
 
93 שנים לחג הגאולה

ימי  יצוינו  ראשון  וביום  זו  קודש  בשבת 
י"ב־י"ג בתמוז, שבהם שוחרר הרבי  הגאולה 
ברוסיה  ממאסרו  מליובאוויטש  הריי"צ 
הקומוניסטית, לפני 93 שנים. בריכוזי חב"ד 

בארץ ובעולם יחגגו את חג הגאולה.

ללמוד מקדש
בין  בימי  להוסיף  קרא  מליובאוויטש  הרבי 
צדקה,  ובנתינת  התורה  בלימוד  במצרים 
בתורה   — המקדש  ענייני  בלימוד  ובמיוחד 
ויקהל־פקודי;  תרומה,  )פרשיות  שבכתב 
שבעל־פה  בתורה  מ־מג(,  פרק  יחזקאל 
)מסכת מידות( ובהלכה )הלכות בית הבחירה 
שיתקיימו  נזכה  זה  לימוד  על־ידי  לרמב"ם(. 
ויתעסקו  להם  אמור  "לך  המדרש:  דברי 
קרייתה,  ובשכר  בתורה,  הבית  צורת  לקרות 
עליהם  מעלה  אני  בה,  לקרות  שיתעסקו 

כאילו הם עוסקים בבניין הבית".

ארבעים שנים לשבועון
חסידות  של  העולמי  השבועון  חב"ד',  'כפר 
חב"ד, חגג השבוע ארבעים שנים להופעתו, 
שבוע  מדי  מגיש  השבועון  חגיגי.  בגיליון 
חבילה לכל המשפחה, וזו הזדמנות להצטרף 
או  9430210־03,  טל'  המנויים.  למשפחת 

. info@kcm.co.il בדוא"ל

יש חדש ינצח מי שלא יתעייף
לא היה סיכוי ריאלי לעמוד מול מגף הדיכוי של השלטון הסובייטי 
בברית־המועצות. אבל קומץ חסידים שלא התייאשו נלחמו וניצחו

־שמועה עברה כברק ברחבי ברית־המוה
חבורות־חבורות  שוחרר.  הרבי  עצות: 
של חסידים התקבצו וחגגו את שחרורו 
)רבי  הריי"צ  הקודם,  מליובאוויטש  הרבי  של 
יוסף־יצחק שניאורסון(. זה היה לפני תשעים 
ושלוש שנים, בי"ב־י"ג בתמוז תרפ"ז )1927(. 
־שלטון הרשע, שנדמה היה כי אין גבול לערי

צותו, נסוג לאחור.

השמועה עוררה שמחה גדולה ברחבי העולם 
היהודי כולו, אבל זו הייתה נקודה קטנה של 
הרבי  אמנם  והצרות.  הסבל  ים  בתוך  אור 
שוחרר, אבל מאות ואלפים לא שוחררו. רבים 
וטובים, שמסרו את נפשם למען שמירת גחלת 

היהדות, הוסיפו להיעלם ולא חזרו.

מלחמה נואשת
עמים רבים ניסו לגזור על עם ישראל גזירות 
שמד, שתכליתן להשכיח את התורה ולנתק את 
היהודים מן היהדות, אבל מעולם לא הופעלו 

במידה  ולדאבוננו  כל־כך,  ממוקדים  מאמצים 
שהופעלה  שלמה,  מחלקה  הצלחה.  של  גדולה 
 — הידועה לשמצה  ה'יבסקצייה'   — יהודים  בידי 
לחמה בשצף־קצף נגד כל מה שריח יהדות נודף 

ממנו.

כי דרך רשעים צלחה.  היה  נראה  ימים  באותם 
הם הצליחו לסגור את תלמודי התורה והישיבות, 
את  לחסל  הכנסת,  ובתי  המקוואות  את  לנעול 
השחיטה הכשרה, להחרים ספרי תורה ותשמישי 
ילדי  ומוהלים.  רבנים  לכלא  להשליך  קדושה, 
ישראל אולצו ללמוד בבתי הספר הממשלתיים, 
לעקור  שתכליתה  עזה,  מוח  לשטיפת  נתונים 

מליבם כל זיק של אמונה.

רק קומץ חסידים, בהנהגת הרבי, העז להיאבק 
נגד השלטון העריץ. הללו הקימו תלמודי תורה 
מחתרתיים, בנו מקוואות חשאיים, ארגנו מנייני 
תפילה סודיים, ערכו בריתות מילה בסתר וסיפקו 

בשר כשר בהיחבא.

הם דמו לאדם שמנסה לבלום טור טנקים בידיים 
כל  את  כנגדם  הפעילה  ה'יבסקצייה'  חשופות. 
לכלא,  הושלכו  נעצרו,  זה  אחר  זה  עוצמתה. 
זו  הוגלו. בהערכת מצב מפוכחת,  עונו,  נרצחו, 

הייתה מלחמה נואשת וחסרת סיכוי לכאורה.

פריחה מופלאה
קרסה  הכפירה  ממלכת  דבר  של  בסופו  ואולם 
והתמוטטה. הגחלת היהודית שנשמרה במסירות 
את  לראות  דיי  גדולה.  ללהבה  נהפכה  נפש 
הפריחה המופלאה של חיי יהדות וחינוך יהודי 

ברחבי ברית־המועצות לשעבר.

סיפור מאבקה של יהדות ברית־המועצות נושא 
עימו לקח נצחי: דרוש אורך רוח. לא להתעייף 
שנראים  כוחות  מול  להיכנע  לא  הקשיים.  מול 
חזקים ממך. לא להתייאש לנוכח דורסנות. לזכור 

שהמאמינים ינצחו בסופו של דבר.

כל  מתגמדים  ההוא  במאבק  מתבוננים  כאשר 
הקשיים שלנו. מה הם כל אלה מול שלטון הרשע 
המשטרה  קלגסי  מול  הקומוניסטי,  המגף  של 
החשאית, מול בתי הכלא וההגליה לסיביר. אם 
במאבקים  שננצח  ספק  שום  אין  ניצחנו,  אותם 

שלפנינו.

להצטייד  האמונה,  את  לחזק  לדעת  צריך 
שהיהדות  כשם  קדימה.  להביט  רוח,  בעוצמות 
ניצחה את הדיכוי הסובייטי, כך עם ישראל ינצח 
את החשיכה הרוחנית של תקופת 'עקבות משיח' 

ויזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלמה.
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בתוך דברי השבח של בלעם לעם ישראל נאמר: 
ב". הגמרא  "ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחּׁשָ
)סנהדרין לט,א( מספרת על גוי שהקשה לפני רבי 
אבינא: "מה גדולתכם, הלוא גם אתם נחשבים 
לַאִין ואפס, כנאמר )ישעיה מ,יז( 'ָּכל ַהּגֹוִים ְּכַאִין 
עצמכם  "אתם  אבינא:  רבי  לו  השיב  ֶנְגּדֹו'". 
בלעם(  )בנבואת  שנאמר  עלינו,  זאת  מעידים 

ב'". 'ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחּׁשָ

הלוא  מספקת.  אינה  עדיין  התשובה  לכאורה 
כל  על  מדבר  נגדו"  כאין  הגויים  "כל  הפסוק 
איך  כן,  ואם  בכללם,  ישראל  ועם  העמים, 
מוכיחים דברי בלעם, "בגויים לא יתחשב", שעם 

ישראל אכן שונה בעיני ה'?

חשיבות מוחלטת
יש הסבורים שאכן הפסוק "בגויים לא יתחשב" 
מחריג את בני ישראל מהפסוק "כל הגויים כאין 
שהרי  זה,  פירוש  לקבל  אי־אפשר  אבל  נגדו". 
מזו,  ויתרה  נגדו",  "כאין  הם  ישראל  בני  גם 
ההתבטלות שבהם מודגשת יותר, כפי שאומרים 
זולתך...  ואין  לך...  ערוך  "אין  שבת:  בתפילת 
לחיי העולם הבא, אפס בלתך... לימות המשיח, 

רק  והרי  המתים";  לתחיית  לך...  דומה  ואין 
גם  כן  ואם  ישראל קשורים לעניינים אלה,  בני 

כלולים ב"כאין נגדו".

ואין לתרץ שאכן בעניין זה בני ישראל משתווים 
בני  של  חשיבותם  אז  שכן  העולם,  לאומות 
כשאומרים  ואמיתית.  מוחלטת  אינה  ישראל 
הם  מהותם  שבכל  הרי  יתחשב",  לא  "ובגויים 
נוזלים  עם  מתערבב  שאינו  השמן  כמו  שונים, 
)כמשל  ייחודו בכל הפרטים  אחרים, ושומר על 

הידוע בשמות רבה פרשה לו(.

התבטלות כשלב מעבר
נכללים  ישראל  בני  גם  שאכן  הוא  הביאור 
בביטול לקב"ה האמור בפסוק "כל הגויים כאין 
אצל  ביניהם:  מהותי  הבדל  שיש  אלא  נגדו", 
הגויים הביטול הוא הסוף והתכלית, ואילו אצל 
מעבר  ושלב  אמצעי  הוא  הביטול  ישראל  בני 
לעניין נעלה יותר — שעל־ידי ההתבטלות נעשה 
הקב"ה,  עם  והתאחדות  מופלא  חיבור  אצלם 

ולכן "בגויים לא יתחשב".

עומד  נגדו"  "כאין  של  ההתבטלות  קודם  גם 
מכיוון  יתחשב",  לא  "בגויים  של  במצב  יהודי 

והקב"ה  הוא",  ישראל  שחטא,  ש"אף־על־פי 
"שוכן איתם בתוך טומאותם"; אלא שעדיין אין 
זה בשלמות ובגלוי. אבל לאחר שיהודי מתעלה 
שעל־ידי  מכיוון  הרי  נגדו",  "כאין  למדריגת 
השכינה  להשראת  כלי  נעשה  הוא  ההתבטלות 
בשלמות  יתחשב"  לא  "בגויים  אז  נעשה  עליו, 

ובגלוי.

'אלוקינו' ו'אלוקי כל הארץ'
הוא  שהקב"ה  שאף־על־פי  אומר,  המדרש  וכך 
ייחדתי  "לא  זה  עם  העולם,  באי  לכל  אלוקים 
הגויים'  'אלוקי  נקרא  איני  עליכם.  אלא  שמי 
הקב"ה  שבה  נקודה  יש  ישראל".  אלוקי  אלא 
לו  יש  ובכל־זאת  הארץ",  כל  "אלוקי  הוא 
שייכות מיוחדת עם בני ישראל, ולכן הוא נקרא 

"אלוקינו", אלוקי ישראל דווקא.

אלא שעל־ידי "אלוקינו" מתפשטת מלכותו של 
"מלך  גם  להיות  כולו,  העולם  על  גם  הקב"ה 
העולם". וכך אנו אומרים בראש השנה: תחילה 
"ה' אלוקי ישראל מלך", ועל־ידי זה — "ומלכותו 

בכול ָמָשָלה".

)תורת מנחם, כרך סא, עמ' 79(

בין ישראל לעמים

זהירות במתן עצות
בלעם,  של  שמו  על  הפרשה  נקראה  לא  מדוע 
שבלק  בפרשה? אלא  המרכזית  הדמות  שהוא 
את  שהכניס  והוא  העניין,  כל  של  היוזם  היה 
״עמי  ככתוב בהפטרת פרשתנו  לתמונה.  בלעם 
ומה ענה אותו בלעם״.  יעץ בלק...  נא מה  זכר 
גם  לך:  לומר  שמו.  על  הפרשה  נקראת  לפיכך 

בנתינת עצה בלבד יש להיזהר זהירות רבה.
)הרבי מליובאוויטש(

ראייה מזיקה
ישראל  כל אשר עשה  בן־ציפור את  בלק  ״וירא 
שיהיו  לרשעים  נוח  כב,ב(.  )במדבר  לאמורי״ 
בדור  לעולם.  רעה  מביאים  שעיניהם  סומין, 
המבול כתוב ״ויראו בני האלוקים״, וכתיב ״וירא 
חם אבי כנען״ וכתוב ״ויראו אותה שרי פרעה״, 

וכאן ״וירא בלק״.
)במדבר רבה(

המֵצר לישראל נעשה ראש
שבלק  הפרשה,  בתחילת  מייד,  נזכר  לא  למה 
היה מלך למואב? אלא שבאמת מתחילה הדיוט 
סרה  לדבר  שהתחיל  לאחר  ורק  מלך,  ולא  היה 
בישראל — ״הנה עם יצא ממצרים״, ״עתה ילחכו 
הקהל את סביבותינו״ — נבחר למלך. זהו שנאמר 
ולא  ההיא״,  בעת  למואב  מלך  בן־ציפור  ״ובלק 

קודם לכן.

)רבי חיים סולובייציק(

ראו ולא למדו לקח
ויקץ  הוא,  רב  כי  מאוד  העם  מפני  מואב  ״ויגר 
מואב מפני בני ישראל״ )במדבר כב,ג(. זו דרכם 
של רשעים. מואב ראה ושמע את כל אשר עשה 
ישראל לאמורי ולא לקח מוסר. והרי כמה ניסים 
קרו כאן, ולא עלה על דעתם שכל אלה מעשי ה׳, 
שנעשו בהשגחה אלוקית. מדוע ״ויגר מואב״? — 
״כי רב הוא״. הוא לא תלה את ניצחון בני ישראל 

בקב"ה אלא בהיותם רבים.
)הכתב והקבלה(

הוראה לבלעם
״ויפתח ה׳ את פי האתון״ )במדבר כב,כח(. הנס 
בא להזהיר את בלעם שלא ילך אחר נחש וקסם, 
שכשם  הודיעו  הקב"ה  ישראל.  את  יקלל  ולא 
שהוא פותח את פי הנאלמים, כך בכוחו לאלם 
דברים  בפיהם  לשים  או  המדברים  של  פיהם 

שייאלצו לדבר כרצונו.
)רמב״ן(

מי יכול לומר משל
שכל  בעל  כג,ז(.  )במדבר  ויאמר"  ״ויישא משלו 
גשמי,  במשל  גם  שכלו  את  להוריד  יכול  נעלה 
היה  הרוחני. בלעם  הנמשל  כנגד  ממש  המכּוון 
)במדבר  רז״ל  כמאמר  ביותר,  נעלה  שכל  בעל 
 — בישראל כמשה  נביא  עוד  קם  ״ולא  יד(  רבה 
בישראל לא קם אבל באומות העולם קם, ומנו? 
בלעם״. לכן היה יכול להוריד ולהלביש את שכלו 

במשל.
)לקוטי תורה(

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

בלק ובלעם  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

איך מזהים יהודי
נאסר  שניאורסון(  יוסף־יצחק  )רבי  הריי"צ  הרבי 
שבע פעמים בידי שלטונות רוסיה. בשנת תרפ"א, 
בהיותו ברוסטוב, נלקח לחקירה. חוקריו היו 
בתחילת  דבר.  לכל  רוסים  נראו  אך  יהודים, 
החקירה הודיע להם הרבי: "אדבר רק ביידיש. 
ועל־ גויים,  כך אני עושה גם בנוכחותם של 

אחת־כמה־וכמה בקרב יהודים".

"מנין לכם שאנחנו יהודים?", תמהו החוקרים.

מהר"ש  )הרבי  "סבי  הרבי:  השיב 
מליובאוויטש( נסע פעם אחת לקייב, וחיפש 
ראה  הוא  מפורסם.  פרופסור  של  ביתו  את 
ברחוב צעיר, לבוש כאיש רוסי מודרני, ושאלו 
'מנין לכם שאני  ביידיש היכן גר הפרופסור. 
'בשעת  יהודי?', שאל הצעיר. השיב לו סבי: 
הברית שלך הדביק המוהל על אפך את אשר 

כרת, ומתוך כך הכרתי בך שאתה יהודי'"...

אמרת השבוע מן המעיין

"אקדח יכול להרתיע מי שיש לו עולם אחד 
אחד  א־ל  לו  שיש  מי  אבל  רבים,  ואלים 
ושני עולמות — אין ה'צעצוע' הזה מפחיד 

כלל" )הרבי הריי"צ מליובאוויטש לחוקריו(

פתגם חסידי



שלולית 
ההצלה

בן  ובנה  ֵאם  מוקדמת.  בוקר  שעת 
התשע צועדים לבית הספר. יום חדש 
עלה על צ'רנוביץ שבברית־המועצות.

הזה הסתתר  אלא שמאחורי המראה 
מתח גדול. האם ובנה נקלעו למצוקה 

קשה. הם נתונים בין הפטיש לסדן.

השנה תשי"ט )1959(. משטר הרשע 
זה  היהדות  את  רודף  הקומוניסטי 
יותר משלושים שנה, מאז המהפכה. 
מחוץ  אל  הוצאו  יהודיים  מוסדות 
לחוק. רבנים, מלמדי תורה, שוחטים 

ומוהלים הוגלו לסיביר.

מול  שהתייצב  היחיד  הכוח 
הריי"צ  הרבי  היה  השלטון  מזימות 
יוסף־יצחק  רבי  מליובאוויטש, 
חסידים  מחתרת  שהקים  שניאורסון, 
אך  היהודית.  הגחלת  על  לשמירה 
בניסי  שוחרר  ואמנם  נעצר,  הוא  גם 
תרפ"ז  בתמוז  י"ב־י"ג  בימים  ניסים 
רוסיה.  לעזוב את  נאלץ  )1927(, אך 
החיים היהודיים במדינה נעשו קשים 

יותר ויותר.

דבקים  שנשארו  חב"ד,  חסידי 
ובמצוותיה, התמודדו לא רק  בתורה 
לקיום  בסיסיים  תנאים  העדר  עם 
הכפייה  עם  גם  אלא  יהדות,  חיי 
השלטונית. ההורים נצטוו לשלוח את 
הממשלתיים,  הספר  לבתי  ילדיהם 
ושם המורים דאגו לעקור מליבם את 

האמונה בבורא העולם.

ילדיהם  את  להשאיר  שניסו  הורים 
הילדים  בהוצאת  הסתכנו  בבית 
יתומים.  לבתי  והעברתם  מחזקתם 
את  לשלוח  נאלצו  ברירה  באין 
את  בליבם  לטפח  ולנסות  הילדים, 

זהותם היהודית.

הזה  ביום  בשבת.  היה  הקושי  עיקר 
נאלצו  והילדים  מבחנים,  התקיימו 
להימנע  ניסו  החסידים  לכתוב. 
מלשלוח את הילדים בשבת בתירוצים 
דבר  של  בסופו  אבל  ואחרים,  כאלה 
האמיתי  ה'תירוץ'  את  שם  הבינו 

להיעדרות בשבתות.

אימו  עם  צעד  וישצקי  שלמה  הילד 
ַחֶׁשה לעבר בית הספר. הפעם, ידעו, 
הצליח  עתה  עד  נגמר.  המשחק 
שונות,  באמתלות  להתחמק,  שלמה 
היום  אבל  הכתיבה,  ממשימות 
היקף,  ורחב  מסכם  מבחן  מתקיים 
לקראתו  התכוננו  הספר  בתי  שבכל 
בהתרגשות. מערכת החינוך ההישגית 

התייחסה למבחן הזה ברצינות רבה.

בפינת הרחוב ראתה ַחֶׁשה את בעלה, 
ר' משה, ואת חברו ללימוד, ר' מענדל 
פוטרפס. השניים היו פעילים ותיקים 

מנחת  טעמו  החשאית,  במחתרת 
תקופות  וריצו  המשטר  של  זרועו 
בֵאם  הביטו  הם  ממושכות.  מאסר 
לייעץ  מה  לנו  "אין  בדאגה.  ובבנה 

לך", הודו, "נסי לחשוב על פתרון".

ביום שישי הזהירה המורה את האם 
יהיו  שלא  וכדי  למבחן.  יבוא  שהילד 
הכול.  יודעת  "אני  הוסיפה:  ספקות, 

עד היום העלמתי עין, אבל אם הילד 
ייעדר מהמבחן — אמסור זאת לקג"ב".

בית הספר כבר נראה בקצה העיקול. 
לצידה  שפתיה.  את  חשקה  ַחֶׁשה 
גדולה.  בוצית  שלולית  השתרעה 
בתנועה זריזה הטיחה פתאום את בנה 
צנח  הילד  השלולית.  מימי  תוך  אל 

פנימה, מתיז מים עכורים לכל עבר.

האם מיהרה לחלץ אותו משם. בגדיו 
פניו מטונפות.  היו מוכתמים לגמרי, 
האם.  אמרה  ללכת",  נוסיף  "בוא, 
כעבור דקה עמדו בשערי בית הספר. 
העוותה  הילד  של  דמותו  למראה 
המנהלת את פניה בגועל. "הביתה!", 

שילחה אותו בהינף יד.

כל  את  השניים  עשו  מתרונן  בלב 
עדיין  הרחוב  בקרן  לביתם.  הדרך 
עמדו האב וחברו והביטו משתוממים 
"איך  להסבר.  נזקקו  לא  הם  במחזה. 
הנרגש.  מענדל  ר'  תמה  העזת?!", 
"מנין מצאת כוח להסתכן כך, להיכנס 
בהם  ולהתל  הרשע  מלתעות  אל 

בתושייה שכזאת?!".

שלמה,  עם  "צעדתי  ַחֶׁשה:  השיבה 
לי  היה  לא  אונים.  וחסרת  נואשת 
שום רעיון שיכול היה לחלצו מחילול 
אירוע  בזיכרוני  צף  פתאום  השבת. 
היה  זה  רבות.  שנים  לפני  שהתרחש 
חודשים  כמה  תרפ"ח,  תשרי  בחודש 
הריי"צ  הרבי  של  שחרורו  אחרי 
ממאסרו. אלה היו החגים האחרונים 

שהרבי עשה בברית־המועצות.

ללנינגרד  נסעו  רבים  "חסידים 
הביקור  מהרבי.  להיפרד  )פטרבורג(, 
היה כרוך בסכנה גדולה, שכן המקום 
חיים־ ר'  סבי,  אבל  בלשים,  שרץ 
כי  ילדיו  לכל  הודיע  רסקין,  בן־ציון 
הוא מצווה עליהם בגזירת כיבוד אב 
לנסוע אל הרבי. אבי, שלמה רסקין, 

נסע גם הוא לרבי.

)ניז'ני־ לגורקי  הביתה,  "כשחזר 
תורה,  שמחת  אחרי  כיום(,  נובגרוד 
היה  לא  הוא  מאוד.  צרוד  היה  אבא 
כולנו,  מפיו.  הגה  להוציא  מסוגל 
סביבו  התאספנו  הקטנים,  הילדים 

וניסינו לשמוע רשמים וחוויות.

"אבא תפס חומש, עלה על השולחן, 
הרוקד  הרבי  את  לנו  להמחיש  והחל 
עצר,  ואז  התורה.  ספר  עם  ושר 
ללחוש.  החל  כבירים  ובמאמצים 
עשינו אוזנינו כאפרכסת, קולטים כל 
אבא,  אמר  גדול',  קהל  'היה  מילה: 
הרבי.  דברי  את  שמענו  כל־כך  'ולא 
גם מה ששמענו לא ממש הבנו. אבל 
הרבי אמר שבשביל חינוך ילדים על 
טהרת הקודש, וכדי להינצל מהכפירה 
)בית הספר העממי(,  ה"שקוֶלה"  של 

יש לפעול עד כדי מסירות נפש!'.

"אבא ירד מהשולחן, אבל המחזה הזה 
נחרת בליבנו. המסר של הרבי חלחל 
עמוק בנשמתי, וכעת צף מחדש מול 
עיניי והעניק לי כוחות נפש אדירים. 
בדרכי ראיתי מולי את הרבי, וידעתי 

בדיוק כיצד עליי לפעול".

והקים  מרוסיה  יצא  וישצקי  שלמה 
)נפטר  לתפארת  חסידית  משפחה 

בשנת תשע"ז(.

פרטי  מסירת  על  לילדיו  )תודה 
הסיפור(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

בין משה לבלעם
בביאת המשיח,  לפנינו מקורות בתורה לאמונה  להציג  כשהרמב"ם מבקש 
ימי  מתוארים  נבואתו  של  האחרון  בחלק  בלעם.  נבואת  את  מצטט  הוא 
הגאולה ואירועים הצפויים להתחולל בה. ידוע כי בנבואת בלעם מרומזים 

סודות גדולים הקשורים בגאולה.
של  הזה  בחלק  האמורים  הדברים  כל  אם  ביניהם  חלוקים  התורה  פרשני 
מפרשים  למשל,  ורש"י,  הרמב"ם  העתידה.  לגאולה  מכּוונים  בלעם  נבואת 
פרשנים  צדקנו.  משיח  על  וחלק  המלך  דוד  על  אמור  מהנבואה  שחלק 
אחרים — הרמב"ן, האברבנאל ואור החיים, למשל — מייחסים את כל הנבואה 

לתקופת הגאולה העתידה.

נבואה רחוקה
שאלה מעניינת היא מדוע דווקא הגוי הרשע בלעם זכה לשאת את הנבואה 
כרך  שיחות  )לקוטי  מליובאוויטש  הרבי  הגאולה.  על  והמופלאה  הגדולה 
כג, עמ' 166( מסביר, שנבואתו של בלעם משקפת את מהות חידושה של 
הגאולה. עיקר עניינה הוא בירור ותיקון העולם הגשמי והחומרי, ובכלל זה 
תיקון אומות העולם. דבר זה מתבטא בנבואת בלעם, שכן דווקא הוא, הגוי 
הנבואות  את  ונושא  אותם  מברך  נמצא  ישראל,  את  לקלל  שרצה  הרשע, 

הנשגבות ביותר על עם ישראל.
הגאולה  דרך  אותו,  מוליכין  לילך  רוצה  שאדם  שבדרך  מכיוון  ובכל־זאת, 
המתוארת בנבואת בלעם אינה בתכלית השלמות. אדמו"ר ה'צמח צדק' אמר 
שרק גוי רשע כבלעם מסוגל לומר על הגאולה "ֶאראנו ולא עתה, אשורנו 

ולא קרוב". יהודי לעולם לא יאמר כך, אלא יצפה לגאולה בכל רגע ורגע...
השולחן'(  'מסגרת  בעל  הכוהן,  חיים־ישעיה  )לרבי  הפלאות'  'קץ  בספר 
נשאלת שאלה, מדוע בנבואת בלעם הגאולה מתוארת כמציאות שתתרחש 
ִהתנה את הגאולה  ישראל,  רבנו, אוהבם של  ואילו משה  בלי שום תנאים, 
בתשובה, באומרו )דברים ל,א־ג(: "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה... 

ושבת עד ה' אלוקיך... ושב ה' אלוקיך את שבותך".
הוא משיב, שידוע כי הגאולה יכולה לבוא בשתי אפשרויות: אם עם ישראל 
ואז  יותר — "אחישנה" —  'ָזכו', תבוא הגאולה מוקדם הרבה  יעמוד בדרגת 
"תהיה הגאולה מופלאה במעלה"; ואם חלילה יהיה "לא ָזכו", תבוא הגאולה 
רק בזמן הסופי שנקבע לה — "בִעתה" — והיא תהיה באופן של "עני ורוכב 
בדרך  גאולה  על  התנבא  ישראל,  של  אוהבם  רבנו,  משה  לכן  חמור".  על 
הראשונה, שישראל עושים תשובה ונהיים "זכו", ואז הגאולה באה במהירות 
ובניסים גדולים; ואילו בלעם אמנם נאלץ להתנבא על הגאולה, אבל מכיוון 
שאינו רוצה בטובתם של ישראל, ניתנה לו נבואה על גאולה שבאה גם בלי 

תשובה, שזו גאולה בדרגה נחותה יותר.

ציפייה "לנס מופלא"
וקם  כוכב מיעקב  "דרך  האור החיים מוצא את שתי דרכי הגאולה בפסוק 
הגאולה  תהיה  "שאם  מפרש:  הוא  וכך  כד,יז(,  )במדבר  מישראל"  שבט 
באמצעות זכות ישראל — יהיה הדבר מופלא במעלה ויתגלה הגואל ישראל 
מן השמיים במופת ואות, כאמור בספר הזוהר. מה שאין כן כשתהיה הגאולה 
מצד הקץ ואין ישראל ראויים לה — תהיה באופן אחר, ועליה נאמר שהגואל 

יבוא עני ורוכב על חמור".
בהמשך הוא מוסיף ומפרט, שעל הגאולה בדרך הראשונה נאמר "דרך כוכב 
מיעקב" — "שיזרח הגואל מן השמיים... רמז לכוכב היוצא באמצע השמיים, 
לנס מופלא"; ואילו הדרך השנייה מרומזת במילים "וקם שבט מישראל" — 
"שיקום שבט אחד מישראל, כדרך הקמים בעולם דרך טבע... שיבוא עני 
ורוכב על חמור ויקום וימלוך ויעשה מה שנאמר בסמוך". וכולנו מתפללים, 

כמובן, שנזכה לגאולה של 'ָזכו' ומתוך ניסים גלויים.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

אל חובבי התורה ולומדיה 
מתחיל המחזור ה-40 

בלימוד הרמב"ם
שלשה פרקים ליום ו'ספר המצוות'

 הציבור הרחב נקרא להתמיד 
ולהצטרף, ללימוד היומי בספר

 הי"ד החזקה
'משנה תורה' לרמב"ם

 ע"פ תקנתו הקדושה 
של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, 

שהצטרפו אליה גדולי התורה והחסידות

 סיום 
 המחזור
 ה-39 

 בלימוד 
הרמב"ם

ביום חמישי י"ז תמוז 
9/7/2020 

החל מ-19:30 בערב
 תכנית וידאו מיוחדת
בבתי כנסת חב"ד ברחבי הארץ

 כולל שידור־חי 
ממעמד הסיום במתחם 

ציון הרמב"ם בטבריה

 במסלול הלימוד היומי 
של שלשה פרקים ו'ספר המצוות'

 הציבור הרחב מוזמן לקחת חלק 
בשמחת גמרה של תורה
במעמד העולמי של 

ב"ה



מאת מנחם כהן 

דרבנט,  בעיר  הדממה  את  הפר  יריות  צרור 
השלישית בגודלה ברפובליקת ַדאֶגְסַטן שבדרום 
רוסיה. זה קרה קצת לפני השעה אחת בלילה. 
הרב עובדיה איסקוב, שליח חב"ד בעיר, החנה 
ירה  אחריו  שעקב  מחבל  ביתו.  ליד  רכבו  את 
לעברו. גופי הביון הרוסיים העריכו כבר באותו 

לילה כי המחבל פעל מתוך קנאות מוסלמית. 

הרב איסקוב נפצע קשה. קליע ניקב את איבריו 
הפנימיים. סיכוייו להישאר בחיים היו קלושים. 
כירורג  של  חיים  ומציל  ראשוני  טיפול  אחרי 
מקומי, הוטס לארץ. שרשרת ניסים העניקה לו 
משטרת  תחשוף  זמן  כעבור  במתנה.  חייו  את 
נמצאו  בביתו  וכי  חוסל,  המחבל  כי  רוסיה 

סרטונים המתעדים את מעקביו אחרי הרב.

אבטחה צמודה
הרב  של  חייו  האירוע.  מאז  חלפו  שנים  שבע 
משפחתו  ובני  הוא  השתנו.   )46( איסקוב 
מנהל  הוא  ומשם  במוסקווה,  להתגורר  עברו 
"במשך  בדרבנט.  היהודית  הפעילות  את 
של  המבעית  המחזה  את  רואה  הייתי  חודשים 
"רק  איסקוב.  הרב  משחזר  בחלומותיי",  הירי 
מהאירוע  להתנתק  הצלחתי  ממושך  זמן  אחרי 

ולהתקדם הלאה".

לוקחת  אינה  דרבנט  משטרת  מהפיגוע  כלקח 
לדרבנט",  נוסע  אני  בחודש  "פעם  סיכונים. 
מספר השליח. "בכל יציאה אני מלּווה באבטחה 

צמודה. כיום יש בקהילה שלנו בין שלוש־מאות 
לבריתות  דואגים  אנחנו  יהודים.  לארבע־מאות 

מילה, חופות, שחיטה ועוד".

צייר רואה אחרת
מוזמן  הוא  במוסקווה.  גם  פורח  איסקוב  הרב 
רצוף  סיפורו,  את  לספר  יהודיים  לאירועים 
נוסע לקהילות  הוא  אירועי ההשגחה הפרטית. 
מוהל  היותו  מתוקף  רוסיה,  ברחבי  יהודיות 
כמה  ערך  האחרונה  בעת  ושוחט.  מומחה 
הגרעינית  המשפחה  בני  שרק  מילה,  בריתות 

הורשו להשתתף בהן.

בתוך סדר יומו הגדוש הוא משלב גם את אמנות 
הציור. "בצעירותי למדתי עשר שנים באקדמיה 
שהתקרבתי  "אחרי  אומר.  הוא  ציור",  תכנון 
לחיי תורה ומצוות התחלתי לנצל את הכישרון 
לקדושה. הרב שייע דייטש ממוסקווה סייע לי 
לערוך תערוכות, והן עוררו הדים רבים. לצייר 
הוא  רגיל.  אדם  משל  שונה  מיוחדת,  נפש  יש 
מבחין  אינו  ממוצע  שאדם  רבים  פרטים  רואה 

בהם כלל". 

תקופת הפחד
המהפכה  את  מאפיין  איסקוב  הרב  של  סיפורו 
בתמוז.  י"ב־י"ג  הגאולה  בחג  נזרעו  שניצניה 
הוא נולד בשנות השלטון הקומוניסטי ולא ידע 
את  היטב  זוכר  "אני  היהדות.  על  דבר  כמעט 

תקופה  הייתה  זו  ובחוץ.  בבית  הפחד  אווירת 
חלמתי  לא  אסור.  היה  הכול  מאוד.  עצובה 

שיבוא יום והיהדות תפרח ברוסיה.

כדי  אותי  מאבטחת  דרבנט  משטרת  "כיום 
שאוכל להתהלך בבטחה ולקיים פעילות יהודית. 
יותר מזה, ראש העיר של דרבנט שואל ביוזמתו 
חנוכה...  נרות  בהדלקת  להשתתף  יוכל  אם 
כלל  עם  המהפכה,  את  להמשיך  זוכים  אנחנו 
השלוחים, לקדש שם שמיים בהפרחת היהדות 

ברוסיה, להדליק אור ולהאיר את הסביבה".

ניצל מירי וממשיך את המהפכה

הרב איסקוב בגלריית ציוריו באגף התערוכות של 
עיריית מוסקווה. למטה: מתאושש בארץ, אחרי 

)COL פציעתו )צילומים: לוי נאזרוב, שמוליק סופר

מסיבות ב'בין המצרים'
)יום  מסיבות  לקיים  אפשר  האם  שאלה: 
וכדומה(  נישואין  יום  בית,  חנוכת  הולדת, 

בתקופת בין המצרים?
ואוסרים אפילו שירה בפה  יש מחמירים  תשובה: 
בימי בין המצרים, מלבד שירה בשעת הלימוד או 
התפילה, כדי לעורר את הכוונה, אבל אין נוהגים 

כן.
בין  זמנה  שאין  סעודה  לדחות  שעדיף  אף־על־פי 
המצרים, ואפילו הכנסת ספר תורה, לתאריך שמח, 
'סעודת  המצרים  בין  לערוך  איסור  אין  למעשה 
לערוך  מותר  לכן  מצווה.  סעודת  שאינה  מֵרעים', 
בימי בין המצרים אירועים כמו יום הולדת, ציון יום 

נישואין וכדומה.
בפה  לשיר  הדעות  לרוב  מותר  האלה  באירועים 
ווקאלית(, שירים  )או להשמיע הקלטה של שירה 

וניגונים שתוכנם הודיה לה', וכן נוהגים.

בסעודת מצווה, כגון ברית מילה, פדיון הבן, שבע 
ברכות, בר־מצווה, סיום מסכת והכנסת ספר תורה 
)וחנוכת בית בארץ ישראל(, נחלקו הפוסקים אם 
מתירים  יש  המצרים.  בין  בימי  נגינה  בה  להתיר 
אפילו  נגינה,  ואוסרים  מחמירים  ויש  נגינה, 
ובמקום  מזה,  להימנע  נהוג  למעשה  מוקלטת. 
שנוהגים היתר לנגן בסעודת מצווה — יש להם על 

מי לסמוך. 
מראש חודש אב ואילך להרבה דעות אין להשתמש 
בסעודת  אפילו  ומחולות  ריקודים  או  נגינה  בכלי 
מצווה. מנהג אדמו"רי חב"ד 'לשמח' את חודש אב 
בסיומי מסכתות, אך אין עושים אז סעודה בבשר 

ויין.
לפי ה'ילקוט יוסף' מותר לשמוע כלי נגינה בשמחת 
מצווה הנעשית בזמנה, כגון מילה, פדיון הבן, סיום 

מסכת ובר־מצווה, גם בימי בין המצרים.
מקורות: ראה ילקוט יוסף מועדים )ה( עמ' תקנד. פסקי 

תשובות סי' תצג ס"ק ד־ה, וסי' תקנא ס"ק יג, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה
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ימים רביעי ← מוצ"ש
במלון ניר עציון

יועצי הזוגיות
הרב עמי ואביטל ברעם 

ארבעה ימים של סדנאות ושיעורים 
עם טובי המרצים

זוגיות ומשפחה
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הצטרפו אלינו למסע חוויתי 
ומרתק, שיעניק לכם כלים לשיפור 

הזוגיות ולהצלחה בחינוך הילדים

03-9302030

www.hitkashroot.com

מנחת ההורים 
הגברת זיוה מאיר

הרב
שניאור 
אשכנזי

 · · · · · · · · ·

נופש קיץ
לגוף ולנשמה

בנושא

מרצים

 הגיע הזמן
 להאיר את הבית

 נשמה, המגזין האיכותי 
 של צעירי חב"ד, מגיע עד אליכם.
32 עמודים מלאים בשפע כתבות 

מרתקות, סיפורים כובשים ומאמרים 
מעוררי השראה

 והוא לא לבד!
החל מהחודש מוסף חדש

פרשה, 32 עמודי תוכן מרתק על פרשות השבוע של כל החודש,  
 שיהפוך את חוויית השבת של כל המשפחה 

למעשירה, מגוונת וסוחפת

chabad4u.org.il | 073-3943399 !עשו מינוי עוד היום
או חפשו בגוגל 'מגזין נשמה'
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"
לא מדובשך ולא מעוקצך

בהקשר  חכמינו  אמרו  הזה  הביטוי  את 
של בלעם. הוא ביקש ללכת לקלל את בני 
בכך.  רוצה  אינו  שהקב"ה  וראה  ישראל, 
אמר בלעם: אם אינך רוצה שאקללם, אולי 
אברכם. השיב לו הקב"ה: עם ישראל אינו 

זקוק לברכתך, "ִּכי ָברּוְך הּוא".

ובהמשך לזה חכמינו מביאים את הפתגם 
ולא  מדובשך  לא   — לצרעה  לה  "אומרים 

מעוקצך". אל תיתני דבש ואל תעקצי.

מושג ברגע

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

077-444-7777
הצטרפו עכשיו:

איך? בודקים את תיק הביטוחים
למניעת כפל ביטוחים ופוליסות יקרות!

החברים שלך
כבר חסכו אלפי שקלים לשנה!

שירות 
חינם!


