
ערים ה להיות  מנהג 
השבועות  חג  בליל 
צובר  בתורה  ולעסוק 
במקומות  רבה.  פופולריות 
תורה  שיעורי  נערכים  רבים 
היושבים  יש  הלילה.  לאורך 
ולומדים בחברותא. אך המנהג 
הוא  ישראל  בקהילות  הנפוץ 
לאמירת  הלילה  את  לייחד 

'תיקון ליל שבועות'.

לימוד  סדר  הוא  ה'תיקון' 
בעיקרו  הזוהר.  על־פי  שנערך 
הוא מורכב מהתחלות וסיומים 
ספרי  התורה,  פרשיות  של 
מסכתות  והכתובים,  הנביאים 
כל  ורשימת  ועוד,  במשנה 

הרגיל,  במובן  לימוד  הוא  אין  המצוות.  תרי"ג 
אלא אמירה של פסוקים מההתחלה והסיום של 

כל פרשה וספר, קריאת קטעי משנה וכדומה.

ומשמעותו  מהזוהר,  לקוח  'תיקון'  המושג 
לפעולת  משולה  ה'תיקון'  אמירת  קישוט.   —
לקראת  הכלה  את  המקשטים  השושבינים 
כניסתה לחופה. כך אנחנו 'מקשטים' את התורה 

לקראת קריאת עשרת הדיברות, למחרת.

של מי התורה
חג  הלוא  מחשבה:  מעורר  דבר  כאן  יש 
השבועות הוא היום שבו ניתנה לנו התורה. על 
ְלֵעיֵני  ּוִביַנְתֶכם  ָחְכַמְתֶכם  "ִהיא  נאמר  התורה 
ָהַעִּמים". הדרך הטבעית להתכונן לקבלת דברי 
חוכמה היא על־ידי לימוד ועיון. לכאורה היינו 
סוגיות  וללמוד  לשבת  הזה  בלילה  אמורים 
אומרים  אנחנו  זאת  תחת  בתורה.  מעמיקות 
מילים, בלי שתהיה לנו יכולת להבין את הדברים 

לאשורם )בשל המבנה הקטוע של ה'תיקון'(.

למהותה  מתחברים  אנחנו  שבכך  אלא 
חוכמה  היא  התורה  אכן,  התורה.  של  הפנימית 
הרעיונות  מהותה.  עיקר  זה  לא  אבל  עמוקה, 
השכליים שבתורה הם לבוש חיצוני בלבד שלה, 

ואין הוא ממצה את עיקרה ופנימיותה.

את  להבין  למעמקיה,  לצלול  תורה,  ללמוד 
רעיונותיה — זאת אנחנו עושים כל השנה. בליל 
למהותה  להתחבר  מבקשים  אנו  השבועות  חג 

היותה  לעובדת  שבה,  לקדושה  הפנימית, 
החיבור  את  הקב"ה.  של  האין־סופית  חוכמתו 
הזה איננו משיגים על־ידי השכל, אלא בהדגשת 

קדושתה.
התורה  את  'מקשטים'  אנחנו  הזה  בלילה 
באמירת אותיותיה הקדושות. זו ההכנה הראויה 
הבסיסי  התנאי  כי  לזכור   — התורה  לקבלת 
בכל  קדושתה.  את  לחוש  הוא  התורה  ללימוד 
בוקר, בטרם אנחנו מתחילים ללמוד תורה, אנו 
מברכים "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את 
תורתו". בכל רגע של לימוד התורה עלינו לזכור 
כי היא תורתו של בורא העולם, והוא נתן לנו את 

הזכות ללמוד אותה.

להבין נכון
השבועות  בחג  הדיברות  עשרת  בקריאת 
של  האדיר  המעמד  את  מחדש  חֹווים  אנחנו 
מתן התורה על הר סיני. את העובדה שהקב"ה 
בכבודו ובעצמו ירד אלינו, דיבר איתנו ונתן לנו 
את תורתו. בזכות המעמד הזה יכולים אנו, בני־
האין־ חוכמתו  את  ולהבין  ללמוד  קטנים,  אדם 

סופית הטמונה בתורתו.
גישה זו לקבלת התורה מאפשרת לנו ללמוד 
היא  התורה.  לנותן  התבטלות  מתוך  אותה 
מבטיחה שנבין נכון את דברי התורה, ולא ננסה 
שלנו.  והתיאוריות  הרצונות  את  עליה  להלביש 
לנו  יהיה  התורה  לימוד  כי  המבטיח  היסוד  זה 

'סם חיים'.
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בלילה הזה אנחנו 'מקשטים' את התורה באמירת אותיותיה הקדושות. 
אנו מבקשים להתחבר למהותה הפנימית, לקדושה שבה

מה עושים בליל שבועות

התורה. חוכמתו האין־סופית של הקב"ה )ציור: יוסי רוזנשטיין(

ילדי ירושלים מתאספים
מעמד  בירושלים  אי"ה  יהיה  השנה  גם 
הדיברות  עשרת  קריאת  של  מיוחד 
בבית  בבוקר,   11:30 בשעה  לילדים, 
זוננפלד 23,  )רח'  יוסף'  'בית  כנסת חב"ד 
להשתתף  צפויים  ישראל(.  בית  בשכונת 
שיבואו למעמד  הילדים  ילדים.  כאלף  בו 

ייהנו מכיבוד מיוחד.

שבת אירוח
ארגון אשנב לחב"ד מקיים בשבת הבאה, 
פרשת בהעלותך, י"ב בסיוון )11.6(, 'שבת 
השבת  אורח  חב"ד.  בכפר  חב"ד'  עם 
שליח  גורליק,  שניאור־זלמן  הרב  יהיה 
חובה, מראש  הרשמה  לבאר־שבע.   הרבי 

טל' 2715793־052.

יש חדש

ניו־יורקאילתבאר־שבעחיפהתל־אביב ירושלים
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זמני השבוע

פרקי אבות: פרק ו

ילדים בעשרת הדיברות
מבצע  את  לקיים  נערכים  חב"ד  בתי 
של  השתתפותם  לעידוד   ,10 שבועות 
ילדים במעמד קריאת עשרת הדיברות בחג 
בבתי  התורה  קריאת  על  נוסף  השבועות. 
מיוחדים,  קריאה  מנייני  יאורגנו  הכנסת 
לקריאת  ויקשיבו  הילדים  יבואו  ואליהם 
מליובאוויטש  הרבי  הדיברות.  עשרת 
זה  ובכלל  הילדים,  כל  את  להביא  קרא 
מאמר  בסיס  על  זה,  למעמד  התינוקות, 
המדרש: "אמר הקב"ה לישראל: בניי, הוּו 
ואני  שנה,  בכל  הזאת  הפרשה  את  קורין 
מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר 

סיני ומקבלים את התורה".



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

משהו נדבק
כל  על  הקב"ה  "החזירה 
קיבלוה"  ולא  ולשון  אומה 
ואף־על־פי  ב(.  זרה  )עבודה 
ריבון  לפני  וידוע  גלוי  שהיה 
לא  העולם  שאומות  העולם 
יקבלו את התורה, הייתה בכל־
כלשהי  השפעה  לחיזורו  זאת 
עליהם: מההצעה בלבד שהציע 
התורה  את  לקבל  הקב"ה  להם 

דבק בהם משהו, שמץ ממנה.
)קדושת לוי(

עלייה בכוח הרחמים
נתעלו  תורה  מתן  בשעת 
ישראל לתכלית העילוי, ככתוב 
עימכם",  ה'  דבר  בפנים  "פנים 
קודם  קצר  שזמן  בשעה  וזאת 
השפלות,  בתכלית  היו  לכן 
ובלבנים  בחומר  משועבדים 
הייתה  לא  כזו  עלייה  במצרים. 
רחמיו  על־ידי  אלא  אפשרית 

הגדולים של ה' יתברך.
)סידור עם דא"ח(

קידוש עצמי
"וקידשָתם היום ומחר וכבסו 
שמלתם" )שמות יט,י(. 'וקידשָתם' 
ול'אתפשטותא  למשה  נאמר 
אשר  ודור,  דור  שבכל  דמשה' 
'היום'  את  לקדש  ביכולתם 
דרושה  אבל  'המחר',  ואת 
העבודה  והיא  הכנה,  לכך 
לנקות  יש  שמלותם'.  'וכבסו 
הדיבור  המחשבה,  'לבושי'  את 
אחד  כל  צריך  זאת  והמעשה. 
ואחד מישראל לעשות בעצמו.

)היום יום(

הר בלי גאווה
סיני  הר  על  ניתנה  התורה 
מכל  הנמוך  שהוא  לפי  דווקא, 
ההרים )מדרש(. אם כן, למה לא 
מי  אלא  בבקעה?  תורה  ניתנה 
רבותא  אין  באמת,  ריק  שהוא 
לו  אין  שהרי  מתנשא,  שאינו 
במה להתגאות. אבל מי שיש בו 
מעלות ואינו מתגאה — הרי הוא 
התורה  ניתנה  לא  לכן  משובח. 

בבקעה, כי בקעה אין לה במה 
להתגאות.

)עיטורי תורה(

'נותן התורה' בהווה
אדם,  כל  של  התורה  עסק 
ממש  ה'  דבר  הוא  זמן,  בכל 
שנאמר למשה מסיני. לכן ראוי 
ויראה,  אימה  עליו  שתיפול 
התורה  את  מקבל  הוא  כאילו 
מסיני. מתן התורה חוזר ונשנה 
תורה,  לומד  שיהודי  עת  בכל 
התורה',  'נותן  אומרים  ולכן 

לשון הווה. 
)תורה אור(

שתי תקופות
את ימי העולם אפשר לחלק 
הראשונה,   — תקופות  לשתי 
מבריאת העולם ועד מתן תורה; 
והלאה,  תורה  ממתן  והשנייה 
בכינויי  ישראל  נקראים  שמאז 
סגולה',  'עם  מיוחדים,  חיבה 

'העם הנבחר', 'גוי קדוש'.
 )ספר המאמרים תש"י(

ברכת השלום 
של בועז

לבין  בועז  בין  שיחה  מתוארת  רות  במגילת 
ֶלֶחם,  ִמֵּבית  ָּבא  בַֹעז  "ְוִהֵּנה  בשדה:  הקוצרים 
ְיָבֶרְכָך  לֹו:  ַוֹּיאְמרּו  ִעָּמֶכם!  ה'  ַלּקֹוְצִרים:  ַוֹּיאֶמר 
ה'" )רות ב,ד(. פסוק זה הובא במשנה )ברכות ט,ה(, 
שלום  בשאלת  הקב"ה  של  שמו  שילוב  בדבר 
"התקינו שיהא אדם שואל את  של אדם לחברו: 
שלום חבירו ַּבֵׁשם". הגמרא )ברכות סג,א( מסבירה 
ששימוש בשמו של הקב"ה בתוך ברכת שלום בין 
אדם לחברו אינו פיחות בכבודו של הקב"ה, והיא 

מסתמכת על דברי בועז.

דברי  ובהם  מקורות,  עוד  מביאה  המשנה 
המלאך לגדעון "ה' ִעְּמָך ִּגּבֹור ֶהָחִיל" )שופטים ו,יב( 
ֵהֵפרּו  ַלה'  ַלֲעׂשֹות  ֵעת  "ואוֵמר  ומסיימת:  ועוד, 
ּתֹוָרֶתָך. רבי נתן אומר: הפרו תורתך — משום עת 
לעשות לה'". כלומר, פעמים מבטלים את הוראת 

התורה מפני צורך דחוף לעשות למען הקב"ה. 

טעם התקנה
חבירו  "שיהא אדם שואל את שלום  זו,  תקנה 
בספרו  הרמב"ם  על־ידי  הובאה  לא  בשם", 
ההלכתי. בכמה וכמה מקומות הרמב"ם מדבר על 
הקדמת שלום, כמו "תלמיד־חכם... מקדים שלום 
שיש  מציין  ואינו  ה,יא(,  דעות  )הלכות  אדם"  לכל 

לברך את הזולת בשם ה'.
דברי  על  התקנה.  טעם  על־פי  יובן  הדבר 
תורתך"  הפרו  לה'  לעשות  עת  "ואומר:  המשנה 
שלא  חשש  ש"מפני  סג,א(  מקובצת  )שיטה  מוסבר 
ישכחו שם שמיים, ויהא שם עבודת כוכבים שגור 
בפיהם, אנו מתירין להזכיר שם שמיים לבטלה". 

הדגשת האמונה
כלומר, ההיתר להזכיר את שם ה' בברכה שבין 
עבודה  בשם  לשימוש  בתגובה  בא  לחברו  אדם 
זרה בשפה המדוברת. לכן תיקנו חכמים להזכיר 
את שמו של הקב"ה בברכת שלום, כדי להדגיש 

את האמונה בה' ולשלול את האלילות.
שלום  שואל  אדם  "שיהא  בתקנה  הכוונה 
חבירו בשם" — היא לשם הוי'ה, כמו בדברי בועז 
בפי  כדי להרגיל את שמו של הקב"ה  לקוצרים. 

ששלום  אף  בלבד,  'שלום'  באמירת  דיי  לא  כול 
הוא משמותיו של הקב"ה, וגם לא בשם 'אלוקים', 
בשמו  אלא  לדיינים,  ככינוי  גם  להתפרש  שיכול 
המיוחד של הקב"ה. ואכן, המדרש אומר שתקנה 

זו נתקנה בידי בועז ובית דינו.

העולם התקרב
שהביא  הוא  התקנה  של  טעמה  דווקא  ואולם 
במשך  בספרו.  מלהביאה  להימנע  הרמב"ם  את 
ימי  ועד  התקנה  תיקון  מאז  שחלפו  השנים 
הרמב"ם הצטמצם השימוש בשמות עבודה זרה, 
בהיתר  להשתמש  הצדקה  הייתה  לא  וממילא 
ה'  בשם  שימוש  להתיר  כדי  תורתך"  "הפרו  של 

בברכת שלום בין בני־אדם. 

שצונזר  )בקטע  ספרו  בסוף  כותב  הרמב"ם 
של  האמונות  התפשטות  כי  רבים(  בדפוסים 
הנוצרים והמוסלמים לא באה אלא "ליישר דרך 
לעבוד  כולו  העולם  את  ולתקן  המשיח,  למלך 
ה'  לאחדות  העולם  התקרב  בכך  ביחד".  ה'  את 
וצומצמה העבודה הזרה. לכן כבר לא היה מצב 
של 'קלקול המינים', וממילא לא ראוי להזכיר את 

שם הוי'ה בין אדם לחברו.
)שיחות קודש תשל"ז, כרך א, עמ' 332(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

כלי לקבלת התורה
נדחק  השבועות,  חג  ערב  בשבת, 
האדמו"ר  של  שולחנו  סביב  רב  המון 
אברהם־יעקב  רבי  מסדיגורה,  הזקן 
"מדוע  האדמו"ר:  הגיב  פרידמן. 
כי  תורה,  היום  אומר  אינני  נדחקים? 

היום אנחנו עוד קודם קבלת התורה".

לאחר מכן הוסיף האדמו"ר ואמר:

ראוי  כלי  לעשיית  זמן  הוא  "היום 
לקבלת התורה, וזאת על־ידי לב נשבר. 
ולא  כראוי,  התכונן  לא  האדם  אם  גם 
תיקן שום מידה בארבעים ותשעה ימי 
שיברון  חש  הוא  אך  העומר,  ספירת 
רּוַח  ֱאֹלִהים  'ִזְבֵחי  נאמר  כך  — על  לב 
ִנְׁשָּבָרה', ובזה אפשר ללכת לקבל את 

התורה".
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גאולהּפדיה
מועד אחרון לגיור

ֵּגִרים. בזמן הזה יכולים בני אומות העולם להצטרף לעם ישראל על־ידי גיור 
כד,ב(  )יבמות  הגמרא  להתגייר.  אפשר  יהיה  לא  הגאולה  בזמן  ואולם  וכדין.  כדת 
אומרת: "אין מקבלין גרים לימות המשיח". גם בימי דוד ושלמה, שבהם היה מעמד 

העם היהודי רם ונישא, לא קיבלו גרים. 
נובע  אכן  להתגייר  ביטחון שהרצון  אין  כאלה  לכך, שבתקופות  הפשוט  הטעם 
ליהנות  משאיפה  או  היהודים  מפחד  בא  הוא  ואין  ה',  לעם  להצטרף  מתשוקה 
מהמעמד המכובד של עם ישראל. לכן בזמן הגאולה, שבו יתגלה לעין כול המעמד 
וליהנות  יהודים  להיות  ירצו  הגויים  שכל  ודאי  ישראל,  עם  של  והנעלה  המיוחד 
הזדהות  על  ואין הדבר מעיד  היהודי,  לעם  שיינתן  הרב  והגשמי  הרוחני  מהשפע 

אמיתית עם ייעודו הרוחני של עם ישראל.
יותר  ועמוק  פנימי  טעם  מבואר  א'תרפד־ה(  האזינו  התורה  )אור  החסידות  בתורת 
לדחיית הגרים בימות המשיח. כל עניין הגרים הוא בירור וגאולת ניצוצות קדושה 
שנפלו בין אומות העולם, אך בזמן הגאולה יושלמו כל הבירורים וממילא לא יהיה 

מקום לגיורי גויים )ראו עוד בעניין זה בזוהר חלק ב, קכ,ב; חלק א כו,ב ועוד(.

יגיע למצבו התקין, גם  בימות המשיח, כאשר העולם כולו  ֻאמֹות ָהעֹוָלם. 
היחסים בין עם ישראל לבין אומות העולם יהיו כפי שהם צריכים להיות. הגויים 
יבואו ויסייעו ליהודים למלא את ייעודם, כפי שנאמר )ישעיה סא,ה־ו(: "ְוָעְמדּו ָזִרים 
הנביא:  ממשיך  אנחנו?  נעשה  ומה  ְוֹכְרֵמיֶכם".  ִאָּכֵריֶכם   — ֵנָכר  ּוְבֵני  ֹצאְנֶכם,  ְוָרעּו 
"ְוַאֶּתם, ֹּכֲהֵני ה' ִּתָּקֵראּו, ְמָׁשְרֵתי ֱאֹלֵקינּו ֵיָאֵמר ָלֶכם". אומות העולם יראו זכות גדולה 
להושיט סיוע לעם ישראל, כדי שיוכל למלא את תפקידו. כי כאשר העולם כולו 
יגיע לתיקונו, גם היחסים בין ישראל לעמים יעמדו במתכונתם הנכונה, כפי כוונת 

הבריאה.
על־פי סדר הגאולה המתואר ברמב"ם )הלכות מלכים פרק יא, הלכה ד(, נראה שתיקון 
זה של העולם יבוא בשני שלבים: בתחילה יצטרך המשיח להילחם באומות הסוררות 
לו  יתנגדו  הללו  האומות  שסביביו".  האומות  כל  וניצח  ה'...  מלחמות  "ויילחם   —
הוא  ואז  להשליט,  המשיח  שירצה  העולם  של  החדש  לסדר  להסתגל  ייאותו  ולא 
ייאלץ להילחם בהן וינצחן. בשלב השני, בסוף כל התהליך, לאחר בניין בית המקדש 
השלישי וקיבוץ כל נידחי ישראל, יסכימו האומות למלא את תפקידן בעולם המתוקן 

בהנהגת המלך המשיח — "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד".
הרבי מליובאוויטש מסביר )התוועדויות תשמ"ח כרך ג, עמ' 145( כי מבחינה מסוימת, 
עיקר חידושו ושלמותו של המשיח הוא בתיקון העולם דווקא. שכן מצב שבו עם 
ישראל עמד בשלמות ועסק בקיום התורה והמצוות מתוך מנוחה, כבר היה במידה 
מרובה בימי שלמה ובימי חזקיה, ואילו התיקון של אומות העולם לא היה מעולם. 
זה כוחו הגדול של משיח צדקנו, "ֲאֶׁשר ֹעֵמד ְלֵנס ַעִּמים, ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשּו, ְוָהְיָתה 

ְמֻנָחתֹו ָּכבֹוד" )ישעיה יא,י(.

הוא לא יעשה כושר מנחם ברוד
במקומך, 

אבל יחכה לך אחרי 
עם כוס מים קרים!

077-230-4757

טכנולוגיית מים מתקדמת

מוקד הזמנות:

בר מים
 היברידי



דפיקות רמות נשמעו על דלת בית האבלים. זו 
הייתה שעת בוקר מוקדמת, ובני הבית הופתעו. 
"אביך בא אליי בחלום", אמר האיש שבפתח הבית 
לבנו של הנפטר. "לא יכולתי להמתין עוד, ובאתי 

לכאן מייד".

התווך  מעמודי  היה  ברמינקה  יעקב־קאפל  ר' 
של מושב קוממיות. הוא נמנה עם ראשי הקהל, 
והיה מאנשי אמונם של רבני המושב, הרב בנימין 
מנחם־מענדל  הרב  מקומו  וממלא  ובנו  מנדלזון, 

מנדלזון.

ר' יעקב היה מאלה שיצרו את אופייה המיוחד 
השפלה.  בדרום  החקלאי  ביישוב  הקהילה  של 
אחד הדברים שהתייחד בהם היה שיעור לימוד 
שניים  עוד  השתתפו  בשיעור  בוקר.  בכל  קבוע 
מבני המושב, ויחד התמידו שנים רבות להתאסף 

ללימוד המשותף.

בית  בחצר  אופניו  את  מחנה  היה  יעקב  ר' 
הכנסת. ר' שמחה אויש היה מכבה את הטרקטור 
יורד  היה  פרגר  יוסף  ור'  שלו,  והכחול  החדש 
מהטרקטור הישן והכתום ששימש אותו. הם היו 
קריאה  משקפי  מרכיבים  עבודתם,  את  עוזבים 

וצוללים למעמקי התורה.

השיעור הקבוע בשעה הזאת היה חריג למדיי. 
קול  רבים.  שיעורים  התקיימו  המדרש  בבית 
התורה החל להישמע כבר בשעה ארבע בבוקר, 
אחריו  ברטנורא.  פירוש  עם  משניות  בשיעור 
יצאו  התקיימו עוד שיעורי תורה. אבל אחר־כך 
האנשים לעמל יומם, וקול התורה שב להישמע 

בין כותלי בית המדרש לקראת הערב.

בשעות הבוקר שקק המושב פעילות כלכלית 
המזכירות  והצרכנייה,  המרפאה  וחקלאית. 
ומשאית התערובת שיועדה ללולים ולרפתות — 
רחשו  במושב  החולין  חיי  האלה.  בשעות  פעלו 
והערב  פעילות שיא. רק בשעות אחר הצהריים 
הרוחניים  והחיים  המושב,  על  רגיעה  השתררה 

חזרו להתרונן בעוז.

לא  הבוקר  בשעות  תורה  ללימוד  הקביעות 
הייתה קלה למשתתפים. הם עבדו קשה לפרנסתם 
והיו עסוקים עד מעל הראש. ובכל־זאת הקפידו 
התורה,  בלימוד  קביעותם  על  החברים  שלושת 
והתעקשו לקיים את השיעור בשעה שבית הכנסת 

היה ריק למדיי.

הבשורה  למשמע  המושב  זועזע  אחד  ערב 
נספה  פרגר  יוסף  ר'  המחרידה.  התאונה  על 

שחוברה  הדשא  במכסחת  קוצים  שכיסח  בשעה 
לטרקטור שלו.

העיתים  לקביעות  שותפו  אויש,  שמחה  ר' 
אחרי  בשדה,  מוטל  אותו  שמצא  הוא  ומחותנו, 

שעות של חיפושים קדחתניים.
פני  על  ניכר  האבל  בהלם.  שרוי  היה  המושב 
כולם. ר' יוסף, שעבר את המחנות בסיביר, איש 
נעים ומסביר פנים, מהאנשים האהובים ביישוב, 

מצא את מותו בדרך טרגית ונוראה כל־כך.

היה  הוא  לכתו.  את  כאבו  המושב  ילדי  גם 
קופצים  היו  כאשר  כעס  ולא  עליהם,  גם  חביב 
נהנים  על העגלה הנגררת אחרי הטרקטור שלו, 

מקטע נסיעה חינם וממשב רוח צונן.
המשפחה ישבה שבעה וזרם המנחמים לא פסק. 
היו  מוקדמת  בוקר  בשעת  בדלת  הדפיקות  אבל 
ניגש לדלת וראה מולו  יוסף  ר'  חריגות. בנו של 
לשיעור  אביו  של  חברו  ברמינקה,  יעקב  ר'  את 

הקבוע. הוא עמד בפתח ופניו חיוורים.
ר' יעקב היה אדם מאופק. הוא לא פחד מאיש 

ולא חשש משום דבר. בדרך כלל מיעט בדיבור, 
וארשת פניו הייתה תמיד רצינית ואחראית. הוא 

לא נטה להתרגש, ובוודאי לא להחוויר.

התיישב  יעקב  ר'  להיכנס.  אותו  הזמין  הבן 
ואמר בשקט: "לפני כמה דקות התעוררתי מחלום 
מולי.  מופיע  אביך  את  ראיתי  בחלומי  מטלטל. 
זכרתי כי הוא נפטר, ושאלתי אותו מייד, מה אתה 

עושה כאן.

"אביך החל לספר לי מה אירע לו בהגיעו לעולם 
שמעברה  דלת,  לפני  ניצב  כי  סיפר  הוא  האמת. 
השני מצוי חלקו בגן עדן. כל שהיה עליו לעשות 

הוא לפתוח את הדלת ולהיכנס.

בקושי.  נתקל  הדלת  את  לפתוח  כשניסה  "אך 
השני  בצד  מישהו 
להיכנס.  ממנו  מנע 
התגוששות.  החלה 
הוא ניסה בכל כוחו 
הדלת,  את  לפתוח 
אחר  מישהו  בעוד 
למנוע  התאמץ 

זאת.

הוסיף  "אביך 
את  'גייסתי  וסיפר: 
כל כוחותיי בניסיון 
הכוח  על  לגבור 
לא  מולי.  שעמד 
לבסוף  הרפיתי. 
לפתוח  הצלחתי 
ולהיכנס  הדלת  את 
עדן.  בגן  לנחלתי 
נאמר  כשנכנסתי 
התעקשותי  כי  לי 
הדלת  את  לפתוח 
עלתה בהצלחה רק 
התעקשותי  בגלל 
על  לשמור 
ללימוד  הקביעות 

התורה בכל מצב, מידה כנגד מידה'.

"ואביך סיים: 'ר' יעקב, ידידי ורעי, באתי אליך 
לספר לך זאת, כדי שתמשיכו שניכם לשמור על 

קביעות העיתים לתורה'".

את הסיפור הזה סיפר ר' יעקב לבנו של הנפטר. 
היה  לא  ובוודאי  חלומות  בעל  היה  לא  יעקב  ר' 
הקביעות  על  לשמור  הוסיף  הוא  דמיונות.  בעל 

עד יומו האחרון, באדר תשע"ו.
)על־פי סיפורו של ר' משה גוטמן, 'המודיע'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

"מישהו בצד השני מנע ממנו להיכנס. 
החלה התגוששות. הוא ניסה בכל כוחו 
לפתוח את הדלת, בעוד מישהו אחר 

התאמץ למנוע זאת"

מאבק בגן עדן

יום ראשון, חג השבועות ו' בסיון )5.6.22(
בחג השבועות, כל המשפחה מגיעה לבית הכנסת כדי 

לשמוע את עשרת הדברות ולהרגיש כאילו ממש עכשיו 
מקבלים את התורה על הר סיני

 על פי המקורות והמסורת, שמיעת עשרת הדברות בשבועות
היא זכות גדולה המסייעת לגידול קל ובריא של הילדים מתוך חיים ערכיים

לפרטים נוספים על חגיגות שבועות ברחבי הארץ:
www.shavuot10.org.il :הכנסו לאתר  

שיעור תורה )אילוסטרציה. צילום: זולטן קלוגר, לע"מ(



חג אחרי שבת
שאלה: כיצד מחממים 

את האוכל לסעודת ליל 
חג השבועות?

תשובה: אסור להכין משבת לחג, ולכן 
אסור ביום השבת לעשות שום דבר — אף 
מעשה המותר בשבת — לצורך החג. אסור 
להיות  כדי  בשבת  לנוח  שהולכים  לומר 
לא  אך  כך,  לחשוב  )מותר  בלילה  ערים 

לומר זאת בדיבור(.
לקראת  לחמם  שרוצים  האוכל  את 
רק  הפלטה  על  להניח  יש  הסעודה 
לא  עדיין  אם  השבת.  יציאת  שעת  אחרי 
התפללו ערבית )שבה מבדילים באמירת 
המבדיל  'ברוך  לומר  יש   — 'ותודיענו'( 
בין קודש לקודש' לפני עשיית כל פעולה 

שרוצים לעשות לצורך החג.
גם את נרות החג מכינים ומדליקים רק 
אותם מאש  אחרי צאת השבת. מדליקים 
אסור  כי  השבת,  מלפני  הדולקת  קיימת, 
ליצור אש חדשה בחג )אם מעבירים את 
האש באמצעות גפרור, אין מכבים אותו, 
כבכל  מעצמו(.  לכבות  לו  מניחים  אלא 
יום  )'של  תחילה  מברכים  הספרדים  חג: 
טוב' ו'שהחיינו'(, ואחר־כך מדליקים. בין 

האשכנזים יש חילוקי מנהגים בזה. מנהג 
בערב  כמו  ההדלקה,  אחרי  לברך  חב"ד 

שבת.
עם  באה  שבת  מוצאי  של  ההבדלה 
הקידוש של ליל החג, בסדר שלהלן: ברכת 
הגפן, קידוש של חג, 'בורא מאורי האש', 
'שהחיינו'  לקודש',  קודש  בין  'המבדיל 
נר,  קידוש,  יין,   — יקנה"ז  חז"ל:  )בלשון 

הבדלה, זמן(.
מיני  'בורא  מברכים  אין  בקידוש 
זאת  עושים  שבת  מוצאי  בכל  בשמים'. 
צאת  על  מצערה  הנפש  את  להשיב  כדי 
בחג  ואילו  השבת,  של  יתרה'  ה'נשמה 
עצמם  הם  ושמחתו  טוב  יום  תענוג   —

משיבים את הנפש.
'בורא מאורי האש' מברכים  את ברכת 
על נרות החג. למנהג חב"ד — אין מקרבים 
אותם זה לזה, להופכם לאבוקה, וגם אין 
הנרות,  אל  הידיים  כפות  את  מקרבים 
מביטים  אלא  שבת,  מוצאי  בכל  כנהוג 

בהם בלבד.
מקורות: שו"ע סי' רצט ס"י ונו"כ. שו"ע אדה"ז סי' 
רסג ס"ח; רצט סי"ז; תעג ס"ו־יט; תצא ס"ד. 'הגדה 
של פסח' מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש. ספר 'פסח 
שחל בשבת'. אוצר מנהגי חב"ד, ניסן־סיוון עמ' קמו. 
לוח 'דבר בעיתו'.

רציתי לשאול

האם מותר לשאול שאלות או שצריך להיות 
'נעשה ונשמע'?

בבית המטבחיים אומרים לפעמים — 
פתגם:  יש  כך  על  טריפה'.  היא  'שאלה 
כשעוסקים  אמורים?  דברים  במה 
פסול  אין  האדם  בחיי  אבל  בבהמה, 
לשאול  לעודד  יש  להפך,  בשאלות; 

ולהתעניין.
התורה עצמה מורה לנו לשאול, כמו 
ְוַיֵּגְדָך,  ָאִביָך  "ְׁשַאל  לב,ז(  )דברים  שנאמר 
ליל  ָלְך". כל הרעיון של  ְוֹיאְמרּו  ְזֵקֶניָך 
הסדר הוא לעודד את הילדים לשאול, 
ִיְׁשָאְלָך  "ִּכי  יג,יד(  )שמות  הפסוק  ברוח 
נפתח  חסידות  מאמר  כל  כמעט  ִבְנָך". 

בסדרה של שאלות.
מרצון  הנובעות  שאלות  שיש  אלא 
ללמוד ולדעת, ויש שאלות של התרסה, 
הצהרות.  אלא  שאלות  אינן  שבעצם 
המתריס אינו מבקש תשובה ואינו רוצה 

ללמוד, וכל כוונתו אינה אלא לנגח. 
ישראל:  מגדולי  אחד  אמר  כך  על 
אבל  שאלות,  על  להשיב  יכול  אני 
אלא  שאלות  אינן  שלו  שהשאלות  מי 
'תשובות', שנועדו להצדיק פריקת עול 
תורה ומצוות — על 'תשובות' אי־אפשר 

לתת תשובות.
'נעשה  ישראל  בני  של  האמירה 
יש בה שני המרכיבים: הבסיס  ונשמע' 
בקב"ה  מוצקה  אמונה   — 'נעשה'  הוא 
בא  מכן  ולאחר  מלכותו,  עול  וקבלת 
אנחנו  הבנה.  מלשון  ה'ונשמע',  שלב 
רוצים לדעת ולהבין, ומותר ואף מומלץ 

לשאול ולהתעניין.
שנשתמש  כדי  שכל  לנו  נתן  הקב"ה 
וענייני האמונה. לא  בו להבנת התורה 
היא  כי  לעצמה,  כשהיא  באמונה  דיי 
ומרוחקת  מופשטת  להישאר  עלולה 
גם  חשוב  לכן  היום־יומיים.  מהחיים 
להבין את הדברים היטב בשכלנו, שאז 
אנחנו מפנימים אותם והם נעשים חלק 

מאיתנו.
תשובות  נותנת  החסידות  תורת 
והיא  האמונה,  בענייני  מעמיקות 
כדי  ולדעת,  ללמוד  האדם  את  מזמינה 
שיתקיים בו )דברי הימים־א כח,ט( "ַּדע ֶאת 
ֱאֹלֵקי ָאִביָך )ואז יקוים ההמשך( ְוָעְבֵדהּו 

ְּבֵלב ָׁשֵלם".

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב ברוך וילהלם, 
מנהל בית חב"ד בנהריה

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

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

ביטוחים ופיננסים למגזר החרדי

077.444.7777
basad.co.il

בריאות | פנסיה | רכב | דירה | ביטוח חיים | נסיעות לחו"ל | משכנתא

יחד
אנחנו בטוחים יותר!

 מצטרפים לקולקטיב הבריאות
ונהנים מכיסוי רחב במחיר מוזל

בס"ד

יותר בריאות פחות עלות 
בזכות כוווווולם!
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ָּכל ֶרַגע ָחׁשּוב
ַהַּמָּתנֹות  ַעל  ְמַסֶּפֶרת  ָּפָרָׁשֵתנּו 
ִלְכבֹוד  ָבִטים  ַהּׁשְ ְנִׂשיֵאי  ֶׁשֵהִביאּו 
ֲחֻנַּכת ַהִּמְׁשָּכן. ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם 
ֵהִביא ָקְרָּבנֹות, ְונֹוָסף ַעל ָּכְך ֵהִביאּו 
ִלְפֵני  ָקְרָּבָנם  ֶאת  "ַוָּיִביאּו  ֲעָגלֹות: 
ְׁשֵני  ַעל  ֲעָגָלה  ָצב...  ֶעְגֹלת  ֵׁשׁש  ה' 

ַהְּנִׂשִאים".

ְנִׂשיִאים,  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  ָהיּו  ְּכלֹוַמר, 
ָּכל  ֲעָגלֹות —  ֵהִביאּו ֵׁשׁש  ַיַחד  ְוֻכָּלם 
ַאַחת.  ֲעָגָלה  ֵהִביאּו  ְנִׂשיִאים  ְׁשֵני 
ִלְנִׂשיַאת  נֹוֲעדּו  ָהֵאֶּלה  ָהֲעָגלֹות 
ְּבֵני  ֶׁשל  ַהַּמָּסעֹות  ְּבֵעת  ַהִּמְׁשָּכן 

ִיְׂשָרֵאל.

ֲהֹלא  ְׁשֵאָלה:  ִמְתעֹוֶרֶרת  ָּכאן 
ָבִטים,  ַהּׁשְ ָראֵׁשי  ֵהם  ַהְּנִׂשיִאים 
ְּבֹרַחב  ַמָּתנֹות  ְלָהִביא  ֵמֶהם  ּוְמֻצֶּפה 
ֶאָחד  ָּכל  ָלָּמה  ְּבַקְמָצנּות.  ְוֹלא  ֵלב 
ִּבְלַבד  ֲעָגָלה  ֲחִצי  ֵהִביא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 

ְוֹלא ֲעָגָלה ְׁשֵלָמה?

ִלְנִׂשיַאת  נֹוֲעדּו  ֶׁשָהֲעָגלֹות  ֶאָּלא 
ְּבֵׁשׁש  ָהָיה  ַּדי  ָּכְך  ּוְלֵׁשם  ַהִּמְׁשָּכן, 
ֵמִביא  ָהָיה  ָנִׂשיא  ָּכל  ִאּלּו  ֲעָגלֹות. 
ְלַחֵּלק  ְצִריִכים  ָהיּו  ְׁשֵלָמה,  ֲעָגָלה 
ְׁשֵּתים־ ַעל  ַהִּמְׁשָּכן  ֶׁשל  א  ַהַּמּׂשָ ֶאת 
ְמֻיָּתר  ָּדָבר  ָהָיה  ְוֶזה  ֲעָגלֹות,  ֶעְׂשֵרה 

ְוֹלא ָנחּוץ.

ָּכל ָּדָבר ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ָּבָרא 
ְּבעֹוָלמֹו ָצִריְך ִלְהיֹות ְמֻנָּצל ִּבְמֹלאֹו. 
ַּכֲאֶׁשר ָּדָבר ְמֻסָּים ֵאינֹו ְמֻנָּצל ָּכָראּוי, 
ֶאת  ְמַמֵּלא  ֵאינֹו  ִמֶּמּנּו  ֶׁשֵחֶלק  ֲהֵרי 
ָלֵכן  ְלַבָּטָלה.  הֹוֵלְך  ְוהּוא  ַמְּטָרתֹו 
ִלְנִׂשיַאת  ַמְסִּפיקֹות  ֲעָגלֹות  ֵׁשׁש  ִאם 

ַהִּמְׁשָּכן, ֵאין ֹצֶרְך ַּבֲעָגלֹות נֹוָספֹות.

ְּכָלל  ִלְלֹמד  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ִמָּכאן 
ָּדָבר  ָּכל  ְלַנֵּצל  ָעֵלינּו  ַּבַחִּיים:  ָחׁשּוב 
ַהּכֹוחֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַנֵּצל  ִּבְׁשֵלמּות. 
ֶׁשּׁשּום  ֶׁשָּלנּו.  ַהְּזַמן  ָּכל  ְוֶאת  ֶׁשָּלנּו 
רֹון ְוׁשּום ֶרַגע ֹלא ֵיְלכּו  ּכֹוַח, ׁשּום ִּכּׁשָ
ְמֻנָּצל  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהֹּכל  ְלִאּבּוד. 
ֶרַגע  ֵאין  ַהּבֹוֵרא.  ַלֲעבֹוַדת  ִּבְמֹלאֹו 
ִׁשֲעמּום'.  'ְסַתם  ֶׁשל  ְזַמן  ֵאין  ְמֻיָּתר, 
 — ּוַמָּטָרה  ַּתְכִלית  לֹו  ֵיׁש  ָּדָבר  ָּכל 

"ֲאִני ִנְבֵראִתי ְלַׁשֵּמׁש ֶאת קֹוִני".
)על־פי לקוטי שיחות, כרך כח, עמ' 40(

ַעל  ַלַּתְׁשלּום  ַּבֲאֶׁשר  ּוָמה  ְּגבּול.  ֵאין  ְלִׂשְמָחתֹו  ְּבָידֹו.  ַהְּיָקָרה  ְוַהֲחֻנִּכָּיה  ְלִדיָרתֹו  חֹוֵזר  ְיִחיֵאל  ַסָּבא  ַּתְקִציר: 
ַהּמֹוִנית? ַסָּבא ּפֹוֵׁשט ֶאת ְמִעילֹו ּוַמֲעִניקֹו ְלַנַהג ַהּמֹוִנית.

ֲחִטיָפה
ְיִחיֵאל  ַסָּבא  ֶנֱאַנח  ַהְּמִעיל...",  ַהְּמִעיל,  "אֹוי, 
ִגיָאה ַהּזֹו ֶׁשָעִׂשיִתי נֹוְלדּו ָּכל  ְוָטַפח ַעל ִּבְרּכֹו. "ֵמַהּׁשְ
ִמי ָרקּום ַעל  ַהְּבָעיֹות. ֵאיְך ֹלא ָזַכְרִּתי ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶׁשּׁשְ

ַהְּמִעיל, ֵאיְך?!

"ֲאָבל ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה ֵאין ְלָהִׁשיב", ֶנֱאַנח ַסָּבא ׁשּוב. 
ֵהַעְזִּתי  ֹלא  יֹום  ֶׁשֵּמאֹותֹו  ְּבַוַּדאי  ְמַנֲחִׁשים  "ַאֶּתם 
ֶׁשַהִּמְׁשָטָרה  ֵמֲחָׁשׁש  ֵמַהַּבִית,  ָהַאף  ֶאת  ְלהֹוִציא 
ְמַחֶּפֶׂשת ַאֲחַרי. ִמָּכאן ְוֵאיָלְך ֶהֱעַסְקִּתי ַעְצִמי ְּבָדָבר 
ְועֹוִלים  ִמּפֹוִלין,  ִמַּוְרָׁשה,  יֹוְצִאים  ֵאיְך  ִּבְלַבד:  ֶאָחד 
ֶׁשִּלי,  טֹוב  ָחֵבר  ַקל.  ָהָיה  ֹלא  ֶזה  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ 
ְּבֶקֶׁשר  ִאִּתי  ָהָיה  ַהִּמְלָחָמה,  ֶאת  הּוא  ַאף  ַרד  ֶׁשּׂשָ
ְוָעַזר ִלי ְמאֹוד. הּוא ַּגם ָעַקב ֲעבּוִרי ַאֲחֵרי ַהִּמְתַרֵחׁש 
ִעּתֹוִנים  ִקְטֵעי  ִלי  ֵהִביא  ַהֲחֻנִּכָּיה,  ְּגֵנַבת  ַּבֲחִקיַרת 
ִּגִּליִתי  ְוָאז  ַרָּבה,  ְּבִהְתַעְנְינּות  ַהָּפָרָׁשה  ֶאת  ֶׁשִּסְּקרּו 

ֶׁשִאיׁש ֵאינֹו חֹוֵׁשד ִּבי!

ַהִּמְׁשָטָרה ְּבטּוָחה ֶׁשֻחְלַית ַהּפֹוְרִצים ָאֵכן ִהְצִליָחה 
ִמְסּתֹוִרית  ְּבֶדֶרְך  ּוְלַהְחִּביָאּה  ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶאת  ְלַהֲעִלים 
ְוֵהם  ָקׁשֹות,  ֲחִקירֹות  עֹוְבִרים  לֹוָׁשה  ַהּׁשְ ָּכְלֶׁשִהי. 

ֵאינֹו  ִאיׁש  ַהֲחֻנִּכָּיה...  ֶאת  ָלְקחּו  ֶׁשֹּלא  ִמְתַעְּקִׁשים 
ִנְׁשָּפִטים  ֵהם  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  ַּכּמּוָבן.  ָלֶהם,  ַמֲאִמין 
ֶׁשל  ַהַּתְרּבּות  ְּבִנְכֵסי  ֲחמּוָרה  ּוְפִגיָעה  ְּגֵנָבה  ַעל 
ַהְּמִדיָנה, ֲעֵבָרה ֶׁשָהֹעֶנׁש ַהְּמַרִּבי ַהָּקבּוַע ָעֶליָה ַּבֹחק 

הּוא ֶעֶׂשר ְׁשנֹות ַמֲאָסר!

"ֶאָּלא ֶׁשְּבִמְקֶרה ֶזה ָסַבר ַהּׁשֹוֵפט ִּכי ֵיׁש ְלַהֲחִמיר 
ִדיָנם ַלֲחֵמׁש־ֶעְׂשֵרה ְׁשנֹות  ָּגַזר ֶאת  ֵּכן  ְוַעל  ְּבָעְנָׁשם, 
ֵסרּוָבם  ַעל  ְוַרק  ַאְך   — נֹוָספֹות  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ַמֲאָסר! 
ְּבָכְך  ַהְּגֵנָבה.  ֶאת  ֶהְחִּביאּו  ֵהיָכן  ְלַגּלֹות  ָהִעֵּקׁש 

ְוָׁשַלח  ַהּׁשֹוֵפט,  ִהְסִּביר  ֶּפַׁשע,  ַעל  ֵחְטא  הֹוִסיפּו 
ִנְכְנסּו  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום  ּוְבִריַח.  סֹוֵרג  ֵמֲאחֹוֵרי  ֶאל  אֹוָתם 
ַלֶּכֶלא", ִסֵּפר ַסָּבא, "ָהָיה ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִהְצַלְחִּתי ָלֵצאת 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְלִכּוּון  ֳאִנָּיה  ַעל  ְוַלֲעלֹות  ִמּפֹוִלין 
ְוַהֲחֻנִּכָּיה ַהְּיָקָרה ְּבַאְמַּתְחִּתי. ָהִייִתי ָּבטּוַח ֶׁשַהָּפָרָׁשה 

ֵמֲאחֹוַרי...

• • •

ְלַגְמֵרי.  ָרגּוַע  ָהִייִתי  ֹלא  ִלִּבי  ֶׁשְּבֵסֶתר  "ִמְסַּתֵּבר 
ָוִתיק  ֶאְזָרח  ְּכָבר  ַוֲאִני  ַאַחר־ָּכְך,  ָׁשִנים  ֲחֵמׁש־ֶעְׂשֵרה 
ָהִעּתֹון  ַעל  ָמנּוי  ִלְהיֹות  ָּדַאְגִּתי  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ 
ָהִרְׁשִמי ֶׁשל ַוְרָׁשה, ִעיר ֻהַּלְדִּתי. ִהְקַּפְדִּתי ַלֲעֹבר ַעל 
ַהּכֹוָתרֹות. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָצדּו ֵעיַני ּכֹוֶתֶרת ַמְרִעיָׁשה: 
ַהֲחֻנִּכָּיה  ְּגֵנַבת  ְּבָפָרַׁשת  ַמְפִּתיָעה  'ִהְתַּפְּתחּות 

ָהַעִּתיָקה ִמן ַהּמּוֵזאֹון!'.

ְׁשֹלֶׁשת  ֶׁשִּסְּימּו  ַאֲחֵרי  יֹוַמִים  ִּכי  ֻסַּפר  "ַּבַּכָּתָבה 
ֶאת  ְלַרּצֹות  ְמֻפְרֶסֶמת  ְּגֵנָבה  ְּבאֹוָתּה  ַהֲחׁשּוִדים 
ַהּמּוֵזאֹון  ְמַנֵהל  ֶנְחַטף  ַהּפֹוָלִני,  ַּבֶּכֶלא  ָעְנָׁשם 
ַהֲחׁשּוִדים  ְׁשֹלֶׁשת  ִּכי  חֹוֶׁשֶדת  'ַהִּמְׁשָטָרה  ְוֶנֱעַלם. 
ֶׁשַּגם  ִמְּפֵני  ַלֲחִטיָפה,  ְקׁשּוִרים 

ִעְקבֹוֵתיֶהם ֶנֶעְלמּו'.

ְלָתֵאר  ְיכֹוִלים  "ַאֶּתם 
ּוְבֵכן,  ֶׁשִּנְבַהְלִּתי.  ְלַעְצְמֶכם 
ֵהם  ֶלַקח.  ָלְמדּו  ֹלא  ַהְּנָבִלים 
ַאֲחֵרי  ְלִהְתַחּקֹות  מֹוִסיִפים 
ֶאת  ִאַּבְדִּתי  ֵמָאז  ַהֲחֻנִּכָּיה. 
ַׁשְלַות ַנְפִׁשי. ְּבֹקֶצר רּוַח ִחִּכיִתי 
ָלִעּתֹון ַהָּבא. ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשִּכְמַעט 
ְלִהיטּות.  ֵמֹרב  אֹותֹו  ָקַרְעִּתי 
ָּכתּוב  ָהָיה  ִני  ַהּׁשֵ ָּבִעּתֹון  ּוְבֵכן 

ֹלא ָּפחֹות ֵמַהִּמִּלים ַהָּבאֹות:

ְּדָרָמִטית  'ִהְתַּפְּתחּות 
ָהַעִּתיָקה',  ַהֲחֻנִּכָּיה  ְּבָפָרַׁשת 
ָזֲעָקה ַהּכֹוֶתֶרת. 'ִלְפֵני ְׁשלֹוָׁשה 
'ֶנְחַטף  ַהַּכָּתָבה,  ִּגְּלָתה  ָיִמים', 
ֵּמׁש  ַאף ָיִׁשיׁש ְּבֵׁשם ְסֶטָפן, ֶׁשּׁשִ
ְלַיד  מֹוִנית  ַנַהג  ָׁשִנים  ִלְפֵני 
ֶאְתמֹול  ַהְּלֻאִּמי.  ַהּמּוֵזאֹון 
ְמָסְרִבים  ֵהם  ַאְך  ַמְפִּתיַע,  ְּבֹאֶפן  ַנִים  ַהּׁשְ ֻׁשְחְררּו 
ֵמֲחָׁשׁש  חֹוְטֵפיֶהם,  ַעל  ְּפָרִטים  ַלִּמְׁשָטָרה  ְלַסֵּפק 

ִלְנָקָמה, ַּכִּנְרֶאה.

'ַהְּפָרט ַהָּיִחיד ֶׁשִּגָּלה ְסֶטָפן ָהָיה ֶׁשַהחֹוְטִפים, ְּבֹתם 
ֲחִקיָרה ְמֹפֶרֶטת ֶׁשֲחָקרּוהּו ְּבֶמֶׁשְך ַלְיָלה ָׁשֵלם, ָּדְרׁשּו 
ִמֶּמּנּו ֶאת ְמִעילֹו ַהְּמֻרָּפט. ָּדְרׁשּו ְוִקְּבלּו. ְּפָרט ְמֻׁשֶּנה 
ִמְסּתֹוִרין.  ֶׁשל  ֵמַמד  ַהָּפָרָׁשה  ְלָכל  ֶׁשּמֹוִסיף  ְּביֹוֵתר, 

ָהִעּתֹון ַמְבִטיַח ְלהֹוִסיף ַלֲעֹקב ּוְלַדֵּוַח'".

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ָהֵאֶּלה  ַהִּמְׁשָּפִטים  ֶאת  ְׁשַמְעֶּתם  אּוַלי 
ִּבְסִביַבְתֶכם: "ְמִחיֵרי ַהָּמזֹון ַיֲעלּו", "ַמְחסֹור 
עֹוָלִמי ְּבִחָּטה ֵעֶקב ַהִּמְלָחָמה ְּבאּוְקָרִאיָנה". 
ַוַּדאי ֹלא ִיַחְסֶּתם ָלֶזה ֲחִׁשיבּות. ְּדָאגֹות ֶׁשל 

ְמֻבָּגִרים...

ַמְׁשָמעּוִתי  ַמְרִּכיב  ִהיא  ַהִחָּטה  ֵּכן,  ֲאָבל 
ֶהָחׁשּוב  ַהָּדָגן  ֶזה  ֻּכָּלנּו.  ֶׁשל  ַּבַחִּיים  ְמאֹוד 
ַחּלֹות,  ֶלֶחם,  ּוִמָּתִמיד.  ֵמָאז  ְּביֹוֵתר, 
ַוֲאִפּלּו  ַּפְסָטה  עּוגֹות,  ִּפּתֹות,  ַלְחָמִנּיֹות, 
 — ׁשֹוִנים  ַוֲחִטיִפים  ּוְפִתיִתים  ִאְטִרּיֹות 

ֲעׂשּוִיים ֵמִחָּטה.

ַהִּמיִנים  ְּבִׁשְבַעת  ָהִראׁשֹוָנה  ִהיא  ַהִחָּטה 
ַהחֹוְקִרים  ִיְׂשָרֵאל.  ֶאֶרץ  ִנְׁשַּתְּבָחה  ֶׁשָּבֶהם 
ִחָּטה  ְלַגֵּדל  ֵהֵחּלּו  ְּבֵני־ָהָאָדם  ִּכי  ְסבּוִרים 
ָטה ָלעֹוָלם  ָּבֵאזֹור ֶׁשָּלנּו, ּוִמָּכאן ִהיא ִהְתַּפּׁשְ

ֻּכּלֹו ְּכִגּדּול ֶמְרָּכִזי ְלִיּצּור ָמזֹון.

ֵיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ַזִּנים ֶׁשל ִחָּטה ֶׁשְּמַגְּדִלים 
ַמְתִחיִלים  ָהַאֲחרֹוָנה  ָּבֵעת  ֲאָבל  ְּבָיֵמינּו, 
ֶׁשאֹוָתם  ָהַעִּתיִקים,  ַהִחָּטה  ַזֵּני  ֶאת  ְלַחֵּפׂש 
ִּגְּדלּו ִלְפֵני ַאְלֵפי ָׁשִנים. ֵיׁש ַהְּסבּוִרים ֶׁשֵהם 

ְּבִריִאים יֹוֵתר ֵמַהִחָּטה ַהּמֹוֶדְרִנית. 

חֹוֵקר ּוְׁשמֹו ַאֲהֹרן ַאֲהרֹוְנסֹון ִּגָּלה ְּבֶאֶרץ 
'ֵאם  ֶאת  ָׁשָנה  ִמֵּמָאה  יֹוֵתר  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל 
ַּבר,  ַהּצֹוַמַחת  ַהְּמקֹוִרית  ַהִחָּטה   — ַהִחָּטה' 
ַהִחָּטה  ַזֵּני  ֶאת  ְּבֵני־ָהָאָדם  ִטְּפחּו  ֶׁשִּמֶּמָּנה 

ַהְּמֻתְרָּבִתים.

ַּכּיֹום ְמַגְּדִלים ָּבָאֶרץ ַרק ְּכִתְׁשָעה ֲאחּוִזים 
ֵמַהִחָּטה ֶׁשָאנּו צֹוְרִכים. ֹרב ַהִחָּטה ֶׁשֲאַנְחנּו 
ֵמאּוְקָרִאיָנה  ֵמרּוְסָיה,  ְמֻיֵּבאת  צֹוְרִכים 

ּוֵמַאְרצֹות־ַהְּבִרית. 

ַאַחת  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ֵיׁש  בּועֹות  ַהּׁשָ ְּבַחג 
'ְׁשֵּתי  ָקְרַּבן  ֶאת  ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  ְלָהִביא   —
ַמְלְּבִנִּיים,  ְלָחִמים  ְׁשֵני  ָהיּו  ֵאֶּלה  ַהֶּלֶחם'. 
ָּכל ֶאָחד ְּבֹאֶרְך ֶׁשל ַּכֲחִצי ֵמֶטר. ָאפּו אֹוָתם 
ֵמַהְּיבּול ֶהָחָדׁש ֶׁשל ַהִחָּטה ֶׁשָּצַמח ְּבָׁשָנה זֹו, 
ִּבּכּוִרים  ְלָהִביא  ָהָיה  ֶאְפָׁשר  ְוֵאיָלְך  ּוִמָּכאן 
ֶׁשַאַחד  אֹוְמִרים  ֲחָכֵמינּו  ָהָאֶרץ.  ִמֵּפרֹות 
ַהִּנִּסים ֶׁשָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה, ֶׁשֵּמעֹוָלם 

ֹלא ִנְמָצא ְּפסּול ִּבְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ַאֲחֵרי ֲאִכיַלת ָּבָׂשר ָצִריְך ְלַחּכֹות ֵׁשׁש ָׁשעֹות ֹקֶדם 
ַאֲחֵרי  ְלַחּכֹות  ָצִריְך  ְוַכָּמה  ֲחָלִבי.  ַמֲאָכל  ֲאִכיַלת 
ַאַחת,  ָׁשָעה  ְלַחּכֹות  ָצִריְך  ַהַּקָּבָלה  ַעל־ִּפי  ָחָלב? 

ְוֵיׁש ִלְׁשֹטף ֶאת ַהֶּפה ִלְפֵני ֲאִכיַלת ַהָּבָׂשר.
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ַתב ִוּתּור ְוִהְפִסיד ֶאת ְרכּוׁשֹו, ַאְך  יז ַעל ּכְ ה ָחַתם ר' יֹוֵסף ֵלִוי ַחּגִ דֹוׁשָ ת ַהּקְ ּבָ ְקִציר: ְלַמַען ַהּשַׁ ּתַ
ַגע. ּפָ ֵצל ְולֹא ּתִ ּנָ ל ֲחֵברֹו ּתִ חֹוָרה ׁשֶ ַהּסְ ל ׁשֶ ׁש ֵמַהּמֹוׁשֵ ַאג ְלַבּקֵ ם ּדָ  הּוא ּגַ

ַחַחַחֹ ֶזה טֹוֹב
ה לֹא  ְיִדיִדי ֶהָחָדׁש, ַאּתָ
יַע אֹוִתי.  ָחֵדל ְלַהְפּתִ

ׁש? ַבּקֵ  ָמה ּתְ

ֹמר ִלי  י. ׁשְ ּלִ עֹון ׁשֶ ה ָהַאְרָנק ְוַהּשָׁ ִהּנֵ
ה ַעד יֹום ִראׁשֹון. ׁשָ ַבּקָ ֲעֵליֶהם ּבְ

הּוִדים  ֹן קֹוְרִאים ָלֶזה 'ֻמְקֶצה'. ַלּיְ ּכֵ
ָאסּור ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהֲחָפִצים ָהֵאּלּו 

לֹון ַרק ַאֲחֵרי  יַע ַלּמָ ת, ַוֲאִני ַאּגִ ּבָ ׁשַ ּבְ
ֵנס. ּכָ ת ּתִ ּבָ ַהּשַׁ  ׁשֶ

?

לֹון. ַמן ַלּמָ ּזְ יַע ּבַ ּגִ ּתַ  ֲאִני ֶאְדַאג ׁשֶ
ָך. ּלְ ַקח ֶאת ָהֹעֶתק ׁשֶ

ּיֹוֹ ּדִ

ְמלֹון ַמְריֹוט ֵמָנה, ָקִהיר

ה! ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ לֹום ֲעֵליֶכם, ׁשַ  ׁשָ
ה:  רּוְך־הּוא ְלֹמשֶׁ דֹוׁש־ּבָ ָאַמר ַהּקָ

ת  ּבָ ָנַזי ְוׁשַ ֵבית ּגְ ָנה טֹוָבה ֵיׁש ִלי ּבְ ַמּתָ
ָמּה...  ׁשְ

לֹא ָולֹא, ְיִדיִדי. 
ִנים ָוֹאֶפן. ׁשּום ּפָ ּבְ

ה?  ֲאָבל ָלּמָ

ל טּוב ְותֹוָדה ַעל ַהּכֹל! ד, ּכָ ל ִנְכּבָ  מֹוׁשֵ
ִניַסת  לֹון, ִלְפֵני ּכְ ָעַלי ְלַמֵהר ֲחָזָרה ַלּמָ

ת,  ּבָ  ַהּשַׁ
ה?..  ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות ִלי טֹוָבה ְקַטּנָ

ְּתנּו ָּכבֹוד ַלִחָּטה



בראש  בשכונתי  חב"ד  של  השליח  את  פגשתי 
להניח  אותי  לימד  הוא  כהן.  נחום  הרב  העין, 
תורה  ללימוד  שלו,  למדרשה  ונכנסתי  תפילין, 

יסודי לקראת הגיור".  

בדוכן התפילין
יומיים לפני חג השבועות,  בדיוק לפני שנה, 
הושלם הליך גיורו. "באתי למקווה טהרה בבני־

הדיינים  מאוד.  "התרגשתי  מספר.  הוא  ברק", 
את  עליך  לקבל  מוכן  אתה  האם  אותי:  שאלו 
'נעשה ונשמע!'. הדיינים  המצוות? עניתי להם: 
ביקשו ממני לומר שאני טובל לשם קבלת עול 
אתה  'עכשיו  לי:  אמרו  הטבילה  ואחרי  מצוות, 
כמו כולנו, בלי שום ספקות'. אינני אדם שנוטה 
לבכות, אבל ברגעים האלה זלגו מעיניי דמעות 

התרגשות רבות".  
מוותר,  אינו  אלון  בתורה  עיתים  קביעות  על 
ביטוח  בחברת  האינטנסיבית  עבודתו  אף  על 
גדולה. "בכל בוקר יש לי שעה וחצי של לימוד. 
לי  מאירה  נחשפתי,  שאליה  החסידות,  תורת 
את  לחבר  איך  בעיקר,  בתורה.  רבים  דברים 

הרוחניות עם החיים הגשמיים שלנו".
התפילין  לדוכן  מצטרף  אלון  שישי  יום  בכל 
ומציע  הדוכן  את  פותח  "אני  העין.  בראש 
יותר  מאוחר  תפילין.  להניח  ושבים  לעוברים 
חב"ד  ישיבת  מתלמידי  כמה  ברכבי  מביא  אני 
באלעד, לאיוש הדוכן אחר הצהריים. בכל פעם 
שאני מניח תפילין ליהודי, אני חושב שאולי הוא 
זיק  רק  וצריך  הייתי,  שבו  במצב  בדיוק  עומד 

אחד כדי שהנשמה תידלק"...

בבני־ קרליץ  הרב  של  הדין  לבית  הלכתי  זה! 
ברק. גוללתי לפני הדיינים את סיפורי. הם קבעו 
מלו  שנה  בן  בהיותי  אמנם  גיור.  לעבור  שעליי 
אותי, וגם חגגו לי בר־מצווה בגיל שלוש־עשרה, 
עול  עליי  מקבל  אני  אם  אותי  שאלו  לא  אבל 

מצוות". 
הוריו המאמצים היו מאושרים. "אבא ואימא 
ימים  "באותם  מחייך.  הוא  התלהבו",  ממש 

חיים יהודיים

עליו א שעברה  לטלטלה  הסבר  לו  ין 
של  הכנסת  לבית  שנכנס  בשעה 
המהר"ל, 'אלטנוישול', בפראג, בירת 
לפני  שישי,  ביום  היה  זה  צ'כיה. 
בילה   סאקא  אלון  רגע  אותו  עד  שנים.  כשלוש 
מנותק  באירופה,  במסעו  שהכיר  צעירים  עם 

לחלוטין מכל חיבור יהודי.
ישראלים,  חבורת  פגש  בוקר  באותו  אבל 
ומשהו בתוכו ניצת. "ביקשתי להצטרף אליהם", 
הם  חוויות.  החלפנו  "דיברנו,  משחזר.  הוא 
הזמינו אותי לבוא בליל שבת לבית הכנסת של 
המהר"ל. כשנכנסתי פנימה התרגשתי כפי שלא 
התרגשתי מעולם. פתאום התחלתי לקרוא 'שמע 
ישראל' ומעיניי זלגו דמעות. באותו רגע אמרתי 
לחזור  רוצה  אני  יהודי.  משהו  בי  יש  לעצמי: 

לארץ, לחזור הביתה". 

תינוק בבית יתומים
לפני  בגואטמלה,  מתחיל  אלון  של  סיפורו 
שנה,  בן  תינוק  היה  הוא  שנה.  וחמש  עשרים 
שגדל בבית יתומים, כאשר בני זוג מראש העין, 
"האווירה  אותו.  אימצו  בילדים,  התברכו  שלא 
בבית הוריי המאמצים הייתה מסורתית, אם כי 
כלליים",  ישראליים  חינוך  במוסדות  התחנכתי 

מספר אלון. 
לשאול  התחיל  בתיכון  התנ"ך  בשיעורי 
קיבלתי  ולא  כיפה  חבשו  לא  "המורים  שאלות. 
להתעניין,  ניסה  אלון  נזכר.  הוא  תשובות", 
לחקור ולקרוא. גם זהותו לא הייתה ברורה לו. 
היו שרמזו לו שעליו להתגייר, דבר שהחריף את 

הבלבול בקרבו.

ההורים היו מאושרים
היה  "זה  נשבר.  גיור,  לעבור  שעליו  כשהבין 
כמו 'בום' פתאומי", הוא מתאר. "לא הבנתי מה 
אני אמור לעשות עכשיו. החלטתי לקחת פסק 
זמן ולטוס לאירופה. הייתי שם יותר משנתיים, 
בבית  המרגש  הרגע  קרה  ואז  לגמרי.  מנותק 

הכנסת של המהר"ל". 
בתחילת  בדיוק  היה  "זה  לארץ.  חזר  אלון 
תקופת הקורונה", הוא מוסיף ומספר. "התחלתי 
להתחזק. לצפות בשיעורי תורה. קול פנימי אמר 
לך להתגייר. עשה את  הזמן.  זה  ושוב:  לי שוב 

מנחם כהן

"אחרי הטבילה הדיינים 
אמרו לי: 'עכשיו אתה כמו 
כולנו, בלי שום ספקות'. 

אינני אדם שנוטה לבכות, 
אבל ברגעים האלה זלגו 
מעיניי דמעות התרגשות 

רבות"
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