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יש חדש הבחירה היא של הילד
האדם אינו מחויב למערכת של סיבה־תוצאה. התנהגותו אינה דומה 

להתנהגות של חומרים בפיזיקה. לאדם ניתנה בחירה חופשית!

שמטרידות א השאלות  חת 
איך   — היא  הורים  מאוד 
־ייתכן שהצליחו מאוד בחי

בחינוך  ונכשלו  אחד  ילד  של  נוכו 
הילדים  שני  הלוא  שני?  ילד  של 
גדלו באותו בית, קיבלו אותה אהבה 
לפעמים  מסירות.  באותה  וטופלו 
תאומים.  לאחים  אפילו  קורה  זה 
ההורים מתהלכים עם שאלה בלתי־
פתורה — האם אנחנו הורים טובים 

או לא?

הפיכת  בעצם  טמון  כאן  הכשל 
המוכיח  לכלי  הילד  של  התנהגותו 
לא.  או  'טובים'  כביכול אם ההורים 

זו  אחד,  ילד  של  בחינוכו  הצליחו  אם  לכאורה 
הוכחה שהם 'הורים טובים'. ואולם מאחר שלא 
הם  אין  אולי  השני,  הילד  של  בחינוכו  הצליחו 
'הורים טובים' כל־כך? אבל זו טעות, מפני שהיא 
בני־ את  המניע  ומרכזי  מגורם חשוב  מתעלמת 

האדם. 

לא הכול סיבתי
המחפשות  תפיסות  יש  המודרנית  בפסיכולוגיה 
בלימודים?  מצליח  אינו  הילד  דבר.  לכל  סיבה 
נראה שיש לו הפרעות קשב וריכוז. הוא מתנהג 
בחוסר יושר? בואו נחפש טראומות קדומות שלא 
יותר  שראה  נראה  באלימות?  נוהג  הוא  טופלו. 
שעה  המדיה.  ובכלי  במשחקים  אלימות  מדיי 
משפחתי  מענף  נובע  הדבר  אצלו?  שעה  אינה 

שאף פעם לא דייק בזמנים. וכך הלאה.

ההסברים האלה נראים יפים, אבל הם מתעלמים 
של  למערכת  מחויב  אינו  שהאדם  מהעובדה 
סיבה־תוצאה. התנהגות של בן־אדם אינה דומה 
כפופים  הללו  בפיזיקה.  חומרים  של  להתנהגות 
בחירה  ניתנה  לאדם  הטבע.  לחוקי  לחלוטין 
רצונו  על־פי  לפעול  כיצד  בוחר  והוא  חופשית, 

ולא מתוך אילוץ לסיבות כאלה ואחרות.

המשפחתי,  הרקע  חווה,  שהאדם  החוויות  אכן, 
משפיעים  בהחלט  וכדומה  האישיות  התכונות 
את  בלבד  בהם  לתלות  נכון  לא  אבל  עליו, 
החלטותיו ובחירותיו. בסופו של דבר הוא הבוחר 
אי־אפשר  החופשית.  בבחירתו  המחליט,  והוא 

לשחרר אותו מאחריות ולזרוק הכול על סיבות 
כאלה ואחרות.

לכן בחירתו של האדם איננה יכולה לתת תשובה 
לשאלה אם הוריו היו 'הורים טובים'. ייתכן שהם 
היו הורים מצוינים, והוא בחר להפנות עורף לכל 
מה שהעניקו לו; וייתכן להפך, שהם היו הורים 

גרועים, ובכל־זאת הוא בחר בדרך הטובה.

למען  רק  לא  חשובה  הזאת  בעובדה  ההכרה 
שמתערער  ההורים,  של  העצמי  ביטחונם 
לפעמים בעקבות כל התיאוריות המצפות מהם 
גם  מאוד  חשובה  היא  מושלמת.  הורּות  להציג 
לילד. עליו לדעת שהאחריות מוטלת עליו, ושאין 
האשמות  הטחת  מאחורי  להסתתר  יכול  הוא 
בהוריו וייחוס התנהגותו ל'סיבות' כאלה ואחרות.

יעקב ועשיו
אצל  התחנכו  בית,  באותו  גדלו  ועשיו  יעקב 
אותם הורים. אכן, הם היו שונים באופָיים מרגע 
היווצרותם, אבל בסופו של דבר הבחירות שעשו 
היו שלהם בלבד. כל אחד ואחד מהם היה יכול 
לבחור בחירה אחרת, ולכן הצדיק מקבל שכר על 

בחירתו הטובה ולהפך.

ודאי שהורים צריכים לשאוף להיות טובים יותר. 
של  חיה  דוגמה  להציג  בילדים.  יותר  להשקיע 
התנהגות ערכית. להיות קשובים לילדיהם. אבל 
אחרי כל זאת, הבחירה נתונה בידי הילד, והיא 

שלו בלבד.
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות
ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו



את הפסוק "ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים" )שיר השירים 
ב,ב( דורש המדרש )רבה שם( על רבקה אימנו, 

נהריים.  בארם  רשעים  בין  צדקת  שהייתה 
בהיותם  ישראל,  לבני  גם  רומז  הזה  הדימוי 
כנאמר  העולם,  אומות  בין  גלות  של  במצב 
)תהילים פ,א(: "ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות ְלָאָסף 

ִמְזמֹור".

מבקשים:  ישראל,  בני  הם  הלוא  ה'שושנים', 
בין  כבשה  אנו  ַהֲאִזיָנה".   — ִיְשָׂרֵאל  "ֹרֵעה 
צמודה  לשמירה  וזקוקים  זאבים,  שבעים 
הבא  בפסוק  הקב"ה.  ה'רועה',  של  וגלויה 
במיוחד  דוגמאות לשבטים שסבלו  מפורטות 
"ִלְפֵני  מהם:  הצילם  והקב"ה  הגויים,  מידי 
ה עֹוְרָרה ֶאת ְּגבּוָרֶתָך". כך  ֶאְפַרִים ּוִבְנָיִמן ּוְמַנּׁשֶ
אנו מבקשים: "ּוְלָכה ִליֻׁשָעָתה ָּלנּו" — שנזכה 

גם אנו לישועה.

רוצים אותו עצמו
"ֱאֹלִקים,  ומבהירים:  מוסיפים  מכן  לאחר 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה". איננו מסתפקים 
"האר  אלא  מצומצמת,  אלוקית  בהתגלות 

את  פניו,  את  אלינו  יגלה  שהקב"ה   — פניך" 
במלאך  מסתפקים  איננו  ומהותו.  עצמותו 

אלא רוצים את הקב"ה עצמו.

ַעד  ְצָבאֹות,  ֱאֹלִקים  "ה'  זועקים:  אנו  בהמשך 
ֶלֶחם  ֶהֱאַכְלָּתם  ַעֶּמָך?  ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי 
'עשנת'  ָׁשִליׁש".  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו  ִּדְמָעה 
אתה  מדוע   — טוענים  ואנו  'כעסת',  פירושו 
מפרטים  אנו  תפילתנו?!  את  לקבל  ממאן 
המזון  שגם  עד  ותלאותיה,  הגלות  קשיי  את 
בדמע  מהולים  היום־יומי,  הקיום  והמשקה, 

ובצער — "בדמעות שליש".

לא משלימים
לימוד  עולה  ישראל  בני  של  טענתם  מתוך 
ומרגישים  יודעים  הם  עליהם:  גדול  זכות 
שהגלות איננה מקומם האמיתי, כמו שנאמר 
"ּוַבּגֹוִים ָהֵהם ֹלא ַתְרִּגיַע" )דברים כח,סה(. יהודים 
חשים חוסר מנוחה בחייהם בגלות, עד שאינם 

מסוגלים אפילו לאכול ולשתות בשלווה. 

אמנם יש בגלות שליחות, 'לברר' את ניצוצות 
הקדושה שהתפזרו בעולם, אך עם זה היהודי 

מצטער ובוכה 'בדמעות שליש' על הימצאותו 
כשתבוא  רק  עימה.  משלים  הוא  אין  בגלות. 
כמו  הגלות,  של  הנורא  הסבל  יובן  הגאולה 
שנאמר "ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא אֹוְדָך ה' ִּכי ָאַנְפָּת 
מסיבה  הגלות  בינתיים  יב,א(.  )ישעיהו  ִּבי" 
לנו עוגמת נפש וסבל בלבד. ובכל־זאת ייסורי 
מקיום  היהודים  את  מבלבלים  אינם  הגלות 
חיל  מוסיפים  אף  והם  והמצוות,  התורה 

בעבודת הבורא.

נחישות מול הלעג
אנו מוסיפים ואומרים: "ְּתִשׂיֵמנּו ָמדֹון ִלְשֵׁכֵנינּו 
ְוֹאְיֵבינּו ִיְלֲעגּו ָלמֹו". הגלות מחריפה והולכת, 
בני  דמשיחא',  'עקבתא  בדור  הגלות,  ובסוף 
ישראל מתמודדים עם ניסיונות קשים וגדולים 

מתמיד, ובהם לעג ובוז לענייני קדושה.

יש לדעת שהקב"ה מעניק ליהודי כוח להתגבר 
בו על אף  ובזכות הדבקות  על קשיי הגלות, 
התפילה:  להתממשות  זוכים  המכשולים,  כל 
"ֱאֹלִקים ְצָבאֹות ֲהִשׁיֵבנּו, ְוָהֵאר ָפֶּניָך ְוִנָּוֵׁשָעה".

)תורת מנחם תשמ"ב, כרך ב, עמ' 1142(

זעקת השושנים

שלא ילמד ממעשיו
כה,כב(.  )בראשית  בקרבה"  הבנים  "ויתרוצצו 
ילמד ממעשיו הרעים של  מפני החשש שיעקב 
אימם,  בבטן  עוד  בליבם  איבה  הכניסו  עשיו, 

ומשם התחיל הפירוד ביניהם.
)ספר חסידים(

מפרכס לצאת
כשהייתה עוברת על בתי כנסיות ובתי מדרשות, 
על  עוברת  שהיא  ובשעה  לצאת,  מפרכס  יעקב 

בתי עבודה זרה, עשיו רץ ומפרכס לצאת.
)בראשית רבה(

לא בכפיפה אחת
למה רצה יעקב לצאת כשעברה אימו על פתחי 
אותו  "מלמדין  אימו  במעי  תינוק  והלוא  תורה, 
להיות  לצדיק  שקשה  נראה  כולה"?  התורה  כל 
לומד  כשהוא  אפילו  עשיו,  עם  אחת  בכפיפה 

תורה מפי מלאך.
)רבי בונם מפרשיסחה(

מי עיכבו?
יעקב לא יכול לצאת כשעברה על פתחי תורה, 
מפני שעשיו, שהיה הראשון, עיכבו; אבל עשיו, 
אם פרכס לצאת בשעה שעברה על פתחי עבודה 
לוותר  מוכן  שעשיו  אלא  בעדו?  עיכב  מי  זרה, 
על העבודה הזרה שלו, ובלבד שיעקב לא ייכנס 

לאוהלי תורה.
)רבי יחזקאל מקוזמיר(

כוחה של האם
לפתחי  לבוא  רגילה  הֵאם  אם  בֵאם.  תלוי  הכול 
תורה ויש לה הערצה וחיבה לתורה ויהדות, כי 
אז "יעקב רץ ומפרכס לצאת" יוצא ממנה יעקב. 
אבל אם "הייתה עוברת על פתחי עבודה זרה" — 
אם היא אוהבת את תרבות הגויים והתנהגותם, 
הרי אז "עשיו רץ ומפרכס לצאת" — יוצא ממנה 

עשיו.

)מעיינות הנצח(

להיטות יתרה
לצאת',  'מפרכס  שהוא  יעקב  לגבי  לומר  דייקו 
ואילו על עשיו נאמר שהוא 'רץ ומפרכס לצאת'. 
כי הרשע להוט אחר העבירה יותר מכפי שהצדיק 

להוט אחר המצווה.

)ילקוט יהודה(

נופל מעצמו
צעיר"  יעבוד  ורב  יאמץ,  מלאום  "ולאום 
)בראשית כה,כג(. "כשזה קם — זה נופל" )רש"י(. 
יעקב ועשיו מסמלים את הנפש האלוקית והנפש 
בלימוד  מתחזקת  האלוקית  כשהנפש  הבהמית. 
התורה, נעשית חלישות כללית בנפש הבהמית. 
נופל", היינו שהנפש  "זה  ורש"י מדייק בלשונו: 
את  להפיל  להתאמץ  צריכה  אינה  האלוקית 

הנפש הבהמית, אלא הדבר נעשה מעצמו.

)ספר המאמרים קונטרסים(

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

 יעקב ועשיו | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

עצה של גאון
תורה  עול  פרק מעליו  מירושלים, שבנו  יהודי 
ומצוות, בא אל הגאון מצ'יבין, רבי דב־בעריש 
ויידנפלד, בבקשת עצה. אמר לו הגאון שישלח 

אליו את בנו והוא ישוחח עימו.

כבר  הוא  כי  הגאון  ראה  הבחור  אליו  כשבא 
הרחיק לכת וכי אין בדעתו לשוב לדרך אבותיו. 
אמר לו הגאון: "ראה, אתה בא ממשפחת חסידי 
ספינקה־זידיצ'וב, ובספינקה נוהגים שלא לומר 
'תחנון' ביום שישי. אבקשך לקבל עליך לפחות 
'תחנון'  לומר  שלא   — חייך  ימי  לכל  זה  מנהג 

בימי שישי". נענה הבחור וקיבל עליו.

שכדי  למסקנה  הגיע  והבחור  הימים  עברו 
ביום  שחרית  להתפלל  עליו  זו  קבלה  לקיים 
זמן  'תחנון'... עבר  יוכל שלא לומר  ואז  שישי, 

והוא חזר לשמירת התורה והמצוות.

אמרת השבוע מן המעיין

"יצחק אהב את עשיו על אף רשעתו כדי שתהיה 
לו טענה כלפי הקב"ה — אני אהבתי את בני על 
בני  את  לאהוב  צריך  אתה  אף  חסרונותיו;  אף 
ישראל גם אם חוטאים הם" )רבי פייבוש מברודשין(

פתגם חסידי



עסקת 
התיקון

הגביר האמריקאי הנכבד נדהם ממה 
יושב  בעודו  עיניו.  לנגד  שהתרחש 
רבי  ירושלים,  של  רבה  עם  ומשוחח 
אברך  הבית  אל  נכנס  סלנט,  שמואל 
אותו  וכשראה  קרעים,  לבוש  צנום, 
והחל  פניו  את  לקבל  מייד  קם  הרב, 
מתעלם  תורה,  בדברי  עימו  לשוחח 

לגמרי מנוכחותו של האורח הנכבד.

מגדולי  היה  טרכטנברג  אשר  ר' 
והחסד  התורה  במוסדות  התומכים 
לכל  דור.  שנות  לפני  שבירושלים, 
נענה  המוסדות  מנהלי  של  פנייה 
הודיע  כאשר  רחבה.  וביד  לב  בחפץ 
על בואו לביקור בארץ הקודש ולסיור 
במוסדות הרבים שבהם תמך — הייתה 

ההתרגשות גדולה.

המוסד  ממנהלי  אחד  קיבל  פניו  את 
בראשית  שנוסד  חיים',  'עץ  הוותיק 
ימי היישוב, והוא ליווה אותו למלונו. 
כוח,  ויחליף  שינוח  המתין  המנהל 
של  הקטן  ביתו  אל  עימו  יצא  ואז 
מייסד  גם  שהיה  סלנט,  שמואל  רבי 
חיים',  'עץ  והישיבה  תורה  התלמוד 

ועמד בראשה שנים רבות.

ביתו של רבי שמואל היה תמיד פתוח 
לרווחה. מעולם לא נקבעו בו שעות 
קבלת קהל. בדרך כלל ישב הרב ליד 
שולחנו, כשדלת הבית פתוחה, ועמל 
בתורה. כל מי שרצה לשאול דבר מה 
או לשוחח עימו בלימוד — היה נכנס 

ופונה אליו.

רבי  לו  הודה  הגביר,  לפניו  כשהוצג 
בלומדי  הגדולה  תמיכתו  על  שמואל 
השכר  על  באוזניו  והאריך  התורה, 
העסקים,  איש  'זבולון',  של  הגדול 

התומך ב'יששכר', לומד התורה.

לבוש  האברך  הבית  אל  נכנס  ואז 
הקרעים, ורבי שמואל שמח לקראתו 
העשיר  בעוד  עימו,  לשוחח  והחל 
כזה  דבר  "באמריקה  נעלב.  מרגיש 
הגביר.  לקרות", מלמל  יכול  היה  לא 
"שם הרב אינו פונה לשוחח עם אברך 
מוזר, בשעה שהוא יושב עם נגידים".

פניו של רבי שמואל חוורו. "אני מוחה 
על ביזוי כבוד התורה", אמר. "זו עזות 
תלמיד־חכם  על  כך  להתבטא  פנים 

מופלג, הנמנה עם יקירי ירושלים".

ואמר:  משמשו  אל  פנה  שמואל  רבי 
רק  עשירים?  מכבדים  אנו  "מדוע 
התורה,  בלומדי  תומכים  שהם  מפני 
כדוגמת האברך הזה, שבזכות תורתם 
העולם מתקיים. לדעתי, האורח צריך 
לקבל נזיפה, כדין מבזה תלמיד־חכם, 
דבריו  על  לשוב  שלא  עליו  ולקבל 

לעולם".

הרב.  מדברי  עמוקות  נפגע  העשיר 
הוא קם ועזב את הבית בכעס. למנהל 
המוסד היה ברור כי האיש לא יתרום 
עוד לעולם למוסדות התורה והחסד 

בירושלים.

רבי  היה  שמו  אברך?  אותו  היה  מי 
צבי־הירש מטומשוב. בצעירותו למד 
'חידושי  בעל  מגור,  האדמו"ר  אצל 

הרי"ם'. הכול ניבאו לו גדולות.

ויהי היום ואחיו, שהתגורר בירושלים, 
נזקקה  אשתו  ילדים.  בלי  נפטר 
ראה  הוא  צבי־הירש.  מרבי  לחליצה 
לקבוע  עליו  כי  משמיים  סימן  בכך 
עם  ועלה  הקודש,  בעיר  מגוריו  את 

משפחתו לארץ ישראל.

מכתב  רבו  לו  מסר  נסיעתו  קודם 
רבי  אל  המופנה  ידו,  בכתב  המלצה 
שמואל סלנט, כדי שזה יקרבו ויסייע 

כעילוי  תיארו  במכתב  לקליטתו. 
מופלג הלומד תורה מתוך דחק.

רבי  הציץ  ים  בלב  באונייה  בהיותו 
צבי־הירש במכתב וקרא את השבחים 
שכתב עליו רבו. לא כך רצה ללמוד 
תורה. הוא סירב לעשות את התורה 
נפש  בתעצומות  בו.  לחפור  קרדום 
גלי הים.  השליך את המכתב אל בין 

לירושלים בא כאלמוני.

את  ושחרר  החליצה  את  עשה  הוא 
דירה  מצא  מעגינותה,  אחיו  אשת 
פרנסה  מקור  אך  למשפחתו,  קטנה 
לא היה לו. בני ביתו רעבו ללחם. בצר 
לו פנה אל רבי שמואל סלנט, בבקשה 

להתקבל לישיבת 'עץ חיים'.

רבי שמואל ביקש ממנו כתב המלצה 
המעיד על היותו תלמיד־חכם, ואולם 
קיבל  כך  בתוך  צבי־הירש שתק.  רבי 
מחוץ  מכתבים  צרור  שמואל  רבי 
מוורשה,  מכתב  גם  ובתוכו  לארץ, 

מאת בעל 'חידושי הרי"ם'.

במכתבו לרבי שמואל כותב האדמו"ר 
צבי־הירש  רבי  תלמידו  כי  מגור, 
ומאחר  לירושלים,  עלה  מטומשוב 
אל  ונחבא  גדול  כעניו  מכירו  שהוא 
לתור  מהרב  הוא  מבקש  הכלים, 

אחריו ולקרבו.

רבי שמואל הבין מייד כי זה האברך 
ובה  לישיבתו,  וקיבלו  לפניו,  העומד 
להתעלות  צבי־הירש  רבי  המשיך 

בתורה.

כעבור כמה שעות, כשהלילה ירד על 
על  הישיבה  מנהל  התדפק  ירושלים, 
להפיג  וניסה  העשיר  של  חדרו  דלת 
לשכך  הצליח  רב  בעמל  כעסו.  את 
מעט את זעמו, ואז הציע לו להתלוות 
אליו לביקור בביתו של האברך שהרב 

חרד כל־כך לקראתו.

הדלות  את  לראות  נדהם  העשיר 
הופתע  הוא  בבית.  ששררה  הגדולה 
גמור  בניגוד  עמדה  זו  כי  לגלות, 
פניהם  על  נסוכה  שהייתה  לשמחה 

של בני הבית.

שעה ארוכה עמד וצפה בבעל הבית 
הוא  ליל.  באישון  השוקד על התורה 

הופנט מטוהר פניו ומאצילותו.

למחרת עלה העשיר אל ביתו של רבי 
שמואל וביקש ממנו דרך תשובה על 
השקדן.  האברך  של  בכבודו  שפגע 
ועוד  רבי שמואל נתן לו דרך תיקון, 
יששכר  'הסכם  נחתם  יום  באותו 
לבין  האמריקאי  הגביר  בין  וזבולון' 

האברך הירושלמי.

מעתה, כל מחסורו של האברך יסופק 
בידי העשיר, ובשכר תמיכתו הגדולה 
שותף  להיות  יזכה  ובמשפחתו  בו 

עימו בחלקו בגן העדן.

)על־פי 'שבת טיש'(

מאת מנחם שייקביץמעשה שהיה

מאבק ושכרו
בזמן הגאולה יסתיים המאבק עם הרע, והקב"ה יעביר את רוח הטומאה מן 
הארץ. עד הגאולה המאבק הזה אינו מרפה לרגע. כל יהודי דומה לרבקה 
התרוצצו  ועשיו  שיעקב  כשם  ְּבִקְרָּבּה".  ַהָּבִנים  ש"ַוִּיְתֹרְצצּו  בשעה  אימנו, 
ברחם אימם, וכל אחד ואחד מהם משך לכיוון הפוך מאחיו, כך יש בכל יהודי 
שתי נפשות — הנפש האלוקית והנפש הבהמית — שכל אחת ואחת מנהלת 

מלחמה מתמדת עם חברתה על השליטה באדם ובמעשיו.
ִאמרה ידועה אומרת: "הבהמה מעולם לא ראתה את השמיים, ואינה יודעת 
אך  נמשכת  היא  מהותה,  בעצם  בהמית  היא  ובהמה  הואיל  שמיים".  שיש 
ורק לדברים ארציים וחומריים, ואין לה שום הבנה והשגה בדבר שהוא מעל 
ארציים  לעניינים  נמשכת  היא   — הבהמית  הנפש  גם  היא  כזאת  הארציות. 
וחומריים בלבד ואין לה שום טעם והרגשה בעניינים רוחניים ואלוקיים )ספר 

המאמרים תש"ב עמ' 96(.

עוצמת הרעש
וזו תכלית העבודה בעולם הזה — לא זו בלבד שהאדם יכול וצריך להתגבר 
תקבל  היא  שגם  מהותי,  שינוי  בה  לחולל  עליו  אלא  הבהמית,  הנפש  על 
הרגשה והשגה בעניינים רוחניים ואלוקיים. על כך נאמר "בכל לבבך — בשני 
ה',  אהבת  לידי  הבהמית  הנפש  את  גם  להביא  האדם  תפקידו של  יצריך". 
וזאת על־ידי שהנפש האלוקית מסבירה לנפש הבהמית, בשפתה ובמושגיה, 
שהאלוקות היא מקור החיים והיא האמת האחת והיחידה. על־ידי התבוננות 

זו מתחולל מהפך בנפש הבהמית, ומהפך זה יקר מאוד למעלה.
מוסבר בתורת החסידות )ספר המאמרים תרפ"ח עמ' קא(, שכאשר מלאך 
יהיה בטל אם לא מלאך. אבל הנפש  מי  זה פלא, שכן  אין  בטל לאלוקות 
הבהמית נמשכת בטבעה לענייני העולם, וכאשר היא באה לידי אהבת ה' — 
זה חידוש שיקר מאוד למעלה. בדוגמת ציפור המדברת )תוכי(, שהחידוש 
ַהָּמְוָתה  ה'  ְּבֵעיֵני  "ָיָקר  הכתוב  שאמר  זהו  המלך.  לב  את  שובה  שבדבר 
ַלֲחִסיָדיו": 'מיתה' וביטול זה בנפש הבהמית, שנפעלת על־ידי 'חסידיו' )איזהו 

חסיד, המתחסד עם קונו, בעבודה בפועל(, יקרים וחביבים מאוד למעלה.
ועוד מעלה: כאשר הנפש האלוקית פוקחת את עיני הנפש הבהמית ומראה 
ואת  שפלותה  את  מרגישה  הבהמית  והנפש  האלוקות,  של  הטוב  את  לה 
ריחוקה מאלוקות — היא מתמרמרת מאוד, והתפעלותה זו היא בבחינת 'רעש 
גדול'. טבע בעלי־החיים, שבעת ההצלה ממצב של סכנה, מרעישים הם יותר 
מבני־אדם. ואף בנפש הבהמית כן הוא — הידיעה שעליה להתרחק מהתאוות 
הגשמיות ולהתחבר לאלוקות, שזו הצלתה, מעוררת בה התפעלות גדולה, 

והתפעלות זו יקרה מאוד למעלה )ספר המאמרים תרצ"ט עמ' 72(.

לעשות "מן הבהמה ַאִין"
ואף  היא,  מוגבלת  ממעל,  א־לוה  חלק  שהיא  אף־על־פי  האלוקית,  הנפש 
אהבתה לה' מוגבלת. אך כאשר היא גורמת לנפש הבהמית להתעורר באהבת 
ה' — היא מגיעה לאהבה בלתי־מוגבלת. כמשל תעלת מים, שסותמים אותה 
המים  פורצים  זה  סכר  ובשל  המים,  מרוצת  את  המעכבים  ובעפר  באבנים 

בכוח רב ומרוצתם היא בתגבורת עצומה )לקוטי תורה מסעי צא,ג(.
וכך מסבירה תורת החסידות )תורה אור וישב כט,ג( את הפסוק "ָאָדם ּוְבֵהָמה 
תֹוִׁשיַע ה'": הגילוי של שם הוי' צריך לחדור לא רק ב'אדם', בנפש האלוקית, 

אלא גם ב'בהמה' שבאדם — בנפש הבהמית.
ַאִין" )קוהלת  זה גם הפירוש הפנימי של הפסוק "ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה 
ג,יט(: יתרון האור ל'אדם', לנפש האלוקית, הוא כאשר עושים "מן הבהמה 
ַאִין" — כשמבררים ומזככים את הנפש הבהמית והופכים את הישות שלה 

ל'ַאִין' )אור התורה חנוכה עמ' תתקכו(.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

 אכלוס
נעים!

 מזוזות קונים 
בבית חב"ד

מזמינים מזוזות עם  כשרות 
ואיכות של  'תו פיקוח חב"ד' 

ללא צורך לצאת מהבית
להשיג בבית חב"ד המקומי או באתר:

WWW.BEIT-CHABAD.CO.IL
ם  י י ח ה ל  כ ל ה  ב י ת כ ה ל  ע ת  ו י ר ח א



מאת מנחם כהן 

זה היה אחד מפיגועי ההסברה המאתגרים. איש 
'ניו־יורק טיימס',  תקשורת יהודי, לשעבר עורך 
מתוקשרת,  אמריקאית  בוועידה  דברים  נשא 
הישראלים  את  "דמיינו  היתר:  בין  בה  ואמר 
במכוניות המירוץ שלהם, טסים באוטוסטרדות 
ועגלה,  חמור  עם  פלסטינים  בעוד  מהירות, 

עושים את דרכם בשבילי עפר". 

המונים ברחבי העולם קיבלו זאת כאמת. זה היה 
הרגע שבו עזרי טובי, תושב יצהר, לא היה יכול 
וירד לכפר חווארה.  לשתוק. הוא לקח מצלמה 
כדי להצדיק את  יהודי  היותך  "אתה מנצל את 
שקריך", פנה אל הנואם דרך המצלמה, באנגלית 
רהוטה. "אנחנו כעת בחווארה, כפר ערבי, סמוך 
)המצלמה  העפר'  'דרך  מאחורינו  שלי.  ליישוב 
מראה כביש סלול(, המשמשת יהודים וערבים. 
וחמורים.  עגלות  כמה  על  ונביט  סיבוב  נעשה 
חמור'  'עגלת   — וירוקה  לבנה  זיהוי  לוחית 

פלסטינית, לוחית כתומה — רכב ישראלי". 

רועה צאן בגבעות
יוקרה  רכבי  שהציג  הערבי,  מהכפר  הסרטון 
והחמורים,  העגלות  שקר  במקום  הערבים  של 
ברחבי  אלפים  מאות  במהירות.  ויראלי  נעשה 
העולם קיבלו פתאום את האמת, בלי המסננת 

התקשורתית. 

מסורתית.  במשפחה  בנתניה,  נולד   )51( טובי 
נשמתו.  הוצתה  ושם  למזרח,  נסע  בצעירותו 

המשמעות  את  לחפש  החליט  לארץ  כשחזר 
ושומרון.  יהודה  בגבעות  אותה  ומצא  בחייו, 
"שאפתי  מספר,  הוא  צאן",  רועה  "הייתי 
להתנתק ככל האפשר. השקעתי הרבה בלימוד. 

התפרנסתי מהרצאות מוזיקליות". 

מיליון צפיות
ההכפשה התקשורתית של יישובו, יצהר, דחפה 
"לא  היישוב.  דובר  משרת  על  להתמודד  אותו 
ההשגחה  יד  רצתה  אבל  ניסיון,  שום  לי  היה 
וקיבלתי את התפקיד", הוא מספר. רועה הצאן 

נהפך לאיש תקשורת.

יצהר.  נגד  ההסתה  בשיא  לתפקיד  "נכנסתי 
והלכו.  נערמו  היישוב  על  שהופצו  השקרים 
הכנתי סרטון פשוט, בעברית, על יצהר. עבדתי 
מדהימה  הייתה  והתוצאה  ולילות  ימים  עליו 
ספק  לי  אין  בו.  צפו  בני־אדם  מיליון  כמעט   —
התדמית  לשיפור  רבות  תרם  הזה  שהסרטון 

שלנו בזירה הבין־לאומית". 

תרופה לאובדן הדרך
משם התחיל לערוך סרטוני הסברה, שמספרם 
ואיך  ידעתי איך לצלם  "לא  כבר מגיע למאות. 
גברו  הפנימית  והאמת  האמונה  אבל  לערוך, 
יצאתי  הדרך  "בתחילת  אומר.  הוא  הכול",  על 
לגיוס המונים, כדי לממן את ההוצאות. פתאום 
אלף  עשרים  שלי  הבנק  בחשבון  רואה  אני 

שבמאי  התברר  אדלסון.  הגב'  תרומת  שקלים, 
ידוע בהוליווד קיבל את הסרטון בסלולרי שלו 
אדלסון,  לגב'  הסרטון  את  שיגר  הוא  והתלהב. 

ובעקבות זאת העבירה לנו את תרומתה".

התקציבים שלו דלים, אבל הוא מוטרד בעיקר 
מאובדן הדרך. "רבים בתוכנו איבדו את הכיוון. 
יש משבר זהות גדול מאוד. חייבים ליצור תוכן 
צריך  האמונה.  ואת  האמת  את  ולהנחיל  טוב 
את  לספר  חדש;  בכלי  הישן  ביין  להשתמש 
ולבהות  הזמן  כל  לשבת  במקום  שלנו.  הסיפור 
ליצור  יתחיל  אחד  שכל  אחרים,  של  בתכנים 

תוכן טוב. יחד ננצח".

מפעל הסברה של איש אחד

ילדים בבית הכנסת
שאלה: מאיזה גיל נכון להביא את הילדים 

לבית הכנסת?

מקטנותם,  הילדים,  את  להרגיל  יש  תשובה: 
ומייד כשהילד עונה  'אמן' על כל ברכה,  לענות 

'אמן' יש לו חלק לעולם הבא.
שעלולים  ילדים  הכנסת  לבית  להביא  אין 
הנזק  מלבד  להפריע.  שכן  וכל  שם,  להשתובב 
עצמו.  הילד  לחינוך  גדול  נזק  בכך  יש  לציבור, 
כדי  נוצר  לא  הכנסת  שבית  להדגיש,  למותר 

להחליף שמרטף.
על  בבית,  הילד  על  לשמור  אפשרות  אין  אם 
ההורים למצוא מי שיעשה זאת במקומם, בבית 
או במקום אחר. באין ברירה עדיף שהאב יישאר 
בבית, לפחות חלק מזמן התפילה, ולא יבוא לבית 

הכנסת עם ילדים שמפריעים למהלך התפילה.

להתרכז  מסוגלים  הילדה  או  הילד  כאשר 
אפשר  להפריע,  בלי  'אמן'  בעניית  ולהשתתף 
להביאם לבית הכנסת לזמן קצר, למשל לענייה 
על קדיש, או על ברכת כוהנים )תחת טליתו של 
האב(. כאשר יוכלו לענות גם 'קדושה' ו'מודים', 
אפשר להביאם לשמוע את כל חזרת הש"ץ, וכך 
של  השהייה  משך  את  בהדרגה  להגדיל  אפשר 
בעבורם  לסדר  אפשר  הכנסת.  בבית  הילדים 
מה  לזמן  יציאה  ואחר־כך  בפנים  קצרה  שהייה 

לשחק בחוץ וחוזר חלילה. 
כדאי  רבים,  ילדים  בו  שמתפללים  כנסת  בבית 
)בפרט  אותם  שיארגן  מתאים  אדם  למנות 
לקראת סיום התפילה( לענות 'אמן' וכדומה יחד, 
את  איתם  ויברך  ממתקים  להם  יחלק  ואחר־כך 

הברכות המתאימות.
אשי  ס"י.  קכד  וסי'  ס"א  צח  סי'  אדה"ז  שו"ע  מקורות: 
ישראל פכ"ב סי"ד, וש"נ. וראה מסכת סופרים פי"ח ס"ו. 

ספר השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 5.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

טובי בפעולה. סרטוני הסברה, גם באנגלית משובחת

שמיטה כהלכתה ב-

לא מתפשרים
על האיכות!

גם בשנת השמיטה

מאה שערים
בפרשת  מופיע  שערים'  'מאה  הביטוי 
יצחק הלך  כי  תולדות. התורה מספרת 
לגור בגרר, ושם זרע תבואה וזכה ליבול 
עצום — "ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהיא, ַוִּיְמָצא 

ָנה ַהִהיא ֵמָאה ְׁשָעִרים". ַּבּׁשָ

הכוונה שהשדה הניב יבול גדול פי מאה 
כלל.  בדרך  מצמיח  כזה  ששדה  ממה 
חכמינו אומרים שיצחק אמד את שיעור 
היבול לצורך הפרשת מעשרות לצדקה, 

ולכן זכה לברכה הגדולה.

בירושלים הייתה  'מאה שערים'  שכונת 
היא  לחומות.  מחוץ  שקמה  הראשונה 
הוקמה בפרשת תולדות תרל"ג )1874(, 
זכתה  לכן  חברים.  מאה  מנו  ומייסדיה 

לשם הזה. 

מושג ברגע

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


