
יוצאי מ עם  שמשוחח  י 
העמים  חבר  מדינות 
בעשור  העומדים 
את  רואה  לחייהם  התשיעי 
למראה  חווים  שהם  הטראומה 
הפליטים הנמלטים מאוקראינה 
הבוערת. מראות וקולות מלפני 

שמונים שנה חוזרים אליהם.

הם  היה",  זה  בדיוק  "כך 
לנכדיהם  לילדיהם,  אומרים 
בתינו,  את  "עזבנו  ולניניהם. 
ותרמיל  מזוודה  עימנו  לקחנו 
וברחנו מזרחה, בעירום ובחוסר 
כול". הדור הצעיר יכול פתאום 
הסיפורים  את  בצבע  לראות 
פליטי  שסיפרו  בשחור־לבן 

מלחמת העולם השנייה.

לחבר נקודה לנקודה
מי היה מאמין שמראות וקולות כאלה יכולים 
העשרים  המאה  של  השלישי  בעשור  להתרחש 
ואחת. מי העריך שיקרו האירועים המתחוללים 
עכשיו. בלתי־נתפס איך באיבחה אחת משתנים 
סדרי עולם, הן באוקראינה הן בפדרציה הרוסית. 
ומה  הולך  זה  כל  לאן  יודע  אינו  מאיתנו  ואיש 

צופן העתיד.

לעיתים אנו צופים במלאכתו של צייר ואיננו 
מבינים מה הוא עושה. הוא מותח קו פה וקו שם, 
מתחברים  בסוף  רק  שם.  וכתם  פה  כתם  מורח 
גם  ומתגלה התמונה השלמה.  כל חלקי הפאזל 
בחיים, הפרספקטיבה של הזמן מאפשרת לראות 
תמונה רחבה יותר, ואז מתברר שלפנינו מהלך 

שלם.

את  היטב  ממחיש  אסתר  מגילת  של  סיפורה 
למרקם  מתחבר  אירועים  של  רצף  שבה  הדרך 
פני  נפרֹש על  אחד. הסיפור שהמגילה מגוללת 
עשר שנים, ולא בהכרח נרֶאה קשר בין מרכיביו.

נפתחת,  המגילה  שבו  אחשוורוש,  משתה 
מתרחש בשנה השלישית לשלטונו. האירוע הבא, 
שנים  ארבע  קורה  למלכה,  אסתר  של  בחירתה 
לאחר מכן, בשנת שבע למלכותו. אחר־כך קורה 
עוד אירוע נקודתי — מרדכי חושף את מזימתם 
של בגתן ותרש להתנקש במלך, והמעשה נרשם 

והמן  שנים  עוד  חולפות  הימים.  דברי  בספר 
ונעֶשה ראש השרים. תשע שנים  לגדולה  עולה 
שהמן  ההשמדה  גזירת  מוכרזת  המשתה  אחרי 
יוזם, ועוברת כמעט עוד שנה עד ה"ונהפוך הוא, 

אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם".
סבור  השלמה  התמונה  את  רואה  שאינו  מי 
ביניהם.  קשר  שאין  אירועים  של  שורה  שלפניו 
אנו נזקקים לסיפור המגילה ולחיבורים שעושים 
להבין  כדי  לברכה  זיכרונם  חכמינו  בעבורנו 

שאלה חוליות המרכיבות מבנה שלם.

גאולה בנחת
לנו  אין  דרמטי.  מהלך  בתוך  חיים  אנחנו  גם 
הכלים לראות בזמן אמת את התמונה הרחבה. 
שינויי  ונסיגה,  התקדמות  ומורדות,  עליות  יש 
מצב  את  שמרוממים  אירועים  יש  חדים.  כיוון 
דאגה.  בליבנו  שמעוררים  דברים  ויש  הרוח, 
את  מנווטת  ההשגחה  שיד  מאמינים  אנו  אבל 
הכול  דבר  של  שבסופו  לנו  וברור  האירועים, 

יהיה לטובה.
העם היהודי והאנושות כולה צועדים לקראת 
תבוא  שהיא  מתפללים  כולנו  השלמה.  הגאולה 
נב,יב; ל,טו(  )ישעיה  ברוגע ובשלום, כדברי הנביא 
אלא  ֵתֵלכּון",  ֹלא  ּוִבְמנּוָסה  ֵּתֵצאּו  ְבִחָּפזֹון  "ֹלא 
פורים  בימינו.  במהרה  ִּתָּוֵׁשעּון",  ָוַנַחת  "ְּבׁשּוָבה 

שמח!

 יו"ר: הרב יוסף יצחק אהרונוב • עורך: מנחם ברוד • יוצא לאור על־ידי המרכז לעזרי שליחות • ת"ד 1122 כפר חב"ד 6084000 
דוא"ל: sichatashavua@gmail.com • אתר: chabad4u.org.il • נא לשמור על קדושת הגיליון • אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

חיבוק לפליטים מאוקראינה
מפעיל  חב"ד  בצעירי  העלייה  אגף 
לפליטים  לסיוע  מיוחד  מוקד 
מאוקראינה. המוקד מרֵכז פניות לעזרה 
והצעות לתרומות, ומנתב אותן לשליחי 
נערכת  בעת  בה  הארץ.  ברחבי  חב"ד 
רשת הגנים ובתי הספר, אהלי יוסף־יצחק 
הפליטים  ילדי  לקליטת  ליובאוויטש, 
המוקד: מספרי  החינוך.   במוסדות 

.054-3512801 ,050-6007377

שמחת פורים לעם
ההיערכות  את  משלימים  חב"ד  בתי 
למבצע הגדול של פורים. אלפי מתנדבים 
הפורים,  במצוות  יהודים  לַזכות  ייצאו 
הביטחון,  לכוחות  השמחה  את  ולהביא 
העם.  ולהמוני  לקשישים  למאושפזים, 
הטרור  נפגעי  למען  חב"ד  צעירי  מטה 
מתאם ביקורים בבתי אלפי משפחות של 
שיקבלו  הטרור,  ונפגעי  צה"ל  אלמנות 

משלוח מנות מהודר.

מגילה ברצף
מפעילים  חב"ד  בתי  הפורים  בימי 
בכל  ברצף,  המגילה  לקריאת  מוקדים 
יוכנו  רבים  במקומות  עגולה.  שעה 
מראש כיפות, חוברות של מגילת אסתר, 
יקבלו  מקומות  בכמה  ועוד.  רעשנים 
ומטבעות  מנות'  'משלוח  המשתתפים 
לקיים  שיוכלו  כדי  לאביונים',  ל'מתנות 

מייד עוד שתיים ממצוות היום.

698 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ
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יש חדש
 הצייר מותח קו פה וקו שם, מורח כתם פה וכתם שם. 

רק בסוף מתחברים כל חלקי הפאזל ומתגלה התמונה השלמה

מלאכת הציור בעיצומה

הבריחה מזאפוריז'יה המופגזת. סיפורי העבר מול עינינו

אילת

ניו יורק
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לקשיש

הולכים לעשות 
 שמחבלב

מכירים קשיש/ה באזור מגוריכם?  בואו לבית חב"ד 
וקבלו עבורם משלוח מנות שעושה שמח בלב! 

לא משאירים את הקשישים לבד בפורים 

עושים טוב עם 



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

שנה מעוברת
ומחודש  ליום  מיום  המן,  לפני  הגורל  "הוא 
ג,ז(.  )אסתר  אדר"  חודש  הוא  שנים־עשר  לחודש 
ר'  בשם  לוי  "ר'  נאמר:  א,ה(  )מגילה  בירושלמי 
חייא בר־חנינה — אותה השנה הייתה מעוברת". 
הייתה  הנס  נעשה  שבה  שנה  אותה  פירוש: 
מעוברת, והיו בה שני אדרים, כדכתיב "ומחודש 

לחודש", והנס היה בי"ג באדר ב.
)פני משה(

כמתוך שינה
"ישנו עם אחד" )אסתר ג,ח(. "ישנו" — ָישנּו מן 
המצוות. אמנם הם קיימו את התורה והמצוות, 
זריזות  בלי  התלהבות,  בלי  היה  הקיום  אבל 
וחיּות, בלי שמחה, אלא כמתוך אונס, כאילו היו 

כעול על צווארם.
)כתב סופר(

הכלל זכאי תמיד
המן  ד,יז(.  )אסתר  היהודים"  כל  את  כנוס  "לך 
לכן  רבים.  חוטאים  היהודים  בין  שיש  קטרג 
ביקשה אסתר לכנס את כל היהודים, ואז יתבלט 

כלל ישראל, וכלל ישראל זכאי תמיד.
)רבי דוד מקוצק(

הפגנת הציצית
מלכות  בלבוש  המלך  מלפני  יצא  "ומרדכי 
מרדכי  בחר  מדוע  ח,טו(.  )אסתר  וחור"  תכלת 
בתכלת דווקא? אלא שבזה הייתה גדולת מרדכי, 
שגם כשיצא מלפני המלך בלבוש מלכות, לבש 

קודם כול את התכלת — היא הציצית. 
)לקוטי שיחות(

העניים עמדו בניסיון
טעם  מה  ט,יט(.  )אסתר  לאביונים"  "ומתנות 
מתנות  של  המצווה  דווקא  בפורים  נתקנה 
רשות  ליהודים  נתן  אחשוורוש  כי  לאביונים? 
ידם",  את  לא שלחו  "בביזה  והיהודים  בז,  לבוז 
להם  התקינו  לכן  לעניים.  גדול  ניסיון  היה  וזה 

מצוות מתנות לאביונים.
)ה'אמרי אמת' מגור(

סגולה לישראל
ט,כח(.  )אסתר  ונעשים"  נזכרים  האלה  "והימים 
שמייד  לישראל,  סגולה  כמו  הם  האלה  הימים 
כשמזכירים דבר טוב לישראל, הדבר נעשה. כי 

הימים האלה הם ימי ניסים וישועה.
)רבי חיים מקוסוב(

הסוד של פורים מסתתר בביזה
'יהודים'.  ישראל  בני  נקראים  אסתר  במגילת 
הוא  'יהודים'  שהשם  מסבירים  יג,א(  )מגילה  חז"ל 
הכופר  "כל   — בקב"ה  הודאה  של  במשמעות 
בעבודה זרה נקרא יהודי". היינו שהשם 'יהודים' 
מדגיש את מסירות הנפש הנחושה של בני ישראל 

בזמן הגזירה, שהוסיפו לדבוק בקב"ה.

השמדה  גזירת  ריחפה  שנה  אותה  כל  במשך 
ממנה  להינצל  יכולים  היו  והם  ראשיהם,  מעל 
הייתה  הגזירה  כי  דתם,  את  ממירים  היו  אילו 
דעתם  על  עלתה  לא  אבל  בלבד.  היהודים  על 
מחשבה כזאת, כי הם היו 'יהודים', מי שכופרים 
בעבודה זרה בכל נפשם. בזכות זה היה הניצחון 
באויביהם  נלחמו  היהודים  כאשר  באדר,  בי"ג 
ֵהָּמה  ַהְּיהּוִדים  ִיְׁשְלטּו  ֲאֶׁשר  הּוא,  "ְוַנֲהפֹוְך  ונהיה 

ְּבֹׂשְנֵאיֶהם".

שתי תפיסות עולם
מול  זו  התייצבו  המלחמה,  יום  באדר,  בי"ג 
כפירה,  כנגד  אמונה   — עולם  תפיסות  שתי  זו 
שוב  מציינת  המגילה  חומרנות.  מול  רוחניות 

לא  היהודים  ָיָדם".  ֶאת  ָשְׁלחּו  ֹלא  "ּוַבִּבָּזה  ושוב: 
רכושם.  לבזיזת  אויביהם  על  ניצחונם  את  ניצלו 
רכוש  בזיזת  את  כללה  המן  גזירת  זה,  לעומת 

היהודים: "ּוְשָׁלָלם ָלבֹוז".

שרכושם  מציינת  המגילה  מה  לשם  לכאורה, 
של היהודים ייבזז, בשעה שהם נידונים להשמדה 
— "ְלַהְשִׁמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער 
המגילה  ומדוע  ֶאָחד"?  ְּביֹום  ְוָנִשׁים  ַטף  ָזֵקן  ְוַעד 
ביזה  ממעשי  היהודים  הימנעות  את  מדגישה 
ההפוכה  שההתייחסות  אלא  ניצחונם?  לאחר 
לבין  היהודי  שבין  ההבדל  את  מבטאת  לרכוש 

הגוי.

דבקות בקב"ה
היהודים עמדו במסירות נפש "על נפשם". הם 
בקב"ה.  דבקותם  ועל המשך  נשמתם  על  נלחמו 
לבזוז  להם אפשרות  אפילו כשהייתה  זה,  במצב 
לנצלו  כשיכלו  ואפילו  אויביהם,  רכוש  את 
דבר  שום  אותם  העסיק  לא   — קדושות  למטרות 

חוץ מהדאגה לנשמתם בלבד.

עניין זה מודגש גם בביטוי "ֹלא ָשְׁלחּו ֶאת ָיָדם". 
הרכוש לא תפס אפילו מקום שולי בתודעתם. לא 
דיי שראשם ורובם היה נתון לקב"ה, אלא אפילו 
כפיים',  'יגיע  של  באופן  גשמיות  עם  התעסקות 

ב'ָיָדם', הייתה מושללת אצלם.

טענות שהן תואנות
על  בעיקר  חשבו  ישראל  שונאי  לעומתם, 
המן  שבאמצעותן  הטענות  כל  הממון.  תאוות 
גזירת ההשמדה  שכנע את אחשוורוש לגזור את 
המטרה  תואנות.  אלא  היו  לא  היהודים  על 

העיקרית הייתה "ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז". 

אומות  ללמוד שכל הטענות של  מכאן אפשר 
העולם כלפי עם ישראל אינן אלא כיסוי לרצונן 
להשתלט על ממונם של ישראל ולבזוז את רכושם 
טעם  שיש  לחשוב  ליהודי  אל  לכן  היהודים.  של 
להוכיח לגוי את צדקת האמונה היהודית, מכיוון 
לזכור  יש  כמו־כן  האמת.  חקר  אינה  שכוונתו 
שיהודי צריך לעמוד במצב של "נקהלו ועמוד על 
נפשם", שתאיר בו עצם נפשו, ואז יעמוד למעלה 

מכל עניין הביזה וכו' וידבק בקב"ה בלבד.

)תורת מנחם כרך עא, עמ' 224(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

מתי תיכתב המגילה
מנחם־מענדל  רבי  נכנס  אחת  פעם 
קהל  את  ושאל  מדרשו  לבית  מקוצק 
את  יכתבו  כבר  "מתי  החסידים: 

המגילה?".

השומעים לא הבינו את כוונתו וחששו 
לשואלו לפשר דבריו. הם שלחו את בנו, 

רבי דוד, לברר מה הייתה כוונתו.

הסביר הרבי מקוצק: "ממגילת אסתר 
והגזירות  הצרות  כל  שאחרי  רואים 
בסוף  צמחה  ישראל  בני  על  שעברו 
הישועה. כן יהיה לעתיד לבוא, שיכתבו 
והגזירות  הצרות  מכל  מיוחדת  מגילה 
שבני ישראל סבלו במשך שנות גלותם, 
ישועה  צמחה  איך  אז  לראות  ויוכלו 
פתאומית מכל הצרות. על כך שאלתי: 

מתי כבר יכתבו את המגילה!".
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גאולהּפדיה
מלחמות משיח

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

תלויות זו בזו לעשותן כסדרן".
גם סדר הגאולה העתידה, המפורט ברמב"ם )הלכות מלכים פרק יא, הלכה ד(, מתאים 
אחר־כך  דוד",  מבית  מלך  "יעמוד   — מלך  מינוי  תחילה  האלה:  המצוות  לשלוש 
מלחמת עמלק — "ויילחם מלחמות ה'", ורק לאחר הניצחון על האומות באה מצוות 
בניין בית המקדש — "ובנה מקדש במקומו" )נתבאר בלקוטי שיחות כרך טז, עמ' 304; כרך 

כא, עמ' 196(.

כך היה גם בכניסה לארץ ישראל אחרי יציאת מצרים: תחילה נתמנה שאול למלך; 
אחר־כך ניתן הציווי להכרית את זרעו של עמלק; ורק לאחר שנסתיימו המלחמות, 
בימי דוד המלך, "ַוה' ֵהִניַח לֹו ִמָּסִביב ִמָּכל ֹאְיָביו" )שמואל־ב ז,א(, בא שלב בניין בית 
המקדש. זה הסדר גם בציוויי התורה: תחילה "ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָּכל ֹאְיֵביֶכם" )דברים יב,י(, 

ורק לאחר מכן "ְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱאֹלֵקיֶכם ּבֹו" — בניין בית הבחירה.

ִמְלָחמֹות. המשיח עתיד לסיים את החשבון העתיק של ַעם ישראל ִעם עמלק. 
לצאת  שהעז  היחיד  היה  עמלק  כאשר  ממצרים,  היציאה  עם  התחיל  זה  חשבון 
ולהילחם בישראל. מעשהו זה ביטא את רשעותו ואת חוצפתו העצומה, כפי שחז"ל 
)תורת כוהנים ופירוש רש"י ויקרא כו,יד( הגדירו את מהותו של עמלק: "יודע את ריבונו 
ומתכוון למרוד בו". לכן ציווה הקב"ה )דברים כה,יט(: "ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת 

ָמִים". ַהּׁשָ
עוד אמרו חז"ל )מדרש תנחומא סוף פרשת תצא(, שכל עוד עמלק קיים — "לא השם 
ולכן,  שלם".  והכיסא  שלם  השם   — עמלק  של  זרעו  אבד  שלם;  הכיסא  ולא  שלם 
כפי  הקב"ה,  לבין  בינו  אלא  ישראל,  עם  לבין  בינו  רק  אינו  עמלק  עם  החשבון 

שהתורה )שמות יז,טז( אומרת: "ִמְלָחָמה ַלה' ַּבֲעָמֵלק ִמֹּדר ֹּדר".
"יילחם   — למשיח  הצפויות  המלחמתיות  בפעולות  כלולה  בעמלק  המלחמה 
מלחמות ה'", "וניצח כל האומות שסביביו" )כדברי הרמב"ם שם(. הרבי מליובאוויטש 
אומר )לקוטי שיחות כרך כד, עמ' 19( שאין הכרח שמלחמות אלה ייעשו דווקא בכלי־זין 
ומתוך שפיכות דמים, אלא אם נזכה, יתבטאו המלחמות רק בעצם העובדה שמשיח 

צדקנו יעמוד בתקיפות נגד האומות, עד שייאלצו להיכנע לו.
הרוחניות העצומה שתקרן מהמשיח תמשוך אחריה את עם ישראל ואת האנושות 
כולה. בכוח חוכמתו העצומה ורוח ה' שתנוח עליו יביא את הכנעת אומות העולם 
בלי שפיכות דמים. גם הגויים יתבטלו לפניו ויקבלו עליהם את מרותו. הם יכירו 
באור הגדול הבוקע ממנו, ובהיותו מגדלור של צדק ויושר לאנושות כולה. לכן לא 

יעמדו בדרכו, ואף יסייעו לו בפעולותיו.
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מתח והחרדה של יהודי העיר מז'יבוז' ה
השעה  לשיאם.  הגיעו  שבאוקראינה 
הייתה אחר חצות הלילה, במוצאי צום 
וילדים  נשים  אנשים,  בטבת.  עשרה 
הדרומי  הבוג  נהר  גדת  שעל  במצודה  הצטופפו 

וציפו לבאות.

אלה היו שנות ת"ח־ת"ט האיומות. את מרחבי 
של  הפורעים  גדודי  שטפו  ופולין  אוקראינה 
בוגדן חמלנצקי, ששמו נחרת בדברי העם היהודי 
כ'חמיל הרשע'. הוא נעזר בחיילים טטרים מחצי 
ומעיירה  לעיר  מעיר  עברו  והללו  קרים,  האי 

לעיירה וזרעו הרס וחורבן.

חשוב  מרכיב  היהודים  היו  ימים  באותם 
ראו  המורדים  המדינה.  של  הכלכליים  בחיים 
נפשם,  שנואי  האצילים  של  סוכנים  ביהודים 
את  הפכה  באופיים  הטבועה  האנטישמיות  וגם 
מקום  בכל  לאכזריותם.  מרכזי  ליעד  היהודים 
רכושם  את  בזזו  ביהודים,  טבחו  הגיעו  שאליו 

וחיללו בתי כנסת וספרי תורה.

יהודי מז'יבוז' ידעו שהסכנה מתקרבת אליהם. 
של  במרחק  השוכנת  דרז'ניה,  מהעיירה  פליטים 
החורבן  על  סיפרו  ממז'יבוז',  קילומטר  עשרים 

שחוללו הקוזקים והטטרים בעיירה.

כיצד  עצה  לטכס  החלו  במז'יבוז'  היהודים 
להיערך לקראת הצרה המתרגשת עליהם. ראשי 
הקהל התאספו לאסיפה דחופה בניסיון לקדם את 

פני הרעה.

ולהילחם  בנשק  לאחוז  רעיון  עלה  בתחילה 
אחרות  מערים  שהגיע  המידע  אך  בפורעים, 
שהותקפו הוביל למסקנה כי זה יהיה מהלך חסר 
סיכוי. אין בכוחם של היהודים לעמוד מול גדודי 

קוזאקים מאומנים ובעלי ניסיון קרבי מוכח.

בסופו של דבר נשאר על השולחן רעיון אחד. 
הנוכחים הסכימו כי הוא נראה יעיל ובר־ביצוע.

המצודה  בתוך  להתכנס  נקראו  העיר  יהודי 
העתיקה השוכנת בכניסה לעיר. המצודה הייתה 
הקיפו  הדרומי  הבוג  נהר  של  ויובליו  מבוצרת, 
הייתה  למצודה  הכניסה  צדדיו.  מכל  אותה 
אפשר  והיה  לנהר,  מעל  שעבר  גשר  באמצעות 
ובכך למנוע  להרימו באמצעות מערכת מנופים, 

אפשרות כניסה למצודה.

משפחותיהם  ובני  העיר  יהודי  שכל  לאחר 
התכנסו בתוך המצודה, יצאו מאות מהם ושברו 

באמצעות מכושים וגרזינים את הקרח שהצטבר 
בלתי־עביר.  למחסום  הנהר  נהפך  כך  הנהר.  על 
והמבצר  הרימו,  הנהר  מעל  שעובר  הגשר  את 

נראה מוגן.
בעודם  להינצל.  מז'יבוז'  יהודי  קיוו  זו  בדרך 
אין  כי  הקוזקים  יגלו  במצודה  מתבצרים 
במסעם  וימשיכו  תוכה,  אל  לחדור  באפשרותם 

ליעד הבא.
רוח  החום.  מעלות  צנחו  ועימו  ירד,  הלילה 
הביטו  היהודים  הקור.  את  העצימה  מקפיאה 
עיניהם  מול  אל  מחדש  הקופא  בנהר  בחרדה 
ועכשיו  הנהר,  מי  קפאו  שעות  בתוך  הנדהמות. 
אל  היישר  בקלות  עליו  לעבור  הפורעים  יכלו 

המצודה.

היחיד  האמצעי  אל  היהודים  פנו  להם  בצר 
שנותר להם — תפילה. הם החלו להתחנן בבכיות 
הקוזקים  מידי  אותם  שיושיע  ה',  אל  ובתחנונים 

הרצחניים.
תמים  יהודי  היה  המפוחדים  היהודים  בקרב 
ושם  מרדכי,  היה  שמו  במקצועו.  חייט  ופשוט, 
בעבודתו,  לו  מסייעת  הייתה  היא  אסתר.  אשתו 

ויחד הביאו בקושי רב לחם לביתם.
כמו חבריהם המבוצרים במצודה הביטו גם הם 
באימה בנהר שקפא, והחליטו לעשות מעשה. הם 
לקחו שני תופים גדולים שנמצאו במצודה ונשאו 
אותם לפאתי העיר, סמוך לדרך המובילה אליה. 
בדממה  והמתינו  מסתור  במקום  התחבאו  שם 

לבואם של הפורעים.
היו  אלה  מרחוק.  נשמע  והולך  גובר  שאון 
הרוכבים  הקוזקים  ושאגות  הסוסים  שעטות 
הערים  על  הפורעים  של  ההסתערות  עליהם. 
שנועדו  והמולה,  קרב  קריאות  אגב  נעשתה 

להפחיד את המגינים המעטים העומדים מולם.
פתאום  החלו  לעיר  הקוזקים  התקרבו  כאשר 
וחוללו  בתופים  בחוזקה  להכות  ואסתר  מרדכי 
רעש מחריש אוזניים. לצד התיפוף הבלתי־פוסק 
כל  ועשו  ברגליהם  רקעו  בקול,  וצווחו  צעקו 

שבידם להקים רעש והמולה.
נבהלו למשמע הקולות שקידמו את  הקוזקים 
בשל  מקורם,  את  לראות  יכלו  לא  הם  פניהם. 
הרושם  האזור.  את  שכיסתה  הכבדה  העלטה 
גדודים  עומדים  מולם  כי  הוא  בליבם  שנוצר 
להשיב  מוכנים  מצוידים,  לוחמים  של  גדולים 

מלחמה שערה ולגרום להם אבידות רבות.

פחד גדול נפל עליהם. מחמת הבלבול והבהלה 
לכיוון  בחזרה  במהירות  נפשם  על  הקוזקים  נסו 
שבו  והשתרר  חזר  השקט  כאשר  באו.  שממנו 
המצודה,  אל  בידם  והתופים  ואסתר  מרדכי 

ונתקבלו בשמחה גדולה על־ידי חבריהם.
י"א  יום  את  לחוג  מז'יבוז'  יהודי  נהגו  מאז 
בטבת כיום שמחה ומשתה, והיום הזה זכה לכינוי 

'מרדכי פורים'.
רבי אברהם־יהושע־העשיל מאפטה,  האדמו"ר 
ימיו  באחרית  בעיר  שהתגורר  ישראל',  ה'אוהב 
ואף נטמן בה, היה מציין מדי שנה את יום ההצלה 

בלבישת בגדי שבת ועריכת סעודת הודיה.
)על־פי 'חגים ומועדים'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

הלילה ירד, ועימו צנחו מעלות החום. בתוך שעות קפאו מי הנהר, 
ועכשיו יכלו הפורעים לעבור עליו בקלות היישר אל המצודה
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הלכות פורים
שאלה: נא לציין כמה 

מהלכות תענית אסתר 
וימי הפורים.

ובתשובות  סופרים  במסכת  תשובה: 
לצדקה  לתת  המנהג  מוזכר  הגאונים 
בחודש אדר זכר למחצית השקל. בהגהת 
לתת  מנהג  מובא  ערוך  בשולחן  הרמ"א 
מהמטבע  מחצית  של  מטבעות  שלושה 
הקבוע באותו מקום ובאותו זמן )בארץ 
נהוג  וכן  שקלים(,  חצאי  שלושה   —
נוהגים  הספרדים  האשכנזים.  בקהילות 
 24( טהור  כסף  גרם   9.6 של  ערך  לתת 
ש"ח ולמחמירים 28 ש"ח(. למנהג חב"ד 
ועוד נותנים את 'מחצית השקל' בתענית 
ומקצת  הספרדים  מנחה.  לפני  אסתר, 
לפני  בפורים,  זאת  נותנים  האשכנזים 

קריאת המגילה.
המגילה  קריאת  את  לשמוע  צריך 
מאדם הקורא אותה מתוך מגילת קלף. 
והקריאה  וביום,  בלילה  אותה  קוראים 
מבלילה.  יותר  חובה  היא  פורים  ביום 

רצוי  מילה,  כל  לשמוע  שחובה  מכיוון 
מגילה  באמצעות  הקריאה  אחר  לעקוב 

)אפילו מודפסת(.
את סעודת פורים מקיימים ביום פורים 
)ולא בלילו(, וסועדים אותה בבשר ויין. 
אחרי  לקיימה  נהוג  אשכנז  בקהילות 
לכן  קודם  תפילת מנחה, מפני הטרדות 
רוב  זה,  עם  וכדומה.  מנות  במשלוח 
הסעודה צריכה להיות ביום ולא במוצאי 

פורים.
ביום  פורים  את  חוגגים  בירושלים 
שישי. לכתחילה יש לערוך את הסעודה 
ואם   ,)14:50( העשירית'  'השעה  קודם 
אחר־ גם  לקיימה  אפשר  הספיקו,  לא 
כך. לפי ה'משנה ברורה' במצב כזה יש 
לצמצם את אכילת הלחם בסעודה, כדי 

לאכול סעודת שבת לתיאבון.
מקורות: מס' סופרים פכ"א ה"ד. רמ"א סי' תרצד 
ס"א. משנה ברורה, כף החיים ופסקי תשובות שם, 
יחוה דעת ח"א סי' פו. ס' המנהגים־חב"ד עמ' 73. 
שו"ע ואחרונים סי' תרצה ס"א וס"ו. פסקי תשובות 
ס"ק ו, וש"נ. שו"ע אדה"ז סי' רמט ס"ו־ז. ביאור 
הלכה שם ס"ג. וראה שו"ע אדה"ז סי' רעא ס"ט־

יא, כה"ח ס"ק כב. 

רציתי לשאול

חונכתי להטיל ספק בכל דבר ולא לקבל דברים 
באמונה עיוורת. ביהדות הגישה הפוכה, והטלת ספק 

נחשבת דבר שלילי. מדוע?
היא  ל'עמלק'  ההיסטורית  האיבה 
את  לקרר  ניסיונו   — ָקְרָך'  'ֲאֶׁשר  מפני 
האמונה התמימה, על־ידי הטלת 'ספק'. 
הספקנות נתפסת לפעמים כדבר חיובי, 
בטענה שזו הדרך שבאמצעותה אפשר 
כל מה  לא  לבירור מדעי. אבל  להגיע 
בתחומי  גם  נכון  מדעי  במחקר  שנכון 

חיים אחרים.
המשפחה,  בחיי  ספק  הטלת  האם 
שהבעל   — חיובי  דבר  היא  למשל, 
והאישה ישאלו את עצמם מדי יום אם 
אמור  ילד  וכי  הנכון?  הזוג  בבן  בחרו 
להטיל ספק אם בית הוריו הוא הטוב 
בשבילו ושאולי יש משפחה טובה יותר 
הדבר  ששם  מבינים  הכול  בעבורו? 
הנכון הוא קשר מוחלט ובלתי־מעורער 

ושהספקנות היא גורם הרסני.
'עיוורת'.  אינה  היהודית  האמונה 
להפך, היא ההנחה הבסיסית והטבעית 
את  רוחה  בעיני  הרואה  הנשמה,  של 
'דחף  אותו  את  היוצרת  היא  האמת. 
ללכת  יהודים  רבבות  של  בלתי־מודע' 

נשמתי  כצורך  ול'נעילה',  נדרי'  ל'כל 
פנימי.

היהדות אינה שוללת בחינה שכלית 
מרום  "שאו  נאמר:  כך  לימוד.  לצורך 
עיניכם וראו מי ברא אלה"? נסו לבדוק 
ביקורתי,  באופן  האופציות  כל  את 
למושגים  השכל  להסכמת  ותגיעו 

שבהם האמנתם.
ה'ראייה' של הנשמה רואה את האמת 
המוחלטת, אלא שהצטברות 'ספקונים' 
על גבי ִשְמַשת־השכל, מערפלים אותה. 
הפתרון הוא להפעיל את 'מגבי הדעת', 
לכאורה',  ה'ספקות  כל  את  המנגבים 
האינטואיציה  משתחררת  אז  ודווקא 
הנשמתית, הרואה בוודאות את האמת 

האלוקית.
טורדניים  לספקות  הפתרונות  אחד 
כמו  התורה,  פנימיות  לימוד  הוא 
את  מעורר  הזה  הלימוד  התניא.  ספר 
 — מאירה  הנשמה  וכאשר  הנשמה, 
מתפוגגים כל הספקות, כשם שהחושך 

נמוג מפני האור.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב יחזקאל סופר
לשעבר רב הקמפוס באוניברסיטת בן־גוריון

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

ולשלוחיו בארץ הקודש
 בערב התעוררות עוצמתי, 

נתחבר אל הרבי, מנהיגותו ואהבתו לכל יהודי



 ִאי־ֶאְפָׁשר 
ְלַיֵּבׁש ֶאת ַהָּים

ַהָּים.  ְׂשַפת  ַעל  ֵקן  ָּבְנָתה  ַאַחת  ִצּפֹור 
ָּכֲעָסה  ַהֵּקן.  ֶאת  ְוָׁשְטפּו  ַהַּגִּלים  ָּבאּו 
ָעְׂשָתה?  ָמה  ַּבָּים.  ִלְנֹקם  ְוָרְצָתה  ַהִּצּפֹור 
ְוִלְׁשֹּפְך  ֶׁשָּלּה  ַּבַּמּקֹור  ַמִים  ֶלֱאֹסף  ֵהֵחָּלה 
ֶאת  ְלרֹוֵקן  ָחְׁשָבה  ָּכְך  ַלַּיָּבָׁשה.  אֹוָתם 

ַהָּים...

ֲחָכֵמינּו ְמִביִאים ִסּפּור ֶזה ְּכָמָׁשל ְלָהָמן 
ְוֹלא  ַּבְּיהּוִדים,  ִלְפֹּגַע  ָחַׁשב  הּוא  ָהָרָׁשע. 
ַהָּגדֹול,  ַהָּים  ְּכמֹו  ֵהם  ֶׁשַהְּיהּוִדים  ֵהִבין 

ֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר ְלַיֵּבׁש אֹותֹו.

ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ַמְסִּביר ָמה ָהְיָתה ַמְחַׁשְבּתֹו 
ְלַהֲעִביר  ִנְּסָתה  ָהָמן. ְּכֵׁשם ֶׁשַהִּצּפֹור  ֶׁשל 
ַּגם  אֹותֹו,  ְלַיֵּבׁש  ּוְבָכְך  ַלַּיָּבָׁשה  ַהָּים  ֶאת 
ָהָמן ִנָּסה ְלהֹוִציא ֶאת ַהְּיהּוִדים ֵמַה'ַמִים' 

ּוְלַהֲעִביר אֹוָתם ַל'ַיָּבָׁשה'.

ִהיא  ַחִּיים  ַהְּיהּוִדים  ֶׁשְּבתֹוָכם  ַה'ַמִים' 
ְיהּוִדים  ְלַמִים.  ִנְמְׁשָלה  ַהּתֹוָרה  ַהּתֹוָרה. 
ְּכֵׁשם  ַהּתֹוָרה,  ְּבִלי  ִלְחיֹות  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם 
ֶׁשָּדג ֵאינֹו ָיכֹול ִלְחיֹות ִמחּוץ ַלַּמִים. ָהָמן 
ָחַׁשב ֶׁשְּיַנַּצח ֶאת ַהְּיהּוִדים ִאם ִיְגֹרם ָלֶהם 

ַלֲעֹזב ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות.

ֶנֱהִנים  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ָרָאה  ָהָמן 
ְוָהָיה  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ֶׁשָעָׂשה  ֵמַהְּסעּוָדה 
ֶׁשל  ֵמַהַּצד  עֹוְבִרים  ֶׁשֵהם  ְמֻׁשְכָנע 
לֹו  ִנְדֶמה  ָהָיה  ַה'ַיָּבָׁשה'.  ֶׁשל  ְלַצד  ַה'ָים' 
ַלָּפְרִסים.  ְלִהָּדמֹות  ְמַנִּסים  ֶׁשַהְּיהּוִדים 
הּוא ָרָאה ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים, חּוץ ִמָּמְרְּדַכי, 
ִמְׁשַּתֲחִוים לֹו. ָּכְך ָחַׁשב ְלהֹוִריד ֵמֶהם ֶאת 

ַהֲהָגָנה ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ּוְלַהְׁשִמיד אֹוָתם.

ֲאָבל ֱאֹלִקים ֶהְרָאה ְלָהָמן ֶׁשהּוא טֹוֶעה. 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשָעְזבּו  ְיהּוִדים  ָהיּו  ָאְמָנם 
ְוַהִּמְצוֹות, ַאְך ֵהם ֶנְחְׁשבּו ְּכמֹו ִטּפֹות ַמִים 
ִאי־ֶאְפָׁשר  ַהָּגדֹול.  ַהָּים  ִמּתֹוְך  ְיִחידֹות 
ִמֶּמּנּו  ֶׁשּלֹוְקִחים  ַעל־ְיֵדי  ָׁשֵלם  ָים  ְלַיֵּבׁש 
ֶאת  ַיַעְזבּו  ַהְּיהּוִדים ֹלא  ַּגם  ִטּפֹות.  ַּכָּמה 
ִנְׁשָאִרים  ֵהם  ְלֶהֶפְך,  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ַה'ָים', 

ֶנֱאָמִנים ַלּבֹוֵרא ּוְלתֹוָרתֹו.

ְוָאֵכן, ְּכֶׁשָּפְרָצה ַהְּגֵזָרה ִהְתָּבֵרר ֶׁשֻּכָּלם 
ֵנס  ָּבא  ֶזה  ּוִבְזכּות  ִּבְתׁשּוָבה  ִמְתעֹוְרִרים 
ַהַהָּצָלה. ַהְּגֵזָרה ִנְתַּבְּטָלה ְוִנְהָיה "ְוַנֲהפֹוְך 
ֵהָּמה  ַהְּיהּוִדים  ִיְׁשְלטּו  ֲאֶׁשר  הּוא, 

ְּבֹׂשְנֵאיֶהם".

)על־פי תורת מנחם, כרך לט, עמ' 143(

ַּתְקִציר: ְמַנֵהל ַהּמּוֵזאֹון ּתֹוֵפס אֹוִתי ַמִּביט ֶאל ַהֲחֻנִּכָּיה ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ְּתִמימֹות ְוהּוא ִמְתַמֵּלא ֲחָׁשד. הּוא ַּגם יֹוֵדַע 
ְלַאֵּים...

 ְמנֹוַרת ְקָסִמים
ִהַּבְטִּתי ַאֲחֵרי ַּגּבֹו ַהִּמְתַרֵחק ֶׁשל ַהְּמַנֵהל, ְוהֹוֵדיִתי 
ֶכל, ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות  ם ַהּטֹוב ֶׁשָּנַתן ִלי ֶאת ַהּׂשֵ ְּבִלִּבי ְלַהּׁשֵ
ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ִנינֹו  ֶׁשֲאִני  לֹו  ּוְלַגּלֹות  נֹוָרָאה  ָטעּות 
ִמָּפִריז ַוֲאִני ּדֹוֵרׁש ְלַקֵּבל ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה... ִמְׁשָּפט ָּכֶזה 
ִמְׁשַּפט־ ְּכמֹו  ָחִליָלה,  ָהָיה,  ֲהֵרי  ִמִּפי,  יֹוֵצא  ָהָיה  ִאם 
ֶצֱאָצא   — ֶזה  ַקַּנאי  ְמַנֵהל  ַּבֲעבּור  ִּבְׁשִביִלי.  ָמֶות 
ְמַהֶּוה  ַהֲחֻנִּכָּיה,  ֶאת  ְורֹוֶצה  ֶׁשַחי  ְיִחיֵאל,  ַרִּבי  ֶׁשל 
ַאַחת  ִמֶּמּנּו  ְלִהָּפֵטר  ַמֲעִדיף  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ֹראׁש  ְּכֵאב 
ְּבַעְצמֹו  ֶזה  ֶאת  ָאַמר  הּוא  ֲהלֹוא  ְּבֶעֶצם,  ּוְלָתִמיד... 
ֹלא  ַהּזֹו,  ַּבְּמנֹוָרה  ִלְנֹּגַע  ְּתַנֶּסה  "ִאם  ִּבְמֹפָרׁש:  ִּכְמַעט 
ֶאת  ֵהיֵטב  ֵהַבְנִּתי  ָיִמים"...  ֲאִריכּות  ְלָך  ְלַאֵחל  אּוַכל 

ֵּפֶׁשר ָהִאּיּום ַהְּמֻרָּמז.

בּוָיה,  ְּבֵלב הֹוֵלם ַׁשְבִּתי ְוִהְסַּתַּכְלִּתי ַעל ֲחֻנִּכָּיִתי ַהּׁשְ
ְוִהיא ִנְרֲאָתה ִלי ְיָקָרה ַוֲאהּוָבה ִמָּתִמיד. ַוַּדאי ָהְיָתה 
ּתֹוֶסֶסת,  ְיהּוִדית  ְלִמְׁשָּפָחה  ַׁשֶּיֶכת  ִלְהיֹות  ַמֲעִדיָפה 
ַּבֵּנרֹות  ּבֹוְרקֹות  ְּבֵעיַנִים  ֶׁשַּיִּביטּו  ְקַטִּנים  ְיָלִדים  ִעם 

ֶׁשִּיָּדְלקּו ָּבּה ׁשּוב... 

ִּבי  ָאֲחָזה  ַעָּזה  ְּכִמיָהה  ִּבְדָמעֹות.  ִהְצַטֲעפּו  ֵעיַני 
ְּבִדּיּוק,  ָּכֹזאת  ְלִמְׁשָּפָחה 
ָחַׁשְבִּתי  מּוָזר,  ֶׁשִהַּכְרִּתי... 
ַהְּדָמעֹות  ִלי  ִהְתַיְּבׁשּו  ֶׁשְּכָבר 
ְוְכָבר ִהְסַּתַּגְלִּתי ִלְהיֹות ְלַבד. 
ִנַּגְבִּתי ַמֵהר ֶאת ֵעיַני ְוֵהַצְצִּתי 
ַאף  ֹלא,  ַלְּצָדִדים.  ְּבָחְפָזה 

ֶאָחד ֹלא ָרָאה אֹוִתי ּבֹוֶכה. 

ַמְחָׁשָבה ֲחָדָׁשה ָצָצה ְּבִלִּבי 
ֹלא  ֲאִני  ֶנֶדר:  ֵמֵעין  ַעְכָׁשו, 
ְּבִלי  ּפֹוִלין  ַאְדַמת  ֶאת  עֹוֵזב 
ֹלא  ַאְך  ָמה.  ִויִהי  ַהֲחֻנִּכָּיה 
ִאָּתּה  ֶאֱעֶלה  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  זֹו 
ָּבּה  ְוַאְדִליק  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ 
ֵנרֹות ַּבֲחֻנָּכה! ֶאְגַּדל, ֶאְתַחֵּתן 
ִלי  ְוִתְהֶיה  ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת 
ִאִּתי,  ׁשּוב  ֶׁשִּתְהֶיה  ִמְׁשָּפָחה, 

ְּכֶׁשַאְדִליק ֵנרֹות ַּבֲחֻנִּכָּיה...

• • •

ִמָּיד,  ם  ִמּׁשָ ָלֶלֶכת  ָרִציִתי 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלהֹוִסיף ּוְלַהְרִּגיז ֶאת ַהְּמַנֵהל, ֶׁשאּוַלי ַיֲעֹבר 
ֹּפה ׁשּוב, ֲאָבל ָהִייִתי ַסְקָרן ְלַהְסִּפיק ִלְקֹרא ֹקֶדם ֶאת 
ְּבִמְסֶּגֶרת  ְקָלף  ְּדמּוי  ְנָיר  ַעל  ֻמְדָּפס  ֶׁשָהָיה  ַהִּכּתּוב 
אֹוִתי  ִעְנֵין  ַהְּמֻׁשְרֶיֶנת.  ַהְּזגּוִגית  ֲארֹון  ֵמַעל  ֻמְזֶהֶבת, 
ַהְּמנֹוָרה  ַעל  ַהּמּוֵזאֹון  אֹוְצֵרי  יֹוְדִעים  ָמה  ָלַדַעת 
ַהִּמִּלים,  ֶאת  זֹוֵכר  ֲאִני   — ָׁשם  ָּכתּוב  ָהָיה  ְוָכְך  ֶׁשָּלנּו. 
ִּכי ֵמָאז, ְּכִפי ֶׁשֲאַסֵּפר ָלֶכם, ָקָראִתי אֹוָתן ׁשּוב ָוׁשּוב 

ֲהמֹון ְּפָעִמים:

ָהַעִּתיק  ַהֻּמָּצג  ִהָּנּה  זֹו  ְקדּוָמה  ְקָסִמים  "ְמנֹוַרת 
ַעד  ְמַׁשְּמׁשֹות  ָלּה  ּדֹומֹות  ְמנֹורֹות  ַּבּמּוֵזאֹון.  ְּביֹוֵתר 

ַהּיֹום ֶאת ַהְּיהּוִדים, ְלֵׁשם ִקּיּום ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנרֹות 
ְּביֹום ַחָּגם"...

ֵמֵאיֹפה  ְמַעְנֵין  ָּפחֹות!  ֹלא  ְקָסִמים"...  "ְמנֹוַרת 
טּות ַהֹּזאת. ִהְמַׁשְכִּתי ִלְקֹרא  ִהִּגיעּו ַחְכֵמי ַהּמּוֵזאֹון ַלּׁשְ

ִּבְלִהיטּות:

ָהַרב  ַהְּיהּוִדי  ַלַּצִּדיק  ַׁשֶּיֶכת  ָהְיָתה  זֹו  "...ְמנֹוָרה 
ַאָּגדֹות  ַה-12.  ַּבֵּמָאה  ְּבָּפִריס  ֶׁשַחי  ִמָּפִריז,  ְיִחיֵאל 
ְיָׁשנֹות ֶׁשִּנְרְקמּו ְסִביב ֲחֻנִּכָּיה זֹו ְמַסְּפרֹות ַעל ּכֹוחֹוֶתיָה 
ַהִּנְסָּתִרים. ִסְּפרּו ָעֶליָה ֶׁשַּפַעם ַאַחת, ַּכֲאֶׁשר ָיַצק ָּבּה 
ָהַרב ְיִחיֵאל ֶׁשֶמן ְּבַכּמּות ֶׁשַּמְסִּפיָקה ְלַהְדָלָקה ְּבֶמֶׁשְך 
ָיִמים  ְׁשמֹוָנה  ָּדְלָקה  ְוִהיא  ֵנס  ָּבּה  ַנֲעָׂשה  ֶאָחד,  יֹום 

ְרצּוִפים"...

ֲאִני זֹוֵכר ֵאיְך ִעם ָּכל ַהִהְתַרְּגׁשּות, ֹלא ָיֹכְלִּתי ֶׁשֹּלא 
ְלַגֵחְך ְּבָכל ִלִּבי ַעל 'ְּבִקיאּוָתם' ַהֻּמְפֶלֶגת ֶׁשל ְמַנְּסֵחי 
ֶמן  ַהִּכּתּוב ַהֶּזה. ַעל ָהֹאֶפן ֶׁשּבֹו ָּגְררּו ֶאת ֵנס ַּפְך ַהּׁשֶ
ִּביֵמי  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּבְמנֹוַרת  ֶׁשִהְתַרֵחׁש 
ֶׁשִּלי,  ַהַּסָּבא־ַרָּבא  ֶׁשל  ְּתקּוָפתֹו  ֶאל  ַהַּמַּכִּבי,  ְיהּוָדה 

ַרִּבי ְיִחיֵאל ִמָּפִריז...

ֵהַעְפִּתי ַּבֲחֻנִּכָּיה ַמָּבט ַאֲחרֹון ְוָיָצאִתי ִמן ַהּמּוֵזאֹון, 
ַהְּמַנֵהל ַהּפֹוָלִני  ְנִחיׁשּותֹו ֶׁשל  ִלְפֻעָּלה.  ָּדרּוְך ְוׁשֹוֵאף 
ִלְׁשֹמר ַעל ַהְּמנֹוָרה ִמָּכל ִמְׁשָמר, ְּכמֹו ַעל ָּבַבת ֵעינֹו, 
ְוֶאת  ַהְּתׁשּוָקה  ֶאת  יֹוֵתר  עֹוד  ֶאְצִלי  ִהְגִּביָרה  ַרק 
ַהַהְחָלָטה ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ְּכֵדי ִלְפדֹוָתּה ּוְלהֹוִציא אֹוָתּה 
זֹו,  ְלַמָּטָרה  ֶׁשַּבֶּדֶרְך  ֶאָּלא  ַמֵהר.  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ִמָּיָדיו 
ֵהַבְנִּתי ְּבִהָּגיֹון, ֶאְזַּדֵּקק ַלֲהמֹון ַסְבָלנּות. ַּגם ְלֹלא ְמַעט 

ָעְרָמה...

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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אּוַלי  ּפּוִרים?  ִּבְסעּוַדת  ֹּתאְכלּו  ָּדג  ֵאיֶזה 
ַסְלמֹון? הּוא ְּבֶהְחֵלט ָּדג ָטִעים. ֲאָבל ַהִאם 
ַאֶּתם ַמִּכיִרים ֶאת ֹאַרח ַחָּייו ֶׁשל ַהָּדג ַהֶּזה? 

הּוא ֻמְפָלא ְּבֶהְחֵלט.

ָּדג  ֶזה  ִאְלִּתית.  ְּבִעְבִרית  ִנְקָרא  ַהַּסְלמֹון 
ִלְמֹצא  ּתּוְכלּו  ַּבַּמְרּכֹוִלים  ַיֲחִסית.  ָּגדֹול 
ִקילֹוְגָרִמים,  ה  ַּכֲחִמּׁשָ ֶׁשל  ְּבִמְׁשָקל  ַסְלמֹון 
ְוָיכֹול ְלַהִּגיַע  ֲאָבל ֵיׁש ַסְלמֹון ֶׁשַחי ְּבִסיִּביר 

ְלִמְׁשָקל ֶׁשל ֵמָאה ִקילֹוְגָרִמים.

ֶּבָהִרים  ְרגּוִעים  ִּבְנָחִלים  ַמְתִחיל  ַהֹּכל 
ְּבַמָּזל  נֹוָלד  ָקָטן  ַסְלמֹון  ְּדִגיג  ַהְּגבֹוִהים. 
טֹוב. ָלָּמה ְּבַמָּזל טֹוב? ִמְּפֵני ֶׁשִּתְׁשָעה ִמָּכל 
ֲעָׂשָרה ְּדִגיִגים ִיָּטְרפּו עֹוד ְּבעֹוָדם ַּבֵּביִצים!

יֹוְצִאים  ֵהם  ְוָאז  ְמַעט  ְּגֵדִלים  ַהְּדִגיִגים 
ְלַמָּסע ָאֹרְך. ֵהם ׂשֹוִחים ִעם ַהֶּזֶרם ְּבמֹוְרדֹות 
ַהַּמִים  ִּכי  ְמַעְנֵין  ֶזה  ָלאֹוְקָינֹוס.  ַעד  ֶהָהִרים 
ֶׁשַחִּיים  ְוָדִגים  ְמתּוִקים,  ּוַבְּנָחִלים  ַּבְּנָהרֹות 
ְּבֵמי  ִלְחיֹות  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ְמתּוִקים  ְּבַמִים 
ַהָּים ַהְּמלּוִחים. ֲאָבל ַהַּסְלמֹון ְמֻסָּגל ִלְחיֹות 

ַּגם ְּבַמִים ְמלּוִחים.

ָּבאֹוְקָינֹוס,  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ְיַבֶּלה  ַעְכָׁשו הּוא 
ֲעצּוִמים.  ְלֶמְרַחִּקים  ְוִיְׂשֶחה  ְוַיְׁשִמין  ִיְגַּדל 
ַלֲחֹזר  ְקִריָאה  ִקְּבלּו  ַהָּדִגים  ְּכִאּלּו  ּוִפְתאֹום 
ַּבֲחָזָרה  ִלְׂשחֹות  ַמְתִחיִלים  ֵהם  ַהַּבְיָתה. 

ְלֵעֶבר ַהַּנַחל ֶׁשּבֹו נֹוְלדּו.

ֶזה ַמָּסע ְמָפֵרְך, ִּכי ַהָּדִגים ְצִריִכים ִלְׂשחֹות 
ַמָּפִלים  ְּבַמֲעֵלה  ִלְקֹּפץ  ַוֲאִפּלּו  ַהֶּזֶרם,  ֶנֶגד 
ַעִּזים. ֶזה ַּגם ַמָּסע ְמֻסָּכן, ִּכי ַּבַּמָּפִלים ָהֵאֶּלה 
אֹוְרִבים ַלָּדִגים ֻּדִּבים ְרֵעִבים, ֶׁשּתֹוְפִסים ֶאת 

ַהָּדִגים ְּבעֹוָדם ָּבֲאִויר.

ַּבֲחָזָרה  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  יֹוְדִעים  ַהָּדִגים  ִמַּנִין 
ְלַזֵּנק  ְמַלֵּמד אֹוָתם  ִמי  ֻהַּלְדָּתם?  ֶאל ְמקֹום 
ֻמְפָלָאה  ָחְכָמה  זֹו  ׁשֹוְצִפים?  ַמָּפִלים  ֵמַעל 

ֶׁשַהּבֹוֵרא ִהְטִּביַע ִּבְדֵגי ַהַּסְלמֹון.

ֲעֵיִפים  סֹוף־סֹוף,  ַמִּגיִעים  ְּכֶׁשַהָּדִגים 
ֵּביִצים  ְמִטיִלים  ֵהם  ַלַּיַעד  ּוְתׁשּוִׁשים, 
ְזִעירֹות, ּוֵמֶהן ִיְבְקעּו ָּדִגים ֲחָדִׁשים, ֶׁשַּיֲעׂשּו 

ֶּבָעִתיד ֶאת ַהַּמָּסע ַהֶּזה ְּבַעְצָמם.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ֶאת ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר קֹוְרִאים ְּבֵליל ּפּוִרים ּוְביֹום ּפּוִרים. 
ַחָּיִבים ִלְׁשֹמַע ָּכל ִמָּלה ִּבְקִריַאת ַהְּמִגָּלה, ֹלא ַרק 

ְּכֵדי ְלַחּכֹות ֶׁשַהּקֹוֵרא ַיִּגיַע ְל'ָהָמן ָהָרע' ְוִיְהֶיה ֶאְפָׁשר 
ַמע ֵחֶלק ֵמַהְּמִגָּלה ְוֹלא ֶאת ֻּכָּלּה — ֹלא  ְלַהְרִעיׁש... ִמי ֶׁשּׁשָ

ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה.
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ל ָהָרִאיס,  תֹו ׁשֶ ְפֻקּדָ ה. ּבִ ּבֶֹקר מּוָכָנה ִלְפֻעּלָ י ּבַ ּשִׁ יֹום ׁשִ ֶסת ּבְ ּנֶ ֶרת ָהֲעָגלֹות ִמְתּכַ ּיֶ ְקִציר: ׁשַ ּתַ
ְבָעָיה לֹא ְצפּוָיה. יק, ַאְך ִנְתֶקֶלת ּבִ ָיר ָהַעּתִ ר ְלׁשּוק ַהּנְ  ָהֲעָגָלה ָהִראׁשֹוָנה נֹוַסַעת ַהְיׁשֵ

ים? ים? ָמה עֹוׂשִ  ָמה עֹוׂשִ

יַע,  הּוא ַמּגִ ָאר ּפֹה ַעד ׁשֶ ה ִנׁשְ  ַאּתָ
ָרה. ּיָ ָיר ּוִמְצָטֵרף ַלּשַׁ ַמֲעִמיס ֶאת ַהּנְ

 ּבֹוא! ַמֵהררר. 
 ֲאַנְחנּו עֹוְבִרים
ָאה.   ַלֲחנּות ַהּבָ

ִריֹא הּוא  ְהֶיה ּבָ ּיִ ה, ׁשֶ ַהַג'ִמיל ַהּזֶ
ַכח ֵמַהּכֹל.  ד ְוׁשָ ְסּגָ ַטח ָהַלְך ַלּמִ ּבֶ

ה יֹוֵדַעֹ ַהּיֹום ֶזה, ָיָעִני,  נּו, ַאּתָ
ְסְלִמים. ל ַהּמֻ ת ׁשֶ ּבָ  ַהּשַׁ

 ֲאָהֹה 
ַכְחנּו!   ֵאיְך ׁשָ

ם ּפֹה ָסגּור?  ָמה? ּגַ

י! ֲאִני לֹא ַמֲאִמיֹן  ּדַ

 ַעל ַמְנעּול ּוְבִריַח.
ְבָעָיה!   ֲאַנְחנּו ּבִ

ֵהא ָעֶליָה? ת, ָמה ּתְ ּבָ  ְוַהּשַׁ

 ָוואָלה, 
 ָסגּור?!

ִזּנּוִקים ֵמַעל ַמָּפִלים



לרבים מהם לא היו מסמכים המאפשרים יציאה 
להציל  הצליחו  שמיים  בחסדי  אבל  מהמדינה. 

את כולם.
אומר  מיוחד",  סיפור  יש  ילד  כל  "מאחורי 
קיבלנו  אחד  "לילה  נשנק.  וקולו  וילהלם  הרב 
לבוא  מהמשטרה,  הלילה  באמצע  טלפון 
מַתפקדים,  אינם  שהוריהם  ילדים  שני  לקחת 
בלשון המעטה", הוא מספר. "סיפור אחר היה 
של  שאימם  מהרשויות  הודעה  קיבלנו  כאשר 
נסענו  נפטרה.   — אצלנו  שנמצאים  ילדים  שני 
האם,  של  ההלוויה  בסידורי  לטפל  הילדים  עם 
שאין  תינוקות,  שני  גם  בבית  שיש  התברר  ואז 
בעבור  אחד  מוצץ  היה  בבית  בהם.  שיטפל  מי 
שניהם, והיו נותנים להם אותו בתורנות... רק אז 

קלטנו איזו הצלה סיפקנו לילדים הגדולים". 

האזעקות והבכי
התחילו  בז'יטומיר,  האזעקות  החלו  כאשר 
הילדים לבכות. "באותו רגע הבנתי שאני מוציא 
את הילדים מכאן", מספר הרב וילהלם. "בתחילה 
מאזורי  הרחק  ששכרנו,  למקום  אותם  העברנו 
שמוכרחים  הבנו  ליום  מיום  אבל  הקרבות. 

להעלות את כל הילדים לארץ, ומייד".
הילדים שוכנו במתקן של הקרן הקיימת בנס 
מאמצי  מכאן  לנהל  מוסיף  וילהלם  הרב  הרים. 
וממערב  מז'יטומיר  יהודים  עוד  של  חילוץ 
להוסיף  להתעורר,  צריכים  "כולנו  אוקראינה. 
הגאולה  את  ולזרז  ובמצוות  בתורה  ועוד  עוד 

שתשים קץ לכל התלאות", הוא אומר.

ולנוער,  לילדים  מועדון  כשרה,  מסעדה  כולל, 
ועוד  גדול,  ילדים  בית  לנשים,  לימוד  מכוני 
'אור  החינוכי  בכפר  השוכנים  מוסדות  שורת 

אבנר'. 

טלפון מהמשטרה בלילה
שחיו  הילדים,  ועשרים  מאה  של  המילוט 
ניסים.  ולמדו בבית הילדים, היה סיפור שכולו 

חיים יהודיים

ראשון ב ביום  לארץ  שהביא  מטוס 
הילדים  מבית  הילדים  את  השבוע 
בז'יטומיר שבאוקראינה היה גם הרב 
שלמה וילהלם, שליח חב"ד ורב העיר, 
שהקים את המוסד בעשר אצבעותיו. את הילדים 
שלח מהעיר המופגזת מייד בתחילת המלחמה, 
ביום  האחרון.  הרגע  עד  שם  נשאר  הוא  בעוד 
רביעי, אחרי שהוציא מהעיר עשרה אוטובוסים 
של  מצולם  מסר  להעביר  ביקש  פליטים,  של 
עידוד לאנשים, אבל קולו נשבר: "למה, ריבונו־

של־עולם, למה?! עד מתי?!".
ביום חמישי בבוקר הבין שאין לו ברירה אלא 
בעבורו:  ביותר  הקשה  הרגע  היה  זה  לצאת. 
שלנו,  הכנסת  בית  ממתפללי  בבוקר  "נפרדתי 
רק  לצאת.  הצליחו  לא  שעדיין  מהאחרונים 
אינני  נסיעתי.  על  להם  סיפרתי  התפילה  אחרי 
זוכר בחיי תפילה כזאת, עם בכיות כאלה, גם לא 
ב'נעילה' ביום הכיפורים. שרנו יחד 'אני מאמין' 
של  ריקוד  יחד,  רקדנו  מכן  לאחר  בכי.  מתוך 

אמונה וביטחון". 

בהמתנה לעוד ילד יהודי
יהודים  עשרים  עוד  עם  מז'יטומיר  יצא  הוא 
עשרות  אותם  עצרו  צבאיים  מחסומים  מהעיר. 
לעיר  הגענו  בלילה  "בחמישי  בדרך.  פעמים 
הוא  היהודים",  הפליטים  למחנה  צ'רנוביץ', 
מספר. "חיכינו לעוד קבוצות של פליטים ולילד 
יהודי שנתקע בכפרו. ברוך השם כולם הצליחו 
לפני  שעה  חצי  הגבול.  את  יחד  ועברנו  לבוא, 
שבת הגעתי לרומניה, למקום שבו שוכנו חניכי 
לפגוש  מאוד  מרגש  היה  שלנו.  הילדים  בית 
בני  וכל  והילדים  האישה  את  וכמובן  אותם, 

הקהילה". 
חוגי  עם  הנמנית  למשפחה  בן  וילהלם,  הרב 
עשרים  לפני  יצא  בירושלים,  הישן  היישוב 
מליובאוויטש  הרבי  בשליחות  שנים  ושמונה 
עצומה  במסירות  האוקראינית.  ז'יטומיר  לעיר 
ועוד  משפחתו  בני  רעייתו,  עם  להקים  הצליח 
השנים,  ברבות  לעיר  שהביא  שלוחים  זוגות 
שוקקי  כנסת  בתי   — מפוארת  מוסדות  מערכת 
בתי  תורה,  ושיעורי  תפילות  מערך  עם  חיים, 
טהרה,  מקוואות  ישיבה,  ולבנות,  לבנים  ספר 

מנחם כהן

הרב וילהלם: "אינני זוכר 
בחיי תפילה כזאת, עם 
בכיות כאלה, גם לא 

ב'נעילה' ביום הכיפורים"
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הרב וילהלם בדרך לארץ עם ספר התורהריקוד הפרידה מהקהילה. אמונה וביטחון

לומדים גם כשיורים. שיעור בבית הילדים

נשאר בתופת עד הרגע האחרון
מרגישים חג באושר עד

פורים שמח עם המון ...


