שיחת השבוע

ב"ה ׀ ערב שבת קודש פרשת וישלח ׀ט"ו בכסלו התשע"ט ׀  23.11.18׀ גיליון מס' 1664

שינוי אמיתי — כמו חמין
בני־אדם הבינו כי אין ממש בריגושים המהירים שהעולם הנוכחי
מספק ,וכי האמת נמצאת דווקא בתהליך המעמיק שהחסידות מציעה

כ

ל אדם היה רוצה שחייו יהיו שונים מכפי
שהם עכשיו ,הן בהיבט הגשמי הן בהיבט
הרוחני .כולנו חיים בתוך פער בין הרצוי
והאידאלי ובין מה שאנחנו מצליחים להשיג.
האחד רוצה לרזות .השני מנסה להפסיק לעשן.
השלישי שואף לבוא בכל יום לשיעור תורה .הר־
ביעי מתוסכל מחוסר הצלחתו להתרכז בתפילה.
וכך הלאה.

אחת הסיבות לאי־ההצלחה לחולל את השינוי
נובעת מהנטייה להעדיף את הדרך ה'קצרה
וארוכה' מהדרך ה'ארוכה וקצרה' .התלמוד
מספר על רבי יהושע בן־חנניה ששאל ילד שישב
בצומת דרכים על הדרך המובילה אל העיר.
השיב לו הילד שיש דרך ארוכה וקצרה ויש דרך
קצרה וארוכה .החליט רבי יהושע ללכת בדרך
הקצרה והארוכה ,ואכן ראה את העיר מולו ,אך
נתקל בגדרות ובמכשולים וחזר לאחור .כשבא
בטענות אל הילד" :הלוא אמרת לי קצרה!",
השיב הילד" :ולא אמרתי לך ארוכה?!".
יש דרך שהיא לכאורה 'קצרה' ,כי נראה שהיא
משיגה תוצאות מהירות ,אבל בסופו של דבר
מתברר שהיא 'ארוכה' ,כי במהרה יצוצו הקשיים
והמכשולים .ויש דרך שהיא 'ארוכה' ,אך
בסיכומו של דבר היא מתגלה כ'קצרה' ,מכיוון
שהיא מבטיחה את השגת היעדים.

איך משיגים הפנמה
בי"ט בכסלו אנו חוגגים את גאולתו של רבי
שניאור־זלמן מלאדי ,מייסד חסידות חב"ד,
ממאסרו ברוסיה לפני מאתיים ועשרים שנה.
ספר התניא שכתב מבוסס על העיקרון של
ההליכה בדרך הארוכה והקצרה .אין פה סגולות
קסם ופתרונות מהירים .האדם נדרש לעבודה,
ללימוד ,להתבוננות .אבל בסופו של דבר זו דרך
שתביא אותו ליעדו.
כדי לחולל שינויים אמיתיים ויציבים נדרשת
הפנמה .לא דיי בהתלהבות רגעית .זו לא תעמוד
מול לחצי השגרה וההרגלים .גם אם האדם יידלק
לרגע ,הלהבה תדעך במהרה .כדי שהאדם ישנה
את אורחותיו הוא נדרש להפנים את הדברים
וליצור שינוי פנימי בתוכו.
אתגר זה נעשה בימינו קשה עוד יותר מבעבר.

כל הלב לכל אחד

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
התוועדויות חג הגאולה
במוצאי השבת ייפתחו ההתוועדויות
החסידיות המסורתיות לרגל י"ט בכסלו,
חג הגאולה של רבי שניאור־זלמן מלאדי,
בעל ה'תניא' והשולחן ערוך .בבתי חב"ד
ובבתי כנסת חב"ד ייערכו אי"ה התוועדויות
וכינוסים ברחבי הארץ והעולם .הציבור
מוזמן להתבשם מאור החסידות ולהשתתף
בשמחה חסידית אמיתית.

ההתוועדות הגדולה

ספר התניא מציע דרך ארוכה אבל קצרה (ציור' :תפארת')

אנחנו חיים בדור של כאן ועכשיו .אין סבלנות
לתהליכים .אין אפילו קשב לקריאת טקסט
מורכב .כיום מדברים בביטים .בציוצים קצרים.
תכל'ס ,מה השורה התחתונה.

ועד כפר חב"ד מזמין את הציבור הרחב
להתוועדות הגדולה של חג הגאולה ,שתהיה
אי"ה ביום שלישי ,י"ט בכסלו ,בשעה 8
בערב ,בבית הכנסת 'בית מנחם' בכפר חב"ד,
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור .בין אורחי
ההתוועדות יהיה הרב שלמה כובש ,משלוחי
הרבי להונגריה והרב הראשי לצבא המדינה.
ניגוני שמחה בליווי תזמורתו של ר' משה
(מונה) רוזנבלום והזמר החסידי ר' נמואל
הרוש.

לגלות את האור

אבל החסידות אינה מקבלת את קוצר הרוח
הזה .אין מבשלים חמין על־ידי זיקוקין .דברים
אמיתיים דורשים זמן ,לימוד ,מחשבה ,התבוננות.
רק בתהליך סדור משיגים הפנמה ,וממנה יכול
לצמוח שינוי בריא ובר־קיימא.

לקראת חג הגאולה יצאה לאור מהדורה
חדשה של החוברת 'לגלות את האור הפנימי',
בהוצאת צעירי אגודת חב"ד ,המגישה את
תוכנו של היום הגדול .כמו־כן הופקה תשורה
מיוחדת למשתתפי ההתוועדויות — צילום
כתב ידו של רבנו הזקן ,מתוך תיק החקירה
שלו ,שבו הסביר את דרכי החסידות.

ואולי זה ההסבר לנהייה הגוברת והולכת בשנים
האחרונות אל ספר התניא ואל תורת החסידות.
בני־אדם הבינו כי אין ממש בריגושים המהירים
שהעולם הנוכחי מספק ,וכי האמת נמצאת דווקא
בתהליך הרציני והמעמיק שהחסידות מציעה.

זמני השבוע

טעמים חדשים

מי שלומד ביסודיות את תורת החסידות חש את
השינוי הפנימי המתחולל בקרבו .חיי היהדות
זוכים לרעננות מחודשת .הוא מתמלא חיות.
התפילה מקבלת משמעות חדשה .לימוד התורה
מתעשר בטעמים חדשים .השמחה מחליפה את
הדכדוך ,והלב שופע אהבה — אהבת ה' ואהבת
ישראל.
חג שמח! לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי
החסידות תיכתבו ותיחתמו!

ירושלים תל־אביב חיפה באר־שבע אילת ניו־יורק
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שולחן שבת

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ

תהליך של השגת שלמות
התורה מספרת שאחרי המפגש בין יעקב לעשיו
הוא בא לשכם — "וַ ּיָ בֹא יַ ֲעקֹב ָׁשלֵ ם ִעיר ְׁשכֶ ם".
יש המפרשים ש'שלם' הוא שם מקום ,אבל
רש"י אינו סבור כך .הוא מפרש שהכוונה היא
שיעקב בא לשכם כשהוא שלם" :שלם בגופו —
מצלְ ָעתֹו; שלם בממונו — שלא חסר
שנתרפא ִ
כלום מכל אותו דורון; שלם בתורתו — שלא
שכח תלמודו בבית לבן".
מתעוררת כאן השאלה ,מדוע התורה מציינת
פרט זה זמן רב אחרי סיום האירועים שהיו
קשורים במפגש עם עשיו .הלוא בואו של
יעקב לשכם היה כעבור שמונה־עשר חודשים,
כפי שנרמז בפסוק המופיע קודם לכן" :וְ יַ ֲעקֹב
נָ ַסע ֻסּכ ָֹתה ,וַ ּיִ ֶבן לֹו ָּביִ ת ּולְ ִמ ְקנֵ הּו ָע ָׂשה ֻסּכֹת",
וכפירוש רש"י" :שהה שם שמונה־עשר חודש,
קיץ וחורף וקיץ" .אם כן ,מדוע רק אחר־כך
התורה מציינת שיעקב היה "שלם"?

פשט ואגדה
יתרה מזו :הלוא צליעתו של יעקב באה בעקבות
ההיאבקות עם המלאך ,ערב פגישתו עם עשיו,
ומייד בבוקר שלאחריו נאמר "וַ ּיִ זְ ַרח לֹו ַה ֶּשׁ ֶמׁש",

מן המעיין

ורש"י מביא מדרש אגדה" :ויזרח לו — לצרכו,
לרפאות את צלעתו" .נמצא שכבר באותו בוקר
היה "שלם בגופו — שנתרפא מצלעתו"!
אלא עלינו לומר שעל־פי פשוטו של מקרא
אי־אפשר לפרש שיעקב נעשה 'שלם' בדרך
ניסית .רש"י עצמו ,כשהוא מביא את הפירוש
על "ויזרח לו" ,שזה היה "לרפאות את צלעתו",
מדגיש שזה "מדרש אגדה" ,היינו שאין זה
הפשט; ואילו את הפירוש על־פי הפשט הוא
מביא כפירוש ראשון" :לשון בני־אדם הוא,
כשהגענו למקום פלוני האיר לנו השחר .זהו
פשוטו".

נדרש זמן
כמו־כן על־פי הפשט קשה לפרש שמייד עם
פרידתו מעשיו "לא חסר כלום מכל אותו
דורון" .לא מצאנו בתורה שאירע ליעקב נס
גדול כזה ,שמייד הושלם בעדריו כל מה שנחסר
על־ידי הדורון הגדול שניתן לעשיו.
על־פי פשוטו של מקרא ברור שהשגת השלמות
אחרי הפגיעה בכף הירך ואחרי הדורון הגדול

דרכי החסידים | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

לזכור ימי קדם

אהבה מביאה ברכה

זקני החסידים לדורותיהם הזהירו את מחונכיהם,
שבכל זמן מזמני השנה ייזכרו איך היה נראה
הזמן הזה אצל חסידים בשנים עברו .איך
נראו אצל חסידים בימי קדם חודש אלול ,ימי
הסליחות ,ההכנה לראש השנה ויום הכיפורים,
זמן שמחתנו ,ימי החול ,השבתות ומועדי השנה.

בימי אדמו"ר הזקן הייתה פעם אחת שנה קשה.
כתב הרבי לחסידים :אהבו איש את אחיו ִודרשו
איש־איש את טובת רעהו .על־ידי זה יאיר עלינו
אור האהבה העליונה ,ותעשו מחיצה להגן מפני
חיצים ואבני בליסטראות .עשו החסידים כדברי
הרבי ,והשנים הבאות היו שנות ברכה.

(ספר המאמרים תש"ט)

(ספר השיחות תש"ה)

ללמוד לקבל
הרבי הרש"ב מליובאוויטש אמר :צריך
ללמוד לקבל מזקני החסידים .פעם אחת שהו
בליובאוויטש שניים מגדולי החסידים ,ובמשך
שלושת רבעי שנה עסקתי בעניינים שדוברו אז.

סמל לאהבה
אחד החסידים הראשונים התבטא פעם אחת
על שני אחים :הם אוהבים איש את אחיו כמו
שחסידים אוהבים זה את זה.
(ספר השיחות תרצ"ו)

כוחה של חסידות
פתגם חסידי מביא לידי צלילות הדעת ומנקה
את הלב .הנהגה טובה חסידית מאירה את הבית.
ניגון חסידי מחזק את התקווה ואת הביטחון,
מביא שמחה ,ומעמיד את הבית ואת בני הבית
בקרן אורה.

(היום יום)

כמשפחה אחת

אשרינו
"אשרינו מה טוב חלקנו" — בניגון חסידי; "ומה
נעים גורלנו" — בתפילה חסידית; "ומה יפה
ירושתנו" — במידות טובות ובאהבת ישראל.
(הרבי הריי"ץ מליובאוויטש)

לצייר בכוחות הנפש

רבנו הזקן מסר את נפשו שחסידיו יהיו כמשפחה
אחת ממש .שכל אחד ואחד ידרוש את טובת
חברו בפרנסה ,וכל סיוע שיושט לזולת יהיה
באהבה ובחיבה ,כפי שהדברים נעשים בתוך
משפחה אחת.

הרבי המהר"ש מליובאוויטש אמר לבנו ,הרבי
הרש"ב ,ב'יחידות' :יש ללמוד חסידות בהבנה
של גמרא וברגש של ציור .כל עניין שלומדים יש
לציירו בכוחות הנפש וחושיה.

(הרבי המהר"ש מליובאוויטש)

(הקדמה ל'פוקח עיוורים')

דורשת זמן ,ולכן התורה מציינת את היותו של
יעקב "שלם" רק עם בואו לשכם ,אחרי שמונה־
עשר החודשים שעשה בסוכות.

בעקבות יעקב
וכך באשר ל"שלם בתורתו" :אמנם בהיותו
בבית לבן היה עסוק יומם ולילה בעבודתו,
דבר שבוודאי ִהקשה עליו לעסוק בתורה ,ובכל־
זאת לא איבד דבר מכל מה שלמד קודם לכן,
ובוודאי הוסיף והתעלה בתורה למרות טרדתו
בעבודתו.
ומזה עלינו ללמוד הוראה :כשיהודי יוצא
לפעול בבירור ענייני העולם (בדוגמת יציאתו
של יעקב לחרן) ,עליו לנהוג כפי שראוי ליעקב.
לזכור שהתעסקותו בענייני העולם היא על־פי
הוראת התורה ,ולכן ודאי שבזמנו הפנוי הוא
מתמסר ללימוד התורה ולהפצתה ,ויתרה מזו —
הוא משתדל 'לגזול' מהזמן של העיסוק בענייני
העולם כדי שיוכל להוסיף בענייני התורה
ומצוותיה.
(תורת מנחם תשמ"ג ,כרך א ,עמ' )573

אמרת השבוע
לחבר מוח ולב
הרבי הרש"ב (רבי שלום־דובער)
מליובאוויטש נסע בחורף תרס"ג לווינה,
להיבדק אצל פרופסור גדול .הפרופסור
התעניין בסדר יומו ובעיסוקו של הרבי,
וכששמע שהוא עוסק בחסידות שאלו
למהותה של תורה זו.
השיבו הרבי" :תורת החסידות מלמדת
שהמוח צריך לומר ללב מה צריך לרצות,
והלב נדרש ליישם מה שהמוח מבין".
התפעל הפרופסור ושאל" :והלוא המוח והלב
הם שני עולמות ,וים גדול מפריד ביניהם".
ענה הרבי" :אכן ,זו העבודה של החסידות,
להקים גשר בין שני חלקי עולם אלה ,או
לפחות לקשר ביניהם בכבלי חשמל או
טלפון בדרך שהאור שבמוח יגיע גם ללב".

פתגם חסידי
"תכלית החסידות היא עבודה בפועל .מי
שחושב שהחסידות אינה אלא השכלה
והשגה — חי בטעות .רחמנות עליו ,על
גופו ועל נשמתו" (הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

עקב של
מתפלל
המינוי נהפך לשיחת היום בקהילות
היהודיות שסביב העיר בוברויסק
שבבלרוס :הגאון רבי ברוך־מרדכי
איטינגה' ,העילוי משוונציאן' ,תלמידו
בעבר של הגאון מווילנה ,שנעשה
חסידו של רבי שניאור־זלמן מלאדי —
נתמנה לרבה של העיר.
שמו של רבי ברוך־מרדכי נודע
לתהילה בליטא ובסביבותיה .הוא
היה בעל כישרונות נדירים וידיעות
מופלגות בתורה; בקי בנגלה ובנסתר,
ובעל מידות לבביות .לאחר שהצטרף
לעדת החסידים היה מעמודי התווך
של הקהילה החסידית בווילנה ,וגם
המתנגדים לחסידות כיבדוהו.
כשעזב את וילנה לטובת נזר הרבנות
בבוברויסק הצטרפו אליו כמה
עשרות משפחות חסידיות מווילנה.
הללו ביקשו להיות בקרבתו גם
במחיר עזיבת מקום מגוריהן .בתוכן
היה העגלון זלמן־לייב ,שּכּונה 'זלמן־
לייב המצליף'.
זלמן־לייב התייתם מאביו בצעירותו.
בעקבות זאת הוזנח חינוכו והוא שוטט
ברחובות .מלמד חסידי ,ר' יעקב־
שלמה ,ריחם עליו והחל להעסיקו
כמלווה תלמידים אל ה'חדר' וממנו.
כך גדל ליהודי ירא שמים ותם־לב ,אם
כי פשוט ביותר.
פעם אחת שמע כי לדעת אחד
הפוסקים יש ללמוד בקריאת 'שניים
מקרא ואחד תרגום' גם את פירוש
רש"י על הפסוק ,ואם הלומד איננו
מבין לשון הקודש — ילמד במקום זה
את החיבור 'צאינה וראינה' ביידיש,
שנועד במקורו לנשים .מאז החל
להקפיד לקרוא לצד המקרא והתרגום
גם את ה'צאינה וראינה' השבועי.
אף שהיה יהודי פשוט ,תפילתו הייתה
שובת לב .קולו השתפך בערגה ,כבן
המתרפק על אביו ,ומי שהקשיב לה
התמלא הרהורי תשובה.
כשעבר לבוברויסק יעץ לו רבי ברוך־
מרדכי לעזוב את מקצוע העגלונות
ולעסוק בחקלאות .בעיסוקו החדש
ראה הצלחה והתפרנס בשפע .עכשיו
התפנה לו זמן רב ,ואותו הקדיש
ללימוד תורה ,בעזרת מורה ששכר.
כאשר לא נדרשה נוכחותו במשק,
בילה את היום בתפילה באריכות.
יום אחד בא אורח נכבד לבקר
בבוברויסק — הגאון וראש הישיבה
רבי אביגדור ,גיסו של רבי ברוך־
מרדכי .זו הייתה בשורה מרעישה.
בעבר ניתק את יחסיו עם רבי ברוך־

מרדכי ,כאשר זה נעשה חסיד .עתה,
כשנודע לו שגם גדולי הגאונים של
מינסק מיודדים עם רבי ברוך־מרדכי,
התנחם על הצעד שעשה וביקש
ליישר את ההדורים עם גיסו.
רבי ברוך־מרדכי נערך לארח את
גיסו בכבוד גדול .הוא כינס את טובי
העיר ,גאוניה ונכבדיה ,וארגן משלחת
גדולה לקדם את פני האורח .סוכם כי

לומדים גאולה

האורח יכובד בנשיאת פלפול באחד
מבתי הכנסת החסידיים ,בהשתתפות
גדולי התורה של בוברויסק.

שפרטה על נימי נפשו והילכה עליה
קסם .הוא הניח שזה אחד החסידים
הגדולים ,המאריכים בתפילה.

קהל רב גדש את בית הכנסת לקראת
המעמד .כדי שהאורח יוכל לפוש
מעמל הדרך ולהתכונן לדרשתו הוכנס
לחדר השני ,שכונה 'חב"דניצע' ,ונועד
לחסידים המאריכים בתפילה .שם
הגיע לאוזניו קול תפילה מרטיטה,

"מיהו החסיד המתפלל?" ,שאל את
גיסו.

מאת מנחם ברוד

מהפכה במציאות הקיימת
הבעש"ט מספר באיגרתו הידועה (נדפסה בפעם הראשונה בסוף ספר 'בן
פורת יוסף' של בעל ה'תולדות') על 'עליית נשמה' שהייתה לו בראש השנה
תק"ז ,ושבמהלכה הגיע עד 'היכל המשיח' ,ושאלו" :אימתי קאתי מר?" [=מתי
יבוא מר]; וענהו המשיח — "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה" .וכך מבואר בספרי
גדולי החסידות ,כי גילוי אור החסידות הוא התחלת "התנוצצות אורו של
משיח".
מכיוון שכך ,התבוננות במהות החסידות תאפשר לנו להבין את משמעות
הגאולה .ברור שמציאות החיים בזמן הגאולה תהיה שונה לגמרי ,ועם זה
נאמר "עולם כמנהגו נוהג" .הרי שיהיה שילוב של חידוש בתוך המציאות
הקיימת .ואכן ,הרבי מליובאוויטש מסביר שהדבר משתקף במילה 'גאולה',
שעיקרה המילה 'גולה' ,אלא שכאן נוספה ה'א' (הרומזת לאלופו של עולם),
והיא ההופכת את ה'גולה' ל'גאולה'.

השפעתם של אור וחיות
גם במהותה של החסידות מתקיים שילוב דומה .לכאורה היא לא חידשה
דבר .התורה אותה תורה; המצוות אותן מצוות .השינויים במנהגים וכדומה
— לכולם מקורות קדמונים ,ואין הם חידוש של החסידות .ועם זה ,החסידות
חוללה מהפכה אמיתית .היא החדירה רוח חדשה ורעננה בחיי היהדות ,עד
שהם קיבלו דמות שונה לגמרי.
את ההסבר אפשר למצוא במכתב שכתב הרבי הרש"ב מליובאוויטש ,לרגל
חג הגאולה י"ט בכסלו .הוא כותב (אגרות־קודש שלו ,כרך א ,עמ' רנט) כי
ביום הזה ,י"ט בכסלו ,שמסמל את פריצת דרכה של החסידות — "אור וחיּות
נפשנו ניתן לנו" .שתי המילים האלה' ,אור' ו'חיּות' ,ממצות את בשורתה של
החסידות.
מה ההבדל בין חדר חשוך לחדר מואר? האור אינו מביא שום דבר חדש
לחדר ואינו מוסיף מאומה על תכולתו .ועם זה ,ההבדל בין חדר שבו שוררת
עלטה לחדר מואר הוא דרמטי .בחדר חשוך החפצים מאבדים ממשמעותם;
קשה לעמוד על ערכם האמיתי; ובמקום להשתמש בהם שימוש מועיל —
האדם עלול להיתקל בהם ולהיחבל .זה ההבדל בין חושך לאור.
אף מושג ה'חיּות' כך .רוח החיים אינה מוסיפה מאומה על מה שכבר יש
בגוף .היא אינה משנה את מבנה האיברים והגידים .אך איזה הבדל! אותו
אוסף של איברים וגידים יכול להיות מוטל כאבן דוממת ,והוא יכול להיות
יצור חי ,תוסס ,מלא עליצות וחיוניות .הכול בזכות אותו דבר בלתי־מוגדר
שנקרא — 'חיּות'.

עולם חדש
שני המושגים הללו' ,אור' ו'חיּות' ,ממחישים איך דברים יכולים להשתנות מן
הקצה אל הקצה ,בלי להוסיף דבר על עצם מהותם .אותו דבר עצמו יכול
להיות מואר וחי ,והוא יכול להיות חשוך ונטול חיים.
החסידות ,במהותה האמיתית ,היא 'אור' והיא 'חיּות' .ההגדרה הממצה ביותר
שלה היא — פנימיות התורה ,נשמת התורה .היא שופכת אור חדש על התורה
ומחיה את מצוותיה .התורה אותה תורה והמצוות אותן מצוות ,אבל על־
ידי החסידות הן מתחילות להאיר ולחיות .כפי שראו הכול ,שעל־ידי גילוי
אור החסידות החלו יהודים לחוש אחרת את התורה ,ולקיים בחום ,בשמחה
וברעננות את מצוותיה .השגרה וההרגל פינו את מקומם לחיּות פנימית
שחדרה לחיי היהדות.
גם הגאולה (בתקופה הראשונה שלה) תהיה שילוב של המציאות הקיימת
עם אור חדש ,שיעניק לה משמעות שונה לחלוטין .אמנם 'עולם כמנהגו',
אבל כאשר "ונגלה כבוד ה'" זה יהיה עולם אחר לגמרי — עולם של גאולה.

"זה זלמן־לייב המצליף ,שבווילנה
היה עגלון" ,השיב רבי ברוך־מרדכי.
ארשת בוז עלתה על פניו של הגאון.
"זלמן־לייב המצליף הוא המתפלל?
נו ,הלוא אין הוא יותר מ'עקב' של
מתפלל!".
רבי ברוך־מרדכי לא הגיב על דברי
הלעג של גיסו ,ובתוך כך הוזמן
האורח לשאת את פלפולו.
במשך שעה ארוכה נשא ונתן רבי
אביגדור בתורה ובהלכה ,ואף ייחד
דברי אגדה בעבור בעלי הבתים
הפשוטים .כשסיים את דרשתו סקר
את הקהל בקורת רוח ,ואז ראה את
דמותו של זלמן־לייב" .הו!" ,קרא
בזחיחות הדעת" ,הנה ה'עקב' של
המתפלל!".
דממה השתררה באולם .הטחת
העלבון בזלמן־לייב הייתה בה עקיצה
כלפי החסידות כולה ,שהדגישה את
מקומה של עבודת התפילה בחייו של
יהודי.
רבי ברוך־מרדכי לא היה יכול להבליג
על הפגיעה בכבוד החסידות .הוא
פנה לעבר גיסו ואמר לו" :עקבו של
מתפלל הוא דבר גדול על־פי התורה,
ומביא תועלת בשלושה דברים!".
הבעת תמיהה עלתה על פני הנוכחים.
הכול הכירו את שנינותו של הרב,
ואולם הפעם לא ירדו לעומק דעתו.
הם תלו בו עיניים שואלות וציפו
שיבהיר את דבריו.
"זו משנה מפורשת" ,פירש רבי
ברוך־מרדכי" .במסכת אבות נאמר:
'עקביא' — העקב' ,בן מהללאל' — של
המתפלל ,המהלל את הבורא' ,אומר:
הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא
לידי עבירה .דע מאין באת ולאן אתה
הולך ,ולפני מי אתה עתיד ליתן דין
וחשבון'".
רבי ברוך־מרדכי הישיר מבט נוקב
לעבר גיסו והוסיף ואמר" :אלה דברי
המשנה :כשתדע מאין באת — לא
תהיה גס רוח; וכשתדע לאן אתה
הולך — תאבד עניין בתאוות היצר
ולא תתאווה לכסף; וכשתדע לפני מי
אתה עתיד ליתן דין וחשבון — תהיה
ירא חטא!".
ובזה חתם את דבריו.
(על־פי ספר השיחות תש"ב .תגובתו של
רבי ברוך־מרדכי ,עם מקורותיה בדברי
חז"ל ובספרי הקבלה ,הוסברה בהרחבה
באגרות־קודש ,כרך א ,עמ' רפז)

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

הלהבה הגדולה שתחת הסיר

מדי שנה ,בחג הגאולה י"ט בכסלו ,משתררת
אווירת חג בהיכלי ישיבות 'נחלת ישראל' במגדל
העמק .הישיבות ,קטנה וגדולה ,משתייכות
לזרם הדתי־לאומי ,אבל רוח החסידות נוכחת
בהן מאוד — בלימוד ,בתפילה ,במנהגים.
"קודם כול אנחנו לומדים את משמעות היום
הזה" ,מסביר ראש הישיבה ,הרב שניאור־זלמן־
מרדכי קץ (" .)50התלמידים שלנו באים מהזרם
הדתי־לאומי ולכאורה ,מה השייכות שלהם
ליציאת אדמו"ר חסידי מבית הכלא? בכל שנה
אני מדבר לפניהם על עומק העניין ,ומחדד
מדוע אנחנו חוגגים את החג הזה דווקא".

גלגולו של שם
אבל לפני הכול ,מניין השם שניאור־זלמן?
הרב קץ מחייך ,כמו ציפה לשאלה המתבקשת.
"הסבים שלי באו במקורם מעיירה חב"דית
ברוסיה" ,הוא מספר" .אבי ,שגדל בדרום־
אפריקה ,קיבל מאימו ספר של סיפורים על
הבעל־שם־טוב .הספר הזה נפח בו את הנשמה
החסידית .אמנם הוא למד בישיבות ליטאיות,
אבל היה קרוב לחסידות ,ואף זכה לכמה
'יחידויות' אצל הרבי מליובאוויטש ,וקיבל ממנו
הדרכות מעשיות".
עוד מספר הרב קץ" :אחרי עלייתו לארץ לימד
אבא כארבעים שנה בישיבת בני עקיבא בכפר

פינת ההלכה

הרא"ה .אבא החדיר בישיבה את דרכי החסידות.
גם בבית הייתה אווירה חסידית :לימוד ,שמחה
וניגונים .בהתחלה היה לי קצת מוזר לשאת את
השם שניאור־זלמן ,בעודי חי בלב הציבור הדתי־
לאומי; אבל במרוצת הזמן למדתי שהשם הזה
נותן לי כוח ,וכמובן גם מחייב".

ניצחון על הקטרוג
את 'נחלת ישראל' ,על שם הבעש"ט ,הקים לפני
שש־עשרה שנים .בישיבה שמים דגש על לימוד
חסידות לפני התפילה והחדרת עיקרי החסידות,
כמו עבודת השם בהתלהבות ,לימוד תורה
בדבקות ,אמונה בהשגחה פרטית ,הפנמת רעיון
אחדות ישראל .ויש גם פעילויות של 'הפצה':
בכל יום שישי מקימים תלמידי הישיבה דוכני
תפילין ,בדיוק כמו אחיהם ,תלמידי ישיבות
חב"ד.
השבוע ,בדרשת הכנה שנשא לתלמידיו לקראת
י"ט בכסלו ,הסביר שהחג הזה מבטא ניצחון על
קטרוג שהתעורר" :השאלה המרכזית הייתה
אם אנחנו ראויים ושייכים לגאולה .כשהרבי
השתחרר מהמאסר זו הייתה אמירה מן השמים
שהעולם שלנו ראוי ,וזו שמחה גדולה .העולם
למעשה התקדם ,כמו סיר שלהבת האש תחתיו
הוגדלה מקטנה לגדולה .זה תבשיל אחר
לגמרי".

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

איסור גיד הנשה
שאלה :איך מקיימים למעשה את איסור
אכילת גיד הנשה?
תשובה :האמור בפרשתנו (לב,לב)" :על כן לא
יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" ,אינו בדרך
סיפור שצאצאי יעקב אבינו אינם אוכלים גיד זה,
אלא זו אזהרת התורה על אכילתו — ככל מצוות
לא תעשה.
איסור אכילת גיד הנשה חל בבהמה ובחיה,
בזכרים ובנקבות ,אך לא בעוף .הוא חל הן על ירך
ימין הן על ירך שמאל.
בלשון ימינו משמש המונח 'גיד' לציון רצועה
הקושרת את השריר לעצם .בלשון חז"ל משמש
מונח זה לכל ה'חוטים' והרצועות שבגוף ,ובכלל
זה אף מה שמכונה בימינו 'שרירים'' ,עצבים'
ואפילו כלי דם.

גיד הנשה הוא 'עצב השת' ,העצב המרכזי של
מהשדרה לארכובה הוא
ִ
הרגל האחורית .בדרכו
מתחלק לשני חלקים .החלק הפנימי נשאר סמוך
לעצם ,ונקרא 'הגיד הפנימי' ,והחלק החיצוני עובר
דרך השרירים בכיוון העור ונקרא 'הגיד החיצוני'.
הוצאת הגיד נעשית במהלך ה'ניקור' ,המתבצע
בידי מומחים לדבר ,היודעים לסלק גם את כל
ההסתעפויות הקטנות של הגיד הפנימי ,הנקראות
'קנוקנות' ,ובהוצאת הגיד החיצוני עם כל חלקיו.
באשר לשומן העוטף את גיד הנשה אמרו חז"ל:
"ישראל קדושים הם ,ונהגו בו איסור".
בניקור יש להוציא את הדם ,את גיד הנשה ואת
החלֶ ב .אכילת בשר בהמה שלא נוקרה כראוי יש
ֵ
בה איסור חמור מאכילת בשר 'דבר אחר'.
מקורות :חולין צב,ב .טושו"ע יו"ד סה,ח .אנציקלופדיה
תלמודית כרך ו ,ערך 'גיד הנשה'' .מזון כשר מן החי'
להרב ד"ר י"מ לוינגר ,עמ'  .396ציורים :תלמוד הרב
שטיינזלץ ,נספח תמונות למסכת חולין ח"ב עמ' .5,3
תלמוד שוטנשטיין ,דף צב,ב (.)1

"איך עבדנו את ה' עד עכשיו?" .הרב קץ

נכנסים לתדלוק
הרב קץ סבור שלימוד החסידות הכרחי בימינו:
"תורתו של אדמו"ר הזקן חדשנית ,מסקרנת
ונותנת חיּות .אחרי שלומדים אותה שואלים
רק דבר אחד :איך עבדנו את ה' עד עכשיו? זו
תורה הנותנת בהירות שאי־אפשר בלעדיה".
וכך הוא מתמצת את מהותו של חג הגאולה:
"מהיום הזה אנחנו מקבלים כוחות לכל השנה.
זה הזמן להיכנס לתחנת הדלק ולמלא מכלים
של חיות חסידית לכל השנה הבאה .בדורנו יש
כל־כך הרבה ניסיונות ,ותורת החסידות היא
הנותנת אור ,אמונה ,שמחה ,וחיות להתמודדות
עם אתגרי הדור".

ברגע
מושג
"

חג הגאולה

רבי שניאור־זלמן מלאדי נעצר בידי
השלטון הרוסי למחרת שמחת תורה
תקנ"ט ( ,)1798עקב הלשנה.
הוא היה עצור  53ימים ,שבהם נחקר
על שיטת החסידות ,והצליח להרשים את
חוקריו ולהוכיח את חפותו.
בי"ט בכסלו שוחרר ,והיום הזה נהפך
ל'חג הגאולה' ,המציין את הסרת המגבלות
על פריצת אור החסידות.

לפני הכל :בריאות.
ומה הלאה? מחיר...
ביטוחי בריאות קבוצתיים לאנ"ש
בהוזלה של כ!50%-
(בדומה לגופים הגדולים בארץ)

יעוץ חינם

077-444-7777
למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

טל' 3166532־ ,053דוא"ל m3166532@gmail.com :

כה שמח ו...
חנו

