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צדקה למוסדות הרבי ומדליקים נר נשמה.

'בית הרבי' פתוח
את  מזמין  בארץ  חב"ד  חסידי  אגודת  בית 
הציבור לבוא ביום שישי, ערב ג' בתמוז, וכן 
במוצאי השבת הבאה, להתפלל ב'חדרו' של 
את  ולשגר  חב"ד,  בכפר   '770' בבניין  הרבי 
לתיאום  הקדוש.  לציּון  וה'פדיונות'  הבקשות 

קבוצות: 9606402־03.

יש חדש האם אנחנו נענים לאתגר
הרבי לא רק מחולל בעבורנו ישועות ומרעיף עלינו ברכות, אלא גם 

תובע מאיתנו לפעול ולעשות. הימים האלה הם עת חשבון נפש

יום ב את  נציין  הבאה  שבת 
וחמי העשרים  ־ההילולא 

שה של הרבי מליובאוויטש 
על  לדבר  נרבה  )תשנ"ד־תשע"ט(. 
גאונותו ועל תורתו, על פועלו ועל 
סיפורים מרוממים  נספר  הנהגתו. 
ומרגשים על דאגתו לכל יהודי ועל 
תשומת ליבו גם לילד קטן. נתפעל 
ממופתים פלאיים שהתחוללו על־

ידי ברכותיו ותפילותיו.

ההכנה  ימי  האלה,  הימים  אבל 
לקראת היום הגדול, צריכים להיות 
גם עת חשבון נפש. כי הרבי לא רק 

ברכות,  עלינו  ומרעיף  ישועות  בעבורנו  מחולל 
אלא גם תובע מאיתנו לפעול ולעשות. למעשה, 
בשיחותיו  שטחי,  אפילו  מבט,  המעיף  כל 
 — בלתי־פוסקת  תביעה  בהן  רואה  ובאיגרותיו 
בעבודת  להתעלות  ובמצוות,  בתורה  להוסיף 
ה', להתחזק באהבת ישראל ולהאיר את העולם 

שסביבנו באור של טוב וקדושה.

צינור השפע
ראוי לשים לב לנקודה מעניינת: ידוע שצדיקים 
נהגו לקשור את ברכותיהם בדבר גשמי כלשהו. 
היו שנתנו למבקשי הברכה דבר מאכל או משקה, 
ודרך זה פעלו ישועות )ואין כאן המקום להיכנס 
ברכותיו  את  קישר  הרבי  אך  הדברים(.  להסבר 
בפעולות של מצוות דווקא. מבקשי ברכה קיבלו 
והמזוזות.  התפילין  את  לבדוק  הוראה  ממנו 
לבאים אליו העניק דולר או שניים, ובכך עשה 

אותם 'שלוחי מצווה'.

דרכו  בבסיס  העומדת  המרכזית  התביעה  זו  כי 
באור  העולם  את  להאיר   — הרבי  של  ומשנתו 
הרבי  של  איגרת  בכל  כמעט  והמצוות.  התורה 
בקביעות  להתחזקות  עידוד  זריקת  מופיעה 
עיתים לתורה, להוספה במתן צדקה, להפצת אור 

היהדות בסביבה.

למתן  יוזמות  התעוררו  כאשר  רבות,  פעמים 
הרבי  הבהיר  לרבי,  ואחרות  כאלה  מתנות 
שיהודים  היא  בעיניו  ביותר  הטובה  שהמתנה 
זה  מצוותיה.  ובקיום  התורה  בלימוד  יוסיפו 

העיקר וזו משימת חייו המרכזית.

הוראותיו אלה של הרבי הן צינור השפע שדרכו 
אנחנו מקבלים את ברכותיו. כשאנחנו מקבלים 
עיתים  קביעות  להוסיף  טובות,  החלטות  עלינו 
יותר  לתת  המצוות,  בקיום  יותר  להדר  לתורה, 
צדקה, להתחזק באהבת ישראל ולפעול להפצת 
יותר  רחבים  במעגלים  והחסידות  היהדות  אור 
הברכות  לקבלת  'כלים'  נעשים  אנחנו  בזה   —

והשפע.

עוד 'אצבע קטנה'
לכן הימים האלה הם ימי חשבון נפש, עד כמה 
אנחנו עושים ופועלים ברוח זו. בקהילות חב"ד 
ברחבי הארץ יש בימים האלה הרבה התוועדויות 
וכינוסים הממוקדים בהיבט זה — מה עשינו ומה 

עלינו לעשות עוד.

בו  חיים  שאנו  והמבולבל  הנבוך  העולם  בתוך 
בריאים,  לחיים  ישרה  דרך  בעבורנו  הרבי  סלל 
שמחים ומאושרים. בתורתו הוא מפזר ערפילים, 
ברורים,  נתיבים  מאיר  ותהיות,  ספקות  מתיר 

ומפציר בנו: "ובחרת בחיים".

מראשית הנהגתו קבע הרבי את ייעודו של דורנו 
— להיות הדור האחרון של הגלות והדור הראשון 
להתגייס  יהודי  לכל  קרא  הוא  הגאולה.  של 
למשימה זו, של הכרעת העולם כולו לכף זכות, 
ולעשות אותו ראוי לבוא המשיח. בשנים היותר 
אחרונות קבע הרבי כי הכול כבר מוכן לגאולה. 
שלי  קטנה'  'אצבע  עוד  חסרה  עדיין  אולי  אבל 
ושלך. זו התביעה מכל אחד ואחת מאיתנו בימים 

אלה, כדי שנזכה בקרוב לגאולה השלמה.
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אחרי שקורח ועדתו עוררו מחלוקת על כהונת 
אהרון ציווה הקב"ה שנשיאי השבטים יניחו את 
מטותיהם באוהל מועד, וכך הוכח חד־משמעית 
ַמֵּטה  ָּפַרח  ְוִהֵּנה  ִמָּמֳחָרת...  "ַוְיִהי  במי בחר ה': 
ַוִּיְגֹמל  ִציץ  ַוָּיֵצץ  ֶפַרח  ַוֹּיֵצא  ֵלִוי,  ְלֵבית  ַאֲהֹרן 
פירות  שהם  השקדים,  יז,כג(.  )במדבר  ְׁשֵקִדים" 
הממהרים לצמוח, אימתו את הבחירה באהרון.

גם  מופיעה  השקדים  של  המהירה  הצמיחה 
ירמיהו:  בדברי  שנאמר  כפי  שלילי,  בהקשר 
"ָוֹאַמר ַמֵּקל ָׁשֵקד ֲאִני ֹרֶאה... ַוֹּיאֶמר ה' ֵאַלי ֵהיַטְבָּת 
)ירמיה  ַלֲעֹׂשתֹו"  ְּדָבִרי  ַעל  ֲאִני  ֹׁשֵקד  ִּכי  ִלְראֹות 
הממהרת  פורענות  מנבא  השקד  שם  א,יא־יב(. 

לבוא. איך השקד מופיע אצלנו כמאמת הכהונה 
ואצל ירמיהו כמבשר הפורענות?

ברכה מהירה
ובניו  אהרון  של  מעמדם  על  ערער  קורח 
במשכן.  בשירות  בעיקר  העוסקים  הכוהנים, 
את  לברך   — תפקיד  עוד  לכוהנים  יש  זה  לצד 
ההבדל  מבואר  החסידות  בתורת  ישראל.  עם 
של  פנייה  היא  שתפילה  לברכה,  תפילה  בין 
האדם ממקומו הנמוך כלפי מעלה, בעוד ברכה 

משמעותה הרעפת שפע מלמעלה למטה.

האדם  כי  רב,  זמן  לדרוש  יכולה  התפילה  לכן 
אל  תפילתו  את  ולהביא  מלמטה  לעלות  צריך 
המקום הנכון, ולפעמים התפילה עושה מחצה 
בלבד. לעומת זה, הברכה יכולה להינתן מייד, 
גבוה,  רוחני  במעמד  עומד  כבר  המברך  כי 
ומשם הוא מוריד למטה את השפע. ואולם גם 
בברכה ייתכן שהיא תתעכב, אך ברכת כוהנים 

מתגשמת במהירות ובזריזות.

גם בממון
השפע השופע מלמעלה צריך לעבור את 'סדר 
ומדריגה  מדריגה  ובכל  הרוחני,  ההשתלשלות' 
יש 'דין ומשפט' אם אכן ראוי שהשפע הזה יירד 
למטה. וזו מעלתה המיוחדת של ברכת כוהנים, 
העליון,  במקורה  שהיא  כפי  למטה  היורדת 

ובמהירות ובזריזות.

איש  הכוהן,  אהרון  בזכות  היא  לכך  הסיבה 
החסד )וכך בניו אחריו, שגם עניינם הרוחני הוא 
חסד(. השפע השופע דרך מידת החסד מאופיין 
בנביעה של נתינה רצופה ותמידית. לכן נוסח 

ברכת כוהנים הוא "יברכך... וישמרך", ופירשו 
וישמרך  בממון  "יברכך  )במדבר רבה יא,ה(:  חז"ל 
מהקב"ה  באה  כשהברכה  כי  המזיקין".  מן 
וגם  היהודי,  של  ממונו  עד  מגיעה  היא  עצמו, 
במקום שיש בו מזיקים הברכה פועלת שתהיה 

שמירה. 

המחלוקת חיזקה
שהיא  הכוהנים,  ברכת  של  הגדול  כוחה  זה 
הופכת את השלילי לחיובי ומביאה לידי יתרון 
ביטוי  לידי  בא  זה  עניין  החושך.  מן  האור 
ירמיהו  אצל  מוזכרים  שהם  אף  בשקדים, 
בהקשר שלילי, כדי להראות שגם במצב שלילי, 
שבו יש 'מזיקים', אפשר להישמר מפניהם, ואף 

להפוך אותם למיטיבים.

כך גם מחלוקת קורח, שביקשה לפגוע באהרון 
מעמדם.  לחיזוק  דבר  של  בסופו  גרמה  ובניו, 
בזכותה פרח מטה אהרון וביטא את כוחה של 
יותר  מחוזקת  יצאה  וזו  ובניו,  אהרון  כהונת 
"יתרון האור מן  לכן, בבחינת  משהייתה קודם 

החושך".

)תורת מנחם תשמ"ה, כרך ד, עמ' 2349(

השקד שהופך מר למתוק

לא לוקחים בכוח
״ויקח קורח״ )במדבר טז,א(. רש״י מפרש: ״לקח 
מעלות:  בהרבה  מחונן  היה  קורח  עצמו״.  את 
מיוחס, תלמיד חכם, עשיר ופיקח, ואולי גם היה 
ראוי להיות מנהיג בישראל. ולמה לא ניתנה לו 
המנהיגות? כי ״לקח את עצמו״ — הוא לא המתין 
ניסה  אלא  המנהיגות,  עטרת  את  לו  שיביאו 

לקחת אותה בכוח, ולכן לא זכה בה.

)רבי בונם מפשיסחה(

ענווה ולב שבור
אמרו חכמים )תנחומא ב(: "חכם גדול היה קורח, 
כאן  שטמון  לומר  נראה  היה".  הארון  ומטועני 
רמז — אף־על־פי שהיה מנושאי הארון לא שם לב 
לעובדה שהארון היה במידות שבורות: אמתיים 
וחצי אורכו, אמה וחצי רוחבו — דבר המורה על 
ענווה, שפלות ושיברון לב. ואילו קורח התנשא 

לבקש גדולה.
)רבי עקיבא סופר(

עדה קדושה צריכה מנהיג
תכלת״  שכולן  טליתות  הלבישן   — קורח  ״ויקח 
זה היה מתכסיסיו של קורח. אמר:  גם  )רש״י(. 
כשם שטלית שכולה תכלת פטורה מן הציצית, 
מנהיג.  צריכה  אינה  קדושה  שכולה  עדה  כך 
ומשה השיב להם שלא־כן הוא, גם טלית כזאת 

חייבת בציצית, וגם עדה קדושה צריכה מנהיג.
)רבי נתן אדלר(

היכר מבחוץ
״בית מלא ספרים, מהו שיהא פטור מן המזוזה?״ 
)במדבר רבה(. מדוע באמת בית מלא ספרים לא 
יהיה פטור ממזוזה? כי לא דיי שהבית מבפנים 
מלא ספרים, אלא צריך שיהיה בו גם סימן היכר 

מבחוץ.
)עטורי תורה(

המזוזה השומרת
וגדוש  מלא  ספרים',  מלא  'בית  שהוא  מי  גם 
 — המזוזה  שמספקת  לשמירה  זקוק  בתורה, 
ו'והיה אם שמוע', שבהן מדובר  פרשיות 'שמע' 
קודמת  שיראתו  מי  רק  ויראתו.  ה׳  אהבת  על 
ו"כל  ג(;  )אבות  מתקיימת  חוכמתו  לחוכמתו, 
האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו" 

)יבמות קט(.
)הרבי מליובאוויטש(

שררה לעצמכם
רש"י מפרש:  טז,ז(.  )במדבר  לוי״  בני  לכם  ״רב 
גדולה״.  לעצמכם  לקחתם  מדאי  יותר  ״הרבה 
לשם  אינה  משה  של  שהתנשאותו  טען  קורח 
העם,  הנהגת  לצורך  ההכרחית  רוממות  שמים, 
גדולה  זוהי   — גדולה״  לעצמכם  ״לקחתם  אלא 
לכם  ״רב  משה:  השיב  זה  על  אישית.  וגאווה 
בני לוי״ — ההפך הוא הנכון, דרישתכם לגדלות 
'לעצמכם',  אלא  שמים  לשם  אינה  ולשררה 

להרבות את כבודכם.

)כתר שם טוב(

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

מחלוקת קורח | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

אין על מי לסמוך
סיפר רבי בן־ציון אבא־שאול, ראש ישיבת 
'פורת יוסף': מעשה שהיה, שנחלקו שני 
בעלי הוראה בהלכה. זה אמר כך וזה אמר 
כך, והציבור נחצה בין דעה אחת לשנייה.

ושאלני  יהודי  אליי  בא  זמן  באותו 
הלכה.  באותה  הדין  מה  בהיתממות 
עצם  את  לדעת  חפצו  אין  כי  הבחנתי 
מחלוקת,  להרבות  מטרתו  אלא  ההלכה 
בדבריי  ולהשתמש  דעתי  את  לשמוע 

לניגוח אחד הצדדים.

אמרתי לו: "דבר זה שנוי במחלוקת, ואיך 
אבל  לסמוך.  מי  על  לך  יש  שתעשה, 
להחזיק במחלוקת — בזה אין לך על מי 

לסמוך". מייד הרגיש בטעותו והלך.

אמרת השבוע מן המעיין

ביקש  האמת,  מידת  אבינו, שמידתו  "יעקב 
ששמו לא יוזכר במחלוקת קורח. כי אם לא 
מובטח  אמת  של  נקודה  במחלוקת  תהיה 
שלא יהיה לה קיום" )רבי יהושע מאוסטרובצה(

פתגם חסידי



בשעה 
אחת

היהודי  על פטירת המתווך  הידיעה 
במשיכת  לובלין  ברחובות  התקבלה 
המנוח  זכה  לא  בחייו  גם  כתף. 
יתרה. עסקיו המפוקפקים  להערכה 
ידועים  היו  הקלוקל  חייו  ואורח 

לכול.

על כן נתקבלה בהפתעה רבה בקשת 
את  לו  להודיע  מלובלין  ה'חוזה' 
מועד ההלוויה. הצדיק מיעט ללוות 
נפטרים, ופתאום הוא מבקש לדעת 
רע־ איש  של  ההלוויה  שעת  את 

מעללים?!

בעקבות  ההולך  הצדיק  מראה 
תחושת  באוויר  ִהשרה  המיטה 
מסתורין. בתום ההלוויה פנו מקורבי 
הרבי אליו בבקשה להסביר את פשר 

המחווה הנדירה.

הזה",  "האיש  הרצינו.  הצדיק  פני 
פתח ואמר, "קנה את עולמו בשעה 

אחת". והחל לספר:

טלטלה  לכן  קודם  רבות  שנים 
של  חצרו  את  מעציבה  פרשייה 
מדון  אנשי  מצ'רנוביל.  נחום  רבי 
דרכו.  את  והצרו  הצדיק  את  רדפו 
עליו  כשטפלו  לעשות  הגדילו  הם 
הללו  לפני השלטונות.  כזב  עלילות 
שקר  עדי  ובעזרת  בחקירה,  פתחו 
הרשיעו את הצדיק וחרצו את גורלו 

למוות.

על  אימה  הפיל  הנורא  הדין  גזר 
הצדיק.  של  ומעריציו  חסידיו  אלפי 
הצלה;  במאמצי  פתחו  שתדלנים 
 — הדרגים  בכל  הופעלו  קשרים 
השערים  כל  כי  היה  דומה  לשווא. 
תענית,  ימי  גזרו  העיר  רבני  ננעלו. 
ובתי הכנסת התמלאו המוני יהודים 
מתפללים  כמים,  דמעות  השופכים 

ומנסים לקרוע שערי שמים.

הדין  גזר  ביצוע  לפני  אחדים  ימים 
מתגורר  בלובלין  כי  ידיעה  הגיעה 
לבטל  שבסמכותו  המשפטים,  שר 
את הגזירה. מייד שוגר שליח מהיר 
ללובלין, ובידו מכתב הממוען לרבה 
של לובלין, בבקשה למצוא איש קשר 
אל השר. עורך דין צייד את השליח 
במכתב מנוסח כהלכה, שהשר יוכל 

לחתום עליו מייד, אם ייאות.

למקרא  נחרד  לובלין  של  רבה 
לאסיפה  לַזמן  מיהר  הוא  המכתב. 
מהם  וביקש  הקהילה,  נכבדי  את 
להתגייס להצלת הצדיק. אלא שאיש 

מהם לא ידע כיצד להגיע אל השר.

נזכר  ואז  התפזרה,  כמעט  האסיפה 
המנהל  יהודי  יש  כי  הנוכחים  אחד 
קשרים עם השר. למשמע שמו של 

האיש נפלו פניהם של הנאספים. זה 
תבזבזו  "אל  מיודענו.  המתווך  היה 
אליו  "גשו  הרב,  בהם  דחק  רגע!", 

מייד ודברו על ליבו".

בלי תקוות רבות מילאו האנשים את 
הייתה  האיש  תשובת  הרב.  מצוות 
מכיר  "אני  אישר,  "אכן",  צפויה. 
את השר, אך היום אי־אפשר לפנות 
אליו. הוא מארח בביתו נשף חגיגי, 

ובו הוא שותה לשוכרה".

בעצמו  הרב  יצא  התשובה  למשמע 
דיבר  ארוכה  שעה  האיש.  בית  אל 
בהרהורים.  התכנס  האיש  ליבו.  על 
אליו  אלך  "אם  ואמר:  קם  ופתאום 
את  שישלוף  מסתכן  אני  עכשיו, 
אקדחו ויירה בי. אך אני מוכן לשים 
את נפשי בכפי. אלא שכל עוד אחרון 
איש   — ביתו  את  עזב  לא  האורחים 

אינו מורשה להיכנס פנימה".

סמוך  התהלך  האיש  ירד.  הלילה 

לארמונו של השר, והמתין שמצהלות 
החוגגים יגוועו. רק בשעות הקטנות 
ההוללים,  הקולות  דעכו  הלילה  של 
פנימה.  להיכנס  לנסות  והאיש החל 
הסף,  שומרי  בידי  נהדף  בתחילה 
נעתרו  ולבסוף  הרפה,  לא  הוא  אך 
אל  לגשת  ליהודי  והניחו  השומרים 
בעודם  בגילופין,  השרוי  הבית  בעל 
מגחכים על טיפשותו להיכנס ללוע 

הארי.

שיניו של היהודי נקשו בחרדה כאשר 
עמד על מפתן סלון הבית המפואר. 
בתוך ליבו השלים עם גורלו הצפוי. 
רגשות  אותו  הציפו  רגעים  באותם 
חרטה על מעשיו הפסולים. "ניחא", 
הצדיק  בעבור  מותי  "יהא  הפטיר, 

כפרה על עוונותיי!".

רבים  נידונים  של  שגורלם  האיש, 
הארץ,  על  שרוע  היה  בידיו,  נתון 
עוז,  הרהיב  המתווך  כלוט.  שיכור 
ניגש אל השר וניסה לעוררו משנתו. 
גופו הכבד, קרא  זמן רב טלטל את 
פקח  לבסוף  להקיצו.  וניסה  בשמו 
דמדומי  ומתוך  אחת,  עין  הלה 
העומד  היהודי  את  זיהה  השכרות 

מולו. "מה רצונך?", קצף עליו.

"כבוד השר", רעד קולו של היהודי, 
מוות  לעונש  אני  שראוי  יודע  "אני 
על בואי אליך עכשיו, אך אני מוכן 
של  דמו  יישפך  שלא  ובלבד  למות 
תיאר  הוא  פשע".  מכל  חף  צדיק 
העוול  את  השר  באוזני  בקיצור 
התחנן,  "אנא",  בצ'רנוביל.  שנעשה 
הוצאתו  את  האוסר  צו  על  "חתום 

להורג!".

מוחו ההלום של השר הצטלל מעט. 
"הלבלר שלי איננו כאן", אמר, "ואיך 

אוכל למלא את בקשתך?".

המתווך ניגש אל שולחן השרד, נטל 
וכתב  השר  של  המכתבים  נייר  את 
הדין  עורך  שהכין  הנוסח  את  עליו 
מצ'רנוביל. "הנה, חסרה רק חתימת 
ידו של השר!", פנה אליו. הלה הניע 
ו...חתם על  את אצבעותיו באיטיות 

המסמך.

בהול  רץ  יצא  לילה  באותו  עוד 
החלו  כבר  שם  לצ'רנוביל.  מלובלין 
הרבי.  להורג של  להוצאתו  ההכנות 
השליח הדהיר את הסוס בכל כוחו, 
ותלה את האיגרת על מוט בתקווה 
בטרם  האנשים  לעיני  שיתנוסס 
יהיה מאוחר. הוא בא למקום ברגע 

האחרון ממש וחיי הצדיק ניצלו.

כשאמר:  יקדו  ה'חוזה'  של  עיניו 
נחום,  רבי  של  נשמתו  כי  "ראיתי 
ועמו  עולמו,  לבית  כבר  שנסתלק 
נשמות עוד צדיקים, ירדו ללוות את 
האיש שסיכן את חייו למען הצלתו. 

לכן הלכתי גם אני ללוותו".

 )על־פי 'שארית ישראל'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

השמאל יתעלה לעתיד
המחלוקת של קורח על משה רבנו נראית במבט שטחי כמאבק על שררה 
ועל תפקידים, ואולם תורת החסידות מסבירה את הדברים ברובד עמוק יותר. 
קורח ידע כי שורשו של שבט לוי מהגבורות העליונות, וידע שלעתיד לבוא 
יהיו הגבורות עיקר ולא החסדים. לכן תבע שהלוויים, ששורשם מהגבורות, 

יהיו הקרובים לעבודת המשכן, ולא הכוהנים, ששורשם מהחסדים. 
את המעלה המיוחדת של מידת הדין אפשר לראות במאמר חז"ל )בראשית 
רבה יב,טו(: "בתחילה עלה במחשבתו לברוא את העולם במידת הדין... ראה 
הלוא הקב"ה  ולכאורה  הרחמים".  מידת  עמו  העולם מתקיים, שיתף  שאין 
הוא מקור הטוב והחסד, ולמה לא עלה במחשבתו מלכתחילה לברוא את 
בדרגה  עומדת  הדין  שמידת  למדים  אנו  מכאן  הרחמים?  במידת  העולם 

עליונה יותר ממידת החסד, ולכן רצה הקב"ה לברוא בה דווקא את העולם.

מעלת מידת הדין
ההבדל העיקרי בין מידת החסד למידת הדין הוא, שמידת החסד מייצגת 
את ה'התחשבות' במגבלות הבריאה, מתוך נדיבות בהענקת השפע האלוקי 
לעולם; ואילו מידת הדין תובענית הרבה יותר, והיא דורשת מהבריאה להגיע 

למלוא הכרת האמת האלוקית. 
לנגד עיניה של מידת החסד ניצב האדם, על חולשותיו וקשייו; ואילו מידת 
הדין רואה לנגד עיניה את האמת האלוקית השלמה, והיא דורשת מן האדם 
מן האדם  לחסוך  מנסה  מידת החסד  מצב.  ובכל  תנאי  בכל  אחריה  למלא 
בתובענותה  הדין,  מידת  ואולם  מסוכנים,  ומבחנים  קשות  התמודדויות 
ויוכיח  המוחלטת, מביאה על האדם קשיים וניסיונות, כדי שיתגבר עליהם 

בכך את דבקותו בקב"ה.
לכן לעתיד לבוא תיקבע ההלכה על־פי בית שמאי. בימינו נקבעה ההלכה על־
פי בית הילל, ששורשם ממידת החסד )ולכן הם נוטים להקל(, ואילו בימות 
המשיח תיקבע ההלכה על־פי בית שמאי, ששורשם ממידת הגבורה )ולכן 

הם מחמירים בדרך כלל(, מפני שאז תשלוט בעולם מידת הדין העליונה.
טעותו הגדולה של קורח הייתה, שאמנם מעלת הלוויים תגדל לעתיד לבוא, 
אבל בזמן הזה צריכים החסדים לגבור, ולכן העבודה צריכה להיות על־ידי 
הכוהנים דווקא. וכך מבאר זאת רבנו הזקן )לקוטי תורה, קורח נד,א(: "ועתה 
יובן עניין מחלוקת קורח וטעותו... כי הנה לעתיד יהיו הלוויים כוהנים... כי 
אז יתעלה בחינת הגבורות... דהיינו שהגבורות יהיו עיקר... ולכן רצה קורח 
לעשות גם עכשיו מהגבורות עיקר... אך באמת שגה... כי הנהגה זו אי־אפשר 

להיות כי־אם אחר שלמות הבירורים".

תחת הנהגת הימין
על־פי זה מסביר הרבי מליובאוויטש )התוועדויות תשמ"ב כרך ד, עמ' 1788( 
מדוע נקראה פרשה בתורה על שמו של קורח: "ידוע גודל מעלתו של קורח 
בפנימיות העניינים — שקורח רצה שהלוויים יהיו למעלה מהכוהנים, בדוגמת 
על  הגבורות  מעלת  עם  קשור  זה  שעניין  לבוא...  דלעתיד  ההנהגה  אופן 

החסדים... זאת אומרת, ששאיפתו של קורח תתגשם בפועל לעתיד לבוא".
כבר  הזאת  ההנהגה  דרך  את  להחיל  שאפשר  בחושבו  טעה  קורח  ואולם 
עכשיו, ולא הבין שזה יוכל להיות רק בזמן הגאולה. וכך הרבי מסביר )תורת 
מנחם תשמ"ז, כרך ג, עמ' 583(: "בזמן הזה לא יכול להיות קו השמאל בפני 
עצמו, כי אם תחת הנהגת הימין, מה שאין כן לעתיד לבוא, כשיתבטלו כל 
עניינים בלתי־רצויים, אזיי יוכל להיות קו השמאל בפני עצמו, ואדרבה באופן 

נעלה יותר".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

של  בליבו  נחרתה  הכיפורים  יום  מלחמת 
בלבד.  שלוש  בן  אז  היה  הוא  רוימי.  דוד  הרב 
פתאום נשמעו פיצוצים עזים והוא נבהל. הוריו 
החירשים לא הבינו מה קורה, והוא סימן להם 
מאז  למקלט.  איתם  ורץ  'בומים'  שיש  בידיו 
ובעשר  הוריו,  בעבור  מטלות  אין־ספור  עשה 
חירשים  לאלפי  מסייע  הוא  האחרונות  השנים 

ברחבי הארץ.

ראשון  ביום  הבא:  לשבוע  ביומנו  הצצה  הנה 
בבני־ברק,  שני  ביום  בירושלים,  שיעור  ימסור 
בקריית־ רביעי  ביום  בחיפה,  שלישי  ביום 
ובראשון־ בבאר־שבע  חמישי  וביום  מלאכי, 
לציון. המשותף לכל משתתפי השיעורים, שהם 
חירשים. הוא גם עורך להם חופות, מלווה את 
ברגעים  איתם  ונמצא  בבר־המצווה  ילדיהם 
מנה  להם  משמש  והשיעור  רבים,  אישיים 
תורנית שבועית. מרבית המשתתפים מסורתיים, 

ויש גם שאינם שומרי מצוות. 

אירוח בשפת הסימנים
הרב רוימי )48(, אב לשישה וסב לארבעה, נולד 
וחמש  עשרים  בן  בהיותו  מסורתיים.  להורים 
הייתה שונה משל  ילדותו  החל לשמור מצוות. 
צריך  הייתי  אני  שיחקו,  "כשחבריי  גילו:  בני 
או  חולים,  לקופת  לבנק,  ההורים,  את  ללוות 
ידעתי  לסידורים אחרים. כשהייתי בן שש כבר 
גם  הוריי  הייתי מלווה את  ושב'.  'עובר  זה  מה 

לאסיפות הורים בבית הספר. אתם מבינים לבד 
שהייתי הילד הכי טוב, כן?", הוא אומר וצוחק.

של  לעזרתם  להיחלץ  לו  מאפשר  הזה  הרקע 
"אני שומע כאחד האדם, אבל מבין  החירשים. 
הוא  שלהם",  והאתגרים  הקשיים  את  היטב 
לפעילותו  בחיים".  שלי  הייעוד  "זה  אומר. 
בלי  "כולם,  ונכדיו.  בניו  רעייתו,  גם  שותפים 
יוצא מן הכלל, יודעים את שפת הסימנים. בכל 
השולחן,  סביב  חירשים  מארחים  אנחנו  שבת 
העובדה  מבינים.  שכולם  בשפה  ו'מדברים' 
שילדיי ונכדיי 'מדברים' בשפה זו מאפשרת להם 

גם לקיים קשר טבעי עם הוריי".

בזכות הטכנולוגיה 
מיוחד  מיקרופון  מרכיב  הוא  חופות  בעריכת 
הוא  הידיים.  באמצעות  גם  הקהל  עם  ו'מדבר' 
לשאלות  תשובות  למתן  רבות  פניות  מקבל 
נתקלת  החירשים  שקהילת  בקשיים  ולסיוע 
כלל  "בדרך  השיחות?  נעשות  ואיך  בהם. 
וידאו או בהתכתבות. אני תמיד אומר  בשיחות 
קהילת  בעבור  נוצרה  החכמה  שהטכנולוגיה 
כמו  העולם  עם  לַתקשר  שיוכלו  החירשים, 

כולם".

פעילותו של הרב רוימי נעשית במסגרת עמותת 
חירשים,  לקהילות  צרכים  המספקת  'שמעיה', 
ובראשה עומד הרב שמעון לוי, חסיד גור. "אני 
כמו אמבולנס אנושי, שכל הזמן קשוב לפניות", 

אני  היום  "במשך  עשייתו.  את  מתמצת  הוא 
ואלה  לשאלות,  דרוך  תמיד  אבל  כולל,  אברך 

מתרבות במיוחד בערבי חגים". 

הסבירו לילדים
לב  תשומת  את  להפנות  מבקש  רוימי  הרב 
בה:  נתקל  שהוא  לבעיה  והמורים  ההורים 
בשפת  חירש  עם  מדבר  כשאני  "לפעמים 
ומביטים  ילדים  סביבנו  מתגודדים  הסימנים, 
להסביר  יכולים  הורים  נעים.  לא  זה  בנו. 
עברית,  כמו  היא  הסימנים  ששפת  לילדיהם 
בני־אדם  הם  החירשים  צרפתית.  או  אנגלית 

רגילים. הסתכלו עליהם בגובה העיניים".

אמבולנס אנושי לקהילת החירשים

הרב רוימי. שיעורי תורה בשפת הסימנים

ברכת כוהנים ע"י ישראל
כוהנים  להורים שאינם  מותר  האם  שאלה: 

לברך את ילדיהם בפסוקי ברכת כוהנים?

תשובה: בגמרא אמרו, שזר )שאינו כוהן( הנושא 
וזאת  עשה',  ב'איסור  עובר  ומברך,  כפיו  את 
ממה שנאמר לאהרון ובניו )במדבר ו,כג(: "כה 
תברכו את בני ישראל", ודרשו חז"ל: "אתם, ולא 

זרים".

את  מברכים  שההורים  ישראל  מנהג  ואולם 
בכך,  שנהגו  )בקהילות  שבת  בליל  ילדיהם 
הכיפורים(,  יום  בערב  יותר  רבות  ובקהילות 
ההולך  אדם  כשמלווים  ואף  חופתם,  לפני  וכן 
ויש  "יברכך...".  כוהנים:  ברכת  בנוסח  לדרכו, 
בדרגה  לברך,  שיכולים  הברכות  שלמות  בזה 

העליונה ביותר. 

כשהזר  שרק  הב"ח,  דעת  על  סמכו  כנראה 
מברך בפרישת ידיו )כמו הכוהן על הדוכן( אז 
הוא עובר באיסור זה. לפי טעם זה, יש מקום 
שלא להניח את שתי הידיים על ראש המתברך, 
רוב  אבל  ותלמידיו,  מווילנא  הגר"א  נהגו  וכן 
וצדיקי  וחכמי  זו,  הנהגה  קיבל  לא  הציבור 
הדורות )הנהגה זו הייתה גם אצל נשיאי חב"ד( 
בהנחת  ותלמידיהם  בניהם  את  מברכים  היו 
שתי הידיים על ראש המתברך ואמירת פסוקי 
האצבעות  מחלוקת  להימנע  יש  אך  "יברכך". 
וכן  לדוכן,  בעלייתם  עושים  שהכוהנים  כדרך 
יש לכוון במפורש שאין רוצים לקיים בזה את 

מצוות נשיאת כפיים.

ג,  ס"ק  קכח  סי'  משנ"ב  ורש"י.  כד,ב  כתובות  מקורות: 
ביאור הלכה ד"ה דזר, ופסקי תשובות ס"ק ו, וש"נ. 'אוצר 
התוועדויות  וש"נ.  קצד־קצה,  עמ'  תשרי,  חב"ד'  מנהגי 

תשמ"ז ח"א 

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

לפרטים: 02-9997272   
www.jholiness.com

הייליגער
בעל שם טוב

רגעים של התעלות
ומנוחת הנפש במעזיבוז

טיסות | קבוצות מזרח אירופה
שירותי קרקע | אירוח VIP | סוכן אישי

הולינס מעזיבוז’, מזמינה אתכם להסתופף 
בצל ציוני הצדיקים וליהנות מחוויה

רוחנית מושלמת, המשלבת יוקרה, אווירה, 
הוד קדומים וסביבה פסטורלית מרגיעה 
בשילוב אירוח מלכותי ונופים קסומים 

שנוגעים בנשמה.

ט.ל.ח אין כפל הנחות

מיוחדיםבתאריכים הנחה20

%

קיץ חוויתי מעצים
נופש לגוף ולנשמה

במלון המפואר כינר גליל

רביעי - מוצ"ש
כ"ח בתמוז - ב� באב (31/7-3/8)

ב“ה

03-9302030
 

מופע זוגי מרגש 
עם דנה ועמית כץ 

הרב עמי ואביטל ברעם

www.hitkashroot.com

 סדנאות, שיעורים 
והתועדויות

הזמר והיוצר 
אהרון רזאל

הרב שניאור אשכנזי

הגב’ זיוה מאיר

"
בית מלא ספרים

קורח השתמש ב'טלית שכולה תכלת' כדי ללעוג 
למשה רבנו: וכי טלית שכולה תכלת חייבת בציצית 
)שבה חוט תכלת אחד(! באותה הזדמנות נקט עוד 

דוגמה: "בית מלא ספרים — חייב במזוזה"?

תשובת משה הייתה שאכן, טלית שכולה תכלת 
חייבת בציצית ובית מלא ספרים חייב במזוזה.

ועם זה, יש ערך ל'בית מלא ספרים', כפי שקרא 
בבית  קודש  בספרי  להרבות  מליובאוויטש  הרבי 

היהודי, שבכך מוסיפים קדושה ואור בבית.

מושג ברגע

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

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

לפרסום:לא הותר
הארכת שנות 'תוחלת החיים'הוזלה משמעותית בעקבות פרמיית ביטוחי החיים

פנה
ל'גפן בס"ד' 
ובתוך רגע 
תחסכו עד 
40% מכפי 
ששילמתם 

עד היום!
העברה וטיפול

מול הבנקים - עלינו!


