
 
חג הספרים

חב"ד  חסידי  מציינים  ביום חמישי השבוע 
נערכים  שבו  בטבת,  ה'  הספרים  חג  את 
החסידות.  ספרי  כל  על  מיוחדים  מבצעים 
בחנויות של ההוצאות לאור ניתנות הנחות 
ולימוד  ספרים  קניית  לעודד  כדי  גדולות, 
רבים  מליובאוויטש.  הרבי  כבקשת  בהם, 
ולילדיהם.  לעצמם  ספרים  לקנות  באים 

המבצע יימשך גם בימים הבאים.

הנשמה של טבת
בתי  מקורבי  לקהל  החודשי  המגזין  הופיע 
בין  טבת.  לחודש  'נשמה'  בארץ:  חב"ד 
הכתבות במגזין: החיים היהודיים באיראן; 
סיפור מנייני התפילה המתקיימים מדי יום 
שליח  בין  שיחה  הרכבת;  בקרונות  ביומו 
חב"ד בתל־אביב ליו"ר מרצ. כל אלה לצד 

טורים, מדורים ומידע חיוני.

ירושלמי מאיר
סיים את הביאור המשולב  מאיר כהן  הרב 
הירושלמי,  התלמוד  לכל  מאיר  ירושלמי 
הקבצים  את  ואחיו.  אביו  נשמות  לעילוי 
לדוא"ל  בפנייה  לקבל   הביאור אפשר  של 
וכמו־כן   meicohen@synamedia.com
אפשר למצוא אותם באתר daat.ac.il/he־

.il/toshba/yerushalmi

יש חדש תמרורי האזהרה נדלקו
בעשרה בטבת החל המצור שהטילו הבבלים על ירושלים. ביום הזה עדיין 
לא קרה דבר בעיר, אבל התחיל התהליך שהוביל בסופו של דבר לחורבן

בחולון, ק המגורים  בניין  ריסת 
את  עוררה  חודשים,  כמה  לפני 
־כולנו לשים לב לסדקים שנוצ

בני־אדם  לכן  קודם  הבית.  בקירות  רים 
האלה,  לסדקים  כל־כך  לב  שמו  לא 
קטן  סדק  כי  כולם  קלטו  פתאום  אבל 
יכול להיות תמרור אזהרה מפני קריסה 
כללית, וכי יש לנקוט אמצעים מייד ולא 

להמתין למפולת.

את  המציין  צום  הוא  בטבת  עשרה 
על  הבבלים  שהטילו  המצור  תחילת 
הראשון.  הבית  ימי  בשלהי  ירושלים, 
ביום הזה עדיין לא קרה דבר בירושלים 

ובבית המקדש. העיר הוסיפה לעמוד על תילה 
עוד כשנתיים וחצי, עד הבקעת החומה בשבעה־
אבל  באב.  בתשעה  הבית  וחורבן  בתמוז  עשר 
התהליך  של  ראשיתו  את  מסמן  בטבת  עשרה 

שהוביל בסופו של דבר לחורבן.

מריחים חולשה
האחרונה  בעת  כאן  המתחוללים  האירועים 
נורות האזהרה.  אמורים להדליק אצלנו את כל 
קמים  בני־אדם  כסדרם.  זורמים  החיים  לכאורה 
יוצאים  ללימודים,  או  לעבודה  הולכים  בבוקר, 
לא  אבל  ונופשים.  מטיילים  ולאירועים,  לקניות 
צריך להיות איש מקצוע כדי לראות את הסדקים.

אנחנו מוקפים מאות מיליוני מוסלמים שמוחם 
ושחלום  היהודי,  לעם  יוקדת  בשנאה  נשטף 
המדינה  של  בחיסולה  לראות  הוא  חייהם 
פטרוניתה  ואיראן  החמאס  תנועת  היהודית. 
מצהירות בגלוי כי זו שאיפתן. רבים בקרב ערביי 
מקצתם  כי  אם  זו,  למשאלה  שותפים  ישראל 
מסווים זאת, אבל מעשיהם והתנהגותם מעידים 

כי לשם נשואות פניהם.

הנוכחית  הממשלה  שהעניקה  הפוליטי  הכוח 
יותר  הרבה  הוא  בישראל  האסלאמית  לתנועה 
את  יום־יום  רואים  אנחנו  אזהרה.  מתמרור 
בקרב  התחושה  ואת  המדאיגות,  התוצאות 
האוכלוסייה הערבית כי הכוח בידה וכי היהודים 

חלשים ורופסים.

הריקבון במערכת המשפט אף הוא הרבה יותר 

מסתם סדק מדאיג, וגם הוא מתכנס לאותו כיוון 
אילו  ראו  האויבים.  וחיזוק  היהודים  החלשת   —
משאבים מושקעים בלכידת נערי גבעות שציירו 
גרפיטי, מול אוזלת היד על התפרעויות אלימות 
של ערבים הן בכבישי יהודה ושומרון הן בגליל 

ובנגב.

לחפש  כוחותיה  מיטב  את  תפנה  המשטרה 
מישהו שאולי הטיח נאצות בראש הממשלה או 
בשר כלשהו, אבל תסגור 'מחוסר עניין לציבור' 
לדירות  ופריצות  רכב  גניבות  של  תיקים  אלפי 
ולבתי עסק. דווקא לציבור יש בכך 'עניין' גדול 

מאוד, אבל מי שואל אותו.

השכינה מצפה
מהמפולת  הזאת  הקריסה  את  לנתק  אי־אפשר 
לפגוע  החולנית  התאווה  היהודי־ערכי.  בתחום 
יותר.  עניים  להיות  להם  ולגרום  תורה  בלומדי 
קדושת  השבת,  שמירת  את  לקעקע  הניסיון 
המשפחה, הגיור, סדרי התפילה בכותל. להרוס 
כל מה שעוד נותר מהצביון היהודי של המדינה.

והלוואי  מאוד,  מדאיגים  האלה  התהליכים 
אומרים  חז"ל  אותם.  לבלום  ונשכיל  שנתעשת 
החורבן  ועד  בטבת  מעשרה  שנים  אותן  שכל 
הזיתים, סבורה  יושבת על הר  "השכינה  הייתה 
נתעורר  הבה  תשובה".  ישראל  יעשו  שמא 
כולנו לתיקון המעשים, להגברת אהבת ישראל, 
המצוות.  ובקיום  בתפילה  בתורה,  להוספה 
נתפלל אל אבינו שבשמיים כי יחוס עלינו ויביא 

לנו בקרוב את הגאולה האמיתית והשלמה.
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות
ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו



בהפטרת הפרשה )יחזקאל לז( הקב"ה מצווה את 
השמות  את  עצים  גזרי  שני  על  לכתוב  הנביא 
ָעָליו  ּוְכתֹב  ֶאָחד,  ֵעץ  ְלָך  "ַקח  ו'יוסף':  'יהודה' 
ְליֹוֵסף...  ָעָליו  ּוְכתֹוב  ֶאָחד  ֵעץ  ּוְלַקח  ִליהּוָדה... 
ָיֶדָך". ְוָקַרב אָֹתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד... ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ּבְ

מעשה סמלי זה יעורר את בני ישראל לשאול 
ֵלאמֹר:  ָך  ַעּמְ ֵני  ּבְ ֵאֶליָך  "יֹאְמרּו   — הדבר  לפשר 
ְך?". או־אז ימסור להם  ה ּלָ יד ָלנּו ָמה ֵאּלֶ ֲהלֹוא ַתּגִ
הנביא את הבטחת הקב"ה: "ּכֹה ָאַמר ֲא־דָֹני ה', 
י אֹוָתם ָעָליו  ה ֲאִני לֵֹקַח ֶאת ֵעץ יֹוֵסף... ְוָנַתּתִ ִהּנֵ
ֶאָחד  ְוָהיּו  ֶאָחד  ְלֵעץ  יִתם  ַוֲעׂשִ ְיהּוָדה  ֵעץ  ֶאת 
ָיִדי". זו הנבואה על אחדות הממלכות שתהיה  ּבְ
ומלכות  יהודה  מלכות  כאשר  לבוא,  לעתיד 

יוסף יתאחדו.

לעורר שאלה
השמעתה  שקודם  בכך  מתייחדת  זו  נבואה 
ורק כאשר  התבקש הנביא להציג את העצים, 
הנבואה  את  יאמר  הדבר,  לפשר  אותו  ישאלו 

עצמה. 

לעם  יחזקאל  מסר  אותה  שגם  נבואה  עוד  יש 

רק אחרי ששאלו אותו לפשר מעשיו. זה היה 
גילה לנביא על  בעשרה בטבת, כאשר הקב"ה 
החורבן הקרב. תחילה בישר לו על מותה הצפוי 
ַמְחַמד  ֶאת  ָך  ִמּמְ לֵֹקַח  "ִהְנִני  )כד,טז(:  של אשתו 
להתאבל  שלא  עליו  ציווה  אך  ָפה",  ַמּגֵ ּבְ ֵעיֶניָך 
ּדֹם".  ֵהָאֵנק  ה...  ִתְבּכֶ ְולֹא  ִתְסּפֹד  "ְולֹא   — עליה 
ָמה  ָלנּו  יד  ַתּגִ "ֲהלֹא  ישראל:  בני  וכאשר שאלו 
ייפלו  הצפוי  שבחורבן  להם  השיב  נּו",  ּלָ ה  ֵאּלֶ
שינחם  מי  יהיה  שלא  עד  כל־כך  רבים  חללים 

את האבלים, מאחר שכולם יהיו באבל.

שהנבואה תתגשם
שילוב של חפצים או מעשים גשמיים בנבואה 
הנביא  נצטווה  לעיתים  רבות.  פעמים  מוזכר 
לעשות פעולה גשמית כדי לקשור את הנבואה 
עלולה  הנבואה  גשמי.  'כלי'  עם  הרוחנית 
ועל־ידי  להתגשם,  ולא  רוחני  בממד  להישאר 

המעשה הגשמי הנבואה נאחזת בגשמיות.

כמו־כן ייתכן ששפע רוחני נועד לאדם, אך לא 
ניתן לו בפועל, כי איננו ראוי לקבלו. כך מצאנו 
יָך  ַמְרּתִ "ּוׁשְ אצל יעקב, שאף שהקב"ה הבטיחו 
"שמא  יעקב  חשש  בכל־זאת  ֵלְך",  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ כֹל  ּבְ

קיימת,  ההבטחה  ד,א(.  )ברכות  החטא"  יגרום 
אבל היא יכולה להישאר במישור הרוחני. לכן 
הנביאים קושרים את הנבואה בחפצים גשמיים, 
כדי לחבר את הנבואה עם המציאות הגשמית. 
אבל מדוע כאן ניתנה הנבואה רק אחרי שבני 

ישראל שאלו שאלות?

טבעו של יהודי
הבעל־שם־טוב,  מאמר  על־פי  מוסבר  הדבר 
בו  יש   — שומע  או  רואה  שיהודי  דבר  שכל 
בנבואות  לראות  אפשר  ה'.  בעבודת  הוראה 

יחזקאל מקור לדבריו אלה של הבעש"ט.

הנביא,  את מעשיו של  ראו  ישראל  בני  כאשר 
ידעו שלא הראו להם זאת בלי מטרה, וממילא 
הצגת  הן  אליהם.  שבכך  המסר  את  חיפשו 
לא  מאבלות  הנביא  של  הימנעותו  הן  העצים 
עוררו  אלא  סתמי,  כדבר  בעיניהם  התקבלו 
רצון לדעת מה הקב"ה מבקש ללמדנו בכך. זה 
טבעו של יהודי מאז ומעולם — שבכל תופעה 
הקשורה  משמעות  מחפש  הוא  התרחשות  או 

לתכלית חייו בעולם, לעבוד את ה'.

)תורת מנחם, כרך נה, עמ' 113(

לחפש משמעות בכל דבר

תשובה בשמחה
המדרש  מה,ה(.  )בראשית  תעצבו"  אל  "ועתה 
תשובה.  אלא  'ועתה'  אין  כא(:  )ב"ר,  אומר 
'ועתה', אם אתם חוזרים בתשובה, מתחרטים על 
שמכרתם אותי הנה — 'אל תעצבו', כי לתשובה 
אמיתית אין מגיעים על־ידי עצבות, אלא על־ידי 

שמחה ואהבה.
)משמרת איתמר(

עונש בעתיד
'עתה' לא תקבלו עונש, אבל לאחר זמן 'תעצבו'. 
בעוון  שנהרגו  מלכות,  הרוגי  עשרת  נרמזו  כאן 

מכירת יוסף.
)צרור המור(

המכיר יגיל
משה רבנו אמר )דברים ג,טו( "ולמכיר נתתי את 
הגלעד". למי שיודע ומכיר את ה' ותורתו "נתתי 
את הגלעד" — 'גיל' של שמחה, ל'עד' ולסימן. כי 

אין השכינה שורה מתוך עצבות. 
)לקוטי תורה(

הכול מגיע לו
מקורה  מה  כי  תחתית,  שאול  היא  עצבות 
לי,  מגיע  זה  דבר  חושב:  שהאדם  ופנימיותה? 
אדם  ברוחניות.  או  בגשמיות  לי,  חסר  זה  דבר 
זה מתכוון רק לטובת עצמו ורק על עצמו הוא 

חושב.
)רבי חנוך־העניך מאלכסנדר(

תחושות מלמעלה
כשיש למעלה דינים על האדם, הוא נעשה עצוב. 
עליו  התעוררו  שחסדים  סימן  הוא,  שמח  ואם 
מלמעלה. זהו שנאמר: "ואני בחסדך בטחתי, יגל 
ליבי". כלומר, מכיוון שמוצא אני גיל בליבי, מזה 

אני למד שחסד ה' זרח עליי והנני בוטח בו.

)רבי צבי־הירש מנדבורנה(

מקור העצבות
)תהילים  אדם"  ידי  וזהב מעשה  כסף  "עצביהם 
ממחשבתם  באה  שלהם  העצבות  קטו,ד(. 
שרוכשים  אדם;  ידי  מעשה  הם  והזהב  שהכסף 
אותם בעזרת החוכמה והחריצות. לכן הם לעולם 
מלאים דאגה. לפיכך "פה להם ולא ידברו" — אין 

הם יכולים לפתוח פיהם לפני הקב"ה.

)רבי משה מקוברין(

מידה מאוסה ורעה
העצבות משלוחי יצר הרע היא, לבלבל את האדם 
מעבודתו בלימוד התורה ושקידת העבודה, ועוד 
יותר — אשר אט־אט האדם מאבד את כישרונותיו 
רבותינו  הנפש.  חושי  את  ומטמטם  ושלום  חס 
לגרשה  העצבות,  על  מאוד  מזהירים  הקדושים 
בכל תוקף עוז, ולברוח ממידה מאוסה ורעה זו 
כבורח מן המוות, להיותה רעל הממית כל רגש 

טוב.

)הרבי הריי"צ מליובאוויטש(

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

עצבות | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

בטן מלאה
בעיר אחת התגורר כומר שונא ישראל, 
שעשה צרות ליהודים והסית את ראשי 

העיר נגדם.

של  מעשיו  את  שראה  יהודי  עסקן 
שהכומר  בחשאי  לפעול  החל  הכומר 
נאה  שמשכורת  מכובדת,  משרה  יקבל 
אך  מעשיו,  על  תמהו  היהודים  בצידה. 
הכומר  הפסיק  המינוי  שבעקבות  גילו 

להתנכל להם.

שאלו את העסקן לפשר הדבר, וזה חייך 
קנה  שלא  מיוסף,  זאת  "למדתי  ואמר: 
שדרכם  ידע  הוא  הכוהנים.  אדמת  את 
היהודים,  נגד  להסית  הדת  כוהני  של 
ולכן דאג שבטנם תהיה מלאה, וכך לא 

יהיו להם זמן וסיבה להציק ליהודים"...

אמרת השבוע מן המעיין

"הנקודה היהודית נשארת שלמה בכל יהודי, 
בכל מצב שיהיה, ולכן הקב"ה אוהב כל יהודי. 
'ויוותר הוא לבדו' — נקודה זו נשארת שלמה, 
ולכן 'ואביו אהבו'"      )רבי יהושע מאוסטרובה(

פתגם חסידי



נעליים 
קדושות

יחזקאל  שירך  הליכה  מקל  בעזרת 
הרפנס את רגליו לשיטוט חסר מטרה 
המחנה,  מששוחרר  עכשיו,  במחנה. 
היה יכול לגשת לאזורים שהיו סגורים 

בפניו קודם לכן. 

בפינה נידחת ראה ערימה גדולה של 
בתקווה  אליה  התקרב  הוא  נעליים. 
יותר  ראויות  נעליים  לעצמו  למצוא 
הציף  ופתאום  שנעל.  מהקרועות 

אותו פרץ רגשות עז.

באייר  בכ״ג  לכן,  קודם  ימים  כמה 
צבאות  שחררו   ,)1945( תש״ה 
הנאצי  הריכוז  מחנה  את  הברית 
'אבנזה' שבאוסטריה עילית. החיילים 
נחרדו  למחנה  שנכנסו  האמריקאים 
שנראו  הצנומים,  האסירים  למראה 
ערכו  הם  מהלכים.  אדם  כשלדי 

בעבורם שולחנות עמוסי מזון.

רבים  אסירים  בעבור  הצער,  למרבה 
הניצולים  מוות.  סעודת  הייתה  זו 
המורעבים התנפלו על המזון, וקיבתם 
לא הייתה מסוגלת להכיל אותו, אחרי 
שהורגלה לרעב. האומללים נפחו את 

נשמתם דווקא ביום השחרור. 

הגופני  מצבו  הרפנס,  של  למזלו 
ביום  ממיטתו  לקום  לו  אפשר  לא 
היתר.  מאכילת  ניצל  וכך  השחרור, 
חלפו עוד כמה ימים עד שאזר כוחות 

לצאת לטיול במחנה.

כמה שבועות קודם לכן כמעט איבד 
להתפנות  כשהלך  קרה  זה  חייו.  את 
ניגש  ובצאתו  מנחה,  תפילת  לפני 
ליטול את ידיו. זה היה מעשה אסור 
במחנה. שומר המקום הבחין במעשיו 

ונזף בו.

היה  יהודי,  שהיה  שהשומר,  ייתכן 
מסתפק בנזיפה, ואולם אחד ממפקדי 
מדובר.  במה  לברר  ניגש  המחנה 
ה'פשע'  על  לו  לספר  נאלץ  השומר 

שעשה הרפנס.

אליו.  שייגש  להרפנס  סימן  המפקד 
לעבר  אותו  הוביל  מילה  לומר  בלי 
ודחף  קפואים,  מים  מלאה  אמבטיה 
בכך  הסתפק  לא  הוא  לתוכה.  אותו 
המים  ראשו.  על  קפואים  מים  ויצק 
הקרים צרבו את בשרו, והוא חש כי 

דמו קופא בעורקיו.

עוזרו  בריצה  למקום  בא  למזלו, 
כי  לו  ואמר  המפקד  של  היהודי 
מפקדו מחפש אותו. המפקד עזב את 
לשכתו  לעבר  ומיהר  לנפשו  הרפנס 

של מפקדו.

ניגש  הסדיסט,  הנאצי  שהלך  אחרי 
לו  ועזר  הרפנס  אל  היהודי  עוזרו 

לצאת מהמים הקרים. הרפנס בקושי 
היה יכול להזיז את אצבעותיו. העוזר 
החליף את בגדיו הרטובים ואף סיפק 
נעליו,  במקום  יבשות  נעליים  לו 
שימוש.  מכלל  ויצאו  לגמרי  שנרטבו 
אט־אט התאושש מהטראומה שעבר.

במידתו,  היו  לא  החלופיות  הנעליים 
לו.  נוחה  הייתה  לא  בהן  וההליכה 

את  כשראה  השחרור,  אחרי  עכשיו, 
ערימת הנעליים, חשב שיוכל למצוא 

בה נעליים מתאימות יותר.

נשים  גברים,  נעלי  היו  בערימה 
וילדים. פתאום נתקלו עיניו בנעליים 
קטנות בצבע חום. נעליים דומות קנה 
לבנו, ראובן־יואל, בן התשע, לקראת 

חג הפסח האחרון שחגגו בבית.

את  שבר  הקטנות  הנעליים  מראה 
ליבו. בכי נורא פרץ ממנו. זו הייתה 
הפעם הראשונה שנפרץ הסכר שבלם 
מביתו,  נלקח  מאז  דמעותיו.  את 
ארבעה־עשר חודשים קודם לכן, ועד 
אותו רגע, לא הזיל דמעה אחת, על 

אף הצרות והאסונות שעברו עליו.

 — מחנות  בארבעה  התגלגל  הוא 
ראה  ואבנזה.  רדלטוי  גוזן,  אושוויץ, 
זוועות נוראות ועבר סבל בלתי־נתפס 

— ולא בכה.

אברהם־יצחק־ הגדול,  בנו  כאשר  גם 
ניסן, בן התשע־עשרה, נהרג באכזריות 
מול עיניו, נשאר מעיין דמעותיו יבש.

החומות  הנעליים  מול  עכשיו, 
הדמעות.  זרם  מעיניו  פרץ  הקטנות, 
ויילל:  הקרקע  על  השתטח  הוא 
"ראובן־יואל, בני יקירי! היכן אתה?... 

בניי, בניי אהוביי, היכן אתם?!...".

השבע־ בן  גרשום,  בבנו  נזכר  הוא 
לו  והיה  בבודפשט  ששהה  עשרה, 
מידע מפליטים מפולין שחזו בעיניהם 
וידעו  הנאצים,  שביצעו  הזוועות  את 
לספר על תכניתם לחסל את כל יהודי 
בכל  לכן  קודם  שעשו  כפי  הונגריה, 

מקום שנמסר לשליטתם.

הבן הפציר בהוריו, שהתגוררו בכפר 
וארהג' בטרנסילווניה, המוקף יערות, 
של  לביתו  זעם  יעבור  עד  להימלט 
היער.  במעבה  שהתגורר  גוי,  ידיד 
למרבה הצער סירבו ההורים להאמין 
שאכן זה הגורל הצפוי להם, ונשארו 
בביתם עד היום הנמהר שבו הוצאה 
הובלו  וממנו  הגטו,  אל  המשפחה 

כעבור זמן קצר למחנות ההשמדה.

עם  והתייחד  שם  שכב  ארוכה  שעה 
קם  קצת,  כשנרגע  לבסוף  רגשותיו. 
בערימת  שוב  והתבונן  רגליו  על 
הנעליים. שוב לא התחשק לו להחליף 
את נעליו. אפילו לנגוע בהן לא רצה. 

הוא הרגיש שהן קודש קודשים.

עכשיו הוקל לו מעט. נפשו הכאובה 
כאילו  עכשיו  הרגעה.  סם  קיבלה 
אותו  מילאה  זה  ועם  מיקיריו.  נפרד 
בעוצמה רבה ההרגשה כי הוא אומלל 

ובודד בעולם.

לבודפשט,  הגיע  תלאות  מסע  לאחר 
אל בית קרובי משפחתו. שם נתבשר 
כי בנו גרשום ובתו אסתר, בת השש־
עשרה, ניצלו בחסדי השם. מילים לא 
לבין  בינו  המפגש  את  לתאר  יוכלו 
אחד  כל  של  ההצלה  שסיפור  ילדיו, 

מהם הוא שרשרת של ניסים.

יחזקאל הרפנס עלה לארץ וקבע את 
זכה  מגוריו בעיר האבות, באר־שבע. 
לראות נכדים ונינים, ההולכים בדרכי 
התורה והחסידות. נפטר בערב פסח 

תשמ"ו.

)על־פי ספרו של הרפנס 'בכף הקלע'(

מאת מנחם שייקביץמעשה שהיה

בן־דוד ובן־יוסף
עימו  ההולכים  ישראל,  בעם  מרכזיים  כוחות  שני  מובילים  ויוסף  יהודה 
מראשית קיומו. גם בגאולה העתידה אנו מוצאים את שני הכוחות האלה — 
משיח בן־דוד, משבט יהודה, ומשיח בן־יוסף. על־פי המקורות, משיח בן־יוסף 

מופיע לפני משיח בן־דוד, נלחם בגויים ונהרג בידם.
"ְוָסְפָדה  יב,יב(  )זכריה  בגמרא )סוכה נב,א( יש דעה המפרשת את הפסוק 
ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפחֹות־ִמְׁשָּפחֹות" — "על משיח בן־יוסף שנהרג". בהמשך הגמרא 
ַנֲחָלֶתָך"  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  "ְׁשַאל  בן־דוד:  למשיח  אומר  שהקב"ה  אומרת 
)תהילים ב,ח(. אך כשהמשיח רואה את משיח בן־יוסף שנהרג, הוא אומר 
מוצאים  אנו  כאן  חיים".  אלא  ממך  איני מבקש  עולם,  "ריבונו של  לקב"ה: 
התייחסות ברורה ומפורשת למשיח בן־יוסף. הוא נהרג, ואילו משיח בן־דוד 

נשאר בחיים.

דמות לוטה בערפל
הרמב"ם  ומפורשת.  ברורה  בדרך  נאמרו  לא  הגאולה  בענייני  רבים  דברים 
קבע כלל גדול )פרק יב מהלכות מלכים, הלכה ב(, שכל הדברים האלה "לא 
יידע אדם איך יהיו עד שיהיו". יש דברים שהוגדרו בבירור ובמפורש בהלכה 
)למשל, הדברים המפורטים בפרק יא שם(; אך בכל הדברים האחרים אין 
בצורה  להתקיים  אמור  אכן  ומה  וכדימוי  כמשל  נאמר  מה  לדעת  בכוחנו 
ממשית במציאות הגשמית. משיח בן־יוסף אינו נזכר כלל ברמב"ם, ובמידה 

מרובה דמותו לוטה בערפל.
רבי סעדיה גאון )בספרו אמונות ודעות, במאמר הגאולה( קובע כי אין הכרח 
עם  אם  ישראל:  בעם  תלוי  הדבר  אלא  בפועל,  יבוא  אכן  בן־יוסף  שמשיח 
ישראל ישוב בתשובה, יתגלה מייד משיח בן־דוד, ולא יהיה צורך במלחמות 
ובפעולתו של משיח בן־יוסף. גם אם יופיע אז משיח בן־יוסף, הוא לא יהיה 

אלא שליחו של משיח בן־דוד ויכין לו את הדרך.
יש שפירשו את עניינו של משיח בן־יוסף במובן רחב יותר, ועל־פי זה הוא 
מכּוון לכל הצדיקים ומנהיגי ישראל שמתו על קידוש השם בתקופת הגלות. 

כל אלה הם בבחינת "משיח בן־יוסף שנהרג".

שלטון המוח
המהר"ל )נצח ישראל פרק לז( מסביר, שיהודה ויוסף הם כנגד המוח והלב — 
שני איברים מרכזיים בגוף האדם. יהודה כנגד המוח, והוא מציין את שלטון 
המוחין והדעת; יוסף כנגד הלב, והוא מציין את שלטון המידות והרגש. לכן 

יהודה ויוסף הם מנהיגי האומה היהודית.
אולם מבין שניהם, ההנהגה האמיתית שייכת ליהודה, שכן המוח הוא העליון 
יוסף  של  הנהגתו  על־ידו.  מונהגים  להיות  צריכים  וכולם  האיברים,  כל  על 
מציינת מצב נחות, כאשר עם ישראל אינו בשל ואינו ראוי להנהגה העליונה 

של יהודה, והוא נמשך אחר הלב )יוסף( ולא אחר המוח )יהודה(.
בתקופת  ישראל  עם  מנהיגי  על  אמור  בן־יוסף'  ש'משיח  נראה  זה  על־פי 
הגלות, כאשר עם ישראל אינו עומד במדריגתו האמיתית. אז נמשכים רוב 
ישראל אל ה'לב' ורק מיעוטם הולכים אחר ה'מוח'. אבל מכיוון שה'לב' אינו 
יכול לעמוד לגמרי נגד הרע, גוברים עליו בני אומות העולם, עד שהוא "נהרג 
ומסתלק מעלה זו מישראל" )כלשון המהר"ל(. אבל משיח בן־דוד מציין את 
ההנהגה השלמה והאמיתית של עם ישראל, שגם אומות העולם אינן יכולות 
לה. לכן כשיבוא הזמן להתחדשות ההנהגה האמיתית, יתגלה משיח בן־דוד 

וכל העם יימשך אליו, ולמלכותו לא יהיה הפסק לעולם.
בתורת החסידות מבואר, שבמשיח צדקנו עצמו תהיה התכללות של משיח 
בן־יוסף. על זה נאמר )יחזקאל לז( שהקב"ה יחבר את 'עץ יוסף' ו'עץ יהודה' 
ויעשה אותם 'לעץ אחד', "ְוָדִוד ַעְבִּדי ָנִׂשיא ָלֶהם ְלעֹוָלם" )ראה התוועדויות 

תשמ"ב, כרך ג, עמ' 1531(.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

 מזוזות קונים 
בבית חב"ד

ברכות על קבלת המפתח

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

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

הכול נראה ורוד ומבטיח. ר' יוסף קירז'נר פעל 
על  השוכנת  עתיקה  עיר  באיזמאיל,  בשליחות 
בהמשך  אוקראינה.  בדרום  הדנובה,  נהר  גדת 
קירבו  ורעייתו  הוא  אודסה.  בעיר  גם  פעל 
פירות  וראו  ומצוות  תורה  לחיי  רבים  יהודים 
בעמלם. שלושה ילדים נולדו להם במהלך שנות 

הפעילות, והם רוו מהם נחת.

נאלץ  בו  תלויות  שאינן  אישיות  בנסיבות  ואז 
לסבול  החל  הוא  ארצה.  משפחתו  עם  לשוב 
מהתקפים של דלקות מפרקים, המלּוות נפיחות 
וכאב עז במפרק. הבדיקות העלו שלקה בגאוט 
— מחלה דלקתית, הפוגעת בכמה מערכות בגוף, 
בעיקר בשלד, במפרקים ובכליות. "ידעתי שאני 
מּועד למחלה והיו סימנים, אך לא ידעתי כלום 

עליה. מצבי החל להידרדר", הוא משחזר. 

ההתרסקות הגדולה 
תחילה חשב שיוכל להמשיך בשגרת חייו. הוא 
מצא עבודה חינוכית בבית ספר מקצועי בקריית 
זמן  וכעבור  להידרדר  הוסיף  מצבו  אך  מלאכי, 
כלכלית,  "התרסקנו  עבודתו.  מקום  את  איבד 

והיינו במצב נפשי קשה מאוד", הוא משתף.

זיקה  הייתה  "בבית  באודסה.  נולד   )40( יוסף 
יהודים  שאנחנו  ידענו  ליהדות.  מאוד  מעטה 
בשנת  מספר.  הוא  לזה",  מעבר  הרבה  ולא 
יהודי חבר העמים,  הגדולה של  בעלייה  תש"נ, 
"כאן  שמונה.  בן  והוא  לארץ,  משפחתו  עלתה 

החלו הוריי להתקרב ליהדות, והגיעו לחסידות 
חב"ד. בשנת תשס"ב הוריי ואחיי יצאו לשליחות 
אני  ובאודסה.  בדונייצק  ובהמשך  במינסק 
נאמן  בית  הקמתי  בארץ,  ללמוד  נשארתי 
בננו  שנולד  אחרי  וכשנה  רעייתי,  עם  בישראל 

הבכור יצאנו לשליחות באוקראינה".

טיפים אישיים
בתוך השבר הכלכלי והנפשי החל יוסף לחקור 
איתה.  ההתמודדות  דרכי  ואת  המחלה  את 
אומר.  הוא  הנכונה",  הדרך  על  עליתי  "אט־אט 
ויצרנו  הארץ  ברחבי  נוספים  חולים  "איתרתי 
זה.  עם  זה  יכולים לתקשר  אנחנו  קבוצה שבה 
אחד העניק לשני טיפים. גילינו שאפשר לחסוך 
יודעים  שאינם  מחולים  וכסף  כאב  סבל,  המון 

להתנהל נכון, שהם למעשה רוב החולים".

 — 'חגבים'  עמותת  את  הולידה  הזאת  ההכרה 
בה  מאוגדים  מתאחדים.  בישראל  גאוט  חולי 
אבל  בני־אדם,  משלושת־אלפים  יותר  כיום 
מהחולים  אחוזים  שלושה  רק  הם  יוסף,  לדברי 
לאוזן',  'מפה  בשיטת  פעלנו  היום  "עד  בארץ. 
הוא  יותר",  רחב  לציבור  להגיע  רצון  לנו  ויש 
מפנים  מומחים  "רופאים  שכיום  ומוסיף  אומר 

אלינו מטופלים לליווי, ייעוץ והכוונה".

הרגשת שייכות
סיפורים  ובלי  פניות  בלי  יום  אין  לדבריו, 

מעניקים  העמותה  שחברי  העצות  מרגשים. 
שוות זהב, וחוסכות לחולים אין־ספור גישושים 
מאוד חשובה",  השייכות  הרגשת  "גם  באפילה. 
שיש  לבד,  לא  שאתה  "ההכרה  אומר.  הוא 

אנשים שמנסים לעזור אחד לשני".

ורעייתו  יוסי  ר'  את  החזיר  האישי  השיקום 
ילדיהם.  שמונת  גידול  לצד  החינוך,  לתחום 
הרצף  על  לבוגרים  בדיור  עובדים  "אנחנו 
האוטיסטי, וחשים סיפוק גדול מהיכולת לעזור 
להם בהתמודדות היום־יומית", הוא אומר. "מה 
את  לקחת  היכולת  הוא  מוטיבציה  לי  שנותן 
האישית  בהתמודדות  שצברתי  הקשה  הניסיון 

שלי, ולהעניק כלים לאחרים". 

'חגבים' גדולים מהחיים

צום עשרה בטבת
עשרה  בתענית  להתענות  חייב  מי  שאלה: 

בטבת?

תשובה: כל יהודי מעל גיל מצוות, איש או אישה, 
חייב בצום זה, שהוא מצוות עשה מדברי הנביאים.
בבל  מלך  "סמך  שנה,   2446 לפני  הזה,  ביום 
במצור  והביאה  ירושלים,  על  הרשע  נבוכדנצר 
המקדש  בית  בחורבן  שהסתיים  מצור  ובמצוק", 
הראשון. הצום נועד "לעורר הלבבות ולפתוח דרכי 
התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה 
אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו 
אותן הצרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב".
היא  אם  אבל  צמה,  מיניקה  או  הרה  אישה  גם 
מרגישה חולשה )אפילו בחודשים הראשונים(, וכל 
 — סכנה  בו  שאין  אף  במיטה,  המוטל  חולה  שכן 
או  במיוחד  חלש  אדם  כמו־כן  לצום.  להם  אסור 

זקן, שיש חשש שהצום יגרום לו נזק ממשי — אל 
לו לצום.

לגיל  מתחת  ילדים  וכן  לאכול,  שצריכים  מי  גם 
להנאתם,  יאכלו  לא  לצום,  להם  שאסור  מצוות, 

אלא כפי הצורך בלבד.
ראש  כאב  נגד  גלולה  לקחת  הזקוק  בריא  אדם 
אין  עוד  כל  מים,  בלי  לבולעה  לו  וכדומה, מותר 
בתרופה עצמה טעם. אבל אם החיך עשוי ליהנות 
מטעם התרופה, יעטוף את הגלולה בנייר דק לפני 
יערב  מים,  בלי  לבולעה  יכול  אינו  אם  בליעתה. 
במים דבר מר, כגון תמצית תה חזקה בלי סוכר, 

וישתה את המינימום ההכרחי בלבד.
מי ששכח ואכל או שתה, חייב להמשיך בצום.

בבוקר(,  ב־4  )בערך  מעלות השחר  הצום מתחיל 
ומסתיים בצאת הכוכבים )17:04(.

מקורות: זכריה ח,יט. יחזקאל כד,ב. רמב"ם הל' תעניות 
נשמת  )וראה  ונו"כ  תקנ  סי'  או"ח  שו"ע  ה"א־ד.  פ"ג 

אברהם שם(, וסי' תקסח ס"א וסי"ב, ונו"כ.
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חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

עצות זהב. קירז'נר )משמאל( עם יו"ר העמותה יצחק ביטון

דו"ח שוק ההון בישראל 2021:

שיחה של 5 דקות עם נציג חברת 'גפן בסד' 
 תחסוך לך הון רב בשנה

בעלויות הביטוחים

ב"ה

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר 077.444.7777
basad.co.ilΨΨ 051-244-4777 :ווצאפ

הננו להודיע בשמחה רבה כי עלה בידינו בעזרתו ית’ למלא משאלות ובקשות הרבים

לחלק לזיכוי הרבים 

בָׁש סט הַזַֹּהר הַקָּדוֹׁש עם פירוש ָמתוֹק ִמדְּ
23 כרכים מפוארים - הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל

בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
התנדב ע”י מוסדות

 צמח שבי – גאולה ברחמים
להפצת תורת הרשב”י לזיכוי הרבים בארץ ובתפוצות

בראשות המאור הגדול הרב הגאון יעיש בן שמעון והמנכ"ל הרב ארנון דגן 
זכות הרשב”י הקדוש תגן בעדם

להגשת בקשה לקבלת ספרי הזוהר הק’
אך ורק לבית כנסת פעיל בכל ימי השבוע

שלחו בקשה למרכז מתוק מדבש:
שם בית הכנסת/שם הגבאי, כתובת, מס‘ טלפון, מס' מתפללים.

m025023251@gmail.com :בדוא”ל

חֹוֶמש לצדקה
 )10%( מעשר  לתת  נדרש  יהודי  כל 
מן  מצווה  אבל  לצדקה,  מהכנסותיו 
חמישית  היינו  חֹוֶמש,  לתת  המובחר 
שבאפשרותו  מי   .)20%( מההכנסות 

לתת זאת, כדאי מאוד שינהג כך.

עם  זאת  קושרים  החסידות  בספרי 
לעם  יוסף  בדברי  בפרשתנו,  הפסוק 
ְלַפְרֹעה  ֲחִמיִׁשית  "ּוְנַתֶּתם  המצרי: 

ְוַאְרַּבע ַהָּיֹדת ִיְהֶיה ָלֶכם".

מוסבר בספר התניא ש"החומש מעלה 
כלומר,  לה'".  ידות  הארבע  כל  עימו 
לצדקה,  מרווחיו  חומש  נותן  כשאדם 
ארבעת  גם  לקדושה  עולים  בכך 
החלקים האחרים שנשארו בידו, והוא 

זוכה לברכה אלוקית מיוחדת.

מושג ברגע

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


