
הגיור ה בהליך  'להקל'  יש  כי  טוענים 
רצונם  לכאורה  לסיטוני,  אותו  ולהפוך 
הם  למעשה  אבל  למתגיירים,  לסייע 
גורמים להם עוול גדול. הם פשוט מרמים אותם 

ומנפיקים בעבורם תעודה שאינה שווה דבר.

שצריך  שיטען  למי  דומה,  הדבר  למה  משל 
ובמקום  רופאים,  להיות  המבקשים  על  'להקל' 
שנות  שבע  של  ייסורים  בנתיב  אותם  להוביל 
לימוד וכמה שנות התמחות, לתת להם תעודת 
רופא אחרי קורס של חודש. תהיה להם תעודה 
ביד, אבל כל שומר נפשו ירחק מ'רופאים' כאלה.

יהדות איננה ניירת
אינו  הגיור  בסוגיית  הדיון  שכל  היא  האמת 
המילים  מאחורי  הגיור.  בשאלת  באמת  עוסק 
הגבוהות מסתתר מאבק על מעמדה של הרבנות. 
מתכוונים  הגיור  גדרי  את  לפרוץ  המבקשים 

למעשה להחליש את כוחה של הרבנות.
מפני  עליו,  לרכוב  טוב  סוס  הוא  הגיור 
שחלקים גדולים בציבור אינם מבינים כלל את 
מורכבות הבעיה. בעבר, כשאדם ביקש להתגייר, 
בכל  יהודי  להיות  רוצה  אכן  שהוא  ברור  היה 
מנסה  היה  הדין  בית  אז  גם  המילה.  מובן 
לדחותו, ולהסביר לו שביכולתו להיות אדם טוב 
וחסיד אומות העולם, ואין לו שום צורך לקבל 
עליו עול תורה ומצוות. אם בכל־זאת עמד על 
רצונו להתגייר, היה בסיס להאמין שאכן האיש 
מבקש להצטרף לברית שבורא העולם כרת עם 

העם היהודי בהר סיני.
מבקשי  רוב  לחלוטין.  שונה  המציאות  כיום 

הגיור אינם רוצים באמת להתגייר ולקבל עליהם 
את  התעודה,  את  רוצים  הם  היהדות.  עול  את 
ההליך הפורמלי. הם צריכים את הנייר הזה כדי 
להתחתן עם יהודי/ה, או סתם כדי להרגיש נוח 

יותר בתוך החברה הישראלית. 

מכאן הכעס על הדיינים שפתאום מנחיתים על 
מבקשי הגיור שמירת מצוות. וכי הם מעוניינים 
להיקרא  רוצים  רק  הם  מצוות?  לשמור  בכלל 
מקשים  סתם  והרבנים  תעודה,  ולקבל  יהודים 

עליהם. אבל מה לעשות, היהדות איננה ניירת.
לתוך זה נכנס הבלבול הגדול בין זהות יהודית 
בצה"ל!",  שירת  "הוא  ישראלית.  אזרחות  ובין 
משרתים  בצה"ל  הקשר?  מה  אבל  לך.  אומרים 
גם דרוזים, צ'רקסים ובדווים. וכי השירות בצבא 
אמור להפוך אותם ליהודים? אדם ששירת את 
המדינה אכן זכאי לזכויות אזרחיות, אבל יהדות 

איננה עניין אזרחי.

הולכים לקראתם
הגרים.  על  מאוד  מקילה  הראשית  הרבנות 
ועדיין  מדיי.  מקילה  אפילו  הסבורים שהיא  יש 
ואמיתי,  כרציני  מּוכר  על־ידה  המאושר  הגיור 
והמתגיירים מתקבלים בכל קהילות ישראל כגרי 

צדק לכל דבר. 
רוח,  לכל  הגיור  גדרי  ייפרצו  חלילה  אם 
תתקבל  המדינה  של  הרשמית  הגיור  תעודת 
בפקפוק בקהילות יהודיות רבות. נושאי תעודה 
באמת.  יהודים  הם  אכן  אם  בתהיות  ייתקלו  זו 
אותם?  רימינו  או  להם  הועלנו  האם  ובכן, 

לטובתם של הגרים, אל תיגעו בגיור!
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הנשמה של אדר
המגזין  הופיע 
לקהל  החודשי 
חב"ד  בתי  מקורבי 
'נשמה'  בארץ: 
אדר.  לחודש 
על  כתבה  במגזין 
לסרי  מיכאל  הרב 
מסרים  המעביר 

הדברים  הומור,  באמצעות  יהודיים 
ההצדעה  בערב  הדר  צביקה  שנשא 
שף  על  מרתק  וסיפור  חב"ד,  לשלוחי 
גר צדק, שעשה את הדרך אל היהדות 
טורים  מבחר  וכמובן  ערבי.  מכפר 

ומאמרים במגוון נושאים.

סדנת פערים
בכ"ב  מקיימת  התקשרות  עמותת 
שיש  לזוגות  סדנה   )23.2( באדר־א 
ביניהם פערים על רקע דתי, ולהורים 
בסדנה  דרכם.  את  שינו  שילדיהם 
ישתתפו מומחים ובעלי ניסיון בתחום. 
פרטים ורישום בטל' 077-2172770 או 

.zoogit.org.il באתר

איך משיגים את העלון?
לכל הפונים בבקשות לשלוח לבית 
השבוע':  'שיחת  את  שלהם  הכנסת 
מימון העלון בא מבתי חב"ד המשלמים 
אותו  ומפיצים  העלות  הוצאות  את 
שמבקשים  טובים  ומיהודים  בעריהם, 
ומקבלים  כלשהו  כנסת  בית  לַזכות 
עליהם את המימון )הפרסומות מכסות 
ההזדמנות  זו  בלבד(.  העלות  מקצת 
שלכם להיות שותפים ולקבל לביתכם 

את העלון בתשלום העלות בלבד.

698 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ
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יש חדש

אם ייפרצו גדרי הגיור, נושאי תעודת הגיור ייתקלו בתהיות אם אכן הם 
יהודים באמת. ובכן, האם הועלנו להם או רימינו אותם?

אל תפגעו בגרים

אל תיגעו בגיור. כינוס החירום של רבני ישראל בשבוע שעבר )צילום: שלומי כהן(

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

 מארז גליונות 'שיחת השבוע' מגיע 

ישירות אליכם!
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זמני השבוע



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

ככתישת הזית
למאור"  כתית  זך  זית  שמו  אליך  "ויקחו 
תאיר  אדם  "חכמת  דעת,  מסמל  שמן  )כז,כ(. 

 — מכאוב"  יוסיף   — דעת  ו"יוסיף  פניו", 
מרירות. שמן מופק מהזית המר, ואם תכתוש 
את עצמך כשם שכותשים זיתים — יאיר השם 

יתברך את עיניך בתורה.
)תפארת שלמה(

הארה מן השמיים
את  וכותש  כותת  שהאדם  אחרי  'כתית', 
יצרו הרע, כובש את תאוותיו והרגליו הרעים 

— יהיה 'למאור' — יקבל הארה מן השמיים.
)רבי משה־לייב מסאסוב(

כתישת הגלות
'כתית  אלא  להאיר',  'כתית  נאמר  לא 
מגיעים  הכתית  שעל־ידי  לך  לומר  למאור'. 
זמן הגלות,  יש לראות את  כך  למאור עצמו. 
שבו כל אחד מישראל נשבר ונדכה — כאשר 
הרי  בתורה,  ועוסקים  הקשיים  על  מתגברים 
על־ידי 'כתית' זה, מתגלה המאור של ''נר ה' 

נשמת אדם''. 
)ספר השיחות תש"א(

לא למנחות
)רש"י(.  למנחות"  כתית  ולא  למאור  "כתית 
שבירת הלב היא מדריגה  גדולה בעבודת ה', 
נשבר  לב  נשברה,  רוח  אלוהים  ''זבחי  כנאמר 
הלב  ושבירת  שהענווה  אסור  אבל  ונדכה''. 
יביאו לידי דיכאון, דכדוך ורפיון רוח. ה'כתית', 
'למאור'  נועדה לשמש  ושבירתו,  הלב  כתיתת 
כתית  'ולא  פנים,  להסברת  הדרך,  להארת   —

למנחות' — לנחיתות הרוח ולדכדוך הנפש.
)עיטורי תורה(

לצער בעבור האמת
היא  הכוונה  אם  האדם  את  לצער  מותר 
'לא  אבל  האמת.  דרך  את  בכך  לו  להאיר 
למנחות', אם הכוונה להשפילו ולהביאו לידי 

נחיתות — הדבר אסור.
)רבי מנחם־מענדל מוורקה(

איפה להשקיע
'למאור', לאור התורה, צריכים  כדי לזכות 
בעבור  'למנחות',  אבל  ולהתייגע;  להתכתת 
הנוחות האישית, אין צורך ב'כתית', ולא כדאי 

להשקיע עמל ויגיעה בעבור חיי שעה. 
)חוט הזהב(

למה שמן 
עכשיו דווקא?

הציוויים  מופיעים  ותצווה  תרומה  בפרשיות 
הקשורים לעשיית המשכן וכליו ובגדי הכהונה. 
התורה  בפרשיות  מפורטים  בו  העבודה  סדרי 
הבאות לאחריהן. לאור זאת מתבקשת שאלה על 
ֶשֶׁמן  ֵאֶליָך  "ְוִיְקחּו  פרשתנו:  את  הפותח  הציווי 
מדוע  ָּתִמיד".  ֵנר  ְלַהֲעֹלת  ַלָּמאֹור  ָּכִתית  ָזְך  ַזִית 
הציווי הזה, על דרך ייצור השמן למנורה, הוזכר 

כבר עכשיו, בתוך ההוראות על בניית המשכן?
התורה  אין  אחרים  שבדברים  רואים  אנחנו 
על  קראנו  תרומה  בפרשת  למשל,  כך.  נוהגת 
הציווי לבנות שולחן, שנועד להנחת לחם הפנים 
ְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד".  עליו: "ְוָנַתָּת ַעל ַהּׁשֻ
אבל ממה מכינים את הלחם, מה משקלו של כל 
אחד, וכמה לחמים צריכים להיות — זאת התורה 
השולחן,  עשיית  על  הציווי  בעת  מפרטת  אינה 
ֹסֶלת,  "ְוָלַקְחָּת  כד,ה(:  )אמור  ויקרא  בספר  אלא 

ֶעְׂשֹרִנים  ְׁשֵני  ַחּלֹות,  ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה  ֹאָתּה  ְוָאִפיָת 
ִיְהֶיה ַהַחָּלה ָהֶאָחת".

אין משמעות לסדר
כשיש שאלה המתעוררת אצל הלומד, רש"י 
נזקק  אינו  רש"י  אם  ולהסבירה.  ליישבה  דואג 
לכך, זה עצמו מוכיח שאין כאן שאלה בפשוטו 
את  מבאר  אינו  שרש"י  ומכיוון  מקרא.  של 
הרי  דווקא,  בפרשתנו  השמן  על  לציווי  הטעם 

שהתשובה מובנת ללומד מעצמה.
יודע  מקרא  של  בפשוטו  התורה  את  הלומד 
בסדר  להיות  חייבים  אינם  התורה  שציוויי 
מסוים, אף שברמות לימוד אחרות יש משמעות 
לסדר הזה. למשל, התורה פותחת את הציוויים 
על המשכן וכליו במידותיו של הארון, והרמב"ן 
מבאר ש"הקדים הארון והכפורת כי הוא מוקדם 
לעניין  כלל  מתייחס  אינו  רש"י  אבל  במעלה"; 
חשיבות  אין  מקרא  של  פשוטו  על־פי  כי  זה, 
לסדר הציוויים. ממילא אין צורך להסביר מדוע 
התורה מצווה כאן דווקא על ייצור השמן בעבור 

המנורה.

לחם מתקלקל, שמן לא
ובאשר לשאלה מדוע הציווי על השמן נאמר 
הפנים  ללחם  הנוגעים  הפרטים  ואילו  מייד 
בפשטות.  מובן  הדבר   — יותר  מאוחר  נאמרו 
את  מצווה  הקב"ה  ותצווה  תרומה  בפרשיות 
בני ישראל להביא תרומות למשכן. בין הדברים 
שצריך לתרום הוא שמן לצורך הדלקת המנורה. 
"ֶׁשֶמן  תרומה:  פרשת  בתחילת  גם  נאמר  וכך 
ַלָּמֹאר". לכן צריך לפרט ולהסביר שיש להביא 

"ֶשֶׁמן ַזִית ָזְך, ָּכִתית ַלָּמאֹור".

אי־ מתקלקל,  שאינו  מהשמן,  בשונה  אבל 
שהרי  הלחם.  אפיית  על  עכשיו  לצוות  אפשר 
יום  למחרת  היה  המשכן  עשיית  על  הציווי 
בו  העבודה  ותחילת  הקמתו  ואילו  הכיפורים, 
היו בחודש ניסן. ממילא אין מקום לצוות עכשיו 
על עשיית הלחם, כי הלחם צריך להיות טרי ולא 
בן שישה חודשים. אבל השמן יכול להישמר עד 
התורה  ולכן  למאור,  בו  ישתמשו  שבו  המועד 
מתאים  שמן  להביא  שיש  עכשיו  כבר  מצווה 

להדלקת המנורה.
)תורת מנחם תשמ"ז, כרך ב, עמ' 585(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

 הרב אליעזר ברוד,
רב כרמי יוסף

כשעובדים
מועילה הברכה

שאל  תצווה,  פרשת  בשבת  אחת,  פעם 
אם  החסידים  אחד  את  מצאנז  חיים  רבי 
אל  פנה  מקמינקה  שלום  שרבי  זוכר  הוא 
יהודי פשוט ושאלו מדוע אינו נושא אישה, 
אישה? אם  לי לשאת  "למה  והאיש השיב: 
ברכה  ואקבל  לצדיק  אלך   — בנים  בעבור 

ויהיו לי בנים"...
והסביר רבי חיים מצאנז: "כוונתו של רבי 
שלום לא הייתה לשם שחוק, אלא הוא רצה 
להעביר מסר לחסידים — כשם שאדם אינו 
יכול להימנע מלשאת אישה ולקוות שיהיו 
אינו עוסק  כך אם  בזכות הצדיק,  בנים  לו 
הנסיעה  לו  תועיל  לא  ובעבודה  בתורה 
לצדיק, אלא עליו לעבוד בעצמו, ואז יהיה 

כלי לקבל את השפע שנותן לו רבו".
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גאולהּפדיה
האור העתידי ובגדי הכהונה

ובבית  במשכן  המנורה  את  להדליק  ישראל  בני  את  ציווה  הקב"ה  אֹור. 
)תנחומא, תצווה ד( מובא שכאשר בני  המקדש, והאור הזה קשור לגאולה. במדרש 
ישראל שמעו את הציווי הגיבו בתמיהה: "ריבונו של עולם, 'ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור', 
ואתה מצווה שנדליק לפניך נרות?!". השיב להם הקב"ה, שהאור לא נועד בעבורו 
אלא בעבורם, ובזכות האור הזה יזכו לאור הגאולה: "אמר הקב"ה לישראל, אם 
תדליקו לפניי נרות, אני מאיר לכם מן המאור הגדול לעתיד לבוא, שנאמר 'ְוָהָיה 

ָלְך ה' ְלאֹור עֹוָלם ֵואֹלַקִיְך ְלִתְפַאְרֵּתְך'" )ישעיה ס,יט(.
עוד נאמר במדרש )שם ח( שהקב"ה אמר למשה רבנו: "אמור להם לישראל, בניי, 
בעולם הזה הייתם זקוקים לאור בית המקדש ומדליקים נרות בתוכו. אבל לעולם 
הבא, בזכות אותו הנר, אני מביא לכם מלך המשיח, שהוא משול כנר, שנאמר 
'ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד, ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי'" )תהילים קלב,ז(. וכך מובא בעוד מקורות 
שבזמן הגאולה הקב"ה אומר לישראל: "אם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזרח 
עליכם", ואז הוא מראה לעם ישראל 'אור' כלשהו — "באותה שעה מבהיק הקב"ה 

אורו של מלך המשיח ושל ישראל" )ילקוט שמעוני ישעיה, רמז תצט(. 

ציווה הקב"ה לעשות  הציוויים על הקמת המשכן  כל  בתוך  ְּכֻהָּנה.  ִּבְגֵדי 
בגדי כהונה מיוחדים לכוהן הגדול ולכוהנים האחרים, העוסקים בעבודת הקודש. 
כאשר הוקם המשכן נצטווה משה רבנו להלביש את בגדי הכהונה לאהרון ולבניו. 
הגמרא )יומא ה,ב( דנה בשאלה כיצד נעשתה הלבשת הבגדים, והיא אומרת שגם 
"יבואו אהרון  זאת:  כיצד לעשות  וינחו אותנו  ואהרון  יבואו משה  לעתיד לבוא 
כיצד  הכוהנים  את  ידריך  מי  לשאלה  ניתנת תשובה  בכך  עימהם".  ומשה  ובניו 
לעבוד בבית המקדש השלישי, שייבנה במהרה בימינו, ומנין יימצאו בגדי כהונה 

לעבודת הכוהנים מייד עם בניינו.
כך מסביר זאת הרבי מליובאוויטש )התוועדויות תשמ"ז כרך ג עמ' 488(: "תיכף ומיד 
כשיירד ויתגלה בית המקדש, שבו־ביום יחול החיוב של הקרבת הקרבנות, הדלקת 
המנורה וכיוצא בזה — יהיו משה ואהרון עימהם, והם יורו כיצד צריכים לעשות 

את כל פרטי הדברים".
יהיו להם בגדי כהונה ]שהרי העבודה  "מניין  זה מתורצת גם השאלה  על־פי 
בבית המקדש צריכה להיות בבגדי כהונה דווקא, ומכיוון שהעבודה אינה יכולה 
הכוהנים שיעסקו בעבודה[  לכל  כהונה  בבגדי  צורך  יש  בכוהן אחד,  להיעשות 
— כי מכיוון שתחיית המתים היא באופן שעומדים בלבושיהם )כדברי הגמרא כתובות 
קיא,ב(, יקומו אהרון ובניו עם בגדי הכהונה שלהם... שישנם כבר מן המוכן, כשם 

שבית המקדש עומד מוכן".

מנחם ברוד

טכנולוגיית מים מתקדמת

 בשבת תשתו
בנועם!

 לא משנה אם קמתם בלילה
או התעוררתם רעננים

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

נפלא למשך שבתות החורף!

שירות ללא תחרות <<מכשירים מתקדמים

מנגנון בטיחותי 
לילדים

חדש!
מגוון צבעים

חסכוני 
בחשמל

שפע מים 
רותחים
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מבית אפיקים שבת



האולטימטום של הגנרל
עיניו של הגנרל רשפו מזעם. הוא נופף בידו 
וצעק:  הלפרט  יוסף־יהודה  הרב  לעבר  בכעס 
"עליך להשיב את הטבעת בתוך עשרים וארבע 

שעות". 
רוחות   .)1837( תקצ"ז  קיץ  בשלהי  היה  זה 
מלחמה נשבו, וגדודי צבא נעו ברחובות הערים 
המרכזיות. גם לעיר מונקאץ' הגיע גדוד גדול, 
על  ומדליות.  קרבות  עתיר  גנרל  בראשות 
התושבים הוטל לדאוג לאנשי הצבא למקומות 

לינה ומזון.
בלב  חסיד  היה  הלפרט  יוסף־יהודה  הרב 
מדינוב,  שפירא  צבי־אלימלך  רבי  של  ובנפש 
בעל 'בני יששכר'. נוסף על היותו תלמיד־חכם 
וחסיד גדול, היה גם גביר נכבד, ובבעלותו היו 

בית מלון ובית מזיגה.
את  שלו  המלון  בבית  לשכן  הורה  הגנרל 
מפקדי הגדודים. שאר החיילים שוכנו באוהלים 
שנפרסו בשדות שמחוץ לעיר. "שיהיה לכפרת 

עוונות", אמר הלפרט, על ההפסד הצפוי לו.
בליל שבת ישב הלפרט עם משפחתו לסעודת 
מכיוון  המולה  קול  נשמע  ופתאום  השבת, 
יקרה,  טבעת  איבד  שהגנרל  התברר  המלון. 
שקיבל לאות הוקרה מאת קיסר אוסטריה. נוסף 
יקרה  הייתה  הגדול, הטבעת  ערכה הכספי  על 

מאוד בעיניו.

הקצינים שבפיקודו נקראו לנטוש את המפות 
לחפש  לחייליהם  ולהורות  המלחמה,  ותכניות 
העלו  החיפושים  כאשר  האבודה.  הטבעת  את 

חרס, הורה הגנרל לקרוא לבעל המלון. 
היעלמות  על  האשמה  את  עליך  מטיל  "אני 
הטבעת", הבהיר באוזניו. "עליך להשיבה בתוך 

עשרים וארבע שעות, שאם לא כן, תומת".

הלפרט ניסה להסביר לגנרל כי לא הוא ולא 
מי מאנשיו היו במלון בשעה שאבדה הטבעת, 

אך כל הסבריו נדחו.

בזעם  שחו  הכול  כמרקחה.  נעשתה  העיר 
ראשו של  על  הנורא שניחת  על האסון  ובכאב 
הלפרט. עסקני הקהילה חיפשו דרכים להשפיע 
באשמה  הלפרט  את  יאשים  שלא  הגנרל  על 

המופרכת, אך המאמצים לא נשאו פרי. 

רבו,  לו  חסר  כמה  הלפרט  חש  זו  בשעה 
לנסוע  יכולתי  "אילו  שבפולין.  בדינוב  ששהה 
עכשיו אל רבי, היה מציל אותי מהצרה הזאת", 

הרהר בעצב.
האולטימטום  ומועד  השבת  שיצאה  לאחר 
לברוח  שעליו  הלפרט  הבין  לסיומו,  התקרב 
מהעיר. הוא חמק לבית אחד מידידיו, לקח סוס 
הלילה,  אפילת  תוך  אל  מהעיר  ויצא  משובח 

בשאיפה לברוח רחוק ככל האפשר.
אונגוואר  לעיר  אותו  הביאה  מהירה  רכיבה 
הרב,  מתגורר  היכן  התעניין  הוא  )אוז'הורוד(. 
ופנה לעבר ביתו. אם אין באפשרותו להגיע אל 
רבו שבדינוב, ייכנס לרב המקומי וישיח לפניו 

את צרתו.
מאיר  רבי  של  חדרו  אל  נכנס  בהלה  אחוז 
שנודע  הונגריה,  רבני  מגדולי  איזנשטטר, 

עדיין  שעה  שבאותה  א"ש',  'מהר"מ  בכינויו 
ישב בסעודת 'מלווה מלכה'. הלפרט היה שרוי 

בסערת נפש, ומילים לא ברורות יצאו מפיו.

משקה.  לו  ומזג  כיסא  לו  הגיש  מאיר  רבי 
את  לספר  הלפרט  החל  מעט,  שנרגע  לאחר 

הצרה הגדולה שהתרגשה עליו.

נסער  מאיר,  רבי  קם  הסיפור  את  כשסיים 
על  נשען  הספרים,  ארון  אל  ניגש  הוא  כולו. 
אחד המדפים ושקע בהרהורים עמוקים. דממה 
לא  השעה  כמחצית  במשך  בחדר.  השתררה 
הוציא הגה מפיו, ומדי פעם בפעם פסע בחדרו 

הלוך ושוב בדבקות, פניו להבים.

פתאום התנער משרעפיו ובפנים זורחות אמר 
וסע  קום  נושעתם!  כבר  יהודי,  "ר'  להלפרט: 

לביתך לשלום ובשמחה!".

הלפרט חשב כי הוא חולם בהקיץ. "מה עליי 
לעשות?", שאל במבוכה.

מאיר.  רבי  התפלא  אומרת?",  זאת  "מה 
בבשורה  ותתבשר  לביתך,  שוב  לך,  "אמרתי 

טובה ומשמחת". 

הלפרט לא האמין למשמע אוזניו. "כיצד אוכל 
להורגני?!",  זומם  רשע  כשאותו  לביתי,  לשוב 

הוסיף והקשה.

זה  "אין  מאיר,  רבי  בו  גער  יהודי",  ר'  "נו, 
הולם אתכם להרבות כל־כך בשאלות".

לעירו,  התקרב  כאשר  בפראות  הלם  ליבו 
מביט  ביתו,  אל  פעמיו  את  שם  הוא  מונקאץ'. 
הבחין  ופתאום  ושמאלה,  ימינה  בחשדנות 
מרחוק  בו  כשהבחינה  ברחוב.  עומדת  באשתו 

סימנה בידיה שימהר לבוא.

התברר שפתאום נשמעה ירייה מאחד מחדרי 
בכבודו  הגנרל  לביתם  בא  זמן  כעבור  המלון. 
שחשד  על  האישה  לפני  התנצל  הוא  ובעצמו. 
בידי  נמצאה  הטבעת  כי  סיפר  הגנרל  בבעלה. 
כי  שהבין  לאחר  התאבד  וזה  הנאמן,  שלישו 

עומדים להסגירו.

"באיזו שעה אירע הדבר?", שאל הלפרט את 
זוגתו. הוא נדהם לשמוע כי הדבר קרה בדיוק 
הספרים,  ארון  על  שעון  היה  מאיר  רבי  כאשר 

שקוע בשרעפיו.

לאונגוואר,  לשוב  הלפרט  מיהר  שחר  עם 
סיפור  הפלאית.  הישועה  על  לצדיק  להודות 
מאז  האזור.  בכל  נרחבים  הדים  היכה  המעשה 
הודיה  סעודת  שנה  בכל  לערוך  הלפרט  נהג 

מיוחדת ובה סיפר מחדש את הנס שאירע לו.
)על־פי 'תל תלפיות'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

"אני מטיל עליך את 
האשמה על היעלמות 
הטבעת", הבהיר באוזני 

בעל המלון היהודי. "עליך 
להשיבה בתוך עשרים 

וארבע שעות, שאם לא כן, 
תומת"

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



צמחי אקווריום בשמיטה
שאלה: האם מותר 

לטפל בצמחי אקווריום 
בשנת השמיטה?

כה,ב(:  )ויקרא  נאמר  בתורה  תשובה: 
ד(:  )שם  וכן  לה'",  שבת  הארץ  "ושבתה 
בתלמוד  והסתפקו  תזרע".  לא  "שדך 
על  חלים  שמיטה  דיני  אם  הירושלמי 
מכיוון  הבית,  בקרקע  הגדלים  צמחים 
שבית מקורה איננו בהגדרת 'שדה', אך 

עדיין קרקע הבית נחשבת 'ארץ'.
יש  אם  למעשה  נחלקו  האחרונים 
לזרוע  מדרבנן  או  התורה  מן  איסור 
על  לו  יש  שם  שהזורע  או  הבית,  בתוך 
גזרו  שלא  שייתכן  ובפרט  לסמוך.  מה 
חכמים דיני שמיטה בעציץ שאינו נקוב, 

ובמיוחד בתוך בית.
בית,  בתוך  נמצא  שהאקווריום  כיוון 
דין  לו  יש   — כלי  בבחינת  עצמו  והוא 
של 'עציץ שאינו נקוב', המונח על מצע 

מנותק בתוך בית.

בדרך כלל אין מתירים שתילה במצב 
תלויה  שפרנסתם  לחקלאים  אלא  כזה 
מזה.  להימנע  דרך  כשיש  ולא  בכך, 
שבאקווריום  להקל,  סיבה  יש  כאן  אך 
)הם  ולא באדמה  גדלים במים  הצמחים 
ובזה  שבקרקעית(,  בחצץ  נאחזים  רק 
המצב קל יותר מבגידולים הידרופוניים.

בצמחים  כרגיל  לטפל  מותר  לכן 
האלה, ואף לנקות את האקווריום לגמרי, 
הצמחים  את  בו  לשתול  מכן  ולאחר 

מחדש.

חדשים  צמחים  לקנות  שלא  עדיף 
לסייע  שלא  כדי  השמיטה,  בשנת 
השמיטה,  דיני  על  העוברים  למגדלים 
באים  שהצמחים  יודעים  כן  אם  אלא 

מחוות גידול שומרת שמיטה.
מקורות: ירושלמי ערלה פ"א ה"ב. פאת השלחן 
סי' כ ס"ק נב. חזו"א סי' כב ס"ק א וסי' כו ס"ק 
ד. מנחת שלמה סי' מא אות ב. קטיף שביעית 
)מהדורת תשפ"ב( פי"ב, וש"נ. תודה לרב יהודה 
עמיחי, מכון התורה והארץ.

רציתי לשאול

אני נוטה להתפרץ בכעס על דברים שאינם לרוחי. 
אחר־כך אני מצטער, אבל בפעם הבאה מתפרץ שוב. 

מה עושים?
מגונה.  מידה  הוא  הכעס  ככלל, 
כותב,  היא מה שאתה עצמך  ההוכחה 
מתבייש  אתה  כעס  התפרצות  שאחרי 
קורה,  שזה  בשעה  אך  מבוזה.  וחש 
בלי  עלינו  משתלט  לכאורה  הכעס 

שליטה.
נדרשת כאן עבודה עצמית, שבסופו 
על  לשלוט  אותך  תלמד  התהליך  של 
ראשית,  בכעס.  להתפרץ  ולא  עצמך 
שאתה  ושוב  שוב  לעצמך  לשנן  עליך 
לא  זה  הכעס.  של  הזה  בעניין  לא 

מתאים, לא ראוי ואף סוחט כוחות.
הנקודה  את  לזהות  עליך  שני,  דבר 
וללמוד  מתרחשת,  ההתפרצות  שבה 
לך  נדלק  כאילו  לפני.  רגע  לעצור 
בראש באותו רגע תמרור אזהרה, ואתה 
פשוט שותק. לא ממשיך את העימות. 
לא מגיב. לוקח צעד אחורה. לעולם לא 
תצטער על מילים שלא נאמרו כמו על 
מילים שנאמרות בסערת רגשות. אחרי 
בצורה שקולה  תוכל לחשוב  שתירגע, 

אם לדבר על מה שהיה, ואז גם התגובה 
תהיה מאופקת ונכונה יותר.

"כל  חז"ל  מאמר  את  לזכור  ראוי 
הכועס כאילו עובד עבודה זרה". כשם 
שאנחנו יודעים להתרחק מעבודה זרה, 
מהכעס,  אש  כמפני  לברוח  עלינו  כך 
ולראות בו דבר חמור ושלילי לחלוטין.
בסיטואציה  נזכר  אני  זה  בהקשר 
בבית  אצלנו,  שהתרחשה  מטלטלת 
בעל  נער  לתורה  עלה  ברעננה.  חב"ד 
התעקשו  שהוריו  מיוחדים,  צרכים 
כולם.  כמו  בר־מצווה  לו  לעשות 
אביו,  על  הילד  צעק  האירוע  במהלך 
ואף  שתק  והאב  אותו,  וביזה  בו  גער 
כלשהו.  כעס  פניו  על  ניכר  היה  לא 
האב  באוזני  הבעתי  התפילה  אחרי 
שהפגין,  מהאיפוק  התפעלותי  את 
והוא אמר לי: "פעם הייתי כעסן גדול, 
לאיפוק  אותי  ומחנך  חינך  הזה  והילד 
הלוואי  בליבי:  אמרתי  ולסבלנות". 

שאגיע למדריגתו!

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב אליהו שדמי
מנהל בית חב"ד רעננה

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

ביטוח ופיננסים למגזר החרדי

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר
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אל תאבדו זמן וכסף צרו קשר:

basad.co.ilΨΨ 051-244-4777 :ווצאפ
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 ָלָּמה
ַלֲעׂשֹות ַרַעׁש?

ְּכמֹו  ְמֻכָּבד,  ְּבָמקֹום  ַּפַעם  ִּבַּקְרֶּתם 
ְרִאיֶתם  ַוַּדאי  מּוֵזאֹון?  אֹו  ִסְפִרָּיה 
ֶקט".  ֶׁשֶלט ַהְּמַבֵּקׁש "ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ַהּׁשֶ

ְׁשְׁשְׁשְׁש... ֹלא ְלַהְרִעיׁש.

ַקל ָוֹחֶמר ֶׁשַחָּיִבים ִלְׁשֹמר ַעל ֶׁשֶקט 
ָצִריְך  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָקדֹוׁש.  ְּבָמקֹום 
ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַהְפִריַע ַלְּתִפָּלה ַעל־ְיֵדי 
ַרַעׁש אֹו ִּפְטּפּוִטים. ְּבָבֵּתי ְּכֶנֶסת ַרִּבים 
"ָאסּור  ַהַּמְכִריִזים:  ְׁשָלִטים  ְּתלּוִיים 

ְלַדֵּבר ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה".

ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ֶּפֶלא:  ְּדַבר  ְראּו  ֲאָבל 
מֹוִפיַע ִצּוּוי, ֶׁשַּבְּמִעיל ֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול 
ֶׁשְּיַצְלְצלּו  ָזָהב  ַּפֲעמֹוֵני  ִיְהיּו  לֹוֵבׁש 
ַלֲעׂשֹות  ָלָּמה  הֹוֵלְך.  ֶׁשהּוא  ְּבָׁשָעה 
ַרַעׁש? ְּכֶׁשָּבִאים ְלֵבית ָהֱאֹלִקים, ַהִאם 

ֹלא ָראּוי ְלִהָּכֵנס ְּבֶׁשֶקט?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ֶׁשֶּבֱאֶמת ָצִריְך ַלֲעֹבד 
ֲחִריִׁשית.  ָּכבֹוד  ְּבִיְרַאת  ַהּבֹוֵרא  ֶאת 
ֲאָבל ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתַנֲהגּו ְּבצּוָרה ֹלא 
ּוִפְתאֹום  ֵמֱאֹלִקים.  ְוִהְתַרֲחקּו  טֹוָבה 
ַעל  ְוִהְתָחְרטּו  ִּבְתׁשּוָבה  ִהְתעֹוְררּו 
ַמֲעֵׂשיֶהם. ֲאָבל ַהֵּיֶצר ָהַרע ֲעַדִין ְמַנֶּסה 

ִלְגֹרר אֹוָתם ַלֲחֹזר ְלַמֲעֵׂשי ַהֵחְטא.

ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ּדֹוִמים ְלִמי ֶׁשִּנְמָצא 
ָאָדם  ְלָמָׁשל,  ַסָּכָנה.  ֶׁשל  ְּבַמָּצב 
ֶׁשְּבֵביתֹו ּפֹוֶרֶצת ְׂשֵרָפה אֹו ִמי ֶׁשּטֹוֵבַע 
ֶעְזָרה  ְמַבֵּקׁש  ֵאינֹו  ָּכֶזה  ָאָדם  ַּבָּים. 
צֹוֵעק,  ְּבָיָדיו,  ְמנֹוֵפף  הּוא  ְּבֶׁשֶקט. 

ֵמִקים ַרַעׁש.

ַהּכֹוֵהן  ֶׁשל  ְוָהִרּמֹוִנים  ַהַּפֲעמֹוִנים 
ַהָּגדֹול ְמַסְּמִלים ֶאת ַהְּיהּוִדים ָהֵאֶּלה, 
ִמְּפֵני  ְּבַרַעׁש,  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ֶׁשעֹוְבִדים 
ְוִלְהיֹות  ֵמָהַרע  ִלְבֹרַח  ְמַנִּסים  ֶׁשֵהם 
ְקרֹוִבים ֶאל ַהּבֹוֵרא. ְּכֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול 
ִנְכָנס ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, הּוא ָצִריְך ַלְחֹׁשב 
ֶאת  ֶׁשעֹוְבִדים  ַהַּצִּדיִקים  ַעל  ַרק  ֹלא 
ַּבֲעֵלי  ַעל  ַּגם  ֶאָּלא  ְּבֶׁשֶקט,  ַהּבֹוֵרא 
ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשֲעבֹוָדָתם ִהיא ִמּתֹוְך ַרַעׁש. 
ֶׁשֵּיׁש  ְמִעיל  ִעם  ָלֶלֶכת  ָעָליו  ָּכְך  ְלֵׁשם 

ּבֹו ַּפֲעמֹוִנים. 

)על־פי לקוטי שיחות כרך טז, עמ' 336(

ַּתְקִציר: ַסָּבא ְיִחיֵאל ְמַסֵּפר ַעל ַהֲחֻנִּכָּיה. הּוא ְמַגֶּלה ַלְּיָלִדים ִּכי ִּבְזַמן ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם, ַּכֲאֶׁשר הּוא, ַסָּבא 
ַהִּמְלָחָמה — ַהִאם ֵיאֹות  ִּנְגְמָרה  ִמּׁשֶ ֵכן ַהּפֹוָלִני. ַעָּתה,  ַהּׁשָ ָאָנטֹוִלי,  ִּביֵדי  ֻהְפְקָדה  ֶיֶלד, ִהיא  ָהָיה  ְיִחיֵאל, 

ְלַהְחִזיָרּה?

  ָאָנטֹוִלי טֹוב ַהֵּלב...
ִהְבַחְנִּתי ַּבֲעִוית ֶׁשל ַעְצָּבנּות ֶׁשִהְרִטיָטה ִּפְתאֹום 
"ָאְמרּו  ִּבְזִהירּות.  ְלָהִבין  ִנָּסה  "ֶרַגע",  ְׂשָפמֹו.  ֶאת 
ֶאת  ָקַלְטִּתי  ָנכֹון?".  ֹלא  ֶזה  ֵמת.  ֶׁשְּלָך  ֶׁשַאָּבא  ִלי 
ַהְּדָאָגה ֶׁשְּבקֹולֹו ְוֵהַבְנִּתי ְלִלּבֹו. הּוא חֹוֵׁשׁש, ַהָּזֵקן, 
ַּבֲחָזָרה.  ֵּביתֹו  ֶאת  ְוִיְתַּבע  ִּפְתאֹום  ָיׁשּוב  שַאָּבא 

ִּכְמַעט ָאַמְרִּתי לֹו 'ַאל ְּדָאָגה'.

ַהִּמְׁשָּפָחה.  ִמָּכל  ְלַבִּדי  ֶׁשּנֹוַתְרִּתי  לֹו  ִסַּפְרִּתי 
ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ֵאיְך הּוא נֹוֵׁשם ִלְרָוָחה. ִמֶּמִּני ַהָּקָטן 
ֹלא ָחַׁשׁש. "ָאז ִּבְׁשִביל ָמה ָּבאָת, ְּבֶעֶצם?", ָׁשַאל. 

הּו?". "ַאָּתה רֹוֶצה ֶלֱאֹכל ַמּׁשֶ

ֵמִבין  ֶׁשהּוא  ָרִאיִתי  ְּכָבר  ֶׁשּלֹו  ָּבֵעיַנִים  ֲאָבל 
ָּגדֹול.  ְּבקֹול  ָאַמְרִּתי  "ֹלא!",  ָּבאִתי.  ָלָּמה  ֵהיֵטב 
ָזַכְרִּתי ֵהיֵטב ֶאת ָּכל ַה'ֶּגִפיְלֶטע ִפיׁש' ֶׁשָּזַלל ַהָּזֵקן 
ִנְזַקְקנּו  ַּכֲאֶׁשר  ָּבתֹות,  ַּבּׁשַ ְּבֵביֵתנּו  ַהֶּזה  ָהַאְׁשַמאי 
ְלֵׁשרּותֹו ְּבתֹור 'ּגֹוי ֶׁשל ַׁשָּבת'. ֲאִני ֹלא ָצִריְך ִמֶּמּנּו 

טֹובֹות.

ְלָך  ֶׁשָּנַתִּתי  ָהַאְרָּגז  ֶאת  ַּבֲחָזָרה  ְלַקֵּבל  "ָּבאִתי 
ַהֶּכֶסף  ְּכֵלי  ָּכל  ִעם  ָהַאְרָּגז  ַהִּמְלָחָמה;  ִּבְתִחַּלת 

ָׁשֵקט  ְּבטֹון  ָאַמְרִּתי  ֶׁשָּלנּו", 
ֶאל  ַהְיֵׁשר  ְוִהַּבְטִּתי  ְוַתִּקיף 

ּתֹוְך ֵעיָניו.

• • •

ָסֵפק  ִלי  ָהָיה  ֹלא  ִּכְמַעט 
ָמה  ַעל  ִיְזֹּכר'  'ֹלא  ֶׁשהּוא 
ֻהְפַּתְעִּתי.  ַאְך  ְמַדֵּבר,  ֲאִני 
טֹוב  ְּבַוַּדאי!  ָהַאְרָּגז?  "ָאה, 
ָׁשַמְרִּתי  ְּבֶהְחֵלט,  ֶׁשִהְזַּכְרָּת. 
ֹלא  ְיָלַדי,  ַעל  ְּכמֹו  ָעָליו 
ְלַהֲאִמין  ָיכֹול  ַאָּתה  ָּפחֹות. 
ַּבֲעבּור  ָחַׁשְבָּת,  ָמה  ְוִכי  ִלי. 
ֹלא  ָאִביָך  ְּכמֹו  טֹוב  ָׁשֵכן 
ַהֶּזה?".  רּות  ַהּׁשֵ ֶאת  ֶאֱעֶׂשה 
ְלַלֵהג  ַהָּזֵקן  ִהְמִׁשיְך  ְוָכְך 
ֶׁשהּוא  ּתֹוְך  ּוְלַפְטֵּפט 
ַהַּבִית  ִלְפִנים  ִמְתַקֵּדם 
ְוֶנֱעָלם ְלתֹוְך ַאַחד ַהֲחָדִרים. 
ם ְוָהַאְרָּגז  ּתֹוְך ַּדָּקה ָיָצא ִמּׁשָ
ְלַתְדֵהָמִתי  ְּבָיָדיו,  ַהָּסגּור 
ֵאיְך  ָיַדְעִּתי  ֹלא  ַהְּגדֹוָלה. 
ְוטּוב  ָיְׁשרֹו  ַעל  לֹו  ְלהֹודֹות 

ִלּבֹו. "טֹוב ֶׁשָּבאָת ַעְכָׁשו", ִּגָּלה ִלי ְּכֶׁשִּנְפַרְדנּו. "ִאם 
ָהִייָת ַמִּגיַע ְּבעֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות ְּכָבר ֹלא ָהִייָת מֹוֵצא 

ֹּפה ַאף ֶאָחד".

"ָלָּמה?", ָּתִהיִתי, ְוָאָנטֹוִלי ִסֵּפר ִלי ַעל ְׁשִאיָפָתם 
ַהִּזְכרֹונֹות  "ִּבְגַלל  ַאֵחר,  ְלָמקֹום  ַלֲעֹבר  ָׁשִנים  ֶזה 

ַאָּתה  ֶׁשָּלנּו,  ֵכִנים  ַלּׁשְ ֶׁשָּקָרה  ָמה  ְוָכל  ַהּכֹוֲאִבים 
ְּבָׁשָעה  ִּדיָרה  עֹוְבִרים  ֲאַנְחנּו  ַהּיֹום  ְוָלֵכן  יֹוֵדַע, 

טֹוָבה".

ֹלא  ָמה  ִמּׁשּום  ְּכֵתפֹו.  ֵמֲאחֹוֵרי  ְּפִניָמה  ִהַּבְטִּתי 
ַחְׁשִּתי ְּבׁשּום ְּתכּוָנה ְמֻיֶחֶדת ִלְקַראת ַמֲעַבר ִּדיָרה. 
לֹו  ֶהֱאַמְנִּתי  ֹלא  ַּגם  ּוְמֻנְמָנם.  ָׁשֵקט  ָהָיה  ַהֹּכל 
ַאֶּתם  "ּוְלָאן  ַהּכֹוֲאִבים"...  "ַהִּזְכרֹונֹות  ַעל  ִלְׁשִנָּיה 
ִמָּיד:  ָעָנה  ְוהּוא  ְּבִנימּוס,  ִהְתַעְנַיְנִּתי  עֹוְבִרים?", 
"ְרחֹוב ַזֶמְנהֹוף 39. טֹוב, ַעְכָׁשו ֲאִני ַחָּיב ְלַהְמִׁשיְך 
ְמַמֵהר  "ֲאִני  ְּבָחְפָזה.  ִּפְתאֹום  ִהְצִהיר  ָּבֲאִריזֹות", 
ְמאֹוד... ָאז ָׁשלֹום ְלָך ּוְדִריַׁשת ָׁשלֹום ְל... ְל..." הּוא 
ִּכְחַּכח ִּבְגרֹונֹו ִּבְמבּוָכה, ִנְזַּכר ֶׁשְּבֶעֶצם ֵאין ִלי ְלִמי 
ִלְמֹסר ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום. "ָׁשלֹום", ָאַמְרִּתי לֹו, "ְותֹוָדה 
ר ְוָהַאְרָּגז ַהִּנְכָסף ְּבָיַדי.  ַרָּבה", ְוִהְסַּתַּלְקִּתי ִלי ְמֻאּשָׁ
ֶׁשִּפֲעָמה  ַהִּנְפָלָאה  ַהְּתחּוָׁשה  ֶאת  ֵהיֵטב  זֹוֵכר  ֲאִני 
ְּבִלִּבי ְּבאֹוָתם ְרָגִעים, ַּכֲאֶׁשר ַרְצִּתי ַּבֲחָזָרה ַלַּמְרֵּתף 
ֶׁשּבֹו ִהְתּגֹוַרְרִּתי, ְוָהַאְרָּגז ַהָּיָקר ְמֻחָּבק ְּבָחְזָקה ֶאל 
ָיָדיו  ְּבמֹו  ַאָּבא  ֶׁשָאַרז  ָהַאְרָּגז  ֶאת  ְׁשִּתי  ִמּׁשַ ָחִזי. 
ּוְבֹחם ִלּבֹו, ְוִהְרַּגְׁשִּתי ְּכִאּלּו ׁשּוב ׁשֹוֵלַח ֵאַלי ַאָּבא 

ֶאת ָיָדיו ְּבִלּטּוף אֹוֵהב. 

ֶׁשַהַּבִית  ִלְזֹּכר  ָּתִמים!...ְּטּובֹו  ָהִייִתי  ַּכָּמה  הֹוי, 
ֶׁשָּלנּו ָהָיה ַׁשָּיְך ַּגם ָלנּו ַּפַעם...

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ֶזה ָהָיה יֹום ֲעבֹוָדה ִׁשְגָרִתי ְּבִמְכֵרה 
ַהַּיֲהלֹוִמים ְּפֶרְמֶייר ֶׁשִּבְדרֹום־ַאְפִריָקה. 
ָעַבד  ָּפׁשּוט,  ּפֹוֵעל  ָּפאֶוול,  ּתֹוַמאס 
ֵמְטִרים  ְׁשמֹוָנה־ָעָׂשר  ֶׁשל  ְּבֹעֶמק 
ִמַּתַחת ִלְפֵני ָהֲאָדָמה, ּוִפְתֹאום ִהְבִחין 
ְּבאֹור ּכֹוָכִבים ְמַנְצֵנץ ְּבִתְקַרת ַהִּמְכֶרה.

ִהְתּבֹוֵנן  ַּכֲאֶׁשר  ֶנְעְּתָקה  ְנִׁשיָמתֹו 
ַיֲהלֹום  ֶׁשְּלָפָניו  ְוִגָּלה  ָהאֹור,  ִּבְמקֹור 
ַהֶּסַלע,  ִמּתֹוְך  הּוָצא  ַהַּיֲהלֹום  ֲעָנק. 
ְוִהְתָּבֵרר ִּכי ֶזה ַהַּיֲהלֹום ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר 
ֶׁשִהְתַּגָּלה ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם. ִמְׁשָקלֹו ִהִּגיַע 
ְל־621 ְּגָרם, יֹוֵתר ֵמֲחִצי ִקילֹו! ְמִחירֹו 

ִּכ-380 ִמיְליֹון ּדֹוָלִרים! 

ַאְבֵני  ִמִּמְׁשַּפַחת  ֶאֶבן  הּוא  ַהַּיֲהלֹום 
ְּבַמֲעַמֵּקי  ְטמּוִנים  ַהַּיֲהלֹוִמים  ַהֵחן. 
ִהיא  ַיֲהלֹוִמים  ְמִציַאת  ָהֲאָדָמה. 
ְלַסֵּנן  ָצִריְך  ּוְמֻסֶּבֶכת.  ָקָׁשה  ְמָלאָכה 
ַּכּמּויֹות ֲעצּומֹות ֶׁשל ָעָפר ַעד ֶׁשְּמַגִּלים 

ַיֲהלֹום ֶאָחד.

ֵיׁש סּוִגים ַרִּבים ֶׁשל ַאְבֵני ֵחן, ִּבְגָוִנים 
ַהְּמקֹומֹות  ׁשֹונֹות.  ּוְבצּורֹות  ַרִּבים 
ָהִעָּקִרִּיים ֶׁשָּבֶהם ְמצּויֹות ַאְבֵני ֵחן ֵהם 
ִּבְּבָרִזיל,  ְּבֶגְרַמְנָיה,  ִּבְדרֹום־ַאְפִריָקה, 
ְמַלְּטִׁשים  ַּכֲאֶׁשר  ָועֹוד.  ְּבֶמְקִסיקֹו 
ְּבָבָרק  ְונֹוְצצֹות  ַמְבִריקֹות  ֵהן  אֹוָתן, 
ָהיּו  ֵחן  ַאְבֵני  ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה  ְמֻיָחד. 

ְמֻׁשָּבצֹות ַּבֹחֶׁשן ֶׁשָעַנד ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול.

ֶׁשל  ִּדְמיֹוָנם  ֶאת  ִהִּציתּו  ֵחן  ַאְבֵני 
ָחְלמּו  ַרִּבים  ּוֵמעֹוָלם.  ֵמָאז  ְּבֵני־ָאָדם 
ר. ִלְפֵני  ִלְמֹצא ֲאָבִנים ְיָקרֹות ּוְלִהְתַעּׁשֵ
ְּבָהַוואי  ּתֹוָׁשִבים  ָטֲענּו  ָׁשִנים  ַּכָּמה 
ַהַּגַעׁש  ֶׁשַהר  ֶׁשְּבַאְרצֹות־ַהְּבִרית 
ְיָקרֹות  ֵחן  ַאְבֵני  ִלְפֹלט  ֵהֵחל  ִקילּוֶאה 
ְלַצֵּנן  ִמֲהרּו  חֹוְקִרים  ֲאָבל  ֵעֶבר.  ְלָכל 
ָהיּו  ָהֵאֶּלה  ָהֲאָבִנים  ַהִהְתַלֲהבּות:  ֶאת 

ְּפׁשּוטֹות ְוֹלא ְיָקרֹות ִּבְמֻיָחד.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ַמְזִּכיִרים ַּבְּתִפָּלה, ַּבֲאִמיַרת ְּבָרכֹות 
ּוִבְקִריַאת ְּפסּוֵקי ּתֹוָרה. ְּבִׁשּמּוׁש יֹום־יֹוִמי אֹוְמִרים ֱאֹלִקים 

ם' ִּבְמקֹום ֲא־ֹדָני. ִּכי ְׁשמֹו ֶׁשל  ִּבְמקֹום ֱא־ֹלִהים ְו'ַהּׁשֵ
ַהּבֹוֵרא ָקדֹוׁש ַוֲאַנְחנּו ְמַכְּבִדים אֹותֹו. ַּדף ֶׁשִּנְכַּתב ָעָליו 

ֵׁשם ַהּבֹוֵרא ִּדינֹו ְּגִניָזה.
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דניאל גורדון
איור: הני פנט 

ְקנּו  ּיִ ָיר ׁשֶ ּיֹוִביל ֶאת ַהּנְ ֶבת ׁשֶ ים ְקרֹון ַרּכֶ ׂשִ ֵטיין ְמַחּפְ ְרׁשְ יז ּוְראּוֵבן ִזיְלּבֶ ְקִציר: ר' יֹוֵסף-ֵלִוי ַחּגִ ּתַ
ֶרְך... ה, ּוְמִכיִנים ֵציָדה ַלּדֶ ְהֶיה ַקּלָ יָמה לֹא ּתִ ׂשִ ַהּמְ ִמְצַרִים ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ֵהם יֹוְדִעים ׁשֶ ּבְ

ֶבת ֲחַנת ָהַרּכֶ  ּתַ
ָקִהיר.  ּבְ

ם  ם? ַאּתֶ ְעּתֶ ּגַ ּתַ י, ִהׁשְ יּבִ ָיא ַחּבִ
ִריִטי  ָבא ַהּבְ ַהּצָ לֹא יֹוְדִעים ׁשֶ
בֹות?  ָכל ָהַרּכָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ  ִמׁשְ

רּוח-ִמן-הֹון!  ַמֵהר!

ם ֹקֶדם?...  ה לֹא ֲאַמְרּתֶ ֲאָהּהֹ ָאז ָלּמָ

אַלק,  יר ּבַ ֶכם! ֲאָבל, ּדִ ּלָ ֶזה ׁשֶ
מֹוָצֵאי  י. ּבְ ּנִ ֲהרּו ִמּמֶ ִהּזָ

ַמן.  ּזְ ֶבת יֹוֵצאת ּבַ ת ָהַרּכֶ ּבָ ַהּשַׁ
לּום. לֹא ְמַעְנֵין אֹוִתי ּכְ

ֶעְזַרת ה',  ָאָגה, ּבְ ַאל ּדְ
י  ּשִׁ יֹום ׁשִ ָבר ּבְ ַעד. ּכְ ּיַ ַנֲעֹמד ּבַ
חֹוָרה  רֹוב ַנֲעִמיס ֶאת ַהּסְ ַהּקָ

רֹון. ַלּקָ

הּוִדים  ל טֹוב ֵיׁש ַלּיְ ַוואָלה, ֵאיֶזה ַמּזָ
ׁש ַאף  לּו... ַאף ֶאָחד, ֲאָבל ַמּמָ ַהּלָ

י ָקרֹון  ּנִ ל ִמּמֶ ֶאָחד, לֹא ִהְצִליַח ְלַקּבֵ
ִנים. ָבר ׁשָ ּכְ

ל..ֹ. ֵני ַמּזָ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ

ַח ַח ַח

 ַהַּיֲהלֹום
ַהָּגדֹול ָּבעֹוָלם



חיים יהודיים

שבועות האחרונים אנחנו שומעים ב
'אלימות  המילים  צמד  את  הרבה 
של  יזום  קמפיין  זה  המתנחלים'. 
עם  בשיתוף  מסוימים  גורמים 
שנועד  הנוכחית,  בממשלה  מסוימים  אישים 
יהודה  תושבי  של  פניהם  את  להשחיר 
ושומרון, החלוצים שבזכותם יש לעם ישראל 
אחיזה ברכס השולט על מרכזי האוכלוסייה 
התושבים  לחלוטין.  הפוכה  האמת  בישראל. 
הרוגמים  ערבים,  מצד  קשה  אלימות  חווים 
לא  כמובן  זה  על  אבל  באבנים.  רכב  כלי 
אין  כותרות,  אין  דיווחים,  אין  מדברים. 

פתיחת מהדורות.
בלתי־נסבלת,  נעשתה  הזאת  המציאות 
זריקות  נגד  פעולה  'ועד  להקמת  והביאה 
אבנים'. דוד ורנר, מראשי ועד הפעולה ותושב 
ושם  פה  היו  תמיד  כי  אומר  לבונה,  מעלה 
"לפני שבעה  יידוי אבנים, אבל  אירועים של 
חודשים לערך, עם הקמת הממשלה הנוכחית, 
ממש,  של  לגל  נהפכו  היחידים  האירועים 

צונאמי יום־יומי".

אבנים על אישה ותינוק
לחיי  זרקור  מפנה   )31( ורנר  עם  השיחה 
היום־יום של המתיישבים, המותקפים על־ידי 
טרור האבנים. הדרך ליישובו, מעלה לבונה, 
היא גם הדרך לעלי ולשילה. בעת האחרונה 
שני צמתים מרכזיים בדרך, בכניסות לכפרים 
שישים,  ציר  על  היושבים  לּוַּבאן וסינג'יל, 

נהפכו לזירות טרור כמעט בכל יום.
"הופנה  ורנר,  מספר  האבנים",  "טרור 
הספר.  לבית  בדרכם  ילדים  של  להסעות 
אישה צעירה, שנסעה עם התינוק שלה, ספגה 
מטר אבנים. הורים שהיו בדרכם לחתונת בנם 
נרגמו באבנים. כל אירוע כזה הוא טראומטי. 
חמישה  תקפו  הילדים  אוטובוס  את  למשל, 
חרדות.  וחוו  נבהלו  הילדים  פנים.  רעולי 
נפצעה  היא  מטלטלת.  חוויה  עברה  האישה 
בפניה מרסיסי הִשמשה שהתנפצה. זה נורא".

חסימת הכניסה לכפר העוין
החליטו  לבונה  מעלה  שתושבי  רגע  הגיע 

מנחם כהן

תושבים ביהודה ושומרון 
מותקפים בטרור אבנים 

כמעט מדי יום, בלי תגובה 
הולמת. 'ועד הפעולה נגד 

זריקות אבנים' מנסה לשנות 
את המשוואה

לקבלת מארז גליונות  ישירות אליכם  - הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 053-5572770

כובלים את ידי החיילים. ורנר

אבנים על מכונית ובה אישה ותינוק

 תפילין ומזוזות 
קונים בבית חב"ד

 מזמינים מזוזות עם  כשרות ואיכות של  
'תו פיקוח חב"ד' ללא צורך לצאת מהבית

להשיג בבית 
חב"ד המקומי 
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ם  י י ח ה ל  כ ל ה  ב י ת כ ה ל  ע ת  ו י ר ח א

שזהו, אומרים דיי. "הרגשנו שפשוט אין דין ואין 
הפקר.  נעשו  שלנו  "החיים  ורנר.  אומר  דיין", 
תקיפת  היה  ולפעול  לקום  להחלטה  הטריגר 

וטף,  נשים  אנשים,  כולנו,  הילדים.  אוטובוס 
ירדנו לכפר לובאן, ופשוט חסמנו את הכניסה 

אליו. התיישבנו ולא זזנו".
פעולת המחאה חוללה תזוזה. "כוחות הצבא 
שאין  הפנימו  הם  הפגנה.  סתם  לא  שזו  הבינו 
מספר  ידיים",  בשילוב  לשבת  כוונה  שום  לנו 
הפיקוד  עם  להיפגש  מהקצינים  "דרשנו  ורנר. 
את  סיימנו  פגישה  שנקבעה  אחרי  ורק  הבכיר, 
המחאה. באותה פגישה השמענו קול ברור: בכל 
פעם שיהיה אירוע של זריקת אבנים, נרד לכפר 
להביע את מחאתנו. אנחנו בטוחים שאם הצבא 

ירצה — הטרור הזה ייגמר". 

כובלים את ידי החיילים
המתיישבים  בקרב  התחושה  ורנר,  לדברי 
אף  והם  החיילים,  ידי  את  כובל  היא שמישהו 
שומעים זאת מגורמים ביטחוניים בשטח. המסר 
לחיילים הוא לדאוג שלא יופרו חיי השגרה של 
הערבים. העובדה שחיי היהודים נעשים קשים 
ומסוכנים אינה מטרידה את מקבלי ההחלטות. 
הזמן  "הגיע  ורנר.  מודיע  לכך",  נסכים  "לא 
לשנות דיסקט. הערבים צריכים להבין שברגע 
שהם פוגעים בשגרת חיינו — גם שגרת חייהם 

תיפגע".
בעת  חש  הוא  המחאה  פעולות  בעקבות 
הצבא  של  יותר  גדולים  מאמצים  האחרונה 
המקרים  "באחד  האבנים.  מיידי  את  ללכוד 
הצבא סגר את בית הספר המקומי, עד שהמורים 
יזרקו  לא  שהתלמידים  אחריות  עליהם  קיבלו 
מביצוע  כבולות  החיילים  ידי  ועדיין  אבנים. 

טיפול שורש". 
ועד הפעולה מבקש להפסיק את ההתייחסות 
הקלה ליידוי אבנים. "המטרה שלנו להעלות את 
היום",  סדר  לראש  הזאת  המושתקת  התופעה 
אפילו  אבנים  טרור  מנפגעי  "רבים  אומר.  הוא 
אינם מתקשרים לדווח על כך לגורמי הביטחון. 
אכפת  שלמישהו  מאמינים  לא  מיואשים.  הם 
זה הזמן להוביל שינוי. אנחנו מאמינים  בכלל. 
בתודעה,  יותר  יהיו  האלה  הפיגועים  שכאשר 
הגורמים הרלוונטיים ייאלצו לטפל בהם, ונראה 

את התוצאות הטובות בשטח".

אבנים על יהודים — לא חדשות


