
הפיגוע ג אחרי  ם 
לפני  המחריד 
אלעד,  בעיר  שבוע 
ואחד  אחד  כל  אחרי  כמו 
הרצחניים  מהפיגועים 
האחרונה,  העת  של 
התקשורת  ערוצי  התמלאו 
להסביר  שניסו  ב'פרשנים', 
איך אפשר, או לחלופין למה 
אי־אפשר, לנצח את הטרור.

בנפשכם  שוו  עכשיו 
מרואיין  שומעים  שהייתם 
לטרור  הפתרון  כי  שמסביר 
ילדי  אלפי  שמאות  הוא 
ברחובות  יצעדו  ישראל 

יניפו  בר־יוחאי,  שמעון  רבי  לכבוד  הערים 
יהודי"  כל  אוהב  "אני  נכתב  שבהם  שלטים 
ויכריזו יחד "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". 
סביר להניח שהמראיינים ורבים מהמאזינים היו 

בטוחים שאלה דיבורים שאינם קשורים לעניין.
ה'מומחים'  כמה  עד  לשאלה  לרגע  נניח 
כי  שמסבירים  מאלה  החל  לעניין.  מדברים 
ומהעדר  ומ'הזנחה'  מ'מצוקה'  נובע  הטרור 
'אופק מדיני', וכלה במי שטוענים כי 'אין פתרון 

לטרור'.

מאבק תודעתי
בקרב  היהודית  הזהות  שחיזוק  היא  האמת 
ילדי ישראל, טיפוח המושג המכּונה 'גאון יעקב', 
 — אבותינו  ולנחלת  לשורשינו  הזיקה  והעמקת 
הבסיסי  הכשל  לטרור.  האמיתית  התשובה  הם 
הרואה  בתפיסה  נעוץ  הנוכחית  ההנהגה  של 
שהדרך  פליליים,  כעבריינים  המחבלים  את 
להתמודד איתם היא מודיעין, מעצרים, העמדה 
מיון  חדר  להקים  כמו  זה  אבל  ומאסר.  לדין 
את  לתקן  במקום  הרעוע,  הגשר  ליד  משוכלל 

הגשר.
במאבק   — לגמרי  אחר  במקום  טמון  המוקד 
עמוקה  זהות  בעל  עם  אנחנו  האם  התודעתי. 
על  להילחם  נחושים  אנחנו  האם  ושורשית? 
ישראל  לארץ  חזרנו  האם  זהותנו?  ועל  ערכינו 
אנחנו חשים  כ'כובשים'? האם  או  הבית  כבעלי 
חיבור עמוק לכל יהודי ואיננו מתביישים לדבר 

על הערבות היהודית ועל האחדות היהודית?

מולנו ניצבת תודעה הפוכה, שאותה אויבינו 
מטפחים בכל הכוח. הם מציגים אותנו כציבור 
ומעברו,  משורשיו  מנותק  ושסוע,  מבולבל 
שאינו מחובר באמת לאדמתו, ושנוכחותו בארץ 
הטרור  את  שמזין  הדלק  זה  חלוף.  ובת  זמנית 
שעל־ידי  אויבינו  בלב  המפעמת  התחושה   —
פגיעה ביהודים ירפו את ידינו וידחקו את רגלינו 

מהארץ הזאת.
ככל שנהיה חזקים יותר — לא רק בכוח צבאי, 
אויבינו  יבינו   — הרוחנית  בעוצמה  בעיקר  אלא 
ככל  כאן.  אחיזתנו  את  להחליש  בכוחם  אין  כי 
שקומתנו תהיה זקופה יותר, כך תוכנע חוצפתם 
יהיה  מעצמם,  זאת  יבינו  לא  הם  ואם  והעזתם. 
לנו הכוח ללמדם כמה שיעורים איך צריך לכבד 

את העם היהודי.

להשבית אויב
לכן המסורת הזאת של תהלוכות הילדים בל"ג 
בעומר, כאשר המוני ילדי ישראל צועדים בגאון 
העמוק  החיבור  את  ומבטאים  הערים,  בחוצות 
שלהם לאחדות היהודית ולשורשינו הרוחניים — 
היא הכלי העוצמתי ביותר לפגוע בבסיס הטרור 

ולהעצים את כוחו של עם ישראל.
על  לימדונו,  כבר  חכמינו  וכמובן, 
עֹוְלִלים  "ִמִּפי  ח,ג(:  )תהילים  הפסוק  בסיס 
אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית  צֹוְרֶריָך,  ְלַמַען  ֹעז,  ְוֹיְנִקים ִיַּסְדָּת 
את  הילדים להשבית  — שבכוחם של  ּוִמְתַנֵּקם" 
מזימות האויב. אם כן, בואו כולכם עם הילדים 

לתהלוכות ל"ג בעומר!
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698 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ
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הייתכן שהפתרון לטרור הוא שמאות אלפי ילדי ישראל יצעדו ברחובות 
הערים לכבוד רבי שמעון בר־יוחאי ויכריזו 'שמע ישראל'?

טיפוח הזהות מול הטרור

חיבור עמוק לאחדות היהודית. תהלוכה בחבל גזר )צילום: ניתאי אבל(

סיום הרמב"ם ה-41
יסתיים  באייר,  י"ז  רביעי,  ביום 
של  ואחד  הארבעים  הלימוד  מחזור 
הלימוד  מחזור  וייפתח  היומי,  הרמב"ם 
תהיה  הסיום  חגיגת  ושניים.  הארבעים 
ביום הסיום עצמו, בשעה 19:30,  אי"ה 
במעמד  בטבריה,  הרמב"ם  ציון  ליד 
נערך על־ וגדולי תורה. האירוע  רבנים 

צעירי  שעל־יד  היומי  הרמב"ם  מטה  ידי 
זה  בטבריה.  חב"ד  ובית  חב"ד  אגודת 
ברמב"ם,  היומי  ללימוד  להצטרף  הזמן 

כתקנת הרבי מליובאוויטש.

משניות בתהלוכות
השנה, אחרי הסרת מגבלות הקורונה, 
את  הארץ  ברחבי  חב"ד  בתי  משלימים 
הגדולות  הילדים  לתהלוכות  ההכנות 
עיר  בכל  בע"ה  שיהיו  בעומר,  ל"ג  של 
רבים  במקומות  הארץ.  ברחבי  ויישוב 
ללימוד  משניות,  דפי  לילדים  יחולקו 
משנה,  סדרי  ששת  כל  וסיום  משותף 
לעילוי נשמות מ"ה קדושי מירון שנספו 

אשתקד.

שתייה לילדים
האברכים"  "ועד  יחלק  השנה  גם 
שתייה  ובקבוקי  שקיות  אלפי  עשרות 
ברחבי  בתהלוכות  שיצעדו  לילדים 
להשתתפות  רוטל  ח"י  לתרומת  הארץ. 
 — הגדולה  ובזכות  השתייה  בעלות 
.charidy.com/chay היכנסו לכתובת
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זמני השבוע

פרקי אבות: פרק ג



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(

59

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

מטרת ההשבתה
נועדה  הארץ  ששביתת  דעתך  על  יעלה  אל 
"ושבתה  מדגישה:  התורה  האדמה.  את  להשביח 
הארץ שבת לה'" — ההשבתה היא לשמו יתברך, 

כפי שציווה אותנו. 
)רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב(

שפע ברכה
רב לכל ששת  כשם שיום השבת מרעיף שפע 
שפע  מרעיפה  השמיטה  שנת  כך  המעשה,  ימי 
ברכה לשש שנות עבודת האדמה שאחריה. רמז 
לכם  הארץ  שבת  "והייתה  בכתוב:  מצינו  לדבר 

לאוכלה". 
)פרפראות לתורה(

עבודה ולא בטלה
הציווי  כעין  הוא  שדך"  תזרע  שנים  "שש 
מזהירה  שהתורה  בשעה  תעבוד".  ימים  "ששת 
שאל  רומזת  היא  בשבת,  ממלאכה  שביתה  על 
לאדם ללכת בטל בששת ימי המעשה. גם במצוות 
שמיטה התורה מזהירה שהאדם ישבות ממלאכה 
רק בשנה השביעית, אבל בשאר השנים מחובתו 

לעבוד, ואז — "ואספת את תבואתה". 
)הדרש והעיון(

ילד 'שבתי'
נכנס  צעיר  כשזוג   — הארץ"  אל  תבואו  "כי 
הצעד  משפחה,  ומקים  שלו,  הפרטית  ל'ארץ' 
מייד   — לה'"  שבת  הארץ  "ושבתה  הוא  הראשון 
'שבתי',  יהיה  שהוא  להשתדל  יש  ילד  לידת  עם 
וכל־כולו  חול,  ענייני  של  מדאגות  משוחרר 

מוקדש לתורה ולקדושה. 
)הרבי מליובאוויטש(

לחוש את העני
"וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית" )ויקרא 
כה,כ(. מי שיש לו שדות וכרמים, נחלות ואחוזות, 
אינו חש את מצוקת העני. לכן ציווה הקב"ה על 
את  ירגיש  העשיר  שגם  כדי  שמיטה,  של  שנה 
העני,  של  במצוקתו  ויחוש  המחסור  של  טעמו 
כך  נאכל?".  "מה  בחרדה:  לשמיים  עיניו  ויישא 

יתעוררו בליבו רגשי רחמים על העני. 
)צרור המור(

לעורר אמונה
מעידה  נאכל"  "מה  השאלה  שעצם  אף־על־פי 
כי האמונה נפגמה, סגולתה של מצוות השמיטה, 
שהיא עצמה אמונה, לעורר מחדש את השפע — 

"וציוויתי את ברכתי לכם". 
)המגיד ממזריטש(

יהודי — עבד 
נצחי של הקב"ה

היותם  את  פעמיים  מציינת  התורה  בפרשתנו 
של בני ישראל עבדיו של הקב"ה: "ִּכי ֲעָבַדי ֵהם, 
ִיָּמְכרּו  ֹלא  ִמְצָרִים;  ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ִלי  "ִּכי  כה,מה(;  )ויקרא  ָעֶבד"  ִמְמֶּכֶרת 
ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֵהם,  ֲעָבַדי  ֲעָבִדים, 
נכפל  מדוע  )כה,נה(.  ֱאֹלֵקיֶכם"  ה'  ֲאִני  ִמְצָרִים, 
הדבר בשני פסוקים, ומדוע בפסוק השני מופיעה 

הרחבה שאינה מופיעה בפסוק הראשון?
העניין יובן לאור שאלה מתבקשת על קביעת 
התורה שבני ישראל הם עבדיו של הקב"ה מפני 
שהוציא אותם מארץ מצרים. וכי שאר בני־האדם, 
שאותם הקב"ה לא הוציא ממצרים, אינם עבדיו?! 
על  העולה  ככל  לעשות  עצמם  ברשות  הם  וכי 

רוחם?!

מחויבות אחרת
של  'עבדיו'  ישראל  בני  שהגדרת  ברור  אלא 

הקב"ה מבטאת קשר עמוק יותר בינם לבין הקב"ה 
העולם  אומות  בני  גם  אחרים.  בני־אדם  מאשר 
המחויבות  אבל  הבורא,  רצון  את  למלא  צריכים 
של בני ישראל לקב"ה היא ברמה אחרת, שכן הם 

מוגדרים 'עבדיו'.

פעמיים.  נכפל  זה  עניין  מדוע  יובן  זה  לפי 
ליהודי  יהודי שנמכר  על  הפסוק הראשון מדבר 
ְוִנְמַּכר ָלְך" )שם,  שני לעבד: "ִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעָּמְך 
לט(. לעומתו, הפסוק השני מדבר על יהודי הנמכר 
יג ַיד ֵּגר ְותֹוָׁשב ִעָּמְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו,  לגוי: "ְוִכי ַתּׂשִ

ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב ִעָּמְך" )שם, מז(.

עבדות מתוך הידרדרות
כאשר יהודי נעשה עבד של יהודי שני, אין זה 
מצב גרוע כל־כך. הלוא גם אדונו הוא עבדו של 
הקב"ה, והדין הוא ש"עבד מלך — מלך": עבדו של 
לעבדות  ובכלל,  עצמו.  המלך  את  מייצג  המלך 
מסוג זה יש מקום על־פי התורה, שכן אפילו בית 
ועל  מסוימים.  במצבים  לעבד  יהודי  מוכר  הדין 
כפי  הם",  "עבדיי  בכל־זאת  מבהירה:  התורה  כך 

שרש"י מפרש: "שטרי קודם".

מתעוררת  לגוי  נמכר  כשיהודי  זה,  לעומת 
הקב"ה  של  שעבדו  ייתכן  כיצד  גדולה:  תמיהה 

הקב"ה?!  של  'עבד'  בהגדרת  שאינו  למי  יימכר 
לחלוטין.  שלילית  בעין  זאת  רואה  התורה  ואכן, 
על "ומך אחיך" רש"י מפרש: "מי גרם לו שימוך? 
דיבוקו עימו! על־ידי שלמד ממעשיו!". זה יהודי 

שהידרדר כל־כך עד שמכר עצמו לגוי!  

חייבים לפדות
ִנְמַּכר  "ַאֲחֵרי  מזהירה:  התורה  הזה  המצב  על 
מח(.  )שם,  ִיְגָאֶלּנּו"  ֵמֶאָחיו  ֶאָחד  ּלֹו,  ִּתְהֶיה  ְּגֻאָּלה 
יש לפדות את העבד. ואף בתקופת העבדות "ֹלא 
מדוע?  זאת  וכל  נג(.  )שם,  ְלֵעיֶניָך"  ְּבֶפֶרְך  ִיְרֶּדּנּו 
ולכן  ֵהם",  ֲעָבַדי  ֲעָבִדים,  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ש"ִלי  מפני 

אין מקום שיהודי יהיה עבד של לא־יהודי.

במילים  נחתמת  הפרשה  מדוע  מובן  זה  לפי 
לגוי.  עבד  למכירת  כסיומת  ֱאֹלֵהיֶכם",  ה'  "ֲאִני 
למטה  המשעבדן  "כל  הספרא:  את  מצטט  רש"י 
באדון  כאילו משעבדן מלמעלה". כאשר מדובר 
כמשועבד,  העבד  את  להגדיר  מקום  אין  יהודי, 
שכן גם האדון שייך לקב"ה. אך האדון הגוי יוצר 
 — למטה  והמשעבדן  ממש,  של  שעבוד  ליהודי 
היהודי  של  הנשמה  שורש  את  כביכול  משעבד 

למעלה ופוגם בה.
)תורת מנחם תשמ"ו, כרך ג, עמ' 308(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

כיום הכיפורים
רוקח,  שלום  רבי  דיבר  אחת  פעם 
מעלתו  על  מבעלז,  שלום'  ה'שר 
המופלאה של יום ל"ג בעומר, והתבטא 
ישב  לצידו  ביותר.  גדול  יום  שהוא 
בראשו  והנהן  יהודה־זונדל,  רבי  בנו, 

באומרו "אני יודע".

פנה אליו אביו ושאל: "מה אתה יודע 
על מעלת היום הזה?".

נענה רבי יהודה־זונדל ואמר: "יודע 
יום  כמו  הוא  בעומר  ל"ג  שיום  אני 

הכיפורים".

ואמר  שלום'  ה'שר  של  פניו  נהרו 
לבנו: "יפה כיוונת!".
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גאולהּפדיה
טעימה מהסודות הכמוסים

ְטִעיָמה. אחת ההכנות לגאולה היא ה'טעימה' ממעיינות הסוד. בספר הזוהר 
)רעיא מהימנא פרשת נשא, חלק ג, עמ' קכד,ב( נאמר במפורש: "בגין דעתידין ישראל למטעם 
מאילנא דחיי, דאיהו ספר הזוהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמים" ]=בזכות שעתידים 
ואכן,  ברחמים[.  מהגלות  ייצאו  הזוהר,  ספר  שהוא  החיים,  מאילן  לטעום  ישראל 
לימוד פנימיות התורה הוא אחד האמצעים החשובים לזירוז הגאולה ולהתכוננות 

לקראתה.
כאשר מבינים את מהותה של הגאולה מתברר שהקשר בינה לגילוי הנסתר הוא 
קשר פנימי ומהותי. הגאולה היא המשך ישיר לגילוי פנימיות התורה, והיא השלמתו 
האמיתית  האמת  גילוי  היא  הגאולה  של  מהותה  העוצמה.  במלוא  זה  תהליך  של 
והפנימית של כל דבר, כמו שנאמר )ישעיה מ,ה( "ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ה' ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ַיְחָּדו ִּכי 
ִּפי ה' ִּדֵּבר". וכן "ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים" )שם יא,ט(. זו בעצם 
הגאולה — הסרת ההעלם וההסתר שמכסה כיום על האמת, והתגלותה לעינינו. דבר 

זה בא לידי ביטוי בגילוי פנימיות התורה, החושפת את האמת שמאחורי הדברים.

בר־יוחאי,  רבי שמעון  על־ידי  החלה  הגאולה  לקראת  העולם  הכנת  ְּפִתיָחה. 
מחבר ספר הזוהר. הוא פתח את ה'צינור' של פנימיות התורה, וממנו מתחיל תהליך 
)ואכן, פעמים רבות מוצאים  הגילוי של אור הנסתר, שיגיע לשיאו בזמן הגאולה 
בזוהר את הביטוי 'פתח', "פתח רבי שמעון" וכדומה, דבר הרומז לפתיחת 'צינור' 

השפע הזה(.
עיקרון זה מכונה בתורת החסידות 'פתיחת הצינור'. מסופר על רבי יוסף קארו, 
בעל השולחן ערוך, שעסק שלוש יממות בקושיה חזקה, עד שלבסוף, אחרי יגיעה 
גדולה ועצומה, הצליח ליישבה. כעבור זמן מה נכנס לבית המדרש והאזין לקול 
לימודו של יהודי פשוט יחסית, שעסק באותו עניין. לתדהמתו של רבי יוסף מצא 
הלה חיש מהר את התירוץ שעליו עמל הוא שלוש יממות רצופות. הדבר גרם לו 
עוגמת נפש רבה, עד שגילו לו מן השמיים שאחרי שהוא מצא את התירוץ ביגיעתו 
הגאונית ו'הביא' אותו לעולם, נפתחה הדרך גם לפני אנשים פשוטים לגלות תירוץ 

זה בלי עמל רב כל־כך.
גדולתו של רשב"י ש'פתח' בעבורנו את הצינור של פנימיות התורה. הייתה לו 
הוא  בתורה  כשעסק  כלומר,  'ראייה'.  בדרגת  תורה  לימוד  של  המיוחדת  הסגולה 
'ראה' את ענייני התורה כפי שהם באמיתתם ובפנימיותם, עד שורשם העליון. זאת 
גילה בעולם הזה. אלא שבימיו עדיין לא היה העולם בשל לכך. לכן הגילוי נעשה 
במידה מוגבלת ביותר — לחוג מצומצם של אישים בעלי שיעור קומה מיוחד. ואולם 
ספר הזוהר עצמו מנבא שבהתקרב ימות המשיח, תתגלה תורת הנסתר בהיקף רחב, 

עד שאפילו ילדים קטנים יידעו סודות כמוסים )זוהר בראשית קיח,א(.
כשהתקרבו יותר ימות המשיח החל האריז"ל להפיץ יותר את תורת הנסתר. אחר־
ואז פתחו הבעש"ט  יותר,  פנימיות התורה בהיקף רחב  לגלות את  הזמן  הגיע  כך 
ותלמידיו את אור הנסתר לכל העם, וִאפשרו לכל יהודי לטעום מהאור הגנוז של 

הגאולה, ובכך להתכונן בפועל ממש לגאולה המתקרבת.

מנחם ברוד

הוא לא יקום 
במקומך,

אבל כן ירתיח מים 
לקפה בדיוק בזמן!
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טכנולוגיית מים מתקדמת

מוקד הזמנות:

בר מים
 היברידי



זה עתה נסתיים השידור של עוד תכנית 'מלווה 
מלכה' ברשת ב של קול ישראל. הרב ישראל גליס, 
ניירותיו  את  הצוות הקבועים, אסף  אחד מחברי 

ויצא מהאולפן, ומכשיר הטלפון שלו צלצל.
ילד  של  סיפורו  את  סיפר  השידור  במהלך 
כעבור  משפחתו.  כל  את  בשואה  שאיבד  יהודי, 
וכאן  לארץ,  הילד  הועלה  נדודים  שנות  כמה 

נשלח לקיבוץ כברי בצפון, ליד נהריה.
בבואו לקיבוץ נשאל לשמו. "ֶּבריש שינפילד", 
השיב הילד. נציג הקיבוץ הניע את ראשו מצד לצד 
ואמר: "זה שם גלותי ולא מתאים כל־כך לכאן. אני 

מציע לך לַעבֵרת את שמך לשם ישראלי".
אדוני.  "שמע,  תקיפה:  הייתה  הילד  תגובת 
ההורים שלי נלקחו ברכבת לאושוויץ, ומאז לא 
אבי  לי  אמר  לרכבת  קודם שעלה  אותם.  ראיתי 
דבר אחד: 'בבקשה, אל תשנה לעולם את שמך. 
שא  שנפטר.  אבי  של  שמו  על  ֶּבריש  קרוי  אתה 

אותו בגאווה'.
סיים  היו מילותיו האחרונות של אבי",  "אלה 
זיכרון  הוא  "שמי  נחרץ.  בטון  דבריו  את  הילד 

לאבי. אינני מוכן בשום אופן לשנותו!".
לשמור  מתעקש  שהילד  ראו  הקיבוץ  נציגי 
את שמו המקורי, והניחו לו. הוא נקלט בחברת 

הילדים, ועבר את מסלול החינוך כאחד מהם.
את  לעזוב  החליט  הצבאי  שירותו  לאחר 
את  משפחה.  והקים  התחתן  ֶּבריש  הקיבוץ. 
מקום מגוריו קבע בעיר רמת־גן, ברחוב הרא"ה, 
בגבולה של העיר בני־ברק. למחייתו עבד בארגון 

הסתדרות העובדים.
יום  לגמלאות.  פרש  כבר  ֶּבריש  שנים.  חלפו 
ארגנה  שאותו  העליון,  בגליל  לטיול  יצא  אחד 
הודיע  באוטובוס  הנסיעה  במהלך  ההסתדרות. 

מורה הדרך לנוסעים:
בר־ שמעון  רבי  ובקבר  בעומר,  ל"ג  "היום 

יוחאי במירון נערכת הילולא גדולה. זו הזדמנות 
אנחנו  מסוגו.  יחיד  אירוע  לראות  בעבורכם 
נוסעים לשם ותוכלו גם אתם לחוות את החוויה".
וחבורת  ההר,  בתחתית  עצר  האוטובוס 
בהתפעמות  מביטה  הציון,  אל  טיפסה  הגמלאים 
במחזה המיוחד: המונים, זקנים ונערים, רוקדים 
חסידית,  מוזיקה  לצלילי  ובדבקות,  בשמחה 

ונהרה נסוכה על פניהם.
ֶּבריש כבר כמעט שכח את עולם היהדות שבו 

השכיחו  בקיבוץ  והחיים  השואה  טלטלות  נולד. 
ממנו את חיי התורה והמצוות. ואולם הריקודים 
הביט  והוא  בליבו,  חבויות  נימות  עוררו  במירון 

במחזה בהתרגשות מיוחדת.

את  נכון  שמע  האם  ממחשבותיו.  ננער  לפתע 
ההכרזה או שרק נדמה היה לו? 

"ֶּבריש שינפילד!", רעם הקול. הוא ניסה להבין 
מי מחפש אותו, ואז גילה שהכרוז מפנה לנקודת 

'ילדים אבודים' שליד תחנת מגן דוד אדום.

"ֶּבריש שינפילד", נשמע שוב הכרוז. "סבא שלך 
מחכה לך ליד תחנת מגן דוד אדום".

מתוך סקרנות החל האיש לצעוד לעבר נקודת 

מביאים  כי  ראה  לשם  כשהגיע  בדיוק  האיסוף. 
יהודי  לידי  אותו  ומוסרים  בוכה,  פעוט  למקום 
מבוגר, שנראה היה סבו הדואג. הסבא חיבק את 

נכדו וניסה להרגיעו.

קשר  הוא  הסבא.  אל  לגשת  החליט  שינפילד 
עימו שיחה וניסה לברר את פשר שמו של הילד.

ההתעניינות  פשר  את  כל־כך  הבין  לא  האיש 
ֶּבריש  היה  ששמו  אח  לי  "היה  בפשטות:  והשיב 
שינפילד. הוא נספה בשואה. נכדי קרוי על שמו".

הביט  הוא  האיש.  של  בגופו  חלפה  צמרמורת 
בהתרגשות ביהודי המבוגר, עטור הזקן והפאות, 
בהתרגשות,  צעק  "יהוד'לה!",  מולו.  העומד 

"יהוד'לה! אני חי! אני ֶּבריש אחיך!...".
שני האחים, שבמשך שישים שנה לא ידעו זה 
על קיומו של זה, נפלו בבכי של התרגשות איש 
על צוואר אחיו. קשה לתאר את ההתרגשות העזה 
אחים,  שני  בין  המפגש  למראה  בכולם  שאחזה 
ממשפחתם,  שריד  נותר  לא  כי  בטוחים  שהיו 
ולפתע מצאו את עצמם שלובים זה בזרועותיו של 

זה ליד קברו של רבי שמעון בר־יוחאי.
את הסיפור הזה סיפר הרב ישראל גליס במהלך 

השידור, כפי שקיבל אותו ממקורות מהימנים.
ריגשה  השידור  בתום  שקיבל  הטלפון  שיחת 
הציג  הקו  של  השני  מעברו  "האיש  מאוד:  אותו 
עצמו כבנו של ֶּבריש שינפילד מרמת־גן", מספר 

הרב גליס.

כי  והוסיף  הסיפור,  פרטי  את  אישר  "הוא 
במרוצת  גרו  שינפילד  האחים  ששני  התברר 
מזה.  זה  הליכה  דקות  עשר  של  במרחק  השנים 
והשני  ברמת־גן,  הרא"ה  ברחוב  מתגורר  האחד 

ברחוב ירושלים בבני־ברק".
הבן סיפר עוד לגליס כי בעקבות המפגש החלה 
ואביו  המצוות,  לשמירת  להתקרב  המשפחה 

נעשה חסיד ויז'ניץ.
)על־פי סיפורו של הרב ישראל גליס(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

 נציג הקיבוץ הניע את ראשו מצד לצד ואמר: 
 "זה שם גלותי ולא מתאים כל־כך לכאן. 

אני מציע לך לַעבֵרת את שמך לשם ישראלי"
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מפגש מפתיע במירון

33 ספרי חסידות, במחיר מיוחד!
מבצע מיוחד לחג של פנימיות התורה - תורתו של רשב"י
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ירות הפקר לכול
שאלה: יש לי עצי פרי 

בחצר. האם כל אדם רשאי 
להיכנס אליה ולקטוף 

פירות כאוות נפשו?
תשובה: פירות שביעית הם הפקר לכול, 
"והשביעית  כג(:  )שמות  שנאמר  כמו 
עמך".  אביוני  ואכלו  ונטשתה,  תשמטנה 
את  הפקירה  התורה  ה'מבי"ט',  לדעת 
הפירות, ואילו לדעת ה'בית יוסף' מוטלת 

מצוות ההפקרה על הבעלים.
לכתחילה כדאי שכל מי שיש בחצרו או 
במטעו פירות שביעית יפקיר אותם לפני 
או  ביתו(,  מבני  )שאינם  יהודים  שלושה 

ישים שלט המודיע על כך.
החצר  או  המטע  את  לגדור  אסור 
מיהודים  למנוע  היא  הגידור  מטרת  אם 
יש להרשות לכל אדם  לקטוף מהפירות. 
ולקטוף  ולחצר,  לשדה  להיכנס  מישראל 
למנוע  מותר  משפחתו.  לצורכי  פירות 

כניסת גויים ובעלי־חיים.
מותר למנוע כניסת בני־אדם העלולים 
לגרום נזק לעצים ולציוד שבשטח. כמו־כן 
מותר למנוע את כניסת מי שאינם יודעים 

לשמור על קדושת הפירות. בשעת הצורך 
ולהודיע  והחצר  השדה  את  לגדור  מותר 
היכן אפשר לקבל את המפתח. מותר גם 
לקטוף  בקשה  ובו  בכניסה,  שלט  להציב 

בשעות מסוימות בלבד.

אם בעל החצר או המטע חושש שבני־
הוא  לרכוש,  או  לעצים  נזק  יגרמו  אדם 
יכול לקטוף את הפירות בעצמו ולהניחם 
שכל  ולהודיע  המטע  או  החצר  בפתח 
הזקוקים  פירות  וייקח.  יבוא  הרוצה 
להחזיקם  הבית  בעל  רשאי   — לקירור 
במקרר ולתת מהם לכל מי שיבוא ויבקש.

קטיף פירות שביעית )על־ידי הבעלים 
לעומת  בשינוי  ייעשה  אחר(  יהודי  וכל 
הדרך הרגילה, ומותר לקטוף כמות קטנה 
בלבד, הנדרשת לשימוש בני הבית למשך 

שבוע.

לבקש  יש  הפקר,  הם  שהפירות  אף 
הפירות,  את  לקטוף  העץ  מבעלי  רשות 
רשות  בלי  למטע  או  לחצר  להיכנס  ואין 
למנוע  כדי  בכתב,  או  בעל־פה  מפורשת 

לזות שפתיים.
מקורות: קטיף שביעית )ה'תשפ"ב( פ"ח וס"פ יג.

רציתי לשאול

 האם נכון לחנך ילדים ללמוד ולבצע מטלות בבית
 בעזרת תמריצים חומריים? האם לא ראוי שיעשו 

את הדברים שלא על־מנת לקבל פרס?
ודאי שאנו שואפים שהילדים ילמדו 
וימלאו את המטלות שלהם מתוך הכרה 
שכך ראוי ונכון לעשות. זה היעד הסופי 
שאליו החינוך מוביל, אבל בדרך לשם 

יש מקום גם לתמריצים.
היא  החינוך  שדרך  קובע  הרמב"ם 
"קרא  קטן  לילד  אומרים  שבתחילה 
ואתן  קרא  תאנים;  או  אגוזים  לך  ואתן 
זקוק  הקטן  הילד  כי  דבש".  מעט  לך 
מבין.  שהוא  במושגים  מיידי,  לתמריץ 
את  יאהב  ובהמשך  ללמוד,  יתרגל  כך 

הלימוד עצמו.
שיש  סבור  אני  בחינוך  ניסיוני  לאור 
הצטיינות  לבין  שגרה  בין  להבחין 
על  עידוד  פרסי  לתת  נכון  מיוחדת. 
התנהגות  על  או  מיוחד  לימודי  מאמץ 
הורה  אם  זה,  לעומת  שגרתית.  שאינה 
למידה  על  פרס  נותנים  מורה  או 
 — רגילות  בית  מטלות  על  או  שגרתית 

זה דבר שאינו נכון.

ילד אינו אמור לקבל פרס על שהוא 
על  או  הספר,  לבית  והולך  בבוקר  קם 
הבית.  במטלות  ועזרה  החדר  סידור 
בסיסי  חינוך  מתוך  זאת  לעשות  עליו 

ללמידה ולתחושת אחריות ושותפות.
כשמבקשים  תועלת  מביאים  פרסים 
חריג.  דבר  לעשות  הילד  את  לעודד 
ללמוד משהו מעבר לרגיל. ללוות חבר 
למבחן.  ולהכינו  בלימוד  שמתקשה 
לעשות בבית משהו מיוחד ויוצא דופן. 
צריך שיהיה ברור לילד ולסובבים אותו 
על מה הוא מקבל פרס, והפרס גם צריך 

להיות פרופורציונלי למעשה שעשה.
ושבח  תודה  מילות  בשונה מפרסים, 
על  גם  ומועיל.  נכון  דבר  תמיד  הן 
יום־ מטלות  וביצוע  שגרתית  למידה 
מילה  לילד  לומר  וצריך  מותר  יומיות 
מעניק  וזה  הערכה,  ולהביע  טובה 
בלימוד  להתמיד  ותמריץ  עידוד  לו 

ובהתנהגות טובה.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב מיכאל בן־ארוש
מנהל בית ספר חב"ד בנות יפו

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

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

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

 בטוח 
זה כללית
שיחה אחת לכל שירותי טרום הלידה?

חייגו 2700*

הקישו 1 לרפואה יועצת

הקישו 3 למוקד
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ַהר ֶׁשל ֲעָנָוה
ָׁשַאל  ַּבִּמְבָחן?",  ִקַּבְלָּת  ַּכָּמה  "נּו, 

ֵאִלי ֶאת ֲאַמְצָיה.

"ֵמָאה", ָעָנה ֲאַמצ־ָיה.

"ּוָואּו!", ִהְתַּפֵעל ֵאִלי.

ֲאַמְצָיה.  ֵהִגיב  ְׁשטּויֹות",  "ָאה, 
ַּתְלִמיד  ֹלא  ֲאִני  ַמָּמׁש.  ַקל  ָהָיה  "ֶזה 

ִמְצַטֵּין ָּכל־ָּכְך...".

ֹלא  "ַאָּתה  ֵאִלי.  ָקָרא  "ְּפְׁשׁשׁש!", 
ַרק ַּתְלִמיד ֻמְצָלח, ֶאָּלא ַּגם ָעָנו!".

ֻמְגָּדר  ֲאַמְצָיה  ַהֻאְמָנם  ֶּבֱאֶמת?! 
ָעָנו?! 

ֵמֶעְרּכֹו  ֶׁשַּמְמִעיט  ִמי  ַמָּמׁש.  ֹלא 
ֵאינֹו ָעָנו.

ִאי־ַהָּכָרה  ֵּפרּוָׁשּה  ֵאין  ֲעָנָוה 
ָהָאָדם  ֶׁשָּלנּו.  ּוַבִּכּׁשּוִרים  ַּבְּיכֹולֹות 
ְּכֵדי  ַמֲעלֹוָתיו,  ֶאת  ְלַהִּכיר  ִנְדָרׁש 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ּוְלַנֵּצל אֹוָתן. ִעם ֶזה 
ַאל לֹו ְלִהְתָּגאֹות ְּבָכְך. ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵּיׁש 
לֹו ִּכְׁשרֹונֹות ֶׁשַהּבֹוֵרא ָחַנן אֹותֹו ָּבֶהם 
ְלַהְרִּגיׁש  אֹו  ְלִהְתַרְבֵרב  ִסָּבה  ֵאיָנּה 
ָלַדַעת  ָהָאָדם  ַעל  ֵמֲאֵחִרים.  ָחׁשּוב 

ֶׁשֵאּלּו ַמָּתנֹות ֵמַהּבֹוֵרא.

ְוָלֵכן  ָהֲעָנָוה,  ֶאת  ְמַסֵּמל  ִסיַני  ַהר 
ֵעֶמק  ֵאיֶנּנּו  ַהר  ָעָליו.  ִנְּתָנה  ַהּתֹוָרה 
א ַלֹּגַבּה.  אֹו ִמיׁשֹור, ֶאָּלא הּוא ִמְתַנּׂשֵ
ְּכמֹו  ְוִיְתרֹונֹות,  ַמֲעלֹות  ְמַסֵּמל  ָהָהר 
ְיִדיעֹות  ִּכְׁשרֹונֹות,  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָאָדם 
ַּבּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים. ִעם ֶזה, ַהר 
ָהִרים  ְּכמֹו  ְּבַגֲאָוה  ִהְתַנֵהג  ֹלא  ִסיַני 
ַעְצמֹו,  ֶאת  ִהְׁשִּפיל  ֶאָּלא  ֲאֵחִרים, 

ַּבֲעָנָוה.

ֶׁשָעָליו  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה  ָהָיה  ָּכֶזה 
ָעָנו  ֹמֶׁשה  "ְוָהִאיׁש  אֹוֶמֶרת  ַהּתֹוָרה 
ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִמֹּכל  ְמֹאד 
מּוָרם  הּוא  ִּכי  ָיַדע  הּוא  ָהֲאָדָמה". 
ְמַדֵּבר  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ְוִכי  ֵמַעם, 
ִאּתֹו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים, ּוְבָכל־ֹזאת ָהָיה 
ָאָדם  "ִאּלּו  ְּבִלּבֹו:  ָאַמר  ֹמֶׁשה  ָעָנו. 
ָׁשַמִים  ְלַמְּתנֹות  זֹוֶכה  ָהָיה  ַאֵחר 
טֹוב  אֹוָתן  ְמַנֵּצל  ָהָיה  ַוַּדאי  ָּכֵאֶּלה, 

ִמֶּמִּני". 

ָלֵכן ִנְבַחר ֹמֶׁשה ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה 
ִלְבֵני  אֹוָתּה  ְוִלְמֹסר  ִסיַני  ְּבַהר 

ִיְׂשָרֵאל.
)על־פי לקוטי שיחות, כרך א, עמ' 276(

ַּתְקִציר:  ְמַנֵהל ַהּמּוֵזאֹון ְמַסֵּפר ְלַסָּבא ִּכי "יֹום ֶאָחד ָּבא ֵאַלי ּפֹוָלִני ָזֵקן ִעם ַאְרָּגז ָיָׁשן"... ְוַהְּמַנֵהל מֹוִסיף ּוְמַגֶּלה 
ְלַסָּבא, ִּכי ִאּיּום מּוָחִׁשי ְמַרֵחף ַעְכָׁשו ַעל ַהֲחֻנִּכָּיה: ְׁשֹלֶׁשת ֶצֱאָצָאיו ֶׁשל ַז'אן ִמְסּתֹוְבִבים ְּבַוְרָׁשה...

 ְּבָחסּות ַהֲחֵׁשָכה
ֹלא  "ֲאִני  ְוָלַחׁש:  ְלֶעְבִרי  ֹראׁשֹו  ֶאת  ִהָּטה  ַהְּמַנֵהל 
ֶאָחד  ָּכל  ַהּׁשֹוְמִרים.  ִמן  ֶאָחד  ַאף  ַעל  ִלְסֹמְך  ָיכֹול 
ֵמֶהם ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵחד ְּבַקּלּות ִּבְׁשֵני ְזלֹוִטי... ֲאָבל ַאָּתה 
— ַאָּתה ְיהּוִדי. ַאָּתה ְַוַּדאי רֹוֶצה ִלְׁשֹמר ַעל ַהֲחֻנִּכָּיה, 
ַאָּתה  ָנכֹון?  ַז'אן,  ֶׁשל  ַהֶּצֱאָצִאים  ִּביֵדי  ִּתֹּפל  ֶׁשֹּלא 
ַּתֲעֹזר ִלי!". ְּבקֹולֹו ִנְׁשְמָעה ְּתִחָּנה ֲאִמִּתית. הּוא ָּפַחד 
ְּבָכל ִלּבֹו ֵמָהֲאָנִׁשים ָהֵהם. זֹו ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה 
ֶׁשִהְתַיֵחס ְלֻעְבַּדת ֱהיֹוִתי ְיהּוִדי, ְוֹלא ְּבִלְגלּוג. זֹו ַּגם 
ֵאָלה  ַלּׁשְ ִמִּצּדֹו  ָזִכיִתי  ֶׁשָּבּה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  ָהְיָתה 
ֲאָנִׁשים:  ְׁשֵני  ֵּבין  ֶהֵּכרּות  ְּבָכל  ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת  ַהִּטְבִעית 

"ַאַּגב, ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך?", ָׁשַאל ִּפְתאֹום.

ָעִניִתי  ְוִכְמַעט  ֵמַהַהְפָּתָעה  ִהְתַּבְלַּבְלִּתי  ִלְׁשִנָּיה 
ִמָּיד  ֲאָבל  ְיִחיֵאל...  ָהֲאִמִּתי,  ְׁשִמי  ֶאת  ְּבָטעּות 
"מֹוְיְׁשֶקע.  ָּמקֹום.  ּבַַ ִהְמֵצאִתי  "ֹמֶׁשה",  ִּתי:  ִהְתַעּׁשַ
ְׁשמֹו  ֶזהּו  יֹוֵדַע,  "ֲאִני  ָרצֹון.  ִּבְׂשִביעּות  ִצֵּין  ָיֶפה", 
ָׂשַמח  ִמְצַרִים",  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  ֶׁשהֹוִציא  ַהַּמְנִהיג  ֶׁשל 
ְלַהְפִּגין ֶאת ְּבִקיאּותֹו, ַוֲאִני ִנְרַּגְעִּתי. "ֵמַהּיֹום ְוֵאיָלְך", 

ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ָהֲאֻרָּכה, "ִּתְסּתֹוֵבב  ְּפִגיָׁשֵתנּו  ִסֵּכם ֶאת 
ְּכֶׁשֵאיֶנִּני  ִּבְמֻיָחד  ֶהֶרף.  ְּבִלי  ַעִין  ְּפַקח  ַּבּמּוֵזאֹון. 
ִנְמָצא. ְוִאם יֹוִפיעּו ׁשּוב ְׁשֹלֶׁשת ָהֲאָנִׁשים, ַטְלֵּפן ְוַדַּוח 

ִלי ִמָּיד. ְּבֵסֶדר?".

ָרִציִתי  ֹלא  ָאְמָנם  ִּבְמִהירּות.  ְּבֹראִׁשי  ִהְנַהְנִּתי 
ֲאָבל  ַוְרָׁשה,  ֶׁשל  ַּבּמּוֵזאֹון  ְׁשבּוָיה  ֵאר  ִּתּׁשָ ֶׁשַהֲחֻנִּכָּיה 
ֶׁשִהיא   — ִנָּיה  ַהּׁשְ ָהֶאְפָׁשרּות  ִמן  ִׁשְבָעַתִים  ֶנְחַרְדִּתי 
ִּתָּגֵנב ַעל־ְיֵדי ִמְׁשַּפַחת ַז'אן ְוֵתָעֵלם ְלעֹוָלם, ָחִליָלה. 
עֹוֵקב  ַּבּמּוֵזאֹון,  ְׁשֵלִמים  ָיִמים  ְלַבּלֹות  ִהְתַחְלִּתי 

ַהֶחֶדר  ְלֵאזֹור  ֶׁשִהְתָקֵרב  ְמַבֵּקר  ָּכל  ַאֲחֵרי  ִּבְדָאָגה 
ָיִמים  ּתֹוְך  ְוָאֵכן,  ַהֲחֻנִּכָּיה.  ֶׁשל  ַחְדָרּה  ַהְּפִניִמי, 

ְספּוִרים ָקָרה ַהָּדָבר. ֲאֶׁשר ָיֹגְרִּתי ָּבא...

• • •

ִּבְמֻיָחד.  ָחְרִּפי  ְּביֹום  ַאַחר־ָצֳהַרִים,  ָהָיה  ֶזה 
ָיָצא  ַהְּמַנֵהל  ִמְּמַבְּקִרים.  ֵריק  ִּכְמַעט  ָהָיה  ַהּמּוֵזאֹון 
ַלַּבְנק ַהָּסמּוְך, ֹלא ִלְפֵני ֶׁשִּצֵּיד אֹוִתי ְּבִמְסַּפר ַהֵּטֵלפֹון 
ֶׁשל ַהַּבְנק, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלַהְזִעיק אֹותֹו ְּבִמַּדת ַהֹּצֶרְך. 
ְּגבֹוִהים  ֲאָנִׁשים  ְׁשלֹוָׁשה  ַלּמּוֵזאֹון  ִנְכְנסּו  ְלֶפַתע 
ֵמֶהם  ֶאָחד  ֵּכִהים.  ּוִמְׁשָקַפִים  ְׁשֹחרֹות  ַּבֲחִליפֹות 

ֶהְחִזיק ְּבָידֹו ַׂשִּקית ְׁשֹחָרה ֵריָקה.

ַאַחת  ְּבַבת  ִמְתַּכֶּוֶצת  ֶׁשִּלי  ַהֶּבֶטן  ֵאיְך  ִהְרַּגְׁשִּתי 
ֶּבֶטן  ְּתחּוַׁשת  ִמין  ֵהם!  ֵאֶּלה  ִמָּיד:  ֵהַבְנִּתי  ֵמֵאיָמה. 
ַהָּתְכִנּיֹות  ָּכל  ַוֲאִני,  ֵאַלי  ֵלב  ָׂשמּו  ֹלא  ֵהם  ֶׁשָּכֹזאת. 
ַרק  ַלֲחלּוִטין.  ֵמָהֹראׁש  ִלי  ָּפְרחּו  ַלְּמַנֵהל  ר  ְלִהְתַקּׁשֵ
ְּתִפָּלה  ֻּכִּלי  ָּבֶהם,  ְוִהַּבְטִּתי  ִּכְמֻׁשָּתק  ַּבַּצד  ָעַמְדִּתי 
ֶלט  ַלּׁשֶ ֵלב  ָיִׂשימּו  ֶׁשֵהם 
ַהֲחֻנִּכָּיה,  ֵמַעל  ַהָּקָטן 
ָהאֹוֵמר ֶׁשַהֻּמָּצִגים ְּבֶחֶדר ֶזה 
ְמֻחָּבִרים ְלַאְזָעָקה. אּוַלי ֶזה 

ַיְרִּתיַע אֹוָתם, ִקִּויִתי.

ִהְתַקְּדמּו  ֵמֶהם  ְׁשַנִים 
צֹוֲעִדים  ָּפַני,  ַעל  ְוָחְלפּו 
ְּבִבְטָחה ַהְיֵׁשר ְלִכּוּון ַהֶחֶדר 
ִלְצֹעד  ֵהַעְזִּתי  ֹלא  ַהְּפִניִמי. 
ָעַקְבִּתי  ְוַרק  ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם 
ָהָאָדם  ַאֲחֵרי  ְּבַמָּבִטי 
ַהִּצָּדה  ֶׁשָּפָנה  ִליִׁשי,  ַהּׁשְ
ַהַחְׁשַמל.  ֲארֹון  ְלַיד  ְוֶנֱעַמד 
ִהְׁשַּפְלִּתי ֶאת ֵעיַני ְוהֹוַסְפִּתי 
ִּבְזִהירּות.  ָעָליו  ְלָהִציץ 
ָרִאיִתי אֹותֹו ַמִּביט ֹּכה ָוֹכה, 
ּוְכֶׁשָרָאה ֶׁשִאיׁש ֵאינֹו ַמִּביט 
ְזִריָזה  ִּבְתנּוָעה  ָׁשַלף  ּבֹו, 
ִמִּכיסֹו  ְקַטִּנים  ִמְסָּפַרִים 
ְּבתֹוְך  הּו  ַמּׁשֶ ָּבֶהן  ְוָעָׂשה 
ַּגם  אּוַלי  ַהַחְׁשַמל.  ֲארֹון 
ְנִקיָׁשה  ִנְׁשְמָעה  ֶרַגע  ָּכְלֶׁשהּו. ְּבאֹותֹו  ָלַחץ ַעל ֶמֶתג 
ָרָמה, ְוֶקֶצר ְּכָלִלי ִהְתַרֵחׁש. ְּבַבת ַאַחת ָיְרָדה ֲעָלָטה 

ַעל ַהּמּוֵזאֹון.

ַהֶּקֶצר ֹלא ָאַרְך ְזַמן ַרב. הּוא ִנְמַׁשְך ָחֵמׁש ְׁשִנּיֹות 
ָּדרּוׁש  ֶׁשָהָיה  ַהְּזַמן  ְּבִדּיּוק  ָהָיה  ֶזה  ֲאָבל  ַהֹּכל,  ְּבַסְך 
ָלֶהם ְלַנֵּתק ֶאת חּוט ָהַאְזָעָקה ֶׁשְּבֵתַבת ַהְּזכּוִכית ֶׁשל 

ַהֲחֻנִּכָּיה...

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ִאם  ַּתִּנין'?  'ִּדְמעֹות  ַהִּבּטּוי  ֶאת  ַמִּכיִרים 
ְוַאַחר־ ֲחֵברֹו  ְּכַלֵּפי  ְּבַאְכָזִרּיּות  נֹוֵהג  ָאָדם 

ְּבַצֲערֹו,  ֶׁשִּמְׁשַּתֵּתף  ְּכִמי  ַעְצמֹו  ַמִּציג  ָּכְך 
אֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשהּוא ַמִּזיל ִּדְמעֹות ַּתִּנין.

ֶׁשַאֲחֵרי  ַאָּגָדה  ִהְתַהְּלָכה  ֶקֶדם  ִּביֵמי 
הּוא  ְּבַאְכָזִרּיּות  ַטְרּפֹו  ֶאת  טֹוֵרף  ֶׁשַהַּתִּנין 
ֶּבֱאֶמת  ֹלא  ֶזה  טֹוב,  ְּדָמעֹות.  ָעָליו  ַמִּזיל 
ַעל  ֶׁשֵּמֵגן  ָׁשקּוף  ַעְפַעף  ֵיׁש  ַלַּתִּנין  ָּכְך. 
ַלַּמִים. ַּבּלּוָטה  ִמַּתַחת  ֵעיָניו ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֶהה 
ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשַּתְפִקידֹו  נֹוֵזל,  ַמְפִריָׁשה  ְמֻיֶחֶדת 
ׁשֹוֶהה  ַהַּתִּנין  ַּכֲאֶׁשר  ָלַעְפַעף.  ִסיָכה  ֹחֶמר 
ְלַהְפִריׁש  מֹוִסיָפה  ַהַּבּלּוָטה  ַלַּמִים,  ִמחּוץ 
הּוא  ְּכִאּלּו  ַהַּתִּנין  ִנְרֶאה  ְוָכְך  ַהּנֹוֵזל,  ֶאת 

ַמִּזיל ִּדְמָעה.

ְּבָעְצַמת  ָהעֹוָלם  ַאּלּוף  הּוא  ַהַּתִּנין 
'ַּתִּנין  הּוא  ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול  ַהַּתִּנין  ַהְּנִׁשיָכה. 
ִּבְצפֹון  ְוַגם  ַאְסָיה  ִּבְדרֹום־ִמְזַרח  ֶׁשַחי  ַהָּים', 
ֶמְטִרים,  ְלִׁשְבָעה  ַמִּגיַע  ָאְרּכֹו  אֹוְסְטַרְלָיה. 
ָׁשֶוה  ַמְפִעיָלה  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהְּנִׁשיָכה  ְוַהַּלַחץ 
ַהְׁשָוָאה:  )ְלֵׁשם  טֹונֹות   3.4 ֶׁשל  ְלִמְׁשָקל 
ִהיא  ְוִטיְגִריס  ַאְרֵיה  ֶׁשל  ַהְּנִׁשיָכה  ָעְצַמת 

ְקָצת ָּפחֹות ֵמֲחִצי טֹוָנה!(. 

ַהַּתִּנין הּוא ַּבַעל ָּדם ַקר, ּוְכֵדי ְלִהְתַחֵּמם 
מּול  ַהְרֵּבה  ְורֹוֵבץ  ַלַּיָּבָׁשה  עֹוֶלה  הּוא 
ַהָּדם  ֶאת  ְמַחְּממֹות  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ַקְרֵני  ֶמׁש.  ַהּׁשֶ
ֶׁשְּבגּופֹו, ְוָאז ְּתנּוָעתֹו ַנֲעֵׂשית ְמִהיָרה יֹוֵתר.

ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ִאִּטי,  ִלְפָעִמים  ִנְרֶאה  ַהַּתִּנין 
הּוא ָזִריז ְמאֹוד, ּוְמֻסָּגל ְלַזֵּנק ְּבתֹוְך ַׁשְבִריר 
הּוא  ָּכְך  ֶמְטִרים.  ַּכָּמה  ֶׁשל  ְלֶמְרָחק  ְׁשִנָּיה 
ְזִהיִרים,  ַּבֲעֵלי־ַחִּיים  ַּגם  ִלְלֹּכד  ַמְצִליַח 

ֶׁשָּבִאים ִלְׁשּתֹות ַמִים ֵמַהָּנָהר אֹו ֵמָהֲאַגם.

ְּבֵאזֹור ִזְכרֹון ַיֲעֹקב זֹוֵרם ַנַחל ּוְׁשמֹו 'ַנַחל 
ִנְצָּפה  ָהַאֲחרֹון  ַהַּתִּנין  ֲחָׁשׁש,  ַאל  ַּתִּניִנים'. 
ּבֹו ִלְפֵני ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים. ַּכּיֹום ֵיׁש ַּבַּנַחל 
ַצִּבים,  ְּכמֹו  יֹוֵתר,  ְיִדידּוִתִּיים  ַּבֲעֵלי־ַחִּיים 

ָּדִגים, ַסְרָטִנים ְוַקְרָּפדֹות.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ְרֶׁשֶרת ֶׁשָּלֶהם נֹוֶפֶלת ִמֵּדי ַּפַעם  ֵיׁש ָלֶכם אֹוַפַּנִים ֶׁשַהּׁשַ
ְּבַפַעם. ַהִאם ֻמָּתר ִלְמֹּכר אֹוָתם ְּבִלי ְלַגּלֹות ַלּקֹוֶנה 

ֶאת ַהְּבָעָיה? — ֹלא! ֶזה ִאּסּור הֹוָנָאה ֶׁשָעָליו ַהּתֹוָרה 
ַמְזִהיָרה: "ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתָך, אֹו ָקֹנה ִמַּיד 

ֲעִמיֶתָך — ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו".
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ל ָקִהיר מֹוִפיַע  ָלִלי ׁשֶ ל ַהּכְ ֲחַצר ָהַאְרמֹון, ַהּמֹוׁשֵ חֹוָרה ּבַ עֹוד ַהּפֹוֲעִלים ּפֹוְרִקים ֶאת ַהּסְ ְקִציר:   ּבְ ּתַ
ר ָמִהיר ַלִהְתַנֲהגּות ַהֲחצּוָפה. ל ֶהְסּבֵ ְתַרֵחׁש ְודֹוֵרׁש ְלַקּבֵ קֹום. הּוא ִנְדָהם ְלַמְרֵאה ַהּמִ ּמָ  ְלֶפַתע ּבַ

ד! ְכּבָ  ֲאדֹוִני ַהּנִ
ם  ַקּיֵ ְיהּוִדי ַמֲאִמין ִהְנִני, ַהּמְ

דֹוָלה ֶאת ִצּוּוי ַהּבֹוֵרא  ַאֲהָבה ּגְ ּבְ
ת. ּבָ ֹמר ֶאת ַהּשַׁ  ִלׁשְ

חֹוָרה  י ִלְנֹטשׁ ֶאת ַהּסְ ֵרָרה, ֶהְחַלְטּתִ ֵאין ּבְ ּבְ
ילּוס -  ַעל ָהְרִציף אֹו ִלְזֹרק אֹוָתּה ַלּנִ

ת - ֲאָבל ֻהְבַהר ִלי  ּבָ ל ׁשַ ּלֹא ְלַחּלֵ ר ׁשֶ ָהִעּקָ
ֻעּלֹות  ל, ּפְ ת הֹוד ַמֲעָלתֹו ַהּמֹוׁשֵ ְפֻקּדַ ּבִ ׁשֶ

ֵאּלּו ֲאסּורֹות.

חֹוָרה  י ֶאת ַהּסְ י ְוִהְכַנְסּתִ ְזּתִ ְחּפַ ּנֶ ְסִליָחה ׁשֶ
ם  ּלֵ ל ּומּוָכן ְלׁשַ ְללֹא ְרׁשּוְתָך. ֲאִני ִמְתַנּצֵ

ֲעבּור ָהִאְחסּון.  ל ְסכּום ּבַ  ּכָ
ֵרָרה! לֹא ָהְיָתה ִלי ּבְ

ֵרָרה,  ּלֹא ָהְיָתה ְלָך ּבְ ה אֹוֵמר ׁשֶ ָאז ַאּתָ
ָך... ל ְרכּוׁשְ ד ֶאת ּכָ ה מּוָכן ְלַאּבֵ  ְוַאּתָ

ֶכף ִנְרֶאה! ַחַחַח! ְמַעְנֵין ְמאֹוֹד ּתֵ

ן ִלי ֶאת ֶהָחֵצר  ְוָאז ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ִזּמֵ
ֵעת.  ּה ָאנּו ִנְמָצִאים ּכָ ּבָ ְפָלָאה ׁשֶ ַהּנִ

ת  ּבָ ְהֶיה... ַהּשַׁ ּיִ י, ִיְהֶיה ָמה ׁשֶ ֶהְחַלְטּתִ
קֹוֶדֶמת ַלּכֹל.

ֶבת  ּכֹר ַרּכֶ ַמִים ִהְצַלְחנּו ִלׂשְ ַחְסֵדי ׁשָ ְרֵאה ָנא, ּבְ
ִנינּו, ַאְך  ּקָ ָיר ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ַהּנְ ּתֹוִביל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשֶ
ת, ַאף־ ּבָ ְקנּו ְלַהֲעִמיס אֹותֹו ִלְפֵני ַהּשַׁ לֹא ִהְסּפַ

ינּו  ּבֶֹקר, ְוָעׂשִ ם ּבַ ִהְתַחְלנּו ַלֲעֹבד ֻמְקּדָ י ׁשֶ ַעל־פִּּ
ים. ַמּנִ לּוַח ַהּזְ נּו ַלֲעֹמד ּבְ יָכְלּתֵ ּבִ ל ׁשֶ ּכָ

 ַהַּתִּנין 
ֶּבֱאֶמת ּבֹוֶכה?



לי  ענה  הוא  לקום.  שינסה  וביקשתי  שמעליי 
שאינו מסוגל. הבנתי אותו. כעבור כמה רגעים 
הצליחו שני אברכים להרים אותו. קמתי בקושי. 

התחלתי אט־אט לחלץ את עצמותיי".
הרב לדרמן ברח מהמקום הנורא כל עוד נפשו 
בו. "יהודי יקר הניח את כפות ידיו תחת רגליי, 
כדי שאוכל לטפס מעל המעקה של המדרגות. 
לברוח  חייב  הייתי  אבל  מאוד,  מחליק  היה 
ולצאת  הגדר  מעל  לדלג  הצלחתי  בנס  משם. 
משם. ביציאה אני רואה דוכן של ספרי הביאור 
אות  שזה  הרגשתי  מדבש'.  'מתוק  הזוהר  על 
בדחיפות  חייב  שאני  למוכר  אמרתי  משמיים. 
לקנות את הספר. הלוא הבטחתי לרבי שמעון... 
ליבי  האסון.  ממדי  על  הדיווחים  הגיעו  ואז 
פתחתי  האמבולנסים  יללות  רקע  על  התפלץ. 
את ספר הזוהר ופשוט התחלתי לקרוא. ידעתי 
לקרוא  אני מקפיד  מאז  אותי!  שזה מה שהציל 

קטע מהזוהר בכל יום ויום".

עוד  נפלו  ועליי  נפלתי  אחדות  שניות  כעבור 
ועוד ועוד". 

ונחסוך  קשים,  לדרמן  הרב  של  התיאורים 
הוא  אונים",  חסר  "הייתי  מהקוראים.  אותם 
ואת  הידיים  את  להזיז  הצלחתי  "לא  מספר. 
רבי  עם  לדבר  התחלתי  פתאום  ואז  הרגליים. 
אותי  תוציא  אם  הקדוש!  שמעון  'רבי  שמעון. 
ללמוד  נדר  בלי  עליי  מקבל  אני  בחיים,  מכאן 
בכל יום קטע מספר הזוהר'. לא יודע מאיפה צץ 
במוחי הרעיון הזה באותם רגעים נוראים, אבל 

זה מה שקרה". 

ההבטחה לרבי שמעון
בדרך נס הצליח להינצל: "הרגשתי שעוד רגע 
והתחננתי  לרבי שמעון  שוב  פניתי  אשרוד.  לא 
הקלת  להרגיש  התחלתי  ופתאום  אותי.  שיציל 
מה. הגב השתחרר מעט, ואז הראש. פניתי לאדם 

חיים יהודיים

ם בחלוף שנה קשה לשמוע את התיאור ג
באסון  הנוראים  הרגעים  של  המצמרר 
מירון. הרב שלמה לדרמן, חסיד ויז'ניץ, 
תושב עפולה, מספק הצצה למה שעבר 
זכה  שבה  הניסית  ולדרך  רגעים  באותם  עליו 
להינצל. הוא שכב שם, נמחץ בידי עשרות בני־
אדם שמעליו, מנסה להילחם על כל נשימה. ואז 
קיבל עליו החלטה טובה, שבזכותה הוא מאמין 

כי ניצל.
הרב לדרמן נוהג מדי שנה לנסוע למירון בל"ג 
בעומר. כך עשה גם בשנה שעברה. ביום חמישי 
והריקודים  ההדלקה  שהסתיימו  אחרי  בלילה, 
למירון.  מעפולה   991 לקו  עלה  בקהילה, 
לביתי  מהר  לחזור  קצר,  לזמן  לנסוע  "תכננתי 
אחרי  קצת  משחזר.  הוא  לשבת",  ולהתכונן 

השעה 23:00 הגיע למירון. 

זעקת 'שמע ישראל'
לדרמן  הרב  פסע  בידו  התהילים  כשספר 
יחסית.  שקטה  בפינה  והתמקם  מהדרין'  ב'דרך 
בחצות עלה לעבר רחבת הציון, וזכה לרקוד עם 
האלוקי.  התנא  של  לכבודו  ישראל  בית  המוני 
מכן  שלאחר  בדקות  גדולה.  הייתה  השמחה 
הספיק לקרוא כמה פרקי תהילים בתוך המערה 
הדחוסה. האוטובוס שלו היה אמור לצאת בשעה 
שיוכל  חשבון  עשה  לדרמן  והרב  בלילה,   1:30
האדמו"ר  של  ההדלקה  את  לראות  להספיק 

מ'תולדות אהרן'.
הרב  מתאר  גדולה",  הייתה  "ההתרגשות 
יחד  וזעקו  "יהודים מכל הגוונים עמדו  לדרמן. 
מלכות  עול  קבלת  של  במעמד  ישראל'  'שמע 
שהורו  השעון  במחוגי  הביט  הוא  שמיים". 
לצאת  צריך  שאני  "הבנתי   .00:43 השעה  על 
התחלתי  לאוטובוס.  בזמן  להגיע  כדי  בזריזות, 

להתקדם לכיוון היציאה, אל 'שביל ר' דב'". 

קבלה טובה
מוסיף הרב לדרמן ומתאר: "נדחפתי עם כולם 
שאני  הרגשתי  מסוים  בשלב  היציאה.  לכיוון 
זורם עם ים בני־אדם, שנהפך לגוש אנושי גדול. 
חשבתי לעצמי: עוד רגע אנחנו בחוץ. ואז נוצרה 
שמעתי  לא  שכמותן  אימה,  זעקות  הקריסה. 
מעודי. ניסיתי בכל כוחי להחזיק את עצמי, אך 

מנחם כהן

"הייתי חסר אונים", מספר 
הרב לדרמן. "לא הצלחתי 

להזיז את הידיים ואת 
הרגליים. ואז פתאום 

התחלתי לדבר עם רבי 
שמעון"

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

קטע זוהר ביום. דיבור עם רשב"י. הרב לדרמן

ההחלטה הגורלית של ניצול האסון

אור מופלא 
אצלך בבית

מיוחד לקראת הילולת הרשב''י! 
ספרי הזוהר המסוגלים

עם הפירוש הערב והנפלא 'מתוק מדבש' 

שיביאו אור וברכה לביתך!

  1800-350-3301800-350-330
מוקד ההילולא המיוחד

תנאים מיוחדים - משלוחים חינם עד הבית

 ּתֹוָרתֹו 
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