לבנות 
וביקש  לסבא  פנה  מליובאוויטש  הרבי  תשי"ד 
ג'רבה  מחכמי  ספרים  בעבורו  להשיג  ממנו 
לבקשתו,  נענה  "סבא  הנכד.  מספר  ותוניסיה", 
בספרייה  שוכנים  ששיגר  הספרים  היום  ועד 
בברוקלין.  חב"ד  חסידי  אגודת  של  הענקית 
בתמורה ביקש סבא מהרבי ספרי חסידות שלא 

היו מצויים בשנים ההן בתוניסיה".

מאות  עימו  הביא  לארץ,  הכהן  הרב  כשעלה 
היו  ואלה  תוניס,  חכמי  של  נדירים  ספרים 
בביתו.  שהקים  החדשה  לספרייה  היסודות 
ונהפכה  הספרייה  תפחה  לשבוע  משבוע 

לממלכה של ממש.

להנגיש לציבור
את  להנגיש  החלטנו  סבא  של  פטירתו  "אחרי 
הרב  הנכד  אומר  הרחב",  לציבור  הספרייה 
תחת  עכשיו  שוכנים  הספרים  "רוב  מנחם כהן. 
קורת גג אחת, ואין כמעט יום שלא מתווספים 

עוד ספרים למאגר".

רבים  התוניסאית,  העדה  בני  כיום  גם  לדבריו, 
משקיעים  רחמים',  'כיסא  ישיבת  בוגרי  מהם 
את מרצם בכתיבת חיבורים תורניים. "העובדה 
של  המפוארת  להיסטוריה  מתחברת  הזאת 
חכמי תוניס בעבר, שראו חשיבות רבה בכתיבת 

ספרים והוצאתם לאור".

המקור הקדמון נחשף
מקורות  לאתר  מאפשרת  הגדולה  הספרייה 
הפוסקים  מגדולי  "אחד  עתיקים.  למנהגים 
למנהג  מקור  יש  אם  לברר  בבקשה  אלינו  פנה 
נוסף בשבת חתן. לאחר  שמוציאים ספר תורה 
באחד  המקור,  את  איתרנו  בספרייה  חיפוש 

לכך  שהביא  הקדמונים,  תוניס  חכמי  מספרי 
סימוכין מדברי הראשונים".

"ארבעה  בעצמו.  ספרים  כתב  גם  הכהן  הרב 
כרכים מתורתו כבר יצאו לאור, ואנחנו עמלים 
שכתב  יד  כתבי  מתוך  החמישי  הכרך  על  כעת 
הרב  נכדו,  מספר  תורה",  חומשי  חמישה  על 
עולם  את  העריץ  הספר,  את  חי  "סבא  אבידן. 
הספר, היה מסדר את הספרים באהבה עצומה, 
להמשיך  מנסים  אנחנו  במסירות.  אותם  כורך 
גישה  התורה  שוחרי  לקהל  ולאפשר  בדרכו, 
מהם  שרבים  תורניים,  ספרים  של  ענק  לאוצר 

בלתי־ניתנים להשגה".

הספרייה התוניסאית — מג'רבה לירושלים

הרב מנחם כהן בספרייה לצד תמונת סבו 

לחם חלבי
שאלה: האם מותר לאפות לחם חלבי בעבור 

הסעודה החלבית של חג השבועות?
תשובה: חז"ל אסרו לאפות לחם בחלב או בחמאה, 
אסרו  כמו־כן  בשר.  עם  לאוכלו  שיבואו  מחשש 
לאפות לחם בשומן בשרי )אפילו של עוף(, מחשש 
שיאכלוהו עם גבינה או חלב. מותר לעשות זאת רק 

באחת הדרכים האלה:
א. כשיש ללחם צורה שונה ומיוחדת. יש לצור את 
הצורה קודם האפייה. במקרה של הפסד מרובה, כגון 
שאפו הרבה לצורך השבת )בסעודה שאינה בשרית( 
על־ידי  בדיעבד  להקל  אפשר  אורחים,  בעבור  או 
 — ברירה  ובאין  הלחם,  על  האותיות 'חלב'  חקיקת 

הדבקת מדבקות 'חלבי' עליו.
כגון  בשרי,  או  חלבי  שהוא  הלחם  כשניכר על  ב. 
שהדביקו עליו מלמעלה פירורי גבינה או בשר. אם 
ההיכר הוא על חלק משטח הלחם, יש להשאיר חלק 

זה עד גמר האכילה.
בני  על־ידי  היום  ייאכלו עוד  הלחמים  כל  כאשר  ג. 
אשכנז  ולבני  אחת,  בארוחה   — ספרד  הבית: לבני 
יום בלבד. מותר לחלק את  — במשך ארוחות אותו 
הלחמים, כאמור, למשפחות רק אם אפייתם הייתה 
או אם בטעות נשפך  ידעו את הדין,  בשוגג, כשלא 
חלב, או רוטב בשרי, על הלחמים, ומסמנים עליהם 

היכר.
כל זה חל גם על לחמניות, פיתות, בגטים וכדומה, 
לכן  בורקס.  וכן על  כל דבר,  שרגילים לאוכלם עם 
את  לאפות  מקפידים  למהדרין  הכשרות  במערכות 
משולשים או  בצורת  גבינה  הממולאים  הבורקס 
סהרונים, ואת הממולאים במוצרי פרווה, כמו תפוחי 
אדמה, פטריות או תרד, בצורת מלבן או מרובע. אבל 
ולמתיקה, ואין  לקינוח  הנאכלות  ועוגיות  בעוגות 

הדרך לאוכלן עם בשר כלל — אין לחשוש.
מקורות: פסחים ל,א. לו,א. רמב"ם הל' מאכלות אסורות 
פ"י  'הכשרות'  ונו"כ.  צז ס"א,  סי'  יו"ד  פ"ט הכ"ב. שו"ע 

סט"ו ובהערות. 

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

מבצע ב-

חג שבועות שמח עם...

באושר עדמרגישים חג
מי אני?

לפניכם חידה הקשורה לחג מתן תורה:

הוא רביעי מעשרה ושביעי משבעה.

)שבת קודש(

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

מאכלי חלב בשבועות
מאכלי  לאכול  נהוג  השבועות  בחג 
הבשריות  הסעודות  על  נוסף  חלב, 

)בהפרש השעות הנדרש(. 

כמה סיבות למנהג הזה ומהן:

א( התורה נמשלה לחלב, ככתוב )שיר 
השירים(: "דבש וחלב תחת לשונך".

ישראל  בני  נצטוו  תורה  במתן  ב( 
לשמור את דיני הכשרות, ואז התברר 
אינם  שברשותם  הכלים  כי  להם 
מאכלי  לאכול  יכלו  לא  והם  כשרים, 

בשר והסתפקו בארוחה חלבית.

בחג  נסתלק  המלך  שדוד  משום  ג( 
ביום  בו  'אוננים'  ישראל  כל  והיו  זה, 

ואסורים באכילת בשר.

מושג ברגע


