
 
כינוס השלוחים בארץ

ניר  במלון  אי"ה  ייפתח  הקרוב  ראשון  ביום 
הרבי,  שלוחי  של  השנתי  הכינוס  עציון 
ברחבי  חב"ד  בתי  מאות  את  המפעילים 
אגודת  צעירי  על־ידי  מאורגן  הכינוס  הארץ. 
ובמהלכו  ימים,  שלושה  יימשך  והוא  חב"ד, 
לפני  העומדים  באתגרים  השלוחים  יעסקו 
סקר  יוצג  בכינוס  זו.  בשעה  בישראל  העם 
עומק שנערך בידי הסוקרים רפי סמית ויוסי 
המופעלים  התורה  שיעורי  בתחום  פורקוש 

על־ידי בתי חב"ד.

'רב יומי' חדש
השנייה  השנה  מתחילה  בטבת  בכ"ד 
תכנית  זו  השני.  במחזור  יומי'  'רב  בלימוד 
ערוך  ב'שולחן  קצרים  שיעורים  של  יומית 
הלימוד  לוח  את  שנים.  שש  המקיפה  הרב', 
office@ בדוא"ל  להשיג  אפשר  החדש 

.baalhatanya.org.il

מפגש בוגרים
למלאכה  הספר  בית  בוגרי  של  ארצי  מפגש 
י"א  חמישי,  ביום  אי"ה  יהיה  חב"ד  בכפר 
אצל  פרטים  בערב.   7 בשעה   ,)6.2( בשבט 

הרב משה אדרעי, טל' 7770713־054. 

יש חדש געגועים לחינוך של פעם?
כמעט בלי שנרגיש עברה מערכת החינוך בישראל מהפך של מאה 
ושמונים מעלות. זה הרגע שהורים אכפתיים צריכים להסיק מסקנות

מעט בכל שיחה עם הורים אתם שומעים כ
געגועים לחינוך של פעם. לָכבוד להורים 
בתנ"ך,  לידע  לערכים,  לחינוך  ולמורים, 
כללית  אכזבה  יש  כיום  והארץ.  העם  לאהבת 
ממצב החינוך. ההורים מרגישים נואשים. נדמה 

להם שזו גזירת גורל שאין מה לעשות כנגדה.

אבל זו ממש אינה גזירת גורל, אלא הדבר נתון 
בידי ההורים. ה'חינוך של פעם' קיים גם היום. 
הארץ  ברחבי  פועלים  כאלה  ספר  בתי  מאות 
ההורים  את  שממלא  חינוך  לילדים  ומעניקים 
נכנעו  שלא  הספר  בתי  אלה  ואושר.  גאווה 
לרוחות החולפות, אלא נשארו נאמנים למורשת 

ולערכים שלאורם עם ישראל חי אלפי שנים.

אג'נדות קיצוניות
החינוך  מערכת  עברה  שנרגיש  בלי  כמעט 
בישראל מהפך של מאה ושמונים מעלות. בעבר, 
להנחיל  מצליחה  היא  שאין  לה  התברר  כאשר 
שהמערכת  גישה  התפתחה  לתלמידיה,  ערכים 
כלל. את הערכים  צריכה לעסוק בערכים  אינה 
ירכשו  הם  הספר  בבית  בבית.  הילדים  יקבלו 

השכלה וכלי למידה.

החינוך'  של  'פילוסופים  שמכונים  מי  היו  אף 
שהפכו את הכישלון לאידיאל. איזו זכות יש לנו 
מי קובע  הילדים? טענו הללו.  בכלל לחנך את 
הנכונים  הם  בהם  דוגלים  שאנחנו  שהערכים 
בעבור התלמידים? אנחנו ניתן להם כלים, והם 

יבחרו לעצמם דרך וערכים.

וכך 'מערכת החינוך' שינתה את שמה ל'מערכת 
ההוראה'. אין היא מתיימרת כלל לעסוק בהנחלת 
כישלון  לה  לייחס  אי־אפשר  וממילא  ערכים, 
בהישגים  להימדד  שואפת  היא  הזה.  בתחום 
לימודיים בלבד. אם יש בעיה של ערכים, זו בעיה 

של הבית ושל ההורים.

התהפכה.  המגמה  האחרונות  בשנים  אבל 
בערכים  לעסוק  מתיימרת  בהחלט  המערכת 
הטרור  של  ה'ערכים'  ערכים?  אילו  אבל   —
עבר.  מכל  אותנו  השוטף  הליברלי  המחשבתי 
במימון  מקצתם  קיצוניים,  גורמים  של  אג'נדות 
הספר  בתי  של  הערכים  למצפן  נהפכו  זר, 

בישראל. יהדות? חס ושלום! הרי זו 'הדתה'.

הורים  של  מחאות  רואים  אנו  לפעם  מפעם 

לנוכח הסחף המתחולל בבתי הספר הממלכתיים 
בעל  'בראשית'  ספר  מחלוקת  האלה,  לכיוונים 
שטיפות  ועד  ב,  כיתות  לתלמידי  ריקים  דפים 
אין  אבל  גן.  בגילי  כבר  לילדים  מגדריות  מוח 
דהירת  את  לעצור  האלה  המחאות  של  בכוחן 

העגלה אל התהום.

מחיר 'נסבל'
להסיק  צריכים  אכפתיים  שהורים  הרגע  זה 
באורח  מצוות  שומרי  הם  אין  אם  גם  מסקנות. 
חייהם, כדאי שישקלו מתן חינוך דתי לילדיהם. 
את  קיבלו  כבר  הארץ  ברחבי  הורים  רבבות 

ההחלטה הזאת, והם מרוצים עד מעל לראשם.

נכון, יש לזה מחיר מסוים. הילד או הילדה יכולים 
לבקש מהאם שתדליק נרות שבת ושהאבא יעשה 
לבורא  ולהודות  לברך  עשויים  גם  הם  קידוש. 
לפני הארוחה ואחריה. זה מחיר 'נסבל' בהחלט 
תמורת הערכים שהם יקבלו בבית הספר, הידע 
ייתנו  שהם  הכבוד  ישראל,  במורשת  שירכשו 

להורים, והרעות החולות שייחסכו מהם.

לבחור  יכולים  אתם  ידיים.  תרימו  אל  הורים, 
בו. קבלו  גאים  לילדיכם חינוך שתהיו  ולהעניק 

החלטה אמיצה ותרוויחו נחת לדורי דורות.
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בתחילת הפרשה הקב"ה שולח את משה רבנו 
ומתגלה  ממצרים,  ישראל  בני  את  להוציא 
אליו בשם הוי'ה, באומרו: "ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם, 
ַׁש־ָּד־י, ּוְׁשִמי הוי'ה  ְּבֵא־ל  ַיֲעֹקב  ְוֶאל  ִיְצָחק  ֶאל 

ֹלא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם".

מרומזת  ביקורת  טמונה  הדברים  בנימת 
"אמר  מסביר:  שרש"י  כפי  רבנו,  משה  כלפי 
משתכחין  ולא  דאבדין  על  חבל  הקב"ה:  לו 
]=חבל על מי שאבדו ואינם נמצאים[... הרבה 
פעמים נגליתי אליהם ב'א־ל ש־די' ולא אמרו 
עולה  שמו".  מה  אמרת  ואתה  שמך,  מה  לי 
השליחות  הטלת  בעת  דווקא  השאלה:  כאן 
על משה — האם זה הזמן להדגיש את מעלת 

האבות עליו?

שליחות מיוחדת
אלא שהתגלות הקב"ה אל האבות לא הייתה 
גם  משתמר  להם  שניתן  הכוח  חולף.  אירוע 
לצאצאיהם העתידיים. כל יהודי ויהודי זוכה 
כעת  כלשהי.  במידה  אליו  מתגלה  שהקב"ה 
נדרש משה לבצע שליחות חדשה, שבעבורה 
לא דיי בגילוי שם ש־די של האבות, אלא יש 

צורך בהתגלות גבוהה יותר, של שם הוי'ה.

בשליחותו  מופיעים  האלה  ההיבטים  שני 
שליחות  עליו  מוטלת  אחד,  מצד  משה.  של 
ממצרים,  ישראל  בני  את  להוציא  ייחודית, 
דבר שלא היה כמותו אצל האבות. מצד שני, 
הכוח לביצוע השליחות הזאת נלקח מהאבות. 
הקב"ה רוצה לגרום למשה לחפש ולהשיג את 
מדריגת האבות, ולכן הוא מדגיש את מעלתם.

חווה את הגלות
אמנם הכוחות ניתנו למשה, אבל עליו לגלותם 
על  עכשיו  מוטל  המשימה  ביצוע  כי  בתוכו, 
הוא  ומשה  כיום,  חיים  אינם  האבות  כתפיו. 
האיש המתאים. הוא חווה עם בני ישראל את 
והתייסר במכאוביה,  הגלות, סבל את קשייה 

ולכן הוא המיועד להיות הגואל. 

משה חווה את תלאות הגלות על בשרו. בעצמו 
נעקר ממצרים, שבה גדל ובה חיו הוריו ובני 
במדיין. משה,  משפחתו. ארבעים שנה שהה 
תכלית האמונה השלמה בקב"ה, נאלץ לחיות 
עבודה  כל  שעבד  מדיין,  כוהן  יתרו,  בחברת 

משה  של  בריחתו  נסיבות  גם  שבעולם.  זרה 
שהרי  הגלות,  עומק  את  ממחישות  ממצרים 

נאלץ לברוח מפני ֶאָחיו שהלשינו עליו.

כוח לכל יהודי
ועם זה, על משה לדעת שדבר לא בא מכוחו, 
אלא הוא נושא בתוכו את הכוחות של אבותיו, 
לו  אומר  לכן  קדושתם.  את  עליו  שהאצילו 
הקב"ה "חבל על דאבדין ולא משתכחין", כדי 
שמשה אכן יחפש בתוך עצמו את מדריגתם 
 — 'משתכחין'  יהיה  אכן  ואז  האבות,  של 

מדריגה זו תימצא ותתגלה.

בתוכו  נושא  יהודי  כל  יהודי:  לכל  מסר  זה 
באבותינו,  שמקורם  כבירים  רוחניים  כוחות 
נקראים  שהם  מכיוון  ויעקב.  יצחק  אברהם, 
יש  מבניהם  ואחד  אחד  שבכל  הרי  'אבות', 
שהקב"ה  בתורה  כשקוראים  שלהם.  הכוחות 
זו נתינת  'וארא' — הרי  התגלה אל האבות — 
כוח לבנים, שגם אצלם תהיה ראייה באלוקות 

וגילוי קדושה זו בפועל.

 )תורת מנחם תשד"מ, כרך ב, עמ' 776(

משה מבצע בכוח האבות

כשנוגע לכלל ישראל
״וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב״ )שמות 
ו,ג(. רש"י מפרש: ״שהרי הבטחתי ולא קיימתי״. 
תבע  משה  ורק  האבות  שתקו  באמת  מדוע 
האבות  אצל  כי  הבטחתו?  את  לקיים  מהקב"ה 
הבטחת הארץ הייתה נוגעת להם בלבד, ובעניין 
הנוגע לאדם עצמו אין הוא עומד ותובע בתוקף 
לעם  נגע  הדבר  משה  אצל  ואילו  כל־כך.  רב 
נדרשת  ישראל,  בכלל  וכשמדובר  כולו,  ישראל 

לשון אחרת לגמרי.
)ילקוט יהודה(

למי הקב"ה נראה
מלשון  אבות  )רש״י(.  האבות״  אל   — ״וארא 
'אבה', כלומר חפץ, רצה. אומר הקב"ה: נראיתי 
למי שרוצים בי. הקב״ה מתחבר למי שיש להם 
כיסופים וגעגועים עליו. וכן הרמב״ן מפרש, בשם 
מדרש אגדה, את הפסוק ״אהיה אשר אהיה״ — 

כשם שאתה הווה עמי, כך אני הווה עמך.
)חתם סופר(

האבות מורישים
מלמדנו  רש"י  אלא  בפירושו?  רש״י  מוסיף  מה 
ויעקב  יצחק  אברהם  אל  האלוקית  שההתגלות 
אחד  כל  של  הפרטית  מעלתם  בשל  הייתה  לא 
ואחד מהם, אלא בהיותם אבות האומה, וכל מה 
ישראל  ולבית  אחריהם  לבניהם  מסרו  שקיבלו, 

כולו.
)הרבי מליובאוויטש(

קשר בכוח עצמם
מי שיש לו אב צדיק, סומך על זכות אבות, וכל 
שכן אם גם אבות אבותיו היו צדיקים. אך האבות 
לא סמכו על זה, ורצו להיות 'אבות' ולא 'נכדים' 
אלוקי  אברהם,  ״אלוקי  שנאמר:  וכמו  ו'נינים'. 

יצחק ואלוקי יעקב״ — כל אחד בזכותו שלו.

)רבי מאיר מפרמישלן(

התגלות עכשיו
בא־ל  יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  ״וארא 
ו,ג(.  שדי, ושמי הוי׳ה לא נודעתי להם״ )שמות 
״וארא״ הוא לשון עבר וגם לשון הווה. התגלות 
זו, שהייתה אצל האבות, מצויה גם עתה בנשמות 
ישראל. בנשמתו של כל אחד ואחד מישראל יש 
בחינת אברהם יצחק ויעקב. וכשהמידות האלה 
מתגלות, הרי זה בדוגמת ההתגלות האלוקית אל 

האבות.

)אור התורה(

כמה מדריגות
פעמים  כמה  מצאנו  אברהם  אצל  גם  הלוא 
קודם  וגם  הוי׳ה,  בשם  אליו  התגלה  שהקב"ה 
לא  הוי׳ה  ״ושמי  נאמר  איך  כן,  אם  שנימול. 
נודעתי להם״? אלא שבשם הוי׳ה יש כמה בחינות 
ומדריגות, ומדריגת שם הוי׳ה שהתגלתה למשה 

אינה כמדריגת שם הוי׳ה שהתגלתה לאברהם.

)ספר המאמרים תרח״צ(

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

התגלות ה' לאבות | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

עיר בלי תושבים
רבי דוד־שלמה אייבשיץ, בעל 'לבושי שרד', 
מולדובה,  שבצפון  סורוקה  בעיר  רב  שימש 
ורדפו אותו עד  חייו  ואנשי העיר מיררו את 

שהחליט לעזוב את העיר.

בני  כל  אחריו  הלכו  העיר  את  הרב  כשעזב 
העיר ללוותו בכבוד גדול. הדרך מהעיר עברה 
דרך גבעה, וכאשר הגיע הרב לראש הגבעה 
פנה לאחוריו והביט למטה על העיר, והתחיל 
עיר  לעזוב  לו  שצר  ואמר  ולהללה,  לשבחה 

נפלאה כל־כך.

שאל  ומישהו  דבריו  למשמע  תמה  הקהל 
הסבל  כל  "הלוא  הרב:  השיב  לפשרם.  אותו 
אותי,  היה מתושביה שרדפו  בעיר  שסבלתי 
וזה היה בשעה שהייתם בעיר. אבל עכשיו, 
נשארה  והעיר  מהעיר,  יצאתם  שכולכם 
בלעדיכם — עתה מה טובו אוהלייך סורוקה"...

אמרת השבוע מן המעיין

 — פרעה  לפני  והתייצב  בבוקר  "השכם 
בשעה שאדם מקדים לקום לעבודת קונו 
בכוחות  להילחם  בכוחו  בבוקר,  השכם 
הרוע ולהכניעם" )רבי יוסף־צבי מאוסטרובצה(

פתגם חסידי



טלטלה 
ליד הקבר

גלי ההגירה הגדולים ממזרח אירופה 
חדש  אופק  פתחו  לארצות־הברית 
השתחררו  סוף־סוף  היהודים.  לפני 
מעול השליטים העריצים שרדו בהם 

בעבר וזכו בחירות ובחופש דת.

צפנו  החדשה  ביבשת  החיים  אך 
גדולים בשמירת  ניסיונות  גם  בחובם 
האפשרויות  ארץ  והמצוות.  התורה 
הבלתי־מוגבלות הציעה שפע חומרי, 
עיניהם.  את  וסנוור  לרבים  קסם  וזה 
הללו השאירו מאחוריהם עם 'העולם 
והחליפו  גם את ערכי התורה,  הישן' 
העושר  אחר  נלהבת  ברדיפה  אותם 

וההצלחה.

גם מי שנשארו נאמנים לתורת ישראל, 
וההישגיות  הכסף  אחר  המירוץ 
הכלכלית שאב את כל זמנם ומרצם, 
להשקיע  פנאי  להם  היה  שלא  עד 
והלכו  והללו נטמעו  ילדיהם,  בחינוך 

באווירה המתירנית של אמריקה.

לארה"ב  בא  הזאת  המציאות  לתוך 
רבי  האדמו"ר   )1927( תרפ"ז  בשנת 
מרדכי־שלמה פרידמן מבויאן. דמותו 
החשיכה  את  להפיג  החלה  המאירה 
המקרבת  ובדרכו  ליהדות,  והניכור 
עורר את ליבם של יהודים רבים לשוב 

לדרך אבותיהם.

שבורי  יהודים  מול  עמד  אחת  לא 
כאבם  את  לפניו  לזעוק  שבאו  לב, 
מהמסורת,  שהתרחקו  ילדיהם  על 
ללא־ להינשא  החליטו  אף  ולעיתים 
חסרי  היו  האלה  ההורים  יהודים. 

אונים אל מול התופעה.

ותיק  בויאן  חסיד  היה  מתתיהו 
כספו,  עם  לארה"ב  שהיגר  מגליציה, 
והוסיף לעשות חיל. כמה שנים אחרי 
הגירתו התאלמן מרעייתו, ונשא לבדו 
יום אחד השמיים  ילדיו.  גידול  בעול 
הבוגרת  בתו  שנית.  ראשו  על  נפלו 
להינשא  עומדת  היא  כי  לו  בישרה 

בשעה טובה.

המופתע.  האב  שאל  המיועד?  מי 
חש  הוא  אותו:  טלטלה  התשובה 
שהבחור  כששמע  מסוימת  הקלה 
אכזבה  לו  גרמה  מהותו  אך  יהודי, 
דעת,  וקל  פוחז  בחור  היה  זה  קשה. 
שהתהלך בשולי החברה אפילו על־פי 
הלא־ בחברה  המקובלות  המוסכמות 

יהודית.

כוח  כל  את  להפעיל  ניסה  האב 
דיבר  לשווא.   — בתו  על  השפעתו 
איתה ברכות, התחנן בדמעות, הבטיח 
לה הרים וגבעות אם תמצא לה בעל 

ראוי יותר. דבר לא הועיל.

בלב שבור ניגש אל רבו ושפך לפניו 

את כאבו. "רבי", זעק בבכי, "אני יודע 
בתי  את  להניא  התקווה  אפסה  כי 
מכוונתה. יברכני אפוא הרבי כי חתני 
יהודי  ויהיה  בתשובה  יחזור  לעתיד 

הגון".

הניד  אך  רחום,  מבט  הרבי  בו  נתן 
בראשו לשלילה. "אדם מסוכן ושופך 
להביאו  מאוד  קשה  שכמותו,  דמים 
הלמו  מילותיו  אמר.  תשובה!",  לידי 

כאילו  הרבי  דברי  האיש.  באוזני 
דמים?  שופך  פצעיו.  על  מלח  זרו 
בחלומותיו השחורים ביותר לא שיער 
שפל  אדם  של  לידיו  תיפול  בתו  כי 

כל־כך.

ואז  הרבי,  מבית  יצא  בשיברון־לב 
הבזיק רעיון במוחו. אם יצליח לַאֵמת 
את  להניא  יוכל  הרבי,  דברי  את 
פתח  הוא  לעבריין.  מלהינשא  בתו 

אחר  ובילוש  חקירה  בפעולות  מייד 
הבחור, ונעזר באנשי מקצוע בתחום. 
אותו.  הדהימו  שהעלה  הממצאים 

התברר כי הרבי צדק בכל מילה.

הבחור היה שותף בכנופיית עבריינים, 
אסורות  סחורות  בהברחת  שעסקה 
אחת  פעם  השחור.  בשוק  ומכירתן 
משטרה.  כוח  בידי  החבורה  נחשפה 
שלף  ההימלטות  ניסיון  במהלך 
השוטרים  לעבר  וירה  אקדח  הבחור 
והרג שניים מהם. למזלו לא הצליחה 

המשטרה לעלות על עקבותיו.

עם המידע המפליל בידו פנה מתתיהו 
דמותו  את  לפניה  והציג  בתו  אל 
לחתנּה.  שבחרה  מי  של  האמיתית 
הוא המתין לתגובתה, אך היא נשארה 
את  אשנה  "לא  בעמדתה.  מבוצרת 
"הוא  בשוויון־נפש.  הגיבה  דעתי", 

יהיה בעלי ושום דבר לא יועיל". 

מרוסק  מתפלץ.  שהוא  חשב  האב 
והתחנן  הרבי  בית  אל  חזר  לחלוטין 
לישועה. "רבי", ייבב, "חיי אינם חיים 

אם בתי תינשא לפושע כזה". 

אמר,  נא",  "שמע  הרצינו.  הרבי  פני 
אשתך  של  ממכרותיה  אחת  "רק 
עליה".  להשפיע  תוכל  המנוחה 
מתתיהו לא הספיק לפצות פה ולבקש 
רבו,  של  הסתומים  לדברים  הסבר 

וכבר נפרד ממנו הרבי לשלום.

חלפה תקופה קצרה, והגיע יום השנה 
לפטירת הֵאם. אחת השכנות, שהייתה 
עלייה  יזמה  הנפטרת,  עם  מיודדת 
נשמתה.  לעילוי  להתפלל  לקברה, 
היא הפצירה בבת המרדנית להתלוות 
הצעירה  השיבה  בתחילה  אליה. 
אבל  ולתפילות.  לה  מה  בשלילה. 
לאחר מאמצי שכנוע מצד האישה — 

נעתרה.

הסגירה  ולא  מאופקת  עמדה  תחילה 
ליד  העמידה  ואולם  כלשהם.  רגשות 
חבוי  מיתר  הנידה  אימּה  של  קברה 
החלו  דמעות  הצעירה.  של  בליבה 
את  קריאתה  עיניה.  בזוויות  נקוות 
פרקי התהילים נעשתה נרגשת יותר. 
בתוך זמן קצר פרצה בבכי תמרורים. 
והתייפחה  עמדה  ארוכות  דקות 

בסערת נפש.

כי  השכנה  חשה  מעט  נרגעה  כאשר 
זו שעת הכושר. היא החלה לדבר על 
נחת  "אנא, עשי  אותה:  ולשדל  ליבה 
יהודי  בית  והקימי  המנוחה  לאימך 
הפעם  לראות!".  קיוותה  שהיא  כפי 

הגיבה הצעירה בהנהון הסכמה.

גבול.  ידעה  שמחתו של מתתיהו לא 
התחינות  האיומים,  עשו  שלא  מה 
והתחבולות, חולל הצדיק בהבטחתו. 
הנערה נטשה את הבחור המפוקפק, 
בית  והקימה  שלמה  בתשובה  חזרה 

נאמן בישראל.

)על־פי 'תפארת ישראל'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

תיקון ולא שבירה
שנאמר  כמו  העתידה,  הגאולה  של  דגם  מעין  משמשת  ממצרים  הגאולה 
ז,טו(: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". ועם זה, הגאולה  )מיכה 
העתידה תהיה שלמה וגדולה מהגאולה ממצרים, ולכן יש כמה וכמה הבדלים 
את  במכות שישברו  צורך  היה  ההבדלים, שבגאולה ממצרים  אחד  ביניהן. 

מצרים, ואילו בגאולה העתידה יהיה התיקון בדרך שלמה יותר.
למכות הייתה מטרה לפעול בירור במצרים, כפי שהקב"ה אומר )שמות ז,ה(: 
"וידעו מצרים כי אני ה', בנטותי את ידי על מצרים". מטרת המכות הייתה 

להביא את מצרים לידי הכרה שיש בורא ומנהיג לעולם.

הוצאת ניצוצות הקדושה
אדמו"ר הזקן מבאר )תורה אור וארא נו, סוף עמ' ד( כי הביטוי 'וידעו' הוא 
גם במובן של שבירה: "כדי להוציא ניצוצי הקדושה מהקליפות המסתירים 
המופתים  עניין  יובן  ועתה  הקליפות...  שבירת  להיות  צריך  היה  עליהם 
שהראה השם יתברך למצרים. וכמו שכתוב 'וידעו מצרים כי אני ה''. פירוש 
'וידעו' הוא מלשון שבירה, כמו שכתוב 'ויודע בם את אנשי סוכות'... שעל־
יוכל להיות גילוי אור אין־סוף ברוך הוא להניצוץ, עד  ידי שבירת הקליפה 

שיוכלל באלקותו יתברך".
הוא ממשיך ומסביר ש"בזה יתורץ מה שכתוב בקריעת ים סוף 'וידעו מצרים 
כי אני ה''. ולכאורה תמוה, שהרי להלן כתיב 'לא נשאר בהם עד אחד'. אלא 
דפירוש 'וידעו' לשון שבירה כו'. ועל־ידי זה היה גילוי אור אין־סוף להניצוצין, 

והם ידעו ידיעה ממש כי אני ה'".

גילוי אמת הוי'ה
זו  שבנקודה   )189 עמ  כה,  כרך  שיחות  )לקוטי  מבאר  מליובאוויטש  הרבי 
טמון אחד ההבדלים בין גאולת מצרים לגאולה העתידה: "ביציאת מצרים 
ובגאולת מצרים נפעל חידוש לא רק בקשר ליהודים... אלא גם עבור מצרים 
גופא )ואומות העולם בכלל(, וכמפורש בכתוב 'וידעו מצרים כי אני ה'': פרעה 
ומצרים מצד עצמם אין להם שייכות לידיעת הוי'ה, כפי שפרעה אמר 'לא 
ידעתי את הוי'ה'. מצד עצמם שייכים הם רק לשם אלוקים, ששם אלוקים 
בגימטרייה הטבע. וזהו מה שנפעל בגאולת מצרים, ש'וידעו מצרים כי אני 
ניסית שלמעלה מהטבע, שקשורה עם  ידיעה בהנהגה  הוי'ה', שהם קיבלו 

שם הוי'ה.
"בדוגמה לזה — אלא שבאופן נעלה בהרבה — יהיה החידוש לעתיד לבוא: 
נוסף על הגאולה של ישראל, אורייתא וקודשא־בריך־הוא, יפעל הדבר גם 
בעולם, אצל כל אומות העולם... שנאמר כי אז 'אהפוך אל עמים שפה ברורה 

לקרוא כולם בשם הוי'ה ולעובדו שכם אחד'.
"וייעוד זה בנוגע לאומות העולם אינו סתם דבר נוסף שיזכו לו בביאת משיח 
צדקנו, אלא הוא קשור עם עצם עניין הגאולה: מאחר שהשכינה תצא כביכול 
מהגלות, הרי יחד עם זאת תתגלה אמת הוי'ה, ש'כל הנמצאים משמים וארץ 
ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו', ש'אמיתת הימצאו' הוא שם 

הוי'ה שלמעלה מ)טבע ה(עולם...
"ובזה הוא אחד החידושים של הגאולה העתידה על הגאולה של 'ימי צאתך 
מארץ מצרים': בגאולת מצרים — הידיעה של מצרים ')וידעו מצרים( כי אני 
הוי'ה' באה על־ידי המכות )וכיוצא בזה( — על־ידי שבירת מצרים; מה שאין 
כן לעתיד לבוא, יהיה 'וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי'ה דיבר', לא על־ידי מכות, 
שבירה, אלא בדרך תיקון, ובלשון הרמב"ם הנ"ל 'ויתקן את העולם כולו כו' 

לקרוא כולם בשם הוי'ה ולעובדו שכם אחד'".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

הראשי  החזאי  מליק,  נחום  האחרון  בחודש 
אחד  תקשורת  מערוץ  נדד  'מטאוטק',  בחברת 
למשנהו ונדרש להסביר את אירועי מזג האוויר 
הסוערים שפוקדים אותנו בחורף הזה. עשרות 
לו  וקנה  אוויר  מזג  חזאי  משמש  הוא  שנים 

מעמד של איש מקצוע בכיר.

מליק  בתיכון.  לימודיו  בימי  הייתה  ההתחלה 
)53( התלהב מסערות, מגשמים, מריבוי עננים 
האוויר.  במזג  הכרוכות  הטבע  ומתופעות 
"התחלתי לקנות ספרים שעסקו במטאורולוגיה 
ולמדתי את התחום באופן עצמאי", הוא מספר. 
עם גיוסו שובץ ביחידת החיזוי של חיל האוויר, 

ושם שימש חזאי בפועל.

קשרים למעלה
הכיפה שעל ראשו מזמנת לו תגובות מעניינות. 
"בשנים של בצורת אנשים אומרים לי: נו, אולי 
קשרים  יותר  יש  לך  משהו?  לעשות  תנסה 
נדרש  גם  הוא  אבל  מחייך.  הוא  למעלה", 
עם  לגשם  התפילות  משתלבות  איך  לשאלה, 
של  תוצאה  בגשם  הרואה  המקצועית,  הגישה 

אירועי מזג אוויר טבעיים. 

חזאי  "דווקא  הנכון:  הוא  שההפך  אומר  מליק 
יודע עד כמה אירועי מזג האוויר אינם צפויים, 
מנסים  אנחנו  הקב"ה.  של  בידו  למעשה  והם 
ומודלים  מיוחדות  תוכנות  סמך  על  להעריך, 

וגם  בימים הקרובים,  יתנהג  איך הטבע  שונים, 
בזה אני תמיד יודע שאין תחזית מדויקת במאת 

האחוזים. מאה אחוז זה רק הקב"ה". 

צומת של שלוש יבשות
באיזה טווח זמן יכולה התחזית להיות מדויקת? 
מליק אומר שבעבר היו נותנים תחזית לשלושה־
לתת  אפשר  כיום  ואילו  בלבד,  ימים  ארבעה 
תחזית לשבועיים הקרובים. ואולם אחוז הדיוק 
גם  "כיום  יותר.  גדול  הזמן  שמרחק  ככל  ָקֵטן 
מנסים בתחילת החורף לתת מעין תחזית כללית 
לקראת  אנחנו  אם  כללית  והערכה  העונה  לכל 
חורף גשום או לא", הוא אומר. "התחזיות האלה 
מדויקות בשיעור של כשישים אחוזים. לתפילות 

שלנו ולאמונה יש מקום נכבד".

אינו  ישראל  בארץ  אוויר  מזג  חיזוי  לדבריו, 
שלוש  של  בצומת  ממוקמים  "אנחנו  שגרתי: 
בקצה  ואירופה.  אסיה  אפריקה,   — יבשות 
הדרומי יש לנו אזור מדברי ובקצה הצפוני שלג 

בחרמון ונחלים שוצפים". 

ועכשיו לתחזית
מעלינו.  שקורה  מה  על  לחשוב  מציע  מליק 
ולא  רעמים,  ושומעים  ברקים  רואים  "אנשים 
ענקיים,  עננים  כעת  יש  שמעליהם  קולטים 
לחשוב  קילומטר.  שבעה  של  בעובי  לעיתים 

שענן ענק שכזה חולף כעת מעלינו, זה מפעים".

המטאורולוגי  המידע  כאשר  בימינו,  והאם 
ומפות הלוויין זמינים לכל אחד, עדיין יש צורך 
בחזאי? מליק מחייך: "רק חזאים יודעים לשקלל 
את כל המידע, מתוך הבנת הניואנסים, ולהציג 
אומר,  הוא  למציאות",  הקרובה  התמונה  את 
דעות  חילוקי  לפעמים  יש  החזאים  בין  "וגם 
בניתוח המידע והמפות". ואי־אפשר בלי לשאול 
אותו לסיום, מה המגמה לקראת המשך החורף. 
משיב  הוא  טוב",  נראה  השם  בעזרת  "ההמשך 

וחוזר לעבודתו. 

מי יכול לתת תחזית מדויקת

"ההמשך בע"ה נראה טוב". מליק בשטח

נזקים בחנות ובאולם
שאלה: מי ששבר כלים בשגגה באולם אירועים 

או בחנות, האם הוא חייב לשלם את הנזק?

הנזק  גורם  שעל  ספק  אין  עקרונית,  תשובה: 
וגם  לעולם',  מּועד  'אדם  שכן  כך,  על  לשלם 
אין שום פטֹור מתשלום  נזק בשגגה  למי שגרם 
לכן קודם  בנזקי רכוש.  הנזק, לפחות כשמדובר 
או  החנות  לבעל  הנזק  על  להודיע  כול מחובתו 

האולם.

בחפץ  קלקול  גרם  אלא  מוחלט,  אינו  הנזק  אם 
יש  כלשהו,  לשימוש  ראוי  הוא  שעדיין  באופן 
לבקש מאיש מקצוע להעריך את שוויו של החפץ 
לבעלים  התשלום  וחובת  ואחריו,  הנזק  קודם 

המוטלת על המזיק היא על ההפרש שביניהם.

בדרך  בחפץ  השתמש  הקונה  או  האורח  אם 
בדרך  בידו  אותו  אחז  או  הרגילה,  השימוש 

סבירה, ובכל־זאת נשבר — הרי זה נכנס לגדר של 
'מתה מחמת מלאכה', שעל כך פטור גם השואל. 

למעשה, בימינו רוב העסקים מבוטחים, וכשיש 
נזקים שהביטוח מכסה, הבעלים מעדיפים בדרך 
כלל לתבוע זאת מחברת הביטוח ולא מהלקוחות. 
על  תכסה,  לא  הביטוח  נזק שחברת  זה  אם  אך 

גורם הנזק לשלם לבעלים.

או  )הורה  שמבוגר  ילד  על־ידי  נגרם  הנזק  אם 
שהדין  אף  לאולם,  או  לחנות  עמו  הביא  אחר( 
מתשלומים  פטור  עצמו  שהקטן  הוא  הבסיסי 
כשיגדל,  לשלם  חייב  שהקטן  לדעות  )ואפילו 
הכוונה היא רק לתת פיצוי מסוים, ולא לשלם את 
כל הנזק( — הרי בימינו נהוג בבתי הדין לחייב את 
הילד  את  הכניס  שהוא  מכיוון  בנזקים,  המבוגר 

לחנות או לאולם, ומחובתו להשגיח על מעשיו.

פקדון  הל'  חושן,  פתחי  פז,א.  כו,א.  ב"ק  ראה  מקורות: 
ושאלה, פ"י ס"ט ואילך. הל' נזיקין, פ"י סמ"ט. 

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*
 ה'תהלים'

שכבש את לב המתפללים
רב 
מכר!

להשיג בחנויות הספרים
 להזמנות 
1800-350-330מרוכזות:

כליל המעלות
סגולות יקרות לפני כל מזמור ◆
פירוש משולב על כל הספר ◆
תפלות נשגבות מספה"ק  ◆
ילקוט מאמרי הזוהר הקדוש והאריז"ל  ◆

בס“ד 

אתר התיירות המוביל 
לציבור החרדי והדתי 

חפשו טלחופש בגוגל!    
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אצבע אלוקים

המשמש  דבר  לציין  מבקשים  כאשר 
איתות ברור מלמעלה אומרים שזה 'אצבע 

אלוקים'.

מכות  על  התורה  בסיפור  הביטוי  מקור 
נאמר:  כינים,  השלישית,  במכה  מצרים. 
"ַוֹּיאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרֹעה, ֶאְצַּבע ֱאֹלִקים 
ִהיא". היינו שגם הם הבינו שאין זו יד המקרה 

אלא יד הבורא היא המכה את מצרים.

מושג ברגע

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


