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השבת אינה של החרדים
החרדים והדתיים יוסיפו לשמור את השבת גם אם האוטובוסים ידהרו בכבישים
מכניסת השבת ועד צאתה .מי שישלם את המחיר יהיה הציבור הרחב

ע

צוב לראות איך מתנהל הדיון
בסוגיית התחבורה הציבורית
בשבת .במקום לדון לגופו של
עניין ,בדמותה של השבת במדינה
היהודית ,עוסקים בשאלה אם החר־
דים רשאים לכפות את 'השבת שלהם'
על מי שאינם שומרי שבת ,ועד כמה
צריך להימנע מ'פגיעה ברגשותיהם'
של החרדים.

אחרי הצהלות והריקודים

מתגעגעים לפיח?

אין אלה מחשבות היפותטיות .כבר היום
מאות אלפי יהודים נאלצים לעבוד בשבת.
העובדים בקניונים ,במסעדות ,בתחנות הדלק

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
ימים זכאים
בשבת קודש זו ,ט' בכסלו ,חל יום ההילולא
של כ"ק אדמו"ר ה'אמצעי' מליובאוויטש
(רבי דובער ,בנו של בעל התניא) ,שנסתלק
בשנת תקפ"ח ,ונטמן בנייז'ין .ביום ראשון,
י' בכסלו ,יצוין יום גאולתו ,שבו שוחרר
ממאסרו .חסידי חב"ד נוהגים להתוועד
בהתוועדויות ֵרעים בימים האלה.

נערכים לשבוע החסידות

העמדת החרדים במרכז הדיון מסיטה
אותו למקום שולי ,וגם הופכת את
החשיבה לאוטומטית .גלי השנאה כמה יהודים יאבדו את מנוחת השבת שלהם? (צילום :יהדותון)
לחרדים ,הנישאים בלי בושה בפי
ובאתרי הבילוי הפתוחים בשבת ,לצד עובדים
כמה מפלגות ,בעזרת רוח גבית של התקשורת,
במוקדי השירות של חברות התקשורת ,במקצת
מכתיבים עמדה חד־ממדית — אם החרדים
המפעלים וענפי החקלאות ,ובעוד שורה ארוכה
אומרים משהו ,צריך מייד להתנגד ולעשות את
של גופים — כל אלה איבדו את השבת שלהם .גם
ההפך.
אם הם רוצים לנוח עם בני משפחותיהם בשבת,
הם אינם יכולים לעשות זאת ,מחשש שיאבדו את
מקום עבודתם.
אבל יש כאן עיוות מוחלט .החרדים והדתיים
יוסיפו לשמור את השבת גם אם האוטובוסים
ידהרו בכבישים מכניסת השבת ועד צאתה .הם
יסתדרו גם עם ה'פגיעה ברגשות' .נכון ,זה יכאב,
לאן יגיעו הדברים אם עוד ועוד מערכות יתחילו
אבל למרבה הצער יש עוד הרבה דברים בארץ
לעבוד בשבת? הלוא הפעלת כל המערכות
שכואבים ,ולומדים לחיות איתם .לא זה העניין.
האלה דורשת כוח אדם ,וכל מערכת שפועלת
גוררת עוד ועוד מערכות הפועלות בסנכרון
מי שישלמו את המחיר האמיתי של רמיסת
עמה .ואיפה ישאירו ההורים שיוצאים לעבודה
השבת הם המוני האזרחים שאינם שומרי מצוות.
את ילדיהם? במהרה יקומו וידרשו שגם גני
הבה נעשה תרגיל מחשבתי :החרדים והדתיים
הילדים ובתי הספר יהיו פתוחים (במתכונת
מודיעים יום אחד שאין להם עוד התנגדות
כזאת או אחרת).
להפעלת כל מה שרוצים בשבת — תחבורה,
מפעלים ,בנקים ,משרדים ,חנויות ,אתרי בילוי
האם כך אמורה השבת להיראות במדינה
— הכול פתוח.
היהודית? האם זו התקווה בת שנות אלפיים?
אחרי צהלות השמחה והריקודים בכיכרות ,עם
שלטי 'עם חופשי בארצנו' ,איך תיראה המדינה?
החרדים והדתיים יוסיפו לנוח בשבת ,לשבת עם
המשפחה לסעודות שבת ,ללכת לבתי הכנסת,
להתענג על יופייה וקדושתה של השבת .אך
מיליוני אזרחים ייאלצו לוותר על השבת וללכת
לעבוד.

כל הלב לכל אחד

האּומנם באמת הציבור משתוקק לעוד יום של
פיח ברחובות ,פקקים ועצבים? הזו השבת שלה
הם מייחלים באומרם לשומרי השבת :לכם יש
'השבת שלכם' ולנו 'השבת שלנו'?
אולי רק אז יבין הציבור איזו תודה הוא חייב
לנבחרי הציבור שעמדו עם האצבע בסכר וניסו
בכל כוחם לחסום את השיטפון שממיט אסון
על כולנו .אולי רק אז יקלטו איזו מתנה נפלאה
איבדו במו ידיהם .ואולי יקומו אנשים מתוך
הציבור הרחב ויעצרו את הדהירה אל התהום.

במוצאי השבת הבאה ייפתחו אי"ה בבנייני
האומה בירושלים אירועי שבוע החסידות,
לרגל חג הגאולה י"ט בכסלו .באירועים
ישתתפו כשישים אלף איש ,בסדרת מופעים
גדולים ,ביריד ספרים ענק ,בהרצאות
ובשיעורים .במוצ"ש ,בראשון וברביעי יהיו
אירועים לנשים ,ובימי שני ושלישי לגברים.
ביום שני בערב תהיה התוועדות גדולה עם
המשפיע הרב שניאור־זלמן גופין .בחצות
יהיה מופע מיוחד לתלמידי ישיבות עם
אברהם פריד ,שולי רנד וישי ריבו.

תרומה במקום חגיגה
נער בר־מצווה מארה"ב ,אברהם־גרשון
ספטימוס ,ויתר על חגיגה ומסיבת בר־
מצווה ,ותרם את כספי האירוע לטובת
הקמת רחבה חדשה ומגרש משחקים ליד
בית חב"ד שדרות ,שישרת את ילדי העיר.

כניסת
השבת 4:10 4:21 4:18 4:03 4:14 4:00
צאת
השבת 5:13 5:20 5:18 5:14 5:16 5:15
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הפעולה בעולם מביאה התעלות
בפרשתנו מתוארות שתי פגישות בין יעקב
למלאכים ,בפתיחת הפרשה ובסופה .הראשונה
התרחשה כאשר יעקב היה בדרכו לחרן" :וַ ּיִ ְפּגַ ע
ַּב ָּמקֹום ...וַ ּיַ ֲחֹלם וְ ִהּנֵ ה ֻסּלָ ם ֻמ ָּצב ַא ְר ָצה ...וְ ִהּנֵ ה
ֹלקים עֹלִ ים וְ י ְֹר ִדים ּבֹו" .השנייה הייתה
ַמלְ ֲאכֵ י ֱא ִ
בשובו מחרן ,עם בני משפחתו" :וְ יַ ֲעקֹב ָהלַ ְך
ֹלקים".
לְ ַד ְרּכֹו ,וַ ּיִ ְפּגְ עּו בֹו ַמלְ ֲאכֵ י ֱא ִ
הזוהר (חלק א ,קסה,א) עומד על ההבדלים בין
שתי הפגישות .בתחילה נאמר "ויפגע במקום",
היינו שיעקב מחפש את המקום ואת המפגש
עם המלאכים ,ואילו בשובו לארץ נאמר "ויפגעו
בו מלאכי אלוקים" ,היינו שהם מחפשים את
המפגש איתו .כמו־כן בתחילה הוא רואה את
המלאכים בחלום בלבד ,ואילו בסוף ההתגלות
היא בהקיץ.

הירידה לחרן
הזוהר תולה זאת בנישואיו של יעקב ובהקמת
משפחתו .קודם שהקים את משפחתו היה הוא
צריך לחפש את המלאכים ,אך אחרי שבנה את
ביתו ,המלאכים הם המבקשים את קרבתו.

מן המעיין

המפגש הראשון היה אחרי תקופה ממושכת
שבה יעקב היה "יושב אוהלים" .הוא ישב
באוהלי התורה והגה בה .בשנים האלה התעלה
למדריגה רוחנית גבוהה ,אך עדיין היה עליו
לחפש את המלאכים .רק אחרי שירד לחרן,
התמודד עם החושך הרוחני והביא עמו את
הנפשות שהוליד — התעלה למדריגה עליונה
עוד יותר ,עד שהמלאכים חיפשו אותו.

ומתגמל
קשה ַ
בתורת החסידות מוסבר ההבדל בין 'אתערותא
דלתתא' [=התעוררות מלמטה ,מצד האדם]
ל'אתערותא דלעילא' [=התעוררות מלמעלה,
מצד הקב"ה] .לפעמים האדם מתעורר מעצמו
ומבקש את קרבת ה' ,ולעיתים הקב"ה מעורר
את האדם ומבעיר בקרבו תשוקה לעבודת
הבורא.
התעוררות מלמעלה היא מתנה גדולה .במקום
להשקיע מאמצים רבים להתעלות מהחומריות
ולחוש קדושה ,נשלחת יד משמיים לרומם את
האדם בכוחו של הקב"ה .אלא שיתרונה של
התעוררות זו הוא גם חסרונה .היא עלולה

שומר בעצמו

מההתבטלות עולים
״והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה״
(בראשית כח,יב) .כאשר האדם רואה עצמו
בבחינת ״סולם מוצב ארצה״ ,שעדיין הוא
עומד במדריגה נמוכה מאוד ,אכן ״ראשו מגיע
השמימה״.
(מאוצרנו הישן)

עבודת הנשמה
״והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו״
(בראשית כח,יב) .סולם רומז לעבודת הנשמה,
שהיא ״מוצב ארצה״ ,בגוף גשמי וחומרי ,אך
״ראשו מגיע השמימה״ ,היא מושרשת במהותו
ועצמותו יתברך .המלאכים עולים ב'סולם' זה ,כי
מכיוון שהם מסייעים לנשמות ישראל בעבודתם,
ומזככים את תפילותיהם של ישראל ,הם מתעלים
על־ידי עליית הנשמות.
(ספר המאמרים תער״ב)

הקב״ה בכבודו ובעצמו שומר כביכול על הצדיק,
ואינו מפקיד את שמירתו לא בידי מלאכים סתם
ואף לא בידי המלאכים שנבראו ממצוותיו של
הצדיק.

(הבעל שם טוב)

ביטול וענווה
״הנה ה׳ ניצב עליו״ — ראשי תיבות 'עניו' .לומר
לך :על־ידי הביטול והענווה דווקא ,קבלת עול,
ממשיכים את בחינת ״והנה ה׳ ניצב עליו״.
(אור התורה)

מכסה אחרון
״והיה זרעך כעפר הארץ ,ופרצת ימה וקדמה
וצפונה ונגבה״ (בראשית כח,יד) .הכול דורכים
על עפר הארץ ,אבל בסופו של דבר הוא מכסה
ודורך על הכול.

(צרור המור)

ישועה בשפל המדריגה

״והנה ה׳ ניצב עליו״ (בראשית כח,יג) .המילה
'ניצב' מורה על עמידה שיש בה מעלה .בדוגמת
״אלוקים ניצב בעדת א־ל״ ו״אתם ניצבים היום
כולכם״.

בשעה שבני ישראל יהיו בשפל המדריגה,
בתכלית השפלות ,תבוא להם לפתע הישועה,
כדברי חז״ל :״אם ראית דור שצרות רבות באות
עליו כנהר — חכה לו״ .לזה רומז הפסוק ״והיה
זרעך כעפר הארץ״ שאז דווקא ״ופרצת ימה
וקדמה וצפונה ונגבה״.

(ספר המאמרים תש״ב)

(ספורנו)

עמידה איתנה

משמיים מסייעים
יעקב אבינו ,בהיותו בדרכו לחרן ,זכה
ל'אתערותא דלעילא' — "ויפגע במקום" .אבל
הוא לא עצר כאן אלא השתמש בהתגלות שזכה
לה לעבודה גדולה מלמטה ,בכוחות עצמו ,בכל
הניסיונות שהיו לו בחרן ובהולדת השבטים .ואז
זכה להתגלות גדולה לאין ערוך — "ויפגעו בו
מלאכי אלוקים".
מזה יש ללמוד הוראה ,שגם מי שהוא 'יושב
אוהלים' ועוסק בתורה נדרש לצאת ולפעול
עם עוד יהודים ולהאיר את העולם ,כל אחד
ואחד על־פי השליחות המוטלת עליו .ואז הוא
זוכה שנחסך ממנו הצורך לחפש את הדרוש לו
לסיוע בעבודתו ,מכיוון שמלמעלה מזמנים לו
את כל הסיוע ,ולא בחלום אלא בהקיץ!
(תורת מנחם ,כרך כט ,עמ' )187

אמרת השבוע

תולדות יצחק | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

חלום יעקב

להתפוגג ולהיעלם ,ואז האדם חוזר למקומו
הקודם .דווקא ההתעוררות שבאה ביוזמת
ייה ,מובטחות לה
וקש ָ
האדם ,על אף מוגבלותה ָ
עמידּות והמשכיּות ,ובסופו של דבר מתעלים
על־ידה למדריגה עילאית יותר.

יעזור עד שיעזור
פעם אחת בא יהודי אל רבי ישראל מרוז'ין
לבקש ישועה בדבר מצוקה גדולה שהעיקה
עליו .בנו של הצדיק ,רבי דוד־משה מצ'ורטקוב,
היה אז ילד כבן אחת־עשרה ,והתעורר בו רצון
לדעת מה ישיב אביו ליהודי הזה.
כשיצא האיש ,שאל אותו הילד מה אמר לו
הרבי ,והוא השיב" :הרבי אמר שה' יעזור".
אמר לו הילד" :היכנס שוב ושאל מה יהיה עד
שה' יעזור" .עשה האיש כדבריו ,נכנס שוב,
והצדיק ענה לו" :עד שה' יעזור — גם כן ה'
יעזור".
כששמע זאת רבי דוד־משה אמר" :זה מה
שהבטיח הקב"ה ליעקב אבינו — 'כי לא
אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי
לך' — אעזור לך עד שאעזור לך".

פתגם חסידי
"'יציאת צדיק מן המקום עושה רושם' —
הצדיק שאינו כלוא בארבע אמותיו אלא
יוצא ממקומו ופועל בסביבתו — הוא בלבד
עושה רושם" (רבי יעקב־אהרון מאלכסנדר)

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

סוסים
ודינים
כאשר רבי דובער שניאורי ,אדמו"ר
(בנו
מליובאוויטש
'האמצעי'
וממשיכו של בעל התניא) ,היה
שוקע בהתבוננות בענייני חסידות,
היה יכול להיות מנותק לגמרי
במשך שעות מהמתרחש בסביבתו.
רעיונות החסידות היו כל חייו ,וכפי
שהמחיש זאת חתנו ,אדמו"ר ה'צמח
צדק' ,בביטוי" :אילו היו חותכים את
אצבעו ,לא היה פורץ ממנה דם אלא
חסידות".
במצבים כאלה של שקיעה בענייני
החסידות ,היה מתעלה למדריגה
רוחנית עליונה ביותר ,עד שחסידיו
חששו שתקרה אצלו 'כלות הנפש' —
היפרדות של הנפש מהגוף בעקבות
תשוקתה העצומה להתאחד בתוך
האור האלוקי האין־סופי .לשם כך
יזמו כמה וכמה אמצעים שישאירו
את נשמתו של הרבי בגופו גם
ברגעים הטמירים הללו.
ה'ק ֶּפלְ יֶ ה' הייתה אחד מהם.
ַ
זו הייתה מקהלה של חסידים בעלי
קול ערב ויודעי נגן ,שנהגו לשורר
באוזני הרבי ניגוני שמחה ודבקות,
ניגוני געגועים וניגוני התוועדות.
המקהלה הייתה משוררת את
הניגונים המקודשים שהלחין אדמו"ר
הזקן ,ועוד ניגונים שפרצו מליבם של
חסידים בעת תפילתם ועבודתם.
נוסף על המקהלה היו מחסידיו
של הרבי מי שהתמחו ברכיבה על
סוסים ,ובזמני שמחה מיוחדים,
חתונות וכדומה ,היו עורכים מופעים
ה'ק ֶּפלְ יֶ ה' .החסידים היו
ַ
לצלילי
אומרים כי השליטה על הסוס היא
משל לדרישה הנדרשת מכל אדם,
לשלוט על ה'סוס' שבקרבו — הלוא
היא 'הנפש הבהמית' ,ולהצעיד אותה
ליעדים שה'אדם' ,הלוא היא 'הנפש
האלוקית' ,רוצה להגיע אליהם.
רבה הייתה ההפתעה כאשר ביום חול
ה'ק ֶּפלְ יֶ ה'
שגרתי לגמרי הורה הרבי כי ַ
תתייצב ותשורר וחבורת הפרשים
תבצע את מופע הרכיבה שלה .חברי
המקהלה והפרשים הובאו במהירות.
אלה תפסו את כלי הנגינה ,אלה
התייצבו בעמדות השירה ,והרוכבים
הכשירו את סוסיהם למשימה.
כשהכול היה מוכן התייצב הרבי
אל מול חלונו וצפה בנעשה בשירה
וברכיבת הסוסים ,בעוד הכול תמהים
לפשר הדבר.
ופתאום פסקו הסוסים מרכיבתם
והמקהלה עצרה את שירתה .המולה

קמה במקום .חסידים מבוהלים
החלו מתרוצצים אנה ואנה ,וקריאות
נואשות לעזרה מילאו את חלל
האוויר .עד מהרה התברר כי רבי
נחום ,בנו של אדמו"ר האמצעי,
שנמנה עם קבוצת הרוכבים ,נפל
מעל סוסו ונפצע קשה .בני המשפחה

לומדים גאולה

מיהרו לעדכן את הרבי :מצבו של
רבי נחום חמור וסכנה נשקפת לחייו.
ואולם בפניו של הרבי לא נע
שריר .הוא הוסיף לעמוד במקומו,
מבטו נעוץ בנקודה כלשהי אי־שם
באופק ,ובידו החווה תנועה קלה,
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כל החיים בעבודת ה'

הכנת העולם לקראת הגאולה נעשית על־ידי שני מרכיבים בעבודת ה':
האחד — לימוד התורה ,תפילה וקיום המצוות; השני — עשיית דברי הרשות
מתוך כוונה לשם שמיים .אחד מעקרונות החסידות קובע שהקב"ה נמצא
בכל דבר וכי האדם יכול (וממילא חייב) לעבוד את קונו בכל מעשיו .כל מה
שיהודי עושה הוא חלק מעבודתו לבוראו.
יש דברים שנתפסים בבירור כחלק מעבודת ה' — תפילה ,לימוד תורה ,קיום
מצוות .מנגד יש דברים שאסור לעשות — כל איסורי התורה וגזירות חז"ל.
אך בין שני התחומים הללו משתרע שטח פנוי לכאורה ,הנתון ברשותו
של האדם .בזה נכללים כל הצרכים הגשמיים — אכילה ,שתייה ,שינה,
עבודה ,מסחר ,טיול וכו' .מה דינו של חלק זה ,שתופס למעשה את רוב
יומו של אדם ממוצע? החסידות אומרת :אף עיסוקים אלה בבחינת עבודת
ה' ייחשבו.

אחדות השם
הדברים מבוססים על הוראת המשנה (אבות ב ,משנה יב)" :כל מעשיך יהיו
לשם שמיים" ,ועל הפסוק (משלי ג,ו)" :בכל דרכיך דעהו" .אין שום דבר
פנוי מעבודת ה' .גם דברים שהם 'מעשיך' ו'דרכיך' — צרכים ועיסוקים שלך
— צריכים להיות מופנים לעבודת ה' ,אם בבחינת 'לשם שמיים' אם בדרגה
העליונה יותר — 'דעהו'.
גישה זו נובעת מתפיסה מעמיקה של 'אחדות השם' .האמת האלוקית
חובקת את המציאות כולה" .הכול הוא אלוקות ,ואלוקות היא הכול" ,כפתגם
הידוע .נמצא אפוא שאין שום מקום למציאות אחרת מלבד זו האלוקית.
המחשבה שיש תחום ששייך לקב"ה מול תחום של חיים אישיים ,סותרת
את 'אחדות השם'.
אדם החדור בהכרה זו מביט על כל הדברים שבעולם בדרך שונה לגמרי
מהראייה החומרנית .הכול סובב אצלו על ציר אחד — עבודת הבורא .כל
דבר אמור לסייע בידו למלא את ייעודו ותפקידו זה .הוא אוכל וישן — כדי
שיהיה לו כוח ללמוד ולהתפלל .הוא עוסק במלאכתו — כדי למלא את
חובתו למשפחתו; כדי שיוכל לקיים את המצוות שבממון; כדי לקיים את
מצוות צדקה .הוא אינו חושב כלל על הנאה אישית ,אלא על עבודת ה'.

מה הפלא
למעשה ,ההבחנה בין ענייני התורה והמצוות לבין דברי הרשות חיצונית
בלבד .בשניהם האדם צריך לעבוד את בוראו ,אלא שבענייני התורה
והמצוות הקדושה ניכרת בגלוי ,ואילו בדברי הרשות האדם צריך לחשוף
את הקדושה בכוחות עצמו .כשהוא משתמש בדברים הללו כראוי ,הוא
מגלה שייעודם האמיתי לשרת את הקדושה ולגלות את גדולת ה' בעולם.
אלא שכאן יש שתי דרגות' :לשם שמיים' ו'בכל דרכיך דעהו' .בדרגה
הראשונה הדברים הגשמיים נתפסים כמציאות נפרדת מעבודת ה' ,אלא
שהיא משרתת את הקדושה — "לשם שמיים" .בגישה השנייה אין שום
תחושה של שני דברים נפרדים ,שכן הדברים הגשמיים עצמם נעשים
חלק מעבודת ה' ,חלק מ'דעהו' .כמו אכילת שבת ,שהיא עצמה מצווה ,או
סעודת מצווה ,אכילת קודשים וכו' .האדם שעומד בדרגה זו רואה בכל
צרכיו הגשמיים את ה'דעהו' ,את הקדושה שבהם.
פעם אחת שאלו את החסיד המפורסם רבי בנימין קלצקר ,איך אפשר
שאדם השקוע בעסק מסובך או בעניינים גשמיים אחרים ,יוכל בה בעת
להיות בבחינת 'דעהו'? השיב החסיד :הלוא אנו רואים שבשעת התפילה,
ואפילו בתפילת העמידה ,נופלות מחשבות בענייני עסקים; מה הפלא
אפוא שבשעת העסקים נופלות מחשבות על 'אין עוד מלבדו'!...

שמשמעותה :המשיכו כרגיל.
מופתעים חזרו המשוררים ,הנגנים
והרוכבים למקומם ,וניסו להמשיך
בשירה וברכיבה ולהתגבר על הדאגה
לשלומו של בן הרבי .הפרשים עלו
על אוכפיהם ,אחזו במושכות ,ודרבנו
את הסוסים לחדש את מרוצתם.
בתוך רגעים רעמה שוב שירה שמחה,
וקול הכאות הפרסות על האדמה שב
להדהד במתחם.
ובתוך הבית תכונה רבה .בן הרבי
שכוב פרקדן ,נאנק ממכאוביו .אל
הבית הובהל רופא ,שרכן אל הפצוע
בניסיון לאמוד את חומרת פציעתו.
כעבור זמן מה נשמע מסר מרגיע:
הפגיעה שספג רבי נחום אינה חמורה
כל־כך כפי שנדמה היה בתחילה.
רגלו אכן נשברה ,והוא סובל כאבים
עזים ,אך שום סכנה אינה מרחפת
מעליו.
הרופא קיבע את רגלו של רבי נחום,
נתן לו תרופות הרגעה והשאיר
הנחיות לטיפול בפצוע .הוא עזב את
הבית כשהוא מבטיח לבני המשפחה
המודאגים כי בתוך שבועות מספר
יתאחה השבר ורבי נחום ישוב
לאיתנו .החיים בחצר הרבי שבו
לסדרם.
כמה חסידים אזרו אומץ ופנו אל
הרבי בשאלה" :רבי ,בשעה שראיתם
את אשר אירע לבנכם החביב
עליכם כל־כך ,מדוע לא ניכרה בכם
התרגשות כלשהי ,אלא אף הוריתם
להמשיך בנגינה וברכיבה כרגיל,
כאילו דבר לא אירע?".
חיוך קל עלה על פניו המאירות של
הרבי" .ומדוע אינכם שואלים אותי",
פנה אל החסידים" ,על מה ולמה
ביקשתי פתאום ביום חול שגרתי לנגן
ולשורר ולרכוב על הסוסים?".
עצר הרבי את דבריו להפוגה רגעית
ואמר" :באותו יום ראיתי כי קטרוג
מרחף מעל ראשו של בני־יקירי ,רבי
נחום .העניין הדאיג אותי ביותר.
מידת הדין הייתה תלויה מעליו ,ואני
חיפשתי דרך להסיר את הקטרוג
מעל ראשו.
"המוצא היחיד שראיתי הוא
להשתמש בעיקרון 'שמחה ממתקת
דינים' .לכן ביקשתי להביא מהר את
המקהלה ואת קבוצת הרוכבים ,כדי
לעורר שמחה שתפיג את הדינים.
ואכן ,הדינים התבטלו ,אלא שבכל־
זאת נשאר מהם רושם קל ,דבר
שהתבטא בנפילתו של בני מעל
הסוס ובשבירת רגלו .הוריתי אפוא
להוסיף בשירה ובשמחה ,כדי לסלק
לגמרי את הדינים ולהביא לידי
החלמתו המהירה של בני".
(על־פי 'רשימות דברים')

חיים יהודיים
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התורה כהכשרה לשגריר ארה"ב

שגריר ארה"ב בישראל ,מר דיוויד פרידמן,
או בשמו היהודי המלא דוד־מלך הכוהן ,הוא
תופעה חריגה בנוף השגרירים שהכרנו עד
היום .יהודי גאה ,שומר מצוות ,שמאמין בכל
ליבו בזכותו של העם היהודי על ארצו .גורמים
רבים ניסו לחסום את דרכו לתפקיד הדיפלומטי,
אך הוא גבר עליהם ומאז נשמעות מפי שגריר
ארה"ב זמירות חדשות בכל הקשור להתיישבות
היהודית ,לירושלים ,ולגינוי חריף של גורמי
הטרור ,וכל זה בלי למצמץ ובלי לגמגם.
השגריר היה אורח ערב ההצדעה העוצמתי
לאלפי שלוחי חב"ד ,לפני כשבועיים ,ושם שיתף
את הקהל בכמה עובדות מפתיעות הנוגעות
לאחורי הקלעים של התפקיד הדיפלומטי.

הכאבים נעלמו
פרידמן ,עורך דין מוערך בארה"ב ,סיפר כי
לפני עשרים ושתיים שנה נפתח לפניו עולם
חדש ,כאשר הכיר את שליח חב"ד בשכונת
מגוריו ,פייב־טאון בניו־יורק" .בשכונה היו
באותה תקופה חמישה־עשר בתי כנסת
אורתודוקסיים ,והייתי בטוח שההצלחה שתהיה
לבית חב"ד החדש תהיה בערך כמו למוכר קרח
לאסקימואים" ,פתח.
פרידמן סיפר על אירוע שהתרחש במקביל:
"באותה תקופה סבלתי מכאב בגב התחתון,
וכל הטיפולים והתרופות לא הועילו .שליח

פינת ההלכה

חב"ד ,הרב זלמן וולוביק ,שלימים יהפוך לידידי
הקרוב ,הציע לי לבדוק את המזוזות בבית
וכמובן להניח תפילין .עשיתי כן ולמחרת קמתי
בלי זכר לכאבים .בהמשך הגיעו תוצאות בדיקת
המזוזות והתפילין והתברר שהתפילין של ראש
היו פסולות .מובן שקניתי חדשות".

מקור הכוח
הקשר העמיק ופרידמן קבע חברותא בלימוד
עם הרב וולוביק .כך סיפר" :התחלנו בספר
יהושע והתקדמנו לשופטים ומלכים .הלימוד
הזה היה ה'השתלמות' שהועילה לי יותר מכול
לקראת תפקיד השגריר בישראל".
והוסיף פרידמן" :היו שטענו שאין לי ניסיון
דיפלומטי קודם ,ואכן היה בזה מן הצדק .היו
שטענו שמעולם לא עבדתי קודם לכן בשם
ממשלת ארצות־הברית ,וגם הם צדקו .אחרים
טענו שהרקע שלי לא מאפשר לי לקבל את
התפקיד .אך מה שלמדתי מאבי ומאימי ומשליח
חב"ד נתן לי את הכוח ואת כושר המנהיגות
לקבל עליי את התפקיד החשוב".

ברכות ב'ציּון'
בנאומו המרגש דיבר פרידמן על התחייה של
העם היהודי" .העם היהודי שרוי בתקומה
מדהימה .יש רבים שמגיעה להם תודה על
עבודתם בבנייה המחודשת של העם היהודי ,אך

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

טיבם של חלומות
שאלה :האם יש ממש בחלומות ,כשהם טובים
או כשהם מפחידים?
תשובה :כבר בתנ"ך יש שני סוגי התייחסות
לחלומות" :וחלומות — השווא ידברון" (זכריה י,ב),
מול "בחלום אדבר בו" (במדבר יב,ו) .יש חלומות
שהם בגדר נבואה ,מעין נבואה ,או לפחות בבחינת
רמז וסימן לאדם מן השמיים ,ויש שאינם אלא
תוצאות הרהוריו של האדם עצמו.
בדורות הראשונים ואצל צדיקי ישראל נמצאו
חלומות רבים של סימן מהשמיים (אך גם על חלומות
כאלה אמרו חז"ל "אין חלום בלא דברים בטלים"),
ואילו בימינו ואצל בני־אדם רגילים קרוב יותר לומר
שאין בזה שום רמז אלא הכול מהרהורי הלב.
לכך נועד נוסח 'הטבת חלום' ,כאשר אדם מספר
לידידיו שראה חלום (ואינו צריך לספר את פרטיו),
והם מתפללים עליו שיהיו כל חלומותיו לטובה.

כמו־כן יש נוסח הנאמר בברכת כוהנים כתפילה
על החלומות .היו מצבים שחז"ל יעצו לחולם לצום
'תענית חלום' כדי לכפר על גזירה שנרמזה בחלום,
ובמקרים קיצוניים ביותר היו צמים אפילו בשבת.
בימינו הגישה היא שלא להתייחס לחלום ברצינות,
לטוב או למוטב ,אלא להסיח דעת ממנו ושלא
להרהר בו ,ואפילו ממעטים ב'הטבת חלום' .יוצאים
מן הכלל חלומות שבהם נראו נפטרים קרוב לזמן
פטירתם ,שעל־פי־רוב באו לעורר ולתקן ענינים
בהלוויה או במנהגי האבלות שלא היו כראוי.
לכן גם מי שראה בחלום את אביו או רבו שמסר לו
הוראות כלשהן ,קרוב לוודאי שאין זה אלא חלום
בלבד .חוץ ,כמובן ,מחלום שבו נראה צדיק גדול,
שאינו מופיע בחלומותינו לשווא.
מקורות :שו"ע או"ח סי' רכ ,וסי' רפח (בשו"ע אדה"ז
ס"ז) .פלא יועץ ,ערך 'חלום' .אגרות־קודש אדמו"ר
מהורש"ב ח"א עמ' קנג .אג"ק ח"ז עמ' רצ .חט"ו עמ'
רעז .חכ"ב עמ' רמו .ח"ל עמ' קכא .תורת מנחם חי"ג עמ'
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"תחיית העם היהודי" .פרידמן (צילום :שימי קוטנר)

מי שאחראים בעיקר לתחייה הזאת אלה אתם,
שלוחי הרבי .אתם מפיצים את אור היהדות בכל
מקום בעולם .אתם אוספים אליכם את הזקוקים
לקשר ,ליחס ,לאהבה .ואתם עושים זאת תמיד
באופטימיות ,וגם ב'סטייל' מיוחד".
השגריר האמריקאי גילה שלפני כל הכרעה
מהותית הוא נוהג ללכת ל'ציּון' הרבי" :כך
נהגתי לפני המינוי שלי ובלילה שלפני ההכרה
האמריקאית בירושלים כבירת ישראל .מעולם
לא יצאתי משם בטרם הרגשתי שקיבלתי את
הברכות מהרבי .ולכל מי שעדיין לא זכו להיות
ב'ציון' ,אני ממליץ מאוד ללכת" .את נאומו
סיים השגריר בברכת כוהנים לששת־אלפים
וחמש־מאות איש...

ברגע
מושג
"

"ברחל בתך הקטנה"

בשפתנו שגור הביטוי" :אני מדבר ברחל בתך
הקטנה" ,כלומר בלשון מדויקת ,שאינה מותירה
מקום לספקות.
מקור הביטוי בדברי יעקב ללבן .כשהציע
שיעבוד שבע שנים תמורת רחל ,חשש שלבן יביא
לו רחל אחרת .לכן אמר" :ברחל בתך" .ועדיין חשש
שיחליף את שמה של לאה לרחל ,ולכן אמר לו
"ברחל בתך הקטנה" .ובכל־זאת לבן רימה אותו...

לא הותר
סום:
לפר

חיים
פרמיית ביטוחית ה עקבות
שמעותי
חלבת החיים'
הוזלהתמשנות 'תו
הארכ

פנה
ל'גפן בס"ד'
ובתוך רגע
תחסכו עד
 40%מכפי
ששילמתם
עד היום!
העברה וטיפול
מול הבנקים  -עלינו!

להצטרפות ויעוץ חינם:

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

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

בס“ד

מותרות!
חפשו טלחופש בגוגל!

מקבוצת -

חופש זה לא

