
 
הלכה למעשה לעם

לציבור  הלכה  קורס  השיקו  חב"ד  צעירי 
על  בדגש  השבת,  בנושא  המתמקד  הרחב, 
סדר יום השבת. לצורך הקורס הופקו חוברות 
למרצה וללומד, המגישות את החומר הנלמד 

בדרך בהירה וחווייתית. פרטים בבית חב"ד.

כינוס נשי חב"ד
יהיה  חב"ד  ובנות  נשי  של  הארצי  הכינוס 
אי"ה ביום רביעי, כ"ה בסיוון )17.6(, בשעה 
מבנייני  כולו  לעולם  חי  בשידור   ,20:00
נגניות  תזמורת  הרצאות,  בירושלים.  האומה 
אמנותיות  תכניות  אישיים,  סיפורים  חיה, 
להזמין  יש  זו.  לשנה  מיוחדים  וחידושים 
tickchak. באתר  לצפייה  כרטיסים  מראש 

co.il/11613 או בטל' 5500770־058.

מה קורה בארה"ב
חברת  הפיקה  בארה"ב  המהומות  בעקבות 
מיוחדת,  תכנית   jem החב"דית  המדיה 
התייחסויות  ובה  שמה,  מאוחדת'  'אמריקה 
של הרבי מליובאוויטש לשורת סוגיות שעלו 
הבין־גזעי,  המתח  היום.  סדר  על  עכשיו 
חשיבות  אזרחית,  תסיסה  וענישה,  פשיעה 
הממשלתיים  הספר  בבתי  לאמונה  החינוך 

ועוד. לצפייה: 70years.com )תכנית 19(.

יש חדש עם האמונה מול החששות
שוב ושוב קורה הבלתי־צפוי והבלתי־אפשרי, ובניגוד לכל 

התחזיות עם ישראל מעמיק את אחיזתו בארץ ישראל

לשני ב נחלקים  ני־האדם 
סוגים. יש הנועזים, פורצי 
הדרך, המציבים לנגד עי־
ומנסים  שאפתניים  יעדים  ניהם 
להגיע אליהם כנגד כל הסיכויים. 
לסיכונים,  הערים  הזהירים,  ויש 
הרואים את הקשיים ואת האפש־

רות ליפול ולהתרסק.

מי משניהם צודק? פעם זה ופעם 
זה. העולם לא היה מתקדם בלי 
רבים  כישלונות  אך  הראשונים, 
היה נמנעים אילו היה מקשיבים 
לאחרונים. אם התעוזה מצליחה, 
עם  שהלך  המעז,  את  ישבחו 
האמת הפנימית שלו ולא הקשיב 

מסתיימת  שהיא  במקרה  אבל  האמונה.  לקטני 
בראשם  האחרונים  ינידו  מהדהד,  בכישלון 
המתעלמת  הרפתקנות,  של  סופה  שזה  ויאמרו 

מהמציאות הריאלית.

תלוי מי מוביל
המרגלים  בין עשרת  העימות  מהות  זו  לכאורה 
שחזרו ממשימתם והציגו את הקושי הגדול לנצח 
את יושבי ארץ כנען, ובין יהושע וכלב. המרגלים 
ָהָאֶרץ ַהֹּזאת,  ֹאָתנּו ֶאל  אומרים: "ָלָמה ה' ֵמִביא 
ָלַבז". ואילו כלב  ִיְהיּו  ְוַטֵּפנּו  ָנֵׁשינּו  ַּבֶחֶרב,  ִלְנֹּפל 
נּוַכל  ָיכֹול  ִּכי  ֹאָתּה,  ְוָיַרְׁשנּו  ַנֲעֶלה  "ָעֹלה  משיב: 
את  רואים  הם   — הסיפור  זה  לכאורה  ָלּה". 
ביעד  בלהט  דבק  הוא  ואילו  והסכנות,  הקשיים 

הנכסף.

וקשה  הגישות,  לשתי  מקום  יש  היום־יום  בחיי 
מובהקת.  במידה  נכונה  מהן  אחת  כי  לקבוע 
שמתרסקות.  ואחרות  שמצליחות,  יוזמות  יש 
ולפעמים  ההצלחה,  סוד  היא  ההעזה  לפעמים 
מקשיב  היה  היזם  אילו   — הכישלון  סיבת  היא 
מעצמו  מונע  היה  אחרים,  של  לניסיונם  יותר 
נפילה כואבת. בחיים נדרש איזון בין תעוזה לבין 

פקיחת עיניים וראיית הסכנות והקשיים.

בשונה  אחר.  דבר  היה  המרגלים  בסיפור  אבל 
נכונות  להיות  שיכולות  אנושיות,  מיוזמות 
שהובל  יעד  היה  כאן  מוטעות,  להיות  ועלולות 
הבטיח  הקב"ה  ומנהיגו.  העולם  בורא  על־ידי 
ישראל  לארץ  אותם  יביא  כי  ישראל  לבני 

ויכניע את עמי כנען מפניהם. כיצד צריך לנהוג 
ואילו  ההר,  אל  לטפס  לו  אומר  שהקב"ה  אדם 

הוא רואה לפניו קיר תלול וסלעי ענק?

וההססנית,  הזהירה  לגישה  מקום  אין  כאן 
אומר  הקב"ה  אם  ובקשיים.  בסיכונים  המביטה 
לחצות את הים — נכנסים למים, על אף הגלים 
הסוערים. אם הוא אומר לטפס אל ההר — עולים 
בלתי־אפשרי.  נרֶאה  שהטיפוס  אף־על־פי  עליו, 
הכל־יכול,  בקב"ה  מוחלטת  אמונה  נדרשת  כאן 

שבכוחו לבקוע ים ולהפוך הרים למישור.

המהלך האלוקי
וזה מה שיהושע וכלב אומרים לבני ישראל: "ַאְך 
ַּבה' ַאל ִּתְמֹרדּו". הפחד שלכם הוא בעצם מרידה 
בקב"ה. כשאתם נבהלים מהקשיים אתם מביעים 
חוסר אמונה ביכולתו של הבורא. "ה' ִאָּתנּו, ַאל 
ִּתיָרֻאם", מנסים יהושע וכלב לחזק את האמונה 
בלב העם. אך העם, ששקע בקטנות אמונה, כבר 

לא היה מוכן להקשיב.

עשרות  של  ההיסטוריה  במהלכי  המביט  כל 
השנים האחרונות רואה את ניסי ה', המלווים את 
שוב  אבותינו.  לנחלת  יהודים  המוני  של  שובם 
ושוב קורה הבלתי־צפוי והבלתי־אפשרי, ובניגוד 
אחיזתו  את  מעמיק  ישראל  עם  התחזיות  לכל 
האלוקי  המהלך  שזה  לנו  ברור  ישראל.  בארץ 
שבו הקב"ה מוליך אותנו. אין להיבהל מהקשיים 

— "ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה"!

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
ב"ה  ׀  ערב שבת קודש פרשת בהעלותך  ׀  כ' בסיוון התש"פ  ׀  12.6.20  ׀  גיליון מס' 1745
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כשההיסטוריון הצבאי, רס"ן )במילואים( ועורך 
הדין קובי סגל אסף את החומרים בעבור ספרו 
את  לעצמו  סימן  הכפולים,  בסוכנים  העוסק 
כמשתתפים  נראו  עין  שלמראית  וכלב,  יהושע 
בני  אל  קראו  האמת  וברגע  חבריהם,  במזימת 
ישראל שלא להקשיב לעמיתיהם, אלא להאמין 

בכוחו של הקב"ה לגבור על עמי כנען.

סגל )56(, תושב כרמי יוסף וחבר פעיל בקהילה 
ספרו  על  שנים  שלוש  עמל  ביישוב,  התורנית 
מעין  מגדיר  הוא  שאותו  כפול',  'סוכן  החדש 
על  הכפולים.  הסוכנים  לתופעת  אנציקלופדיה 
יותר מארבע־מאות עמודים הוא סוקר את  פני 

התופעה משחר ימי ההיסטוריה ועד ימינו. 

רבי בראש רשת ריגול
המשפט  "בעולם  ולמרגלים?  דין  לעורך  מה 
מתעניין  אלא  בתיקים,  מתעסק  פחות  אני 
לחקור  רצון  בי  "יש  סגל.  מסביר  בבני־אדם", 
האנושית.  ברמה  הקלעים,  מאחורי  קורה  מה 
מהמקום הזה יצאתי לחקור ולהבין את המערך 

הנפשי של הסוכן הכפול".

כפולים  לסוכנים  דוגמאות  בספרו  מביא  סגל 
בתנ"ך ובהיסטוריה היהודית: "גיליתי הפתעות, 
מייסד  מלאדי,  שניאור־זלמן  רבי  למשל,  כמו 
שעזרה  סוכנים  רשת  שהפעיל  חב"ד,  חסידות 
לא  אנחנו  נפוליון.  מול  במלחמתה  לרוסיה 
רגילים להסתכל על רבי כעל מי שמפעיל רשת 

ריגול, אבל כשאתה צולל לנבכי פעילותו אתה 
הרוסים  שאחר־כך  מקוריים,  רעיונות  מגלה 

עצמם אימצו אותם".

יהדות בקורס קצינים
האם אדם מאמין יכול להיות סוכן כפול, ולרמות 
מסביר:  סגל  מפעיליו?  את  הזמן  כל  בעצם 
"לפעמים הסוכן הכפול נאלץ להקריב את ערך 
הנאמנות, לטובת ערכים מקודשים יותר. למשל, 
למימוש  פרעה  בידי  שגויסו  ומרים,  יוכבד 
כשהצילו  כפולות  לסוכנֹות  נהפכו  מזימתו, 
בת־ יהודית  או  ישראל.  בני  של  התינוקות  את 

מררי, שקנתה את אמונו של המצביא הֹולֹוֶפְרֶנס 
והרגה אותו". 

בהוצאת  שהופיע  הספר,  של  ממסקנותיו  אחת 
'המרכז למורשת מודיעין', היא שאין חדש תחת 
השמש. "מה שמלמדים בקורסים הטובים ביותר 
ללמוד  "אפשר  סגל.  קובע  בתורה",  קיים  כבר 
רבות".  חוכמות  ולגלות  השבוע  פרשת  את 
בהקשר זה סגל מספר כי ביקר בקוריאה וגילה 
לחלק  הגמרא  לימוד  את  הפכו  שהקוריאנים 
הוא  אצלנו?",  "ומה  שלהם.  הקצינים  מקורס 

שואל בעצב.

אין תחליף לאדם
האנושי,  לריגול  תחליף  "אין  תובנה:  ועוד 
שיודע לא רק לעקוב, אלא גם לעבד את המידע 

התאומים'  'אסון  למפעילים.  אותו  ולהנגיש 
התרחש בין השאר משום שהסתמכו יותר מדיי 
על הטכנולוגיה ופחות על סוכנים בתוך ארגוני 
לבנות  רבות  שנים  לאמריקה  לקח  הטרור. 

מחדש מערך מודיעיני אנושי".

העבודה על הספר חידדה אצל סגל לקח חשוב: 
את  שמשנה  הטכנולוגיה,  התפתחות  כל  "עם 
העולם, הנשמה לא השתנתה, אלא היא נשארת 
מנסה  כשאתה  אותה.  יצר  העולם  שבורא  כפי 
להבין את כוונותיו של הזולת, אתה צריך לבוא 

מתוך חשיבה על הנעשה בנפש האדם".

סוכנים כפולים בתנ"ך

סגל וספרו. ערך הנאמנות מול הצלת חיים

הפרשת חלה
חלה  להפרשת  המועדף  השלב  מה  שאלה: 
— בתום הלישה / ההתפחה / אחרי האפייה?
הוא  חלה  להפרשת  המועדף  המועד  תשובה: 
שאז  אחד,  גוף  נעשית  כשהעיסה  הלישה,  אחרי 
היא מתחייבת בחלה. אם מתכוונים להוסיף קמח 
חלה  זו  "הרי  בהפרשה:  לומר  יש  הרידוד,  בשעת 
שנשתייר,  הקמח  ועל  השאור  ועל  העיסה  על 
ולכשתיעשה כולה עיסה אחת — תקדש מה שבידי 
לשם חלה", ואז יש להיזהר שלא לשרוף את החלה 

עד גמר עריכת דברי המאפה.
אם לא הפרישו חלה בשלב הזה, יש להפריש אחרי 
צורך  אין  האפייה. אחרי שהעיסה כבר התחייבה, 
להכניס את כל דברי המאפה לכלי אחד או לכסותם 
בכיסוי אחד, אלא אפשר להפריש מאחד על כולם.

כלשהי.  בכמות  ודיי  סמלי,  הוא  ההפרשה  שיעור 
'כזית'. יש לשרוף את  נוהגים להפריש  האשכנזים 

ה'חלה'. אם לא מתאפשר לשורפה, אפשר לעטוף 
אותה בשקית ולהשליכה לאשפה. 

השיעור המחייב בהפרשת חלה:
למנהג האשכנזים זה יותר מ־500 שנה, מפרישים 

בברכה מעיסה שבה קמח בשיעור 1230 גרם.
הרבי  ואף  בתשובותיו,  זאת  הזכיר  צדק'  ה'צמח 
חב"ד.  מנהג  וכן  ה''.  'תהלת  בסידור  זאת  הדפיס 
למנהג הספרדים כמות העיסה המחייב בחלה היא 
זו שיש בה 1666 גרם קמח, וכן פסק הגרא"ח נאה 
שיעור  ועד  גרם  )ומ־1230  תורה'  'שיעורי  בספרו 
זה פסק להפריש בלי ברכה(. לפי החזו"א, השיעור 
ועד  גרם  )ומ־1200  קמח  גרם   2250 הוא  לברכה 

שיעור זה יש להפריש בלי ברכה(.
ספ"ב,  העומר  לקט  ס"ב.  שכז  סי'  יו"ד  שו"ע  מקורות: 
קצג.  סי'  וייל  מהר"י  שו"ת  החיוב:  שיעור  ס"ה־ו.  ופ"ח 
רמ"א וש"ך יו"ד שכד ס"א. שו"ת צמח צדק, יו"ד סו"ס 
רכג. שיעורי תורה סי' ג ס"א־ה. קובץ רז"ש עמ' 77. קיצור 
'התקשרות'  טו.  עמ'  במילואים  אדה"ז,  משו"ע  הלכות 

גיליון תשלא.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

077-444-7777
לשירותכם 24 שעות ביממה

החברים שלך
איך? בודקים את תיק הביטוחים למניעת כפל ביטוחים ופוליסות יקרות!

שירות 
חינם!

כבר חסכו אלפי 
שקלים לשנה!

"
כולם נביאים

שאלדד  למשה  והודיעו  באו  כאשר 
משה  הגיב  במחנה,  מתנבאים  ומידד 

ואמר: "ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה' ְנִביִאים".

יד(  תהילים  )מדרש  אומרים  חכמינו 
בימות  תתקיים  משה  של  זו  שמשאלתו 
נביאים,  יהיו  אכן  ישראל  וכל  המשיח 
ַאֲחֵרי  "ְוָהָיה  ג,א(:  )יואל  שנאמר  כמו 
ְוִנְּבאּו  ָּבָׂשר,  ָּכל  ַעל  רּוִחי  ֶאת  ֶאְׁשּפֹוְך  ֵכן 

ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם".

ויתרה  תחזור,  הנבואה  הגאולה  בזמן 
רוח  של  עצומה  התגלות  תהיה  מזו, 
נבואה, שתחול לא רק על יחידי סגולה, 
במדרש  נאמר  כך  ישראל.  כל  על  אלא 
"אמר  בהעלותך(:  פרשת  סוף  )תנחומא 
הקב"ה: בעולם הזה יחידים נתנבאו, אבל 

לעולם הבא, כל ישראל נעשין נביאים".

מושג ברגע

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



מרים הנביאה, אחותם של משה ואהרון, הייתה 
נתונה בהסגר שבעה ימים לאחר שלקתה בצרעת. 
סיפור הדברים מתואר בפרשתנו, ובסופו התורה 
אומרת: "ְוָהָעם ֹלא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמְרָים". רש"י 
מסביר: "זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה 
אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור, שנאמר 

'ַוֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק'".

בפשטות היה אפשר לחשוב שהעם המתין ולא 
נסע, כדי שלא להשאיר את מרים לבדה במדבר. 
אבל ברור שלא היו משאירים איש לבדו, גם לא 
למחנה.  מחוץ  להימצא  שנדרש  המצורע  את 
ולא בעת  בלבד  חניה  בזמני  היא  חובת ההסגר 
להצטרף  יכולה  הייתה  שמרים  נמצא  מסע. 
הייתה  ההסגר  תקופת  שאז  אלא  במסעו,  לעם 
מתארכת, וכוללת גם את ימי המסע. עם ישראל 
כדי שתסיים את  כבוד,  לה כמחווה של  המתין 

ימי ההסגר בהקדם.

כבוד מיוחד
לכבוד הזה זכתה מרים מפני "שנתעכבה למשה". 
אין הכוונה להשגחתה מרחוק על התיבה, שכן 
נקלע  היה  אילו  להצילו  בידה  היה  לא  ממילא 

צערו  שעת  את  שקיצרה  הכוונה  אלא  לסכנה. 
ה ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרֹּית"  של משה בהמתינו ל"ִאּׁשָ
)שמות ב,ז(, כאשר המליצה לבת פרעה על מינקת 

עברייה )ומיהרה להביא את ִאָמּה, יוכבד(.

לה  "נתעכבו  הוא  הניסוח  ט,ב(  )סוטה  במשנה 
המקום"  לה  "חלק  אומר  רש"י  ואילו  ישראל", 
בני  של  רצונם  את  מדגישה  המשנה  )הקב"ה(. 
בו  שיש  רש"י,  ואילו  למרים,  להמתין  ישראל 
זו כּוונה  עניינים פנימיים, מדגיש שגם החלטה 

על־ידי הקב"ה, וזה היה בעצם רצון ה'.

המפתח בידך
נתקל  אדם  לעיתים  יהודי.  לכל  מסר  כאן  יש 
בקשיים בעבודת ה'. דברים אינם נעשים בקלות. 
את  וחוסמים  פתאום  צצים  ואתגרים  קשיים 
דרכו. האדם תמה: מדוע הדברים מתנהלים כך? 
הלוא הקב"ה יכול לעשות שהכול יזרום על מי 

מנוחות!

עליו לדעת שהמפתח נתון בידו. הקשיים שהוא 
נתקל בהם רומזים שרצונו להתמסר לעבודת ה' 
אינו אמיתי לגמרי. תפקידם של הקשיים לאתגר 

אותו להתגבר עליהם, על־ידי שיגייס מתוכו רצון 
אמיתי וחזק.

לשנות תכניות
כל  האדם.  בחיי  כללי  עיקרון  כאן  יש  למעשה 
יוזמה רוחנית צריכה לבוא ממנו עצמו, ואל לו 
מלמעלה.  בהתעוררות  יבואו  שהדברים  לצפות 
מסייעין  ליטהר  "הבא  לח,ב(:  )יומא  חז"ל  אמרו 
ואז  ליטהר',  'לבוא  נדרש  האדם  תחילה  לו". 
"בא  ושלום:  חס  ולהפך  מלמעלה.  לו  מסייעים 
בה"  וייכנס  הטומאה  פתח  לו  פותחין  ליטמא, 

)רש"י שם(.

ישראל  בני  של  רצונם  מרים:  של  במקרה  כך 
לא  שהענן  גרם  מרים  את  לכבד  כדי  להתעכב 
אף־על־פי  במקום,  יישארו  ישראל  ובני  יעלה 
שכבר היו מוכנים למסע. הלוא השהייה במקום 
שם,  שהיו  הקדושה  ניצוצות  לבירור  נועדה 
וכשעבודה זו נסתיימה — לא היה טעם בעיכוב 
נוסף. אלא שגדול כוחו של יהודי לחולל שינוי 

אפילו בתכנית האלוקית!

)תורת מנחם, כרך מד, עמ' 18(

לא נוסעים בלי מרים

תאווה לתאווה
״והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה״ )במדבר 
שתהיה  השתוקקו  לתאווה;  התאוו  הם  יא,ד(. 
תאוותם,  בביטול  שמחים  ה'  יראי  תאווה.  להם 

ואילו הם השתדלו להוסיף תאווה על תאוותם.

)רבי יצחק־זליג מסוקולוב(

האֹומן סובל
״כאשר יישא האומן את היונק״ )במדבר יא,יב(. 
על  וטופח  נושאו  את  מטנף  שהיונק  אף־על־פי 
פניו, אין האומן מפילו חלילה, אלא סובלו. כך 
הפרנס, אפילו בשעה שהציבור מצערים ומבזים 

אותו, עליו לאוהבם ולהתפלל על צרתם.

)הנצי״ב(

מה זוכרים ומה שוכחים
)במדבר  נאכל במצרים״  ״זכרנו את הדגה אשר 
יא,ה(. מיוחדים במינם הם היהודים. את הדגים 
ואת הבצלים של מצרים זכרו ימים רבים, ואילו 
את המכות והנגישות — את אלה שכחו עד מהרה.

)כפליים לתושייה(

מי נותן חינם
מצרים  מקליפת  )רש״י(.  המצוות״  מן  ״חינם 
קיבלו שפע בלי עבודה ועמל, כי כך היא דרכה 
של הקליפה — היא משפיעה תמיד, בלי ׳מחיר׳. 

ואילו מסטרא דקדושה אי־אפשר לקבל השפעה 
אלא על־ידי עמל ויגיעה מרובים.

)סידור עם דא״ח(

לא לפי ערכו
)במדבר  הזה״  העם  לכל  לתת  בשר  לי  ״מאין 
יא,יג(. את המן, שהוא מזון רוחני, יכול היה משה 
לתת לבני ישראל, אך אין זה לפי ערכו כלל לירד 
ולהשפיל את עצמו בנתינת בשר. על כך אמר לו 
הקב״ה שייקח את שבעים הזקנים, שהיו למטה 
יוכל להעניק לישראל  ועל־ידם  ממדריגת משה, 

גם בשר.

)לקוטי תורה(

כנגד שבעים ימים טובים
כנגד  יא,טז(.  )במדבר  איש״  שבעים  לי  ״אספה 
שבעים ימים טובים שנתן להם הקב״ה, ואלו הם: 
)סוכות(,  החג  ימי  ושמונת  הפסח,  ימי  שבעת 
וחמישים  ועצרת,  הכיפורים,  ויום  השנה  וראש 

ושתיים שבתות.

)ילקוט שמעוני(

הוכחה
מניחים  אין  המועד  שבחול  להוכיח  יש  מכאן 
תפילין, שהרי ימי חול המועד כלולים ב״שבעים 

ימים טובים שנתן להם הקב״ה״.

)אור התורה(

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

המתאוננים | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

הגיבור יכול
חסיד של רבי יחזקאל מקוזמיר בא להיוועץ בו 
בשאלה אם לקבוע את מקום מגוריו בעיר, שיש 
בה קהילה יהודית, או בכפר, בין הגויים, שבו יש 
"פסוק  הצדיק:  השיב  פרנסה.  אפשרויות  יותר 

מפורש הוא בתורה".

תמה החסיד, והצדיק הסביר: "משה רבנו הורה 
למרגלים לבדוק אם תושבי הארץ חיים 'במחנים 
אם במבצרים'. אם הם מתגוררים במבצרים, סימן 
שאין הם סומכים על כוחם, ואם בערים פתוחות 
הם יושבים, הרי זו הוכחה שהם גיבורים וחזקים".

וסיים הצדיק: "אם אתה מרגיש שבכוחך להתגבר 
יכול אתה להתגורר בכפר, אך  על פיתויי היצר, 
ב'מבצר',  כל־כך, עליך להתגורר  גיבור  אינך  אם 
וקהילה  מדרש  בית  שוחט,  רב,  בה  שיש  בעיר 

יהודית".

אמרת השבוע מן המעיין

"כאשר משה שלח את המרגלים נאמר עליהם 
באותה שעה, כשהיו  היו'.  'אותה שעה כשרים 
צמודים למשה רבנו, כשרים היו, אך כשהתרחקו 
ממנו, נפלו ממדריגתם" )רבי יוסף־משה מזאלוז'יץ(

פתגם חסידי



השודדים 
והציצית

זלמן סטרן, צעיר מקנטקי שבארה"ב, 
נכנס לישיבת 'הדר התורה' בברוקלין, 
זכו  שלא  כמוהו,  לצעירים  שנועדה 
לחינוך יהודי. הוא ביקש להשלים את 
הידע ביהדות שהיה חסר לו. זה היה 

בשנת תשל"ב )1972(.

כצלם במקצועו, רצה לשלב לימודים 
ועבודה. בימים רכן על ספרי הלימוד, 
ובלילות יצא לעבוד בצילום חתונות. 
שכר  את  שילם  שהשתכר  בכסף 

הלימוד בישיבה.

ישראל  הרב  הישיבה,  ראש  אבל 
של  ערב  אחרי  כי  ראה  ג׳ייקובסון, 
קשה  מאוחר,  שמסתיים  עבודה, 
ביום  בלימודים  להתרכז  לצעיר 
תדאג  "אל  לו:  אמר  הוא  המחרת. 
זמן  פסק  קח  הלימוד.  שכר  בעניין 
מהעבודה בלילות והתמסר ללימוד". 
זלמן התלבט ולבסוף השיב: "אני לא 
רוצה לוותר על אפיק הפרנסה, אבל 

אצמצם את ימי עבודתי".

שבת,  במוצאי  מכן,  לאחר  שבוע 
יצא לפגישה עם  בשעה עשר בערב, 
צלם חתונות ברובע קווינס. הפגישה 
חצות.  אחר  אחת  לקראת  נסתיימה 
התחתית  הרכבת  לתחנת  נכנס  הוא 
ואחרי המתנה ממושכת עלה לרכבת 
ריקים.  היו  הקרונות  חזרה.  בדרכו 
החל  וזלמן  התמשכה,  הנסיעה 
לחשוש שאולי תעה בדרך. הוא ניסה 
לעיין במפה שהייתה תלויה על דופן 

הקרון, אך זו הושחתה בגרפיטי.

החליט  בתחנה  עצרה  כשהרכבת 
לצאת ממנה. הוא ניגש לקופה, ומצא 
שם פקיד אפרו־אמריקני מעיין בספר 
תנ"ך. "אדוני, האם תוכל להסביר לי 

כיצד להגיע לקראון הייטס?", שאל.

הפקיד האיר לו פנים: "עליך לעלות 
לרכבת A למנהטן וברחוב 42 להחליף 
למס׳ 2. בלילה רכבת A נוסעת פעם 
ברכבת  להמשיך  צריך  היית  בשעה. 

שבה נסעת", הוסיף.

השעה  בייאוש.  בשעונו  הביט  זלמן 
הייתה רבע לשלוש לפנות בוקר.

מעוניין",  אתה  אם  דרך,  קיצור  "יש 
אמר הפקיד.

הוא שרטט מסלול על דף נייר: "צא 
בפינת  ימינה.  פנה  הזאת.  ביציאה 
עבור  חור.  ובה  גדר  תמצא  הבניין 
מבעד לחור ולך לאורך פסי הרכבת. 
קטן  גשר  תמצא  הזה  השטח  בסוף 
וישן, העובר מעל פסי הרכבת. עבור 
יש  הגשר  של  השני  בצד  הגשר.  את 
פנה  לסמטה.  המובילות  מדרגות 
חמישה  לאורכה  ולך  בסמטה  ימינה 

תמצא  לימינך  רחובות.  שישה  או 
רציף מוגבה ובו קו מתאים".

גדר  יצא מתחנת הרכבת, מצא  זלמן 
חלודה, זחל מבעד לחור בגדר וחצה 
לגשר  הגיע  עכשיו  מוזנח.  שטח 
ראה  תחתיו  בזהירות.  אותו  וחצה 
בתי מגורים שרופים, ערימות אשפה 
הוא  הקירות.  על  מחאה  ושרבוטי 

הבין שנקלע לאזור לא־נעים.

נשמעה  החשוכה  לסמטה  כשנכנס 

קריאה: "רוקן את הכיסים שלך!".

מתוך  צצה  צעיר  גבר  של  דמות 
האפילה. האיש דרך אקדח. "רוקן את 

הכיסים שלך!" ציווה שוב.

העיניים  לעבר  מבט  הישיר  זלמן 
לך  לומר  רוצה  "אני  בחושך.  שנצצו 
משהו", התאמץ להסתיר את בהלתו. 
"אלוקים ציווה שבע מצוות לכל אדם 
בעולם, ואחת מהן היא האיסור לגנוב. 

אם תגנוב, תאבד את עולמך".

פלט  ואחר־כך  לרגע  שתק  התוקף 
בזעף: "אני שונא יהודים!".

עוד גברתן הגיח מתוך החושך, ובידו 
אלה. "למה זה לוקח לך כל־כך הרבה 

זמן?!", רטן.
השיב  אותי",  משגע  הזה  "היהודי 

הראשון בתסכול.
"תירה בו", הורה השני.

זלמן התערב: "אמרתי לו, שאם יגנוב 
— יאבד את חיי הנצח".

האיש האוחז באלה נפנף בה בחוסר 
סבלנות. "האלוקים שלך ָלָבן?", שאל. 

"אני לא אוהב אלוקים בצבע לבן".
המשיך  בלתי־נראה",  שלי  "אלוקים 
הוא  "אך  המוזרה,  השיחה  את  זלמן 

ברא את כל הצבעים".
השניים השתתקו לרגע אך מייד קרא 
בעל האלה: "אני ארוקן את כיסיו של 

היהודי!".
זלמן  של  לכיסו  ידו  את  תחב  הוא 
הסתבכו  אצבעותיו  בו.  נובר  והחל 
שהשתלשלו  הציצית  בגדילי 
ידו החוצה,  הוא משך את  ממכנסיו. 
אבל הציציות נכרכו סביב אצבעותיו. 
האיש נבהל. הוא ניער את ידו כאחוז 
אחיזת  את  לשחרר  הצליח  תזזית, 

חוטי הציצית, ונסוג.
יש הגנה על הכיסים!",  "ליהודי הזה 

צווח בפחד.
ציצית:  מצוות  על  להם  הסביר  זלמן 
ושמונה  קשרים  חמישה  פה  "יש 
הערך  ועם  שלוש־עשרה,   — חוטים 
אנו  'ציצית'  המילה  של  המספרי 
של  המספר  שזה  ל־613,  מגיעים 

מצוות הא־ל".
זה בזה בחוסר אמון.  השניים הביטו 
האלוקים  את  לראות  רוצה  "אני 
אני  "איך  האלה,  בעל  אמר  שלך!", 

יכול לראות אותו?".
כל  את  ממלא  "אלוקים  השיב:  זלמן 
אתם  אם  אך  אתכם,  וגם  המציאות, 
בוחרים לעשות את הרע בעיניו, אתם 

רק כמו מקל בידו".
השני  מהשטח.  נעלם  האלה  בעל 
צריך  אתה  "לאן  לזלמן.  התקרב 

להגיע?", שאל בנימה ידידותית.
"לרכבת מס' 2", ענה זלמן.

לפני  פעמים  שש  למות  עלול  "אתה 
שתגיע ליעדך, אבל אל דאגה — אגן 
עליך". כשהוא אוחז באקדח ביד אחת 
של  כתפו  סביב  כרוכה  השנייה  וידו 

זלמן צעדו השניים לעבר הרציף.
בבוקר סיפר זלמן לרב ג'ייקובסון את 
שהבנתי  חושב  "אני  הלילה.  חוויות 
לי",  לרמוז  רצה  שאלוקים  מה  את 
הבאות  השנים  בארבע  בחיוך.  אמר 
לכל  דאג  והרב  ללימוד,  התמסר 

צרכיו.
)על־פי ספרו של צבי ג׳ייקובס(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

משה יוביל את דור המדבר
זכו להיכנס לארץ ישראל אלא מתו במדבר, בעקבות  בני דור המדבר לא 
חטא המרגלים. זה אחד החטאים החמורים של בני ישראל. העם כולו נגרר 
אחרי המרגלים וביטא קטנות אמונה ביכולת ה' לגבור על עמי כנען. על כך 
נענשו עונש כבד — כל בני הדור מתו במדבר. רבי עקיבא אף אומר על בני 

דור המדבר כי "אין להם חלק לעולם" )סנהדרין קח,א(.
בעבר  מת  רבנו  שמשה  יט,יג(  פרשה  רבה  )במדבר  אומרים  חז"ל  ואולם 
הירדן, כדי שבבוא עת תחיית המתים יקום ויוביל את בני דורו לארץ ישראל. 
מכיוון שהם נשארו במדבר, נשאר אף משה רבנו עימם, ובבוא העת יוליכם 
ישראל"  ומשפטיו עם  ה' עשה  "צדקת  נאמר הפסוק:  כך  על  הגאולה.  אל 
)דברים לג,כא(. כאן רואים את גודל מסירות נפשו של רועה ישראל אמיתי, 

שמקריב את עצמו גם למען בני הדור הזה.

שלוש דרגות
היה  שלא  בדור  שחיו  צדיקים  שלושה  בין  משווה  קו,א(  א,  )חלק  הזוהר 
גישות  שלוש  מייצגים  האלה  הצדיקים  שלושת  ומשה.  אברהם  נח,  הגון: 
כלפי מי שאינם מתנהגים כראוי. נח, כששמע שהקב"ה עומד להביא מבול 
על העולם, התפלל בעדו ובעד בני ביתו בלבד, ולא עסק בהצלת בני דורו. 
רק כששאלוהו לפשר בניית התיבה, גילה שהקב"ה עומד להביא מבול על 

העולם, ואף הוכיחם, אבל לא עשה זאת ביוזמתו.
לעומתו, אברהם אבינו לא המתין שיבואו אליו, אלא "ויקרא שם בשם ה' א־ל 
עולם" — הוא ִפרסם את שם ה' בעולם. ובכל־זאת, עבודתו התבטאה בעשיית 
'צדיקים' לא התפלל. כששמע שהקב"ה  ואילו בעבור מי שאינם  'צדיקים', 
עומד להפוך את סדום, ביקש מהקב"ה שיבטל את הגזירה בזכות הצדיקים, 
אך כשנענה שאין במקום עשרה צדיקים — לא היה לו מה לטעון, "ואברהם 

שב למקומו".
שונה הייתה דרכו של משה רבנו, הרועה הנאמן של עם ישראל. כשחטאו 
בני ישראל בחטא העגל תבע משה מהקב"ה למחול אפילו לרשעים. הוא 
ישראל,  לבני  סולח  הקב"ה  אין  אף אמר שאם  אלא  בתפילה,  לא הסתפק 
הוא מבקש למחוק את שמו )של משה( מהתורה — "מחני נא מספרך אשר 

כתבת" )שמות לב,לב(.
משה רבנו סיכן את עצמו למען עם ישראל, אפילו בעבור הנחותים ביותר 
שבו. מסירות נפשו הייתה למעלה מטעם ודעת, שכן על־פי ההיגיון אין מקום 
להתפלל על מי שחטאו בעגל, ואף עשו זאת בזדון. ובכל־זאת התאמץ משה 
'שלמות  זו  התנהגותו  את  מכנה  קנב,א(  ג,  )חלק  והזוהר  אותם,  גם  להציל 

הראויה'.

רועה אמיתי
דרכו של משה רבנו היא הדרך שבה מנהיגי ישראל נדרשים לפעול, במיוחד 
יהודי. מנהיג  לאחר מתן התורה, שבמעמד הזה כרת הקב"ה ברית עם כל 
הדור מסתכן למען כל יהודי, בלי יוצא מן הכלל. אין הוא שוקל שיקולים של 

טעם ודעת, אלא מתמסר להצלת כל יהודי, יהיה מי שיהיה.
רועה ישראל אינו חושב על עצמו, אלא מבטל לחלוטין את עצמו ואת ענייניו 
האישיים, מתוך התמסרות מלאה לצורכי הדור. אמנם על־פי שכל יש מקום 
לטעון שאין הוא חייב לעשות דברים מסוימים בעצמו, אלא ביכולתו להטיל 
זאת על אחרים. כמו־כן יש מקום ל'חשבון' על מה צריך למסור את הנפש 
ועל מה אין חובה לעשות זאת. ובכל־זאת רועי ישראל לא עשו 'חשבונות', 
אלא מסרו את עצמם לגמרי בעבור בני ישראל. ודווקא מסירות נפש זו היא 

שתביא את הגאולה האמיתית והשלמה )תורת מנחם כרך יד, עמ' 158(.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

כשההיסטוריון הצבאי, רס"ן )במילואים( ועורך 
הדין קובי סגל אסף את החומרים בעבור ספרו 
את  לעצמו  סימן  הכפולים,  בסוכנים  העוסק 
כמשתתפים  נראו  עין  שלמראית  וכלב,  יהושע 
בני  אל  קראו  האמת  וברגע  חבריהם,  במזימת 
ישראל שלא להקשיב לעמיתיהם, אלא להאמין 

בכוחו של הקב"ה לגבור על עמי כנען.

סגל )56(, תושב כרמי יוסף וחבר פעיל בקהילה 
ספרו  על  שנים  שלוש  עמל  ביישוב,  התורנית 
מעין  מגדיר  הוא  שאותו  כפול',  'סוכן  החדש 
על  הכפולים.  הסוכנים  לתופעת  אנציקלופדיה 
יותר מארבע־מאות עמודים הוא סוקר את  פני 

התופעה משחר ימי ההיסטוריה ועד ימינו. 

רבי בראש רשת ריגול
המשפט  "בעולם  ולמרגלים?  דין  לעורך  מה 
מתעניין  אלא  בתיקים,  מתעסק  פחות  אני 
לחקור  רצון  בי  "יש  סגל.  מסביר  בבני־אדם", 
האנושית.  ברמה  הקלעים,  מאחורי  קורה  מה 
מהמקום הזה יצאתי לחקור ולהבין את המערך 

הנפשי של הסוכן הכפול".

כפולים  לסוכנים  דוגמאות  בספרו  מביא  סגל 
בתנ"ך ובהיסטוריה היהודית: "גיליתי הפתעות, 
מייסד  מלאדי,  שניאור־זלמן  רבי  למשל,  כמו 
שעזרה  סוכנים  רשת  שהפעיל  חב"ד,  חסידות 
לא  אנחנו  נפוליון.  מול  במלחמתה  לרוסיה 
רגילים להסתכל על רבי כעל מי שמפעיל רשת 

ריגול, אבל כשאתה צולל לנבכי פעילותו אתה 
הרוסים  שאחר־כך  מקוריים,  רעיונות  מגלה 

עצמם אימצו אותם".

יהדות בקורס קצינים
האם אדם מאמין יכול להיות סוכן כפול, ולרמות 
מסביר:  סגל  מפעיליו?  את  הזמן  כל  בעצם 
"לפעמים הסוכן הכפול נאלץ להקריב את ערך 
הנאמנות, לטובת ערכים מקודשים יותר. למשל, 
למימוש  פרעה  בידי  שגויסו  ומרים,  יוכבד 
כשהצילו  כפולות  לסוכנֹות  נהפכו  מזימתו, 
בת־ יהודית  או  ישראל.  בני  של  התינוקות  את 
מררי, שקנתה את אמונו של המצביא הֹולֹוֶפְרֶנס 

והרגה אותו". 

בהוצאת  שהופיע  הספר,  של  ממסקנותיו  אחת 
'המרכז למורשת מודיעין', היא שאין חדש תחת 
השמש. "מה שמלמדים בקורסים הטובים ביותר 
ללמוד  "אפשר  סגל.  קובע  בתורה",  קיים  כבר 
רבות".  חוכמות  ולגלות  השבוע  פרשת  את 
בהקשר זה סגל מספר כי ביקר בקוריאה וגילה 
לחלק  הגמרא  לימוד  את  הפכו  שהקוריאנים 
הוא  אצלנו?",  "ומה  שלהם.  הקצינים  מקורס 

שואל בעצב.

אין תחליף לאדם
האנושי,  לריגול  תחליף  "אין  תובנה:  ועוד 
שיודע לא רק לעקוב, אלא גם לעבד את המידע 

התאומים'  'אסון  למפעילים.  אותו  ולהנגיש 
התרחש בין השאר משום שהסתמכו יותר מדיי 
על הטכנולוגיה ופחות על סוכנים בתוך ארגוני 
לבנות  רבות  שנים  לאמריקה  לקח  הטרור. 

מחדש מערך מודיעיני אנושי".

העבודה על הספר חידדה אצל סגל לקח חשוב: 
את  שמשנה  הטכנולוגיה,  התפתחות  כל  "עם 
העולם, הנשמה לא השתנתה, אלא היא נשארת 
מנסה  כשאתה  אותה.  יצר  העולם  שבורא  כפי 
להבין את כוונותיו של הזולת, אתה צריך לבוא 

מתוך חשיבה על הנעשה בנפש האדם".

סוכנים כפולים בתנ"ך

סגל וספרו. ערך הנאמנות מול הצלת חיים

הפרשת חלה
חלה  להפרשת  המועדף  השלב  מה  שאלה: 
— בתום הלישה / ההתפחה / אחרי האפייה?
הוא  חלה  להפרשת  המועדף  המועד  תשובה: 
שאז  אחד,  גוף  נעשית  כשהעיסה  הלישה,  אחרי 
היא מתחייבת בחלה. אם מתכוונים להוסיף קמח 
חלה  זו  "הרי  בהפרשה:  לומר  יש  הרידוד,  בשעת 
שנשתייר,  הקמח  ועל  השאור  ועל  העיסה  על 
ולכשתיעשה כולה עיסה אחת — תקדש מה שבידי 
לשם חלה", ואז יש להיזהר שלא לשרוף את החלה 

עד גמר עריכת דברי המאפה.
אם לא הפרישו חלה בשלב הזה, יש להפריש אחרי 
צורך  אין  האפייה. אחרי שהעיסה כבר התחייבה, 
להכניס את כל דברי המאפה לכלי אחד או לכסותם 
בכיסוי אחד, אלא אפשר להפריש מאחד על כולם.

כלשהי.  בכמות  ודיי  סמלי,  הוא  ההפרשה  שיעור 
'כזית'. יש לשרוף את  נוהגים להפריש  האשכנזים 

ה'חלה'. אם לא מתאפשר לשורפה, אפשר לעטוף 
אותה בשקית ולהשליכה לאשפה. 

השיעור המחייב בהפרשת חלה:
למנהג האשכנזים זה יותר מ־500 שנה, מפרישים 

בברכה מעיסה שבה קמח בשיעור 1230 גרם.
הרבי  ואף  בתשובותיו,  זאת  הזכיר  צדק'  ה'צמח 
חב"ד.  מנהג  וכן  ה''.  'תהלת  בסידור  זאת  הדפיס 
למנהג הספרדים כמות העיסה המחייב בחלה היא 
זו שיש בה 1666 גרם קמח, וכן פסק הגרא"ח נאה 
שיעור  ועד  גרם  )ומ־1230  תורה'  'שיעורי  בספרו 
זה פסק להפריש בלי ברכה(. לפי החזו"א, השיעור 
ועד  גרם  )ומ־1200  קמח  גרם   2250 הוא  לברכה 

שיעור זה יש להפריש בלי ברכה(.
ספ"ב,  העומר  לקט  ס"ב.  שכז  סי'  יו"ד  שו"ע  מקורות: 
קצג.  סי'  וייל  מהר"י  שו"ת  החיוב:  שיעור  ס"ה־ו.  ופ"ח 
רמ"א וש"ך יו"ד שכד ס"א. שו"ת צמח צדק, יו"ד סו"ס 
רכג. שיעורי תורה סי' ג ס"א־ה. קובץ רז"ש עמ' 77. קיצור 
'התקשרות'  טו.  עמ'  במילואים  אדה"ז,  משו"ע  הלכות 

גיליון תשלא.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

077-444-7777
לשירותכם 24 שעות ביממה

החברים שלך
איך? בודקים את תיק הביטוחים למניעת כפל ביטוחים ופוליסות יקרות!

שירות 
חינם!

כבר חסכו אלפי 
שקלים לשנה!

"
כולם נביאים

שאלדד  למשה  והודיעו  באו  כאשר 
משה  הגיב  במחנה,  מתנבאים  ומידד 

ואמר: "ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה' ְנִביִאים".

יד(  תהילים  )מדרש  אומרים  חכמינו 
בימות  תתקיים  משה  של  זו  שמשאלתו 
נביאים,  יהיו  אכן  ישראל  וכל  המשיח 
ַאֲחֵרי  "ְוָהָיה  ג,א(:  )יואל  שנאמר  כמו 
ְוִנְּבאּו  ָּבָׂשר,  ָּכל  ַעל  רּוִחי  ֶאת  ֶאְׁשּפֹוְך  ֵכן 

ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם".

ויתרה  תחזור,  הנבואה  הגאולה  בזמן 
רוח  של  עצומה  התגלות  תהיה  מזו, 
נבואה, שתחול לא רק על יחידי סגולה, 
במדרש  נאמר  כך  ישראל.  כל  על  אלא 
"אמר  בהעלותך(:  פרשת  סוף  )תנחומא 
הקב"ה: בעולם הזה יחידים נתנבאו, אבל 

לעולם הבא, כל ישראל נעשין נביאים".

מושג ברגע

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

 ברכות וישועות 
 רבים נושעו מברכותיו הקדושות של

 הרבי מליובאוויטש

גם כיום ניתן לעלות ולהשתטח 
על ה'ציּון' הקדוש של הרבי ולשלוח 

מכתבים ל'ציון' לבקשת ברכה.
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