
 
שמחת הסיום הארבעים

סיום  של  הגדולה  לחגיגה  ההכנות  נשלמות 
על־פי  היומי,  ברמב"ם  הארבעים  המחזור 
הלימוד  תקנת  מליובאוויטש.  הרבי  תקנת 
הוכרזה בשנת תשד"מ, ובמסגרתה מסיימים 
פחות  קצת  בתוך  כולו  הרמב"ם  לימוד  את 
במעמד  אי"ה,  יהיה  הגדול  האירוע  משנה. 
הסולטן  בבריכת  והחסידות,  התורה  גדולי 
 ,)21.6( בתמוז  י"א   , שני  ביום  בירושלים, 
הזמר  ינעימו  האירוע  את  בערב.   7 בשעה 
מלכות  מקהלת  הרוש,  נמואל  החסידי 
על־ מאורגן  האירוע  הפנסאים.  ומקהלת 
צעירי  שעל־יד  היומי  הרמב"ם  מטה  ידי 
באתר  אחרונים  כרטיסים  חב"ד.  אגודת 
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התוועדויות חג הגאולה
יצוינו  הבא  בשבוע  ורביעי  שלישי  בימים 
שוחרר  שבהם  בתמוז,  י"ב־י"ג  הגאולה  ימי 
הרבי הריי"צ מליובאוויטש ממאסרו ברוסיה 
גחלת  לשמירת  פעילותו  על  הקומוניסטית, 
ובעולם  בארץ  חב"ד  בריכוזי  היהדות. 
יסופר  ובהן  מיוחדות,  התוועדויות  יהיו 
הלקחים  ויופקו  והגאולה  המאסר  סיפור 
האקטואליים. בתי חב"ד מזמינים את הציבור 
יחד,  גם  אחים  שבת  יחדיו,  להתוועד  לבוא 
לשמוח בשמחת הגאולה ולשמוע דברים מפי 

רבנים, משפיעים חסידיים ואישי ציבור.

יש חדש מסירות הנפש היהודית תנצח
הימים האלה מבטאים את ניצחונה של הרוח היהודית על המנסים להחניקה. 

את עוצמתה של מסירות נפש, שמסוגרת לגבור אפילו על שלטון עריץ

פני כמאה שנה התחולל מאבק ל
ברית־המועצות  ברחבי  הירואי 
היהדות  גחלת  שמירת  על 
השלטון  של  הדורסני  המגף  מול 
הבולשביקית,  המהפכה  הקומוניסטי. 
תרע"ח-1917,  בשנת  שהתחוללה 
קומוניסטי,  לידי הקמת שלטון  הביאה 
היהדות  את  לעקור  למטרה  לו  ששם 

מקרב יהודי המדינה.

כנסת,  בתי  ישיבות,  תורה,  תלמודי 
השחיטה  נסגרו.   — טהרה  מקוואות 
מילה  ברית  עריכת  נאסרה.  הכשרה 
והמוהל  ההורים  לשילוח  עילה  הייתה 
לסיביר. יהודי שביקש לשמור שבת לא 

'פרזיט'  הוכרז  וממילא  עבודה,  למצוא  הצליח 
הכריח  השלטון  מכך.  גרוע  או  מאסר  ודינו 
הספר  לבתי  ילדיהם  את  לשלוח  ההורים  את 
הממשלתיים, ושם דאגו המורים לעקור מליבם 

את האמונה.

היהדות ניצחה
הכוח היחיד שעמד מול הדורסנות הקומוניסטית 
עמד  שבראשה  החסידית  המחתרת  הייתה 
)רבי  הריי"צ  חב"ד,  לחסידות  השישי  האדמו"ר 
יוסף־יצחק שניאורסון( מליובאוויטש. הוא קרא 
לחסידיו למסור את נפשם למען שמירת היהדות. 
בהשראתו ובשליחותו הקימו הללו תלמודי תורה 
וישיבות שפעלו בסתר, מקוואות טהרה שהוקמו 
כשרה,  לשחיטה  דאגו  הם  פרטיים.  בבתים 
תעסוקה  לפתרונות  מילה,  בריתות  לעריכת 

מקוריים לשומרי שבת.

החסידים  אחריהם.  עקבה  הסובייטית  הבולשת 
נתפסו, נאסרו, נחקרו ונענשו. היו מהם שהוצאו 
חזרו.  תמיד  ולא  לסיביר  שולחו  אחרים  להורג. 
היו שנגזרה עליהם עבודת פרך במחנות עבודה. 
אבל החסידים המשיכו את המאבק, אף שידעו 

כי זו רק שאלה של זמן שגם הם ייתפסו.

ובסופו של דבר החליט השלטון לפגוע בקודקוד, 
בסיוון  בט"ו  עצמו.  ברבי   — המחתרת  בראש 
בתחילה  ונכלא.  נעצר  הרבי   )1927( תרפ"ז 
מוות.  דין  גזר  עליו  להטיל  השלטונות  ביקשו 
בניסי ניסים המירו את העונש לגלות של שלוש 

שנים בעיר מרוחקת, ובחסדי ה', כעבור זמן קצר, 
נאלצו לשחררו לחופשי. 

זה היה בימים י"ב-י"ג בתמוז תרפ"ז, והימים האלה 
נחוגים עד היום כחג הגאולה. הם מבטאים את 
ניצחון הרוח היהודית על מי שמנסים להחניקה. 
את עוצמתה של מסירות נפש, שמסוגלת לגבור 
בזכות  העריץ.  הקומוניסטי  השלטון  על  אפילו 
ברחבי  לפעול  המחתרת  הוסיפה  האלה  הימים 
עד  היהודית,  הרוח  את  ולטפח  ברית־המועצות 

קריסת הקומוניזם, לפני כשלושים שנה.

מקור הצרות: 'עץ מכם'
כואבת  נקודה  על  הדעת  את  לתת  ראוי  אבל 
הגויים,  רק  לא  היהודים  את  רדפו  במיוחד. 
)המחלקה  ה'יבסקצייה'  חברי  יהודים.  גם  אלא 
היהודית( הידועה לשמצה נלחמו בבני עמם. הם 
ידעו כי אחיהם יוצאו להורג, ישולחו לסיביר. כי 
נשים יישארו אלמנות וילדים יהיו יתומים. ובכל־
זאת פעלו בלי עכבות ובלי רחמים נגד בני עמם, 

ולפעמים אפילו נגד בני משפחתם.

זו תופעה שקשה לתפוס אותה. היא מלווה אותנו 
לאורך פרקים נוספים בהיסטוריה היהודית. על 
כך יש לזכור את מאמר המדרש, שכאשר נברא 
הברזל התחילו העצים לרעוד. אמר להם הברזל, 
ואין  בי,  ייכנס  מה אתם פוחדים, "עץ מכם אל 
ייתנו  לא  כלומר, אם העצים  ניזוק".  אחד מכם 
את ענפיהם לעשיית קת לגרזן, לא יוכל הברזל 

לפגוע בהם. והנמשל מובן.

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1798 מס'  גיליון  ׀   18.6.21 ׀  התשפ"א  בתמוז  ח'  ׀  חוקת  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 

פרקי אבות: פרק ה

הרבי הריי"צ מליובאוויטש שעמד בראש המחתרת לשמירת הגחלת

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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כאשר משה נערך למלחמה עם עוג מלך הבשן 
אמר לו הקב"ה: "ַאל ִּתיָרא ֹאתֹו, ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי 
ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו, ְוֶאת ַאְרצֹו, ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר 
ס,א(:  )נידה  הגמרא  שואלת  ְלִסיֹחן".  ָעִׂשיָת 
של  אחיו  בני  אחים,  היו  ועוג  שסיחון  מאחר 
בן שמחזאי, מדוע פחד משה רבנו מעוג ואילו 

מסיחון לא חשש?

את  המתארים  הפסוקים  על  נשענת  השאלה 
ובעוג.  בסיחון  למלחמות  משה  של  הכנותיו 
אלה היו שתי מלחמות נפרדות. כאשר נערך 
למלחמה בסיחון לא אמר לו הקב"ה "אל תירא 
ואילו קודם  ומכאן שלא חשש מפניו;  אותו", 
תירא",  "אל  הקב"ה  לו  אמר  בעוג  המלחמה 

ומזה משמע שמשה ירא מפניו.

זכּות עתיקה
זכות  מפני  חשש  שמשה  מסבירה  הגמרא 
בליבו?  היה  "מה  עוג:  לחשבונו של  שנזקפת 
אמר: שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו, 
העברי'  אברם  ויגדל  הפליט  'ויבוא  שנאמר: 
דיווח  עוג  המבול".  מדור  שפלט  עוג  זה   —

ובעקבות  אחיינו,  לוט,  שביית  על  לאברהם 
המידע הזה יצא אברהם להציל את לוט.

כי  עוג,  לא חשש מגבורתו של  מכאן שמשה 
משה  וממנו  אחיו,  לסיחון  דומה  היה  בכך 
היה מהזכות הרוחנית  לא חשש, אלא חששו 
)הצלת לוט( שתעמוד לימינו במלחמה, על אף 

היותו אויב ישראל.

לשדר ביטחון

משה  מדוע  השאלה,  נשאלת  עכשיו  ואולם 
בחששותיו  ישראל  בני  את  שיתף  לא  רבנו 
המוביל  שמנהיג  ראוי  לכאורה  עוג?  מפני 
את עמו למלחמה וחושש מפני זכות רוחנית 
שתשחק לטובת האויב — יעדכן את בני עמו 

במשמעויות המלחמה הקֵרבה?

אלא שמשה היה נשיא ישראל, וידע כי עליו 
להוביל את העם בבטחה, לשדר ביטחון ואומץ 
ולהסתיר לא רק אמירות שמשקפות חששות, 
אלא גם הבעות פנים שעלולות לטעת ספקות 

ומורך־לב בעם.

עוג  של  זכותו  כי  הבין  עצמו  משה  אכן, 
ישראל  בני  של  בדרכם  גדולה  אבן־נגף  היא 
הדברים  את  לנצור  נזהר  הוא  אך  למלחמה, 
בליבו כדי שלא להחליש את בני ישראל, מפני 
עוג  מפני  והחשש  המורלית  הפגיעה  שעצם 

עלולים להביא לו את הניצחון.

הוראה לכל מנהיג
אפילו  בליבו".  היה  "מה  הגמרא:  מדגישה 
כאשר יש חשש אמיתי מפני המלחמה הצפויה, 
שמר משה את הפחד בליבו ולא נתן לו שום 
ללבב",  "יראה  שהקב"ה  אלא  חיצוני.  ביטוי 
והוא ידע את החשש בליבו של משה ולכן אמר 

לו: "אל תירא אותו".

כאשר  גם  ישראל:  מנהיג  לכל  הוראה  זו 
עצמו  המנהיג  אם  ואפילו  קשיים,  נערמים 
איננו יודע כיצד להיחלץ מהם, עליו להימנע 
מלהסגיר את רגשותיו כלפי חוץ ולנסוך כוח 
וביטחון בלב בני עמו, כדי שיפעלו בכל העוז 

והמרץ, ואז יצליחו.

)תורת מנחם, כרך מד, עמ' 81(

משה נוצר את הפחד בליבו

טהרת הגוף והכלים
"זאת חוקת התורה" )במדבר יט,ב(. באותו לשון 
"זאת חוקת התורה" מתחילה הפרשה העוסקת 
ללמדנו  לא,כא(.  )מטות  כלים  הכשרת  בדיני 
שטהרת הגוף וטהרת הכלים הן למעלה מגדרי 
הבנתנו והשגתנו. כדברי הרמב"ם בסוף הלכות 
שהטומאות  וגלוי  ברור  "דבר  )יא,יב(:  מקוואות 
והטהרות גזירת הכתוב הן, ואינן דברים שדעתו 

של אדם מכרעת, והרי הם מכלל החוקים".

)פניני תורה(

גוון שהוא כמו העצם
לכאורה  יט,ב(.  )במדבר  תמימה"  אדומה  "פרה 
לפני  'תמימה'  להקדים  צריך  הכתוב  היה 
הפרה,  בעצם  מעלה  היא  'תמימה'  כי  'אדומה'. 
אלא  שלה.  הגוון  תואר  רק  היא  'אדומה'  ואילו 
מכאן שגוון המקיף את כל העצם, עד שאפילו 
שתי שערות שחורות פוסלות בה, גם הוא נבלע 

בעצם, והוא גופו נעשה עצם.

)רבי מנחם־מענדל מקוצק(

חוט שערה אחת
"שתהא תמימה באדמימות; שאם יהיו בה שתי 
בתמימות  )רש"י(.  פסולה"  שחורות,  שערות 
בתמימות  אבל  דווקא,  שערות  שתי  פוסלות  זו 
הנפש של "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", אפילו 

חוט השערה אחד פוסל.
)חידושי הרי"ם(

לא עלה עול
עול"  עליה  עלה  לא  אשר  מום,  בה  אין  "אשר 
)במדבר יט,ב(. אם נמצא אדם מישראל הסבור 
שאין בו מום, שהוא כליל השלמות, משמע שלא 
עלה עליו עול מלכות שמיים, ולכן אינו יודע מה 

רבים מומיו.

)החוזה מלובלין(

כוח ועזרה משמיים
"ונתתם אותה אל אלעזר" )במדבר יט,ג(. מצוות 
פרה אדומה, שנועדה לטהר את הטמא מטומאתו, 
רומזת לעבודת התשובה. זהו "ונתתם אותה אל 
אלעזר": 'אל־עזר' — הכוח והעזר לעשות תשובה 
"הבא  קד(  )שבת  כמאמר  השמיים,  מן  ניתנים 

לטהר — מסייעין לו".

)אור התורה(

ומבשרך אל תתעלם
)במדבר  למשמרת"  ישראל  בני  לעדת  "והייתה 
יט,ט(. גודל הטרדה בעסקנות ציבורית ובעבודה 
לאדם  עלול לגרום  מטומאתו  הזולת  טהרת  של 
לשכוח את עצמו. לכן יש צורך ב'משמרת': על 
של  עניין  להיות  עלול  אצלו  שגם  לזכור  האדם 
באה על־ידי  שטהרתו  ושלום,  חס  מת'  'טומאת 

אפר פרה.

)הרבי מליובאוויטש(

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

פרה אדומה  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

תשובה בחקירה

יוסף־יצחק(  כאשר אדמו"ר הריי"צ )רבי 
הקומוניסטים  בידי  נאסר  מליובאוויטש 
מולו  ראה  הראשונה,  לחקירתו  והובא 
שלושה חוקרים — שני גויים ויהודי אחד. 
לאפשר  שלא  החליט  כי  סיפר  הרבי 
פנה  ולכן  רוחו,  את  לשבור  לחוקרים 
אליהם ואמר: "זו הפעם הראשונה שאני 
נכנס לחדר שיושבים בו אנשים ואף אחד 

אינו קם ממקומו".

היכן  יודע  אתה  "האם  נדהמו:  החוקרים 
אתה נמצא?".

במקום  נמצא  "אני  הרבי,  השיב  "כן", 
הפטור ממזוזה. יש עוד מקומות הפטורים 

ממזוזה, למשל, אורווה ובית־כיסא"...

אמרת השבוע מן המעיין

מחשבה  כל  טוב,  דבר  לעשות  בא  "כשאדם 
שמטרתה למנוע את הדבר, אפילו אם זו מחשבה 
שמתבססת על שיקולים נעלים ביותר — אינה אלא 
תחבולה של יצר הרע"    )הרבי הריי"צ מליובאוויטש(

פתגם חסידי



הפעלה 
מרחוק

זה היה בחודש אלול תרפ"ט )1929(. 
עשרים,  כבן  אז  היה  גרליק  מענדל 
ולמד במסירות נפש בישיבות תומכי 
תמימים המחתרתיות בחרקוב ובֶנוול, 
הריי"צ  אדמו"ר  בהוראת  שהוקמו 

)רבי יוסף־יצחק שניאורסון(.

התייצבות  צו  כשקיבל  חשכו  עיניו 
לצבא הרוסי. מועד ההתייצבות היה 
— ראש השנה! אביו, ר' חיים־אליעזר, 
היה נחוש בהחלטתו כי בנו לא ישרת 
הייתה  לא  שבו  הקומוניסטי,  בצבא 

שום אפשרות לשמור תורה ומצוות.

חבר  התגורר  המשפחה  בשכנות 
ר'  הגיוס.  בלשכת  הרופאים  בוועדת 
חיים־אליעזר פנה אליו בבקשה לעזור 
בעלי  ידידים  עוד  פטור.  לקבל  לבנו 
השפעה ניסו לפעול. אך הרופא סירב 

בכל תוקף לשתף פעולה.

האב כתב על כך לרבי הריי"צ וביקש 
כבר  הרבי  זמן  באותו  וברכה.  עצה 
ולכן  לברית־המועצות,  מחוץ  שהה 
בערב  אבל  התשובה התעכבה מעט. 
ממנו:  הוראה  הגיעה  השנה  ראש 
עם  לרופא,  האמצעית  הבת  "תלך 

כסף בצמצום ובזהירות, וה' יעזור".

הבינה  לא  )קצנלבויגן(,  מוסיה  הבת, 
שאביה  במה  להצליח  תוכל  כיצד 
היא  נכשלו.  השפעה  בעלי  וידידים 
זאת.  לעשות  בכוחה  שאין  אמרה 

אביה הבין לפחדיה, ולא לחץ עליה.

לכמה  בסוד  סיפר  כאשר  ואולם 
הרבי,  תשובת  את  החסידים  מחבריו 
טענו כלפיו שאם הרבי אמר כך, הרי 
הישועה צריכה לבוא באמצעות בתו 
לבית משפחת  באו  החסידים  דווקא. 
גרליק, בניסיון לשכנע את הבת לגשת 
עם אחיה לבית הרופא. "אם הרבי אמר 
להצליח",  ודאי שבכוחך  תלכי,  שאת 

אמרו לה החסידים בהתרגשות.

דבריהם נכנסו לליבה והיא השתכנעה. 
שצעדה  בשעה  בפראות  הלם  ליבה 
למרפאה. היא חששה שהרופא ילשין 
מרה  ואז  המשפחה,  כל  ועל  עליה 
לה  נותרה  לא  אך  אחריתם.  תהיה 
ולהתחזק  לטוב,  לקוות  אלא  ברירה 

באמונה בברכת הרבי.

כשהגיעה למרפאה ראתה את הרופא 
לביתו.  לצאת  בדרכו  בפתח,  עומד 
לו. מרוב  לומר  ידעה מה  מוסיה לא 
את  לפצות  הצליחה  לא  התרגשות 
פיה. אך הרופא קיבל את פניה במאור 
פנים ואמר: "לך בדיוק חיכיתי... לכי 
הביתה ואמרי לאחיך לבוא אליי מחר 
אחרי עישון כבד, כדי שאוכל לכתוב 

שריאותיו לקויות".

מוסיה.  לו  בלתי־אפשרי", אמרה  "זה 
אינם  ויהודים  וחג,  שבת  זה  "מחר 
טעם  שאין  הבין  הרופא  מעשנים". 
להתווכח, והסכים כי האח יבוא אליו 
את  שיציג  אבל  מוקדם,  עישון  בלי 

עצמו כאילו המאמץ קשה לו.

למחרת, בעיצומו של חג ראש השנה, 

והבת  מענדל  הבן  האם,  האב,  הלכו 
מענדל  הגיוס.  לוועדת  יחד  מוסיה 
ממושך  זמן  בתור.  להמתין  נתבקש 
היה עליהם לחכות. האב עמד בפנים 
פרקי  לוחשות  שפתיו  רציניות, 

תהילים.

הרפואית  הוועדה  ראש  יושב  כאשר 

יצא לרגע מהחדר, נכנס לפתע הרופא 
הוועדה,  לחדר  המשפחה  של  השכן 

וקרא בקול: "גרליק, בוא לכאן".

שלושה  הוועדה.  לחדר  נכנס  מענדל 
רופאים ישבו שם, והם הורו לו לשבת 
ולעמוד כמה פעמים במהירות רבה. 

הוא עשה עצמו כאילו המאמץ קשה 
הבחור  כי  הרופאים  חתמו  מייד  לו. 
פטור  כך  ובשל  במאמץ,  מתקשה 

משירות צבאי.

חזר  המסמך  על  לחתום  סיימו  אך 
לחדר יושב ראש הוועדה. הוא הביט 
בפטור שנחתם ואמר באכזבה: "חבל 
את  קודם  כשבחנו  הרי  שאיחרתי. 
בעל  הוא  כי  גילינו  שלו  המסמכים 
ודפוס,  לציור  מיוחדים  כישרונות 
כישורים  לבעלי  דרישה  יש  ולצבא 
אלה. אך מכיוון שכבר נחתם הפטור 

— את הנעשה אין להשיב"...

הוסיף  מדבר  הראש  יושב  בעוד 
סובל  הוא  כאילו  'לשחק'  מענדל 
מחדר  יצא  והוא  נשימה,  מקשיי 

הוועדה מחזיק את ידו על ליבו...

רק בשובם לביתם נתנו בני משפחת 
גרליק דרור לשמחה שפיעמה בליבם. 
ברכתו  התגשמות  את  ראו  כולם 
החג  במוצאי  הרבי.  של  השמימית 

מיהרו להבריק לרבי: "מזל טוב!".

 — העלומה  החידה  נותרה  כעת 
לסייע  הרופא  פתאום  הסכים  מדוע 
ההסבר  את  שסיפק  מי  למענדל? 
ימים  היה  זה  עצמו.  הרופא  היה 
אחדים לאחר מכן, כשר' חיים־אליעזר 
ביקש מבתו ללכת לרופא ולהביא לו 
מאה  ובה  מעטפה  בצירוף  ויין  עוגה 

וחמישים רובל, להבעת תודה.

כשבאה מוסיה אל הרופא, עוד בטרם 
ואמר:  הרופא  חייך  פיה,  את  פצתה 
הסכמתי  מדוע  תמהה  את  "ודאי 
הנהנה  היא  אחיך".  את  לשחרר 
בא  "מאז  הסביר:  והוא  בראשה, 
בשחרורו  לסייע  ממני  וביקש  אביך 
להירדם  הצלחתי  לא  אחיך,  של 
מדוע  בליבי,  חשבתי  אבל  בלילות; 
אסתכן בעבור יהודי? אך לילה קודם 
כי  לי  נאמר  ובו  חלום  חלמתי  בואך 
את  למלא  עליי  וכי  אליי  תבואי  את 
יודע  אינני  ובכל־זאת  מבוקשך... 

מדוע עשיתי זאת"...

אלוקים  "יש  לרופא:  ענתה  מוסיה 
ואחת  אחד  לכל  נותן  והוא  אחד, 
בעולם,  תפקיד  אדם  לכל  נשמה. 

ותפקידך כנראה להציל יהודים".

כי  הוראות  הרבי  העביר  בהמשך 
בחורים  עוד  לשחרור  תפעל  מוסיה 
פטור  להשיג  הצליחה  היא  מהגיוס. 
לשבעה־עשר בחורים, ואחד מהם היה 

ר' שמעון קצנלבויגן, לימים בעלה...

)על־פי 'סוערות בדממה'(

מעשה שהיה

כשתסתיים המלחמה
יש פתגם ידוע של כ"ק אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש )לקוטי דיבורים חלק 
א, עמ' קלג(, שצריך לנצל כל רגע ורגע בזמן הגלות, כי יבוא זמן שנתפוס 
ואז כבר  יקרים אלה,  ימים  ניצלנו  את שערות ראשנו מרוב צער על שלא 

יהיה מאוחר מדיי.
מוסבר בתורת החסידות, שדווקא על־ידי תקופת הגלות מגיעים למדריגות 
את  יוצרת  שמסביב  הרוחנית  החשיכה  עם  ההתמודדות  ביותר.  עליונות 
'יתרון האור' שבא 'מן החושך' דווקא. מסירות הנפש הנתבעת נוכח אתגרי 
הגלות מעוררת את עצם נשמתו של היהודי, ומביאה אותו לרמות נפלאות 

של התקשרות עם הקב"ה.
הללו  הנפלאות  המעלות  כל  את  נפסיד  לא  אם  השאלה  אפוא  נשאלת 
כאשר יסתיימו ההתמודדויות והמאבקים עם החושך. ואולי בעצם לא צריך 
להשתוקק כל־כך לגאולה, מכיוון שבזמן הגלות דווקא יש יתרון בהתמודדות 
עם הרע ובהפיכת הרע לטוב — אך יתרון זה כבר לא יהיה כאשר "את רוח 

הטומאה אעביר מן הארץ".

רכיבה על סוס
האמת היא, שהתכלית איננה עצם ההתמודדות עם הרע, אלא 'יתרון האור' 
שמושג על־ידה. הצורך במסירות נפש ובהתגברות על החשיכה אינו משום 
שהחשיכה היא תכלית כשהיא לעצמה, אלא מפני שזו הדרך שבאמצעותה 
אפשר להגיע לדרגות גבוהות יותר של קדושה ושל התקשרות עם הקב"ה. 
שיאיר  לזמן  נגיע  וכבר  הרע,  בירור  של  העבודה  שלב  יסתיים  כאשר  לכן 

האור שהושג על־ידי העבודה הזאת — נגיע אל התכלית עצמה.
ונפש  אלוקית  נפש  באדם  יש  האישית.  ה'  בעבודת  גם  קיים  דומה  מצב 
הנפש  שבה  עבודה  ויש  עצמה,  האלוקית  הנפש  של  עבודה  יש  בהמית. 
האלוקית  הנפש  של  העבודה  הבהמית.  הנפש  בבירור  עוסקת  האלוקית 
יותר  גבוהות  לרמות  ובהתעלות  טהורים  קדושה  בענייני  מתבטאת  עצמה 
של קדושה. העבודה בבירור הנפש הבהמית כרוכה בהתמודדות עם הרע 
ובמלחמה בשאיפותיה החומריות של הנפש הזאת. המטרה היא לכוון גם את 

כוחותיה של הנפש הבהמית לאפיקים של עבודת ה'.
יתרונה של עבודת הנפש האלוקית עצמה הוא, שהעבודה עוסקת אך ורק 
בענייני קדושה טהורים. עם זה, עבודה זו מוגבלת בעוצמתה. דווקא הסוג 
בגדר  הוא  ולכאורה  בבירור הנפש הבהמית,  זה הכרוך  השני של העבודה, 
ירידה לרמות נמוכות של התמודדות עם יצרים ותאוות — בסופו של דבר הוא 
מעלה את הנפש האלוקית לרמה גבוהה הרבה יותר. דומה הדבר לרכיבה על 
סוס, שאמנם יש בה ירידה לכדי התעסקות עם סוס, אך דווקא באמצעותו 

אפשר להעפיל לראש ההר.

לשמוח על השגת המטרה
אך תמיד צריך לזכור שהתכלית היא להגיע לראש ההר ולא להתעסק עם 
הסוס. כך גם ההתעסקות בבירור הנפש הבהמית אינה תכלית לעצמה, אלא 
היא אמצעי להגיע לרמות עליונות יותר של קדושה. הנפש הבהמית אינה 
יותר, אבל התכלית  גבוה  'מקפצה' שבאמצעותה אפשר לקפוץ  אלא מעין 

היא להגיע למעלה, לקדושה הטהורה עצמה.
מובן אפוא שכאשר מסיימים את העבודה של בירור הנפש הבהמית ומגיעים 
שלב  שנסתיים  על  להצטער  מקום  אין  על־ידה,  שמתגלית  הקדושה  אל 
המאבקים וההתמודדויות. להפך, יש לשמוח שהמטרה הושגה, ועתה אפשר 

ליהנות מהטוב שנרכש על־ידי המאבקים והפיכת הרע לטוב.
בזמן הגאולה, כאשר יסתיים שלב העבודה של בירור העולם הזה הגשמי 
האמת  תתגלה  שבו  חדש,  שלב  ייפתח  הרע,  עם  ההתמודדויות  ויחדלו 
האלוקית במלואה ובשלמותה. לשם עלינו לשאוף! ועם זה יש לדעת, שדווקא 

על־ידי העבודה בזמן הגלות מגיעים למדריגות הנפלאות של הגאולה.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

חייו  עובד כמפקח כשרות, אבל  הוא  לפרנסתו 
ונושם  חי  הוא  היומי.  הרמב"ם  הם  האמיתיים 
שיעור  מוסר  ערב  מדי  הרמב"ם.  לימוד  את 
מסיימים  כאשר  אלעד.  מגוריו,  בעיר  ברמב"ם 
ספר מארבעה־עשר הספרים של הרמב"ם, הוא 
מארגן אירוע חגיגי. ביום ההילולא של הרמב"ם 
רגע  ובכל  בטבריה.  לציונו  נסיעות  מוביל  הוא 
הוא נצפה משכנע עוד יהודים להצטרף ללימוד. 

הכירו את ר' רפאל חימי )50(, שבעשור האחרון 
התחיל  הוא  הלימוד.  לתקנת  חייו  את  מקדיש 
ללמוד רמב"ם יומי בהיותו ילד, כאשר אביו ע"ה 
לא  הלימוד  אך  בלימוד,  להתמיד  אותו  המריץ 
היה רציף ועקבי. לפני עשר שנים ביקש ממנו 
ירוסלבסקי,  שניאור־זלמן  הרב  הקהילה,  רב 
ונשבה  נענה  יומי ברמב"ם. הוא  למסור שיעור 

בקסמי הלימוד.

התלהבות מידבקת
המחויבות.  את  עליו  לקבל  לו  קל  היה  לא 
"חשבתי על אימי שנפטרה שנה קודם לכן, ועל 
לעשות  החלטתי  ימים.  באותם  שנפטרה  סבתי 
זכיתי  "ומאז  מספר.  הוא  נשמתן",  לעילוי  זאת 
את  ולמסור  להתמיד  כוחות  לי  נותן  שהקב"ה 

השיעור הזה בכל ערב, ויהי מה".

אנרגייה,  לפצצת  אותו  הופך  הרמב"ם  לימוד 
רבים  מדביק  הוא  לו.  לסרב  לאנשים  וקשה 
מנשרים  מפיץ  הוא  לעת  מעת  בהתלהבותו. 

מעלת  על  ישראל  מגדולי  ציטוטים  ובהם 
לומד  "כשאתה  הרמב"ם.  של  היומי  הלימוד 
רמב"ם בכל יום, הלימוד לא רק זורם בעורקים 
הוא  ממך",  בלתי־נפרד  חלק  נעשה  אלא  שלך, 
כמה  בעיון  ללמוד  מתאמץ  "כשאתה  אומר. 
הלכות בכל יום, זה כבר נעשה חלק מנשמתך. 
אינך מסוגל לעבור יום בלי רמב"ם, כשם שאתה 

חייב לאכול ולשתות".

לא להיבהל
ההתמדה אינה קלה, מסביר חימי, אבל הסיפוק 
ועוד  הוא התגמול. "כשאתה מסיים פעם אחת 
חש  אתה   — הרמב"ם  כל  את  פעם  ועוד  פעם 
סיפוק אדיר. כשאתה רואה עוד יהודי המצטרף 
לתקנה הקדושה, עוד יהודי ש'עולה על העגלה' 

— זה ממלא אותך". 

יש החוששים מההלכות ה'קשות'. חימי מרגיע: 
המוגש  ומקיף,  מסודר  חיבור  יצר  "הרמב"ם 
את  לומד  כשאתה  כמותה.  מאין  בהירה  בלשון 
הקשות  ההלכות  גם  פעם,  אחר  פעם  הספר 
 — וכדומה  מקוואות  כלים,  החודש,  קידוש   —
מתבהרות לך. כך זוכה אדם מן השורה, כמוני 

וכמוך, ללמוד את כל התורה כולה". 

לומדים ורואים ישועות 
לאורך העשור האחרון עד חימי לישועות שחוו 
"יהודי  הרמב"ם.  לתקנת  שהצטרפו  יהודים 

עם  מתמודד  הוא  כי  מליובאוויטש  לרבי  כתב 
שיפרע  לו  אמר  הרבי  גדולים.  כספיים  חובות 
והקב"ה  היומי  ברמב"ם  שלו  ה'חובות'  את 
אני  גם  היה.  וכך  שלו,  החובות  לפירעון  ידאג 
רואה במוחש כי יהודים שלומדים בקפידה את 

הרמב"ם נושעים במה שהם צריכים". 

הארבעים,  המחזור  סיום  של  החגיגי  במעמד 
הסולטן  בבריכת  הבא  בשבוע  אי"ה  שיהיה 
מאות  ועימו  חימי,  רפי  ר'  ישתתף  בירושלים, 
יום  לקראת  ללימוד.  לסחוף  שזכה  יהודים 
ההילולא של הרבי שיגר לציונו רשימה של שש־

מאות יהודים שהצטרפו לתקנת הקודש. 

חי ונושם רמב"ם

בכיוון השעון: ר' חימי במסירת שיעור יומי ברמב"ם; 
מעתיר בתפילה בשבוע שעבר בציון הרבי; רשימת השמות

בר־מצווה בין המצרים
'בין  בימי  למצוות  המגיע  נער  שאלה: 
המצרים', האם כדאי לדחות את החגיגה, או 

שעדיף לקיימה בזמנה?

תשובה: כאשר נער מגיע למצוות, האירוע החשוב 
ביותר הוא עלייתו לתורה ביום זה או ביום הקריאה 
הקרוב, אלא שיש לעשות גם סעודת מצווה, לבטא 
את השמחה בכך ש"גדול המצּווה ועושה", ולשתף 
השמחה  של  עיקרה  כנהוג.  וידידים,  קרובים  בה 
בעל  אצל  מלכות שמיים  עול  בקבלת  להוסיף   —
את  להפגין  ולא  המשתתפים,  כל  ואצל  השמחה 

גודל החגיגה.
מגיע  שהבן  יום  שבאותו  הזוהר  בספר  נאמר 
הלב  לעשות שמחת  הצדיקים  על  חובה  למצוות 
כיום שנכנס לחופה. כשהגיע דוד המלך ליום זה 
אמר לו הקב"ה )תהילים ב,ז(: "ה' אמר אליי: בני 

אתה! אני היום ילידתיך!". וכן אמרו על רבי שמעון 
י"ג  ביום שמלאו  גדולה  בר־יוחאי שעשה סעודה 
שנה לרבי אלעזר בנו, ושמח מאוד, וכיסה את כל 
הנער  של  החיוב  בשל  זאת  יקרים.  בכלים  הבית 

במצוות וכניסת היצר הטוב ביום הזה. 
כאשר חוגגים את בר־המצווה בזמנה, מותר לעשות 
את הסעודה אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, 
בבשר ויין, ואף בערב תשעה באב, לפי הפרטים 
שבהלכה. רבים מתירים גם נגינה בשמחה זו עד 

ראש חודש אב.
ביום  מצומצמת  שמחה  לקיים  אפשרות  גם  יש 
ואחרי  המצרים,  בין  בתקופת  למצוות,  ההגעה 
תשעה באב לעשות שמחה גדולה יותר. וכשהנער 
דורש בתורה הרי זו סעודת מצווה, אפילו כשהיא 

נערכת לאחר מכן.
מקורות: זוהר חדש בראשית יא,א. טו,ב. זוהר ח"ב צח,א. 
ויד אפרים סי' תקנא ס"י.  מג"א סי' רכה ס"ק ד. רמ"א 

פסקי תשובות שם ס"ק יג.
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 למחלקת המֹודעֹות  למחלקת המֹודעֹות )בלבד()בלבד( של 'שיחת השבוע': של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

הרמב"ם היומי
של  תורה'  'משנה  בספר  יומי  לימוד 
הרמב"ם, המכנס את כל הלכות התורה. 
הלימוד מאפשר ללומד להקיף את כל 

התורה כולה, בשני מסלולים:

זה  במסלול   — ליום  פרקים  שלושה 
מסיימים את הספר בתוך כמעט שנה.

פרק אחד ליום — זה מסלול איטי יותר 
ותובעני פחות, והוא מאפשר לסיים את 

הספר בתוך כשלוש שנים.

הרבי  היומי',  'הרמב"ם  מייסד 
לימוד  מסלול  גם  קבע  מליובאוויטש, 
המקביל  הרמב"ם,  של  המצוות  בספר 
הראשי.  במסלול  הנדונים  לעניינים 
נוספים  לקהלים  מאפשר  זה  מסלול 

להיות שותפים בלימוד היומי.

מושג ברגע


