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י ִמן  ם ְרִאיֶתם כִּ ה .. ַאתֶּ אֶמר ה' ֶאל מֶֹשׁ "ַוֹיּ

ֶכם"   י ִעמָּ ְרתִּ בַּ ַמִים דִּ ׁ ַהשָּ
)שמות כ יח(

במעמד הגדול - מתן-תורה על הר-סיני, התגלה הקדוש-ברוך-הוא בכבודו 
ובעצמו בצורה מוחשית לעיני כל העם! כתוצאה מכך, איבד העולם הגשמי את 
ישותו וכולם נכחו לראות כי מציאות הבורא היא הדבר הברור והמוחלט ביותר.

ההתגלות במדבר, היתה זמנית, לאותה שעה – אך בגאולה השלמה נזכה 
לכך במציאות שגרתית, כנאמר: "ונגלה כבוד ה', וראו כל בשר יחדיו" - תהיה 

התגלות כה ברורה של האמת האלוקית, עד כי ה"בשר" הגשמי יראה את הכוח 
האלוקי בפשטות ובבהירות, ממש כשם שאנו רואים כיום עצמים גשמיים.

)מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ו, עמ' 119(

     החודש
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14. הנשמה. פרויקט חג

24. בלינצ'ס מתוק. מתכון

26 ההוכחה. משמעות החיים

תמונת השער

בחודש סיון אנו מציינים את חג השבועות, חג מתן תורה. המעמד ההיסטורי של הענקת "ספר הספרים" על-ידי 
הקב"ה לעם הנבחר, עם ישראל, מעוררת שוב השתהות למשמעותה העכשווית והרלוונטית של התורה במאה ה-21.

כל בוקר מחדש אנו מברכים "ברוך אתה ה', נותן התורה". לא נתן מלשון עבר, אלא נותן! כאן ועכשיו! "תורת חיים" - 
שתי מלים אשר כל יהודי דתי אומר שלוש פעמים ביום בתפילת העמידה.

בכתבות ובטורים המופיעים בין דפי הגיליון הפעם, נגלה כי התורה אינה רק ספר לימוד והשראה רוחנית. בכל ענין 
בחיים, התורה מעניקה לנו השקפה ופרסקטיבה. התורה היא הגישה לחיים. התהייה "מה התורה אומרת?" אינה 

חיפוש דיאגנוזה לקבלת הסתכלות נוספת בתוך הדיאלוג אותו אנחנו מקיימים. דבר התורה וההלכה היא ההסתכלות 
הכי אמיתית ומציאותית שקיימת בכל נושא אקטואלי.

נכון לכתיבת השורות, עדיין אתגר לחיות כך, אך עם בוא הגאולה השלימה יקל עלינו לקלוט ולהבחין, כאשר כולם יראו 
כי התורה – חכמתו של בורא העולם – היא העומדת ביסוד קיומנו והיא תכלית חיינו.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שלכם,

מערכת עולמות

דן שפירא | איילה ברק יח"צ
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  דרוש עיון

לא  המדרש:  אומר  פסק(,  לא  הדברות  עשרת 
היה לו הד )לא היתה בת קול(.

נתקל  הוא  כאשר  חוזר  הרבי  אומר  רגיל,  קול 
בחומר גשמי.

אור  אם  חוזר״:  ״אור  בדוגמת  היא  קול  בת 
נמשך ונתקל במקום בו יש גורם מסתיר ומונע 
נחסם  ״חוזר״,  האור  הלאה,  מלהמשיך  אותו 
גם בבת קול: כאשר הקול  וחוזר לאחוריו. כך 
הוא  בעדו,  העוצר  אחר  בדבר  או  בקיר  נתקל 
כמו  קול״.  ״בת  הנקרא  והוא  מהדהד,  חוזר, 
כדור הניתר לאחור בהיתקלו בקיר. אבל תנאי 
״סופגים״  אינם  החוסם  או העצם  הקיר  בדבר: 

בתוכם את הכדור או את הקול והאור.

בקול  היתה  אלקיך״  הוי׳  ״אנכי  הקב״ה  אמירת 
חדר  הוא  הקול,  בעד  עצר  לא  מאומה   – גדול 
בכל העולם, גם דומם; כל דבר ספג לתוכו ונהיה 
חדור בקול של ״אנכי״ )כי במתן תורה היה כמו 
בגילוי לעתיד, כאשר יתקיים ״ונגלה כבוד הוי׳ 
ויקלט  יחדור  הוי׳  כבוד  גילוי  בשר״,  כל  וראו 
לא  טבע,  פי  על  לכן,  הגשמי(,  בבשר  אפילו 
 – קול״  בת  לו  היה  ״לא  קול.  בת  להיות  יכולה 
לא משום חלישות הקול, אלא אדרבה: היה ״קול 

גדול״ לכן ״ולא יסף״ – ״לא היה לו בת קול״.

ירידת  את  מבטאת  התופעה  משמעות 
ישראל  לעם  ניתן  מאז  לקרקע.  הרוחניות 
הגשמי.  בעולם  דווקא  הקב"ה  את  לגלות 
תכלית העולם כאן היא להתעלות ולספוג את 

קדושת התורה והמצוות.

יום  הוא  'חג'  כי  מוסבר  החסידות  בתורת 
חזקה  שההתגלות  וככל  אלוקית  התגלות 
יותר.  ונעלית  חשובה  עוצמתו  כך   - יותר 
מאז  ביותר  הנעלית  האלוקית  ההתגלות 
תורה.  מתן  במעמד  התקיימה   - ומעולם 
הוא  ברוך  הקדוש  של  ומהותו  עצמותו 

התגלתה לעיני כל בני-ישראל, לכן שבועות 
הוא חג בעל מעלה נשגבת מיתר החגים, יום 

עילאי מאין כמוהו.

האריז"ל גילה כי בשבועות מידי שנה מתגלית 
היתה  אשר  נשגבת  אלוקית  קדושה  אותה 
שנה  מידי  שבועות  חג  לכן  הר-סיני.  במעמד 

הוא יום של קדושה עילאית.

"בחג-השבועות,  כותב:  הריי"צ  האדמו"ר 
ימים הבהירים הללו  זמן מתן תורתנו, בשני 
אותם  ומאירים  מתגלים  ה',  מועדי  שהם 
בשעת  ונתגלו  שהאירו  והגילויים  האורות 
רצון  עת  זמן  הוא  חג-השבועות  תורה.  מתן 
למעלה, והשי"ת מטריד את המקטרג על עם 
התקיעות  בשעת  הטרדתו  כדוגמת  ישראל, 
בראש השנהויום הקדוש דצום כיפורים. זאת 
אומרת, אשר חג-השבועות הוא זמן המוכשר 
לעשות הכל לטובת לימוד התורה והעבודה 
ביראת שמים, וכן להתעסק בתשובה בהנוגע 
לתורה, באין מפריע משטן המקטרג כדוגמת 
הקדוש  ויום  בראש-השנה  התקיעות  זמן 

דצום הכיפורים".

את  לקבל  לעצמנו  נעזור  ואנו  לנו  יעזור  ה' 
התורה בשמחה ובפנימיות! 

משתיק קול
כאשר הקול נתקל בקיר או בגורם אחר העוצר בעדו, הוא חוזר, מהדהד, והוא הנקרא ״בת קול״. 
אבל תנאי בדבר: הקיר או העצם החוסם אינם ״סופגים״ בתוכם את הכדור או את הקול והאור    

מבט עיוני על חג ללא תאריך מדויק

אוריה בר לב

הו חלומו של אדם ממוצע ברחוב? מן מ
טובים  מיליונים  בכמה  לזכות  הסתם 
את  יגשימו  מיליונים  כמה  בבנק. 
חלומו הנכסף. אך אם נציע לו מיליארד שקלים, 
באותו  איתם  לעשות  מה  באמת  לו  יהיה  לא 
כל-כך  רגיל לחשוב במונחים  לא  הוא  כי  רגע, 
גדולים. מאידך, אם הוא לעולם לא יחזיק כסף 
לא  הוא  ממנו,  ומרוחק  אגדי  הסכום  רב,  כה 
'כלי'  יהיה מוכן לקבלו, כי עליו ללמוד להיות 
מהי  אסטרונומי...  סכום  קבלת  לקראת  ראוי 
המסקנה? חולם החלומות יישאר לעולם תקוע, 
ולגדול  להתקדם  באמת  מוכן  לא  הוא  הרי 

בצורה משמעותית בזמן כה קצר.

מה הפתרון? טעימה.

נותנים לו סכום גדול, לאחר 24 שעות לוקחים 
נסה  "עכשיו,  לו  ואומרים  הכסף  את  ממנו 

לחשוב ולהתכונן להתמודדות דומה בעתיד".

כך קרה לעם ישראל בחג הפסח. מתנה אדירה 
נחתה עלינו במקום איום הנורא - ארץ מצרים. 
אך שם ה' עשה את העבודה עבורנו, הביא 10 
והוביל  הים  את  לנו  קרע  המצרים,  על  מכות 
אותנו יד ביד מבור עמוק להר אדיר וגבוה. עם 
ישראל לא התאמץ במיוחד כדי לצאת ממצרים.

אחרי פסח מגיע חג שבועות. פסגה בפני עצמו, 
אך כדי להעפיל לפסגה צריך לעבוד! 24 שעות 

אחרי ליל הסדר, עם ישראל מתחיל להתאמץ.

לפי  ולא  תהליך  לפי  נקבע  השבועות  חג 
במשך  העומר  ספירת  לספור  עלינו  תאריך. 
שבעה שבועות ובסיום הספירה יגיע החג. אם 

לא נספור הוא לא יגיע לעולם. 

ציפורניים  כוססים  ומשתוקקים.  סופרים  אנו 
עצמנו  עם  מתגבשים  נפשנו,  את  ומכינים 
בתהליך של 49 ימים מלאים. כבר היינו בראש 
צלול.  פסגות  אוויר  ושאפנו  הפסח  בחג  ההר 
על  ומטפסים  לקרקע  חוזרים  אנחנו  עכשיו 
ההר בכוחות עצמנו על מנת לספוג את קדושת 
התורה  לקבלת  מתכוננים  אנחנו  התורה. 

הקדושה האין סופית.

על-ידי  קוימו  המצוות  תורה,  מתן  חג  עד 
האבות מבלי להתחבר עם גשמיות העולם, לא 
פעל  אבינו  יעקב  העולם.  לחומר  למטה  ירדו 
עליונים  ייחודים  בעזרת  התפילין  פעולת  את 
עם מקלות! אבל, מיד לאחר מכן הוא השאיר 
כי  שמירה  וללא  השגחה  ללא  בשדה  אותם 
הם לא הפכו קדושים. כיום, לאחר מתן תורה 
באחו  רבצה  אשר  פרה  של  עור  לוקחים  אנו 

ואכלה עשב, כותבים על העור ארבע פרשיות 
התפילין  בתי  לתוך  אותן  ומכניסים  מהתורה 
)העשויים גם הם מעור-פרה(. בעזרת התפילין 
עור  בעזרת  דווקא  הקב"ה,  אל  מתחברים  אנו 
המלך  עם  ומתחבקים  נוגעים  אנו  הבהמה 

בכבודו ובעצמו.

סיני בוטלה הגזירה.  מה השתנה? במעמד הר 
לא  עליונים  כי  ונקבע  נגזר  תורה  מתן  עד 
למעלה.  יעלו  לא  ותחתונים  למטה  ירדו 
ובמלים אחרות הרוחניות לא תיספג בגשמיות 

והגשמיות לא תתקדש ולא תתעלה לרוחניות.

כל  מאז  הגזירה!  בוטלה  סיני  הר  במעמד 
יעקב  קודם  אם  לגשמיות.  חודרת  מצווה 
בשדות,  והשאירם  התפילין  מצוות  את  קיים 
הרי כיום תפילין הם דבר קדוש ואסור לנהוג 
לקרקע  נופלות  חלילה  הן  אם  ביזיון,  בהם 
צריך לצום בגלל חילול הקודש )כיום, במקום 
עור  תורה,  מתן  לאחר  בצדקה(.  פודים  צום 
העשוי  מטבע  קדוש!  להיות  הפך  בהמה  של 
כאן  הקב"ה  את  מגלה  לצדקה,  וניתן  ממתכת 

למטה בעולם הגשמי.

של  )הקול  יסף״  ולא  גדול  ״קול  הפסוק  על 

כי  ונקבע  נגזר  תורה  מתן  עד 
עליונים לא ירדו למטה ותחתונים 
לא יעלו למעלה.  ובמלים אחרות 
בגשמיות  תיספג  לא  הרוחניות 
ולא  תתקדש  לא  והגשמיות 

תתעלה לרוחניות.
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        ראיון

אולי נחשפתם אליו כשחקן 
מוערך המככב על במות 
ישראל, ולעתים פרצופו ניבט 
מתוך מסך הטלוויזיה. הוא 
גם אבא לנתן בן שנתיים 
וחצי, מגדל זקן בחצי שנה 
האחרונה וכבר מספר שנים 
נמצא בהליך התחברות 
לשורשים היהודיים  בשיחה 
למגזין 'עולמות' לרגל חג 
השבועות, השחקן דן שפירא 
חושף מסע אישי לעולם הרוח 
וסבור כי יש להכניס יותר תוכן 
יהודי לתרבות הישראלית    
התורה מדברת אליו 

מראיין:
קובי הלפרין
תצלומים:
איילה ברק יח"צ

ואב  לתמר  נשוי  ביפו,  גר  וא 
לפני  וחצי.  שנתיים  בן  לנתן 
זקן,  לגדל  החל  שנה  כחצי 
עבור תפקיד כמובן, מאז הוא התאהב בלוק 
"ביהדות  הזקן  את  לעצמו  ואימץ  החדש 
קיים  כוח  הרבה  גדולה,  משמעות  לזקן  יש 

בשורשים האלה".

תיאטרון  שחקן   ,)38( שפירא  דן  את  הכירו 
וטלוויזיה. הוא מקפיד מידי יום לעצור את 
בתפילה  ליבו  את  ולהפנות  החיים  מרתון 
ומנתק  כשרות  על  שומר  עולם,  לבורא 
אך  בקביעות  תורה  לומד  בשבת.  טלפון 
'מתחזק', הוא  לא אוהב כאשר מכנים אותו 

מתחבר יותר להגדרה 'לומד יהדות':

"תמיד חיפשתי חיבור לעולם הרוח. ניסיתי 
אותי  תפס  לא  דבר  ושום  שונים  כיוונים 
באמת. היה תמיד כזה חפיף. משהו בלימודי 
נוגע  בי  נוגע  יותר  שזה  מרגיש  היהדות 

בשורש הנשמה".

ליהדות,  והחיבור  הלימודי  ההליך  לצד 
מוביל  כשחקן  לשמש  ממשיך  שפירא 
הציבור",  "אויב  המכשפות",  "ציד  בהצגות 

>>>>>>>>>>>>>>>>>

כן 'לומד'
לא 'מתחזק'

"הכיתה שלנו" ו"זאבים". הוא גם מופיע עם 
ה"מופע בין כוכבים", בו הוא מבצע שירים 
ובשעות  הישראליים,  הזמרים  מיטב  של 

הפנאי מנחה תכניות בערוץ 20.

על אלו ערכים-יהודיים גדלת?
מהצד  סבי  ליטאי.  וחצי  תימני  חצי  אני 
דתי.  אדם  היה  ז"ל  משולם  יהודה  התימני, 
וראש  פסח   - היהודיים  לחגים  הקשור  כל 
ניהולו  בשל  לי  זכורים   - בעיקר  השנה 
מבית  באופניים  שלו  החזרה  גם  המרשים. 
ככל  בזכרוני,  נצרבו  ריחן  עלי  עם  הכנסת 
אני  יהודיים,  יסודות  יותר  בי  מגלה  שאני 

מבין כי הרבה קשור בו.

את  בי  הותיר  הליטאי  הצד  גם  מאידך 
חשובה  הייתה  העברית  השפה  רישומו. 
בנם,   - ואבי  הליטאים  וסבתי  לסבי  מאוד 
הקפיד לערוך קידוש בימי שישי והלך עמי 

לבית כנסת ביום כיפור.

מבחינת  לי  זרה  לא  אכן,  שהיהדות  כך 
שורשים אך הוצגה לי יותר כמסורת ופחות 
את  מפתח  אני  כיום  רוחני,  לימודי  כתוכן 

ה
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התניא  באמצעות  אבל  גמרא,  וקצת  תניא 
מורכבות  על  מדהימים  דברים  לומד  אני 
ברמת  היא  ביהדות  שלי  ההעמקה  הנפש. 
יותר  לאדם  הפכתי  והתודעה.  החשיבה 
אגואיסטי, אחד  ופחות  פתוח, קשוב  נינוח, 

שהוא חלק ממשהו גדול יותר.

חברים  כמה  עם  מתוועד  אני  בשבוע  פעם 
וחלקם  חילונים  רובם  שלי,  טובים  מאד 

דתיים, התוועדות, שיח על החיים.

דבר שלישי, מאד מרגיע, הוא הים. אני גר 
ממש על יד הים ביפו ומבלה בו כל רגע של 
אותי,  מרגיעים  והשמש  הגלים  רעש  פנאי. 

גם טבילה טובה עושה טוב לנשמה.

לא מרגיש לך קצת 'בודד'?
ממש לא. גיסי שהוא חב"דניק, חברי הטוב 
מהמקום  הטובים  וחבריי  שחקן  גם  שהוא 
הנפלא "ממעל ממש" )מקום מופלא וקסום 
לקרב יהודיים לרוח היהודית בלב תל אביב 
אשר  האנשים  אלה  ג'ורג'(  המלך  ברחוב 
כרגע אני יכול לדבר איתם בשפה משותפת 

בנושאים אותם אני לומד.

אני יכול לספר כי לאחרונה, הקמנו קבוצה 
חלק  חילוניים,  טובים,  חברים  כמה  של 

יושבים  ואנחנו  מהצבא,  חלק  ילדות,  חברי 
יחד פעם בשבוע ועורכים התוועדות. מאד 
טובים,  חברים  של  חבורה  לראות  מרגש 
על  שעות  שש  ומדברים  יושבים  גברים, 
עניינים שמיימים, רוחניים, שאלות קיומיות 
ופילוסופיות ברוח היהדות. ברור לי כי אם 
רכילויות  על  או  פוליטיקה  מדברים  היינו 

ובילויים, אחרי 3 שעות גג, זה היה נגמר...

אתה מרגיש קרוב לרבי 
מלובביץ'?

אני חושב שמכיוון שאין ביכולותינו לתפוס 
שיהיה  נחוץ  לכן  הבורא,  של  גדולתו  את 
הוא  הידיעה  כי  עיניים.  נישא  אליו  אדם 
בו  להיעזר  לנו  מאפשרת  הבורא  אל  קרוב 
ודרכו אנחנו יכולים לתפוס מעלה מבחינה 

רוחנית. 

של  לרעיון  להתחבר  זמן  לי  שנדרש  האמת 
הלימוד  עם  אלוקים,  לבין  בינינו  "מתווך" 
וההעמקה ובעיקר בחברת אנשים ההולכים 
התחילה  מלובביץ',  הרבי  של  בדרכו 

להפשיר בתוכי ההתנגדות לכך.

ישראל  לבני  ההשוואה  כי  ספק  אין 
לקשר  מנת  על  רבינו  למשה  נזקקו  אשר 

ומבהירה  ממחישה  אלוקים,  לבין  ביניהם 
את  מבינים  כאשר  במיוחד  העניין,  את 
המשמעות הרוחנית של בחינת משה רבינו.

ובסיפור אישי: פעם פתחתי ב"אגרות קודש" 
תאריכים,  אינספור  המכילים  הרבי,  של 
אינספור אגרות והעמוד אותו פתחתי מתוך 
כל הספרים היה, אגרת הנושאת את תאריך 

יום ההולדת העברי שלי! 

מרגיש אבא צעיר?
בני נתן בן השנתיים וחצי שינה את חיי. אני 
כל כך אוהב אותו. הוא חבר שלי, איש קטן 
בימי  איתי  הולך  נתן  לשמחתי  וחכם  יפה 
שישי לבית הכנסת, אחר כך חוזרים הביתה 

לקידוש וסעודת שבת עם אשתי.

לא  מתפלל  אבא  כאשר  כי  מבין  הוא 
יודע לשנן בעל פה כמה  ואפילו  מפריעים, 
קטן  כך  כל  הוא  אותו.  שלימדתי  פסוקים 
את  אחד  ברגע  לקלוט  הצליח  כבר  אבל 
שואל  אני  כאשר  עולם.  בורא  על  הסברי 
אותו מה עשה הקדוש ברוך הוא עונה: את 
השיניים,  מברשת  את  המכונית,  את  העץ, 
את  אותי,  אותך,  סבתא,  את  אמא,  את 

הכוכבים, את השמש...

העמוק  הרוחני  הפן  את  להכיל  הכלים 
וכתוצאה מכך גם  העומד מאחורי המסורת 

המסורת הרבה יותר חיה ונושמת. 

באיזה שלב חשת צורך בחיבור 
עמוק יותר למסורת? 

לשנים  אתייחס  אם  שלי,  הראשוני  החיבור 
אמנם  חשתי  כי  בעובדה  החל  האחרונות, 
סיפוק מבחינה אמנותית ומקצועית - וחשוב 
להבין, במקצוע שלי, הדברים הולכים יחד. 
היה  כשחקן  שלי  הראשוני  הבסיסי  הצורך 
כאשר  ההשפעה.  הביטוי.  האמנות.  תמיד 
קלטתי כי עלי גם להתפרנס מכך, הגבולות 
לעיתים היטשטשו וחשוב היה לי לשמור על 
אותי  הוביל  אשר  הראשוני  לערך  נאמנות 

בסופו של דבר לאומנות כמקצוע.

הסתדרו  הדברים  חברתית  מבחינה  גם 
אביבי  תל  מרווק  סטטוס  שיניתי   - לטובה 
לגבר נשוי, אבא, והיתה בכך תרומה למבנה 
הרגשתי  הפריחה  למרות  אבל  האישיות. 
המחבר  משהו  חיפשתי  נוסף,  בעומק  חסר 

את הכל יחד. 

והמדהים  המורכב  המסע  של  ההוויה  את 
כיוונים  מיני  בכל  חיפשתי  חיים.  הנקרא 
צרכיי,  על  ענו  באמת  לא  אשר  רוחניים 
היהדות  בלימודי  מצאתי  דבר  של  בסופו 
גג  קורת  תחת  הכל  את  המניח  מקשר  חוט 
מסע  לאותו  ומשתייך  מתחבר  הכל  אחת. 
המשמש  אדיר  לכוח  מחוברת  ומהותו 
היו  אשר  חיי  ומשגיח.  מוביל  כמדריך, 
הפכו  שונים  כביכול  לנושאים  מחולקים 
למקשה אחת עם מטרה אחת המרחפת מעל 

הכל ובתוך הכל. 

לעולם  חיבור  חיפשתי  השנים  לאורך 
ספרי  אחר  תרתי  לנשמה.  כמענה  הרוח 
ביהדות  אבל  ועוד.  קבלה,  פילוסופיה, 

הרגשתי את החיבור החזק ביותר.

איך אתה מפרה את עצמך 
במרתון החיים?

במהלך  התפילות  החיים,  מרדף  כדי  תוך 
דיוק  ליתר  )או  נקודה  בשבילי  הן  היום 
להודות,   - עצירה  של  נקודות(  כמה 
זו  להתחבר.  להתקשר,  להשתייך,  לברך, 

הכל,  עוצר  אני  בו  הרגע  שלי,  המדיטציה 
כוח  יש  כי  וזוכר  חברים,  קריירה, משפחה, 
אנרגטית  שטיפה  ממני!  וגדול  חזק  עליון 
עכשיו  הכל  למחשבה.  לשכל,  וגם  לאגו, 

בפרספקטיבה בריאה יותר.

רק  עסוק  הייתי  להתפלל,  התחלתי  בטרם 
בטרדות היום. ההכרה כי דווקא כאשר אתה 
)אפילו באמצע משהו  לעצמך  ואומר  עוצר 
בעולם(  החשוב  כדבר  נראה  פעם  אשר 
מוחלט,  בניתוק  הכל,  נעצור  שנייה,  רק 
והניתוק  השחרור  לאחר  דווקא  לפעמים 
באות תשובות גם על הדבר הספציפי עליו 

הכל  גורל.  הרה  אינו  דבר  שום  התחבטתי. 
לפעמים  אם  גם  תמיד,  לטובה,  מסתדר 
מנהל  והוא  לעולם  בורא  יש  אחרת,  נדמה 
מניח  אני  דבר.   של  בסופו  העניינים  את 

תפילין ושומר כשרות כבר כמה שנים.

ארוחה  מבשלת  אשתי  תמר  שבת  לכבוד 
קידוש  עושה  אני  נרות.  ומדליקה  חגיגית 
ההתנתקות  הטלפון.  את  ומנתק  בליל שבת 
מהעולם החיצון בשבת מאפשרת ריסטראט 
מטורף בתחילת השבוע. אני מתקשה להבין 

איך אפשר לחיות ללא השבת.

בנוסף, כדי להתחבר יותר אני לומד, בעיקר 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

חיים.  הנקרא  והמדהים  המורכב  המסע  של  ההוויה  את 
חיפשתי בכל מיני כיוונים רוחניים אשר לא באמת ענו על 
צרכיי, בסופו של דבר מצאתי בלימודי היהדות חוט מקשר 
לאותו  ומשתייך  גג אחת. הכל מתחבר  קורת  המניח את הכל תחת 
מסע ומהותו מחוברת לכוח אדיר המשמש כמדריך, מוביל ומשגיח. 
אחת  למקשה  הפכו  שונים  כביכול  לנושאים  מחולקים  היו  אשר  חיי 

עם מטרה אחת המרחפת מעל הכל ובתוך הכל. 

טובים,  חברים  כמה  של  קבוצה  הקמנו  לאחרונה, 
חילוניים, חלק חברי ילדות, חלק מהצבא, ואנחנו יושבים 
מרגש  מאד  התוועדות.  ועורכים  בשבוע  פעם  יחד 
שש  ומדברים  יושבים  גברים,  טובים,  חברים  של  חבורה  לראות 
שעות על עניינים שמיימים, רוחניים, שאלות קיומיות ופילוסופיות 
על  או  פוליטיקה  מדברים  היינו  אם  כי  לי  ברור  היהדות.  ברוח 

רכילויות ובילויים, אחרי 3 שעות גג, זה היה נגמר.
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את  קלט  וחצי,  שנתיים  בן  ילד  אומר?  מה 
מהותו הראשונה של הקיום האנושי - שהוא 

אחד ואין עוד מלבדו.

העובדה כי גדלתי כבן יחיד להורי, גרמה לי 
לרצות משפחה מרובת ילדים. אנו מייחלים 

לעוד ילדים בבית. בעזרת השם.

כאיש תרבות במדינת היהודים, 
עולם התוכן היהודי אינו חסר?

יהודי  תוכן  יותר  להכניס  אפשר  לדעתי 
הוא  שמא  חשש  ללא  שלנו  התרבות  לתוך 
בנאלי, משעמם או לא מספיק סוער. משום 
משולח,  יצר  אין  אם  כי  תחושה  קיימת  מה 
הוא  ההפך  לצופים.  עניין  מספיק  יהיה  לא 

רכילות  אלימות,  מלאים  אנשים  הנכון. 
יום,  היום  וחיי  מהחדשות,  קשות  ואנרגיות 

גם מהכביש או התור בסופר.

גם  מרתק  נושא  להיות  יכול  המידות  עידון 
צריך  לזה.  נגיע  שעוד  מאמין  אני  באמנות. 
התוכן  כי  ולדאוג  אמנות  ליצור  להעז  רק 
להיפך,  אדרבא,  מטיפני.  יהיה  לא  היהודי 
לענות,  שאלות,  לשאול  להציף,  לפתוח, 
האדיר  העומק  ואת  המורכבויות  את  להבין 

הנמצא ברוח היהודית.

מאוד,  והצליחו  ניסו  אשר  אמנים  יש 
ניסיונות  היו  בקולנוע  גם  למשל.  במוסיקה 
בעוד  תלוי  פחות  האומן  במוסיקה  בודדים. 

ליבו  על  אשר  את  כותב  הוא  גורמים, 
הצליח  ואם  ותחושותיו  רגשותיו  ונשמתו, 

לו, הם גם נוגעים באנשים.

במשחק, בתיאטרון למשל תלויים בקבוצת אנשים 
מהאנרגיה  משהו  כי  מקווה  אני  יחד.  העובדים 
הנפלאה יגיע גם לתיאטרון, לטלוויזיה ולקולנוע 

הישראלי. אני רואה בכך שליחות.

איך אתה רואה את הציפייה 
לבוא הגאולה?

אותה,  לחוש  אפשר  כאן,  כבר  הגאולה 
מתבוננים.  אנחנו  איך  שלנו,  בעיניים  הכל 
ה"מטריקס".  את  לראות  נוכל  בגאולה 

פתאום נבחין ונראה כי הכל זה אלוקות. 

ומפעילים  עיניים  פוקחים  אם  האמת,  אבל 
את הדעת אפשר לראות אלוקות בגילוי גם 
עכשיו ממש. אמנם קשה, כי הנפש הבהמית 
דורשת את שלה וקל מאד להיסחף אחריה, 
בדרך  דבר  של  בסופו  אבל  ממכרת,  היא 
כלל היא תגרום לנו לא לזהות אלוקות בכל 

דבר ועניין.

אלה אשר התחילו לטעום אפילו אחוז אחד 
היא  כי  יודעים  )הנשמה(  האלוקית  מהנפש 

ממכרת לא פחות, מרגשת ואינסופית. 

אני  באמנות.  גם  מרתק  נושא  להיות  יכול  המידות  עידון 
אמנות  ליצור  להעז  רק  צריך  לזה.  נגיע  שעוד  מאמין 
ולדאוג כי התוכן היהודי לא יהיה מטיפני. אדרבא, להיפך, 

ואת  את המורכבויות  להבין  לענות,  שאלות,  לשאול  להציף,  לפתוח, 
העומק האדיר הנמצא ברוח היהודית.

ב"ה<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

אודם
שייכת לשבט ראובן

האבן של חודש
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שפע ימים בע“מ

כל יהודי חייב בהשתדלות הגדולה ביותר
על מנת להיות עשיר ברוחניות וגם בגשמיות,

ועל ידי כך לנצל את יכולותיו
על מנת להביא בפועל את

הגאולה האמיתית והשלימה.
(מעובד משיחת הרבי מליובאוויטש - שבת פרשת תרומה תשנ"ב)

ניסן

להתקדמות החיפושים אחר האוצרות ולממצאים שהתגלו עד עתה כנסו לאתר החברה



הסיפורת החסידית אשר בקעה 
לאוויר העולם עם התגלותו של 

מייסד תורת החסידות, רבי ישראל 
בעל שם טוב, יוצרת את החיבור 
העמוק בין עולם התוכן האדיר 

והעמקני הגלום בתורה לבין האמונה 
התמימה של יהודי פשוט     לרגל 

חג השבועות, יום הסתלקות הבעל 
שם טוב, בחרנו לפרוש בפניכם 
אסופת סיפורים המיוחסים לו 

וממחישים רעיונות נשגבים - בתוך 
האמיתות הקטנות של החיים      

פרויקט חג 
בצלאל עמית | ציורים: זלמן קליינמן

פרוייקט

{{
פרולוג

כבוד  או  אורחים  הכנסת   ///
השבת? אור חדש נולד.

המוזר  בהלך  ננעצו  המסובים  יני 
שנכנס בעד הפתח לקראת סיומה של 
סעודת יום השבת. התרמיל על כתיפו 
הדרך,  מן  בא  כי  העידו  המאובקות  ונעליו 
הם  השבת.  את  חילל  וכנראה  לעיירה,  מחוץ 
זעו באי נוחות, אבל המארח מאיר הפנים, רבי 
אליעזר, חייך חיוך ענק, קידם את פני האורח 
בשמחה גלויה ודאג לו לכיסא ולמנה מכובדת.

התגוררו  נפלא,  זוג  ואשתו,  אליעזר  רבי 
במחוז  )אוקופ(  טלוסט  הקטנה  בעיירה 
וואלחיי )טרנופול – כיום(. לא היו להם ילדים 
והם הקדישו את חייהם ואת רכושם – להכנסת 
שולחנם  על  סמוכים  היו  שבת  מידי  אורחים. 
אורחים  ורעיתו שרה עשרות  רבי אליעזר  של 
אחר  נוספים  יומיים  או  יום  לארח  נהגו  אותם 

השבת ולעניים ביניהם העניקו מתת הגונה.

של  בעיצומו  שהופיע  והשתקן  המוזר  האורח 
יום השבת, סיפק התמודדות לא פשוטה עבור 
רבי אליעזר ואשתו, אך הם הניחו את הספקות 
גדול.  בכבוד  אותו  וארחו  בצד  והחששות 
המהלך ששינה את חייהם ומסתבר גם, את פני 

העולם היהודי.

האורח העמיס את תרמילו, לקח לרגע את רבי 
פיו  את  פתח  מאירות,  ובפנים  הצידה  אליעזר 
ואמר: "דע לך, אני אליהו הנביא, משמים ראו 
את מעשי הצדקה וחסד שלכם והחליטו לזכות 
המקטרגים  התעוררו  מיד  אך  בילד.  אתכם 
אינם  החסד  למעשי  ומניעיכם  יתכן  כי  וטענו 
בהם  מעורבים  ואולי  שמים  לשם  טהורים 
כן  על  וכבוד.  התפארות  אישיות,  נגיעות 
בו  שעמדתם   – בנסיון  להעמידכם  החליטו 
בחילול  הנחשד  לאדם  הנדיב  באירוח  בכבוד, 
שאר  של  הסמויה  הבקורת  למרות  שבת, 

המסובים והאורחים.

>

זה כל
הסיפור
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אליהו } אמר  לבשרך",  "הריני 
אתה  תזכו  בקרוב  "כי  הנביא, 
ורעיתך לבן והוא יאיר את העולם 
הורה  הוא  נראה",  טרם  אשר  באור  היהודי 
וגידולו  ללידתו  בקשר  שנים  או  הוראה  לזוג 
אותם  והותיר  לדרכו  הלך  הצפוי,  הילד  של 

המומים, נרגשים ומשתוממים.

/// אל תירא ישראל

עימו  הביא  ה'תנ"ח,  שנת  אלול  "י 
רבי  של  בביתם  חדשים  צלילים 
טובה  בשעה  ואשתו.  אליעזר 
ונקרא  תינוק,  נולד  גדולה  ובשמחה  ומוצלחת 
נפטרה עליו  ישראל. בקטנותו  שמו בישראל.. 
ובהיותו בן חמש בלבד, עמד ליד  אימו שרה, 
צוואת  האחרונה!  בדרכו  ללוותו  אביו  מיטת 
רק  דבר,  משום  תירא  אל  "בני  הייתה:  אביו 
יהודי  כל  לבבך  בפנימיות  ואהוב  מהקב"ה, 
בלי הבדל מי הוא ומה הוא עושה", מילים אלו 
הייחודית  דרכו  מיסודות  והיו  ימיו  כל  ליווהו 
אותה סלל – תנועת החסידות. כן, רבי ישראל 

בעל שם טוב.

בחג  הקדוש,  הבעש"ט  הסתלקות  יום  לרגל 
בפניכם  לפרוש  בחרנו  המתקרב,  השבועות 
ניסים המיוחסים  אסופת סיפורי מופת ומעשי 

הנפש  את  מזככים  לב,  כמעוררי  וידועים  לו 
ומבהירים את הדרך בעבודת ה'.

לא  ומצבים  תקופות  ידע  בעש"ט  ישראל  רבי 
יתום  וכנער  כילד  הגדושים.  בחייו  פשוטים 
הבורא  של  עולמו  את  חקר   – ומחכים  לומד 
השפעה  רב  כחבר  האמת;  אחר  והתחקה 
בחבורת הנסתרים קירב יהודים פשוטים – עוד 
רב  רוחני  וכמנהיג  וגדולתו;  שמו  נודע  טרם 
השפעה –ייסד שיטה, רומם מבני עליה, וחולל 

ניסים בכח אמונתו הטהורה.

בכל תחנות חייו דאג להחדיר בסביבתו שמחה 
ליהודים  בפרט  יהודי,  לכל  ואהבה  אמיתית 
תמימותם  בשל  נס  על  העלה  אותם  פשוטים 

ואהבתם לה'.

ביריעה זו נשתדל בעזרת שמים להביא – על 
ענק  חייו של  מגווני  סיפורים   - המזלג  קצה 
 – בלבד  חלקית   – תמונה  יספקו  אשר  זה 

ממניפת פעלו.

'דרך אגב' של 
הבעש"ט

הקריירה,  את  שסיים  זאב   ///
רועה  לאגדה,  שהפך  מעיין 

שהאריך ימים וכפר שנולד.

של  שמו  היה  ¬¬רוליווה", 
רבי  הגיע  אליו  הקטן  הכפר 
נאלץ  כאשר  מרוז'ין  ישראל 
ת"ר  בשנת  ברוסיה  מקומו  את  להעתיק 
נדד ברחבי האימפריה  בגינה של עלילה. הוא 
 – סאדיגורה  לעיירה  בדרך  האוסטרו-הונגרית 

שם קבע לבסוף את מושבו.

הצליל  בעל   – ס¬¬רוליווה   - הכפר  של  שמו 
היהודי, עורר את תשומת ליבו והוא ניסה להציל 
חרס.  העלה  אך  השם,  מקור  את  תושבים  מפי 
יהודים אגב, לא היו כלל בכפר. מה שרק העצים 

את השאלה, מה לשם יהודי ולכפר הנכרי?

עובר  לו  סיפר  בכפר,  לשהותו  האחרון  ביום 
אחד,  ישיש  מתגורר  הכפר  בקצה  כי  אורח, 
זקן וכפוף, אך צלול כיין, ובזכרונו צרובים כל 

תולדות הכפר מערש הקמתו.

פעמיו  שם  והוא  בלבו  פיעמה  חדשה  תקווה 
אל בקתתו הבלה של זקן-הכפר. הלה פתח את 
אחרון  עד  חילחל  אשר  עמוק  בתימהון  הדלת 
ופינה את מקומו אחר שניה או שתים  קמטיו, 
להבנה מלאה, חיוך מריר ואנחה עמוקה. הוא 

ידע מדוע נוקש יהודי מזוקן בדלתו.

סודו של הכפר - כך עלה מסיפורו המדהים - 
היה כרוך בסיפורו האישי שלו.

צעיר לימים היה וחסון - למעלה מיובל אחורה 
עדרו  את  רעה  יום  יום  וותיק.  צאן  ורועה   -
בטרם  המוריקים,  ההרים  בין  ונחת  בשלווה 

התיישב האזור, עד שתופעה מוזרה טרדה את 
שלוותו. ביום לא בהיר אחד – לחרדתו הרבה - 
החלו נעלמות כבשים מן העדר, חוזר בערב אל 
פחות  אחת  ומגלה  הצאן  את  סופר  המכלאה, 

דבר יום ביומו. 

אחד  יום  העדר.  על  עינים  שבע  פקח  מעתה 
חלושה  נאקה  שמע   - מקודמו  בהיר  פחות   -
כבשה  שיניו  ובין  מתרחק  פנים  עז  זאב  וקלט 
מוכן  הרועה  היה  למחרת  אהה!  אומללה. 
לעזרתו  הביא  ואף  טורף  מכל  העדר  למשמר 
כאשר  אך  ומקלות,  באבנים  חמושים  חברים 
הזאב התקרב בנחישות, נמלטו כולם והוא החל 
לחשוש לחייו. הרועה החל לזעוק לעזרה לכל 
הסמוכה  הגבעה  על  הבחין  ופתאום  הכיוונים 
לבלות  שנהג  ומתבודד  שקט  יהודי  בישראל, 

שעות בטבע בהגיגים ובספרים.

היהודי  לעברו.  צעק  לי!"  עזור  סרול!  "סרול! 
הזאב  אל  התקרב  ובביטחון,  בזריזות  הגיע 
כמעט עד מרחק נגיעה וחזר אל הרועה ואמר 
פתאום,  "מה  עוד",  חי  אינו  הזאב  תירא,  "אל 
"בוא  הרועה.  השיב  רגליו!"  על  עומד  הנהו 
הרועה  ביד  אחז  היהודי  לך"  ואראה  עימי 
המבועת, העמיד אותו מול הזאב, ואכן, החיה 
הרצחנית עמדה כבול עץ, מבט זגוגי בעיניה.. 

"פשוט את פרוותה ותהיה לך ללבוש" אמר.

פרוות  מעילו,  על  הזקן  הורה  סיפור  כדי  תוך 
הזאב שנותרה אצלו כעדות למעשה המופלא.

כי לפניהם אדם קדוש  –הבינו  וחביריו  הרועה 

ולתדהמתם לא היה גבול, ומעתה החלו לעקוב 
אחר מעשיו של סרול, היהודי המופלא.

מכניס  בנהר,  רוחץ  הרועה  ראה  בוקר  מידי 
ומוציא את ראשו עשרות, ואולי מאות פעמים 
מן המים. הוא לא הבין מדוע עשה כך סרול, 

אך הדבר נצרב בזכרונו.

מגיע  הרועה  אותו  ראה  אחד,  קפוא  בבוקר 
לנהר, פושט את בגדיו ומתכוון להכנס לרחוץ. 
הקדוש  האיש  של  לשלומו  חשש  הרועה 
בעת  לעזר  להיות  בחשאי,  למקום  והתקרב 
לנהר  סמוך  עץ  מאחורי  הסתתר  הוא  הצורך. 
על  יחף  צועד  סרול  את  צערו  למרבה  וראה 
ומותיר  מתקלף  נדבק,  רגליו  ועור  הקרח 

מאחוריו טיפות דם..

הרועה אזר אומץ, ניגש ופרש מטליות יבשות 
על הקרח, למנוע נזק מהצדיק.

עברו ימים, שבועות וחודשים ולאט לאט החלו 
להשמע שמועות על סגולות מימיו של הנהר. 
ותוך  מהמים,  לגם  בטוב,  חש  לא  אחד  כפרי 
הלאה  התגלגל  סיפורו  לאיתנו.  חזר  רגעים 

והסגולה התפשטה.

מאין  להבין  כדי  רבה  בחכמה  צורך  היה  לא 
כוחו הסגולי של הנהר, ברור היה כי טבילותיו 
וסיפור  לכך,  שגרמו  הן  הקדוש  היהודי  של 
ההילה  את  העצים  התפרסם  אשר  הזאב 

הפלאית סביבו.

הנהר,  אל  לנהור  החלו  האזור  מכל  אנשים 

המוזג אובד העצות לא ידע את נפשו. 
מחוגי השעון הקשוחים הבהירו לו 

באכזריות כי לעיר כבר לא יגיע היום 
וליבו פירפר, יום כיפור בכפר.. מה 

יעשה?! אפילו מחזור אין לו"

>
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וכך  גדותיו  על  ביתם  את  הקימו  אף  חלקם 
כל  בפי  נקרא  הכפר  יישוב.  אט  אט  התפתח 
היהודי  סרול,  של  שמו  על  'ס¬¬רוליווה' 

הקדוש מחולל הפלא.

רבי ישראל מרוז'ין האזין מרותק לסיפורו של 
ביקורו  כמה משמעותי  עד  לדעת  מבלי  הזקן, 
ונשזרו  שהמשיכו  הסיפור  מילות  הזקן.  עבור 
וסוגרת  תוחמת  חוליה  הוא  כי  לו  הוכיחו 

במעגל הנסי:

יום אחד, בעוד הרועה יושב על אחת הגבעות 
בחברת צאנו, קרב אליו ישרול וביקש להודות 
אותו  ברך  קפוא,  בוקר  באותו  עזרתו  על  לו 
אליך  ויגיע  יבוא  "יום  והוסיף:  ימים  באריכות 
של  שמו  מקור  את  אצלך  יברר  אשר  אדם 
לו  וספר  יפות,  פנים  בסבר  אותו  קבל  הכפר, 
את הסיפור, עד אז אני מבטיח לך שנים טובות 

ומאושרות.."

של  הקמוטים  אבריו  רמ"ח  מכל  בקעה  אנחה 
הזקן, נראה כי המעגל נסגר, ואיתו גם חייו.

כולו  נפעם  מהזקן,  נפרד  מרוז'ין  הצדיק 
מהסיפור המופלא על ענק הענקים רבי ישראל 

בעל שם טוב, ופנה לדרכו.

באותו יום מת הזקן בשיבה טובה.

נחמן  רפאל  תשכ"ד,  וסיפורים',  )'שמועות 
הכהן. בשם הרב דוד חנזין(

אנו  לומדים  בסיפור,  הרבים  למופתים  בנוסף 
צדיק  סביב  הנוצרת  החיובית  הסביבה  על 
כמה  עד  לנו  לומר  במתכווין.  שלא  אפילו 
השפעתו של אדם –בודאי צדיק – על סביבתו. 

טבילות הולידו כפר שלם!

ה'הכרת  על  גדול  מסר  גם  עולה  זה  מסיפור 
הטוב' של הבעש"ט.

את  הבעש"ט  שאל  שונות,  גרסאות  על-פי 
עשירות,  בשכרו,  לקבל  ירצה  מה  הרועה 
של  בסופו  שופט'?  'להיות  או  ימים,  אריכות 
הברכות  שלושת  בכל  הבעש"ט  ברכו  דיאלוג 

וחייו הפכו למאושרים בזכות עזרתו לצדיק.

במה עסוק הבעש"ט 
במוצאי השבת?

נשים  של  לצערן  מקשיב   ///

חצות?  תיקון  עורך  או  לב  מרות 
גם וגם!

החסיד  קרא  לי!"  המתינו  יי! 
ברוך  רבי  של  עגלתו  אחרי 
העגלה  אך  "אנא!".  ממז'יבוז', 
הייתה ממנו והלאה, מותירה אבק וחסיד בודד 

בקצה היער.

לפני רגע קל ישב עם רבו רבי ברוך – נכדו של 
הבעש"ט - בעגלה בדרכם חזור למז'יבוז', ירד 
לזמן מה להתפנות בצנעה בסבך היער והעגלה 

שעטה הלאה. כנראה במכוון.

החסיד החל ללכת ברגליו אל העיר, ברק, רעם 
רטוב   – אותו  הניסו  לפתע  שניתך  עז  וגשם 
וקפוא - אל קורת הגג הראשונה בפאתי העיר, 
בית קטן ובתוכו יהודי מבוגר רכון על תלמודו. 
"ממז'יבוז',  הזקן.  שאל  יהודי?"  בא  מאין  "הו! 
לא  ברוך?  "רבי   - אני"  ברוך  רבי  תלמידו של 
נכדו  "והלא  הזקן.  אמר  מעולם"  שמו  שמעתי 

של הבעש"ט הוא!" תהה החסיד.

"את הבעש"ט הכרתי היטב," אמר הזקן, "אבל 
מה  לך  אספר  שב,  כלל.  מכיר  אינני  נכדו  את 

גדול היה כוחו של הבעש"ט".

מטרידה  שאלה  צפה  החסיד  של  במחשבתו 
"מדוע  ברוך:  רבי  לצד  נסיעתו  אורך  לכל 
עמנו  נמצא  אם  הבעש"ט,  את  כ"כ  משבחים 
נפלאות  היו  במה  ניסים,  המחולל  נכדו 

הבעש"ט גדולים ממעשי נכדו?"

החסיד  את  הותיר  הזקן  סיפר  אותו  הסיפור 
רבו:  של  הקודש  מרוח  נפעם  והוא  פה,  פעור 
את  בה  לקבוע  למז'יבוז'  הבעש"ט  "כשהגיע 
בשבחו  לספר  והרבו  אחריו  הכול  נהו  מגוריו, 
ובנפלאותיו. אך אני הייתי טרוד בלימודי ולא 

שעיתי לכך. ביטול תורה, חשבתי.

להתרכז  התקשיתי  אחת,  חמה  שבת  מוצאי 
בלימודי. יצאתי מעט החוצה לשאוף אוויר צח 
בלי  רגליי  הוליכוני  בהרהורים  שקוע  ובעודי 
לעצמי:  אמרתי  הבעש"ט.  לבית  סמוך  משים 
'אם אני פה, מוטב אכנס ואראה מה טיבו של 

האיש ששבחיו נודעים בפי כול.'

את  לראות  נדהמתי  ומה  פנימה,  נכנסתי 
הבעש"ט יושב וסביבו נשים מרות נפש וקשות 
יום השופכות לפניו את מר לבן, והוא מתייחס 

בסבלנות ובכובד ראש לכל אחת ואחת.

חשבתי: 'האמנם אדם גדול הוא? הלוא במוצאי 
לעסוק  מישראל  לאדם  לו  ראוי  בחצות,  שבת 
בשיחות  ולא  תורה  ובלימוד  חצות  בתיקון 

נשים ובהבלים!'

המשכתי בדרכי, עד שהגעתי אל בית המדרש 
יהודי  וראיתי  פנימה  נכנסתי  הבעש"ט.  של 
מקונן  חצות,  תיקון  ועורך  התיבה  לפני  עומד 
את  המקדש.  בית  וחורבן  השכינה  גלות  על 
ומקרב  נפשו  מעומק  האיש  הוציא  המילים 
מרובה.  ובמתיקות  קדושה  בנעימּות  ליבו, 
עד  מסוקרן  התקרבתי  לדביקותו,  נשאבתי 

מאוד לחזות בפניו, והנה הוא הבעש"ט!

את  ידעתי  לא  בביתו!  ראיתיו  רגע  לפני  הרי 
ומצאתיו  הבעש"ט  של  ביתו  אל  רצתי  נפשי, 

יושב ועוסק בענייני הנשים כמקודם.

לבית  שוב  ורצתי  עיניי  למראה  האמנתי  לא 
ומתפלל  שם  עומד  הוא  והנה  המדרש, 

בהתרגשות ובבכי.

לבית  הבעש"ט  מבית  ושוב:  הלוך  רצתי  כך 
ומצאתיו  ביתו.  אל  מדרשו  ומבית  מדרשו, 
ופה עומד  בשניהם. פה עוסק בענייני הנשים, 

בבית המדרש ואומר תיקון חצות.

לא בכדי זכה לכינוי 'בעל שם טוב'."

הזקן המשיך וסיפר: "לאחר זמן אירע לי מאורע 
לפסוק  בהגיעי  התפילה,  בשעת  ומצער:  מוזר 
עיניי.  מול  צלב  צורת  ראיתי  ישראל',  'שמע 

הצטערתי מאוד וניסיתי בכל דרך להיפטר מן 
המראה, הרביתי בתפילות, בסיגופים ובצומות, 

אך הצורה הטמאה לא סרה מנגד עיניי.

לי  הורה  והוא  הבעש"ט  אל  פניתי  לי  בצר 
לצום במשך שבוע שלם, משבת אחת עד שבת 

אחריה. אז אוכל להיפטר מן המראה הטמא.

לא  הקרובה  השבת  וממוצאי  עלי  קיבלתי 
ראשון,  יום  של  בבוקרו  למחרת,  דבר.  אכלתי 
חשתי תאווה עצומה לאכול. רעבוני היה חזק 
אך  אמות.  רגע  עוד  נטרפת,  דעתי  כי  וחשתי 
גם  נשברתי, החלטתי בעוז להמשיך לצום  לא 
שכח  זאת,  החלטתי  בו  ברגע  החיים.  במחיר 
רעבוני ויכולתי להמשיך בתענית. כך אירע גם 
ביתר הימים: בבוקר גבר הרעב מאוד עד כדי 

טירוף, ועם ההחלטה העיקשת – הסתלק.

לסעודת  התיישבתי  הארוך,  הצום  של  בסופו 
שב  ולא  ממני  הסתלק  הרע  הדמיון  שבת, 

להטרידני. אכן, גדולים נפלאות הבעש"ט."

החסיד האזין בשקיקה ונכלם. רבי ברוך נצרך 
ולהשמיע  בינה  לאלפו  כדי  סיבות  לסובב 

לאוזניו כמה גדול כחו של הבעש"ט.

מברדיטשוב,  וואלף  שניאור  ר'  החסיד  )מפי 
"סיפורי מעשיות מגדולי ישראל", ה'תשכ"ט(

בו  מקומות  בשני  להיות  יכול  איננו  אדם  אם 
זמנית, מה יעשה? יקשיב למר ליבם של אנשים 
קשי יום או ישפוך מר ליבו בתיקון חצון לפני 

בורא עולם?

הסיפור  אותנו  מלמד  משים,  מבלי 
בהשתלשלותו את הסדר הנכון, קודם תן, אחר 
כך בקש. כך ראינו במהלך הסיפור -  הבעש"ט 

נראה אל היהודי בביתו ואח"כ בבית הכנסת! 

יום כיפור בבית 
המרזח

בלי  אבל  קדוש,  הכי  נדרי  כל   ///
מחזור תפילה, וגם בלי מילים.

הסוסים!"  את  רתום  לכסיי, 
הבעש"ט  של  הידועה  קריאתו 
לעגלונו הקבוע לא הייתה נדירה, 
אך הלילה ההוא של מוצאי יום הכיפורים, תפס 
את תלמידי הבעש"ט פחות מוכנים, ואף על פי 

לקפוץ  להתלוות  שנתבקשו  מאלו  מנע  לא  כן 
לעגלה ללא צל של היסוס.

עליו   – ה'תסריט'  את  הכיר  העגלון  אלכסיי 
לנסוע,  כשמתחילים  העגלה.  את  לרתום  רק 
עפעפיו  נשלטת,  בלתי  עייפות  עליו  משתררת 
נוסעים.  והסוסים  נשמטות  המושכות  צונחים, 

לאן שצריך. 

של  הנסיעה  במושגי  גם   - עברו  ארוכה  דרך 
הבעש"ט. הסוסים עצרו בפתחו של בית מרזח 
לקראתם  שיצא  יהודי  ידי  על  המנוהל  קטן, 
הנכבדה  החבורה  מול  במיוחד  נבוך  ונראה 

ודמות ההוד של הבעש"ט.

אותה  המוזג,  של  ליבו  על  ניכרה  גדולה  אבן 
עווני  "גדול  התייפח.  "רבי!"  עכבות,  בלי  פרק 
מנשוא! רבי הושיעני! חשבתי כי איש לא ידע, 
אבל הנה אתה ידעת.." נדרשו ממנו כמה שניות 
המשא  את  החבורה  באזני  ולגלול  להירגע 

המעיק.

מידי שנה נהג לנסוע לקראת הימים הנוראים 
יהודית  נפש  אין  בכפרו  הסמוכה.  לעיר 
זוכה  הוא  בעיר  ואילו  משפחתו,  מלבד  אחת 
התורה.  קריאת  ולשמוע  במנין  להתפלל 

לפחות בימים הנוראים.

על  משפחתו  את  המוזג  העמיס  השנה,  גם 
 – העירה  ופנה  הכיפורים  יום  בערב  העגלה 
הדרך  בחצי  השנה.  בראש  שעשה  כמו  ממש 
פתוחה,  נשארה  המרתף  דלת  כי  לפתע  נזכר 
חביות  באוצר  בהתחשב  רעיון-לא-מוצלח 
ובגרונם של הערלים אשר  הבלום שם  השיכר 

יהיה כנראה יבש מתמיד.

עקבותיהם  על  הסוסים  את  איפה  הסב  המוזג 
מיד  ולשוב  מרתפו  את  לנעול  הכפר  אל  וחזר 
העירה. אך  ליד הדלת חיכה לו לא אחר מאשר 
כשהוא  מרחוק  עוד  לעומתו  ונופף  הפריץ 
מצביע על גרונו. "באת בדיוק בזמן, אני חייב 

כוסית קטנה". אמר בשמחה.

עם  מושג  הוא  מסתבר,  כך  קטנה"  "כוסית 
חיבה  כשם  בעיקר  משמש  רבים,  פירושים 

לספל האדיר החביב על הפריץ.

הענין הסתבך מרגע לרגע כשקצה אפו האדום 
לא  אפילו  הוא  הפתח,  בעד  הציץ  ואדים  של 
שאל אם פתוח, פשוט נכנס ודרש טיפה מרה, 
וכמעט  סוחף  לקילוח  אט  אט  הפכה  הטיפה 

חצי כפר היה בתוך בית המרזח.

"הזקן המשיך 
וסיפר: "לאחר 

זמן אירע לי 
מאורע מוזר 

ומצער: בשעת 
התפילה, בהגיעי 

לפסוק 'שמע 
ישראל', ראיתי 
צורת צלב מול 

עיניי. הצטערתי 
מאוד וניסיתי 

בכל דרך להיפטר 
מן המראה, 

הרביתי בתפילות, 
בסיגופים 

ובצומות, אך 
הצורה הטמאה לא 

סרה מנגד עיניי.
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נפשו. מחוגי  ידע את  לא  אובד העצות  המוזג 
השעון הקשוחים הבהירו לו באכזריות כי לעיר 
כיפור  יום  פירפר,  וליבו  היום  יגיע  לא  כבר 

בכפר.. מה יעשה?! אפילו מחזור אין לו.

בכוחות עילאיים עצר את שטף הקונים וניפנף 
בית  נתרוקן  כאשר  היושבים,  את  החוצה 
המרזח, צנח על הכסא הראשון באפס כח ורוב 
בזוויות  משים  בלי  התנוצצו  דמעות  תסכול. 
בעבור  ומטופש,  עלוב  כה  הרגיש  והוא  עיניו 
תפילותיו  על  כיפור  יום  הפסיד  וכסף  רכוש 

ומצוותיו. שלא לדבר על 'מפטיר יונה'.

השמש שקעה, היום הקדוש נכנס והמוזג ישב 
לבבו.  וביסורי  אחוז במחשבותיו  ארוכה  שעה 
לבושיו  סידר את  קם,  הגיגיו,  ניער את  לפתע 
ומורתח  והפנה מבטו כלפי מעלה. בלב קרוע 
זעק, "רבונו של עולם, הן בוחן כליון ולב אתה, 
גלוי וידוע לפניך כמה רציתי להיות עתה בבית 
להתפלל,  יודע  איני  אוי!  נדרי,  בכל  כנסת, 

אפילו מחזור אין לי, יש לי רק אותיות!"

הטקסט היחיד אותו ידע המוזג – חוץ מברכות 
של  בטבורו  נעמד  הוא  ב'.  הא'  אותיות  היו   –
פניו  ודומעות,  עצומות  עיניו  המזיגה,  בית 
צער  אפוף  ציבור,  שליח  היה  כאילו  להבים 
וחרטה עמוקה ומפיו נשפכות אותיות הא' ב', 
"בורא עולם, רק את אלה אני יודע, חבר מהן 

תפילות ותן לי שנה טובה ומתוקה".

" לצערי כך עבר עלי יום כיפור ". המוזג סיים 
"וודאי  בבושה,  עיניו  והרים  לבבו  את  לשפוך 
אנא,  בתשובה.  ולהשיבני  רבי  להוכיחני  באת 
רוח,  בשפלות  ביקש  תיקון!"  דרך  לי  הורה 

כילד הנתפס בקלקלתו.

בעיניו  הביט  יקרות,  באור  זרח  הבעש"ט  אבל 
"תנוח  ברכות,  לו  ואמר  האיש  אל  הטהורות 
בשמים  נשמעה  לא  כשלך,  תפילה  דעתך, 

מעולם, הרעשת שמי מרום".

המופת, יותר מהיותו מופת, מביע את יסודות 
המיוחד  ויחסו  הקדוש  הבעש"ט  של  דרכו 
ליהודים הפשוטים, "רחמנא ליבא בעי", בורא 
שמחשבתו  ו"במקום  הלב,  את  רוצה  העולם 
התמימות  ערך  נמצא".  הוא  שם  אדם  של 
ותפילות  יחודים  כוונות,  על  עולה  והפשטות 
של יודעי ספר וצדיקים. אותיות הא' ב' שפרצו 
בתמימות מלב שבור גדלה מעלתן מכל תפילה 

מסולסלת ורבת כוונות.

אכן, לא פשוט להיות יהודי פשוט.

חתונה שכזאת
שנתנו  יתומים  ונערה  נער   ///

הכל וזכו לחתונה מעולם אחר.

מאה  ביושר,  שכרכם  לכם  נה 
שלום  היו  רובל,  וחמישים 
כח!"  יישר  דרככם.  יצליח  וה' 
מתפקע  מטבעות  שקיק  הניח  הפונדקאי 
היתומים  היהודיים  והמשרתת  המשרת  בידי 
ששירתו אותו נאמנות, סיימו עתה את תפקידם 

ועיניהם נשואות הלאה, איש לדרכו ולמעשיו.

הבחור, נקרא לו מוישה, שם פעמיו אל העיר 
לפתע  מחשבתו.  את  גודשות  רבות  ותוכניות 
על  שלימה  משפחה  מזעזע,  מחזה  עיניו  ראו 
העיר,  בכיכר  ידיים  כבולת  עומדת  ילדיה 
כחושים וירוקי פנים ועליהם מופקדים שומרי 
המשפחה  אבי  חייב  רובל   300 הפריץ.  בית 
אל  כולם  יובלו  ישלם,  לא  ואם  לפריץ, 
הגרדום. כך הייתה מצוות הפריץ אטום הלב 

אדון המחוז.

מחשבתו הראשונה של מוישה הייתה על צרור 
אך  ועתידו.  הונו  כל  באמתחתו.  המונח  כספו 
הוא מוכן לתת הכל! אבל מאיפה משיגים עוד 

150 רובל לסכום המלא?

את  בקהל  ראה  מקום,  משום  כמו  פתאום, 

המשרתת שעבדה לצידו שנים, באמתחתה הרי 
סכום זהה לשלו..

זהה  מהלך  התחולל  המשרתת  של  בקרבה 
לשלו, והיא נתנה ביד הבחור את צרור כספה. 
הפריץ,  למשרתי  ידים  החליפו  הכסף  שקיקי 
המשפחה שוחררה לחופשי, והבחור והבחורה 
קופיקות  כמה  עם  העיר  בטבור  עצמם  מצאו 

נחושת בכיסם.

מסוימת  במידה  אחראי  עצמו  ראה  הבחור 
לגורל הנערה והציע לה לחבור עימו אל דודו 
ואולי  קמעא  בהם  יתמוך  הוא  הסמוך,  בכפר 

יספק להם עבודה ומחיה.

והם  להתכהות  השמים  החלו  העירה  בדרכם 
עצרו ללון בפונדק דרכים יהודי כדי להמשיך 

בדרכם למחרת.

דקות ספורות לאחר מכן עצרה עגלה מכובדת 
לרחוש  החלה  רבה  ותכונה  הפונדק  בפתח 
ידעו  לא  והבחורה  הבחור  האכסניה.  במטבח 
שרווליהם  הפשילו  אך  הסער,  ולמה  מה  על 
והתנדבו לסייע במלאכה: הכנת סעודה גדולה 
מצוות  שתי  טוב,  מה  נו  יתומים.  וכלה  לחתן 

ביום אחד.

נוסע  הענין:  התברר  שתים  או  שעה  אחר 
נטל  הוא  הבעש"ט,  היה  המכובדת,  העגלה 
את  לאשה  "התשא  ושאל,  הצידה  הבחור  את 
מידות  טובת  מאוד,  עד  "אשמח   – הנערה?" 
שאל  כך  אחר  בחדווה.  ענה  וצדקת!"  היא 
הסכימה  היא  וגם  הנערה  פי  את  הבעש"ט 

בשמחה ובאושר גדול.

בגדי  מועד  מבעוד  עימו  הביא  הבעש"ט 
כלולות נאים אותם לבשו החתן והכלה שהפכו 

בין רגע למאושרים עלי אדמה.

דברי  פי  על   – המתינו  החופה  לעריכת 
העומדים  חשובים  ל'אורחים   - הבעש"ט 
זמן  לאחר  מושלם  בתזמון  נכנסו  הם  להגיע', 
הגיעו  אשר  פנים  הדורי  זקנים  שבעה   - מה 
לכבד את הזוג שקיים מצווה כה גדולה. "אלה 
הם שבעת הרועים, האושפיזין הקדושים" אמר 

הבעש"ט לפונדקאי.

וגילה  הבעש"ט  סידר  והקידושין  החופה  את 
כי מעשה המצווה של הזוג הרעיש את השמים 

והוחלט כי עליהם להינשא ולקבל שכרם יחד.

הצדיקים  המוזמנים  שבעת  של  ליבם  כטוב 
בירך  מהם,  אחד  קם  והכלה,  החתן  בשמחת 
במתנה  נותן  "הריני  ואמר,  והכלה  החתן  את 
לזוג הצעיר את רפת הפרות של הפריץ בכפר 

הסמוך על כל בקרה ופרותיה"

את  נותן  "אני  ובירך:  נעמד  נוסף  אורח 
זהבה  על  הפריץ  אשת  של  תכשיטיה  תיבת 

ויהלומיה!"

נותן את הפונדק  "אני  ואמר:  אז קם הבעש"ט 
בכפר הסמוך"

החתן והכלה לא ידעו אם מדובר בחוש הומור 
נתכוונו  שמא  או  הצדיקים  חבר  של  משובח 
החתונה,  נסתיימה  כך,  או  כך  לדבריהם. 
באושר  חייהם,  והם החלו את  עזבו האורחים, 

ובחוסר כל.

השאיל  שלנו  ומוישה  הכלולות  ימי  עברו 
פרנסה  להביא  העירה  ויצא  ועגלה  סוס 
לאישתו הצעירה. בעברו ליד ביצה טובענית 
שמע קול זעקות של נער, מבט אחד הבהיר 
הוא  מותו.  אל  לטבוע  עומד  הצעיר  כי  לו 
חיים  מצילי  מהלכים  ובסדרת  מיד  פעל 
בוץ  מכוסה  אותו,  והעלה  הנער  את  חילץ 

ורועד, על עגלתו.

הפריץ,  של  בנו   – מסתבר  כך   – היה  הנער 
בזריזות  לטירה  ספיישל  אותו  הסיע  ומוישה 
גדולה. שם כבר הייתה המולה ולחץ רב בשל 
בשובו,  כעת,  הפכו  והם  הפריצון,  היעדרות 

לששים ושמחים.

על  המבועת  הנער  סיפר  אליו,  רוחו  בשוב 

לגיבור  מוישה  את  הפך  חייו,  מציל  היהודי 
הפונדק  "מושקה,  בהתרגשות,  קרא  והפריץ 

בכפר הסמוך נתון לך ולזרעך!".

מטלטלות  התעלפה  שכמעט  הנער  של  אימו 
קופסת  את  תודה  לאות  לו  הגישה  הנפש, 
תכשיטיה ויהלומיה הגדושה וסבתו המאושרת 
של הנער – העניקה לו רפת ענקית על מאות 

ראשי הבקר שבה.

זוגתי,  בעיניו,  ודמעות  הביתה  שב  מוישה 
הבורא לא נשאר חייב..!

רפאל  תשכ"ד,  וסיפורים',  'שמועות  )ע"פ 
נחמן הכהן(

היתומים,  והנערה  הנער  של  תמימותם 
מנת  על  שלא  המצווה  בקיום  ופשטותם 
והביאו  השמים,  את  הרעישו  פרס,  לקבל 
אותם  לחתן  בגופו,  להגיע  הבעש"ט  את 
המתנות  אחר.  מעולם  שושבינין  להם  ולסדר 
התגמדו  קיבלו  אותם  הנדיבות  הגשמיות 
לעומת המתנות הערכיות בהן זכו; אחד בשני, 

ובאורחי חתונה נדירים.

סיפורי צדיקים, מלבד מעלותיהם הנזכרות 
שמים  ליראת  כסגולה  ידועים  לעיל, 
ה'דברים  ולכל  לפרנסה  כסגולה  ואמונה, 
"אומרים  כתב:  המהר"ש  אדמו"ר  הטובים'. 
כי סיפור מהבעל שם טוב במוצאי שבת הוא 
סגולה לפרנסה. אך טועים בשלושה דברים: 
מהבעל  בסיפור  רק  אינה  הסגולה  ראשית: 
שנית:  צדיק.  מכל  סיפור  אלא  טוב  שם 
ימות  בכל  מספרים  כאשר  היא  הסגולה 
שלישית:  שבת.  במוצאי  רק  ולא  השבוע 
הסגולה היא לא רק לפרנסה אלא לכל דבר 

ועניין."

בדורנו אנו, לא ספו תמו הסיפורים והמופתים, 
שליט"א  הרבי  שלנו,  הרבי  כי  זכינו  והנה 
מלובביץ' מלך המשיח, מכופף את הטבע עבור 
היהודים. לאחד ילדים, למשנהו פרנסה, לאחר 

בריאות ולזולתו עושר.

זכינו שבעתיים כי דורנו הוא הדור בו נשלמת 
חוצה'  מעיינותיך  'יפוצו   – הבעש"ט  משימת 
- תורתו מופצת בכל מקום ובכל אמצעי, מה 

שמבטיח גאולה ברגע הקרוב. 

כטוב ליבם של 
שבעת המוזמנים 

הצדיקים בשמחת 
החתן והכלה, קם 

אחד מהם, בירך 
את החתן והכלה 

ואמר, "הריני נותן 
במתנה לזוג הצעיר 

את רפת הפרות 
של הפריץ בכפר 

הסמוך על כל 
בקרה ופרותיה"

אורח נוסף 
נעמד ובירך: "אני 

נותן את תיבת 
תכשיטיה של 

אשת הפריץ על 
זהבה ויהלומיה!"

"
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"
מחר  "חבר'ה,  הודיע,  המפקד,   - צחי  כאשר 
בין  תחרויות  הכולל  גדודי,  יום-ספורט 
ויפה, אבל  וכיתות", הכל היה טוב  מחלקות 
המילואימניקים"  גם  אתכם  "יזוזו  הוסיף  כאשר 
עם  לנצח  סיכוי  אין  בעינים.  שחור  לנו  נהיה 
המפקד  אבל  להתווכח,  ניסינו  'בטטות'.   3 עוד 
שלושה  מתוכם  שישה,  זזים  "אתם  נחרץ,  היה 

מילואימניקים."

פק"ל  מטר   400 ריצת  כלל  התחרותי  התרגיל 
משימה  הטובעני,  החוף  בחול  אלונקה  עם 
בהרכב  אפשרית  בלתי  טבעי,  בהרכב  סבירה 
היא  משימה  פקודה,  היא  פקודה  אבל  הנוכחי. 
מתוכנו  שישה,  יצאנו  צוות.  הוא  וצוות  משימה 
עד  שרד,  איכשהו  והעסק  האלונקה  עם  ארבעה 
שמעבר  מטר   2.5 בטון  קיר  האחרון,  המכשול 
הבטטות  שלושת  ומיומנות,  ידע  דורש  מעליו 
היינו  אנחנו  טוב,  פלא.  לא  לעבור,  הצליחו  לא 
סחוטים, קפצנו, העברנו את האלונקה, והמשכנו 
לרוץ איתה אחד בראשה ושנים מאחוריה. השאר 

נשארו מתחת הקיר לגרד את הבטון.

מאה מטר והיינו בקו הסיום. אחרונים. הנחנו את 
האלונקה ואז אחד מאיתנו צועק, "לא סיימנו, יש 
צוות,  הוא  צוות  לעשות,  מה  מאחורה".  חבר'ה 

ומשימה מסתיימת כאשר כל הצוות מסיים.

המילואימניקים  את  זרקנו  הקיר,  אל  חזרה  רצנו 
מעליו, ורצנו איתם, סוחבים אותם חצי דרך, עד קו 
הסיום. מולנו הסגל המורחב של הגדוד, היחידות 
עוקבים  ובכירים  פיקוד  אלופי  מפקדיהן,  על 
אחרינו בענין ונקרעים מצחוק. כאשר הגענו, אמר 

לנו צחי, "הגעתם אחרונים, אבל ניצחתם."

ליל ו' סיוון, ב'תמ"ח

דממה כבדה שררה במחנה ישראל הנם עמוקות 
את שנתו בלב מדבר סיני. גם הירח שפזל ברבע 
לחצאין  מנומנם  נראה  כדור-הארץ,  לעבר  עין 
היו  השינה  תנאי  קצר.  קייצי  לילה  באותו 
קרא,  לא  תרנגול  צירצר,  לא  צרצר  מושלמים, 
חמור לא נער ורוח לילה מדברית ליטפה את פני 
העם העמל כאומרת 'נומו ישנים בשנתכם', נומו 
מדם- התנזרו  המדבר  יתושי  אפילו  תזועו.  ואל 

להם  להפריע  לא  כדי  רק  פלאי,  באופן  יהודי, 
לישון. כמסופר במדרש 'שיר-השירים רבא'.

התרדמת הטוטאלית אשר נפלה שם על היהודים 
הייתה  לא  הר-סיני,  למרגלות  תורה  מתן  בערב 
מקובלת על בורא-עולם. "מדוע באתי ואין איש, 
הדהדה  נ'(  פרק  )ישעיה  עונה?"  ואין  קראתי 
שאלתו של האלוקים היורד לחגיגת הכלולות של 

בבת עינו עם עם-ישראל ונאלץ להמתין לחבר'ה 
אנשים,  שינים...  ומצחצחים  פנים  השוטפים 

מצאתם זמן לישון?! 

עד היום אנחנו עמלים לתקן את היחסים ולחפות 
הגדול  למעמד  להתכונן  במקום  הפאדיחה.  על 
ולהבין מה הולכים לקבל למחרת, הם ישנו ומאז 
מהתורה  קוראים  שבועות;  בליל  ערים  אנחנו 
פסקאות נבחרות; תורה, נביאים, כתובים ומשניות; 
אבטיחים,  אוכלים  בשרשראות;  קפה  שותים 
את  סופרים   - ימים  ובמקום  ועוגות;  מגדנות 

השעות; תיקון ליל שבועות - לילה-לבן לדורות.

ילד  ראיתם  פאשלה?  הייתה  שזו  יתכן  האומנם 
לא  בטח  שנתי?  טיול  לפני  בלילה  בקלות  נרדם 
עם שלם המשתוקק לקבל חכמה אלוקית נשגבה 
ומתכונן לכך חמישים יום בכל רמות ורבדי הגוף-
נפש. מסתבר כי שינת הלילה ההוא, הייתה מכוונת.

מדוע?

היא  הנשמה,  על  מעמסה  מהווה  כידוע,  הגוף, 
והוא,  באלוקיה,  ולהדבק  להתעלות  מבקשת 

צרכים יש לו, דחפים ותאוות.

בזמן השינה עולה הנשמה למעלה, נפרדת חלקית 
מן הגוף ומסוגלת להכיל ולקבל מידע מסווג יותר, 
נעלה ורוחני יותר. בני ישראל רצו להתקרב יותר 
לאלוקיהם בליל מתן תורה, לשחרר את הנשמה, 
מטה,  אותה  המושך  הגוף  מכבלי  במעט,  ולו 
מגביל אותה בצרכיו, מאוויו ושגיונותיו. לכן הם 
עלו על יצועיהם, שקעו בשינה עריבה, ושיחררו 

את הנשמה אל אבא בשמים, קרב אותי אליך.

בנשמות,  חפץ  אינו  הבורא  כי  הבינו,  לא  הם 
מלאכים יש לו הרבה, הוא צירף לנשמות ישראל 
עליהם  ויחדיו  מילואימניקים  מסורבלים,  גופים 
למלא תפקידם כאן, בעולם הגשמי. "עכשיו הוא 
צריך את כוס הקפה שלו, את העיתון, להתקשר 
לאישתו." שחרר לי את הנשמה! תן לי לעוף על 
עם  קדימה  לרוץ  חכמה  לא  לא,  אבל  אלוקות! 
לו לרוץ, להגיע  גם את הגוף, תן  האלונקה, קח 
אל קו הסיום. אולי תגיעו מאוחר, אבל תנצחו, כי 

השלמתם את המשימה וצוות הוא צוות.

והקפה  מהאבטיח  הלבן,  מהלילה  המסר 
המשורשר הוא: התיקון לאותה פאדיחה מתבטא 
בסחיפה טוטאלית של הגוף לחיי תורה ומצוות, 
 – ועדיף  הגב  על  המילואימניק  את  להעמיס 
– לגאולה  נרוצה  לעזור לו לרוץ. משכני אחריך 
הרבי   – צדקנו  משיח  עם  והשלימה  האמיתית 

שליט"א מלובביץ'. 

עם קיטבג או בלי קיטבג?

עבודת הבירורים
בצלאל עמית

מאה מטר והיינו בקו 

הסיום. אחרונים. הנחנו 

את האלונקה ואז 

אחד מאיתנו צועק, 

"לא סיימנו, יש חבר'ה 

מאחורה". מה לעשות, 

צוות הוא צוות, ומשימה 

מסתיימת כאשר כל 

הצוות מסיים..
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ספירת מלאי

מחשבות טובות
בונן קשוט

דעתי, מ על  עמדתי  מאז  ינקות, 
לחג  מיוחדת  חיבה  אצלי  שמורה 

הזה. להווי שהוא נושא עמו.

הווי שגם המרוצה החולפת עדיין לא היה בה 
כדי לערבב אותו. לשנות את גֹונו.

אגדות  מאכליו,  שלו,  השונה  היום  סדר 
למדניות,  ופרשנויות  ציטוטים  בו,  שנקשרו 
העבר-הווה  של  ההתרחשות  סיפור  ועיקר, 
שלו. כל אלו נוצקו לתוך תודעתי, נותנים לו 

אופי ייחודי, שלא לומר ראשון במעלה. 

לעם.  והיינו  קמנו  בו  יום  הכתרתנו,  ראשית 
ִעם תעודה.

לכונן  עתה,  זה  שנבחר  צעיר  עם  יצאנו,  בו 
ולגבש זהות. ללמוד את סגולתנו.

  

ערך,  שווה  דבר  המאפיינים  המרכיבים  אחד 
המשדר איכות ואמינות - הוא מידת עמידותו 

לאורך זמן.

רבת  בזוגיות  המשך  בשוק,  מוצר  מחיי  החל 
וכלה,  חברות-עסק,  מקצוע,  אנשי  שנים, 

בתפיסות הגות, מסורות ותורות.

הבלאי,  בפני  לצאת  שלו  המסוגלּות  מידת 
ההיצע המתחלף והאופנה המתעדכנת.

אם נתבונן פנימה, בבסיס כל אלה עומד גורם 
הצלחה אשר מקורו במנוע-דחף רעיוני, מטַען 

אידאולוגי, מעניקי חיים.

הרעיון והמענה של המוצר, האהבה הרוחשת 
המקצוע..  איש  של  הּבינה  הישיש,  הזוג  אצל 
הוכחותיה   - המתמטיקה  לתורת  ולחילופין, 

התעשייתיות, כמו הטכנולוגיות.

יש  בשטח  ההצלחה  לגורם  אחרות,  במילים 
מצבר כוח במימד הרוחני. ברובד המופשט.

של  החיבור  זהו  יותר,  אף  פנימה  נתבונן  אם 
החומר - דבר מוגבל, בעולם הרוח - האין-גבול.

אמת ונצחיות. 

  

הרעיון  התגלמות  את  מסמלת  אין  כי  נדמה 
שבעה  לה  שָספרנו  הזו  הזמן  מנקודת  יותר 

שבועות. יום יום, בשיטתיות.

שם נוצרה הגנטיקה.

יצר  נטבע  המפולפל.  היהודי  המוח  נצרף 
החיפוש הבלתי נלאה. חושלה קשיּות העורף 
תקופות,  פני  על  יבשות  אותם  שתעביר  הזו 
ותוציא  אידאולוגיות,  תרבויות,  אימפריות, 
אותם לדרך יונקים ונשענים על הרעיון, הרוח, 
תרבות  מפריחי  האורך  ולכל   - העיקשות 
וכמו  וחדשנות, שוחרי שלום,  וכלכלה, מוסר 

יהודים, צוחקים על הכל. ועל עצמם.

מהו הגורם??

ציר אחד לכל אלה.

כור מחָצב. 

מקור אנרגיה נובע.

הקשר המשולש: ישראל, תורת ישראל והקב"ה.

מקור קיום העם הזה הוא תורתו, ונצחיותם - 
מנותן התורה.

היינו החיבור עם כוח עליון שהוא אין-סופי.

ממנו שואבים חיות בלתי נדלית והפניית עורף 
לכל המדכא ומאיים על החירות והחופש.

סבב  את  בתוכו  אוצר  הקרב  החג  ציון 
הסוף  את  היום.  עד  אז,  של  ההיסטוריה 
מַשק  את  עוצר  בו.  התמזגו  אשר  וההתחלה 
יום,  כנפי הזמן מעל נקודת הציון הזו למשך 

לאפשר לנו לשהות בזה. להטמיע את המסר.

סיני,  הר  על  הדברות  עשרת  ניתנו  יום  אותו 
מהקב"ה על ידי משה רבנו לעם ישראל.

השם  "אנכי  אומרת  הראשונה  הדברה 
האחרונות  הדברות  ובהמשך,  אלוקיך", 
אידאולוגי  פער  איזה  במין  מצוֹות-מכוונות, 

מוסרי, "לא תרצח", "לא תגנוב".

טמונה כאן אמירה לדורות.. אלינו, היום:

מזיגה והבאה של הנשגב, הקדוש - התבוננות 
האנושית  ההבנה  עם  הא-ל,  בגדלות 
והמתבקשת- שמירה על קדושת חיי אדם. חיי 

חברה עם חוק וסדר. וכן הלאה.

המציאות.  חומר  בתוך  קדושה  הבאת  קרי, 
רוממות בחיי היום-יום. 

תורה׳  ׳מתן  שביום  מתואר  החסידות  בתורת 
עם  ה"עליונים  חיבור  שמכונה  מה  נעשה 
התחתונים". נעשתה ההשקה בין התורה שהיא 

חכמה א-לוהית לבני האדם. היהודים. אנו. 

- התורה,  היהדות  המאפיין המובהק של דת 
כפי העולה מהנחיותיה לאורכה ורוחבה, היא 
היא  אין  הארציות.  עם  החומר.  עם  הפעולה 
מעודדת פרישות והתנזרות. "חיבור העליונים 
את  הנשגב,  את  להביא  התחתונים".   עם 
קדושה,  היום-יומיים.  חיינו  לתוך  המרומם 

בעולם המעשה.

  

הדבר הגדול הזה יחזור ויתרחש מחדש ביום 
 - התחדשות  של  וכמעשה  הקרוב,  ראשון 
קריאת עשרת הדברות. אז - אם נדע להעריך 
לבעל  נאזין  כולנו,  שם  נהיה  הרגע,  את 
ללמוד  והתכונות  הכוחות  את  נטעין  הקורא. 
דור  טֵפּנו,  את  וגם  שם,  להיות  נדאג  וללמד. 

העתיד, נביא.

רגש  ואת  לפועל,  להשליך  אמורה  ההבנה 
הרוממות יש לפדות במעשה.  

ציון החג הקרב אוצר בתוכו 

את סבב ההיסטוריה של 

אז, עד היום. את הסוף 

וההתחלה אשר התמזגו בו. 

עוצר את מַשק כנפי הזמן 

מעל נקודת הציון הזו למשך 

יום, לאפשר לנו לשהות 

בזה. להטמיע את המסר.
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בלינצ'ס חלבי
רכיבים לבלינצ'ס:

2 ביצים גדולות 

ספל קמח רגיל מנופה 

כף  סוכר 

ספל חלב 

2 שקיות סוכר וניל 

3 כפות שמן קנולה 

¼ כפית מלח 

למילוי הגבינה:
1/2 ק"ג גבינה לבנה )9% / 5%(

ספל סוכר 

2 שקיות סוכר וניל  

אופן הכנת בלינצ'ס:
הקמח  את  להוסיף  הקמח,  בלי  החומרים,  את  בקערה  לערבב 

לבלילה, בהדרגה, עד למרקם קרמי. 

לחמם מחבת עם מעט מעט שמן קנולה, לצקת )בעזרת מצקת( 
למרכז המחבת מעט מהבלילה ולסובב את המחבת כך שהבלילה 
החביתיות  כדי  עם האש  )לשחק  אחידה  בצורה  לצדדים  תתפזר 

יכולות להישרף!( להפוך בזהירות לצד שני ולטגן מעט.

אופן הכנת המילוי:
לערבב בקערה את חומרי המילוי למרקם קרמי. אפשר להוסיף 

צימוקים בהירים. 

למרוח על כל בלינצ'ס שכבה נדיבה מהמילוי ולגלגל. 

לקשט למעלה עם מעט שוקולד מומס.

לבריאות וחג שמח! 

חג השבועות
התורה  את  לקבל  עלינו  השבועות  בחג   - הדברות  עשרת  שמיעת 

 
מחדש, לכן כ-ו-ל-ם, גברים, נשים, ילדים וגם תינוקות באים לבית הכנסת 

בבוקר החג, לשמוע את עשרת הדברות.

כידוע ביקש הקב"ה מבני ישראל, 'ערבים' לשמירת התורה והמצוות. בני 
ישראל הציעו ערבים שונים וה' פסל. רק כאשר הציעו את הילדים הקב"ה 
הערבות?  את  מממשים  כיצד  בעדינו!  ערבים  כן  אם  בנינו  לכן  התרצה. 
כאשר מנחילים להם את המורשת היהודית, מלמדים אותם תורה ומנחילים 

אותה מדור לדור.

לכן, מקפידים בשבועות להביא לבית הכנסת את הילדים ואפילו תינוקות.

 מאכלי חלב - מדוע נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות? 
כשרות  ועל  שחיטה  על  היתר  בין  ישראל  בני  הצטוו  תורה  במתן 
השחיטה  דיני  את  ידעו  לא  והם  להם  חדש  היה  הציווי  המאכלים. 
לאכילה  בהמות  לשחוט  יכלו  לא  וממילא  האסורות.  והמאכלות 

והסתפקו במוצרי חלב.

סיבה נוספת: התורה מתוקה כמו דבש, למען יהיו דברי התורה ערבים 
עלינו, אנו אוכלים מאכלי חלב כנאמר: "דבש וחלב תחת לשונך..."

חשוב לציין: הארוחה החלבית אינה במקום ארוחה בשרית כי שמחת 
החג היא דווקא בשתיית יין ואכילת בשר, לכן, יש לאכול מאכלי חלב, 

להמתין שעה ולאכול ארוחה בשרית.

תיקון ליל שבועות - הגברים נשארים ערים בליל שבועות ולומדים 
 

מתוך הספר 'תיקון ליל שבועות', הכולל קטעים מכל חלקי התורה. הסיבה 
ישנו, לא הזדרזו להשכים בבוקר לקבלת  לכך: בזמן מתן תורה, הגברים 

התורה, לימוד התורה הקדושה, בליל שבועות, הוא אפוא תיקון לכך.

רות'.  'מגילת  לקרוא  נוהגים  מסוימות  בקהילות   - רות  מגילת  קריאת 
 

במגילת רות מסופר אודות רות המואביה, על גיורה והצטרפותה לעם ישראל.

פיוט אקדמות - ישנן קהילות הנוהגות לקרוא לפני קריאת התורה 
 

הכתובים  בתים   45 ומכיל  'ַאְקָדמּות'  הנקרא  הארמית,  בשפה  פיוט 
בחרוזים בו מסתיימים כולם באותיות "תא", הפיוט מתאר את גדולת 

הקב"ה ואחר-כך מובא בו דו-שיח בין עם ישראל לבין אומות העולם.

קישוט הבית - הר סיני היה נמוך ומלא טרשים, לכבוד מתן תורה, 
 

ואת  ביתם  את  לקשט  הנוהגים  יש  לכן  ובפרחים,  בעלווה  ההר  כוסה 
בית הכנסת בעלים ובפרחים. בקרב קהילות רבות שנהגו לעשות כן, 

התבטל המנהג בדורות האחרונים בגלל שכך נוהגים הגויים.

אז מה בתכל'ס?
שם: 

של  כאשתו  אותי  מכירים  רבים  מימון,  טלי 
השדרן עמי מימון.

מקום מגורים: 

בת ים. 

במה אני עוסקת: 

רחב  מאוד  תחום  מזון.  בעיצוב  עוסקת  אני 
ברים  עיצוב  ועוגיות,  עוגות  עיצוב  הכולל 
וירקות  פירות  ועיצוב  חיתוך  לאירועים. 
כל  ובקיצור:  עוגות  זילוף  סדנאות  בקיאק, 

נושא הקשור להגשת אוכל. 

כמה מילים על המקצוע שלי: 

והכי  מהנה  משמח,  מאוד,  מאתגר  מקצוע 
בניגוד  מיידי,  סיפוק  ונותן  ממלא  חשוב 
רק  לסיפוק  זוכים  בהם  אחרים  למקצועות 

בטווח הרחוק.

מתוך  צמח  אצלי  המקצוע  לציין:  מעניין 
בן. פתאום  מקום מאוד עצוב כאשר שיכלתי 
נותר לי זמן פנוי ובדרך לא דרך מצאתי את 
כי  הרגשתי  עוגות,  בעיצוב  מתעסקת  עצמי 
ולשמח,  לשמוח  לכך,  אותי  כיוונו  משמים 
לעצב תוצר יפה המשמח אנשים. אישית, אני 
מאוד אוהבת דיוקים, ושיגעונות כמו להכניס 

דברים מטורפים לתוך עוגות. 

סדר היום שלי: 

חת"ת  לומדת  מתפללת,  בבוקר,  מתעוררת 
שחור  קפה  שותה  תניא(,  תהילים,  )חומש, 
יומן.... מתכננת לעצמי את  עם תמר ופותחת 
לטלפונים.  חוזרת  הודעות,  על  עונה  היום, 
החומרים  את  מכינה  בהזמנות,  מטפלת 
המצריכים הכנה, גם יום מראש בצורה מאוד 
ואת  ווליום  פול  מוזיקה  מפעילה  מסודרת, 
המיקסר כמובן... בכך אני מתעסקת רוב היום.

כל  את  מארגנת  אני  סדנאות,  לי  יש  כאשר 
הארץ...  את  לתור  ויוצאת  והפקלא'ך  הציוד 
נתיבות...  יעקב,  זיכרון  העמק,  במגדל 

מהבית  יוצאת  לחמה".  תביא  "ממרחק 
מתעניינים  יש  בו  יעד  לכל  להגיע  ומאושרת 

בתחום המלא יופי ויכולת לשמח אנשים.

מה נותן לי העיסוק:  

אני  כאשר  סיפוק  תחושת  לי  נותן  העיסוק 
אירועים  להם  ומייקרת  אנשים  משמחת 
עוגות  עיצוב   - שלי  האתגר  בחיים.  חשובים 
באמצעות קצפות. אני רואה בכך הרבה יצירה 

ושמחה אמיתית.

מה העיסוק שלי נותן לאחרים:  

באנשים  נוגע  אוכל,  של  ועיצוב  אוכל 
ידי  על  בשמחות  במיוחד  אותם,  ומשמח 
חתונה,  מצוה,  בר  הולדת,  לימי  עוגות 

שבע-ברכות ועוד.

ומעוצבת  מקושטת  חגיגית,  עוגה  לקבל 
מעוגת  יותר  הרבה  מרגש  הולדת  ביום 
עיצוב  עם  עוגה  סטנדרטית.  קונדיטוריה 
כלת  או  חתן  של  הפרטי  השם  עם  מיוחד, 
נוספים  ודברים  כתר  עם  הולדת,  היום 

מיוחדים המפתיעים כל פעם מחדש.

נקודת חיבור חסידית: 

כתוב בספר "היום יום": כל אדם צריך לעבוד 
אדם  ומעלתו.  למהותו  המתאים  בתחום 
לחם  באפית  ועוסק  יהלומים  ללטש  היכול 
שלי  במקצוע  המעניין  לו.  יחשב  לחטא   -
מלאכת  את  הופכת  אני  העיצוב,  בעזרת   –

האפייה ליהלום!

ולא ידעתי על קיומו.  הכישרון היה חבוי בי 
הכישרון  את  לנצל  משתדלת  אני  עכשיו, 
אני  כישרון.  עם  יד  הצריכים  אלה  עבור 
שמחה ומודה לקב"ה כי חנן אותי וגם הראה 
לי את הדרך, ללמוד ולהתפתח, וברוך השם 

אני מלאה סיפוק.

טיפ בנימה אישית: 

וחשוב  כישרון  טמון  מאיתנו  אחד  בכל 
לנצלו. לעולם לא לזלזל! נלטש, נעשה אותו 
נכון. איש מלבדנו אינו יודע אלו כישרונות 
פשוט  בכישרון,  מרגישים  כאשר  לנו.  יש 

או  לעצבות  מקום  לתת  לא  ולנסות,  לקום 
לדכדוך, לנסות ושוב לנסות.

אם  רק  הכישרון,  טבוע  ואחת  אחד  בכל 
נאמין בעצמנו וננסה – נצליח!!!

ובל  שבעולם  הטוב  כל  את  לכם  מאחלת 
נשכח כי השמחה היא זו לוקחת אותנו לכל 

מקום והוא הדבר הכי חשוב בחיים. 

המקצוענים

הכישרון היה חבוי בי ולא 
ידעתי על קיומו. עכשיו, אני 
משתדלת לנצל את הכישרון 
עבור אלה הצריכים יד עם 
כישרון. אני שמחה ומודה 
לקב"ה כי חנן אותי וגם 

הראה לי את הדרך, ללמוד 
ולהתפתח, וברוך השם אני 

מלאה סיפוק.

הופכת את מלאכת האפיה – ליהלום!
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משמעות החיים

הרבי  משיב  סיני,  בהר  אלוקים  ידי  על  תורה  למתן  לוגיות  הוכחות  ביקש  אשר  לאדם  מרתק  במכתב 
מלובביץ' מלך המשיח - באמצעות דוגמאות ממאורעות היסטוריים אחרים, ובנתיים גם מציין את ההבדל 

המהותי בין היהדות לבין הנצרות והאיסלאם. 

ני מקווה כי תבין אותי נכון, כאשר א
אצטט את מילותיו של החכם מכל 
עשה  "אשר  המלך,  שלמה  אדם, 
ביקשו  והמה  ישר  האדם  את  האלוקים 

חשבונות רבים". 

אדם  קרובות  לעיתים  אחרות,  במילים 
מתעמק,  הוא  כאשר  בלבול  לעצמו  גורם 
בדברים  וחשבונות  בחקירות  צורך,  ללא 
אינם  באמת  ואשר  מאליהם  המובנים 
ככל  כי,  ברור  כלשהן.  קושיות  מציבים 
נוטה  הוא  יותר,  אינטלקטואלי  שהאדם 
מכך  וכתוצאה  "חשבונות"  לבקש  יותר 

מתבלבל בקלות רבה יותר.

פרופסור  לי  סיפר  אותו  במקרה  נזכר  אני 
במיוחד  אנטומיה,  למד  הוא  לרפואה: 
אנטומיה של הרגל, המתארת את השרירים 
במאות,  מסתכם  מספרם  אשר  השונים, 
לתנועת  מושלם  באופן  מותאמים  כולם 

הרגל בזמן הליכה. הוא היה מוקסם כל כך 
מהפירוט )במיוחד בשל היותו אדם משכיל 
לרגע  ההליכה  כאילו  חש  כי  עד  מאוד(, 
לבחון  התחיל  כאשר  ומסובכת.  עליו  קשה 
מוסר  וכו'.  ומפרק,  שריר  כל  פעולות  את 

ההשכל ברור.

וכעת לשאלתך:

ההגיוני  הבסיס  את  בקצרה  אביא  ראשית, 
התורה  כי  המוחלטת  לאמת  והפשוט 
בהתגלות  היהודים  לנו  ניתנו  והמצוות 
מכיוון  זאת,  להוכיח  קשה  לא  אלוקית. 
אחרת  ראיה  כל  כמו  היא  ההוכחה  שצורת 
הקודמים,  בדורות  היסטוריים  למאורעות 

רק הרבה יותר חזקה ומשכנעת.

אותך,  שואלים  היו  אם  להמחיש:  אנסה 
כמו  אדם  קיים  שהיה  בטוח  הנך  מדוע 
מחברם  במכתבך(,  הזכרת  )אותו  הרמב"ם 

של היד החזקה, ספר המצוות, ועוד? וודאי 
קיומן  עובדת  על  בתשובתך  נשען  היית 
לפני  חי  כתב! הרמב"ם  אותם  של הספרים 
בדפוס  המופיעות  יצירותיו  שנה,  כ-800 
קודמות  ממהדורות  מחדש  הודפסו  כיום 
כך  להן,  קדמו  אשר  מאחרות  ואלה  יותר, 
אותו  הראשון  יד  לכתב  עד  הפסק,  ללא 
כתב הרמב"ם במו ידו. ספריו הינם הוכחה 
או  התאמה  חוסר  של  במקרה  גם  מספקת 

סתירה בין ספר אחד שלו למשנהו.

ההוכחה  את  מפריכות  אינן  כאלה  סתירות 
נעשים  אלא  הרמב"ם,  של  קיומו  בדבר 
מאמצים כדי ליישב אותן, מתוך וודאות כי 

שני הספרים נכתבו על ידי אותו מחבר.

סוג ההוכחה הנ"ל מאמת כל עבר היסטורי, 
אשר לא היינו עדים לו, ואנשים נורמליים, 
אלא  קושיות,  בלי  אלה  הוכחות  מקבלים 

מה הבסיס
ההגיוני למעמד

הר סיני?

הרבי מכתבי  והדרכות  עצות 

כל  מסיבות  בזיוף,  מעוניינים  הם  כן  אם 
שהן.

אירועים  של  האוטנטיות  רבים,  במקרים 
של  עדויותיהם  על  מבוססת  היסטוריים 
מעט אנשים. גם אם ישנו מקום לחשד שמא 
העדים אינם לגמרי חסרי אינטרס, הרי אם 
)במיוחד  לחשוד  אותנו  המאלץ  דבר  אין 
אם ניתן לבדוק את העדות בבדיקה חוזרת( 

היא מתקבלת כעובדה.

הורים   )!( אלף  מאות  שש  כי  נניח  עתה 
כולנו  "הבוקר  לילדיהם:  היום  יאמרו 
התאספנו במקום אחד ושמענו קול שמיימי 
לא  הילדים  הדיברות".  עשרת  את  מכריז 
כולנו  "אם  בטענה:  ובצדק,  לכך,  יסכימו 
היינו שם יחד אתכם, מדוע לא שמענו ולא 

ראינו דבר?".

האנושיות  התגובות  כי  הנחה  מתוך  כעת, 
הדורות,  במהלך  במהותן  השתנו  לא 
במאה  גם  התגובה  היתה  כך  כי  מניח  אני 
הקודמת, ולפני שתי מאות וכך הלאה, עד 
תורה  מתן  של  לאירוע  עדים  שהיו  הדור 

על הר סיני. ברור אפוא כי לא ייתכן לחנך 
ילדים על דבר שהיה - אם לא היה באמת!

והבה נדגיש שוב: במהלך שרשרת המסורת 
ומספרם  נתק,  כל  היה  לא  הזאת  הארוכה 
לא  הדורות  במהלך  המסורת  מעבירי  של 
בכל  שהרי  אלפים,  של  רבות  ממאות  ירד 
התקופות היו לפחות מיליון יהודים בעולם, 
קרדום  ללא  הציבור,  שכבות  מכל  יהודים 
וכו',  אישי(,  )=אינטרס  בו  לחפור  אישי 
ובכל דור בהיסטוריה הממושכת והרצופה 

של עמנו, התקבל מעמד נתינת התורה על-
ועשרת  מהימנה  כהיסטוריה  אלוקים  ידי 
זו  דבר.  אותו  בדיוק  נשארו  הדיברות 
וודאי הוכחה אשר אין להכחישה לפי כללי 

הוכחות מדעיות המקובלים כיום.

נסכם אם כן: האמונה בהתגלות האלוקית, 
שש  חזו  בו  מופלא  מעמד  על  מבוססת 
אפשר  אי  אשר  מעמד  איש,  אלף  מאות 

להתכחש לו.

דת  כל  לגבי  לומר  ניתן  לא  אלה,  עובדות 
הנצרות,  הבודהיזם,  כמו  בעולם,  אחרת 
והמסורת  ברור  נתק  ישנו  שם  והאיסלאם, 
בודהה,  כמו  בודד  לאדם  מצטמצמת 
את  שהעביר  הנצרות,  מייסד  או  מוחמד, 

משנתו לקבוצה של 12 השליחים.

מנחם שניאורסאהן  

באנגלית,  במקורו  נכתב  אשר  מכתב  מתוך  קטע 
סדרת  מתוך  חופשי  בעיבוד  מתורגם  והוא 

הספרים "מכתבים מהרבי".

האלוקית,  בהתגלות  האמונה 
מבוססת על מעמד מופלא בו חזו 
שש מאות אלף איש, מעמד אשר 
עובדות  לו.  להתכחש  אפשר  אי 
דת  כל  לגבי  לומר  ניתן  לא  אלה, 

אחרת בעולם
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בהר-סיני נצטווינו להביא את רעיון 'שבע מצוות בני-נח' לתודעת בני-האנוש.  מדוע אם כן, בדורות 
קודמים נמנעו יהודים לעסוק בכך? מה השתנה היום?

אריה יהודה

בהם מ בימים  התחולל  הר-סיני  עמד 
העולם עבד אלילים. רק העם היהודי 
אחד,  באלוקים  שהאמין  היחיד  היה 
זו  בורא שאין לו גוף ולא דמות הגוף. אמונה 

היא כיום נחלת האנושות כולה. 

האירוע  את  מציינים  אנו  בחג-השבועות 
מעמד   - בהיסטוריה  לו  שני  שאין  הכביר, 
בה  והיחידה  הייתה הפעם האחת  זו  הר-סיני. 
לו  ונתן  שלם  עם  לעיני  התגלה  העולם  בורא 
את התורה. מיליוני בני-אדם היו עדים למעמד 

הנשגב, ומכאן כוחו של אירוע זה.

ושלוש- משלושת-אלפים  למעלה  חלפו  מאז 
של  דתם  היהדות  נשארה  ועדיין  שנה,  מאות 
כבשו  להבדיל,  אחרות,  דתות  בעוד  מעטים, 
טורדת  זו  ששאלה  מי  יש  האנושות.  רוב  את 
את מנוחתם: אם היהדות היא דת-האמת, צריך 
כולה  האנושות  תכיר  השנים  שבמשך  היה 
ונשארה  הייתה  היהדות  בפועל,  בצדקתה? 
נחלתו של עם קטן אחד, ומיליארדי בני-אדם 

מאמינים בדתות אחרות.

מסר כלל-אנושי 

מעולם  אחרות,  מדתות  בשונה  היהדות  ובכן, 
כולה.  האנושות  דת  עצמה  את  ראתה  לא 
גוי  בלבד.  לעם-ישראל  ניתנו  המצוות  תרי"ג 
לא זו בלבד שאינו צריך לקיימן, אפילו אסור 
לו לקיימן. גם אין לנו שום עניין לעודד גיור, 
לעם  להצטרף  רצונו  את  מביע  גוי  וכאשר 
אם  ורק  לדחותו,  לנסות  מצווים  אנו  היהודי, 

כוונתו כנה ועזה - לקבלו.

לכל  הגיעה  אכן  היהדות  של  האמת  שנית, 
נועדו לעם- כאמור  תרי"ג המצוות  האנושות. 

ישראל בלבד, אך יש ביהדות חלק אוניברסלי, 
ויתר  אחד  באלוקים  האמונה  כלל-אנושי. 
המצוות הכלליות, המכונות 'שבע מצוות בני-

נח', המיועדות לכל בן-אנוש על-פני האדמה. 
 - האנושות  לכל  הגיעו  אכן  הללו  הערכים 

מתוך היהדות.

העולם  בהם  בימים  התחולל  הר-סיני  מעמד 
כולו עבד אלילים. רק העם היהודי היה היחיד 
גוף  לו  שאין  בורא  אחד,  באלוקים  שהאמין 

ולא דמות הגוף. זו הייתה אמונה שהאנושות, 
באותם ימים, לא הייתה מסוגלת לקבל אמונה 

בא-ל אחד.

'שבע  רעיון  את  להביא  נצטווינו  בהר-סיני 
גם  בני-האנוש.  כל  לתודעת  בני-נח'  מצוות 
הגויים צריכים לדעת את האמת, כי יש בורא 
ויושר  בצדק  לנהוג  אמורים  הם  גם  לעולם, 
כלפי כל נברא, ולא להסתפק במוסר האנושי, 
היסוד הוא להאמין כי נצטווינו על כך מהבורא 
המשגיח על העולם ואיש אינו יכול להתחמק 

ממנו וממשפטו.

הדתות  קמו  אחר-כך,  שנים  מאות 
אחד(   - באל  )המאמינות  המונותאיסטיות 
רעיון  את  היהדות  מן  נטלו  הן  האחרות. 
בקרב  אותו  והפיצו  אחד,  בא-ל  האמונה 
הוסיפו  אלה,  דתות  בני-אדם.  מאות-מיליוני 
ופרשנויות  תוספות  הבסיסית,  האמונה  על 
אך  וסילופים,  עיוותים  זה  ובכלל  משלהן, 
לנחלת  העולם  בבורא  האמונה  הפכה  בפועל, 

האנושות כולה.

חיים גאולה
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'עם סגולה'
או התנשאות?

בדת  הכלל-אנושי  החלק  האמת!  ניצחה  כך 
איננו  האנושות.  לתודעת  הגיע  אכן  ישראל 
כולו  עוד מעטים באמונתנו בה' אחד. העולם 
כבר התנער מן האלילות והגיע להכרה ברעיון 

האחדות האלוקית.

ממלכת כוהנים 

באמונתנו,  העולם  לתמיכת  זקוקים  איננו 
עניין בכך. בדורות קודמים  יש  לנו  גם  אך 
שמא  מחשש  בכך  מלעסוק  יהודים  נמנעו 
כתעמולה  הגויים  בעיני  תתפרש  הפעילות 
בעקבותיה  ותביא  היהודית,  הדת  למען 

עלילות כנגד היהודים.

אמר  המשיח  מלך  מלובביץ'  שליט"א  הרבי 
אינו  החשש  בימינו  כי  שנים  עשרות  לפני 
קיים, אין בכך כל סכנה, אף לא סכנת הפסד 
ההשתדלות   – ואדרבה  רווח,  ומניעת  ממון 
בראות  ליהודים,  והערצה  כבוד  מביאה 
למען  לפעול  משתדלים  היהודים  כי  הגויים 

צדק ויושר בעולם.

שבע  רעיון  את  להפיץ  יהודי  לכל  קרא  הרבי 
כי  וביאר  העולם  אומות  בקרב  נח  בני  מצוות 

אין הכוונה לכפיה בכח, אלא בהסברה נאותה 
וראויה. להסביר לכל כי שבע מצוות אלה הן 
וצודקת,  בריאה  אנושות  לקיום  היסוד  ערכי 
המאפשרת רבגוניות ותרבויות שונות יחד עם 

אחדות סביב האמונה בבורא העולם.

מהייעוד  חלק  גם  הם  נח  בני  מצוות  שבע 
מלך  על-ידי  המשיח  בימות  להתקיים  הצפוי 
"לתקן את העולם  הוא  המשיח, אשר תפקידו 
הרמב"ם.  כדברי  ביחד",  ה'  את  לעבוד  כולו 
לרעיון,  יותר  בשלה  נעשית  שהאנושות  ככל 

אנו מבינים כי זמן ביאת המשיח מתקרב והולך 
יא,  פרק  מלכים  הלכות  ברמב"ם  לעיין  )כדאי 
הדתות  תפקיד  על  הבלתי-מצונזר,  בנוסח 

האחרות ב'יישור הדרך' למלך המשיח(.

בהכנת  מרכזי  תפקיד  נועד  היהודים,  לנו, 
את  לפרסם  מחובתנו  לייעודו.  העולם 
כחלק  כולה,  לאנושות  בני-נח'  מצוות  'שבע 
מתפקידנו להיות "ממלכת כוהנים וגוי קדוש". 
כידוע, להקרין ערכי  הכוהנים,  כשם שתפקיד 
ממש  כך  ישראל,  בעם  ורוחניות  קדושה 
תפקידו של העם היהודי - להיות אור לגויים 

במובן הרוחני.

אכן כן, בהיותנו אור לגויים, אנו מיישמים את 
'עם-סגולה'.  היותנו  של  האמיתית  המשמעות 
מחוייבות- אלא  חלילה,  התנשאות,  כאן  אין 

תביעה  ולרוחניות,  לקדושה  לערכים,  יתר 
מעצמנו והכרה בתפקיד הכבד המוטל עלינו. 
מתוך הבנה כי אין טוב מהסברה בדרכי שלום 
ודרכי נועם לעודד אהבת אדם, איסור לרצוח 
ערכי  את  להקרין  עלינו  בשלום,  לחיות  ורצון 
השלמה  לגאולתו  ולהכינו  לעולם  האמונה 

בקרוב ממש. 

את  להפיץ  יהודי  לכל  קרא  הרבי 
בקרב  נח  בני  מצוות  שבע  רעיון 
אומות העולם וביאר כי אין הכוונה 
בהסברה  אלא  בכח,  לכפיה 
כי  לכל  להסביר  וראויה.  נאותה 
היסוד  ערכי  הן  אלה  מצוות  שבע 
וצודקת,   בריאה  אנושות  לקיום 
ותרבויות  רבגוניות  המאפשרת 
סביב  אחדות  עם  יחד  שונות 

האמונה בבורא העולם.
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החודש לפני...

לבית  הסתלק  ה'תר"ך,  השבועות  בחג 
רבי  החסידות,  תנועת  מייסד  עולמו 
בכינויו  הידוע  ע"ה,  אליעזר  בן  ישראל 
ששים  בן  בהיותו  טוב",  שם  "הבעל 
העלמין  בבית  כבוד  ומנוחתו  שנה,  ואחת 

התגורר  הוא  שם  מז'יבוז',  העיירה  של 
רבים  תלמידים  באו  גם  ובעקבותיו 
שביקשו להסתופף בצילו, ובעיירה זו ינקו 
לתורתה  הבסיס  את  שהיוו  הרעיונות  את 

של התנועה החסידית. 

בתמונה:
המונים פוקדים את ציונו 

הקדוש של הבעל שם טוב 
במז'יבוז'

257 שנים להסתלקות הבעל שם טוב

30 נציגים יתנו לכם:

והעיקר
בבית

מרגישים!

רכב • דירה • בריאות • חיים • עסק • פנסיה

ב"ה

מחירים הכי זולים!

תנאים הכי טובים!

לכל ענפי הביטוחים!

מתקשרים
2770*ומרוויחים

קדמי
ביטוחים




