
שבת נתחיל לקרוא מחדש את התורה, ה
לכאורה  הבריאה.  בסיפור  הנפתחת 
בנקודה  מתחילה  שהתורה  טבעי  אך 
אינם  ישראל  חכמי  ואולם  התחיל,  הכול  שבה 
התורה  הלוא  מאליו.  מובן  כדבר  זאת  מקבלים 
לאדם.  וציוויים  הוראות  ספר של  בעיקרה  היא 
מדוע היא נפתחת בסיפור הבריאה ולא במצוות 

שעלינו לקיים?

את  לבסס  נועד  שהדבר  חז"ל  משיבים 
"שאם  ישראל:  ארץ  על  ישראל  עם  של  זכותו 
יאמרו אומות העולם לישראל — ליסטים אתם, 
שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם: 
וְנָתנּה  ְבָרָאּה  הוא  היא;  הקב"ה  של  הארץ  כל 
לאשר ישר בעיניו. ברצונו — ְנָתנה להם, וברצונו 

— ְנָטלה מהם וְנָתנה לנו".

הקשיבו לאויבים
אלפי  לפני  ידעו  חז"ל  מעניין:  דבר  כאן  יש 
שנים שיבוא יום ויטענו כלפינו שאנחנו כובשים. 
לנו  ניתנה  אך  אתם".  "ליסטים  בפנינו:  יטיחו 

תשובה ניצחת לטענה זו.

בעולם  הישראלית  שההסברה  הסבורים  יש 
הרחב צריכה להתבסס על שיקולים פרגמטיים, 
זה,  לעומת  האו"ם.  החלטות  או  ביטחון  צורכי 
טיעונים המבוססים על אמונה ועל התנ"ך נראים 

כביכול תלושים מהמציאות הדיפלומטית.

כלי הסברה  היא  זו טעות קשה. אמונה  אבל 
סאדאת  מצרים  נשיא  כאשר  כמותו.  מאין  יעיל 
אחד  סנטימטר  על  יוותר  לא  כי  בשעתו  הכריז 
קדוש  אדמה  גרגיר  שכל  בטיעון  סיני,  מאדמת 
בעיניו — אולי הוא לא הצטייר כאדם נאור, אבל 

נשמע צודק ומאמין בצדקתו. 

הערבים.  של  ולטיעוניהם  לשפתם  הקשיבו 
ה'צדק'  והאמונה.  הצדק  בשם  מדברים  הם 
שבשמה  ה'אמונה'  וכמותו  שקר,  כולו  שלהם 
אף־על־ בעבורם,  'קדושה'  ירושלים  את  הפכו 
פי שאין היא מוזכרת בקוראן אפילו פעם אחת. 
אבל הם מדברים בשם הצדק, הזכות והאמונה, 
אנחנו  ואילו  העולם.  את  לשכנע  ומצליחים 
והטיעונים  פרגמטיים  שיקולים  על  מדברים 

שלנו אינם משכנעים. 

המשחק  כללי  אם  פשוטה.  הסיבה 
הבין־לאומית  הקהילה  ועמדות  הדיפלומטיים 

האו"ם,  להחלטות  לציית  עלינו  הקובעים,  הם 
להשיב את כל הפליטים ולהתכנס לתוך טבעת 
החנק של גבולות ה'חלוקה'. ואמנם, זו תביעתם 

הנחרצת של אויבינו, ומבחינתם בצדק.

כי  האמונה  על  המבוסס  לטיעון  זה,  לעומת 
בורא העולם נתן את ארץ ישראל לעם ישראל, 
זו ה'הולי לנד' השייכת לעם היהודי על־פי  וכי 
שכללי  מפני  דווקא  מיוחד  כוח  יש   — ה'בייבל' 

המשחק הדיפלומטיים אינם חלים עליו.

לחדול מלהתבייש
הטיעונים  את  להשמיע  חשוב  אכן, 
בסיס  על  לעמוד  צריכים  הם  אך  הביטחוניים, 
לא  )שאם  הארץ  על  לנו  שיש  המוסרית  הזכות 
כן, מניין הזכות לגזול את רכוש הזולת לצורכי 
כי  בנחישות  להבהיר  עלינו  שלך?(.  הביטחון 
ארץ ישראל כולה היא ארצנו, מפני שניתנה לנו 

נחלת עולם מאת בורא העולם.

שאויבינו  בשעה  במיוחד  חיוני  זה  טיעון 
אמונה  רק  הדת.  של  בשמה  מולנו  מתייצבים 
האמונה  אחרת.  דת  מול  לעמוד  יכולה  תקיפה 
רק  עלינו  בנפשנו.  קיימת אצלנו, צרובה  הזאת 
לכן  בגאון.  אותה  לשאת  מלהתבייש  לחדול 
ילד  כדי שגם  הבריאה,  בסיפור  נפתחת  התורה 
יהודי המתחיל ללמוד חומש יקלוט ויספוג אמת 

בסיסית זו.
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 הטיעונים הביטחוניים צריכים לעמוד על בסיס הזכות המוסרית
 שיש לנו על הארץ. כאן מקומו של הטיעון המבוסס על האמונה הדתית

התשובה הניצחת לטענת ה'כיבוש'

 המולד: יום שלישי, 9 בבוקר, 44 דקות ו-7  חלקים
ראש חודש מרחשוון: ביום השלישי וביום הרביעי

המותרות בתקנות הקהילות
מאת הפרופ' נחום רקובר

בהוצאת ספריית המשפט העברי
הספר מרכז את התקנות שתיקנו הקהילות 
הוגבלה  שבהן  העולם,  ברחבי  היהודיות 
כדי  ובמלבושים,  פאר  בסעודות  ההפרזה 
שני  משגת.  ידו  שאין  במי  לפגוע  שלא 

כרכים, 1322 עמ'. טל' 6247041־02.

המנהל
מאת הרב זושא וולף

בהוצאת קה"ת
אפרים  הרב  של  ופעילותו  חייו  סיפור 
וולף, ששימש מנהל ישיבת תומכי תמימים 
חסידות  של  מרכזיים  מוסדות  ומנהל 
בתצלומים  משופע  הספר  בארץ.  חב"ד 

ומסמכים. 564 עמ'. טל' 9606018־03.

לגדול
מאת סיוון רהב־מאיר

בהוצאת ידיעות ספרים
השבוע.  פרשיות  על  לצעירים  ספר 
חמישים וארבעה סיפורים קצרים ומעוררי 
השראה, סיפור לכל פרשה, שמעביר מסר 
בסוף  משעשע.  ולפעמים  מחכים  חינוכי, 

כל סיפור 'נקודה למחשבה'. 200 עמ'.

חוט המקשר
מאת זאב ריטרמן

בהוצאת תורה אור
חב"ד  אדמו"רי  של  מכתביהם  ליקוט 
האהבה  קשרי  ועל  ישראל  אהבת  על 
האדמו"ר  ובין  לרבותיהם  חסידים  בין 

לחסידים. 360 עמ'. טל' 6800189־055.

ספרים חדשים

זמני השבוע

בורא העולם נתן את ארץ ישראל לעם ישראל

ניו־יורקאילתבאר־שבעחיפהתל־אביב ירושלים
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בראשית



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

סיבה טובה
נפתלי  רבי  עם  חסידים  ישבו 
"למה  שאל:  מהם  ואחד  מרופשיץ, 
הקב"ה הסתיר מעינינו את גן העדן 
היינו  אילו  והלוא  הגיהינום?  ואת 
מול  והגיהינום  העדן  גן  את  רואים 
והכול  חוטא,  היה  לא  איש  עינינו, 
הטוב  את  לעשות  מתאמצים  היו 

והישר ולהגיע לגן העדן?".

חייך רבי נפתלי והשיב: "זה נעשה 
בעבור הצדיקים".

לא הבינו השומעים וביקשו מרבי 
נענה  דבריו.  את  שיפרש  נפתלי 
העדן  שגן  בנפשכם  "שוו  ואמר: 
היו  ובני־האדם  כאן,  היו  והגיהינום 
רואים כי אדם המוחזק לצדיק מובל 
בסופו של דבר לגיהינום. אילו פנים 

היו לזה"...

אמרת השבוע

chabad4u.org.il •  051-5415770   

 הכניסו לבית 
את ה'נשמה'!

המגזין היוקרתי 'נשמה' - הסיפורים 
מעוררי ההשראה שלכם, ההגות של תורת 
החסידות, החוויות המרגשות מבתי חב"ד 

והדמויות המרתקות שפותחות את הלב

 למנויים יצורפו גליונות 'פרשה' 
העלון הפופולרי והמבוקש מבית צעירי חב"ד

בכל חודש 
אצלכם עד 

הבית!

בסיס הקיום
א,כו(.  )בראשית  אדם"  נעשה  אלוקים  "ויאמר 
בסיס קיומו של האדם היא האחדות, וזה התנאי 
העיקרי לקיום המין האנושי. לכן למילה 'אדם' 

אין לשון רבים.
)עוללות אפרים(

יש להמתין ולראות
א,כז(.  )בראשית  האדם"  את  אלוקים  "ויברא 
מפני מה לא נאמר גם בבריאת האדם 'כי טוב'? 
— שכל היצורים האחרים היו שלמים בהיבראם, 
ותיכף ומיד אפשר היה לעמוד על טיבם; ואילו 
עליו  לומר  אין  הבחירה,  לו  שניתנה  האדם, 
ולראות  תחילה  להמתין  יש  טוב'.  'כי  מראש 

כיצד ינהג ומה יצא ממנו.
)כלי יקר(

שני היצרים
ב,ז(.  )בראשית  האדם"  את  אלוקים  ה'  "וייצר 
הקב"ה,  ברא  יצרים  שני  יודין.  בשני   — וייצר 

אחד יצר טוב ואחד יצר רע.
)ברכות סא(

השורשים העליונים
הוי'ה  השמות  בשני  רמוזים  היצרים  שני 

ואלוקים: יצר הטוב שורשו משם הוי'ה, ככתוב 
היצר  ואילו  עמו";  הוי'ה  חלק  "כי  לב(  )דברים 
הרע, שנתהווה על־ידי צמצומים והשתלשלויות 
רבות, מושרש בשם אלוקים, המורה על מידת 

הדין והצמצום.
)אור התורה(

הרצון האלוקי
האות י' הראשונה, המסמלת את יצר הטוב, 
השנייה,  ואילו  במבטא,  ונרגשת  מנוקדת 
המסמלת את יצר הרע — נסתרת. לומר לך כי 
רצון ה' הוא שיצר הרע יהיה נכנע ובטל ליצר 

טוב.
)הצמח צדק(

העולם בידי האדם
"ויהי האדם לנפש חיה" )בראשית ב,ז(. האדם, 
והחיות  כללי,  יצור  הוא  הנבראים,  בחיר 
תלויה  בעלי־החיים  לכל  מהבורא  המושפעת 
האדם  חיה":  לנפש  האדם  "ויהי  זהו  במעשיו. 
נקראת  שהנפש  כשם  הנפש.  בדוגמת  נעשה 
'חיה', משום שהיא מסוגלת להחיות גם אחרים, 
היינו הגוף, כך "ויהי האדם" — במעשיו תלויה 

חיות כל החי.
)לקוטי תורה(

כשהקב"ה שיתף 
רחמים עם הדין

שם  ולא  אלוקים  שם  מוזכר  הבריאה  בסיפור 
מפרש  רש"י  ֱאֹלִקים".  ָּבָרא  "ְּבֵראִשׁית  הוי'ה: 
זאת: "ולא אמר הוי'ה, שבתחילה עלה במחשבה 
העולם  שאין  וראה  הדין,  במידת  לבראותו 
מתקיים, והקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת 
הוי'ה  הדין", ועל כך נאמר בהמשך "ְּביֹום ֲעׂשֹות 

ֱאֹלִקים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים".
ייתכן  איך  פשוטה.  שאלה  מתעוררת  כאן 
אחד  באופן  העולם  את  לברוא  יחשוב  שהקב"ה 
שונה  אחר,  באופן  אותו  לברוא  ייאלץ  ובפועל 
שאין  כביכול  לו  שהתברר  לאחר  שרצה,  מכפי 

אפשרות לבוראו כרצונו?!

התכנית לא השתנתה
בדברי  הפירוש  מקור  לאור  מתחזקת  השאלה 
הכול,  בראת  "במשפט  ילמדנו(:  )מדרש  חז"ל 
הקב"ה  כשברא  אלוקים'.  ברא  'בראשית  שנאמר 

את עולמו, בראו במידת הדין, שנאמר 'בראשית 
ברא אלוקים', ולא עמד עד ששיתף עימו מידת 

הרחמים, שנאמר 'ביום עשות ה' אלוקים'".
כלומר, לפי המדרש בריאת העולם אכן הייתה 
במחשבה"  ש"עלה  רק  ולא  הדין  במידת  בפועל 
לבוראו כך. אלא שאחר־כך ראה הקב"ה שהעולם 
אינו מתקיים ושיתף בבריאה את מידת הרחמים. 
עלה  ש"בתחילה  וכותב  משנה  רש"י  מדוע 
לא  בפועל  הבריאה  כי  עולה  שמזה  במחשבה", 

הייתה כפי שעלה במחשבה?

העולם המושלם
כפי  הוא  המדויק  הנוסח  שבאמת  לומר,  יש 
שעולה מדברי המדרש )וייתכן שגרסה זו במדרש 
את  ברא  הקב"ה  ואכן  רש"י(,  לעיני  הייתה  לא 
העולם בפועל במידת הדין. לפי זה יש לומר שזו 
בכתובים  במפורש  שנאמר  כפי  רש"י,  כוונת  גם 
"ָּבָרא ֱאֹלִקים" וכו', היינו שהבריאה בפועל הייתה 
במידת הדין. אלא שאחר־כך ראה ש"אין העולם 

מתקיים".
שבראו  כפי  כתיקונו,  העולם  הדבר:  הסבר 
היה  יכול  מאוד",  "טוב  של  באופן  הקב"ה 
צריך   — מזו  ויתרה  הדין,  במידת  גם  להתקיים 

היה להתקיים במידת הדין, היינו שהעולם יתנהל 
על־פי תכליתו ומטרת בריאתו, וממילא אין צורך 
הדעת  עץ  חטא  שאחרי  אלא  הרחמים.  במידת 
השתנה מצבו של העולם, והוא כבר לא היה יכול 
צריך  היה  הקב"ה  ולכן  הדין,  במידת  להתקיים 

לשתף עימו את מידת הרחמים.

כוח התשובה
בדברים אלה טמונה הוראה לעבודתו הרוחנית 
של כל אדם. באופן כללי, יש שתי דרכים בעבודת 
ָיָׁשר"  ָהָאָדם  ֶאת  ָהֱאֹלִקים  "ָעָׂשה   — האחת  ה'. 
כראוי,  זה מצב שבו האדם מתנהל  ז,כט(.  )קוהלת 
בעוונות  נכשל  הוא  אין  וטעויות,  מעידות  בלי 
אלא סר מרע ועושה טוב. הדרך השנייה — עבודת 

התשובה, שמהותה הפיכת הרע לטוב.

העולם  מצב  את  תואמת  הראשונה  הדרך 
שבהם  בראשית,  ימי  בששת  בריאתו,  בראשית 
הונהג העולם במידת הדין. ואילו הדרך השנייה 
מצב  גם  החטא.  אחרי  הבריאה  למצב  מותאמת 
באופן  לא  אבל  מאוד',  'טוב  בהגדרה  נכלל  זה 
הראשון אלא באופן שבו הרע עצמו מתהפך לטוב 
על־ידי התשובה, עד שהזדונות נהפכים לזכויות.
)תורת מנחם תשמ"ט, כרך א, עמ' 263(

בריאת האדם

לוח יומי ללימוד הרמב"ם כתקנת הרבי מליובאוויטש
ו'ה'ד'ג'ב'א'ש"ק כ"ז תשרייום בשבוע

הל' מעשה הקרבנות.. פרק ה־זהל' איסורי מזבח פרק ב־דג' פרקים ליום
פרק יג־טופרק י־יבפרק ז־טפרק ד־ופרק א־ג

פרק יגפרק יבפרק יאפרק יפרק טפרק חהל' שכנים פרק זפרק א' ליום

 מעוניינים לקבל את השיעור לנייד? שלחו הודעת ווטסאפ למספר 058-7554144 
וקבלו מדי יום את השיעור שבחרתם • להאזנה לשיעור בג' פרקים חייגו: 03-3062770



גאולהּפדיה
מבראשית ועד הגאולה

רּוחֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.. את מצב העולם בתחילת הבריאה התורה מתארת 
ֱאֹלִקים  ְורּוַח  ְתהֹום,  ְּפֵני  ַעל  ְוֹחֶשְׁך  ָוֹבהּו,  ֹתהּו  ָהְיָתה  "ְוָהָאֶרץ  א,ב( באומרה:  )בראשית 
ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים". חז"ל דרשו )בראשית רבה, פרשה ב,ד( ש'רוח אלוקים' היא רוחו 
של מלך המשיח: "ורוח אלוקים מרחפת — זה רוחו של המשיח, היאך מה דאת אמר 

)ישעיה יא( ונחה עליו רוח ה'''. 

תורת החסידות מסבירה )ספר המאמרים תרפ"ו, עמ' סו(, על־פי המבואר בספרי קבלה, 
שהמילה 'מרחפת' מורכבת מהצירוף רפח־מת. אלה רפ"ח )288( הניצוצות האלוקיים 
היא  קיומו של העולם  ושכל העבודה במשך שנות  שנפלו בשבירת הכלים למטה, 

לברר ולגאול אותם.
נפילת הניצוצות קשורה לשם אלוקים, הרומז לצמצום שחל באור האלוקי, וממנו 
נוצרה שבירת הכלים ונפילת הניצוצות. הגאולה וגילוי 'אורו של משיח' הם על־ידי 
'אלוקים'(,  בשם  )הרמוזה  דווקא  העולם  מציאות  בתוך  הנעשית  התשובה,  עבודת 
של  וההסתר  הצמצום  בתוך  העבודה  מתוך  דווקא  דווקא.  למטה  הירידה  ומתוך 
של  הגילוי  הגאולה,  של  הגבוהה  לעלייה  באים  הניצוצות,  ובירור  הנוכחי,  העולם 

האור האלוקי האין־סופי.

וקיום המצוות בזמן הזה  מהות עבודתנו בלימוד התורה  ַהַּדַעת.  ֵחְטא ֵעץ 
היא לתקן את חטא עץ הדעת, ולהשיב את העולם לסדריו הנכונים ששובשו על־ידי 

החטא הזה. עם תיקון החטא תבוא הגאולה.
תמציתו של חטא עץ הדעת — שהוא יצר ערבוביה בין הטוב לבין הרע. גם קודם 
החטא הייתה קיימת מציאות הרע, אבל זה היה סוג אחר של רע. הרע שלפני חטא 
עץ הדעת היה כמו קליפת הפרי, שאמנם היא פסולת, אך היא מגינה על הפרי. הייתה 
הבחנה ברורה בין טוב ובין רע. לא הייתה ערבוביה ביניהם. חטא עץ הדעת ערבב את 
הטוב והרע בכל הדרגות ובכל הרמות, עד שמאז אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב. 

כאשר אדם הראשון לא שמע בקול ה' ואכל מעץ הדעת, הוא טעם את טעמו של 
גילו את  ג,ז( — הם  )בראשית  ֵהם"  ֵעיֻרִּמם  ִּכי  ַוֵּיְדעּו  ְׁשֵניֶהם  ֵעיֵני  "ַוִּתָּפַקְחָנה  ואז  הרע, 
התאווה הזרה של הרע. הטוב שוב לא היה טוב צרוף, כפי שהיה קודם החטא, אלא 
התערבבה בתוכו תאווה זרה; הרע פרץ את גבולותיו וחדר אל תוך הטוב. ומאחר 
שאדם הראשון היה נשמה כללית, הכוללת את כל הנשמות, הייתה לכל פעולה שלו 
ובין הרע,  בין הטוב  נפרצו הגבולות  רובדי המציאות  משמעות כלל־עולמית: בכל 
והרע התערבב עם הטוב. זה הפירוש במאמר חז"ל )שבת קמו,א. זוהר, חלק א, נב,ב( שעל־

ידי חטא עץ הדעת "ירדה זוהמה לעולם".
לכן נגזרה מיתה על האדם אחרי החטא, והקב"ה מנע ממנו לאכול מעץ החיים. 
עתה, לאחר שהטוב התערבב עם הרע, אסור שהאדם יחיה לעולם. הדבר יעניק חיי 
נצח גם לרע המעורבב בו. לכן נגזרה המיתה, כדי שלא יהיה לרע קיום נצחי. רק 
ויהיו לאדם  יוכל המוות להתבטל מהעולם  לאחר תיקון החטא, כשתבוא הגאולה, 

חיי נצח.

מנחם ברוד

ב"ה

 054-3175116 וכן רוכשים כלי כסף, 
כתרים, רימונים ועוד

חיים )עוסק מורשה(

תשלום הוגן

קונה ספרי תורה פסוליםקונה ספרי תורה פסולים
)גם מיועדים לגניזה (

ב"ה

חידוש ותיקון ספרי תורה ישנים

מכון

kdushathaot@gmail.com

טכנולוגיית מים מתקדמת

 מוקד 
077-230-47-57הזמנות:

 עם בא החורף ולילות שבת הארוכים, 
 תתקדמו לבר המים ההיברידי נועם 2, 

עם טכנולוגיית שבת למהדרין, שיאפשר לכם 
ליהנות ממים חמים וקרים לאורך השבת!



רוב  לדברי  בניגוד  מבעלז,  התשובה  תהיה 
על  עטו  החסידות  לדרכי  המתנגדים  הפוסקים. 
המציאה בשמחה, והתגרו בחסידים, בטענה שהם 
פוסקים בניגוד להלכה. החסידים נבוכו, ולא יכלו 

להשיב על הטענות.

רבי שלום  בעיירה  בעיצומה של הסערה עבר 
של  תלמידיו  מגדולי  שהיה  מקמינקה,  רוזנפלד 
נהג  הסתלקותו  ולאחר  מרופשיץ,  נפתלי  רבי 

לנסוע אל רבי שלום מבעלז. הוא היה אז בדרכו 
הציגו  מוסטי־ויילקיה  בעיירה  וכשעבר  לבעלז, 
לפניו החסידים את התשובה ששיגר אליהם רבי 
יהושע, בשם אביו, וסיפרו לו על הסערה שפרצה 

בעיירה בעקבות זאת.

ההלכתית  בתשובה  עיין  מקמינקה  שלום  רבי 
והביע אף הוא פליאה. "כשאבוא לבעלז אברר את 

העניין לאשורו", הודיע לחסידים.

רבי  של  לחדרו  תחילה  נכנס  לבעלז  בבואו 
כל־ דחוק  היתר  על  הסתמכתם  "כיצד  יהושע. 

רוקח,  שלום  רבי  מבעלז,  הראשון  האדמו"ר 
היהודית  מהקהילה  אליו  שנשלח  במכתב  עיין 
בפי  )'מאסט'  השכנה  מוסטי־ויילקיה  בעיירה  
היהודים(. במכתב הוצגה שאלה הלכתית סבוכה, 

והסוגיה נפרסה על כמה עמודים.
"מבקשים אנו בכל לשון", חתמו הכותבים, "כי 
ויורה לנו כיצד  ישיב לנו במהירות  כבוד תורתו 
עלינו לנהוג". על החתום באו חכמי העיר, פרנסי 

של  שמו  ואולם  וגבאיה.  הקהילה 
הרב נעדר מהמכתב.

בנו  את  אליו  קרא  האדמו"ר 
)לימים ממלא מקומו(, רבי יהושע, 
שהיה אז אברך צעיר, והניח לפניו 
זו  בסוגיה  עיין  "אנא  המכתב.  את 

וכתוב להם תשובה", ביקש.
המכתב  את  נטל  יהושע  רבי 
והסתגר בחדרו. הוא צלל לעומקה 
דברי  את  היטב  וליבן  הסוגיה  של 
הראשונים והאחרונים. בסיום עיונו 

ארוכה  הלכתית  תשובה  לכתוב  ישב 
ברורה:  הייתה  מסקנתו  ומפורטת. 
 — השאלה  התעוררה  שעליו  העניין 

אסור.
ובידו  אביו  של  לחדרו  נכנס  הוא 
את  קרא  הרבי  שכתב.  התשובה 
הדברים והגיב: "אין זו חוכמה גדולה 
כי  הורו  חז"ל  הלוא  לאיסור.  לפסוק 
התאמץ  אנא  עדיף'!  דהתירא  'כוחא 
ונסה למצוא דרך להתיר את העניין".
נאמן  אך  התפלא,  יהושע  רבי 
לחדרו  שב  אביו  של  למצוותו 
צדדי  למצוא  כוחו  בכל  והתאמץ 
היתר לשאלה. כעבור כמה שעות של 
עיון הבזיק במוחו רעיון שבאמצעותו 

את  פיתח  והוא  היתר,  של  צד  למצוא  אפשר 
הרעיון וכתב תשובה הלכתית מנומקת שמסקנתה 

כי אפשר להתיר את השאלה.
את  לפניו  והציג  אביו  אל  שנית  נכנס  הוא 
האדמו"ר.  הגיב  מאוד",  "יפה  שכתב.  התשובה 
התשובה  את  ושגר  שמך  את  חתום  "כעת 

לשואלים".
למוסטי־ ההלכתית  התשובה  הגיעה  כאשר 
תלמידי־ בין  גדולה  מהומה  פרצה  ויילקיה 
שזו  האמין  לא  מהם  איש  העיירה.  של  החכמים 

כך?!", תהה באוזניו. "מדוע הנחתם את דברי רוב 
הפוסקים ופסקתם להיתר בניגוד לדעתם?!". רבי 
יהושע לא הגיב. הוא לא רצה לגלות שזו הייתה 

הוראה של אביו.

ממנו פנה רבי שלום מקמינקה לחדרו של רבי 
שלום מבעלז. האדמו"ר קיבל את פניו בסבר פנים 
הוציא  פה,  לפצות  האורח  הספיק  ובטרם  יפות, 
התשובה  את  השולחן  למפת  מתחת  האדמו"ר 

הראשונה שכתב בנו, שבה הכריע לאיסור.

והגיב  רבי שלום מקמינקה קרא את התשובה 
לאמיתה  המכּוונת  תשובה  זו  "הלוא  בהשתאות: 
תשובה  לשם  נשלחה  מדוע  כן,  ואם  תורה,  של 

אחרת?".

"גם  אמר:  והוא  הרצינו,  האדמו"ר  של  פניו 
רב גדול וצדיק יכול לשגות פעם אחת בהוראת 
להפקירו  אני  יכול  כך  משום  וכי  ההלכה. 

לשרירות ליבם של עסקני העיר?!".

את  ראה  מבעלז  האדמו"ר  שכאשר  התברר 
שמות החותמים על השאלה, הבחין כי שמו של 
מאחורי  כי  הבין  הוא  ביניהם.  מופיע  אינו  הרב 
מזימה.  מסתתרת  התמימה  ההלכתית  השאלה 
אך  בלבד,  הלכתית  שאלה  הייתה  זו  לו  שהרי 

טבעי שגם הרב היה מצטרף לשואלים.

השאלה  הנראה  ככל  כי  מייד  הבין  האדמו"ר 
להיתר.  פסק  והוא  הרב,  לפני  תחילה  הובאה 
להזדמנות הזאת חיכו מבקשי רעתו, ושיגרו את 
כלי  תשמש  שהתשובה  בתקווה  לבעלז  השאלה 
לניגוח הרב. לכן ביקש מבנו להתאמץ למצוא צד 

היתר, שיתמוך בפסק דינו של הרב.

כאשר שב רבי שלום מקמינקה מביקורו אצל 
רבו ועבר בעיירה מוסטי־ויילקיה, סיפר לחסידים 
את תשובת רבם. התברר כי הערכתו של האדמו"ר 

מבעלז הייתה מדויקת לגמרי.

רב העיר, תלמיד־חכם מובהק, אכן שגה בפסק 
החד־ הטעות  את  לנצל  ביקשו  יריביו  ההלכה. 

פעמית כהזדמנות להדחתו ממשרתו. כדי לשכנע 
את פרנסי הקהל לתמוך בהדחה החליטו לשלוח 
את השאלה לרבי שלום מבעלז, בהנחה כי ודאי 
להצדקת  תשובתו  תשמש  וכך  לאיסור,  יפסוק 

ההדחה של הרב.

המזימה,  את  קלט  מבעלז  שלום  שרבי  אלא 
כבודו של המרא דאתרא  ומשום  וכהוראת שעה 
ובכך  הדחוק,  ההיתר  על  לסמוך  אפשר  כי  פסק 

הציל את כבודו של הרב.
)על־פי 'אור הצפון'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

מהומה גדולה פרצה בין תלמידי־
החכמים של העיירה. איש מהם 
לא האמין שזו תהיה התשובה 

מבעלז, בניגוד לדברי רוב 
הפוסקים

Aeou. wikipedia :צילום בית הכנסת השרוף במוסטי־ויילקיה 

המזימה הופרה

מרקחת און־ליין
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טיי

יר 
מכש

ליין 
ש רופאי ילדים משפחה ועור און-

ת החד
רשת מר״מים יישומון כללי

לקוחות כללית, גם בחגים כבכל ימות השנה אנו עומדים לרשותכם כל הזמן עם מגוון שירותים גם מהבית
איתכם בכל זמן ובכל מקום? בּטוח זה כללית

רשת מר״מים 
ושרותי 

מוקד לילה*
בית מרקחת 
און־ליין*** 

רופאי ילדים 
משפחה ועור 

און-ליין**
מוקד 
אחיות

אפליקציית 
כללית 
החדשה

מכשיר 
טייטו

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך

* רשת מר״מים: עלות השירות בסופ״ש ובחגים 47 ₪ )בימי חול וחוה״מ 94 ₪(, מר״מים של כללית או המוכרים על ידה ונמצאים עימה בהסדר בלבד. לבירור שעות הפעילות של כל מר״מ הכנסו לאתר כללית. 
** שירות רופאי משפחה און ליין: ערבי חג, ימי החג וחוה"מ מהשעה 13:00-24:00 *** השירות ניתן ללקוחות כללית מעל גיל 18 הרשומים לשירותי האון-ליין של כללית ובעלי הרשאה לחיוב חשבון )״בילינג״(. 
ניתן להירשם לשירותים אלה באתר כללית. משלוח עד הבית כרוך בתשלום, למעט גילאי 75 ומעלה או בהזמנות מעל 150 ₪ )לא כולל תרופות מרשם וציוד רפואי במרשם(. רשימת היישובים ובתי המרקחת 

מוצגת במהלך ביצוע ההזמנה. 



דיני שמיטה בתשפ"ג
שאלה: האם כבר אפשר 

לקנות פירות וירקות, עציצים 
ופרחים, בלי לחשוש לאיסורי 

שמיטה?
הוא  ההפך  מסוימת  במידה  תשובה: 
מגידולי  האילנות,  פירות  כל  הנכון. 
הם  עכשיו  המבשילים  ישראל,  ארץ 
פירות שביעית, וחלים עליהם כל דיני 
יתחילו  האביב  לקראת  רק  השמיטה. 
להופיע פירות שגדלו בשנה השמינית.

נזרעו  עכשיו  הנקטפים  הירקות  גם 
וגדלו  נזרעו  ואם  השמיטה,  בשנת 
באיסור  אסורים  הם  הרי   — באיסור 
יתחילו  מרחשוון  בחודש  רק  'ספיחין'. 
להופיע בשווקים ירקות מגידולי השנה 
החדשה הגדלים בזמן קצר, כמו חסה, 

ובהמשך מלפפון. 
יהיו  הירקות  רוב  הלוחות,  לפי 
מתפוחי  חוץ  ואילך,  מותרים מחנוכה 
אדמה ועוד כמה מינים, שזמנם מאוחר 
יותר. עד אז יש להוסיף לקנות ירקות 
בחנויות שמיטה )וכשמגיע זמן ההיתר, 
אם קונים ירקות בשווקים, יש להפריש 
השנה  מגידולי  ומעשרות  תרומות 

החדשה, שהיא שנת מעשר שני(.

גם שתילים ופרחים הנמכרים עכשיו 
השמיטה.  בשנת  טופחו  או  נשתלו 
בעצי סרק אין דין ש"הנוטע בשביעית 
לקנות  לנו  אסור  זה,  עם  יעקור". 
לסייע  שאסור  מכיוון  עצמו,  מהמגדל 
פרחים  שתל  או  עצים  שנטע  מי  בידי 

באיסור בשנת השמיטה.
מלאכה  עשה  המגדל  כאשר  ואולם 
לו  יש  )ואז  מכירה'  'היתר  במסגרת  זו 
הכשר מטעם הרבנות(, או על־פי דעה 
מקילה אחרת, הרי גם מי שאינו סומך 
מכיוון  ממנו,  לקנות  רשאי  ההיתר  על 

שבכך אינו מכשיל יהודי בדבר איסור.
לקנות  מותר  עיקרון  אותו  על־פי 
בחממות  הגדלים  דו־שנתיים  פרחים 
נורית,  שושן,  גרברה,  )ורדים,  בלבד 
בלי  אפילו  צבעונית(,  קאלה  פרזיה, 
מכיוון   — מנותק  מצע  ובלי  הכשר 
אף־על־פי  בזה,  המקילות  דעות  שיש 
כמותן.  פוסקים  אין  עצמה  שבשמיטה 

אבל מגידולים בבית רשת אין להקל.
לשוק  מגיעים  שבו  הזמן  בא  כאשר 
פרחים משתילת שנה זו — אפשר להקל. 
 מקורות: משנה תרומות רפ"ב. מידע
 — מכון התורה והארץ.

רציתי לשאול
 האם אפשר להכניע את יצר הרע

או שזה מאבק שלעולם לא יסתיים?
עמוק  במקום  נוגעת  הזאת  השאלה 
לניצחון.  השאיפה   - בתוכנו  מאוד 
בכל  משתוקקים  אנשים  במשחק  גם 
על  במלחמה  וכשמדובר  לנצח.  ליבם 
משמעות חיינו, המלחמה עם יצר הרע, 

התשוקה הזאת מתעצמת שבעתיים.
נוחלים  אנחנו  הזה  במקום  ודווקא 
אכזבה. נראה שלא משנה כמה נתאמץ, 
בכל יום נפתחת בתוכנו מערכה חדשה. 
ל,ב(:  )קידושין   התלמוד  וכמאמר 
"יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום".

סגולה,  יחידי  שרק  היא  האמת 
את  מסיימים  לצדיקים,  שנהפכו 
אין  כבר  להם  בניצחון.  היצר  מלחמת 
יצר הרע. לעומתם, רובנו נוסיף לנהל 

מלחמה זו כל חיינו.
נקודות  שתי  לזכור  צריך  כאן 

חשובות ויסודיות:
האחת, גם אם לא נשיג ניצחון לכל 
לנצח  ביכולתנו  עדיין  החזית,  רוחב 
מסוימים.  בתחומים  לפחות  היצר  את 

ואף  נכנע,  היצר  האלה  במקומות 
שבו  עצום,  הישג  זה  לטוב.  מתהפך 

אנחנו הופכים חושך לאור.
הידיעה  היא  השנייה  הנקודה 
בעל  הניצחון.  היא  עצמה  שהמלחמה 
מיוחד:  במשפט  זאת  מגדיר  התניא 
"אל ייפול לב אדם עליו... גם אם יהיה 
לכך  אולי  כי  זו,  ימיו במלחמה  כל  כן 

נברא" )תניא פרק כז(.
כאן,  שאנחנו  הסיבה  כל  שזו  ייתכן 
מאדם  מיוחדת  נחת  יש  לאלוקים  כי 
לשקר  להיכנע  בעקשנות  שמסרב 
מחדש  יום  בכל  שנאבק  שמסביב, 
בעצם  בחייו.  האלוקית  הנוכחות  על 

המאבק אנחנו גורמים נחת לבורא.
מוכיחות  אינן  היצר  של  ההפרעות 
שלנו  האמיתית  המהות  שנכשלנו. 
ה'אני'  היא  האלוקית  הנפש  קדושה. 
האמיתי שלנו. ודווקא משום כך היצר 
מנסה להפריע. תפקידנו לעמוד נגדו, 
ייעוד  את  ולמלא  פיתוייו  את  לדחות 

חיינו.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב  יואב אקריש, 
מרצה ליהדות וחסידות

 מחלקת המודעות )בלבד( של 'שיחת השבוע': 
m3166532@gmail.com :טל' 053-3166532 • דוא"ל

ביטוח ופיננסים למגזר החרדי

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

בריאות | פנסיה | רכב | דירה | ביטוח חיים | נסיעות לחו"ל | משכנתא

077.444.7777
אל תאבדו זמן וכסף צרו קשר:

basad.co.ilΨΨ 051-244-4777 :ווצאפ

המומחים שלנו יבדקו
את הביטוחים שלך 

בחינם וללא התחייבות

בריאות | פנסיה | רכב | דירה | ביטוח חיים | נסיעות לחו"ל | משכנתא

אחרי החגים
כבר כאן

בס"ד

בדיקה מקיפה לביטוחים שלך
שתחסוך לך אלפים בשנה

מניעת כפל ביטוחים

הוזלת עמלות קרן הפנסיה 

עדכון פוליסות בריאות וכיסויים

ננתח בשבילך:



ֹלא ְלַבְזֵּבז ֶרַגע
ֵּכיַצד  ְמַסֶּפֶרת  ְּבֵראִׁשית  ָּפָרַׁשת 
ְּבֶמֶׁשְך  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ָּבָרא  ֱאלֹוִקים 
ְוֶאת  ַמִים  ַהּׁשָ ֶאת  ָּבָרא  ָיִמים  ה  ִׁשּׁשָ
ֶאת  ַהֹחֶׁשְך,  ְוֶאת  ָהאֹור  ֶאת  ָהָאֶרץ, 
ַהְּצָמִחים  ֶאת  ְוַהַּיָּבׁשֹות,  ַהַּיִּמים 

ּוַבֲעֵלי־ַהַחִּיים ְוֶאת ָאָדם ְוַחָּוה.

ִביִעי ֶׁשּבֹו "ַוְיַכל  ְוָאז ָּבא ַהּיֹום ַהּׁשְ
ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר  ֱאֹלִקים ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ְמֶלאֶכת  ֶאת  ָעַצר  ֱאלֹוִקים  ָעָׂשה". 

ַהְּבִריָאה ְוַנֲעָׂשה יֹום ֶׁשל ְמנּוָחה.

ֶאת  ִלְבֹרא  ִהְפִסיק  ֱאלֹוִקים  ָמַתי 
"ַוְיַכל  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון  ָהעֹוָלם? 
ַמְׁשָמע  ִביִעי"  ַהּׁשְ ַּבּיֹום  ֱאֹלִקים 
ְּבִדּיּוק  ַהְּמָלאָכה  ֶאת  ִסֵּים  ֶׁשֱאלֹוִקים 

ָּבת. ִנָּיה ֶׁשָּבּה ִנְכְנָסה ַהּׁשַ ַּבּׁשְ

ְמַעט  ָּבת  ַהּשַׁ ֶאת  ַמְכִניִסים  ֲאַנְחנּו 
ֹקֶדם ְׁשַעת ְּכִניָסָתּה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִנְטֶעה 
ֱאלֹוִקים  ֲאָבל  ְּבָטעּות.  ַׁשָּבת  ּוְנַחֵּלל 
ב ְּבִדּיּוק ֶאת ַהְּזַמן ְוַלֲעֹצר  ָיכֹול ְלַחּׁשֵ

ָּבֶרַגע ַהְּמֻדָּיק.

ֵאָלה, ָלָּמה ָהָיה  ַוֲעַדִין ִנְׁשֶאֶלת ַהּׁשְ
ָהַאֲחרֹון  ָלֶרַגע  ְלַהִּגיַע  ַחָּיב  ֱאלֹוִקים 

ְוֹלא ִסֵּים ֶאת ַהְּמָלאָכה ֹקֶדם ָלֵכן?

ַּבֲעבּוֵרנּו.  ָחׁשּוב  ֶמֶסר  ָּכאן  ֵיׁש 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַעד 
ַּכָּמה ָעֵלינּו ְלַיֵּקר ָּכל ֶרַגע ְוֶרַגע. ִאם 
ְוִלֹּצר,  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  ֶׁשּבֹו  ֶרַגע  ֵיׁש 

ָצִריְך ְלַנֵּצל אֹותֹו ַעד ֻּתּמֹו.

ָעֵלינּו ָלַדַעת ֶׁשַהְּזַמן ַהחֹוֵלף ֵאיֶנּנּו 
ְסַתם ָׁשעֹות ְוָיִמים. ַהְּזַמן הּוא ְּבִריָאה 
ָחׁשּוב  ְוהּוא  ָיַצר,  ֶׁשֱאלֹוִקים  ְמֻיֶחֶדת 
ְּכמֹו ָּכל ָּדָבר ֶׁשֱאלֹוִקים ָעָׂשה. ְּבִדּיּוק 
אֹו  ַמִים  ֹאֶכל,  ְלַבְזֵּבז  ֶׁשָאסּור  ְּכֵׁשם 

ֶּכֶסף, ָּכְך ֵאין ְלַבְזֵּבז ֶרַגע ְלַבָּטָלה. 

ָאסּור  רֹון  ִּכּׁשָ ַּגם  ַהְּזַמן;  ַרק  ְוֹלא 
ִהְתָּבֵרְך  ִמיֶׁשהּו  ִאם  ְלִאּבּוד.  ֶׁשֵּיֵלְך 
 — ְמֻסָּים  רֹון  ּוְבִכּׁשָ טֹוָבה  ִּבְתכּוָנה 
ֵיׁש  ִאם  ְלטֹוב.  אֹוָתם  ְלַנֵּצל  ָעָליו 
 — ֲאֵחִרים  ַעל  ְלַהְׁשִּפיַע  ְיֹכֶלת  ָלֶכם 
ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּבּכֹוַח ַהֶּזה ְלעֹוֵדד ֲאֵחִרים 
ְּתַבְזְּבזּו  ַאל  טֹוִבים.  ַמֲעִׂשים  ַלֲעׂשֹות 

ֶאת ַהְּזַמן ְוַהְּיכֹולֹות ֶׁשִּנְּתנּו ָלֶכם!

)על־פי לקוטי שיחות, כרך ה, עמ' 24(

ַּתְקִציר:  ַהְּיָלִדים חֹוְזִרים ִעם ָסְבָתא ַהַּבְיָתה ּופֹוְגִׁשים ֶאת ַסָּבא ַמֲאִזין ְלַמְכִׁשיר ַהֶּפֶלפֹון ַהּפֹוֵעל. הּוא ְמַתְרֵּגם 
ָלֶהם ִמּפֹוָלִנית: "ֵיׁש ִלְׁשֹקל ְלַחֵּסל אֹוָתם", ָאַמר ַהּקֹול.

 ַסָּבא ְמַגֶּלה ֶאת ָהֱאֶמת
ִמְצַטֲעִרים,  "ֲאַנְחנּו  ַרְך.  ְּבקֹול  יֹוִני  ָאַמר  "ַסָּבא", 
ֵיׁש ָלנּו ַהְפָּתָעה ֹלא ְנִעיָמה ִּבְׁשִביְלָך... ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן, 
יָחה ֶׁשל ַמר  ַסָּבא, אּוַלי ְּכַדאי ֶׁשַּתְמִׁשיְך ְלַהְקִׁשיב ַלּׂשִ

ִיְׂשְרֵאִלי. אּוַלי הּוא ְיַגֶּלה ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים"...

ַסָּבא ִמֵהר ְוֵהִרים ׁשּוב ֶאת ַהֶּפֶלפֹון ְלָאְזנֹו, ֶהֱאִזין 
ִלְׁשִליָלה. "ֶזהּו, הּוא  ְוֵהִניד ְּבֹראׁשֹו  ֵעיַנִים  ַּבֲעִציַמת 
ֶאת  ִהִּניַח  הּוא  ֻמְחָלט".  ֶׁשֶקט  ֵיׁש  ָׁשם.  ְלַדֵּבר  ִסֵּים 
הּוא  ִאם  ִּתְדֲאגּו.  ַאל  ִּכִּביִתי,  "ֹלא  ִמָּידֹו.  ַהַּמְכִׁשיר 
ָמה  ַאֶּתם  ִלי  ַסְּפרּו  ַעְכָׁשו  אֹותֹו.  ִנְׁשַמע  ְיַדֵּבר ׁשּוב, 

קֹוֶרה ֹּפה".

"ּוְבֵכן", ִהְמִׁשיְך יֹוִני. "ָנכֹון, ַסָּבא, ֶׁשַהחֹוֵקר ָאַמר 
ֶׁשהּוא ָהָיה ֵאֶצל ִמְׁשַּפַחת ְׁשַנְיְדָמן ִּבְבֵני־ְּבַרק ְוִתְחֵקר 
ֵמעֹוָלם.  ְּדָבִרים  ָהיּו  ַלֲהַד"ם! ֹלא  ֶזה? —  ְוָכל  אֹוָתם 
הּוא ֹלא ׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ְוֹלא ִּבֵּקר ֶאְצלֹו, ְוהּוא ֲאִפּלּו ֵאינֹו 

יֹוֵדַע ֵאיְך הּוא ִנְרֶאה"...

ַּדְוָקא  ֶׁשהּוא  זֹוֵכר  "ֲאִני  ַסָּבא.  ָעַצר אֹותֹו  "ֶרַגע", 
ֵּתֵאר ֵאיְך הּוא ִנְרֶאה, הּוא ִּדֵּבר ַעל ָזָקן ָלָבן, ָאֹרְך"...

ֶׁשל  ֶׁשַהָּזָקן  "ִמְּפֵני  יֹוִני.  ִהְתַרֵּגׁש  ַההֹוָכָחה!",  "זֹו 
ֲאַנְחנּו  ֵאיְך  ַּדְוָקא.  ְוָׁשֹחר  ָקָצר  הּוא  ְׁשַנְיְדָמן  ָהַרב 
ָלנּו  ִסֵּפר  ַעְצמֹו  ְוהּוא  ֶאְצלֹו,  ָהִיינּו  ִּכי  יֹוְדִעים? 

ֶׁשַהחֹוֵקר ֹלא ִּבֵּקר ֶאְצלֹו ֵמעֹוָלם ְוַהֹּכל ֶׁשֶקר ְוָכָזב".

ֶהְחִויר  ְמַסְּפִרים?",  ֶׁשַאֶּתם  ְּבָמה  ְּבטּוִחים  "ַאֶּתם 
ַסָּבא. "ְואּוַלי ֵיׁש עֹוד ָהַרב ְׁשַנְיְדָמן ִּבְבֵני־ְּבַרק?".

"ֹלא, ַסָּבא. ָּבַדְקנּו. ַמר ִיְׂשְרֵאִלי הּוא נֹוֵכל ֶׁשִּנָּסה 

ִּבְלַבד:  ַאַחת  ִמִּסָּבה  ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶאת  ִלְמֹצא  ְלָך  'ַלֲעֹזר' 
ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁשֹּלא ִּתְמָצא אֹוָתּה ְלעֹוָלם!".

"ֲאָבל ָלָּמה?!", ִהְצַטֵעק ַסָּבא. "ֲאִני ֹלא ֵמִבין!".

ַהֲחֻנִּכָּיה,  ֶאת  ִמְּמָך  ָּגַנב  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  "ִמְּפֵני 
ַסָּבא", ָאַמר ְׁשמּוֵאל ְּבֶׁשֶקט, ְוַסָּבא ָלַטׁש ָעָליו ֵעיַנִים 
ִנְרָעׁשֹות. "ֵּכן, ַסָּבא. ֲאַנְחנּו ֹלא רֹוִצים ֶׁשִּתָּבֵהל, ֲאָבל 
ִיְׂשְרֵאִלי הּוא ֶצֱאָצא ֶׁשל  הּוא ֵאיֶנּנּו ְסַתם נֹוֵכל; ַמר 
ָיָמיו  ֶׁשָּכל  ָעָליו,  ָלנּו  ֶׁשִּסַּפְרָּת  ַז'אן  אֹותֹו  ֵּכן,  ַז'אן. 
ְיִחיֵאל.  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהֲחֻנִּכָּיה  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ְלַהִּניַח  ָחַלם 
ֶאת  ְלַקֵּים  ִהְצִליחּו  ֶׁשּלֹו  ַהְּנָכִדים  ְלַצֲעֵרנּו,  ִהֵּנה.  ָאז 

ַהַּצָּוָאה"...

• • •

ָיָדיו  ִּבְׁשֵּתי  ְלָחן  ַּבּׁשֻ ֶנֱאַחז  ַסָּבא 
ְוֶהֱעִביר ֶאת ַמָּבטֹו ַעל ָּכל ַהּנֹוְכִחים 
ְמאֹוד  ָקֶׁשה  ֶרַגע  ָהָיה  ֶזה  ַּבֶחֶדר. 
ֶׁשָּכְך הּוַלְך ׁשֹוָלל  ָלחּוׁש  ִּבְׁשִבילֹו, 
"ַסָּבא",  ַהָּוִתיִקים.  אֹוְיָביו  ִּביֵדי 
ִנַּגׁש ֵאָליו קֹוִּבי ְוָאַחז ְּבָידֹו. "ָּברּוְך 
ם! ָהִעָּקר ֶׁשִּגִּלינּו ֶאת ַהַּפְרצּוף  ַהּׁשֵ
ָהֲאִמִּתי ֶׁשּלֹו. ַוֲהִכי ָחׁשּוב, ֶׁשִּגִּלינּו 
ָאַמר  הּוא  ַהֲחֻנִּכָּיה!  ִנְמֵצאת  ֵהיָכן 
ָלֶהם  ְלַהְרׁשֹות  'ָאסּור  ִּבְמֹפָרׁש: 
"ֶזה"  ֶׁשּבֹו  ָלֵאזֹור  ׁשּוב  ְלִהְתָקֵרב 
ִנְמָצא'... ָמה ֶזה 'ֶזה'? ָּברּור ֶׁשֹּזאת 
ְמַחִּכים  ֲאַנְחנּו  ַסָּבא,  ַהֲחֻנִּכָּיה! 
ַּבַּבִית,  ֹלא  ֶׁשהּוא  ְלִהְזַּדְּמנּות 
ֶאת  ּומֹוְצִאים  ַהַּבִית  ַעל  ּפֹוְׁשִטים 

ַהֲחֻנִּכָּיה!", ִהְתַלֵהב קֹוִּבי.

ֶׁשהּוא  ָהֲאֵחרֹות  ַהִּמִּלים  ַעל  חֹוֵׁשב  ַּדְוָקא  "ַוֲאִני 
חֹוֵׁשב  "ֲאִני  ֻמְדֶּגֶׁשת,  ְּבִאִּטּיּות  ַסָּבא  ָאַמר  ָאַמר...", 
ְמאֹוד  ָלנּו  ַהְּיָקָרה  ַהֲחֻנִּכָּיה  ֵּבין  ִלְבֹחר  ַהְּזַמן  ֶׁשֶּזה 
ְלֵבין ְׁשלֹוָמם ֶׁשל ַהְּנָכִדים ַהְּיָקִרים ָלנּו עֹוד יֹוֵתר... 
ָּפְצָתה  ְלֶרַגע ֶזה ֹלא  ָּפָנה ֶאל ָסְבָתא ֶׁשַעד  ַמְלָּכה!", 

ֶאת ִּפיָה. "ָהִביִאי ָנא ִלי ֶאת ַהֵטֵלפֹון".

"ֵּכן, ַּגם ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ָּכְך", ִמְלְמָלה ָסְבָתא ְסתּומֹות 
ִּבְׁשֵניֶהם  ִהִּביט  קֹוִּבי  ַהֵטֵלפֹון.  ֶאת  ְלָהִביא  ּוִמֲהָרה 

ּוִמְצחֹו ִהְתַּכֵּוץ. הּוא ִנֵחׁש ָמה ַסָּבא רֹוֶצה...

ֶאל  ַסָּבא  ִּדֵּבר  ְיִחיֵאל",  ֶזה  ִיְׂשְרֵאִלי? ָׁשלֹום,  "ַמר 
ׁשֹוֵמַע?  "ַאָּתה  ַלַחץ.  ֵמֹרב  רֹוֶעֶדת  ְוָידֹו  ַהֵטֵלפֹון 

ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַהְּיָלִדים ִּבְּקרּו ֶאְצְלָך..."

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ִנִּסיֶתם ַּפַעם ָלֶרֶדת ִלְמָעָרה ַּתת־ַקְרָקִעית 
ְּביֹום ַחם? ַוַּדאי ִהְרַּגְׁשֶּתם ֶאת ַהְּקִרירּות. ַּגם 

ַּבַּמְרֵּתף ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה ְנִעיָמה יֹוֵתר.

ֲאָבל ָמה ִיְקֶרה ִאם ַּתְחְּפרּו יֹוֵתר ָלֹעֶמק? 
ִיְתַּגֶּלה ָּדָבר ְמַעְנֵין — ְּכָכל ֶׁשַּתֲעִמיקּו,  ָּכאן 
ֶׁשַּמֲעִמיִקים  ֵמֶטר  ֵמָאה  ְּבָכל  ַיֲעֶלה.  ַהֹחם 
ִּבְכ-3  עֹוָלה  ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה  ָהֲאָדָמה,  ְלתֹוְך 
ַיֲעֶלה  ַהֹחם  ִקילֹוֵמֶטר  ֶׁשל  ְּבֹעֶמק  ַמֲעלֹות. 

ְּבִכ-30 ַמֲעלֹות.

ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ְּבֹעֶמק  ִּכי  ִהיא  ְלָכְך  ַהִּסָּבה 
ׂשֹוֵרר ֹחם ָעצּום. ַהחֹוְקִרים ְסבּוִרים ֶׁשְּבִלַּבת 
ַּכּדּור ָהָאֶרץ ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה ַמִּגיָעה ְל-6000 

ַמֲעלֹות. ֶזה ֹחם ַאִּדיר, ֶׁשּבֹו ָּכל ֹחֶמר ָנֵמס.

ְלָגֵרד  ִהְצִליחּו  ְּבֹקִׁשי  ְּבֵני־ָהָאָדם  ֹּכה  ַעד 
ַּכּדּור  ֶׁשל  ַהִחיצֹוִנית  ַהְּקִלָּפה  ֶאת  ְקָצת 
ָהָאֶרץ. ַהִּקּדּוַח ֶהָעֹמק ְּביֹוֵתר ֶׁשֶּנְחַּפר הּוא 
ִאי־ ְוָלָּמה  ִּבְלַבד.  ִקילֹוֶמְטִרים   12 ְלֹעֶמק 

ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִמיק יֹוֵתר? ִּכי ָּבֹעֶמק ַהֶּזה ַהֹחם 
ָּגבֹוַּה ָּכל־ָּכְך, ֶׁשהּוא ֵמֵמס ֶאת ַהַּמְקֵּדַח!

ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלסֹוף ַהְּקִלָּפה ַהִחיצֹוִנית ֶׁשל 
ִקילֹוֶמְטִרים,   18 עֹוד  ַלְחֹּפר  ֵנָאֵלץ  ַהַּכּדּור 
ּוְכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו, ֵאין ַמְקֵּדַח ֶׁשְּמֻסָּגל ַלֲעׂשֹות 
ָהִיינּו  ְּבכֹוֵחנּו,  ַהָּדָבר  ָהָיה  ִאּלּו  ֲאָבל  ֹזאת. 
מֹוְצִאים  ָהִיינּו  ֶׁשָּבּה  ְלִׁשְכָבה  ַמִּגיִעים 
יֹוֵתר  ָעֹמק  נֹוְזִלי.  ְּבַמָּצב  לֹוֲהִטים  ְסָלִעים 
ְוַהַּגְלִעין  ַהִחיצֹוִני  ַהַּגְלִעין  ֶאת  ִנְמָצא 
ַהְּפִניִמי. ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלָׁשם ִנְצָטֵרְך ַלְחֹּפר ֹלא 

ָּפחֹות ִמ־6400 ִקילֹוֶמְטִרים. ֵאין ִסּכּוי!

ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ִלַּבת  ַהחֹוְקִרים,  ְלַהֲעָרַכת 
ֻמְרֶּכֶבת ִמַּבְרֶזל לֹוֵהט. ַהִּלָּבה ַהֹּזאת יֹוֶצֶרת 
ָהָאֶרץ,  ַּכּדּור  ֶׁשל  ַהַּמְגֵנִטי  ֶדה  ַהּׂשָ ֶאת 
ְּבַמְצֵּפן  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ּוִבְזכּוָתּה 

ּוְלַגּלֹות ֶׁשַהַּמַחט ֶׁשּלֹו ּפֹוָנה ָּתִמיד ַלָּצפֹון.

ַּבּתֹוָרה:  ְּכֶׁשִּיְקְראּו  ֶזה  ַעל  ַּתְחְׁשבּו 
ְוֵאת  ַמִים  ַהּׁשָ ֵאת  ֱאֹלִקים  ָּבָרא  "ְּבֵראִׁשית 

ָהָאֶרץ"!

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

'ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי  ַהַהְבָּדָלה  ֵנר  ַעל  ְמָבְרִכים  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 
ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶׁשִּגָּלה  ָהֵאׁש  ְלֵזֶכר  ֹזאת  עֹוִׂשים  ָהֵאׁש'. 
ָּבת ָהִראׁשֹוָנה, ְּכֶׁשִּפְתאֹום ַנֲעָׂשה ֹחֶׁשְך. הּוא  ְּבמֹוָצֵאי ַהּׁשַ

ִהָּכה ֶאֶבן ְּבֶאֶבן ְוָיְצָאה ֵאׁש.

         ּכֹוחֹות
ָהֶרַׁשע

ְיָלִדים
מּול

דניאל גורדון
איור: מרדכי אייזנשטט
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ִמְׁשַּפַחת ַחָּזן ְמָסֶרֶבת ְלִהָּכַנע ִלְגֵזרֹות ַהּקֹומּוִניְסִטים

ִנים, ַאְך ִהיא  לֹוׁש ׁשָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ַבע ּבְ ת־ׁשֶ ל ּבַ לֹות ָהיּו ְמַנת ֶחְלָקּה ׁשֶ ּפָ ִדיחֹות ְוַהׁשְ ְקִציר: ֲהָצקֹות, ְלָחִצים, ּבְ ְקִציר: ּתַ ּתַ
ְרְוֵרי מֹוְסְקָוה. ֶאָחד ִמּפַ ּה ְלִהְתּגֹוֵרר ּבְ ְחּתָ ּפַ ו ָעְבָרה ִעם ִמׁשְ ת. ַעְכׁשָ ּבָ ַ ָלה ֶאת ַהּשׁ לֹא ִנְכְנָעה, ּוֵמעֹוָלם לֹא ִחּלְ

ְך ָיבֹוא אי"ה ֶהְמׁשֵ

ת ָהרּוִסית  ִבְנַין ַהּבֹוֶלׁשֶ  ּבְ
ִנים ה ׁשָ ּמָ ֲעֹבר ּכַ מֹוְסְקָוה, ּכַ ּבְ

ָחה ּפָ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ֲחָזָרה ּבְ

ן, ַהֲאֵזן ֵהיֵטב  ָחֵבר ַחּזָ
יְך  ן ְלָך ְלַהְמׁשִ ִלְדָבַרי. לֹא ִנּתֵ
ִדיָנה.  י ַהּמְ ִלְרֹמס ֶאת ֻחּקֵ
ִבים ָלבֹוא ְלֵבית  ָלִדים ַחּיָ ַהּיְ

ת! ּבָ ׁשַ ֶפר ּבְ  ַהּסֵ

 ְמַעְנֵין, ָמה הּוא 
ו? זֹוֵמם ַעְכׁשָ

לַֹח ְלָפחֹות ֶיֶלד  ת ֲעֵליֶכם ִלׁשְ ּבָ ל ׁשַ ִנְפָלא... ּכָ
ה  ם ְולֹא ַיֲעׂשֶ ב ׁשָ ׁשֵ ּיֵ ֶפר. ׁשֶ ֶאָחד ְלֵבית ַהּסֵ

ת ִלי. ַאֶחֶרת ַרע ָוַמר ִיְהֶיה  לּום. לֹא ִאְכּפַ ּכְ
יר,  ה יֹוֵדַע ֵאיֹפה ֶזה ִסיּבִ ּגֹוַרְלֶכם. ֲהלֹא ַאּתָ

 ָנכֹון... ַחַחַח! 

ֶבת ִלְהיֹות ִראׁשֹוָנה. ֵאֵלְך  ת ֲאִני ִמְתַנּדֶ ּבָ ַהּשַׁ
ב. ׁשּום ַמּצָ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ֶרֶגל ְולֹא ֲאַחּלֵ ּבָ

ּבֹוָרה! ְתָיה ּגִ  ּבַ
ֵאיֶזה ֹאֶמץ!

ב, ֵיׁש ִלי  ַהְקׁשֵ
ָעה  ִביְלָך ַהּצָ ׁשְ ּבִ

ַחת.  ְמַנּצַ

ה ְיָלִדים ּמָ  ּכַ
 ֵיׁש ְלָך?

ה  ּשָׁ ּתֹוָדה ַלה', ׁשִ
ן ִיְרּבּו. ְיָלִדים ּכֵ

ַמְעּתָ אֹוִתי אֹוֵמר  ׁשָ
ל  ֵהם ְצִריִכים ְלַחּלֵ ׁשֶ

ת? ּבָ  ׁשַ
י  לֹא ָולֹא. לֹא ָאַמְרּתִ

 ֹזאת ֵמעֹוָלם...

ִנים ָוֹאֶפן לֹא. ְיָלַדי לֹא  ׁשּום ּפָ ּבְ
ת ְלעֹוָלם! ּבָ לּו ׁשַ ְיַחּלְ

לֹא.

ָמה ֵיׁש ְּבתֹוְך ַהַּכּדּור?

יָקה!  ַצּדִ



השיעור הקבוע
הד"ר קידר )68(, תושב שוהם, נולד בווילנה 
בשנת  לארץ  משפחתו  עם  ועלה  שבליטא, 
תשכ"ט )1969(. "הוריי היו מסורבי עלייה, והיו 

מהמשפחות היחידות בעיר ששמרו מצוות. בשר 
כמעט לא ראינו בבית, מהעדר אפשרות להשיג 
לארץ  עלייתו  לאחר  מספר.  הוא  כשר",  בשר 
למד במדרשיית נועם, וכשהגיע הזמן של 'שבוע 
ושם  גת,  בקריית  חב"ד  בישיבת  בחר  ישיבה' 
למד  מכן  לאחר  והתחבר.  התניא  לספר  נחשף 
ובר־אילן,  תל־אביב  באוניברסיטאות  פיזיקה 

והוא בעל תואר שני ושלישי בגיאופיזיקה.
מדי שבוע, ביום חמישי בשעה 9 בערב, הוא 
משתתף בשיעור חסידות בבני־ברק שמוסר הרב 
מאמרי  לעומק  לומדים  "אנחנו  לנדא.  אליהו 
חסידות, והרב אליהו מסביר נהדר", הוא אומר. 

"מאז ימי הקורונה השיעור מועבר גם בזום".

לעלות לממדים אחרים
שורה  בהתלהבות  לפנינו  מציג  קידר  הד"ר 
התואמים  המודרנית  בפיזיקה  גילויים  של 
הנה  והחסידות.  הקבלה  בספרי  הנאמר  את 
והאנרגייה  שהחומר  גילה  "איינשטיין  דוגמה: 
עוד  התקדם  המדע  כיום  אחד.  דבר  בעצם  הם 
שלב, והוא טוען שהחומר והאנרגייה הם בעצם 
אינפורמציה. והלוא זה מה שהחסידות מסבירה, 
צירופי  עומדים  הבריאה  של  הקיום  שבבסיס 
העולם  שבהם  המאמרות  מעשרת  האותיות 

נברא".
על  מבוסס  שלנו  "העולם  דוגמה:  ועוד 
פיזיקאים  כיום  אבל  והזמן,  המרחב  ממדי 
ספייס'  'אימג'  אחר,  לעולם  לפעמים  עוברים 
ולמקום,  לזמן  קשור  שאינו  דימות[,  ]מרחב 
אבל  הנוסחאות.  בעזרת  לעבוד  יותר  קל  ושם 
עושה  אני  ואחר־כך  העולמות,  בין  קשר  יש 
טרנספורמציה ]המרה[ לעולם שלנו. זה בעצם 
ש'אין  היא  שהאמת  מסבירה,  שהחסידות  מה 
של  העולם  הוא  האמיתי  העולם  מלבדו'.  עוד 
גם  לגמרי.  אחרים  בממדים  המתקיים  הקב"ה, 
בעל  לעולם  עולה  הנשמה  ועשרים  מאה  אחרי 
לי  עוזרת  הפיזיקה  זו  מבחינה  אחרים.  ממדים 

להבין את מה שמבואר בקבלה ובחסידות".
בעת  מלמד  קידר  הד"ר  האלה  הדברים  את 
הארץ,  ברחבי  חמ"ד  בתיכוני  גם  האחרונה 
פיזיקה.  של  מתקדמות  במגמות  לתלמידים 
אומרים  והם  היטב,  זאת  מבינים  "התלמידים 
שהדברים פוקחים להם את העיניים", הוא אומר.

חיים יהודיים

בכיר ה חוקר  קידר,  שמריהו  ד"ר 
מציץ  לישראל,  הגיאופיזי  במכון 
כי  ואומר  שיחתנו,  במהלך  בשעונו 
לנתיבי  לצאת  עליו  הערב  בהמשך 
שנתגלתה  הבולענים  סכנת  את  לבדוק  איילון, 
בכביש. שלושים ושמונה שנה הוא עובד במכון 
הגיאופיזי, ועוסק בפיתוח אלגוריתמים לראייה 
מעורב  "הייתי  תת־הקרקע.  של  יותר  טובה 
בפיתוח אמצעים לאיתור מנהרות בעבור צה"ל", 

הוא מנדב פיסת מידע על עיסוקיו.
פיזיקה  שבין  בממשק  עוסקת  איתו  השיחה 
הזמן,  כל  הזה  החיבור  את  רואה  הוא  לאמונה. 
"מהתפוח  בספר  מחשבותיו  מקצת  ופרסם 
בקבלה  מושגים   — ניוטון  של  לתפוח  אדם  של 
הפיזיקה  עדשת  דרך  החסידות  ובחוכמת 
המודרנית". הספר הופיע לפני כשנתיים, תורגם 
נמכרת  האנגלית  הגרסה  ולדבריו  לאנגלית,  גם 
יפה באמזון ומתקבלות תגובות מעניינות מאוד.

המהפך במאה העשרים
האמונה  ואת  הפיזיקה  את  הרואה  "התפיסה 
שייכת  מנוגדים,  ואף  נבדלים,  תחומים  כשני 
לעידן הפיזיקה של ניוטון, שלפיה הטבע מתנהל 
על־פי חוקים קבועים ואין בו מקום לבורא", הוא 
מסביר. "במאה העשרים הכול השתנה. המהפכה 
של הפיזיקה המודרנית, תורת היחסות, מכניקת 
אל  הקצה  מן  הגישה  את  שינו  וכו',  הקוונטים 
נושקת  שהפיזיקה  בבירור  רואה  אתה  הקצה. 

למטאפיזיקה".
האם כל העוסקים בפיזיקה מגיעים למסקנות 
"רוב  משיב:  קידר  והד"ר  שואלים,  אנו  אלה? 
בשאלות  כל־כך  מתעסקים  לא  הפיזיקאים 
בכך  להם  דיי  והאמוניות.  הפילוסופיות 
שהנוסחאות מסתדרות ושהמערכת עובדת. הם 
להבין  ששואף  מי  אבל  טכנוקרטים.  פיזיקאים 
יותר לעומק, רואה בתוך הפיזיקה את הקב"ה. 
היו  לא  הגדולים  הפיזיקאים  שכל  היא  עובדה 

מנותקים מההכרה הזאת".
בין  ההדוקה  "הזיקה  ואומר:  מוסיף  הוא 
השתיים באה לידי ביטוי מובלט אצל מי שלומד 
קבלה וחסידות, כי אתה רואה מייד אנלוגיה בין 

הפיזיקה לדברים הכתובים בקבלה ובחסידות".

מנחם כהן

"התפיסה הרואה את הפיזיקה 
ואת האמונה כשני תחומים 
נבדלים, ואף מנוגדים, שייכת 
לעבר. במאה העשרים הכול 

השתנה"

לקבלת מארז גליונות  ישירות אליכם  - הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 051-5415770

לראות בתוך הפיזיקה את הקב"ה. קידר

קידר במכון הגיאופיזי. עיסוק במנהרות

להבין חסידות בעזרת הפיזיקה

ותן חלקנו בתורתך...

חמישה חומשי תורה במגוון גדלים, מהדורות והו״ל עכשיו בחנויות ׳אושר עד׳

מתחילים מבראשית


