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 712סניפים,
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ

טשטוש גבולות איננו כבוד
בשם השוויון אפשר להידרדר לשאול תחתית .יש דברים שבהם צריכה
להישמע אמירה ברורה ,בלי להתעטף בסיסמאות שאינן במקומן

א

חד ממאפייני תקופתנו
הוא טשטוש הגבולות
בין אמת לשקר ,בין
אור לחושך ובין טוב לרע .בעבר
התבססו הערכים על יסודות
ברורים ויציבים ,ולכן היה לבני־
האדם מצפן שבאמצעותו יכלו
לנווט בעולם הרוחני והערכי.
כיום מנסים לבסס את הערכים על
אופנות מתחלפות ועל תיאוריות
מזדמנות ,ולכן הספינה האנושית
מיטלטלת מצד לצד ,בלי נקודת
עיגון איתנה.

יש חדש

מתכוננים לג' בתמוז

בשבת הבאה ,ג' בתמוז ,יחול יום
ההילולא העשרים ושמונה (תשנ"ד־
תשפ"ב) של הרבי מליובאוויטש .ממנהגי
יום ההילולא :ביום שישי בבוקר ,אחרי
התפילה ,כותבים 'פדיון נפש' ,מניחים
אותו באחד מספרי הרבי ,ולאחר מכן
משגרים אותו כדי לקוראו על הציון
הקדוש (דוא"לohel@ohelchabad.org :
פקס'7234444 :־ .)718-001לפני שבת
נותנים תוספת צדקה למוסדותיו של הרבי
ומדליקים נר נשמה.

'בית הרבי' פתוח

בתוך המציאות הזאת נולדה
התפיסה שיש לכבד כל עמדה
וכל השקפה .לכאורה זו גישה הגיונית .מי קבע
שהאמת בידך דווקא? אתה חושב כך ,אבל
מישהו אחר חושב אחרת .לתוך זה נכנסות
הסיסמאות 'לכבד את האחר'' ,לכבד את השונה',
ונראה שקיבלנו דיבר חדש שראוי להיכלל בתוך
עשרת הדיברות.

קורח והשימוש המוטעה בערך השוויון

אמירה חד־משמעית
למעשה ,גם פה אנחנו רואים את טשטוש
הגבולות ואת בלבול היוצרות .לוקחים מושגים
שיש בהם גרעין של אמת ,אבל מערבבים מין
בשאינו מינו .אכן ,התורה מצווה 'ואהבת
לרעך כמוך' .יש לאהוב ולכבד כל אחד ואחד.
אבל האם המשמעות היא שיש לכבד כל דעה
והשקפה?
אותה תורה שמצווה אותנו 'ואהבת לרעך
כמוך' קובעת בבירור מה טוב ומה רע ,מה מותר
ומה אסור ,מה כשר ומה טרף ,מה ראוי ומה
פסול .הרבי מליובאוויטש המחיש זאת בדרך
ההתייחסות ליהודי שמנהל איטליז לא כשר —
את היהודי עלינו לאהוב ,אבל על הבשר שהוא
מוכר צריך לומר חד־משמעית שהוא אסור
באכילה!
אותו טשטוש מושגים מתקיים בהפרחת
סיסמאות בתחומי היהדות .האמירה 'לנהוג
בשיטת בית הילל' הפכה שם קוד לביטול מצוות
התורה ולהכשרת איסורים ברורים .וכי כך נהג
חלילה התנא הילל הזקן ,שהוא מעמודי התווך

(ציור :אהובה קליין)

של התורה שבעל־פה? וכי אפשר להדביק
לבית הילל כל פריקת עול שעולה על דעתו של
מישהו?!
אכן ,בתוך גדרי ההלכה יש מקום למחלוקת
הילל ושמאי .שניהם מחויבים כמובן לתורה
ולכלליה ,וכאן יש מרחב מסוים שבו אפשר
להקל או להחמיר .אבל השימוש באמירה 'בית
הילל' כדי לפרוץ לגמרי את גדרי התורה הוא לא
רק בּורּות אלא דמגוגיה זולה.

כולם טייסים
קורח הרים על נס את דגל השוויון — "כָ ל
ָה ֵע ָדה ּכֻ ּלָ ם ְקד ִֹׁשים" .הוא לא היה מוכן לקבל את
המעמד המיוחד שקבע הבורא למשה ואהרון.
עונשו מלמד כי בשם השוויון אפשר להידרדר
לשאול תחתית .יש דברים שבהם צריכה להישמע
אמירה ברורה ,בלי להתעטף בסיסמאות שוויון
וכבוד שאינן במקומן.
האם בשם השוויון נאפשר לכל אדם להטיס
מטוס ,לחתום על תכניות בנייה ,לבצע ניתוחים?
האּומנם נסכים לכבד כל דעה והשקפה? ואם
מישהו ַיפ ֵתח משנה סדורה המצדיקה גניבה,
האם נכבד את דעותיו?
גם הכבוד לזולת יש לו גבולות ,כשם שבעם
ישראל קיימים גבולות בין כוהנים ,לוויים
וישראלים; בין שבת ליום חול; בין מצווה
לעבירה .הגבולות האלה הם הבסיס לערכים
יציבים ובני־קיימא.

בית אגודת חסידי חב"ד בארץ מזמין את
הציבור לבוא ביום שישי ,ערב ג' בתמוז,
וכן במוצאי השבת הבאה ,להתפלל בהעתק
חדרו של הרבי בבניין ' '770בכפר חב"ד,
ולשגר את הבקשות וה'פדיונות' לציּון
הקדוש .לתיאום קבוצות8113770 :־.054

'היום בתניא'
הרב יקותיאל גרין ,מחבר הביאור המקיף
לתניא 'משכיל לאיתן' ,החל להפיץ בשנים
האחרונות סיכומים קצרים של השיעור
היומי בתניא ,בשפה שווה לכל נפש .אחרי
שהלך לעולמו בשנה האחרונה משפחתו
ממשיכה את מפעלו .אפשר לקבל את
'היום בתניא' ישירות למייל (להצטרפות
נא לשלוח בקשה לHayomBatanya@-
 )gmail.comאו לווטסאפ (לשלוח בקשה
לטלפון 4960839־.)054
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שולחן שבת

המסר הנצחי
מהמחלוקת
סיפור המחלוקת של קורח ועדתו מתואר
בתורה בפירוט רב .לכאורה זה היה אירוע
שמשמעותו ברורה לגמרי :היה אדם שבשל פנייה
אישית (שהיה נדמה לו שפגעו בכבודו) הכריז
מחלוקת על משה רבנו ,וזאת בשעה שהכול ראו
את ניסי הקב"ה ,שעליהם התפלל משה ,דבר יום
ביומו — ָמן מן השמיים וכל שאר הניסים.
נשאלת השאלה ,מדוע מאורע זה צריך להיכתב
בתורה לדורות עולם ,ואנו נדרשים ללמוד אותו
לעומקו ולחפש בו הוראות בעבורנו? הלוא
אין חולק שזה אירוע חריג ויוצא דופן ,וחלילה
מלחשוד שיהודי בזמננו ייכשל כפי שכשל קורח.
למה התורה טורחת לפרט את טענותיו של קורח
ואת תשובותיו של משה רבנו?

כולם שווים?
ההסבר טמון בהבנת טענתו של קורח "ּכִ י כָ ל
ּדּוע ִּת ְתנַ ְּשׂאּו ַעל
ּומ ַ
ּובתֹוכָ ם ה'ַ ,
ָה ֵע ָדה ּכֻ ּלָ ם ְקד ִֹׁשים ְ

מן המעיין
משיכה בדברים רכים
"וייקח קורח" (במדבר טז,א).
אין 'וייקח' אלא משיכה בדברים
רכים ,שנמשכו כל גדולי ישראל
והסנהדראות אחריו.
(במדבר רבה)

כל אחד משך אליו
לא נאמר "וייקחו קורח...
ודתן ואבירם" ,אלא 'וייקח',
בלשון יחיד .שכל אחד ואחד
משך במחלוקת זו לצד עצמו,
כל אחד היה 'צד' לעצמו.
(הרב צבי־הירש קלישר)

מחלוקת בתוך החולקים
למה אמרו (אבות ה,יז) "איזוהי
מחלוקת שאינה לשם שמיים,
זו מחלוקת קורח וכל עדתו"?
היה צריך לומר מחלוקת "קורח
ומשה"! אלא שהמחלוקת
הייתה בתוך עדת קורח גופא —
כל אחד ואחד ביקש את הכבוד
לעצמו .מכאן ראיה שלא

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש

ְק ַהל ה'!" .לכאורה תלונה זו איננה מובנת .הלוא
קורח ידע שהוא בן לוי ,והלוויים היו מובדלים
משאר בני ישראל.
אלא ,קורח הכיר שיש בעם ישראל רמות
קדושה שונות .הוא ידע שהקב"ה הבדיל את
הלוויים לשרתו .עם זה סבר שהקדושה הייתה
קיימת בתחומים אלה בלבד ,ואילו בשאר
התחומים אמור להתקיים שוויון מלא בין בני
ישראל .כפי שרש"י מסביר את דבריו" :כולם
שמעו דברים בסיני מפי הגבורה!"ַ .בקשר שבין
יהודי לקב"ה לא אמור להיות הבדל בין כוהנים,
לוויים וישראלים ,ובין כל יהודי למשה ואהרון.

ייחודו של חוט התכלת
תפיסה זו משתקפת בטענת קורח" :טלית
שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה?".
פתיל התכלת נועד להזכיר את גון השמיים
המתכהים לעת ערב ואת כיסא הכבוד ,שהרי
"רקיע דומה לכיסא הכבוד" (סוטה יז,א) .טען
קורח ,שבטלית שכולה תכלת אין צורך בפתיל
תכלת.
השיב לו משה :אמת ,גון הטלית מזכיר את
הרקיע ואת כיסא הכבוד ,ואולם פתיל התכלת
קדוש יותר מהטלית כולה ,ונועד לעורר במיוחד

(יערות דבש)

נתק משרשרת האבות
את "וייקח קורח" אונקלוס
מתרגם "ואתפלג קורח" .חז"ל
אומרים שהאדם חייב לומר
'מתי יגיעו מעשיי למעשי
אבותיי' .והרבי מפרשיסחה
פירש ,שבמעשיו של כל
יהודי צריכות להיות רציפות,
דבקות ,התקשרות ונגיעה
למעשי האבות ,היינו למעשים
המפוארים שבשלשלת הדורות.
חטאו של קורח היה — וייקח
קורח ,ואתפלג; הוא לקח לו
דרך אחרת ,שאין לה קשר עם
העבר ,ובכך ניתק את שרשרת
האבות.

(שפת אמת)

אנשי שם
"ויקומו לפני משה ...נשיאי
עדה ,קריאי מועד ,אנשי שם"

(במדבר טז,ב) .לא מצאנו בשום
מקום שבני־אדם חשובים
נקראים 'אנשי שם' אלא שתי
פעמים :בדור המבול" ,המה
הגיבורים אשר מעולם אנשי
שם" (בראשית ו,ד) ,ובמחלוקת
של קורח .וכמו שפירש בזוהר
על דור הפלגה ,שאמרו "ונעשה
לנו שם" ,היינו שכל כוונתם
הייתה להגדיל את שמם.
(קרבן העני)

דור דעה
"כל העדה כולם קדושים...
ומדוע תתנשאו על קהל ה'"
(טז,ג) .זו הייתה טענת קורח:
מילא בדורות אחרים ,שרק
יחידי סגולה שבדור הם בעלי
נשמות דאצילות — יש צורך
במנהיגותו של משה רבנו; אך
דור המדבר היה דור דעה,
נשמות דאצילות ,ואם כן —
"מדוע תתנשאו".
(לקוטי שיחות)

פָ רשה
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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

את ליבו של יהודי .כך כל בני ישראל שמעו
את הדיבר "אנוכי ה' אלוקיך" ,ובכל־זאת אין
הקדושה שווה בכולם ,ומהלוי והכוהן נדרש
להתנהג בקדושה יתרה משאר בני ישראל.

קדושה בכל תחומי החיים
בנקודה זו טמון מסר משמעותי לחיי היום־יום
של כל יהודי .יש הסבורים כי בתחומי קדושה
מובהקים ,כמו לימוד תורה וקיום מצוות ,ניכרת
קדושתו של היהודי ,ואולם בתחומים שבין אדם
לחברו ובמיוחד בענייני החולין — בהם אפשר
לנהוג ככל בני־האדם .הלוא הקב"ה עצמו קבע
כי יש מצוות החלות על כל בני־האדם ,וכל בני־
האדם צריכים לאכול ולשתות .אם כן ,בדברים
אלה לא אמור להיות הבדל בין יהודי ללא־יהודי.
סיפור מחלוקת קורח מלמד אותנו ,שהקב"ה
ציווה לשים פתיל תכלת גם בטלית שכולה
תכלת .וכך בחר הקב"ה בעם ישראל" ,אשר בחר
בנו מכל העמים" ,ובחירה זו דורשת מהם להיות
שונים וקדושים יותר לא רק בשעת התפילה או
לימוד התורה ,אלא גם באכילה ,בשתייה ,במסחר
וכו' ,ובכל תחומי חייו של יהודי.
(תורת מנחם ,כרך עב ,עמ' )368

אמרת השבוע

מחלוקת קורח

נתכוונו לשם שמיים.

לוי שייקביץ

כי תבוא

לא להוסיף מצווה
רבי מאיר מפרמישלן הוכיח תושבי
עיר אחת על שהם מנהלים מחלוקת
כנגד דמות תורנית בעיר .השיבו האנשים
שאותו יהודי עושה כך וכך ,ולכן 'מצווה'
להילחם בו.
אמר להם רבי מאיר" :יעקב שלח
להודיע לעשיו 'ותרי"ג מצוות שמרתי'.
כי יצחק אמר לעשיו 'וְ ָהיָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ָּת ִריד
ארָך' .היינו ,שיהודי
ָּופ ַר ְק ָּת ֻעּלֹו ֵמ ַעל ַצּוָ ֶ
נדרש לקיים תרי"ג מצוות בלבד .אם הוא
מוסיף 'מצווה' חדשה' ,מצוות מחלוקת',
נמצא שיש לו תרי"ד מצוות ,ואז עשיו יכול
לשלוט עליו.
"לכן יעקב הבהיר לעשיו שיש לו תרי"ג
מצוות בלבד ,ואין הוא מוסיף 'מצווה'
נוספת' ,מצוות' מחלוקת".

לוח יומי ללימוד הרמב"ם
(במסלול פרק אחד ,כתקנת הרבי מליובאוויטש)
ש"ק כ"ו בסיון

א'

ב'

הל' מקוואות פרק ג

פרק ד

פרק ה

"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)

פותח

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' א' בתמוז

ו'

פרק ו

פרק ז

פרק ח

פרק ט

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

גאולהּפדיה

מנחם ברוד

עולם עתידי של גבורה

כֹוהנִ ים .בזמן הגאולה יתעלה העולם למדריגה עליונה יותר .אחד
לְ וִ ּיִ ים וְ ֲ
הביטויים לכך הוא שהלוויים יהיו בבחינת כוהנים .כך מובא בספר התניא (פרק נ):
"ולעתיד ,שהעולם יתעלה ,יהיו הם [=הלוויים] הכוהנים ,וכמו שכתב האר"י ז"ל על
פסוק 'והכוהנים הלוויים' ,שהלוויים של עכשיו יהיו כוהנים לעתיד".
הפסוק שהאר"י מביא הוא ביחזקאל (מד,טו)" :וְ ַהּכ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ּיִ ם ְּבנֵ י ָצדֹוקֲ ,א ֶׁשר
ָׁש ְמרּו ֶאת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ִמ ְק ָּד ִׁשי ִּב ְתעֹות ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָעלַ י — ֵה ָּמה יִ ְק ְרבּו ֵאלַ י לְ ָׁש ְר ֵתנִ י".
אומר על כך האריז"ל (לקוטי תורה ,יחזקאל עמ' שכג) ,שנשמות הלוויים באו מקין ,ואמנם
קין הוא הבכור וראוי לכהונה ,אך בחטאו ניטלה הכהונה ממנו וניתנה לכוהנים .אך
לעתיד לבוא ,כשהעולם ייטהר ויתוקן ,יחזרו הלוויים להיות כוהנים ,כראוי על־פי
שורשם.
עניין זה הוא שעמד בשורש הפנימי של מחלוקת קורח .קורח ידע כי שורשו
של שבט לוי מהגבורות העליונות ,וידע שלעתיד לבוא יהיו הגבורות עיקר ולא
החסדים .לכן תבע שהלוויים ,ששורשם מהגבורות ,יהיו הקרובים לעבודת המשכן,
ולא הכוהנים ,ששורשם מהחסדים .כך מבאר זאת רבנו הזקן (לקוטי תורה ,קורח,
נד,א ואילך)" :ועתה יובן עניין מחלוקת קורח וטעותו ...כי הנה לעתיד יהיו הלוויים
כוהנים ...כי אז יתעלה בחינת הגבורות ...דהיינו שהגבורות יהיו עיקר ...ולכן רצה
קורח לעשות גם עכשיו מהגבורות עיקר ...אך באמת שגה ...כי הנהגה זו אי־אפשר
להיות כי אם אחר שלמות הבירורים ...והרי אז גם היצר הרע שמבחינת גבורה
יתהפך להיות טוב מאוד .מה שאין כן עכשיו' ,היום לעשותם' ,מהגבורות יש יניקה
לחיצונים ,וזהו עניין היצר הרע כו' .ולכן החסדים הם עיקר ,והגבורות ,אפילו
דקדושה ,צריכים להיות טפלים לגבי החסדים".

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

בר מים
היברידי

ֲהלָ כָ ה ּכְ ֵבית ַׁש ַּמאי.

לעתיד לבוא תיקבע ההלכה כבית שמאי (מדרש שמואל,
אבות ,ה,יט .מקדש מלך לזוהר חלק א יז,ב) .בימינו נקבעה ההלכה על־פי בית הילל,

ששורשם ממידת החסד (ולכן הם נוטים להקל) ,ואולם בימות המשיח תיקבע
ההלכה על־פי בית־שמאי ,ששורשם ממידת הגבורה (ולכן הם מחמירים בדרך כלל).
את מעלתה המיוחדת של מידת הדין והגבורה אפשר לראות במאמר חז"ל
(בראשית רבה יב,טו)" :בתחילה עלה במחשבתו לברוא את העולם במידת הדין ...ראה
שאין העולם מתקיים ,שיתף עימו מידת הרחמים" .ולכאורה הלוא הקב"ה הוא
מקור הטוב והחסד ,ולמה לא עלה במחשבתו מלכתחילה לברוא את העולם במידת
הרחמים? מכאן אנו למדים שמידת הדין עומדת בדרגה עליונה יותר ממידת החסד,
ולכן רצה הקב"ה לברוא בה דווקא את העולם.
מידת החסד מייצגת את ה'התחשבות' במגבלות הבריאה; ואילו מידת הדין
תובענית יותר ,ודורשת מהבריאה להגיע למלוא הכרת האמת האלוקית .לעתיד,
כאשר יתעלה העולם לדרגה גבוהה יותר ,תוכל האמת האלוקית להאיר בו במלוא
עוצמתה .לכן תשלוט אז מידת הדין — ההתגלות המוחלטת של הקב"ה .ולכן תהיה
ההלכה כבית שמאי.

טכנולוגיית מים מתקדמת

ב"ה

מכון
חידוש ותיקון ספרי תורה ישנים

קונה ספרי תורה פסולים
(גם מיועדים לגניזה )

וכן רוכשים כלי כסף,
כתרים ,רימונים ועוד

חיים (עוסק מורשה)

054-3175116
kdushathaot@gmail.com

תש
לום הוגן

מוקד הזמנות:

077-230-4757

מעשה שהיה

מנחם שייקביץ

סיבה טובה לקנאה
תשובתו של הרבי הייתה סתומה ובלתי־
מובנת .הוא יצא מחדרו תמה על משמעות
הברכה המשונה .רק כעבור שנים רבות יבין את
משמעותה.
הרב צבי־אביגדור ֶּפ ֶק ֶטה נולד בעיר נירבאטור
שבהונגריה .אביו ,רבי יעקב ,שימש דיין
ומורה צדק .כשגדל ,נסע לעיר רצפרט (כיום
אּויפ ֵהרטֹו) ,ושם שקד על לימודו בישיבתו של
ֶ
רב העיר ,רבי שאול רוזנברג.
בשנות לימודיו בישיבה נהג לפקוד את ביתו
של רבי שלום־אליעזר הלברשטאם ,בנו השישי
של רבי חיים מצאנז ומייסד חסידות רצפרט
(נספה בשואה; הי"ד) .הנער היה סמוך על
שולחנו מדי שבת.
כשהגיע זמנו להקים בית בישראל עבר
להתגורר בעיר היידוננש שבמזרח הונגריה.
המשפחה גדלה ,אבל הפרנסה הייתה דלה.
בקושי הצליחו ההורים להביא לחם לפיות
עולליהם.
עם לידת בנו התשיעי החריפה המצוקה
הכלכלית של המשפחה .הבגדים היו בלויים
והמזון דל .הרב צבי־אביגדור חש כי באו מים עד
נפש.
במצוקתו נזכר באותו צדיק שאליו היה מקורב
בבחרותו ,ואף ראה במו עיניו את כוחו הגדול
לחולל ישועות .הוא גמר אומר לנסוע אל הרבי
ולבקש ממנו להעתיר עליו רחמים.
בידיים רועדות הניח את ה'קוויטל' שלו על
שולחנו של הרבי ואמר" :יפעל נא הרבי ישועה
למשפחתי הברוכה ,לפתוח לנו את שערי
הפרנסה".
הרבי עיין ברשימה הארוכה של שמות בני
המשפחה ,הרים את עיניו ואמר" :שמע נא ,עוד
יבוא יום וכולם יקנאו בך."...
הרבי לא פירש את דבריו ולא הוסיף עוד דבר.
הוא הושיט את ידו לפרידה ,והרב צבי־אביגדור
עזב את החדר נבוך.
רגשות מעורבים מילאו אותו .אמנם לא קיבל
את הברכה שציפה לה ,ועם זה שמע הבטחה
ברורה כי יום אחד יקנאו בו .אין זה דבר של מה
בכך .במצבו הנוכחי ,הרהר בעצב ,אין לאיש שום
סיבה לקנא בו...
השואה הנוראה שטפה את יהודי הונגריה רק

גירוש יהודי הונגריה 1941

(צילום :גנזך קידוש השם)

בכל יום הלך האב לתחנת
הרכבת ,בציפייה לראות
את משפחתו .דלת
הקרון נפתחה ומול עיניו
הקרועות מתדהמה יצאו
אשתו ואחריה תשעת
ילדיהם ,כולם בריאים
ושלמים!
לאחר ארבע שנים מתחילת המלחמה ,ואולם
כשחיות הטרף השתלטו על המדינה ,הכול
התרחש במהירות .בכ"ד באדר תש"ד נכנסו
הקלגסים לעיר היידוננש .הם הטילו מגבלות על
תנועת היהודים והחרימו את רכושם.
לקראת חג השבועות רוכזו היהודים בגטו
שנבנה סביב בית המדרש .הגברים שכוחם
במותניהם שולחו למחנות כפייה ,לטובת הצבא
ההונגרי ,ובגטו נשארו בעיקר נשים ,ילדים
וזקנים .בין הנלקחים היה גם רבי צבי־אביגדור,
בעוד אשתו ותשעת ילדיו נותרים לבדם.
שלושה שבועות אחר־כך הועלו יושבי הגטו
לרכבת שיצאה לדברצין .שם הקימו הנאצים גטו
ענק ,ובו ריכזו את יהודי האזור ,למעלה משבעים
אלף .מגטו דברצין שולחו היהודים למחנה

ההשמדה אושוויץ .פעמיים ביום אספו הנאצים
כמה אלפי יהודים והעלו אותם לרכבת המוות.
עם כל יום שעבר הידלדל מספר היהודים
בגטו .רצתה ההשגחה ,ובכל המשלוחים האלה
לא נלקח איש ממשפחת פקטה ,והאישה וילדיה
נותרו בגטו.
אחרי שהגטו כמעט התרוקן מיושביו ,הועלו
כל הנותרים לרכבת בקר ,וזו החלה בנסיעה
ליעד בלתי־ידוע .היהודים היו בטוחים שגורלם
יהיה כגורל אחיהם ,ואולם ,למרבה הנס ,הרכבת
עצרה בווינה בירת אוסטריה .סיבת העצירה
המפתיעה אינה ידועה .משם הובלו מעיר לעיר
וממחנה למחנה ,בלי הסבר ברור.
בטבת תש"ה הועברו היהודים ,ובהם האם
ותשעת ילדיה ,למחנה ברגן־בלזן בגרמניה.
תנאי התברואה והצפיפות הנוראה הפילו חללים
רבים .מנות האוכל היו זעומות ,ומצוקת המים
הייתה חמורה .רבים מצאו את מותם במחנה,
ורבים מתו אחרי השחרור ,מתת־תזונה ומחלות.
כנגד כל הסיכויים ,בבוא יום השחרור ,באייר
תש"ה ,עמדה האם למשפחת פקטה בשערי
המחנה וכל תשעת ילדיה בריאים ושלמים.
המשפחה שמה את פניה לעבר היידוננש,
כאשר גורלו של אבי המשפחה לא היה ידוע.
אודים מוצלים מאש החלו לחזור לעיר ,מייחלים
למצוא את יקיריהם .רובם גילו ,לדאבונם ,כי
נותרו לבדם בעולם.
בכל יום יצאו ניצולים לתחנת הרכבת ,בתקווה
שאולי מי מבני משפחתם ניצל בנס .בדרך כלל
זו הייתה המתנת שווא .גם הרב צבי־אביגדור
הלך בכל יום לתחנת הרכבת בציפייה לראות את
משפחתו.
את היום ההוא לא ישכח בנו ,הרב צבי פקטה,
שחגג באותם ימים את בר־המצווה שלו ,ומתגורר
כיום בקריית צאנז שבנתניה.
אביו התהלך כדרכו בתחנה ,כאשר הרכבת
נעצרה .דלת הקרון נפתחה ומול עיניו הקרועות
מתדהמה יצאו אשתו ואחריה תשעת ילדיהם,
כולם בריאים ושלמים!
השמועה על משפחה שלמה שחזרה מהתופת
הדהימה את כולם .כאשר הבחין הרב צבי־
אביגדור באנשים המביטים בו בקנאה ,נזכר
בהבטחתו הפלאית של הצדיק ,כי יבוא יום והכול
יקנאו בו.
(על־פי 'מרווה לצמא')

ב"ה

הכל עולה
כש
רוצים לשמוע עוד צרו קשר:

077.444.7777

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

דמי ניהול פנסיה
כ-

ביטוח משכנתא

פחות מהפרמיות בשוק

פחות מעמלות
הקרנות האחרות
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רציתי לשאול

עם הרב שמעון ירדני,
מנהל בית חב"ד אזור

הלכה למעשה

הרב יוסף גינזבורג
רב אזורי ,עומר

ביעור לפירות שביעית

שאלה :מהו 'זמן הביעור'
של פירות שביעית ,ומה
צריך לעשות בהם אז?

כל החכמה
לדעת יותר
ולשלם פחות
יותר
מתקדם

יותר
ספרים

והרבה יותר משתלם
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*עד  36תשלומים בכרטיס אשראי
המבצע על מוצר 'אוצר החכמה' בלבד.

ט.ל.ח | בכפוף לתקנון

תשובה :מותר לאכול פירות שביעית
כל זמן שאותו מין מצוי בשדה ,שנאמר
(ויקרא כה,ז)" :ולבהמתך ולחיה אשר
בארצך תהיה כל תבואתה לאכול" — כל
זמן שהחיה אוכלת ממין זה מן השדה,
אתה אוכל ממה שבבית; כלה לחיה מן
השדה — חייבים לבער מין זה מן הבית.
כל פרי (תלוש) ,הראוי למאכל אדם או
בהמה ,ומצוי ברשות אדם מישראל בזמן
הביעור — חייב בביעור.
אם הפרי מצוי ברשות 'אוצר בית דין',
אינו חייב בביעור (אך אם הוא ניתן לאדם
פרטי קודם זמן הביעור ,הוא חייב בביעור
בבוא הזמן).
מועד הביעור הוא — כאשר מין מסוים
של פירות שבשדה כבר נרקב ואינו ראוי
לאדם או לחיה ,או שמין זה כבר נאסף
מהשדות (אף אם עודנו קיים בשדות

שמורים).
בבוא שעת הביעור מותר לאדם
להשאיר בביתו כמות המספיקה לשבוע
אחד לכל אחד ואחד מבני הבית .כמו־
כן הוא יכול לתת לכל יהודי (שאין
בידו) פירות אלה ,בכמות המספיקה
לשבוע אחד .את כל השאר יש להפקיר
לפני שלושה אנשים ,וכל אחד ואחד (גם
המפקיר עצמו) יכול לזכות בהם.
מי שלא הפקיר את הפירות לפני זמן
הביעור מתוך אי־ידיעה או מחמת אונס
כלשהו ,עליו להפקירם מייד כשיוכל .אם
אי־ההפקרה הייתה במזיד ,עליו להניחם
בתוך שקית ,ולאחר שירקיבו מעט יוכל
להשליכם לאשפה .יש לנהוג בפירות
קדושת שביעית גם לאחר הביעור.
המינים החייבים בביעור בחודשים
הקרובים :שסק — י"ד בתמוז .דובדבן,
גודגדן — י"ד באב .לונגן ,ליצ'י — א'
באלול .משמש — י"ד באלול.

!

השאלה הזאת מטרידה רבים ,כי
לעיתים ליבו של האדם כאילו נאטם,
והוא עושה את הדברים ביובש ובלי
חיות.
צריך לזכור את הכלל הבסיסי בתורה
— "המעשה הוא העיקר" .אכן ,הכוונה
וההתלהבות חשובות מאוד ,ועלינו
להשתדל להתפלל ולקיים את המצוות
מתוך כוונה ורגש ,אך הקיום בפועל
הוא הדבר החשוב ביותר.
מוסבר בספרי הקבלה והחסידות
שאם האדם התפלל או קיים מצווה
בלי כוונה ורגש ,יש לו אפשרות לתקן
זאת בעתיד ולהוסיף את הכוונה והרגש
שחסרו; אך אם לא קיים את המצווה
בפועל — על כך נאמר הפסוק (קוהלת
"מ ֻעּוָ ת ֹלא יּוכַ ל לִ ְתקֹן".
א,טו) ְ
גם בחיים הגשמיים איננו יכולים
לפעול תמיד על־פי מידת החשק.
למשל ,יש בני־אדם שאין להם תיאבון.
אם יחכו עד שיבוא התיאבון ,הם
עלולים להידרדר למצב של תת־תזונה.

ברור שעליהם לאכול גם בלי תיאבון,
וכמאמר הפתגם — עם האוכל בא
התיאבון.
ראיתי את זה אין־ספור פעמים
בעבודתי עם הציבור .למשל ,יהודי
שישב שבעה והסברתי לו את חשיבות
אמירת הקדיש בבית הכנסת בשנת
האבל .בתחילה היה בא כמי שנאלץ
לעשות דבר מחוסר ברירה ,אבל
במרוצת הזמן התחבר לתפילה ,וגם
אחרי תום זמן אמירת הקדיש נעשה
מהמתפללים הקבועים בבית הכנסת.
רבים התחילו להניח תפילין בלי
לחוש דבר ,אבל ככל שהתמידו בקיום
המצווה התחילו להרגיש את החיבור
אליה ,וכיום הם מקיימים אותה בשמחה
ובחשק.
עם זה חשוב לעשות מאמץ לעורר
את הרגש והחיבור הנפשי לתורה
ולמצוותיה ,וזאת אפשר לעשות
בהצלחה על־ידי לימוד תורת החסידות,
המעוררת את הנשמה שבתוכנו.

ש

לפעמים אין לי חשק להניח תפילין ולהתפלל
ואני עושה זאת באי־רצון ממש .האם יש לזה
ערך?

ע הספר ב'אוצר ה
ח
כ
בו
מה'

מקורות :רמב"ם שמיטה ויובל פ"ז ה"א' .משפטי
ארץ — שביעית' עמ'  197ואילך ,וש"נ .קטיף
שביעית ה'תשפ"ב ,פרק כב ,וש"נ.
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הרטום  9הר חוצבים ,ירושלים

מנוֹרָ ה
ַה ְּ ּ
בּודה
ָה ֲא ָ
24
ְּדבַ ר ַהּת ָֹורה ֶׁשּלִ י

ִמי ָא ֵׁשם?
ַּתלְ ִמיד ֶא ָחד ַּבּכִ ָּתה יֹוזֵ ם ַמ ֲע ֵׂשה
גֹורר ַא ֲח ָריו ֶאת ּכָ ל ַה ֶח ְב ֶר'ה.
ֻקנְ ָּדס ,וְ ֵ
ּמֹורה ֵאינֹו ַמ ְצלִ ַיח לְ ָב ֵרר ִמי ַהּיֹוזֵ ם
ַה ֶ
ּומ ֲענִ יׁש ֶאת ּכָ ל ַהּכִ ָּתה...
ַ
ֹלקת
ּכַ ֲא ֶׁשר ק ַֹרח יָ זַ ם ֶאת ַה ַּמ ֲח ֶ
בֹותיו
נֶ גֶ ד מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוּ ,גָ ַרר ְּב ִע ְק ָ
עֹוד ֲאנָ ִׁשים .הּוא ִה ְת ִסיס וְ ִח ֵּמם ֶאת
ָה ֲאוִ ָירה נֶ גֶ ד מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו.
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה
ָ
ַה ָּק
רֹוצה לְ ַה ֲענִ יׁש ֶאת ּכָ ל
ַר ֵּבנּו ֶׁשהּוא ֶ
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .מ ֶֹׁשה ִה ְת ַחּנֵ ן לְ ָפנָ יו
"ה ִאיׁש ֶא ָחד יֶ ֱח ָטא וְ ַעל ּכָ ל
וְ ָא ַמרָ :
ּמֹורה,
ָה ֵע ָדה ִּת ְקצֹף?"ְּ .בׁשֹונֶ ה ֵמ ַה ֶ
יֹוד ַע ִמי ָח ָטאִ ,מי יָ זַ ם
ֲהֹלא ַא ָּתה ֵ
ּומי ַרק 'נִ גְ ַרר'
ֹלקתִ ,
הֹוביל ֶאת ַה ַּמ ֲח ֶ
וְ ִ
ַא ֲח ָריו .יֵ ׁש לְ ַה ֲענִ יׁש ֶאת ַה ַּמנְ ִהיג
ִּבלְ ַבד.
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא:
ָ
ֵה ִׁשיב לֹו ַה ָּק
ּומֹוד ַיע ִמי
ִ
יֹוד ַע
"יָ ֶפה ָא ַמ ְר ָּתֲ ,אנִ י ֵ
"ה ָעלּו
ּומי ֹלא ָח ָטא" .וְ ָאז ִצּוָ הֵ :
ָח ָטא ִ
ִמ ָּס ִביב לְ ִמ ְׁשּכַ ן ק ַֹרחָּ ,ד ָתן וַ ֲא ִב ָירם".
נִ ְׁש ֶאלֶ ת ּכָ אן ַה ְּשׁ ֵאלָ הֵ ,איְך ָא ַמר
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא לְ מ ֶֹׁשה "יָ ֶפה
ָ
ַה ָּק
"איׁש
ָא ַמ ְר ָּת" ,וַ ֲהֹלא מ ֶֹׁשה ִּד ֵּבר ַעל ִ
דֹוׁש־ּברּוְך־
ָ
ֶא ָחד" ,ק ַֹרח ,וְ ִאּלּו ַה ָּק
ּנֹוסף ַעל ק ַֹרח הּוא
הֹוד ַיע ֶׁש ָ
הּוא ִ
עֹומד לְ ַה ֲענִ יׁש ּגַ ם ֶאת ָּד ָתן וַ ֲא ִב ָירם?!
ֵ
ֶאּלָ א ֶׁש ָּב ֲא ִמ ָירה "יָ ֶפה ָא ַמ ְר ָּת"
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ֶׁש ָאכֵ ן,
ָ
ָא ַמר ַה ָּק
חֹוטא ִּבלְ ַבד.
יֵ ׁש לְ ַה ֲענִ יׁש ֶאת ַה ֵ
חֹוטא ֵאינֶ ּנּו
יֹוד ַע ֶׁש ַה ֵ
וְ אּולָ ם הּוא ֵ
ק ַֹרח לְ ַבּדֹוֶ ,אּלָ א ּגַ ם ָּד ָתן וַ ֲא ִב ָירם
ֹלקת ,וְ לָ כֵ ן ּגַ ם ִּדינָ ם
הֹובילּו ֶאת ַה ַּמ ֲח ֶ
ִ
לְ ֵה ָענֵ ׁש.
רֹואים ּכָ אן ֶאת ּג ֶֹדל ַא ֲה ָבתֹו ֶׁשל
ִ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לְ ַעּמֹו .הּוא ִּב ֵּקׁש לְ לַ ֵּמד
ל־ּפי ֶׁשּגַ ם
ף־ע ִ
הּודיַ .א ַ
זְ כּות ַעל ּכָ ל יְ ִ
ָּד ָתן וַ ֲא ִב ָירם ִּד ְּברּו ֵאלָ יו ְּב ֻח ְצ ָּפה
"איׁש ֶא ָחד"
וְ נִ לְ ֲחמּו ּבֹוָ ,א ַמר ֶׁשּיֵ ׁש ִ
ִּבלְ ַבד ֶׁש ָח ָטאִ .מּכָ אן ָעלֵ ינּו לִ לְ מֹד
לָ דּון ּכָ ל ָא ָדם לְ כַ ף זְ כּות.
(על־פי לקוטי שיחות ,כרך יג ,עמ' ;51
כרך יח ,עמ' )196

עוזי קפלון

ַּת ְק ִצירַ :ס ָּבא ְמגַ ּלֶ ה לִ נְ כָ ָדיו ֶאת ֲח ָׁשדֹוּ ,כִ י ָה ִאיׁש ֶׁש ִּב ֵּקר ֶא ְצלֹו ַּב ַּביִ ת לְ ַב ֵּקׁש ַמיִ םֵ ,אינֹו ֶאּלָ א ְּבנֹו ֶׁשל ַא ַחד
ּפֹור ִצים ִמּוַ ְר ָׁשה...
ַה ְ

ָאסּור לְ ִה ְתלֹונֵ ן...
הֹוסיף ַס ָּבא ְּבקֹול ָעצּוב,
"עכְ ָׁשו ַא ֶּתם ְמ ִבינִ ים"ִ ,
ַ
ּדּוע ָאסּור לִ י ְּבׁשּום א ֶֹפן לְ ִה ְתלֹונֵ ן ַּב ִּמ ְׁש ָט ָרה
"מ ַ
ַ
ַעל ּגְ נֵ ַבת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ הִ .מ ְּפנֵ י ֶׁשּלְ ַצ ֲע ִריִ ,מ ְּב ִחינָ ה ֻח ִּקית,
ֵהם יְ כֹולִ ים לַ ֲהפְֹך ֶאת ַה ִ'ּתיק' נֶ גְ ִּדי! ֵהם יַ ֲעלּו
ֶאת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ַה ִּמ ְת ַּב ֶּק ֶׁשת' :וְ ֵאיְך ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ִהּגִ ָיעה
ֵאלֶ יָך?!'ֵ ...הם יְ גַ ּלּו לַ ִּמ ְׁש ָט ָרה ֶׁש ַהּגַ ּנָ ב ָה ֲא ִמ ִּתי הּוא
מּורה ֶׁשל ּגְ נֵ ַבת
אֹותי ַּב ֲע ֵב ָרה ֲח ָ
ֲאנִ י ...וְ ָאז יַ ֲא ִׁשימּו ִ
ר־ע ֶרְך ֵמ ַהּמּוזֵ אֹון ְּבוַ ְר ָׁשה .יִ ָּתכֵ ן
נּותי יְ ַק ֵ
ְּפ ִריט ָא ָּמ ִ
ֶׁש ַאף יֵ ׁש ֶ'ה ְסּכֵ ם ַה ְסּגָ ָרה' ֵּבין יִ ְׂש ָר ֵאל לְ וַ ְר ָׁשהֵ ,אינֶ ּנִ י
יֹוד ַעּ .גְ נֵ ַבת ַע ִּתיקֹות ִהיא ֲע ֵב ָרה ֶׁשֹּלא ָחל ָעלֶ ָיה
ֵ
'חֹק ִה ְתיַ ְּשׁנּות' .לְ ֵה ֶפְךּ ,כְ כָ ל ֶׁשחֹולֵ ף ַהּזְ ַמן וְ ַהּגְ נֵ ָבה
ֵאינָ ּה ֻמ ְחזֶ ֶרתָ ,ה ֲע ֵב ָרה ַמ ְח ִמ ָירהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ֵח ֶפץ
יֹותרּ ...כַ ָּמה ּגָ זַ ר
ָה ַע ִּתיק נִ ְהיָ ה ֵּבינְ ַתיִ ם ַע ִּתיק עֹוד ֵ
ׁש־ע ְׂש ֵרה
ּפֹור ִציםֲ ,ח ֵמ ֶ
ֹלׁשת ַה ְ
ֵּבית ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַעל ְׁש ֶ
יֹותר — ּגַ ם ַעל ָה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ִּבגְ לַ ל
ָׁשנָ ה? לִ י ַמּגִ ַיע ַה ְר ֵּבה ֵ
ׁש־ע ְׂש ֵרה
לֹוׁשה ֲאנָ ִׁשים ְּב ַמ ֲא ָסר ֲח ֵמ ֶ
ְׁש ִת ָיק ִתי יָ ְׁשבּו ְׁש ָ
ָׁשנָ הַ ,על נִ ְסיֹון ּגְ נֵ ָבה ֶׁשּנִ כְ ַׁשל לְ ַמ ֲע ֶׂשה!".
ַס ָּבא ִסּיֵ ם ֶאת ִסּפּורֹו ַה ַּמ ְס ִעירְּ .ד ָמ ָמה ְמ ִע ָיקה
יטה ְּב ַמ ָּבט ַר ְח ָמנִ י ַעל
ִה ְׂש ָּת ְר ָרה ַּב ָּסלֹוןָ .ס ְב ָתא ִה ִּב ָ

מּומים ְק ָצת ִמן ַה ִּסּפּור
ֹלׁשת נְ כָ ֶד ָיהֶׁ ,שּנִ ְראּו ֲה ִ
ְׁש ֶ
ַה ְּמ ַטלְ ֵטלִ .היא ָח ָׁשה צ ֶֹרְך לְ ָה ֵקל ֲעלֵ ֶיהם ְמ ַעט.
תּוקים ֶׁשּלִ י!"ָ ,א ְמ ָרה ְּבקֹול ַרְך" ,זֶ ה ַמ ָּמׁש ֹלא
"מ ִ
ְ
ָצ ִריְך לְ ַה ְד ִאיג ֶא ְתכֶ םּ ,כָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ָר ִעים ָה ֵאּלֶ ה
ֶׁש ָהיּו ּפֹה ,וְ ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ֶׁשּנִ גְ נְ ָבהְ .ראּוָ ,ה ֲאנָ ִׁשים ָה ָר ִעים
אֹותנּו
ֹלא יָ בֹואּו עֹוד לְ כָ אןֵ .אין לָ ֶהם ִס ָּבה לְ ַב ֵּקר ָ
ׁשּובֵ .הם ּכְ ָבר ִה ִּשׂיגּו ֶאת ָמה ֶׁש ָרצּו .וְ ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה...
ָעלֶ ָיה ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶׁש ִהיא ַּת ְחזֹר .זֶ ה ַהּכֹל .לְ ַקּוֹות
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא.
ָ
ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ לּ .כָ ל ַה ְּשׁ ָאר יַ ֲע ֶׂשה ַה ָּק

נָ כֹוןַ ,ס ָּבא?".
"א ְמנָ ם ֶאת ּכָ ל ַה ְּשׁ ָאר
"ֹלא נָ כֹון!"ִ ,ה ְפ ִּת ַיע ַס ָּבאָ .
דֹוׁש־ּברּוְך־הּואֲ ,א ָבל ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים
ָ
יַ ֲע ֶׂשה ַה ָּק
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לַ ֲעׂשֹות ֶאת ֶחלְ ֵקנּו .לַ ֲעׂשֹות ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל.
לָ ֶׁש ֶבת ְּב ִחּבּוק יָ ַדיִ ם? ְּבׁשּום ָּפנִ ים וָ א ֶֹפן!".
ַס ָּבא ָהיָ ה נֶ ֱח ָרץ וְ ָס ְב ָתא ָח ְׁש ָקה ְׂש ָפ ֶת ָיה ִמּלְ ָהגִ יב.
ָּברּור ָהיָ ה ֶׁש ֵאין ִהיא ַמ ְסּכִ ָימה ִעם ַס ָּבאֲ ,א ָבל זֶ ה ֹלא
ָהיָ ה ַהּזְ ַמן לְ ִה ְתוַ ּכֵ ַח" .טֹוב ,יְ לָ ִדים!"ִ ,ה ְצ ִהילָ ה קֹולָ ּה
ּומ ְח ָאה ּכַ ַּפיִ ם" ,זֶ ה ַהּזְ ַמן לָ לֶ כֶ ת ַה ַּביְ ָתה וְ לִ ְׁשּכַ ב לִ יׁשֹן.
ָ
יֹוד ִעים ֶׁשעֹוד ְמ ַעט ּב ֶֹקר?".
ַא ֶּתם ְ
•••
מּואל וְ יֹונָ ָתן ָקמּו לְ ִה ָּפ ֵרדַ .רק ַעכְ ָׁשו
קֹוּביְׁ ,ש ֵ
ִ
ִה ְרּגִ יׁשּו ּכַ ָּמה ֵהם ֲעיֵ ִפיםִ .סּפּור ָארְֹך ּכָ ל־ּכָ ְךּ ,כַ ְּמ ֻד ֶּמה,
"אל ִּת ְד ַאגַ ,ס ָּבא",
ֹלא ָׁש ְמעּו ֵמעֹולָ ם ְּב ֶר ֶצף ּכָ זֶ הַ .
ָא ַמר יֹונָ ָתן ִּפ ְתאֹוםּ ,כְ ֶׁש ָע ְמדּו ַּב ֶּדלֶ ת ,וְ נָ ַטל ֶאת יָ דֹו
ֶׁשל ַס ָּבא ְּביָ דֹו .הּוא ִה ְס ִמיק" .יִ ְהיֶ ה ְּב ֵס ֶדרַ ,א ָּתה
ִּת ְר ֶאהַ .ה ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ַּת ְחזֹר! ֲאנַ ְחנּו נַ ֲעזֹר לְ ָך ּולְ ָס ְב ָתא
לִ ְמצֹא ֶאת ַה ֲחנֻ ּכִ ּיָ הַ .מ ְב ִט ִיחים .נָ כֹון?" ,הּוא ִה ְפנָ ה
ׁשֹואל ֶאל ֲח ֵב ָריו וְ ֵאּלֶ ה ִה ְסּכִ ימּו ִמּיָ ד.
ַמ ָּבט ֵ
ַס ָּבא",
"ּב ַטח,
ֶ
ִמ ֲהרּו ַאף ֵהם לְ ַה ְצ ִהיר
ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות" .נַ ְחׁשֹב ַעל
קֹורי"ָ ,א ַמר
ַמ ֶּשׁהּו ְמ ִ
קֹוּבי" .נְ ַתכְ נֵ ן ַמ ֲע ָקב...
ִ
ֲאנַ ְחנּו ַרק יְ לָ ִדיםִ .איׁש
הֹוסיף
ֹלא יַ ְחׁשֹד ָּבנּו"ִ ,
ְּב ִה ְתלַ ֲהבּות,
מּואל
ְׁש ֵ
ֲא ָבל ַס ָּבא ַרק לִ ֵּטף ֶאת
"הלְ וַ אי
אׁש ֶיהם וְ נֶ ֱאנַ חַ .
ָר ֵ
ֶׁש ֲהיִ ֶיתם יְ כֹולִ ים לַ ֲעזֹר.
ַה ְּב ָעיָ ה ִהיא ֶׁש ֵאין זֶ ה
ֵע ֶסק ֶׁשל יְ לָ ִדים ְק ַטּנִ ים,
ַא ֶּתם ְמ ִבינִ ים .זֶ ה ֵע ֶסק
ְמ ֻסּכָ ן".
נִ ְסּגְ ָרה
ַה ֶּדלֶ ת
חֹור ֶיהם וְ ֵהם ִמ ֲהרּו
ֵמ ֲא ֵ
לָ ֶר ֶדתְּ ,ב ֶט ֶרם יִ כְ ֶּבה
ָהאֹור ַּב ֲח ַדר ַה ַּמ ְד ֵרגֹות.
ְּבכָ ל־זֹאתַ ,א ֲח ֵרי ִסּפּור ַמ ְפ ִחיד ּכָ זֶ ה ,וְ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַא ָּתה
יֹוד ַע ֶׁש ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות ָה ֵאּלֶ ה ְּב ִדּיּוק ,לִ ְפנֵ י ּכַ ָּמה יָ ִמים,
ֵ
ִט ְּפסּו ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ְּמ ֻסּכָ נִ ים ...זֶ ה ְק ָצת ַמלְ ִחיץָ .האֹור
ּכָ ָבה ְּב ִדּיּוק לִ ְפנֵ י ּגֶ ֶרם ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ָה ַא ֲחרֹון ,וְ לָ כֵ ן ֹלא
יָ כְ לּו לִ ְראֹות ֶאת ָה ִאיׁש ֶׁש ָע ַמד לִ ְפנֵ ֶיהם ִּב ְד ָמ ָמה,
ּמֹודעֹות ֶׁשל ֲח ַדר ַהּכְ נִ ָיסה...
לּוח ַה ָ
לְ ַמ ָּטה ,מּול ַ
המשך יבוא
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ׁשןּת ָּבָֹור ֲהאוִ ֶׁשּלִ י
ְ ִּדמבַי יָר ַ ֵה
יר?

יל ֶ ּב ְר ְׁש ֵטיין ִ ּכ ְמ ַעט ִמ ְת ַע ֵ ּלף.
ַּת ְק ִצירְ :ל ַא ַחר ֶׁש ּ ָׁש ַמע ָמה ִה ְת ַר ֵח ׁש ְ ּב ֶע ֶרב ַׁש ָ ּבת ,סוֹ ֵחר ַה ְ ּניָ רוֹ ת זִ ְ
ר' יוֹ ֵסף ֵלוִ י ַח ִ ּגיז מוֹ ִׁשיט לוֹ ּכוֹ ס ַמיִ ם וְ ֶאת ֶה ְס ֵ ּכם ַה ִּו ּתוּר ֶׁש ָע ָליו ָח ַתםּ ְ ,כ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְר ֶאה ֶׁש ַרק הוּא,
ַח ִ ּגיזִ ,ה ְפ ִסיד ֶאת ְרכו ּׁשוֹ .
ָמה ַל ֲעשׂ וֹ ת?!
ֲאנִ י ָּפ ׁשוּט לֹא יוֹ ֵד ַע ַאנְ ְ ּג ִלית…

ַּת ִ ּגיד ִליַ ,א ָּתה נוֹ ְר ָמ ִלי?!
ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ָמה ָ ּכתוּב ָ ּכאן?!

ַה ְפ ָּת ָעה!
ֲא ַת ְר ֵ ּגם ְל ָך
ִמ ָ ּלה ְ ּב ִמ ָ ּלה.

ָה ָאדוֹ ן ַה ִ ּנ ְכבָּ ד יוֹ ֵסף ֵלוִ י ַח ִ ּגיז ִמ ְ ּירו ָּׁש ַליִ ם ֻמ ְר ֶׁשה
ִמ ּ ִׁש ְלטוֹ נוֹ ת ַה ָ ּצ ָבא ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמ ׁש בְּ ָכל ֶׁש ַטח ֶׁש ִ ּי ְר ֶצה
בִּ ְתחוּם ָה ַא ְרמוֹ ןְ ,ל ֵׁשם ַא ְח ָסנַ ת ַ ּכ ּמוּת בִּ ְל ִּתי־
ֻמ ְגבֶּ ֶלת ֶׁשל נְ יָ רַ ,עד ֶׁש ַ ּי ּ ִׂשיג ִמ ּ ִׁש ְלטוֹ נוֹ ת ָה ַר ֶ ּכ ֶבת
ִא ּ ׁשוּר ַעל ָקרוֹ ן ֶׁש ָע ָליו יַ ְט ִעין ֶאת ַה ִּמ ְׁשלוֹ ַח
ַה ְּמ ֻא ְח ָסן זְ ַמ ִ ּנית בְּ ֶׁש ַטח ָה ַא ְרמוֹ ן ,וַ ֲא ֶׁשר ְמי ָֹעד
ְל ִה ּ ָׁש ַלח ְל ָּפ ֶל ְס ִּטינָ ה.

ֲא ָהה ...וַ י ...וּוָ אוּ...

ַה ּמוֹ ֵׁשל ָה ַאנְ ְ ּג ִליַ ,ה ַּמ ֲא ִמין ַ ּב ָּתנָ ְ
"ך
ו ֶּב ֱאלוֹ ִקיםָ ,ר ָצה ְל ַה ֲע ִמיד אוֹ ִתי
ְ ּב ִמ ְב ָחן וְ שִׂ ֵחק ִא ִּתי ִמשְׂ ָחק.
בּ וֹ א ּו נַ ְמ ִׁש ְ
יך ְלשַׂ ֵחק!...

ֲה ָלכָ ה
ְּב ָׁשבּו ַע

ּמֹוציא' ַעל ַהּלֶ ֶחםַ .ה ְק ִּפידּו
ּוב ַרכְ ֶּתם ַ'ה ִ
נְ ַטלְ ֶּתם יָ ַדיִ ם ֵ
רּוסה) ְּבתֹוְך ַא ְר ַּבע
לֶ ֱאכֹל ִׁשעּור ֶׁשל 'ּכַ ּזַ יִ ת' (ּכַ ֲח ִצי ְּפ ָ
ַּדּקֹותּ ,כְ ֵדי ֶׁשּתּוכְ לּו לְ ָב ֵרְך ִ'ּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון'ִ .מי ֶׁשֹּלא ָאכַ ל
ִׁשעּור זֶ ה יֵ ׁש ְׁש ֵאלָ ה ּגְ דֹולָ ה ִאם הּוא יָ כֹול לְ ָב ֵרְך ִ'ּב ְרּכַ ת
ַה ָּמזֹון'.

נִ ִּס ֶיתם ַּפ ַעם לְ ֵה ָר ֵדם ּתֹוְך ּכְ ֵדי ֲהלִ יכָ ה?
ּפֹורים ֶׁשּיְ ֵׁשנֹות
י־א ְפ ָׁש ִריֲ .א ָבל יֵ ׁש ִצ ִ
זֶ ה ִּבלְ ִּת ֶ
ּכְ ֶׁש ֵהן ָעפֹותַ .א ַחת ֵמ ֶהן ִהיא ִסיס ַהחֹומֹות.
ּפֹורים ֶׁש ְּמ ַבּלֹות ֶאת ּכָ ל זְ ַמּנָ ן
ֵאּלֶ ה ִצ ִ
ָּב ֲאוִ ירַ .ה ִּס ִיסים ָע ִפים ְּבלִ י ַה ְפ ָס ָקה,
ִּבלְ ָהקֹות ּגְ דֹולֹותּ ,כְ ֶׁש ֵהם צֹווְ ִחים ְּבקֹול.
ׁשֹותים ,יְ ֵׁשנִ ים,
ִ
ֵהם ָצ ִדים ֲח ָר ִקים,
נֹוצֹות ֶיהם וַ ֲא ִפּלּו
ֵ
ִמ ְׁש ַּת ְע ְׁש ִעיםְ ,מנַ ִּקים ֶאת
אֹוס ִפים ֳח ָמ ִרים לִ ְבנִ ּיַ ת ַה ֵּקן — ַהּכֹל ּתֹוְך
ְ
עּופה.
ּכְ ֵדי ְּת ָ
ּבֹורא ָחנַ ן
ֵאיְך ֵהם יְ ֵׁשנִ ים ָּב ֲאוִ יר? ַה ֵ
ּמֹוח
אֹותם ִּביכֹלֶ ת ְמיֻ ֶח ֶדת לְ ַה ְר ִּדים ֲח ִצי ֵמ ַה ַ
ָ
ֶׁשּלָ ֶהם ,וְ כָ ְך ֵהם ֲח ִצי יְ ֵׁשנִ ים וַ ֲח ִצי ֵע ִרים.
יֹורד לַ ַּק ְר ַקע
ֲא ָבלִ ,סיס ,לָ ָּמה ַא ָּתה ֹלא ֵ
נּוח ְק ָצת? ִהּנֵ ה ַהּסֹודּ :כְ ֵדי לְ ַה ְמ ִריא
לָ ַ
קּוקה ִצּפֹור לְ ַרגְ לַ יִ ם ֲחזָ קֹות,
ֵמ ַה ַּק ְר ַקע זְ ָ
ֶׁש ְּמ ַא ְפ ְׁשרֹות לָ ּה לִ ְקּפֹץ לָ ֲאוִ יר ,וְ ָאז ִהיא
יְ כֹולָ ה לְ ַה ְת ִחיל לָ עּוף ְּב ֶעזְ ַרת ּכְ נָ ֶפ ָיהֲ .א ָבל
נֹוח ִתים ַעל
לַ ִּס ִיסים ַרגְ לַ יִ ם ַחּלָ ׁשֹותִ .אם ֵהם ֲ
רֹומם וְ לָ עּוף.
כֹוחם לְ ִה ְת ֵ
ַה ַּק ְר ַקעֵ ,אין ְּב ָ
ּכְ ֶׁש ָּצ ִריְך לִ ְבנֹות ֵקן ּולְ גַ ֵּדל ּגֹוזָ לִ ים ֵאין
לַ ִּסיס ְּב ֵר ָרה ֶאּלָ א לַ ֲעצֹר ֶאת ַה ָּמעֹוףֶ .את
בֹוּה .וְ ָאז,
ִקּנֹו הּוא ּבֹונֶ ה ְּבתֹוְך ֶס ֶדק ְּב ִקיר ּגָ ַ
רֹוצה לָ עּוף ,הּוא ָּפׁשּוט ַמ ִּפיל ֶאת
ּכְ ֶׁשהּוא ֶ
ּומ ְת ִחיל לָ עּוף.
נּופה ַ
ּתֹופס ְּת ָ
ַע ְצמֹו לְ ַמ ָּטהֵ ,
לָ כֵ ן הּוא נִ ְק ָרא ִ'סיס ַהחֹומֹות'.
הּובים ַעל ַה ִּס ִיסים הּוא
ַא ַחד ַה ִּקירֹות ָה ֲא ִ
חֹוק ִרים ָס ְפרּו
ירּוׁשלַ יִ םְ .
ַהּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ִּב ָ
יֹותר ִמ ְּשׁמֹונִ ים ִקּנִ ים ֶׁשל ִס ִיסים ַּבּכ ֶֹתל
ֵ
ַע ְצמֹו.
נֹודדַּ .בח ֶֹרף הּוא ָּבא
ַה ִּסיס הּוא עֹוף ֵ
ירֹוּפה ַה ָּקרֹותּ .גַ ם ַהּנָ ִביא
לְ כָ אן ֵמ ַא ְרצֹות ֵא ָ
בּוע ֶׁשל ּבֹוא ַה ִּס ִיסים:
ּמֹועד ַה ָּק ַ
ְמ ַצּיֵ ן ֶאת ַה ֵ
"וְ תֹר וְ ִסיס וְ ָעגּור ָׁש ְמרּו ֶאת ֵעת ּב ָֹאנָ ה"
(ירמיה ח ,ז).

חיים יהודיים

א

מנחם כהן

דילמות של שחקן שומר מצוות

נשי ההפקה לא ידעו את נפשם.
הכול כבר היה סגור לקראת יום
הצילומים לתשדיר בעבור אחד
משירותי הבריאות הגדולים בארץ,
במסעדה ביפו" .מה הכשרות של המסעדה?",
שאל אחד השחקנים הראשיים ,אדם פרופ .אנשי
ההפקה ביררו וחזרו עם התשובה" :למסעדה אין
כשרות" .השחקן הודיע נחרצות" :אני מצטער,
אבל לא אוכל להצטלם במסעדה שאין לה
כשרות".
אין זו הפעם הראשונה שפרופ ,שחקן ויוצר
שומר תורה ומצוות ,נאלץ לוותר על תפקידים
מפתים" .כיהודי ירא שמיים אינני יכול לקבל כל
תפקיד" ,הוא אומר" .הוצע לי למשל להשתתף
בתכנית פופולרית בתקשורת .ההצעה ירדה
מהפרק מפני שבתכנית הזאת משלבים קטעי
זלזול בערכים יהודיים .לפני כמה שנים הציעו לי
לשחק בסרט על רצח רבין .בדקתי את התסריט
וגיליתי שאני נדרש לשחק דמות שמציגה רבנים
באור שלילי .דחיתי את ההצעה".

הצלם מקים יישובים
לפני חמישים שנה עלה פרופ ( )57מקנדה,
עם בני משפחתו .הוא גדל בפתח־תקווה והתחנך
במסגרות דתיות וחרדיות .בצעירותו חווה
טרגדיה אישית ,כשאחיו בן האחת־עשרה נהרג,
לאחר שנקבר בתוך מפולת חול.
חזון הגאולה משך אותו מגיל צעיר להיות
פעיל בארגוני המקדש ולהפוך לצלם הבית
שלהם .לצד אלה היה שותף בבניית יישובים
ביהודה ושומרון מאפס ממש ,עם גנרטורים,
מכלי מים ואמצעים דלים אחרים .בין היתר
היה שותף בהקמת גרעין יריחו והיישוב צופים
בשומרון ,שבו התגורר כעשרים שנה .כיום הוא
מתגורר שוב בפתח־תקווה ,עיר ילדותו.

לעבור לצד השני
החלום לשחק תמיד היה בו" .מגיל קטן הייתי
מעין ליצן של הכיתה" ,הוא צוחק" .גייסו אותי
לכל הפקה בית־ספרית .בבגרותי הייתי גרפיקאי
וצלם וידאו שנים רבות ,אבל תמיד הפריע לי
לשבת לבד מול מחשב .רציתי להביא לידי
ביטוי את כישרון המשחק .לפני כמה שנים

לקבלת מארז גליונות

עושה רושם הרבה יותר משיעור או הרצאה .וגם
הקשר הבלתי־אמצעי בין השחקן לצופה יוצר
חיבור אישי גם למסר".

המשחק של דוד המלך

המשחק כשליחות .פרופ

"לפני כמה שנים הציעו לי
לשחק בסרט על רצח רבין.
בדקתי את התסריט וגיליתי
שאני נדרש לשחק דמות
שמציגה רבנים באור שלילי"

בס״ד

מקצוע מכובד וריווחי!

"משחק רק דמות שאני מאמין בה"
זכיתי להגשים את חלומי ולעבור לצד השני של
המצלמה".
הוא רואה במשחק שליחות" :באמצעות
המשחק אפשר להעביר מסרים ערכיים
וחינוכיים בדרך עוצמתית ורבת השפעה .לכן
אני בורר היטב את התכנים שמוצעים לי .אני
יכול לשחק רק דמות שאני מאמין בה .גם הדרך
החווייתית שבה השחקן מעביר את התכנים

הצטרף לעשרות בוגרים מרוצים שמתפרנסים ברווח
עבור שעת עבודה ביום!
• שיטת לימוד אישית :קורס דיגיטלי  /קורס פרונטלי.
• מותאם למכללות וישיבות טכנולוגיות.
• מתנה לכל תלמיד.
דקל כהן  -זוכה יצאת צדיק בתוכניתו של חיים הכט ,מזמין
גם אתכם ללמוד ולהתמקצע בלימוד פרקטי במקצוע
מבוקש בישראל וליהנות מלווי צמוד ומעשי בתום הקורס.
תעודה באישור
משטרת ישראל

קבוצות לימוד
קטנות ויחס אישי

077-8039969

08-6612407

www.dekelcohen.net

סט שבת
מהודר יללדים

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.

לימוד
מעשי

לפרטים והרשמה:

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

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

הוא מתרגש במיוחד מהופעות בגני ילדים
שמשולבים בהם בעלי מוגבלויות" .אלה ילדים
שלא קל להם לשבת בשקט ולהקשיב ,ודווקא
המשחק מרתק אותם וגורם להם לשמוע
ולקלוט" ,הוא אומר.
פרופ אומר שבחוגי משחק לנוער הוא שואל
את התלמידים מי היו השחקנים הטובים בעולם
היהודי" .הם מתחילים להזכיר שמות של
שחקנים בני דורנו ,ואז אני מראה להם שגם
אישי התנ"ך השתמשו בכלי המשחק .למשל,
אברהם אבינו עם הפסלים מול תרח .ודוד המלך
ששיחק משוגע מול אכיש מלך גת ,עד שזה אמר
ֲ'ח ַסר ְמ ֻשׁגָ ִּעים ָאנִ י?!' .מתברר שהמשחק איננו
משחק כלל וכלל".

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

