
 
לימוד תורת המקדש

הרבי  קריאת  את  לציבור  מזכירים  הננו 
המצרים  בין  בימי  להוסיף  מליובאוויטש 
ובמיוחד  צדקה,  ובנתינת  התורה  בלימוד 
שבכתב  בתורה   — המקדש  ענייני  בלימוד 
)פרשיות תרומה, ויקהל־פקודי; יחזקאל פרק 
מידות(  )מסכת  שבעל־פה  בתורה  מ־מג(, 
ובהלכה )הלכות בית הבחירה לרמב"ם(. על־
ידי לימוד זה נזכה שיתקיימו דברי המדרש: 
"לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית 
לקרות  שיתעסקו  קרייתה,  ובשכר  בתורה, 
עוסקים  הם  כאילו  עליהם  מעלה  אני  בה, 

בבניין הבית".

מאות שיעורים
מערך  הקמת  יזמו  חב"ד  אגודת  צעירי 
שיעורים והרצאות בכל רחבי הארץ בענייני 
בשלושת  ייערכו  השיעורים  המקדש. 
עם  בתיאום  כנסת,  בתי  במאות  השבועות 
להצטרף  המעוניינים  כנסת  בתי  הגבאים. 

ליוזמה ייצרו קשר עם בית חב"ד המקומי.

האוצר הנעלם
מגיש  ולנר  אלאור  ר'  החסידי  המוזיקאי 
ניגונים  ארבעה־עשר   — הנעלם  האוצר  את 
ניגונים  בלתי־ידועים.  שורשיים  חב"דיים 
מאיר  מר  של  בכתביו  נמצאו  אלה  נדירים 
גשורי, חוקר מוזיקה חסידית, שהעלה אותם 
הניגונים  תווים מפי אנשים ששמעו את  על 
בעיירות חב"דיות ברוסיה. טל' 9606120־03.

יש חדש צער החורבן וכיסופי הבניין
בניין בית המקדש הוא תמצית משאלותיו של העם היהודי. הכמיהה 
לבניינו ממקדת את הציפייה לבניינה המחודש של האומה היהודית

משול ל היהודי  השנה  וח 
ארוך,  למסע  רבה  במידה 
תחנות  פזורות  שבמהלכו 
מק כזאת  תחנה  בכל  ־הצטיידות. 

להמשך  הנחוץ  ייחודי,  ציוד  בלים 
הניתן  מאליו שהציוד  מובן  המסע. 
השהייה  לזמן  נועד  לא  תחנה  בכל 
בתחנה זו בלבד, אלא למשך המסע 

כולו.

חגים  של  הרוחנית  מטרתם  גם  זו 
משמעות  בעלי  וימים  ומועדים 
כל   — השנה  לוח  לאורך  מיוחדת 

ערכים  רעיונות,  מסרים,  עמו  נושא  כזה  יום 
כל  במשך  ולהפנים  לספוג  יש  שאותם  וחוויות, 
'תחנת  בבחינת  הוא  והמועד  החג  השנה.  ימות 
הצטיידות', שבה ממלאים את המאגרים בערכים 
ליישם  יש  ואותם  שלה,  המיוחדים  ובתכנים 

במשך כל ימות השנה.

הבעיה המרכזית
השבוע אנו נכנסים לפרק זמן המדגיש במיוחד 
האמת  לגאולה.  הציפייה  ואת  הגלות  צער  את 
היא שהתחושות האלה צריכות למלא את ליבנו 
כל ימות השנה, כפי שעולה מהתפילות הרבות 
אך  ויום;  יום  בכל  הגאולה  על  שאנו מתפללים 
אלה  ערכים  מדגישים  האלה  שלושת השבועות 

ביתר שאת.

תקופה זו מעמידה דברים בפרופורצייה. תכונה 
מאירוע  מתגלגלים  שבני־אדם  היא  אנושית 
במרכז  ההווה  אירוע  את  ומעמידים  לאירוע 
עולמם. מי שציפורן רגלו כואבת, משוכנע שזו 
הבעיה החשובה ביותר ואין דעתו פנויה לדברים 
פתאום  רואה  כלשהו,  בפרס  שזכה  מי  אחרים. 
הכול בוורוד. מצב הרוח האישי והציבורי נוטה 
חשוב  לכן  והעכשווי.  מהמיידי  מושפע  להיות 
מדי פעם בפעם לראות דברים בהיבט רחב יותר.

התבערה  עפיפוני  שלנו:  המרכזית  הבעיה  מה 
מרצועת עזה? הסכנה האיראנית? מחירי הדיור? 
לערכי  הניכור  הפנימי?  הקיטוב  ההתבוללות? 
חשובים,  אתגרים  אלה  כל   — ומסורת?  יהדות 
המחייבים התמודדות רצינית, אבל אין הם אלא 

ענפים של הבעיה הגדולה והמרכזית — הגלות.

תפיסת הגלות ביהדות אינה מצטמצמת להגליה 
העולם.  ברחבי  ולנדודים  ישראל  מארץ  הפיזית 
מהותה האמיתית של הגלות היא גלות השכינה, 
הסתר הפנים, שיבוש היחס הנכון בין הדברים. 
ביטוייה  כל  מסתעפים  הפנימית  מהגלות 

האחרים. 

לכן כשאנו מתפללים על הגאולה אנו מבקשים 
בעיקר — "ותחזינה עינינו בשובך לציון" ו"שייבנה 
בית המקדש". החזרת השכינה לציון ובניין בית 
המקדש השלישי הם הביטוי המלא של הגאולה, 
שבעקבותיה ייפתרו כל שאר הדברים שצריכים 

לבוא על תיקונם.

פעמי המשיח נשמעים
של  משאלותיו  תמצית  הוא  המקדש  בית  בניין 
העם היהודי לדורותיו. הכמיהה לבניינו ממקדת 
האומה  של  המחודש  לבניינה  הציפייה  את 
ועמה  לה,  הראוי  למקומה  ושיבתה  היהודית 

השכינה החוזרת לשכון בישראל.

מעניקים  המקדש  בית  חורבן  על  האבל  ימי 
לנו,  חסר  שבאמת  מה  על  בריאה  תודעה  לנו 
ומעוררים את ליבנו להתחזק בציפייה לגאולה. 
חיים  אנו  הצער.  ובביטויי  באבל  דיי  לא  אך 
בתקופה שבה מתגשמים הסימנים שנתנו חז"ל 
נשמעים  המשיח  פעמי  הגלות.  סוף  ימי  על 

ברמה.

זה הזמן להתמלא עידוד ותקווה לקראת הגאולה 
הקרובה, ולשלב בתוך צער החורבן את הכיסופים 

לבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו.
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הסיפור המופלא של בלעם, המלאך והאתון, זוכה 
מבאר  נבוכים',  ב'מורה  הרמב"ם,  רבים.  לדיונים 
שכל הדו־שיח של בלעם והאתון, התגלות המלאך 
בחזון  אלא  הגשמית  במציאות  התרחשו  לא  וכו', 

הנבואה בלבד.

כפשוטו?  זאת  לפרש  שלא  בוחר  הרמב"ם  מדוע 
קשות  שאלות  הסיפור  בזה  "יש  הרלב"ג:  מסביר 
ה',  מלאך  את  אתון  שתראה  ייתכן  איך  מאוד... 
הוא  כמו־כן  נביא".  שאינו  מי  יראהו  לא  והנה 
שואל מדוע לא התגלה המלאך לבלעם מייד, ומה 
פי  פתיחת  של  המיוחד  מהנס  שהופקה  התועלת 

האתון.

המזיקים נסתרים
סבורה  )ה,ו(  אבות  במסכת  המשנה  ואולם 
נבראו  דברים  "עשרה  במציאות:  קרו  שהדברים 
האתון".  פי  הן...  ואלו  השמשות  בין  שבת  בערב 
הרי שאין מדובר כאן במשל וחידה, אלא בבריאה 
ממשית. אם כן, איך יתיישבו שאלותיו של הרלב"ג?

כותב  שהרמב"ן  מה  על־פי  זאת  להסביר  יש 
)בראשית יח,ב( שבעבור הראייה עצמה אין צורך 

ביכולת נבואית. גם האברבנאל מסביר שאין הכרח 
לומר שהאתון הבינה את מה שראתה. היא סטתה 
את  וחסמה  לה  שנתגלתה  החרב  מפני  הדרך  מן 
דרכה. ומדוע בלעם לא ראה זאת? התשובה היא 
על־פי המבואר שהמזיקים נסתרים מעיני בני־אדם, 
כדי שלא לבלבל את תבונתם, והם מתגלים לבעלי 

חיים בלבד.

האתון כלי לקללה

אך לשם מה היה צורך בנס הזה, ומדוע לא נתגלה 
לו אחר־ המלאך לבלעם בראשונה, כפי שנתגלה 
)בלק  בזוהר  המבואר  על־פי  הוא  ההסבר  כך? 
על־ידי  הייתה  בלעם  של  הקללה  שיכולת  רו,ב(, 
בעבור  משא  בהמת  רק  הייתה  לא  היא  האתון. 
בלעם, אלא נשאה עמה חלק מיכולת הכישוף שלו. 
לכן הדרך לשבש את יכולתו של בלעם לקלל את 

ישראל עברה דרך התגלות המלאך לאתון.

אמצעים  וכמה  בכמה  צורך  שהיה  לכך  ראיה 
ישראל  את  לקלל  בלעם  של  יכולתו  למניעת 
נמנע  שהקב"ה  ז,א(,  )ברכות  הגמרא  מדברי  היא 
לכוון  ידע  שבלעם  מפני  זמן,  אותו  כל  מלכעוס 

את קללתו לשעת כעסו של ה'. הרי שלא היה דיי 
הקב"ה  אלא  בלעם,  אל  המלאך  התגלות  בעצם 

נמנע מלכעוס כדי שבלעם לא יפיק את זממו.

נקודת השבירה
במופת  שהייתה  התועלת  את  לבאר  נותר  עדיין 
האתון המדברת. ההסבר טמון בדברי הזוהר )חלק 
ג, רט,ב(: "אמר רב יוסי, שלעגו לו השרים שהיו 
עמו. וכשבאו אל בלק אמרו לו, וכי לשוטה הזה 
שלחת אותנו לקרוא?! לא תמצא בו ממשות ולא 
בהמשך  כבודו".  התבזה  האתון  בדברי  בדבריו. 
אומר ר' חייא: "אם לא אמרה האתון את דבריה, 
ידע  האתון  ובדברי  ידו;  מניח  בלעם  היה  לא 

שנשבר כוחו".

אם כן, פתיחת פי האתון הייתה הדרך שבה שבר 
הקב"ה את כוחו של בלעם ומנע ממנו לקלל את 
ישראל. וכך אומר גם המדרש )ילקוט שמעוני רמז 
נס  שראו  מואב,  שרי  תמהים  "התחילו  תשסה(: 
שלא היה כמותו בעולם". מכאן חשיבות הנס הזה 

לביטול מזימת בלעם.

 )איגרות קודש, כרך ב, עמ' רסז(

לשם מה נפתח פי האתון

רסן וחכה
)במדבר  בפיו"  דבר  וישם  בלעם  אל  ה'  "וייקר 
וחכה  רסן  לו הקב"ה  "נתן  רש"י:  אומר  כג,טז(. 
בפיו". גם בברכות היה צריך לרסנו, כי בגמרא 
לקללה",  חזרו  "שכולן  נאמר  קה(  )סנהדרין 
שלימים כל ברכותיו נהפכו לקללות. לפיכך היה 

צורך לרסנו, שלא ירבה בברכות.
)מגדל דוד(

גורלו בגורלם
)במדבר  אשיבנה"  ולא  וברך  לקחתי  ברך  "הנה 
ולקללם,  הברכה  את  להשיב  אוכל  איך  כג,כ(. 
וביקשתי  עמם,  עצמי  את  אף  שכללתי  אחרי 

"ותהי אחריתו כמוהו", שיהא גורלי כגורלם!
)כתב סופר(

מי המטיף מוסר
"וישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני בלק" )במדבר 
בלק  הביאני  ארם  מן  בלעג:  קרא  בלעם  כג,ז(. 
לייסר את ישראל ולקללם. מארם, מלאת החטא 
וכי  ישראל.  לבני  והזימה, הביאני להטיף מוסר 

לא צחוק הוא?!
)המגיד מדובנה(

פותח אילמים ולהפך
כב,כח(.  )במדבר  האתון"  פי  את  ה'  "ויפתח 
טעמו של הנס היה להזהיר את בלעם שלא ילך 
אחר נחש וקסם, ולא יקלל את ישראל. להודיעו 
בכוחו  כך  הנאלמים,  פי  פותח  שכשם שהקב"ה 

לאלם את פיהם של המדברים, או לשים דברים 
בפיהם לדבר כרצונו.

)רמב"ן(

מבורך מעצמו
"כי ידעתי את אשר תברך מבורך" )במדבר כב,ו(. 
לא  אלא  "יבורך"?  ולא  "מבורך"  נאמר  מדוע 
ייתכן שבלעם ירעיף ברכה למישהו, שכן אין הוא 
שייך כלל לברכה. כל מעיינו היה קללה בלבד. 
לכן נאמר "אשר תברך מבורך" — מעצמו, מכבר.
)רבי מיכל מזלוטשוב(

מלאך רע עונה אמן
מה שמצאנו שבלעם בירך את ישראל וברכותיו 
נמשכה  שהברכה  הכוונה  אין  אכן  נתקיימו, 
מבלעם עצמו, שכן בלעם לא היה שייך לברכה, 
אלא הברכה כבר ניתנה מהקב"ה, ורק היה צורך 
בבחינת  רשע,  אותו  של  מפיו  גם  תצא  שהיא 

"מלאך רע עונה אמן".
)אדמו"ר האמצעי(

רע בעצם
)במדבר  מואב"  בנות  אל  לזנות  העם  "ויחל 
כא,א(. אומר רש"י: "על־ידי עצת בלעם". בלעם 
רבנו  משה  רבנו.  משה  של  זה'  ה'לעומת  היה 
הטוב  את  הרגיש  ולכן  מהותו,  בעצם  טוב  היה 
וגילה  הנסתר,  הטוב  את  גם  יהודי,  בכל  המצוי 
הבחין  ולכן  בעצם,  רע  היה  בלעם  ואילו  אותו; 
ברע הנעלם הקיים בישראל, ועורר אותו על־ידי 

העמדתם בניסיון.
)ספר המאמרים ת"ש(

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

ברכות בלעם | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

לא הביט אוון
פעם  בא  גדול  כחוטא  ידוע  יהודי שהיה 
והצדיק  מנשכיז,  מרדכי  רבי  אל  אחת 
בחיבה  אליו  והתייחס  מאוד  אותו  קירב 

גלויה.

מכיר  אינו  הרבי  שאולי  החסידים  חשבו 
את האיש ואת מעשיו והעירו לו אחר־כך 

שמדובר ברשע גדול. 

כל  לפניי  וידועים  "גלויים  הצדיק:  הגיב 
מעשיו, מיום היוולדו ועד היום הזה. אך 
הלוא נאמר בתורה 'לא הביט אוון ביעקב 
ולא ראה עמל בישראל'. אף־על־פי שאין 
דבר נעלם ממנו ואין נסתר מתחת כיסא 
כבודו של הקב"ה, בכל־זאת אין הוא רואה 
שיש  מי  כן,  ואם  רע.  דבר  שום  ביהודי 
בליבו אהבת ה' והוא דבוק בו יתברך, גם 

הוא אינו רואה שום דבר רע ביהודי".

אמרת השבוע מן המעיין

"מי שאינו רואה בליבו 'אוון ביעקב' ולא 'עמל 
כי הוא מחפש תמיד להצדיק את  בישראל', 
'ה'  זכות, איש כזה  ולדונו לכף  היהודי השני 
אלקיו עמו ותרועת מלך בו'"  )רבי חיים מצאנז(

פתגם חסידי



מלאך 
בתופת

שמיכת  בגדים,  מעט  עמו  לקח  הוא 
לבני  ואמר  ימים,  לכמה  ומזון  קיץ 
משפחתו: "בעזרת ה' אחזור בקרוב". 
רעייתו ושלושת ילדיו של יוסף־אהרון 
ברנט ליוו אותו במבטיהם. הוא והם 
לא  לעולם  כי  דעתם  על  העלו  לא 

ייפגשו עוד.

יוסף־אהרון,  תש"ב.  בשנת  היה  זה 
)כיום  שברומניה  מרגיטה  יליד 
בעיר  אז  התגורר  בטרנסילווניה(, 
העולם  מלחמת  באנפי־הוניאד. 
היהודים  בעיצומה.  הייתה  השנייה 
כמו  מסוכנות,  פרך  לעבודת  גויסו 

פינוי מוקשים בחזית הרוסית.

נלקח  הוא  כי  סבר  יוסף־אהרון 
ישוב  ובסופה  זמן  קיצרת  למשימה 
ולחבריו  לו  התברר  במהרה  לביתו. 
להוביל  משימה  עליהם  הוטלה  כי 
ציוד ואספקה אל הכוחות ההונגריים 
אינו  שחרורם  וכי  הלחימה,  באזורי 

נראה באופק.

הדרכים המרכזיות היו צריכות להיות 
והם  הגרמני,  הצבא  בעבור  פנויות 
בוציים,  עפר  בשבילי  לצעוד  נאלצו 
ולגרור עגלות עמוסות, שעליהן ישבו 

חיילים והצליפו בהם באכזריות.

בעיניהם  שנדמו  רבים,  שבועות 
וחמש־ אלף  המסע.  נמשך  לנצח, 
האומללים  צעדו  קילומטרים  מאות 
עד שהגיעו ליעדם — הכפר ניקולסקי 
שם  ברוסיה.  דון  הנהר  גדת  שעל 

הועסקו בתחזוקת כביש.

הם הועבדו בתנאים מחפירים. רבים 
מהם לא שרדו. אך היה להם סדר יום 
במניין  תפילות  ואפילו  יחסית,  קבוע 

בכל בוקר וערב.

אל  הגיעה  הזאת  ה'רגועה'  התקופה 
קיצה באמצע חורף תש"ג, כשהצבא 
ההגנה  קווי  את  הבקיע  האדום 
הנסיגה  והחלה  הגרמני,  הצבא  של 

הגדולה של כוחות בעלי בריתו.

ממקום  נדדו  וחבריו  יוסף־אהרון 
למקום, עד שהגיעו לאוקראינה, לכפר 
גם  לברדיצ'ב.  הסמוכה  בונדורובקה, 

שם הוסיפו להתעלל בהם.

הבלתי־נתפס  הרוע  בתוך  גם  ואולם 
הבזיקו ניצוצות של אור.

יום אחד נשלחו כמה עשרות יהודים 
המחנה.  בעבור  עצים  לכרות  ליער, 
היו  הם  חייל.  ליווה  הקבוצה  את 
בחייל  היה  כל־כך, עד שדיי  חלושים 
לא  השומר  עליהם.  להשגיח  יחיד 
בצעידה חסרת מעש.  זמנו  את  בזבז 
הרף,  בלי  היהודים  את  הכה  הוא 

ונראה שואב הנאה מרובה מסבלם. 

נשמעה  הבתים  אחד  ליד  בעוברם 
"עצרו!".  רמה:  קריאה  פתאום 
לבוש  גבוה,  גבר  יצא  הבית  מפתח 
האיש  ההונגרי.  הצבא  של  קצין  מדי 
קשוח.  במבט  הצועדים  את  סקר 
בפחד.  ראשם  את  השפילו  היהודים 
ליבם התכווץ מאימת הצרה החדשה 

שבוודאי תינתך על ראשם.

אלא שאז סימן הקצין לחייל להתקרב 
הקצין  הצביע  מולו  כשעמד  אליו. 
החייל  "ארצה!".  ופקד:  הקרקע  על 
המבוהל מיהר לציית והשתטח מלוא 
קומתו. "קום!", רעם קולו של הקצין, 
וצווח:  חזר  פקודתו,  וכשנתמלאה 

"ארצה!". ושוב "קום!".

את  הקצין  העביר  הבאות  בדקות 
מאמץ,  עונשי  של  סדרה  החייל 

היהודים  מול  אל  אותו  והשפיל 
שבהם התעמר. הוא הריץ אותו מכאן 
התעמלות,  תרגילי  לו  הכתיב  לשם, 
וכבר  קרס,  שהחייל  עד  הפסיק  ולא 
המטלות  את  לבצע  מסוגל  היה  לא 

שהנחית עליו הקצין.

או־אז העמידו הקצין על רגליו וסטר 
מצלצלות.  סטירות  כמה  לחייו  על 
"כיצד  עליו.  צרח  לך!",  "התבייש 
החלושים  באנשים  מתעלל  אתה 
לצעוד  כוח  להם  אין  הלוא  הללו? 
עתה  זה  תשושים.  הם  רגליהם!  על 
במקום  הטיפוס.  ממחלת  החלימו 
מאלץ  אתה  להבריא,  להם  להניח 

אותם לרוץ ואף מכה אותם?!".

פניו של החייל היו סמוקות ממבוכה, 
אך הקצין לא ִהרפה. "גיבור גדול אתה 
"הבה  בו.  נזף  האלה",  המסכנים  על 
גבורתך  ואת  ליבך  אומץ  את  נבחן 
בשדה הקרב, ולא מול אסירי כפייה, 

שאין בכוחם להשיב לך כגמולך".

היהודים,  קבוצת  אל  פנה  כעת 
התעניין  הוא  משתאה.  שעמדה 
את  לדעת  וביקש  ובמצבם  בשלומם 
מניינם. ואז הורה ששניים מהם יתלוו 
במזון  אותם  צייד  שם  לביתו.  אליו 
בעבור הקבוצה כולה: כל שני אנשים 

קיבלו כיכר לחם וקופסת סרדינים. 

אותם  להוביל  "עליך  הורה:  לחייל 
ולחדול  כמטיילים,  איטי,  בקצב 
לחלוטין מלהריץ אותם ומלהתיש את 

כוחותיהם".

הוא פנה אל הקבוצה ואמר: "בהגיעכם 
ליעדכם שבו לנוח כמה שעות בחיק 
הטבע. אחר־כך איספו עצים, כל אחד 
אל  לשאת.  שביכולתו  כמה  ואחד 

תעמיסו עליכם יותר מזה!".

היהודים  נפרדו  ונפעמים  נרגשים 
בעולמנו  יש  "אם  האלמוני.  מהקצין 
יוסף־אהרון  אמר  כאלה",  בני־אדם 
לחברו, בעודם צועדים אל היער, "הרי 
שעדיין לא אבדה תקוותנו". האירוע 
כוח  המיוסרים  היהודים  בקרב  נסך 
יש מעט שפיות  ואמונה. הנה, עדיין 

וחמלה בים השנאה והאנטישמיות.

בזיכרונו  לשמר  ביקש  יוסף־אהרון 
אותו רגע נדיר של טוב־לב. הוא גזר 
את התווית מאריזת הסרדינים שקיבל 
למשמרת,  בחיקו  והחזיקה  מהקצין, 
ולספר  לילדיו  בעתיד  להראותה  כדי 
ואולם  המושיע'.  'המלאך  על  להם 
עליו  שבאו  בתלאות  לו  אבדה  היא 

בהמשך.

רק  האיש  ידעו.  לא  הקצין  זהות  את 
הרכבת  תחנת  מנהל  שהוא  גילה 
בעיר קאשוי, ושהוא מתומכי מסריק 
צ'כוסלובקיה(  של  הראשון  )נשיאה 
)עוצר  הורטי  של  מתומכיו  ולא 

הונגריה(.

)על־פי 'בסתר המדרגה'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

כוכב או עני על חמור
בחלק האחרון של נבואת בלעם מתוארים ימי הגאולה והאירועים הצפויים 
גדולים  סודות  מרומזים  בלעם  של  זו  בנבואתו  כי  ידוע  בה.  להתחולל 
הקשורים בגאולה. כשהרמב"ם מבקש להציג מקורות בתורה לאמונה בביאת 

המשיח הוא מצטט נבואה זו. 
פרשני התורה חלוקים ביניהם בשאלה אם כל הדברים האמורים בחלק הזה 
של נבואת בלעם מכּוונים לגאולה העתידה. למשל, הרמב"ם ורש"י מפרשים 
לעומתם,  צדקנו.  משיח  על  וחלק  המלך  דוד  על  אמור  מהנבואה  שחלק 
הרמב"ן, האברבנאל ואור החיים מייחסים את כל הנבואה לתקופת הגאולה 

העתידה.

בלי תנאים
מדוע זכה דווקא הגוי הרשע בלעם לשאת את הנבואה הגדולה והמופלאה 
על הגאולה? הרבי מליובאוויטש )לקוטי שיחות כרך כג, עמ' 166( מסביר 
שנבואת בלעם משקפת את חידושה של הגאולה. עיקר עניינה הוא בירור 
דבר  העולם.  אומות  תיקונן של  זה  ובכלל  והחומרי,  הגשמי  העולם  ותיקון 
לקלל  שרצה  הרשע,  הגוי  הוא,  דווקא  כאשר  בלעם,  בנבואת  מתבטא  זה 
את ישראל, נמצא מברך אותם ונושא את הנבואות הנשגבות ביותר על עם 

ישראל.
ובכל־זאת, מכיוון שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו, מתכונת הגאולה 
המתוארת בנבואת בלעם אינה בתכלית השלמות. אדמו"ר ה'צמח צדק' אמר, 
שרק גוי רשע כבלעם מסוגל לומר על הגאולה: "ֶאראנו ולא עתה, אשורנו 

ולא קרוב". יהודי לעולם לא יאמר כך, אלא יצפה לגאולה בכל רגע ורגע...
השולחן'(  'מסגרת  בעל  הכוהן,  חיים־ישעיה  )לרבי  הפלאות'  'קץ  בספר 
נשאלת שאלה, מדוע בנבואת בלעם מתוארת הגאולה כמציאות שתתרחש 
ִהתנה את הגאולה  ישראל,  רבנו, אוהבם של  ואילו משה  בלי שום תנאים, 
בתשובה, באומרו )דברים ל,א־ג(: "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה... 

ושבת עד ה' אלוקיך... ושב ה' אלוקיך את שבותך".
הוא מסביר זאת על בסיס הידוע כי הגאולה יכולה לבוא בשתי אפשרויות: 
אם 'ָזכו', תבוא הגאולה מוקדם הרבה יותר — "אחישנה" — ואז "תהיה הגאולה 
הסופי  בזמן  רק  הגאולה  תבוא  זכו",  "לא  חלילה  ואם  במעלה";  מופלאה 
שנקבע לה — "בִעתה" — והיא תהיה בדרך של "עני ורוכב על חמור". לכן 
משה רבנו, אוהבם של ישראל, התנבא על גאולה בדרך הראשונה, שישראל 
עושים תשובה ונהיים 'זכו', ואז הגאולה באה במהירות ובניסים גדולים; ואילו 
בלעם אמנם נאלץ להתנבא על הגאולה, אבל מכיוון שאינו רוצה בטובתם 
של ישראל, ניתנה לו נבואה על גאולה שבאה גם בלי תשובה, שזו גאולה 

בדרגה נחותה יותר.

שתי דרכי גאולה
האור החיים )בפירושו לבמדבר כד,יז( מוצא את שתי דרכי הגאולה בפסוק 
"דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל". וכך הוא מפרש: "שאם תהיה הגאולה 
באמצעות זכות ישראל — יהיה הדבר מופלא במעלה ויתגלה הגואל ישראל 
מן השמים במופת ואות, כאמור בספר הזוהר. מה שאין כן כשתהיה הגאולה 
מצד הקץ ואין ישראל ראויים לה — תהיה באופן אחר, ועליה נאמר שהגואל 

יבוא עני ורוכב על חמור".
בהמשך הוא מוסיף ומפרט, שעל הגאולה בדרך הראשונה נאמר "דרך כוכב 
מיעקב" — "שיזרח הגואל מן השמים... רמז לכוכב היוצא באמצע השמים, 
לנס מופלא"; ואילו הדרך השנייה מרומזת במילים "וקם שבט מישראל" — 
"שיקום שבט אחד מישראל, כדרך הקמים בעולם דרך טבע... שיבוא עני 
ורוכב על חמור ויקום וימלוך ויעשה מה שנאמר בסמוך". וכולנו מתפללים, 

כמובן, שנזכה לגאולה של 'זכו' ומתוך ניסים גלויים.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

כוס  להכין  ניגש  דביר  אורי  ור'  רותחים  המים 
אחת  על  מורה  הצפתית  בגלריה  השעון  קפה. 
השעות הקטנות של הלילה, אך זה הזמן הטוב 
'יום  את  פותח  הוא  עכשיו  לשוחח.  בעבורו 
עכשיו  לו  יש  בבוקר.  שיסתיים  שלו  העבודה' 

כמה שעות טובות לצייר ברוגע. 

 )59( אורי  מסביר  אותי",  מבלבלת  "השמש 
ביום.  להתרכז  מצליח  לא  "אני  יומו.  סדר  את 
שעות הלילה מאפשרות לי להשיג את היצירות 
הטובות ביותר. ביום אני לומד בישיבה ובלילה 

מצייר". 

השוטרים בפריס הצדיעו
הוא נולד בחיפה. כישרון הציור שלו בלט עוד 
בילדותו. "כולם מציירים בגן, אבל אני נתקעתי 
עודדו  "ההורים  מחייך.  הוא  היום",  עד  זה  עם 
שנות  באמצע  הייתה  שלו  הפריצה  ושם".  פה 
באירופה.  למסע  יצא  כאשר  לחייו,  העשרים 
ציורי מדרכות  תופעה של  "ראיתי באמסטרדם 
על  לצייר  התחלתי  כוחי.  את  לנסות  והחלטתי 
לי  והשאירו  להסתכל  עמדו  ואנשים  מדרכות, 
המדרכות  בציורי  המשכתי  הערכה.  לאור  כסף 
שעשו  מקומות  היו  ובשווייץ.  בצרפת  בבלגיה, 

לי בעיות, אבל בפריס השוטרים הצדיעו לי".

המסע באירופה נמשך כשנה ואחריו שב לארץ. 
הוא הוסיף ללמוד ולהתמקצע, ושמו התפרסם. 

ואז הגיעה שיחת הטלפון ששינתה את חייו. 

תפילה בכרמל
בחיפה",  גדול  ציור  פרויקט  קיבל  גדול  "אמן 
ניסיתי  לעזרה.  אליי  "ופנה  מספר,  הוא 
כחמישה  אחרי  נעתרתי.  בסוף  אבל  להתחמק, 
ממש  וכולם  הפרויקט  את  סיימתי  חודשים 
קפיצה  קרש  לי  יש  שמכאן  ידעתי  התלהבו. 
ענק לפרויקטים גדולים בכל העולם, שכן האמן 
בין־ ברמה  מקושר  היה  עזרתי  את  שביקש 
לאומית. אבל בדיוק בנקודה הזאת החלו לצוץ 

הספקות".

אורי מספר שעוד בילדותו נהג להתפלל לבורא 
בכרמל  בטבע  מתבודד  היה  הוא  העולם. 
ומתפלל. "לא קיימתי מצוות, אבל הייתי מחובר 
לקריירה  פונה  אני  שאם  ידעתי  בדרכי.  לה' 
הנעשה  את  לבחון  פנוי  אהיה  לא  עולמית, 

בנפשי פנימה", הוא אומר.

בחזרה למכחול 
פגש  אותו  שהעסיקה  המחשבות  סערת  בתוך 
חבר נעורים שהחל לשמור שבת. "ניהלנו שיחה 
הוא  שבת",  לשמור  אני  גם  והחלטתי  עמוקה 
רצינו  מצוות.  עוד  לשמור  "התחלנו  משחזר. 
ללמוד.  וניסינו  גמרא  לקחנו  תורה.  ללמוד 
כך  עזרה.  צריכים  שאנחנו  הבנו  הצלחנו.  לא 

התגלגלנו לישיבה לבעלי תשובה בחיפה". 

השניים השתלבו בישיבה. משם עלו לצפת. שם 
פגש אורי חבר נעורים, הרב ירמיה כהן, שפתח 
הוא  שמה.  יקר'  'אור  תשובה,  לבעלי  ישיבה 
היום,  עד  אותה  לפקוד  ומוסיף  לישיבה,  נכנס 

ואף מוסר בה שיעורים מעת לעת. 

היה שלב שנטש את המכחול. "זו הייתה טעות", 
הוא אומר בצער. אחרי עשור חזר לצייר. שלל 
הציורים ב'סטודיו של אורי' מבטאים את נפשו 
הסוערת. כיום הוא משלב אמנות ולימוד תורה, 
סיפוק  לו  וגורם  נשמתו  את  שממלא  חיבור 

אמיתי.

מציורי מדרכות לגלריה הצפתית

מצייר ולומד. אורי בסטודיו בצפת

י"ז בתמוז בשבת
בתמוז  צום שבעה־עשר  של  דינו  מה  שאלה: 

שחל בשבת?
תשובה: הצום עצמו נדחה ליום ראשון. גם הדינים 
במוצאי  מתחילים  המצרים'  'בין  של  והמנהגים 
המצרים  בין  שדיני  ואומרים  חולקים  ויש  השבת. 

מתחילים כבר בשבת.
ז"ל(  האר"י  על־פי  הנוהגות  )כגון  קהילות  יש 
'בין  של  בשבתות  גם  'שהחיינו'  מלברך  הנמנעות 
המצרים'. הפוסקים חלוקים ביניהם בשאלה אם גם 
בשבת זו נמנעים מכך; ומנהג חב"ד להקל בזה. הרבי 
מליובאוויטש הביע ספק אם יש להתחיל כבר בשבת 

זו את לימוד ענייני בית הבחירה'.
נער שמגיע למצוות במוצאי השבת )כלומר, שנולד 
בי"ח בתמוז( חייב לצום ביום ראשון, בצום הנדחה, 

אף־על־פי שבי"ז בתמוז עדיין לא היה בן חיוב.
ביום  מילה  ברית  חלה  אם  נדחה,  שהצום  מכיוון 

מתפללים  והסנדק  המוהל  התינוק,  הורי  ראשון, 
13:22(, אומרים  )במרכז הארץ אחרי  גדולה  מנחה 
סעודה  )אבל  אחר־כך  לאכול  ויכולים  'עננו'  בה 
לקרואים — עושים רק בלילה(. ואולם רבים נמנעים 
מקום  יש  כמו־כן  חב"ד.  חסידי  בין  נהוג  וכן  מזה, 

להקל יותר גם בעניין חולה ויולדת.
עלות  עד  השבת  במוצאי  ולשתות  לאכול  מותר 
כדי  עלות השחר  לפני  )מי שרוצה להשכים  השחר 
לאכול או לשתות — אם בדרך כלל אינו נוהג לשתות 
מייד בקומו בבוקר, צריך להתנות לפני שוכבו לישון 

שאינו מקבל עליו את התענית עד עלות השחר(.
שנזכר  ברגע  מייד  יפסיק  בצום,  ואכל  ששכח  מי 
הצום  היום.  סוף  עד  לצום  ויוסיף  צום,  שהיום 

מסתיים )במרכז הארץ( בשעה 20:22.
מ"א  תקסד.  תקנט,  תקנא,  סי'  ומפרשיו  מקורות: שו"ע 
אגרות משה  שו"ת  יוסף שם.  וברכי  מב  ס"ק  תקנא  סי' 
או"ח ח"א סו"ס קסח. הגהות רעק"א תקנט ס"ט. פסקי 
תשובות סי' תקנט הע' 70. הלכות והליכות בר־מצווה ע' 
קיח. ספר השיחות תנש"א ח"ב עמ' 691. לוח 'דבר בעתו'.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

סמינר קיץ בנושא
זוגיות ומשפחה

נופש
לגוף ולנשמה

יום רביעי - מוצ"ש, 
כ"ח תמוז - ב' מנחם אב 

)11-14/7(

סדנאות, שיעורים והתוועדויות עם מיטב המרצים:
האמן והיוצר אהרן רזאל, הרב שניאור אשכנזי.
זיוה מאיר, רחל בולטון, הרב עמי ואביטל ברעם

אירוח
בבית מלון 

המפואר 
כינר

ח"י אלול
אצל  מייסדי החסידות 

באוקראינה

מסע אל הנשמה

ההרשמה בעיצומה

ימים שני-חמישי, ט"ז-י"ט אלול
)27-30/8 (

"
שבעה־עשר בתמוז

י"ז בתמוז הוא אחד מארבעת הצומות 
החורבן.  בהקשר  בנביאים  המצוינים 
ומסתיים  השחר  בעלות  מתחיל  הצום 

בצאת הכוכבים.

שאירעו  דברים  חמישה  ציינו  חז"ל 
בוטל  ב(  הלוחות.  נשברו  א(  הזה:  ביום 
קרבן התמיד. ג( הובקעה חומת ירושלים 
בידי צבא בבל. ד( אפוסטמוס שרף את 

התורה. ה( הועמד צלם בהיכל.

מושג ברגע

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

קוראים לך 
רוטשילד?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

בודקים עכשיו את תיק הביטוח
למניעת כפל ביטוחים וחוסכים תשלומים מיותרים!

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777


