
 
ללמוד את המקדש

הרבי  קריאת  את  לציבור  מזכירים  הננו 
המצרים  בין  בימי  להוסיף  מליובאוויטש 
ובמיוחד  צדקה,  ובנתינת  התורה  בלימוד 
שבכתב  בתורה   — המקדש  ענייני  בלימוד 
)פרשיות תרומה, ויקהל־פקודי; יחזקאל פרק 
מידות(  )מסכת  שבעל־פה  בתורה  מ־מג(, 
ובהלכה )הלכות בית הבחירה לרמב"ם(. על־
ידי לימוד זה נזכה שיתקיימו דברי המדרש: 
"לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית 
לקרות  שיתעסקו  קרייתה,  ובשכר  בתורה, 
עוסקים  הם  כאילו  עליהם  מעלה  אני  בה, 

בבניין הבית".

הרצאות על המקדש
שיעורים  מערך  יזמו  חב"ד  אגודת  צעירי 
והרצאות בכל רחבי הארץ בענייני המקדש. 
השיעורים ייערכו בשלושת השבועות במאות 
כנסת  כנסת, בתיאום עם הגבאים. בתי  בתי 
המעוניינים להצטרף ליוזמה ייצרו קשר עם 

בית חב"ד המקומי.

שמחה 'לבדך'
את  הפיק  פרידמן  שמחה  החסידי  הזמר 
חמישה־ ובו  'ְלַבֶּדָך',   — שלו  הבכורה  אלבום 
מקצתם  סגנונות.  במבחר  שירים,  עשר 
נהפכו ללהיטים. טל' 9606120־03 או באתר 

.nigunmusic.com

יש חדש מפני חטאינו גלינו בארצנו
ככל שהשנים חולפות מתברר שגם בארץ ישראל אנחנו שרויים 

בגלות עמוקה, ואולי כואבת יותר, כי זו גלות בידי יהודים

אז חורבן בית המקדש אנו נוהגים מ
השבועות  בשלושת  אבל  מנהגי 
שבין שבעה־עשר בתמוז לתשעה 
ביתר  מהרהרים  אנו  האלה  בימים  באב. 
חשים  והגאולה,  הגלות  מושגי  על  שאת 
ביתר חריפות את צער הגלות ומעוררים 

את הכיסופים לגאולה.

לא  אם  שתהו  היו  המדינה  הקמת  אחרי 
הגיע הזמן לבטל את האבל או לצמצמו. 
חזרנו  הנה,  הגלות.  תמה  כבר  אולי 
צבא  עצמאית,  מדינה  לנו  יש  לארצנו, 
פורחת.  היהודית  ההתיישבות  משלנו, 

למה להוסיף להתאבל על הגלות?

לא שוטרי המנדט
המדינה  הייתה  אילו  שגם  כמובן,  היא,  האמת 
מושלמת בכל המובנים, וגם אם העצמאות שלנו 
מוסיפים  היינו  עדיין   — בתכלית  מלאה  הייתה 
לגאולה.  ולייחל  והגלות  החורבן  על  להתאבל 
לארץ  לחזור  שזכינו  על  השמחה  כל  עם  כי 
ולקיים כאן שלטון עצמאי במידה מסוימת, לא 
זו הגאולה שהעם היהודי מצפה לה אלפי שנים.

האמיתית  לגאולה  ומשתוקק  כמה  ישראל  עם 
ושבה  בן־דוד,  משיח  על־ידי  שתבוא  והשלמה, 
שתעביר  גאולה  השלישי.  המקדש  בית  ייבנה 
של  למצב  הסתר  של  ממצב  כולו  העולם  את 
גילוי האמת. גאולה שתביא שלמות לא רק לעם 
שהרמב"ם  כפי  כולה,  לאנושות  אלא  היהודי, 

מתאר את הגאולה הזאת בסיום ספרו:

"ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה 
מושפעת  תהיה  שהטובה  ותחרות,  קנאה  ולא 
יהיה  כעפר. ולא  מצויין  המעדנים  וכל  הרבה, 

עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד".

היהודי  העם  מתחיית  ההתרגשות  ובכל־זאת 
בארצו יכלה להחליש קצת את הכמיהה לגאולה, 
כי הנה ארץ ישראל נבנית ופורחת, הרי ישראל 
מתפשטת  ירושלים  עסיסיים,  פירות  מניבים 

לאורך ולרוחב, וחיי יהודים שוב אינם הפקר.

אבל ככל שהשנים חולפות מתברר שגם בהיבטים 
האלה אנחנו שרויים בגלות עמוקה, ואולי כואבת 
יותר, כי זו גלות בידי יהודים. ראו את הפרעות 

המדינה  שוטרי  כאשר  האחרונה,  בעת  שעברנו 
היהודית — לא שוטרי המנדט הבריטי — עצרו את 

המותקפים היהודים ושחררו את הערבים. 

המפתחות בידינו?
בחדווה  העוקרת  המשפט,  מערכת  את  ראו 
יהודיים פורחים, גם כשאין שום עילה  יישובים 
בניגוד  ערבית  פלישה  ואילו  להריסתם,  חוקית 
אין־ ובדחיות  עין  בהעלמת  מתקבלת  חוק  לכל 
עצם  נגד  שפועלת  משפט  מערכת  סופיות. 
גזענות.  בו  ורואה  יהודית'  'התיישבות  המושג 

הלזה ייקרא גאולה?!

בתולדות  לראשונה   — מכול  החמור  והדבר 
השלטון  מפתחות  את  יהודים  מסרו  המדינה 
לידי לא־יהודים. קיומה של הממשלה נתון בידי 
מפלגה אסלאמית, שיכולה בכל רגע להביא לידי 
הפלתה. היש בר־דעת שאינו מבין את משמעות 
הדבר, ועד כמה ממשלה כזאת מוגבלת וחסרת 
החיוניים  לאינטרסים  הנוגעים  בדברים  אונים 

שלנו?!

לנוכח מציאות עצובה זו אנו חשים השנה ביתר 
חטאינו  "מפני  בבחינת  הגלות,  צער  את  שאת 
רבה  בעוצמה  פורצת  מליבנו  בארצנו".  גלינו 
הזעקה לגאולה — "תקע בשופר גדול לחירותנו", 
"השיבה שופטינו כבראשונה", "ולירושלים עירך 
ברחמים תשוב" — והעיקר: "את צמח דוד עבדך 

מהרה תצמיח"!
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בלעם אמר על בני ישראל: "ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְשׁכֹּן 
ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָשּׁב". פסוק זה מגדיר את ייחודו 
של עם ישראל בתוך עמי העולם. הדבר יובן טוב 

יותר על־ידי התבוננות בגוף האדם.

שבהן  משותפות,  פעולות  יש  האדם  בגוף 
משתתפים כל איברי הגוף, ויש פעולות ייחודיות 
ואיבר. לביצוע המשימות הייחודיות  לכל איבר 
של כל איבר דרושה כמובן התאמצות מיוחדת, 
ואילו הפעולות המשותפות נעשות בקלות רבה 

יותר.

כמו איבר ייחודי

את  מלמלא  יחדל  מסוים  איבר  אם  יקרה  מה 
תפקידו הייחודי, ובמקום זה ַיפנה את כוחו ומרצו 
לסייע לאיברים אחרים בעבודתם? במבט ראשון 
תצמח מכאן תועלת, הן לאיבר עצמו — בחיסכון 
בעמל הכרוך בתפקוד עצמאי, הן לגוף כולו — 
בתרומה למאמץ המשותף של כלל האיברים. אך 
למעשה מצב כזה הוא אסון הן לאיבר עצמו הן 
לגוף כולו: חלק בגוף שאינו מבצע את ייעודו — 
מאבד את מהותו, ומזה נגרמת פגיעה בגוף כולו.

העם היהודי הוא כמו איבר ייחודי בתוך האנושות 
כולה. לעיתים עלול יהודי להתפתות להיות חלק 
הזנחת  תוך  להתפתחותה  ולתרום  מהאנושות 
אפשר  לעיל  שהובא  מהמשל  הייחודי.  תפקידו 

להבין עד כמה גישה זו שגויה והרסנית.

המאפיין של עמנו
של  הייחודי  המאפיין  את  לזהות  בנקל  אפשר 
היהודית  ההיסטוריה  כל  לאורך  העובר  עמנו, 
של  קיומו  אחרים,  כעמים  שלא  ומאורעותיה. 
בגורמים  תלויים  אינם  והישרדותו  ישראל  עם 
גשמיים, כעוצמה כלכלית או צבאית. גם בימיו 
הטובים ביותר, העם היהודי היה קטן — פוליטית, 
המעצמות  לעומת   — וגיאוגרפית  כלכלית 

השולטות.

את  הבטיחו  עצמאית  מדינה  ולא  שלטון  לא 
קיומנו, שכן ברוב שנותיו התקיים העם היהודי 
עמנו,  של  המשענת  איננה  השפה  גם  בגלות. 
השפה  הארמית  שימשה  קדם  בימי  עוד  שהרי 
מהתנ"ך,  גדולים  וחלקים  העם,  של  המדוברת 
נכתבו  ועוד  הקדוש  הזוהר  ספר  התלמוד, 
בארמית. בתקופות שלאחר מכן השפות ששימשו 

את היהודים היו ערבית, יידיש ועוד. גם יסודות 
תרבותיים או מדעיים אינם בסיס הקיום שלנו.

הסכנה שבפשרות
סוד נצחיותו של עם ישראל הוא אך ורק התורה 
הזמנים  בכל  נפש  והמצוות, שנשמרו במסירות 
מדרך  שסטו  קבוצות  היו  שלטון.  כל  ותחת 
המתייוונים,  הזרה,  העבודה  עובדי  התורה: 
הקראים וכו', ואולם הם אבדו מתוך עם ישראל 
במסורת  שדבקו  מי  לעומתם,  ממנו.  ונותקו 
המצוות, מאז מתן תורה ועד ימינו, הבטיחו את 

ההמשכיות היהודית.

בתוך  להיטמע  שהניסיונות  היא,  המסקנה 
יבטיחו את הישרדותו של  לא  העמים האחרים 
את  לאבד  לו  יגרמו  להפך,  אלא  ישראל,  עם 
מסוכנות,  לכאורה  'קלות'  פשרות  גם  זהותו. 
יותר,  חמורה  פשרה  גוררת  אחת  פשרה  שכן 
ומכרסמת בשמירת המצוות עד נטישתן לגמרי. 
'עם  נהיה  האמיתי,  תפקידנו  את  נקיים  כאשר 

סגולה' לאנושות כולה. 

)אגרות־קודש, כרך טו, עמ' תמו(

סוד הישרדותו של העם היהודי

אין עבירה בשמחה
זאת  כג,כא(.  )במדבר  ביעקב"  אוון  הביט  "לא 
למה? מפני ש"ה' אלוקיו עימו" — תמיד יש יראת 
אלוקים בליבו של יהודי. ואפילו אם הוא חוטא, 
מצווה  שיברון־לב.  לו  יש   — בו"  מלך  "תרועת 
עושה יהודי בשמחה, אך האם יש יהודי העושה 
עבירה בשמחה? השמעתם מימיכם יהודי אומר 

'לשם ייחוד' קודם עשיית עבירה? 

)רבי חיים מצאנז(

מקטרגים נכים
מעבירה  שנברא  שלם  מלאך  ראיתי  לא  מעולם 
שעבר יהודי. מלאכים אלה חסר להם תמיד איזה 
איבר. לאחד חסר ראש, לאחד חסרות ידיים, כי 
מייד  בחטא,  חלילה  נכשל  כשהוא  אפילו  יהודי 
שבור.  בלב  ונאנח  ומצטער  עליו  מתחרט  הוא 
אנחות כאלה שוברות ומקצצות את איבריהם של 

המלאכים הקטגורים. 
)רבי זושא מאניפולי(

הגנה מחטא
שיודע  מי  תמיד".  לנגדי  ה'  "שיוויתי  נאמר 
במחשבה שהקב"ה עימו בכל פנייה שהוא פונה, 
אינו חוטא במהרה. זהו "לא הביט אוון — עוון, 
אלוקיו  ש"ה'  מפני  ביעקב",   — רש"י  כפירוש 
בליבו  עימו,  ה'  זמן  ובכל  מקום  בכל  עימו", 

ובמחשבתו.

 )חת"ם סופר(

בעליו עימו
הדין הוא בעניין שואל, שאם בעליו עימו והוא 
פשע, הדבר נקרא 'פשיעה בבעלים' ופטור. זהו: 
"לא הביט אוון ביעקב" — מחמת — ש"ה' אלוקיו 

עימו" — זוהי פשיעה בבעלים ופטור. 
)שארית מנחם(

חבר לקב"ה
)במדבר  בו"  מלך  ותרועת  עימו  אלוקיו  "ה' 
ואינו  ישראל  על  מי שאינו מדבר סרה  כג,כא(. 
עימו  אלוקיו  סימן ש"ה'  ביהודי,  פגם  כל  רואה 
ותרועת מלך בו" — הוא ֵרַע לה', נמנה עם גדודו 

של הקב"ה. 
)עיטורי תורה(

יהודי אינו בודד
יהודי בודד: בכל מקום שהוא הולך  לעולם אין 

ובכל מקום שהוא עומד — ה' אלוקיו עימו. 
)הבעש"ט(

הקב"ה עוזרו
עבודת  עבדי',  'יעקב  עבד,  בחינת  הוא  יעקב 
כשאדם   — ביעקב"  אוון  הביט  החול. "לא  ימות 
מתבונן בשעת התפילה בגדולת ה' עומדות לנגדו 
מחשבותיו".  אוון  "ואיש  מבלבלות,  מחשבות 
אך אין בידם לבלבלו, כי יש יתרון לקדושה על 
הקליפה כיתרון האור על החושך. והטעם העיקרי 

הוא כי "ה' אלוקיו עימו" — הקב"ה עוזרו. 

)לקוטי תורה(

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

אין אוון ביעקב | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

הגשמיות אינה חשובה

החסיד הנודע ר' משה מידנר נשאל פעם 
ובעלי  עניים  שיהודים  ייתכן  איך  אחת 
ייסורים מלאים שמחה כאילו היה להם כל 

הטוב שבעולם.

השיב ר' משה: "על כך כבר תמה בלעם בן־
'הן עם לבדד ישכון ובגויים  בעור באומרו 
לא יתחשב'. הוא תמה על אופייה של אומה 
לו  ואין  לבדו  שנמצא  יהודי  שאפילו  זו, 
הצרכים ההכרחיים לקיומו, בכל־זאת הוא 
כי כל מה שנחשב אצל  ומודה לה'.  שמח 
נחשב  אינו  והכרחי,  חשוב  לדבר  הגויים 
'ובגויים לא יתחשב'.  כלל בעיני היהודי — 
צורכי  הם  יהודי  של  ושמחתו  תענוגו 

הנשמה, ומזה הוא שואב את אושרו".

אמרת השבוע מן המעיין

נקלע  ישראל  את  לקלל  הלך  בלעם  "כאשר 
ל'משעול הכרמים' שבו יש 'גדר מזה וגדר מזה'. 
יהודי צריך לעשות לעצמו גדרים וסייגים כשהוא 

עוסק בענייני הרשות" )רבי שמואל מסלונים(

פתגם חסידי



מעשייה 
ותיקון

לבוש  לבושים  אורחים,  שני 
דוד  רבי  בביתו של  הופיעו  מודרני, 
טברסקי, בנו השישי של רבי מרדכי 

מצ'רנוביל, ומקים חסידות טולנה. 

המון  אחרי  וריק  שקט  היה  הבית 
היום.  בשעות  אותו  שמילא  האדם 
את  עורר  האורחים  של  מראם 
הורגלו  שלא  הנוכחים,  לב  תשומת 
לראות אנשים כדמותם בבית הרבי.

באדמו"רות  לשמש  החל  דוד  רבי 
זמן מה אחרי הסתלקות אביו, בשנת 
התגורר  תחילה   .)1837( תקצ"ז 
קייב  לעיר  הסמוכה  בווסילקיוב, 
שבאוקראינה. שמו התפרסם באזור, 
וחסידים רבים נסעו לחצרו, לשאוב 
וליהנות  וקדושתו  תורתו  ממעיינות 

ממראה עבודתו את קונו.

נחשד  החצר  התפתחות  בעקבות 
וסבל  במרידה  השלטונות  בעיני 
מרדיפות. בשנת תרי"ב )1852( עבר 
אוקראינה.  שבדרום  טולנה  לעיירה 
בטולנה  מקומו  את  שקבע  אחרי 
אלפי  וכמה.  כמה  פי  חצרו  גדלה 
נודע  ושמעו  אליו  נהרו  חסידים 

כבעל מופת גדול ופועל ישועות.

לנסוע  אביו  במנהג  החזיק  דוד  רבי 
מעיירה לעיירה, לבקר את היהודים 
לפניהם  ולשאת  שם  המתגוררים 

דרושי חסידות מעוררי לבבות.

בשנת תרל"ח )1878( עבר לגליציה 
וחצי.  כשנה  ברודי  בעיר  והתגורר 

שם מתרחש סיפורנו.

אהרון  רבי  של  מחסידיו  אחד 
מצ'רנוביל, אחיו של רבי דוד, שכיהן 
לגליציה  נסע  כאדמו"ר,  הוא  גם 
ושהה בעיר ברודי למטרות עסקים. 
מאחר ששמע כי רבי דוד שוהה אף 
נפשו לראות את  הוא בעיר, חשקה 

פני קודשו ולשמוע מדברי תורתו.

בעסקיו,  טרוד  היה  היום  במשך 
ערב,  לקראת  החמה  וכשנטתה 
התפנה החסיד מעיסוקיו ופנה ללכת 

לאכסנייתו של רבי דוד.

כל אותו יום צבא קהל רב על משכנו 
יהודים עברו בסך  של הרבי. מאות 
ולהתברך  עימו  להתייעץ  לפניו, 
בסבר  כולם  את  קיבל  הרבי  מפיו. 
מהם  אחד  לכל  העניק  יפות,  פנים 
עצה וברכה ביד נדיבה, והקדיש לכל 

אחד ואחד את מלוא תשומת ליבו.

הרבי  אל  בא  חסיד  אותו  כאשר 
הגבאי  מפי  התבשר  הערב  לקראת 
אל  להיכנס  יוכל  לא  זו  בשעה  כי 
הרבי, לאחר שהצדיק התאמץ כל־כך 

במשך כל היום. "לכל היותר יורשה 
אל הרבי לקבלת שלום  להיכנס  לך 

ותו לא", הבהיר לו הגבאי.

החסיד הבין את המצב, והתנחם בכך 
של  דבר  אינה  שלום'  'קבלת  שגם 
מה־בכך. הוא נכנס לחדרו של הרבי 
והושיט אל הרבי את ידו. הצדיק נתן 
לו את ידו לשלום, והחסיד כבר פנה 
ללכת. בכל־זאת החליט לעמוד בצד 

ולהביט ברבי עוד זמן מה.

הרבי  אל  מעניין.  בדבר  הבחין  ואז 
בגדים  שלבשו  אנשים  שני  נכנסו 
מודרניים, וזקנם היה מגולח למשעי. 
'קבלת  בואם  מטרת  כי  אמרו  הם 
שלום', אך רבי דוד הגיב: "סלחו לי, 

אך אינני יכול לקבל את פניכם".

עלתה  הבאים  שני  של  פניהם  על 
על  לסוב  פנו  הם  אכזבה.  הבעת 
של  קולו  נשמע  ואז  עקבותיהם, 
מעשה  לכם  אספר  "אבל  הרבי: 

והרבי  מולו  עמדו  השניים  שהיה". 
החל לספר:

רוסיה  ממשלת  חוקקה  שנים  לפני 
נדרש  במדינה  אזרח  כל  כי  חוק 
לצורכי  לעצמו שם משפחה  לבחור 
נוסף על שמו הפרטי. פקידי  זיהוי, 
לעיירה,  מעיירה  עברו  הממשלה 
לפניהם  להתייצב  לתושבים  והורו 
יירשמו  שבו  משפחה,  שם  ולבחור 

בתעודות הרשמיות של המדינה.

הפקידים  באו  אחת  בעיר  בהיותם 
למשחטה גדולה. הם פגשו שם את 
ועוסק  משמרתו  על  עומד  השוחט 
עומד  ולצידו  השחיטה,  במלאכת 

הרב.

פנו  שבחרת?",  המשפחה  שם  "מה 
הפקידים אל השוחט בשאלה.

במלאכת  עוסק  שהנני  "מאחר 
לפקידים,  השוחט  השיב  השחיטה", 

"בחרתי בשם 'שחטתי'...".

הפקיד שמע ורשם בפנקסו את שם 
משפחתו של האיש: "שחט)א(תי".

עיניו  את  הפקיד  נשא  מכן  לאחר 
וראה את הרב שעמד לצד השוחט. 
לבחור  עצמו  דעת  על  החליט  הוא 
משפחתו:  שם  את  הרב  בעבור 

"עוויתי", ורשם גם אותו בפנקסו.

רבי דוד סיים את סיפורו ונעץ מבט 
חריף בשני האורחים. הללו קפאו על 

מקומם וכעבור רגע פרצו בבכי.

החלו  קמעה,  שנרגעו  לאחר 
בראש  מעשיהם.  על  להתוודות 
מעיירה  באו  כי  סיפרו  מורכן 
בהונגריה, ושם שימש האחד 'שוחט' 
והשני 'רב'. יראת שמיים גדולה לא 
הכשילו  והשניים  בליבם,  הייתה 
וטריפות.  נבלות  באכילת  רבים 
דיני  על  הקפיד  לא  ה'שוחט' 
'הכשיר'  וה'רב'  והבדיקה,  השחיטה 
את כל הבשר שידידו הוציא מתחת 

ידיו. כך נמשך הדבר שנים רבות.

בחלוף הימים החל ליבם נוקפם על 
מעשיהם, וכאשר שמעו כי רבי דוד 
מטולנה שוהה בעיר ברודי, החליטו 
ודרך  תיקון  ולבקש  אליו  לנסוע 

תשובה על מעשיהם החמורים.

את  להם  לתת  הרבי  של  מסירובו 
על  יודע  הוא  כי  הבינו  לשלום  ידו 
מעשיהם הנלוזים, וכאשר סיפר להם 
השוחט  על  הסיפור  את  אחר־כך 
להם  ברור  הדבר  היה  כבר  והרב 

לגמרי.

כנה  חרטה  כי  הצדיק  כשראה 
ממלאת את ליבם, הורה להם לחזור 
אליו למחרת השכם בבוקר ואז ייתן 
כל  על  ותשובה  תיקון  דרך  להם 

מעשיהם.

)על־פי 'ארץ החיים'(

מעשה שהיה

העולם כולו כארץ ישראל
ַּפֲאֵתי  "ּוָמַחץ  בלעם:  בנבואת  כמתואר  כולו,  בעולם  ישלוט  המשיח  המלך 
ֹאְיָביו". גם  ֵׂשִעיר  ְיֵרָׁשה  ְוָהָיה  ְיֵרָׁשה,  ֱאדֹום  ְוָהָיה  ֵׁשת.  ְּבֵני  ָּכל  ְוַקְרַקר  מֹוָאב, 
"ְוֵיְרְּד  בספר תהילים )עב,ח( מופיע תיאור על היקף שליטתו של המשיח: 
ִמָּים ַעד ָים, ּוִמָּנָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ", וכפירוש אבן־עזרא: "ימשול מים הדרומי, 
היוצא מעדן,  ומנהר  אוקיינוס,  ים  הוא  ים הצפוני,  הים האדום, עד  הנקרא 

שהוא תחילת המזרח, עד אפסי ארץ, שהוא סוף המערב". 
מה יהיה מעמדן של הארצות האלה? האם הן ייחשבו חלק מארץ ישראל? 
האמורה  ישראל  "ארץ  ב(:  הלכה  א,  פרק  תרומות  )הלכות  פוסק  הרמב"ם 
בכל מקום היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת 
רוב ישראל, וזה הוא הנקרא כיבוש רבים". נמצא אפוא שהארצות שיכבוש 

המשיח יקבלו דין של ארץ ישראל. 
ואכן, הרדב"ז מפרש כי מלך ישראל שכבש ארצות שמעבר לגבולות הארץ 
המובטחת לישראל, הארצות האלה יש להן דין ארץ ישראל לעניין המצוות 
ואחר־כך  ישראל,  ארץ  כל  נכבש  שאם  מהכא,  "משמע  בארץ:  התלויות 
הלך מלך ישראל על־פי בית דין וכבש מקומות, אף־על־פי שאינן מן הארץ 

שניתנה לאברהם אבינו, יש להן קדושה כשאר ארץ ישראל".

שני שלבים
העולם  כל  על  תתפשט  ישראל'  ש'ארץ  חז"ל  דברי  משמעות  שזו  נראה 
ירושלים להיות כארץ ישראל,  )ילקוט שמעוני ישעיה רמז תקג(: "עתידה 
וארץ ישראל ככל העולם כולו". ועוד אמרו חז"ל )שם יחזקאל רמז שפג(: 
"עתיד הקב"ה להשים אתכם נוחלים מסוף העולם ועד סופו... נמשלו ישראל 
כנקבה — מה נקבה נוטלת עישור מבית אביה ]=מעשר לנדוניה[, כך תפשו 
ולפי שירשו  ישראל ארץ שבעה עממין, שהיא עישור של שבעים אומות. 
כנקבה, לפיכך אמרו שירה כנקבה, 'אז ישיר משה ובני ישראל את השירה 
]=הכול[,  כזכר  יורשים  לבוא, שהם  לעתיד  אבל  לאמר';  ויאמרו  לה'  הזאת 
דכתיב: 'מפאת קדים עד פאת ים', לפיכך אומרים שירה בלשון זכר: 'שירו 

לה' שיר חדש תהילתו בקהל חסידים'".
העולם  בכל  השליטה  בין  סתירה  שאין  מסביר  לז,ב(  דוד'  )'בית  השל"ה 
ובין ההבטחה על שלוש ארצות נוספות בלבד )קיני, קניזי וקדמוני(, מפני 
לאברהם  הקב"ה  הבטיח  אומות  "עשרה  נבדלות:  תקופות  בשתי  שמדובר 
אבינו ולא נתן אלא שבעה, ולעתיד עוד שלושה. וקשה: וכי לעתיד יש גבול 
בדבר? הלוא כתיב 'וירד מים עד ים', כי בוודאי ימשול משיח מסוף העולם 
בביאת  תיכף  יהיו  לא  הגדולות  ההצלחות  שכל  נראה  כן  ...על  סופו!  ועד 
הגאולה, רק בהמשך הזמן, שתתרבה הדעה בישראל... אז תתבטל הקליפה 

מכול וכול ויתקיים 'וירד מים עד ים'".

בלי מסכים
רבנו הזקן מבאר )לקוטי תורה מסעי פט,ב( את הדברים במובן הרוחני. בארץ 
ישראל השפע האלוקי מתקבל בפחות צמצומים ומסכים המעלימים אותו, 
ואילו בחוץ לארץ הוא מצטמצם ומתגשם יותר. כאשר אומרים שכל העולם 
יהיה כארץ ישראל, הכוונה שהאור האלוקי יאיר בעולם כולו בלי הסתרים. 

וכך הוא אומר: "לעתיד לבוא, שיזדכך העולם ולא יהיה העולם מסתיר כלל, 
ארץ  אפילו  יזדכך  ואז  הארץ'.  מן  אעביר  הטומאה  רוח  'ואת  נאמר:  לכך 
העמים, וכמו שכתוב: 'אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' 
ולעבדו שכם אחד'... וזהו עניין עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל העולם 

כולו, וארץ ישראל תקבל ממקום עליון יותר". 

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

הווידיאו  קטע  את  פותחים  דרבוקה  צלילי 
בשפה  ]=היום[,  ַאְל־ַיּום'  'חסידות  השבועי 
ערבית,  דובר  מופיע  המרקע  על  הערבית. 
עם  השבוע,  מפרשת  חסידי  רעיון  שמעביר 
כיתובי תרגום לעברית. קהל היעד הוא כרבבת 
מעיראק,  ובהם  העולם,  רחבי  מכל  צופים, 

מצרים, ומדינות מוסלמיות נוספות.

הרעיון השבועי מופנה אל יהודים דוברי ערבית, 
לפרשת  חסידי  רעיון  שבוע  מדי  שמקבלים 
בעניין.  בה  וצופים  מקורית  בדרך  השבוע 
מתקבל  זה  בערבית,  מוגשים  "כשהדברים 
אחרת", אומר אמיר כהן, יוזם הרעיון היצירתי. 
הסרטון שנפתח ב'סלאם עליכום', גורר תגובות 
רבות מיהודים וגם משאינם, להבדיל, שנחשפים 

לאור חדש על פרשת השבוע.

געגועים בדרום אמריקה
תושב   ,)40( אמיר  של  לסיפורו  כשנחשפים 
האזורית  המועצה  בשטח  הממוקם  רימון,  בית 
שהוא  העובדה  כמה  עד  מבינים  תחתון,  גליל 
מעביר שיעורי תורה בחסידות הייתה מופרכת 
לגמרי לפני כחמש־עשרה שנים. הוא נולד וגדל 
ולמצוות.  לתורה  חיבור  לא חש  אך  בירושלים, 
כנסת",  בית  היה  ילדותי  בית  של  הסלון  "מול 
מחובר  הרגשתי  לא  מעולם  "אך  אמיר,  מספר 
לשם. כשביקשו ממני להשלים מניין, לא רציתי 

אפילו לשמוע. הייתי אנטי".

אחרי שירותי הצבאי יצא לטיול בדרום אמריקה, 
ושם נדלקה נשמתו. "חברים מקומיים, יהודים, 
הציעו לי לבוא איתם לעשות שבת בבית חב"ד 
בבואנוס־איירס. אמרתי למה לא, ובאתי. דווקא 
שאני,  למי  געגועים  חשתי  מהבית,  רחוק  שם, 
עוד  להתקרב  התחלתי  שלי.  הפנימית  לזהות 

ועוד והחלטתי להקים בית יהודי".

ברוך ה' ו'אלחמדוללה'
אמיר.  את  ריגש  חב"ד  בבתי  החם  החיבוק 
"קיבלו אותי כפי שאני, בלי שיפוטיות. החוויה 
אותי בהתקרבות  וקידמה  הייתה עוצמתית  הזו 
עוד  התקדם  לארץ  כשחזר  ולמצוות".  לתורה 

יותר וזכה להקים בית נאמן בישראל. 

היטב  התמקצע  שבה  מובחרת,  יחידה  כבוגר 
ספר  בית  להקים  החליט  הערבית,  בשפה 
"קהל  שמו.  וסהלא'  'אהלא  ערבית,  ללימודי 
היעד שלי הוא ישראלים, שרוצים ללמוד שפה 
שדווקא  כאלה  "יש  אמיר.  מסביר  נוספת", 
להתחבר  להם  מאפשרת  הערבית  השפה 
לאמונה. למשל, יש תלמידים שלא יאמרו 'ברוך 
דווקא  לא־ל(  )השבח  'אלחמדוללה'  אבל  השם' 

עובר אצלם חלק"... 

שוקראן לסיום
בשנים האחרונות קבע אמיר חברותא עם שכנו 
"תוך  מנדי רוזנפלד.  ליישוב, שליח חב"ד, הרב 

כדי הלימוד חשבנו שראוי לנצל את הידע שלי 
התחיל  זה  שבועיו.  חסידות  לשיעור  בערבית 
אני  רחבים.  לממדים  וצמח  בקטן,  כקוריוז, 
ב'שוקראן  השבועי  הסרטון  את  לסיים  מקפיד 
הזמן  כל  אני  החברותא.  רוזנפלד',  הרב  לחכם 
על  שמספרים  מצופים  חמות  תגובות  מקבל 

התועלת הרבה שהם מפיקים מהרעיונות".

"תורת  ליוזמה.  שנה  אמיר  מציין  האלה  בימים 
הוא  החיים",  על  אחר  מבט  מעניקה  החסידות 
לחיות  שמאפשר  חיובי,  "מבט  לסיום,  אומר 
החסידות  וטובים.  שמחים  יותר  הרבה  חיים 
וזה סוד  מפיחה נשמה חדשה בפרשת השבוע, 

קסמה".

בעיראק ובמצרים לומדים חסידות

"מבט אחר על החיים". אמיר כהן

הלכות בין המצרים
שאלה: מה ההלכות המיוחדות לימים האלה?

שבו  בתמוז,  מי"ז  הימים  ואחד  עשרים  תשובה: 
הובקעה העיר, ועד ט' באב, שבו חרב בית המקדש, 
הפסוק  שם  על  צרה'(,  )'ימי  המצרים'  'בין  נקראים 

)איכה א,ג( "כל רודפיה השיגוה בין המצרים".
מבחינת  תקופות,  לשלוש  מתחלקים  אלו  ימים 

חומרת האבילות הנהוגה בהם:
למנהג  זמר.  כלי  משמיעת  נמנעים  בתמוז:  מי"ז 
מסתפרים  ואין  נשים  נושאים  אין  האשכנזים 
ומתגלחים. טוב להיזהר שלא לאכול פרי חדש בימים 
ולפי  הזה",  לזמן  "שהחיינו...  לברך  שלא  כדי  אלו, 
ביותר  נזהרים  בשבת.  אפילו  מכך  נמנעים  האר"י 
בימים אלו מכל דבר שיש בו חשש סכנה. מפטירים 

בשבתות האלה שלוש הפטרות הקשורות לחורבן.
משנכנס אב: 'ממעטין בשמחה', בבניין ובמשא ומתן 
נישואין  לצורך  זאת  כשחייבים  )אלא  שמחה  של 

עורכים  אין  באב(.  תשעה  אחרי  מייד  שיתקיימו 
נישואין )בכל העדות(. אין לובשים בגד חדש אפילו 
)מכיוון  יין  שותים  ואין  בשר  אוכלים  אין  בשבת. 
שבטלו הקרבנות והנסכים( אלא בשבת או בסעודת 
האשכנזים,  למנהג  וליולדת.  לחולה  או  מצווה, 
וללבוש  קטנים(  ילדים  מבגדי  )חוץ  לכבס  אסור 
בגדים מכובסים )רצוי להכין מראש בגדים כנדרש, 

וללובשם מעט לפני ראש חודש(.
לכל  אסור  זה  בשבוע  באב:  תשעה  בו  שחל  שבוע 
להתרחץ  וכן  ולכבס,  להתגלח  להסתפר,  העדות 
במים חמים. השנה חל תשעה באב ביום ראשון, ואין 

אפוא הגדרה של 'שבוע שחל בו'.
זוכה   — ירושלים  על  המתאבל  "כל  חז"ל:  ואמרו 

ורואה בשמחתה".
מקורות: משנה תענית כו,ב. רמב"ם הל' תעניות פ"ה ה"ו. 
)וראה מנהג  יוסף שם.  ילקוט  ונו"כ.  סי' תקנא  טושו"ע 
ישראל תורה ס"ק ו,י,יא, ו'דרכי הלכה' לקיצור שו"ע סי' 
'בין המצרים' )כרך  קכב(. אנציקלופדיה תלמודית, ערך 

ג עמ' קטז(.
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