
 
יום השנה לרבנית

השנה  יום  יחול  בשבט,  כ"ב  שני,  ביום 
חיה־מושקא שניאורסון,  להסתלקות הרבנית 
חב"ד  נשי  מליובאוויטש.  הרבי  של  רעייתו 
ליום הזה  ברחבי העולם מקיימות בסמיכות 
אירועים מיוחדים לנשים, ומעלות על נס את 
דמותה של הרבנית, אצילות נפשה, צניעותה 

ומעשי החסד המיוחדים שלה.

כינוס השלּוחֹות העולמי
העולמי  הכינוס  השבוע  נפתח  בניו־יורק 
מכל  השלוחים  נשות   — השלּוחֹות  של 
יבואו  שלוחות  מאלפיים  יותר  תבל.  קצווי 
שעימן  המיוחדות  בבעיות  בו  וידונו  לכינוס 
הילדים  מחינוך   — חב"ד  שליחת  מתמודדת 
במקומות נידחים ועד פעילות ציבורית בקרב 
ערב  יהיה  בערב  ראשון  ביום  ובנות.  נשים 
ההצדעה המסורתי, ולמחרת, כ"ב בשבט, יום 
הסתלקותה של הרבנית, יעלו כולן על ציונה, 

וישתתפו במושב שייוחד לזיכרה.

שבת אשנב
פרשת  בשבת  מקיים  לחב"ד  אשנב  ארגון 
אירוח  שבת  )28־29.2(,  באדר  ד'  תרומה, 
האירוח   .35 גיל  עד  לגברים  חב"ד,  בכפר 
תפילות,  בצוותא,  שבת  סעודות  לינה,  כולל 
מראש  הרשמה  וסיור.  הרצאות  שיעורים, 

חובה בטל' 7708333־058.

יש חדש אין כאן מקום לעוד מדינה
בארץ ישראל המערבית אין מקום לשום מדינה נוספת, לא גדולה ולא 

קטנה, לא עצמאית ולא מפורזת, לא אוטונומיה ולא בכל שם וכינוי

כנית המאה שהציג נשיא ת
בתוכנו  עוררה  ארה"ב 
בתכ יש  סוער.  ־ויכוח 

נית הזאת יתרונות עצומים לעם 
האמריקאית  בהסכמה  ישראל, 
חל על  הישראלי  החוק  ־להחלת 

ושומרון.  מיהודה  נרחבים  קים 
על  זה התכנית מדברת  לצד  אך 
מעבר  פלסטינית,  מדינה  הקמת 
־חופשי בין יהודה ושומרון לרצו

עת עזה ועוד.

יש אומרים: ישראל צריכה לקבל 
את התכנית ולממש את המרכיבים 

החיוביים שבה. המרכיבים האחרים ממילא אינם 
מציאותיים, כי הצד השני דוחה אותם על הסף. 
לא  לעולם  פלסטינית  מדינה  האלה  בתנאים 

תקום, ובינתיים ייקבעו עובדות בשטח.

ההסכמה  בעצם  ראש  להקל  אין  ואולם 
הישראלית להקמת מדינה פלסטינית. כאן נקבע 
לעצמו,  כשהוא  פסול  בעבורנו,  הרסני  עיקרון 
איך  לדעת  אין  לעולם   — טקטית  מבחינה  וגם 
את  למצוא  עלולים  ואנו  מתגלגלים,  דברים 
את  שהכנסנו  במלכודת  לכודים  בעתיד  עצמנו 

עצמנו לתוכה.

העם המומצא
ישראל צריכה לשלול על הסף את רעיון המדינה 
פלסטינית, כי כל־כולו מבוסס על שקר והונאה. 
השקר מתחיל בעצם יצירת 'העם הפלסטיני' — 
עם מומצא, שמעולם לא היה קיים. ה'עם' הזה 

נוצר אך ורק לצורך המאבק בישראל.

במספרים  ערבים,  כאן  חיו  אכן  שנים  מאות 
בלי  ומבודדים,  קטנים  בכפרים  מאוד,  קטנים 
שום זהות לאומית משותפת. הם לא היו שונים 
ובערב  בירדן  בסוריה,  או  במצרים  מאחיהם 
היגרו  מה'פלסטינים'  רבים  להפך,  הסעודית. 
לעליית  במקביל  השכנות,  מהארצות  לכאן 
היהודים לארץ. לו חי כאן עם, לא הייתה הצהרת 
אפילו  היהודי.  לעם  הארץ  את  מייעדת  בלפור 
אף  ריקה,  נחשבת  ידעו שהארץ  העולם  אומות 

שהתגוררו בה מעט ערבים.

והתחלנו  הזאת  למלכודת  נפלנו  באיוולתנו 

נדחפנו  מכאן  פלסטיני.  עם  של  בקיומו  להכיר 
שיתבע  טבעי  אך  עם,  יש  אם   — השני  לשקר 
ועזה  יהודה שומרון  לעצמו מדינה. אבל ערביי 
אינם רוצים כלל מדינה לעצמם. יש להם מטרה 
אחת — לשלול את קיומה של המדינה היהודית. 

הערבים,  רצו  לּו  עזה.  רצועת  מכל  יצאנו  הנה, 
היו בונים לעצמם מערכת חיים משגשגת וחיים 
לצידנו בשלום. אבל הם מעדיפים לחיות בתת־
בטילים  משאביהם  כל  את  ומשקיעים  תנאים, 
בנו.  להילחם  להוסיף  כדי  חבלה,  ובמזימות 
מישהו מאמין שביהודה ושומרון זה יהיה אחרת?

 

ניסינו פעמיים
לכן העמדה שלנו צריכה להיות ברורה וחדה — 
בארץ ישראל המערבית אין מקום לשום מדינה 
נוספת, לא גדולה ולא קטנה, לא עצמאית ולא 
מפורזת, לא אוטונומיה ולא בכל שם וכינוי. זה 
רעיון אומלל, שרק ירחיק את השלום, יגביר את 
החיכוך והעימות, ויסכן את ביטחונם של תושבי 

הארץ כולה.

כדי  הביצה  כל  את  לאכול  צריך  שלא  אומרים 
אוסלו,  הסכם  את  ניסינו  רקובה.  שהיא  לדעת 
על  הפלסטינית.  לרשות  עצמאות  שהעניק 
ההרפתקה האומללה הזאת שילמו בחייהם אלפי 
וקיבלנו  עזה,  מרצועת  לצאת  ניסינו  יהודים. 
הגיע  דן.  גוש  ועל  הדרום  כל  על  טילים  מטחי 
הזמן לומר דיי לרעיונות ההזויים האלה ולקבוע 
חד־משמעית כי לא תקום פה מדינה פלסטינית.
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ישראל  בני  הגעת  על  מספרת  יתרו  פרשת 
של  בהגדה  עליו.  התורה  ומתן  סיני  להר 
פסח אנו אומרים: "אילו ֵקְרָבנּו לפני הר סיני 
דיינו". מתבקשת   — התורה  את  לנו  נתן  ולא 
כאן השאלה, מה ערכה של ההתקרבות להר 
סיני בלי מתן התורה? על מה אנחנו אומרים 

'דיינו'?

ההתגלות  לעצם  שהכוונה  מסבירים  יש 
האלוקית על הר סיני, כפי שאומרים בתפילת 
ראש השנה: "אתה נגלית בענן כבודך על הר 
סיני". הסבר אחר, שהכוונה לשמיעת עשרת 
הדיברות בלבד. אבל ה"ֵקְרָבנּו לפני הר סיני" 
לפני  ימים  כמה  סיוון,  חודש  בראש  אירע 
ההתגלות האלוקית על ההר והשמעת עשרת 
ה'ֵקְרָבנּו'  משמעות  מה  כן,  אם  הדיברות. 

שעליו בלבד אנו אומרים 'דיינו'?

אמת נצחית
יש שאלה כללית על מבנה הפיוט בכללו. הוא 
מפרט ניסים רבים שעשה ה' לאבותינו, ואחרי 
שכל אחד ואחד מהם נמנה, מכריזים שאפשר 
את  למנות  עדיף  לא  וכי  בו.  להסתפק  היה 

"על  הפיוט,  בסוף  שנעשה  כפי  ברצף,  כולם 
אחת כמה וכמה... שהוציאנו ממצרים, ועשה 

בהם שפטים..."?

אלא שכוונת הפיוט לחדד את העיקרון, שכל 
רגע בהתרחשות כלשהי המתוארת בתורה, גם 
בו  יש  אם הוא שלב בלבד בתמונה הגדולה, 
אמת נצחית. כאשר התורה מספרת כי הקב"ה 
היה  זה  סיני,  הר  לפני  ישראל  בני  את  קירב 
רגע גדול, שמשמעותו נשארת במלוא תוקפה 

גם כשניתנה התורה.

שני שלבים
רוחני  עניין  הייתה  סיני  להר  זו  קרבה  ואכן, 
שאותו  סיני',  'הר  בשם  מרומז  הדבר  חשוב. 
במשמעות  פט,א(  )שבת  הגמרא  מפרשת 
"שירדה שנאה לעובדי כוכבים עליו". כלומר, 
לחוש  ישראל  מבני  נדרש  התורה  מתן  קודם 
על־ידי  נוצר  זה  ודבר  העולם,  לענייני  שנאה 

עצם הקרבה להר סיני.

שתי  על  לפסוח  שאפשר  לחשוב  עלול  אדם 
זה  ועם  התורה  בלימוד  לעסוק  הסעיפים: 

מלמד  הזה.  העולם  תאוות  אחרי  לרדוף 
הפיוט, שבמתן תורה היו שני שלבים: הראשון 
דחיית  מרע,  סור  סיני",  הר  לפני  "ֵקְרָבנּו   —
תאוות העולם; והשני — "ונתן לנו את התורה", 

עשה טוב, לימוד התורה.

לא לעכב
אין  צדדי.  עניין  אינו  סיני"  הר  לפני  "ֵקְרָבנּו 
לחשוב שזה אמצעי בלבד המכשיר את לימוד 
התורה. לכן אנו מודים ומשבחים את הקב"ה 
ורומם  סיני",  הר  לפני  ש"ֵקְרָבנּו  על  במיוחד 
שנאה  לחוש  הכוח  לנו  שיש  למצב  אותנו 

לתאוות העולם ולהתרחק מהן.

עם זה, אל לאדם לעכב את לימוד התורה עד 
שהרע יידחה לגמרי. ודאי שעליו ללמוד תורה 
עבודת  בעיצומה של  עדיין  גם בשעה שהוא 
הדברים  שסדר  לזכור  יש  ואולם  מרע'.  'סור 
ורק  סיני",  הר  לפני  "ֵקְרָבנּו  תחילה   — הוא 
ה"טובה  זו  התורה".  את  לנו  "ונתן  אחר־כך 

כפולה ומכופלת" שעשה הקב"ה עימנו.

)תורת מנחם, כרך סד, עמ' 129(

דחיית הרע קודם מתן התורה

כינויי חיבה
תקופות:  לשתי  לחלק  יש  העולם  ימי  את 
תורה.  מתן  ועד  העולם  מבריאת  הראשונה, 
נקראו  והלאה, שמאז  תורה  מזמן מתן  השנייה, 
ישראל בכינויי חיבה מיוחדים, 'עם סגולה', 'העם 

הנבחר', 'גוי קדוש'.
)ספר המאמרים תש״י(

היום ניתנו
״ביום הזה באו מדבר סיני״ )שמות יט,א(. מהו 
תורה  דברי  ״שיהיו  מפרש:  רש״י  הזה?  ביום 
תאמר  שלא  ניתנו״.  היום  כאילו  עליך  חדשים 
שנים,  אלפי  לפני  במדבר  ניתנה  שהתורה 
והתאימה לתנאי החיים והמוסר של הימים ההם. 
חוקי התורה נצחיים, והם מכּוונים לכל המקומות 

ולכל העיתים והזמנים.
)אורח חיים(

לגבור על ההר
אחד״  בלב  אחד  "כאיש   — ישראל"  שם  ״ויחן 
ומלוכדים  מאוחדים  שישראל  בשעה  )רש״י(. 
נגד  יכולים הם לעמוד  ״כאיש אחד בלב אחד״, 

״ההר״, היצר הרע הדומה להר.
)אור ישרים(

להתחזק כאיש אחד
שנדמים  דברים  יש  היום־יום  בחיי  ה׳  בעבודת 
אומר  אדם  עליו.  לעלות  שקשה  כ'הר',  לאדם 
אוכל  וכיצד  כל־כך,  עסוק  אני  הלוא  לנפשו: 
לקבוע עיתים לתורה? טענות אלה אינן מבטאות 

את המצב האמיתי, אלא הן נובעות מכך שהדבר 
להם  הנדמה  נגד  הזה,  ההר  נגד  כהר״.  ״נדמה 
צריכים   — ישראל״  ״ויחן שם  להיות  צריך  כהר, 

כולם להתחזק ״כאיש אחד״.
)ספר השיחות תרצ״ו(

הכלל יכול
דיבר  אשר  כל  ויאמרו  יחדיו  העם  כל  ״ויענו 
אין  בישראל  יחיד  כל  יט,ח(.  )שמות  נעשה״  ה׳ 
יש  כי  התורה,  מצוות  כל  את  לקיים  ביכולתו 
לכוהן  למלך,  ללוויים,  לכוהנים,  שניתנו  מצוות 
ולכן  וכדומה.  בית  שדה,  לו  שיש  למי  הגדול, 
״ויענו כל העם יחדיו ויאמרו״ — רק כלל ישראל 
בשלמותו יכול לקרוא ״כל אשר דיבר ה׳ נעשה״, 

אבל לא כל יחיד.
)רבי מאיר־שמחה מדווינסק(

כיבוס עצמי
״וקידשָתם היום ומחר וכיבסו שמלותם״ )שמות 
מלמעלה,  זה   — ומחר״  היום  ״וקידשתם  יט,י(. 
אחד  כל  צריך  זאת   — שמלותם״  ״וכיבסו  אבל 

ואחד לעשות בעצמו.
)אדמו״ר הזקן(

בירור התחתית
יט,יז(.  )שמות  ההר״  בתחתית  ״ויתייצבו 
שהמטרה  ללמדך  דווקא.  ההר״  ״בתחתית 
והכוונה של נתינת התורה הייתה שהאדם יברר 
את גשמיות העולם ויעשה ממנה דירה לקב״ה, 

דירה בתחתונים דווקא.
)הרבי מליובאוויטש(

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

הכנה למתן תורה | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

בשבת העולם נראה אחרת
למד  ילד,  בהיותו  מרוז'ין,  ישראל  רבי 
פעם אחת עם רבו את הסוגיה העוסקת 
באדם ההולך במדבר ואיבד את חשבון 
המלמד  שבת.  מתי  יודע  ואינו  הימים, 
לא  הילד  ואולם  לילד,  זאת  הסביר 
הבין את הבעיה. חזר המלמד והסביר, 
בסיסי  דבר  מבין  אינו  שהילד  חש  אך 

בסוגיה זו.
לבסוף אמר הילד: "אינני מבין איך יכול 
השבת,  יום  חל  מתי  לדעת  אדם שלא 
אחרת  נראים  השמיים  בשבת  והלוא 

לגמרי".
כשסיפר זאת המלמד לאביו, רבי שלום־

שכנא, הגיב ואמר לבנו: "שא, שא, לא 
כל דבר צריך לומר"...

אמרת השבוע מן המעיין

"'והייתם לי סגולה' — כשם שסגולה אינה 
דבר טבעי כלל ואין להשיגה בשכל האדם, 
מכל  למעלה  היא  לישראל  ה'  אהבת  כך 
טעם והסבר"    )רבי יעקב־יצחק מפרשיסחה(

פתגם חסידי



סוף גנב 
לתשובה 

התדפקו  מוקדמת  בוקר  בשעת 
השוטרים על דלת ביתו, ומול פניהם 
אחזו  משפחתו  בני  של  ההמומות 
בטרם  באזיקים.  ידיו  את  וכבלו  בו 
לתחנת  הובל  פה  לפצות  הספיק 
המשטרה ומצא עצמו בתא המעצר, 

בחברת פושעים עצורים.

רבי מנחם־מענדל מוויטבסק, מגדולי 
לא  ממזריטש,  המגיד  של  תלמידיו 
שנעצר  פשע  ומה  חטא  מה  ידע 
נחקר  הוא  העבריינים.  כאחרון 
ארוכות, והוטחו בו האשמות קשות. 
מישהו  התמונה:  התבהרה  אט־אט 
דמיונית  כזב  עלילת  עליו  טפל 

שציירה אותו כפושע גדול.

הוא ניסה להעמיד את החוקרים על 
ההאשמות  כל  כי  ולטעון  טעותם, 
נגדו אינן אלא סיפורי בדים, ואין כל 
קשר בינן ובין המציאות. אך הסבריו 
החוקרים  ערלות.  אוזניים  על  נפלו 
ולחצו עליו להודות  דבקו בעמדתם, 
בעבירות החמורות. כשסירב, הושלך 

בחזרה אל התא הצפוף.

מוקף  הנוקשה,  הדרגש  על  שם, 
עבריינים גסי־רוח, הרהר רבי מנחם־
בעצמו  התכנס  הוא  במצבו.  מענדל 
פנימי,  נפש  חשבון  לערוך  והחל 
הרוחנית  הסיבה  את  למצוא  בניסיון 

שבעטייה נקלע לצרה הצרורה.

הגיעה שעת התפילה. הוא פרש לקרן 
זווית, כיוון את פניו אל הכותל, עצם 
בדבקות.  להתפלל  והחל  עיניו,  את 
לחשו,  צקון  את  נשא  ארוכה  שעה 
על  ומתרפק  הרקע  מרעשי  מתעלם 
מילות התפילה, שבהן מצא משענת 

ונוחם.

פניו  הסב  תפילתו  את  כשסיים 
לאחור והבחין כי אסיר אחד מתבונן 
התעלם  תחילה  ממוקד.  במבט  בו 
נשנה  הבאה  בתפילה  אך  האיש,  מן 
ממנו,  עין  גרע  לא  האיש  המחזה: 

מתחילת התפילה ועד סופה.

האיש,  את  סקר  מנחם־מענדל  רבי 
שחזותו הייתה כשל גוי גמור, כשאר 
האסירים. אך האיש החל לבקש את 
קרבתו של רבי מנחם־מענדל, להציע 
ולרווחתו.  לשלומו  לדאוג  עזרה,  לו 
נראה היה שהאיש יוצא מגדרו לשרת 

את היהודי.

גם בימים שלאחר מכן הוסיף האיש 
מנחם־ רבי  של  קרבתו  את  וביקש 
מענדל. הוא פנה אליו מתוך הכנעה 
והתבטלות, ושירת אותו ככל יכולתו. 
לפנות אל  רבי מנחם־מענדל החליט 

האסיר ולתהות על קנקנו.

נראה היה שלזה חיכה האיש. דמעות 
החלו לזלוג מעיניו, והוא החל לספר 
ושוב  שוב  שנקטע  חייו,  סיפור  את 

בפרצי בכי.

מצוקות  שמו.  נחום  יהודי.  הוא 
החיים הובילו אותו למחוזות הפשע. 
עד  דחי,  אל  מדחי  הידרדר  הוא 
לחדור  נהג  בלילות  פורץ.  שנעשה 
רב  זמן  תכולתם.  את  ולרוקן  לבתים 

עסק במלאכתו האסורה, שרוי בפחד 
מתמיד ומשחק עם מזלו מדי לילה.

להניח  המשטרה  הצליחה  אחד  יום 
תא  אל  הושלך  נחום  עליו.  ידה  את 
לא  היהודים  מאחיו  איש  המאסר. 
מכריו  להפך,  למענו.  להיחלץ  טרח 
על  בליבם  שמחו  אפילו  היהודים 
הרעה.  מפגיעתו  סוף־סוף  שנפטרו 
נחום נותר אפוא בודד ועזוב לגורלו.

רבי מנחם־מענדל האזין לסיפור רוב 
קשב. "פתאום הנה אתה כאן, עומד 
"והמראה  נחום,  אמר  ומתפלל", 
את  להמס  והחל  לליבי  נגע  הזה 
שנים.  זה  אותי  שאפפה  האטימות 
חרטה  חשתי  בחיי  הראשונה  בפעם 
אמיתית על מעשיי הרעים. אנא עזור 
על  ולכפר  תשובה  דרך  למצוא  לי 

חטאיי".

ברגע זה הבזיקה מחשבה במוחו של 
רבי מנחם־מענדל: הנה לפניו הסיבה 
לא  על  במאסר  הושם  שבעבורה 
אומללה,  נשמה  כאן  יש  בכפו.  עוול 
למישהו  ומייחלת  לעזרה  המשוועת 
שיחלץ אותה משאול התחתית שבה 

היא לכודה.

להתמסר  החליט  מנחם־מענדל  רבי 
בכל מאודו למען נחום האסיר. הוא 
החל להרביץ בו תורה ויראת שמיים, 
והדריך אותו כיצד לנטוש את מידותיו 
גם  הישר.  דרך  על  ולעלות  הרעות 
הוא  צייתן.  כתלמיד  התגלה  נחום 
שנתן  ההוראות  כל  את  עליו  קיבל 
ממזון  התנזר  מנחם־מענדל.  רבי  לו 
בוקר,  בכל  תפילין  הניח  כשר,  לא 
ומיום ליום התחזק ביראת שמיים עד 

שנהפך לבעל תשובה גמור.

"שאנו  החדש,  רבו  לו  אמר  "דע", 
יעזור  ה'  התהליך.  בתחילת  עדיין 
ניסע  ואז  מהשבי,  להיגאל  ונזכה 
ממזריטש,  המגיד  הרבי,  אל  יחדיו 

והוא יורה לך דרך תשובה שלמה".

התא  אל  נכנס  עימו  מדבר  בעודו 
מנחם־ לרבי  לבשר  הכלא  מפקד 
החשדות  משתחרר.  הוא  כי  מענדל 
בסיס,  חסרי  ונמצאו  נבדקו  נגדו 
והחוקרים הגיעו למסקנה כי הוא חף 
מפשע. אבל האסיר הדהים את מנהל 
אם  אלא  מכאן,  יוצא  "אינני  הכלא: 
אמר  נחום!",  חברי,  גם  ישתחרר  כן 

נחרצות.

המפקד חשב שלא שמע היטב. מימיו 
לצאת  שמסרב  באסיר  נתקל  לא 
ואמר:  בנחום  הביט  הוא  לחופשי. 
"האסיר הזה טרם מילא את תקופת 

עונשו. אין הוא יכול להשתחרר".

הוא  הרפה.  לא  מנחם־מענדל  רבי 
המחוזי,  השופט  עם  להיפגש  דרש 
את  ייקח  כי  צדקו  בהן  לו  והבטיח 
נחום לחסותו, וידאג שלא יגנוב עוד 
התרשם  השופט  באיש.  יפגע  ולא 
מנחם־מענדל,  רבי  של  מאישיותו 

והורה לשחרר את נחום לאלתר.

ממזריטש,  המגיד  לבית  הגיעם  עם 
הכריז  פנימה,  נכנסו  בטרם  עוד 
"לנשמה  מקורביו:  באוזני  המגיד 
את  שינה  נחום  ואכן,  חיכיתי!".  זו 
אורחות חייו ונעשה תלמיד נאמן של 

המגיד.

)על־פי 'בית צדיקים יעמוד', ג(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

תורה שרואים אותה
קיבלנו את התורה בהר סיני, ומאז אלפי שנים יהודים יושבים ולומדים תורה, 
מתעמקים במילותיה, חודרים לסודותיה. ואולם חכמינו ז"ל אומרים שלימוד 
התורה שלנו אינו אלא בבחינת חינוך והכנה ללימוד האמיתי — לתורתו של 

משיח.
וכך נאמר במדרש )קוהלת רבה פרשה יא,ח(: "התורה שאדם למד בעולם 
הבל הוא לפני תורתו של משיח". ברור שאין הכוונה לומר שהתורה  הזה, 
היא  משיח  של  תורתו  שלעומת  אלא  חלילה,  ערך  חסרת  לומדים  שאנו 

בבחינת 'הבל', משום שתורתו של משיח גבוהה ונעלית ממנה לאין ערוך.

הכנה לעתיד
דבר דומה נאמר על קיום המצוות. חז"ל אומרים שקיום המצוות בזמן הזה 
אינו אלא בבחינת 'ציּון' וסימן לקיום המצוות האמיתי. הדברים נסמכים על 
דברי ירמיהו )לא,כא(: "הציבי לך ציּונים". דברים אלה נאמרים לעם היוצא 
לגלות, והנביא אומר לו, שגם בזמן הגלות יקפיד לקיים את המצוות, כ'ציּון' 

וכהכנה לקראת קיום המצוות השלם בזמן הגאולה.
אף כאן ברור שאין הכוונה להמעיט חס ושלום מערך המצוות שאנו מקיימים, 
דרגה  הגאולה, עד שלגבי  זמן  קיום המצוות של  אלא להפליא את מעלת 
המצוות  לקיום  נגיע  אז  בלבד. שכן  וסימן  'ציּון'  שלנו  המצוות  נחשבות  זו 
הכנה  אלא  אינה  עכשיו  עד שעבודתנו  במלוא השלמות,  רצונך",  "כמצוות 
וחינוך לקראת השלמות הזאת )נתבאר בהרחבה ב'המשך' וככה תרל"ז, פרק 

יז־כב(.
משום כך נחשבת כללות עבודתנו בזמן הזה כחינוך של ילד. מרגילים ילד 
לקראת  הכנה  אלא  אינו  זה  שכל  ברור  אבל  מצוות,  ולקיים  תורה  ללמוד 
הזמן שיגדל, ואז ילמד תורה ויקיים מצוות עם כל השלמות של 'גדול'. כך 
כל עבודתנו בלימוד התורה ובקיום המצוות במשך הגלות היא חינוך והכנה 
לקראת הזמן שבו נגיע למדרגת 'גדול', בימות המשיח )ראו לקוטי שיחות, 

כרך כא, עמ' 280(.

בין שמיעה לראייה
ראייה  בין  בדוגמת ההבדל  היא  תורתו של משיח על התורה שלנו  מעלת 
לשמיעה. אדם יכול לשמוע תיאור של נוף או של אירוע, ונראה לו כי הוא 
צל  אלא  אינה  במוחו  המצטיירת  שהתמונה  ברור  אך  תמונה.  מקבל  אכן 
חיוור של הדבר עצמו, כפי שהוא נראה לעיניים. הראייה, נוסף על הבהירות 
והחדות שהיא מעניקה, אין בה ספקות ופקפוקים, והיא גם מקיפה בבת אחת 

אין־ספור פרטים, שכדי לתארם יש צורך במילים רבות.
]וכפי  ראייה  בבחינת  הדברים  גילוי   — משיח  של  תורתו  מעלת  תהיה  זו 
שהדברים משתקפים גם בכך שבגמרא הלשון הרגיל הוא 'תא שמע' )=בוא 
ואילו בספר הזוהר, פנימיות התורה, מעין התורה דלעתיד, הלשון  ושמע(, 
מעלת  מאירה  התורה  בפנימיות  שכן  וראה(.  )=בוא  חזי'  'תא  הוא  השכיח 
לכל אחד  ענייני התורה  יגלה את  תורתו של משיח[. המשיח  הראייה של 

ואחד בבחינת ראייה ממש — "וראו כל בשר יחדיו".
אולם כשם שעל לימוד התורה בגן עדן נאמר "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו 
בידו", שכן לימוד התורה בעולם הזה הוא הכנה וכלי לקבלת התורה בגן עדן 
— כך גם לשם לימוד התורה בבחינת ראייה לעתיד לבוא יש צורך בהכנה 
עכשיו. אדם ששומע מראש הסבר על מה שהוא עתיד לראות, יגלה אחר־
כך רבדים עמוקים יותר ממי שראה את הדבר בלי הסבר והכנה. וכך, על־ידי 
שאנו לומדים היום תורה, בבחינת 'שמיעה', נזכה להבין ביתר עמקות את מה 

שמשיח צדקנו ַיראה לנו.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

ה'קורונה',  פרוץ  טרם  חודשים,  כמה  לפני 
ביקור  שערכה  מסין,  בכירה  משלחת  חיפשה 
רשמי בארץ, מקום מכובד לסעוד בו בתל־אביב. 

המליצו להם על 'רג'ינה', במתחם התחנה.

קיבל  המסעדה,  בעל   ,)31( ארבוב  אברהם 
המזון.  כשרות  על  רקע  להם  ונתן  פניהם  את 
ובדת  היהודי  בלבושו  התעניינו  הקבוצה  חברי 
בעלי־החיים  רוב  כי  לגלות  והופתעו  היהודית, 
הנאכלים בסין אסורים ליהודים... אפשר להניח 
כאשר  הזאת  בשיחה  נזכרו  המשלחת  שחברי 
בסין  להתפשט  החל  ה'קורונה'  שנגיף  נודע 

בעקבות בני־אדם שאכלו עטלפים נגועים...

לנפץ את הסטיגמה
המסעדנות  בתחום  מוזר'  'עוף  הוא  ארבוב 
בעיר. החלטתו להקים מסעדה כשרה למהדרין 
רבות.  בלב העיר ללא הפסקה עוררה תמיהות 
"לפני שלוש שנים חזרנו, אשתי ואני, משליחות 
"בשיחה  מספר.  הוא  שבברזיל",  בפטרופוליס 
עם שליח חב"ד בעיר, הרב גרליצקי, הוא העלה 
החלטנו  למהדרין.  כשרה  במסעדה  הצורך  את 

לקבל עלינו את האתגר".

תוכל להתקיים  כזאת  כי מסעדה  לו  ברור  היה 
גבוהה,  יעמוד ברמה  רק אם המזון המוגש בה 
שבעיר.  הטובות  מהמסעדות  נופלת  שאינה 
לנפץ את הסטיגמה המוטעית  לנו  "היה חשוב 
אומר.  הוא  טעים",  פחות  הוא  כשר  שאוכל 

לדבריו, היעד הזה הושג, כפי שעולה מביקורות 
אוכלי  שאינם  מסעדות  מבקרי  שכתבו  נלהבות 

כשר בדרך כלל.

יש סייעתא דשמיא
היא  בתל־אביב  למהדרין  כשרה  מסעדה  למה 
"תחום  מסביר:  ארבוב  במיוחד?  גדול  אתגר 
המסעדנות בכללו שרוי בתקופה קשה. העלויות 
חדשות  וגזירות  נשחקת,  הרווחיות  גבוהות, 
את  להוסיף  יש  לזה  לבקרים.  חדשים  צצות 
ההדוק,  הפיקוח  המהודרת,  הכשרות  עלויות 
והשבתת המסעדה בשבתות. כל המבינים בענף 

אמרו לי שזו התאבדות".

הוא בהחלט שואף שהמסעדה תצליח מבחינה 
כלכלית, אבל המניע העיקרי שלו הוא האידיאל: 
לשבת  אפשרות  יהודי  לכל  שיש  "העובדה 
בלב  להתפשר,  בלי  למהדרין,  כשרה  במסעדה 
חש  אני  אדיר.  סיפוק  בעבורי  היא   — תל־אביב 

שיש לנו סייעתא דשמיא". 

אי של שפיות
בשיחות עם עמיתים למקצוע הוא שומע מהם 
"השבת  בשבתות.  סגור  שהוא  על  בו  קנאה 
היא אי של שפיות בתחום התובעני כל־כך של 
איכות  זמן  "זה  ארבוב.  מסביר  המסעדנות", 
ספקים,  עובדים,  טלפונים,  בלי  משפחתי, 
לקוחות. יום של בית כנסת, של האישה והילדים. 

בעלי מסעדות שפתוחים לצערנו בשבת אומרים 
לי שהם מקנאים בשומרי השבת". 

"מי  הכשרות:  משגיחי  לימין  מתייצב  ארבוב 
פשוט   — פיקוח  צריך  לא  מזון  שעסק  שחושב 
משקיפים  בלי  בחירות  לקיים  כמו  זה  טועה. 
לתת  יכול הסועד  בזכות המשגיחים  ומפקחים. 
פוגעת  אינה  הכשרות  המקום.  בכשרות  אמון 
לא־ תיירים  אצלנו  היו  להפך,  המזון.  באיכות 
מנה  אותה  שביקשו  עד  כל־כך  שנהנו  יהודים 
שוב ושוב. הם התעניינו במקור הבשר וסיפרתי 
להם שהוא מכפר חב"ד. המדריך שלהם אמר לי 
שהם אכלו השבוע בכל רחבי הארץ, ולדבריהם 

זה הבשר הטעים ביותר שטעמו".

אתגר הכשרות והשבת בתל־אביב

מסעדנים שפתוחים בשבת מקנאים. ארבוב ב'רג'ינה'

הלכות ציור ופיסול
כשעוסקים  להיזהר  צריך  במה  שאלה: 
איסור  על  לעבור  שלא  בפיסול,  או  בציור 

עשיית פסל ותמונה?

תשובה: אסור לפסל דמות אדם, שנאמר )שמות 
אדם  דמות  תעשו  לא   — איתי"  תעשון  "לא  כ,כ( 
)יחזקאל  ככתוב  לנביאים,  בה  נראה  שהקב"ה 
א,כו( "ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו 
מלמעלה", וכן דמות 'מלאכים' בתבליט, אף כאשר 
כוונת היוצר היא לנוי בלבד, כדי שלא יטעו בהן 

הטועים וידמו שהן מיועדות לעבודה זרה.

כדמות  תעשון  "לא  חז"ל:  דרשו  פסוק  מאותו 
שמשיי המשמשין לפניי במרום" — שאסור ליצור 
דמויות של שמש, ירח וכוכבים )כל עוד בני־אדם 
גם  אלה(  כדמויות  הפיסול  או  הציור  את  מזהים 
כשאינן בתבליט, אלא אם כן הן עשויות לצורכי 
אנטומיה,  לימוד  לצורך  אדם  דמות  כגון  לימוד, 

ודמות גרמי השמיים ללימוד אסטרונומיה.

לסמלי  אלה  בצורות  להשתמש  נכון  לא  לכן 
לענייני  הן  לפרסומות,  או  יישובים,  או  מוסדות 
מצוות הן לענייני חולין, וגם לא רצוי ללמד ילדים 

לצייר צורות אלה כשהן שלמות.

צורת בהמות, חיות, עופות ודגים, וצורות אילנות 
ופרחים וכדומה — מותרות, גם בתבליט. וכן נהוג 
בבית  זאת  לצייר  אוסרים  ויש  אשכנז.  בקהילות 

הכנסת.

יש מתירים לצור צורת שתי וערב ולהשתמש בה 
לפולחן,  כלל  בו  משתמשים  הגויים  שאין  בכלי 
להתרחק  קהילותיהם  לכל  החסידים  מנהג  אבל 
מזה ביותר )ואפילו מצורה שנועדה לסמן כיוונים 

בתכנית בנייה(. 

מקורות: ע"ז מג,ב. רמב"ם הל' ע"ז פ"ג ה"י־יא. טושו"ע 
יו"ד סי' קמא ס"ד־ז ונו"כ. שו"ת אג"מ או"ח ח"ה סי' ט 
יו"ד ח"ב סי' פט. וראה יחווה דעת  ו. שלחן מנחם  אות 

ח"ג סי' סה.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

בר המים 
המקצועי 
המעניק לכם 
שפע של מים 
חמים וקרים 
בשבת ובחול 
בלחיצת כפתור

נעם 1
עונג 
שבת 
ברגע 
אחד

אולם תצוגה חדש!
גבעת שאול 40 ירושלים

מבית

"הרתחת 
כבר מיחם?" 

"רגע, אני 
מחכה שהוא 

יתמלא" 
"שים אותו 

במקום 
בטוח" "קודם 

שיתמלא" 
"העברת 

למצב שבת?" 
"תזכירי לי 

עוד 10 דקות" 
"יש מספיק 
מים?" "כן" 

"יש לנו 
אורחים,  

תמלא עוד, 
עוד רגע 

שבת"

המיניבר המהודר

לשבת

לפרטים:8510*
BLUE LAGOON

מלון הספא הכשר 
הגדול באירופה! 

365 יום בשנה 
פאפוס, קפריסין 

LagoonKosher.com

חבילות נופש 
כל שבוע כל השנה 
עם טיולים ואטרקציות 

09-8616-770

"
מעמד הר סיני

הבסיס העיקרי של דת ישראל הוא מעמד הר 
סיני, שבו עמד העם כולו לרגלי הר סיני, ראה את 
ההתגלות האלוקית של הקב"ה וקיבל את עשרת 

הדיברות.

בנקודה זו אין לדת ישראל אח ורע בכל הדתות. 
יחידים  כמה  או  יחיד  אדם  על  מבוססות  הללו 
כאן העם  או אחרת.  כזאת  על התגלות  שסיפרו 
כולו ראה את ההתגלות והעביר אותה מדור לדור.

מושג ברגע

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

בס“ד 

אתר התיירות המוביל 
לציבור החרדי והדתי 

חפשו טלחופש בגוגל!    
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