
 
האזינו לסיומי המסכת

הימים'  ב'תשעת  לערוך  החסידי  המנהג 
סיומי מסכת, כדי להוסיף שמחה של מצווה 
המותרת בימים האלה, מתקיים גם ברשתות 
הרדיו. ברשת מורשת של כאן )105, 104.8( 
בשעה  שישי  בימי   ,18:45 בשעה  ערב  מדי 
10:45, ובמוצאי שבת בשעה 23:00. בקול חי 
ב־21:50, בימי שישי  ו־92.8(: מדי ערב   93(
 .21:50 ובמוצאי שבת בשעה   ,12:45 בשעה 
עד  מ־14:00  מיוחדת  תכנית  באב  בתשעה 
 :)104.3  ,105.7  ,92.1( ברמה  בקול   .15:00
בשעה  שישי  בימי   ,15:05 בשעה  יום  בכל 
21:15, ובתשעה  9:05, במוצאי שבת בשעה 

באב בשעה 12:00.

ועידת המחנכים ה־30
במנחם־אב,  י"א־י"ג  שני־רביעי,  בימים 
הכרמל  שבמורדות  ניר עציון  במלון  תתכנס 
המחנכים,  של  השלושים  השנתית  הוועידה 
נפתלי  הרב  החינוכי־חסידי.  המרכז  שמארגן 
יעמוד  כי השנה  הוועידה, אומר  רוט, מנהל 
שבין  והיחסים  החסד  מידת  ערך  במרכזה 

אדם לחברו. טל' 5000770־02.

ימי עיון לנשים
מארגן  היהודייה,  לאישה  המרכז  חיה,  אור 
בירושלים,  גוטניק  באולמי  עיון  ימי  שלושה 
בנושא  )24־26.7(,  במנחם־אב  בימים ד'־ו' 
טובי  מפי  הבריאה,  של  האנרגטי  הקוד 
המרצים. אפשרות ללינה. טל' 707282־1700.

יש חדש לא 'אסירים' אלא רוצחים נתעבים
מי שמשלם משכורות למשפחות המחבלים האכזרים ונאבק למען 

שחרורם — הוא נבל נאלח לא פחות מהם. דיי להונות את עצמנו

הסברתיים מ נכסים  לראות  צער 
משום  אך  לעברנו,  המושלכים 
הארץ,  על  נשארים  הם  מה 
הייתה  כזאת  הופכים.  לה  שאין  כאבן 
אישור  על  הפלסטינית  הרשות  תגובת 
לר המועברים  מהכספים  שיקזז  ־החוק 
למ משלמת  שהיא  הכספים  את  ־שות 

המדהימה  התגובה  המחבלים.  שפחות 
עניין  הייתה  כאילו  פורסמה  בחוצפתה 
את  חשפה  שהיא  בשעה  בכך,  מה  של 
אותה  של  והרצחני  השקרי  פרצופה 

רשות, שחתמה עמנו על הסכם שלום.

מאז הסכמי אוסלו משחקת הרשות הפלסטינית 
משחק כפול: כלפי ישראל והעולם היא מפריחה 
היא  הערבי  לציבור  ואילו  שלום,  הצהרות 
ורצחנות,  טרור  המעודדים  מסרים  מעבירה 
ושאינם מוכנים להכיר בזכות קיומה של מדינה 

יהודית.

אנחנו  נחשף,  הזה  הלשון  שכפל  פעם  בכל 
את  הבנתם  לא  הסברים.  של  גיבוב  מקבלים 
ג'יהאד  כשאמרנו  הערבית.  השפה  מורכבות 
התכוונו לג'יהאד רעיוני. אלה הפלגים הסוררים. 
אנחנו מגנים את הטרור, והמאבק שלנו הוא רק 

בדרכי שלום. ועוד בלה־בלה־בלה. 

רשות טרוריסטית
נשים  אנשים  רוצחי  למחבלים,  היחס  דווקא 
העמדות  את  מכול  יותר  הממחיש  הוא  וטף, 
שרצחו  במחבלים  מדובר  הלוא  האמיתיות. 
אם  אוסלו.  הסכמי  שנחתמו  אחרי  יהודים 
באמת הרשות הפלסטינית הייתה כנה בכוונתה 
להפסיק את דרך הטרור, היה עליה להעביר מסר 
אל  בא  הטרור  עידן   — עמה  לבני  וברור  פשוט 
קיצו. מכאן והלאה מי שרוצח יהודים אינו פועל 

בשליחות העם הערבי.

שלנו  המודיעין  גורמי  חיפשו  שנים  במשך 
הוכחות שהטרור הנמשך נעשה בהכוונת הרשות 
ההוכחות  היו  תמיד  ולא  עצמה,  הפלסטינית 
 — חפש  להרחיק  למה  אבל  חד־משמעיות. 
היא  המתועבים  המחבלים  מאחורי  ההתייצבות 

ההוכחה הברורה והחדה ביותר.

החוק:  על  הגיב  הפלסטינית  הרשות  יו"ר  דובר 

הפלסטיני,  העם  נגד  מלחמה  הכרזת  "זוהי 
הלוחמים שלו, אסיריו וההרוגים שלו, אשר נשאו 
את דגל החירות למען ירושלים והקמת המדינה 

הפלסטינית העצמאית".

משמעות ההודעה אחת ויחידה — רוצחי משפחת 
משפחת  בבני  שטבח  המחבל  באיתמר,  פוגל 
סולומון בחלמיש, חוטפי שלושת הנערים, ועוד 
'לוחמים'  בעצם  הם  אכזרים,  מחבלים  אלפי 
בשליחות הרשות הפלסטינית. בעיני אותה רשות 
החתומה עמנו על הסכם שלום הם 'נושאי דגל 
הרשות  כי  היא,  המתבקשת  המסקנה  החירות'. 

הזאת היא רשות טרוריסטית לכל דבר ועניין.

שלום לא יצמח מזה
משתמשים,  שבהם  במינוחים  מתחיל  הכול 
נותנת  הישראלית  התקשורת  איך  להבין  וקשה 
במונח  ונשנה  החוזר  השימוש  זו.  להונאה  יד 
אסירים,  אלה  אין  שולל.  הולכת  הוא  'אסירים' 
אלא מחבלים אכזרים, רוצחים נתעבים, חלאות 
אדם. מי שמשלם משכורות למשפחותיהם ונאבק 
למען שחרורם — הוא נבל נאלח לא פחות מהם.

ואולי האדישות שבה הצהרות כאלה מתקבלות 
בעבר  אם  הפתעה.  באמת  כאן  שאין  מעידה 
סברנו שחלקים בציבור הישראלי התפתו להאמין 
ולכן  וכנופייתו,  ערפאת  של  ה'שלום'  להצהרות 
המאמין  איש  אין  כיום  אוסלו,  בהסכמי  תמכו 
שמוסיף  מי  שלהם.  השלום  בכוונות  באמת 
לדגול ב'מהלך מדיני' מולם יודע שלא יצמח מזה 
שלום. אם כן, מדוע להמשיך במהלך שכולו שקר 

והונאה — למאמיני 'דת השלום' פתרונים.
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בעבר  להתיישב  ראובן  ובני  גד  בני  של  רצונם 
 — מרעה  בשטחי  המשופע  ארץ  חבל   — הירדן 
)קוהלת  אחד  מדרש  ושלילי.  חיובי  באור  נתפס 
וגד  ראובן  "שבט  לשבחם:  זאת  מציין  א,יג(  רבה 

שהרחיקו עצמן מן הגזל, לפיכך נתן להם הקב"ה 
נחלתם במקום שאין בו גזל". לעומת זה, מדרש 
שלילי:  באור  זאת  רואה  מטות(  פרשת  )רבה,  שני 
"חיבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל, 

לפיכך גלו תחילה מכל השבטים".

השבטים  העדפת  כי  מסבירה  החסידות  תורת 
משיקולים  נבעה  הירדן  בעבר  להתיישב  האלה 
עם  יום־יומי  ממגע  להימנע  שאפו  הם  רוחניים. 
ענייני החולין, ולכן בחרו להתפרנס מרעיית צאן 
במרחבי הטבע, הרחק מריכוזי יישוב. עבר הירדן 

היה אזור מושלם בעבורם.

אתגר הניצוצות
ברוחניות  ולדבוק  הגשמיות  מן  להתבדל  הרצון 
הנדרשת  המשימה  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו 
אותה  ולרומם  הגשמיות  את  לקדש  האדם  מן 
קל,  אתגר  זה  אין  מפניה.  לברוח  ולא  לקדושה, 
היהודי,  של  למהותו  מנוגדת  הגשמיות  שכן 

והעיסוק בה אינו טבעי לו. ובכל־זאת האדם נדרש 
לעשות זאת, מכיוון שבתוך ענייני העולם טמונים 
מן  אותם  'לגזול'  לברר,  שיש  רוחניים  ניצוצות 

הגשמיות ולהאירם באור הקדושה.

לפי זה, רצונם להתרחק "מן הגזל" אינו לשבחם 
שיש  ברור  גשמי  מגזל  האלה.  השבטים  של 
הניצוצות  בירור  של  רוחני  מ'גזל'  אך  להתרחק, 
עם  לפעילות  לחתור  יש  אלא  להתרחק,  אין 

הגשמיות כדי לקדשה ולהעלותה.

תוכחה מדרבנת
רצונם של בני גד ובני ראובן להתרחק מהעיסוק 
עם ענייני העולם נבע מן החשש שעולם החולין 
חששו  הם  שלילית.  השפעה  עליהם  ישפיע 
הרוחני  ממעמדם  יגרע  הגשמיות  עם  שהעיסוק 

ויפגע בדבקותם בקב"ה.

רבנו  משה  השמיע  לבקשתם  בתגובה  לכן 
לנזוף  נועד  לא  הדבר  תוכחה.  דברי  באוזניהם 
על  למערכה  להתגייס  אותם  לדרבן  אלא  בהם, 
עורר  רבנו  משה  הרוחני.  במובן  הארץ  כיבוש 
בנפשם את כוח מסירות הנפש, שבכוחו תתבטל 

הדאגה מפני ההתמודדות עם הגשמיות. 

כוחו של החכם
רעיון דומה עומד מאחורי דיני נדרים המפורטים 
החכם.  בידי  התרתם  ודרכי  הפרשה,  בתחילת 
נועדו  עצמו  את  בהם  מגביל  שהאדם  הסייגים 
עליו  להגן  כדי  הגשמיות,  עם  ממגע  להרחיקו 
מקום  שאין  מבין  החכם  אך  רוחנית.  מירידה 
להתבדלות מופרזת מן העולם, כדברי הירושלמי 
)סוף קידושין(: "עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל 

שראת עינו ולא אכל". 

סוד כוחו של החכם הוא ביטולו המוחלט לספירת 
שלמה  התבטלות  שמייצגת  העליונה,  החוכמה 
עם האור האלוקי. מי שבטל לקב"ה באמת אינו 
בכוחו  ואף  הגשמי,  העולם  מהשפעות  חושש 
להתיר את הנדר, ולתת לאדם כוח לחזור ולקדש 
את הגשמיות בלי מורא. האדם נדרש לשלב את 
שתי הגישות: לחתור לדבקות בקדושה, ובד־בבד 
לא לזנוח את המשימה להאיר את העולם ולרומם 

את החולין.

 )תורת מנחם, כרך נז, עמ' 126(

גזל שלילי, גזל חיובי

בור ששתית ממנו
"היחלצו מאיתכם אנשים לצבא" )במדבר לא,ג(. 
אמר הקב"ה למשה "נקום נקמת", אתה בעצמך, 
והוא משלח את האחרים?! אלא מפני שנתגדל 
למי  בדין שאהיה מצר  אינו  בארץ מדיין, אמר, 
ששתית  בור  אומר,  המשל  טובה.  בי  שעשה 

ממנו, אל תזרוק בו אבן.
)במדבר רבה(

להיחלץ מה'אני'
"היחלצו מאיתכם" — חלצו את עצמכם מן ה'אני' 
אנשים   — לצבא"  "אנשים  תהיו  אז  ורק  שבכם, 

שאפשר לצאת עמם למלחמה.

)רבי מנחם־מענדל מקוצק(

להיטהר מנגיעות פרטיות
כמה וכמה סכנות כרוכות במלחמה — אכזריות 
לכן  וביזה.  שוד  תאוות  דם,  נקמת  המלחמה, 
נאמר "היחלצו מאיתכם" — הסירו מעצמכם כל 
נגיעה פרטית וטובת הנאה, שלא תהיה כוונתכם 

אלא לתת נקמת ה' במדיין.
)רבי משה מקוזניץ(

הנקמה שלך
"נקום נקמת בני ישראל... לתת נקמת ה' במדיין" 
)במדבר לא,ב־ג(. הקב"ה אמר "נקום נקמת בני 
ה'  "נקמת  ומשה אמר  ישראל מאת המדיינים", 
במדיין". אלא אמר משה, ריבון העולם, אם היינו 

ערלים או עובדי עבודה זרה, או כופרים במצוות, 
לא היו שונאים אותנו ולא רודפים אחרינו, אלא 

בשביל תורה שנתת לנו; לכך הנקמה שלך.
)מדרש תנחומא(

כבודו של מי
יותר  ישראל  של  בכבודם  מדקדק  הקב"ה 
מבכבודו. לכן אמר שהמלחמה היא "נקמת בני 
של  בכבודו  יותר  מדקדק  משה  ואילו  ישראל", 

מקום, ומבחינתו אין כאן אלא "נקמת ה'".

)רבי לוי־יצחק שניאורסון(

אי־אפשר לוותר
על  ומוחלים  מוותרים  אנו  אמרו:  ישראל  בני 
לכן אמר להם  ימי משה.  כדי שיאריכו  נקמתנו 
משה שזו "נקמת ה'". זו מלחמה בעבור כבוד ה', 

ועל כבוד ה' אי־אפשר לוותר ולמחול.

)שפתי צדיקים(

מדון ומריבה
לפירוד  רמז  ומריבה,  מדון  מלשון  הוא  'מדיין' 
לבבות ושנאת חינם. שנאת חינם היא כשהאחד 
וכיוצא  לו  שהזיק  מפני  לא  זולתו  את  שונא 
סובלת  אינה  שלו  שהֵישות  מפני  אלא  בזה, 
רק משה, שהיה סמל  הזולת.  מציאותו של  את 
הישות  לבטל את  היה מסוגל  והענווה,  הביטול 

והגאווה של קליפת מדיין.

)ספר המאמרים תרנ"ט(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

מלחמת מדיין | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

המשיח מוכרח לבוא
רמזים  לומר  רגיל  היה  המגיד מטריסק 
וקיצים על זמן ביאת המשיח. פעם אחת 
מסקווירא.  יצחק  רבי  אחיו,  עם  נפגש 
אמר לו רבי יצחק: "אחי, שמעתי שאתה 

אומר קיצים!".

אומר  "אינני  מטריסק:  המגיד  לו  ענה 
רואה  חומש,  פותח  שכשאני  רק  דבר. 
לבוא,  צריך  שהמשיח  תיכף  בו  אני 
כך  אבא,   — יתברך  להשם  אומר  ואני 
כתוב בתורה, שכבר בא הזמן של ביאת 

המשיח".

אמר לו רבי יצחק: "כיום אין צורך לפתוח 
הלב  את  שפותחים  דיי  החומש.  את 
שהמשיח  רואים  ומייד  ותיכף  היהודי, 

כבר מוכרח לבוא".

אמרת השבוע מן המעיין

שבאה  צרה  בשל  חרדה  חש  האדם  "אם 
 — במקהלות'  'ויחנו   — היא  העצה  עליו, 
'וייסעו  ואז  וידידים,  חברים  עם  להתחבר 
מחרדה' — החרדה תתפוגג" )הסבא מרדושיץ(

פתגם חסידי



השפלה 
מתקנת

זה קרה בכל שנה ביום ה' במנחם־
רבי  ה'סבא'  של  מדרשו  בית  אב. 
ישכר־דב־בער מרדושיץ היה פושט 
את אווירת האבל ולובש חג. חסידי 
האזור  מכל  ובאו  התאספו  ה'סבא' 

להסתופף בחצר רבם.

סיום  הזה  ביום  לקיים  נהג  הרבי 
מסכת ברוב עם, עם סעודת מצווה 
הנוכחים.  לכל  בשר  הוגש  שבה 
של  גמרה  על  מצווה  של  שמחה 
את  והפיגה  באוויר,  ריחפה  תורה 

הקדרות האופיינית לימים האלה. 

רגע השיא של האירוע היה כאשר 
לספר  החל  והצדיק  הס,  הושלך 
הסיפור  את  מרעיתו  צאן  באוזני 
הכירו  שהחסידים  ואף  הקבוע. 
עשו  בכל־זאת  המעשה,  פרטי  את 
אוזנם כאפרכסת, והאזינו מרותקים 

לעלילה שאירעה אי־שם.

פתח  השנה,  ראש  בערב  היה  זה 
שרויה  מקום  בכל  וסיפר.  הרבי 
הכול  הדין.  ימי  לקראת  תכונה 
רצינית,  פנים  בארשת  מתהלכים 
ומתכוננים  נפשם  את  ממרקים 

לימים הנוראים.

כולם — חוץ מיהודי אחד. 

בשעה שכל שכניו ומכריו התהלכו 
הלה  הוסיף  ורציניים,  מהורהרים 
להתנהל באדישות ובעצלות, שהיו 
עיניו  שלו.  המובהק  ההיכר  סימן 
על  נשמט  ראשו  למחצה,  עצומות 
חזהו בכל עת והוא שוקע בנמנום. 

מאז ומעולם היה ידוע היהודי הזה 
גלוי  סוד  שלו.  היתר  בישנוניות 
הוא מבלה  זמנו  היה שאת מרבית 
בשינה. התנהגותו זו הדביקה לו את 
ָּפאֶפער',  'דער  הלא־מחמיא  הכינוי 

שמשמעו — הַחְרָּפן...

השכימו  השנה  ראש  של  עם שחר 
בני הקהילה קום והחישו פעמיהם 
לבית הכנסת, להתפלל את תפילות 
היום. אלא שגם עתה נותר הישנוני 
שקועים  היו  כבר  חבריו  במיטתו. 
הוא  ואילו  התפילה,  של  בעיצומה 
עודו שרוע במיטתו ושקוע בשינה 

עמוקה.

כשרה,  אישה  שהייתה  רעייתו, 
בעלה.  של  מאדישותו  התפלצה 
בשמו  לקרוא  ניסתה  ארוכה  שעה 
ולהקיץ אותו מתרדמתו, אך לשווא. 
נחירותיו הרמות ניסרו בחלל הבית, 
כאילו אמצע הלילה עכשיו. פכרה 
בייאוש,  אצבעותיה  את  האישה 
ובאין ברירה נטשה את בעלה הישן 

ומיהרה לבית הכנסת. לפחות היא 
תזכה להתפלל עם המניין.

מדי פעם בפעם שילחה מבט דואג 
מעזרת הנשים לעבר מקומו הריק 
פעם  בכל  נחמץ  ליבה  בעלה.  של 
שראתה את מקומו עומד בשיממונו. 
מרגע לרגע התעצם תסכולה, ועם 

כבר  התורה  קריאת  מועד  התקרב 
לא יכלה לשבת במקומה.

חשבה   — שופר  תקיעת  מעט  עוד 
בחלחלה, קפצה ואצה לביתה, בוכה 
שיתעורר  בעלה  באוזני  ומייללת 
כבר, וילך לבית הכנסת לשמוע את 

קולות השופר.

לבקוע  זעקותיה  הצליחו  סוף־סוף 
את  שעירפלו  השינה  קורי  את 
עיניו  את  פקח  הישנוני  הכרתו. 
את  למקד  וכשהצליח  בבעתה, 
תודעתו במתרחש, לפת את ראשו 
ממשכבו  זינק  אחת  בבת  בבהלה. 
ועמד על רגליו. חיש מהר נטל את 
תחב  לידיו,  שנקלע  הראשון  הבגד 
את רגליו בנעליו, ובנשימות כבדות 
אשתו  בעקבות  להשתרך  החל 

לעבר בית הכנסת.

וכך, בשעת בוקר מאוחרת של ראש 
הישנוני  דמותו של  הופיעה  השנה 
תשומת־הלב  הכנסת.  בית  בפתח 
ואט־אט  הוסחה,  המתפללים  של 
העניין  מוקד  התפילה.  קול  גווע 
האורח  אל  עתה  הופנה  הציבורי 

שבפתח. 

הייתה  'הישנוני'  של  הופעתו 
שהצליחה  עד  כל־כך,  מגוחכת 
הדין  ואימת  הרצינות  את  לקטוע 
חיוכים  המתפללים.  את  שאפפו 
ומבעד  ושם,  פה  לבצבץ  החלו 
לכמה טליתות נשמעו פרצי צחוק 
מהוסים. מרוב בהילות לא הספיק 
'הישנוני' למחות את סימני השינה 
נוצות  מזקנו  ולהרחיק  פניו  מעל 
שהסתננו לשם מן הכר. כמה עלוב 

נראה היה באותה שעה!

בו  הביטו  הכנסת  בבית  הנוכחים 
לעברו  שסיננו  היו  בוז.  במבטי 
לעגו  והילדים  שנונים,  חיצים 
האיש  כשהבין  רם.  בצחוק  לו 
צחוק  של  למוקד  נהפך  מדוע 
לחייו  ואת  פניו  את  השפיל  וקלס, 

הסמוקות בבושה.

באותה עת, הוסיף ה'סבא' מרדושיץ 
הכלימה  השמימה  עלתה  וסיפר, 
כיסא  עד  והגיעה  האומלל  שחש 
הכבוד. בבית הדין של מעלה נקבע 
כי ההשפלה שספג מירקה את כל 
חטאיו, והוא זכאי בדין ונכתב מייד 

לשנה טובה ומתוקה!

נשא  הסיפור,  את  הצדיק  סיים 
ובקול מתלהט  כפיו השמימה,  את 
רצון  יהי  עולם!  של  "ריבונו  קרא: 
שנופלים  והבוז  שהכלימה  מלפניך 
אבל  שבימי  על  שנה,  בכל  בחלקי 
וצער אלה אני יושב ועורך סעודה 
חגיגית — יעמדו לזכות עם ישראל 
בעבור  עוונות  כפרת  ותהיה  כולו, 

הכלל!".

הנלהבים  דבריו  את  נושא  ובעודו 
דקות  נסער.  בבכי  ה'סבא'  פרץ 
ארוכות היטלטל גופו בסערת נפש, 
ודמעות זלגו מעיניו ונשרו על זקנו, 
שהכין  היין  גביע  את  שמילאו  עד 

לברכת המזון.

"אמן!", נענו החסידים בהתרגשות.

)על־פי 'נפלאות הסבא קדישא'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

סיבה לחגיגה
בזמן הגאולה נחגוג עוד חגים ומועדים, נוסף על אלה הנחוגים בימינו. כל 
התעניות שנקבעו לזכר החורבן והגלות ייהפכו לחגים ומועדים, כדבר הנביא 
)זכריה ח,יט( : "כה אמר ה' צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי 
וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים". הרמב"ם 
מביא את הדברים כהלכה פסוקה )סוף הלכות תעניות(: "כל הצומות האלו 
עתידים ליבטל לימות המשיח; ולא עוד, אלא שהם עתידים להיות יום טוב 

וימי ששון ושמחה".
וביטול הגלות לא יהיה עוד צורך להזכיר  אפשר להבין שעם בוא המשיח 
את החורבן, וממילא יתבטלו הצומות הקשורים בו. אבל מה הטעם שייהפכו 
לימי ששון ושמחה ולמועדים טובים? איזו סיבה תהיה לנו לשמוח ולחגוג 

בימים האלה, שבהם נחרב בית המקדש ועם ישראל הוגלה מארצו?!

התנתקות לצורך ההתגלות
טמון  בפנימיותם  והחורבן.  הגלות  של  מהותם  עומק  ביטוי  לידי  בא  כאן 
היה  לא  הכרחי,  עונש  אלא  הייתה  לא  הגלות  אילו  ונאצל.  גדול  טוב  בהם 
מקום להפוך את ימי החורבן לחגים ולמועדים, אלא לכל היותר להפסיק את 
הצער והאבל כאשר העונש מגיע אל קיצו. ואולם בגלות ובחורבן יש תכלית 
עמוקה הרבה יותר — יש בהם טוב כמוס ונעלם, שיתגלה רק בבוא הגאולה. 

מפני הטוב הזה ייהפכו ימי החורבן עצמם לימים טובים.
בתורת החסידות מובא על כך משל מרב היושב ומלמד את תלמידו, ופתאום 
של  ערוך  לאין  מעמיקה  הבנה  שמאפשר  חדש,  רעיון  במחשבתו  עולה 
ושוקע בעצמו.  רגע מפסיק הרב את הלימוד עם התלמיד  הסוגיה. באותו 
הוא מתעמק ברעיון החדש, מתרכז בו לגמרי, ומתעלם לגמרי מהתלמיד. זה 
מרגיש נטוש וזנוח. לגביו יש כעת 'חורבן'. ואולם כאשר יסיים הרב להתבונן 
ברעיון החדש וישלים את המחשבה עליו, הוא יחזור אל התלמיד ויַלמד אותו 
את החוכמה החדשה והמופלאה הזאת. או־אז יבין התלמיד שלמעשה הרב 
לא נטש אותו, אלא להפך, מרוב אהבתו אליו נאלץ לעוזבו לזמן מה, כדי 
לבנות את הרעיון החדש, שיאפשר לתלמיד להשיג רמת הבנה עליונה יותר.
של  כמקור  להתגלות  יכול  וכואב  רע  שנרֶאה  דבר  כיצד  ממחיש  זה  משל 
אושר ושמחה עצומה. באותו זמן שהרב עוזב את התלמיד, התלמיד מרגיש 
ומלמדו  ביתר שאת  חוזר אליו  וכואב, אך כאשר הרב  רע  לו דבר  כי קרה 
את החוכמה החדשה שהתעמק בה בשעה שהתנתק מתלמידו, כי־אז חש 
התלמיד שמחה על שהרב עזב אותו והשיג בעבורו את החוכמה המופלאה 

הזאת.

נודה על החורבן
גם הגלות והחורבן נושאים בתוכם טוב נפלא. במבט חיצוני הם עונש על 
חטאי ישראל, אך בעומק הדברים הגלות היא שלב מעבר לקראת הגאולה. 
האלוקית  להתגלות  לזכות  יכול  ישראל  עם  והחורבן  הגלות  על־ידי  דווקא 
המופלאה שתהיה בזמן הגאולה, ואז יתברר בעצם שהיה כדאי לעבור את 

הגלות והחורבן כדי לזכות לאור נפלא זה.
כיום הגלות היא דבר רע ומר, ואנו חייבים לבקש מהקב"ה כי יוציאנו ממנה. 
יתרה מזו, אסור לנו כיום לחשוב שטוב להישאר עוד רגע בגלות כדי שעל־
ידי כך נזכה ליותר שפע בזמן הגאולה. לכן אנו מתאבלים בימים המציינים 

את הגלות.
ונתהווה על־ידי תקופת  נוצר  ואולם בזמן הגאולה, כשיתגלה לעין כול מה 
הגלות, יקוים הפסוק )ישעיה יב,א(: "ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא, אֹוְדָך ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי" 
— אז נודה לה' על עצם החורבן והגלות, מכיוון שאז נראה את הטוב שהיה 
ושמחה  ששון  לימי  עצמם  הצומות  ייהפכו  הגאולה  בבוא  לכן  בהם.  טמון 

ולמועדים טובים.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה

מוגש כמידע לחברי מכבי

מהפיכת
 המחירים
של מכבי

ליהנות
 מהטוב ביותר
בפחות כסף!

את
חתכנו
המחירים

להצטרפות עד ג' באב תשע"ח
)15.7.18( התקשרו 4535*

הוזלה בביטוחים המשלימים מכבי כסף, מכבי זהב ומכבי שלי 
חלה בי״ח בתמוז תשע״ח, 1.7.18, אוטומטית לכלל חברי מכבי 



מאת מנחם כהן 

אי־שם בצפון, ברפת שמורה, בבעלות חקלאי 
יהודי, גדלות בימים האלה פרות אדומות. לא, 
עדיין אין שם פרה אדומה 'תמימה', העומדת 
בדרישות התורה, אבל יש מי שממתין בדריכות 
שותף  כדין.  כשרה  ותהיה  שתיוולד  לעגלה 
לסוד הוא הרב עזריה אריאל )48(, ראש המכון 
'בית הבחירה', שעל־יד מכון המקדש,  התורני 

ורב קהילת 'משכן שמואל' בהר חומה. 

אריאל  הרב  עורך  האחרונות  השנים  בשלוש 
מחקר מעמיק על מצוות פרה אדומה. אין זה 
האישי,  הידע  והעמקת  הרצאות  לשם  מחקר 
של  ביצועה  לקראת  הקרקע  הכנת  אלא 
איך  להבין  הייתה  המחקר  "מטרת  המצווה. 
מקיימים את המצווה הלכה למעשה בימינו", 

הוא אומר. 

אדומה כרמזור או כעגבנייה?
מדוע נמשך המחקר שלוש שנים? "יש במצווה 
הוא  מורכבים",  ופרטים  רבות  שאלות  הזאת 
'אדומה'?  הכוונה  מה  למשל,  "כמו  מסביר. 
האם זה אדום כמו ברמזור או כצבע עגבנייה? 
מבחינת ההלכה אדום הוא גוון חום־אדמדם". 
אריאל  הרב  נתקל  המחקר  משלבי  באחד 
על  גאון  רבי סעדיה  לערבית שחיבר  בתרגום 
צבע  הכוונה  ש'אדומה'  נכתב  ושם  התורה, 
היא  סעדיה  רבי  שכוונת  הסברים  "יש  צהוב. 

לצהוב־חום", הוא אומר.

לקיום  נוגע  בו  שהעמיק  ועיקרי  נוסף  פרט 
אפשר  האם  היכל;  כשאין  בימינו,  המצווה 
אוהל  פני  נוכח  אל  "וִהזה  הציווי  את  לקיים 
לעבודה  נדרש  הוא  מקדש?  כשאין  מועד", 
מגּובה  בעודו  הדברים,  את  לברר  כדי  רבה 
נשיא  ישראל אריאל,  הרב  אביו,  בידי  ומּוכוון 

מכון המקדש.

דרוש כוהן טהור
עגלה  שתיוולד  מחכים  "אנחנו  לרפת.  בחזרה 
תמימה שאין בה מום", הוא מספר, "כזו שאין 
לה שערות שחורות או לבנות. ביום שבו תהיה 
מיוחדים  בתנאים  אותה  נגדל  כזאת  עגלה 
העונה  פרה  תהיה  היא  ואז  שנתיים,  במשך 
מצוות  את  בה  לקיים  ונוכל  ההלכה  לכללי 
פרה אדומה, לאחר שנקבל את הסכמת גדולי 
מניעה  שום  אין  שלנו  המסקנות  לפי  ישראל. 

לקיים את המצווה הזאת גם בימינו". 

המקדש  מכון  כי  ומספר,  מוסיף  אריאל  הרב 
יולדות  במחלקת  שנולד  טהור,  כוהן  מחפש 
המופרדת לגמרי משאר אגפי המרכז הרפואי, 
וכזה שלא ביקר מעולם במרכז רפואי שיש בו 
מתים. "אין הרבה כוהנים כאלה", הוא מבהיר, 

"אבל אנו בטוחים שנצליח לאתר אחד כזה". 

נושמים גאולה
המתגייסים  רבים  על  מספר  אריאל  הרב 
לב  כמה  עד  יום  בכל  רואה  "אני  לעניין: 
ישראל ער. למשל, כשחיפשנו עצים שיתאימו 
מכמה  פניות  קיבלנו  ומייד  הפרה,  לשריפת 

וכמה יהודים העוסקים בתחום".

גורם  המקדש  מצוות  בנושא  העיסוק  לדבריו, 
לו לחיות גאולה. "אנחנו נושמים את הגאולה 
"הגאולה  השיחה.  את  חותם  הוא  יום־יום", 
בפתח, ועלינו להיות מוכנים לקראתה, לשינוי 
החיים ברמת הפרט וברמת הכלל. הקב"ה נותן 

לנו את הכלים, ואין הדבר תלוי אלא בנו".

הרפת הסודית לגידול פרה אדומה

להיערך לשינוי החיים בקרוב. הרב אריאל

הכנת בגדים לתשעת הימים
בגדים  בשבת  להכין  מותר  האם  שאלה: 

ללבישה בתשעת הימים?

)ומעט  וחב"ד  האשכנזים  מנהג  תשובה: 
ושלא  לכבס  שלא  הפוסקים  כדעת  מהספרדים( 

ללבוש בגדים מכובסים מראש חודש אב ואילך.

במקומות חמים, שבהם יש צורך להחליף בגדים 
יש  הזיעה,  מפני  חצאיות(  מכנסיים,  )חולצות, 
לנהוג שקודם ראש חודש )השנה: עד יום חמישי 
בערב( לובשים את הבגדים המכובסים הנחוצים 
לימים האלה, כל בגד למשך כחצי שעה, ואחר־
כך פושטים אותו. כך יהיה מותר ללבוש בגדים 

אלה מראש חודש ואילך כפי הצורך.

גם בשבת אפשר לעשות כן, מכיוון שיש תועלת 
ללבוש  רשאי  אדם  עצמו.  השבת  ליום  גם  מכך 
בבוקר  ובשבת  שבת,  לכבוד  מכובסים  בגדים 

אחר  וכמו־כן  אחרים,  מכובסים  בגדים  ילבש 
הבגדים  את  יפשוט  לנוח,  כשישכב  הצהריים, 
אחרים,  בגדים  ילבש  ובקומו  בשחרית,  שלבש 
כדי  אותם  שמחליף  במפורש  יאמר  שלא  אלא 
שיישארו לו בגדים נקיים לימות החול — משום 
זלזול בכבוד השבת, שדבר שהוא לכבוד השבת 

עושה אותו לצורך החול.

ראש  לפני  הבגדים  את  ללבוש  הספיק  שלא  מי 
את  מה  לזמן  להניח  יכול  בשבת(,  )או  חודש 
הבגדים על רצפה לא נקייה, ואחר־כך הוא רשאי 

ללובשם.

בגדים תחתונים וגרביים אפשר להחליף בבגדים 
בתדירות  עדיף  כי  אם  הצורך,  לפי  מכובסים 

נמוכה מעט מהרגיל.

מקורות: שו"ע רמ"א ונו"כ סי' תקנא ס"ג, ופסקי תשובות 
אדה"ז  שו"ע  רסו(,  סי'  )מס"ח  במג"א  רצ  סי'  יז.  ס"ק 
בין  ובהערות. נטעי גבריאל  ס"ו ופסקי תשובות ס"ק ד 

המצרים פל"ג ס"ג־ד, וש"נ. ילקוט יוסף ח"ה עמ' 564.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

קוראים לך 
רוטשילד?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

בודקים עכשיו את תיק הביטוח
למניעת כפל ביטוחים וחוסכים תשלומים מיותרים!

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

בדיקה חינם!לל

077-444-7777

"
תשעת הימים

מנחם־אב  חודש  ראש  שבין  הימים 
הימים',  'תשעת  מכונים  באב  לתשעה 
ובהם עולה חומרת האבל הנהוגה בימים 

האלה.

בהלכה יש עוד כמה מדרגות באבל - 
"שבוע שחל בו תשעה באב"; ז' באב; ח' 
באב אחר חצות; והשיא כמובן - תשעה 

באב עצמו.

נכנסו  באב  "בשבעה  נאמר:  בתלמוד 
בו  וקלקלו  ושתו  ואכלו  להיכל,  גויים 
ערב  לעת  ותשיעי  באב.  שביעי־שמיני 
הציתו בו את האש. והיה דולק והולך כל 

היום העשירי עד שקיעת החמה".

לכן האבל עולה מדרגה בז' באב, בח' 
באב, והוא מסתיים בי' באב, בחצות היום.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל


