
"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, מעורר ט
ממנו.  וללמוד  בעץ  להתבונן  אותנו 

הבולטים  הדברים  אחד 
בין שמרנות  הוא השילוב  באילן 
מבעל־חיים  בשונה  להתחדשות. 
במקום  ומחר  כאן  הוא  שהיום 
מקום,  באותו  נשאר  העץ  אחר, 
והגזע  שורשים  אותם  השורשים 
אותו גזע. ועם זה יש בו התחדשות 
עלים  חדשים,  ענפים  וצמיחה, 

רעננים, פירות טריים.

של  סודה  הוא  הזה  השילוב 
הסבורים  יש  אמיתית.  צמיחה 
גדיעת  משמעותה  שהתחדשות 

כל  ביטול  העבר,  שלילת  הקיים,  העץ 
הם  הקידמה  בשם  כה.  עד  שנעשה  מה 

דורות  של  מורשת  מוחקים 
וסבורים שגילו את אמריקה.

סוד השינוי האמיתי
מוועידות  באחת  שנים,  לפני 
חטא  על  היכה  הארצי,  הקיבוץ 
התנועה:  אחד מהוגי הדעות של 
מתוך  הישן  העולם  את  "הרסנו 
לא  אבל  חדש,  עולם  לבנות  רצון 
יש  שמחורבות  להבין  השכלנו 
והוא  לארכיאולוגים".  רק  פרנסה 
צדק. גדיעת האילן אינה התקדמות 
הנטיעות  קיצוץ  התפתחות.  ואינה 
פריחה  לא  וחורבן,  הרס  הוא 

וצמיחה.
וצומחת  מתפתחת  היהדות 
על  שמירה  מתוך   — עץ  כמו 
היומין.  עתיקי  והגזע  השורשים 

חלקים  בגילוי  השעה  אתגרי  על  מגיבה  היא 
באתגרים  לעמידה  במיוחד  הנחוצים  בתורה 
האלה. אל מול תחלואי העולם המודרני הצמיחה 
היהדות את תורת החסידות, שמפיחה רוח חיים 
להתמודדות  כוחות  לנו  ומעניקה  היהודי  בחיי 

העכשווית. אלה צמיחה והתקדמות אמיתיות.
השילוב הזה הוא מורה דרך לכל אחד ואחת 

עוד  להוסיף  נדבך,  על  נדבך  לבנות  מאיתנו. 
ומעשה טוב. לא לחשוב ששינוי  החלטה טובה 
דווקא.  והרס  מהפכות  על־ידי  בא  אמיתי 
להאמין בצמיחה המבוססת על הגזע והשורשים 

שעליהם גדלנו.

גם אנחנו מתחדשים
גם גיליון זה של 'שיחת השבוע' מנסה לעשות 
עכשיו את השילוב הזה — להתחדש תוך שמירה 
והמּוכרת.  הישנה  המתכונת  על 
במשך שנים רבות נמנענו משינויים 
שציבור  תחושה  מתוך  דרמטיים, 
המבנה  את  אוהב  הנאמן  הקוראים 
המתומצת,  הדפים  צמד  הקיים, 
שכל  הקבועים,  המדורים  עם 
מה  את  בהם  מוצאים  ואחת  אחד 

שמעניין אותם.
שלושים  אחרי  ואולם 
וחמש שנות הופעה סדירה, 
נראה  בשבוע,  שבוע  מדי 
הזמן  הגיע  שבכל־זאת  לנו 
מכפילים  אנחנו  להתחדש. 
את מספר עמודיו של העלון, 
עמודים  כפולת  מוסיפים 
כמה  יותר  מרווחים  לילדים, 
נעימים  אותם  ועושים  מדורים 
מדור  ומוסיפים  לקריאה,  יותר 
חדש, שישיב על שאלות בחיינו. 
עיצובית  התחדשות  לצד  זה  כל 

בסגנון עכשווי יותר.
על  שומר  העלון  ועדיין 
אנחנו  המּוכרת.  מתכונתו 
הנאמנים  הקוראים  כי  מקווים 
האלה,  לשינויים  מהר  יתרגלו 
כדרכם,  לחטוף,  ויוסיפו 
השבוע',  'שיחת  גיליונות  את 
ולהעשיר בהם את שולחן השבת 

בביתם.
בתחום  הוא  נוסף  חידוש 
ניתנת אפשרות  — מעכשיו  ההפצה 
יישוב  כנסת,  בית  קהילה,  לכל 
וכדומה להזמין )בתשלום עלות( את 
הגיליונות ישירות אליהם, וכך יקבלו את הכמות 

הדרושה להם בסדירות ובקביעות.
הערותיכם  תגובותיכם,  את  לקבל  נשמח 
בעבורכם  להכין  כתמיד  ונשתדל  והארותיכם, 
גיליון שבועי עשיר תוכן, מושקע ומגּוון, בעזרת 

ה' יתברך.
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חינוך שיסב לכם נחת
יוסף־ אהלי  חב"ד,  חינוך  רשת 

השבוע  פותחת  ליובאוויטש,  יצחק 
הבאה.  הלימודים  לשנת  הרישום  את 
מיועדים  המגּוונים  הרשת  מוסדות 
ובהם  בישראל,  האוכלוסיות  לכלל 
איכותי  מחינוך  נהנים  התלמידים/ות 
ובין אדם  בין אדם למקום  של ערכים 
לימודית  מקצועיות  לצד  לחברו, 
להירשם.  מהרו  בלתי-מתפשרת. 
חפשו את המוסד הרלוונטי בעבורכם: 
שלהבות  חב"ד,  חינוך  בית  חב"ד,  גן 
פרטים  חב"ד.  תורה  תלמוד  חב"ד, 

.reshetch.org/באתר: רישום-כללי

מאבק הרבנים
לישראל,  הראשיים  הרבנים 
ומאחוריהם כלל רבני ישראל, יוצאים 
לחולל  שמנסה  ברפורמות  למאבק 
לענייני דת בתחומי הכשרות  המשרד 
הרפורמות  הרבנים,  לדברי  והגיור. 
בתחומים  אנדרלמוסיה  יגרמו  האלה 
יהיה  ויגרמו לכך שלא  מרכזיים אלה, 
או  כשרות  תעודת  על  לסמוך  אפשר 
גיור של מוסדות המדינה. רבני העולם 

מגבים את מאבק הרבנים.

נס בשיבא
ביום חמישי שעבר  היה  רגע מרגש 
הרבנים  כאשר  שיבא,  הרפואי  במרכז 
ממטה  גרונברג,  ומשה  קוטנר  מנחם 
הטרור,  נפגעי  למען  חב"ד  צעירי 
שנפגע  סעידיאן,  איציק  את  ביקרו 
אנושות לפני כמה חודשים. להפתעתם 
ביקש איציק להניח תפילין וקרא 'שמע 

ישראל' בהתרגשות.
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698 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ

יש חדש
יש הסבורים שהתחדשות 

משמעותה גדיעת העץ הקיים, 
שלילת העבר. עלינו להאמין 
בצמיחה המבוססת על הגזע 

והשורשים שעליהם גדלנו

זמני השבוע
ניו־יורקאילתבאר־שבעחיפהתל־אביב ירושלים
16:1716:3816:2516:4016:4316:34
17:3617:3717:3517:3817:4117:38

שמרנות והתחדשות, כמו עץ

ביותר. מכתביכם ותודותיכם ממחישים כי יש הגיליון הטוב ביותר, העשיר ביותר והמעניין אנשים עמלים מדי שבוע, כדי לספק לכם את הגיליון כמעט מגיליונו הראשון. עשרים שנה כמעט לא השתנה, ורובו-ככולו שותף לעשיית מכלי-תקשורת אחד למשנהו. כאן הצוות המסור תחלופה גבוהה, ואנשים מתחלפים ועוברים המרגשים. בעולם התקשורת והעיתונות יש הדפסתו והפצתו, אנו מודים לכם על מכתביכם בשם כל הצוות העמל על עריכת הגיליון, השבת. זה מאוד מחמיא, אבל עוד יותר מחייב.כמו גביע הקידוש, כמו החלות, כמו זמירות הגיליון נעשה חלק בלתי-נפרד מאווירת השבת, השבת של מאות-אלפי משפחות בישראל. לראשונה עד כמה נשזר הגיליון השבועי בשגרת כמחמאה נעימה, אבל מוגזמת. עכשיו חשנו השבוע' נפגעת אווירת השבת שלו, הדבר נשמע בעבר, כשאחד הקוראים היה אומר שבלי 'שיחת כה לא עמדנו על מלוא עוצמתו.המכתבים ותוכנם גרמו לנו לחוש דבר-מה שעד קיבלנו מכתבים ותגובות גם בעבר, אבל כמות ומרגש מחברו. סיפורים, שירים, ציורים. ואנחנו קראנו. מאות מכתבים. כל אחד מיוחד לקראת גיליון האלף, אתם כתבתם אנחנו כתבנו ואתם קראתם. הפעם, שע-מאות ותשעים ותשעה גיליונות 
שכר לפועלם.

שני צדדים
לקליטה. האם בכך אנחנו סוללים לפני הציבור עמוקים, לתמצתם ולהגישם בשפה בהירה וקלה בגיליון זה אנחנו מנסים לקחת רעיונות בשאלות הזמן מבעד למשקפיה של התורה.התקשורת המקיפה אותנו בימות החול, ולהביט הם הזמן והמקום לנקות את הראש מהמולת ימי החול? ואולי דווקא השבת ובית-הכנסת לנוח בשבת מהעיסוק באקטואליה של ששת שמחולק בבתי-הכנסת? האם אין הציבור רוצה האם ראוי לכתוב על אקטואליה בעלון שבת, עשיית הגיליון מלּווה בהתלבטויות לא-קלות. 

לזכור תמיד כי למטבע שני צדדים.את מרחב ההתלבטות שבו אנחנו נעים. כדאי שאלה הבאנו שתי עמדות, שמשקפות למעשה שמתמודדים אף הם עם שאלות דומות. לכל את השאלות הללו לכמה וכמה רבנים ועורכים, הצד השני. בגיליון החגיגי הזה החלטנו להציג אחת. פעמים אנו נוטים לצד זה ופעמים גובר אלה שאלות שאנו-עצמנו מהרהרים בהן לא-והמתומצת נעשה תחליף ללימוד רציני ומעמיק?הרחב גשר אל התורה, או שהעיבוד הקל 
מיטב שיקול-דעתנו, ושגיאות מי יבין.החשובה ביותר, אבל אין לנו לסמוך אלא על טבעי שכותב, מפיק ומחבר סבור כי יצירתו היא שנראה לנו חשוב ומועיל יותר לציבור. אך וכל פנייה, ואנו משתדלים לבחור את מה המקום אינם מאפשרים לנו לפרסם כל בקשה גיליון האלף יכולנו לפרסם מעט מזער. מגבלות גם מבין מאות המכתבים שנתקבלו לקראת תקליטורים וספרים, ולא זכו לפרסום. לצערנו ששיגרו אלינו במשך השנים מכתבים, ידיעות, זה המקום להביע התנצלות לפני כל מי מגבלות המקום

האמיתית והשלמה.על בואו הקרוב של משיח-צדקנו, בגאולה ושנזכה בקרוב ממש לבשר על דפי הגיליון בפועלנו, ושלא תצא חלילה תקלה מתחת ידינו. במעשה ידינו. נתפלל שנוסיף לראות הצלחה נישא שבח והודיה לקב"ה ששלח את ברכתו הטוב, המקורי והמעניין ביותר.ונתאמץ להביא לכם מדי שבוע את החומר יהיה צבעוני ונאה יותר. ובעיקר – נשתדל ללב הציבור. נשפר את חזותו של הגיליון, והוא שינויים, אבל כנראה לא דרמטיים, מתוך קשב המתכונת הקיימת הוא הדבר הנכון. יהיו אפשרויות, והגענו למסקנה שלפעמים המשך לאחר גיליון האלף. חשבנו וניתחנו ובדקנו רבים שואלים אילו שינויים צפויים בגיליון להמשיך הלאה

פתאום מתברר עד כמה נשזר 'שיחת השבוע' בשגרת השבת של מאות-אלפי 
משפחות בישראל. כמו גביע הקידוש, כמו החלות, כמו זמירות השבת

חיל ולהמשיך בבריאות ובמנוחת-הנפש את היצירה אין להשיג, כי הוא נחטף. יברככם ה' מציון להרבות השבת נשארים על המדפים ואת 'שיחת השבוע' בית-הכנסת מהגדולים בתל- אביב, כי רבים מעלוני ערוך ומסודר בטוב טעם ודעת, ואני מעיד כרב אני לציין כי 'שיחת השבוע' עולה על כולנה. הכול כמי שהתחיל את השבועונים לבתי-הכנסת, מוכרח  הגיליון נחטף
הרב ד"ר יצחק אלפסי, תל-אביבהנהדרת הזאת.

אידה בנימין, נהריהבהרבה מצוות נוספות.מאז ועד היום אני מקיימת מצווה זו וגם התחזקתי יש שמש בחנות... אבל אני הייתי איתנה בדעתי. וככה באתי לעבודה בחנות. אנשים שאלו אותי אם שמצאתי בבית היה כובע טמבל. חבשתי אותו, בלי כיסוי ראש, אך לא היה לי במה. הדבר היחיד ראשי. למחרת כבר התביישתי לצאת לעבודה חדרו לליבי, והחלטתי שאני מתחילה לכסות את 'שיחת השבוע' לחשיבותו של כיסוי הראש. הדברים לפני כשתים-עשרה שנה הוקדשה 'פינת ההלכה' של הדבר, סביר להניח שלא הייתי משתכנעת.שערי. גם אם מישהו היה מסביר לי את חשיבות מצוות בסיסיות, אבל לא הייתי מוכנה לכסות את אני באה ממשפחה מסורתית. שמרנו שבת ועוד  קראתי והחלטתי לקיים

משה ושרה בכר, מושב בני-דרוםלהעשרת ידיעותינו ולעונג-שבת!ל'שיחת השבוע'. יישר כוח לכל התורמים סיפורים מרגשים ומוסר-השכל, שהופכים שואבים מן המעיין שלכם. לאורך כל הגיליון וקולעת לאקטואליה, הכול שזור באהבת-חינם. נחטף: 'שיחת השבוע'. הפתיחה מעולה דפים רבים מתקבלים מדי שבוע, והדף הכי  עונג שבת
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לקראת יום ההילולא

בשבת הבאה, י' בשבט, יחול יום ההילולא 

אדמו"ר  מליובאוויטש,  הקודם  הרבי  של 

שניאורסון(,  יוסף־יצחק  )רבי  הריי"צ 

לכתוב  נהוג  תש"י.  בשנת  שנסתלק 

לאחד  להכניסו  שישי,  ביום  'פדיון־נפש' 

מספריו של בעל ההילולא ולשלחו לציון 

7234444־718־1־ הקדוש )מספר הפקס': 

כניסת  לפני  נר־נשמה  מדליקים  גם   .)00

השבת. בתי־חב"ד ברחבי הארץ מארגנים 

התוועדויות וכינוסים לרגל היום, שבו גם 

החלה נשיאותו של הרבי מליובאוויטש.

מפגש בוגרים

בית־הספר  בוגרי  של  ארצי  מפגש 

ביום  אי"ה  יהיה  בכפר־חב"ד  למלאכה 

חמישי, ח' בשבט )13.1(, בשעה 8 בערב, 

מי  בית־הספר.  במתחם  בחדר־האוכל 

שלא קיבלו הזמנה מתבקשים לעדכן את 

פרטיהם בטל' 7770713־054.

יום־יום חסידי

ביום שני, י"ב בשבט, יהיה אי"ה בהיכל 'יד 

אליהו' בתל־אביב הכינוס השנתי לתלמידי 

בתי־הספר היסודיים ותלמודי־התורה של 

חב"ד בארץ. לקראת האירוע מתקיים בכל 

מיוחד,  חינוכי־חסידי  פרוייקט  המוסדות 

'יום  ביומן  לומדים  התלמידים  ובמסגרתו 

יום חסידי', שבו מטען חשוב של ערכים 

חינוכיים חסידיים, מבית־היוצר של המרכז 

צעירי־אגודת־ שעל־יד  החינוכי־חסידותי 

כהכנה  מתקיימת  הזאת  הפעילות  חב"ד. 

ליום הגדול י' בשבט.

יש חדש

מאת מנחם כהן

כתובת המערכת: ת"ד 14 כפר־חב"ד 60840

טל' 2770100־072 • פקס 9606169־03

www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

שבוע, בכינוס הארצי של מנהלי בתי־ה

החדש  המיתוג  הושק  בארץ,  חב"ד 

של חב"ד, שנועד ליצור זהות אחידה, 

בעלת מאפיינים ברורים, לכל בתי־חב"ד ולכל 

לקלוט גם  יוכל  שהציבור  כדי  חב"ד,  פרסומי 

במבט חטוף בזווית העין שמדובר בבניין, רכב, 

כרזה או עלון השייכים לחב"ד.

מחשבה רבה הושקעה במהלך השנה האחרונה 

אנשי  טובי  בעזרת  המיתוג,  מהפכת  מאחורי 

המקצוע. בחירת הצבעים, למשל, נועדה לבטא 

את העובדה שזו תנועה יהודית־חסידית, בעלת 

שורשים עמוקים במורשת האבות, ועם זה יש 

אל  ופנייה  חדשנות  רעננות,  של  מרכיב  בה 

מסומלת  השורשיות  עכשווית.  בשפה  הציבור 

והרעננות  החדשנות  ואילו  הבורדו־חום,  בצבע 

בצבע הכתום.

המטרה: כבודו של הקב"ה

חסידית,  תנועה  למה  שאלה  עולה  לפעמים 

שמשנתה הרעיונית עוסקת בדברים העמוקים 

והפנימיים ביותר בנפש האדם ובעבודת הבורא, 

וחיצוניים  שטחיים  בעניינים  בכלל  מתעסקת 

משקאות  מוכרים  שבהן  ובטכניקות  כל־כך, 

מליובאוויטש  הרבי  שיניים.  ומשחות  קלים 

הזאת  לסוגיה  הזדמנויות  וכמה  בכמה  נדרש 

וקבע כלל ברור – כל דבר שקיים בעולם נועד 

לשרת את ערכי האמונה והקדּושה.

במשנה:  חז"ל  מאמר  על  מבוסס  הזה  הכלל 

"כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראֹו אלא 

לכבודו". כל דבר שקיים בעולם, כל חידוש וכל 

טכניקה, נועדו למעשה לשרת את הקדּושה. זו 

צריכה להיות גישתו של האדם המאמין כלפי 

כל דבר חדש שמופיע בעולם, ועליו לחפש את 

הדרך להשתמש בו בעבור כבודו של הקב"ה.

אם יש בעולם תורה שלמה העוסקת בפרסום 

כדי  בעצם  קיימת  שזו  לדעת  עלינו  ובשיווק, 

שנוכל לפרסם טוב יותר את האמונה ואת ערכי 

היהדות, ובינתיים יכולים ליהנות ממה ומפירותה 

גם גופים עסקיים ומפעלים למיניהם.

מובן שצריך להיזהר לאמץ אך ורק את הדברים 

השליליים  מההיבטים  ולהימנע  החיוביים 

הקיימים בחידושי הזמן. לשם כך ניתנה לאדם 

טוב  בין  ההבחנה  ויכולת  החופשית  הבחירה 

ורע. כל עוד הגאולה לא באה ועדיין לא הושלם 

הבירור – אין טוב בלי רע, ותמיד אנו נדרשים 

של  הימצאותו  אך  הרע.  מן  הטוב  את  לנפות 

מאיתנו  למנוע  צריכה  אינה  הטוב  בתוך  הרע 

לנצל את החלקים הטובים והחיוביים.

יין ישן בכלי חדש

למהפכת  יוצאת  חב"ד  הזאת  הגישה  מתוך 

המיתוג. החברות הגדולות משקיעות משאבים 

רבים במיתוג, מתוך הבנה שהוא תורם תרומה 

גם  נכון  זה  שלהן.  ההצלחה  ליכולת  חשובה 

לחב"ד, הפונה אל כל יהודי באשר הוא, ושואפת 

להעביר לו את המסר של אהבת כל יהודי ואת 

הקריאה להתקרב יותר אל אבינו שבשמים.

השבוע',  'שיחת  של  הנאמנים  הקוראים 

שהתרגלו לעיצוב הקודם ולתחלופת צבעים מדי 

שבוע בשבוע, יצטרכו לעבור תקופת הסתגלות 

קצרה, אבל הניסיון מוכיח שקל להסתגל לדבר 

טוב ונכון, וכך יהיה בע"ה גם כאן. יין ישן בכלי 

חדש הוא תמיד שילוב מנצח.

הושק  בירושלים  שלמה'  ב'היכל  צנוע  בטקס 

בפרשה'.  המבוגר  'האדם  הספר  בשבוע שעבר 

יום־יומית  עבודה  מסתתרת  הספר  מאחורי 

יאול עם קשישים סיעודיים.  אפרים  של הד"ר 

הד"ר יאול )60( מנהל את מחלקת הגריאטרייה 

במרכז הרפואי 'הרצוג' בירושלים, והספר נולד 

מהניסיון למצוא בכל פרשה בתורה מסר כלשהו 

הקשור לעבודה עם קשישים.

הד"ר יאול נולד בתל־אביב. אחרי שירותו הצבאי 

כחובש קרבי נסע ללמוד רפואה ברומא. בשובו 

לישראל עשה התמחות ב'שערי צדק' ובהמשך 

שימש מנהל מחלקות בכמה מרכזים רפואיים. 

לפני עשרים שנה נכנס לעבודה ב'הרצוג'.

טיפול מתמיד

שלו  במחלקה  השוהים  בקשישים  הטיפול 

מורכבת,  עבודה  "זו  ולילה.  יום  אותו  מעסיק 

גופניות לקשיים נפשיים",  שבה חוברות בעיות 

שסובלים  בבני־אדם  מטפל  "אני  מסביר.  הוא 

מבעיות תפקודיות, אבל הן מלּוות בעיות רבות 

המסתעפות ממחלות מגּוונות ותחושת תסכול 
קשה".

הספר, המיועד לקשישים עצמם ולמי שמטפלים 

הזדקנות  מהי  כמו  בשאלות  נוגע  בהוריהם, 

גופניים,  גורמים  משפיעים  איך  מוצלחת, 

בין  נבחין  ואיך  הזקנה,  על  וחברתיים  נפשיים 

תהליך הזדקנות למחלה. הספר מוקדש לאימו 

של הד"ר יאול, ניצולת שואה, שהייתה שותפה 

והוא  הספר,  לכתיבת  האחרונות  בשנותיה 

מעוטר בציוריה.

זקנה בפרשה

להשמיע  יאול  הד"ר  של  ממנהגו  נולד  הספר 

עידוד  מילת  ולבני־משפחותיהם  למטופליו 

השאובה מפרשת השבוע. "לפני כשנתיים עלה 

במוחי רעיון – להדפיס עלון שבועי, ובו נקודה 

"בכל  מספר.  הוא  לזקנה",  הקשורה  מהפרשה 

שבוע הייתי מייגע את מוחי למצוא נקודת־הקשר 

בין הפרשה ובין הזקנה, ותמיד הצלחתי למצוא 

למטופלים  חילקתי  העלון  את  כזאת.  נקודה 

בית־ ולמתפללי  לבני־משפחותיהם  במחלקה, 

הכנסת שלי, בשכונת תלפיות בירושלים".

בכל עלון הוא מביא פסוק מהפרשה, לצד פירוש 

נקודה  מצרף  הוא  ולזה  המפרשים,  אחד  של 

מאיר  אלא  מפרש,  הרפואית."אינני  מהזווית 

"בני־אדם  מסביר.  הוא  הנקודה",  את  ומחדד 

חוששים מהמילה זקנה. הדבר נובע מהכחשה, 

הגנה, או רתיעה. ועדיין אפשר להגיע לגיל הזה 

בכבוד ובבריאות נכונה".

הזקנה כתהליך

גם בפרשיות שאין בהן שום אזכור לזקנה הוא 

ויקרא,  בפרשת  "למשל,  קשר.  למצוא  מצליח 

העוסקת בקרבנות, קישרתי זאת להקרבה של 

'אש  בין  קישרתי  צו  בפרשת  לקשיש.  מטפל 

כי־תצא  בפרשת  הטיפול.  להמשכיות  תמיד' 

קישרתי בין מצוות 'שכחה' לשכחה אצל זקנים", 

הוא מגלה מעט מתוכנו של הספר.

"הזקנה אינה מחלה אלא תהליך", הוא מסביר 

את משנתו על רגל אחת. "לפעמים אני שומע 

ואני  זקן'.  להיות  רוצה  לא  'אני  כמו:  אמירה 

'אתם מעדיפים למות צעירים חלילה?'.  אומר: 

ועדיין  לזקנה,  שנגיע  להתפלל  צריכים  אנחנו 

נישאר עם ראש צלול ועם רגליים על הקרקע. 

לכל דבר יש פתרון, גם אם הוא חלקי. הזקנה 

קופצת עלינו, לא המחלות".

ִזקנה אינה מחלה

בזקנינו נלך. הד"ר יאול על רקע ספרו

קריאת ארבע הפרשיות

שאלה: האם כשמניחים תפילין צריך לקרוא 

את כל ארבע הפרשיות הכתובות בהן?

תשובה: חז"ל למדו מהפסוקים שמצוות תפילין היא 

הפרשיות  ארבע  כל  את  קלף  מגילות  על  לכתוב 

בתורה שבהן כתובה מצוות תפילין )"קדש לי", "והיה 

[בפרשת  ישראל"  "שמע  [שבפרשתנו];  יביאך"  כי 

ואתחנן]; ו"והיה אם שמוע" [בפרשת עקב](, להכניסן 

ועל  היד  על  ולהניחן  ברצועות  לקשרן  ב'בתים', 
הראש.

עיקר הנחת תפילין היא כדי שיהיו על האדם בשעת 

מצוות  שהן  'שמונה־עשרה',  ותפילת  שמע  קריאת 

לעצמן, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים בשלמות. 

תפילין  בלא  שמע  קריאת  "הקורא  חז"ל:  ואמרו 

– כאילו מעיד עדות שקר על עצמו".

את שתי הפרשיות האחרונות שבתפילין אנו אומרים 

שאינן  הראשונות,  הפרשיות  על  שמע.  בקריאת 

חובה לאומרן. עם  חז"ל שאין  בקריאת שמע, אמרו 

לנהוג  שיש  כתבו  והפוסקים  מהמקובלים  רבים  זה, 

התפילין  הנחת  בעת  האלה  הפרשיות  את  גם  לומר 

קודם התפילה, ומי שלא הספיק – יאמר אותן אחריה. 

כך נהגו בקהילות רבות.

אולם אדמו"ר הזקן מביא מנהג זה רק בהנחת תפילין 

של רבנו־תם, ולא בתפילין )הרגילות( של רש"י.

שמע  קריאת  כשקוראים  אם  היא  אחרת  שאלה 

בתפילין של רבנו־תם יש לקרוא גם את פרשת ציצית. 

למעשה, מדברי אדמו"ר הזקן בסידורו משמע שצריך 

לומר גם את פרשת ציצית, כמו בכל פעם שקוראים 

קריאת שמע, שיש לקוראה בשלמותה.

מקורות: כתיבה: מכילתא ס"פ בא. טושו"ע ונו"כ, שו"ע אדמו"ר הזקן והלכה 

ברורה ר"ס לב, וש"נ. קריאה: ספרי פ' ואתחנן פסקא לד. ברכות יד,ב. טו,א. 

מג"א סי' כה ס"ק ו. משנ"ב ס"ק טז. פסקי תשובות ס"ק יד, והלכה ברורה שם 

סכ"א, וש"נ. שו"ע אדה"ז סי' לד ס"ה, ובסידורו אחרי 'עלינו'. שער הכולל פי"א 

ס"ק מ־מא. וראה ספר המנהגים־חב"ד עמ' 5 ועמ' 18.

הקנקן ומה שבתוכו
למה תנועה חסידית, 

שמשנתה הרעיונית 

נוגעת בדברים 

העמוקים והפנימיים 

ביותר בנפש האדם 

ובעבודת הבורא, 

עוסקת בענייני מיתוג
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מן המעיין

ָפרשה
ב"ה • גיליון מס'      י"ט אלול ה'תשפ"א

ן כי תבוא ְרּדֵ ַעְברּו ֶאת ַהּיַ ר ּתַ ּיֹום ֲאֶשׁ "ּבַ
ֶאל ָהָאֶרץ... ַוֲהֵקֹמָת ְלָך ֲאָבִנים 

יד".  ּשִׂ ְדּתָ ֹאָתם ּבַ ֹדלֹות ְוַשׂ  ּגְ
)דברים כז/ב(

59

פותח
הרב שמואל רסקין

מחשבות על הודיה
ערך הכרת הטוב, המובע בפרשה שלנו, מעורר מחשבה. בואו 
נאמר את זה ברור: לומר תודה זה לא קל. כל אחד יכול לנפנף 
ביקורתית  כמה הוא מרבה לומר תודה, אבל חשיבה אישית 

ומעמיקה תגלה שזה גם קצת קשה.
בכך  להודות  באשמה,  להודות  גם  משמע  להודות  כי  למה? 

שאני נזקק, שאני לא שלם.
בתחילת  הביכורים,  מביא  שאומר  התודה  מילות  את  נקרא 

הפרשה: 
"ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶקיָך: ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה 
ַוִּיְּתנּו  ַוְיַעּנּונּו  ַהִּמְצִרים  ֹאָתנּו  ַוָּיֵרעּו  ְמָעט...  ִּבְמֵתי  ָׁשם  ַוָּיָגר 
ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה. ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֹלֵקי ֲאֹבֵתינּו, ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת 
ּוְבֹמָרא  ְנטּוָיה  ּוִבְזֹרַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִמִּמְצַרִים  ה'  ַוּיֹוִצֵאנּו  ֹקֵלנּו... 
ָלנּו ֶאת  ַוִּיֶּתן  ַהֶּזה,  ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום  ָּגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים. 

ָהָאֶרץ ַהֹּזאת, ֶאֶרץ ָזַבת 
ָחָלב ּוְדָבׁש. ְוַעָּתה ִהֵּנה 
ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי 
ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי 

ה'".

ענווה וגם שמחה
מונולוג  סתם  לא  זה 
לבוא  זה  היסטורי. 
היינו  ולומר: 

משם  אותנו  שהוצאת  מי  ואתה  קל.  לנו  היה  לא  באשפתות, 
והבאת אותנו לאן שהגענו. בזכותך, ביכולתי לומר תודה על 

הטוב שקיבלתי, כי זה ממש לא מובן מאליו.
האדם  ומורכבת  ממושכת  השקעה  אחרי  זה:  על  תחשבו 
בסלסלה  יבולו  ראשית  את  ומניח  פירות,  קוטף  סוף-סוף 
ההישגים  את  "תראו  לומר  במקום  עכשיו,  ומרופדת.  יפה 
שלי!", הוא אומר: "תודה לך אלוקיי, שהרמת אותי מהמקום 
הנמוך ביותר והבאת אותי לכאן". זה לא טבעי; אבל זו בדיוק 

משמעות המושג 'תודה'.
כשמוקירים תודה, האגו אולי סובל, אבל האדם יוצא מורווח: 
היא  השמחה  ֱא-ֹלֶהיָך".  ה'  ְלָך  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוב  ְבָכל  "ְוָׂשַמְחָּת 
קיבל  שהוא  מבין  כשאדם  ההודיה.  של  הישירה  התוצאה 

מתנה, ושהיא לא מובנת מאליה, הוא נעשה שמח.
וככל שנחיה בתודעה של 'הודיה' כך נטיב לראות את הטוב, 

לראות בו לא מובן מאליו, וגם לשמוח בו.

בפרשת כי תבוא 122 פסוקים.	 
לכוהן 	  פירותיו  ביכורי  את  יביא  חקלאי 

כל  על  לאלוקים  ויודה  בבית-המקדש 
ניסי  את  מזכיר  הוא  לו.  שנתן  הטוב 
מהצלת  החל  ישראל,  לעם  הבורא 
יעקב מידי לבן, דרך יציאת מצרים ועד 

הכניסה לארץ.
ה-4 	  בשנים  מעשרות  ביעור  לקיים  יש 

כי  ולהצהיר  השמיטה,  למחזור  וה-7 
המעשרות ניתנו כראוי.

את 	  תמיד  לקיים  מישראל  מבקש  משה 
מצוות התורה כאילו ניתנו עתה.

כתזכורת למצוות, יש לכתוב את התורה 	 
על גל בן 12 אבנים שיוצב על גדת הירדן 
בהר  יוקמו  אבנים  גלי  שני  המערבית. 

עיבל ובגלגל.
שיתקיים 	  והקללה  הברכה  טקס  תיאור 

עם  כאשר  עיבל  והר  גריזים  הר  על 
ישראל ייכנס לארץ: העם יחולק לשניים, 
בתווך.  הברית  וארון  והלוויים  הכוהנים 
חלקן  הצהרות,   24 ישמיעו  הלוויים 

נפתחות ב'ארור' וחלקן ב'ברוך'.
יתברך 	   – המצוות  למקיים  הבטחות 

בילודה, בתנובת משק פורייה ועוד.
בגלל 	  שיבואו  קשות  קללות  מפורטות 

כולו  הנושא  והמצוות.  התורה  עזיבת 
הברית"  "דברי  הכותרת  תחת  מסוכם 

שכרת משה עם ישראל.
שעומד 	  הבנים'  'דור  את  משבח  משה 

להיכנס לארץ, ואומר: היוצאים ממצרים, 
למרות הניסים שקיבלו, לא הפנימו את 
המחויבות לאלוקים. הוא מבקש שהעם 

ישכיל להתמיד בקיום התורה.

מה קורא בפרשה?

בדוּק |  יהודה בן יעקב היה 
הראשון ששמו הביע תודה 
לבורא. אמר רשב"י: "מיום 

שברא הקב"ה את עולמו לא 
היה אדם שהודה לו עד שבאה 

לאה, שנאמר 'הפעם אודה 
את ה'".

המדור נכתב בידי הרב נפתלי ליפסקר

קץ מגולה
מזה"  מגולה  קץ  לך  אין  אבא,  רבי  "אמר 
על  ישראל  שאין  זמן  כל  צח(.  )סנהדרין 
כדרכה;  פירותיה  נותנת  הארץ  אין  אדמתם, 
אבל כשתחזור ליתן פירותיה, זה 'קץ מגולה', 

שקרב לבוא זמן גאולה. 
)מהרש"א(

לא אילן סרק
למדן  אחד,  לאברך  אמר  הזקן  אדמו"ר 
מופלג, שנכנס ל'יחידות' בפעם הראשונה: "כי 
האדם עץ השדה". אילן, כשאינו עושה פירות, 
בש"ס  בקי  להיות  אפשר  סרק.  אילן  נעשה 
וחס ושלום להיות אילן סרק. צריכים לעשות 
אם  ועבודתך,  בתורתך  התועלת  מה  פירות. 

לא הארת אור,  להכניס אור בעוד יהודי?

האדם כעץ השדה
משום  אלא  הוא?  שדה  עץ  אדם  וכי 
תכרות",  לא  ואותו  תאכל  ממנו  "כי  דכתיב 
אם  כיצד?  הא  וכרָּת".  תשחית  "אותו  וכתיב 
ואותו  תאכל,  ממנו   — הוא  הגון  תלמיד־חכם 
לאו  ואם  רש"י(,   — הימנו  )למוד  תכרות  לא 

— "אותו תשחית וכרת" )סור מעליו — רש"י(.
)תענית ז(

חובה לעשות פירות
כשם  כי  השדה,  לעץ  נמשל  האדם  לכן 
לעשות  חייב  השכל  כן  פירות,  עושה  שהעץ 
ולעוררן  המידות  על  להשפיע   - 'פירות' 
יתבטאו  אלה  ושרגשות  ויראתו,  ה'  לאהבת 

בקיום המצות הנקראות "ֵּפיֵרי" )סוטה מו(.
)הרבי מליובאוויטש(

תפילה על האילן המיוחד
כדברי  לאילן,  השנה  ראש  בשבט  "באחד 
בחמישה־ אומרים:  הילל  בית  שמאי,  בית 
לא  למה  א,א(.  השנה  ראש  )משנה  בו"  עשר 
נאמר ראש השנה לאילנות, בלשון רבים, כמו 
בשאר הדברים — לשמיטין, ליובלות לירקות? 
שיש  מרבותינו,  שקיבלנו  למה  רמז  בזה  יש 
להתפלל בט"ו בשבט לה' יתברך שיזמין לנו 
לסוכות אתרוג כשר, יפה ומהודר. זהו 'לאילן' 
— האילן המיוחד הנחוץ לקיום המצווה לקחת 

"פרי עץ הדר".
)בני יששכר(

לקרוע את ים 
המחשבות

פרשתנו,  מספרת  שעליה  סוף,  ים  קריעת 
צריכה להתקיים גם בעבודת האדם. הוא נדרש 
'לקרוע' את ים המחשבות שטורדות את מנוחתו. 
אמנם נאמר )שיר השירים ח,ז( "ַמִים ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו 
ִיְׁשְטפּוָה", היינו  ּוְנָהרֹות ֹלא  ָהַאֲהָבה  ְלַכּבֹות ֶאת 
שהמחשבות המטרידות )'מים רבים'( לא ינצחו 
אבל  מישראל,  נפש  בכל  החבויה  האהבה  את 
עדיין בכוחן להסיח את דעתו של האדם ולטרוד 

את מנוחתו.
מכסה  שהים  כשם  לים.  נמשלות  המחשבות 
ומסתיר את מה שבתוכו, כך המחשבות כמוסות 
מתבייש  האדם  פעמים  האדם.  של  בנפשו 
וכך הן נשארות חבויות  לגלות את מחשבותיו, 

ונסתרות, כמו היצורים שבמעמקי הים.

הים חוסם
בתוך־תוכו האדם יודע שטרדותיו הן דאגות 
שווא. הלוא הוא יהודי מאמין, וברור לו שהקב"ה 

זן ומפרנס לכול, וימציא גם לו את פרנסתו. הוא 
יודע שעליו לסמוך על ה' יתברך ולבטוח בו. אך 

'ים המחשבות' עדיין מציף אותו.

הים'.  את  'לקרוע  היא  העבודה  ראשית  לכן 
ישראל,  סוף המקורי חסם את הדרך לארץ  ים 
שהיא "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה", וההשגחה 
כל  בנפשו של  גם  בבירור.  בה  ניכרת  העליונה 
הטבעי  הרצון  שהיא  ישראל',  'ארץ  יש  יהודי 
והפנימי למלא את רצון הקב"ה. 'ארץ' — כדברי 
חז"ל )בראשית רבה ה,ח(: "למה נקרא שמה 'ארץ'? 
על   — ו'ישראל'  קונה";  רצון  לעשות  שרצתה 
שם "כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל". 
אבל הנקודה הפנימית הזאת חסומה על־ידי 'ים' 

המחשבות.

הטוב מכריע
את  מהיהודי  יסיר  צריך שהקב"ה  כול  קודם 
ובריאות  פרנסה  בענייני  הממשיות  הדאגות 
האלה  שהדאגות  אחרי  גם  אמנם  וכדומה. 
דאגות  לעצמו  גורם  הוא  עדיין  ממנו,  יורדות 
וטרדות מעניינים שאין בהם ממש; אבל יש כלל 
דאגות  יהיו  לא  וכאשר  להטות",  רבים  "אחרי 

ברוב הדברים שיש בהם ממש, גם המיעוט שאין 
בו ממש — יתבטל.

על  להתגבר  כוח  מעניקה  זה  דבר  ידיעת 
ידיעה  מתוך  היצר,  עם  ולהילחם  הקשיים  כל 
ביכולתו לגבור  ולכן  שהחלק הטוב הוא הרוב, 

על הרע, שהוא המיעוט.

נשמות בגלגול
מובא בכתבי האריז"ל שרוב הנשמות שבדורנו 
שוב  נשמות שבאות  אלא  חדשות,  נשמות  אינן 
בגלגול. מכיוון שכך, יש לכל אחד ואחת הטוב 
בעבר  שהיה  הרע  הקודמים.  בגלגולים  שעשו 
מתבטל, מכיוון שמציאותו חולפת, ואילו הטוב 
נצחי ומצטבר והולך, והוא קיים בנשמתו של כל 

יהודי.

ונצחי,  קיים  שבו  שהטוב  לדעת  צריך  יהודי 
חולף  הרע  ולעומתו,  זאת,  מרגיש  אינו  אם  גם 
דורנו  לכן  אמיתית.  מציאות  לו  ואין  ומתפוגג 
כל  של  המצטברות  מהזכויות  שנהנה  דווקא, 
הגאולה  של  לבואה  יזכה  לו,  שקדמו  הדורות 

האמיתית והשלמה במהרה בימינו.
)תורת מנחם, כרך כב, עמ' 249(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

 הרב אליעזר ברוד,
רב כרמי יוסף

פירות בשפע
מדרשו  לבית  באו  רבים  חסידים 
לט"ו  מזידיצ'וב  יצחק־אייזיק  רבי  של 
לכל  פירות  לחלק  נהג  הצדיק  בשבט. 
זכות  ראה  ואחד  אחד  וכל  המסובים, 

לעצמו לקבל פרי.
באותה שנה האורחים היו רבים כל־

השולחן  על  שהכינו  שאף־על־פי  כך 
לכל  הספיקו  לא  הם  רבים,  פירות 

הקהל.
והכריז:  יצחק־אייזיק  רבי  קם 
לכם  אומר  מבקשים?  אתם  "פירות 
דברים  'אלו    — מצויים  הם  איפה 
הזה...  בעולם  פירותיהם  אוכל  שאדם 
ותלמוד תורה כנגד כולם'. צאו ועסקו 
בתורה ותמצאו בלי דוחק ובלא טורח 
הקיימת  מהקרן  חוץ  למכביר,  פירות 

והשמורה לכם לעולם הבא".
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גאולהּפדיה
בנבואת  מתואר  המשיח  המלך  של  הופעתו  תהליך  ֹחֶטר.  ֵנֶצר,  ֹׁשֶרׁש, 
ָרָׁשיו  ישעיהו בדימויים הלקוחים מעולם האילנות: "ְוָיָצא ֹחֶטר ִמֵּגַזע ִיָׁשי, ְוֵנֶצר ִמּׁשָ
ִיְפֶרה" )ישעיה יא,א(. המשיח נמשל לענף )חוטר( המתחיל לצמוח מהגזע הכרות 
הרד"ק  כך  העץ.  משורשי  ויוצא  המבצבץ  קטן  ולנצר  ישי,  בן  דוד  מלכות  של 
מפרש את הפסוק: "שהעץ הנכרת יחליף ויוציא יונקות מגזעו ומשורשיו... ולפי 
שישראל גלו מארצם כמה שנים ונפסקה מלכותם, כאילו נכרת העץ, אבל הגזע 
והשורשים נשארו... אמר הנביא, כי משורשי ישי ומגזעו ייצא עוד חוטר, נצר, 

ויהיה עוד מלך על ישראל כבתחילה, ויותר ממה שהיה". 
הנצר הזה עתיד לגדול, עד שיהיה כמו נס ודגל, שאחריו הולכים כל העמים, 
כמו שהנביא אומר בהמשך: "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא, ֹׁשֶרׁש ִיַׁשי ֲאֶׁשר ֹעֵמד ְלֵנס ַעִּמים, 
"משיח  דוד:  מצודת  ומפרש  יא,י(.  )שם  ָּכבֹוד"  ְמֻנָחתֹו  ְוָהְיָתה  ִיְדֹרׁשּו,  ּגֹוִים  ֵאָליו 
לנס עמים  גליות,  קיבוץ  יום  ההוא,  ביום  עומד  יהיה  ישי, אשר  היוצא משורש 
הוא לכל העמים, כמו נושא הנס... שכל אנשי החיל הולכים אחריו. כן ידרשו כל 

העובדי כוכבים אל המשיח, ואחריו ילכו לעשות מה שיצוום".

ֶצַמח. אחד משמותיו של המלך המשיח הוא — 'צמח'. כך הנביא ירמיה אומר: 
ְוָעָׂשה  ְוִהְׂשִּכיל  ֶמֶלְך  ּוָמַלְך  ַצִּדיק,  ֶצַמח  ְלָדִוד  ַוֲהִקֹמִתי  ה',  ְנֻאם  ָּבִאים  ָיִמים  "ִהֵּנה 
ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ" )ירמיה כג,ה(. הרד"ק מפרש שהכוונה למלך המשיח: "צמח 
צדיק זהו המשיח, וקראו צמח, שיהיה צאתו בעולם כצאת צמח השדה". זה גם 
כינויו של המשיח בתפילת שמונה־עשרה: "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח". גם 
בתפילת ההושענות אנו אומרים "הנה איש צמח שמו". בתלמוד הירושלמי )ברכות 
פרק ב, הלכה ד( נאמר: "רבי יהושע בן־לוי אמר — צמח שמו". בהמשך מובאת דעה 
אחרת ולפיה "מנחם שמו". והגמרא אומרת שאין מחלוקת ביניהם, שכן "חושבני 
ו'מנחם'  'צמח'  המילים  שתי  של  הגימטריוני  ]=החשבון  דהדין  כחושבני  דהדין 

זהה[ — הוא צמח הוא מנחם".
לצמח שמתפתח  דומה  הוא  צמיחה, שכן  מוגדר  הופעתו של המשיח  תהליך 
ולצמוח  להתגלות  מתחיל  ואחר־כך  כלל,  נראה  ואינו  האדמה  בתוך  תחילה 
כשתיל רך, עד שהוא גדל ועולה ומגיע למלוא גובהו ופארו. כך מסביר זאת הרבי 
מליובאוויטש: "השם 'צמח' )'צמח שמו'(, מלשון צמיחה, מורה שישנו זמן שאינו 
בגלוי, וצריך לצמוח ולהתגלות" )תורת מנחם תשמ"ז, כרך א, עמ' 268(. נתפלל אפוא 
נזכה לראות בצמיחתו של ה'צמח', עד להופעתו בכל הדרו, בגאולה  שבמהרה 

האמיתית והשלמה.

מנחם ברוד

שיחת השבוע מגיע 
 ישירות אליכם!

 עכשיו יש לכם האפשרות 
להזמין מארז עלוני 'שיחת השבוע', 
שיגיע אליכם מדי שבוע עד הבית.

הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 053-5572770



שן שום מארץ ישראל
יעקב אנרגי חזר בבוקר מתפילת שחרית ופניו 
חיוורות. "אנחנו בסכנה גדולה", אמר לאשתו. 
האפשרי,  בהקדם  מרוקו  את  לעזוב  "עלינו 
שאם לא כן, עלולים לשלוח אותי לכלא לשנים 

רבות".
בשבט  ט"ו  למחרת  ראשון,  ביום  היה  זה 
בשבת  שבמרוקו.  בקזבלנקה   ,)1963( תשכ"ג 
התארח בקהילה שליח עלייה, שבא לעודד את 
היהודים לעלות לארץ ישראל. הוא נשא דברים 
הארץ,  של  בשבחה  הכנסת  בבית 
וקרא ליהודים ללכת בעקבות 

אחיהם שכבר עלו ארצה.
ירא  יהודי  היה  יעקב 
וטוב  תורה  אוהב  שמיים, 
לב. לפרנסתו עסק בבנייה, 
קבע  דרך  פקדו  ביתו  ואת 
אורחים ונזקקים. הוא רצה מכבר 
חששה  אשתו  ואולם  ישראל,  לארץ  לעלות 

מהנסיעה. 
בליבה.  חששות  שעוררו  סיבות  כמה  היו 
והמחשבה  לילד,  ציפו  הזוג  בני  ראשית, 
אותה.  הרתיעה  הזה  במצב  בדרכים  להיטלטל 
גם השמועות על המצב הביטחוני בארץ עוררו 

בה דאגה. 
את  לעשות  הצורך  היה  העיקרי  הקושי  אך 
את  קיבלה  שמרוקו  אחרי  בסודיות.  העלייה 
עצמאותה )בשנת תשט"ז, 1956( היא אסרה על 
אזרחיה היהודים לעלות לארץ ישראל, והעלייה 

הוכרחה להתבצע בדרכים חשאיות.
גילתה  משפחה שהחליטה לעלות לארץ לא 
השכנים  גילו  כאשר  רק  נסיעתה.  דבר  את 
שהמשפחה נעלמה, הבינו שהיא בדרכה לארץ.

מעט  הלילה  באמצע  אורזים  היו  העולים 
חפצים, ויוצאים בשקט לעבר ספינה המפליגה 
לארץ  עלו  כך  ישראל.  לארץ  ומשם  לאירופה, 

כשלושים אלף יהודים.
העלייה החשאית גם גבתה מחיר דמים כבד. 
ספינת  עשתה   )1961( תשכ"א  בטבת  בכ"ג 
'אגוז' את דרכה מחוף אל־חוסיימה לגיברלטר. 
44 הנוסעים  היא עלתה על שרטון וטבעה עם 

שעליה, מחציתם ילדים.
'אגוז'  בספינת  העולים  של  הטרגי  סופם 
הרתיע גם הוא את אשתו של יעקב, וזו ביקשה 

להמתין ועדיין לא לעלות לארץ.
הכנסת,  בבית  העלייה  שליח  הופיע  כאשר 

הזמין אותו יעקב לבוא לביתו במוצאי השבת, 
למלווה מלכה לכבוד ט"ו בשבט. השליח נענה 

בשמחה.
על  חגיגית.  סעודה  ערכה  אנרגי  משפחת 
ומיני  ריבות  יבשים,  פירות  הונחו  השולחן 
היהלום  המסובים.  בירכו  שעליהם  מאפה 

שבכתר היה תפוח עץ עסיסי, נדיר 
בימי החורף. יעקב פרס 
פרוסות  לעשרים  אותו 
המשפחה  לבני  והגישן 

מבית  שהביא  ולאורחים 
הכנסת, ובהם שליח העלייה.

במוחו  רעיון  עלה  הסעודה  במהלך 
של יעקב. הוא פנה אל אחיו יהודה, שכבר ידע 
את  לשאול  ממנו  וביקש  עברית,  מעט  לדבר 
האורח אם במקרה יש עימו פרי או ירק שגדל 
בארץ ישראל. "כמה נפלא יהיה אם נוכל לטעום 
בראש השנה לאילנות מפירותיה המתוקים של 

ארץ ישראל", אמר ליהודה.

מוזרה  אחיו  של  שבקשתו  סבר  יהודה 
במקצת. הוא גער בו וסירב לשאול את השליח. 
הלה הבחין במתרחש, ושאל את האחים אם הוא 
התנצל  וחלילה",  "חס  בנוכחותו.  להם  מפריע 
לבקש  מוזר,  רעיון  היה  לאחי  "פשוט  יהודה, 

ממך פרי מארץ ישראל...".
"אני מצטער, אך אין עימי שום פרי מפירות 
עיניו.  אורו  ופתאום  השליח.  השיב  הארץ", 
ישראל.  מארץ  שום  שן  בתיקי  יש  כי  "נזכרתי 
אני מחזיק אותה כסגולה להצלחה, אבל אשמח 

לחלוק אותה עימכם".
נהרת שמחה פשטה על פניו של יעקב. הוא 
אותה  פרס  בהתרגשות,  השום  שן  את  לקח 
לחתיכות קטנות, וטיגן אותן בשמן ארגן )שמן 

יקר, המיוצר מאגוזי ארגן הצומחים במרוקו(.
והמסובים  טרי,  לחם  כיכר  הוגשה  לשולחן 
טבלו אותו בשמן המתובל בשום שצמח בארץ 
הקודש. השמחה הייתה גדולה. בסיום הסעודה 
בביתו,  ללון  העלייה  שליח  את  יהודה  הזמין 

שהיה מרווח מביתו של אחיו יעקב.
בבית  המתפללים  אחד  ניגש  בבוקר  למחרת 
הכנסת אל יעקב, וגילה לו כי נודע לשלטונות 
שליח  עם  בביתו  שארגן  המסיבה  דבר  על 
וכי  למעקב  נתון  הוא  כי  הבין  יעקב  העלייה. 

ייתכן שייעצר בכל יום.
כשסיפר זאת לאשתו הגיעה גם היא למסקנה 
הזמינו  הם  בהקדם.  לארץ  לעלות  שעליהם 
לנסוע  שבכוונתם  סיפרו  ולשכנים  דרכונים, 

לצרפת.
אנרגי  משפחת  יצאה  אדר  חודש  בסוף 
ומשם  לגיברלטר,  נסעו  מקזבלנקה  ממרוקו. 
עשו מסע ארוך, מקצתו באוניית משא, לספרד. 
המסע היה קשה ומפרך. הם חלו במחלת ים, אך 
ישראל  ארץ  כי  וילדיו  רעייתו  את  עודד  יעקב 

נקנית בייסורים.
שם  שבצרפת.  למרסיי  נסעו  מספרד 
כי הילד  שהו שבועיים במחנה עולים, 
הקטן לא חש בטוב. אחר־כך המשיכו 
לארץ  ומשם  שבאיטליה,  לנאפולי 

ישראל.
"בזכות שן שום עלינו לארץ ישראל", אומרת 
יעקב.  של  בתו  מנתניה,  מחפודה  קלרה  הגב' 
ונינים,  נכדים  וארבעים  ילדים  בשישה  "זכיתי 
שמפוזרים בכל רחבי הארץ. אני תמיד אומרת 
לילדיי כי כשם שאנו מצּווים לספר את סיפור 
את  לצאצאינו  לספר  עלינו  כך  מצרים,  יציאת 
הבאים".  הדורות  למען  מרוקו,  יציאת  סיפור 

אפילו לנכרי'?", סיים ה'שרף' את דבריו.

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

שליח העלייה הבחין 
במתרחש ושאל את 

האחים אם הוא מפריע 
להם בנוכחותו. "חס 

וחלילה", התנצל יהודה, 
"פשוט לאחי היה רעיון 
מוזר, לבקש ממך פרי 

מארץ ישראל..."

יעקב אנרגי. בזכות סעודת ט"ו בשבט

על פי דו"ח שוק ההון בישראל 2021:

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

077.444.7777
basad.co.ilΨΨ 051-244-4777 :ווצאפ
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ט"ו בשבט בשמיטה
שאלה: מה המשמעות 

 ההלכתית  של ט"ו בשבט
בשנת השמיטה?

השדה  עבודת  שנות  בשש  תשובה: 
ל'שנת  קובע  תאריך  בשבט  ט"ו  משמש 
המעשרות'. פירות העץ, שהגיעו לשליש 
גידולם מתאריך זה ואילך, שייכים לשנת 
המעשר החדשה )'מעשר שני' או 'מעשר 
שש  במחזור  השנים  סדר  על־פי  עני', 

השנים(.
שצומחים  האילנות  פירות  ואולם 
עליהם  חלה  השמיטה,  בשנת  השנה, 
מתרומות  פטורים  והם  שביעית  קדושת 
חובה  שחלה  היא,  הסיבה  וממעשרות. 
אותם  הפקירה  שהתורה  )או  להפקירם 
מתרומות  פטור  והפקר  מקרה(,  בכל 
השביעית  שהשנה  מפני  או  וממעשרות; 

בכלל איננה 'שנת מעשר'.
היום הקובע לעניין השמיטה אינו ט"ו 
בתשרי.  א'   — השנה  ראש  אלא  בשבט 
הירקות שנקטפים מייד אחרי ראש השנה 

פירות  ואילו  שביעית,  גידולי  כבר  הם 
השנה  ראש  לפני  חנטו  אם   — האילן 
)ולדעות אחרות אם 'הביאו שליש', היינו 
שהפרי הגיע לשליש הבשלתו או לשליש 
הם  עדיין   — הסופי(  מנפחו  או  ממשקלו 
שייכים לשנה השישית, חייבים במעשרות 

ואינם קדושים בקדושת שביעית.
עם זה, גם בשנת השמיטה ט"ו בשבט 
שנות  לעניין  משמעותי  תאריך  משמש 
'ערלה'. למשל, מי שנטע עץ פרי בשנת 
תשע"ט )עד ט"ו באב(, נחשבת לו תשע"ט 
שנה ראשונה ותשפ"ב שנה רביעית. לפי 
לשלב  שהגיע  פרי  והראב"ד,  הרמב"ם 
הגידול הנ"ל אחרי ראש השנה תשפ"ב — 
איננו 'ערלה', האסורה בהנאה, אלא 'נטע 
פדיונו.  לאחר  באכילה  המותר  רבעי', 
לעומתם, הר"ן, הריטב"א והטור סבורים 
מט"ו  זה  לשלב  שהגיעו  הפירות  שרק 

בשבט תשפ"ב יהיו מותרים.
מקורות: משנה ר"ה א,א. רמב"ם הל' שמיטה ויובל 
פ"ד ה"ט והי"ג. שו"ע יו"ד סי' שלא סעיף קכה. 'משפטי 
ארץ — שביעית' פט"ו ס"ב וס"ד, וש"נ. 'משפטי ארץ — 
ערלה' פ"ב ס"ו־ז.

רציתי לשאול

איך הופכים את סעודות השבת לחוויה 
רוחנית מרוממת, שבה שותפים גם הילדים?

מחכים  המשפחה  בני  כל  אצלנו 
כל  השבת.  לסעודת  השבוע  כל 
שיחכו  יודעים  מהילדים  ואחת  אחד 
האהובים  והמאכלים  הסלטים  להם 
להיפגש  הזמן  זה   — ובעיקר  עליהם. 

כולם יחד, בלי הפרעות.
האווירה  עצם  על  נוסף  אבל 
ואני דואגים  זוגתי  הכללית הנעימה, 
להפוך את המפגש המשפחתי לחוויה 

רוחנית.
קודם כול, יש דברים שלעולם לא 
יעלו כנושא לשיחה בסעודת השבת. 
לא פוליטיקה, לא סיפורים 'צהובים' 
ובוודאי  השבוע,  במהלך  שצצו 
הרע  לשון  בהם  שיש  דיבורים  לא 

ורכילות.
מוכנים,  לסעודה  לבוא  הוא  הסוד 
בתוכן  הבית  בני  כל  את  ולשתף 
שהמתכונת  הבנו  שלה.  הרוחני 
שבה האבא בלבד אומר 'דבר תורה' 
לכן  עובדת.  פחות  השבת  בסעודת 
הנהגנו שכל אחד ואחת מבני הבית, 
או  אומרים  האורחים,  זה  ובכלל 

זה  הסעודה.  במהלך  משהו  מספרים 
השבוע,  לפרשת  רעיון  להיות  יכול 
נושא  וכל  שמעו,  או  שקראו  סיפור 

רוחני־ערכי שהם רוצים לדבר עליו.
אחד  לכל  להקשיב  מאוד  חשוב 
ולהחמיא  כגדולים,  קטנים  ואחת, 

להם.
הם  וניגוניה  השבת  ששירי  מובן 
גם  המיוחדת.  מהאווירה  חשוב  חלק 
ובעיקר  הבית,  לבני  מניחים  אנו  פה 
לקטנים, לבחור את השיר שהם רוצים 
לשיר, וכך הם מצטרפים לשירה ולא 

מתחילים לפהק...
"מי  חכמינו  מאמר  ברוח  לסיום, 
בשבת",  יאכל  שבת  בערב  שטרח 
השבת  בשולחן  הרוחנית  החוויה  גם 
אחד  כשכל  מראש.  בהכנה  תלויה 
יודע שעליו לבוא לסעודה עם משהו 
ואפילו  לספר,  או  לומר  יכול  שהוא 
השבוע  פרשת  על  חידון  זה  אם 
וכדומה, תהיה כל המשפחה שותפה 

לחוויה ולציפייה לשבת הבאה.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב יהודה דונין
מנהל בית חב"ד אחוזה, חיפה

m3166532@gmail.com :למחלקת המודעות )בלבד( של 'שיחת השבוע': טל' 053-3166532 • דוא"ל

בשבת 
תשתו 
בנועם!

לא משנה 
אם אתם אנשים
של תה או קפה

מבית אפיקים שבת

טכנולוגיית מים מתקדמת

התקדמו למגוון ברי המים של אפיקים עם טכנולוגיית 
שבת למהדרין, שיאפשרו לכם ליהנות ממים חמים וקרים 

בטעם נפלא למשך שבתות החורף!

שירות ללא תחרות <<מכשירים מתקדמים

מנגנון בטיחותי 
לילדים

חדש!
מגוון צבעים

חסכוני 
בחשמל

שפע מים 
רותחים

מוקד 
077-230-47-57הזמנות:



ָׁשַכְחנּו ֵאיזֹו 
ָּפָרָׁשה קֹוְרִאים

ָמה עֹוִׂשים ִאם ׁשֹוְכִחים ֵאיזֹו ָּפָרָׁשה 
קֹוְרִאים ְּבַׁשָּבת?

ָקָרה ַּפַעם ֶׁשָּכל ִמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
בּוַע? ָּברּור  ֶׁשָּלֶכם ָׁשְכחּו ַמִהי ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ
ֶׁשֹּלא... ֲאָבל ָמה עֹוִׂשים ִאם קֹוֶרה ָּדָבר 
ר  ְלִהְתַקּׁשֵ ִאי־ֶאְפָׁשר  ְּבַׁשָּבת  ֲהֹלא  ָּכֶזה? 
ָצִריְך  ָּפָרָׁשה  ֵאיזֹו  ּוְלָבֵרר  ְלִמיֶׁשהּו 

ִלְקֹרא.

ֶׁשְּבִמְקֶרה  ָקַבע  ָּגאֹון  ְסַעְדָיה  ַרֵּבנּו 
ְּפסּוֵקי  ַהָּמן —  ָּפָרַׁשת  ָּכֶזה קֹוְרִאים ֶאת 
ַהּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ֶׁשָּבֶהם ְמֹתֶאֶרת 

ְיִריַדת ַהָּמן ַּבִּמְדָּבר.

ַהִּסָּבה ַהְּפׁשּוָטה ְלָכְך ִהיא, ֶׁשַּבָּפָרָׁשה 
ְׁשִמיַרת  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְצַטּוּו  ַהֹּזאת 
י ְיַקְּבלּו  ָּבת, ְוֶנֱאַמר ָלֶהם ֶׁשְּביֹום ִׁשּשִׁ ַהּׁשַ
ָּבת,  ָמָנה ְּכפּוָלה ֶׁשל ָמן, ַּגם ִּבְׁשִביל ַהּׁשַ

ַאְך ְּבַׁשָּבת ֹלא ֵיְצאּו ֶלֱאֹסף ֶאת ַהָּמן.

ֲאָבל ֵיׁש ִסָּבה ֲעֻמָּקה יֹוֵתר, ַהְּקׁשּוָרה 
ָּבת.  ַלִּדְמיֹון ֵּבין ַהָּמן ְלֵבין ַהּׁשַ

 — ְּבָׁשֶוה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלָכל  ִנַּתן  ַהָּמן 
ַהָּמן  ְוָלְרָׁשִעים.  ַלֵּבינֹוִנִּיים  ַלַּצִּדיִקים, 
אֹותֹו  ֶׁשָאַכל  ָאָדם  ָּכל  ִּפְלִאי.  ָמזֹון  ָהָיה 
ַּגם  ֶׁשָרָצה.  ַהַּטַעם  ֶאת  ּבֹו  טֹוֵעם  ָהָיה 

ָהְרָׁשִעים ֶנֱהנּו ִמְּתכּונֹוָתיו ַהֻּמְפָלאֹות.

ָּבת ַמְׁשִּפיָעה ַאף ִהיא ַעל  ת ַהּׁשַ ְקֻדּׁשַ
ֲאִפּלּו  ְלָמָׁשל,  ָּדָבר.  ָּכל  ְוַעל  ָאָדם  ָּכל 
ִמְצָוה  ה.  ְקֻדּׁשָ ּבֹו  ֵיׁש  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ָהֹאֶכל 
ֵלָהנֹות ְּבַׁשָּבת ֵמַהִּקּנּוִחים ּוֵמַהַּמְמַּתִּקים 
ֶׁשאֹוְכִלים, ְוֶזה ֵחֶלק ִמִּמְצַות ֹעֶנג ַׁשָּבת. 
ַּבְּגָמָרא ָּכתּוב ֶׁשֲאִפּלּו ָרָׁשע ֵאינֹו ְמַׁשֵּקר 
ָתּה. ְּבַׁשָּבת, ִּכי ַּגם הּוא ַמְרִּגיׁש ֶאת ְקֻדּׁשָ

ַהָּפָרָׁשה  ַמִהי  יֹוְדִעים  ֹלא  ִאם  ָלֵכן 
ַהְּנכֹוָנה — קֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת ַהָּמן.

ֲחֻנִּכָּיה ַּבת ְׁשמֹוֶנה־ֵמאֹות
"ֵהי! ַׂשְמֶּתם ֵלב ָמה ָקָרה?", ָקָרא קֹוִּבי ִּפְתאֹום, 

ְוֻכָּלם ָעְצרּו ְּבַבת ַאַחת.

הּו ִּכי קֹוִּבי ִנְרָאה ֻמְטָרד  ַּכִּנְרֶאה ֶּבֱאֶמת ָקָרה ַמּׁשֶ
הּו",  ְמאֹוד. "ַעְכָׁשו ֲאִני ְמֻׁשְכָנע סֹוִפית ֶׁשָּקָרה ַמּׁשֶ

ָׁשב ְוָאַמר.

ְויֹוָנָתן  ְׁשמּוֵאל  ִנּסּו  ִמְתַּכֵּון?",  ַאָּתה  "ְלָמה 
ַעל  ִאְּתָך  ְמַדֵּבר  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ַמְרִּגיז  ְקָצת  ֶזה  ְלָהִבין. 
הּו ֶׁשִּנְׁשָמע נֹוָרא ְמַעְנֵין, ְוַאָּתה ֲאִפּלּו ֹלא יֹוֵדַע  ַמּׁשֶ

ַעל ָמה הּוא ְמַדֵּבר.

"ִהְתַּכַּוְנִּתי ֶׁשֹּלא ָקָרה ָמה ֶׁשָהָיה ָצִריְך ִלְקרֹות", 
הֹוְלִכים  ָהַאִחים  ֵני  ֶׁשּׁשְ ּוְכֶׁשָרָאה  קֹוִּבי,  ִהְסִּביר 
ְלִהְתַרֵּגז ֶּבֱאֶמת, ִמֵהר ְלהֹוִסיף: "אּוַלי ַאֶּתם זֹוְכִרים 

ָמה ַסָּבא נֹוֵהג ָלֵתת ָלנּו ַּבֲחֻנָּכה ְּבסֹוף ַהִּבּקּור?".

ַנִים ְּבַמְקֵהָלה. "צֹוֵדק!  "ְּדֵמי ֲחֻנָּכה!", ָקְראּו ַהּׁשְ
מּוָזר  ָנה.  ַהּׁשָ ֲחֻנָּכה  ְּדֵמי  ָלנּו  ָלֵתת  ָׁשַכח  ַסָּבא 

ְמאֹוד".

ָהַאֲחרֹון  ַּבֲחֻנָּכה  ִהְתַנֲהָלה  ַהּזֹו  יָחה  ַהּׂשִ
ֲחָזָרה  ַּבֶּדֶרְך  ְוָסְבָתא,  ַסָּבא  ֶׁשל  ְלֵביָתם  ִמחּוץ 

ְּכָבר  זֹו  ַהָּמָסְרִּתי.  ֲחֻנָּכה  ה ִמִּבּקּור  ָנ ּׁשָ ַה
ָּבא  ַה-12  ֶּבן  ֶׁשּקֹוִּבי  ָהְרִביִעית 
ְׁשמּוֵאל  ֵאֶצל  ְלִהְתָאֵרַח  ַּבֲחֻנָּכה 
ּוְבֵני־ּדֹוָדיו,  ְּבֶּנֶפׁש  ֲחֵבָריו  ְויֹוָנָתן, 
ְוַיַחד  ִּבירּוָׁשַלִים,  ְרִביִבים  ִּבְׁשכּוַנת 
ַהַחג  ֶׁשל  ְׁשִליִׁשי  ְּבֵנר  הֹוְלִכים  ֵהם 
ָסְבָתא  ְוָסְבָתא.  ַסָּבא  ֶאת  ְלַבֵּקר 
ְוַסָּבא  ְמֻצָּינֹות  ְלִביבֹות  ְמִכיָנה 
ַהֲחֻנִּכָּיה  מּול  ַהְּיָלִדים  ִעם  יֹוֵׁשב 
ָעֶליָה  ִמְתַרֵּפק  ֶׁשּלֹו,  ָהַעִּתיָקה 
ַהְּצִעיִרים  ִלְנָכָדיו  ּוְמַסֵּפר  ְּבַמָּבטֹו, 

ָמה ְמַסְּפִרים לֹו ַהֵּנרֹות.

ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶאת  ָאַהב  ְיִחיֵאל  ַסָּבא 
ְיִחיָדה,  ַּבת  ֶׁשאֹוֲהִבים  ְּכמֹו  ֶׁשּלֹו 
ִהיא  ֶׁשָּלּה,  ַהִּגיל  ֶׁשְּלִפי  ַלְמרֹות 
ֶׁשל  ַהָסְבָתא  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  ָהְיָתה 
ְועֹוד  ֶׁשּלֹו  ַהָסְבָתא  ֶׁשל  ַהָסְבָתא 

ֶׁשל  ַהֲחֻנִּכָּיה  ִמֶּזה!  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה 
ֲאִמִּתית  ּוַמְזֶּכֶרת  ַהִּמְׁשָּפָחה  ַּגֲאַות  ָהְיָתה  ַסָּבא 
 — ִמְׁשַּפְחֵּתנּו  ֶׁשל  ַהְּמֹפֶאֶרת  ַהּׁשֹוֶׁשֶלת  ֵמֹראׁש 
ַהְּקדֹוִׁשים,  ַה'ּתֹוָספֹות'  ִמַּבֲעֵלי  ֶאָחד  הּוא  ֲהלֹוא 
ִלְפֵני  ֶׁשַחי  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ִזְכרֹו  ִמָּפִריס,  ְיִחיֵאל  ַרִּבי 
ַסָּבא  ָקרּוא  ְׁשמֹו  ַעל  ָׁשָנה!  מֹוֶנה־ֵמאֹות  ִמּׁשְ יֹוֵתר 
ְיִחיֵאל. ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשל ַסָּבא — ָּכְך ְמֻקָּבל ַּבָּמֹסֶרת 
ָיָדיו  ְיִחיֵאל ִמָּפִריס ְּבמֹו  ָיַצר ַרִּבי  ַהִּמְׁשַּפְחִּתית — 

ּוָבּה הּוא ָהָיה ַמְדִליק ְּבַעְצמֹו ֵנרֹות ֲחֻנָּכה.

ֹלא  ֵמעֹוָלם  ַהּׁשֹוָאה.  ִנּצֹול  הּוא  ֶׁשָּלנּו  ַסָּבא 

ֵמאֹוָתּה  ָהִאיִׁשי  ְּבִסּפּורֹו  ַהְּיָלִדים,  אֹוָתנּו,  ִׁשֵּתף 
ְּתקּוָפה. אּוַלי ָחַׁשׁש ִּכי ִזְכרֹונֹוָתיו ַהָּקִׁשים ַיְכִּבידּו 
ַעל ִלּבֹוֵתינּו ָהַרִּכים. ֲאָבל ָּדָבר ֶאָחד ָלַמְדנּו ִמִּפיו 
ְּבֵברּור: ְלַסָּבא ְיִחיֵאל ֹלא ָהָיה ֵצל ֶׁשל ָסֵפק ֶׁשַרק 
לֹו  ֶׁשָעְמָדה  ִהיא  ֶׁשּלֹו  ַהָּגדֹול  ַהַּסָּבא  ֶׁשל  ְזכּותֹו 
ֵאיֵמי  ֶאת  ְוִלְׂשֹרד  ָׁשִנים  ֶעְׂשרֹות  ִלְפֵני  ְלִהָּנֵצל 
ִנָּיה, ֶׁשאֹוָתּה ָחָוה ִּבְהיֹותֹו ֶיֶלד. ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְ
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ֲחֻנָּכה",  ְּדֵמי  ָלנּו  ָלֵתת  ָׁשַכח  ֵמעֹוָלם ֹלא  "ַסָּבא 
זֹו  "ֹלא  יֹוָנָתן,  הֹוִסיף  "ְוַהַּפַעם",  ְׁשמּוֵאל.  ִהְזִּכיר 
ָׁשְכָחה  ַמְלָּכה  ָסְבָתא  ֶׁשַּגם  ֶאָּלא  ַכח,  ֶׁשּׁשָ ִּבְלַבד 

ְלַהְזִּכיר לֹו. ֶזה ֶּבֱאֶמת מּוָזר ְמאֹוד".

ֶׁשֲאִני  "ְוֶזה ַרק אֹוֵמר  ִהְסִּכים קֹוִּבי,  "ְּבֶהְחֵלט", 
ֹלא 'קֹוֶנה' ֶאת ַהֶהְסֵּבר ֶׁשל ַסָּבא ַעל ַהֲחֻנִּכָּיה! ֵאיְך 
הּוא ָאַמר? 'ַּכִּנְרֶאה ֶׁשַהֲחֻנִּכָּיה ְצִריָכה ְקָצת ָלנּוַח'... 
ָּכל  ְמַחֶּכה  ֶׁשַּסָּבא  ֲחֻנִּכָּיה  ֶהְגיֹוִני?  ָלֶכם  ִנְׁשָמע  ֶזה 
ָנה ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְדִליק ָּבּה ְוִהֵּנה, ַמִּגיַע ֲחֻנָּכה  ַהּׁשָ
חּוץ  ָלנּוַח...  ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶאת  ׁשֹוֵלַח  ְוַסָּבא  סֹוף־סֹוף, 
ִמֶּזה, ַסָּבא ֹלא ִהְצִליַח ְלַחֵּיְך ָּכל ַהִּבּקּור ֲאִפּלּו ַּפַעם 

ַאַחת ְוַגם ָסְבָתא ְּבֹקִׁשי — ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ַהַהְרָּגָׁשה 
הּו. אּוַלי  ֶׁשִּלי ֹלא טֹוָבה. ְלַדְעִּתי ָקָרה ַלֲחֻנִּכָּיה ַמּׁשֶ
ֶׁשִהְצִליַח  ָקֶׁשה,  ַמְסִּפיק  הּו  ַמּׁשֶ נֹוָרא.  ָּדָבר  ֲאִפּלּו 
ִלְגֹרם ְלַסָּבא ְלַהְדִליק ָלִראׁשֹוָנה ַּבֲחֻנִּכָּיה ַאֶחֶרת".

ָעְצרּו  ַהְּיָלִדים  ִּכְבַדת ִמְׁשָקל.  ַמְסָקָנה  ָהְיָתה  זֹו 
ִנְסָעִרים. "ִאם ָקָרה  ָּבֶזה  ֶזה  ְוִהִּביטּו  ֲהִליָכָתם  ֶאת 
"ָעלּול  ְׁשמּוֵאל,  ֶׁשל  קֹולֹו  ָרַעד  ַלֲחֻנִּכָּיה",  הּו  ַמּׁשֶ

הּו ְלַסָּבא, ָחס ְוָׁשלֹום". ִלְקרֹות ַמּׁשֶ

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ

1

ְּדַבר ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי

 עוזי קפלון
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ַוַּדאי ַאֶּתם ַמִּכיִרים ִמיֶׁשהּו ֶׁשִּנְקָרא 
ֹאֶרן, ַעל ְׁשָמם ֶׁשל ֲעֵצי ָהֹאֶרן ַהָּיִפים. 
ֶׁשִּנְקָרא  ֵעץ  ַעל  ְׁשַמְעֶּתם  ַהִאם  ֲאָבל 

ְּבֵׁשם ֶׁשל ָאָדם?

ַהָּזֵקן  ָהֵעץ   — ְמתּוֶׁשַלח  ֶאת  ַהִּכירּו 
ֶׁשִּגילֹו  ַמֲעִריִכים  ָּבעֹוָלם.  ְּביֹוֵתר 
ם  ַהּׁשֵ ֶאת  לֹו  ָנְתנּו  ָלֵכן  ָׁשִנים.   4853
'ְמתּוֶׁשַלח', ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ִמֵּסֶפר 
ַאֵחר  ָאָדם  ִמָּכל  יֹוֵתר  ֶׁשַחי  ְּבֵראִׁשית, 

— 969 ָׁשִנים.

ֵעץ  הּוא  ַהָּקִׁשיׁש  ְמתּוֶׁשַלח 
ַהְּלָבִנים  ֶהָהִרים  ְּבֶרֶכס  ַהָּגֵדל  ֹאֶרן, 
ְלַבֵּקר  ִלְנֹסַע  רֹוִצים  ְּבָקִליפֹוְרִנָּיה. 
ָהָרׁשּויֹות  ְּבָעָיה.  ְקָצת  זֹו  אֹותֹו? 
ַמְסִּתירֹות ֶאת ְמקֹומֹו, ְּכֵדי ֶׁשַאף ֶאָחד 
ַהֻּמְפָלג  ִּגילֹו  ַאף  ְוַעל  ּבֹו.  ִיְפַּגע  ֹלא 
ָראּוי  ֶזה  ִלְצֹמַח.  מֹוִסיף  ְמתּוֶׁשַלח 
ִלְצֹמַח  ָצִריְך  ִּגיל  ְּבָכל  ְלַהֲעָרָכה; 

ּוְלִהְתַקֵּדם.

ַהַּמֲחִזיִקים  ְוִאם ְמַדְּבִרים ַעל ֵעִצים 
ְּבִׂשיֵאי עֹוָלם, ַהִּכירּו ֶאת ָהֵעץ ַהָּגבֹוַּה 
ָּבעֹוָלם — ֵעץ ֶסְקוֹוָיה, ַהָּגֵדל ַאף הּוא 
ֶׁשל  ְלֹגַבּה  א  ּוִמְתַנּׂשֵ ְּבָקִליפֹוְרִנָּיה, 
115.6 ֵמְטִרים. הּוא ִהִּגיַע ְלִׂשיא עֹוָלם 
ֶזה, ַלְמרֹות ִּגילֹו ַהָּצִעיר ַיֲחִסית — 600 

ג! ָׁשִנים 'ִּבְלַבד'. ֵאיֶזה ֶהּׂשֵ

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ַעל ַּתּפּוַח ֵעץ ְמָבְרִכים 'ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ'. ַעל ֶּגֶזר — 'ּבֹוֵרא ְּפִרי 
ַהֲאָדָמה'. ֲאָבל ִאם ָסַחְטנּו ֶאת ַהַּתּפּוַח אֹו ֶאת ַהֶּגֶזר, 
ְמָבְרִכים ַעל ַהִּמיץ ֶׁשל ְׁשֵניֶהם 'ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו'. 

ֲעָנִבים,  ִמִּמיץ  חּוץ  ַהִּמיִצים,  ָּכל  ַעל  ְמָבְרִכים  ָּכְך 
ֶׁשְּמָבְרִכים ָעָליו 'ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן', ִמְּפֵני ֲחִׁשיבּותֹו.

1

דניאל גורדון
איור: הני פנט 

ְלִמי רּוׁשַ ֲעבּור ַהַעְסָקן ַהּיְ יֹוֵתר ּבַ ָבר ֶהָחׁשּוב ּבְ ת ָהְיָתה ַהּדָ ּבָ ִמיַרת ַהּשַׁ רֹולֹוג: ׁשְ  ּפְ
ר ּוְמצּוָקה. ּבֵ עֹות ַמׁשְ ׁשְ ם ּבִ ת ּגַ ּבָ ֹמר ׁשַ יד ִלׁשְ  ר' יֹוֵסף-ֵלִוי ָחִגיז. הּוא ִהְקּפִ

ַלִים. ל ר' יֹוֵסף-ֵלִוי ָחִגיז, ְירּוׁשָ יתֹו ׁשֶ ה, תרע"ט. ּבֵ ֲחֻנּכָ

ִנים ָקׁשֹות.  ע ׁשָ  ָעְברּו ָעֵלינּו ַאְרּבַ
נֹות ָמצֹור ּוִמְלָחָמה. ׁשְ

ָחֵמׁש  יֵניֶהם ּבְ ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִנְלֲחמּו ּבֵ
דּו ֶאת  ם. ִמיְליֹוִנים ִאּבְ ֲחִזיתֹות ֲעֻקּבֹות ִמּדָ
ים  יֵניֶהם ַרּבִ דֹוָלה, ּבֵ ְלָחָמה ַהּגְ ּמִ יֶהם ּבַ ַחּיֵ

הּוִדים הי"ד. ֵמַאֵחינּו ַהּיְ

ִלי ֵהִטיל  י ָהַאְנּגְ ה, ַהּצִ דֹוׁשָ ַאְרֵצנּו ַהּקְ אן, ּבְ ּכָ
ִנים  ע ׁשָ א. ַאְרּבַ ָמצֹור. ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ּבָ
ת ָרָעב. ָהָאֶרץ ִהְתרֹוְקָנה. ָסַבְלנּו ֶחְרּפַ

יִרי, ַמע ָנא ַיּקִ ׁשְ
ָקרֹוב,  ׁש ּבְ ֶעְזַרת ה', ַמּמָ ּבְ ְקָוה ׁשֶ י ּתִ ּלִ ּכֻ
ְבָיִמים ָעָברּו. ְנָיר ּכִ נּוַכל ָלׁשּוב ְוִלְסֹחר ּבִ

יג ְסחֹוָרה?  ּשִׂ ִין ּתַ ַואי. ֲאָבל ִמּנַ ַהּלְ
לּום. אן ּכְ ָהָאֶרץ ׁשֹוֵמָמה. ֵאין ּכָ

יָרה  ִעיר ַהּבִ ם, ּבְ ע ְלִמְצַרִים! ׁשָ ֶאּסַ
ָקִהיר, ֶאְקֶנה ְנָיר ְואֹוִביל אֹותֹו ַאְרָצה 

ה. ִרּיָ ַסְנּדְ ָאֶלּכְ ֶבת ּבְ ֲחַנת ָהַרּכֶ ֶרְך ּתַ ּדֶ

 ֵעִצים 
ֶׁשּׁשֹוְבִרים ִׂשיִאים 

ָיה
ְקוֹו

 ֶס
ֵעץ

צילום: ויקיפדיה



חיים יהודיים

יהודי איראן יוצאים לאור

ה היה מחזה לא שגרתי. באולם אירועים ז
נראתה  כשבועיים,  לפני  בטורקיה, 
בקהילות  המכהנים  רבנים,  קבוצת 
יהודיות במדינות האסלאם, רוקדים עם 
רבה של איראן, הרב יהודה גראמי. הרב גראמי 
שנועד  בניילון,  עטוף  חדש,  תורה  ספר  חיבק 

להעברה לאיראן.
במעגל הריקודים היה אפשר לראות את הרב 
יצחק חליבה, רבה של טורקיה, המדינה שאירחה 
הרבנים  האסלאם.  מדינות  רבני  ועידת  את 
האלה משרתים קהילות יהודיות בארבע־עשרה 
ועד  ממרוקו  מוסלמיות,  וטריטוריות  מדינות 
במדינות  ההערכות,  על־פי  האמירויות.  איחוד 

הללו חיים יותר ממאה אלף יהודים.

הוסמך בארה"ב
את  סמיך  ערפל  אפף  האחרונים  בעשורים 
פורסם  לפעם  מפעם  באיראן.  היהודיים  החיים 
באחד מכלי התקשורת תיעוד של תפילה באחד 
או  כזאת  יהודית  מפעילות  או  הכנסת  מבתי 
אחרת, וִאפשר הצצה לחייהם של יהודי המדינה. 
אבל בעת האחרונה אנחנו עדים לדיווחים רבים 
הרב  של  בניצוחו  באיראן,  היהדות  חיי  על 

גראמי.
הוא נולד באיראן, למשפחה שומרת מצוות, 
יצא  בנעוריו  במדינה.  עתיקים  שורשים  בעלת 
ישראל' בבולטימור  'נר  ולמד בישיבת  מאיראן 
שבארה"ב. לאחר שהוסמך לרבנות חזר לאיראן, 
תורה  שיעורי  למסור  והחל  זוגתו,  את  נשא 
הדין,  בתי  הכנסת,  בתי   — הדת  בחיי  ולטפל 
אותו  הכתירה  זאת  בעקבות  ועוד.  המקוואות 
האיראני  והמשטר  לרבּה,  היהודית  הקהילה 

הכיר בו כרב המדינה. 

טקס 'חליצה' בשיראז 
הרבנים  עמיתיו,  עם  שלו  הראשון  המפגש 
התרחש  אסלאמיות,  במדינות  המכהנים 
במוזיאון  האחרון,  מרחשוון  חודש  בשלהי 
המשותף,  מן  הרבה  לנו  "יש  בברוקלין.  יהודי 
לרבנים,  אמר  פעולה",  נשתף  השם  ובעזרת 
במפגש שתיעד כותב השורות. "אנחנו מכירים 
יש  האסלאם.  מדינות  של  המורכבות  את 
החיים  ויש  סוניות,  במדינות  שמכהנים  רבנים 
במדינות שיעיות. זה קצת שונה, אבל בסך הכול 

המוסלמים משתדלים לכבד אותנו.
רב  היה  לא  שנתמניתי,  עד  שנים,  "במשך 
מפגש.  באותו  גראמי  הרב  סיפר  לקהילה", 
ואנחנו  דשמיא,  לסייעתא  זכינו  השם  "ברוך 

מובילים כיום את חיי הקהילה".
הרב גראמי שיתף את העולם בתיעוד עכשווי 
לבחורי  שיעור  באיראן.  היהודיים  מהחיים 
ישיבה בשיראז, טקס חליצה, מבחן על הלכות 
יפהפיות  תמונות  באיראן,  כנסת  בבית  שחיטה 
אבאד  יוסף  הכנסת  ובית  עזיז  הכנסת  בית  של 
פועלים  כי בטהראן  הוא מספר  ועוד.  בטהראן 

בתי ספר יהודיים לבנים ולבנות. צעירי הקהילה 
לומדים דיינות, כתיבת סת"ם ושחיטה. במדינה 
יותר משישים בתי כנסת פעילים, מסעדות  יש 
ועוד מוסדות  ואספהאן,  כשרות בערים שיראז 

יהודיים.  

מעצר ושחרור
הוא לחשיפת החיים  גם  עידן הקורונה תרם 
במפגשים  הקושי  בשל  באיראן.  היהודיים 
חשוב  חלק  גראמי  הרב  העביר  פיזיים, 
שבאמצעותם  דיגיטליים,  לערוצים  מפעילותו 
שיעורי  יום מסר  מדי  בני הקהילה.  עם  תקשר 
תורה בפרסית, ונשא דרשות חיזוק. לשיעורים 
האלה נחשפו רבים מיוצאי איראן בעולם כולו. 
גראמי  הרב  שיתף  הרבנים  עם  במפגש 
יהודי  למשל,  בארצו.  המתרחשות  באפיזודות 
מצווה. שוטר  עימו תשמיש  ונשא  ברחוב  הלך 
עצר אותו בחשד לפעילות אסורה. הרב גראמי 
מיהר להסביר שזה פריט דתי, המשמש לקיום 

מצווה, והאיש שוחרר מייד.
גראמי  הרב  נחת  בטורקיה  הרבנים  מכינוס 
בשדה התעופה בטהראן, חובק את ספר התורה, 
מבתי  לאחד  הקרובים  בימים  יכניס  שאותו 

הכנסת במדינה, ברוב עם הדרת מלך. ■

מנחם כהן

"יש רבנים שמכהנים במדינות סוניות, ויש החיים במדינות 
שיעיות. בסך הכול המוסלמים משתדלים  לכבד אותנו"

שיעור תורה באיראן

בית הכנסת יוסף אבאד בטהראן

ספר תורה חדש במסעו לאיראן

באושר עדמרגישים חג
ט״ו בשבט מתוק עם...


