
 
לימודי המקדש

הננו מזכירים את קריאת הרבי מליובאוויטש 
התורה  בלימוד  המצרים  בין  בימי  להוסיף 
ענייני  בלימוד  ובמיוחד  צדקה,  ובנתינת 
המקדש — בתורה שבכתב )פרשיות תרומה, 
בתורה  מ־מג(,  פרק  יחזקאל  ויקהל־פקודי; 
)הלכות  ובהלכה  מידות(  )מסכת  שבעל־פה 
המדרש:  וכדברי  לרמב"ם(.  הבחירה  בית 
"יתעסקו לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר 
מעלה  אני  בה,  לקרות  שיתעסקו  קרייתה, 

עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית".

שיעורים והרצאות
והרצאות  שיעורים  מערך  יזמו  חב"ד  צעירי 
בענייני המקדש. השיעורים ייערכו בשלושת 
עם  בתיאום  כנסת,  בתי  במאות  השבועות 
להצטרף  המעוניינים  כנסת  בתי  הגבאים. 

ליוזמה ייצרו קשר עם בית חב"ד המקומי.

ימי עיון לנשים
לנשים  עיון  ימי  שלושה  מארגן  חיה  אור 
באולמי גוטניק, רח' בית הדפוס 11 ירושלים, 
קחי  בנושא   ,)5-7.8( במנחם־אב  בימים ד'־ו' 
מקום,  זמן,  הממדים  שלושת   — הזמ''ן  את 
סלבטיצקי.  שבתי  הרב  אורח:  מרצה  נפש. 
מלא.  לפנסיון  אפשרות  למורות,  השתלמות 

פרטים והרשמה בטל' 6469700־02.

יש חדש 'עול הגויים' גם בירושלים
מקור כל צרותינו היא הגלות שהחלה לפני כאלפיים שנה ושעדיין לא 
בא קיצה. לכן אנו אבלים בשלושת השבועות ומייחלים לבוא הגאולה

אחרי ב הראשונות  שנים 
עלתה  המדינה  קום 
ימי  פשר  על  השאלה 
האבל שאנו מציינים בין שבעה־
־עשר בתמוז לתשעה באב. בחו

גים מסוימים השתררה תחושה 
הנה  מאחורינו.  כבר  שהגלות 
ופור נבנית  וזו  ־חזרנו לארצנו, 

ברחובות  משחקים  ילדים  חת. 
ירושלים, וזקנים וזקנות יושבים 
בחוצותיה. אם כן, על מה הצום 

והאבל?

לערוך  שהציעו  מי  היו  אף 
איך  התפילה.  בנוסח  שינויים 

חטאינו  "מפני  המועדים  בתפילות  לומר  אפשר 
את  נושאים  שאנחנו  בשעה  מארצנו",  גלינו 
שנבנו  ומפוארים  יפים  כנסת  מבתי  התפילה 
המזון  בברכת  הבקשה  משמעות  מה  בארצנו? 
)או עול הגויים(  גלות  ישבור עול  "הרחמן הוא 
לארצנו",  קוממיות  יוליכנו  והוא  צווארנו  מעל 

בשעה שאנו חיים כבני־חורין בארצנו?

הייעוד המצפה לנו
חלפו השנים ואט־אט חלחלה ההכרה כי המושג 
היהודי  העם  אם  לשאלה  מצטמצם  אינו  גלות 
באמריקה  בתימן,  במרוקו,  באירופה,  מתגורר 
או בארץ ישראל. 'עול הגויים' יכול להתקיים גם 
זכינו,  נפלאה  זכות  אכן,  בירושלים.  כשיושבים 
הקודש,  לארץ  יהודים  מיליוני  השיב  שהקב"ה 

ואולם הגלות עדיין תקועה עמוק בתוכנו.

כולל  מצב  היא  הפנימית,  במהותה  הגלות, 
היהודי  העם  שרויים  החורבן  מאז  תקין.  שאינו 
בפרט והעולם בכלל במצב משובש, לא נכון, לא 
שהכול  לנו  נדמה  שלפעמים  העובדה  נורמלי. 
הגלות,  משיבושי  חלק  עצמה  היא   — שפיר 

שהחושך נדמה לאור והמר למתוק.

ישראל  מארץ  ישראל  עם  של  הפיזית  ההגליה 
הכוללת.  הגלות  של  מביטוייה  אחד  רק  היא 
ושיבושם  האמת  הסתר  הוא  הגלות  של  עיקרה 
של הדברים. מכיוון שיש גלות, גלה עם ישראל 
מארצו; חרב בית המקדש; יש אנטישמיות; הרע 

גובר והטוב מתמעט. 

הגלות מביאה לידי כך שרוב הפוטנציאל האנושי 
בגלל  חיוביים.  ולא  שליליים  לאפיקים  מופנה 
ושנאת  לבבות  פירוד  הרבה  כל־כך  יש  הגלות 
תורה  שחיי  הסיבה  הוא  הבית  חורבן  חינם. 
שיהיו  במקום  כעול,  להיתפס  עלולים  ומצוות 
הדבר הטבעי והנעים ביותר. כל אלה הם ביטויים 

של אותה גלות.

לפני  שהחלה  הגלות  היא  צרותינו  כל  מקור 
אנו  לכן  קיצה.  בא  לא  ושעדיין  שנה  כאלפיים 
חורתים את תודעת הגלות עמוק כל־כך בנפשנו. 
וחֹווים היטב את הגלות  זוכרים  שכן רק כאשר 
היהודי  העם  של  האמיתית  מהותו  מהי  יודעים 

ומה הייעוד הגדול הצפוי לו.

שיבת השכינה
לכל  זוהר  תמרור  משמשים  המצרים  בין  ימי 
השנה כולה. שלושת השבועות הללו הם תזכורת 
צריך  יהודי  שעה.  ובכל  יום  בכל  לשנן  שעלינו 
להחדיר בנפשו את ההכרה שהמצב הקיים הוא 
צריך  יהודי  נורמלי.  ולא  טבעי  לא  מצב  גלות, 

להשתוקק שכבר תבוא הגאולה.

לציון,  העם  שיבת  על  איננו  בתפילותינו  הדגש 
בתוכנו.  לשכון  הקב"ה  של  שובו  על  אלא 
אנו   — תשוב"  ברחמים  עירך  "ולירושלים 
בכל  לירושלים.  הבורא  של  שובו  את  מבקשים 
בשובך  עינינו  "ותחזינה  מתחננים:  אנו  תפילה 
של  לשובה  היא  הציפייה   — ברחמים"  לציון 
השכינה לשכון בציון. זו הגאולה שאנו מייחלים 

לה ומצפים לבואה במהרה בימינו.
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ְּכֻהַּנת  "ְּבִרית  זכה על מעשהו לשכר של  פינחס 
עֹוָלם". לפי פשוטם של דברים, הובטח שצאצאיו 
בלק(  פרשת  )סוף  הספרי  אך  לנצח.  כוהנים  יהיו 
מגלה עומק נפלא: לא השכר בלבד תמידי, אלא 
ְּבֵני  ַעל  "ַוְיַכֵּפר  פינחס,  של  הכפרה  מעשה  גם 
המתים".  שיחיו  עד  ומכפר  "עומד   — ִיְׂשָרֵאל" 
וחולפת,  חד־פעמית  הייתה  לא  פעולתו  כלומר, 
הגאולה  עד  ובלתי־פוסקת,  רצופה  כפרה  אלא 
במרוצת  להתעורר  מוסיף  החטא  שגם  מפני   —

הדורות.

הנאמר  על  הרוגוצ'ובי  הגאון  לומד  דומה  רעיון 
בספר יהושע )כב,יז( בעניין עוון פעור: "ֲאֶׁשר ֹלא 
ִהַּטַהְרנּו ִמֶּמּנּו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה". לדבריו, מכאן ראיה 
שכפרת פינחס היא 'פעולה נמשכת', לפי שהחטא 
הוא 'עוון נמשך'. חטא חמור כל־כך איננו נמחק 
המתים,  בתחיית  ורק  המיידית,  הכפרה  אף  על 
כשיבוא יום הדין הגדול, ימורק החטא לחלוטין.

מאבק תמידי
על  התוספות  בדברי  מפורשים  האלה  הדברים 
משה  נקבר  מה  "מפני  )סוטה ג,ב(:  הגמרא  דברי 
פעור".  מעשה  על  לכפר  כדי  פעור?  בית  אצל 

"בכל   — חוזר מתחדש  בתוספות שהחטא  נאמר 
מואב,  בבנות  ישראל  שחטאו  בעת  ושנה,  שנה 
בית פעור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר עוון, 
כשהוא רואה את קברו של משה, חוזר ושוקע; 
שמשה רבנו שקעו בקרקע עד חוטמו, וכל שעה 
שעולה, חוזר ונשקע למקום ששקעו משה רבנו". 

נמצא שחטא פעור ומעשה הקנאות של פינחס 
בלתי־ התרחשות  כאן  יש  יחיד.  אירוע  היו  לא 
 — רבנו  ומשה  ועולה,  צף  פעור  חטא  פוסקת: 
שזירז את פינחס באומרו לו "קריין האיגרת יהא 
מבצעּה" — הודף את חטא פעור למטה. אך זה 

צף שנית, ומשה נאבק בו שוב וחוזר חלילה.

להחיות את השכל
סופו של עוון פעור יהיה לעתיד לבוא, כאשר רוח 
חז"ל  לכן  הארץ.  מן  לחלוטין  תעבור  הטומאה 
קושרים זאת ל"עד שיחיו המתים", כי כל עניין 
וכאשר  הטומאה,  רוח  של  תוצאה  הוא  המוות 
יתקיים  החיים,  מקור  שהוא  הקב"ה,  עם  הקשר 
בחיים  גם  הדבר  יתבטא  הפרעות,  שום  בלי 

הגשמיים, ועד ש"יחיו המתים".

מעין זה אפשר להשיג גם עכשיו, על־ידי לימוד 

שהתורה  הזקן,  רבנו  של  פתגמו  ידוע  התורה. 
מחוללת 'תחיית המתים', כי אין לך דבר קר וחסר 
חיות כמו השכל, ועל־ידי התורה מוענקת חיות 
תחיית  מעין  כאן  ויש  הקר,  לשכל  קדושה  של 

המתים. 

שריפת הגלות

החמורה  שהיא  מת,  בטומאת  משתקף  החטא 
"נתכרכמו  רבנו  משה  זאת  לנוכח  שבטומאות. 
פניו", והוא תהה: "במה תהא טהרתו?". ואז גילה 
המטהרת  אדומה,  פרה  מצוות  את  הקב"ה  לו 

טמאי מת.

גם תקופת הגלות היא מעין 'פרה אדומה' )ילקוט 
שמעוני, חוקת, רמז תשנט(. ועל כך דורשים: "ויקחו 

הגלויות  את  לוקחים   — אדומה"  פרה  אליך 
'גואל ראשון'  ומביאים אותן למשה רבנו, שהוא 
קיים  זה  כוח  אותן.  'שורף'  והוא  אחרון',  ו'גואל 
אצל כל יהודי, שכן יש בו ניצוץ מנשמת משה, 
ובכוחו לשרוף את הגלות הפנימית שבנפשו ועל־

ידי זה להחיש את שריפת הגלות הכללית.

)תורת מנחם, כרך נז, עמ' 115(

העוון שמתעורר עד תחיית המתים

בשבת מאחרים
״את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני 
״בבוקר״  כח,ד(.  )במדבר  הערבים״  בין  תעשה 
נאמר בתמיד של שחר של כל ימות השבוע, ואילו 
״וביום השבת״.  אלא  "בבוקר"  נאמר  לא  בשבת 
בשחרית,  לקום  מאחרים  המנהג שבשבת  מכאן 
ולא כבכל ימי השבוע שמשכימים לבתי כנסיות, 

כי הלשון 'ביום' משמעו איחור.

)רבי האי גאון(

ניחוח שלי
״ריח ניחוחי״ )במדבר כח,ב(. ״ניחוח״ — מלשון 
ריח   — ניחוחי״  ״ריח  דרגא'.  'נחות  כמו  ירידה, 
והכתוב  לעולם.  אלוקי  שפע  מוריד  הקרבנות 
'ניחוחי', הניחוח שלי. שכן עבודת  מדייק שזהו 
יתברך  ועצמותו  מהותו  את  הקרבנות ממשיכה 

כביכול, שישכון ויתגלה בעולם.

)ליקוטי תורה(

מחשבה, דיבור ומעשה
״ואמרת אליהם... ואמרת להם״ )במדבר כח,ב־ג(. 
המחשבה  לבחינת  מכּוון   — אליהם״  ״ואמרת 
והדיבור שבקרבנות: מחשבה — עבודת התפילה, 
בדיני  הדיבור   — דיבור  שבלב;  עבודה  שהיא 
בחינת  זו   — להם״  ״ואמרת  והלכותיו.  הקרבן 

המעשה, הקרבת הקרבן בפועל.

)ליקוטי תורה(

כליל לה'
התמיד,  קרבן  כח,ג(.  )במדבר  תמיד״  ״עולה 
המסמל את כללות הקרבנות, היה עולה, שהוא 
״כליל לה׳״. לומר לך: אם רצונך להגיע לדבקות 
עליך   — קירוב  מלשון  קרבן   — בקב"ה  אמיתית 
לעבוד את עבודתך ״כליל לה׳״ — שלא על־מנת 

לקבל פרס.
)הרבי מליובאוויטש(

תמיד — על־ידי התורה
ניחוח  לריח  סיני  בהר  העשויה  תמיד  ״עולת 
)מנחות  אמרו  חז״ל  כח,ו(.  )במדבר  לה׳״  אישה 
הקורא  קיים,  מקדש  בית  שאין  שבזמן  קי( 
בפרשת קרבנות כאילו הקריב קרבן. לכן תיקנו 
"עולת  וזהו  יום.  בכל  התמיד  פרשת  את  לומר 
תמיד" — כיצד תהיה עולת תמיד, אף בזמן שאין 
בית מקדש קיים? על־ידי "העשויה בהר סיני" — 

על־ידי התורה שניתנה בהר סיני.
)עטורי תורה(

לא קרבן ללבנה
״ושעיר עיזים אחד לחטאת לה׳״ )במדבר כח,טו(. 
נאמר  בלבד  חודש  ראש  של  חטאת  בשעיר 
״לחטאת לה׳״, מה שלא נאמר בשעירי הרגלים 
שידמו  חשש  יש  כי  אחרת.  בחטאת  ולא  כולם 
כמו  ללבנה,  קרבן  שהוא  חודש  ראש  בשעיר 
בראשי  ללבנה  להקריב  המצרים,  עושים  שהיו 
השעיר,  בזה  הלשון  חידש  זה  מפני  החודשים. 

ונאמר בו "לה׳", להסיר המחשבות ההן.
)מורה נבוכים(

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

קרבנות | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

צחוק בגאולה
פעם אחת הלך רבי אהרון מצ'רנוביל בשבת 
ועבר  מנחה,  לתפילת  המדרש  לבית  קודש 
ליד חבורת ילדים ששיחקו וזרקו אבנים זה 
רבי  של  בשטריימל  פגעה  אחת  אבן  לזה. 

אהרון.

משחקם  על  הילדים  את  שהוכיח  אחרי 
מלוויו  אל  אהרון  רבי  פנה  בשבת  באבנים 
ואמר: "דוד המלך אמר על זמן הגאולה 'אז 
ולכאורה,  רינה'.  ולשוננו  פינו  שחוק  ימלא 
מה שייך צחוק על הגאולה; היה לו לומר 'אז 

ימלא שמחה ליבנו'?".

והאמוראים  שהתנאים  "מכיוון  והסביר: 
הקדושים לא זכו שיבוא משיח בזמנם, ואילו 
המשיח,  לביאת  שיזכו  הם  האלה  הילדים 
כך אמר  על  בעולם.  גדול  צחוק  יהיה  ודאי 

דוד המלך שהכול יצחקו בבוא הגאולה". 

אמרת השבוע מן המעיין

שתי  לו  שיהיו  צריך  בישראל  "מנהיג 
תכונות — להילחם בקנאות ולפעול למען 
השלום. עליו לדון בכל מקרה לגופו, לברר 
איזו דרך לנקוט" )רבי ישראל־אלעזר מקוזניץ(

פתגם חסידי



בזכות 
כפתור

בתחושה קשה ארז רבי אלחנן וסרמן 
לאמריקה.  למסע  ויצא  מזוודתו  את 
כמה היה מוותר על התענוג המפוקפק 
הזה. האווירה ביבשת החדשה הייתה 
הישיבה  ראש  של  מעולמו  רחוקה 
הממון  מרדיפת  סלד  הוא  הדגול. 
של  לסמלּה  שהפכו  ומהחומרנות 

המדינה.

הישיבה  של  הכלכלי  מצבה  ואולם 
מיום  מחמיר  שבליטא  בברנוביץ' 
ליום. עול החזקת הישיבה אילץ אותו 
את  לכתת  הגמרא,  את  בכאב  לסגור 
רגליו בין בתי נדיבים, ולנסות לקושש 
פרוטה לפרוטה. אלא שידם של יהודי 
את  לספק  מצליחה  אינה  אירופה 
המשאבים הרבים הדרושים לישיבה. 
תופחים  החובות  גדלים,  הגירעונות 
היחיד,  הפתרון  גוברת.  והמצוקה 
אומרים כולם, הוא לנסוע לאמריקה.

הגאון  פני  את  קיבלו  אמריקה  יהודי 
מכובדים  רבנים  בהערצה.  הנודע 
התלוו אליו במלאכת איסוף הכספים.

אך בסופו של דבר הסכום שהצטבר 
זעום. אנשי העסקים  באמתחתו היה 
היהודים הגיבו על בקשותיו בקרירות 
ותרמו סכומים קטנים. ליבו של רבי 
אלחנן נחמץ. מסע גיוס הכספים עמד 

לנחול כישלון חרוץ.

יום אחד אמרו לרבי אלחנן כי ברובע 
עשיר  מתגורר  שבניו־יורק  ברונקס 
גדול, פיליפ גולדסטיין שמו, המחזיק 
לייצור  משגשג  מפעל  בבעלותו 
תצליח  רק  "אם  וחליפות.  מעילים 
יוכל  כיסו,  ואת  ליבו  את  לפתוח 
לתרום ביד רחבה!", המתיקו באוזניו.

אך לדברים נוסף סייג מטריד: "כגודל 
כדאי  ובכל־זאת  קמצנותו.  כן  עושרו 
יוצא  הוא  שהאיש  במיוחד  לנסות. 
עברו  הזכרת  אולי  בירז'.  עיירתכם, 

תעורר בו את מידת החסד".

של  משרדו  אל  טלפן  אלחנן  רבי 
דחתה  עסוק",  "הוא  גולדסטיין. 
אלחנן  רבי  בנימוס.  המזכירה  אותו 
ילדותו,  שחבר  לו  "אמרי  הרפה:  לא 
לפוגשו",  מבקש  מבירז',  אלחנן 
הפציר. פתאום שמע באפרכסת קול 
פה?  נמצא  מבירז'  "אלחנן  נמרץ: 
אתה חייב לבוא לראות את המתפרות 

הענקיות שלי!".

במבואת  אלחנן  רבי  המתין  מה  זמן 
הכניסה המפוארת של מר גולדסטיין, 
גדולה,  ודמות  הדלת  שנפתחה  עד 
רחב,  וחיוך  בשרניות  פנים  בעלת 
הטוב!  "חברי  לעברו בשמחה.  קרבה 
האיש.  אמר  היום?",  מעשיך  מה 

בטרם הספיק רבי אלחנן לפצות פה, 
"אראה  בלהיטות:  המארח  הוסיף 
צלצל  הוא  שלי".  ההצלחה  את  לך 
הוכנסה  ולחדר  מוזהב,  בפעמון 
יוקרתיים.  בכלים  עשירה,  תקרובת 

"הכול כשר", החווה בחיוך.

בשיחה  השניים  שקעו  רגעים  בתוך 
וחוויות  זיכרונות  רוויה  נוסטלגית, 
התנער  ואז  עברו.  מימים  משותפות 

המארח: "לא סיפרת לי על מעשיך!". 
ישיבה  "הקמתי  השיב:  אלחנן  רבי 
גדולה בעיר ברנוביץ', ובה תלמידים 
רבים. באתי לבקרך ולדרוש בשלומך. 
זו שאני כאן, יש במעילי  ובהזדמנות 
כפתור רופף. ודאי תוכל לבקש מאחד 

מעובדיך לתפור אותו כראוי"...

"מה השאלה!", פרץ העשיר בצחוק. 
לבקר  בעבורך  הזדמנות  תהיה  "זו 

שלי,  המשוכללים  הייצור  באולמי 
הוא  באירופה".  ראית  לא  שכמותם 
שרד  לרכב  אלחנן  רבי  את  ליווה 
בית  לעבר  יצאו  והשניים  יוקרתי, 

החרושת.

את  קידם  מכונות  של  אדיר  רעש 
על  רכנו  פועלים  מאות  פניהם. 
בעל  תפירה.  מכונות  ועל  אריגים 
הבית רמז למנהל העבודה, וזה מיהר 
להרכין את אוזנו אל פיו. "החלף לרב 
את כל הכפתורים במעילו בכפתורים 
חדשים!", ציווה. האיש הנהן. כעבור 
עשר דקות היה מעילו של רבי אלחנן 
ונוצצים  חדשים  בכפתורים  מעוטר 

ומגוהץ כראוי.

הם שבו למשרד, ורבי אלחנן הושיט 
שאתה  מה  כל  "זה  לפרידה.  ידו  את 
לב.  ברוחב  המארח  חייך  צריך?", 
"באתי  אלחנן,  רבי  השיב  "בהחלט!", 
לי  שתתפור  כדי  מברנוביץ'  במיוחד 
כפתור, ואתה ברוב טובך הענקת לי 
גיהצת  ואף  חדשים,  כפתורים  ערכת 
את מעילי!". העשיר הניח את ידו על 
חזהו בהצטנעות. "הֵיה שלום!", בירך 

את רבי אלחנן.

אלחנן  רבי  הוזעק  בבוקר  למחרת 
כאן  "יש  מלונו.  של  הקבלה  לעמדת 
שיחת טלפון בהולה בעבורך", נאמר 
מר  של  קולו  היה  זה  "אלחנן!",  לו. 
למשרדי  בבקשה  "בוא  גולדסטיין, 

בשעה אחת־עשרה".

השטיחים  על  אלחנן  רבי  פסע  שוב 
המהודרים בלשכתו של רעהו העשיר. 
"שב נא בכיסאי", קידמו מר גולדסטיין 
שקרנה  הזחיחות  לא־צפויה.  במחווה 
שעזבת",  "אחרי  נעלמה.  אמש  ממנו 
ייתכן  שלא  "קלטתי  ואמר,  פתח 
כפתור.  לתפור  בשביל  לכאן  שבאת 
אני סוחר ממולח... בבקשה, אמור לי 

את הסיבה האמיתית לבואך".

רבי אלחנן נעץ מבט בחברו לשעבר 
זה  שאין  אתה  צודק  "אכן,  ואמר: 
אמריקה  עד  מאירופה  לבוא  הגיוני 
בשביל לתפור כפתור. ואתה, נשמתך 
עברה מרחק גדול פי כמה מהעולמות 
העליונים ועד העולם הזה התחתון — 
וכי היא עשתה את כל הדרך הזאת רק 
בשביל לתפור כפתורים באמריקה?!".

העשיר קפא על מקומו. המסר החד 
דמעות  נראו  פתאום  ליבו.  את  נקב 
הוא  הדשנות.  לחייו  על  מתגלגלות 
הליט את פניו בידיו ומירר בבכי: "כן, 
לתפור  בשביל  עשיתי,  גדול  מרחק 

כפתורים!".

מהותי  שינוי  חולל  הזה  המפגש 
חיי  את  נטש  הוא  העשיר.  בתעשיין 
ומצוות,  תורה  לחיי  חזר  הרהבתנות, 
ישיבת  תומכי  מגדולי  אחד  ונעשה 

'אוהל תורה' של רבי אלחנן וסרמן.

)על־פי 'שארית ישראל'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

חלוקת הארץ לי"ג שבטים
בחלוקת הארץ לא קיבלו הכוהנים והלוויים נחלה, כדברי התורה: "לא יהיה 
לכוהנים הלוויים, כל שבט לוי, חלק ונחלה עם ישראל". כך גם נקבעה ההלכה 
ברמב"ם )הלכות שמיטה ויובל פרק יג, הלכה י(: "כל שבט לוי מוזהרין שלא 

ינחלו בארץ כנען". 
כך  ישראל.  בארץ  נחלה  לקבל  לוי  שבט  גם  עתיד  הגאולה  בזמן  זה,  ועם 
שבטים,  לשלושה־עשר  שתתחלק  ישראל  ארץ  "עתידה  חז"ל:  אומרים 
שבתחילה לא נתחלקה אלא לי"ב שבטים". כידוע, שבטו של יוסף נתחלק 
ישראל שלושה־עשר שבטים,  בעם  היו  וכך  ואפרים,  מנשה  לשני שבטים, 
אך הארץ חולקה לשנים־עשר שבטים בלבד, שכן שבט לוי לא קיבל נחלה, 

ואילו בזמן הגאולה תתחלק הארץ לשלושה־עשר שבטים, אף לשבט לוי.

ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
נשאלת השאלה, איך ייתכן שיחול שינוי במצוות התורה בזמן הגאולה, והלוא 
התורה היא נצחית והיא קובעת במפורש כי לא יינתן לשבט לוי "חלק ונחלה 
עם ישראל", ולאו זה מופיע במניין המצוות, ואיך הציווי הזה יכול להתבטל?!
לוי  דייק לכתוב ש"שבט  הוא  רמוזה בלשון הרמב"ם.  זו  התשובה לשאלה 
דווקא את הביטוי  נוקט  כנען". מדוע הרמב"ם  לנחול בארץ  מוזהרין שלא 
כנען  בארץ  שרק  רומז  הוא  שבכך  אלא  ישראל"?  "ארץ  ולא  כנען"  "ארץ 
אסור ללוויים לקבל נחלה, ואילו בחלקים אחרים של הארץ, שהם בכלל ארץ 

ישראל ולא חלק מארץ כנען — עתידים הלוויים לקבל נחלה.
כידוע, הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו את הארצות שבהן ישבו עשר אומות. 
אחרי היציאה ממצרים נתן הקב"ה לבני ישראל את הארץ שבה ישבו שבעת 
עמי כנען, ואילו את הארצות של עוד שלוש אומות — ארצות הקיני, הקניזי 
בימות  ישראל  לעם  להינתן  עתידות  האלה  הארצות  נתן.  לא   — והקדמוני 

המשיח, כאשר תתקיים ההבטחה "ירחיב ה' אלוקיך את גבולך".
נחלה  לקבל  עתיד  הוא  אבל  כנען,  בארץ  נחלה  אפוא  קיבל  לא  לוי  שבט 
בארצות העתידיות — ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני. כך יתקיים הציווי גם 
לעתיד לבוא, שכן שבט לוי לא יקבל נחלה בארץ כנען, ועם זה יוכל לקבל 

אף הוא נחלה בחלקים הנוספים שיינתנו אז לעם ישראל.

ציפייה מיוחדת ללוויים
תורת החסידות מסבירה, שבזמן הזה העבודה הרוחנית המוטלת עלינו היא 
'לכבוש' את 'שבע האומות' — הן שבע המידות שבלב. לעומת זה, אין בכוחנו 
לכבוש את שלושת הכוחות השכליים )חוכמה, בינה, דעת(, המיוצגים ב'קיני, 
קניזי וקדמוני', ולכן לא ניתנו לנו הארצות האלה. רק בזמן הגאולה יתבררו 

כוחות המוח ויגיעו לתיקונם, ואז גם יינתנו הארצות האלה לישראל.
שבט לוי הופרש לעמוד לפני ה' ולשרתו. הוא עומד למעלה מהעבודה של 
כיבוש המידות ובירורן. לכן לא ניתנה לו נחלה בארץ כנען, כי אין זו עבודתו 
הרוחנית. ואולם כשתבוא עת העבודה בכוחות השכליים, כשלא יהיה צורך 
בכיבוש ובבירור, עבודה זו תהיה שייכת גם לשבט לוי, ולכן אף הוא ינחל 

נחלה בארצות העתידיות האלה )ראו לקוטי שיחות כרך לח, עמ' 103(.
הרבי מליובאוויטש הוסיף )התוועדויות תשמ"ו כרך א, עמ' 404( כי מכל זה 
עולה עד כמה צריכה להיות אצל שבט לוי התשוקה ועמה הציפייה לגאולה 
העתידה. נוסף על כל הדברים הנפלאים שיהיו בזמן הגאולה לכל ישראל, 
בארץ,  נחלה  קיבלו  לא  עתה  שעד  לוי,  שבט  אצל  מיוחד  עילוי  "ייתוסף 
ולעתיד לבוא — יקבלו נחלה בארץ... אם כל בני ישראל צועקים 'עד מתי' 
ומבקשים שתבוא הגאולה תיכף ומייד, הרי בנוגע לשבט לוי — נוגע הדבר 

ביתר שאת וביתר עוז!".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

במרכזים  מאושפזים  ליד  השוהים  משפחה  בני 
העוברים  המתנדבים  את  מכירים  הרפואיים 
מחדר לחדר ומציעים להם ארוחה מזינה. אלה 

פעילי ארגון 'רפואה וחיים'.

הניסיון להתחקות אחר הארגון מביא אותנו אל 
מתקשרים  אנו  הימל.  ברוך  ר'  הארגון,  מנכ"ל 
אליו בשעת צהריים של יום שישי, והוא מדבר 
איתנו מתוך התנשפות. מתברר שהוא רץ, אבל 
מועדוניות  ארבע  בין  אלא  ספורט,  לשם  לא 
לילדים בעלי מוגבלויות בעיר בני־ברק. הילדים 
מובאים למועדוניות בבוקר יום שישי ומוחזרים 
הקלה  קצת  השבת.  כניסת  לקראת  לבתיהם 

למשפחותיהם. 

אלף ומאתיים מתנדבים 
בני־ברק,  תושב   ,48 בן  ויז'ניץ  חסיד  הימל, 
הארץ,  בכל  הפרוש  הארגון,  על  לספר  מתחיל 
ובמהרה אנחנו מתקשים לעקוב אחרי האגפים 
שנים  כבר שמונה  ומגוון הפעילויות.  המרובים 
הוא עומד בראש ארגון החסד, שהוקם לפני 42 
ביוזמה  ראשיתו  מוויז'ניץ.  האדמו"ר  בידי  שנה 
לביקור חולים קהילתי, שניהל הרב חיים פישר, 
לכלל  חסד  לאימפריית  נהפך  השנים  וברבות 
ומאתיים  כאלף  אגפים,  שנים־עשר  ישראל. 
מתנדבים. הרב הימל היה רוצה להזכיר שמות 
בציון פעילותם של הרב  ובסוף מסתפק  רבים, 

נפתלי ויינברגר ורעייתו. רשמנו.

שבתון  שבועות  לשלושה  אחת  מקיים  הארגון 
אחת  "פעם  מוגבלויות.  בעלי  לילדים  מושקע 
חוליות  ארבע  בלי  שנולדה  ילדה  לשבת  הזמנו 
חיוניות בגב, מקרה מזעזע", מספר הרב הימל. 
לה  הצבנו  אבל  לבוא,  היא  גם  ביקשה  "האם 
שלנו  המתנדבות  השבת;  כל  נחה  את  תנאי: 
אמרה  השבת  במוצאי  במסירות.  בילדה  יטפלו 
ברוגע  ישנתי  לא  נולדה  שהיא  מיום  האם:  לנו 

כמו בלילה האחרון". 

חלומות מתגשמים
אמבולנסים  שמונה  לנו  "יש  ממשיך:  הימל 
ובני  חולים  המסיעים  מתנדבים  נהגים  ו־130 
משפחה נטולי רכב. מחלקת סיעוד רפואית, עם 
ציוד בשווי של יותר משני מיליון ש"ח, הנותנת 
חינוך  מחלקת  לא־שגרתיות.  בשעות  גם  מענה 
המסייעת ל־547 ילדים, הישנים בבית. מחלקת 
מחלקת  קהל.  מקבלים  שפעיליה  רפואי,  ייעוץ 
לבריאות  המרכז  מנהל  לי  אמר  פסיכיאטרייה. 
הנפש 'שער מנשה': אילו הביקורים שלכם היו 

תכופים יותר, היינו חוסכים הרבה תרופות.

"ויש לנו גם מחלקת 'מילוי משאלות', המאפשרת 
לחולים להגשים חלומות. למשל, אישה שחלתה 
במחלה קשה והיה לה חלום לבוא לקבר רחל. 
הצוות שלנו ליווה אותה באותו יום תשע שעות. 

בעבורה זה היה חמצן".

חיי המתנדבת ניצלו 
הוא מספר על מתנדבת בת שבעים, שיום אחד, 
כשההסעה באה לאסוף אותה, לא מצאה אותה. 
נכנס  המתנדבים  אחד  מאוד.  חריג  היה  זה 
שרועה  אותה  ומצא  למרפסת  מבעד  לביתה 
בלי  שם,  שכבה  שלמה  יממה  הרצפה.  על 
יכולת לזוז. חייה ניצלו והיא ממשיכה עד היום 

בפעילותה.

"חולה  מכול?  יותר  אותך  שמשמח  הרגע  מה 
לא  "יש  עונה.  הוא  מתנדב",  ונעשה  שמחלים 
המרכיבים  שלנו,  המתנדבים  מבין  כאלה  מעט 

את הפסיפס של כל עם ישראל".

ברוך רופא חולים

פעילות עם ילדים בעלי מוגבלות. משמאל: הרב הימל

כשהצום חל בשבת
שאלה: מה דין י"ז בתמוז שחל בשבת?

תשובה: הצום עצמו נדחה ליום ראשון. גם הדינים 
במוצאי  מתחילים  המצרים'  'בין  של  והמנהגים 
המצרים  בין  שדיני  ואומרים  חולקים  ויש  השבת. 

מתחילים כבר בשבת.
יש קהילות הנמנעות מלברך 'שהחיינו' גם בשבתות 
של 'בין המצרים'. הפוסקים חלוקים ביניהם בשאלה 
להקל  חב"ד  ומנהג  מכך;  נמנעים  זו  בשבת  גם  אם 
בזה. הרבי מליובאוויטש הביע ספק אם יש להתחיל 
כפי  הבחירה,  בית  ענייני  לימוד  את  זו  בשבת  כבר 

שהנהיג ב'בין המצרים'.
הפטרת השבת )בארץ ישראל פרשת פינחס, בחו"ל 
מן  ואינה  השבוע,  לפרשת  שייכת  בלק(  פרשת 

ההפטרות של 'בין המצרים'.
ביום  מילה  ברית  חלה  אם  נדחה,  שהצום  מכיוון 
מתפללים  והסנדק  המוהל  התינוק,  הורי  ראשון, 

13:16(, אומרים  )במרכז הארץ אחרי  גדולה  מנחה 
סעודה  )אבל  אחר־כך  לאכול  ויכולים  'עננו'  בה 
לקרואים — עושים רק בלילה(. ואולם רבים נמנעים 
מקום  יש  כמו־כן  חב"ד.  חסידי  בין  נהוג  וכן  מזה, 

להקל יותר גם בעניין חולה ויולדת.
עלות  עד  השבת  במוצאי  ולשתות  לאכול  מותר 
השחר )מי ששוכב לישון ורוצה להשכים לפני עלות 
השחר כדי לאכול או לשתות — אם בדרך כלל אינו 
נוהג לשתות מייד בקומו בבוקר, צריך להתנות לפני 
עד  התענית  את  עליו  מקבל  שאינו  לישון  שוכבו 

עלות השחר(.
יפסיק מייד כשנזכר שהיום  ואכל בצום,  מי ששכח 
מסתיים  הצום  היום.  סוף  עד  לצום  ויוסיף  צום, 

)במרכז הארץ( בשעה 20:15.
מ"א  תקסד.  תקנט,  תקנא,  סי'  ומפרשיו  מקורות: שו"ע 
יוסף שם. שו"ת אגרות משה  וברכי  סי' תקנא ס"ק מב 
או"ח ח"א סו"ס קסח. הגהות רעק"א תקנט ס"ט. פסקי 
בר־מצווה  והליכות  הלכות   .70 הע'  תקנט  סי'  תשובות 
'דבר  לוח   .691 ע' קיח. ספר השיחות תנש"א ח"ב עמ' 

בעתו'.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה
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"
"איש אשר רוח בו"

כאשר משה רבנו ביקש מהקב"ה למנות מנהיג 
שיוביל את העם אחריו, אמר לו הקב"ה שייקח 

את יהושע בן־נון, "ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו".

חז"ל מפרשים שהכוונה ליכולת "להלוך כנגד 
כלומר, מנהיג אמיתי  ואחד".  רוחו של כל אחד 
ולתכונת  לאופיו  להתחבר  מסוגל  להיות  צריך 

נפשו של כל אחד ואחד מבני העם.

אחד  כל  עם  משותפת  שפה  מוצא  המנהיג 
ואחד, ורותם את תכונותיו ויכולותיו לטובת העם.

מושג ברגע

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

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

הארכת שנות 'תוחלת החיים'הוזלה משמעותית בעקבות פרמיית ביטוחי החיים

פנה
ל'גפן בס"ד' 
ובתוך רגע 
תחסכו עד 
40% מכפי 
ששילמתם 

עד היום!
העברה וטיפול

מול הבנקים - עלינו!


