
 
ללכת מלמעלה

השבוע, בב' באייר, חל יום הולדתו )בשנת 
)רבי  מהר"ש  הרבי  של  תקצ"ד־1834( 
שמואל( מליובאוויטש, נשיאּה הרביעי של 
שטבע:  בפתגם  ידוע  הוא  חב"ד.  חסידות 
מצליחים  לא  שכאשר  אומר  "העולם 
ואני  מלמעלה;  הולכים  מלמטה,  ללכת 
מלמעלה  מלכתחילה  ללכת  שצריך  אומר 

)'לכתחילה ַאריבער'(".

דלת לגאולה
יוסף־ 'אהלי  חב"ד,  של  הספר  בתי  רשת 
מיוחד  לימוד  במבצע  פותחת  יצחק', 
בנושאי הגאולה, שיקיף את כל בתי הספר. 
זאת  לגאולה'.  דלת  'פותחים   — כותרתו 
הנוקבת  לקריאתו  שנה  שלושים  לציון 
אשר  כל  "עשו  מליובאוויטש:  הרבי  של 

ביכולתכם להביא את משיח".

סדנת פערים
סדנה  מקיימת  התקשרות  עמותת 
דתי,  רקע  על  פערים  בתוכם  שיש  לזוגות 
ולהורים שילדיהם שינו את דרכם. בסדנה 
משתתפים מומחים בתחום. פרטים ורישום 

בטל' 2172770־077.

יש חדש לכבד כן, להונות לא
כשאתם רואים שלט 'רופא' — אינכם מצפים לפגוש מטפל באבני 

קריסטל, עם כל הכבוד. ומה באשר לתואר 'רב', האם הוא הפקר לכול?

סיקת בג"ץ בעניין הגיור העלתה פ
הציבורי  היום  סדר  על  מחדש 
הר לתנועות  ההתייחסות  ־את 

ההסתייגות  והקונסרבטיביות.  פורמיות 
־הנחרצת של מייצגי דת ישראל מהתנו
־עות האלה נתפסת לפעמים כחוסר סו

בלנות ואולי אף כביטוי של שנאה. יש 
כאלה  שעמדות  בטענה  מנופפים  שאף 

מוציאות מכלל ישראל מיליוני יהודים.

היהודים  בדברים.  סדר  לעשות  חשוב 
עצמם  והקונסרבטיבים  הרפורמים 
מהות  היא  היהדות  יהודים.  כמובן  הם 
בהתנהגותו  תלויה  שאינה  פנימית, 

 — בסיסי  כלל  קבעו  חז"ל  האדם.  ובדעותיו של 
גם  הוא".  ישראל   — שחטא  אף־על־פי  "ישראל, 
יהודי שאינו צם ביום הכיפורים נשאר יהודי. לכן 
ההשתייכות לתנועה כזאת או אחרת אינה משנה 

את עצם היותו של האדם יהודי.

ביהודי,   שמדובר  בתנאי  כמובן  אמור  זה  כל 
מי  כהלכה.  שנתגייר  או  יהודייה  לאם  שנולד 
יצטרף לקהילה  יהודייה — גם אם  שאימו אינה 
עד  ליהודי,  בכך  יהפוך  לא  ביותר  החרדית 

שיתגייר כדת וכדין, כפי שהתורה קובעת.

לא 'זרמים ביהדות'
הרפורמיות  התנועות  עם  הגדול  העימות 
להתייחסות  קשור  אינו  והקונסרבטיביות 
העולם  ברחבי  חב"ד  שליחי  לאנשים.  האישית 
התנועות  חברי  עם  ידידותיים  קשרים  מקיימים 
להתחבר  שואפים  כשם שהם  ומנהיגיהן,  האלה 
והשתייכותו  ומעשיו  דעותיו  יהיו  יהודי,  לכל 

החברתית אשר יהיו.

הבעיה המרכזית היא הניסיון של אותן תנועות 
מנסות  הן  ישראל.  בדת  כ'זרמים'  עצמן  להציג 
ליצור רושם שהן חלק מהפסיפס הקיים ביהדות 
בית  וליטאים,  חסידים  ואשכנזים,  ספרדים   —
שמאי ובית הילל. כך כביכול יש אורתודוקסים, 
כנסת',  'בתי  ולכולם  וקונסרבטיבים,  רפורמים 

'סידורי תפילה' ו'רבנים'.

התחזות  זו  לקבל.  אי־אפשר  הזה  השקר  את 
בשום  הדעת  על  מתקבלות  שאינן  והונאה, 
ומַתְקשרים  הילרים  האם  אחרת.  מערכת 

האם  כרופאים?  יוכרו  בך  בפרחי  ומטפלים 
הטייסים?  מאיגוד  חלק  יהיו  עפיפונים  מפריחי 
האם יצרני תכשיטי פלסטיק ייחשבו יהלומנים?

ייתכן שכל הגורמים האלה מאגדים סביבם בני־
אדם רבים ועושים דברים חשובים. הכול בסדר. 
אבל אי־אפשר שיתחזו למה שהם לא. ספרדים 
מדת  חלק  הם  וליטאים  חסידים  ואשכנזים, 
בה  ורואים  לתורה  מחויבים  מפני שהם  ישראל 
סמכות חד־משמעית. מי שאינו מקבל את עיקרי 
האמונה היהודית ודוגל בתפיסה שהתורה אינה 
מחייבת, ושכל אחד ואחת יכולים לפרשה כראות 
עיניהם ולבחור מה לאמץ ממנה ומה לדחות — 
בעצם העמדה הזאת הוא מוציא את עצמו מתוך 

מסגרת הדת היהודית.

אבסורד בלתי־נסבל
אין אלה ענייני סמנטיקה והגדרות פילוסופיות. 
מצפים  אינכם   — 'רופא'  שלט  רואים  אתם  אם 
הכבוד.  כל  עם  קריסטל,  באבני  מטפל  לפגוש 
כשאתם רואים שלט 'מוסך מורשה' אתם יודעים 
שאכן המקום מוסמך לכך. אם כן, מדוע כשאתם 
לדעת  אמורים  אינכם  'רב'  המילה  את  שומעים 
כשר  אוכל  שבת,  שומר  כיפה,  חובש  הוא  אם 

ומאמין בבורא עולם? הלוא זה אבסורד!

צריך לאהוב כל יהודי, לכבד כל אדם, אבל אי־
אפשר להפוך את דת ישראל לשטח הפקר, שבו 
איש הישר )או העקום( בעיניו יעשה. מי שאינו 
מקבל את סמכותה של תורת ישראל יכול להיות 

הרבה דברים — לא חלק מדת ישראל.

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
ב"ה ׀ ערב שבת קודש פרשת תזריע־מצורע ׀ ד' באייר התשפ"א ׀ 16.4.21 ׀ גיליון מס' 1789

פרקי אבות: פרק ב

עם אחד, תורה אחת, יהדות אחת. זיוף יישאר לעולם זיוף

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב
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הקרבנות עניינם התקרבות האדם אל הבורא, 
כפי שמובא בספרים ש'קרבן' מלשון 'קירוב', 
אל  מתקרב  האדם  הקרבן  שעל־ידי  מפני 
הקב"ה. התקרבות זו מהותה הפיכת הגשמיּות 
האדם  של  החולין  ענייני  שגם  עד  לקדושה, 
נרתמים לעבודת הבורא, בבחינת "בכל דרכיך 

— דעהו".

יש  סוגים.  וכמה  לכמה  מתחלקים  הקרבנות 
קרבנות ציבור ויש קרבנות יחיד; וגם קרבנות 
מבעלי־ מובאים  אלא  אחידים,  אינם  היחיד 
משתנה  שלהם  הקדושה  ודרגת  שונים  חיים 
לקרבנות  המשותף  ואולם  לקרבן.  מקרבן 
היחיד הוא, שיש אפשרות שהאדם לא יתחייב 
מקרבן  חוץ   — חייו  ימי  כל  במשך  להקריבם 

אחד.

קרבן שהכול חייבים בו
נדרים ונדבות — אינם קרבנות חובה, אלא הם 
נהפכים לחובה בעקבות התחייבות יזומה של 
האדם, כפסק דין הרמב"ם )הלכות ערכין וחרמין 
ֶתְחַּדל  ְוִכי  ואמרה  העידה  "התורה  בסופן(: 

ִלְנֹּדר, ֹלא ִיְהֶיה ְבָך ֵחְטא". חטאת ואשם — אלה 
קרבנות שמושתים על מעשה בלתי־רצוי, ומי 
שלא חטא אינו חייב בהם. קרבן תודה — מוגש 
הכרח  ואין  מסוכנים,  מצבים  על  לה'  כתודה 

שיקרה לאדם אירוע כזה.

מישראל  אחת  וכל  אחד  שכל  היחיד  הקרבן 
המוזכר  יולדת,  קרבן  הוא  איתו  קשורים 
בפרשתנו: כל יהודי הוא ילוד אישה, ומכיוון 
שכן — אימו חייבת אחרי לידתו להקריב שני 
קרבנות — חטאת ועולה. המפרשים מסבירים 
ובעבור  היולדת  בעבור  הם  הקרבנות  ששני 

הוולד.

לא אריות ודובים
היולדת  על  בעלי־חיים  אילו  מפרטת  התורה 
ְלַבת  אֹו  ְלֵבן  ָטֳהָרּה  ְיֵמי  "ּוִבְמֹלאת  להביא: 
ֹתר  אֹו  יֹוָנה  ּוֶבן  ְלֹעָלה  ְשָׁנתֹו  ֶבּן  ֶכֶּבׂש  ָתִּביא 
ְלַחָטּאת". קרבן העולה יהיה מן הבהמה וקרבן 
חטאת מן העוף. אך מה באשר ליולדת שאין 
התורה:  קובעת  בהמה?  להקריב  משגת  ידה 
"ְוִאם ֹלא ִתְמָצא ָיָדּה ֵדּי ֶשׂה, ְוָלְקָחה ְשֵׁתּי ֹתִרים 

אֹו ְשֵׁני ְבֵּני יֹוָנה, ֶאָחד ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָטּאת".

נימוקי  את  מבאר  נבוכים'  ב'מורה  הרמב"ם 
קרבן העוף, ומסביר שהקב"ה קבע כי בעלי־
ולא  קרבנות,  ישמשו  בלבד  מבויתים  חיים 
מקריבים  שהיו  זרה  עבודה  עובדי  "כמעשה 

האריות והדובים והבהמות המדבריות". 

בהישג יד
הרמב"ם מוסיף ואומר שהעוף נכלל בקבוצת 
בני־אדם  ורוב  "הואיל  האפשריים,  הקרבנות 
ציווה שיהא  יכולת להקריב בהמה,  אין להם 
בארץ  ביותר  המצוי  העוף  מן  גם  הקרבן 

ישראל, והיותר טוב וקל להשיגו".

את  מאחד  העוף  שקרבן  עולה,  הדברים  מן 
כלל ישראל, מאחר שהוא בהישג ידו של כל 
את  מבטא  הוא  ובכך  מישראל,  ואחת  אחד 
אחדותם של כל ישראל, כשם שקרבן היולדת 
אף הוא מסמל את אחדות עם ישראל, בהיותו 

קשור עם כל אחד ואחת.

)תורת מנחם תשמ"ה, כרך א, עמ' 321(

הקרבן שמאחד את כולם

תיקון עצמי
להסיק  עליו  בחברו,  עבירה  דבר  רואה  כשאדם 
שבו עצמו מצוי מעין החטא והרע הזה, וישתדל 
לתקנו. כשעושה כך, הוא גורם תיקון מסוים גם 
לזולתו. זהו שרמז הכתוב: 'מצורע — מוציא רע'. 
רמז להוצאת הרע מהזולת ותיקונו. "זאת תהיה 
תיתכן  מזולתו  הרע  הוצאת   — המצורע"  תורת 
"ביום טהרתו" — על־ידי זה שהאדם מתקן ומטהר 

את עצמו מן הרע שראה בזולתו.
)כתר שם טוב(

תורה בטהרה
״זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו״ )ויקרא 
יד,ב(. אומר המדרש )ויקרא רבה טז(: זהו שנאמר 
לך  מה  אלוקים,  אמר  "ולרשע  נ,טז(  )תהילים 
לספר חוקיי ותישא בריתי עלי פיך". כי תורתו 
של המצורע אינה תורה כלל; אין בה קדושה כל 
אור התורה אפשר להשיג  זמן שהוא רשע. את 
יש  אימתי  מיוחדת.  בהשראה  בלבד,  ובטהרה 

'תורת המצורע'? — "ביום טהרתו" בלבד.

)וידבר משה(

להישאר בהכנעה
״מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו״ )רש״י יד,ד(. 
אחרי  רפואתו  תקנת  את  התורה  רמזה  מדוע 
הכוונה  טהרתו?  ביום  מצרעתו,  נרפא  שכבר 
היא שהכנעה זו, שהוא נכנע עכשיו מחמת נגעו, 
וזו  שנתרפא.  אחרי  אפילו  לתמיד,  בו  תישאר 
כוונת מאמרם ז״ל )מנחות ה(: "זאת תהיה תורת 

בו  שתישאר  היינו  תהא".  בהווייתה   — המצורע 
תמיד תחושת השפלות, כמו שהוא חש עכשיו.

)שם משמואל(

היצר מתעורר
הרגל נעשה טבע, וביום טהרתו חוזר וניעור אצלו 
היצר ללשון הרע וחוזר הנגע אל קירות ליבו. זהו 

״ביום טהרתו״ — מייד ״והובא אל הכוהן״, שוב.
)עיטורי תורה( 

שתי מידות
״וציווה הכהן ולקח למיטהר שתי ציפורים חיות 
)ויקרא  ואזוב״  תולעת  ושני  ארז  ועץ  טהורות 
יד,ד(. כל הרוצה לטהר את עצמו ומידותיו יעבוד 
יחד:  גם  את השם יתברך בשתי המידות האלה 
'ואזוב'  וחוזק,  'עץ ארז' — שהוא בבחינת תוקף 
— בחינת שפלות. ולאמיתו של דבר שתי המידות 
]=שני  מתפרשין״  דלא  ריעין  ״תרי  הן  האלה 

חברים שאינם נפרדים[.
)רבי אברהם מסלונים(

הדיבור העליון מתקן
וכיוצא  המצורע'  'טהרת  ולא  המצורע'  'תורת 
בזה, רמז שטהרתו של מצורע היא על־ידי התורה 
שהאדם  מכך  באה  מצורע  טומאת  כי  דווקא. 
הוריד את הדיבור לדרגה נחותה ביותר, דיבורים 
אסורים. 'מצורע' — מוציא רע, היינו הוצאת שם 
ותיקונו הם על־ידי  רע ולשון הרע. לכן טהרתו 

הדיבור העליון, דבר ה׳, התורה.
)אור התורה(

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

תורת המצורע  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

לומר בפירוש
רבי מרדכי מפינטשוב היה עני מרוד ולא היו בידו 
אמצעים להשיא את שלוש בנותיו הבוגרות. אשתו 
רבו,  מפי  וברכה  עצה  לבקש  בו  מפצירה  הייתה 
שוקע  היה  רבו  אל  בהגיעו  אולם  מלובלין,  ה'חוזה' 
בעולם שכולו תורה ועבודה ושוכח את מצבו הגשמי.

הרבי.  לחצר  ובאה  אחריו  אשתו  נסעה  אחת  פעם 
כשראה אותה, נאלץ להיכנס אל הצדיק ולספר את 
כה.  עד  זאת  סיפר  לא  למה  הרבי  שאלו  מצוקתו. 
ברוח  זאת  יודע  הניח שהרבי  כי  מרדכי  רבי  השיב 

קודשו.

'וראה  ב'נגעי אדם' כתוב  "לא־כן. רק  אמר ה'חוזה': 
אבל  מעצמו;  זאת  רואה  שהכוהן  הנגע',  את  הכהן 
ב'נגעי בתים', בצורכי הבית, צריך בעל הבית לומר 

לכוהן — 'כנגע נראה לי בבית'"...

אמרת השבוע מן המעיין

הוא  מקורה  'שאת'.   — הגאווה  הוא  חטא  כל  "שורש 
'או  וריקים,  פוחזים  אחר  נספח  שהאדם   — 'ספחת' 
בהרת', שהוא רואה עצמו זך ובהיר. תקנתו היא 'והובא 

אל הכוהן' — התקשרות לצדיק" )רבי אלימלך מליז'נסק(

פתגם חסידי



המפקד 
החסיד

על  לי  הודע  לפעולה,  תלך  "בטרם 
כך, ולא תהיה לך שום עוגמת נפש" 
'אמרי  בעל  האדמו"ר  הבטיח  כך   —

אמת' מגור לרב שמאי גינזבורג.

ר'  תש"ח.  אדר  חודש  ימי  הימים 
בהוראת  מקים,  גינזבורג  שמאי 
גדולי התורה, גדוד חרדי בירושלים, 
העיר  תושבי  על  להגן  שתפקידו 
הצפויה  הערבית  הפלישה  מפני 
בתום המנדט הבריטי. שמו המקורי 
שם  על  'חזקיה',  היה  הגדוד  של 
משימת החיזוק שקיבל עליו, ולימים 
שם  על  טוביה',  ל'גדוד  שמו  שונה 

מפקדו, טוביה ביר הי"ד.

יוצא  שמאי  הרב  היה  לילה  מדי 
שכונות  לעבר  אברכים  קבוצת  עם 
את  לבסס  ירושלים,  של  הצפון 
תעלות  חפרו  הם  ההגנה.  אמצעי 
מאש  להגנה  חול  שקי  והציבו  מגן, 

הצלפים הירדנים.

אצל  בקודש  ששימש  שמאי,  הרב 
ממנו  קיבל  מגור,  האדמו"ר  רבו, 
קודם  ושעל.  צעד  כל  על  הכוונות 
את  מקבל  היה  לפעולה  יציאה  כל 
עבודתו  בסיום  יום,  בכל  ברכתו. 
בבית הרבי, לבוש בבגדיו החסידיים 
— היה מתזז בין העמדות, תחת אש 

צלפי הלגיון.

מצויד בברכת הרבי חש הרב שמאי 
חסין. לכן קיבל עליו את המשימות 
באומרו  ביותר,  והמסוכנות  הקשות 

כי ברכת הרבי תגן עליו.

עם פרוץ הקרבות הגיע הרב שמאי 
לגדוד  שיהיו  חיוני  כי  למסקנה 
במאמץ  לסייע  שיוכלו  טנקים, 
המלחמתי. אך מנין משיגים טנקים?

מלכודת  לטמון  שמאי  הרב  החליט 
לכוח השריון של הלגיון, שנע לעבר 
בתי היהודים בסנהדריה. הוא הנחה 
את חייליו להניח לארבעת הטנקים 
הללו  להתקדם.  בשיירה  הראשונים 
המאפשרת  ההוראה,  על  התפלאו 
לכוח שריון ירדני להיכנס לעיר בלי 

קרב, אך מילאו אותה.

כאשר התקרב הטנק החמישי הורה 
בקבוק  עליו  להטיל  שמאי  הרב 
תבערה. הטנק עלה בלהבות, וחייליו 

מיהרו להימלט ממנו.

הציר.  את  חסם  הבוער  הטנק 
הטנקים שאחריו פנו לאחור ונמלטו, 
לא  שלפניו  הטנקים  ארבעת  ואילו 
יכלו לסגת. חיילי הגדוד כיתרו את 
שבתוכם  והחיילים  האלה,  הטנקים 
מיהרו להימלט, מחשש ליפול בשבי. 
הטנקים שנלקחו שלל הביאו תועלת 

רבה במלחמה.

שכונת בית ישראל. שריקות כדורים 
מעורבות  פגזים,  של  והתפוצצויות 
תחילת  על  בישרו  אזעקה,  ביללות 

המלחמה.

הרבנית  שמאי,  הרב  של  רעייתו 
יעקב  ילדיה הרכים,  מרים, עם שני 
ולאה, שהו לבדם בבית. שכונת ספר 

מוחשית,  בסכנה  נתונה  הייתה  זו 
וביתו של הרב שמאי במיוחד.

הנביא  שמואל  בקבר  צלפים  עמדת 
הבית  את  סיכנה  סמואל(  )נבי 
היה חשוף  וגרם המדרגות  ממערב, 

לאש צלפים מכיוון שיח' ג'ראח.

מחסנים  לערבים  השאירו  הבריטים 
והמלאי  ובגדים,  מזון  נשק,  מלאים 

ישראל  שונאי  על  הקל  הזה 
במלחמתם.

משפחות  לראות  אפשר  ברחוב 
ומנסות  נושאות מעט חפצים  רבות 
להימלט עם ילדיהן הקטנים לעומק 
מחפשים  כולם  ירושלים.  שכונות 
מקום מוגן. באותם רגעים עומד הרב 
שמאי על משמרתו באזור סנהדריה.

שעת דמדומי ערב. האווירה מתוחה 
מרים  הרבנית  אימה.  ורוויית 
מתהלכת בבית מלאת חשש ודאגה. 
היא נותרה האחרונה בשכונה. ליבה 
חרד מפני העלול לקרות לה ולילדיה 

הרכים.

באזור  הנוחתים  הפגזים  רעמי 
כי  לרבנית  ברור  היטב.  נשמעים 
יציאה  אך  מסוכנת,  בבית  השהייה 
האזור  אל  קטנים  ילדים  שני  עם 

המופגז מסוכנת לא פחות.

נשמעות  החשיכה  לאחר  מעט 
יעקב  הרב  זה  הדלת.  על  דפיקות 
של  נפשו  וידיד  תלמיד־חכם  נייהוז, 
שיעור  מגיד  המשמש  שמאי,  הרב 
בא  "אני  אמת'.  'שפת  בישיבת 
כי  אמר  הוא  שמאי.  ר'  בשליחות 
ולצאת  חפצים  כמה  לארוז  עלייך 

מהבית מייד", הודיע.

המשפחה  את  הרגיע  נייהוז  הרב 
יהיה  החשיכה,  בחסות  עכשיו,  כי 
אפשר לחמוק מהבית בלי להיחשף 
לפגיעה, כפי שגם הוא הצליח לבוא 

אליהם.

הוא האיץ במשפחה למהר. גם הוא 
ושמיכות,  כריות  כמה  לקח  עצמו 
וכולם פתחו בריצה מהירה במעלה 
כמחצית  של  מהלך  הויזמן,  רחוב 
לשכונת  בשלום  הגיעו  הם  השעה. 
סב  של  ביתו  אל  ברוך,  מקור 

המשפחה, ושם שהו עד ההפוגה.

לאחר מכן התברר כי באותם רגעים 
ממש, שעה קלה לאחר שנעזב הבית, 
שוגר לעברו פגז מכיוון נבי סמואל; 
הבית ספג פגיעה ישירה. נפער חור 
גדול בקיר, ורסיסים נחתו היישר אל 
מראשותי מיטתה של אם המשפחה.

קופסת  קבועה  הייתה  המיטה  מעל 
השמירה של הרבנית, ובתוכה קמע 
בימי  אביה  לה  שהעניק  לשמירה 
של  מהאפיקומן  ומצה  ילדותה, 
הרב  לבעלה  שנתן  אמת',  ה'אמרי 

שמאי, סגולה לשמירה.

שמאי  הרב  את  ליוו  הרבי  ברכות 
מכל  הלחימה.  ימי  כל  במשך 
הישיבה  תלמידי   — הלוחמים 
טוביה'  'גדוד  מטעם  שנשלחו 
למשימות הגנה ולחימה — לא נפגע 
בידו  נפצע  איש. רק אחד  נפקד  או 

וחזר מייד לשרת.

)על־פי 'הגאון החסיד'(

מעשה שהיה

תחבושות של משיח
חז"ל מכנים את המשיח בכינוי 'חיוורא' — מצורע )סנהדרין צח,ב(. ההסבר של 
הגמרא הוא שעל המשיח נאמר "ֳחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא, ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם" )ישעיה 
אליהו  את  מצא  בן־לוי  יהושע  רבי  כי  א( מספרת  עמ'  )שם  הגמרא  נג,ד(. 
הנביא בפתח מערת רבי שמעון בר־יוחאי, ושאל אותו: מתי יבוא משיח? ענה 
לו אליהו: לך ושאל אצלו. שאל רבי יהושע: והיכן הוא יושב? ענה אליהו: 
בִפתחה של רומי. הוסיף רבי יהושע ושאל: ומה הם סימניו? השיב אליהו: 
חולאים. הללו מסירים את תחבושותיהם בבת  סובלי  עניים  בין  יושב  הוא 
אותה,  חובש  תחבושת,  מסיר  המשיח  ואילו  אותן,  וחובשים  וחוזרים  אחת 
ואחר־כך מסיר את השנייה והשלישית וכו'. זאת, כדי שאם ייקרא לבוא, לא 

יתעכב לרגע.
ממשיכה הגמרא ומספרת שרבי יהושע בן־לוי הלך אל המשיח ושאלו: למתי 
יבוא מר? ענה המשיח: "היום". חזר רבי יהושע אל אליהו והתאונן שהמשיח 
כוונתו הייתה —  כי  ולא בא. הסביר אליהו,  היום  יבוא  כי  לו, שאמר  שיקר 

"ַהּיֹום, ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו" )תהילים צה,ז(.

למעלה ממגבלות הטבע
הסיפור  את  לפרש  שאין  מבהיר  כח(  פרק  ישראל  )נצח  מפראג  המהר"ל 
מצד  )הם(  חכמים  דברי  כי  מוחש...  דבר  כאן  "אין  המוחשית:  במשמעותו 
של  סודו  את  בתוכו  סיפורי, שטומן  לבוש  זה  הגשמי".  מן  המופשט  עניין 

המלך המשיח. 
מבאר המהר"ל, שכאשר אמר אליהו לרבי יהושע שישאל את שאלתו אצל 
המשיח, כוונתו הייתה שיתעלה ויתחבר עם דרגתו של המשיח. שאלו רבי 
יהושע: היכן הוא יושב? כלומר, מה דרגתו הרוחנית של המשיח. על כך השיב 
הבית  שבה  הנקודה  הוא  פתח  רומי".  של  "בִפתחה  יושב  אליהו שהמשיח 
ונופלת  שוקעת  רומי  מלכות  שבה  הנקודה  זו  רומי"  של  "ִפתחה  מסתיים. 
נמצא  והאחרונה.  הרביעית  אדום, המלכות  מלכות  נקודת שקיעתה של   —
שזריחתו של המשיח היא בנקודה שבה מתמוטטת ומסתיימת מלכות אדום.
"יושב   — למהותו של המשיח  הרומזים  סימנים  ונותן  מוסיף  הנביא  אליהו 
בין עניים סובלי חולאים". 'עניים' מסמלים פירוד והבדלה מן העולם, שכן 
אין להם הנאה ממנו. 'סובלי חולאים' רומזים למצב של מלחמה עם העולם 
הטבעי, שכן הם נפגעו מהעולם. זה עניינו של המשיח, "שאין מעלת המשיח 
המשיח,  כלומר,  הטבע".  עולם  לו  "מתנגד  כך  על  ונוסף  הטבע",  עולם  מן 
העולם  ולכן  הטבעי,  העולם  ממגבלות  למעלה  עומד  הפנימית,  במהותו 

הטבעי מתנגד לו ונלחם בו.

מתי יבוא? היום!
אך יש הבדל: ה'עניים סובלי חולאים' אכן נשלטים בידי הטבע, ואילו המשיח 
בכך שהוא מסיר תחבושת אחת  כל המגבלות. הדבר מתבטא  עומד מעל 
אף  כלומר,  רגע.  בכל  לבוא  מּוכנּותו  את  המבטא  דבר  אותה,  חובש  ומייד 
שנדמה כי העולם הטבעי נלחם בו ומפריע לו, אין זו הפרעה אמיתית לגביו, 
כי הוא יכול בכל רגע להתגבר על כל ההפרעות ולהביא את הגאולה, שכן 

במהותו הפנימית הוא למעלה ממגבלות העולם הטבעי.
כאשר רבי יהושע מגיע להכרה זו ומתחבר עם דרגתו של המשיח, הוא מגיע 
אמיתיות,  מגבלות  שום  לפניו  שאין  מאחר  שכן  בא.  הוא  שהיום  למסקנה 
אין שום סיבה שלא יבוא היום. וכאן מתעוררת אצלו תמיהה גדולה: מדוע 
אפוא אין המשיח מתגלה ובא? הוא מביע את תמיהתו באוזני אליהו. משיב 
לו אליהו, שאכן מצד המשיח עצמו אין שום מניעה, והוא יכול לבוא היום 
ממש, אלא שהקב"ה רוצה כי העולם יהיה מוכן לקבל את המשיח, ולכן מתי 

יבוא? — "היום, אם בקולו תשמעו".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

הצטרף לעשרות לקוחות מרוצים!
 תוכנת נידרית

 תוכנה לניהול בתי כנסת תעשה לך 
חיים קלים ותחסוך לך 'כאב ראש'.

תוכנה יעילה וידידותית למשתמש,
נותנת מענה למגוון צרכים:

נדרים, תרומות, כיבודים וימי זיכרון,
 יומן שמחות ואירועים, ניהול הוראות קבע, 
 מאזנים של הוצאות והכנסות, דוחות ועוד

גבאי בית כנסת/שטיבל/צדקה
 האם ניהול בית הכנסת לוקח ממך זמן רב?

האם כואב לך הראש מהעול?
האם אתה זוכר:

אפשרות להתאמה אישית
 אפשרות בתשלומים, ללא תשלום קבוע

תמיכה והסבת נתונים חינם

nidrit-rozen.co.il כתובתנו באינטרנט 
לפרטים: 054-8408151

 • כמה פלוני חייב...

 • כמה כסף נשאר בקופה...

 • האם פלוני שילם מס חברים...

 • האם קיפחת מתפללים בכיבודים...

אימתי

 פלוני
 קיבל
 כיבוד

לאחרונה...

 יארצייט
יום השנה

יום לאביו של... 
 נישואין

של...

 שבת בר
 מצווה
של...

 שבת
 חתן
של...

יה
מד

ק 
דיו

 נכנסים
 לדירה
חדשה?

מזוזה קונים בבית חב"ד
מהיום תוכלו להזמין מזוזות 

 עם  כשרות ואיכות של 
'תו פיקוח חב"ד' ללא 

צורך לצאת מהבית

היכנסו אלינו:
WWW.BEIT-CHABAD.CO.IL
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מאת מנחם כהן 

זו הייתה אמורה להיות הצעת זהב בעבור דוד 
בין־לאומי:  שם  בעל  מוזיאונים  מעצב  דהאן, 
של  חנוטות  גופות  שהציגה  מחו"ל,  תערוכה 
ישראלי,  במוזיאון  להתארח  ביקשה  בני־אדם, 

שעוצב בידי דהאן.

שהצגת  והעריכה  התלהבה  המוזיאון  הנהלת 
והתעניינות,  התערוכה תביא שיא של מבקרים 
של  הנחרצת  להתנגדות  ציפתה  לא  היא  אבל 
חיות,  בגן  בני־אדם  נציג  שלא  "כשם  דהאן. 
וכשם שלא נמכור איברי אדם — כך התערוכה 
הזאת לא באה בחשבון", אמר בישיבת ההנהלה. 
לא  אנושי,  לא  אתי,  לא  פשוט  שזה  "הרגשתי 
ערכי ובעיקר לא יהודי", אומר האמן. "היהדות 
אחרי  האדם  כבוד  על  כל־כך  גדול  דגש  שמה 
להיות  אופן  בשום  לי  שאסור  והרגשתי  מותו, 

שותף בביזוי כבוד האדם". 

ערכים בראש
הוא בוגר מכללות יוקרתיות לאמנות. מאחוריו 
ומיזמים שתכנן.  מוזיאונים, פארקים, תערוכות 
אותו",  ולפשט  מורכב  תוכן  לקחת  "תפקידי 
את  לוקח  "אני  עבודתו.  את   )53( דהאן  מגדיר 
כמשהו  כחוויות;  אותם  ומציג  והתוכן,  הידע 

שעובר דרך הגוף".

מווייטנאם  פזורים  וביצע  מרכזי אמנות שתכנן 
מקצתם  ותל־אביב.  ירושלים  ועד  ואתיופיה 
לאלה  נמשך  הוא  אבל  מסחריים,  מיזמים 

מקומות  לבנות  מעניין  תמיד  "אותי  הערכיים: 
בעלי אפיון של ערכים יהודיים. המקום הרוחני 

עומד אצלי בראש הסולם".

מטבע משנה איזון
כישרונו הביא אותו ליצור קופת צדקה ייחודית. 
אלונה,  ביישוב  חב"ד  שליח  עם  "בשיחה 
ובין  יהדות  בין  חיבורים  על  רובין,  אריה  הרב 
גמילות  לנושא  הגענו  והנעה,  אינטראקציה 
ליצור  רעיון  במוחי  הולידו  הדברים  חסדים. 
נתינת  פעולת  את  שממחישה  צדקה,  קופת 
הצדקה. אחרי שמשלשלים לתוכה את המטבע 
רואים אותו נע במסלול, עובר ממקום למקום, 
רואים  פתאום  הארץ.  כדור  משקל  את  ומשנה 

את משמעות המעשה בשינוי העולם כולו".

ההמחשה  אמצעי  השתכללות  אף  על 
הטובה  שההמחשה  טוען  דהאן  הדיגיטליים, 
הפיזית:  היא  להם,  רק  ולא  לילדים,  ביותר 
משמעותית,  יותר  הרבה  הפיזית  "החוויה 

והצופה יזכור אותה לטווח רחוק יותר". 

בכי מול הנכים 
מאות העבודות שעשה לא עוררו בו התרגשות 
מוזיקה  חדר  תערוכת  בפתיחת  שחש  זו  כמו 
חב"ד  כולל  של  השיקום  במרכז  טיפולי 
קשות.  נכויות  בעלי  חוסים  שבו  בירושלים, 
מהארץ  אורחים  עם  יוקרתית,  פתיחה  "הייתה 

אחרי  "ואז,  מתאר.  הוא  כמקובל",  ומחו"ל, 
שכולם הלכו, הוכנסו הנכים עצמם, עם כיסאות 
המוזיקליים־ בכלים  להתנסות  והחלו  הגלגלים, 
דיגיטליים. ראיתי איך הם מצליחים להפעיל את 
הכלים בתזוזות ראש וכדומה. פרצתי בבכי, כפי 
את  קלטתי  פתאום  אירוע.  בשום  בכיתי  שלא 

משמעות המיזם שבו הייתי שותף". 

תחושת השליחות מפעמת בו: "כשאני עובד על 
מיזמים האמורים להעביר רוח יהודית, אני נעזר 
מכל  מאוד  רחוקים  שמקצתם  מקצוע  באנשי 
רואים  כדי העבודה  תוך  ויהדות.  דת  עניין של 
וזה  והערכה,  לאהבה  מתחלף  ה'אנטי'  איך 

בעיניי כוחה של היהדות". 

לא מוותר על הערכים 

לב יהודי בעולם האמנות. דהאן 

הכנת הגינה לשמיטה
שאלה: מה יש לעשות כדי להכין את הגינה 

לשנת השמיטה?
תשובה: יש להיערך לשנת השמיטה מבעוד מועד, 
השמיטה  בשנת  הנוי  מגן  ליהנות  שנוכל  כדי 

ואחריה.
שתילת מדשאות: רצוי להקדים לאביב הנוכחי, כדי 
שהדשא יספיק לכסות את השטח קודם ראש השנה. 
השמיטה  בשנת  הדשא  שכיסוחי  כדי  חיוני  הדבר 
לא יגרמו להתפשטותו לשם כיסוי הקרחות. לפחות 
יש לסיים את הנחת המרבדים כמה שבועות קודם 
ויכוסח לפני  ייקלט כראוי  השמיטה, כדי שהדשא 

השמיטה.
צמחי נוי: מכיוון שבשנת השמיטה אסור לזרוע או 
לשתול, יש להחליף את הפרחים העונתיים בפרחים 
רב־שנתיים. אילנות סרק וצמחי נוי אפשר לשתול 
מכל  בתוך  בגוש  נתונים  הם  אם  השנה,  ראש  עד 

ואין חשש להתפוררות הגוש. שתילים רב־שנתיים 
בשעת  להתפורר  עלול  כשהגוש  או  שורש,  גלויי 
השתילה, מותר לשתול עד ט"ו באלול )שכן אסור 
להשקות צמחים אחרי ראש השנה כדי שישתרשו, 
אם לא השתרשו עד אז(. צמחי נוי חד־שנתיים יש 
לשתול או לזרוע עד כ"ו באלול, ולהשקותם מייד.

עצי פרי: שתילים חשופי שורש, או אם גוש האדמה 
התפורר במהלך הנטיעה, וכן עצי פרי המועתקים 
במשך  העץ  לקיום  המספיק  אדמה  גוש  בלי 
שבועיים — יש לטעת עד ט"ו באב קודם השקיעה.

בית משותף: חשוב לזכור שאדם עובר על מצוות 
השמיטה גם אם אחרים עובדים באדמתו, ובפרט 
מלאכות  ביצוע  על  בתשלום  משתתף  הוא  אם 
אסורות בגינון. לכן דיירי בית משותף ינסו לשכנע 
הגינה  את  לקיים  שאפשר  הדיירים  שאר  את 
נאותה בשמיטה על־פי ההלכה,  המשותפת ברמה 

ולסכם את הדברים עם הגנן קודם השמיטה.
מקורות: חוברת 'ושבתה הארץ שבת לה'', מכון התורה 

והארץ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

מבצע ב-

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

פחות50
או יותר%50

%
חבל על כל יום שעובר!

 הצטרפו עכשיו:

ביטוח הבריאות 
הקבוצתי שלנו
בדומה לכל הגופים הגדולים בישראל!

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

מחוץ למחנה
מדיני  לקוח  למחנה'  'מחוץ  הביטוי 
שלקה  מי  כי  קובעת  התורה  המצורע. 
דינו  טמא,  שהוא  קבע  והכוהן  בצרעת 
ֵיֵׁשב,  "ָּבָדד   — למחנה  מחוץ  אל  לצאת 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו".

דווקא,  לכוהן  זה  תפקיד  ניתן  למה 
ולברך  ישראל  בני  את  לטהר  שתפקידו 

אותם באהבה?

אלא שהדבר נעשה דווקא מפני חומרתה 
לצאת  נגזר  המצורע  על  הצרעת.  של 
קביעה  בבידוד.  ולחיות  ישראל  ממחנה 
שיש  מי  רק  לתת  יכול  יהודי  על  כזאת 
בליבו אהבה גדולה לכל אדם. עליו אפשר 
לסמוך שיעשה הכול כדי להיות בטוח שזו 
אכן צרעת, ולא יטמא חלילה אדם טהור.

מושג ברגע


