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לא להפוך חולשה לאידיאל

חשוב למתוח קו בין שתי תופעות שיכולות להיראות דומות ,אבל הן
שונות במהותן .יש המסורתיים ויש המנסים לשנות את התורה עצמה

ת

קופתנו מתאפיינת בשבירת הקווים
הברורים שהפרידו בעבר בין שחור
ללבן .לפני שנים הייתה נטייה לחתוך
דברים בחדות .או שאני דתי או שאינני דתי .כיום
עולה בהתמדה מספרם של מי שמגדירים עצמם
כעומדים באמצע .הם לא דתיים ,אבל מקיימים
מצוות מסוימות .זה מתפלל .זו מדליקה נרות
שבת .זה אוכל כשר .זו אומרת 'מודה אני' בבוקר.

בהפטרת השבת אנו קוראים על אליהו הנביא
העומד מול עם ישראל בהר הכרמל ותובע ממנו
לחתוך את הדברים לכאן או לכאן" .עד מתי אתם
פוסחים על שתי הסעיפים" ,הוא אומר לעם.
"אם ה' האלוקים — לכו אחריו ,ואם הבעל — לכו
אחריו" .האּומנם אליהו הנביא שולל את תופעת
המסורתיים?
כאן חשוב למתוח קו בין שתי תופעות שיכולות
להיראות דומות ,אבל הן שונות לחלוטין במהותן.
יש המסורתיים .אלה יהודים המרגישים צורך
להתחבר לבורא העולם ,ליהדות ,לשורשים ,אבל
אין להם הכוח לאמץ אורח חיים יהודי מלא .הם
מקיימים מצוות באורח חלקי ,כי זה מה שהם
יכולים בשלב זה.
לעומתם ,יש מי שהופכים את חולשתם לאידיאל.
אם קשה לי לשמור כשרות ,אקבע כי בימינו לא
צריך לאכול כשר .אם לא נוח לי לשמור שבת,
אכריז כי אין צורך לשמור שבת .אם אני מתעצל
להניח תפילין ,אצהיר כי הנחת תפילין היא דבר
מיושן שאינו רלוונטי לימינו.
גישה כזאת היא סיפור אחר לגמרי .כאן האדם
מנסה לשנות את התורה וליצור דת חדשה,
שתתאים למה שנוח לו .בעוד המסורתי יש
בו שאיפה להתקדם ולהתחזק ,והוא יודע כי

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
שבעים אלף בריתות
הארגון ברית יוסף יצחק חוגג בימים האלה
שלושים שנות פעילות סביב העולם כולו.
יו"ר הארגון ,הרב ירון עמית ,אומר כי
הארגון ביצע בריתות מילה כמעט בכל
נקודה בעולם ,וכי בשלושים שנות פעילותו
עשה שבעים אלף בריתות ,והנימולים הם
מבני שמונה ימים ועד בני תשעים ושלוש
שנים .הנימול השבעים אלף היה נער בן ,14
עולה חדש מוונצואלה ,ואחריו נימול בחור
יהודי בן  28מבודפשט שבהונגריה.

הרמב"ם המוקלט

הציבור הזה סופג הערות משני הכיוונים .דתיים
יכולים לגחך לנוכח אדם המצהיר שהוא אוכל
כשר ,ובדברו מספר שכשהוא נכנס למסעדה
בלונדון או בתאילנד הוא מזמין רק עוף .מנגד,
לא־דתיים לועגים לאישה בלבוש לא־צנוע
המנשקת מזוזה .הם אומרים לה :תחליטי ,אם
את מאמינה ,תתנהגי כפי שאדם דתי אמור
להתנהג.

טריק נפלא

כל הלב לכל אחד

תופעת המסורתיים .מזוזת הענק בנתב"ג (צילום :קובי קלמנוביץ')

אי־קיום התורה בשלמותה נובעת מחולשתו
ומקשייו ,הרי הטיפוס השני משחרר את עצמו
מכל הרהור תשובה .כל מה שקשה לו ולא נוח
לו — הוא פשוט מוחק .איזה טריק נפלא!

כשמצמידים לקיר

יצא לדרך מיזם הרמב"ם המוקלט ,המאפשר
לכל המעוניין לקבל בכל יום את הקלטת
השיעור היומי ברמב"ם (לפי כל מסלולי
הלימוד) ,ולשמוע שיעור בשפה ברורה.
המיזם הוא לעילוי נשמת ר' אלכסנדר־
זישא־אלעזר ברוק ,שיזם לפני פטירתו את
הקלטת כל ספר הרמב''ם .פרטים בטל'
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מקווה בקרואטיה
בשבוע שעבר נחנך המקווה הראשון
בקרואטיה ,שנבנה בהשקעה גדולה
ובסטנדרטים הגבוהים בעולם ,ביוזמת שליח
חב"ד במדינה ,הרב פינחס זקלס.

זו הייתה תופעת עובדי הבעל בימי אליהו .הם
חיו בשלום עם האמונה באלוקים ועם עבודת
הבעל .הם כאילו יצרו דת חדשה ,שבה אפשר
להאמין בבורא העולם האחד והיחיד ובה בשעה
לעבוד את הבעל .להם אמר אליהו :תחתכו,
לכאן או לכאן!
הפסיחה הזאת על שתי הסעיפים חמורה
מעבודת הבעל עצמה בשני היבטים .ראשית,
עובד הבעל יודע שהוא חוטא בעבודה זרה ,ויום
אחד יתקן את דרכיו .כמו־כן ,אנשים אחרים
יידעו להתרחק ממנו ,כי ברור שהוא סטה מדרך
הישר .ואולם הפוסח על שתי הסעיפים לא יחזור
בתשובה ,כי בעיניו הכול בסדר ,והוא גם עלול
לדרדר אחרים בעקבותיו.
לכן הצמיד אותם אליהו לקיר וקרא להם לבחור
בין הבעל ובין האלוקים ,ואז הם קראו יחדיו" :ה'
הוא האלוקים!".
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מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ

האּומנם יש כשפים?
עגל הזהב נוצר ,כפי שרש"י מפרש
לב,ד) ,במעשה כשפים .האם הכשפים הם
אכן מציאות קיימת? בעניין זה יש מחלוקת
בפוסקים .הרמב"ם (עבודה זרה ,סוף פרק יא)
קובע נחרצות" :דברים האלו כולן דברי שקר
וכזב הן" .הוא מוסיף ואומר ,שמי שסבור כי
הכשפים הם מציאות אמיתית "אינו אלא מן
הכסלים ומחסרי הדעת".
(תישא

לעומתו ,פוסקים אחרים (רמב"ן על התורה שופטים
יח,א .אברבנאל שם ועוד) סבורים שכשפים אכן

קיימים ויש בהם ממשות .ואולם לדברי הכול
אין הכישוף יכול לברוא יש מאין ,דבר שהוא
בכוחו של הקב"ה בלבד .גם מי שמכירים
בכוחו של הכישוף מגבילים אותו לשינוי מיש
ליש.

לצמצם את המחלוקת
כידוע ,השאיפה היא למעט במחלוקת ,וכשאין
ברירה אלא לקבל את עובדת קיומה של
מחלוקת ,לפחות לצמצמה; ובמיוחד בעניין
זה ,שהוא מחלוקת על מציאות — האם כישוף
קיים כמציאות אמיתית או לא.

מן המעיין

לכן יש לומר שבדורות המאוחרים ,ובכלל זה
בימי הרמב"ם ,הכול מסכימים שאין מציאות
של כישוף ,וכל המחלוקת היא על זמנים
קדומים יותר (כפי שאנו רואים הבדלים בין
הדורות .למשל ,בדורות הראשונים בני־האדם
חיו מאות שנים ,ואחר־כך התקצרו חייהם).
בעניין זה חולקים הרמב"ם והרמב"ן (וחבריו
לדעה) :הרמב"ם סבור כי גם אז הכישוף לא
היה אלא "שקר וכזב ...תוהו והבל" ,ואילו
הרמב"ן סבור שבימים ההם זו הייתה מציאות
ממשית.

דיון תיאורטי
אך אם בדורות המאוחרים הכול מודים שאין
מציאות ממשית של כישוף ,מדוע מובאות
בספרי הפוסקים ובשולחן ערוך הלכות
הנוגעות לאיסור כישוף; והרי כיום כבר אין
מציאות כזאת?
אלא שההלכה עוסקת לא רק בדברים הקיימים
בהווה .ההלכה דנה גם בדברים שאינם קיימים,
והיא מלמדת אותנו שאם תהיה מציאות כזאת,
ההלכה קובעת כך וכך.

הלוחות | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

אצבע אלוקים

חוטאים ורוקדים

"לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים" (שמות
לא,יח) .הביטוי "אצבע אלוקים" משמעו בתנ"ך
דבר שאין לפקפק במהותו וכוונתו הברורה .כגון:
"ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוקים
היא" ,היינו שרואים בעליל שיד ה' בזה .זה גם
המכוון ב"לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים"
— הכול ראו כי הלוחות אינם מעשה ידי אדם
חלילה אלא מעשה אלוקים.

"ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל
ומחולות" (שמות לב,יט) .כשראה משה כי אחרי
העגל שעשו ממשיכים במחולות ,מייד "וייחר אף
משה וישלך מידיו את הלוחות" .לא דיי שחטאו
בעגל ,אלא שהם גם נטולי רגש של חרטה ,והם
רוקדים ושמחים במעשה העגל .לשכאלה אין
צורך בלוחות.

(הרב צבי־הירש קלישר)

איך שהופכים
"מזה ומזה הם כתובים" (שמות לב,טו) .חסיד
שאל את רבו :מצבו קשה מאוד ,ועל־ידי פעולת
מרמה קלה הוא יכול להציל את מעמדו ולהיחלץ
מן המצוקה .השיב לו רבו :לכן כתוב שהלוחות
"מזה ומזה הם כתובים" ,לרמז לך שבכל צד
שתהפכם יופיע שם "לא תגנוב".

(רבי יצחק קארו)

למעלה מהעולם
הלוא הקב"ה הודיע למשה בהיותו בהר סיני
שבני ישראל עשו את העגל ,ולמה שבר את
הלוחות רק אחרי שראה את העגל והמחולות?
אלא כשהיה משה בהר היה מופשט ומנותק
מכל ענייני העולם ,ולא היה לו קשר עם העולם
וענייניו .רק אחרי שירד מן ההר וראה את העגל,
'נגע' בו הדבר והוא שבר את הלוחות.
(הרבי מליובאוויטש)

(פניני התורה)

שמיעה וראייה

חקוק בלב
"והמכתב מכתב אלוקים הוא ,חרות על הלוחות"
(שמות לב,טז) .עם כתיבת עשרת הדיברות על
לוחות האבן נחקקו עשרת הדיברות גם על
לוחות הלב של ישראל; "כותבם על לוח ליבך".

משה כבר שמע מפי הגבורה על דבר עשיית
העגל ,אך אפילו שמיעה כזאת לא הביאה אותו
לאותה ההתפעלות שהביאה ראייתו ,בראותו
במו עיניו את העגל והעם הפרוע במחולותיו.
מייד כשראה זאת שבר את הלוחות.

(שפת אמת)

(ביאורי הרנ"ג על התניא)

הלימוד כמטרה
דוגמה לכך הן המצוות הכלולות בתרי"ג
המצוות ,אף־על־פי שאין להן עוד משמעות
מעשית .למשל ,המצווה "לא תחיה כל נשמה",
שנאמרה על שבעת העמים החוטאים של
כנען ,אף שכבר השמידו את העמים האלה.
וכמו־כן יש ציוויים הקשורים למשכן וכליו,
שלא נאמרו אלא בהקשר המשכן שנעשה
במדבר.
כי התורה עוסקת לא רק בדברים הנוגעים
למעשה בפועל ,אלא יש בה גם דברים שלא
היו ולא יהיו לעולם ,ובכל־זאת כשיהודי לומד
אותם ומבין בשכלו את הסברות של התורה
ואת הכרעת ההלכה — הוא מכניס לקרבו את
חוכמתו של הקב"ה ומתאחד עמה (תניא פרק
ה) .וכך גם ענייני הכישוף שההלכה עוסקת
בהם ,אף שאינם בעלי משמעות מעשית,
מאחר שהכישוף עצמו כבר אינו קיים — הם
חלק מהתורה ויש ללומדם ,בהיותם חוכמתו
ורצונו של הקב"ה.
(תורת מנחם תשד"מ ,כרך ב ,עמ' )1101

אמרת השבוע
מתנה לשותף השלישי
אל האדמו"ר בעל 'פני מנחם' מגור נכנס
יהודי וביקש את ברכתו לרגל הולדת
בתו .הרבי בירכו ,ואז שאל אם קנה
ליולדת מתנה .האב השיב בחיוב וציין
איזו מתנה קנה.
שאלו הרבי" :מדוע בחרת במתנה זו
דווקא?" .השיב האיש" :ידעתי שהיא
חושקת במתנה זו ,ולכן קניתי לה אותה".
אמר הרבי" :רצוני להציע הצעה .הלוא
חז"ל אמרו שיש שלושה שותפים באדם,
אביו ואימו והקב"ה .אולי תיתן מתנה גם
לשותף השלישי ,לקב"ה ,והמתנה שהוא
חפץ בה — שתלך כל יום לבית המדרש
ללמוד תורה שעה אחת".

פתגם חסידי
"מצאנו בתורה 'לְ ָך' במובן שלילי — 'לא
תעשה לְ ָך ּפֶ ֶסל' ,ויש במשמעות חיובית
— 'ּפְ ָסל לְ ָך' .מכאן למדנו שאם ה'לְ ָך' בא
בתחילה ,זו עבודה זרה" (רבי ישראל מרוז'ין)

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

תפנית
במשפט
מלחמת העולם השנייה בעיצומה.
אירופה בוערת .בשנת תש"א ()1941
פולש הצבא הנאצי לברית־המועצות.
המדינה הקומוניסטית סובלת עתה
מרעב ומחסור גוברים והולכים.
במחנה כפייה סיבירי כלואה קבוצה
של תריסר תלמידי ישיבה .הם נשלחו
לארץ גזירה ב'עוון' קיום אורח חיים
יהודי ולימוד תורה.
חייהם קשים .מוטלת עליהם עבודת
פרך ,במזג אוויר קשה .ואולם בראש
מעייניהם של תלמידי הישיבה עומד
אתגר אחד — להימנע מעבודה בשבת.
זו משימה כמעט בלתי־אפשרית.
ובכל־זאת התלמידים מצליחים
לחמוק מחילולי שבת ,כל פעם
באמתלה אחרת.
ואולם ככל שהעמיקה התקדמות
הגרמנים לעמקי רוסיה ,הוכבד הנטל
על האסירים .הם אולצו להגדיל את
תפוקת עבודתם ,וכבר לא הצליחו
לחמוק מעבודה בשבת .בלב כבד
נאלצו לעשות את מלאכתם גם בשבת
קודש ,בעודם מתאמצים לצמצם את
חילול השבת ככל האפשר.
שבת אחת הורה להם המפקח לכרות
עצים ,לקצוץ את הענפים מן הגזעים,
ולהטילם אל הנהר הזורם ,שישיט
אותם עד מפעל צבאי קרוב.
המפקח סיים לתת את הוראותיו
והלך .הבחורים גילו שנותרו לבדם,
והחליטו לעשות כל מה שבידם
לצמצם את חילול השבת .ראשית,
נשאו את הקורות בזוגות — דבר
המפחית מחומרת המעשה ,שכן
"שניים שעשאוה פטורים" .שנית,
נמנעו מלצעוד יותר מארבע אמות
ברצף ,אלא צעדו ועצרו ,כדי להוריד
את האיסור מאיסור תורה לאיסור
חכמים.
הם לא ידעו כי המפקח מסתתר
מאחורי גבעה וצופה במעשיהם.
כששקעה השמש ויום העבודה
עמד להסתיים הפתיע אותם האיש
בצעקות רמות" .ראיתי הכול!",
הרעים עליהם בקולו" .אתם תיענשו
במלוא החומרה!".
התלמידים שכבו לישון חרדים
מהבאות .באישון לילה נפתחה דלת
הצריף בחבטה .הסוהרים העירו
בגסות את כל האסירים ,וזירזו אותם
להתכנס מייד באולם המרכזי.
טרוטי עיניים התייצבו האסירים
כנדרש .תלמידי הישיבה הושבו על
ספסל הנאשמים .המשפט החל.

התובע היה המפקח .כהקדמה סקר
את הקרבות העזים המשתוללים
בחזית ,ואת נחיצות הציוד הצבאי
המיוצר במפעל .פגיעה בתפוקת
העבודה בשעת המלחמה היא בגידה
לכל דבר" .המנּוולים הללו" ,הצביע
על התלמידים" ,שיתפו פעולה עם
האויב בזלזלם בעבודה!".
עתה החל לחקות ,בדרך לעגנית ,את

לומדים גאולה

תנועותיהם ,והתלוצץ על חשבונם של
הבחורים המפוחדים .שאר האסירים
והפקידים הגיבו בפרצי צחוק .מבטי
שטנה ננעצו בבחורים.
כעת ניתנה לנאשמים האפשרות
לשאת דברים להגנתם .שליטתם
הדלה בשפה הרוסית לא הועילה
להם ,וטיעוניהם המגומגמים נשמעו
תמוהים .ה'שופטים' ,שלא היו אלא

מאת מנחם ברוד

חטא העגל יתוקן
נאמר בכתבי האריז"ל (ספר הליקוטים ולקוטי תורה לאריז"ל פרשת תישא)
שבזמן הגאולה יהפוך יום עשיית העגל לחג ,ואז יתקיימו דברי אהרון "חג
לה' מחר" — "ונמצא כי חג לה' מחר בעצם ,ומחר זה לאחר זמן" .כך בבוא
הגאולה יתוקן אחד העוונות החמורים ביותר בדברי ימי ישראל — חטא
העגל .זה חטא חמור כל־כך ,עד שהקב"ה הודיע כי בכל עת שיעניש את
עם ישראל על חטאיו ,יישא העם את עונשו גם על חטא זה" :וביום פקדי,
ופקדתי עליהם חטאתם".
המפרשים מסבירים כי כוונתם המקורית של בני ישראל הייתה ליצור אמצעי
שיסייע להם בעבודת ה' .בני ישראל לא ביקשו חלילה תחליף לקב"ה; הם
חיפשו תחליף למשה רבנו .כך הם גם אומרים בפירוש" :כי זה משה האיש
אשר העלנו מארץ מצרים ,לא ידענו מה היה לו" .הם חיפשו גורם מקשר
בינם לבין ה' ,כפי שהיה משה רבנו.

מציאות מקשרת
מחשבה זו היה לה על מה להתבסס .בני ישראל ראו שהקב"ה הוציאם
ממצרים באמצעות משה דווקא .הם ראו שבחר לתת את התורה על־ידו .הם
נוכחו שהקב"ה התלבש במשה ,עד שכל מציאותו התאחדה עם הקדושה
האלוקית ולא הייתה לו כל מציאות משלו .לכן התורה מכנה את משה "איש
האלוקים" ,שכן השכינה דיברה מתוך גרונו.
התאחדות זו של הקדושה האלוקית עם אדם ,נשמה בגוף ,מאפשרת קשר
עמוק ופנימי יותר בין העם ובין הקב"ה .כאשר השכינה מדברת דרך גרונו
של משה ,היא נקלטת גם בשכל ,ברגש ובאישיות הכוללת של האדם .כדי
שמהותו הכוללת של האדם תתקשר עם הקב"ה ,הבורא מתגלה על־ידי אדם,
שאותו הכול יכולים לראות ולשמוע .כך נוצרת ִקרבה פנימית ומקיפה בין
האדם לבורא .זה היה תפקידו של משה.
כשבני ישראל ראו ש"בושש משה לרדת מן ההר" ,רצו ליצור בעצמם מציאות
חדשה שתהיה מאוחדת לחלוטין עם הקב"ה ,מציאות שבאמצעותה תחדור
הקדושה האלוקית לכל חלקי העולם .בעת מעמד הר סיני ראו ,כדברי חז"ל,
את הקב"ה יורד עם מרכבתו העליונה (כמתואר בספר יחזקאל) ,וראו את
'פני שור' שבמרכבה — החליטו אפוא ליצור דבר דומה שיתאחד לחלוטין עם
שורשו האלוקי .כך "יצא העגל הזה" ,בדוגמת 'פני שור' שבמרכבה העליונה.

לא עושים לבד
טעותם הגדולה הייתה המחשבה כי ביכולת האדם ליצור בעצמו את הדבר
שהקדושה האלוקית מתמזגת עמו .כאשר הקב"ה בוחר לשכון במשה רבנו
— זו תכלית הקדושה וחיזוק האמונה הטהורה .כשהקב"ה מצַ וֶ וה לעשות
שני כרובים של זהב ולהעמידם על ארון העדות בקודש הקודשים — זה
שיא הקדושה; ומבין הכרובים אכן נשמע ונתגלה דבר ה' — "ודיברתי איתך
מעל הכפורת מבין שני הכרובים" .אך כאשר אדם מחליט על דעת עצמו
לעשות דברים שבהם תשכון כביכול הקדושה — מזה עלולה להיווצר עבודה
'מקשרים' בינו ובין הקב"ה ,עלול
זרה בכל חומרתה .כשאדם מחליט ליצור ַ
להיווצר מזה מצב של 'שתי רשויות' ועבודה זרה ממש.
ואולם בזמן הגאולה ,על־ידי תשובה שלמה על חטא העגל ,יבטא חטא זה
עצמו את האחדות האלוקית המוחלטת ,כמאמר חז"ל שעל־ידי תשובה
שלמה 'זדונות נעשים לו כזכויות' .בזמן הגאולה יתגלה שהאחדות האלוקית
מקיפה גם את הרע ואפילו את הדברים הנחותים ביותר ,שגם הם משרתים
בסופו של דבר את הכוונה העליונה (ראו לקוטי שיחות כרך כד עמ'  ;10כרך
טז עמ' .)414

מפקדי המחנה ,שיסעו את דבריהם
בחוסר סבלנות והחלו לדון בעונש
הראוי להם.
פתאום נפתחה הדלת .לתוך האולם
נכנסו שישה קצינים בכירים .פעם
בשנה נהגו לבוא לביקורת במחנה
העבודה ,אך מעולם לא הופיעו
בשעת לילה מאוחרת.
הביקור הפתאומי קטע את המשפט.
ה'שופטים' הגיבו בהתרגשות וביראת
כבוד .למקום הובאו כיסאות מרופדים,
כיאה לאנשי משלחת בכירים.
ה'שופטים' תיארו לפני האורחים את
המתרחש .ה'הצגה' הומחזה שנית,
ונראה היה כי חברי הפמליה רוו נחת
מההדגמה ההיתולית.
רק קצין אחד ישב בארשת פנים
קפואה .הוא לא הגיב בצחוק זחוח
כחבריו ,אלא הביט נכחו בהבעה
רצינית .כשנסתיים השחזור קם
וביקש לשוחח עם הנאשמים
בפרטיות .הוא הוביל את החבורה
לחדר צדדי ,ולאחר שסגר את הדלת
הורה להם ביידיש" :שבו".
הבעת תדהמה עלתה על פני
הבחורים .הם בהו באיש בחלחלה,
משוכנעים כי טמנו להם מלכודת.
"שבוע טוב" ,בירכם הקצין ביידיש.
"יהודי אני .בבקשה ,הסבירו לי מה
אירע" .אט־אט הבינו כי האיש אינו
מבקש את רעתם .הם הסבירו שכל
כוונתם הייתה להמעיט בחילול שבת.
עיניו של האיש הצטעפו" .לפני
כמה שנים הלכה אימי לעולמה",
החל להתוודות לפניהם" .ברגעיה
האחרונים ביקשה שאבטיח לה דבר
אחד" .האיש כחכח בגרונו במאמץ
להבליע את ההתרגשות שאחזה בו.
"היא ביקשה שאם יבוא יום ואדרש
לסייע ליהודי דתי ,שלא אמנע מכך".
והוסיף הקצין" :נקלענו לכאן שלא
כצפוי .תקלה ברכב אילצה אותנו
לעצור במחנה .אני מאמין שהנסיבות
האלה התרחשו כדי שאממש את
צוואתה של אימי".
הקצין חזר עם הבחורים לאולם
הגדול .בדקות שלאחר מכן נהפך
למליץ היושר של בני החבורה.
הוא חקר את המפקח על טיבם,
ואילץ אותו להודות כי אלה אסירים
צייתנים ,הממלאים את כל המטלות
בלי דופי.
בתוך זמן קצר התהפכה האווירה,
ופסק הדין ניקה אותם מאשמה.
לא זו בלבד ,אלא אף זכו להטבות
ולשיפור בתנאי המאסר ובהקצאת
המזון שקיבלו.
(סיפורו של הרב טוביה גולדשטיין,
ב'המגיד מדבר')

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

המלך של צמחי המרפא גדל בארץ

בפרשת תישא מוזכרים צמחים רבים ,ששימשו
לשמן המשחה ולקטורת הסמים .בימינו
מתאמצים לזהות את הצמחים הללו .גם בתחום
צמחי המרפא מתנהל מאמץ לזיהוי צמחים
בעלי יכולת ריפוי .אם תשאלו את ר' משה
בן־אריה ,תושב ערד ,נמצא 'המלך של צמחי
המרפא' ,כפי שהרמב"ם מגדירֹו .המסע לאיתור
הצמח הרפואי נמשך כחצי יובל שנים.

ובחזרה לצמח שלכבודו התכנסנו .בשנת
תשמ"ו ,לפני יותר משלושים שנה ,ביקר בן־
אריה אצל הרב ברוך שפירא" .הרב דיבר
איתי באריכות על 'המלך של צמחי המרפא'
שהרמב"ם מזכיר בכתביו — 'אפסנתין' בערבית.
בעברית הוא מכּונה 'לענה' .הבעיה היא שיש
כמאתיים תת־מינים של לענה .לאיזה מהם
התכוון הרמב"ם?" ,משחזר בן־אריה.

לפני שנצלול לממצאים ,כמה מילים על בן־
אריה ( :)59הוא נולד בנתיבות במשפחה דתית.
בצעירותו למד פסיכולוגיה ובסיום תואר ראשון,
בעקבות המלצה חמה של שני מרצים ,פנה
ללמוד את תורת הנפש של היהדות .הלימודים
הובילו אותו להעמיק בספרי הרמב"ם ,ובכלל
זה בחיבוריו הרפואיים.

מחקר של חצי יובל

מאתיים סוגי לענה
בן־אריה נשמע מתוסכל כשהוא מדבר על
תורת הרפואה של הרמב"ם .אין הוא מצליח
להבין מדוע המלצות ברורות כל־כך למצבים
הרפואיים שעמם בני־אדם מתמודדים בימינו
אינן מיושמות כיום" .רופא שמביט במחשב,
בבדיקות או בצילום ,ואינו מתעניין במצבו
הנפשי של המטופל — חוטא לתפקידו" ,הוא
קובע נחרצות" .כל המחלות קשורות למצבים
נפשיים ,מתחים ,כעסים ,לחצים וכדומה".

פינת ההלכה

ברגע
מושג
"

סמים

מקום גידול סודי

המונח 'סמים' משמש בימינו לציון חומרים
פסיכואקטיביים ,המשפיעים על מערכת
העצבים המרכזית .ואולם בתורה במונח
'סמים' הכוונה לסממני הקטורת ,הרכיבים
ששימשו להכנת הקטורת שהועלתה על
מזבח הזהב במשכן ובבית המקדש.
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה,
וכך התורה אומרת" :וַ ּי ֶ
ּוׁש ֵח ֶלת וְ ֶח ְל ְּבנָ ה וגו'" .אלה
ַקח ְלָך ַס ִּמים ,נָ ָטף ְ
אחד־עשר רכיבים ,שמהם הוכנה הקטורת.

בן־אריה מודע לתדמית של תוספי התזונה.
"השוק בנוי בחלקו על הונאה" ,הוא אומר.

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

בובות משחק
שאלה :האם בבובות משחק לילדים אין
איסור של עשיית דמות אדם ,מדין הרחקה
מעבודה זרה?

ומעניין לעניין באותו עניין :מאותו פסוק ,דרשו
חז"ל "לא תעשון כדמות שמשיי המשמשין לפניי
במרום" — שאסור ליצור דמויות של שמש ,ירח
וכוכבים (כל עוד בני־אדם מזהים את הציור או
הפיסול כדמויות אלו) גם כשאינן בולטות ,אלא
אם כן הן עשויות לצורכי לימוד ,להבין ולהורות.

תשובה :אסור לפסל דמות אדם בולטת ,שנאמר
(שמות כ,כ)" :לא תעשון איתי" — אסור ליצור
דמות אדם שהקב"ה נראה בה לנביאים ,ככתוב
(יחזקאל א,כו)" :ועל דמות הכיסא דמות כמראה
אדם עליו מלמעלה".
ואולם כל זה אמור בפיסול צורת אנדרטה
העומדת לנוי ,שהיא צורה קבועה ,אבל צורות
העשויות לפי שעה ,כגון להתלמד על־ידן או
לשחק בהן — מותרות .ומכיוון שהבובות מיוצרות
בעבור ילדים ,לשחק בהן ,ובפרט שפעמים רבות
הן מתגוללות בעפר ובמקומות שאינם מכובדים,
אין בכך אפילו חשד של עבודה זרה .לכן גם אם

לכן לא נכון להשתמש בצורות אלה לסמלי
מוסדות או יישובים ,או לפרסומות ,הן לענייני
מצוות הן לענייני חולין ,וגם לא רצוי ללמד
ילדים לצייר צורות אלה (ויש להתיר כאשר
עושים בהם פגם ,כמו שמש או ירח שחסר בהם
חלק מהעיגול).
מקורות :ע"ז מג,ב .טושו"ע יו"ד סי' קמא ס"ד ונו"כ.
שו"ת :מהרי"ט חיו"ד סי' לה .יחווה דעת ח"ג סי' סד.
אג"מ או"ח ח"ה סי' ט אות ו.

הכשרת מטפלים בCBT-
באישור איט"ה | אגודה ישראלית לטיפול התנהגות קוגנטיבי

הצטרפו גם אתם לתכנית
המבוקשת להכשרת מטפלים
בשיטת הטיפול המובילה
בעולם!
מרכז י.נ.ר

"הצמח שלנו ֵגדל בארץ ישראל ,ואף־על־פי
שניסו לגדלו במקומות אחרים בעולם ,הגידול
המקומי מפיק את האפקט הרפואי הטוב
ביותר" .היכן בדיוק גדל הצמח ,הוא מסרב
לומר" .באזור מדבר יהודה" ,הוא משיב לבסוף.
לדבריו ,הצמח משפיע ככל הנראה על עצב
הואגוס ,המעצבב את רוב איברי הגוף ומשפיע
גם על מערכות החיסון והעיכול .הוא מציג
שורת מכתבי תודה מרגשים שקיבל במרוצת
השנים .מאחורי כל מכתב כזה מסתתר סיפור
חיים של אדם שנרפא בעקבות השימוש בצמח.
"כשאדם שסבל ממחלה כרונית נרפא ולא חוזר
אלינו עוד ,זה האושר האמיתי" ,הוא אומר.

לדבריו ,הרב שפירא נתן כמה כיוונים
המאפשרים לאתר את הצמח ,ומאז בן־אריה
עוסק באיתור ,במחקר ובפיתוח קרוב לחצי
יובל שנים" .המחקר כלל ניסויים במרכזים
רפואיים ,פיתוחים בבתי ספר לרוקחות ,מחקר
יישומי במפעל לתוספי תזונה ועוד .כל זה היה
כרוך בהשקעה כספית אדירה" ,הוא אומר.
אחרי איתור הצמח החל בן־אריה לגדל אותו
ולהשתמש בו לריפוי" .עוצמת הפעולה של
הצמח מדהימה" ,הוא אומר בהתלהבות" .בכוחו
לרפא מחלות רבות שהרפואה המודרנית אינה
יודעת לרפאן".

זו בובת אדם שלמה בכל איבריה ,מותר לקנותה
ולתיתה לילדים לשחק בה.
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בן־אריה בשטח .אי־שם במדבר יהודה

המרכז המוביל והמקצועי ללימודי טיפול ,ייעוץ והנחיה

ב"ה

מחיר יין

משלוח המנות של הרמ"א

ספר הביכורים של הרמ"א
(רבי משה איסרליש) ,שאותו
העניק לאביו כ'משלוח מנות'.
פירוש מקורי חדשני של סיפור המגילה,
בדרך אליגורית ,כמשל על חיי האדם,
משחר ילדותו ועד זקנה ושיבה.
מהדורה מנוקדת עם הערות.

לפרטים:

ayeca.shop

או בטלפון072-2792072 :

למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

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

כלים מעשיים ומיומנויות לטיפול
בהפרעות חרדה ,דיכאון ,טראומה
וכפייתיות באמצעות הCBT -
ליווי אישי
והדרכה פרטנית
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קבוצת גברים
נפתחת במרכז

התוכנית מיועדת
לבעלי תואר במקצועות
טיפוליים כגון :ייעוץ חינוכי,
עו"ס ,חינוך מיוחד,
טיפול באומנות.

תרגול מעשי ,פרקטיקה
והדרכה בקבוצות קטנות

02-6321-603

מ
חהדדורה
ומ שה
פוארת
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