
 
הזמנה להשתתפות

הטרור,  נפגעי  למען  חב"ד  צעירי  מטה 
יערוך  הארץ,  ברחבי  חב"ד  בתי  עם 
משפחות  אלפי  בבתי  מיוחדים  ביקורים 
ויעניק  הטרור,  ונפגעי  צה"ל  אלמנות  של 
מוזמן  הציבור  מהודר.  מנות  משלוח  להן 
בימי  זו  ומרגשת  חיונית  בפעילות  להשתתף 
בקישור:  עכשיו,  המתקיימים  ההתרמה 
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שמחת פורים לעם
בתי חב"ד משלימים את ההיערכות למבצע 
להמוני  פורים  שמחת  הבאת  של  הגדול 
הפורים  בימי  המגבלות.  על־פי  ישראל,  בית 
ייצאו אלפי מתנדבים לַזכות יהודים במצוות 
למבודדים  השמחה  את  ולהביא  הפורים, 

ולכוחות הביטחון.

מגילה ברצף
מוקדים  הארץ  ברחבי  יפעילו  חב"ד  בתי 
עגולה.  שעה  בכל  ברצף,  המגילה  לקריאת 
יוכנו מראש כיפות, חוברות  במקומות רבים 
בכמה  ועוד.  רעשנים  אסתר,  מגילת  של 
קריאת  אחרי  המשתתפים  יקבלו  מקומות 
המגילה שקיות של 'משלוחי מנות' ומטבעות 
ל'מתנות לאביונים', כדי שיוכלו לקיים מייד 

עוד שתיים ממצוות היום.

יש חדש ה'עמלק' שמסתתר בתוכנו
'עמלק' מייצג רוע שאין דרך לתקנו ולהתמודד איתו בדרכי שכנוע. 
הוא מופיע בנפשו של כל אחד מאיתנו וצריך לדעת לאתרו ולחסלו

אחרי ב מוסיפים  פורים  שלפני  שבת 
 — פרשה  עוד  השבוע  פרשת  קריאת 
'ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק", וזאת 
־מפני שהמן היה מזרעו של עמלק. התורה מצ

עשה  אשר  את  לשכוח  ולא  לזכור  אותנו  ווה 
לחלוטין  הזה  הרוע  את  ולהכרית  עמלק,  לנו 

ָמִים"! — "ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהּׁשָ

אח  לה  אין  עמלק  כלפי  הזאת  ההתייחסות 
בעם  שפגעו  מושחתים  עמים  עוד  היו  ורע. 
ישראל, ואיתם אפשר בתנאים מסוימים להגיע 
להסדר. העם היחיד שאסור לנו להסכים לשום 
הסדר איתו הוא עמלק. מכאן שהרוע שלו הוא 

חריג ושלילי ביותר.

מקרר את האמבטיה
את  מסמל  עמלק  היהודית  המחשבה  בעולם 
הרוע המוחלט, שאין שום אפשרות לתקנו. זה 

נובעת מחוסר  סוג של חוצפה מזוקקת, שאינה 
ידע. להפך, חז"ל הגדירו את עמלק כמי ש"יודע 
את ריבונו ומתכוון למרוד בו". הוא מתייצב נגד 

הבורא דווקא מתוך ידיעת גדולתו ועוצמתו.

אתה  אם  לחלוטין.  בלתי־הגיונית  התנהגות  זו 
לעמוד  מעז  איך אתה  הבורא,  בכוחו של  מכיר 
בהופעתו של עמלק אחרי  היה  כך  אבל  נגדו?! 
ניסי הבורא  יציאת מצרים. כל העמים ראו את 
במצרים ובים סוף. "ָנֹמגּו ֹּכל ֹיְׁשֵבי ְכָנַען" — אפילו 
עמי כנען המושחתים ועובדי האלילים התפעלו 
אז  ובדיוק  הקב"ה.  שהראה  הנפלאות  לנוכח 
צץ עמלק. הוא ראה את הניסים, היה עד לכל 
הנפלאות — ואף־על־פי־כן יצא להילחם בישראל.

חכמינו המשילו את עמלק למי שקופץ לאמבטיה 
את  לצנן  מטרתו  אבל  שייכווה,  ויודע  רותחת 
האמבטיה לפני אחרים. לגישה כזאת אין תקנה, 

ואי־אפשר להתמודד איתה בדרכי שכנוע.

תורת החסידות מלמדת ש'עמלק' מצוי בתוך כל 
ניתנת אקטואליזציה  אחד מאיתנו. בדרך הזאת 
לפרשת 'זכור', לאמור: איננו מספרים על דברים 
מתמדת  מלחמה  על  אלא  בלבד,  בעבר  שהיו 
את  לחסל  הצורך  ועל  נפשנו,  בתוך  הניטשת 

ה'עמלק' הפנימי.

ופעמים  מגּוונות,  צורות  לובש  הזה  ה'עמלק' 

להופיע  עלול  הוא  למשל,  ודקות.  מעודנות  הן 
קודש.  לדברי  בלתי־מוסברת  התנגדות  בדמות 
למה?  ומתנגד.   — משוכנע  יודע,  מבין,  האדם 

ככה, בלי הסבר.

לפעמים מתרחשים ניסים גלויים. הכול יוצאים 
ואילו  'נס!',  וקוראים:  התפעלות  מרוב  מגדרם 
לא  בכלל  'זה  בקרירות:  מגיב  הפנימי  ה'עמלק' 
יכול  כזה  דבר  איך  הגיוני  הסבר  לו  אין  נס'. 
לקרות. הוא רק אומר ש'זה לא נס' ומטיל ספק 

ובלבול.

ספקנות ואדישות
עוד דמות של 'עמלק' היא הקרירות, כמו שנאמר 
על עמלק: "ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך" — 'קרך' במשמעות 
של קור. הוא מצנן את ההתלהבות. בסדר, הוא 
 — מצוות  קיים  התפלל,  תורה,  ְלמד  לך,  לוחש 
אבל בלי התלהבות, בלי להט וחדווה. הוא יודע 
את  מאבדים  קרירות  מתוך  שנעשים  שדברים 

טעמם ונהפכים לעול מעיק.

המשימה המוטלת עלינו היא לאתר את ה'עמלק' 
להכניס  זכרו.  את  ולמחות  שבתוכנו  הפנימי 
הבורא,  ובעבודת  בחיינו  ושמחה  התלהבות 
יהודים  להדוף את הספקנות והאדישות. להיות 

חמים ומלאי להט של אמונה. פורים שמח!

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
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התלהבות ושמחה במקום קרירות ואדישות )ציור: אהובה קליין(

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
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פרשתנו מתואר גילוי השכינה על ארון הברית: 
ַהַּכֹּפֶרת,  ֵמַעל  ִאְּתָך  ְוִדַּבְרִּתי  ָׁשם,  ְלָך  "ְונֹוַעְדִּתי 
גם  ָהֵעֻדת".  ֲארֹון  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהְּכֻרִבים,  ְׁשֵני  ִמֵּבין 
בפרשת נשא מופיע תיאור דומה: "ּוְבֹבא ֹמֶׁשה 
ַהּקֹול  ֶאת  ַוִּיְׁשַמע  ִאּתֹו,  ְלַדֵּבר  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל 
ִמַּדֵּבר ֵאָליו, ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת, 

ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים".

אבל יש שוני בולט בין הפסוקים, בסדר אזכור 
קודמים  הכרובים  בפרשתנו  והכרובים.  הארון 
לארון, ואילו בפרשת נשא הארון קודם לכרובים.

שתי דרכים

את  תולה  הזוהר  על  יצחק'  לוי  'לקוטי  ספר 
הדובר  הוא  הקב"ה  שבפרשתנו  בכך  ההבדל 
ואילו  אתך...",  ודיברתי  שם,  לך  "ונועדתי   —
בפרשת נשא נשוא הפסוק הוא משה — "ובבוא 
הקב"ה  ביאורו,  לפי  מועד".  אוהל  אל  משה 
מקדים את הכרובים, המייצגים את בני ישראל, 
רבנו  משה  ואילו  הקב"ה;  את  שמייצג  לארון 
לבני   — בארון  שמיוצג   — הקב"ה  את  מקדים 

ישראל, המיוצגים בכרובים.

למעשה, יש כאן שתי דרכים בעבודת האדם את 
בוראו. סדר הדברים בפסוק צריך ללמדנו כיצד 
שעליו  ִּבְדָרָכיו",  "ְוָהַלְכָּת  הפסוק  ברוח  לנהוג, 
אתה  אף  חנון,  נקרא  הוא  "מה  חז"ל:  אמרו 
היה חנון; מה הוא נקרא רחום, אף אתה היה 
להקדים  נדרש  'אב'  בבחינת  שהוא  מי  רחום". 
את ה'בנים', ואילו ה'בנים' צריכים להקדים את 

ה'אב'.

תרומה הדדית
'בנים' אלו התלמידים ו'אב' הוא הרב שמלמדם 
בין  הגומלין  יחסי  יותר,  רחב  במובן  תורה. 
ומושפעים,  למשפיעים  מתחלקים  יהודים 
הדדית:  תרומה  של  מעגל  מתקיים  וביניהם 
ה'משפיע' מעניק ל'מושפע', וה'מושפע' מאפשר 

ל'משפיע' למלא את ייעודו ולהעניק ולתת.

גישת הקב"ה היא שהבנים קודמים לאב, היינו, 
שהמושפעים קודמים למשפיע. המשפיע צריך 
בהיותו  יתרון,  לו  יש  המושפע  כי  להרגיש 
וכך  תפקידו.  את  למלא  למשפיע  מאפשר 
למשך  לעולם  יורדת  "נשמה  הבעש"ט:  אמר 
שבעים־שמונים שנה, כדי לעשות טובה ליהודי 

שהמקבל  נמצא  ברוחניות".  ובפרט  בגשמיות 
ירידת  תכלית  את  להגשים  למשפיע  מאפשר 
את  מקדים  רבנו  משה  זה,  לעומת  נשמתו. 
המשפיע למושפע, שכן המושפע מצידו נדרש 
מעלתו,  את  ולראות  המשפיע  את  להעריך 

בהיותו זה שמעניק לו ומלמדו.

כל אחד משפיע ומקבל
 — ו'מושפע'  'משפיע'   — האלה  ההיבטים  שני 
קיימים בנפשו של כל אדם. האדם נדרש להיות 
בעת  ובה  זולתו,  ועל  סביבתו  על  'משפיע' 
ללמוד ולקבל מכל אדם, כהוראת חז"ל: "איזהו 

חכם? הלומד מכל אדם". 

עליו  אדם,  מכל  ולומד  מקבל  שהוא  בשעה 
ל'כרובים',  ה'ארון'  הקדמת  בשיטת  לנהוג 
היינו לראות את מעלתו של מי שמלמד אותו 
ומעניק לו; ובשעה שהוא משפיע ונותן לזולת, 
לראות  ל'ארון',  ה'כרובים'  את  להקדים  עליו 
את חשיבותו של המושפע ולדעת שכל מעלתו 

כמשפיע היא לצורך המושפע.

)על־פי תורת מנחם תשמ"ה, כרך ד, עמ' 2334(

מעלת המשפיע, מעלת המושפע

קמח ותורה
״ועשית שולחן עצי שיטים אמתיים אורכו ואמה 
רוחבו ואמה וחצי קומתו״ )שמות כה,כג(. הארון 
אין  ״אם  כי  בתורה,  לזה  זה  צמודים  והשולחן 

קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח״.

)עיטורי תורה(

קדושה בחומר
הארון היה משכן לשכינה, והשולחן נועד להשרות 
קדושה על העולם החומרי. כיכרות הלחם, שהיו 
מונחות על השולחן, העידו שהקב״ה, אף שהוא 
רם ונישא מכל ענייני החומר, מחבב את החומר 

אם הוא מתקדש.
)דעת סופרים(

רחבות לא בהפרזה
השולחן  ואולם  כגובהו,  היה  הארון  של  רוחבו 
היה רחב פחות מגובהו. יש בזה רמז, ששולחנו 
על  יתר  מופרזת,  ברחבות  יהיה  לא  אדם  של 
ממעמד  פחות   — מגובהו  פחות  אלא  המידה, 

הגדולה והיהירות.
)מגנזנו העתיק(

שיקוף הפנים שלך
״ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד״ )שמות 
כה,ל(. רש״י מפרש: ״ללחם היה לו פנים״. בלחם 
פניו  את  לראות  יכול  ואחד  אחד  כל  היה  הזה 
ומדריגת אמונתו. אם הביט  פנימיותו  שלו, את 

על הלחם באמונה טהורה ובלב חם, לעולם ראה 
ִהָּלְקחֹו״  ְּביֹום  ֹחם  ״ֶלֶחם   — וטרי  חם  הלחם  את 
בלי  ללחם  שניגש  מי  אבל  כא,ז(.  )שמואל־א 

אמונה ובקרירות, לא ראה בלחם שום נס.

)מעיינה של תורה(

לחם תמיד לאורח
עניינו של לחם הפנים היה לרמז שעל שולחנו 
״לחם תמיד״  להימצא  צריך  ואחד  כל אחד  של 
— תמיד צריך להיות שם לחם מוכן ומזומן לעני 

ולרעב.
)רבי משה־לייב מסאסוב(

מה לוקחים מהעולם
מנהג חסידים שעושים משולחנם ארון לקבורה. 
לומר שהאדם לא יישא מאומה בידו ולא ילוונו 
בעמלו אלא הצדקה שעשה והטובה שהיטיב על 

שולחנו.
)מאוצרנו הישן(

כלים ויריעות בנפש
רומזות  'מקיפים',  בחינת  שהן  המשכן,  יריעות 
למצוות, שהן בבחינת מקיף ו'לבוש' לנפש. כשם 
כלי  על־ידי  הייתה  במשכן  השכינה  שהשראת 
ב'משכן'  כן השראת השכינה  והיריעות,  המשכן 
על־ידי  היא  מישראל  ואחד  אחד  שבכל  הפרטי 
ו'יריעות'  'כלים' — לימוד התורה,  שני הדברים: 

— קיום המצוות.
)תורה אור(

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

כלי המשכן  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

הוראות בצדקה
פעם אחת שלח רבי פינחס מאוסטילה 
שלוחים למגבית דחופה לצורכי צדקה. 

קודם צאתם אמר להם:

"התורה אומרת 'וייקחו לי תרומה', ועל 
זה אומר רש"י: 'לי — לשמי'. אחר־כך יש 
לכאורה אריכות יתרה — 'מאת כל איש 

אשר יידבנו ליבו'. מה העניין בכל זה?

הצדקה  גבאי  אומר  שלפעמים  "אלא 
דלתו  על  לדפוק  לטרוח  שחבל  בליבו 
קטנה  מסוימת  או שתרומה  פלוני,  של 
ולא חשובה. אבל אם הוא הולך להתרים 
הוא  אז  כי  שמיים,  לשם  לשמי',   — 'לי 
הולך ל'כל איש' ומייקר כל מה ש'יידבנו 

ליבו', אחד המרבה ואחד הממעיט".

אמרת השבוע מן המעיין

הוא   — קרך'  'אשר  היא  עמלק  של  "פעולתו 
מקרר את האדם, וזאת על־ידי שהוא משכנע 
את היהודי שהוא 'ולא ירא אלוקים', ואינו ראוי 
לעסוק בתורה ובמצוות" )רבי יחזקאל מרדומסק(

פתגם חסידי



אורח
מסתורי

לונג־ביץ', קליפורניה. האברך הצעיר 
רבי יצחק־אייזיק רוזנבוים, שזה עתה 
נישא, סיים להתפלל תפילת מנחה, 
בין  הקבוע  ללימודו  לשבת  ועמד 
ביהודי  הבחין  ואז  לערבית.  מנחה 
לא־מוכר. הוא בירכו בשלום והאיש 
לכאן  "באתי  בבקשה:  אליו  פנה 
מקום  מחפש  ואני  תרומות,  לאסוף 

ללון בו. התוכל לעזור לי?".

מתגורר  הוא  כי  לו  השיב  האברך 
דירת חדר,  "זו  בדירה קטנה מאוד. 
ופינת  מטבח  שינה,  חדר  בה  שיש 
אוכל מחוברים ומסדרון קטן", תיאר 
האורח,  באוזני  הדירה  מבנה  את 
אם  רעייתי  את  לשאול  אלך  "אבל 

אפשר שתלון אצלנו".

מּוכר  רוזנבוים  יצחק־אייזיק  רבי 
מקליוולנד־רעננה,  כאדמו"ר  יותר 
שנה.  לפני  בשבט  בל'  שנסתלק 
הוא נכדו של האדמו"ר רבי איתמר 
ישכר־בער,  רבי  אביו,  מנדבורנה. 

היה האדמו"ר מסטרוז'ניץ.

את בר־המצווה שלו חגג בהונגריה, 
ואחריה  השואה,  ימי  של  בעיצומם 
לארצות־הברית.  משפחתו  היגרה 
ודעת',  'תורה  בישיבת  למד  הוא 
בעיר  חסידית  חצר  הקים  ולימים 

קליוולנד.

ההחלטה לעלות לארץ גמלה בליבו 
בעיצומו  תשל"ד.  הכיפורים  ביום 
של היום הקדוש נודע בבית המדרש 
שהאזינו  מקומיים  גויים  )מפי 
פרצה  ישראל  בארץ  כי  לחדשות( 
מלחמה. הרבי הורה לעשות הפסקה 
תהילים  פרקי  לקריאת  בתפילה, 
אמירת  אחרי  התורה.  קריאת  לפני 
התהילים התיישב על מדריגות ארון 

הקודש, ממרר בבכי. 

במוצאי יום הכיפורים, אחרי שעשה 
"קשה  למתפללים:  אמר  הבדלה, 
נלחמים  ישראל  בארץ  שאחינו  לי 
עימם.  נמצא  לא  ואני  באויביהם 
קורא  ואני  לארץ,  לעלות  החלטתי 

לכם לבוא עימי".

לבדוק  לארץ  בא  עלייתו  קודם 
אותו  הזמינו  מכריו  להתגורר.  היכן 
אבל  בירושלים,  משכנו  את  לקבוע 
ברעננה,  שבת  לעשות  הוזמן  הוא 
את  להקים  ממנו  ביקשו  והתושבים 
החליט  והוא  בעירם,  מדרשו  בית 

למלא את בקשתם.

ארצה  עלה  תשל"ו  אלול  בחודש 
בעיר,  וחסידות  תורה  מרכז  והקים 

ושם חי ופעל עד הסתלקותו.

לרווחה.  פתוח  תמיד  היה  ביתו 
ננעל בפני  מעולם לא אירע שביתו 
אורחים, גם כאשר אלה היו אנשים 
היו  לא  שאחרים  כל־כך,  נוחים  לא 
במאור  לביתם.  להכניסם  מוכנים 
פנים אירח את אורחיו, וקירב אותם 
אף  למקצתם  שבשמיים.  לאביהם 

קנה תפילין ומזוזות בכספו הפרטי.

בכל  שולחנו  על  סעדו  ברעננה  גם 

שבת אורחים מגּוונים. הוא שמח על 
באומרו  רב,  שלל  כמוצא  אורח  כל 
לו  כדאי  היה  זה  דבר  בשביל  שרק 

לקבוע את מגוריו ברעננה.

היה  עדיין  בלונג־ביץ',  אז,  אבל 
את  שמע  וכאשר  צעיר,  אברך 
וקיבל  לביתו  מיהר  האורח,  בקשת 
האיש  את  לארח  זוגתו  הסכמת  את 
בביתו הקט. הוא חזר לבית הכנסת, 

את  הזמין  ערבית  תפילת  ואחרי 
האורח לבוא עימו.

בהיכנסם לדירה הקטנה הגיש לפני 
האורח ארוחת ערב, ואחריה הזיז את 
האוכל  מפינת  והכיסאות  השולחן 
במסדרון.  והעמידם  שבמטבח 
הניח  במטבח  שהתפנה  במקום 
מיטה ומזרן שהשיג, בעבור האורח.

לו  שהוצעה  במיטה  הביט  האורח 
למארח שהוא  ואמר  האוכל,  בפינת 
בעבורו.  מאוכזב מהמקום שהוקצה 
אינני  אורחים?!  הכנסת  זוהי  "וכי 
אמר  כאלה!",  בתנאים  לישון  יכול 

לבעל הבית.

מהאורח  ביקש  יצחק־אייזיק  רבי 
זוגתו.  עם  להתייעץ  ופנה  להמתין, 
הם יכלו לנסות לחפש בעבורו מקום 
האפשרות  אבל  אחר,  בבית  אירוח 
הזאת, הוצאת אורח מביתם, לא באה 
בחשבון מבחינתם. מה עושים כאשר 
המקום היחיד שבא בחשבון לאירוח 

אינו מוצא חן בעיני האורח?

לפנות  הצעירים  הזוג  בני  החליטו 
את חדר השינה שלהם ולהציע אותו 
הלילה  את  יעשו  הם  ואילו  לאורח, 

בפינת האוכל הקטנה...

אותו  והזמינו  האורח  אל  פנו  יחד 
קיבל  האורח  השינה.  בחדר  לישון 

את ההצעה בחפץ לב ונכנס לחדר.

היה  יצחק־אייזיק  רבי  של  מנהגו 
בהכנות  ולהתחיל  קום  להשכים 
יוצא לטבול  יום היה  לתפילה. בכל 
ממשיך  היה  ומשם  טהרה  במקווה 
אחרי  חזר  הפעם  הכנסת.  לבית 
הטבילה לביתו, וניגש לחדר השינה 

להעיר את האורח לתפילת שחרית.

פעם  החדר  דלת  על  דפק  הוא 
ופעמיים, ואין קול ואין עונה. המתין 
הפעם  וגם  בדלת,  שוב  ונקש  מעט 
מבפנים.  תגובה  שום  נשמעה  לא 
החליט  השלישי  הניסיון  אחרי 
את  ולהקיץ  החדר  דלת  את  לפתוח 

האורח משנתו החזקה.

אין  כי  לגלות  נדהם  לחדר  כשנכנס 
אף  נעלם.  פשוט  האורח  איש.  בו 
נראתה  בעבורו  שהוצעה  המיטה 
ככזאת שלא ישנו עליה. כל הפריטים 
היה  ונראה  במקומם,  נותרו  בחדר 
היה  הדבר  בהם.  נגע  לא  שאיש 

בעיניו לפלא.

את  ושאל  הכנסת,  לבית  מיהר  הוא 
את  ראה  מהם  מי  אם  המתפללים 

האורח, אך איש לא ראה אותו.

לתלמידיו:  הרבי  סיפר  ימיו  בערוב 
"אבי הקדוש זכה לגילוי אליהו הנביא 
ואף ביקש ממנו בקשות. אני ראיתי 

אותו, אבל לא זכיתי לבקש...".

)מפי נכדו ר' צבי פרנקל(

מעשה שהיה

זמנה של מלחמת עמלק
הגמרא )סנהדרין כ,ב( אומרת: "שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ 
— להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה". 
על־פי  להתקיים  צריכות  הללו  המצוות  ששלוש  בהמשך  מוכיחה  הגמרא 
הסדר הזה דווקא: מינוי מלך, מלחמת עמלק, בניין בית המקדש; וכפי שרש"י 

מפרש: "הן תלויות זו בזו לעשותן כסדרן".
ואכן, גם סדר הגאולה העתידה מתאים לשלוש המצוות הללו, כפי שהרמב"ם 
פוסק: תחילה מינוי מלך — "יעמוד מלך מבית דוד", אחר־כך מלחמת עמלק 
— "וילחום מלחמות ה'", ורק לאחר הניצחון על האומות באה מצוות בניין בית 
המקדש — "ובנה מקדש במקומו" )ראה לקוטי שיחות, כרך טז, עמ' 304; כרך 

כא, עמ' 196 ועוד(.

שלבים מוגדרים
ראוי להדגיש, כי אם נזכה ייעשו כל השלבים האלה ברגע אחד. אך אם לא 
נזכה חס ושלום, יצטרך המשיח לעשות את כל השלבים הללו, שלב אחרי 

שלב, כפסק הרמב"ם.
הצורך בשלושת השלבים הללו נובע מכמה וכמה גדרים הלכתיים: א( הזמן — 
מאחר שכל אלה מצוות, יש לכל אחת הזמן המיוחד לקיומה. החובה להכרית 
את זרעו של עמלק היא לאחר שיש מלך בישראל )אחרי מינוי מלך(, וזמנה 
של מצוות בניין בית המקדש הוא לאחר מלחמת עמלק. ב( שלמות המצווה 
— שלמותו של בית המקדש היא כאשר הוא נבֶנה לאחר שהוכרת זרעו של 
עמלק, שכן קודם לכן "אין השם שלם ואין הכיסא שלם" )מדרש תנחומא 
מלך  שיש  קודם  עמלק  למלחמת  לצאת  אי־אפשר  אך  תצא(.  פרשת  סוף 

)המלך המשיח(, ולכן הדברים חייבים להיעשות על־פי הסדר הזה דווקא.
למלך;  נתמנה שאול  תחילה  ישראל.  לארץ  הראשונה  בכניסה  גם  היה  כך 
שנסתיימו  אחרי  ורק  עמלק;  של  זרעו  את  להכרית  הציווי  ניתן  אחר־כך 
המקדש.  בית  בניין  בא  מסביב",  לו  הניח  "וה'  המלך,  דוד  בימי  המלחמות, 
כך התורה מצווה: תחילה "והניח לכם מכל אויביכם", ורק לאחר מכן "והיה 

המקום אשר יבחר ה'" — בניין בית הבחירה )ראה בגמרא שם(.
ובראשונה  יפה את סדר הגאולה שברמב"ם: בראש  דברים אלה מסבירים 
יבוא משיח ויהיה מלך בישראל — "יעמוד מלך". הוא יחזיר את כל ישראל 
דת  להרים  ומחשבתו  מגמתו  "ותהיה  מלך:  של  עניינו  )שזה  התורה  לדרך 
האמת" — רמב"ם הלכות מלכים פ"ד ה"ט(. אחר־כך יילחם מלחמות ה', ובכלל 
זה מלחמת עמלק. לאחר ש"עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו", שאז 
יגיע למצב של מנוחה — ייבנה בית המקדש השלישי, ובעקבותיו יהיה קיבוץ 

כל נידחי ישראל ותיקון העולם כולו, "לעבוד את ה' ביחד".

יודע את ריבונו
אך עד שתבוא הגאולה ונגיע למחייתו הגשמית של עמלק, עלינו להילחם 
במה שעמלק מייצג ומסמל. זו מלחמה שמתקיימת בתוך נפשו של כל אחד 
לענייני  בסיסית  התנגדות  טעם,  בלי  חוצפה  מייצג  הפנימי  'עמלק'  ואחד. 
קדושה. אי־אפשר להתגבר עליה במאמצי שכנוע והסברה, שכן עמלק 'יודע 
'עמלק'  עם  להתמודד  הדרך  בו'.  למרוד  'מתכוון  ואף־על־פי־כן  ריבונו'  את 
הפנימי היא על־ידי "ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק" — לעוקרו לגמרי מתוך הנפש, 

בלי שום דיונים ופולמוסים.
שלו.  הפעולה  משיטות  היא  סֵפקות  הטלת  'ספק'.  בגימטרייה  'עמלק' 
שמתערער  ברגע  שכן  קדושה,  לענייני  קרירות  גורמת  הזאת  הספקנות 
צריך  לכן  מתעמעמת.  ההתלהבות  מייד  ובתורתו,  בה'  המוחלט  הביטחון 

לעקור את הסֵפקות, להתחזק באמונה, ובזכותה תבוא הגאולה השלמה.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה
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מאת מנחם כהן 

שעת אחר צהריים מאוחרת בפורים, לפני שלוש 
חב"ד  בית  ומנהל  אתא  קריית  של  רבה  שנים. 
מאוד.  ממהר  דיסקין,  חיים־שלמה  הרב  בעיר, 
ובתוכה  פעילות,  של  רבות  שעות  מאחוריו 
שכולות,  משפחות  חמש־עשרה  אצל  ביקורים 

נפגעי טרור ואלמנות צה"ל, עם משלוח מנות.

היה  "כבר  ברכב.  אחרון  מנות  משלוח  נשאר 
זאת",  שאדחה  בליבי  ואמרתי  מאוחר  מאוד 
קוטנר,  מנחם  הרב  לשליח  דיסקין  הרב  סיפר 
בצעירי  ומלחמה  טרור  לנפגעי  האגף  מנהל 
אגודת חב"ד. "הרמתי טלפון לרעייתי, עדכנתי 
המשלוח  שאת  ואמרתי  הביתה  חוזר  שאני 
אף  שעל  הציעה  היא  מחר.  אמסור  האחרון 
השעה המאוחרת אגש למשפחה השכולה, ומייד 

אסע הביתה, ששם האורחים כבר מחכים".

בכי נסער
לעבר  רץ  המשלוח,  את  מהרכב  מוציא  הרב 
בית המשפחה ודופק בחיפזון על הדלת. הדלת 
נפתחת. אם המשפחה עומדת שם. "היא הביטה 
דיסקין.  הרב  מספר  נסער",  בבכי  ופרצה  בי 
"חשתי מאוד לא בנוח. המתנתי שתירגע, אבל 
ממני  ביקשה  בסוף  הפוגה.  בלי  בכתה  היא 

להיכנס, שכן היא חייבת לספר לי מה קרה".

האישה סיפרה: "הבוקר קמתי במצב רוח נוראי. 
מהו  היטב  יודעת  ואני  דתית,  משפחה  אנחנו 
...איך אפשר לשמוח כשהבן נפל?  פורים, אבל 

ביקשתי מבעלי שהשנה יישאר בעבודה, ישלים 
שיחזור  לבד.  אותי  ישאיר  נוספות',  'שעות 
שקם  השני,  מהבן  יסתיים.  שפורים  אחרי  רק 
מאוחר, ביקשתי שייקח את האופניים ויסתובב 

בגינת השעשועים".

הסימן הגיע
היום:  קורות  את  וגוללה  הוסיפה  האישה 
"נשארתי לבד בבית עצובה, עם הכאב הבלתי־
מה  אשם.  רגשות  להתעורר  החלו  ואז  נגמר. 
את  מהם  מונעת  שאני  והילד  בעלי  אשמים 
בשמיים  רוצים  שאם  החלטתי  פורים?  שמחת 
מה  זה  סימן.  לי  שישלחו  פורים,  את  שאחגוג 
שאני צריכה. סימן. שאדע שהפורים שלי חשוב. 
כמו  ושם,  בדלת,  דפיקות  ופתאום  עובר,  הזמן 
המנות  משלוח  עם  הרב,  כבוד  עומד  מלאך, 
החגיגי. אתה הסימן מן השמיים, אתה המלאך!".

בנוכחות הרב דיסקין התקשרה האישה לבעלה, 
לשוב  ממנו  וביקשה  הסיפור  את  לפניו  גוללה 
על  לבנה  מפה  פורשת  בעודה  הביתה,  מייד 
הכול",  למרות  פורים  השנה  "נעשה  השולחן. 

אמרה לבעלה הנרגש.

חשיבות הזיכרון
אלפי משפחות נפגעות טרור בכל רחבי הארץ 
של  בעיצומו  הזה,  המרגש  הרגע  את  מכירות 

ובפתח  מצלצל  הפעמון  שנה.  מדי  הפורים 
מיוחד  מנות  משלוח  עם  חב"ד  שליחי  עומדים 
והקדשה אישית. מאחורי כל בית כזה יש סיפור 
השם  קידוש  על  נפשו  את  שמסר  גיבור  של 

בהגנה על הארץ ותושביה.

הטרור  נפגעי  למען  באגף  נערמים  שנה  בכל 
את  הממחישים  רבים,  סיפורים  והמלחמה 
לאותן  המיוחד  והיחס  הזיכרון  חשיבות 
השכול  עם  יום־יום  המתמודדות  משפחות, 
בחגי  במיוחד  מעודדת  ליד  וזקוקות  והכאב, 

ישראל השמחים, כמו בפורים. 

סימן משמיים לאם השכולה

משלוח מנות שמחמם לבבות

קריאת 'זכור' לנשים
בעניין  הנשים  השנה  ינהגו  כיצד  שאלה: 

קריאת פרשת 'זכור'?
ערוך  בשולחן  וגם  ערוך,  בשולחן  נפסק  תשובה: 
זכור היא חובה מן התורה  אדמו"ר הזקן, ש"פרשת 

שישמענה כל אדם מישראל".
יש מחלוקת בין הפוסקים אם אישה חייבת בשמיעת 
פרשת 'זכור'. המחייבים סבורים שהואיל ומן התורה 
זה  אין  )ולכן  קבוע  זמן  עמלק  מעשה  לזכירת  אין 
מכלל המצוות התלויות בזמן, שנשים פטורות מהן( 
טוענים  הפוטרים  לעומתם,  בזה.  חייבות  הנשים   —
מעשה,  לידי  לבוא  היא  הזכירה  מצוות  שעיקר 

להילחם בעמלק, ונשים פטורות ממלחמה. 
לדעת הגר"ע יוסף ראוי ונכון שנשים ישתדלו לבוא 
יש  והמקילים  הפרשה,  את  לשמוע  הנשים  לעזרת 
במדינות  קודמים  בדורות  שיסמוכו.  מה  על  להם 
נהגו הנשים בזה, אך הרבי מליובאוויטש  רבות לא 

לבוא  )בדורותינו(  ישראל  ובנות  נשי  שנהגו  כתב 
לשמוע קריאה זו.

השנה, בשל מגבלות הבריאות וסכנת ההדבקה, יש 
לייחד  ראוי  יותר מהמותר.  להתקבץ  להקפיד שלא 
ליד מנייני החצרות מקומות מיוחדים לנשים, ולקבוע 
יבואו באותה  'זכור'. הנשים  שעה מדויקת לקריאת 
אין  אם  מייד.  ויתפזרו  הקריאה  את  ישמעו  שעה, 
תנאים המבטיחים זהירות מהדבקה — יסמכו הנשים 

על הדעות המקילות ולא יבואו לשמיעת 'זכור'.
חייבי בידוד, ועל־אחת־כמה־וכמה מאומתים לנגיף — 
לא ייצאו מהבית לשמיעת פרשת 'זכור'. הם יכולים 
לצאת ידי חובה בקריאת התורה של פורים, או יכוונו 

לצאת בקריאת פרשת 'זכור' בשבת כי תצא.
שם.  חינוך  ומנחת  תרג,  מצווה  החינוך  ספר  מקורות: 
שו"ת בניין ציון החדשות סי' ח. שו"ת תורת חסד או"ח 
סי' לז. פסקי תשובות סי' תרפה ס"ק ה־י, וילקוט יוסף, 
מועדים, כרך ה עמ' 260, וש"נ. אנציקלופדיה תלמודית, 
'אוצר  רכב(.  עמ'  יב  )כרך  עמלק'  מעשה  'זכירת  ערך 

מנהגי חב"ד' חודש אדר, עמ' רמה, וש"נ. 

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

כרובים עם פני תינוק
במשכן ובבית המקדש, בקודש הקודשים, 
מעבר לפרוכת, במקום שאסור היה לאיש 
ביום  הגדול  מהכוהן  חוץ  אליו,  להיכנס 

הכיפורים — 
הארון  עמד 
לוחות  ובו 
ת  י ר ב ה
ו  נ ל ב י ק ש

בהר סיני.

מעל הארון עמדו שני הכרובים — שתי 
דמויות מזהב, בצורה של ילד וילדה, ולהן 

כנפיים פרושות מעל הארון.

מדוע היו לכרובים פנים של ילד וילדה? 
יש בזה מסר עמוק — על־ידי התורה נוכל 
להיות טהורים ונקיים מחטא כמו ילדים 

זכים.

מושג ברגע

אל תתבלבלו

משכנתא משאירים 

למומחים!
אוטוטו חותמים חוזה?

לקיחת משכנתא היא אחד השלבים המורכבים והמבלבלים 
ברכישת דירה. אצלנו תעברו את התהליך בקלות ובנוחות, 

תרוויחו ריביות משתלמות ושקט בירוקרטי, ותהנו מליווי ושירות 
אישי לאורך כל הדרך. שיהיה יישוב טוב!
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היכנסו אלינו
www.beit-chabad.co.il

משלוח עד הבית
 תעודת אחריות על כשרות

הכתיבה לכל החיים

ב"ה

לא משנה היכן אתם 
גרים, מהיום תוכלו 

להזמין תפילין ומזוזות 
 בכשרות ואיכות של

 'תו פיקוח חב"ד' 
מבלי לצאת מהבית

קונים 
תפילין 

בראש
שקט!

מרגישים חג באושר עד

פורים שמח עם המון ...
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