
 
מזכים בשופר

לזיכוי  אלול  בחודש  פועלים  חב"ד  שליחי 
שופר.  תקיעת  במנהג  ישראל  המוני 
ציבור,  במוסדות  מתקיימת  הפעילות 
נועדה  והיא  ובבתי עסק,  במקומות עבודה 
ימי  למשמעות  ישראל  עם  לב  את  לעורר 

אלול, ימי התשובה והרחמים.

ילדי המעשים הטובים
חב"ד'   — הטובים  המעשים  'ילדי  מועדוני 
החלו שנת פעילות חווייתית, שבה הילדים 
יהיו  א־ד(  )כיתות  במועדון  המשתתפים 
שמעצימה  התכנית,  ומיוחדים.  אלופים 
ומסורת,  ערכים  להם  ומקנה  הילדים  את 
וכוללת  בארץ,  חב"ד  בתי  על־ידי  מופעלת 
פיתוח מנהיגות, סיוע לזולת, כבוד להורים 
בבית  פרטים  הבריאות.  על  שמירה  וגם 

חב"ד הקרוב.

סמינר המקדש
בשבת הבאה, פרשת תצא, יהיה אי"ה בצפת 
סמינר המקדש — אירוח והרצאות על מהות 
לקונטרס  בהמשך  המקדש,  בבית  התפילה 
השבועות.  בשלושת  שיצא  תפילה'  'בית 
ירון־ הרב  כהן,  מאור־דוד  הרב  המרצים: 

יצחק לדרמן ועוד. טל' 8432073־054. 

יש חדש לא לשתוק מול התלישות
כואב לראות את הרוב הגדול של ההורים, שהמסורת חשובה להם — 

השותקים מול המגמה המנסה לגזול מילדיהם את מעט היהדות שעוד נותר

־ותר משני מיליון תלמידים פתחו השי
בוע את שנת הלימודים החדשה, כאשר 
בוטה  הסתה  מתקפת  מתנהלת  ברקע 
־נגד עולם הערכים היהודי. יש מגמה מכ
־ּוונת להרתיע את המנהלים, המורים והג

מורשת  להנחלת  פעילויות  מקיום  ננות 
־ישראל, וכך למנוע ממיליוני ילדים אפש

רות לקבל אפילו קמצוץ של ידע על ערכי 
יהדות ומסורת.

גורמים  אותם  בכל  כלל  לזלזל  אין 
פעילות  כל  לנוכח  מהומות  המחוללים 
ובבתי  הילדים  בגני  הנערכת  יהודית 
להיכנס  נוטה  אינו  הדומם  הרוב  הספר. 
למלחמות, וכך ניתן יתרון בידי הצעקנים. 

מעוניינים  אינם  הגננת  או  המורה  המנהל,  גם 
שקט  מעדיפים  והם  הסערה,  לעין  להיכנס 
הוא  מבחינתם  ביותר  הפשוט  הדבר  תעשייתי. 

לוותר על הפעילות.

ניתוק כואב
אילו הדברים לא היו עצובים כל־כך היה אפשר 
מפוביית  משובחות  סאטירה  תכניות  לעשות 
ה'הדתה', אלא שהבדיחה הזאת היא על חשבונם 
שיהיה  בלי  שיגדלו  וילדות,  ילדים  מיליוני  של 
להם שום מושג על מורשתם. הם עלולים לגדול 
איך  סליחות,  הן  ומה  שופר  זה  מה  לדעת  בלי 
מתחוללת  שמחה  ואיזו  המינים  ארבעת  נראים 

בהקפות שמחת תורה.

לטעון שילדי ישראל מקבלים עודף שיעורי דת 
— זו אפילו לא בדיחה. כל משאל אקראי שנערך 
בקרב בני הדור הצעיר על מושגי יסוד בסיסיים 
מבישה.  בּורּות  מעלה  היהדות  של  בעולמה 
היהודית  המדינה  של  החינוך  מערכת  בוגרי 
יודעים  אינם  התנ"ך,  סיפורי  את  מכירים  אינם 
היו  מי  מושג  להם  אין  גמרא,  ומהי  מהי משנה 
פתחו  לא  ומעולם  קארו,  יוסף  ורבי  הרמב"ם 

מדרש ולא נחשפו לאוצרות חז"ל.

התעוררות  התחוללה  שנים  עשרות  כמה  לפני 
שאי־אפשר  הבין  הציבור  בנושא.  מסוימת 
ישראל  ממסורת  התלישות  עם  להשלים 
ובעקבות  וממקורות החוכמה של העם היהודי, 
יותר  טובות   — יוזמות  להתפתח  החלו  זאת 
וטובות פחות — להנחלת המורשת היהודית לדור 

הצעיר. אבל עכשיו יש כאן מגמה להפוך את כל 
העיסוק ביהדות למיותר.

מובילי הקו האגרסיבי של קמפיין ה'הדתה' בזים 
המורשת.  הכרת  של  החשיבות  לעצם  במוצהר 
יידעו מאין  כלל שהילדים  לא חשוב  מבחינתם, 
באו ומהו אוצר הידע שהעם היהודי נושא עמו 

לאורך הדורות.

כל־כך  שהתנתקו  יהודים  על  הלב  כואב 
את  כלל  מבינים  הם  שאין  עד  משורשיהם, 
חשיבות החיבור לשורשים. אבל כואב לא פחות 
ההורים,  ציבור  של  הגדול  הרוב  את  לראות 
שהמסורת חשובה להם ושערכי היהדות יקרים 
לליבם — ושהם שותקים מול המערכה המשומנת 
הזאת שנועדה לגזול מילדיהם את מעט היהדות 

שעוד נותר במערכת החינוך.

הורים, התעוררו!
תקיפה  יוזמה  נדרשת  ה'הדתה'  מתקפת  מול 
של  חיוניותה  את  המבינים  הורים  של  ונחושה 
היהודית.  הרציפות  ולהמשך  לילדיהם  היהדות 
סקרים מוכיחים שוב ושוב כי גם הורים לילדים 
לימודי  בהרחבת  רוצים  ממלכתיים  ספר  בבתי 

היהדות והערכים היהודיים. 

מזדמן,  בסקר  דעתכם  בהבעת  תסתפקו  אל  אז 
ולמורים  למנהלים  גדול  בקול  זאת  ִאמרו  אלא 
חזקו  ילדיכם.  את  מפקידים  אתם  שבידיהם 
אותם שלא להתרשם מצעקני ה'הדתה', ולהעניק 

לילדים את חמצן היהדות הנחוץ להם כל־כך.
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בני  לב  את  רבנו  משה  מחזק  בפרשתנו 
ישראל לקראת המלחמות הצפויות להם מול 
אויביהם: "ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶבָך, ְוָרִאיָת 
סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמָך, ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם! ִּכי ה' 

ֱאֹלֶקיָך ִעָּמְך, ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים".

ל"סוס  יחיד  בלשון  שהשימוש  מסביר  רש"י 
ורכב", אף שמדובר על סוסים ורכבי מלחמה 
רבים, נועד להדגיש את חולשת האויב: "בעיַני 
חשובים כולם כסוס אחד". כך כשנאמר "עם 
אבל  רב,  הוא  "בעיניך   — הכוונה  ממך"  רב 

בֵעיַני אינו רב".

אלוקים איתך

מפיגים  האלה  החיזוק  דברי  האּומנם  אך 
בשר  בעיני  הלוא  והדאגות?  החששות  את 
ובו לוחמים  היהודי רואה מולו צבא מאיים, 
וכלי נשק רבים, ואיך ייתכן שלא יירא מהם? 
המענה לכך הוא: "כי ה' אלוקיך עמך!". אינך 
הולך להילחם לבדך, אלא בכוחו של הקב"ה, 

ובעבורו "חשובים כולם כסוס אחד".

מצרים".  מארץ  "המעלך  התורה:  ומוסיפה 
לא נאמר "המוציאך", אלא "המעלך". יציאת 
מצרים איננה מעבר מנקודה לנקודה באותו 
'מצרים',  מעל  התרוממות  אלא  מרחב, 
ומגבלות,  ְמָצִרים  של  המציאות  מכללות 

וממילא כל אלה אינם נחשבים כלל.

אין לפחד

בכלי  לאחוז  למלחמה,  לצאת  צורך  יש  אכן, 
ובתחבולות  ריגול  בתכסיסי  ולהשתמש  נשק 
אחרות, הכרוכות בסיכונים, ואולם עם זה יש 
המעלך  עמך,  אלוקיך  ש"ה'  שהעיקר  לדעת 
מארץ מצרים", ועל כן "לא תירא מהם", כי 
את  לנהל  ביכולת  פוגעים  והחרדה  הפחד 

המלחמה כראוי. 

ֶאל  ְּכָקָרְבֶכם  "ְוָהָיה  התורה:  ומוסיפה 
ַהִּמְלָחָמה" — כאשר היציאה למערכה קֵרבה, 
הלוחמים,  ללב  ספקות  להתגנב  עלולים 
שמא אינם ראויים לסיוע האלוקי ומנין להם 

שהניצחון מובטח?

כוח האמונה

ֶאל  ְוִדֶּבר  ַהֹּכֵהן  "ְוִנַּגׁש  מצווה:  התורה  כאן 
ָהָעם, ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ַאֶּתם ְקֵרִבים 
ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֵביֶכם, ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם". 
השימוש בביטוי "שמע ישראל" נועד להעביר 
מסר: "אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע 

בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם" )רש"י כ,ג(. 

'שמע ישראל' היא הצהרת אמונה שכל יהודי 
והיא בוקעת ומתפרצת כשהוא  נושא בגאון, 
לעם  עומדת  זו  זכות  סכנה.  במצבי  שרוי 
ישראל בכל מצב, גם אם מעמדו הרוחני רחוק 
מלהיות משביע רצון. זה כוחן של התפילין, 
הנושאות את פרשת שמע, להפיל אימה על 
האויב. שכן כאשר יהודי מפגין את האמונה 
היא  הרי  ובנחישות,  בגאון  העולם  בבורא 
להם  וגורמת  האויבים  על  אפילו  משפיעה 

לכבד את בני ישראל ולירא מהם.

 )תורת מנחם, כרך נז, עמ' 321(

מקור הביטחון בניצחון

בזכות הדיינים
״שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך״ )דברים 
טז,יח(. ״לך״ — להנאתך ולטובתך. וכפי שדרשו 
חז״ל, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות 

את ישראל ולהושיבם על אדמתן.
)נחלת יעקב(

תפקיד הרב
״שופטים — דיינים הפוסקים את הדין״ )רש״י(. 
ברוח  ראה  רש״י  אלא  רש״י?  כאן  מחדש  מה 
קודשו שיגיעו זמנים שבהם הממשלה תרצה רב 
עסקן,  רב  ירצה  והקהל  שפות,  היודע  משכיל, 
כול  שקודם  רש״י,  אפוא  אומר  וכדומה.  נואם 

תפקיד הרב לפסוק את הדין.
)עיטורי תורה(

בלי משוא פנים
דיינים,  שממנה  למי  הוא  ציווי   — לך״  ״תיתן 
שימנה אותם על־מנת שיהיו דיינים גם לו, שלא 
יירתעו מלשפוט גם אותו ולא יחניפו למי שממנה 
אותם. רק על דיינים כאלה אפשר לסמוך שינהגו 

כהלכה.
)כלי יקר(

הכול תלוי ברב
אדמו״ר הזקן אמר לאחד מחסידיו, שעמד לקבל 
וחטאיה,  הקהילה  זכויות  רבנות:  משרת  עליו 
ורעות  טובות  ובהנהגות  ורעות,  טובות  במידות 
בשבע  יביטו  עליו  העיר.  ברב  תולים  הכול   —

עיניים, וממנו ילמדו להיטיב או להרע.

שופט שמחדיר אמונה
בחר רק שופט ושוטר ״אשר ה׳ אלוקיך נותן לך״ 
אלוקיך״; שיחדיר את שם  ״ה׳  את  לך  שייתן   —

ה׳ בליבך.
)מאוצרנו הישן(

גורל ה'אתרא' בידו
״מרא דאתרא״ — גורלו של ה'אתרא', של המקום, 
יהיה  אם  תלוי  ובהוראותיו  בו  הרב.  בידי  נתון 

המקום כלי לאלוקות.
)אדמו״ר הזקן(

חובה למסור את הנפש
הבעל שם טוב גילה שכוונת ירידת הנשמה בגוף 
עבודת  על־ידי  וזאת  העולם,  את  להאיר  היא 
ככל  לפעול,  ואחד  אחד  כל  על  דווקא.  הרבים 
וזכות הרבים תלויה בו.  יכולתו, גם עם הזולת, 
ופרנס  רועה  שהוא  רב,  וכמה  כמה  אחת  על 
כדי  נפשו  את  למסור  הוא  חייב  הלוא  ישראל, 

לזכות את הרבים.

)הרבי מהר״ש מליובאוויטש(

לנקות ולטהר
על  דאתרא'  'מרא  הביטוי  את  פירשו  חסידים 
'מרא  'מרא' הוא כלי עבודה, כמו  דרך הצחות: 
וחצינא' ]=מעדר ואיזמל[. תפקידו של רב לנקות 

ולטהר את העיר.

)אוצר פתגמי חב״ד(

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

שופטים | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

זמן החריש
מתלמידיו  טשאפלר,  יואל  רבי  הצדיק 
של רבי מרדכי מלכוביץ', הלך פעם אחת 
את  שמע  ובדרך  אלול,  בחודש  רבו  אל 
שיחתם של איכרים גויים שעבדו בשדה. 

עבוד  "אחי,  לחברו:  האיכרים  אחד  אמר 
נחרוש  לא  אם  ובזריזות.  במרץ  יותר 
לזריעה,  אותה  ונכין  האדמה  את  עכשיו 

הלוא נרעב ללחם כל השנה".

המשפט נחקק בליבו של רבי יואל, ובבואו 
האמרה,  על  ושוב  שוב  חזר  הרבי  לחצר 
נתקן  לא  "אם  הרוחנית:  במשמעותה 
מידותינו  זיכוך  על  ונעבוד  דרכינו  את 
בחודשים האלה של אלול ותשרי — מנין 
ניקח כוח לעבוד את ה' כראוי כל השנה!".

אמרת השבוע מן המעיין

"שופטים ושוטרים תיתן לך — את הביקורת 
והתוכחה שיש לך כלפי הזולת, ַהְפֵנה כלפי 
תבע  מאחרים,  תובע  שאתה  ומה  עצמך; 
תחילה מעצמך"                )בעל ה'תולדות'(

פתגם חסידי



משחק 
התשובה

הקשות  רק  בחדר.  שררה  דממה 
כלי העץ על הלוח המשובץ בצבעי 
לפעם.  מפעם  נשמעו  ולבן  שחור 
מהלכי  בתכנון  התעמקו  השחקנים 
ניחוש צעדי היריב,  תקיפה ומגננה, 
העומדות  האפשרויות  והערכת 

לפניהם.

המשחק  נראה  הצד  מן  למתבונן 
לוח  על  התזוזות  שכן  מנומנם, 
השחמט היו איטיות, אולם למעשה 
מוחות  קרב  השניים  בין  התנהל 

סוער.

מתעתע.  היה  כולו  שהמחזה  אלא 
אחד  של  פעולותיו  מאחורי 
שמחה־ רבי  הוא  הלוא  השחקנים, 
כוונות  עמדו  מפרשיסחה,  בונם 
במסחר,  עסק  עת  באותה  טמירות. 
הוא  בעולם.  נודעה  טרם  וגדולתו 
והסתיר  סוחר,  בבגדי  להופיע  נהג 

את הליכותיו הנעלות.

לא אחת נקט תחבולות כדי להשפיע 
על יהודים שעמם בא במגע, לאחר 
את  ניצל  כך  אמונם.  את  שקנה 
מסרים  להעברת  השחמט  משחק 
מולו.  לשחקנים שהתמודדו  נוקבים 
הוא עשה זאת בהערות אגב שנונות, 
את  לקטוע  מתחריו  את  שאילצו 
חוט מחשבתם ולתת את דעתם על 
בהם.  הרעיונות העמוקים הטמונים 
כשוך המשחק, הוסיפו דבריו להדהד 

בתודעתם.

השחמט  "משחק  לומר:  נהג  הוא 
להתנהג  צריך  שאדם  מלמדנו, 
לשקול  דרכיו.  בכל  יתרה  בזהירות 
אף  ופסיעה.  פסיעה  כל  היטב 
בהתבוננות  המרבה  כל  כן:  בחיים 

ובהתכוננות, הרי זה משובח".

שמחה־ רבי  כי  היה  נראה  הפעם 
בונם אינו במיטבו. המהלכים שעשה 
אותם.  שאפיין  התחכום  את  נעדרו 
למתחרהו.  כלים  לאבד  החל  הוא 
ופתח  החולשה,  את  זיהה  היריב 
במתקפה נועזת כנגדו. כלי השחמט 
אחר  זה  נפלו  שמחה־בונם  רבי  של 

זה. מצבו היה בכי רע.

שמחה־בונם  רבי  עשה  כך  בתוך 
מהלך כושל. היריב התקשה להאמין 
את  לנצל  ביקש  הוא  עיניו.  למראה 
הטעות, אך רבי שמחה־בונם הזדעק 
"מה  ידיו.  בשתי  ראשו  את  ותפס 
אל  ופנה  בתסכול,  קרא  עשיתי!", 
יריבו בבקשה: "אנא, הנח לי לחזור 
בי מהמהלך השגוי שעשיתי. התר לי 
ולהשיב  לאחור  הגלגל  את  להחזיר 
שבה  הקודמת  למשבצת  הכלי  את 

היה".

לנצל  רצונו  היה  עז  היריב התלבט. 
עמדתו  את  ולשפר  המעידה,  את 
לטובתו.  המשחק  הכרעת  לקראת 
העמידה  הישירה  הבקשה  ואולם 
אותו במבוכה. הוא חש אי־נעימות. 
בלב כבד ניאות להעניק ליריבו את 

המחווה החריגה.

שמחה־בונם  רבי  נמשך.  המשחק 
משחק  את  לנהל  הוסיפו  ויריבו 
של  עיניו  ברקו  פתאום  המוחות. 

עקב  הוא  בערמומיות.  היריב 
שמחה־ רבי  של  ידו  אחר  בדריכות 
בונם, נוטלת כלי ועושה מהלך כושל 
הלהיטות  את  כבש  הוא  בעליל. 
ישלים  שיריבו  והמתין  בו,  שאחזה 

את הצעד.

לו,  שטמנתי  בפח  שנית  נפל  הוא 
חשב בליבו, ומיהר לעשות את מהלך 
רבי  הזדעק  ואבוי!",  "אוי  התגובה. 
ידיי  במו  עשיתי!  "מה  שמחה־בונם, 

גרמתי לעצמי להפסיד במשחק!".

אכן,  ניצחון.  בהבעת  חייך  היריב 
ששיחקה  אומללה  טעות  הייתה  זו 
לטובתו. "אני פונה אליך שוב, ידידי, 
אנא ַאפֵשר לי לתקן את הצעד השגוי 
שעשיתי ולחזור לשלב הקודם". פניו 
אמר  לא!",  "לא,  הרצינו.  האיש  של 
נחרצות, "עם כל הכבוד — זה בניגוד 
לכללים. הפעם לא אסכים לוותר". 

שמחה־ רבי  בו  הפציר  "מדוע?", 
בונם, "הלוא בפעם הקודמת סלחת 
הגלגל  את  להחזיר  לי  והנחת  לי 
שפתיו.  את  חשק  האיש  לאחור". 
"אכן, פעם אחת ויתרתי, אבל כאשר 
זה  אין   — ושוב  שוב  טועה  אתה 
לוותר  שאסכים  הדעת  על  מתקבל 

שנית".

פתאום קם רבי שמחה־בונם ממקומו. 
הוא החל להתהלך בחדר, תנועותיו 
אתה,  "מבין  להבים.  ופניו  נסערות 
המתחרה  אל  פנה  יקר?",  יהודי 
הנוטה  לאדם  לו  "אבוי  ההמום, 
מדרך המלך לדרכים עקלקלות. יצר 
רחוקים,  למחוזות  אותו  סוחף  הרע 
ערכי  את  ונוטש  מתרחק  והוא 
התורה והמצוות. אט־אט הוא מוסיף 
ומידרדר, זונח את אלוקיו ואת עמו, 

ומאמץ חיי הבל והוללות".

קרביו  את  פילח  הצדיק  של  מבטו 
של היושב מולו. הוא הוסיף לפסוע 
נאומו  את  נושא  ושוב,  הלוך  בחדר 
"ואז  איש־שיחו:  באוזני  הנלהב 
פונה  הוא  עצמו.  את  תופס  האדם 
נשבר,  ובלב  בתחנונים  השמימה 
אב  והקב"ה,  לו.  שיסלחו  ומתחנן 
מורה  לבקשה,  נענה  וחנון,  רחום 
להם  ופותח  לחוטאים,  דרך תשובה 
ולמחוק  מעשיהם  על  למחול  שער 

את רישומי עוונותיהם".

הצדיק שב והתיישב על כיסאו. "ואז 
היהודי חוטא שנית", אמר חרישית, 
ודוק של צער נמסך על פניו. "שוב 
הוא סר מדרך האמת והולך לרעות 
בשדות זרים. ורק כשהוא נופל מדחי 
עומק  את  סוף־סוף  ומבין  דחי  אל 
את  נושא  הוא  נפל,  התהום שאליה 
מעז  מבויש  ובקול  למעלה  מבטו 
יסכימו  האם  מחילה.  שוב  לבקש 

למחול לו שנית?!", התנגן קולו.

ופניו  המתחרה  ישב  זמן  אותו  כל 
העזוב.  השחמט  בלוח  כבושות 
של  מהלכיו  שכל  הבין  פתאום 
הצדיק היו יזומים ומתוכננים היטב. 
במשחק,  שהפסיד  הוא  הצדיק  לא 
אלא הוא שנחל כישלון חרוץ בחייו 
כשהתרחק כל־כך מאלוקיו. דמעותיו 
המיותמים.  הכלים  את  הרטיבו 
חרטה כנה מילאה אותו. מאותו יום 

נהפך לבעל תשובה גמור.

)על־פי 'דור ישרים'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

זכאים לגאולה
האם המשיח יבוא בדור זכאי או בדור חייב? רבי יוחנן אומר )סנהדרין צח,א(: 
"אין בן־דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב". המשמעות הפשוטה 
היא, שהמשיח יבוא באחד משני המצבים הקיצוניים דווקא — כאשר הטוב 

יגיע לשיאו או כאשר הרע יגיע לשיאו.
הדברים דורשים בירור. הלוא הרע לא ייעלם אלא אחרי הגאולה, כאשר "את 
רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ואילו עד אז עדיין יישאר רע בעולם. איך 
ייתכן אפוא "דור שכולו זכאי"? וכנגד זה, איך ייתכן "דור שכולו חייב" — וכי 

אפשר להעלות על הדעת דור שאין בו כלל לומדי תורה ומקיימי מצוות?

סיום הבירור
מקבילות  הללו  האפשרויות  ששתי  מסביר  שם(  )סנהדרין  המהרש"א 
רבי  )צז,ב(.  לכן בגמרא  קודם  למעשה לשתי אפשרויות הגאולה שהוזכרו 
אליעזר אומר: "אם ישראל עושין תשובה — נגאלין". זה מצב של "כולו זכאי" 
— עם ישראל עושה תשובה מעצמו וזוכה מייד לגאולה. רבי יהושע אומר 
ש"הקב"ה מעמיד להן מלך שגזירותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה". 
זה "כולו חייב" — עם ישראל מצד עצמו שרוי בשפל רוחני, והקב"ה מאלץ 

אותו לשוב אליו ולהיות ראוי לגאולה.
את  יותר  בדרך מעמיקה  לט( מסביר  פרק  ישראל'  )'נצח  המהר"ל מפראג 
משמעות הדברים. ביאת המשיח היא מציאות חדשה בעולם. על כן אין היא 
יכולה לבוא כאשר העולם נמצא במצבו הרגיל, אלא באחת משתי אפשרויות 
בלבד: או שהדור נעשה "דור זכאי", מגיע אל פסגת השלמות ובכך נעשה 
ראוי להתגלות החדשה; או שהוא "דור חייב", מידרדר לשפל התחתון ביותר, 
לריקנות מוחלטת, דבר המאפשר לבנות על קרקע נקייה את העולם החדש 

של ימות המשיח.
תורת החסידות )מאמרי אדה"ז הקצרים, עמ' תג( מסבירה שהגאולה באה 
כאשר הושלמה העבודה של בירור הטוב מהרע. העבודה במרוצת הדורות 
היא להפריד את הרע שהתערבב בטוב ולהציב גבולות ברורים ביניהם. כל 
היא באה  לבוא.  יכולה  אין הגאולה  בזה —  זה  והרע מעורבבים  עוד הטוב 
או  זכאי"(,  )"דור  הרע  את  לגמרי  דוחה  שהטוב  או  המצבים:  משני  באחד 

שהרע גובר ומשתלט על הטוב )"דור חייב"(, ואז הקב"ה מאבידו כליל.

ניסיונות וקשיים
אך אם זה יהיה דור חייב, באיזו זכות תבוא הגאולה? על כך מביאה הגמרא 
את הפסוק )ישעיה נט,טז( "וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, ותושע 
לו זרועו". כשהקב"ה יראה שאין לעם ישראל זכות משל עצמו, יגאל אותו 

למענו.
ישובו  ש"לא  הגאולה,  בראשית  רק  יהיה  זה  שמצב  מסביר,  )שם(  הרד"ק 
בתשובה עד שיראו תחילת הישועה", אבל לאחר שייראו סימני הגאולה — 
דור שכולו חייב  ייתכן  ישובו בתשובה". עוד הוא אומר שלא  ישראל  "רוב 
— "לא ייתכן שלא יהיה איש ואנשים בישראל צדיקים וטובים שיהיו ראויים 

לגאולה", אלא הכוונה לכללות הדור.
אמרו כמה מצדיקי הדורות האחרונים, שלא יניחו בשום פנים ואופן שיהיה 
"דור שכולו חייב". אם כן, הרי הברירה היא "דור שכולו זכאי"! אלא שדווקא 
מפני שקודם הגאולה יש קשיים וניסיונות כבדים כל־כך, קל להחשיב את 
הדור ל"דור זכאי". וכך כותב הרב משינאווא )'דברי יחזקאל', ר"ה יז(: "עתה, 
התורה  הקב"ה  בעיני  ויקר  חשוב  דמשיחא...  בעקבתא  הרבים,  בעוונינו 

והתפילה שלנו יותר מבדורות הראשונים".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

לימי  גבאי  משה  את  מחזירים  אלול  ימי 
זה  ההתחזקות הראשונים שלו בדרך התשובה. 
גמר  לשלבי  שהגיע  הצעיר  כעשור.  לפני  היה 
למיליונים,  ונחשף  פופולרית,  בידור  בתכנית 
ביום  והמצוות.  התורה  לעולם  להתקרב  החל 
היה מופיע באירועי ריקוד ובלילה הולך לערבי 

סליחות. 

 ,)32( גבאי  נזכר  ימים מתוקים",  היו  "הו, אלה 
וסופר  מוהל  ומשמש  בצפת  כיום  המתגורר 
סת"ם. "את הרושם הנפלא הזה של ההתחדשות 
מבורא  מבקש  אני  שנה.  בכל  איתי  לוקח  אני 
העולם שיביט אל מעשיי הטובים. וכך גם כלפי 

אחרים, אני משתדל לדון כל אדם לכף זכות". 

חיים לא־אמיתיים
בקריית שמונה למשפחה מסורתית  נולד  משה 
שגרתי  מסלול  ועבר  קידוש"(,  פסח,  )"כיפור, 
ובסיום  כרקדן  שירת  בצבא  ישראלי.  ילד  של 
התפרסם.  ושמו  בתחום  התמקצע  השירות 
פנים.  לו  האירה  ההצלחה  הריקוד  בתכנית  גם 
המחמאות היו נהדרות. היה לו קהל מעריצים. 

ודווקא אז התחולל המפנה הדרמטי בחייו. 

אינם  האלה  שהחיים  פתאום  מרגיש  "אתה 
היהדות  שבלי  "הבנתי  מתאר.  הוא  אמיתיים", 
כך  תקינים.  משפחה  חיי  לנהל  אפשרות  אין 
גם בתחומים אחרים. לא לימדו אותי אף פעם 
וכיפור,  מצה  של  החיצוניים  לדברים  מעבר 

התרחש  לזה,  מעבר  הרבה  שיש  וכשהבנתי 
המהפך". 

גילויים בספרים העתיקים
"גם  לכן:  קודם  עוד  היו  שהניצנים  סבור  משה 
התפללתי  תמיד  הריקוד  בתכניות  כשהופעתי 
נפתחו  כשהדלתות  אבל  לי.  שיעזור  לקב"ה 
הרגשתי שבתוכי אני רוצה משהו אחר. התורה 
הזוהר.  מחיי  יותר  ליבי  את  משכו  והמצוות 
לי  נפתח  שמונה  מקריית  ידידים  שני  בסיוע 

צוהר למה שנשמתי חיפשה".

"אתה  בבני־ברק.  בישיבה  ללמוד  נכנס  הוא 
פותח את הספרים העתיקים ומוצא את עצמך 
הזמן  כל  שצריך  לחשוב  נטייה  יש  דבר.  בכל 
קיים  כבר  הכול  הנה,  אבל  ולחדש,  להמציא 
במיוחד,  אותי  ריתקה  החסידות  תורת  בתורה. 
אלינו  הדברים  את  קירבו  החסידות  גדולי  שכן 

בדרך מוחשית יותר".

ריקוד כטיפול
את הריקוד על הבמות עזב, אבל "כשאני לומד, 
מלמד ומספר — אני תמיד רוקד", מחייך משה, 
כדי  האלה  בכישורים  משתמש  אני  "ולפעמים 
קורה  מה  מספרות  התנועות  לאחרים.  לסייע 
ממליץ  אני  לפעמים  האדם.  של  בתוך־תוכו 

לעשות תנועות מסוימות, ככלי לריכוך וסיוע".

כסופר סת"ם הוא נתקל במזוזות רבות שנפגמות 
ונפסלות: "חבר הביא לי מזוזות לבדיקה, ואחת 
שהיא  התברר  ופסולה.  רטובה  הייתה  מהן 
הייתה קבועה בפתח המוביל לחצר, ופעם אחת 

שטפו את הדלת בצינור והמים חדרו למזוזה".

שימת  יותר  לתת  מבקש  הוא  התשובה  בחודש 
להם  גורמת  "הדרך שעברו  לבעלי תשובה.  לב 
אינם  מבית  שדתיים  בצורה  דברים  לראות 
נקודות שצריכות  ולא אחת הם מעלים  רואים, 
קורא:  הוא  התשובה  ולבעלי  אותנו".  לעורר 
"אמצו לכם רב או משפיע, שיקשיב לכם ויתווה 
תנסו  אל  שלכם.  הצרכים  לפי  הדרך,  את  לכם 

לפתור הכול בכוחות עצמכם".

תשובה בצעדי ריקוד

"כשאני לומד או מלמד — אני רוקד". גבאי

כשחסרות מזוזות
ביותר  החשובים  הפתחים  הם  מה  שאלה: 

בבית לעניין קביעת מזוזות?

ואחד  אחד  בכל  מזוזות  לקבוע  חובה  תשובה: 
הטעות  על  כתב  הרמ"א  כבר  הבית.  מפתחי 
שנפוצה בזמנו לקבוע מזוזה אחת בלבד בפתח 
הראשי: "ואינו נכון, ואין להם על מה שיסמכו. 
לכן כל ירא שמים יתקן ביתו כדינו בכל הפתחים 

החייבים". 

אם אין לאדם מזוזות בעבור כל הפתחים יקבע 
ובהמשך  יותר,  גדול  שחיובם  בפתחים  תחילה 

יוסיף מזוזות עד השלמת המצווה. 

פתח שיש בו דלת קודם לפתח נטול דלת. חדרי 
שינה קודמים לסלון או למטבח.

חדר החייב במזוזה הוא כזה שיש בו ארבע אמות 

רבועים(.  מטרים  )כארבעה  אמות  ארבע  על 
אך אם זה חדר צר, שרוחבו אינו מגיע לארבע 
אמות )כשני מטרים(, גם אם שטחו הכולל מגיע 
פחותה  בעדיפות  יהיה  הוא  הנדרש,  לשיעור 

מחדר שגם רוחבו ארבע אמות.
מצד  שפטור  לחדר  קודם  במזוזה  החייב  חדר 
שימוש(,  בו  ואין  מדיי  קטן  שהוא  )כגון  עצמו 
למעבר  משמש  היותו  בשל  רק  הוא  ושחיובו 

לחדר רגיל החייב במזוזה.
גם מחסן או חדר כביסה חייבים במזוזה, אך הם 
בעדיפות פחותה מחדרים המשמשים למגורים.

עדיפויות,  בסדרי  אמור  זה  כל  לעיל,  כמצוין 
יש  אך  הפתחים;  לכל  מזוזות  שאין  במצב 
המזוזות  את  במהירות  להשיג  להשתדל 

הדרושות ולקבוע אותן בכל פתחי הבית.
מקורות: ראה שו"ע יו"ד סי' רפו ס"ב, יג, טו ונו"כ. רמ"א 

סי' רפז ס"ב.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

משווה מחירים, מכין רשימה, מרכז את הקניה אחת לשבועיים, לא קונה מה שלא צריך, 
יודע שיש מוצרים מעולים גם במדף התחתון, עורך את הקניה בזריזות. מגיע לחנות ביום 

יחסית רגוע, לא מתפתה למבצעים, טועם משהו לפני הקניה ולא קונה עם העיניים.

הסימנים שאתה קונה חכם

"
הסגת גבול

מקור האיסור בפסוק: "ֹלא ַתִּסיג ְּגבּול 
ֵרֲעָך, ֲאֶׁשר ָּגְבלּו ִראֹׁשִנים, ְּבַנֲחָלְתָך ֲאֶׁשר 

ִּתְנַחל"

האיסור  של  המקורית  משמעותו 
הזזת  על־ידי  קרקע  לגנוב  שלא  היא: 
הביטוי  ואולם  שבין השדות.  גדר־הגבול 
ידוע יותר במשמעותו המושאלת, היינו: 
הזולת  של  פרנסתו  את  לקפח  האיסור 
על־ידי תחרות בלתי־הוגנת, דבר המכונה 

בפי חז"ל 'יורד לאּומנּות חברו'.

מותרת  התחרות  מתי  קובעת  ההלכה 
ומתי היא אסורה. בלימוד תורה לילדים 
ובכלל בדבר מצווה, התירו חז"ל תחרות 
"קנאת  משום  העניין,  לטובת  חופשית 

סופרים תרבה חוכמה".

מושג ברגע

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


