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

וכדומה.

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

דיבתה רעה.

המניע הנסתר
ואתה שואל את עצמך, מדוע זה כך? אפשר 
שומרי  בין  והשקפה  גישה  הבדלי  שיהיו  להבין 
כאלה.  עצמם  מגדירים  שאינם  למי  מצוות 
במונחים  הארץ  אהבת  על  ידברו  הראשונים 
של אמונה, יציינו את קדושתה, יצטטו פסוקים 
ידברו  האחרונים  ואילו  בשבחה;  חז"ל  ומאמרי 
וישתמשו  פשוטה,  מולדת  אהבת  על  וישירו 

במונחים המקובלים בכל עם כלפי ארצו.

באמת כך היה בדורות הראשונים של השיבה 
לארץ. אנחנו רואים את השירים הרבים שנכתבו 
וערגה,  אהבה  מלאי  שירים  ישראל,  ארץ  על 
יוגדרו  שבח והלל. אבל רבים מאותם טקסטים 

בימינו 'לאומניים' ו'פשיסטיים'. 

ראו מה קרה לאמירה של טרומפלדור, ממגיני 
ארצנו".  בעד  למות  "טוב   — מותו  לפני  תל־חי, 
משפט זה נחשב בעבר סיסמת מופת, המבטאת 
את ערך מסירות הנפש וההקרבה למען הארץ. 
לא חלפו השנים והחלו להטיח בה קיתונות של 
הפכו  אף  מסוימים  'תרבות'  מובילי  ובוז.  לעג 

גילו  אותה לסאטירה מפוקפקת. הם, הנאורים, 
שהחיים יקרים מכל חבל ארץ, ושאין שום דבר 

שראוי למות למענו.

הפרגמטיים  הטיעונים  שמאחורי  מתברר 
זאת  רואים  אנחנו  יותר.  עמוק  דבר  מסתתר 
הציגו  הם  גם  לכאורה  המרגלים.  בסיפור  גם 
טיעונים פרגמטיים — עמי כנען גיבורים וחזקים, 
הערים בצורות, לא נוכל לנצח אותם. אבל ספר 
"ַוִּיְמֲאסּו   — הפנימי  המניע  את  חושף  תהילים 
בארץ  מאסו  הם  נפשם  בתוך  ֶחְמָּדה".  ְּבֶאֶרץ 
ישראל. הם לא רצו להיכנס אליה. כל השאר לא 

היה אלא אוסף תירוצים.

אצלנו הכול קשור
לא  יתאמץ,  אם  גם  היהודי,  שהעם  מתברר 
מתנתק  שהוא  ברגע  העמים.  ככל  להיות  יוכל 
ערכים  גם  מאבד  הוא  הרוחניים,  משורשיו 
פשוטים של פטריוטיות ואהבת מולדת הקיימים 
בכל עם ולשון. מי שהיהדות מאיימת עליו, חש 
מאוים גם מאזכור רגבי אדמתה של ארץ ישראל.

בזה.  זה  ואגוד  קשור  הכול  היהודי  בעם 
החיבור  יחדיו.  קשורים  והתורה  העם  הארץ, 
לנופי  והאהבה  העולם  בקצה  ליהודים  שלנו 
דרך  עוברים   — והשומרון  יהודה  והגליל,  הנגב 
מנתקים  אם  ובתורתו.  העולם  בבורא  האמונה 
את העץ משורשיו, לא יעבור זמן רב והוא יאבד 
הקשר  את  מוכיח  המרגלים  סיפור  חיותו.  את 

העמוק שבין כל המרכיבים האלה.
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כשיהודים מתנתקים מהשורשים הרוחניים, הם מאבדים גם ערכים 
פשוטים של פטריוטיות ואהבת מולדת הקיימים בכל עם ולשון

לאן נעלמה אהבת הארץ?

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

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

לאורך השנה. 

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

בטקס.

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

כמי שמשתכרים הון תועפות.

יש חדש

ניו־יורקאילתבאר־שבעחיפהתל־אביב ירושלים
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זמני השבוע

פרקי אבות: פרק ב



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

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

גם בארץ חמדה. 
)מעדני מלך(

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

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

מתוקף הבטחתי. 
)מנחת אלימלך(

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

בדרך הטבע.
)לקוטי שיחות(

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

ישראל".
)צבי ישראל(

כשיש אמון
)במדבר  למטה"  אחד  "איש 
בן  את  שלח  שבט  כל  יג,ב(. 

בחברו,  בטח  לא  איש  שבטו. 
לכן  באנשיה.  בחרה  סיעה  וכל 
יהושע שלח  אך כאשר  נכשלו. 
שניים,  אלא  בחר  לא  מרגלים 
סימן של אחדות האומה ואמון 

הדדי, ומכאן ההצלחה. 
)עיטורי תורה(

 שליחות 
לגילוי האחדות

שנים־עשר המרגלים עשו את כל המסע שלהם 
)חוץ  אחת  בקבוצה  יחד,  כשהם  ישראל  בארץ 
להשתטח  לחברון  הלך  כלב  שבו  הזמן  מפרק 
דבר  בפרשתנו(.  רש"י  כדברי  האבות,  קברי  על 
הגדולים:  הפירות  נשיאת  מתיאור  גם  עולה  זה 
הלכו  שהמרגלים  ומכאן  אשכול",  נטלו  "שמונה 

יחד.
לכאורה דבר זה תמוה, מכמה סיבות. ראשית, 
המתחייבות  והחשאיות  הזהירות  את  סותר  הוא 
להיטמע  מבקשים  מרגלים  הריגול.  ממשימת 
בסביבה שהם מרגלים כדי שלא ייחשפו, ובוודאי 
זרים,  בני־אדם  של  אחת  כקבוצה  צועדים  אינם 

דבר המעורר מייד חשד.

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

טבעי שכל אחד יסייר בנחלה המיועדת לשבטו. 
יתורו  המרגלים  שנים־עשר  שכל  יש  צורך  איזה 

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 
ָהָאֶרץ  ִמּתּור  "ַוָּיֻׁשבּו  נאמר  בפסוק  יום.  ארבעים 
ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום", ועל כך רש"י שואל: "והלוא 
היא  פרסה  ארבע־מאות  על  פרסה  ארבע־מאות 
הרי  ליום,  פרסאות  עשרה  בינוני  אדם  ומהלך 
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
לשנים־עשר  הורה  רבנו  שמשה  הוא,  ההסבר 
כדי  אחת,  כקבוצה  הארץ  את  לתור  המרגלים 
להטמיע בהם את ערך האחדות. לכן משה עצמו 
שלח אותם, כמו שכתוב "ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם ֹמֶׁשה", ולא 
הנשיאים.  על־ידי  שנעשו  אחרות,  משימות  כמו 
על־ידי זה ביקש להחדיר בהם את עניין האחדות. 

מכיוון  ביותר.  יסודי  עניין  היא  האחדות 

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

האחדות האלוקית שבבריאה
יהודי  שילוח המרגלים הוא שליחות מתמדת. 
בתוך  ולחפש  הקב"ה,  של  בעולמו  'לרגל'  נדרש 
במבט  אמנם  האלוקית.  האחדות  את  הבריאה 
טבע  חוקי  על־פי  מתנהל  שהעולם  נראה  שטחי 
שיש  לזהות  אפשר  מעמיק  במבט  אבל  נפרדים, 

בורא אחד לבריאה כולה.

המדע.  לעולם  אפילו  בימינו  חדרה  זו  הבנה 
כל  לחלק  חכמי הטבע  הגישה של  הייתה  בעבר 
דבר ולומר שהוא מציאות לעצמו, ואולם בימינו 
האמת  את  להכיר  העולם  אומות  גם  התחילו 
ולחפש את האחדות בין כל הכוחות וכל הברואים, 
הקיים  שהריבוי  להכרה  מתקרב  העולם  ובכך 
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(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

איך זוכרים
אברך אחד, מחסידיו של רבי מנחם־

חד  מוח  בעל  היה  מקוצק,  מענדל 
וחריף, ושקד במשך כל היום על לימוד 
מזיכרון  מאוד  סבל  זה,  עם  התורה. 

חלש ומנטייה לשכוח את אשר למד.

רבו  אל  להיכנס  החליט  אחת  פעם 
ולבקש עצה וסגולה לחיזוק הזיכרון.

הרבי מקוצק, שהיה ידוע באמרותיו 
במבט  בו  הביט  והשנונות,  החריפות 
חד והגיב קצרות: "סגולה לזיכרון אתה 
מבקש? בתורה יש סגולה אחת — 'ְוֹלא 
ֵעיֵניֶכם',  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו 

ואז יתקיים 'ְלַמַען ִּתְזְּכרּו'"...

אמרת השבוע

 לוח יומי ללימוד הרמב"ם
 )במסלול פרק אחד, כתקנת הרבי מליובאוויטש(

לשמיעת השיעור היומי שלחו הודעת ווטסאפ עם 
 המילים 'רמב"ם פרק אחד' למספר 058-7554144 

וקבלו את השיעור מדי יום לטלפון האישי
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גאולהּפדיה
אומות העולם יסייעו

ֲעָׂשָרה  ַיֲחִזיקּו  ֲאֶׁשר  ָהֵהָּמה,  "ַּבָּיִמים  נאמר:  )ח,כא־כג(  זכריה  בנבואת  ִציִצית. 
ֲאָנִׁשים ִמּכֹל ְלֹׁשנֹות ַהּגֹוִים, ְוֶהֱחִזיקּו ִּבְכַנף ִאיׁש ְיהּוִדי ֵלאֹמר, ֵנְלָכה ִעָּמֶכם, ִּכי ָׁשַמְענּו 
)שבת לב,ב( קושרת זאת למצוות ציצית: "אמר ריש לקיש:  ִעָּמֶכם". הגמרא  ֱאֹלִקים 
זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה־מאות עבדים. שנאמר:  כל הזהיר בציצית, 
יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים  כה אמר ה' צבאות בימים ההמה אשר 

והחזיקו בכנף איש יהודי".
רב ניסים גאון מסביר )בשולי הגמרא שם( איך הגיע ריש לקיש לחשבון זה: "כבר 
לשון  מכל  אנשים  עשרה  יהיו  ואם  לשון,  שבעים  הם  הגויים  לשונות  כל  ידעת, 
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".

פעם  בר־נתן עמד  הונא  ר'  כי  יט,א( מספרת  )זבחים  הגמרא  ֹאְמַנִיְך.  ְמָלִכים 
המלך  אליו  ניגש  מהרגיל.  גבוה  חגור  היה  ואבנטו  פרס,  מלך  איזגדר  לפני  אחת 
'ַמְמֶלֶכת  וסידר את האבנט במקומו הראוי, כשהוא אומר לו: "הלוא נאמר עליכם 
ְוגֹוי ָקדֹוׁש'". ומסיימת הגמרא, שכאשר בא ר' הונא לפני אמימר וסיפר לו  ֹּכֲהִנים 

זאת, אמר לו אמימר: "התקיים בך 'ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמַנִיְך' )ישעיה מט,כג(".
כל־כך  חשוב  מדוע  מסביר   )171 עמ'  כג,  כרך  שיחות  )לקוטי  מליובאוויטש  הרבי 
החידוש  לו.  לסייע  זכות  וירגישו  ישראל  עם  של  בייחודו  יכירו  העולם  שאומות 
הגדול של הגאולה, שמושגיה וערכיה נעשים טבעיים ומובנים מאליהם. כיום, טבע 
קנאה,  מלחמה,   — פשוטים  בדברים  אפילו  מתבטא  הדבר  לאמת.  מנוגד  העולם 
כשתבוא  ואולם  בעולם.  כעת  שקיים  הפנימי  השיבוש  על  מעיד  הדבר  תחרות. 
ייראו   — ותחרות  קנאה  ופשוטים. מלחמה, שנאה,  ברורים  יהיו הדברים  הגאולה, 

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.

הוא לא יעשה כושר מנחם ברוד
במקומך, 

אבל יחכה לך אחרי 
עם כוס מים קרים!

077-230-4757

טכנולוגיית מים מתקדמת

מוקד הזמנות:

בר מים
 היברידי

 שמוקלר - ייעוץ משכנתא לפרטיים ועסקיים
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
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"ספרי לי על כישרון מיוחד שניחנת בו, או על 
כדי  במיוחד,  מצטיינת  את  שבה  כלשהי  מלאכה 

שהברכה תוכל לחול על דבר מסוים".

לקהילה  שבא  החדש  הרב  של  בביתו  היה  זה 
הדנייפר,  נהר  שעל  במוהילוב,  היהודית 
הרב  אל  לבוא  החלו  הקהילה  בני  בבלארוס. 

מאיר־לייבוש וייזר, המלבי"ם, להתייעץ 
עימו בענייניהם.

נעימה  הייתה  המלבי"ם  של  דרכו 
ומאירת פנים. הוא קיבל את כל הפונים 
אליו בסבר פנים יפות, השתתף בצערם, 

השיב וייעץ בכל עניין, כמו אב אוהב.

האישה  של  שמה  היה  מאטע 
מצבה  האחרונה.  בעת  שהתאלמנה 
והמחסור  העוני  רע.  בכי  היה  הכלכלי 
את  שפכה  האלמנה  קשים.  היו  בביתה 
ליבה באוזני הרב החדש, וביקשה ממנו 
עצה וברכה, שתוכל להביא לחם לפיות 

עולליה.

"ממה התפרנס בעלך המנוח?", שאל 
הרב. 

"הוא היה עגלון", השיבה. 

בירר  ישר?",  הגון,  אדם  היה  "האם 
כל  את  בבקשה  לי  "אמרי  המלבי"ם. 

האמת".

ולכן  בתכלית,  ישר  אדם  היה  "בעלי 
האלמנה.  נאנחה  ימים",  האריך  לא  גם 
לפרנסתו  מדוכא.  עני  היה  ימיו  "כל 

עמל בימים ובלילות, ורק באשמורת הבוקר היה 
כבוד  לי,  האמן  בדמעות.  תהילים  לומר  מתפנה 

הרב, כי כל דבריי אמת".

תשובת האלמנה הניחה את דעתו של הרב. הוא 
לקרוא  יודעת  את  "האם  הכנים.  לדבריה  האמין 

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 
ביקש  בחיוב,  כשנענה  הרב.  שאל  מכירה?",  את 

ממנה לספרו באוזניו, וכך עשתה.

"ובכן", אמר המלבי"ם, "הלוא סיפרת בעצמך 
בבית',  לך  יש  'מה  האלמנה  את  שאל  הנביא  כי 

והיא השיבה: 'כי אם אסוך שמן'. על מעט השמן 
והיא  ברכתו  את  הנביא  החיל  בביתה  שנותר 

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".

יודעת  היא  כי  והשיבה  מעט,  חשבה  האישה 
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.
את  לפתח  אמצעים  די  לי  אין  לצערי  "אך 
ילדיי",  את  אפרנס  שבאמצעותו  לעסק  הכישרון 
אמרה האלמנה בכאב. "אילו היה בידי סכום הכסף 
במחיר  בסיטונות,  מצרכים  קונה  הייתי  הדרוש, 
זול, וכמו־כן הייתי מצטיידת בציוד המתאים, וכך 

הייתי יכולה להגדיל את כמות דברי המאפה".
הרב הקשיב לה ואמר: "אני מבין. רצוני להיות 
כדי  הדרוש  הכסף  את  אביא  אני  עימך.  שותף 

להתחיל בעבודה, והקב"ה יעניק לנו את ברכתו".
הוציא  שולחנו,  מגירת  את  פתח  המלבי"ם 
התרגשותה  לאלמנה.  והגישם  רובל  מאה  ממנה 
"אם  נסער.  בבכי  פרצה  והיא  גאתה  האישה  של 
שכינתו  את  יסלק  הקב"ה  ותבכי,  עצובה  תהיי 
התעשתה  הדברים  למשמע  הרב.  התריע  ממך", 

האישה, וניגשה להתחיל בהקמת העסק.
האלמנה  מאטע  החלה  הרב  בברכת  מצוידת 
להשקיע בעסק. בעיר התפרסם שמו של השותף 

לחנות הלביבות — המלבי"ם בכבודו ובעצמו.
תוצרתה,  את  לשווק  החלה  כאשר 
קנה  שלא  בעיר  בית  היה  לא  כמעט 
לאכול  רצו  הכול  שלה.  הלביבות  את 
מהלביבות שרב העיר עצמו שותף בהן. 
תלמידיהם  עם  יצאו  המלמדים  אפילו 

לטעום מהלביבות המפורסמות.
מיום ליום התפתח העסק החדש. בשל 
להגדיל  האלמנה  נצרכה  הרב  הביקוש 
שלוש  גייסה  היא  העובדים.  מצבת  את 
נערות יתומות ואלה עבדו לצידה. בית 
המאפה גדל והלך, ושמה התפרסם בכל 
גם לא־יהודים צבאו על פתח  הסביבה. 

חנותה.
האלמנה  ביקשה  העסק  פתיחת  עם 
חשבונות,  בניהול  ידע  בעל  מנער 
פנקס  בעבורה  שיקנה  שמו,  שמואל 
כל  את  בו  ויתעד  והוצאות  הכנסות 
התנועות הכספיות של העסק. אימו של 
הנשים  בעזרת  להתגאות  נהגה  שמואל 
כי בנה הוא מנהל החשבונות של פירמת 

הלביבות של מאטע והמלבי"ם.
כעבור שישה חודשים ביקשה מאטע 
וההוצאות.  ההכנסות  של  סיכום  לעשות  מהנער 
המאפה  בית  כי  ומצא  החשבון  את  ערך  הצעיר 

הרוויח כמה מאות רובלים.
האלמנה הלכה בשמחה לבית הרב, הציגה את 
בחלקו.  העולה  הסכום  את  לידו  ומסרה  הפנקס 
"אכן,  ואמר:  הכסף  את  ספר  בפנקס,  עיין  הרב 
יודעת כי דרכם של  הכול מדויק! אבל ודאי את 
שותפים להשקיע את הרווח בעסק, כדי להגדילו. 
קחי את הכסף, השקיעי אותו בעסק, ורק רשמי 

לעצמך מה מגיע לי"...
מבטיח  פרנסה  מקור  המלבי"ם  ביסס  כך 
בקרב  בהערכה  נישא  ושמו  ולילדיה,  לאלמנה 

תושבי העיר.
)על־פי זיכרונות הרב יעקב מזא"ה, חלק ג(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

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

הלביבות של הרב

הנחה 30  שבוע הספר
באוצר החכמה
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טלית שנפלה
שאלה: מי שטליתו נפלה 

מעליו במהלך התפילה, 
האם עליו לברך עליה שנית 

כשהוא חוזר ולובשה?
שאם  הוא,  הבסיסי  הדין  תשובה: 
הטלית נפלה שלא במתכוון, צריך לברך 
עליה כשלובשה מחדש. אבל אם מקצתה 
ידו אין  )אם נשארה על  גופו  נשארה על 
 — בגוף(  הוא  העיטוף  עיקר  כי  בכך,  דיי 
עליו  שנשאר  מכיוון  ומברך,  חוזר  אינו 
הבית־יוסף  דעת  זו  מהמצווה.  קצת 
הגר"א  הט"ז,  דעת  ואילו  הזקן,  ואדמו"ר 
צריך  גופו  מרוב  כשנפלה  שאפילו  ועוד, 
יוסף כתב שבכל  ובילקוט  ולברך.  לחזור 

מקרה אינו חוזר ומברך.
העטיפה  על  בירך  שאם  מודים  הכול 
והגביהה  מייד  מידו  הטלית  ונפלה 
ציציותיה  נפסלו  אם  אפילו  או  ולבשה, 
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, 
ובדעתו לחזור  כדי לצאת לשירותים,  או 
כשחוזר  מברך  אינו  מייד,  וללובשה 
דעתו  הייתה  כשפשט  אם  אבל  ולובשה. 
ארבע  אחרי  עד  וללובשה  לחזור  שלא 
שעות או יותר, ואחר־כך החליט ללובשה 
הלבישה.  על  ולברך  לחזור  חייב  מייד, 
ולפי ילקוט יוסף עד חצי שעה אינו חוזר 

ומברך, אלא אם כן לבש טלית אחרת.
ונשאר  בפשיטתה,  דבר  תכנן  לא  אם 
ומברך  חוזר  אינו  קטן,  בטלית  לבוש 
סמוך  וללובשה  לחזור  כשהחליט 
הזקן  אדמו"ר  פוסק  כך  לפשיטתה. 

בסידורו.
מי שהתעטף בטלית של הקהל, מברך 
עליה תמיד, מכיוון שמתחילה קנו אותה 
'שלו'  תיחשב  שילבשנה  מי  שכל  כדי 

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.

רציתי לשאול

אחרי שגיליתי את היהדות והבנתי כמה חסר 
לי ידע בתורה, יש בי רצון לעזוב הכול וללכת 

לישיבה. נכון לעשות כן?
בלי  זו  שאלה  על  להשיב  אי־אפשר 
תלוי  המענה  כי  השואל,  את  להכיר 

במשתנים רבים.

יש יתרון גדול בכניסה למסגרת שכל־
הבורא.  ועבודת  קדושה  תורה,  כולה 
לאדם  לאפשר  כדי  רק  לא  חשוב  זה 
בלי  התורה  ללימוד  חייו  את  להקדיש 
הפרעות, אלא גם כדי לספוג את ההווי 
המקורי של חיי תורה ומצוות, דבר שיש 
להשתלב  ליכולת  עצומה  תרומה  לו 

אחר־כך בקהילה שומרת מצוות.

בישיבה,  מלא  לימוד  תקופת  לאחר 
בין  נכון  איזון  להשיג  המתחזק  יוכל 
פרנסה  חיי  ובין  לתורה  עיתים  קביעת 
והבאת הקדושה לתוך החיים הארציים. 
בתקופת לימודיו בישיבה יקבל השקפת 
בריאים  יסודות  ויבסס  יציבה,  עולם 

לחייו של יהודי.

זאת.  לעשות  יכולים  כולם  לא  אך 
וצריך  משפחה  בעל  שהוא  מי  למשל, 

שעומד  מי  או  משפחתו.  את  לפרנס 
באמצע לימודי מקצוע, ואם יקטע אותם 
טיפוסי  גם  יש  השקעתו.  כל  את  יאבד 
עלול  וחד  קיצוני  שמעבר  בני־אדם 
התחזקות  ונסיגה.  שבירה  להם  לגרום 

מדורגת תהיה נכונה יותר בעבורם.
האדם  את  להכיר  מאוד  חשוב  לכן 
אפשר  יהיה  בטרם  חייו,  תנאי  ואת 
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.
מעמד  מסוים  לאדם  יש  לעיתים 
במקומות  השפעה  ויכולת  מיוחד 
אליהם  להביא  יוכל  לא  אחר  שמישהו 
את אור היהדות. לשכאלה המליץ הרבי 
מליובאוויטש שלא לעזוב את עיסוקם, 
ולהתחזק  לתורה  עיתים  לקבוע  אלא 
ההשפעה  בעמדת  בעודם  ביהדות, 

שקיבלו מיד ההשגחה העליונה.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

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

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

ָמה  ְוִסְּפרּו  ָחְזרּו  ֶׁשַהְּמַרְּגִלים  ַאֲחֵרי 
ָראּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִהְתִחילּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְלִהָּכֵנס  רֹוִצים  ֵהם  ֶׁשֵאין  ְוָאְמרּו  ִלְבּכֹות 
ָּכְך  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא:  ָאַמר  ָלָאֶרץ. 

ִיְהֶיה, ַאֶּתם ֶּבֱאֶמת ֹלא ִּתָּכְנסּו ָלָאֶרץ!

ֵהם  ָּדָבר.  עֹוד  ָאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ָצֲעקּו ְלֹמֶׁשה: "ַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז!". ַהּבֹוֵרא 
ֵהִׁשיב ָלֶהם ְּבצּוָרה ּדֹוָמה: "ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר 
ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה — ֵהם ִייָרׁשּוָה". ַאֶּתם 
ַהְּיָלִדים?  ִּבְגַלל  ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ְמָסְרִבים 
ְוֹלא  ָלָאֶרץ,  ִיָּכְנסּו  ֶׁשֵהם  ִיְהֶיה  ַהּסֹוף 

ַאֶּתם.

ֲעֻמָּקה  ַּכָּוָנה  ֵיׁש  ַהְּיָלִדים  ְּבַהְזָּכַרת 
ֵאר  ְלִהּׁשָ ָרצּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבֶעֶצם,  יֹוֵתר. 
ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֵהם ָטֲענּו ֶׁשִאם ִיָּכְנסּו ָלָאֶרץ 
ִיְהיּו ְּכמֹו ְיָלִדים. ְּכָבר ֹלא ִיְהיּו ָלֶהם ְּתָנֵאי 
ְּבֶאֶרץ  ַּבִּמְדָּבר.  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהְּמנּוָחה  ֶקט  ַהּשֶׁ
ִלְקֹצר  ְוִלְזֹרַע,  ַלְחֹרׁש  ִיְצָטְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
ְוִלְסֹחב. ֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ְּפַנאי ִלְלֹמד ּתֹוָרה 

ְּכמֹו ַּבִּמְדָּבר.

ָאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו 
ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ְּבָרָמה ֶׁשל ְיָלִדים ְוֹלא ְּבָרָמה 
ֵאר  ֶׁשל ְמֻבָּגִרים. ָלֵכן ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלִהּׁשָ
ַּבִּמְדָּבר, ְּכֵדי ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבָרָמה ְּגבֹוָהה.

ֶׁשַּדְוָקא  ַהּבֹוֵרא,  ָלֶהם  ֵהִׁשיב  ֶזה  ַעל 
ַהְּיָלִדים ְיַקְּבלּו ֶאת ָהָאֶרץ. ַּגם ִאם ִלּמּוד 
ֶׁשל  ְּכמֹו  ִיְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ַהּתֹוָרה 
ְלֹצֶרְך  ָקֶׁשה  ַלֲעֹבד  ַהֹּצֶרְך  ִמְּפֵני  ְיָלִדים, 
ַהַּפְרָנָסה — ֲהֵרי ֶׁשַּדְוָקא ַהִּלּמּוד ַהֶּזה הּוא 
ַלָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ֵיׁש  ּוִמֶּזה  ַהַּכָּוָנה,  ַּתְכִלית 

הּוא ַנַחת רּוַח.

טֹוב  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵמִבין  ַהְּמֻבָּגר  ָאֵכן, 
יֹוֵתר ֵמַהֶּיֶלד. ּוְבָכל־ֹזאת, ַהּבֹוֵרא ְמַחֵּבב 
ִמּתֹוָרָתם  יֹוֵתר  ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ִלּמּוָדם  ֶאת 
ָהֲעֵרִבים  ָהיּו  ַהְּיָלִדים  ַהְּמֻבָּגִרים.  ֶׁשל 
ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּימּו ֶאת ַהּתֹוָרה, זֹוְכִרים?

ְמַבְּטִלים  ֶׁש"ֵאין  ִנְקַּבע  ַּבֲהָלָכה 
)ִמִּלּמּוָדם(  ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות 
ָהרּוַח  ַנַחת  ַהִּמְקָּדׁש".  ֵּבית  ְלִבְנַין  ֲאִפּלּו 
ַלּבֹוֵרא  ּגֹוֵרם  ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ֶׁשַהִּלּמּוד 
ַהִּמְקָּדׁש!  ֵּבית  ִמְּבִנַּית  יֹוֵתר  ֲחׁשּוָבה 
ִמְתַּבְּטלֹות  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ְּכֶׁשְּיָלִדים 
ִיְׂשָרֵאל  ְוַעם  ָהאֹוְיִבים  ֶׁשל  ַהְּמִזּמֹות  ָּכל 

ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהְּבָרכֹות.
)על־פי לקוטי שיחות, כרך ב, עמ' 581(

ְיָלִדים, ְוֹלא ְסָתם, ֶאָּלא  ַּתְקִציר: ַסָּבא ְיִחיֵאל ְמַגֶּלה ִלְנָכָדיו ִּכי ִלְׁשֹלֶׁשת ַהּפֹוְרִצים ִמִּלְפֵני ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים ֵיׁש 
ְיָלִדים 'טֹוִבים', ַההֹוְלִכים ְּבַדְרֵכי ֲאבֹוֵתיֶהם... הּוא ְמַסֵּפר ַעל אֹותֹו ִּבּקּור 'ִמְקִרי' ְּבֵביתֹו, ִלְפֵני ְּכֹחֶדׁש.

 ַהַהְחָלָטה ַהּגֹוָרִלית ֶׁשל ָסְבָתא
"ֶׁשָהאֹוֵרַח  ְלַסֵּפר,  ַסָּבא  ִהְמִׁשיְך  ֶרַגע",  "ְּבאֹותֹו 
ַההּוא ִהִּביט ָּכָכה ְּבַמָּבט ַחְמָדִני ַּבֲחֻנִּכָּיה ְוָׁשַאל: 'זֹו 
ֲאִני ַמִּכיר  ִמַּנִין  ִנְזַּכְרִּתי ְּבַבת ַאַחת  ַהֲחֻנִּכָּיה ֶׁשְּלָך?', 
ַהּפֹוָלִני...  ַהִּמְבָטא  ַּבַעל  ַהֶּזה,  ַהַּמַּתְכִּתי  ַהּקֹול  ֶאת 
ְלֵהָאֵחז  ֶנֱאַלְצִּתי  ְּבגּוִפי.  ָחְלָפה  נֹוָרִאית  ַחְלָחָלה 

ְּבִכֵּסא ָסמּוְך. ַהִּזָּכרֹון ַהָּיָׁשן ִהָּכה ִּבי ְּבָעְצָמה.

ַאַחת  ֵמֲאחֹוֵרי  ָׁשָנה  ים  ֲחִמּׁשִ ִלְפֵני  ִמְתּכֹוֵפף  "ֲאִני 
ֶׁשָּמא  ִמַּפַחד,  רֹוֵעד  ַוְרָׁשה,  ֶׁשל  ַּבּמּוֵזאֹון  ַהְּתצּוגֹות 
מּור.  ַהּׁשָ ַהֶחֶדר  ֶׁשְּבתֹוְך  ַהַּגָּנִבים  ְׁשֹלֶׁשת  ִּבי  ַיְבִחינּו 
ֵהם ְמַטְּפִלים ָׁשם ְּבַקַּדְחָּתנּות ְּבַמַּדף ַהְּזכּוִכית ַהָּכֵבד 
ֶׁשִּכָּסה ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה, ַוֲאִני ׁשֹוֵמַע קֹול ַמַּתְכִּתי ְּבִמְבָטא 
ֶאת  ְּכָבר  ָּתִרים  ֶּבְנָאָדם!  ַמֵהר,  'יֹוֵתר  ֻמְדָּגׁש:  ּפֹוָלִני 
ַהַּמָּדף ַהֶּזה, עֹוד ְׁשִנָּיה הּוא חֹוֵזר!...' ְוָאז — ַהְּצָעָקה 
ֶנֶפץ  ְוקֹול  'ַּגָּנִבים!!!'  ַהּמּוֵזאֹון:  ְמַנֵהל  ֶׁשל  ַהּנֹוָרִאית 

ַעז ֶׁשל ִהְתַרְּסקּות ַהְּזגּוִגית ַעל ָהִרְצָּפה...

ַההּוא.  ַהַּמַּתְכִּתי  ַהּקֹול  ֶאת  ִלְׁשֹּכַח  ָיֹכְלִּתי  "ֹלא 
ַז'אן  ֶׁשל  ַּבת־קֹול  ְּכמֹו  אֹותֹו  ְמַדְמֵין  ָהִייִתי  ַּבֵּלילֹות 

ַהֵּמת; קֹול ֹלא ִטְבִעי ֶׁשל ְמֹטָרף...

"ֹלא ָעִניִתי לֹו ִמָּיד. ְּבקִֹׁשי ֵהַרְמִּתי ֶאת ֵעיַני ְלַהִּביט 
ִּבְלִהיטּות  ֲעַדִין  ְּתקּועֹות  ֵעיָניו  ָהיּו  ּוְלַמָּזִלי  ּבֹו, 
ַהֻּגְלֹּגֶלת  ּוִמְבֵנה  ֶׁשּלֹו  ַהְּצדּוִדית  ַּגם  ֵּכן.  ַּבֲחֻנִּכָּיה. 
ַמְזִּכיִרים ֶאת ִלְסּתֹו ָהֵאיָתָנה ֶׁשל אֹותֹו ּפֹוֵרץ ּפֹוָלִני. 
ָּתַפְסִּתי ְּבַבת ַאַחת ֶאת ְמלֹוא ֻחְמַרת ַהַּמָּצב. ַהִּמְׂשָחק 
עֹוֵמד ְלִהְסַּתֵּים. ֶזה ַהֵּבן ֶׁשל ַההּוא, ְּבִלי ָּכל ָסֵפק. ֹלא 
ְסָתם הּוא ִנְכַנס ְלָכאן. ַהִאם ְיַנֶּסה ִלֹּטל ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה 

ַעְכָׁשו ְּבכֹוַח?

ִּבְלִּתי־ ִּתְקָוה  ְּבִמין  ֵהַעְזִּתי  ְּבִלִּבי,  ֵאי־ָׁשם  "ַוֲעַדִין, 
ָהַרב  ַהִּדְמיֹון  ָּכל  ִעם  ֶׁשאּוַלי־אּוַלי,  ְלַקּוֹות  ֶהְגיֹוִנית, 
ְלאֹותֹו ָאָדם, ֵאין ֶזה ֶאָּלא ֵצרּוף ִמְקִרים ָנִדיר. אּוַלי 

ֶּבֱאֶמת ֶזה ָאָדם ָּתִמים ֶׁשִּנְכַנס ְלַבֵּקׁש ַמִים ְותּו ֹלא?

ֶאת  ְוִהִּתיק  ׁשּוב,  ָהִאיׁש  ִמְלֵמל  ָיָפה!',  "'ֲחֻנִּכָּיה 
ְזרֹועֹו  ֶאת  ֵהִניף  ֶׁשִּלי. הּוא  ַהֲחֻנִּכָּיה  ִמן  ְּבכֹוַח  ֵעיָניו 
'ַמָּמׁש  ִּבְדָאָגה,  ָּפַלט  'אֹוי',  ִּבְׁשעֹונֹו.  ְוִהִּביט  ָקִדיָמה 
ַעל  ָסב  ְוהּוא  ָׁשלֹום!',  ָלזּוז.  ַחָּיב  ֲאִני  ְמֻאָחר... 
ַהַּמִים  ַּבְקּבּוק  ַהַּבִית.  ִמן  ְוָיָצא  ִּבְבִהילּות  ִעְקבֹוָתיו 
ִנְכַנס  ִּבְכָלל  הּוא  ֶׁשַּבֲעבּורֹו  ַהַּבְקּבּוק   — ֶׁשִּמֵּלאִתי  
ְלָחן. הּוא ֹלא ָטַרח ְּכָלל  ֵאֵלינּו ַלַּבִית — ִנְׁשַאר ַעל ַהּׁשֻ

ְלַקְחּתֹו...

• • •

"ַעְכָׁשו ֹלא נֹוַתר עֹוד ָּכל ָסֵפק ְּבִלִּבי. ִמַהְרִּתי ֶאל 
ַהַחּלֹון ְוִהְסַּפְקִּתי ִלְראֹות ֶאת ַהְּמכֹוִנית ֶׁשּלֹו ִמְתַרֶחֶקת 
ּוְבתֹוָכּה, נֹוָסף ָעָליו, עֹוד ְׁשֵּתי ְּדמּויֹות. ּוְבֵכן, ְׁשֹלֶׁשת 
ָמקֹום  ְמַמְּלֵאי  ַאֲחֵריֶהם  ִהְׁשִאירּו  ִמּפֹוִלין  ַהְּזֵקִנים 
ֶאת  ֶׁשָהְפכּו  ִנְרֶאה  ִּבְמִרירּות.  ָחַׁשְבִּתי  ֻמְצָלִחים... 
ַאֲחֵרי  ְּבִחּפּוׂש  ָהעֹוָלם  ָּכל 
ַעל  ָהָרקּום  ם  ַהּׁשֵ ַּבַעל 
ֲהָנָחה  ֵהִניחּו  ֵהם  ַהְּמִעיל. 
ֶאְרֶצה  ֶׁשִּכיהּוִדי  ֶהְגיֹוִנית 
ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות 
ְוִיָּתֵכן ֶׁשִּמי ֵמֶהם ַאף ִהִּגיַע 
ַהֹּכל  ָּבּה!  ָלגּור  ַאְרָצה 
ִיָּתֵכן ַּבִּמְרָּדף ַהְּמֹטָרף ַהֶּזה 
ֵּבן  ָלֶהם  נֹוַלד  ָּכְך  ֶׁשָּלֶהם. 
ְרהּוָטה,  ִעְבִרית  ּדֹוֵבר 
ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ּגֹוי ָּגמּור. ֶאָּלא 
ֶׁשּלֹו  ַהִּמְבָטא  ֶׁשַהִּמְבָטא... 
ה.  ִּביֻרּׁשָ לֹו  ִנְׁשַאר  עֹוד 
 — ָיׁשּובּו  ֶׁשֵהם  ָיַדְעִּתי 
אֹו  ַהְּקרֹובֹות  עֹות  ַּבּׁשָ
ּוְבָכל־ ַהְּקרֹוִבים.  ַּבָּיִמים 

ָסְבָתא  ֶהְחַלְטנּו,  זֹאת 
מֹוִציִאים  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ַוֲאִני, 
ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה ֵמַהַּבִית. ְּבַסְך 

ַהֹּכל ֶהֱעַבְרנּו אֹוָתּה ֵמַהִּויְטִריָנה ַלְּמֵגָרה".

"ָלָּמה, ַסָּבא?!", ָׁשֲאלּו ְׁשֹלֶׁשת ַהְּנָכִדים ְּבַמְקֵהָלה 
ְמֻזְעַזַעת, ְוַסָּבא ֶנֱאַנח. ָסְבָתא ָעְנָתה ִּבְמקֹומֹו: "ָלָּמה? 
— ִּכי ַסָּבא ָחׁשּוב יֹוֵתר ֵמַהֲחֻנִּכָּיה. ָאַמְרִּתי ְלַסָּבא: 'ִאם 
ֵהם ֹלא ִיְמְצאּו ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה, ֵהם ִיְּקחּו אֹוְתָך'. ְוָלֶזה 

ֲאִני ֹלא מּוָכָנה!".

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ְוַהֶחֶדר  ֵהיֵטב  ִנְׁשַמע  ַהִּזְמזּום  ְּבְזְזְזְז.... 
ִנְכַנס ְל'ּכֹוְננּות ְּדבֹוָרה'. "ַהִּצילּו, ְּדבֹוָרה!".

ַנּסּו  ִלְבֹרַח,  ִּבְמקֹום  אּוַלי  ֶרַגע.  ֶרַגע, 
ּוְלִהְתַּפֵעל.  ַהְּדבֹוָרה  ְלִזְמזּום  ְלַהְקִׁשיב 
ְּפָעִמים  ָמאַתִים  ִּבְכָנֶפיָה  ְמנֹוֶפֶפת  ַהְּדבֹוָרה 
ֶׁשל  ִּבְמִהירּות  ָלעּוף  ְמֻסֶּגֶלת  ִהיא  ִּבְׁשִנָּיה! 
ִקילֹוֶמְטִרים  ֲעָׂשָרה  ְוִלְגֹמא  ָקָמ"ׁש   25
ָּתעּוף  ְּדבֹוָרה  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֶאָחד.  ְּבָמעֹוף 
ַהְּקָצִרים,  ְּבַחֶּייָה  ִקילֹוֶמְטִרים  ִּכ־800 

ַהִּנְמָׁשִכים ַּכָּמה ָׁשבּועֹות.

ים  ים־ִׁשּׁשִ ַּכֲחִמּׁשִ ַחּיֹות  ַּכֶּוֶרת  ְּבָכל 
זֹו  ַאַחת.  ַמְלָּכה  ֵיׁש  ְּבַכֶּוֶרת  ְּדבֹוִרים.  ֶאֶלף 
ַהְּזַמן  ָּכל  ֶׁשְּמִטיָלה  ִּבְמֻיָחד,  ְּגדֹוָלה  ְּדבֹוָרה 
ֲחָדׁשֹות.  ְּדבֹוִרים  ּבֹוְקעֹות  ּוֵמֶהן  ֵּביִצים, 
ִנְקָראֹות  ַּבַּכֶּוֶרת  ָהֲאֵחרֹות  ַהְּדבֹוִרים  ָּכל 

ּפֹוֲעלֹות, ִּכי ַּתְפִקיָדן ַלֲעֹבד ְלַמַען ַהַּכֶּוֶרת.

ְלָכל  אֹוֵמר  ִמי  ָהֲעבֹוָדה?  ֶאת  ְמַנֵהל  ִמי 
ֶאָחד!  ַאף  ַהְּתׁשּוָבה:  ַלֲעׂשֹות?  ָמה  ְּדבֹוָרה 

ָּכל ְּדבֹוָרה יֹוַדַעת ֵמַעְצָמּה ֶאת ַּתְפִקיָדּה.

ְלַחֶּייָה  ָהִראׁשֹוִנים  ַהָּיִמים  ַּבֲעֶׂשֶרת 
ַהְּדבֹוָרה עֹוֶסֶקת ַּבֲעבֹודֹות ִנָּקיֹון ּוִבְסִגיַרת 
ַהְּדבֹוִרים  ֶׁשל  ַהִּגּדּול  ְוָתֵאי  ַהְּדַבׁש  ָּתֵאי 
ִהיא  ַהָּבִאים  ַהָּיִמים  ַּבֲחֵמֶׁשת  ַהֲחָדׁשֹות. 
ְלַאַחר  ּוַבַּמְלָּכה.  ַהְּצִעירֹות  ָּבִרּמֹות  ְּתַטֵּפל 
צּוף  ַלֲהֹפְך  ַּבָּמזֹון,  ְלַטֵּפל  ַּתְתִחיל  ִמֵּכן 
ָנִעים  ֲאִויר  ְלֶמֶזג  ְוִלְדֹאג  ִלְדַבׁש  ְּפָרִחים 

ַּבַּכֶּוֶרת.

יֹוֵצאת  ַהְּדבֹוָרה  ְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות  ַאֲחֵרי 
אֹוְיִבים  ִמְּפֵני  ְלָהֵגן  ַהַּכֶּוֶרת,  ֶּפַתח  ֶאל 
ִהיא  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַרק  ַהֶּפַתח.  ֶאת  ּוְלַאְוֵרר 
צּוף  ְלַחֵּפׂש  ְלֶמְרַחִּקים,  ָלֵצאת  ַמְתִחיָלה 

ְוַאְבַקת ְּפָרִחים. 

ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָחָדׁש  ֵאזֹור  ְמַגָּלה  ְּכֶׁשְּדבֹוָרה 
ְורֹוֶקֶדת  ַלַּכֶּוֶרת  חֹוֶזֶרת  ִהיא  ְּפָרִחים, 
ְמַסֶּפֶרת  ִהיא  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  ְמֻיָחד,  ִרּקּוד 
ֶדה  ַהּׂשָ ִנְמָצא  ְּבִדּיּוק  ֵהיָכן  ְלַחְברֹוֶתיָה 

ַהּפֹוֵרַח.

ַהְּדבֹוִרים ֲחׁשּובֹות ְמאֹוד ְלַחֵּיינּו ֹלא ַרק 
ֶאָּלא  ְמַיְּצרֹות,  ֶׁשֵהן  ַהָּמתֹוק  ַהְּדַבׁש  ִּבְגַלל 
ְּפָרִחים  ְּבַהֲאָבַקת  ַהִחּיּוִני  ַּתְפִקיָדן  ִמְּפֵני 
ִלְצִמיַחת  ְלֶפַרח(,  ִמֶּפַרח  ַאְבָקה  )ַהֲעָבַרת 

ַהֵּפרֹות ְוַהְּיָרקֹות.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ַּבֹּבֶקר, ִלְפֵני ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל ַהִּציִצית, ָצִריְך ִלְבֹּדק אֹוָתּה, 
ְּכֵדי ִלְהיֹות ְּבטּוִחים ֶׁשֹּלא ִנְקְרעּו חּוִטים ְוֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך 
ֶאת ַהְּבָרָכה. ִאם ִּפְתאֹום ְמַגִּלים ֶׁשִּנְקְרעּו חּוֵטי ַהִּציִצית, 
ַּבַעל  ֶּבֶגד  ִלְלֹּבׁש  ָאסּור  ִּכי  ִמָּיד,  אֹוָתּה  ְלָהִסיר  ָצִריְך 

ַאְרַּבע ְּכָנפֹות ְּבִלי ִציִצּיֹות ְּכֵׁשרֹות.
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ל  יז ּכָ ק ר' יֹוֵסף ֵלִוי ַחּגִ ת ֹקֶדׁש, ִהְתַחּמֵ ּבַ ֶאְמַצע ׁשַ ְבֵרי ֹחל ּבְ ר ּדִ ּלֹא ֵיָאֵלץ ְלַדּבֵ ֵדי ׁשֶ ְקִציר:  ּכְ ּתַ
ֵרץ ְלַחְדרֹו. ֵטיין ִהְתּפָ ְרׁשְ ת ִזיְלּבֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ ֵטיין, ַעד ׁשֶ ְרׁשְ ָיר ִזיְלּבֶ שׁ ֶאת סֹוֵחר ַהּנְ ְפּגֹ ת ִמּלִ ּבָ ַהּשַׁ

 ָאאאאֹא ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות! 
ֲאִני לֹא ַמֲאִמין!...

ֶרַגע ָהַאֲחרֹון לֹא נֹוְתָרה ִלי ׁשּום  ָרה. ּבָ ּקָ ּוְבֵכֹן ֶזה ָמה ׁשֶ
ְך  ּיָ י ׁשַ ּלִ ָיר ׁשֶ ַתב ִוּתּור, ְוָכל ַהּנְ י ַעל ּכְ ֵרָרה. ָחַתְמּתִ ּבְ

ל. ָך ִנּצַ ּלְ ָיר ׁשֶ ת ֶזה, ַהּנְ ִריִטית. ְלֻעּמַ ְמָלָכה ַהּבְ ֵעת ַלּמַ  ּכָ

ְכָלל ֵמִבין ָמה  ה ּבִ יֹג ַאּתָ ְך ָטַרְחנּו ְלַהּשִׂ ל־ּכָ ּכָ ֶבת ׁשֶ ְגָלְלָך ִהְפַסְדנּו ֶאת ָהַרּכֶ ּבִ
יָת? ְוֶזהּו? ָעׂשִ

ס ַעל ַצֲערֹו'.  ן. 'ֵאין ָאָדם ִנְתּפָ ִמְסּכֵ
ֶזה. יֹון ּכָ ִנּסָ לֹא ַקל ַלֲעֹמד ּבְ

ה,  י. ֲאָבל ַאּתָ ל ְרכּוׁשִ י ֶאת ּכָ י ְוִהְפַסְדּתִ ה, ְרֵאה, ֲאִני ָחַתְמּתִ ִהּנֵ
לּום! ה - לֹא ִהְפַסְדּתָ ּכְ ה ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻרּצֶ ַאּתָ

ִרים, ׁשּום  ִנים ָוֹאֶפן. ׁשּום ֶהּתֵ ׁשּום ּפָ ל אֹוָתּה ּבְ ת ֲחׁשּוָבה ִלי ִמּכֹל! לֹא ֲאַחּלֵ ּבָ ַהּשַׁ

יג ָקרֹון ָחָדׁשֹ ּשִׂ ּנַ בּועֹות ַעד ׁשֶ ֲאָבל ַיַעְברּו עֹוד ׁשָ
ְדָברֹו". ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ "...ׁשֶ

ה,  ׁשָ ַבּקָ ָאֵמן. ֵהָרַגע ּבְ
ִריאּות. ֹמר ַעל ַהּבְ  ׁשְ

יז ַלֲעִמיתֹו, סֹוֵחר  ר ר' יֹוֵסף ֵלִוי ַחּגִ ה ִסּפֵ ָעה ֲאֻרּכָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ
י,  ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ִהְתַרֵחׁש ּבְ ִדּיּוק ֶאת ׁשֶ ֵטיין, ּבְ ְרׁשְ ָיר, ְראּוֵבן ִזיְלּבֶ ַהּנְ

ָרה.  ּיָ ַ ְתאֹום ֶאת ַהּשׁ הּוא ָעַזב ּפִ  ַאֲחֵרי ׁשֶ

ְּתנּו ָּכבֹוד ַלְּדבֹוָרה!



והנפש  האלוקית  הנפש  על  ההסברים 
המושגים  לשאר  והתחבר  הבהמית, 
ואת  האדם  נפש  את  המנתחים  בתניא, 

דרכי ההתמודדות של האדם בחייו".
טיומקין מסביר שהרב אורי היה בעל 
גישה תובענית מאוד לחיים. "הוא דרש 
החסידות  תורת  מאחרים.  וגם  מעצמו 
שהוא  מה  כל  שלא  עיניו  את  האירה 
תובע מעצמו, הוא יכול לתבוע מאחרים. 
הגילוי הזה ריכך אותו והעניק לו יכולת 
עומד  שאינו  מי  את  גם  באהבה  לקבל 

במדריגה רוחנית נאותה". 

שהבוסר יהיה עסיסי 
מאוד  גדולה  רגישות  לו  "הייתה 
לאנשים, ובפרט לבעלי תשובה", מוסיף 
רב,  זמן  להם  הקדיש  "הוא  טיומקין. 
על  הדברים  את  להעלות  צורך  וחש 
ספר  לכתוב  ממני  ביקש  הוא  הכתב. 
בתחום  החסידית  המשנה  את  שירחיב 
'בוסר  ושמו  לאור  יצא  הספר  החינוך. 
 המלאכים' )להורדת הספר ללא תשלום
היא,  השם  משמעות   .)bosserm.com
שגם הבוסר יהפוך להיות עסיסי ומתוק, 

אם הגישה שלנו תהיה נכונה".
היו להם שיחות מעמיקות. רבות מהן 
צילם בווידאו. "פעם אחת שאלתי אותו 
אם הוא לא מתגעגע למוזיקה, והוא ענה: 
'הגמרא שרה לי, קומי רוני בלילה'. אבל 
הוא  ולהופיע.  ליצור  אמנים  עודד  הוא 
עצמו עבד קשה לברוח מפרסום וכבוד, 
ובעזרת רעייתו התמסר כל־כולו לתורה. 
עם זה, תמיד היה מתייסר שלא עשה דיי 

למען זיכוי הרבים, אף שפעל רבות".
אחד  במסר  לחתום  מבקש  החברותא 
"הרב  אורי:  הרב  של  חייו  את  שליווה 
תמיד היה אומר — כשאתם מתפללים, אל 
היו שליחי  רק בעבור עצמכם.  תתפללו 
ציבור. בקשו מבורא העולם משיח וגאולה. אל 
יש לנו כוח גדול  תוותרו. כשליחי ציבור, טען, 
אורי  שהרב  ספק  לי  "אין  מסיים:  והוא  יותר". 
נמצא במקום טוב, מליץ יושר על כולנו ומוסיף 

לפעול שנזכה כולנו לגאולה השלמה". 

כל  ברציפות  ולמד  בוקר,  לפנות  וחצי  בשלוש 
היום. גילוי התניא הסב לו אושר רב. "כשהתחלנו 
ללמוד את התניא, הרב אורי מצא את שאהבה 
בתניא,  לב  "פרק  החברותא.  מתאר  נפשו", 
המדבר על אהבת ישראל לכל אחד ואחד, שימח 
את  בהתפעמות  למד  הוא  אותו.  ומילא  אותו 

חיים יהודיים

סיוון ב מברכים  שבת  מוצאי 
לביתו  טיומקין  דן  הרב  בא 
ללימוד  זוהר  אורי  הרב  של 
היה  זה  שלהם.  הקבוע 
לימודם האחרון בחברותא. "הרב זוהר 
הוא  יותר",  חיוור  יותר,  חלש  נראה 
לו  היו  כבר  כי  נבהלתי,  "לא  משחזר. 
מצבים דומים בעבר והוא התחזק. הוא 

היה חד, פיקח ושנון, כתמיד".
הרב  עשה  רבות  לימוד  שעות 
במחיצת  האחרונות  בשנים  טיומקין 
רוממה  שבשכונת  בביתו  אורי,  הרב 
בירושלים. בכל מוצאי שבת, זמן קצר 
השניים  נהגו  הכוכבים,  צאת  אחרי 
למדו  הם  התורה.  בלימוד  להתעמק 
ולפני כמה שנים  וקבלה,  ספרי מוסר 

הגיעו לספר התניא.

תמיד עם מנוע טורבו
לחמישה  אב   ,)45( טיומקין  הרב 
בית  בשכונת  מתגורר  לשלושה,  וסב 
וגן בירושלים. הוא גדל בבית ישראלי 
שנים  ושש  עשרים  ולפני  טיפוסי, 
הוא  התשובה.  בעולם  לצעוד  החל 
תורה  ולמד  סלובודקה  לישיבת  נכנס 
גם  נחשף  השנים  במרוצת  לעומק. 
לתורת החסידות וגילה את אוצרותיה. 
לפני  נוצר  אורי  הרב  עם  "הקשר 
כעשרים שנה, ומאז אני מחובר אליו", 
בכל  "למדנו  השבוע.  לנו  מספר  הוא 
זמן  וכעבור  יחד,  שעות  כמה  שבוע 
מיסדנו את החברותא וקבענו לה זמן 
החברותא  על  לדבר  לו  קשה  קבוע". 
מעכל.  אינני  "עדיין  עבר.  בלשון 
ביותר  הצעיר  האדם  היה  אורי  הרב 
שהכרתי. הוא השתתף בכל השמחות 
המשפחתיות שלי. תמיד היה עם מנוע 
טורבו ואנרגיות מדהימות. התענג כל 

פעם מחדש בלימוד התורה, התרגש מכל חידוש 
כילד קטן".

מצא את שאהבה נפשו
יומו  את  התחיל  אורי  שהרב  מספר  טיומקין 

מנחם כהן

הרב אורי זוהר התחיל את יומו 
בשלוש וחצי לפנות בוקר. גילוי התניא 
הסב לו אושר רב. "בתניא הוא מצא 
את שאהבה נפשו", מתאר החברותא 

שלו, הרב דן טיומקין
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בוסר המלאכים. הרב אורי זוהר והחברותא שלו הרב דן טיומקין

היו להם שיחות מעמיקות. רבות מהן צולמו

החברותא של הרב אורי זוהר
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