
מתקיימים ב עולם 
רבים  דיונים 
אם  בשאלה 
הטכנולוגיה מקרבת את בני־
מרחיקה  או  לזה  זה  האדם 
אפשר  מזה.  זה  אותם 
ועל  היתרונות,  על  להצביע 
הקלות שבה אפשר לַתקשר 
אפשר  מנגד  אנשים.  בין 
חמים  יחסים  כיצד  לראות 
וטבעיים התחלפו בתקשורת 
דיגיטלית קרה. גם יש טענה 
בני־ חשים  דווקא  שבימינו 
בדידות, בעוד בעבר  האדם 
הייתה חברות אמיתית יותר.

ספק  אין  ואולם 
השיח  את  לתהום  דרדרה  שהטכנולוגיה 
יותר;  ענייני  להיות  הדיון  נטה  בעבר  הציבורי. 
התווכחו לגופם של דברים. אדם שביקש להציג 
כראוי,  אותה  לנסח  צריך  היה  מסוימת  עמדה 
לנמקה ולבססה, וכך נוצר בסיס לדיון ולוויכוח. 
כיום השתלטה תת־תרבות של נאצות ועלבונות 

אישיים ושפת שוק זולה.

כיהודים שומרי מצוות אסור לנו להיגרר אחרי 
בעולם.  נעשה מקובל  הוא  גם אם  הזה,  הסגנון 
צער  גרימת  פנים,  הלבנת  הרע,  לשון  איסורי 
גם  בתוקפם  עומדים   — רע  שם  והוצאת  לזולת 
אם רבים מזלזלים בהם. היה פעם מי שהגיב על 
שהגיהינום  באומרו  כך',  נוהגים  'הכול  הטענה 

גדול ויש בו מקום לכולם.

הדבק הפנימי
בימי ספירת העומר אנו אבלים על מותם של 
על  עקיבא,  רבי  תלמידי  אלף  וארבעה  עשרים 
"שלא נהגו כבוד זה בזה". זה הזמן להדגיש את 
חשיבות הערכים האלה, של אהבת ישראל ומתן 

כבוד לכל אדם מישראל.

שבה  מקוטבת,  מציאות  שדווקא  היא  האמת 
יש חילוקי דעות חריפים, היא ִמבחנה של אהבת 
מחלוקות  כשאין  אחדות  על  לדבר  קל  ישראל. 
וכשהכול עשויים מעור אחד. כוחה של האחדות 
הגרעין  כאשר  וההבדלים,  הפערים  בסבילת 

המאחד חזק דיו לאפשר זאת.

בביסוס  הוא  ישראל  אהבת  של  סודה 
והחזק  כולנו  את  המאחד  המשותף,  המכנה 
משפחה  בינינו.  לצוץ  שיכולים  ההבדלים  מכל 
יכולה  ואיתן,  חזק  בתוכה  הפנימי  שהדבק 
המשפחה  בני  קשים.  דעות  חילוקי  גם  לסבול 
יכולים להתווכח בחריפות זה עם זה, אבל תמיד 
אם  ואולם  אחת.  בני משפחה  הם  כי  חשים  הם 
בעימות קטן  דיי  נפגעת,  הלכידות המשפחתית 

להצית תבערה גדולה.

יהודים בעצם המהות
יש הנוטים לתרגם את המושג 'יהודי' למערכת 
שהם  כפי  והתנהגויות,  מעשים  אמונות,  של 
תופסים אותה. מכאן שמי שאינו עומד בציפיות 
הללו "הוא לא יהודי בשבילי". התבטאויות מסוג 
זה נשמעות מכיוונים כאלה ואחרים; הצד השווה 
שבהן, שכל אחד ואחד מגדיר לעצמו התנהגות 
מסוימת ככזאת שמוציאה מכלל ישראל את מי 

שאינו נוהג על־פיה.

בגלל  לא  יהודי  אתה  יסודית.  טעות  כאן  יש 
מה שאתה מאמין, חושב, מדבר או עושה. אתה 
זה  יהודי.  אתה  מהותך  שבעצם  מפני  יהודי 
לריב  יכולים  אנחנו  כולנו.  את  המלכד  הבסיס 
ולהתווכח — ועדיין נישאר יהודים, אחים. הכרה 
זו היא סוד כוחנו, והיא המאפשרת לנו לאהוב 
כל יהודי כאח. כי באמת כל ישראל הם בבחינת 

אחים ממש.
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698 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ

1844 ון מס'  • גילי  6.5.22  • • ה' באייר התשפ"ב  • ערב שבת קודש פרשת אמור  ב"ה 

 דווקא מציאות מקוטבת, שבה יש חילוקי דעות חריפים, היא ִמבחנה
 של אהבת ישראל. עלינו לראות בכל יהודי אח, חלק מהמשפחה

הבסיס המאחד אותנו

 כל ישראל אחים. כמו בני משפחה אחת )צילום: ברלה שיינר(

הילדים מתכוננים לתהלוכות
נערכים  הארץ  ברחבי  חב"ד  בתי 
של  הגדולות  הילדים  תהלוכות  לקראת 
ל"ג בעומר, שיהיו בע"ה בכל עיר ויישוב 
להתקיים  אמורות  השנה  הארץ.  ברחבי 
ובהן  תהלוכות,  משמונה־מאות  יותר 
ישתתפו כרבע מיליון ילדים. ִעקבו אחר 

הפרסומים של בית חב"ד המקומי. 

גיבורי העם 2
ילדים  אלפי  עשרות 
בתהלוכות  שישתתפו 
לקבל  יזכו  בעומר  ל"ג 
במתנה את הספר החדש 
והמרהיב שיצא לאור זה 
עתה על־ידי צעירי חב"ד 
שלנו,  העם  גיבורי   —
חדשה  בסדרה  שני  כרך 

היהודית.  האומה  גדולי  על  שמספרת 
אבינו  יצחק  על  סיפורים  הזה  בכרך 
ורבקה אימנו, יונה הנביא ויפתח הגלעדי, 

דוד ויהונתן, שלמה ויהושפט ועוד. 

ספרונים חדשים
צעירי חב"ד הפיקו לקראת ל"ג בעומר 
המרגלית  לילדים:  חדשים  ספרונים  שני 
האבודה, הפונה לגיל הרך בציבור הכללי 
כי  הממחיש  חז"ל  מדברי  סיפור  ומביא 
כל יהודי הוא יהלום יקר. הספרון השני 
המגיש  קומיקס  סיפור   — לחי  כה  הוא 
בר־ שמעון  רבי  של  חייו  סיפור  את 

יוחאי. הציבור מוזמן לתרום לבתי חב"ד 
והספרונים  הספרים  בעלות  ולהשתתף 

שיוענקו לילדים.

יש חדש
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פרקי אבות: פרק ב



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(
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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

מניין מתוך ציפייה
יום,  חמישים  העומר  ספירת  למנות  נצטווינו 
ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה; 
הנכבד  היום  אל  הגדול  החפץ  בנפשנו  להראות 
יבוא  מתי  תמיד  ויְמֶנה  צל  ישאף  כעבד  בליבנו, 
העת הנכסף אליו שייצא לחירות, כי המניין מראה 
באדם שכל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא. 
)ספר החינוך(

פסח כשבת
כג,טו(.  )ויקרא  השבת"  ממחרת  לכם  "וספרתם 
למה חג הפסח נקרא כאן שבת? כי השבת קבועה 
יורדת  והקדושה  אותה,  קידשו  משמיים  וקיימת, 
על־ידי  באה  הקדושה  במועדים  אבל  מאליה; 
אותם.  מקדשים  דין  שבית  מלמטה,  התעוררות 
יצאו  בני ישראל  אך היום הראשון של פסח, שבו 
ממצרים בלי אתערותא דלתתא מצידם, נקרא גם 

כן שבת.
)עיטורי תורה(

ידיעה ובירור
לשון  מבין  שאינו  שאדם  כתב  אברהם  המגן 
ותמהו,  יצא.  לא  הקודש,  בלשון  וספר  הקודש 
ידי  שיוצא  וכדומה,  וקידוש  מהלל  נשתנה  מה 

חובה גם אם אינו מבין? אלא ההבדל הוא, ששם 
העיקר  וכאן  האמירה,  הקריאה,  היא  המצווה 

הספירה, שעניינה ידיעה ובירור.
)דבר אברהם( 

להוציא מלב הצדוקים
למה אומרים "היום יום אחד לעומר", ולא "יום 
וכו'?  ימים"  שני  "היום  שאומרים  כמו  ראשון", 
האומרים  צדוקים,  של  מליבם  להוציא  כדי   —
ש"ממחרת השבת" משמעותו למחרת יום השבת, 
היינו יום ראשון בשבוע. לכן אומרים 'אחד' ולא 

'ראשון'. 
)הרב צבי־הירש חיות(

שער החמישים כמתנה
אין  והלוא  )כג,טז(.  יום"  חמישים  "תספרו 
ספירת  שעל־ידי  אלא  יום?  מ"ט  אלא  סופרים 
העומר במשך מ"ט יום ממשיכים את מ"ט שערי 
בינה, אבל את שער החמישים אי־אפשר להמשיך 
לאחר  ניתן מלמעלה,  זה  עבודתנו. שער  על־ידי 
שבני ישראל המשיכו בעבודתם את מ"ט השערים 
בידינו  יהיו  "תספרו"  על־ידי  לכך  הראשונים. 

"חמישים יום".
)לקוטי תורה(

כוחה המיוחד של 
ספירת העומר

הגמרא )ביצה יז,א( דנה בהבדל בין ברכת השבת 
במילים  נחתמת  השבת  ברכת  הזמנים.  לברכת 
'מקדש  מוסיפים  בחגים  ואילו  השבת',  'מקדש 
נובעת  והזמנים'. כי קדושת השבת אינה  ישראל 
מפעולתם של בני ישראל, והיא "מקדשא וקיימא" 
ואילו  העולם.  בריאת  מאז  ועומדת[  ]מקודשת 
תאריכי המועדים תלויים בקביעת החודשים, על־

ידי עם ישראל.

התורה  המועדים.  משאר  שונה  השבועות  חג 
קובעת שחג השבועות יחול תמיד ביום החמישים 
לספירת העומר. היינו שעל־ידי הספירה של כל 

יהודי ויהודי נקבע מועד חג השבועות.

יצירה חדשה
היהודי  פועל  טוב  וביום  בשבת  גם  אמנם 
התפילות  על־ידי  כי  קדושה,  תוספת  בעבודתו 
מוסיפים  טוב  וביום  בשבת  מתפלל  יהודי  שכל 

בקדושת השבת והמועד; ועם זה, מדובר בתוספת 
על־ידי  שנוצר  לגמרי,  חדש  בדבר  ולא  בלבד 

עבודת האדם.
ספירת העומר היא העבודה היחידה שעל־ידה 
האדם יוצר דבר חדש לגמרי — הספירה קובעת 
כאן  הן  השבועות,  חג  ויהיה  יתקדש  רגיל  שיום 
זה  ובכלל  העליונים,  בעולמות  הן  הזה  בעולם 

אצל הקב"ה עצמו!

סדר הסידורים
סידור  במבנה  מעניין  דבר  יובן  זאת  לאור 
נוסח  על  והמבוסס  הזקן,  רבנו  שערך  התפילה 
מסתיים  האריז"ל  של  סידורו  בעוד  האריז"ל. 
את  מסיים  הזקן  רבנו  הרי  המועדים,  בתפילות 
בסוף  מיקם  שאותה  העומר,  בספירת  סידורו 

הסידור.
העיקרון  על  בנוי  בסידורים  התפילות  סדר 
"תדיר ושאינו תדיר — תדיר קודם". לכן התחלת 
הסידור היא בברכות השחר ובתפילות ימי החול; 
לאחר מכן תפילות השבת; אחר־כך תפילת ראש 
את  ואולם  המועדים.  תפילות  ואחרי־כן  חודש 
ותשעה  ארבעים  במשך  אומרים  העומר  ספירת 
ימים, ולכן מקומה היה צריך להיות לפני תפילות 

המועדים!

מעלת העבודה
ההבדל בין סידור האריז"ל לסידורו של רבנו 
הזקן בא לידי ביטוי בעובדה שבסידור האריז"ל 
הזקן  רבנו  ואילו  הסוד,  על־פי  כוונות  ריבוי  יש 
מכמה  )חוץ  האלה  הכוונות  את  מביא  אינו 
מקומות יוצאים מן הכלל(. הסיבה היא שסידורו 
של רבנו הזקן נועד לכל אחד ואחד, ולכן הובאו 

בו רק הדברים השווים לכל נפש.
סידורו של רבנו הזקן שם את הדגש על המהות 
האדם.  עבודת  שהיא  התפילה,  של  הפנימית 
אחר־כך  חצות;  לתיקון  בקימה  פותח  הוא  לכן 
בדיבור  מבטא  האדם  שבה  אני',  'מודה  אמירת 
לתפילות  עובר  הוא  משם  לקב"ה;  תודתו  את 
אחר־כך  האדם;  צורכי  בבקשת  העוסקות  החול, 
תפילת יום השבת, שבו האדם מתענג על ה'; ועד 
והשיא  גלויה.  שמחה  יש  שבהן  החגים  תפילות 
הוא ספירת העומר, שבה עבודת האדם יוצרת את 
חג השבועות. לכן הסידור מסתיים בסדר ספירת 

העומר.
בעולמות  בנעשה  מתמקד  האריז"ל  לעומתו, 
העליונים, ומבחינה זו ספירת העומר היא הכנה 
בלבד לחג השבועות, ואילו השיא הוא בקדושת 
החגים, ולכן הסידור מסתיים בתפילת המועדים.
)תורת מנחם תשמ"ב, כרך ב, עמ' 704(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

לא לצער לשווא
שנהג  יהודי  התגורר  רדומסק  בעיר 
וסיבך  אחיו,  על  לשלטונות  להלשין 
רבים מהם. רב העיר, רבי שלמה הכוהן 
רבינוביץ', בעל 'תפארת שלמה', הוכיח 
המשיך  האיש  אך  מעשיו,  על  אותו 

במעלליו.

כעבור זמן פגש ה'תפארת שלמה' את 
שדיבר  על  סליחתו  את  וביקש  האיש 
וייסר אותו. התפלא האיש.  אליו קשות 
אמר לו הצדיק: "בשעה שהוכחתי אותך 
אחר־ אבל  דרכיך.  את  שתיטיב  סברתי 

כך ראיתי שתוכחתי לא הועילה, ונמצא 
יהודי לשווא. לכן אני מבקש  שציערתי 

את סליחתך".

דבריו של אלה של הצדיק ריגשו את 
היהודי, והוא שב בתשובה שלמה.

אמרת השבוע

 לוח יומי ללימוד הרמב"ם
 )במסלול פרק אחד, כתקנת הרבי מליובאוויטש(

לשמיעת השיעור היומי שלחו הודעת ווטסאפ עם 
 המילים 'רמב"ם פרק אחד' למספר 058-7554144 

וקבלו את השיעור מדי יום לטלפון האישי

ב'א'ש"ק ו' באייר
הל' שאר אבות 
הטומאות פרק יח

פרק כ פרק יט

ו'ה'ד' ג'
הל' טומאת אוכלין.. 
בפרקים אלו. פרק א.

פרק דפרק גפרק ב

ספירת העומר

   chabad4u.org.il •  073-3943399  • או חפשו בגוגל 'מגזין נשמה'

ערכת התוכן של חב"ד
הסיפורים מעוררי ההשראה שלכם, ההגות 

של תורת החסידות, החוויות המרגשות מבתי 
חב"ד והדמויות המרתקות שפותחות את הלב

הגות, חז"ל, מדרשים, משמעויות, 
לקחים, הלכה, העמקה, סיפור, מידע

4 גליונות רק על פרשת השבוע
 מינוי+

עד הבית



גאולהּפדיה
לקראת הפצעת האור

ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. בואה של הגאולה נקשר בתקופה רווית סבל, המכונה 'חבלי 
משיח'. גם הנביאים משתמשים בביטוי זה, המדמה את חבלי המשיח לחבלי לידה, 
ָיֹבאּו לֹו". ב'זוהר חדש' )בראשית ו,א( מתואר סדר  יֹוֵלָדה  ככתוב )הושע יג,יג(: "ֶחְבֵלי 
הגאולה: "כך היא גאולתן של ישראל — בשעה שיאיר להם שמש הגאולה, תבוא להם 

צרה אחר צרה ואפילה אחר אפילה, ובעוד הם שרויים בה — יאיר עליהם אור ה'".
ה'כלי יקר' )סוף פרשת שמות( משווה את הגברת עול השעבוד ערב הגאולה ממצרים 
יום סמוך לעלות השחר, החושך מחשיך  לחבלי המשיח: "כך היא המידה, שבכל 
ולבסוף הוא  וגובר  וכן בימות החורף, סמוך לעלות השמש, הקור הולך  ביותר... 
שעשה  ממה  יותר  עכשיו  לישראל  פרעה  שֵהרע  מה  כמו־כן,  השמש...  מן  מנוצח 

לשעבר, זה מופת חותך שקרב קיצו וזמן הגאולה קרוב".
כך מובא בשם הרמ"ק )רבי משה קורדבירו, בספר 'אור החמה', בפירושו לזוהר ז,ב(: "הנה 
תחילת הגאולה יהיה צרות גדולות לישראל, מפני שהוא צירוף בשתי דרכים — הא' 
לצרף כללות האומה מהרשעים שלא יוכלו לסבול... ויהפכו לאויבים למשיח; הב' 
והם  הצרות,  סבל  על־ידי  עוונם  ויתכפר  לגאולה  שיזכו  כדי  הנשארים,  לצדיקים 

ייסורים, וזהו פתח כניסת הגאולה".
חדשה",  "הוויה  להתחולל  צריכה  שכאשר  מסביר,  לב(  פרק  ישראל  )נצח  המהר"ל 
התהוות חדשה לגמרי, אין היא יכולה לצמוח מתוך המציאות הקודמת, אלא צריך 
ויצירת  הישן  המצב  ביטול  כלומר,  ראשונה",  הוויה  "הפסד  של  תהליך  להתקיים 

חלל ריק, שלתוכו פורצת המציאות החדשה. 

'עקבתא  מכּונה  המשיח  ביאת  שקודם  התקופה  ִּדְמִׁשיָחא.  ִעְקְבָתא 
דמשיחא'. שמה נושא את שני הפנים הקוטביים שבה: מצד אחד, 'עקבתא' מלשון 
עקב, החלק התחתון והנחות ביותר בגוף, חלק שהוא קהה, גס וחסר רגישות. ומצד 
שני, 'עקבתא דמשיחא' במשמעות של עקבות המשיח — תקופה שבה נשמעים הדי 

צעדיו המתקרבים של משיח צדקנו )התוועדויות תשד"מ כרך ב, עמ' 843(.
תיאור התקופה הזאת ניתן בפירוט רב בדברי חז"ל, שנתנו לנו סימנים מדויקים 
)בסוף סוטה, סוף כתובות, סנהדרין צח,ב ואילך ועוד(, שעל־פיהם נוכל לזהות את התקופה 
זו, שבירת  ירידה מוסרית גדולה שתחול בתקופה  הזאת. הסימנים הללו מציינים 
התגברות  תורה,  לומדי  של  התמעטותם  והחברתיות,  השלטוניות  המערכות 
וגם צרות גשמיות איומות שיפקדו  יוקר מאמיר,  ייאוש כללית,  הכפירה, תחושת 
את עם ישראל )עד שכמה אמוראים אמרו: "ייתי ולא אחמיניה" — שיבוא ]המשיח[, 
ואל אראהו(. גם בזוהר )חלק ב, עמ' ז,ב( מסופר, שרבי שמעון בכה ואמר: "ווי מאן 
דיזדמן בההוא זמנא, וזכאה חולקיה מאן דיזדמן וישתכח בההוא זמנא" ]=אוי לו 

למי שיימצא באותו זמן, ואשרי חלקו של מי שיימצא באותו זמן[.
סימני התקופה, למען שתי מטרות:  כל־כך את  רב  בפירוט  לפנינו  תיארו  חז"ל 
כדי שלא נתייאש חלילה, וכדי שנדע כי אלה חבלי המשיח. ואכן, כשאנו בודקים 
את מה שהתרחש בעולם במיוחד בעשרות השנים האחרונות, אין ספק שכל סימניה 
של תקופת 'עקבתא דמשיחא' התממשו עד תומם — באופן שאין לו אח ורע בשום 

תקופה אחרת, ומכאן שהגאולה קרובה עכשיו מאוד.

מנחם ברוד

 המוקד זמין בימים א'-ה' 
בין השעות 8:00-16:00

לקוחות כללית, לשירותכן זימון כל התורים 
לכל תקופת טרום הלידה בשיחה אחת

 בטוח 
זה כללית
שיחה אחת לכל שירותי טרום הלידה?

חייגו 2700*

הקישו 1 לרפואה יועצת

הקישו 3 למוקד

קביעת תור2022

ימי רביעי <<<

מבט חדשמבט חדש

חב"ד און ליין

לומדים גאולה
עם הרב שמואל רסקין

chabad.org

21:00

צעירי
אגודת
חב״ד

על החיים כעת,
על הדרך הארוכה

ועל הגאולה שבפתח
שמרו יבומן!



התפלאה  כל־כך?",  גדול  כסף  סכום  לך  "מנין 
האישה למראה צרור המזומנים שהניח בעלה על 

השולחן בחיוך צופן סוד.
העיר  תושבי  הזוג,  בני  של  הכלכלי  מצבם 
ברדיוב שבסלובקיה, היה דחוק. משפחתם הייתה 
ופתאום  דלה.  הייתה  והפרנסה  ילדים,  ברוכת 

הבעל חוזר ומביא 'אוצר' של ממש!
את  לפניה  והציג  הבעל  אמר  לך",  "אספר 

'העסקה החלומית' שנזדמנה לו.
בעיר התגורר צעיר בן עשירים שלא מצא את 
עברו  עול.  ופרק  הידרדר  זאת  ובעקבות  זיווגו, 
גם  הוא  ליבו.  את  מילאו  חרטה  והרהורי  השנים 
ולהקים  להתחתן  ממנו  מונעים  שחטאיו  האמין 

משפחה.
עלה  ובמוחו  חטאיו,  על  לכפר  הצעיר  ביקש 
ממנו  לקנות  מוכן  שיהיה  אדם  למצוא  רעיון: 
את חטאיו, ובכך ייפטר מהם. כסף היה לו, והוא 

חיפש 'קונה' מתאים.
היהודי העני היה בעבורו מועמד מעולה. הלה 
לא התעמק במשמעות העסקה. מצוקתו הכספית 

עמדה לנגד עיניו והוא נענה מייד. 
הצדדים  שני  מפורט,  הסכם  כתב  הצעיר 
ש'נפטר'  שמח  זה  'קניין'.  עשו  ואף  עליו  חתמו 
מאושר  היה  וזה  עליו,  שהעיקו  העוונות  מן 
לקבל לידיו סכום כסף הגון, שבעזרתו אולי יוכל 

לפתוח עסק ולפרנס את משפחתו ברווח.
"האם שמעתי נכון?!", נחרדה האישה למשמע 
"תמורת כסף הסכמת לקבל עליך את  הדברים. 
העוונות שלו?! איני צריכה לא את הכסף ולא את 

העוונות! אינני רוצה לגעת בכסף כזה!".
האישה השליכה את צרור הכסף לעבר בעלה, 
"אינני  הבית.  מן  מייד  לסלקו  ממנו  וביקשה 
דקה  אפילו  בביתנו  ישהה  זה  שכסף  מוכנה 

אחת!", קראה בהתרגשות.
דברי האישה פקחו את עיניו של בעלה לקלוט 
את משמעותה של העסקה שעליה חתם בקלות 
והלך לעבר מקום מגוריו  יצא מביתו  דעת. הוא 
ורצוני  בעסקה,  מעוניין  "אינני  צעיר.  אותו  של 
לבטלה", אמר לו. "קח בחזרה את כספך ותן לי 

את השטר שעליו חתמתי".
עסקה  "עשינו  לשלילה.  בראשו  הניד  הצעיר 
כדת וכדין ואינך יכול לחזור בך". ה'קונה' ניסה 
סילק  דבר  של  בסופו  לשווא.   — איתו  להתווכח 

העממי  הפתגם  את  בצטטו  מביתו,  הצעיר  אותו 
"השוטה נשאר שוטה והמקח נשאר מקח".

העני לא ידע מה לעשות. לביתו לא היה יכול 
לשוב, לנוכח עמדתה הנחרצת של אשתו שאינה 
מוצא  לו  באין  בבית.  הכסף  את  להחזיק  מוכנה 

פנה לבית המדרש.

של  ליבו  תשומת  את  עוררו  הנפולות  פניו 
החסיד ר' בעריש ריינמן, שהיה תלמיד־חכם גדול 
ויהודי פיקח. "מדוע פניך עצובות כל־כך?", שאל 

בהתעניינות, "אולי אוכל לעזור לך".

ופרץ בבכי מר. בגרון  העני השפיל את ראשו 
חנוק סיפר לר' בעריש כי בטיפשותו 'קנה' מטען 
על  לו  סיפר  גם  הוא  צעיר.  מאותו  עבירות  של 

תגובתה של אשתו, ועל סירובו של המוכר לבטל 
את העסקה.

ואז  רגעים  לכמה  בשתיקה  התעטף  בעריש  ר' 
אמר: "גש לבית הדין והזמן את הצעיר לדין תורה. 
אני אלווה אותך ואשמש טוען בעבורך, ובעזרת 
השם תצליח לצאת מהתסבוכת שלתוכה נקלעת".

לדין  הצעיר  את  והזמין  כדבריו  עשה  העני 
לפני  התייצבו  והצדדים  נקבע  המועד  תורה. 

הרכב בית הדין להשמיע את טענותיהם.
כל  כי  וטען  דבריו  את  העני  נשא  תחילה 
להביא  הבהילות  "בשל  בטעות.  נעשתה  העסקה 
כראוי  להתבונן  לא הספקתי  עולליי  לפיות  לחם 
כאשר  הדבר.  ובחומרת  העסקה  במשמעות 
הלה  אך  בי,  לחזור  ביקשתי  את הטעות,  קלטתי 
היא  העסקה  כי  הצעיר  טען  לעומתו  מסרב". 

מעשה שנעשה, ואי־אפשר עכשיו להתחרט.
"לכאורה  בעריש.  ר'  של  תורו  הגיע  כעת 
עליך  "אבל  לצעיר,  אמר  צודקות",  טענותיך 
לדעת שמחובתך להציג לפני הקונה בפירוט את 
עליו  מה  על  שיידע  כדי  ופשעיך,  עוונותיך  כל 
לשוב בתשובה. אם לא יידע אילו חטאים עשית 

— כיצד יוכל לשוב עליהם בתשובה?".
של  דעתו  על  כלל  עלה  לא  הזה  התרחיש 
דום.  נאלם  הוא  המוכר. 
לספר  שעליו  המחשבה 
מעשיו  כל  את  לקונה 

הרעים, הבהילה אותו.
השיב:  הרהור  לאחר 
את  לספר  מוכן  "אני 
והפשעים  החטאים  כל 
משתי  חוץ  שעשיתי, 
אינני  שאותן  עבירות 

מוכן בשום אופן לספר".
אפשרי",  אינו  "הדבר 
בעריש.  ר'  לו  הבהיר 
"העלמה של חטא כלשהו 
העסקה  את  מבטלת 
כולה. הקונה חייב לדעת 
את כל העוונות שעשית. 
אם לא — זכותו לחזור בו 

מהמכירה".
התעטף  הצעיר 
מייסרת.  בשתיקה 
לספר  שעליו  המחשבה 
שני  את  גם  לקונה 
הייתה  האלה  החטאים 
את  לבטל  מעדיף  "אני  בעבורו.  מנשוא  קשה 

העסקה", הודיע בבושת פנים לחברי בית הדין.
הצעיר קיבל בחזרה את הכסף, שטר המכירה 
והעני שב לביתו שמח על שנפטר מעסק  נקרע, 

הביש שעשה.
)על־פי 'מבית אבותי ורבותי'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

התרחיש הזה לא עלה כלל על דעתו 
של המוכר. הוא נאלם דום. המחשבה 
שעליו לספר לקונה את כל מעשיו 

הרעים, הבהילה אותו

פיקחות שחילצה מעסק ביש

יחד כל ילדי ישראל • לכבוד רבי שמעון בר יוחאיל"גבעומרחוגגים

 תהלוכות
ססגוניות
מופעים
מוצגי ענק

מדורות

עקבו אחר הפרסומים

רביעי-חמישי, י"ז-י"ח אייר )18-19.5( 

גם השנה!



כוהן הנשוי באיסור
שאלה: מה דינו של כוהן 

שנשא אישה האסורה 
עליו מן התורה?

לכל  מהלידה  עוברת  הכהונה  תשובה: 
כל  הכוהן.  לאהרון  בן  אחר  בן  שהוא  מי 
מי שחלה עליו קדושת הכהונה אינו יכול 

לוותר עליה.
גיורת  או  גרושה  לשאת  אסור  לכוהן 
אם  עליו(.  האסורות  נשים  כמה  )ועוד 
לגרשה,  עליו  לו,  האסורה  אישה  קידש 
הקידושין  כן,  עשה  לא  עוד  כל  אבל 
תקפים )והאישה מוגדרת 'אשת איש' לכל 

דבר(.
לו  האסורה  מאישה  כוהן  של  ילדיו 
'חללים',  מוגדרים  אלא  כוהנים,  אינם 
אסורה  ובתם  דבר,  לכל  כ'זר'  שדינם 

להינשא לכוהן.
המיוחדות  מצוות  על  שעבר  כוהן 
מכל  ופסלוהו  חכמים  קנסוהו  לכוהנים 
מעלות הכהונה. אם נשא אישה האסורה 
או שנטמא למת שאינו מהקרובים  עליו, 

לו ביותר — אינו עולה לדוכן לברך ברכת 
)הוא  ראשון  לתורה  עולה  ואינו  כוהנים 
ואין  כישראל  לתורה  עלייה  לקבל  יכול 
עד  זה  כל  'הכוהן'(.  בתואר  לו  קוראים 
ואם  באיסור,  שנשא  האישה  את  שיגרש 
זלזל באיסור הטומאה — עד שיקבל עליו 

שלא להיטמא עוד למתים.
לאישה  נשוי  כוהן  שבהם  במקרים 
לחקור  הדיינים  מנסים  לו  האסורה 
בשורשי המשפחה, ולבדוק אם אכן חלה 
מגלים  לעיתים  הכהונה.  קדושת  עליו 
מאבות  מישהו  אימץ  הזמן  שבתהפוכות 
עם  המזוהה  משפחה  שם  המשפחה 
כהנא,  צדק[,  ]כוהן  כ"ץ  )כוהן,  כוהנים 
אף  וכדומה(,  זלכה  גינדי,  רפופורט, 
שלא היה כוהן באמת. או שאחד מאבות 
המשפחה היה בן מאומץ ולא בן ביולוגי 
אותו  שפסלה  בדרך  שנולד  או  לכוהן. 
לכהונה. במקרים כאלה קובעים שהיהודי 
הזה אינו כוהן, וממילא הוא רשאי לחיות 

עם האישה שנשא.
 מקורות: שו"ע אדה"ז סי' קכח סנ"ג. 
וראה טושו"ע אה"ע סי' ו וסי' קטז.

רציתי לשאול

לימדו אותי להימנע בכל מחיר ממריבה; אך 
האם לא צריך להילחם למען האמת והצדק?

השלום  מעלת  את  מדגישה  התורה 
ממילא  הברכות.  לכל  כלי  היותה  ואת 
יש לעשות הכול כדי להימנע ממריבה 
ומחלוקת, גם אם הדבר כרוך בתשלום 

מחיר.
מומלץ שתהיה  איתך,  הצדק  אם  גם 
הדבר  את  תשיג  אולי  צודק.  ולא  חכם 
שמגיע לך, אבל בסופו של דבר יתברר 
יקר בדמות מריבה  לך ששילמת מחיר 
ופירוד לבבות. אילו היית בוחר לוותר, 
היית  אבל  משהו,  מפסיד  היית  אולי 

מרוויח חיים של שלום ואחווה.
בחוג  ממריבות  להיזהר  יש  במיוחד 
הנזק  הקרובה.  בקהילה  או  המשפחה 
על  וכמה  כמה  פי  עולה  גורמות  שהן 
מהן,  להפיק  חשב  שמישהו  ה'תועלת' 
במהרה  תחזור  לא  שנעכרה  והאווירה 

למצבה הראשון.
או  עוול  מול  גם  לוותר  נכון  האם 
כאן  ראויה?  שאינה  ציבורית  התנהגות 
מהצד  עמידה  יותר.  מורכב  המצב 

יכולה להיות סוג של בריחה מהמערכה, 
"אני את נפשי הצלתי". האדם  בבחינת 
תופעות  מול  לפעול  נדרש  בהחלט 

שליליות.
ואולם כשם שרופא מחטא היטב את 
גם  ידיו קודם ביצוע פעולה כירורגית, 
האדם המבקש לתקן את התנהגותו של 
מכל  נקיות  שידיו  לוודא  צריך  הזולת 
בנחת,  לפעול  עליו  שנאה.  או  אינטרס 
ככל  לנסות  כעס.  ובלי  אהבה  מתוך 
יגרמו  שלא  שקטות,  דרכים  האפשר 

לזולת להיפגע ולהתבצר בעמדתו.
כדאי גם לזכור את הפתגם שלפעמים 
ומבעירים  מפשפשים  להיפטר  רוצים 
היא  כשהמריבה  גם  הבית.  כל  את 
יהיה  נזקה  לפעמים  צודק,  עניין  על 
הדורות  גדולי  מתועלתה.  מרובה 
הוא  הנדון  הנושא  שלעיתים  אמרו 
ולמעשה  מנהג,  או  מצווה  הידור 
איסורים  על  ועוברים  מחלוקת  יוצרים 

מדאורייתא.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב שמעון ויינר
מנהל בית חב"ד יהוד

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

 אפיון צרכים 
ובניית תמהיל מנצח 

בכ50% עלות פחות מהבנק

בשיתוף בנק מזרחי טפחות
חסכון של מאות אלפים 

 בהלוואה
+ עמלת הקמה מוזלת    

 לקבל קצבה חודשית 
תמורת שעבוד אחוזים מהנכס

עד 40 שנה פריסה
עד 80% מימון

ייעוץ משכנתא

ביטוח משכנתא 

מחזור משכנתא 

 פתרון מושלם 
לגיל הזהב!

בס"ד

הבית של 
המשכנתא שלך

077.444.7739 לפרטים צרו קשר:

basad.co.il

מימון חדשני

בשיתוף

חדש! קצבה מהדירה

ΨΨ 051-244-4777



 ְלַהְזִהיר
 ֶזה ְלָהִאיר

"יֹוִסי, ְּבַבָּקָׁשה ְסֹפר ְסִפיַרת ָהֹעֶמר 
ִעם ָּדִויִדי", ִּבְּקָׁשה ִאָּמא.

ְּבִאי־ָרצֹון  ִּבְכֵתָפיו  ָמַׁשְך  יֹוִסי 
ְלַהְקִריא  ַסְבָלנּות  לֹו  ֵאין  ּבֹוֵלט. 
ְסִפיַרת  ִּבְרַּכת  ֶאת  ַהָּקָטן  ְלָדִויִדי 
ָהֹעֶמר ִמָּלה ְּבִמָּלה. הּוא ַעְצמֹו ְּכָבר 
ָּגדֹול, ְויֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ֵאיְך ִלְמֹצא ֶאת 
ֶעֶרב  ְּבָכל  ַהְּנכֹוָנה  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת 

ֶעֶרב. וָָ

ְמֻיָחד  ֶמֶסר  ֵיׁש  בּוַע  ַהּׁשָ ְלָפָרַׁשת 
ַּבָּפסּוק  ִמְסַּתֵּתר  ַהֶּמֶסר  ְליֹוִסי. 
ֶאל  ה'  "ַוֹּיאֶמר  ַּבָּפָרָׁשה:  ָהִראׁשֹון 
ַאֲהֹרן  ְּבֵני  ַהֹּכֲהִנים  ֶאל  ֱאֹמר  ֹמֶׁשה, 
ִיַּטָּמא  ֹלא  ְלֶנֶפׁש  ֲאֵלֶהם,  ְוָאַמְרָּת 

ְּבַעָּמיו". 

לֹוַמר  ֹמֶׁשה  ֶאת  ְמַצֶּוה  ֱאֹלִקים 
ֵמת.  ֻטְמַאת  ִיַּטְּמאּו  ֶׁשֹּלא  ַלּכֹוֲהִנים 
 — מּוָזר  ְלָדָבר  ֵלב  ָׂשם  ָרִׁש"י  ֲאָבל 
ַּבָּפסּוק:  ֲאִמיָרה  ֻמְזֶּכֶרת  ַּפֲעַמִים 
"ֱאֹמר ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָּת 

ֲאֵלֶהם". ַמּדּוַע?

ַּדי  ֶׁשֹּלא  ְלֵמִדים  ָאנּו  ִמָּכאן 
ַלּכֹוֲהִנים ַהְּמֻבָּגִרים ְלִהָּזֵהר ְּבַעְצָמם, 
ַהּכֹוֲהִנים  ֶׁשַּגם  ִלְדֹאג  ֲעֵליֶהם  ֶאָּלא 
ְּכמֹו  ְלֵמת.  ִיַּטְּמאּו  ֹלא  ַהְּצִעיִרים 
ַעל  ְּגדֹוִלים  "ְלַהְזִהיר  ֲחַז"ל:  ֶׁשָאְמרּו 

ַהְּקַטִּנים".

ַמְסִּפיק  ֶׁשֹּלא  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו  ִמָּכאן 
ָסִביב  ְלַהִּביט  ָעֵלינּו  ְלַעְצֵמנּו.  ִלְדֹאג 
ּוְלַסֵּיַע ַּגם ַלְּקַטִּנים. ֹלא ַרק ַלְּקַטִּנים 
ֶׁשָּזקּוק  ְלָחֵבר  ַּגם  ֶאָּלא  ְּבִגיל, 
אֹו  ְּבִהְתַנֲהגּות  ְּבִלּמּוִדים,  ְלֶעְזָרֵתנּו 

ְּבִהְתַקְּבלּות ַלֶחְבָרה.

ִהיא  ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ַהְּנכֹוָנה  ַהֶּדֶרְך 
ֶׁשֵהם  ַל'ְקַטִּנים'  ַמְרִאים  ַּכֲאֶׁשר 
ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְיכֹוִלים,  ֶׁשֵהם  ְמֻסָּגִלים, 
ִּכְׁשרֹונֹות ּוְתכּונֹות טֹובֹות ּוְמִאירֹות. 
ִמְּלׁשֹון  אֹוָתם,  'ַמְזִהיִרים'  ֲאַנְחנּו  ָּכְך 
ִלְזֹהר  ָלֶהם  ּגֹוְרִמים  ְּכלֹוַמר —  זֹוֵהר, 

ּוְלָהִאיר ְּבַעְצָמם.
)על־פי לקוטי שיחות, כרך כז, עמ' 158(

ַּתְקִציר:  ֻחְלַית 'ּפֹוְרִצים' ֲחמּוָׁשה חֹוֶדֶרת ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה, ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ַז'אן, ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיִחיֵאל, ְּבִנָּסיֹון 
ִלְגֹזל ִמָּיָדיו ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה. ֶאָּלא ֶׁשַרִּבי ְיִחיֵאל ִהְקִּדים אֹוָתם; ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ָיָצא ְלַמָּסעֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

 ַצָּוָאתֹו ֶׁשל ַז'אן
ַעד סֹוף ָיָמיו ַחי ַז'אן ִּבְתחּוָׁשה ֶׁשל ַהְחָמָצה ֲעָנִקית. 
ַאְך  ְּבִמיְליֹוִנים,  זֹוֶכה  ַּכְרִטיס  ְּבָידֹו  ֶהְחִזיק  ִּכְמַעט 
הֹוּפ! ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ִנְׁשַמט ַהַּכְרִטיס ִמָּידֹו ְוִהְתעֹוֵפף 

ָּברּוַח...

ֶאת  ֶׁשָּנַפח  ִלְפֵני  ַּדּקֹות  ֶעֶרׂש־ְּדַוי,  ַעל  ְּבָׁשְכבֹו 
ַהֲחֻנִּכָּיה  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ָלֶהם  ְוִגָּלה  ְלָבָניו  ָקָרא  ִנְׁשָמתֹו, 
ַמֲאָמץ  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  אֹוָתם  ִהְׁשִּביַע  הּוא  ַהִּמְסּתֹוִרית. 
ְלַהִּניַח ֶאת ָיָדם ָעֶליָה. "ַהַחִּיים ֶׁשָּלֶכם ִיְׁשַּתּנּו ְלטֹוָבה 
"אּוַלי  ִּבְדָמעֹות.  ַז'אן  ָלֶהם  ִהְבִטיַח  ַאַחת!",  ְּבַבת 

ַּתְצִליחּו ַאֶּתם ְּבָמה ֶׁשֹּלא ִהְצַלְחִּתי ֲאִני".

ְברֹון ֵלב. הּוא ֹלא ֶהֱעָלה  ִמּׁשִ ַז'אן ִּביׁש ַהַּמָּזל ֵמת 
ַעל ַּדְעּתֹו ִלְבֹּדק ׁשּוב ָמה קֹוֶרה ִעם ַרִּבי ְיִחיֵאל. ִאּלּו 
ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשַרִּבי ְיִחיֵאל ֶנֱאַלץ, ִמִּסּבֹות ׁשֹונֹות, ָלׁשּוב 

ְלָצְרַפת, אּוַלי ֹלא ָהָיה ֵמת ַמֵהר ָּכל־ָּכְך.

ֶׁשַרִּבי  ְלַגּלֹות  ִהְצִליחּו  ַּדְוָקא  ַז'אן  ֶׁשל  ֶצֱאָצָאיו 
ִנְסיֹונֹוֵתיֶהם  ַּגם  ַהֲחֻנִּכָּיה.  ְוִעּמֹו  ְלָּפִריס  ָחַזר  ְיִחיֵאל 
תֹו ְוָחְכָמתֹו ֶׁשל ַרִּבי  יָגּה ִהְתַנְּפצּו, ֶאל מּול ְקֻדּׁשָ ְלַהּׂשִ
ִמְתַנֵּכל.  ִמָּכל  ָעֶליָה  ִלְׁשֹמר  ָּתִמיד  ֶׁשִהְׂשִּכיל  ְיִחיֵאל, 
ֵמָאז, ְּבָכל ּדֹור, ְּבֶמֶׁשְך ְמאֹות ָׁשִנים, ְמַחְּפִׂשים ֶצֱאָצָאיו 

ֶׁשל ַז'אן ֶאת ֲחֻנִּכַּית ֲחלֹומֹוֵתיֶהם, ְּבִלי ַהְצָלָחה.

ִּגָּלה   — ַלִהיְסטֹוְריֹוִנים  ֵהיֵטב  ַהֻּמֶּכֶרת  ָּפָרָׁשה  זֹו 
ֲאִני  ַּגם  ְוָאַמר:  הֹוִסיף  הּוא  ַהּמּוֵזאֹון.  ְמַנֵהל  ְּבָאְזַני 
ְׁשַאר  ּוְכמֹו  ַהֹּזאת,  ַהְּמַרֶּתֶקת  ַהָּפָרָׁשה  ַעל  ָיַדְעִּתי 
ֹלא  ָלֶנַצח.  ֶנֶעְלָמה  ֶׁשַהֲחֻנִּכָּיה  ָחַׁשְבִּתי  ַהחֹוְקִרים 
ָּבא  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ְּכֶׁשִּלְפֵני  ַהּטֹוב  ְלַמָּזִלי  ֶהֱאַמְנִּתי 
ִמֶּמּנּו  ְוהֹוִציא  ָיָׁשן,  ַאְרָּגז  ִעם  ָזֵקן  ּפֹוָלִני  ְלִמְׂשָרִדי 

ָאַמר  ֶּכֶסף",  ֲהמֹון  ָׁשָוה  "ִהיא  ַעִּתיָקה.  ֶּכֶסף  ֲחֻנִּכַּית 
מֹוֶנה־ֵמאֹות  ִמּׁשְ ָּפחֹות  ֹלא  ְּתמּוָרָתּה  ְוָדַרׁש  ְּבִבָּטחֹון 

ֶאֶלף ְזלֹוִטי!

ִנִּסיִתי  ִהיְסטֹוִרית.  ֲחֻנִּכָּיה  ְּבאֹוָתּה  ִנְזַּכְרִּתי  ִמָּיד 
יֹוֵדַע  הּוא  ָמה  אֹותֹו  ְוָׁשַאְלִּתי  ֹקר־רּוַח  ַעל  ִלְׁשֹמר 
ּוְבאֹוָתּה  ָאַמר,  ְיִחיֵאל...",  ַרב  ֶׁשל  ָהָיה  "ֶזה  ָעֶליָה. 
ְׁשִנָּיה ֵהַבְנִּתי ֶׁשָּזִכיִתי ְּבַפִיס — ִסֵּים ְמַנֵהל ַהּמּוֵזאֹון ֶאת 
"ְוַאָּתה  ֶׁשָּלנּו.  ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶׁשל  ַהַּמְסִעיר  ַמָּסָעּה  ָּפָרַׁשת 
ְוָאז ֹלא  ְלַהְמִׁשיְך  ִאם  ֶרַגע  ִהֵּסס  יֹוֵדַע ָמה?" — הּוא 
ְמִביָאה  ֶּבֱאֶמת  ַהֹּזאת  "ַהֲחֻנִּכָּיה  ְלִהְתַאֵּפק.  ִהְצִליַח 

ְרִּתי ִּבְגָלָלּה". ג ַּכָּמה ִהְתַעּׁשַ ַמָּזל. ֵאין ְלָך ֻמּשָׂ

• • •

ָסְבָתא ַהְּמסּוָרה ִהִּגיָׁשה ְלַסָּבא עֹוד ּכֹוס ֶּתה. ַסָּבא 
ָלַגם ְלִגיָמה ְקַטָּנה, ָעַצם ֶאת ֵעיָניו ְוָחַזר ׁשּוב ֶעְׂשרֹות 
ְמַנֵהל  ִהְמִׁשיְך  ַהָּזֵקן",  ֶאת  "ָׁשַאְלִּתי  ְלָאחֹור.  ָׁשִנים 
ָצַחק:  ְוהּוא  אֹוָתּה,  יג  ִהּׂשִ "ִמַנִּין  ְלַׁשְחֵזר,  ַהּמּוֵזאֹון 
ַהִּטּפּול  לּוֵלא   ַלֶּגְרָמִנים...  ְׁשמּורֹות  ַהְּזכּויֹות  'ָּכל 
ֵכִנים ֶׁשִּלי, ַהְּיהּוִדים, ֹלא ָהְיָתה ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶׁשֶהֱעִניקּו ַלּשְׁ

ַמִּגיָעה ֵאַלי'".

ִהְנֵהן  ְוַסָּבא  ְּבַזַעם,  קֹוִּבי  ָאַמר  ַמְגִעיל!",  "ֵאיֶזה 
ְּבֹראׁשֹו. "ֵּכן. ַּגם ֲאִני ִהְרַּגְׁשִּתי ָאֹים 
ֲאָבל  ָהֵאּלּו,  ַהִּמִּלים  ְלֵׁשַמע  ְונֹוָרא 
ְלַבל  ָּפַני,  ְּבָתֵוי  ְּבכֹוַח  ִנְלַחְמִּתי 

ַיְסִּגירּו ֶאת ֲאֶׁשר ִמְתחֹוֵלל ְּבִלִּבי".

ְּבָאְזַני  ָלַחׁש   — ִמְקֶרה'  "'ְּבָכל 
ֵמָרׁשּות  ְלַבֵּקׁש  'ִמַהְרִּתי   — ַהְּמַנֵהל 
ֶׁשל  ַּתְקִציב  ַהּפֹוָלִנית  ַהּמּוֵזאֹוִנים 
ְרִכיַׁשת  ְלֹצֶרְך  ְזלֹוִטי,  ָוֵחִצי  ִמיְליֹון 
ֶׁשִּמָּסִביב;  ָמה  ָּכל  ְו...  ַהֲחֻנִּכָּיה 
ֹלא  ֲאִני  ֶׁשַּגם  ָּכְך  ֶזה.  ְוָכל  ְׁשִמיָרה 
ַמִּגיַע  ֶׁשעֹוֵבד  ִמי  ְמֻקָּפח.  ָיָצאִתי 
לֹו. ֹלא?'. ְוָאז ָלַקח ִּפְתאֹום ַהְּמַנֵהל 
'ַעְכָׁשו,  ִנְרַעְדִּתי.  ְּבָידֹו.  ָיִדי  ֶאת 
ִסַּפְרִּתי  ְסָתם  ֵהיֵטב. ֹלא  ִלי  ַהְקֵׁשב 
ְוֵיׁש  ְלֶעְזָרְתָך,  ָזקּוק  ֲאִני  ַהֹּכל.  ְלָך 
ִלי ַּדי ְוהֹוֵתר ְזלֹוִטי ְלַׁשֵּלם ְלָך. ַּדע 
ִמֶּצֱאָצָאיו  ְׁשלֹוָׁשה  ֶׁשְּלָפחֹות  ְלָך 
אֹוָתם.  ָרִאיִתי  ְּבַוְרָׁשה...  ַעְכָׁשו  ִנְמָצִאים  ַז'אן  ֶׁשל 
ְנחּוִׁשים  ֲאָנִׁשים  ֵהם  ַּפֲעַמִים.  ַּבּמּוֵזאֹון  ִּבְּקרּו  ֵהם 
ֵהם  ֹאֶמץ.  אֹו  ֶּכֶסף  ָלֶהם  ָחֵסר  ְוֹלא  ַלֹּכל,  ֶׁשְּמֻסָּגִלים 

ִמְׁשּתֹוְקִקים ְלַהִּניַח ֶאת ָיָדם ַעל ַהֲחֻנִּכָּיה'...".

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ְלָמה נֹוֲעדּו ַהְּכָנַפִים ֶׁשל ַהַּתְרְנֹגֶלת? ֹלא, 
ֵאיֶנּנּו ִמְתַּכְּוִנים ִלְכָנַפִים ְצלּויֹות ַעל ַהַּמְנָּגל, 
ָלּה  ָלָּמה  ַחָּיה.  ַּתְרְנֹגֶלת  ֶׁשל  ִלְכָנֶפיָה  ֶאָּלא 

ְּכָנַפִים, ְוִכי ִהיא ְיכֹוָלה ָלעּוף?

ֵמנֹות,  ַהּׁשְ ַהְּלָבנֹות  ַהַּתְרְנגֹולֹות  ָאֵכן, 
יֹוְדעֹות  ֵאיָנן  ְצפּוִפים,  ְּבלּוִלים  ַהְּגֵדלֹות 
ְוִאֵּבד  ָהָאָדם,  ִּביֵדי  ֻטַּפח  ַהֶּזה  ַהַּזן  ָלעּוף. 
ָהעֹוף.  ֶׁשל  ַהִּטְבִעּיֹות  ִמְּתכּונֹוָתיו  ַהְרֵּבה 
ֶאְפָׁשר  ֲעַדִין  ַאְסָיה  ִּבְדרֹום־ִמְזַרח  ֲאָבל 
ֶׁשִּמֶּמּנּו  ַהַּבר,  ַּתְרְנגֹול  ֶאת  ַּבְּיָערֹות  ִלְמֹצא 

ֻּבַּית ַּתְרְנגֹול ַהַּבִית, ְוהּוא ָעף ְועֹוד ֵאיְך.

ְזַמּנֹו  ֹרב  ֶאת  ַקְרַקע.  ַהַּתְרְנגֹול הּוא עֹוף 
ָמזֹון,  ְּבִחּפּוׂש  ָהֲאָדָמה  ַעל  ְמַבֶּלה  הּוא 
ַסָּכָנה הּוא  ְּבֵעת  ֲאָבל  ֲחָרִקים.  ַּגְרִּגיִרים אֹו 
ִמְתעֹוֵפף ִּבְמִהירּות ֶאל ַצְּמרֹות ָהֵעִצים. ַּגם 
ָׁשם  ָהֲעָנִפים.  ַעל  ְמַבֶּלה  הּוא  ַהֵּלילֹות  ֶאת 

הּוא מּוָגן יֹוֵתר ִמּטֹוְרִפים.

ֶעֶׂשר  ֵּבין  ְמִטיָלה  ַהַּתְרְנֹגֶלת  ַּבֶּטַבע 
ֲעֵליֶהן.  ְודֹוֶגֶרת  ֵּביִצים  ַלֲחֵמׁש־ֶעְׂשֵרה 
ְוָאז  ָיִמים,  ְוֶאָחד  ֶעְׂשִרים  ִנְמֶׁשֶכת  ַהְּדִגיָרה 
ַמְׁשִּגיָחה  ְוַהַּתְרְנֹגֶלת  ָהֶאְפרֹוִחים,  ּבֹוְקִעים 
ֲעֵליֶהם ַעד ֶׁשֵהם ְּגֵדִלים ְוַנֲעִׂשים ַעְצָמִאִּיים. 
ַהְּמֻבֶּיֶתת  ַהַּתְרְנֹגֶלת  ֶׁשל  ַהֵּביִצים  ֶאת 
מֹוִסיָפה  ִהיא  ְוָכְך  אֹוְסִפים,  ַהְּמַגְּדִלים 
ְלָהִטיל עֹוד ָועֹוד ֵּביִצים, ַעד ְׁשלֹוׁש־ֵמאֹות 

ְּבָׁשָנה!

ַלּבֹוֵרא  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ַחר  ַהּׁשַ ְּבִבְרכֹות 
ְלַתְרְנגֹול,  ִּכּנּוי  ֶׁשֶּזה  ְכִוי,  ַלּׂשֶ ֶׁשָּנַתן  ַעל 
זֹו  ַלְיָלה".  ּוֵבין  יֹום  ֵּבין  ְלַהְבִחין  "ִּביָנה 
ַהַּתְרְנגֹול  ֵאיְך   — ֻמְפָלָאה  ּתֹוָפָעה  ֶּבֱאֶמת 
ַהּקּוקּוִריקּו  ְקִריַאת  ֶאת  ְלַהְׁשִמיַע  יֹוֵדַע 
ֵיׁש  ַהִאם  ַחר?  ַהּׁשַ ִלְפֵני ֲעלֹות  ְׁשָעַתִים  ֶׁשּלֹו 
לֹו ָׁשעֹון? ִמְתָּבֵרר ֶׁשֵּכן. ֵיׁש לֹו ָׁשעֹון ְּפִניִמי 
ֶׁשּדֹוֵחף אֹותֹו ְלַהְׁשִמיַע ֶאת ְקִריָאתֹו ְּבִדּיּוק 

ָעה ַהְּנכֹוָנה. ַּבּׁשָ

יֹוָחָנן:  ַרִּבי  ֶׁשל  ִאְמָרה  מּוֵבאת  ַּבְּגָמָרא 
"ֻמְבָחר ֶׁשָּבעֹופֹות — ַּתְרְנֹגֶלת"!

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ִאם ָׁשַכְחָּת ִלְסֹּפר ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ַּבַּלְיָלה ְוִנְזַּכְרָּת ְּבֶמֶׁשְך 
ַהּיֹום ֶׁשְּלָמֳחָרת — ִהְזָּדֵרז ִלְסֹּפר ִמָּיד, ְּבִלי ְּבָרָכה, ְוָכְך 

ּתּוַכל ְלהֹוִסיף ִלְסֹּפר ַּבֵּלילֹות ַהָּבִאים ִּבְבָרָכה. ֲאָבל ִאם 
ֹלא ִנְזַּכְרָּת ַּגם ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום ּוְבֶעֶצם ֶהְחַמְצָּת יֹום ֶאָחד, 

ֹלא ּתּוַכל ִלְסֹּפר ַּבֵּלילֹות ַהָּבִאים ִּבְבָרָכה.
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תּוִחים, ּוַמְחִליט ִלְפֹרק  ָעָריו ּפְ ּשְׁ ַאְרמֹון ַמְלכּוִתי ׁשֶ ָיר ַמְבִחין ּבְ ְקִציר: סֹוֵחר ַהּנְ  ּתַ
ׁש ְרׁשּות ֵמִאיׁש.  ּקֵ ּבִ ִלי ׁשֶ ּנֹות ֶהָחֵצר, ּבְ ַאַחת ִמּפִ חֹוָרה ּבְ ל ַהּסְ ֶאת ּכָ

ֹה ֲאִני לֹא ַמֲאִמין ְלַמְרֵאה ֵעיַני! ֵאיזֹו ֻחְצּפָ

 ַּתְרְנגֶֹלת
 יֹוַדַעת ָלעּוף?

ַרְנְדָוִזיר  ַטח ַהּגְ אֹוי ַוֲאבֹוי! ֶזה ּבֶ
ָלִלי! ל ַהּכְ ל ָקִהיר - ַהּמֹוׁשֵ ׁשֶ

ה  עֹוׂשֶ ה ֶהָחצּוף ׁשֶ אן?! ַהִאם ַאּתָ ָמה קֹוֶרה ּכָ
ָכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוחֹו?! ֲחֵצִרי ּכְ ּבַ

ד,  ְכּבָ ל ַהּנִ בֹוד ַהּמֹוׁשֵ  ּכְ
ה ִנְרֶאה...  ּזֶ ִפי ׁשֶ ּוְבֵכֹן ֶזה לֹא ּכְ

יר... ה ְלַהְסּבִ ׁשָ ַבּקָ ן ִלי ּבְ  דּתֵ

ה. ּקָ ִדּיּוק ּדַ  ֵיׁש ְלָך ּבְ
ה ַאַחת! ּקָ  ּדַ

ר... ּבֵ ּדַ



וארגוני  המקדש  מכון  בשיתוף  השנה, 
בניסן, שתי  בט"ז  העומר  תרגול  המקדש. 
המים  ניסוך  שבועות,  חג  באסרו  הלחם 
בחול המועד סוכות, הדלקת נרות המנורה 
בעשירי  הפסח  הקרבת  ותרגול  בחנוכה, 
בניסן. "בכל תרגול מדגישים שזו המחשה 
הרב  מבהיר  אמיתי",  קרבן  ולא  בלבד 
בירושלים,  מתקיימים  "התרגולים  כהנא. 

קרוב ככל היותר למקום המקדש". 
'ממלכת  ארגון  הקים  האחרונה  בעת 
ואורי  לנדאו  יהושע  בראשות  כוהנים', 
בחוות  מזבח,  דמוי  מבנה  אנגלרד, 
בגובה  יריחו,  מצפה  שליד  'לכתחילה' 
מהרוחב  קטן  המזבח  )רוחב  אמיתי 
לכוהנים  לתת  בשאיפה  האמיתי(, 
שמתקרבת  עבודה  סביבת  המתאמנים 
נערכים  התרגולים  מקצת  האמיתי.  לדבר 

שם.

מה למדו מהתרגולים
לדבריו, התרגולים לימדו את הכוהנים 
דברים שאינם כתובים בספרים: "בקידוש 
ידיים ורגליים למדנו שברזי הכיור צריכים 
לידיים  יגיעו  כדי שהמים  ארוכים,  להיות 
בכלי  יותר  קלה  הדם  זריקת  ולרגליים. 
שפתחו רחב. להקטרת הקטורת צריך כוהן 
שהקטורת  כדי  קצת,  שמנות  שאצבעותיו 
לא תיפול בין האצבעות. שבערבוב הסולת 
שיהיה  חלק,  כלי  צריך  למנחה  עם השמן 
אפשר לגרד ממנו בקלות את מה שנדבק 
היא  האבנט  לחגירת  היעילה  שהדרך  בו. 
תוך  ליד  מיד  ולהעבירו  מגולגל  להחזיקו 

כדי החגירה". 
סביר  משפחת  את  מציין  כהנא  הרב 
מאלון מורה, המשחזרת את תהליך הכנת 
המנחות לסוגיהן, שתי הלחם, לחם הפנים, 
ניסוי ותעייה הם  לחמי תודה. "בדרך של 

מגיעים לדרך הנכונה", הוא מספר. 
הרב כהנא קורא לכוהנים לבוא ללמוד 
את ההלכות, ולהתאמן באימונים מעשיים. 
"זה משמש גם קריאה כלפי שמיים – אנחנו 
מוכנים, 'ואף אתה עשה מה שהבטחתנו'!", 

הוא חותם את השיחה.

חיים יהודיים

מהעתיד: ה כלקוח  נראה  מחזה 
כהונה  בגדי  לבושי  כוהנים, 
על  יחפים  עולים  צחורים, 
ועוסקים  המזבח,  בצורת  מבנה 
את  מקדשים  שהם  או  המקדש.  בעבודת 
מתכת  מכיור  במים  רגליהם  ואת  ידיהם 
על  הפנים'  'לחם  את  מסדרים  מיוחד, 
השולחן, ומעבירים מיד ליד מזרקי מתכת.

הכירו את 'משמרת הכוהנים הראשונה', 
לעבודת  הכוהנים  את  להכשיר  שנועדה 
את  והופכת  בימינו,  במהרה  המקדש 
הציפייה לביאת המשיח לדבר חי ועכשווי. 
בית  לבניין  מעשית  להתכונן  "מטרתנו 
ותרגול  ההלכות  לימוד  על־ידי  המקדש, 
הפעולות", מסביר הרב ברוך כהנא, מראשי 

המיזם. 

משמרת ראשונה
לפני הכול, מה משמעות השם 'משמרת 
הכוהנים הראשונה'? ובכן, הרב כהנא, עם 
קבוצת ידידים, ניסו להקים עשרים וארבע 
בית  בזמן  שהיה  כמו  כהונה,  משמרות 
אזורים",  ל-24  חולקה  "הארץ  המקדש. 
וניתן  רכז,  נתמנה  אזור  "לכל  מספר.  הוא 
המשמרות  שמות  לפי  אזור  לכל  שם 
להשיג  הצלחנו  לא  אבל  הימים.  שבדברי 
מספיק כוהנים לכל המשמרות. לכן הוחלט 
להתחיל במשמרת אחת, 'משמרת הכוהנים 
אליה  שיצטרפו  בתקווה  הראשונה', 
נרשמו  כוהנים  כשבעים  משמרות.  עוד 

למשמרת זו".
עיוני  בלימוד  היא  המשמרת  פעילות 
חיים  "החפץ  ומעשי של עבודות המקדש. 
וגדולי הדורות עוררו בדבר הצורך ללמוד 
מוכנים  שנהיה  כדי  העבודה,  הלכות  את 
כשייבנה בית המקדש", מסביר הרב כהנא. 
עיוני, אלא צריך  דיי בלימוד  "ראינו שלא 
תרגולים מעשיים. כשהמשיח יבוא, אנחנו, 
הכוהנים, נצטרך להיות מוכנים ומאומנים 

לעבודה".

מתאמנים על המזבח 
המשמרת מקיימת תרגולים סביב מועדי 

מנחם כהן

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

כוהנים באימוניהם. הרב כהנא )מימין( בתרגול קידוש ידיים 
 ורגליים מהכיור

זריזות הכוהנים. מתרגלים את העברת המזרקים

 אימון באש חיה. תרגול הבאת מנחת העומר

הכוהנים מַתרגלים את עבודת המקדש

הוא לא יקום במקומך,
אבל כן ירתיח מים לקפה בדיוק בזמן!

077-230-4757

טכנולוגיית מים מתקדמת

מוקד הזמנות:בר מים היברידי


