
 
יום של אור

חסידי  אלפי  ייטלו  בניסן,  י"א  שלישי,  ביום 
וייצאו  לפסח  מההכנות  זמן  פסק  חב"ד 
ולזיכוי  היהדות  להפצת  פעילויות  למגוון 
הרבים במצוות, לציון יום הולדתו של הרבי 

מליובאוויטש.

כשרות בשיתוף פעולה
לנדא  הרב  של  המהודרת  הכשרות  מערכת 
המשותפת  העבודה  את  מתחילה  בבני־ברק 
שליט"א  לנדא  חיים־יצחק־אייזיק  הרב  של 
בשאיפה  שליט"א,  רוזנבלט  שבח־צבי  והרב 
לחזק את הכשרות בתכלית ההידור. הציבור 
על  מההכרזה  רבה  שמחה  הביע  הרחב 

שיתוף הפעולה.

תורמים ועוזרים
ביד  להשתתף  לציבור  קוראים  חב"ד  בתי 
שתאפשר  דפסחא',  'קמחא  במגבית  רחבה 
מצרכי  של  חבילות  אלפי  עשרות  לחלק 
מזון, עם מצות שמורות, לחג הפסח, בעבור 

המשפחות הנזקקות. פרטים בבתי חב"ד.

אשנב לליל הסדר
בכפר  סדר  ליל  מארגן  לחב"ד  אשנב  ארגון 
חב"ד, ליחידים עד גיל 40. סעודת חג עשירה, 

באווירה חסידית חמה. טל' 6565190־052.

יש חדש כבוד לזולת, שפה נקייה
עלינו ליצור תרבות חיים אחרת. להשריש ערכים בסיסיים של דרך־
ארץ ושל תרבות ויכוח. לפתוח בחיינו דף חדש של אהבת ישראל

נכתבות ש אלה  ורות 
יהיו  הבחירות.  לפני 
אשר  תוצאותיהן 
וההשמצות  ההכפשות  יהיו, 
שאפיינו אותן פערו פצע כואב 
מפלגה  כמעט  אין  העם.  בלב 
שלא הצטרפה להיאבקות הבוץ 
הידוע,  שכפתגם  )אלא  הזאת 
דבשתו,  את  רואה  אינו  הגמל 
כל צד רואה את ההשמצות רק 

במעשיו של הצד השני(.

בכל  לשאול  שעלינו  והשאלה 
תת־תרבות  האּומנם  הרצינות, 

הדמוקרטי?  מהמשחק  בלתי־נפרד  חלק  היא  זו 
מכובדת,  בחירות  מערכת  לנהל  אי־אפשר  האם 
ואת  מדיניותו  את  יציג  צד  כל  שבה  עניינית, 

יכולותיו ויניח לציבור לבחור?

ועוד שאלה בסיסית: האּומנם שקר והונאה נהפכו 
עלינו להשלים עם  לגיטימיים? האם  לאמצעים 
מצב שבו מפלגות ומועמדים מצהירים הצהרות, 
התחייבויות,  על  חותמים  הבטחות,  מבטיחים 
ואחרי  ערך,  שום  להן  שאין  לכול  כשברור 
להפר  כלשהי  בעיה  לאיש  תהיה  לא  הבחירות 

אותן, בתירוצים כלשהם?

להאיר פנים לכל אדם
לזולת,  כבוד  אחרת.  חיים  תרבות  ליצור  עלינו 
עמידה  מנומסת,  התנהגות  נקייה,  שפה 
בהתחייבויות — אין אלה מילים גסות. לא חייבים 
רפש,  הטלת  של  לתהומות  לרדת  להתבהם, 
לרמוס כל ערך של התנהגות אנושית, על־אחת־

כמה־וכמה יהודית.

ואולי זו אחת המשימות החשובות ביותר שאותה 
הבאים.  והתרבות  החינוך  שרי  להרים  צריכים 
ושל  דרך־ארץ  של  בסיסיים  ערכים  להשריש 
תרבות ויכוח. יכולים להיות חילוקי דעות, אבל 
את השנאה ואת ביטויי הנאצה יש לסלק מהשיח 

הציבורי.

בשבוע הבא, בי"א בניסן, נציין את יום הולדתו 
117 שנים. הרבי  לפני  של הרבי מליובאוויטש, 
דעותיו  יהיו  יהודי,  כל  איך לאהוב  אותנו  לימד 
למי  גם  פנים  להאיר  איך  יהיו.  אשר  ומעשיו 

את  לחפש  איך  ממך.  ההפך  בדיוק  שחושב 
הנקודה הפנימית המשותפת ולא את המפריד.

עמדותיך.  על  ויתור  פירושה  אין  לזולת  אהבה 
אין כמו הרבי מי שעמד על עקרונותיו ולא סטה 
ובמאור  באהבה  קיבל  הוא  נימה.  כמלוא  מהם 
פנים גם מי שהחזיקו בדעות מנוגדות לחלוטין 
בתורה  דבקותו  על  כהוא־זה  לוותר  בלי  לשלו, 
של  ומעשיו  דעותיו  בין  הפריד  הוא  ובהלכה. 

האדם לבין האיש עצמו.

ויכוח.  ביניהם  שיש  משפחה  בני  בנפשכם  שוו 
הם יכולים להתווכח בחריפות, אבל תמיד יאהבו 
ישלול לחלוטין את עמדותיו  זה. האחד  זה את 
של חברו, אבל ירגיש שהוא אחיו, בשר מבשרו 
)ואם אין זה כך, הרי זו מערכת יחסים משפחתית 

מעורערת(. 

לחפש את המשותף
לא  נקייה.  בשפה  להשתמש  אותנו  לימד  הרבי 
רק להימנע ממילות גנאי, אלא אפילו להתרחק 
נמנע  הרבי  שלילית.  משמעות  בעלי  מביטויים 
ונהג לומר הפך  ממילים כמו קללה, רע, מוות, 
הברכה, הפך הטוב, הפך החיים; כדי שלא לתת 
למילים שליליות שום מציאות, אפילו לא בדיבור.

אהבת  של  חדש  דף  בחיינו  לפתוח  נשאף  הבה 
מציאת  הזולת,  של  מעלותיו  חיפוש  ישראל, 
גישה  מתוך  אותנו.  המאחד  המשותף  המכנה 
בשאלות  לפתרונות  מהר  יותר  הרבה  נגיע  זו 
החשובות בחיינו, ונחגוג חירות אמיתית לא רק 

בפסח אלא כל השנה כולה.
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המגיד ממזריטש מסביר את עניינה של שבת 
הגדול על־פי המבואר בזוהר )חלק א, ה,ב( שבכל 
שבת יש שתי בחינות: ערב שבת ויום השבת, 
עד  למעלה,  מלמטה  להעלות  היא  והמגמה 
השיא של שעת 'רעווא דרעווין', בעת המנחה. 
מתפשטת  העליונה  המדריגה  זו  בשבת  אבל 

ויורדת עד למטה.

זו משמעות הנס שהתחולל בשבת זו — "למכה 
מצרים בבכוריהם". כי אותה מדריגה עליונה 
התפשטה  היא  הגדול  ובשבת  'בכור',  מכּונה 

עד למטה והיכתה במצרים.

מי נותן את הכוח
מאמר  את  ומביא  ממשיך  ממזריטש  המגיד 
לאביהם  מפרנסים  "ישראל  )חלק ג, ז,ב(  הזוהר 
מביאה  האדם  שעבודת  היינו  שבשמים". 
'פרנסה' כביכול לקב"ה. ואומר המגיד: "צריך 
לכל אדם להיות לו אמונה גדולה בזה שמזה 
גדול  תענוג  יתעורר  למטה  עושה  שהוא 

לעילא".

ולחשוב  לטעות  לאדם  לו  אל  זה  עם  אך 

שבאמת הוא עצמו גדול כל־כך, עד שבכוחו 
נאמר:  כך  על  למעלה.  גדול  תענוג  לעורר 
בעדי  ותבואי  נתתיך,  השדה  כצמח  "רבבה 
עדיים" )בקישוטים(, ואף־על־פי־כן "ואת ֵערום 
ועריה", כי "מי נתן לך הכוח הזה? אני הוא".

ניגודים במצה
יהודי נדרש לאמץ שתי תכונות נפש מנוגדות. 
מצד אחד לחוש את אפסותו המוחלטת ואת 
לדעת  בעת  ובה  בקב"ה,  הגמורה  תלותו 
ומוטל עליו תפקיד  נעלים  כוחות  לו  שניתנו 
ה,א(:  )סוטה  חז"ל  אמרו  כך  על  ביותר.  חשוב 
משמונה  אחד  בו  שיהא  צריך  חכם  "תלמיד 
הענווה  לצד  כי  גאווה.  של  שבשמינית" 
בבחינת  מלהיות  להיזהר  עליו  וההתבטלות 
התוקף  בו  שיהיה  אלא  הנדרסת',  'אסקופה 

הראוי בכל ענייני התורה ומצוותיה.

שילוב זה מצוי גם במצה, המֹוָרה על ענווה. 
בה  יש  ובכל־זאת  בה,  אין  תפיחה  אמנם 
שלילת  אחרי  כי  משקל.  לה  ויש  מציאות 
הגאווה, יש כאן מציאות בעלת חשיבות גדולה 

בה  שאין  אלא  מצווה.  של  מציאות   — ביותר 
מציאות עצמאית, כי כל־כולה באה מהקב"ה. 

תקיפות של מלאכים

יתרה מזו, כאשר האדם מתבטל לגמרי, ועם זה 
חש את כוחו של הקב"ה שניתן בו, הוא מגיע 
פב,ו(:  )תהילים  שנאמר  כפי  התוקף,  לתכלית 
ֻּכְּלֶכם".  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם  ֱאֹלִקים  ָאַמְרִּתי  "ֲאִני 
בני ישראל נקראים 'אלוקים', במשמעות של 

מלאכים, שלוחים של הקב"ה ממש.

אלא שאותה מידה של תקיפות וגאווה צריכה 
שבימי  שבשמינית',  'שמונה  בבחינת  להיות 
חז"ל הייתה המידה הקטנה ביותר של נוזלים. 
דיי במידה זו להעניק ליהודי תעצומות נפש 
להתמודד עם כל גורם העומד לנגדו ומפריע 
לו בעבודת הבורא, וגם 'גאווה' זו אינה משל 
עצמו, אלא מהכרתו של האדם כי הוא שליחו 
של הקב"ה ונדרש למלא את תפקידו בעולם.

 )תורת מנחם תשמ"ג, כרך ג, עמ' 1260(

שיא הענווה ושיא ההתעלות

יובא על כורחו
״זאת תהיה תורת המצורע... והובא אל הכוהן״ 
)ויקרא יד,ב(. לא נאמר ״ובא״ אלא ״והובא״ — על 
הרע,  לשון  חטא  על  באה  הצרעת  שכן  כורחו. 
הכול,  דיבת  המוציא  הרע,  לשון  המדבר  ואדם 
ינהג בחוצפה אף כלפי הכוהן, יסרב  מן הסתם 
צריך  זה  מצורע  גנאי.  דברי  עליו  ויאמר  לבוא 

להביא בכוח.
)עיטורי תורה(

פוסק על עצמו
מי שאומר כי על מעשהו הטוב של פלוני מגיע 
לו כי יעזרהו הקב״ה במה שדרוש לו, או האומר 
לו  כי בגלל מעשיו הלא־טובים של פלוני מגיע 
כך וכך — עליו לדעת כי הוא פוסק על עצמו את 

הדין, הן לטוב הן למוטב.
)כתר שם טוב(

דיבור ומחשבה
"כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלוש 
ושפיכות  עריות  וגילוי  זרה  עבודה   — עבירות 
כך, במחשבה  טו,ב(. אם בדיבור  )ערכין  דמים" 
לב  חכם  לכל  נודע  וכבר  וכמה.  כמה  אחת  על 
יתרון המחשבה על הדיבור, הן לטוב הן למוטב.
)תניא(

מרובה מידה טובה
מרובה  טובה  "מידה  יא,א(:  )סוטה  חז"ל  אמרו 
ממידת פורענות". במידה רעה אמרו שלשון הרע 
הורגת )לא עלינו( שלושה )ערכין טו,ב(. אם כן, 

מחיה  היא   — טובה  לשון  היינו   — טובה  במידה 
ארבעה.

)אגרות־קודש(

לשון הרע על עצמו
יהודי נכנס אל הרבי הריי"צ מליובאוויטש וביקש 
תיקון על דברים מסוימים. הוא תיאר את מצבו 
לך  ידועה  הרוחני במילים קשות. השיבו הרבי: 
לספר  לאדם  אסור  הרע.  לשון  איסור  חומרת 

לשון הרע על חברו וגם לא על עצמו.

המקור — חברה רעה
יג,נ(.  )ויקרא  ימים"  שבעת  הנגע  את  ״והסגיר 
הרע  ולשון  הרע,  לשון  חטא  על  באים  נגעים 
 — הנגע״  את  ״והסגיר  לכן  רעה.  בחברה  מקורו 

יש להסגירו, לבודדו מבני־אדם.
)רבי יהונתן איבשיץ(

זורה אבק
המספר  שכן  הרע,  לשון  הוא  הרע'  לשון  'אבק 
זורה אבק בעיני הבריות ומתבל את דברי השקר 

במעט אמת, כדי שיאמינו לו.
)מאוצרנו הישן(

תפילין של הקב"ה
יהודי  שמע  מברדיצ׳ב  לוי־יצחק  שרבי  בשעה 
אליו  ניגש  היה  חברו,  על  הרע  לשון  מספר 
ואומר: יקירי, איך אינך מתיירא להוציא לעז על 
התפילין של ריבונו של עולם, שכתוב בהן ״ומי 

כעמך ישראל״!

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

לשון הרע | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

לא חותמת גומי
נוסף על מכתבי התשובה הרבים שהיה 
לשואליו  משגר  מליובאוויטש  הרבי 
איגרות  נהג לשלוח אלפי  ברחבי תבל, 
הפסח  חג  השנה,  ראש  לקראת  ברכה 
למי  רשימה  מכין  היה  הרבי  וכדומה. 
לשלוח, ולאחר שהמכתבים הוכנו, היה 
חותם על כל אחד ואחד מהם, ובמכתבים 
רבים גם היה מוסיף דבר מה בכתב ידו 

— איחולים או תוספת מיוחדת.
לרבי  אחת  פעם  הציע  המזכירים  אחד 
שאולי לא יחתום בעצמו על המכתבים 
הללו, אלא יטביעו את החתימה על־ידי 

חותמת.
"יהודי  והגיב:  זאת בתכלית  הרבי שלל 
לו  אתן  ואני  ברכה  ממני  לקבל  מצפה 

גומי?!"...

אמרת השבוע מן המעיין

"מקווים אנו בתוך כלל בני ישראל ומצפים 
בכל יום שיבוא משיח צדקנו. באיזה מקום 
עניין?  לאיזה  ובהכנות  פלוני?  את  ימצא 
ובאיזה מעמד ומצב?"   )הרבי מליובאוויטש(

פתגם חסידי



העצה 
המצילה

זה היה יום עמוס במיוחד, במרפאתי 
הפרטית, בדרום־אפריקה. הימים ימי 
שנות השמונים המוקדמות. מטופלים 
נכנסו אליי זה אחר זה, ואני הקשבתי 
 — מומחיותי  בתחום  לתלונותיהם 
אבחנתי  בדקתי,  העיכול.  מערכת 

ורשמתי תרופות.

מוכרת  בדמות  הבחנתי  ופתאום 
נכנסת לקליניקה. זה היה הרב נחמן 
אוקספורד  רבה של קהילת  ברנהרד, 
אותי  לפגוש  ביקש  הוא  ביוהנסבורג. 
מדובר  היה  שאילולא  הערכתי  מייד. 
אליי  בא  היה  לא  דחוף,  במקרה 

בבהילות שכזו.

ערימת  אחזו  ידיו  אותו.  קיבלתי 
צילומי רנטגן. "מדובר בבת קהילתי", 
הצילומים  "לפי  ברנהרד.  הרב  פתח 
ניתוח  לעבור  צריכה  היא  שבידי 
נועצתי  דחוף. אלא שעל־פי בקשתה 
הייתה  ותשובתו  מליובאוויטש,  ברבי 

שאין לעשות את הניתוח".

"ומה אתה מצפה ממני?", שאלתי את 
הרב.

צילומי  את  תבחן  אם  שמח  "הייתי 
הרנטגן ותחווה את דעתך", השיב.

היו  הדימות  אמצעי  עת  באותה 
הרפואי  המכשור  למדיי.  מוגבלים 
כבימינו,  ומתקדם  משוכלל  היה  לא 
ורופאים נאלצו לבסס את אבחנותיהם 
לאחר  בוצעו  אלו  רנטגן.  צילומי  על 
ניגוד,  חומר  של  תוך־ורידית  הזרקה 
את  ומדגיש  רנטגן  לקרני  האטום 

החלקים הפנימיים בגוף. 

כדי  הצילומים  בסקירת  היה  דיי 
שפׂשה  הממאיר  הגידול  את  לזהות 
הימנית.  הִכליה  של  העליון  בקוטב 
הממצא אישש את מסקנת הרופאים. 
"אני מכיר את האבחנה", הודה הרב 
בעמדתו  דבק  הרבי  "אבל  ברנהרד, 

שלא לנתח את האישה".

לא  שנית.  הצילומים  את  בחנתי 
מוכרחה  האישה  לספק.  מקום  היה 
"אתה  הגידול.  להסרת  ניתוח  לעבור 
לפני  הדגשתי  רופא",  ואינך  רב, 
בטיפול  להתערב  רשאי  "ואינך  הרב, 
חייבת  היא  החולה.  של  הרפואי 

לעבור ניתוח מייד!".

לשלילה.  בראשו  הניד  ברנהרד  הרב 
שגרמה  רצינית  סיבה  להיות  "חייבת 
הניתוח",  את  בנחרצות  לשלול  לרבי 

אמר.

סבלנותי.  פקעה  כמעט  הזה  בשלב 
בלא  וגם  ההמתנה,  חדר  המה  בחוץ 
כך נגררתי לפיגור ניכר בלוח הזמנים. 

אדם  שמביע  התעוזה  על  התרגזתי 
שאינו רופא, לחוות דעה שלילית על 

דיאגנוזה רפואית ברורה כל־כך.

ובכל־זאת, מתוך הכבוד שרחשתי לרב 
ברנהרד, התאפקתי וסקרתי שוב את 
היטב,  בהם  עיינתי  הצילום.  תשלילי 
ומבטי לכד את השם שהופיע בשולי 
שמה  את  קראתי  הצילום.  לוחות 
זה  של המטופלת: הגברת פנדמובה. 
במובהק איננו שם יהודי. "ממתי אתה 

ללא־יהודים?",  דת  שירותי  מעניק 
תמהתי באוזני הרב.

על  הרב  תמה  כן!",  עושה  "אינני 
שאלתי.

"גברת פנדמובה יהודייה?", הקשיתי.

"איזו גברת פנדמובה?", התפלא הרב, 
"האישה שמּה לוין".

סימני השאלה במוחי התרבו. "ראה", 
קירבתי לעיניו את הצילומים, "רשום 

פנדמובה!  הגברת  של  שמה  עליהם 
מפענח  דו"ח  על  זה,  לעומת 
הגברת  של  שמה  מופיע  הצילומים 
היום  עוד  בעיניי.  תעלומה  זו  לוין. 
אפנה אל המרכז הרפואי שבו בוצעו 

הצילומים".

את  לאתר  הצלחתי  יום  באותו 
"אמור  לצילומים.  האחראי  המפענח 
לי", פניתי אליו, "בתאריך פלוני, כמה 

בדיקות דימות מסוג זה ביצעתם?".

"שתי  תשובה:  עם  אליי  שב  האיש 
לוין,  ושמה  לאישה  האחת  בדיקות. 
והשנייה למטופלת ושמה פנדמובה".

תדהמה אפפה אותי. המילים נעתקו 
מפי. איזו טעות איומה!

את  בתוכי  לשמור  ניסיתי  "אדוני", 
לך  "יש  בי,  שגאתה  הרגשות  סערת 
הצילומים  את  לקחת  רצינית!  בעיה 
של הגברת פנדמובה, ופענחת אותם 
קבעתם  כך  לוין!  לגברת  כשייכים 
שהגברת לוין סובלת מגידול ממאיר, 
של  בגופה  מצוי  שהגידול  בשעה 
לך  ממליץ  אני  פנדמובה.  הגברת 
לבוא למשרדי במהירות, שכן הגברת 

לוין כמעט עברה ניתוח מיותר!".

את  מנע  מה  לו  וסיפרתי  הוספתי 
נשלחו  הצילומים  האיומה:  השגיאה 
ובזכותו  לים,  מעבר  רוחני  לייעוץ 
הוספתי,  לך",  "דע  ההליך.  נמנע 
למעשה  הצילה  הזאת  "שהעצה 
לוין  הגברת  את  אנשים:  שלושה 
מניתוח מיותר, את הגברת פנדמובה 
חיים,  מציל  בטיפול  עתה  שתזכה 
בגין  משפטית  מתביעה   — אותך  וגם 

רשלנות רפואית".

מיותר.  מניתוח  ניצלה  לוין  הגברת 
לא,  ותו  חריפה  מדלקת  סבלה  היא 
במהירות.  והחלימה  כראוי  טופלה 
מצאתי עצמי מהרהר מה היה קורה 
בעדנו  עוצר  היה  לא  הרבי  אילו 
מלקיים את הניתוח כמתוכנן. בניתוח 
לא היו מוצאים דבר, והאישה הייתה 
גם  מיותרים.  ומתח  לסבל  נחשפת 
הליך ההרדמה כרוך בסיכונים, בפרט 

אצל מטופלים מבוגרים.

בזיכרוני  נושא  אני  מקרה  מאותו 
בנו  היכתה  שבו  המופלא,  הרגע  את 
ממרחק  שהרבי,  המדהימה,  ההכרה 
הכשרה  ובלי  קילומטרים  אלפי 
רפואית כלשהי, ידע מה הדבר הנכון 

בעבור האישה הזאת.

בתודעתי  להדהד  מוסיף  הסיפור 
השכל  מוסר  בו  רואה  אני  היום.  עד 
שלא  המחויבות  בדבר  לחיים, 
למפלה,  מובילה  יהירות  להתנשא. 
וזה שיעור לחיים שלקחתי עמי, נוסף 
על הסקרנות הגוברת שפיתחתי מאז 
לתורתו של הרבי ולאישיותו הכבירה.

)סיפורו של הד"ר הרולד סרברו, על־
)jemפי ראיון וידאו ל־

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

תורה בראייה
גדולי  כל  את  זה  ובכלל  כולו,  העם  את  תורה  ללמד  עתיד  צדקנו  משיח 
הדורות. הדבר מעורר תמיהה גדולה: הלוא "משה קיבל תורה מסיני", ובתוך 
זה כלולה גם תורתו של משיח, ואיך ייתכן שהוא ילמד תורה מפי משיח?! 
וכמו־כן איך אפשר להבין שתנאים ואמוראים, שלמדו את כל התורה כולה, 

יצטרכו לשמוע דברי תורה מפיו של משיח?
ישכיל  "הנה  בפסוק  המשיח  של  חוכמתו  גדולת  את  מתאר  ישעיה  הנביא 
עבדי ירום ונישא וגבה מאוד" )ישעיה נב,יג(. אומר על כך המדרש )ילקוט 
שמעוני ישעיה שם(: "זה מלך המשיח... 'ירום' מן אברהם... 'ונישא' ממשה... 
יז,א(  צו  תורה  )לקוטי  החסידות  בתורת  מוסבר  השרת".  ממלאכי  'וגבה' 

שמעלתו זו של המשיח תהיה מפני שהוא יגלה את פנימיות התורה.
מזה ברור שתורתו של משיח תהיה בדרגה אחרת לגמרי מהתורה שניתנת 
לשלמות  והגיע  כולה  התורה  כל  את  שלמד  מי  גם  הזה.  בזמן  להשגה 
בהשגתה, יהיה בבחינת ילד ההולך ל'חדר' לעומת הגילוי העצום שיבוא לידי 

ביטוי בתורתו של משיח.

אין־ספור פרטים
שפעם  א(  פרק  המיטה  שעל  שמע  קריאת  )שער  חיים  עץ  בפרי  מסופר 
שלמד  לתלמידיו  אמר  וכשהקיץ  השבת,  ביום  ז"ל  האר"י  התנמנם  אחת 
שכדי  ובלעם,  בלק  בפרשת  נפלאים  עניינים  מעלה  של  בישיבה  עכשיו 
לפרשם יזדקק לשמונים שנים. תורת החסידות מסבירה שהאר"י ז"ל קיבל 
את העניינים בבחינת ראייה, ולכן כדי להסביר מה שלמד בשעה קצרה של 

ראייה יזדקק לשמונים שנים של הסבר בדיבור.
תיאור  לשמוע  אדם  יכול  בלבד.  כמותי  אינו  לשמיעה  ראייה  בין  ההפרש 
מפורט של נוף או של אירוע, ונראה לו כי הוא אכן מקבל תמונה של הדבר; 
הדבר  של  חיוור  צל  אלא  אינה  במוחו  המצטיירת  שהתמונה  ברור  ואולם 
בהירותה  על  נוסף  הראייה,  בעיניים.  ראייה  ובין  בינה  ערוך  ואין  עצמו, 
וחדותה, נותנת גם תמונה מפורטת לאין שיעור, והיא גם מקיפה בבת אחת 

אין־ספור פרטים, שכדי לתארם יש צורך במילים רבות.
התורה שאנו לומדים בזמן הזה היא בבחינת 'שמיעה'. איננו רואים את עצם 
כל  את  מי שלמד  גם  לכן  וכך.  כך  הם  לנו שהדברים  אומרים  אלא  הדבר, 
ובין ה'ראייה'.  'שמיעה', שאין ערוך בינה  התורה כולה השיג אותה בדרגת 
יגלה  הוא  'ראייה'.  בבחינת  הדברים  גילוי   — משיח  של  תורתו  מעלת  וזו 
את פנימיות התורה בבחינת 'ראייה', עם כל המעלות הנפלאות של ראייה, 

התופסת את עצם המהות והמביאה בהירות והתאמתות.

בוא שמע, בוא ראה
)בוא  שמע'  'תא  הוא  הרגיל  הלשון  שבגמרא  בכך  גם  משתקפים  הדברים 
פנימיות התורה, מעין התורה שלעתיד, הלשון  הזוהר,  ואילו בספר  שמע(, 
מעלת  מאירה  התורה  בפנימיות  שכן  ראה(.  )בוא  חזי'  'תא  הוא  השכיח 
יגלה את ענייני התורה לכל  הראייה של תורתו של משיח. ואולם המשיח 

אחד ואחד בבחינת ראייה ממש — "וראו כל בשר יחדיו".
אך 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 
בזמן הזה. על־ידי שאנו לומדים היום את פנימיות התורה, בבחינת 'שמיעה', 
נזכה להבין ביתר עמקות את מה שיראה לנו משיח צדקנו )ראו מאמר ד"ה 

'הנה ישכיל עבדי' תשל"ב(.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

הוא היה רב צעיר, בוגר ישיבת הנגב בנתיבות 
תלמיד  בהיותו  עוד  בירושלים.  קמניץ  וישיבת 
מחו"ל,  לסטודנטים  שיעורים  מסר  ישיבה 
הפעילות  לחשיבות  אותו  חשף  איתם  והמפגש 
את  שאל  נישואיו  לקראת  בתפוצות.  היהודית 
רבנות  משרת  על  דעתה  מה  לעתיד  אשתו 
תשל"ג,  בשנת  וכך,  עניין.  הביעה  והיא  בחו"ל, 
לקהילה  הצעיר  הזוג  יצא   ,24 בן  בהיותו 

היהודית בפרו.

שליד  הר־אדר  של  רבה  רוטנברג,  נפתלי  הרב 
הקשר  על   )JEMל־ )בריאיון  מספר  ירושלים, 
הרבי  עם  הזאת  השליחות  במהלך  שנוצר 
מליובאוויטש: "לפני יציאתנו המליצו לי לפגוש 
את הרבי. אמרו לי, אתה תהיה בודד, בקהילה 
אבל  הרבי.  עם  קשר  לך  שיהיה  כדאי  רחוקה. 
שם  ורק  שבפרו,  ללימה  היישר  טסנו  אנחנו 

עמדנו על הקשיים האמיתיים".

משלוחים של מזוזות
במקום  אין  שבעצם  שגילה,  הראשון  הדבר 
מקווה כשר. היו שני מקוואות, אבל הם לא היו 
כשרים. במאמץ מיוחד, בעזרת נשיא הקהילה, 
תוקן אחד משני המקוואות. הדבר השני שצבט 
את ליבו היה העדר מזוזות. "אתה נכנס לבית, 
בנסיבות של שמחה או לא עלינו ֵאֶבל, מרים את 

היד ורואה שאין מזוזה", הוא אומר.

בתקווה  ארגונים,  לכמה  מכתבים  מנסח  בעודו 

להשיג מזוזות, הציע לו חבר קהילה לפנות אל 
חב"ד. הרב רוטנברג כתב מכתב לרבי. "מזכירו, 
הרב יהודה קרינסקי, יצר איתנו מייד קשר", הוא 
מספר. "קיבלנו מזוזות רבות, בכמה משלוחים. 

בזכות הסיוע קבענו אלפי מזוזות". 

הזמנה לפגישה
סיימו  הפסח,  חג  לקראת  שנים,  ארבע  אחרי 
לעשות  וטסו  שליחותם,  תקופת  את  הזוג  בני 
את החג בניו־יורק. מזכירו של הרבי אמר לרב 
ולשמוע  אותם  לפגוש  רוצה  הרבי  כי  רוטנברג 
להשאיר  מי  על  להם  היה  לא  בפרו.  קורה  מה 

את שני הילדים הקטנים, ובני הזוג באו איתם.

"זו הייתה שעת צהריים.  מספר הרב רוטנברג: 
הרבי ישב ליד שולחן גדול, ועליו ערימה גדולה 
של ספרים ומכתבים. הרבי בירך אותנו במאור 
באת  כאילו  מוחלטת.  נינוחות  וִהשרה  פנים 
התחלתי  לקראתך.  אדם ששמח  או  חבר  לבקר 
ציינתי  הפעילות.  את  וסקרתי  השיחה  את 
ואני  המון,  לי  נתנו  מחב"ד  והסיוע  שהתמיכה 
אני  אמר:  הרבי  להודות.  ההזדמנות  על  שמח 
רוצה לשמוע על הקשיים שהיו לגברת, איך היא 
התמודדה עם זה. היא סיפרה על הקשיים, על 

גידול ילדים בניכר, והרבי התעניין בכל פרט". 

ברכה לילדים
על  הרבי  להם  הודה  השיחה  סיום  לקראת 

בואם. "כשאשתי סיימה לתאר את החיים בפרו, 
לנו להתקרב. התקרבנו, כשהילדים  סימן  הרבי 
ה'  וברוך  הילדים.  את  בירך  והרבי  בזרועותינו, 

שניהם מצליחים מאוד, כל אחד בתחומו".

ההם,  "בימים  דקות.  כעשרים  נמשכה  הפגישה 
בתחילתה  הייתה  יהדות  להפצת  כשהמּודעּות 
מהראשונים  להיות  הזכות  לי  הייתה  ממש, 
תפוצות  לכל  לפרוץ  שביקש  למרכז  שהתחברו 
שהוא  מה  את  יהודי  לכל  ולתת  ישראל,  עם 
צריך", מסיים הרב רוטנברג. "זאת החוויה שאני 
הכרת  של  עמוקה  תחושה  מתוך  איתי,  לוקח 

הטוב לרבי ולחב"ד".

דוח מפרו בחדרו של הרבי

"החוויה שאני לוקח איתי". הרב רוטנברג

הכשרת תנורים ומדיח 
תנור  לפסח  להכשיר  אפשר  האם  שאלה: 
אפייה, מיקרוגל ומדיח כלים ששימשו לחמץ?

לפסח  להכשיר  מומלץ  לא  בעיקרון,  תשובה: 
תנור אפייה ומדיח כלים, וגם ההכשרה עצמה 

אינה פשוטה.
תנור אפייה: לפי דעת הרמ"א תנור דורש ליבון 
הפינות  כל  על  מבער  עם  לעבור  היינו  חמור, 
בתוך התנור )וצריך להיזהר שהמבער לא יפגע 
את  להפעיל  אפשר  הדחק,  בשעת  בתנור(. 
התנור בחום מרבי, ובאפייה לעטוף את המאפה 
היטב )מאפה יבש בלבד( בנייר כסף, ואז אינו 
הפוסקים  דעת  בצירוף  )זאת  מהתנור  בולע 
הספרדים שאפשר להכשיר כך לכתחילה(. את 

התבניות צריך להחליף.
רק  להתבצע  יכולה  ההכשרה  כלים:  מדיח 
לפגוע  עלולות  אלה  )ופעולות  טכנאי  על־ידי 

מזון  נותר  שלא  לוודא  עליו  היצרן(.  באחריות 
ממשי בפינה כלשהי במכשיר. פינות כאלה יש 
יש  מכן  לאחר  מבער.  עם  ולעבור שם  לנקות, 
להפעיל את המדיח בהפעלה ריקה, בחום הגבוה 
מההפעלה הרגילה של המכשיר )לשם כך צריך 

לנטרל את התרמוסטט לזמן ההכשרה(.
תנור מיקרוגל: יש לנקותו היטב, להשבית את 
בו  ואחר־כך להניח  24 שעות,  פעילותו למשך 
קערה )שאינה של חמץ( מלאה מים, ולהפעיל 
שהמים  עד  מרבית  בעוצמה  המיקרוגל  את 
אם  גם  )שאז  אדים  יתמלא  והתנור  יתאדו 
זיעה של חמץ, היא נפלטת  נבלעה בדופנותיו 
גוף  בתנור  יש  אם  פולטו'(.  כן  'כבולעו  עתה, 
חימום נוסף להשחמה, יש להכשיר את התנור 
זה  חימום  גוף  בהפעלת  קל,  ליבון  על־ידי  רק 
בפסח  להשתמש  אין  זה,  ועם  המרבי.  לחום 

בגוף חימום זה.
מקורות: שו"ת מעשה חושב ח"ה עמ' קמט. וראה שו"ת 

יחוה דעת ח"ב סי' סג.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

24.4 < י״ט ניסן  חוה״מ פסח  \ יום ד׳ 
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ם: 6565* סי כרטי

מופע גברים
21:00 פתיחת דלתות
21:30 תחילת המופע

- מופע פותח -

אברומי וינברג

מופע נשים
18:00 פתיחת דלתות
18:30 תחילת המופע

- שיחת חג מיוחדת -

הרבנית ימימה מזרחי

פסח כשר, שמח ו...

יהיה נפלא!

"
שבת הגדול

'שבת  נקראת  הפסח  שקודם  השבת 
גדול  נס  נעשה  הזה  שביום  מפני  הגדול', 
"למכה  של  הנס   - במצרים  לאבותינו 

מצרים בבכוריהם".

של  בהיחלצות  היא  הנס  של  גדולתו 
תוקפה  את  המסמלים  מצרים',  'בכורי 
של  גאולתם  למען  מצרים,  של  ועוצמתה 

בני ישראל. כן יהיה לנו, בקרוב ממש. 

מושג ברגע

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


