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פרדוקס הידיעה והבחירה הוא דיון מרתק ומפורסם. אנו הרי מאמינים שה׳ יודע את העתיד, זאת 
אומרת שהוא יודע מה אעשה מחר: האם אלמד או אבטל תורה. אם כן, כיצד אפשר לומר שיש בידי 

חופש לעשות ככל העולה על רצוני? הרי אם הוא יודע שאבטל תורה, אהיה מוכרח לעשות זאת.

ניתן  לא  אנו  זה  הנושא. בשיעור  על  נכתבו  אין ספור  ומאמרים  וספרים  נשברו  רבים  קולמוסים 
תשובה לשאלה כללית זו, אלא נתמקד על פרט מסוים מהנושא הגדול הזה - האם גזירה של הקב״ה 

על ציבור, נוטלת את הבחירה החופשית מן היחיד. 

בברית בין הבתרים אומר הקב״ה לאברהם, שעמו ישועבד במצרים ארבע מאות שנה, אולם בסופו 
בני  את  ישעבדו  שהמצרים  גזר  שהקב״ה  מכיון  השאלה:  נשאלת  המשעבדים.  ייענשו  דבר  של 

ישראל, כיצד אפשר להענישם על כך? זו הרי גזירת הקב״ה ואין היא תלויה בבחירתם?

הרמב״ם מסביר שגזירה על ציבור, לא נוטלת את הבחירה החופשית מהיחיד, והראב״ד משיג עליו 
בחריפות. 

מתורת  מפתיעה  תמיכה  והביא  לדיון,  התייחס  הרבי  תשל״ב,  שלח  פרשת  שבת  בהתוועדות 
הסטטיסטיקה לתשובת הרמב״ם.

פתיחה
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מקור 1  חומש במדבר, פרק י״ג, פסוקים י״ז - כ׳
ומבקש מהם  נציג מכל שבט –  כיצד משה רבינו שולח שנים-עשר מרגלים –  בפרשתנו קוראים 

לרגל את ארץ כנען ולאסוף עליה פרטים נחוצים לפני שעם ישראל ייכנס לכובשה.

ֶגב ַוֲעִליֶתם  נֶּ אֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה בַּ ָנַען ַויֹּ ה ָלתּור ֶאת־ֶאֶרץ כְּ ַלח אָֹתם מֹשֶׁ שְׁ ַויִּ
ֶאת־ָהָהר׃

ב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט  שֵׁ ּוְרִאיֶתם ֶאת־ָהָאֶרץ ַמה־ִהוא ְוֶאת־ָהָעם ַהיֹּ
הּוא ִאם־ָרב׃

ר־הּוא  ֶהָעִרים ֲאשֶׁ ּוָמה  ּה ֲהטוָֹבה ִהוא ִאם־ָרָעה  ב בָּ ר־הּוא יֹשֵׁ ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ
ִמְבָצִרים׃ ַמֲחִנים ִאם בְּ ה ַהבְּ ֵהנָּ ב בָּ יוֹשֵׁ

ם  ּוְלַקְחתֶּ ם  ְקתֶּ ְוִהְתַחזַּ ּה ֵעץ ִאם־ַאִין  ֲהֵיׁש־בָּ ֵמָנה ִהוא ִאם־ָרָזה  ּוָמה ָהָאֶרץ ַהשְּׁ
ּכּוֵרי ֲעָנִבים׃ ִמים ְיֵמי בִּ ִרי ָהָאֶרץ ְוַהיָּ ִמפְּ

לאחר ארבעים יום חוזרים המרגלים עם דו"ח מודיעיני מפורט. מסקנתם העיקרית היא: גרים בה 
אנשים חזקים מאד. אין שום דרך לנצחם במלחמה. 

העם כולו נתקף חרדה, בוכה ומיילל. 

ימותו  שהגברים  ואחרי  התאבדות,  למשימת  אותם  שולח  שהוא  משה  את  מאשימים  ישראל  בני 
חבריהם  על  חולקים  ויהושע  ֵלב  כָּ  – מהמרגלים  )שניים  לבז.  יהיו  וילדיהם  נשותיהם  במלחמה, 
ומבקשים מהעם לנאמין בכוחו של הקב״ה ומשה שליחו, אך אל מול שאר חברי קבוצת המרגלים 

השפעתם כמעט אינה מורגשת(.

הקב״ה אינו אוהב את חוסר האמונה של העם שלאחר ניסים ונפלאות כה רבים שעשה לו, עדיין אינו 
מאמין בו. הוא גוזר שבני הדור הנוכחי ימותו במדבר, ורק ילדיהם – בני הדור הבא – ייכנסו לארץ.

מקור 2  חומש במדבר, פרק י״ד, פסוקים כ״ו - ל״ב
ה ְוֶאל־ַאֲהרֹן ֵלאמֹר׃ ר ה' ֶאל־מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ

ֵני ִישְָׂרֵאל  ֻלּנוֹת בְּ יִנים ָעָלי ֶאת־תְּ ה ַמלִּ ר ֵהמָּ את ֲאשֶׁ ַעד־ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהזֹּ
י׃ ָמְעתִּ יִנים ָעַלי שָׁ ה ַמלִּ ר ֵהמָּ ֲאשֶׁ

ן ֶאֱעשֶׂה ָלֶכם׃ אְזָני כֵּ ם בְּ ְרתֶּ בַּ ר דִּ ֲאשֶׁ ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ַחי־ָאִני ְנֻאם־ה' ִאם־לֹא כַּ

ָנה  שָׁ ֶעשְִׂרים  ן  ִמבֶּ ְרֶכם  ְלכל־ִמְספַּ ֻקֵדיֶכם  ְוכל־פְּ ִפְגֵריֶכם  לּו  ִיפְּ ה  ַהזֶּ ר  ְדבָּ מִּ בַּ
ר ֲהִלינֶֹתם ָעָלי׃ ָוָמְעָלה ֲאשֶׁ

ֵלב  י ִאם־כָּ ּה כִּ ן ֶאְתֶכם בָּ כֵּ ר ָנשָׂאִתי ֶאת־ָיִדי ְלשַׁ בֹאּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ם תָּ ִאם־ַאתֶּ
ן־נּון׃ ַע בִּ ה ִויהוֹשֻׁ ן־ְיֻפנֶּ בֶּ

א. החטא וההבטחה
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ם  ר ְמַאְסתֶּ ם ָלַבז ִיְהֶיה ְוֵהֵביאִתי אָֹתם ְוָיְדעּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ר ֲאַמְרתֶּ ֶכם ֲאשֶׁ ְוַטפְּ
ּה׃ בָּ

ה׃ ר ַהזֶּ ְדבָּ מִּ לּו בַּ ם ִיפְּ ּוִפְגֵריֶכם ַאתֶּ

<< הרבי 
כיצד יכול הקב״ה להבטיח שהדור הבא – "טפכם" – ייכנס לארץ? אולי גם הוא 

יחטא?

אך עדיין צריך להבין:

איך יכול הקב"ה להבטיח בוודאות ש"טפכם" יבואו "וידעו את הארץ" – הרי יתכן 
שגם אצלם יגרום החטא שלא יכנסו לארץ?

ובפרט כשרואים שהוריהם נכשלו בחטא המרגלים ולא נכנסו לארץ, ועד כדי כך, 
שאפילו בנוגע ליהושע, משרת משה, הוצרך משה להוסיף לשמו אות ה', באמרו, 

"י-ה יושיעך מעצת מרגלים"1, והיינו, שלולי זאת הי' יכול גם הוא להיכשל כו'.

תלוי  שלכאורה  בשעה  בה  לארץ,  יכנסו  שטפכם  להבטיח  הקב"ה  יכול  איך  וא"כ, 
הדבר בבחירה שלהם?! 

לחטא  יכולים  הרי  הם  לארץ,  יכנסו  שהם  להבטיח  יכול  הקב״ה  כיצד  א.  כפולה:  היא  כאן  השאלה 
בהמשך. ב. באם הקב״ה לפועל כן מבטיח שהם יכנסו, לכאורה הוא לוקח מהם את הבחירה החפשית!

1( סוטה לד, ב. הובא בפרש״י פרשתנו יג, טז.
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<< הרבי 
רעיון הסטטיסטיקה כבר מוזכר בתורה 

והביאור בזה – בהקדים שישנו ענין שטוענים שנתחדש לאחרונה, ומתפארים בכך 
שחידשו ענין שלפני דור אחד או שתי דורות לא ידעו כלל אודותיו, אבל האמת היא 

שגם ענין זה, כמו כל הענינים שבעולם, מקורו בתורה:

ישנו ענין הנקרא בלע"ז בשם "סטטיסטיקא". כלומר: אף על פי שבנוגע ליחיד אי 
אפשר לקבוע מראש מה הוא יעשה וכו', מכל מקום, בנוגע לרבים, יכולים לשער 
דכיון   – שנים  עשר  אפילו  או  שנה  חודש,  לאחרי  שיהיו  מסויימים  ענינים  מראש 
שרואים מה שאירע בעבר כמה וכמה פעמים, יכולים לשער מראש שיקרה כך וכך. 
ואכן רואים שאירע בפועל כפי ששיערו. – אין להם הסברה על זה, אבל הם מראים 

שכן היא המציאות בפועל, ומתגאים בחידוש שבדבר כו'. 

אבל באמת נאמר כבר ענין זה בתורה...

מקור 3 חומש בראשית, פרק ט״ו, פסוקים יב-יד
בברית בין הבתרים אומר הקב״ה לאברהם, שעמו ישועבד במצרים ארבע מאות שנה, אולם בסופו 

של דבר ייענשו המשעבדים.  

ָכה ְגדָֹלה נֶֹפֶלת  ה ֵאיָמה ֲחשֵׁ ָמה ָנְפָלה ַעל־ַאְבָרם ְוִהנֵּ ֶמׁש ָלבוֹא ְוַתְרדֵּ ַוְיִהי ַהשֶּׁ
ָעָליו׃

ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם  י־ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך בְּ ַדע כִּ אֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע תֵּ ַויֹּ
ָנה׃ ע ֵמאוֹת שָׁ ַאְרבַּ

דוֹל׃ ְרֻכׁש גָּ ן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֵיְצאּו בִּ ר ַיֲעבֹדּו דָּ ְוַגם ֶאת־ַהּגוֹי ֲאשֶׁ

מקור 4 משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ו׳ סעיף ה׳
שואל הרמב״ם: מכיון שהקב״ה גזר שהמצרים ישעבדו את בני ישראל, כיצד אפשר להענישם על כך? 

זו הרי גזירת הקב״ה ואין היא תלויה בבחירתם?

הרמב"ם מתרץ שהגזירה הייתה על העם ככלל, אולם כל יחיד בפני עצמו היה יכול להימנע מכך.  

ַעל  ַזר  גָּ ֲהֵרי  אָֹתם",  ְוִעּנּו  "ַוֲעָבדּום  יג(  טו  )בראשית  ּתוָֹרה  בַּ תּוב  כָּ ַוֲהלֹא 
ה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי  ים ַלֲעשׂוֹת ַרע. ּוְכִתיב )דברים לא טז( "ְוָקם ָהָעם ַהזֶּ ְצִריִּ ַהמִּ

ב. סטטיסטיקה בשירות היהדות



7

ְלִפי  ֵמֶהן.  ִנְפַרע  ה  ְוָלמָּ ָזָרה.  ֲעבוָֹדה  ַלֲעבֹד  ִישְָׂרֵאל  ַעל  ַזר  גָּ ֲהֵרי  ָהָאֶרץ",  ֵנַכר 
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמאוָֹתן  א כָּ ְהֶיה הּוא ַהּזוֶֹנה ֶאלָּ יִּ דּוַע שֶׁ לוִֹני ַהיָּ ַזר ַעל ִאיׁש פְּ א גָּ לֹּ שֶׁ
הוִֹדיעוֹ  ְולֹא  עוֵֹבד.  ָהָיה  לֹא  ַלֲעבֹד  ָרָצה  לֹא  ִאּלּו  ָזָרה  ֲעבוָֹדה  ַלֲעבֹד  ַהּזוִֹנים 
ֶהן  ה ִיְהֶיה בָּ ל עוָֹלם. ָהא ְלָמה ֶזה ּדוֶֹמה ְלאוֵֹמר ָהָעם ַהזֶּ א ִמְנָהגוֹ שֶׁ ַהּבוֵֹרא ֶאלָּ
ֵני  ע ִמפְּ ְהֶיה ָרשָׁ יִּ ָבר ִנְגַזר ָעָליו שֶׁ ע כְּ ֵני ֶזה יֹאַמר ָהָרשָׁ ִעים. לֹא ִמפְּ יִקים ּוְרשָׁ ַצדִּ
י  "כִּ יא(  טו  )דברים  ֱאַמר  נֶּ ִעְנָין שֶׁ כָּ ִישְָׂרֵאל.  בְּ ִעים  ְרשָׁ ְהיּו  יִּ ה שֶׁ ְלמשֶׁ הוִֹדיַע  שֶׁ
ֵצִרים  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמאוָֹתן ַהמְּ ים כָּ ְצִריִּ ֶרב ָהָאֶרץ". ְוֵכן ַהמִּ ל ֶאְביוֹן ִמקֶּ לֹא ֶיְחדַּ
ַזר ַעל ִאיׁש  א גָּ לֹּ ָידוֹ. שֶׁ ֵרִעים ְלִישְָׂרֵאל ִאּלּו לֹא ָרָצה ְלָהַרע ָלֶהם ָהְרׁשּות בְּ ְוַהמֵּ

ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם. ד בְּ ְעבֵּ תַּ ּסוֹף ַזְרעוֹ ָעִתיד ְלִהשְׁ א הוִֹדיעוֹ שֶׁ ָידּוַע ֶאלָּ

<< הרבי 
 גזירה על הנהגת הציבור אינה מכריחה את היחיד

הגזירה על שיעבוד בני ישראל הייתה על כללות העם המצרי, בדומה להשערה סטטיסטית שחוזה 
את הנהגת הציבור, אך אינה קשורה לבחירת כל יחיד בפני עצמו. 

לאחרי שהרמב"ם מבאר בארוכה בהלכות תשובה2 את ענין הבחירה, ש"רשות לכל 
אדם נתונה כו' עושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בעדו וכו'" – ממשיך ושואל3: 
"והלא כתוב בתורה4 ועבדום וענו אותם, הרי גזר על המצריים לעשות רע", ולכאורה 

הרי זה בסתירה לענין הבחירה?

רצה  לא  אילו  לישראל,  והמריעים  המצירים  ואחד מאותן  ומתרץ5, ש"כל אחד   ...
זרעו עתיד  ידוע, אלא הודיעו שסוף  גזר על איש  בידו, שלא  להרע להם, הרשות 
להשתעבד כו'", "לא הודיעו הבורא אלא מנהגו של עולם, הא למה זה דומה, לאומר 
העם הזה יהי' בהן צדיקים ורשעים, לא מפני זה יאמר הרשע, כבר נגזר עליו שיהי' 

רשע, מפני שהודיע . . שיהיו רשעים כו'".

והיינו שבנוגע ליחיד, תלוי הדבר בבחירתו, ואילו הודעת התורה היא סיפור מנהגו 
של עולם בנוגע לכללות הדור )ועל פי זה מתורץ גם מה שהקשה הראב"ד על הרמב"ם 

בסגנון חריף כו'(.

לפסוק  בנוגע  ברמב"ם  נאמרו   – בימינו  שחידשו  שחושבים  שענינים  רואים,  ומזה 
מפורש בחומש!

ועל פי זה מובן גם מה שכתוב "וטפכם אשר אמרתם לבז יהי' והבאתי אותם וידעו 
את הארץ גו'" – שהבטחה זו היא בנוגע לרבים, כללות הדור, ולכן אין זה בסתירה 

לענין הבחירה שיש לכל יחיד. 

2( רפ״ה.
3( ספ״ו. וראה גם שמונה פרקים להרמב״ם פ״ח.

4( לך לך טו, יג.
5( ספ״ו. וראה גם שמונה פרקים להרמב״ם פ״ח.
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מקור 6 ראב״ד על הרמב״ם הנ״ל
הראב״ד תוקף בחריפות את תשובת הרמב״ם, ואומר: כיצד אפשר לומר שיש גזירה על ציבור שלא 

משפיעה על היחיד?

ְמַעט ֲאִני  י כִּ י רֹאשִׁ ִלים, ְוַחיֵּ ֵאיָנן ְמֻתבָּ ָבִרים שֶׁ ה ֵהם ֲאִריכּות דְּ ָאַמר ַאְבָרָהם: ֵאלֶּ
יָך  ְרתִּ ה ָזִניָת? ַוֲאִני לֹא ִהְזכַּ ְבֵרי ַנַערּות. יֹאַמר ַהּבוֵֹרא ְלזוִֹנים: ָלמָּ ֵהם דִּ אוֵֹמר שֶׁ
ֵזָרְתָך? ַעל  ה גְּ ִנים: ְוַעל ִמי ָחלָּ י! יֹאְמרּו לוֹ ַהזֹּ ַזְרתִּ ָעֶליָך גָּ אַמר שֶׁ תֹּ ֵדי שֶׁ ם כְּ שֵּׁ בַּ

ֵזָרְתָך. ָמה גְּ ה לֹא ִנְתַקיְּ א ָזנּו? ִהנֵּ לֹּ אוָֹתן שֶׁ

שהגזירה  לומר  אפשר  איך  שואל:  הוא  הרמב״ם.  על  בחריפות  חולק  הרמב״ם  על  בהגהתו  הראב״ד 
חלה על הכלל ולא על הפרט? הרי אם כל פרט היה בוחר שלא לחטוא, הגזירה על הכלל לא הייתה 
מתקיימת. וזה הרי לא יכול להיות, כי הקב"ה גזר. מוכרחים אם כן לומר, שהגזירה בוודאי מכריחה 

את הפרט. חוזרת השאלה, מדוע הקב״ה העניש את המצרים?*

הרבי אומר )בסיום הקטע של השיחה לעיל( , שעל פי המבואר, מתורצת שאלת הראב״ד. 

כמו שהסתברות סטטיסטית על ציבור היא נכונה,  והוכח כבר שמתקיימת, אך כמובן שזה לא מכריח 
של  הבחירה  לבין  לכלל,  בנוגע  הסטטיסטית  ההסתברות  בין  מוחלט  נתק  יש  לה.  לציית  אחד  אף 

היחיד ... כך גם בענייננו.

נותן  שכמובן  דבר  נפרדים,  או  מתגרשים  בארה"ב  מהזוגות  אחוז  חמישים  סטטיסטית,  למשל: 
אינדיקציה לעתיד. אך האם אדם יכול להאשים את הסטטיסטיקה בגירושיו? כמובן שלא. אם הזוג 

ינהגו בצורה ראויה ויכבדו אחד את זולתו, הם יחיו יחד באושר ועושר.

יבוא השואל וישאל: אם כולם יחיו כראוי, זה יפרוך את הסטטיסטיקה! ומכיוון שהנתון הסטטיסטי 
הוכח, מוכרחים לומר שלחלק מהזוגות אין בחירה והם מוכרחים להתגרש! זו הרי סברה ילדותית. 

הסטטיסטיקה נכונה לכלל, אבל אינה קשורה לבחירת הפרט בשום אופן.

ישראל.  בני  את  ישעבד  המצרי  שהעם  הקב״ה  גזירת  על  הרמב״ם  של  הסברו  את  מבהיר  זה  רעיון 
הגזירה הייתה גזירה על כללות העם המצרי, ואיננה קשורה בשום פנים ואופן עם בחירת הפרט. לכל 

ד, הוא נענש על בחירתו. ְעבֵּ מצרי הייתה בחירה חופשית האם לשעבד יהודי או לא, ואם הוא אכן שִׁ

* הראב״ד מציע הסבר שונה: העונש הוא לא על כך שהעבידו אותם, אלא 
על ההתעללות והטבח בילדי ישראל: ״כי הבורא אמר וענו אותם, והם 

עבדו בהם בפרך, והמיתו מהם, וטבעו מהם, כענין שנאמר: אני קצפתי 
מעט והם עזרו לרעה, לפיכך נתחייבו״.
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<< הרבי 
השפעה על הזולת

ומזה מובן גם בנוגע להתעסקות עם הטף, כולל גם טף ביהדות כו':

יש הטוענים שאין תועלת בהתעסקות עם הזולת, בגלל שעושים חשבון – חשבון על 
פי תורה – שבסופו של דבר הרי זה תלוי בבחירתו, כך, שגם לאחרי שלמד עמו כו', 
יכול לבחור לעשות בפועל להיפך כו'. וא"כ במקום להתעסק עם הזולת על הספק 
 – אם יצליח לפעול עליו אם לאו, מוטב שיעסוק בדבר שבו יכול לפעול בוודאות 
לישב ולעסוק בתורה, לתרץ רמב"ם מוקשה וכיוצא בזה, ובפרט על פי מה שכתב 
רבינו הזקן6 גודל הענין שנעשה בשמים ממעל על ידי זה שמחדשים בתורה, ועד 
הפסוק8  על  חז"ל7  כדרשת  מהתחתונים  תורה  חידושי  לשמוע  באים  שהעליונים 

"חברים מקשיבים לקולך גו'".

גם כשלא מבינים

ובכן:

כבודו – יחד עם שכלו כו' – במקומו מונח, אבל התכלית היא, למלא הוראת רבותינו 
נשיאינו, שגם אם יצטרך להתנתק מלימודו בתורה, עליו לעשות זאת, וללכת לרחוב 
ולמצוא יהודי שמעולם לא למד אל"ף בי"ת וללמדו אל"ף בי"ת, ואם הוא כבר יודע 

אל"ף בי"ת כפשוטו – ילמדו אל"ף בי"ת של יהדות. 

מיהו האשם?

ומה שטוען שיתכן שגם לאחרי הלימוד לא יפעל עליו בנוגע לפועל – הנה ברובא 
באמת,  עמו  מדבר  הי'  אילו  כי,  במשפיע,  אלא(  במקבל,  )לא  הוא  החסרון  דרובא 
ובדברים היוצאים מן הלב9, בודאי הי' פועל עליו, ואם עדיין לא פעל על הזולת, הרי 

זה החסרון שלו )של המשפיע(.

וגם אם יש מקרים מסויימים שעשה כל מה שתלוי בו, ואף על פי כן לא פעל על 
שיהי'  ומה  הזולת,  על  להשפיע  הוא  שלו  התפקיד  שלו;  החשבון  זה  אין   – הזולת 
בפועל, אין זה נוגע אליו. ועל דרך שמצינו במצות בדיקת חמץ, "שאף אם יבדוק 

6( תניא אגה״ק סכ״ה )קמד, ב ואילך(.
7( ראה שהש״ר עה״פ.

8( שה״ש ח, יג.
9( ראה ס׳ הישר לר״ת שי״ג. הובא בשל״ה סט. א.

ג. השקעה בטוחה
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10( ראה שו״ע אדה״ז או״ח סתל״ב סי״א. וש״נ.
11( קדושים יט, יז.

12( ב״מ לא, א.

13( נזיר מב, רע״א. רש״נ.
14( עקב יא, כד.

הבודק ולא ימצא שום חמץ בבדיקתו, אף על פי כן לא בירך לבטלה, שכך המצוה 
לבדוק החמץ ולחפש אחריו שמא ימצא ממנו מאומה, ואם לא מצא אין בכך כלום, 
וכבר קיים המצוה כתיקונה10, ועל דרך זה בנוגע למצות "הוכיח תוכיח את עמיתך"11, 
שהמצוה היא להוכיחו, ועד "אפילו מאה פעמים"12, ומה שיהי' לפועל – אין זה נוגע 

אליו, כיון שהוא קיים את המצוה. 

ההבטחה של הקב״ה 

ועוד ועיקר – שבנידון דידן מבטיח הקב"ה שסוף כל סוף יפעל על כל מי שיתעסק 
עמו, כאמור, "וטפכם גו' והבאתי אותם וידעו את הארץ גו'", ואפילו אם קורה פעם 
שמאיזה סיבה שתהי' ישנו אחד יוצא מן הכלל, יוצא דופן, הרי זה רק יחיד ופרט, 
אבל בודאי יפעל על הכלל והרוב, "רובו ככולו"13, ועד כולו ממש, להתקרב ליהדות. 

ברוחניות,  ישראל  לכיבוש ארץ  "טפכם", תהי' ההכנה האמיתית  וההתעסקות עם 
לעשות מ"ארץ כנען" – "ארץ ישראל", ועל ידי זה גם כיבוש ארץ ישראל בגשמיות, 
באופן ש"מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהי' גבולכם"14, על ידי משיח צדקנו, 

יבוא ויגאלנו בקרוב ממש. 

 משיחת שבת פרשת שלח, כ״ח סיון, מברכים החודש תמוז, ה׳תשל״ב 
 רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם חלק ס״ח עמוד 400 ואילך

11
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סיפור בוודאי שיהיה קציר - סיפורו של פרופסור שלמה אקשטיין
מטעם  נוער  כמדריך  פעל  בצעירותו  אילן.  בר  אוניברסיטת  כנשיא  כיהן  אקשטיין  שלמה  פרופסור 

תנועת בני עקיבא במקסיקו.

בשנת 1954 טיילתי בניו יורק עם קבוצת מדריכים ממקסיקו, ושילבנו פגישה עם הרבי. הרבי ישב 
ביקשתי  ואני  בעבודתנו  התעניין  הוא  חום.  מלא  היה  שלו  והמבע  קרנו  פניו  הכתיבה,  שולחן  ליד 
לשאול משהו: "אנחנו עומדים לפתוח שנת הדרכה בבני עקיבא. אנו משקיעים מאמצים בנערים, 
אבל הם עוזבים אותנו. הם לא עוזבים רק את בני עקיבא אלא את הקהילה היהודית כולה, וחלקם 

אפילו נישאים בנישואי תערובת עם גויים או גויות. איך מתמודדים עם זה?".

הרבי הביט בנו ואמר: "הפסוק אומר 'הזורעים בדמעה – ברינה יקצורו'. אם מישהו 'זורע בדמעה', 
מכל הלב, הוא בוודאי 'יקצור ברינה', אין ספק שבסופו של דבר יהיה קציר. אמנם אין וודאות שהזורע 

ייווכח בעצמו בפירות העשייה שלו, אבל הקציר בוא יבוא בוודאי".

הרבי המחיש את דבריו בדוגמה מוחשית מהפעילות שלנו:

"נניח שאתה יושב בשבת אחרי הצהרים ומדבר עם הקבוצה שלך. בדיוק עובר שם ילד. הוא לא מכיר 
את הפעילות, אבל מתוך סקרנות נכנס ומקשיב. אתה מסביר לנערים שאנחנו בניו של אברהם אבינו 
הרצון  את  שנים  אלפי  כבר  בנו  מעוררת  באלוקים  שלנו  האמונה  רגיל,  בלתי  חוזק  לנו  מעניק  וזה 

להמשיך לשמור את המצוות. הילד שומע, אבל לא מתעניין בנושא וקם והולך.

מחליטים  והם  יהודייה  לא  נערה  פוגש  הוא  שם  באוניברסיטה,  ללמוד  ועובר  בחייו  ממשיך  "הוא 
להינשא. ההורים שלה מסכימים לחתונה אבל מציבים תנאי: שהחתונה תתקיים בכנסייה. הבחור 
לא רואה סיבה להתנגד והוא יוצא איתם לדרך. הם מתקרבים אל המקום, ורגע לפני הטקס הוא מביט 
מעליו ורואה את הסמל הנוצרי. משהו מכה בו. הוא לא זוכר היכן וממי הוא שמע את זה, אבל נזכר 
שפעם שמע שהוא צאצא של אברהם אבינו שהאמין באלוקים, והעם שלנו דבק במסורת הזו כבר 
אלפי שנים. והוא אומר לעצמו: "איך אני יכול למחוק הכול?" הוא לא יכול! ברגע האחרון הוא עוזב 

הכול מאחוריו וחוזר לחפש את השורשים שלו".

תזכו  לא  אם  גם  יהודי.  בחינוך  המאמצים  מלוא  את  להשקיע  חייבים  "אתם  ואמר:  בנו  הביט  הרבי 
לראות את הקציר בעיניכם, ללא ספק יצמחו פירות מתוקים".

 

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 11


