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 712סניפים,
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ

לאן נעלמה אהבת הארץ?
כשיהודים מתנתקים מהשורשים הרוחניים ,הם מאבדים גם ערכים
פשוטים של פטריוטיות ואהבת מולדת הקיימים בכל עם ולשון

ב

הציבורי
דיון
המתנהל בקרבנו
מלחמת
מאז
ששת הימים נשמעת
פעמים רבות הטענה
שאין זה ויכוח בין אוהבי
הארץ לבין מי שאינם
חשים אהבה אליה .על־
פי הטענה הזאת כולם
אוהבים את הארץ ,כולם
נאמנים לה ,ויש רק
חילוקי דעות בשאלות
אסטרטגיות וביטחוניות
וכדומה.

יש חדש

השלוחים מתכנסים

ביום ראשון השבוע נפתח במלון ניר
עציון הכינוס השנתי של שלוחי הרבי,
המפעילים יותר משבע־מאות בתי חב"ד
ברחבי הארץ .הכינוס מאורגן על־ידי
צעירי אגודת חב"ד ,והוא נמשך שלושה
ימים .במהלכו השלוחים עוסקים בשורה
של עניינים הקשורים לחיי השליחות,
ולפעילות להפצת היהדות והחסידות
במגוון ערים ויישובים .נוסף על הדיונים
המקצועיים ,הכינוס משמש מפגש רב
עוצמה המעניק כוח להמשך העשייה
לאורך השנה.

בית כנסת בברלין
החיבור לארץ .עובר דרך האמונה (צילום :ישראל ברדוגו)

הנעשה במציאות
ֶ
אבל כשבוחנים את
מגלים שבכל התחומים שבהם מתקיימת
שליטה רעיונית של החוגים התומכים בנסיגות
ובוויתורים ,המושג אהבת הארץ כמעט נעלם.
לא תמצאו אותו בספרות ,בשירה ,במוזיקה ולא
בתחומי 'תרבות' אחרים .להפך ,אם יש עיסוק
בארץ הוא בדרך כלל ביקורתי ועד כדי הוצאת
דיבתה רעה.

המניע הנסתר
ואתה שואל את עצמך ,מדוע זה כך? אפשר
להבין שיהיו הבדלי גישה והשקפה בין שומרי
מצוות למי שאינם מגדירים עצמם כאלה.
הראשונים ידברו על אהבת הארץ במונחים
של אמונה ,יציינו את קדושתה ,יצטטו פסוקים
ומאמרי חז"ל בשבחה; ואילו האחרונים ידברו
וישירו על אהבת מולדת פשוטה ,וישתמשו
במונחים המקובלים בכל עם כלפי ארצו.
באמת כך היה בדורות הראשונים של השיבה
לארץ .אנחנו רואים את השירים הרבים שנכתבו
על ארץ ישראל ,שירים מלאי אהבה וערגה,
שבח והלל .אבל רבים מאותם טקסטים יוגדרו
בימינו 'לאומניים' ו'פשיסטיים'.
ראו מה קרה לאמירה של טרומפלדור ,ממגיני
תל־חי ,לפני מותו — "טוב למות בעד ארצנו".
משפט זה נחשב בעבר סיסמת מופת ,המבטאת
את ערך מסירות הנפש וההקרבה למען הארץ.
לא חלפו השנים והחלו להטיח בה קיתונות של
לעג ובוז .מובילי 'תרבות' מסוימים אף הפכו

אותה לסאטירה מפוקפקת .הם ,הנאורים ,גילו
שהחיים יקרים מכל חבל ארץ ,ושאין שום דבר
שראוי למות למענו.
מתברר שמאחורי הטיעונים הפרגמטיים
מסתתר דבר עמוק יותר .אנחנו רואים זאת
גם בסיפור המרגלים .לכאורה גם הם הציגו
טיעונים פרגמטיים — עמי כנען גיבורים וחזקים,
הערים בצורות ,לא נוכל לנצח אותם .אבל ספר
תהילים חושף את המניע הפנימי — "וַ ּיִ ְמ ֲאסּו
ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה" .בתוך נפשם הם מאסו בארץ
ישראל .הם לא רצו להיכנס אליה .כל השאר לא
היה אלא אוסף תירוצים.

אצלנו הכול קשור
מתברר שהעם היהודי ,גם אם יתאמץ ,לא
יוכל להיות ככל העמים .ברגע שהוא מתנתק
משורשיו הרוחניים ,הוא מאבד גם ערכים
פשוטים של פטריוטיות ואהבת מולדת הקיימים
בכל עם ולשון .מי שהיהדות מאיימת עליו ,חש
מאוים גם מאזכור רגבי אדמתה של ארץ ישראל.
בעם היהודי הכול קשור ואגוד זה בזה.
הארץ ,העם והתורה קשורים יחדיו .החיבור
שלנו ליהודים בקצה העולם והאהבה לנופי
הנגב והגליל ,יהודה והשומרון — עוברים דרך
האמונה בבורא העולם ובתורתו .אם מנתקים
את העץ משורשיו ,לא יעבור זמן רב והוא יאבד
את חיותו .סיפור המרגלים מוכיח את הקשר
העמוק שבין כל המרכיבים האלה.

ביום חמישי שעבר נחנך בטקס חגיגי
וצנוע בנמל התעופה ברלין ,גרמניה ,בית
כנסת מהודר .בית הכנסת הוקם לאחר
מגעים שניהל רבה של ברלין ,הרב יהודה
טייכטל ,עם צמרת השלטון במדינה" .זו
הנקמה הטובה ביותר בנאצים שרצו
לגדוע את החיים היהודיים" ,אמר הרב
בטקס.

מחאה על ההסתה
גורמים במערכות הכשרות הגיבו
בחריפות על פרסום מסית ,שניסה לצייר
תמונה כאילו שוחט משתכר פי שלושה
מרופא מנתח .גם עיתונאים הגונים שבדקו
את הנתונים קבעו כי זו הסתה שאין לה
בסיס במציאות .שוחטים הלינו בכאב כי
לא דיי שמשכורתם דלה ואינה מתגמלת
על עבודתם הקשה ,עוד מציירים אותם
כמי שמשתכרים הון תועפות.

זמני השבוע
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שולחן שבת

שליחות
לגילוי האחדות
שנים־עשר המרגלים עשו את כל המסע שלהם
בארץ ישראל כשהם יחד ,בקבוצה אחת (חוץ
מפרק הזמן שבו כלב הלך לחברון להשתטח
על קברי האבות ,כדברי רש"י בפרשתנו) .דבר
זה עולה גם מתיאור נשיאת הפירות הגדולים:
"שמונה נטלו אשכול" ,ומכאן שהמרגלים הלכו
יחד.
לכאורה דבר זה תמוה ,מכמה סיבות .ראשית,
הוא סותר את הזהירות והחשאיות המתחייבות
ממשימת הריגול .מרגלים מבקשים להיטמע
בסביבה שהם מרגלים כדי שלא ייחשפו ,ובוודאי
אינם צועדים כקבוצה אחת של בני־אדם זרים,
דבר המעורר מייד חשד.

נס מיותר
שנית ,מבחינת השגת יעדי השליחות ,פיזור
המרגלים יביא תועלת רבה יותר מהליכה
קבוצתית .המרגלים גם היו נשיאי השבטים ,ואך

מן המעיין

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש

טבעי שכל אחד יסייר בנחלה המיועדת לשבטו.
איזה צורך יש שכל שנים־עשר המרגלים יתורו
את כל הנחלות?
שלישית ,פיזור המרגלים היה חוסך נס מיותר.
חז"ל אומרים שהקב"ה קיצר להם את הדרך כדי
שיספיקו לתור את הארץ לאורכה ולרוחבה בתוך
ארבעים יום .בפסוק נאמר "וַ ּיָ ֻׁשבּו ִמּתּור ָה ָא ֶרץ
ִמ ֵּקץ ַא ְר ָּב ִעים יֹום" ,ועל כך רש"י שואל" :והלוא
ארבע־מאות פרסה על ארבע־מאות פרסה היא
ומהלך אדם בינוני עשרה פרסאות ליום ,הרי
מהלך ארבעים יום מן המזרח למערב ,והם הלכו
אורכה ורוחבה!" .והתשובה היא שהקב"ה "קיצר
לפניהם הדרך" .אבל אילו היו מתפזרים ,המשימה
הייתה מתבצעת בתוך גבולות הזמן בדרך הטבע
ובלי צורך בנס.

ערך האחדות
ההסבר הוא ,שמשה רבנו הורה לשנים־עשר
המרגלים לתור את הארץ כקבוצה אחת ,כדי
להטמיע בהם את ערך האחדות .לכן משה עצמו
שלח אותם ,כמו שכתוב "וַ ּיִ ְׁשלַ ח א ָֹתם מ ֶֹׁשה" ,ולא
כמו משימות אחרות ,שנעשו על־ידי הנשיאים.
על־ידי זה ביקש להחדיר בהם את עניין האחדות.
האחדות היא עניין יסודי ביותר .מכיוון

זהירות מבעלי גאווה

מכוח ההבטחה

תועלת לדורות

"שלח לך" (במדבר יג,ב) .רש"י
מפרש" :לדעתך ,אני איני
מצווה לך" .כלומר ,שלח באשר
תשלח ,אך היזהר שלא לשלוח
בעלי 'אני' .כי טבעם של בעלי
גאווה שהם בחינת "אני ואפסי
עוד" ,ונטייתם לבטל הכול.
אנשים כאלה ימצאו חסרונות
גם בארץ חמדה.

היו שסברו שיהיה אפשר
לכבוש את ארץ ישראל בכוח
הנשק בלבד .אמר הקב"ה
למשה" :שלח לך — לדעתך".
כלומר ,שלח אנשים כאלה שהם
בדעה אחת איתך ,המאמינים כי
אפשר לכבוש את הארץ אך ורק
מפני ש"אני נותן לבני ישראל",
מתוקף הבטחתי.

התועלת בשילוח המרגלים
הייתה שלא יאמרו הדורות
הבאים :תושבי ארץ כנען
חלשים היו ובני ישראל כבשו
את הארץ בדרך הטבע.
לכן נשלחו המרגלים וראו
שתושביה חזקים מאוד ,וכאשר
בכל־זאת נכבשה הארץ ,ידעו
הכול — "אשר אני נותן לבני
ישראל".

(מעדני מלך)

תועלת למשה

אין סומכין על הנס

(צבי ישראל)

יש מפרשים "שלח לך" —
לתועלתך .וכן כל לשון 'לך'
שבתורה .והתועלת הייתה
שנתארכו ימיו של משה כל ימי
המדבר ,שאילולא חטאם ,היו
נכנסים לארץ מייד ,ומכיוון
שאי־אפשר למשה ליכנס,
שכבר נגזר עליו שלא יבוא אל
הארץ ,היה צריך למות כבר אז.

מדוע שלח משה מרגלים,
והלוא הקב"ה הבטיח שבני
ישראל יכבשו את הארץ
ויירשוה .אלא ודאי סמך משה
על הבטחת ה' ,אך מכיוון
ש"אין סומכין על הנס" החליט
לבדוק את טיב הביצורים
של יושבי הארץ ,כדי שיוכלו
להתקיפם באופן הטוב ביותר
בדרך הטבע.

"איש אחד למטה"
יג,ב) .כל שבט שלח את בן
שבטו .איש לא בטח בחברו,
וכל סיעה בחרה באנשיה .לכן
נכשלו .אך כאשר יהושע שלח
מרגלים לא בחר אלא שניים,
סימן של אחדות האומה ואמון
הדדי ,ומכאן ההצלחה.

(רבנו בחיי)

(לקוטי שיחות)

(עיטורי תורה)

כשיש אמון
(במדבר
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ערכת התוכן של חב"ד
הסיפורים מעוררי ההשראה שלכם ,ההגות
של תורת החסידות ,החוויות המרגשות מבתי
חב"ד והדמויות המרתקות שפותחות את הלב

+

הגות ,חז"ל ,מדרשים ,משמעויות,
לקחים ,הלכה ,העמקה ,סיפור ,מידע
 4גליונות רק על פרשת השבוע

שהקב"ה ברא את העולם כולו והוא מחיה אותו
בכל רגע ,הרי המסקנה המתחייבת היא שהבריאה
כולה היא ביטוי של האחדות האלוקית .הכרה
זו שוללת את התפיסה שהייתה בקרב אומות
העולם ,שהעולם מנוהל על־ידי כוחות רבים,
שכל אחד מהם הוא מציאות עצמאית ,חס ושלום.

האחדות האלוקית שבבריאה
שילוח המרגלים הוא שליחות מתמדת .יהודי
נדרש 'לרגל' בעולמו של הקב"ה ,ולחפש בתוך
הבריאה את האחדות האלוקית .אמנם במבט
שטחי נראה שהעולם מתנהל על־פי חוקי טבע
נפרדים ,אבל במבט מעמיק אפשר לזהות שיש
בורא אחד לבריאה כולה.
הבנה זו חדרה בימינו אפילו לעולם המדע.
בעבר הייתה הגישה של חכמי הטבע לחלק כל
דבר ולומר שהוא מציאות לעצמו ,ואולם בימינו
התחילו גם אומות העולם להכיר את האמת
ולחפש את האחדות בין כל הכוחות וכל הברואים,
ובכך העולם מתקרב להכרה שהריבוי הקיים
בעולם נובע מהקב"ה ,שהוא האחדות הפשוטה.
בכך העולם מכין את עצמו לקראת הגאולה ,שבה
תתגלה האחדות האלוקית בבריאה לעין כול.
(תורת מנחם ,כרך עב ,עמ' )354

אמרת השבוע

שילוח המרגלים

(מנחת אלימלך)

לוי שייקביץ

כי תבוא

איך זוכרים
אברך אחד ,מחסידיו של רבי מנחם־
מענדל מקוצק ,היה בעל מוח חד
וחריף ,ושקד במשך כל היום על לימוד
התורה .עם זה ,סבל מאוד מזיכרון
חלש ומנטייה לשכוח את אשר למד.
פעם אחת החליט להיכנס אל רבו
ולבקש עצה וסגולה לחיזוק הזיכרון.
הרבי מקוצק ,שהיה ידוע באמרותיו
החריפות והשנונות ,הביט בו במבט
חד והגיב קצרות" :סגולה לזיכרון אתה
מבקש? בתורה יש סגולה אחת — 'וְ ֹלא
ָתתּורּו ַא ֲח ֵרי לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ יכֶ ם',
ואז יתקיים 'לְ ַמ ַען ִּתזְ ּכְ רּו'"...

לוח יומי ללימוד הרמב"ם

(במסלול פרק אחד ,כתקנת הרבי מליובאוויטש)
ש"ק י"ט בסיון

א'

ב'

הל' כלים פרק כד

פרק כה

פרק כו

"ב ּיוֹם ֲא ׁשֶ ר ַּת ַע ְבר ּו ֶאת ַה ַ ּי ְר ֵּדן
ַּ
ֶאל ָה ָא ֶרץ ...וַ ֲה ֵקמ ָֹת ְלךָ ֲא ָבנִים
ְּגדֹלוֹת וְ ַׂש ְד ָּת א ָֹתם ַּב ּ ִׂשיד".

(דברים כז/ב)
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מינוי
עד הבית
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הרב שמואל רסקין

מחשבות על הודיה

מה קורא בפרשה?

בפרשת כי תבוא  122פסוקים.
ערך הכרת הטוב ,המובע בפרשה שלנו ,מעורר מחשבה .בואו
חקלאי יביא את ביכורי פירותיו לכוהן
נאמר את זה ברור :לומר תודה זה לא קל .כל אחד יכול לנפנף
בבית-המקדש ויודה לאלוקים על כל
כמה הוא מרבה לומר תודה ,אבל חשיבה אישית ביקורתית
הטוב שנתן לו .הוא מזכיר את ניסי
ומעמיקה תגלה שזה גם קצת קשה.
הבורא לעם ישראל ,החל מהצלת
למה? כי להודות משמע גם להודות באשמה ,להודות בכך
יעקב מידי לבן ,דרך יציאת מצרים ועד
שאני נזקק ,שאני לא שלם.
הכניסה לארץ.
נקרא את מילות התודה שאומר מביא הביכורים ,בתחילת
יש לקיים ביעור מעשרות בשנים ה4-
הפרשה:
וה 7-למחזור השמיטה ,ולהצהיר כי
ֹלקיָךֲ :א ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי וַ ּיֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה
"וְ ָענִ ָית וְ ָא ַמ ְר ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱא ֶ
המעשרות ניתנו כראוי.
וַ ּיָ גָ ר ָׁשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט ...וַ ּיָ ֵרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים וַ יְ ַעּנּונּו וַ ּיִ ְּתנּו
משה מבקש מישראל לקיים תמיד את
ֹלקי ֲאב ֵֹתינּו ,וַ ּיִ ְׁש ַמע ה' ֶאת
ָעלֵ ינּו ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה .וַ ּנִ ְצ ַעק ֶאל ה' ֱא ֵ
מצוות התורה כאילו ניתנו עתה.
ּיֹוצ ֵאנּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה ְּובמ ָֹרא
קֹלֵ נּו ...וַ ִ
כתזכורת למצוות ,יש לכתוב את התורה
ּגָ דֹל ְּובאֹתֹות ְּובמ ְֹפ ִתים .וַ יְ ִב ֵאנּו ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה ,וַ ּיִ ֶּתן לָ נּו ֶאת
על גל בן  12אבנים שיוצב על גדת הירדן
ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאתֶ ,א ֶרץ זָ ַבת
המערבית .שני גלי אבנים יוקמו בהר
ָחלָ ב ְּוד ָבׁש .וְ ַע ָּתה ִהּנֵ ה
היה
יעקב
בן
יהודה
|
בדוּק
עיבל ובגלגל.
אׁשית ְּפ ִרי
אתי ֶאת ֵר ִ
ֵה ֵב ִ
הראשון ששמו הביע תודה
תיאור טקס הברכה והקללה שיתקיים
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ּלִ י
לבורא .אמר רשב"י" :מיום
על הר גריזים והר עיבל כאשר עם
ה'".
שברא הקב"ה את עולמו לא
ישראל ייכנס לארץ :העם יחולק לשניים,
היה אדם שהודה לו עד שבאה
הכוהנים והלוויים וארון הברית בתווך.
ענווה וגם שמחה
לאה ,שנאמר 'הפעם אודה
הלוויים ישמיעו  24הצהרות ,חלקן
זה לא סתם מונולוג
את ה'".
נפתחות ב'ארור' וחלקן ב'ברוך'.
היסטורי .זה לבוא
הבטחות למקיים המצוות – יתברך
היינו
ולומר:
בילודה ,בתנובת משק פורייה ועוד.
באשפתות ,לא היה לנו קל .ואתה מי שהוצאת אותנו משם
והבאת אותנו לאן שהגענו .בזכותך ,ביכולתי לומר תודה על
מפורטות קללות קשות שיבואו בגלל
הטוב שקיבלתי ,כי זה ממש לא מובן מאליו.
עזיבת התורה והמצוות .הנושא כולו
מסוכם תחת הכותרת "דברי הברית"
תחשבו על זה :אחרי השקעה ממושכת ומורכבת האדם
שכרת משה עם ישראל.
סוף-סוף קוטף פירות ,ומניח את ראשית יבולו בסלסלה
יפה ומרופדת .עכשיו ,במקום לומר "תראו את ההישגים
משה משבח את 'דור הבנים' שעומד
שלי!" ,הוא אומר" :תודה לך אלוקיי ,שהרמת אותי מהמקום
להיכנס לארץ ,ואומר :היוצאים ממצרים,
הנמוך ביותר והבאת אותי לכאן" .זה לא טבעי; אבל זו בדיוק
למרות הניסים שקיבלו ,לא הפנימו את
משמעות המושג 'תודה'.
המחויבות לאלוקים .הוא מבקש שהעם
ישכיל להתמיד בקיום התורה.
כשמוקירים תודה ,האגו אולי סובל ,אבל האדם יוצא מורווח:
ֹלהיָך" .השמחה היא"וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ְבכָ ל ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר נָ ַתן לְ ָך ה' ֱא ֶ
המדור נכתב בידי הרב נפתלי ליפסקר
התוצאה הישירה של ההודיה .כשאדם מבין שהוא קיבל
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.

ג'

ד'

ה'

ו'

פרק כז

פרק כח

הל' מקואות ..בפרקים
אלו .פרק א.

פרק ב

לשמיעת השיעור היומי שלחו הודעת ווטסאפ עם
המילים 'רמב"ם פרק אחד' למספר 058-7554144
וקבלו את השיעור מדי יום לטלפון האישי

גאולהּפדיה

הוא לא יעשה כושר
במקומך,
אבל יחכה לך אחרי
עם כוס מים קרים!

מנחם ברוד

אומות העולם יסייעו

"ּבּיָ ִמים ָה ֵה ָּמהֲ ,א ֶׁשר יַ ֲחזִ יקּו ֲע ָׂש ָרה
יצית .בנבואת זכריה (ח,כא־כג) נאמרַ :
ִצ ִ
הּודי לֵ אמֹר ,נֵ לְ כָ ה ִע ָּמכֶ םּ ,כִ י ָׁש ַמ ְענּו
ֲאנָ ִׁשים ִמּכֹל לְ ׁשֹנֹות ַהּגֹויִ ם ,וְ ֶה ֱחזִ יקּו ִּבכְ נַ ף ִאיׁש יְ ִ
ֹלקים ִע ָּמכֶ ם" .הגמרא (שבת לב,ב) קושרת זאת למצוות ציצית" :אמר ריש לקיש:
ֱא ִ
כל הזהיר בציצית ,זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה־מאות עבדים .שנאמר:
כה אמר ה' צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים
והחזיקו בכנף איש יהודי".
רב ניסים גאון מסביר (בשולי הגמרא שם) איך הגיע ריש לקיש לחשבון זה" :כבר
ידעת ,כל לשונות הגויים הם שבעים לשון ,ואם יהיו עשרה אנשים מכל לשון
לשבעים לשון — יהיו הכול שבע־מאות .הרי אלו יחזיקו בכנף אחד; והטלית שעל
ישראל יש לה ארבע כנפיים ,שנאמר 'על ארבע כנפות כסותך' ,הרי אם יהיו שבע־
מאות מחזיקים בכנף אחד ,יהיו כל המחזיקים בארבע כנפיים — אלפים ושמונה־
מאות".
ב'נימוקי יוסף' (סוף הלכות ציצית) מבואר שאז יכירו האומות במעלתה של הציצית:
"כי האומות הם שבעים ,מלבד ישראל ,ועשרה מכל אומה — הם שבע־מאות בכנף
אחד ,דהוּו בארבע כנפות תרי אלפי ותמני מאה [=שני אלפים ושמונה־מאות] .וזהו
מפני שיכירו בזמן ההוא כמה גדולה מצווה זו ,וכי היא שהגנה עלינו בגולה ,ומביאה
אותנו לחיי העולם הבא".

בר מים
היברידי

ְמלָ כִ ים א ְֹמנַ יִ ְך .הגמרא (זבחים יט,א) מספרת כי ר' הונא בר־נתן עמד פעם
אחת לפני איזגדר מלך פרס ,ואבנטו היה חגור גבוה מהרגיל .ניגש אליו המלך
וסידר את האבנט במקומו הראוי ,כשהוא אומר לו" :הלוא נאמר עליכם ַ'מ ְמלֶ כֶ ת
ּכ ֲֹהנִ ים וְ גֹוי ָקדֹוׁש'" .ומסיימת הגמרא ,שכאשר בא ר' הונא לפני אמימר וסיפר לו
זאת ,אמר לו אמימר" :התקיים בך 'וְ ָהיּו ְמלָ כִ ים א ְֹמנַ יִ ְך' (ישעיה מט,כג)".
הרבי מליובאוויטש (לקוטי שיחות כרך כג ,עמ'  )171מסביר מדוע חשוב כל־כך
שאומות העולם יכירו בייחודו של עם ישראל וירגישו זכות לסייע לו .החידוש
הגדול של הגאולה ,שמושגיה וערכיה נעשים טבעיים ומובנים מאליהם .כיום ,טבע
העולם מנוגד לאמת .הדבר מתבטא אפילו בדברים פשוטים — מלחמה ,קנאה,
תחרות .הדבר מעיד על השיבוש הפנימי שקיים כעת בעולם .ואולם כשתבוא
הגאולה ,יהיו הדברים ברורים ופשוטים .מלחמה ,שנאה ,קנאה ותחרות — ייראו
לכל אדם מופרכות ומוזרות.
מכאן גם החשיבות שהגויים יכירו במעלתו ובייחודו של עם ישראל וישתוקקו
לסייע לו .הגויים מייצגים את טבע העולם ,לעומת עם ישראל שמעצם הווייתו הוא
עם קדוש .כל עוד מעלתו של עם ישראל ידועה רק לו ,המשמעות היא שהדבר לא
חדר לתוך גדרי העולם .כאשר אומות העולם עצמן יכירו בייחודו ובתפקידו של עם
ישראל ,אז יוכח שמושגי הגאולה אכן חדרו לתוך גדרי העולם ,עד שהעולם מצד
עצמו כבר תופס את הדברים כראוי.

טכנולוגיית מים מתקדמת

שמוקלר  -ייעוץ משכנתא לפרטיים ועסקיים

050-2080108 | 050-5717289

דיוק מדיה

ידע נרחב בתחום:
◦ הבנקאות
◦ ייעוץ בהתנהלות עסק וכלכלת משפחה
◦ חיסכון ענק בלקיחת משכנתא מהבנק
ו/או מחברות חוץ בנקאיות

אנחנו נותנים שרות
לכל סוגי הביטוחים:
◦ אלמנטארי
◦ חיים
◦ פנסיה
◦ קרנות השתלמות

מוקד הזמנות:

077-230-4757

מעשה שהיה

מנחם שייקביץ

הלביבות של הרב
"ספרי לי על כישרון מיוחד שניחנת בו ,או על
מלאכה כלשהי שבה את מצטיינת במיוחד ,כדי
שהברכה תוכל לחול על דבר מסוים".
זה היה בביתו של הרב החדש שבא לקהילה
היהודית במוהילוב ,שעל נהר הדנייפר,
בבלארוס .בני הקהילה החלו לבוא אל הרב
מאיר־לייבוש וייזר ,המלבי"ם ,להתייעץ
עימו בענייניהם.
דרכו של המלבי"ם הייתה נעימה
ומאירת פנים .הוא קיבל את כל הפונים
אליו בסבר פנים יפות ,השתתף בצערם,
השיב וייעץ בכל עניין ,כמו אב אוהב.
מאטע היה שמה של האישה
שהתאלמנה בעת האחרונה .מצבה
הכלכלי היה בכי רע .העוני והמחסור
בביתה היו קשים .האלמנה שפכה את
ליבה באוזני הרב החדש ,וביקשה ממנו
עצה וברכה ,שתוכל להביא לחם לפיות
עולליה.
"ממה התפרנס בעלך המנוח?" ,שאל
הרב.
"הוא היה עגלון" ,השיבה.
"האם היה אדם הגון ,ישר?" ,בירר
המלבי"ם" .אמרי לי בבקשה את כל
האמת".
"בעלי היה אדם ישר בתכלית ,ולכן
גם לא האריך ימים" ,נאנחה האלמנה.
"כל ימיו היה עני מדוכא .לפרנסתו
עמל בימים ובלילות ,ורק באשמורת הבוקר היה
מתפנה לומר תהילים בדמעות .האמן לי ,כבוד
הרב ,כי כל דבריי אמת".
תשובת האלמנה הניחה את דעתו של הרב .הוא
האמין לדבריה הכנים" .האם את יודעת לקרוא
ב'צאינה וראינה'?" ,שאל.
"אינני יודעת לקרוא" ,השיבה מאטע" ,אך אני
שומעת מדי שבת נשים דרשניות המתרגמות את
פרשיות החומש ליידיש".
"את סיפור הנביא על האלמנה ואלישע הנביא
את מכירה?" ,שאל הרב .כשנענה בחיוב ,ביקש
ממנה לספרו באוזניו ,וכך עשתה.
"ובכן" ,אמר המלבי"ם" ,הלוא סיפרת בעצמך
כי הנביא שאל את האלמנה 'מה יש לך בבית',

והיא השיבה' :כי אם אסוך שמן' .על מעט השמן
שנותר בביתה החיל הנביא את ברכתו והיא
התעשרה בזכותו.
"אינני נביא ולא בן נביא" ,סיים הרב" ,אבל כדי
לעזור לך צריך אני לדעת איזו מלאכה או כישרון
יש לך ,כדי שהברכה תוכל לחול עליו".

הכול רצו לאכול מהלביבות שרב
העיר עצמו שותף בהן .אפילו
המלמדים יצאו עם תלמידיהם
לטעום מהלביבות המפורסמות

האישה חשבה מעט ,והשיבה כי היא יודעת
לאפות לביבות טעימות .את הלביבות המיוחדות
שלה אהבו לאכול לא רק אחיה היהודים ,אלא גם
גויים מזדמנים ,כמו פקידי הרשויות שהריחו את
הריח הטוב העולה מביתה ,וביקשו לקנות אותן
לארוחת בוקר.
"אך לצערי אין לי די אמצעים לפתח את
הכישרון לעסק שבאמצעותו אפרנס את ילדיי",
אמרה האלמנה בכאב" .אילו היה בידי סכום הכסף
הדרוש ,הייתי קונה מצרכים בסיטונות ,במחיר
זול ,וכמו־כן הייתי מצטיידת בציוד המתאים ,וכך
הייתי יכולה להגדיל את כמות דברי המאפה".
הרב הקשיב לה ואמר" :אני מבין .רצוני להיות
שותף עימך .אני אביא את הכסף הדרוש כדי

שבוע הספר
באוצר החכמה

להתחיל בעבודה ,והקב"ה יעניק לנו את ברכתו".
המלבי"ם פתח את מגירת שולחנו ,הוציא
ממנה מאה רובל והגישם לאלמנה .התרגשותה
של האישה גאתה והיא פרצה בבכי נסער" .אם
תהיי עצובה ותבכי ,הקב"ה יסלק את שכינתו
ממך" ,התריע הרב .למשמע הדברים התעשתה
האישה ,וניגשה להתחיל בהקמת העסק.
מצוידת בברכת הרב החלה מאטע האלמנה
להשקיע בעסק .בעיר התפרסם שמו של השותף
לחנות הלביבות — המלבי"ם בכבודו ובעצמו.
כאשר החלה לשווק את תוצרתה,
כמעט לא היה בית בעיר שלא קנה
את הלביבות שלה .הכול רצו לאכול
מהלביבות שרב העיר עצמו שותף בהן.
אפילו המלמדים יצאו עם תלמידיהם
לטעום מהלביבות המפורסמות.
מיום ליום התפתח העסק החדש .בשל
הביקוש הרב נצרכה האלמנה להגדיל
את מצבת העובדים .היא גייסה שלוש
נערות יתומות ואלה עבדו לצידה .בית
המאפה גדל והלך ,ושמה התפרסם בכל
הסביבה .גם לא־יהודים צבאו על פתח
חנותה.
עם פתיחת העסק ביקשה האלמנה
מנער בעל ידע בניהול חשבונות,
שמואל שמו ,שיקנה בעבורה פנקס
הכנסות והוצאות ויתעד בו את כל
התנועות הכספיות של העסק .אימו של
שמואל נהגה להתגאות בעזרת הנשים
כי בנה הוא מנהל החשבונות של פירמת
הלביבות של מאטע והמלבי"ם.
כעבור שישה חודשים ביקשה מאטע
מהנער לעשות סיכום של ההכנסות וההוצאות.
הצעיר ערך את החשבון ומצא כי בית המאפה
הרוויח כמה מאות רובלים.
האלמנה הלכה בשמחה לבית הרב ,הציגה את
הפנקס ומסרה לידו את הסכום העולה בחלקו.
הרב עיין בפנקס ,ספר את הכסף ואמר" :אכן,
הכול מדויק! אבל ודאי את יודעת כי דרכם של
שותפים להשקיע את הרווח בעסק ,כדי להגדילו.
קחי את הכסף ,השקיעי אותו בעסק ,ורק רשמי
לעצמך מה מגיע לי"...
כך ביסס המלבי"ם מקור פרנסה מבטיח
לאלמנה ולילדיה ,ושמו נישא בהערכה בקרב
תושבי העיר.
(על־פי זיכרונות הרב יעקב מזא"ה ,חלק ג)
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בס"ד

רציתי לשאול

עם הרב עקיבא גולדשמיד,
ראש ישיבת חב"ד לבעלי תשובה במגדל העמק

אחרי שגיליתי את היהדות והבנתי כמה חסר
לי ידע בתורה ,יש בי רצון לעזוב הכול וללכת
לישיבה .נכון לעשות כן?
אי־אפשר להשיב על שאלה זו בלי
להכיר את השואל ,כי המענה תלוי
במשתנים רבים.
יש יתרון גדול בכניסה למסגרת שכל־
כולה תורה ,קדושה ועבודת הבורא.
זה חשוב לא רק כדי לאפשר לאדם
להקדיש את חייו ללימוד התורה בלי
הפרעות ,אלא גם כדי לספוג את ההווי
המקורי של חיי תורה ומצוות ,דבר שיש
לו תרומה עצומה ליכולת להשתלב
אחר־כך בקהילה שומרת מצוות.
לאחר תקופת לימוד מלא בישיבה,
יוכל המתחזק להשיג איזון נכון בין
קביעת עיתים לתורה ובין חיי פרנסה
והבאת הקדושה לתוך החיים הארציים.
בתקופת לימודיו בישיבה יקבל השקפת
עולם יציבה ,ויבסס יסודות בריאים
לחייו של יהודי.
אך לא כולם יכולים לעשות זאת.
למשל ,מי שהוא בעל משפחה וצריך

לפרנס את משפחתו .או מי שעומד
באמצע לימודי מקצוע ,ואם יקטע אותם
יאבד את כל השקעתו .יש גם טיפוסי
בני־אדם שמעבר קיצוני וחד עלול
לגרום להם שבירה ונסיגה .התחזקות
מדורגת תהיה נכונה יותר בעבורם.
לכן חשוב מאוד להכיר את האדם
ואת תנאי חייו ,בטרם יהיה אפשר
להמליץ לו על הדרך הנכונה .לעיתים
הפתרון הראוי הוא השילוב בין הדברים
— לקחת פסק זמן ,שבו יתחזק ויתמקד
בלימוד התורה ,ואחר־כך יחזור כיהודי
שומר תורה ומצוות לחיי המעשה.
לעיתים יש לאדם מסוים מעמד
מיוחד ויכולת השפעה במקומות
שמישהו אחר לא יוכל להביא אליהם
את אור היהדות .לשכאלה המליץ הרבי
מליובאוויטש שלא לעזוב את עיסוקם,
אלא לקבוע עיתים לתורה ולהתחזק
ביהדות ,בעודם בעמדת ההשפעה
שקיבלו מיד ההשגחה העליונה.

הלכה למעשה

הרב יוסף גינזבורג
רב אזורי ,עומר

טלית שנפלה

שאלה :מי שטליתו נפלה
מעליו במהלך התפילה,
האם עליו לברך עליה שנית
כשהוא חוזר ולובשה?

תשובה :הדין הבסיסי הוא ,שאם
הטלית נפלה שלא במתכוון ,צריך לברך
עליה כשלובשה מחדש .אבל אם מקצתה
נשארה על גופו (אם נשארה על ידו אין
דיי בכך ,כי עיקר העיטוף הוא בגוף) —
אינו חוזר ומברך ,מכיוון שנשאר עליו
קצת מהמצווה .זו דעת הבית־יוסף
ואדמו"ר הזקן ,ואילו דעת הט"ז ,הגר"א
ועוד ,שאפילו כשנפלה מרוב גופו צריך
לחזור ולברך .ובילקוט יוסף כתב שבכל
מקרה אינו חוזר ומברך.
הכול מודים שאם בירך על העטיפה
ונפלה הטלית מידו מייד והגביהה
ולבשה ,או אפילו אם נפסלו ציציותיה
והיו לו פתילי ציצית מוכנים ותיקנה מייד
— אינו צריך לברך שוב ,מכיוון שלא הסיח
דעתו מהטלית עד שתיקנה והתעטף בה.

אם פשט את הטלית כדי לתיתה לכוהן,
או כדי לצאת לשירותים ,ובדעתו לחזור
וללובשה מייד ,אינו מברך כשחוזר
ולובשה .אבל אם כשפשט הייתה דעתו
שלא לחזור וללובשה עד אחרי ארבע
שעות או יותר ,ואחר־כך החליט ללובשה
מייד ,חייב לחזור ולברך על הלבישה.
ולפי ילקוט יוסף עד חצי שעה אינו חוזר
ומברך ,אלא אם כן לבש טלית אחרת.
אם לא תכנן דבר בפשיטתה ,ונשאר
לבוש בטלית קטן ,אינו חוזר ומברך
כשהחליט לחזור וללובשה סמוך
לפשיטתה .כך פוסק אדמו"ר הזקן
בסידורו.
מי שהתעטף בטלית של הקהל ,מברך
עליה תמיד ,מכיוון שמתחילה קנו אותה
כדי שכל מי שילבשנה תיחשב 'שלו'
לאותו זמן שלובש אותה.
מקורות :שו"ע סי' ח סט"ו ונו"כ ,ילקוט יוסף שם,
שו"ע אדה"ז שם סכ"ג־כ"ו ,פסקי הסידור (בסוף כרך
א ,עמ' תרטז) ופס"ד להצמח צדק (ב,ג) .משנ"ב
ח,מא .יד,יא .שלחן מנחם או"ח ח"א סי' יא.

מחלקת המודעות (בלבד) של 'שיחת השבוע':
טל'  • 053-3166532דוא"לm3166532@gmail.com :

הכל עולה
כש

נו מורידים
אנח

הצטרפו למאות משפחות
שחוסכות בעלויות הביטוחים
כל חודש ,עם גפן בסד
קולקטיב ביטוח בריאות

50%
80%
50%

פחות
מהפרמיות
בשוק

דמי ניהול פנסיה

כ-

פחות מעמלות
הקרנות
האחרות

ביטוח משכנתא
פחות
מהבנק

אל תאבדו זמן וכסף צרו קשר:

077.444.7777
basad.co.il
ווצאפΨ 051-244-4777 :

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

ביטוח ופיננסים למגזר החרדי

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

ְּדבַ ר ַהּת ָֹורה ֶׁשּלִ י

ּפֹור ִצים ִמּלִ ְפנֵ י ֶע ְׂשרֹות ָׁשנִ ים יֵ ׁש יְ לָ ִדים ,וְ ֹלא ְס ָתםֶ ,אּלָ א
ֹלׁשת ַה ְ
ַּת ְק ִצירַ :ס ָּבא יְ ִח ֵיאל ְמגַ ּלֶ ה לִ נְ כָ ָדיו ּכִ י לִ ְׁש ֶ
בֹות ֶיהם ...הּוא ְמ ַס ֵּפר ַעל אֹותֹו ִּבּקּור ִ'מ ְק ִרי' ְּב ֵביתֹו ,לִ ְפנֵ י ּכְ ח ֶֹדׁש.
'טֹובים'ַ ,ההֹולְ כִ ים ְּב ַד ְרכֵ י ֲא ֵ
יְ לָ ִדים ִ

ַהּיְ לָ ִדים יְ ַקּבְ לּו
ֶאת ָה ָא ֶרץ

ּגֹורלִ ית ֶׁשל ָסבְ ָתא
ַה ַה ְחלָ ָטה ַה ָ

ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים ָחזְ רּו וְ ִס ְּפרּו ָמה
ָראּו ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,ה ְת ִחילּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
רֹוצים לְ ִהּכָ נֵ ס
לִ ְבּכֹות וְ ָא ְמרּו ֶׁש ֵאין ֵהם ִ
דֹוׁש־ּברּוְך־הּואּ :כָ ְך
ָ
לָ ָא ֶרץָ .א ַמר ַה ָּק
יִ ְהיֶ הַ ,א ֶּתם ֶּב ֱא ֶמת ֹלא ִּתּכָ נְ סּו לָ ָא ֶרץ!
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ְמרּו עֹוד ָּד ָברֵ .הם
ּבֹורא
"ט ֵּפנּו יִ ְהיּו לָ ַבז!"ַ .ה ֵ
ָצ ֲעקּו לְ מ ֶֹׁשהַ :
ּדֹומה" :וְ ַט ְּפכֶ ם ֲא ֶׁשר
צּורה ָ
ֵה ִׁשיב לָ ֶהם ְּב ָ
ׁשּוה"ַ .א ֶּתם
ֲא ַמ ְר ֶּתם לָ ַבז יִ ְהיֶ ה — ֵהם יִ ָיר ָ
ְמ ָס ְר ִבים לְ ִהּכָ נֵ ס לָ ָא ֶרץ ִּבגְ לַ ל ַהּיְ לָ ִדים?
ַהּסֹוף יִ ְהיֶ ה ֶׁש ֵהם יִ ּכָ נְ סּו לָ ָא ֶרץ ,וְ ֹלא
ַא ֶּתם.
ְּב ַהזְ ּכָ ַרת ַהּיְ לָ ִדים יֵ ׁש ּכַ ּוָ נָ ה ֲע ֻמ ָּקה
יֹותרְּ .ב ֶע ֶצםְּ ,בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָרצּו לְ ִה ָּשׁ ֵאר
ֵ
ַּב ִּמ ְד ָּבר ּכִ י ֵהם ָט ֲענּו ֶׁש ִאם יִ ּכָ נְ סּו לָ ָא ֶרץ
יִ ְהיּו ּכְ מֹו יְ לָ ִדיםּ .כְ ָבר ֹלא יִ ְהיּו לָ ֶהם ְּתנָ ֵאי
נּוחה ֶׁשּיֵ ׁש ַּב ִּמ ְד ָּברְּ .ב ֶא ֶרץ
ַה ֶּשׁ ֶקט וְ ַה ְּמ ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְצ ָט ְרכּו לַ ְחרֹׁש וְ לִ זְ ר ַֹע ,לִ ְקצֹר
ּתֹורה
וְ לִ ְסחֹבֹ .לא יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם ְּפנַ אי לִ לְ מֹד ָ
ּכְ מֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר.
ּתֹורה ֶׁשּלָ נּו
ָא ְמרּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל :לִ ּמּוד ַה ָ
ָּב ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה ְּב ָר ָמה ֶׁשל יְ לָ ִדים וְ ֹלא ְּב ָר ָמה
רֹוצים לְ ִה ָּשׁ ֵאר
ֶׁשל ְמ ֻבּגָ ִרים .לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו ִ
בֹוהה.
ּתֹורה ְּב ָר ָמה ּגְ ָ
ַּב ִּמ ְד ָּברּ ,כְ ֵדי לִ לְ מֹד ָ
ּבֹוראֶׁ ,ש ַּדוְ ָקא
ַעל זֶ ה ֵה ִׁשיב לָ ֶהם ַה ֵ
ַהּיְ לָ ִדים יְ ַק ְּבלּו ֶאת ָה ָא ֶרץּ .גַ ם ִאם לִ ּמּוד
ּתֹורה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה ּכְ מֹו ֶׁשל
ַה ָ
יְ לָ ִדיםִ ,מ ְּפנֵ י ַהּצ ֶֹרְך לַ ֲעבֹד ָק ֶׁשה לְ צ ֶֹרְך
ַה ַּפ ְרנָ ָסה — ֲה ֵרי ֶׁש ַּדוְ ָקא ַהּלִ ּמּוד ַהּזֶ ה הּוא
דֹוׁש־ּברּוְך־
ָ
ּומּזֶ ה יֵ ׁש לַ ָּק
ַּתכְ לִ ית ַהּכַ ּוָ נָ הִ ,
רּוח.
הּוא נַ ַחת ַ
ּתֹורה טֹוב
ָאכֵ ןַ ,ה ְּמ ֻבּגָ ר ֵמ ִבין ֶאת ַה ָ
ּבֹורא ְמ ַח ֵּבב
ּובכָ ל־זֹאתַ ,ה ֵ
יֹותר ֵמ ַהּיֶ לֶ דְ .
ֵ
ּתֹור ָתם
יֹותר ִמ ָ
ּמּודם ֶׁשל ַהּיְ לָ ִדים ֵ
ֶאת לִ ָ
ֶׁשל ַה ְּמ ֻבּגָ ִריםַ .הּיְ לָ ִדים ָהיּו ָה ֲע ֵר ִבים
ּתֹורה ,זֹוכְ ִרים?
ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יְ ַקּיְ מּו ֶאת ַה ָ
"אין ְמ ַב ְּטלִ ים
ַּב ֲהלָ כָ ה נִ ְק ַּבע ֶׁש ֵ
ּמּודם)
(מּלִ ָ
ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן ִ
רּוח
ֲא ִפּלּו לְ ִבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש" .נַ ַחת ָה ַ
ּבֹורא
ּגֹורם לַ ֵ
ֶׁש ַהּלִ ּמּוד ֶׁשל ַהּיְ לָ ִדים ֵ
יֹותר ִמ ְּבנִ ּיַ ת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש!
ׁשּובה ֵ
ֲח ָ
ּתֹורה ִמ ְת ַּב ְּטלֹות
ָ
לֹומ ִדים
ְ
ּכְ ֶׁשּיְ לָ ִדים
ּכָ ל ַה ְּמזִ ּמֹות ֶׁשל ָהאֹויְ ִבים וְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ְמ ַק ֵּבל ֶאת ּכָ ל ַה ְּב ָרכֹות.
(על־פי לקוטי שיחות ,כרך ב ,עמ' )581

אֹור ַח
"ׁש ָה ֵ
"ּבאֹותֹו ֶרגַ ע"ִ ,ה ְמ ִׁשיְך ַס ָּבא לְ ַס ֵּפרֶ ,
ְ
ַההּוא ִה ִּביט ּכָ כָ ה ְּב ַמ ָּבט ַח ְמ ָדנִ י ַּב ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה וְ ָׁש ַאל' :זֹו
ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ֶׁשּלְ ָך?' ,נִ זְ ּכַ ְר ִּתי ְּב ַבת ַא ַחת ִמּנַ יִ ן ֲאנִ י ַמּכִ יר
ֶאת ַהּקֹול ַה ַּמ ַּתכְ ִּתי ַהּזֶ הַּ ,ב ַעל ַה ִּמ ְב ָטא ַהּפֹולָ נִ י...
גּופי .נֶ ֱאלַ ְצ ִּתי לְ ֵה ָא ֵחז
נֹור ִאית ָחלְ ָפה ְּב ִ
ַחלְ ָחלָ ה ָ
ְּבכִ ֵּסא ָסמּוְךַ .הּזִ ּכָ רֹון ַהּיָ ָׁשן ִהּכָ ה ִּבי ְּב ָע ְצ ָמה.
חֹורי ַא ַחת
ּכֹופף לִ ְפנֵ י ֲח ִמ ִּשׁים ָׁשנָ ה ֵמ ֲא ֵ
"אנִ י ִמ ְת ֵ
ֲ
רֹועד ִמ ַּפ ַחדֶׁ ,ש ָּמא
ַה ְּתצּוגֹות ַּבּמּוזֵ אֹון ֶׁשל וַ ְר ָׁשהֵ ,
ֹלׁשת ַהּגַ ּנָ ִבים ֶׁש ְּבתֹוְך ַה ֶח ֶדר ַה ָּשׁמּור.
יַ ְב ִחינּו ִּבי ְׁש ֶ
ֵהם ְמ ַט ְּפלִ ים ָׁשם ְּב ַק ַּד ְח ָּתנּות ְּב ַמ ַּדף ַהּזְ כּוכִ ית ַהּכָ ֵבד
ׁשֹומ ַע קֹול ַמ ַּתכְ ִּתי ְּב ִמ ְב ָטא
ֶׁשּכִ ָּסה ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ,וַ ֲאנִ י ֵ
'יֹותר ַמ ֵהרֶּ ,בנְ ָא ָדם! ָּת ִרים ּכְ ָבר ֶאת
ּפֹולָ נִ י ֻמ ְדּגָ ׁשֵ :
ַה ַּמ ָּדף ַהּזֶ ה ,עֹוד ְׁשנִ ּיָ ה הּוא חֹוזֵ ר! '...וְ ָאז — ַה ְּצ ָע ָקה
ּנֹור ִאית ֶׁשל ְמנַ ֵהל ַהּמּוזֵ אֹוןּ' :גַ ּנָ ִבים!!!' וְ קֹול נֶ ֶפץ
ַה ָ
ַעז ֶׁשל ִה ְת ַר ְּסקּות ַהּזְ גּוגִ ית ַעל ָה ִר ְצ ָּפה...
"ֹלא יָ כֹלְ ִּתי לִ ְׁשּכ ַֹח ֶאת ַהּקֹול ַה ַּמ ַּתכְ ִּתי ַההּוא.
ַּבּלֵ ילֹות ָהיִ ִיתי ְמ ַד ְמיֵ ן אֹותֹו ּכְ מֹו ַּבת־קֹול ֶׁשל זַ 'אן
ַה ֵּמת; קֹול ֹלא ִט ְב ִעי ֶׁשל ְמט ָֹרף...

"ֹלא ָענִ ִיתי לֹו ִמּיָ דְּ .בק ִֹׁשי ֵה ַר ְמ ִּתי ֶאת ֵעינַ י לְ ַה ִּביט
ּבֹוּ ,ולְ ַמּזָ לִ י ָהיּו ֵעינָ יו ְּתקּועֹות ֲע ַדיִ ן ִּבלְ ִהיטּות
ּומ ְבנֵ ה ַהּגֻ לְ ּגֹלֶ ת
דּודית ֶׁשּלֹו ִ
ַּב ֲחנֻ ּכִ ּיָ הּ .כֵ ןּ .גַ ם ַה ְּצ ִ
ּפֹורץ ּפֹולָ נִ י.
ַמזְ ּכִ ִירים ֶאת לִ ְסּתֹו ָה ֵא ָיתנָ ה ֶׁשל אֹותֹו ֵ
ָּת ַפ ְס ִּתי ְּב ַבת ַא ַחת ֶאת ְמלֹוא ֻח ְמ ַרת ַה ַּמ ָּצבַ .ה ִּמ ְׂש ָחק
עֹומד לְ ִה ְס ַּתּיֵ ם .זֶ ה ַה ֵּבן ֶׁשל ַההּואְּ ,בלִ י ּכָ ל ָס ֵפקֹ .לא
ֵ
ְס ָתם הּוא נִ כְ נַ ס לְ כָ אןַ .ה ִאם יְ נַ ֶּסה לִ ּטֹל ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה
כֹוח?
ַעכְ ָׁשו ְּב ַ

י־ׁשם ְּבלִ ִּביֵ ,ה ַעזְ ִּתי ְּב ִמין ִּת ְקוָ ה ִּבלְ ִּתי־
"וַ ֲע ַדיִ ןֵ ,א ָ
ֶהגְ יֹונִ ית ,לְ ַקּוֹות ֶׁשאּולַ י־אּולַ יִ ,עם ּכָ ל ַה ִּד ְמיֹון ָה ַרב
לְ אֹותֹו ָא ָדםֵ ,אין זֶ ה ֶאּלָ א ֵצרּוף ִמ ְק ִרים נָ ִדיר .אּולַ י
ֶּב ֱא ֶמת זֶ ה ָא ָדם ָּת ִמים ֶׁשּנִ כְ נַ ס לְ ַב ֵּקׁש ַמיִ ם וְ תּו ֹלא?
"'חנֻ ּכִ ּיָ ה יָ ָפה!'ִ ,מלְ ֵמל ָה ִאיׁש ׁשּוב ,וְ ִה ִּתיק ֶאת
ֲ
כֹוח ִמן ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ֶׁשּלִ י .הּוא ֵהנִ יף ֶאת זְ רֹועֹו
ֵעינָ יו ְּב ַ
ָק ִד ָימה וְ ִה ִּביט ִּב ְׁשעֹונֹו' .אֹוי'ָּ ,פלַ ט ִּב ְד ָאגָ ה'ַ ,מ ָּמׁש
ְמ ֻא ָחרֲ ...אנִ י ַחּיָ ב לָ זּוזָׁ .שלֹום!' ,וְ הּוא ָסב ַעל
בֹותיו ִּב ְב ִהילּות וְ יָ ָצא ִמן ַה ַּביִ תַּ .ב ְקּבּוק ַה ַּמיִ ם
ִע ְק ָ
אתי — ַה ַּב ְקּבּוק ֶׁש ַּב ֲעבּורֹו הּוא ִּבכְ לָ ל נִ כְ נַ ס
ֶׁש ִּמּלֵ ִ
ּשלְ ָחן .הּוא ֹלא ָט ַרח ּכְ לָ ל
ֵאלֵ ינּו לַ ַּביִ ת — נִ ְׁש ַאר ַעל ַה ֻ ׁ
לְ ַק ְחּתֹו...
•••
נֹותר עֹוד ּכָ ל ָס ֵפק ְּבלִ ִּביִ .מ ַה ְר ִּתי ֶאל
"עכְ ָׁשו ֹלא ַ
ַ
ַה ַחּלֹון וְ ִה ְס ַּפ ְק ִּתי לִ ְראֹות ֶאת ַה ְּמכֹונִ ית ֶׁשּלֹו ִמ ְת ַר ֶח ֶקת
ֹלׁשת
ּובכֵ ןְׁ ,ש ֶ
נֹוסף ָעלָ יו ,עֹוד ְׁש ֵּתי ְּדמּויֹותְ .
ּובתֹוכָ ּהָ ,
ְ
ַהּזְ ֵקנִ ים ִמּפֹולִ ין ִה ְׁש ִאירּו ַא ֲח ֵר ֶיהם ְמ ַמּלְ ֵאי ָמקֹום
ֻמ ְצלָ ִחיםָ ...ח ַׁש ְב ִּתי ִּב ְמ ִרירּות .נִ ְר ֶאה ֶׁש ָה ְפכּו ֶאת
ּכָ ל ָהעֹולָ ם ְּב ִחּפּוׂש ַא ֲח ֵרי
ַּב ַעל ַה ֵּשׁם ָה ָרקּום ַעל
ַה ְּמ ִעילֵ .הם ֵהנִ יחּו ֲהנָ ָחה
יהּודי ֶא ְר ֶצה
ֶהגְ יֹונִ ית ֶׁשּכִ ִ
לַ ֲעלֹות לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
וְ יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ִּמי ֵמ ֶהם ַאף ִהּגִ ַיע
ַא ְר ָצה לָ גּור ָּבּה! ַהּכֹל
יִ ָּתכֵ ן ַּב ִּמ ְר ָּדף ַה ְּמט ָֹרף ַהּזֶ ה
ֶׁשּלָ ֶהםּ .כָ ְך נֹולַ ד לָ ֶהם ֵּבן
הּוטה,
ּדֹובר ִע ְב ִרית ְר ָ
ֵ
ֶׁש ֵאינֹו ֶאּלָ א ּגֹוי ּגָ מּורֶ .אּלָ א
ֶׁש ַה ִּמ ְב ָטאַ ...ה ִּמ ְב ָטא ֶׁשּלֹו
עֹוד נִ ְׁש ַאר לֹו ִּב ֻיר ָּשׁה.
יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ֵהם יָ ׁשּובּו —
ַּב ָּשׁעֹות ַה ְּקרֹובֹות אֹו
ּובכָ ל־
רֹוביםְ .
ַּבּיָ ִמים ַה ְּק ִ
זֹאת ֶה ְחלַ ְטנּוָ ,ס ְב ָתא
מֹוצ ִיאים
ִ
וַ ֲאנִ יֶׁ ,ש ֵאינֶ ּנּו
ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ֵמ ַה ַּביִ תְּ .ב ַסְך
יט ִרינָ ה לַ ְּמגֵ ָרה".
אֹותּה ֵמ ַהּוִ ְ
ַהּכֹל ֶה ֱע ַב ְרנּו ָ
ֹלׁשת ַהּנְ כָ ִדים ְּב ַמ ְק ֵהלָ ה
"לָ ָּמהַ ,ס ָּבא?!"ָׁ ,ש ֲאלּו ְׁש ֶ
ְמזֻ ְעזַ ַעת ,וְ ַס ָּבא נֶ ֱאנַ חָ .ס ְב ָתא ָענְ ָתה ִּב ְמקֹומֹו" :לָ ָּמה?
יֹותר ֵמ ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ הָ .א ַמ ְר ִּתי לְ ַס ָּבא'ִ :אם
— ּכִ י ַס ָּבא ָחׁשּוב ֵ
אֹותָך' .וְ לָ זֶ ה
ֵהם ֹלא יִ ְמ ְצאּו ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ הֵ ,הם יִ ְּקחּו ְ
ֲאנִ י ֹלא מּוכָ נָ ה!".
המשך יבוא
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ֹור ְהּד ֶׁש ָּלִ
נּובַ ּכָר ַהּת
ְּת ְּד
בֹוריה!
בֹוד ָלַ

ַּת ְק ִצירּ ְ :כ ֵדי ֶׁש ּלֹא יֵ ָא ֵלץ ְל ַד ֵ ּבר ִ ּד ְב ֵרי חֹל ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַׁש ַ ּבת ק ֶֹד ׁשִ ,ה ְת ַח ֵּמק ר' יוֹ ֵסף ֵלוִ י ַח ִ ּגיז ָ ּכל
יל ֶ ּב ְר ְׁש ֵטיין ִה ְת ָּפ ֵרץ ְל ַח ְדרוֹ .
יל ֶ ּב ְר ְׁש ֵטייןַ ,עד ֶׁש ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ַׁש ָ ּבת זִ ְ
ַה ּ ַׁש ָ ּבת ִמ ִ ּל ְפ ּ ֹגשׁ ֶאת סוֹ ֵחר ַה ְ ּניָ ר זִ ְ
ָאאאא …א ֵא ְ
יך זֶ ה יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת!
ֲאנִ י לֹא ַמ ֲא ִמין!...

בְּ ֶמ ֶׁש ְך ָׁש ָעה ֲא ֻר ָ ּכה ִס ֵּפר ר' יוֹ ֵסף ֵלוִ י ַחגִּ יז ַל ֲע ִמיתוֹ  ,סוֹ ֵחר
ילבֶּ ְר ְׁש ֵטיין ,בְּ ִד ּיוּק ֶאת ֶׁש ִה ְת ַר ֵח ׁש בְּ יוֹ ם ִׁש ּ ִׁשי,
ַה ְ ּניָ רְ ,ראו ֵּבן זִ ְ
ַא ֲח ֵרי ֶׁשהוּא ָעזַ ב ִּפ ְתאוֹ ם ֶאת ַה ּ ַׁש ָ ּי ָרה.

ו ְּב ֵכ …ן זֶ ה ָמה ֶׁש ָּק ָרהּ ָ .ב ֶר ַגע ָה ַא ֲחרוֹ ן לֹא נוֹ ְת ָרה ִלי ׁשוּם
ְ ּב ֵר ָרהָ .ח ַת ְמ ִּתי ַעל ְ ּכ ַתב וִ ּתוּר ,וְ ָכל ַה ְ ּניָ ר ֶׁש ִ ּלי ַׁש ָ ּי ְך
יטיתְ .ל ֻע ַּמת זֶ הַ ,ה ְ ּניָ ר ֶׁש ְ ּל ָך נִ ַ ּצל.
ָ ּכ ֵעת ַל ַּמ ְמ ָל ָכה ַה ְ ּב ִר ִ
ל־כ ְך ָט ַר ְחנ ּו ְל ַה ּ ִׂשי …ג ַא ָּתה ִ ּב ְכ ָלל ֵמ ִבין ָמה
ִ ּב ְג ָל ְל ָך ִה ְפ ַס ְדנ ּו ֶאת ָה ַר ֶ ּכ ֶבת ֶׁש ָ ּכ ָ ּ
ית? וְ זֶ הוּ?
ָעשִׂ ָ

ַה ּ ַׁש ָ ּבת ֲח ׁשו ָּבה ִלי ִמ ּכֹל! לֹא ֲא ַח ֵ ּלל אוֹ ָת ּה ְ ּב ׁשוּם ָּפנִ ים וָ א ֶֹפןׁ .שוּם ֶה ֵּת ִריםׁ ,שוּם
ש
ֲא ָבל יַ ַע ְבר ּו עוֹ ד ָׁשבוּעוֹ ת ַעד ֶׁש ַ ּנ ּ ִׂשיג ָקרוֹ ן ָח ָד ׁ …

ָא ֵמןֵ .ה ָר ַגע ְ ּב ַב ָּק ָׁשה,
ְׁשמֹר ַעל ַה ְ ּב ִריאוּת.

"...ש ַה ּכֹל נִ ְהיָ ה ִ ּב ְד ָברוֹ ".
ֶׁ

ִמ ְס ֵ ּכן'ֵ .אין ָא ָדם נִ ְת ָּפס ַעל ַצ ֲערוֹ '.
לֹא ַקל ַל ֲעמֹד ְ ּבנִ ָ ּסיוֹ ן ָ ּכזֶ ה.

ִה ֵ ּנהְ ,ר ֵאהֲ ,אנִ י ָח ַת ְמ ִּתי וְ ִה ְפ ַס ְד ִּתי ֶאת ָ ּכל ְרכו ִּׁשיֲ .א ָבל ַא ָּתה,
ַא ָּתה יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ְמ ֻר ֶ ּצה  -לֹא ִה ְפ ַס ְד ָּת ְ ּכלוּם!

ֲה ָלכָ ה
ְּב ָׁשבּו ַע

אֹותּה,
ַּבּב ֶֹקר ,לִ ְפנֵ י ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ים ַעל ַה ִּצ ִיציתָ ,צ ִריְך לִ ְבּדֹק ָ
חּוטים וְ ֶא ְפ ָׁשר לְ ָב ֵרְך
טּוחים ֶׁשֹּלא נִ ְק ְרעּו ִ
ּכְ ֵדי לִ ְהיֹות ְּב ִ
חּוטי ַה ִּצ ִיצית,
ֶאת ַה ְּב ָרכָ הִ .אם ִּפ ְתאֹום ְמגַ ּלִ ים ֶׁשּנִ ְק ְרעּו ֵ
אֹותּה ִמּיָ דּ ,כִ י ָאסּור לִ לְ ּבֹׁש ֶּבגֶ ד ַּב ַעל
ָצ ִריְך לְ ָה ִסיר ָ
ַא ְר ַּבע ּכְ נָ פֹות ְּבלִ י ִצ ִיצּיֹות ּכְ ֵׁשרֹות.

יטב וְ ַה ֶח ֶדר
ְּבזְ זְ זְ זְ ַ ....הּזִ ְמזּום נִ ְׁש ַמע ֵה ֵ
בֹורה!".
"ה ִּצילּוְּ ,ד ָ
בֹורה'ַ .
נִ כְ נַ ס לְ 'ּכֹונְ נּות ְּד ָ
ֶרגַ עֶ ,רגַ ע .אּולַ י ִּב ְמקֹום לִ ְבר ַֹח ,נַ ּסּו
בֹורה ּולְ ִה ְת ַּפ ֵעל.
לְ ַה ְק ִׁשיב לְ זִ ְמזּום ַה ְּד ָ
אתיִ ם ְּפ ָע ִמים
נֹופ ֶפת ִּבכְ נָ ֶפ ָיה ָמ ַ
בֹורה ְמ ֶ
ַה ְּד ָ
ִּב ְׁשנִ ּיָ ה! ִהיא ְמ ֻסּגֶ לֶ ת לָ עּוף ִּב ְמ ִהירּות ֶׁשל
ילֹומ ְט ִרים
ָ 25ק ָמ"ׁש וְ לִ גְ מֹא ֲע ָׂש ָרה ִק ֶ
בֹורה ָּתעּוף
ְּב ָמעֹוף ֶא ָחדְּ .ב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ְּד ָ
ילֹומ ְט ִרים ְּב ַחּיֶ ָיה ַה ְּק ָצ ִרים,
ּכִ ־ִ 800ק ֶ
ַהּנִ ְמ ָׁשכִ ים ּכַ ָּמה ָׁשבּועֹות.
ים־ׁש ִּשׁים
ְּבכָ ל ּכַ ּוֶ ֶרת ַחּיֹות ּכַ ֲח ִמ ִּשׁ ִ
בֹוריםְּ .בכַ ּוֶ ֶרת יֵ ׁש ַמלְ ּכָ ה ַא ַחת .זֹו
ֶאלֶ ף ְּד ִ
בֹורה ּגְ דֹולָ ה ִּב ְמיֻ ָחדֶׁ ,ש ְּמ ִטילָ ה ּכָ ל ַהּזְ ַמן
ְּד ָ
בֹורים ֲח ָדׁשֹות.
ּבֹוקעֹות ְּד ִ
ּומ ֶהן ְ
ֵּב ִיציםֵ ,
בֹורים ָה ֲא ֵחרֹות ַּבּכַ ּוֶ ֶרת נִ ְק ָראֹות
ּכָ ל ַה ְּד ִ
ּפֹועלֹותּ ,כִ י ַּת ְפ ִק ָידן לַ ֲעבֹד לְ ַמ ַען ַהּכַ ּוֶ ֶרת.
ֲ
אֹומר לְ כָ ל
בֹודה? ִמי ֵ
ִמי ְמנַ ֵהל ֶאת ָה ֲע ָ
ׁשּובהַ :אף ֶא ָחד!
בֹורה ָמה לַ ֲעׂשֹות? ַה ְּת ָ
ְּד ָ
יֹוד ַעת ֵמ ַע ְצ ָמּה ֶאת ַּת ְפ ִק ָידּה.
בֹורה ַ
ּכָ ל ְּד ָ
ַּב ֲע ֶׂש ֶרת ַהּיָ ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים לְ ַחּיֶ ָיה
ּוב ְסגִ ַירת
עֹוס ֶקת ַּב ֲעבֹודֹות נִ ָּקיֹון ִ
בֹורה ֶ
ַה ְּד ָ
בֹורים
ָּת ֵאי ַה ְּד ַבׁש וְ ָת ֵאי ַהּגִ ּדּול ֶׁשל ַה ְּד ִ
ַה ֲח ָדׁשֹותַּ .ב ֲח ֵמ ֶׁשת ַהּיָ ִמים ַה ָּב ִאים ִהיא
ּוב ַּמלְ ּכָ ה .לְ ַא ַחר
ְּת ַט ֵּפל ָּב ִרּמֹות ַה ְּצ ִעירֹות ַ
ִמּכֵ ן ַּת ְת ִחיל לְ ַט ֵּפל ַּב ָּמזֹון ,לַ ֲהפְֹך צּוף
ְּפ ָר ִחים לִ ְד ַבׁש וְ לִ ְדאֹג לְ ֶמזֶ ג ֲאוִ יר נָ ִעים
ַּבּכַ ּוֶ ֶרת.
יֹוצאת
בֹורה ֵ
לֹוׁשה ָׁשבּועֹות ַה ְּד ָ
ַא ֲח ֵרי ְׁש ָ
ֶאל ֶּפ ַתח ַהּכַ ּוֶ ֶרת ,לְ ָהגֵ ן ִמ ְּפנֵ י אֹויְ ִבים
ּולְ ַאוְ ֵרר ֶאת ַה ֶּפ ַתחַ .רק לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִהיא
ַמ ְת ִחילָ ה לָ ֵצאת לְ ֶמ ְר ַח ִּקים ,לְ ַח ֵּפׂש צּוף
וְ ַא ְב ַקת ְּפ ָר ִחים.
בֹורה ְמגַ ּלָ ה ֵאזֹור ָח ָדׁש ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו
ּכְ ֶׁש ְּד ָ
רֹוק ֶדת
ְּפ ָר ִחיםִ ,היא חֹוזֶ ֶרת לַ ּכַ ּוֶ ֶרת וְ ֶ
ִרּקּוד ְמיֻ ָחדֶׁ ,ש ְּב ֶא ְמ ָצעּותֹו ִהיא ְמ ַס ֶּפ ֶרת
רֹות ָיה ֵהיכָ ן ְּב ִדּיּוק נִ ְמ ָצא ַה ָּשׂ ֶדה
לְ ַח ְב ֶ
ּפֹור ַח.
ַה ֵ
בֹורים ֲחׁשּובֹות ְמאֹוד לְ ַחּיֵ ינּו ֹלא ַרק
ַה ְּד ִ
ִּבגְ לַ ל ַה ְּד ַבׁש ַה ָּמתֹוק ֶׁש ֵהן ְמיַ ְּצרֹותֶ ,אּלָ א
ִמ ְּפנֵ י ַּת ְפ ִק ָידן ַה ִחּיּונִ י ְּב ַה ֲא ָב ַקת ְּפ ָר ִחים
(ה ֲע ָב ַרת ַא ְב ָקה ִמ ֶּפ ַרח לְ ֶפ ַרח) ,לִ ְצ ִמ ַיחת
ַ
ַה ֵּפרֹות וְ ַהּיְ ָרקֹות.

חיים יהודיים

ב

מנחם כהן

החברותא של הרב אורי זוהר

מוצאי שבת מברכים סיוון
בא הרב דן טיומקין לביתו
של הרב אורי זוהר ללימוד
הקבוע שלהם .זה היה
לימודם האחרון בחברותא" .הרב זוהר
נראה חלש יותר ,חיוור יותר" ,הוא
משחזר" .לא נבהלתי ,כי כבר היו לו
מצבים דומים בעבר והוא התחזק .הוא
היה חד ,פיקח ושנון ,כתמיד".
שעות לימוד רבות עשה הרב
טיומקין בשנים האחרונות במחיצת
הרב אורי ,בביתו שבשכונת רוממה
בירושלים .בכל מוצאי שבת ,זמן קצר
אחרי צאת הכוכבים ,נהגו השניים
להתעמק בלימוד התורה .הם למדו
ספרי מוסר וקבלה ,ולפני כמה שנים
הגיעו לספר התניא.

ההסברים על הנפש האלוקית והנפש
הבהמית ,והתחבר לשאר המושגים
בתניא ,המנתחים את נפש האדם ואת
דרכי ההתמודדות של האדם בחייו".
טיומקין מסביר שהרב אורי היה בעל
גישה תובענית מאוד לחיים" .הוא דרש
מעצמו וגם מאחרים .תורת החסידות
האירה את עיניו שלא כל מה שהוא
תובע מעצמו ,הוא יכול לתבוע מאחרים.
הגילוי הזה ריכך אותו והעניק לו יכולת
לקבל באהבה גם את מי שאינו עומד
במדריגה רוחנית נאותה".
בוסר המלאכים .הרב אורי זוהר והחברותא שלו הרב דן טיומקין

שהבוסר יהיה עסיסי

"הייתה לו רגישות גדולה מאוד
הרב אורי זוהר התחיל את יומו
לאנשים ,ובפרט לבעלי תשובה" ,מוסיף
התניא
בשלוש וחצי לפנות בוקר .גילוי
טיומקין" .הוא הקדיש להם זמן רב,
הסב לו אושר רב" .בתניא הוא מצא
וחש צורך להעלות את הדברים על
הכתב .הוא ביקש ממני לכתוב ספר
את שאהבה נפשו" ,מתאר החברותא
הרב טיומקין ( ,)45אב לחמישה
שירחיב את המשנה החסידית בתחום
שלו ,הרב דן טיומקין
וסב לשלושה ,מתגורר בשכונת בית
החינוך .הספר יצא לאור ושמו 'בוסר
וגן בירושלים .הוא גדל בבית ישראלי
המלאכים' (להורדת הספר ללא תשלום
טיפוסי ,ולפני עשרים ושש שנים
 .)bosserm.comמשמעות השם היא,
החל לצעוד בעולם התשובה .הוא
שגם הבוסר יהפוך להיות עסיסי ומתוק,
נכנס לישיבת סלובודקה ולמד תורה
אם הגישה שלנו תהיה נכונה".
לעומק .במרוצת השנים נחשף גם
היו להם שיחות מעמיקות .רבות מהן
לתורת החסידות וגילה את אוצרותיה.
צילם בווידאו" .פעם אחת שאלתי אותו
"הקשר עם הרב אורי נוצר לפני
אם הוא לא מתגעגע למוזיקה ,והוא ענה:
כעשרים שנה ,ומאז אני מחובר אליו",
'הגמרא שרה לי ,קומי רוני בלילה' .אבל
הוא מספר לנו השבוע" .למדנו בכל
הוא עודד אמנים ליצור ולהופיע .הוא
שבוע כמה שעות יחד ,וכעבור זמן
עצמו עבד קשה לברוח מפרסום וכבוד,
מיסדנו את החברותא וקבענו לה זמן
ובעזרת רעייתו התמסר כל־כולו לתורה.
קבוע" .קשה לו לדבר על החברותא
עם זה ,תמיד היה מתייסר שלא עשה דיי
בלשון עבר" .עדיין אינני מעכל.
למען זיכוי הרבים ,אף שפעל רבות".
הרב אורי היה האדם הצעיר ביותר
החברותא מבקש לחתום במסר אחד
שהכרתי .הוא השתתף בכל השמחות
צולמו
מהן
רבות
מעמיקות.
שיחות
להם
היו
שליווה את חייו של הרב אורי" :הרב
המשפחתיות שלי .תמיד היה עם מנוע
תמיד היה אומר — כשאתם מתפללים ,אל
טורבו ואנרגיות מדהימות .התענג כל
בשלוש וחצי לפנות בוקר ,ולמד ברציפות כל
תתפללו רק בעבור עצמכם .היו שליחי
חידוש
מכל
פעם מחדש בלימוד התורה ,התרגש
היום .גילוי התניא הסב לו אושר רב" .כשהתחלנו ציבור .בקשו מבורא העולם משיח וגאולה .אל
כילד קטן".
ללמוד את התניא ,הרב אורי מצא את שאהבה תוותרו .כשליחי ציבור ,טען ,יש לנו כוח גדול
נפשו" ,מתאר החברותא" .פרק לב בתניא ,יותר" .והוא מסיים" :אין לי ספק שהרב אורי
המדבר על אהבת ישראל לכל אחד ואחד ,שימח נמצא במקום טוב ,מליץ יושר על כולנו ומוסיף
טיומקין מספר שהרב אורי התחיל את יומו אותו ומילא אותו .הוא למד בהתפעמות את לפעול שנזכה כולנו לגאולה השלמה".

תמיד עם מנוע טורבו

מצא את שאהבה נפשו

לקבלת מארז גליונות

ישירות אליכם  -הצטרפות באתר  chabad4u.org.ilאו בטל' 053-5572770

אבא ואמא
של שבת
סט שבת
מהודר יללדים

ערכת אבא של שבת מכילה:
• מגש חלות • זוג חלות • גביע • סכין
• כיסוי מהודר לחלות

03-9368033

isratoys.co.il

כל ילד וילדה חולמים להיות
ולהרגיש כמו אבא ואמא ,סט
מהודר זה יאפשר לילדכם לטוס
על כנפי הדמיון ולהיות לשעה
קסומה כמו אבא ואמא של שבת.
משחק חינוכי המשריש בילדים את
מושגי שולחן השבת תוך שימוש
באלמנטים חזותיים אשר מוסיפים
להתפתחותם של הילדים.

ערכת אמא של שבת מכילה:
• מגש מהודר לנרות שבת •  2פמוטות •  2נרות
• קופסת גפרורים • שרשרת פנינים • קופת צדקה
•  3מטבעות • מטפחת • סינר

