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למה מתארסים ?

בתחילת הלכות אישות ,כותב הרמב"ם "קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק .אם רצה הוא
והיא לישא אותה ,מכניסה לתוך ביתו וכו' ותהיה לו לאישה .כיון שניתנה תורה נצטוו בני ישראל
שאם ירצה האיש לישא אישה ,יקנה אותה תחילה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאישה" .ונשאלת
השאלה למה הרמב"ם מקדים את אופן הנישואין לפני מתן תורה ? וגם אם נאמר שהסיבה שהביא
הרמב"ם את צורת החתונה לפני מתן תורה היא מפני שגם כיום כך נוהגים בני נח ,עדיין קשה למה
הביא הרמב"ם דין זה בהלכות אישות של ישראל .המקום המתאים להביא דין זה היה בתחילת
הלכות מלכים ,שם הרמב"ם מביא את כל דיני הבני נח.
בגדר האישות אצל בני ישראל ,יש שני שלבים .תחילה יש את האירוסין שהם הקניין ואחר כך
יש את הנישואין על ידי הכניסה לחופה .ואע"פ שעל ידי האירוסין האישה נעשית אשת איש
לכל דבר ,מכל מקום חלק מהחיובים חלים דווקא אחרי הנישואין .ונראה לומר שהרמב"ם
סובר שהחידוש העיקרי שנעשה על ידי מתן תורה בחיי המשפחה היהודית הוא דווקא השלב
של האירוסין .בענין הנישואין ,שום דבר לא השתנה .כמו לפני מתן תורה ,הנישואין מתבטאים
במציאות של איש ואישה שחיים ביחד ,ובלשון הרמב"ם "מכניסה לתוך ביתו כו' ותהיה לו
לאישה" .ולכן מדייק הרמב"ם בלשונו ואומר שכיון שניתנה תורה ,נצטוו בני ישראל שאם ירצה
איש לישא אישה .יש כאן גדר חדש של לקיחה ,של קנין .זוהי גם הסיבה לכך שהרמב"ם סובר
שכניסה לחופה (ונישואין) נעשית על ידי יחוד ,שיביא אותה לביתו ויתייחד עמה .זהו בהתאם
לשיטתו שהנישואין לא השתנו על ידי מתן תורה ולכן גם אחרי מתן תורה הם דומים למה שהיה
נהוג לפני מתן תורה ,מכניסה לביתו וכו'.
לפי פירוש זה ,נוכל להבין את הקשר בין תחילת ספר נשים לבן סוף ספר זמנים שקדם לו .ההלכה
האחרונה בספר זמנים עוסקת במי שיש לו כסף רק לנר אחד ונר ביתו ונר חנוכה עומדים לפניו.
עליו להעדיף את נר ביתו משום שלום בית ,וכל התורה ניתנה כדי לעשות שלום בעולם .ויש
לומר שתחילת ספר נשים מדגיש את השלום שבין איש לאישתו .לפני מתן תורה ,הקשר בין איש
לאישה היה דבר חלש יחסית .מיד כשרוצה מכניס אותה לביתו ומיד כשרוצה ,זורקה מביתו ,על
דרך בין לילה היה ובין לילה אבד .אבל אחרי מתן תורה ,כאשר התורה מצווה אותנו על האירוסין,
על הקניין לפני הכניסה לביתו ,זה מחזק את הקשר בין איש לאשתו ,מחזק את השלום בית.
אך יש לבאר את לשון הרמב"ם "כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם" .הרי התורה ניתנה
לישראל דווקא ולמה כותב שהתורה עושה שלום בעולם .הרמב"ם היה צריך לכתוב שהתורה
ניתנה לעשות שלום בישראל .וקשה לפרש שכוונתו לבני נח שמקבלים על עצמם את שבעה
מצוות בני נח ולכן גם אצלם נעשה שלום על ידי קיום התורה (לפחות החלק ששייך להם) מפני
שהלשון "כל התורה" כולל את כל תרי"ג מצוות השייכות לבני ישראל ,ודווקא הם מביאות את
השלום בכל העולם .בפעולת התורה על העולם ,אנחנו יכולים להבחין בשני ממדים .הממד
הראשון הוא הנהגת הקדושה השייכת אך ורק לבני ישראל וגורמים להם לעליה ,להתרוממות.
הממד השני הוא השלום שנפעל בעולם על ידי קיום התורה על ידי בני ישראל .ושני הממדים
האלו באים בהדגשה בחיי המשפחה היהודית .תחילה יש את האירוסין המביאים קדושה ליהודי
ואחר כך קדושה זו פועלת על חיי המשפחה ,על הנישואין ומביאים שלום בעולם.
בפנימיות יותר ,מבואר שהאיש מרמז על הקב"ה והאישה מרמזת על עם ישראל .בעת מתן תורה
התחדש ענין הנישואין ,הלקיחה ,שמרמזת על המשכת הקדושה של הקב"ה על העם היהודי .אחר
כך ובהמשך לאירוסין בא שלב הנישואין ,המרמז על היהודי שמנצל את הכוחות המיוחדות שהוא
מקבל מהקב"ה ומשכין שלום בעולם ,שזהו עיקר כוונת בריאת העולם .ולשלימות הנישואין נגיע
בעז"ה בקרוב בעת גילוי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

כניסת השבת
ירושלים 18:13 :
חברון 18:22 :

יציאת השבת
ירושלים 19:24 :
חברון 19:19 :

שבת שלום ומבורך !

חדשות מהשטח
שיעורים
יום רביעי בשעה  : 20:00פרשת שבוע.
באולם הכולל .כיבוד קל במקום.

חברותא בחסידות
אתה רוצה להעמיק ולגלות את החלק הפנימי
של תורה ,אך זה נראה קשה ,לא מוכר .עומדת
בפניך הזדמנות ! התקשר לרב דוד רוזנפלד בטל.
 054-5218770ונסדר לימוד בחברותא בתורת
החסידות.

תהילים בחודש אלול
אמר אדמו”ר הזקן בשם מורנו הבעל שם טוב
 :מיום שני של ראש חודש אלול עד ערב יום-
הכיפורים ועד בכלל ,אומרים בכל יום – במשך
היום – שלושה פרקי תהילים לפי הסדר .מי
שהחסיר – יתחיל מהיום שהוא עומד בו ,ואת
אשר החסיר – ישלים (אי-אפשר לומר ‘מראש’
את הפרקים של הימים הבאים) .וביום הכיפורים
אומרים שלשים וששה פרקים :ט’ קודם כל נדרי,
ט’ קודם השינה ,ט’ אחר מוסף ,ט’ אחר נעילה.

ח"י אלול
ביום רביעי הקרוב יחול ח"י אלול ,יום הולדת
הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן .הציבור מוזמן
להתוועדות בשעה  20:00באולם הכולל

תגובות
הרב דוד רוזנפלד054-5218770 ,
chabadkt@012.net.il
fb.me/chabadkt
נא לשמור על קדושת הגיליון

נהוג לומר לפני התפילה" :הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת
לרעך כמוך" .לפני שמבקשים מה' צריך להוכיח שגם אנו מוכנים לתת.

שהיה
מעשה
אותן מילים בדיוק

בראי הפרשה

ועשית מעקה לגגך (דברים כב,ח)

גולת הכותרת של עסקנותו הציבורית של בפרשתנו מצווה התורה" :כי תבנה בית חדש ועשית מעקה
מר רוברט אייברמס הייתה ארבע תקופות לגגך" ,ובהמשך מוסיפה התורה ומזהירה" :ולא תשים
כהונה רצופות במשרת התובע הכללי של דמים בביתך ,כי ייפול הנופל ממנו".

אך הם לא נואשו .בלבם עדיין פיעמה
התקווה כי אולי יתחולל נס .מכל מקום,
השניים לא חלקו עם איש את תחושותיהם.
הם היו בטוחים שאיש מלבדם לא יודע על
סודם .אך הסתבר שטעו ...

חודש בלבד לאחר מכן ,הרתה גברת
אייברמס .חרף כל אזהרות הרופאים היא
מדינת ניו-יורק .אייברמס ,יהודי כמובן,
עברה הריון תקין ובריא ,וילדה בלידה
עמד בקשר צמוד עם הרבי מליובאוויטש,
הניסוח
ראשית,
שאלות:
כמה
מעורר
הזה
הפסוק
לשון
טבעית בת בריאה .הבת נקראה בנימינה,
נועץ בו בנושאים רבים ,ציבוריים ואישיים
מעקה
לקבוע
החובה
כאילו
להטעות,
עלול
חדש"
"בית
על שם אביו של מר אייברמס  -בנימין.
כאחד .הערכתו אל אישיותו הנדירה של חלה רק על בית חדש ,והלוא גם מי שקונה בית ישן ,שאין
הרבי ולמנהיגותו יוצאת הדופן ,כלשונו ,אינה בו מעקה ,חייב לבנות בו מעקה .שנית ,מה משמעות הלשון בהושענא רבה של השנה הבאה ,הגיעו שוב
יודעת גבולות.
"כי ייפול הנופל ממנו" ,והלוא עדיין איש לא נפל ,ומדוע בני משפחת אייברמס המורחבת לחלוקת
נפל?
שכבר
כמי
"נופל",
אותו
מכנה
התורה
ה'לקח' של הרבי ,כדי להתברך בשנה
כאשר ביקש לפרוש מן החיים הפוליטיים,
טובה .כאשר הבחין בהם הרבי ,פנה אליהם
עודדו הרבי להמשיך ולשאת בתפקידים נישואין " -בית חדש"
במילים" :אני רואה שהבאתם עמכם את
ציבוריים שונים .הוא מתוודה כי פעם אחת
ההוספה במשפחתכם" ...
בלבד חש כי אינו מסוגל לעמוד בתפקיד על השאלות האלה אין תשובה מספקת על-פי חלק הנגלה
שייעד לו הרבי .היה זה כאשר ביקשו הרבי שבתורה ,וזו דוגמה לעניינים בתורה שיכולים להתבאר מר אייברמס נדהם מהזיכרון המופלא של
להתמודד על ראשות העיר ניו-יורק" .חשתי רק על-פי משמעותם בפנימיות התורה .הקב"ה השאיר הרבי .לאחר שנה תמימה בה פגש הרבי
שתפקיד זה 'גדול ממידותיי''' ,הוא מתנצל .בתורתו בכוונה תחילה עניינים שיכולים להתבאר רק על -בעשרות אלפי אנשים ,משתמש הרבי
פי פנימיות התורה ,כדי להחדיר בלב האדם את ההכרה בדיוק באותן המילים בהן ברך אותם שנה
גם רעייתו של אייברמס זכתה לקירובים ברובד הפנימי והרוחני שבכל ענייני התורה.
קודם ...
מהרבי .השניים פגשו ברבי לראשונה לפני
נישואיהם ,כאשר ידיד יעץ להם לבקש את וזו משמעות הפסוק על-פי פנימיות התורה" :כי תבנה בית "תודה לך רבי" ,השיב מר אייברמס
ברכת הרבי לפני החתונה .הידיד קבע עבורם חדש"  -כשיהודי מגיע לשלב של חיי נישואין ,כשהוא הולך בהתרגשות רבה.
תור ,והרבה אחרי השעה הצפויה נכנסו סוף -לבנות "בית חדש" (כמאמר חז"ל "ביתו זו אשתו") ,עליו
סוף השניים אל הרבי .זה היה קרוב לשעה לעשות "מעקה"  -לקבוע לו מערכת של גדרים וסייגים .הרבי הנהן בראשו לאות לא ,כשהוא מורה
שלוש לפנות בוקר.
אל לו להסתפק בגדרים ובסייגים שהיו לו קודם לכן ,אלא באצבעו כלפי מעלה ,כאומר :זוהי ברכת-
השם.
הוא נדרש לקבוע גדרים וסייגים חדשים.
מאז ביקרו תכופות אצל הרבי ,בפגישות
אישיות וגם בהתוועדויות אותן ערך הרבי.
"אנחנו ,מכל מקום  ,קוראים לבנימינה
בהתוועדויות ,התעניין תמיד הרבי אצל צריך הגנה
(בקי) "הילדה של הרבי"" ,אומרים ההורים.
רוברט אם אישתו הגיעה ונמצאת בעזרת-
הנשים .בפגישותיהם המשותפות חשובה מדוע לא די בכל הגדרים והסייגים הקודמים? מסבירה קוריוז מפתיע אירע לא מכבר לגברת
התורה" :כי ייפול הנופל ממנו" .הואיל ושלב זה של בניית אייברמס ,שהוכיח לה פעם נוספת כי
הייתה לרבי דעתה בנושאים רבים.
"בית חדש" קשור בתהליך של ירידה ו'נפילה' לעומת מצבו מסכת קשריה עם הרבי טרם תמה .היה
מדי שנה היו בני הזוג מגיעים אל הרבי בחג הקודם ,ויש חשש שההתעסקות היתרה בעניינים גשמיים זה כאשר טסה לארץ ישראל לביקור אצל
הסוכות ,בהושענא רבה ,לחלוקת ה'לקח' תוריד את האדם ממדרגתו ,עליו להיות זהיר ביותר ולהגן בתה רייצ'ל .במטוס ישב לידה צעיר חב"די
(עוגת דבש) המסורתית של הרבי .השניים על עצמו על-ידי גדרים וסייגים חדשים.
והיא סיפרה לו על מסכת קשריה וקשריו
הקפידו להביא עמם גם את בתם היחידה,
של בעלה עם הרבי .כמובן ,היא לא פסחה
רייצ'ל ,לקבל את ברכת הרבי לשנה טובה .מצד שני ,אף-על-פי שיהודי המגיע לשלב זה בחייו מכונה
על סיפור לידתה המופלא של בקי .כאשר
הם מציינים בחיוך את המעמד בו רייצ'ל 'נופל' והוא יורד ממדרגתו הקודמת ,בכל-זאת עליו לעסוק
סיימה ,הביעה את צערה על חסרונה של
בת השלוש בחנה את פרוסת עוגת הדבש בבניית "בית חדש" ,משום שדווקא על-ידי כך נעשה
אישיותו של הרבי בחייה.
והגיבה כי היא הייתה מעדיפה עוגת שוקולד .חידוש אמיתי בבריאה ,והעולם נעשה 'דירה' לו יתברך ,שזו
תכלית כל הבריאה.
הצעיר החב"די הסביר לה כי גם היום
הרבי השיב לה בחיוך רחב ...
הרבי מנהיג את העם היהודי כולו וגם
בהזדמנות חריגה ,היה זה כאשר מסיבה כל לא להסתגר
היום מתחוללים נסים וישועות .אולם
שהיא לא הגיעה רייצ'ל עם הוריה לחלוקת
הגברת אייברמס התקשתה מעט לקבל
האמות
בד'
להסתגר
שאין
התורה,
אותנו
מלמדת
בכך
ה'לקח' ,הפתיע הרבי מאוד את גברת
את הדברים .השיחה הסתיימה איכשהו,
'בית'
לבנות
חייבים
אלא
מהעולם,
ולהתנתק
האישיות
אייברמס .כאשר הגיע תורם נתן לה הרבי
במילים מנומסות.
פרוסת עוגת דבש ,ומבלי שתאמר דבר הגיש  -לעשות לו יתברך דירה בתחתונים .אין להירתע מפני
לה פרוסה נוספת באומרו "ברכה להוספה ה'ירידה' וה'נפילה' הכרוכה בכך ,שכן דווקא על-ידי אותה הצעיר שקע בענייניו .הוא שלף מאמתחתו
'ירידה' באה אחר-כך העלייה הגדולה ונוצר החידוש קלטת מהתוועדות של הרבי והקשיב
במשפחתכם".
האמיתי.
לה מבעד לאוזניות .בעודו מאזין ,שמע
עד אז ,מתוודים האייברמסים ,הם לא העזו
לפתע קול אדם פונה אל הרבי ,בעיצומה
לספר עד כמה היו רוצים בילד נוסף .פטירת מצד שני חייבים לזכור ,שכדי להצליח בעבודה זו ולעשות של ההתוועדות ,במילים" :אני הפרקליט
אביו של מר אייברמס שאירעה זמן קצר את גשמיות העולם כלי לרוחניות ,מוכרחים לעשות הראשי רוברט אייברמס ,והגעתי הלילה
לפני כן ,הגבירה מאוד את רצונם בעוד ילד' ,מעקה' ,שמשמעותו  -מחיצה והבדלה מענייני העולם .על לכבד אותך"...
להנציח את שם הסב .הבעייה הייתה שגברת האדם להתעסק בענייני העולם ,אך להיזהר שלא ישקיעו
אייברמס לא הייתה צעירה ,וכאשר נועצו בני אותו בתוכם ולא יתפסו מקום בעיניו .רק מתוך הקפדה על העיתוי היה מדהים .הוא הציע בהתרגשות
הזוג ברופא מומחה בתחום הוא הסביר להם ה'מעקה' הזה אפשר להצליח בבניית ה'בית חדש' ולמלא לגברת אייברמס לשמוע את מה ששמע
בעדינות כי מוטב שלא ישגו בדמיונות על את הכוונה העליונה של עשיית 'דירה בתחתונים' לקב"ה .וגם היא מאוד נרגשה .לא היה עבורה
רמז מיידי וטוב מזה ,כי אכן ממשיך הרבי
דבר שאינו אפשרי כלל.
(מאת הרבי מליובאוויטש ,על-פי לקוטי שיחות כרך יט ,עמ'  )208להשפיע על חייה ...

