
 
שמחת תורה בסגר

בתוך מגבלות הסגר פעלו בתי חב"ד להבאת 
להמוני  תורה  שמחת  של  ההקפות  שמחת 
סבבו  מיוחדים  שמחה  רכבי  ישראל.  בית 
התמלאו  והמרפסות  וביישובים,  בשכונות 
אנשים שהצטרפו לשמחה בשירה ובמחיאות 
של  מבול  על  מספרים  חב"ד  שליחי  כפיים. 
סרטונים ששלחו אליהם אנשים, ובהם צילמו 
ובחצרות,  במרפסות  שלהם  השמחה  את 

לצלילי המוזיקה של רכבי השמחה. 

המסורת מחברת
בחול המועד סוכות זיכו פעילי חב"ד המוני 
ההיענות  המינים.  ארבעת  במצוות  יהודים 
הייתה גדולה, ואפילו המפגינים שצעדו נגד 
הייתה  זו  ובירכו.  בשמחה  נענו  הממשלה 
והשסע  הקיטוב  בתוך  מלבבת  אור  נקודת 
היהודית  המסורת  כי  הוכיחה  והיא  הפנימי, 

בכוחה לאחד ולחבר את חלקי העם.

ציור מודרך
מיוחדת  ערכה   — מודרך'  'ציור  הופיע 
ערכיים  רגעים  ולילדים  להורים  המעניקה 
העשרת  מתוך  יהודי  רגשי  שיח  פיתוח  של 
עולמם הפנימי. הערכה מיועדת לשתי רמות 
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יש חדש לא התדמית אלא ההתנהגות
מי שאכפת לו כבוד שמיים, כבוד לומדי התורה ומקיימיה — שיפעל 
לשינוי ההתנהגות. שלא ייראו ולא יישמעו עוד מראות וקולות כאלה

ויחמ פרסום  משרדי  ־נהלי 
אחת  לא  נקראים  ציבור  סי 
־לסייע לחברות שנקלעו למ

שבר תדמיתי. דעת הקהל פונה נגדן, 
מופיעים  גוברת,  עליהן  הביקורת 
שלי פרסומים  ויותר  יותר  ־בעניינן 

ליים. החברות האלה מבקשות מוצא 
מהמשבר.

יתקבלו  מעמיקה  בדיקה  לאחר 
יהיו  הפתרונות  לעיתים  ההמלצות. 
מקורי  מהלך  חדשני,  פרסום  מסע 
פרזנטורים  גיוס  ציבור,  יחסי  של 
אנשי  יאמרו  לעיתים  אך  אהודים. 

עליכם  יקרים,  ידידים  החברה:  לבעלי  המקצוע 
לכם  גורם  עצמו  המוצר  כי  המוצר,  את  לשפר 
את הנזק הגדול ביותר. שום להטוטים פרסומיים 
והסברתיים לא ישנו את הרושם השלילי שנוצר 

אצל הלקוחות בעקבות ההתנסות במוצר. 

מה תסביר?
הציבור החרדי רגיש מאוד לתדמיתו. הוא משמש 
יעד לעוינות. שונותו ומנהגיו הייחודיים מושכים 
לעברו חיצי לעג ודברי בלע. הוא נאלץ להיאבק 
תקציבית  עצם  כל  הבסיסיות.  זכויותיו  על 
ביקורת,  של  לקיתונות  זוכה  לעברו  שמושלכת 

מלּווים השמצות וביטויי גנאי.

בעבר נעשו ניסיונות לבנות מערך הסברה הולם, 
כזב,  עלילות  יפריך  לשאלות,  תשובות  שייתן 
יתלונן במקומות הנכונים על הפרת כללי אתיקה 
את  ייזום מהלכים שיחזקו  והגינות תקשורתית, 
הדימוי החיובי. יוזמות כאלה אכן הביאו תועלת 
רבה, וחבל שלא הצליחו להאריך ימים, להתחזק 

ולהפוך לגורמים בעלי השפעה קבועה.

פירות.  תניב  וחכמה,  נכונה  שעבודה  ספק  אין 
ייתכן שלא תשפיע מייד על מי ששנאתם מעוורת 
את עיניהם, אבל יש דיי והותר אנשים שכאשר 
המטבע  של  השני  ולצד  אור  לנקודות  ייחשפו 
גישתם. אכן, הכפפה  ואת  ישנו את חשיבתם   —

הזאת ממתינה למי שיקום וירים אותה.

שום  כי  ובכאב,  בצער  להודות  חייבים  זה  ועם 
המראות  עם  להתמודד  יוכל  לא  הסברה  מערך 
הציבור  האחרונים.  בשבועות  שנראו  הקשים 

גדולים  ציבורים  למראה  משתומם  עומד  הרחב 
חיים,  מצילות  הנחיות  להפר  המתעקשים 
המעודדים הדבקה מסיבית בנגיף והמעלים את 
רמת התחלואה בכלל המדינה. מה תסביר? איזה 

'צד שני' תוכל להראות?

להיות דוגמה ומופת
קהילות  ויש  ונזהר,  שומר  הגדול  הרוב  נכון, 
מדרישות  יותר  אף  הכללים  על  המקפידות 
הפגנות  לקיום  ההיתר  נכון,  הבריאות.  משרד 
ולימודים  תפילות  שמגבילים  בשעה  המוניות 
בישיבות — מכעיס ומקומם. ועדיין בלתי־נתפס 
בכללי  המזלזלים  לא־מבוטלים  ציבורים  לראות 
עלייה  עוד  תחלואה,  עוד  והגורמים  הזהירות 
במספר המונשמים, ולדאבון הלב — עוד נפטרים 
לא עלינו. את הקולות והמראות האלה אי־אפשר 

להסביר!

של  הראייה  מזווית  הדברים  את  לראות  נסו 
במחלקות  המסורים  הרפואיים  הצוותים 
ילדיהם, קורסים  רואים את  הקורונה. הם אינם 
מעייפות, כדי לטפל בעוד חולה. ואז הם רואים 
ציבור גדול המזלזל בהנחיות ודואג לספק להם 

עוד ועוד עבודה. לכו 'תסבירו' את זה.

כבוד  לו  שאכפת  מי  התדמית,  לו  שאכפת  מי 
שמיים, כבוד לומדי התורה ומקיימיה — שיפעל 
שלא  ההתנהגות.  לשינוי  היינו  'המוצר',  לשינוי 
ייראו עוד מראות כאלה ולא יישמעו עוד קולות 
כאלה. להפך, שיהודים יראי שמיים יהיו דוגמה 
ומופת לזהירות בפיקוח נפש. זה יהיה קידוש שם 

שמיים אמיתי.
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אחרי שהתורה מספרת על בריאת האדם היא 
ויניחהו  ה' אלוקים את האדם  "ויקח  אומרת: 
שהאדם  היא  הדברים  משמעות  עדן".  בגן 
הובא אל גן עדן מחוצה לו. אם כן, היכן נברא? 
יד,ח( שאדם  )בראשית רבה פרשה  המדרש  אומר 
"ממקום כפרתו נברא", כלומר, ממקום המזבח 
בית  )הלכות  הרמב"ם  קובע  וכך  המוריה.  בהר 
אדם  הקריב  "ובו  ב(:  הלכה  ב,  פרק  הבחירה 

הראשון כשנברא קרבן, ומשם נברא".

עדן,  מגן  הרחק  הייתה  האדם  בריאת  זה,  לפי 
וחידקל.  פרת  הנהרות  בין  מתואר  שמיקומו 
ימי  חמישה־עשר  מירושלים  מרוחק  זה  מקום 
הליכה, כפי שמובא בעניין עולי הרגל, שה'אחרון 
שבישראל' נזקק לחמישה־עשר ימי הליכה כדי 

שיגיע לביתו שבנהר פרת.

מנהרה לגן עדן
יש האומרים שגן עדן השתרע עד הר המוריה, 
וזאת על בסיס דברי חז"ל )פרקי דרבי אליעזר פרק 
אבל  המוריה".  להר  סמוך  עדן  גן  ש"שער  כ( 
קשה לקבל תירוץ זה, כי הכול מודים שמקומו 
של גן עדן הוא בין הנהרות פרת וחידקל, ומה 

שכתוב כי שער גן עדן נמצא בירושלים הכוונה 
למחילה המחברת בין שני המקומות.

יצר  העפר שממנו  את  צבר  הקב"ה  רש"י,  לפי 
עוד  מביא  רש"י  רוחות".  "מארבע  האדם  את 
'מזבח  בו  שנאמר  ממקום  עפרו  "נטל  פירוש: 
אדמה תעשה לי'". דבריו עולים בקנה אחד עם 
הדעה שאדם נברא בהר המוריה. אם כן, מדוע 
אין הוא מסביר כיצד הובא האדם מהר המוריה 
לגן עדן באותו יום? ומדוע לא נברא מלכתחילה 

בגן עדן?

מתי נברא גן עדן 
מאורעות  בפרטי  דנה  לח,ב(  )סנהדרין  הגמרא 
ראשונה  "שעה  וכותבת:  לבריאה  השישי  היום 
"נטרד  השתים־עשרה  ובשעה  עפרו",  הוצבר 
והלך לו" מגן עדן. אם מרגע בריאתו ועד סילוקו 
איך  בלבד,  שעות  שתים־עשרה  עברו  עדן  מגן 
חמישה־ המרוחק  המוריה,  בהר  שנברא  ייתכן 

עשר ימי הליכה!

נברא  הראשון  שאדם  בשעה  רש"י  שלפי  אלא 
ה'  "וייצר  תחילה:  קיים.  היה  לא  עדיין  עדן  גן 
אחר־כך  האדמה".  מן  עפר  האדם  את  אלוקים 

"ויטע ה' אלוקים גן בעדן מקדם". ואחרי החטא 
נאמר: "וישלחהו ה' אלוקים מגן עדן, לעבוד את 
האדמה אשר לוקח משם". כלומר, האדם הוחזר 

למקום שבו נברא — מחוץ לגן עדן.

מעשה ניסים
וכיצד הובא לגן עדן בתוך זמן קצר? יש לומר 
מעשה  כולה  הייתה  האדם  בריאת  רש"י  שלפי 
ניסים. גם עצם מעשה הבריאה שלו היה בדרך 
נס: "צבר עפרו מכל האדמה, מארבע רוחות". 
אם כן, כשם שבריאתו הייתה ניסית, גם הבאתו 

לגן עדן הייתה ניסית. 

וכאן רואים את מעלתו המיוחדת של כל יהודי. 
שכל  ללמדנו  יחידי,  נברא  אמרו שהאדם  חז"ל 
שכשרואים  הרי  מלא".  "עולם  הוא  ואחד  אחד 
יהודי צריך לחשוב שהעולם כולו נברא בשבילו, 
ואף מציאותו של גן עדן לא נבראה אלא בשבילו, 
כי אחרי שהאדם נברא ברא הקב"ה דבר חדש — 
"גן בעדן מקדם". מכאן החשיבות הגדולה שכל 
ייעודו — "לעבדה ולשמרה" —  יהודי ימלא את 

קיום כל התורה ומצוותיה.

)תורת מנחם תשמ"ה, כרך א, עמ' 424(

היכן נברא אדם הראשון?

הערמומי מסוכן
אף־על־ ג,א(.  )בראשית  ערום״  היה  ״והנחש 
לא  אחת  אף  קליפות,  הרבה  בעולם  שהיו  פי 
הוא  הערמומי  אלא  האדם,  את  להכשיל  יכלה 

שהכשילו.
)ספר השיחות תש״ה(

הסתכלות מזיקה
לאישּה״  גם  ותיתן  ותאכל  האישה...  ״ותרא 
)בראשית ג,ו(. אל יאמר אדם שהואיל וחסיד אני 
בלתי־ראוי  במקום  ההסתכלות  הרי  אני,  וחכם 
לא תזיק לי. הלוא חווה הייתה אחת מצלעותיו 
של אדם הראשון, יצירת כפיו של הקב״ה, ובכל־
ראייה  על־ידי  כל־כך  חמור  בחטא  נכשלה  זאת 

והסתכלות, ועל־ידי זה הביאה מיתה לעולם.

)הרבי מליובאוויטש(

הפכו להיות נפרדים
הם״  ערומים  כי  וידעו  שניהם  עיני  ״ותיפקחנה 
אלא  'עיניהם'.  לומר  היה  צריך  ג,ז(.  )בראשית 
שאחרי שאכלו מעץ הדעת נפקחו עיניהם לראות 

שהם שניים, נפרדים זה מזה.

)רבי שמחה־בונם מפרשיסחה(

טעם עפר
חייך״  ימי  כל  תאכל  ועפר  תלך  גחונך  ״על 
אלא  כוונתו  ואין  תורה  הלומד  ג,יד(.  )בראשית 
לשם תועלת חומרית, הרי הוא דומה לנחש, שגם 

אם יאכל מעדני מלך לא ירגיש אלא טעם עפר, 
ואין לו מושג על שום טעם אחר.

)עיטורי תורה(

מקור העצבות
ולכאורה,  בעצבות.  תמיד  שרוי  בטבעו  הנחש 
דאגה  אפילו  לו?  יש  דאגות  ואילו  לו  חסר  מה 
יש בכל מקום. אלא  לו, שכן עפר  אין  למזונות 
היא  הקדמוני'  'הנחש  את  המאפיינת  שהתכונה 
'הרגשת עצמו'. לכן הוא שרוי בעצבות תמידית, 

כי 'הרגשת עצמו' היא סיבת העצבות.
)ספר המאמרים תש״י(

אתה שידכת
״האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ 
של  ריבונו  אתה,  הלוא  ג,יב(.  )בראשית  ואוכל״ 
זו. וכי הייתי צריך לבדוק  עולם, נתת לי אישה 
לי  שידכת  שאתה  אחרי  ומעשיה,  דבריה  את 

אותה?
)אור החיים(

כוח התשובה
״ויתפרו עלי תאנה״ )בראשית ג,ז(. "אילן שאכל 
אדם הראשון ממנו, רבי נחמיה אומר תאנה היה, 
שבדבר שקלקלו, בו נתקנו" )ברכות מ(. בשעה 
שאדם הראשון עשה תשובה על חטא עץ הדעת, 
הפך את חושך החטא לאור, ואת הרע לטוב. כוח 
לו  נעשים  שהזדונות  עד  כל־כך  גדול  התשובה 
היה  לבוש מהאילן שבו  לו  נעשה  לכן  כזכויות. 

החטא עצמו.
)דרך אמונה(

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

חטא עץ הדעת  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

כיבוד חשוב
אחד מבאי ביתו של רבי אלעזר מאושפיצין ערך 
כמה  לאירוע.  הרבי  את  הזמין  ולא  לבנו  ברית 
הרבי,  של  לביתו  האיש  כשבא  אחר־כך,  ימים 

תמה הרבי אם יש בליבו עליו.

התנצל האיש ואמר שכל הכיבודים החשובים היו 
'עמידה  לו אלא הכיבוד של  נותר  ולא  תפוסים, 
לברכות', והוא סבר שלא יהיה מכובד לתת לרבי 

כיבוד זה, ולכן העדיף שלא להזמינו כלל...

חייך הרבי ואמר: "טעות בידך. 'עמידה לברכות' 
היא  לכך  הראיה  הוא.  ונעלה  חשוב  כיבוד 
האדם  אל  'ויבא  נאמר  שבה  בראשית,  מפרשת 
לראות מה יקרא לו'. הרי שהקב"ה עצמו כביכול 
שאדם  בשעה  העופות  ואת  החיות  את  אחז 
לבשר  וחומר  קל  שמותיהם.  את  קרא  הראשון 
ודם שחשוב ומכובד בשבילו לאחוז את התינוק 

בשעה שקוראים את שמו".

אמרת השבוע מן המעיין

"בבריאת העולם נאמר 'וירא אלוקים 
את האור כי טוב' — הקב"ה רואה רק 
את האור, מפני שהוא טוב, ואין הוא 
מביט בחושך"     )רבי חיים מצ'רנוביץ(

פתגם חסידי



חיזיון 
בשבת

תק"ב.  נח  פרשת  בשבת  היה  זה 
הבעל־שם־טוב, שאך כמה שנים קודם 
לכן נתגלה אורו בעולם, בא להתארח 
בעיר שאריגרד באוקראינה. רבה של 
העיר היה רבי יעקב־יוסף כ"ץ, שנודע 
באותו  אך  ה'תולדות',  כבעל  לימים 

זמן היה מסויג מדרך החסידות.

יצא שמו לתהילה כאחד  באותה עת 
הבלתי־רגילה  שקדנותו  דורו.  מגאוני 
מפורסמת  הייתה  התורה  בלימוד 
בתעניות  ִהרבה  גם  הוא  לכול. 
הבעש"ט  על  השמועות  ובסיגופים. 
הגיעו לאוזניו, אך לא משכו את ליבו.

ההתייחסות  פילגה  ההם  בימים 
המרכזים  את  החסידות  לתנועת 
ונוצרה  אירופה,  במזרח  היהודיים 
לעומת  'חסידים'  של  החלוקה 
מעוז  נחשבה  שאריגרד  'מתנגדים'. 
'מתנגדי' מובהק. רק יחידים מתושבי 
הבעש"ט.  של  חסידיו  נעשו  העיר 
ואולי דווקא משום כך ביקש הבעש"ט 
הקטנה  החסידית  הקהילה  את  לחזק 

שהתפתחה בעיר.

מוקף  הבעש"ט  ישב  השבת  במוצאי 
את  לעשן  היה  מנהגו  בחסידיו. 
שמימיים  דברים  ולספר  מקטרתו 
שראה בשבת. אמר הבעש"ט: "השבת 
רוקח,  אלעזר  רבי  הגאון  את  ראיתי 
לארץ  שעלה  אמסטרדם,  של  רבה 
והתיישב  שעברה  בשנה  הקודש 
בשבת  כי  לי  סיפר  הוא  בצפת. 
הקודמת, פרשת בראשית, החזיר את 

נשמתו ליוצרה".

הוסיף  והבעש"ט  נדהמו,  החסידים 
לספר: "שאלתי את רבי אלעזר לסיבת 
במהלך  כי  לי,  השיב  הסתלקותו. 
ההקפות של שמחת תורה קמו כנגדו 
שני פוחזים שעלו לארץ מפולין, ואף 
השבתאות.  לכת  זיקה  להם  הייתה 
על  כנגדו,  בלע  דברי  השמיעו  הללו 
שמּונה להנהגת תושבי צפת. 'אצלנו, 
אפילו  להיות  ראוי  היית  לא  בפולין, 

רבם של חייטים', הטיחו בו.

של  חוצפתם  את  ראה  אלעזר  "רבי 
זו  בעיניו  רבה.  בחומרה  השניים 
וגם  התורה  בכבוד  פגיעה  הייתה 
הוא  ישראל.  ארץ  בני  של  בכבודם 
שהשניים  ותבע  השמיים  אל  פנה 
ובחרב,  בֶדֶבר  ויוכו  מייד  ייענשו 
של  דין  שבית  וסימן  אות  יהיה  וזה 
החמורים.  הדברים  על  מוחה  מעלה 
מן השמיים השיבו לו כי אם השניים 
יוכו מייד, הדבר עלול לפגוע בחופש 

הבחירה של בני־האדם.

הסכמתו  את  הביע  אלעזר  "רבי 
ובכך  העולם,  מן  הוא  אף  להיפטר 

של  החריף  הרושם  את  להקהות 
על  יבואו  שהשניים  ובלבד  העונש, 

עונשם. כך נסתלק בשבת בראשית".

וסיפר: "שאלתי את  הוסיף הבעש"ט 
רעייתך,  על  יהיה  ומה  אלעזר,  רבי 
אקח  לי:  השיב  לבדה?  שתיוותר 
אותה מתוכם. לא שאלתי אם כוונתו 
או  האמת,  לעולם  עימו  לקחתה 

שידאג להעבירה למקום אחר".

והותיר  דבריו  את  סיים  הבעש"ט 
הדברים  משתאים.  החסידים  את 
שאריגרד,  בעיר  במהרה  התפרסמו 
היה  זה  הבעש"ט  מתנגדי  ובעבור 
לעגו  הללו  שחיפשו.  מה  בדיוק 
דמיונות  סיפוריו  את  וכינו  לבעש"ט, 
עוד  הייתה  זו  בעיניהם  וכזבים. 

הוכחה חותכת שמצדיקה לרדוף את 
החסידות.

אביו  כ"ץ,  צבי  רבי  ערך  זמן  באותו 
הקודש  לארץ  מסע  העיר,  רב  של 
ובין השאר שהה בצפת. כעבור כמה 
יעקב־ רבי  בנו,  לעיר.  שב  שבועות 
ובמהלך  פניו,  את  לקבל  יצא  יוסף, 
הבעש"ט  של  בסיפורו  נזכר  שיחתם 

בביקורו בעיר בשבת פרשת נח.

הוא פנה אל אביו בשאלת תם: "מה 
שלום הרב מאמסטרדם, שעלה לארץ 

ישראל?".

פני האב קדרו. "הוא נסתלק פתאום 
לבית עולמו!", השיב בקול עגום.

אירע  "מתי  נדרך.  יעקב־יוסף  רבי 
הדבר, שמא בשבת בראשית?".

"אכן", אישר האב ותהה: "כיצד כבר 
המעציבה,  הידיעה  אליכם  הגיעה 
והלוא איש מלבדי לא בא לעיר מארץ 

ישראל?".

ששבת  הבעש"ט,  מפי  זאת  "שמענו 
השיב  מכן!",  שלאחר  בשבת  בעיר 
רגשות  סערת  מתוך  יעקב־יוסף,  רבי 
גדולה, וִשחזר באוזני אביו את סיפורו 

של הבעש"ט.

האב,  נרעש  לאמיתה!",  אמת  "הכול 
התרחש  אכן  פרטיו  לפרטי  "הסיפור 

בדיוק כך".

הבן הנדהם הוסיף לשאול: "ומה עלה 
בגורלה של הרבנית האלמנה?".

לירושלים  נלקחה  "היא  האב:  השיב 
על־ידי הרב אברהם שוורדליק, שבא 
במיוחד לצפת. הסברה אומרת שרבי 
וציווה  בחלום  אליו  נתגלה  אלעזר 

עליו לעשות כן".

"ומה  ושאל:  הוסיף  יעקב־יוסף  רבי 
היה סופם של שני המלעיזים שפערו 

את פיהם כנגד רבי אלעזר?".

ארשת פניו של רבי צבי הרצינה מאוד. 
חלו  "השניים  אמר,  ואיום!",  "נורא 
נודע לשלטונות, והללו  בֶדֶבר. הדבר 
מיהרו להוציאם אל מחוץ לעיר, כדי 
שלא ידביקו אחרים במחלה. למחרת 
וההשערה  הרוגים,  השניים  נמצאו 

היא כי ערבים רצחו אותם".

יעקב־ רבי  נרעש  ובחרב!",  "בֶדֶבר 
מילותיו  את  משחזר  בעודו  יוסף, 
כמדויקות  שהתבררו  הבעש"ט,  של 

להפליא.

על  עז  רושם  הותיר  המופת  סיפור 
רבי יעקב־יוסף, אך עדיין נותר מסויג 
בזכות  לימים,  הבעש"ט.  של  מדרכו 
אריה־לייב,  רבי  עם  פלאי  מפגש 
דרכו  את  החל  מפולנאה,  'המוכיח' 
מגדולי  שנעשה  עד  החסידות,  לחיק 

תלמידי הבעש"ט ומפיצי תורתו.

)על־פי 'שבחי הבעש"ט'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

חזרה לבראשית
מתיאור  הנוכחי.  מהעולם  שונה  היה  בראשית  ימי  בששת  שנברא  העולם 
גם  שבו  ביותר,  נעלה  עולם  היה  זה  כי  עולה  חז"ל  דברי  ועל־פי  התורה 
הגשמיות עמדה ברמה רוחנית עליונה. גם קשיים שיש בעולמנו לא היו אז. 
הדעת. הקללה שקילל  עץ  בעקבות חטא  העילאית  ירד ממדרגתו  העולם 

הקב"ה את האדמה גרמה לעולם נפילה עצומה.
העולם.  הבראשיתי של  למצבו  חזרה  בבחינת  הם  ימות המשיח  זה  במובן 
עץ  לחטא  מלא  תיקון  להביא  היא  הזה  בזמן  העבודה  תכלית  שכל  ידוע 
הדעת. כשתושלם עבודה זו, יחזור העולם למצבו הטבעי, זה שלפני החטא 

ולפני הנפילה שחלה בו.

לא חידוש על־טבעי
ב(, בפרשו  נבואה  ישועה, המבשר השלישי,  יצחק אברבנאל )משמיע  רבי 
את כוונת המאמר "עולם כמנהגו נוהג", אומר כי לא יתחדשו אז דברים על־
טבעיים, שמחוץ למסגרת העולם הטבעי, ואולם חזרתו של העולם למצבו 
הבראשיתי הנעלה, כפי שהיה בעת הבריאה, קודם שירד ממדרגתו על־ידי 

חטא עץ הדעת — עודנה בגדר "עולם כמנהגו נוהג".
כך יש להסביר כמה מאמרי חז"ל, שמהם משתמע כי בימות המשיח ישתנו 
סדרי העולם. למשל, נאמר )בסוף כתובות(: "עתידין כל אילני סרק שבארץ 
בראש  ועולה  כדקל  שתיתמר  חיטה  "עתידה  פירות".  שייטענו  ישראל 
ההרים". "עתידה חיטה שתהיה כשתי כליות של שור הגדול". כל אלה, ועוד 
תיאורים מופלאים במאמרי חז"ל, אינם נס ואינם שידוד הטבע, אלא חזרתו 

של העולם למתכונתו הטבעית הראשונית.
לברכה  יזכה  התורה,  בדרך  ילך  ישראל  עם  שאם  מבטיחה  עצמה  התורה 
הארץ  "ונתנה  כו,ד(:  )ויקרא  היא  הללו  ההבטחות  אחת  מופלאים.  ולשפע 
יבולה ועץ השדה ייתן פריו". אומרים על כך חז"ל )תורת כוהנים שם(: "לא 
ביום  הראשון.  אדם  בימי  שעשתה  כדרך  אלא  עכשיו,  עושה  שהיא  כדרך 
בו־  — נטוע  שהוא  בו־ביום  פרי...  עץ  פירות...  עשתה  בו־ביום   — שנזרעה 
ביום עושה פירות". יתרה מזו, העץ עצמו היה נאכל ולא רק פירותיו. בימות 

המשיח, כשהעולם יחזור למצבו הראשוני, יתגשמו כל ההבטחות הללו.

התקופה השנייה
הרבי מליובאוויטש מסביר )לקוטי שיחות כרך כז, עמ' 191( שגם הרמב"ם, 
את  חלילה  לשלול  בא  לא  משלים,  אלא  אינם  הללו  הייעודים  שלדבריו 
תחיית  )איגרת  כותב  עצמו  הוא  הלוא  ממש.  בפועל  שיתגשמו  האפשרות 
המתים פרק ו(: "הייעודים... אשר נאמר כי הם משל — אין דברנו זה החלטי, 
שהרי לא באתנו מהשם נבואה שהודיעתנו שהוא משל, ולא מצאנו קבלה 

לחכמים מהנביאים שיבארו בה... שהם משל".
הרמב"ם נצמד להגדרת ימות המשיח במונחים הלכתיים מצומצמים. מבחינה 
הכרח  ואין  והמצוות,  התורה  בחיי  שלמות  של  מצב  הם  המשיח  ימות  זו, 
שלמות  שתושג  כדי  המּוכר.  העולם  ממסגרת  החורגים  דברים  שיתרחשו 
לא  שהגויים  המלכויות,  שעבוד  שיתבטל  רק  צריך  והמצוות,  התורה  בחיי 
יפריעו לעם ישראל, שייבנה בית המקדש, ושכל בני ישראל יתקבצו לארץ 

ישראל ויקיימו את התורה בשלמותה.
יתקיימו  אכן  שבה  שנייה,  תקופה  לבוא  עתידה  הרמב"ם  לדעת  גם  אולם 
דברי הנביאים כפשוטם — העולם יחזור למצבו הבראשיתי הנעלה, ואז גם 
יהיו חידושים במעשה בראשית ויחיו המתים. אולם זו אינה תקופה הקשורה 

בביאת המשיח, אלא מהות נפרדת העומדת בפני עצמה.
ישראל.  של  זכויותיהם  במידת  תלויים  הגאולה  שמהלכי  לזכור,  גם  צריך 
אם נזכה, יראה לנו הקב"ה כבר בתחילת הגאולה את ניסיו ונפלאותיו, וגם 

התקופה הראשונה תהיה גדושה ברכות על־טבעיות מופלאות.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

וידאל:  נסים  פרופ'  הרב  את  הכירו 
להערכה  הזוכה  ישראלי,  אסטרופיזיקאי 
ספרים  שורת  ומאחוריו  המדעי,  בעולם  גדולה 
חשיבתי,  מהפך  שחוללו  מחקריים,  ומאמרים 
ובה בעת תלמיד־חכם, שאינו רואה שום סתירה 

בין עולם המדע והמחקר לבין התורה. 

לא מכבר חגג שמונים שנה, לאורך ימים ושנים 
טובות. כשאני שואל אותו לעיסוקו בימים אלה, 
סדרה  לסיים  מאומצת  עבודה  על  מספר  הוא 
האסטרונומיה  על   )!( כרכים  חמישה־עשר  בת 
של  במזלות  שיעסוק  כרך  ובהם  ביהדות, 
לתלמידי־חכמים  מיועדת  הסדרה  השבטים. 

העוסקים בתחום מאתגר זה. 

עילוי נולד במצרים
הרב וידאל נולד במצרים, במשפחה מסורתית־
למד  ארצה,  עלה  המדינה  קום  אחרי  דתית. 
הפיזיקה   — באסטרו־פיזיקה  והתמקד  פיזיקה, 
במדידת  עוסק  הזה  התחום  הכוכבים.  של 
וכוח  הטמפרטורה  גודלם,  הכוכבים,  תנועות 
היה  שלו  השיא  מרגעי  אחד  שלהם.  המשיכה 

בעבודתו כחוקר במצפה המלכותי בגריניץ’.

בתורה  להעמיק  אותו  הביא  שלו  הדתי  הרקע 
היהודית.  האסטרונומיה  נושאי  את  ולהקיף 
להבינם  שאי־אפשר  בתורה  חלקים  יש  לדבריו, 
בלי רקע מעמיק באסטרונומיה. כיום הוא אחד 

המומחים הגדולים בתחום.

אסטרונומים מאמינים
ובין  הקדושה  התורה  בין  סתירה  שום  אין 
"מי  ומבהיר:  קובע  הוא  המדעי,  המחקר 
שמשתמשים במדע לניגוח הדת, עושים שימוש 
אסטרונומים  בין  שנעשה  סקר  במדע".  פוליטי 
ופורסם בכתב־עת מדעי "שאינו חובב את הדת", 
"כחמישים אחוז מהנשאלים  כי  כהגדרתו, קבע 
וביד  העולם  בבורא  מאמינים  הם  כי  הצהירו 

ההשגחה". 

העולם  גיל  מתיישב  איך  נשאל  רבות  פעמים 
על־פי התורה עם קיומם של כוכבים המרוחקים 
כתוב  "הכול  יותר.  רבות  אור  שנות  מאיתנו 
ברא  "אלוקים  רגוע.  בטון  עונה  הוא  בתורה", 
אדם  'מבוגר'.  כעולם  מלכתחילה  העולם  את 
בן  כתינוק  ולא  בן עשרים  כגבר  נברא  הראשון 
יומו. גם העצים נבראו גבוהים ובעלי גזע. וכך 
'מבוגר', עם  נבראו במצב  והגלקסיות  הכוכבים 

האור שלהם".

לחתור לפיוס
מחדש  פעם  בכל  מתרגש  עדיין  וידאל  הרב 
עם  שמתחברת  היהודית  החוכמה  את  לגלות 
חידושי המדע: "חמישה כרכים מספריי ייחדתי 
הרמב"ם.  של  החודש  קידוש  הלכות  להסבר 
תואמים  הרמב"ם  דברי  כמה  עד  לראות  נפלא 
במכשירים  הנעשים  ימינו,  של  המחקרים  את 

שלא היה אפשר לחלום עליהם בימי הרמב"ם".

מבקש  הוא  העולמות  בשני  שמעורה  כמי 
לחתור  "צריך  ואחדות:  פיוס  להעביר מסר של 
את  לשבח  שברצונם  דרשנים  יש  לחיבור. 
או  לא־דתיים  לאנשים  לועגים  ישראל  עם 
לפרופסורים וכדומה. זה מיותר. אנחנו יהודים 
איש  בין  מבדילה  אינה  הקורונה  מאמינים. 
כשמתרחש  לשנייה.  אחת  קבוצה  ובין  לרעהו 
לפשפש  עלינו  שכזה,  גודל  בסדר  אירוע 
ולא  לתיקון סביבתו  ידאג  במעשינו. שכל אחד 

ירוץ להאשים אחרים". 

הפרופ' וידאל: "היקום נברא מבוגר"

דברי הרמב"ם ומחקרי ימינו. הרב פרופ' וידאל

שבת ערב ראש חודש
את  השבת  קוראים  מדוע  שאלה: 

הפטרת 'מחר חודש'?

תשובה: הסמיכות בזמן בין השבת לראש החודש 
יוצרת השפעה הדדית ביניהם: ראש חודש החל 
ביום המחר משפיע על השבת, ולכן אין אומרים 
)בשבת בראשית ממילא  'צדקתך'  במנחת שבת 
אין אומרים 'צדקתך', אבל גם בשבתות שחלות 

בערב ראש חודש לאורך השנה אין אומרים(. 
ההפטרה  את  מחליפים  בהפטרה,  לפני־כן,  גם 
ה'",  הא־ל  )"כה אמר  בראשית  לפרשת  הרגילה 
)שמואל־א  חודש"  "מחר  בהפטרת  מב(  ישעיהו 
על  מדברת  אבל  בשבת,  נאמרת  ההפטרה  כ(. 

'מחר'.
החודש:  ראש  על  משפיעה  השבת  בעת  בה 
סעודת 'מלווה מלכה' במוצאי שבת נערכת לאחר 

ההבדלה, כשכבר יצאה השבת, ועם זה "מלווים 
ששבת  היינו  העיר",  מן  שיצא  אחר  המלך  את 

המלכה עדיין נמצאת איתנו באותה סעודה.
עוד עניין: ראש חודש הוא יום המותר במלאכה, 
טורח  משום  התורה  בקריאת  בו  להאריך  שאין 
רביעי  'עולה'  בו  מוסיפים  ובכל־זאת  הציבור, 
בתנ"ך  נאמר  חודש  ראש  על  גם  כי  לתורה, 
)בהפטרה זאת, וביחזקאל פרק מו( שאיננו "יום 

המעשה", בדומה לשבת.
נפסק   — חודש  בראש  מלאכה  לעשיית  באשר 
שגברים עושים מלאכה כרגיל, והנשים שנוהגות 
הוא.  טוב"  "מנהג   — מלאכה  בו  לעשות  שלא 
מדובר בעיקר על מלאכות תפירה, סריגה, כיבוס 
וגיהוץ שאינן לצורך היום. וכל זה, כשהנהגה זו 
להימנע  שאין  שכן  כל  בפרנסתן.  פוגעת  אינה 

ממלאכות כשהן נוגעות לחינוך ילדים.
מקורות: מגילה לא,א. טושו"ע או"ח סי' תכה ס"ב, וסי' 
תיז )וערוה"ש ס"י(. שו"ע אדה"ז סי' ש ס"א־ב. שיחות־

קודש תשל"ה ח"ב עמ' 100.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

מחפשים 
תפילין 
כשרות?

 תו פיקוח
 חב"ד

יש על מי 
לסמוך!

היכנסו אלינו
www.beit-chabad.co.il

סופרים ומגיהים יר"ש בעלי תעודת הסמכה
 פיקוח הדוק החל משלב הכתיבה 

ועד לסגירת התפילין 
תעודת אחריות על כשרות הכתיבה לכל החיים

 לא משנה היכן אתם גרים, 
מהיום תוכלו להזמין תפילין מפוקחות 
בכשרות ואיכות של 'תו פיקוח חב"ד'

מבלי לצאת מהבית

ב"ה

077-444-7777
i n f o @ b a s a d . c o . i l

סליחה, 
יש לך חור 

55בארנק!!
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כנראה לא שמת לב,
אבל קרן הפנסיה

לוקחת ממך סכומי עתק
על דמי ניהול הפנסיה.

למה אתה נותן
להם את זה?

'גפן בסד' בהסדר 
היסטורי וחסר תקדים:

מהפכת
הפנסיה:

דמי ניהול:
בשוטף:

רק 1.3%
במקום 6%

בצבירה:
רק 0.13%

במקום 0.50%

חבל על כל יום שעובר! הצטרפו עכשיו:

"
לעשות — לתקן

הביטוי  נאמר  הבריאה  מלאכת  בסיום 
"ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִקים ַלֲעׂשֹות". מה משמעות 
שהכוונה  חז"ל  אומרים  'לעשות'?  המילה 
עולם  ברא  שהקב"ה  היינו  'לתקן'.  היא 

שהאדם נדרש לתקנו ולהשלימו.

ושלא יהיה מקום לטעות — הקב"ה יכול 
זקוק  שאינו  מושלם,  עולם  לברוא  היה 
ראה  שהוא  לכן  קודם  נאמר  לכן  לתיקון. 
ה טֹוב ְמֹאד",  את כל מעשה הבריאה "ְוִהנֵּ

ומכאן שהעולם שנברא היה שלם בעיניו.

את  להפוך  רצה  בטובו,  אלא שהקב"ה, 
ולכן  הבריאה,  במלאכת  לשותף  האדם 
יכול  הוא  שבהם  דברים  בעבורו  הותיר 
לכלל  העולם  את  ולהביא  לתקן,  לעשות, 

שלמות יתרה ולמימוש תכלית בריאתו.

מושג ברגע

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


