
דרך כלל מדברים על הרבי מליובאוויטש ב
שבנה.  השלוחים  מפעל  של  בהקשר 
זה,  מפעל  של  הבלתי־נתפסת  הצלחתו 
והיקפו  גודלו  את  וחמישה  פי ארבעה  שהכפיל 
בעשרים ושמונה השנים שחלפו, מאז הסתלקותו 
של הרבי בג' בתמוז תשנ"ד )1994( — מעוררת 
האחרונים  בחודשים  רק  כולם.  בלב  השתאות 
ראינו את המפעל הזה במלוא מסירותו ותעוזתו, 

אצל השלוחים באוקראינה המופגזת.

בתופעה  מבחינים  השנים  במרוצת  ואולם 
מפליאה לא פחות — החיבור האישי של המוני 
שזכה  מי  כל  שבעבר,  כשם  הרבי.  עם  יהודים 
בשפת  )'יחידות'  עימו  אישית  לפגישה  להיכנס 
בתפילה  הכנסת,  בבית  לראותו  החסידים(, 
ובהתוועדות, או לעבור לפניו בחלוקת שטרות 
החיבור  על  מדבר   — מצווה  לשליחות  הדולר 
המיוחד שנוצר בליבו עם הרבי; כך גם כיום הננו 

עדים לחיבור המיוחד הזה.
הרבי,  את  פגשו  לא  שמעולם  יהודים,  המוני 
באים לבית מדרשו ולמקום מנוחתו וחשים קשר 
מיוחד. אותה חוויה שמתארים מי שזכו להיכנס 
והם  נגולו,  אל חדרו, שהאבנים שהיו על ליבם 
התיאור  זה   — חדשים  כבני־אדם  משם  יצאו 
ליבם  את  לשפוך  כיום  שבאים  ממי  ששומעים 

בארבע אמותיו של הרבי.

יראת כבוד ורצינות
רציונליות,  במילים  זאת  לתאר  מאוד  קשה 
אמותיו  בארבע  ומתפלל  שעומד  מי  כל  אבל 
של הרבי חש בעוצמה רבה את נוכחותו. רואים 
השורה  והרצינות  הכבוד  יראת  באווירת  זאת 
בחשבון  עולמם,  בתוך  שקועים  האנשים  שם. 
נפשם, בהחלטות הטובות שהם מקבלים עליהם, 

בבקשות שהם מבקשים.
אלא  לבקש,  כדי  רק  לא  לשם  באים  רבים 
נהג  הרבי  הטוב.  על  לקב"ה  להודות  כדי  גם 
לברך יהודים בברכת 'בשורות טובות', והכוונה 
אז  טובות.  בשורות  שיבשרו   — היא  הפשוטה 
הבשורות  את  לבשר  אמותיו  לארבע  באים  הם 
משאלות  שהתגשמו,  בקשות  על   — הטובות 

שנתמלאו, ציפיות שהתממשו.
כותבים  בגופם  לבוא  יכולים  שאינם  מי  גם 
לרבי, כפי שהורה הרבי אחרי הסתלקות חותנו: 

"יש להוסיף לכתוב אליו, והוא ימצא את הדרך 
איך לענות". ואכן, הדרכים שבהן באות התשובות 
התשובה  את  מקבל  אחד  ומופלאות.  מגּוונות 
בספר של הרבי. השני בעצה טובה שהוא שומע 
בדעתו.  שנופלת  במחשבה  השלישי  ממישהו. 
פרטית  השגחה  של  מופלא  באירוע  הרביעי 
בפתרון  והחמישי  ברור.  מסר  עימה  שנושאת 

הבעיה או המצוקה שהעיקה עליו.

זמן להתקשר
אנו רואים בבירור את דברי הזוהר שהשפעתו 
של צדיק אחרי הסתלקותו היא 'יתיר מבחיוהי' 
— יותר מבחייו. שכן קודם לכן היה מוגבל על־
ואילו עכשיו  והמקום,  הזמן  הגוף,  מגבלות  ידי 
וממילא  עוד,  קיימות  אינן  האלה  המגבלות 
השפעתו יכולה להיות גדולה ורחבה לאין ערוך.

לחזק  זמן  הוא  הזה  והקדוש  הגדול  היום 
טובות  החלטות  לקבל  לרבי.  ההתקשרות  את 
להליכה בדרכו, מתוך אהבת ישראל לכל יהודי. 
מופלא  אור  בה  שיש  תורתו,  את  יותר  ללמוד 
הגדול,  חזונו  להגשמת  ולפעול  נפשות.  ומחיה 
הגאולה   — דורנו  של  כייעודו  הציב  שאותו 

האמיתית והשלמה על־ידי משיח צדקנו.
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712 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ

1852 ון מס'  • גילי  1.7.22  • • ב' בתמוז התשפ"ב  • ערב שבת קודש פרשת חוקת  ב"ה 

במרוצת השנים מבחינים בתופעה מופלאה — החיבור האישי של המוני 
יהודים עם הרבי מליובאוויטש, ובהם רבים שלא ראו אותו מימיהם

איתנו יותר מבעבר

הרבי. "יתיר מבחיוהי" )צילום: ישראל־זאב גולדשמיד(

שבת התקשרות והתעלות
בשבת קודש זו, יום ההילולא ג' בתמוז, 
ובמידת  לתורה,  לעלות  להשתדל  יש 
הצורך עורכים כמה וכמה מניינים לקריאת 
מתפילות  ואחת  אחת  כל  אחרי  התורה. 
החסידות  ממאמר  חלק  לומדים  השבת 
תצווה'.  'ואתה  הרבי,  שמסר  האחרון 
פרקי  השבת  במהלך  לומדים  כמו־כן 
הקדוש.  שמו  באותיות  משנה שמתחילים 
במהלך השבת עורכים התוועדות חסידית, 
ומתעוררים לקבל החלטות טובות ללמוד 

מדרכיו וללכת באורחותיו.

בארבע אמותיו של הרבי
השבוע  באים  תבל  קצוות  מכל  אלפים 
של  אמותיו  בארבע  השבת  את  לעשות 
ביום  מתחילה  הציּון  אל  העלייה  הרבי. 
וביום  השבת  במוצאי  ותימשך  שישי 
באוהלי  השבת  את  יעשו  המונים  ראשון. 
ענק שהוקמו סמוך לציּון, בתפילות ברוב 
עם  ובהתוועדות  חסידות  בלימוד  עם, 
גדולי המשפיעים. בבית מדרשו של הרבי, 
כן  גם  נערכים  פארקוויי,  איסטרן  ב-770 
לאורחים רבים, שיעשו את השבת במקום 
עשרות  ולימד  למד  התפלל,  הרבי  שבו 

שנים.

'נשמה' לג' בתמוז
חב"ד,  צעירי  מבית  'נשמה',  הירחון 
ג'  לרגל  ומורחב  חגיגי  בגיליון  אור  רואה 
בתמוז. 48 עמודי המגזין עוסקים במשנתו 
והגותו של הרבי, מזוויות מגּוונות. יש בו 
מבחר ראיונות, מאמרים וסיפורים מעוררי 
השראה. להשיג בבתי חב"ד ברחבי הארץ.

יש חדש

ניו־יורקאילתבאר־שבעחיפהתל־אביב ירושלים
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זמני השבוע

פרקי אבות: פרק ד



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

ימות באוהל
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת 
דברי  אין  יט,יד(.  )במדבר  באהל" 
במי  אלא  מתקיימין  תורה 
שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת 
באדם   — מצויה?  היכן  באהל". 

שימות באוהלי תורה. 
)ברכות סג,ב וברש"י(

המתת התענוגים
לבני  הראויה  נפש  המסירות 
כל  את  'להמית'   — היא  תורה 
התענוגים בענייני העולם. אפילו 
דברים קלי ערך בתענוגי העולם 
המסירה  את  למנוע  בהם  יש 

והנתינה באוהלה של תורה. 
)היום־יום(

התורה כדם
המצוות נמשלו לאיברי הגוף, 
שהדם  כשם  לדם.   — והתורה 
הוא חיּות האיברים, כן התורה, 
המצוות  פירוש  את  המלמדת 

חיים  נותנת  הלכותיהן,  ופרטי 
זהו  כתיקונן.  שיהיו  למצוות, 
התורה   — אדם"  התורה  "זאת 

היא א'־דם. 
)לקוטי תורה(

להקפיד על הניקיון
אדם,  בציור  היא  התורה 
כשם  ורגל.  גוף  לראש,  הנחלק 
שאדם חייב להקפיד על ניקיון 
ראשו  שערות  ועל  בכלל  גופו 
מתקבצים  כן,  לא  שאם  בפרט, 
שם כינים עוקצניות והוא נעשה 
האדם  כן  הבריות;  על  מאוס 
להשגיח  חייב  תורה  הלומד 
נקי  שיהיה  היטב  עצמו  על 
החכמה־בינה־דעת  ועל  בכלל, 
יתקבצו  שלא  בפרט,  שבמוחו 
גאווה  של  מאוסים  דברים  שם 

וכדומה. 
)ספר השיחות תש"א(

מעטים נותנים דעתם
מאוד  מחבבים  התורה  את 

בארון  מונחת  שהיא  בשעה 
התורה  לומד  ואת  הקודש, 
כבר  שהוא  בשעה  מחבבים 
מותו.  לאחר  'באוהל',  מוטל 
ואילו בחייו רק  מעטים נותנים 

עליו את הדעת. 
)נחלי דבש(

אין עסקים
מרגליות  אפרים־זלמן  הרב 
עסקים  ובעל  גדול  עשיר  היה 
שעסק  בשעה  אבל  רבים, 
בחדר  מסתגר  היה  בתורה 
לשום  נפנה  היה  ולא  לימודו 
עסק. פעם אחת, בשעת לימודו, 
שסוחרים  אשתו  לו  הודיעה 
גדולים באו אליו, ואם לא יפנה 
אליהם מייד, יפסיד סכום כסף 
גדול. השיב לה: "אדם כי ימות 
עוסק  בשעה שאדם   — באוהל" 
מת  כמו  להיות  צריך  בתורה, 

לגבי כל ענייני העולם. 

 למה לא 
ליישר את ההר

פרשתנו מספרת על פטירת אהרון הכוהן בֹהר 
הר,  גבי  על  "הר  המקום:  את  רש"י מתאר  ההר. 
רש"י  בהמשך  גדול".  תפוח  גבי  על  קטן  כתפוח 
משיב על שאלה שעלולה להתעורר: "ואף־על־פי 
שהענן הולך לפניהם ומשווה את ההרים, שלושה 
לקבורת  נבו  והר  לתורה,  סיני  הר  בהן:  נשארו 

משה, וֹהר ההר לקבורת אהרון".
להסביר  צורך  יש  אם  שאלה:  מתעוררת  כאן 
כיצד נותרו ההרים על מקומם בשעה שהענן יישר 
לא  מדוע  תמיהה  מתעוררת  המדבר,  קרקע  את 
ראה רש"י לנכון להסביר זאת כבר בפרשת יתרו, 

שבה מסופר על הר סיני שעליו ניתנה התורה?

הר נמוך
עדיין  יתרו  שבפרשת  להשיב  היה  אפשר 
השאלה אינה חזקה כל־כך, מכיוון שהר סיני הוא 

צורך  היה  לא  ולכן  טוריא"(,  מכל  )"מכיך  נמוך 
שהענן ישטח אותו. ואולם כשמגיעים לֹהר ההר, 
שההר  ייתכן  איך  הסבר  נדרש  גבוה,  הר  שהוא 
הזה נשאר. לכן כאן דווקא רש"י מסביר ששלושה 

הרים נשארו.

אך ההסבר הזה אינו מספק. וכי מפני שהר סיני 
וכי  ליישרו?  אמור  הענן  היה  לא  גבוה  הר  אינו 
הר  גם  בלבד?  גבוהים  הרים  ליישר  אמור  הענן 
נמוך גורם קושי לטפס עליו, ולכאורה היה הענן 
צריך ליישרו. אם כן, מדוע רש"י אינו מבאר זאת 

מייד עם אזכור הר סיני בפרשת יתרו?

הר האלוקים
בתורה  מוזכר  סיני  הר  למדיי:  פשוט  ההסבר 
בפעם הראשונה כאשר משה רעה את צאן יתרו: 
רש"י  ג,א(.  )שמות  ֹחֵרָבה"  ָהֱאֹלִהים  ַהר  ֶאל  "ַוָּיֹבא 
שם  "על  האלוקים'  'הר  נקרא  הוא  כי  מפרש 

העתיד", שעליו עתיד הקב"ה לתת את התורה.

זאת מובן שאין מקום לשאול מדוע לא  לאור 
שיטח הענן את הר סיני, שהרי זה 'הר האלוקים'! 
'בית  המכונה  המקדש,  בבית  לפגוע  שאין  כשם 

אלוקים', כך אין מקום לפגוע ב'הר האלוקים'. וגם 
אם המטרה היא להקל על בני ישראל במסעם, אין 
ספק שהיו מוכנים ברצון לקבל ִטרחה זו ובלבד 

שלא לפגוע ב'הר האלוקים'.

כבוד התורה
בפרשת  להסביר  צורך  רואה  אינו  רש"י  לכן 
שמות מדוע הענן לא יישר את הר סיני. אם כן, 
ביאורו  שאגב  אלא  כאן?  זאת  מבאר  הוא  מדוע 
לצורך קבורת אהרון,  לֹהר ההר, שנשמר  באשר 

רש"י מוסיף גם את הר סיני.
ואינו  לתורה"  סיני  "הר  ואומר  מדייק  רש"י 
אומר "הר סיני לשכינה", כדברי המדרש )תנחומא 
בפרשתנו(, שהוא מקור הפירוש. הסיבה: הר סיני 
בעבורו  הקב"ה, שכן  בעבור  לא  נותר בשלמותו 
באשר  גם  כך  למישור.  הר  בין  הבדל  שום  אין 
למשה רבנו, שהיה עניו מכל האדם, ומבחינתו לא 
היה הבדל אם התורה ניתנת על הר או במישור. 
הסיבה שהר סיני נשאר הר — היא בעבור התורה 

וכבודה: "הר סיני לתורה".
 )תורת מנחם תשמ"ו, 
כרך ד, עמ' 53(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

שיחה עם עורך עיתון
ביקש  בארה"ב  יהודי  עיתון  עורך 
להיפגש עם הרבי. הוא נכנס לחדר הרבי 
בחצות הלילה ושהה שם שעתיים. בצאתו 

היה אחוז התפעלות וסיפר: 

חב"ד  על  איתי  ידבר  שהרבי  "ציפיתי 
כך.  על  לכתוב  ויבקש  ופעילותה, 
כך,  על  מילה  אמר  לא  הרבי  לתדהמתי 
תפוצת  על  אותי  לתחקר  התחיל  אלא 
העיתון. כשסיפרתי לו שהעיתון מגיע גם 
מתגוררות  שבה  בטקסס,  קטנה  לעיירה 
וכי  הגיב:  בלבד,  יהודיות  משפחות  שתי 

אתה מבין את האחריות שעל כתפיך?

הקשר  השיב:  והרבי  לכוונתו,  "שאלתי 
היחיד של שתי המשפחות האלה ליהדות 
המתפרסמים  הדברים  שלך.  העיתון  הוא 
בעיתונך יכולים לקבוע את העתיד היהודי 

שלהן ועתיד ילדיהן!".

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

ב'א'ש"ק ג' בתמוז
ספר נזיקין והוא ספר  פרק יאהל' מקוואות פרק י

אחד עשר.. הל' נזקי ממון.. 
בפרקים אלו. פרק א.

ו'ה'ד' ג' 
פרק הפרק דפרק גפרק ב

חוקת התורה

   chabad4u.org.il •  073-3943399  • או חפשו בגוגל 'מגזין נשמה'

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

4 גליונות רק על פרשת השבוע
 מינוי+

עד הבית



גאולהּפדיה
ציפייה לגילוי הסודות

ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות. בימות המשיח יתגלו טעמי המצוות, שמכוסים מאיתנו בזמן 
הזה. כך נאמר במדרש )תנחומא תחילת פרשת חוקת(: "דברים המכוסים מכם בעולם הזה, 
עתידין להיות צפויים לכם לעולם הבא, כהדין סמיא דצפי" ]=כסומא זה שמתחיל 
לראות[. אפילו שלמה המלך, החכם מכל אדם, לא הצליח להשיג את טעמה של 
מצוות פרה אדומה, וכפי שאמר )במדבר רבה פרשה יט,ו(: "על כל אלה עמדתי, ופרשה 

של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי ֶאְחָּכָמה — והיא רחוקה ממני".
הקב"ה רצה שתישאר לפחות מצווה אחת בבחינת 'חוקה' — דבר על־שכלי לגמרי. 
התורה מדייקת לומר: "זאת חוקת התורה" )ולא "חוקת הפרה"(, מפני שמצווה זו 
מלמדת על כל התורה כולה. אל לנו לחשוב שהתורה כולה היא דבר שכלי והגיוני 
ורק מצווה זו נעלית מן השכל — אלא היסוד העל־שכלי הוא "חוקת התורה", הוא 
גדרי  מכל  למעלה  הן  השורשית,  במהותן  והמצוות,  התורה  התורה.  לכל  הבסיס 
נברא  שום  ביכולת  שאין  וכשם  הקב"ה.  של  וחוכמתו  רצונו  הן  וההשגה;  השכל 

להשיג את הבורא, כך אין שום אפשרות להשיג את חוכמתו ורצונו.
לכן לא גילה הקב"ה לעם ישראל את טעם הפרה האדומה, כדי שהיסוד העל־
שכלי שבתורה יהיה חלק מקיום המצוות, והתורה לא תיתפס בעיני היהודי במושגי 
גילה את טעם הפרה האדומה, מפני שכל  והיגיון בלבד. למשה רבנו בלבד  שכל 
טעם  את  להשיג  בכוחו  ולכן  לקב"ה,  מוחלטת  והתבטלות  נפש  מסירות  מהותו 
הפרה. אך לעתיד לבוא יוכלו כל ישראל להגיע להשגת טעמי המצוות, כפי שיגלה 

אותם משיח צדקנו.

במרוצת  שנעשו  האדומות  הפרות  את  מפרט  הרמב"ם  ַהִּצִּפָּיה.  ִהְלכֹות 
הדורות )הלכות פרה אדומה סוף פרק ג(: "תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו 
עד שחרב הבית בשנייה. ראשונה עשה משה רבנו, שנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא 

עד חורבן הבית. והעשירית יעשה המלך המשיח, מהרה ייגלה, אמן כן יהי רצון".
ספרו של הרמב"ם הוא ספר הלכתי ולא ספר תפילות ומשאלות. מה אפוא עניינה 
)לקוטי  ייגלה, אמן כן יהי רצון"? מסביר הרבי מליובאוויטש  של התוספת "מהרה 
שיחות כרך כח, עמ' 131( שהרמב"ם אכן רוצה ללמדנו הלכה חשובה על עומק הציפייה 
והתפילה לביאת המשיח. גם כאשר עניין הגאולה עולה בדרך אגב, הוא צריך לעורר 
תפילה:  יישא  שמייד  עד  ותשוקה,  כמיהה  של  כל־כך  עמוקים  רגשות  יהודי  אצל 

"מהרה ייגלה!".
בהלכות  ולא  דווקא  האדומה  הפרה  בהלכות  זה  עניין  הכניס  הרמב"ם  לכן 
המדברות על המשיח ועל הגאולה. אילו היה כותב זאת שם, היינו מבינים שכאשר 
מלמדנו  הרמב"ם  כאן  אך  עליה.  להתפלל  צורך  יש  הגאולה  בסוגיית  עוסקים 
בעניינים  עוסק  כשהוא  גם  היהודי  של  מליבו  לפרוץ  צריכה  לגאולה  שהתפילה 
אחרים, אלא שהוא נזכר בגאולה — ומייד הוא מבטא את תשוקתו וכמיהתו לביאת 

המשיח במהרה בימינו.

מנחם ברוד

הוא לא יקח אתכם לחופשה חלומית,
אבל יקרר לכם את הקיץ לאורך כל היום!

טכנולוגיית מים מתקדמת

אין כמו כוס מים צוננת בעיצומו של יום קיץ חם.
אפשר להכניס למים פלח לימון או נענע, ואפשר לשתות 

פשוט ככה, בכוס גבוהה עם קוביית קרח או שתיים.
התקדמו לבר המים נעם2 ותיהנו ממים קרים

בלחיצת כפתור. שיהיה לנו קיץ בריא!

מוקד הזמנות:

077-2304757

מבית אפיקים שבת



חב"ד  שליח  בידרמן,  יעקב  הרב  של  עיניו 
ענק  כותרות  חשכו.  אוסטריה,  בירת  בווינה, 
הכוונה  על  בעיתונות המקומית תקפו את חב"ד 
מה  ידע  לא  הוא  בעיר.  יהודי  ספר  בית  להקים 

לעשות.

הרבי  בשליחות  יצאנו   )1980( תש"מ  בשנת 
שנים  כמה  אחרי  בידרמן.  הרב  מספר  לווינה, 
נוצר  והתפתח.  שגדל  יהודי,  ספר  בית  פתחנו 
דירות,  בבניין  למדו  הילדים  בכיתות.  מחסור 

ולעיתים אף בחדר המדרגות.

בשנת תשנ"ז )1997( נוצרה היכרות ביני ובין 
מר רונלד לאודר, ששימש שגריר ארצות־הברית 

באוסטריה. ביקשתי את עזרתו.

"אני מוכן לממן בעצמי בניית קמפוס מפואר", 
"עליו  תנאי:  הוסיף  אך  לאודר,  מר  לי  הודיע 

להיבנות במקום מכובד".

ברובע  להיות  חייב  הספר  שבית  לו  הסברתי 
היהודים,  רוב  מתגוררים  שבו  וינה,  של  השני 
ושם הרחובות צרים ואינם מכובדים. ואולם מר 
לאודר עמד על דעתו כי מן הראוי שבית הספר 

ייבנה במקום מכובד דווקא.

וביקשנו ממנו להכין  ידוע,  פנינו אל אדריכל 
ייבנה  היכן  ידענו  תכניות, אף־על־פי שעדיין לא 

בית הספר.

אחד  יום  בעיר.  רבים  חברים  הזה  לאדריכל 
כי  בעירייה, ששמע  וסיפר שפקיד  אליי  התקשר 
הוא מחפש מקום מתאים לבית ספר יהודי, הציע 
את האוגרטן פארק )Augarten Park( — הפארק 
המכובד ביותר בווינה, שהיה שייך בעבר לקיסר 
פרנץ־יוזף. הפארק הזה שוכן בקצה הרובע השני.

הפארק  "בשולי  הפקיד.  לו  אמר  טוב",  "שמע 
לפני  אבל  שיחים,  בו  צומחים  שכיום  שטח  יש 
לקהילה  שייך  היה  השנייה  העולם  מלחמת 
שחפת  לחולי  צריפים  עליו  שבנתה  היהודית, 
מבודדים. הנאצים ימ"ש שרפו אותם. שם אפשר 

לבנות את בית הספר".

ההתלהבות  לאודר.  מר  התורם,  את  עדכנתי 
לא  והוא  העיר  ראש  אל  פניתי  גדולה.  הייתה 

היסס. "השטח שלכם", פסק מייד.

שמחים ומאושרים הפשלנו שרוולים. התחלנו 
לעבור בין פקידי העירייה, לקבל את האישורים 

הדרושים, ואז החלו הבעיות.

'קדוש'.  הוא  ירוק  אזור  שבווינה  להבין  צריך 

הפקידים אמרו כי הציבור רואה בשטח הזה חלק 
מהפארק, ועלולה לקום התנגדות.

הכתובה  והעיתונות  טלוויזיה  תחנות  ואכן, 
בחנויות  היוזמה.  נגד  אדירה  במתקפה  פתחו 
אסיפות  ערכו  השכנים  החתמה.  דוכני  הועמדו 
להגיב  פתאום  הפסיק  העיר  ראש  מחאה. 
היהודית  הקהילה  ראשי  אפילו  שלי.  לטלפונים 

התנגדו, בטענה שהיוזמה מעוררת אנטישמיות.
כבר הייתי קרוב לייאוש. אין לי הסבר מדוע רק 
נזכרתי לכתוב לרבי. ישבתי ושפכתי  בשלב הזה 
את ליבי במכתב, ושיגרתי אותו לציונו של הרבי, 
את  לבנות  שנוכל  שמיים  רחמי  לעורר  בבקשה 

בית הספר.
כמה ימים אחר־כך קיבלתי טלפון מיהודי ניצול 
אישיות  כי  לי  סיפר  הוא  בקהילה.  פעיל  שואה, 
חשובה ביותר מעוניינת לפגוש אותי. "בשמחה", 
בעלים,  היה  דיכאנד,  האנס  מר  האיש,  השבתי. 
העיתון  צייטונג',  'קרונן  של  ועורך  לאור  מוציא 
אין  במדינה.  ביותר  והמשפיע  הגדול  היומי 
פוליטיקאי המתמודד למשרה בכירה באוסטריה 

שאינו עובר דרך עיתונו. 
"בשנות  וסיפר:  אותי  לפגוש  בא  דיכאנד  מר 
החמישים העיתון שלי פרסם כתבה שממנה עלתה 
עברתי  וכבר  מאמין,  אדם  אני  אנטישמית.  נימה 

את גיל שמונים. רצוני לתקן זאת. אנא עזור לי".
הצעתי  הדברים.  את  חיברתי  לא  רגע  באותו 
מתקפות  מול  בישראל,  תמיכה  יביע  שהעיתון 

העולם הערבי.

העיתון  במגזין  התפרסמה  שבוע  אותו  בסוף 
אוחז  מהחמאס,  חמש  בן  ילד  של  ענק  תמונת 
רובה בידו. לצד התמונה נכתב: "כבר בגיל צעיר 
נגד  בקמפיין  פתח  העיתון  לרצח".  מחונכים  הם 

הטרור הפלסטיני.
נוספת  פגישה  האיש  ביקש  שבועיים  כעבור 
עימי. "אני מרגיש שזה לא מספיק. מה עוד אני 
האסימון.  לי  נפל  אז  רק  שאל.  לעשות?",  יכול 
הציבורית  והמערכה  הספר  בית  על  לו  סיפרתי 
ויצא  דיכאנד  מר  אותי  קטע  "הבנתי",  כנגדו. 

מהחדר.

כותרת  למחרת  זעקה  ילדים!",  בעד  "אנו 
יחד!",  להיות  חייבים  ועצים  "ילדים  בעיתון. 
הקמפיין  מכן.  לאחר  ימים  כמה  הכותרת  הייתה 

כנגדנו התהפך במאה שמונים מעלות לטובה.

"מדוע  אותי.  לחפש  החל  העיר  ראש  פתאום 
הטלוויזיה  תחנת  שאל.  ממך?...",  שומעים  לא 
הממלכתית ביקשה לשדר כתבה על בית הספר. 

התודעה הציבורית נעשתה אוהדת יותר ויותר.

בתוך כמה שבועות בית הספר קיבל את אישור 
ועד  מהימין  תמיכה  תוך  בעירייה,  הגורמים  כל 
השמאל הקיצוני. אירוע הנחת אבן הפינה נערך 
ישראל,  ממשלת  וראש  הממשלה  נציגי  במעמד 
נקרא,  החינוכי  הקמפוס  שוכן  שבו  והרחוב 
שם  על  העירייה,  מועצת  של  אחד  פה  בהחלטה 

הרבי מליובאוויטש.
הרב בידרמן מסיים את סיפורו: "יש בידי שתי 
כתבות  ערימה של  עיתונים:  קטעי  ערימות של 
לרבי,  הכתיבה  שלפני  מהתקופה  שליליות, 
מהימים  חיוביות  כותרות  של  ערימה  ומולה 
וינה כולה  שאחריה. זה היה מופת גלוי שהעיר 

ראתה בעיניה".

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

מכתב שחולל מהפך

basad.co.il ששייחחתת  אאפפייווןן  ממקקייפפהה  חחייננםם  ווללללאא  ההתתחחייייבבוותת

ב"ה
גפן משכנתא ומימון מעניקה לכם את הליווי האיכותי של 

יכולות מימון גמישות ומפתיעות

 קונים דירה 
עם הליווי המקצועי 

של גפן משכנתא:

ב"ה

מהר יותר
הקשרים שלנו עם כל הגופים 

הפיננסים ישיגו לכם משכנתא 
בחצי מהזמן 

משתלם יותר
בזכות ייצוג עשרות אלפי בתי אב מול 

המערכת הבנקאית והפיננסית אנחנו 
משיגים את התנאים הטובים ביותר

אמין יותר
עם למעלה מ30 שנות נסיון בתחום 
הביטוחים והפיננסים, אתם יכולים 

להיות רגועים שאתם בידיים טובות 

יועץ משכנתא + כלכלן

היועצים שלנו זמינים עבורך:

077.231.1351

בניין בית הספר 'לאודר חב"ד' בווינה. תפנית מופלאה בעקבות המכתב לרבי



הדלקת נר נשמה
שאלה: מה טעם המנהג 
להדליק נר ביום השנה 

וביום הילולא?
לכבוד  נר  להדליק  נוהגים  תשובה: 
בבית  או  בביתו,  נשמתו  ולעילוי  הנפטר 
האבל, משעת הפטירה עד כלות ה'שבעה' 
)למנהג חב"ד — כל השנה, עד אחרי יום 
השנה הראשון(, וכן ביום השנה לפטירתו. 

כמו־כן מדליקים נר בביקורי קברים.
ויש  זית,  בשמן  להדליק  מהדרים  יש 
)ראשי  בשעווה   — חב"ד(  מנהג  )וכן 
ואם  עפר"(,  שוכני  ורננו  "הקיצו  תיבות: 
אי־ ואם  רגיל,  נר  מדליקים   - אי־אפשר 

אפשר - מנורת חשמל.
רבי  של  לצוואתו  זאת  מקשרים  יש 
שציווה  המשנה,  עורך  הנשיא,  יהודה 
במקומו",  דלוק  יהיה  "נר  למשפחתו: 

שהכוונה שם משום כבוד הנפטר.
נהנית  "הנשמה  בחיי:  רבנו  והסביר 
בעידוני  והיא מתהלכת  הנרות,  בהדלקת 
ומתרחבת  ומתפשטת  והשמחה,  ההוד 
חתיכת  שהיא  מפני  האורה,  הנאת  מתוך 

אור חצובה באור השכל, ולכן היא נמשכת 
אחר האור שהוא ממינה, אף־על־פי שהוא 
אור גופני והנשמה אור רוחני זך ופשוט, 
ע"ה  המלך  שלמה  אותה  המשיל  כן  ועל 
לנר, הוא שאמר )משלי ה(: 'נר ה' — נשמת 

אדם'".
על־פי תורת החסידות, הנר מסמל את 
היהודי  בין  הקשר  של  השונים  הרבדים 
והנפש  )הגוף  פתילה  יש   בנר  לקב"ה: 
הבהמית(, שמן )תורה ומצוות( ואש )אור 
ה'(. תפקידה של הנשמה בעולם להדליק 
והמצוות  התורה  קיום  על־ידי  הנר.  את 
שהיא  עד  ה'  באור  ה'פתילה'  מתעלה 
נכללת בו. עוד מסבירה החסידות, שהאש 
מתחלקת  ההדלקה  על־ידי  הנוצרת 
)האור  כהה'  'אור  לשניים:  בכללות 
קיום  המסמל  דבר  הפתילה,  אל  הקרוב 
מצווה באופן שניכרת גם מציאות האדם 
העושה(, ו'אור בהיר' )האור המאיר, קיום 

תורה ומצוות בכוונה טהורה 'לשמה'(.
מקורות: כתובות קג,א. רבנו בחיי שמות כה,לא. גשר 
החיים ר"פ כ. שערי הלכה ומנהג יו"ד עמ' שפג. 
טעמי המנהגים עמ' תמג. נטעי גבריאל אבלות ח"א 
פצ"ב, וש"נ. לקוטי שיחות ה עמ' 445, וש"נ.

רציתי לשאול

עם, למה הולכים לבקש ברכה מצדיק או 
להתפלל בקברי צדיקים ולא דיי בתפילה 

לקב"ה?
שלח(  )בפרשת  למדנו  לאחרונה  רק 
האבות  לקברי  עלה  בן־יפונה  כלב  כי 
"אבותיי,  להתפלל:  המכפלה,  במערת 
מעצת  שאנצל  רחמים  עליי  בקשו 

המרגלים".

כיוונים,  מיני  לכל  סוחף  העולם 
מאבדים  או  מתרחקים  אנחנו  ולעיתים 
חייהם  שכל  צדיקים,  קברי  כיוון.  קצת 
רצון  בעשיית  התמקדות  מתוך  היו 
המקום  זה  לכן  תמידי.  מצפן  הם  ה', 
המרגלים',  מעצת  'להינצל  להתפלל 
הסחף  מול  וחזקים  ממוקדים  להיות 
ולקבל חיות חדשה ורעננה בעבודת ה'.

מדוע ציונו של הצדיק נותן את הכוח 
הזה יותר מתפילה בבית הכנסת? הר"ן 
משבע־ יותר  לפני  שחי  ניסים,  )רבנו 
מנוחת  שמקום  כותב  שנה(  מאות 
הצדיקים הוא מקום קדוש מאוד, ודווקא 
שם ניתן לקבל את השפע והברכה של 
הצדיקים, בדיוק כפי שהיה ניתן לקבל 

את ברכתם ותפילתם בחייהם. 

הנביאים  "באמצעות  כותב:  הוא  כך 
בני  לכל  השפע  יושפע  והחסידים 
מקומות  מותם  אחרי  וגם  דורם, 
שם,  השפע  להימצא  ראויים  קבריהם 
כי עצותיהם אשר כבר היו כלים לחול 
עליהם השפע האלוקי עדיין נשאר בהם 
חז"ל  אמרו  זה  ומפני  והכבוד.  המעלה 
צדיקים  קברי  על  להשתטח  שראוי 
במקום  התפילה  כי  שם,  ולהתפלל 
כשיהודי  לכן  ביותר".  רצויה  ההוא 
ברכה  ולקבל  תתקבל,  שתפילתו  רוצה 
מהצדיק כפי שהיו מקבלים בחייו — זה 

המקום לעשות זאת.
יותר,  אף  כתוב  האריז"ל  בכתבי 
של  הנפש  השראת  מקום  שעיקר 
על  הוא  הסתלקותם  לאחר  הצדיקים 
קברם — "שעל קברו של הצדיק שורה 
השארת נפשו הקדושה". בספרי קבלה 
אחרים נכתב ש"עיקר השראת השכינה 
לכן  הצדיקים".  בקברי  היא  בדורותינו 
ולכייל  הברכה  את  לקבל  המקום  זה 

מחדש את המצפן היהודי שלנו!

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב שלום־בער הרצל, 
מנהל בית חב"ד האזורי רמת הגולן

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



ִמי ְמַפֵחד 
ֵמעֹוג?

ֶׁשִּלי!  ְלָאח  ֶאְקָרא  ֲאִני  "ִהָּזֵהר, 
הּוא ִּגּבֹור ְוָחָזק!".

ַמִּכיִרים ֶאת ָהִאּיּום ַהֶּזה?

ֶמֶלְך  ְוִסיחֹון  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג 
ָהֱאֹמִרי ָהיּו ַאִחים. ִלְקַראת ְּכִניָסָתם 
ֶנֶאְלצּו  ֵהם  ָלָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל 
ְּבִסיחֹון,  ֹקֶדם  ִּבְׁשֵניֶהם.  ְלִהָּלֵחם 

ַאַחר־ָּכְך ְּבעֹוג. ֶאת ְׁשֵניֶהם ִנְּצחּו.

ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ָּדָבר ְמַעְנֵין. ֹקֶדם 
ַהָּקדֹוׁש־ ָאַמר  עֹוג,  ִעם  ַהִּמְלָחָמה 
ָּברּוְך־הּוא ְלֹמֶׁשה: "ַאל ִּתיָרא ֹאתֹו, 
ּלֹו  ְוָעִׂשיָת  ֹאתֹו...  ָנַתִּתי  ְבָיְדָך  ִּכי 
ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְלִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי". 
ִמָּכאן לֹוֶמֶדת ַהְּגָמָרא ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ְוַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֵמעֹוג,  ָּפַחד 
ִנְׁשֶאֶלת  ִלּבֹו.  ֶאת  ְלַחֵּזק  ָצִריְך  ָהָיה 
ֵמעֹוג  ָּפַחד  ֹמֶׁשה  ַמּדּוַע  ֵאָלה,  ַהּׁשְ
ַּדְוָקא ְוֹלא ִמִּסיחֹון ָאִחיו? ַוֲהֹלא ֵהם 

ָהיּו ּדֹוִמים ֶזה ָלֶזה!

ַהְּגָמָרא ְמִׁשיָבה, ֶׁשֹּמֶׁשה ֹלא ָּפַחד 
ֶאָּלא  עֹוג  ֶׁשל  ַהַּגְׁשִמית  ֵמַהְּגבּוָרה 
ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשּלֹו.  ָהרּוָחִנית  ֵמַהְּזכּות 
ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַאְחָינֹו  לֹוט, 
ִבי, ָהָיה ֶזה עֹוג ֶׁשָּבא ְלַסֵּפר  ָנַפל ַּבּׁשֶ
ָיָצא  ְוַאְבָרָהם  ְלַאְבָרָהם,  ָּכְך  ַעל 
ְלַהִּציל ֶאת לֹוט. ָלֵכן ֹמֶׁשה ֹלא ָּפַחד 
ִמְּפֵני  ַּדְוָקא,  ֵמעֹוג  ֶאָּלא  ִמִּסיחֹון, 
ַהַּמֲעֶׂשה  ֶׁשל  ַהְּזכּות  לֹו  ֶׁשָהְיָתה 

ַהּטֹוב ֶׁשָעָׂשה.

ֹמֶׁשה ְלַבּדֹו ָחַׁשׁש ֵמַהִּמְלָחָמה ִעם 
עֹוג, ְוִאּלּו ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֶנֱאַמר 
יֹוְדִעים  ָאנּו  ִמָּכאן  ָּפֲחדּו.  ֶׁשֵהם 
ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ִסֵּפר  ֹלא  ֶׁשֹּמֶׁשה 

ַהֲחָׁשׁשֹות ֶׁשּלֹו. ַמּדּוַע?

ֶׁשל  ַהַּמְנִהיג  ָהָיה  ֶׁשֹּמֶׁשה  ִמְּפֵני 
ָהָעם, ְוַהַּמְנִהיג ָצִריְך ְלַהְפִּגין ִּבָּטחֹון 
ְוֹאֶמץ, ְוֹלא ַּפַחד ְוֻחְלָׁשה. ָלֵכן ֹמֶׁשה 
ֹלא ִּגָּלה ְלִאיׁש ֶאת ַהֲחָׁשׁשֹות ֶׁשָהיּו 
ְּבִלּבֹו. ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ָיַדע 
ְּבָאְמרֹו:  ֹמֶׁשה  ֶאת  ִחֵּזק  ְוהּוא  ֹזאת, 

"ַאל ִּתיָרא ֹאתֹו".
)על־פי תורת מנחם, כרך מד, עמ' 81(

ִנְתָקִלים  ַּתְקִציר: ַהִּסּפּור ָהָארְֹך ֶׁשל ַסָּבא ִהְסַּתֵּים ְּבָׁשָעה טֹוָבה ּו...ְמֻאֶחֶרת ְמאֹוד. ְּבֶחְׁשַכת ֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹות 
ַהְּיָלִדים ְּבֶבָהָלה ִּבְדמּות עֹוֶמֶדת מּול לּוַח ַהּמֹוָדעֹות.

 מֹוָדָעה ְמַעְנֶיֶנת...
ַּבְּדמּות  ְּכֶׁשִהְתַנֵּגׁש  קֹוִּבי  ָצַרח  "ִאָּמא'ֶלה!", 
ֲאָבל  ַהּמֹוָדעֹות.  לּוַח  מּול  ָׁשם,  ֶׁשָעְמָדה  ַהֲחׁשּוָכה 
ִמן  ִאיׁש  ַלַּתְקִרית.  ֵהִגיב  ֹלא  ָׁשם  ֶׁשָעַמד  ָהִאיׁש 
ַהְּיָלִדים ֹלא ָטַרח ְלַהֲעלֹות אֹור ְוִלְראֹות ַּבֶּמה ְּדָבִרים 
ִמן  ְוָטסּו  ַרְגֵליֶהם  ֶאת  ָנְׂשאּו  ָּפׁשּוט  ֵהם   — ֲאמּוִרים 

ַהָּמקֹום ְּכרּוַח ְסָעָרה, ָּכל עֹוד ַנְפָׁשם ָּבם.

ְּכֶׁשָעְצרּו ִלְנֹׁשם ְקָצת, ִחֵּיְך ְׁשמּוֵאל. "ַּדי. ִנְדֶמה ִלי 
ְּכִאּלּו  קֹוִּבי,  ִנְׁשָמע,  ָהִייָת  ַּכֹהֶגן.  ְמֻפָחִדים  ֶׁשֲאַנְחנּו 
ָהִאיׁש ֶׁשִּנְתַקְלנּו ּבֹו הּוא ְלָפחֹות ְפַרְנסּוָאה ֵמַהִּסּפּור 

ֶׁשל ַסָּבא, ִאם ֹלא ַז'אן ַהֵּמת ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו"...

ַעל  ָחַׁשְבִּתי  ַּדְוָקא  "ֲאִני  קֹוִּבי.  ִהְתּגֹוֵנן  "ִהְגַזְמָּת", 
ֲאָנִׁשים ַחִּיים, ַעל ַהִּטּפּוִסים ֶׁשָחְדרּו ַלַּבִית ֶׁשל ַסָּבא 
ְּבִהָּגיֹון, ֵאין  ָיִמים. ֲאָבל ַאָּתה צֹוֵדק.  ִלְפֵני ַּכָּמה  ַרק 
ׁשּום ִסָּבה ַלְחֹׁשב ֶׁשֵהם ִיְרצּו ַלְחֹזר. ְוַאַּגב, ָלָּמה ַרְצָּת 

ַאָּתה?".

"ֲאִני? ֶאה... ֲאִני... ֹלא יֹוֵדַע. ְּבֶעֶצם, אּוַלי ַּגם ֲאִני 
ָּפַחְדִּתי ְקָצת... ַּכִּנְרֶאה עֹוד ָהִיינּו ְּבתֹוְך ָהֲאִויָרה ֶׁשל 
ַהִּסּפּור ֶׁשל ַסָּבא, ְוָכל ַמְדִּביק מֹוָדעֹות ָּתִמים ִנְדֶמה 
ַעִּתיקֹות  רֹוֵדף  ים,  ַקְׂשַקּׂשִ ִׁשְריֹון  עֹוֶטה  ְּכַאִּביר  ָלנּו 

ְוחֹוֵרׁש ְמִזּמֹות"...

ַמע  ֶׁשִּיּׁשָ ָרָצה  ֹלא  ַעָּתה.  ַעד  ִּפיו  ָּפָצה  ֹלא  יֹוָנָתן 
"ָמה  ַּבּסֹוף,  לֹוַמר  ִהְצִליַח  "ְּבֶעֶצם",  ְּבקֹולֹו.  ַהַּפַחד 
מֹוָדָעה  ָׁשם  ֵיׁש  ִאם  ְוִלְראֹות  ְלֶרַגע  ַלְחֹזר  ַהְּבָעָיה 
ֹזאת  ֻּכָּלנּו.  ֶאת  ַיְרִּגיַע  ֶזה  ַהּמֹוָדעֹות.  ְּבלּוַח  ֲחָדָׁשה 
אֹוֶמֶרת, ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכֹוַח ַלְחֹזר... ֲאִני, ָהַרְגַלִים ֶׁשִּלי 
ְקָצת רֹוֲעדֹות... ֵמָהִריָצה, ָּפׁשּוט. ָאז ֲאִני ֲאַחֶּכה ָלֶכם 

ֹּפה".

ְוַרְגָליו ֶּבֱאֶמת ָרֲעדּו. "ַאָּתה יֹוֵדַע  יֹוָנָתן ָהָיה ִחֵּור 
ָמה, יֹוָנָתן", ָאַמר ְׁשמּוֵאל, "ֹּבוא ֹנאַמר ֶאת ָהֱאֶמת... 
ֶׁשַאָּתה  ֵאיְך  ֵמָהִריָצה',  'רֹוֲעדֹות  ֶׁשָּלנּו  ָהַרְגַלִים  ַּגם 
ַהַּבְיָתה.  ְוֵנֵלְך  ַעְכָׁשו  ַנֲעֹזב  ּבֹואּו  ָאז  ָלֶזה...  קֹוֵרא 
ָמָחר ִנְפָּגִׁשים ׁשּוב, ְּבאֹור יֹום, חֹוְזִרים ְלֹפה, ְמִציִצים 

ְּבלּוַח ַהּמֹוָדעֹות ְוִנְרָּגִעים סֹוִפית. ְּבֵסֶדר?".

• • •

ׁשּוב  ַהֲחֵבִרים  ָיְצאּו  ֶׁשִהְתַאְפֵׁשר,  ָּבֶרַגע  ְלָמֳחָרת, 
ְלִכּוּון ַסָּבא ְוָסְבָתא. ְׁשָלְׁשָּתם ָהיּו ַאֲחֵרי ֵׁשָנה טֹוָבה, 
ַעְכָׁשו  ֶאֶמׁש.  ַּפֲחָדם  ַעל  ְוצֹוֲחִקים  ְוִנּנֹוִחים  ְרגּוִעים 
ֹלא נֹוַתר ָסֵפק ְּבִלָּבם ֶׁשַאְך ַמְדִּביק מֹוָדעֹות ָהָיה ִמי 
ֶׁשִהְתַנֵהל  ַהָּיִחיד  ְוַהִּוּכּוַח  ֶאְתמֹול,  אֹוָתם  ֶׁשִהְבִהיל 
ַּבֶּדֶרְך ָהָיה ַעל ֹּתֶכן ַהּמֹוָדָעה. ְׁשמּוֵאל ִנֵחׁש ֶׁשֶּזה אֹו 
כּוָנה אֹו ִּפיָצה ֲחָדָׁשה, ְוקֹוִּבי  ִׁשעּור ּתֹוָרה ָחָדׁש ַּבּׁשְ
ְוַהִּגיל ֶׁשָּלֶהם, זֹו  כּוָנה  ַּבּׁשְ ָהֲאָנִׁשים  ֹאִפי  ֶׁשְּלִפי  ָטַען 
ַעל  הֹוָדָעה  ַמְקִסימּום 
ִּתְזֹּכֶרת  אֹו  ַּדָּיִרים  ֲאֵסַפת 

ַעל ַּתְׁשלּוֵמי ַוַעד ַּבִית...

ִּבְזִהירּות,  ְּכֶׁשִּנְכְנסּו, 
ִּגּלּו  ַהְּכִניָסה  ַלֲחַדר 
ֵניֶהם ָטעּו. ֹלא ִּפיָצה,  ֶׁשּׁשְ
ֹלא ִׁשעּור ְוֹלא ֲאֵסָפה. ַעל 
לּוַח ַהּמֹוָדעֹות ֹלא ָהיָתה 

ְּתלּוָיה ׁשּום מֹוָדָעה.

ִּבְכֵבדּות.  ָנַׁשם  יֹוָנָתן 
ֵהֵעז  ְּבָכל־ֹזאת",  "אּוַלי 
ָּפַחְדנּו  "ֹלא  לֹוַמר, 
ֲאִני  ְסָתם...  ֶאְתמֹול 
ְּכָבר  ֲאַנְחנּו  ֶׁשִאם  חֹוֵׁשב 
ֹּפה, ּבֹואּו ַנֲעֶלה ְלַמְעָלה, 
ְלַסָּבא ְוָסְבָתא. ֲאִני רֹוֶצה 
ְּבֵסֶדר  ֶׁשַהֹּכל  ִלְראֹות 

ִאָּתם".

ִטְּפסּו  לֹוָׁשה  ַהּׁשְ
ַהֶּדֶלת  ֶאת  ָלֶהם  ָּפְתָחה  ָסְבָתא  ַּבַּמְדֵרגֹות.  ַּבֲחָׁשׁש 
ְּכָבר  ָיֶפה!  "ָיֶפה,  ָּפֶניָה.  ַעל  ְׂשֵמָחה  ְוַהְפָּתָעה 
הּו ָטִעים ִּבְׁשִביְלֶכם.  ִמְתַּגְעְּגִעים? ִהָּכְנסּו, ֵיׁש ִלי ַמּׁשֶ
עֹוד  ָלֶכם  ְלַסֵּפר  ְזַמן  ֵיׁש  ֶׁשְּלַסָּבא  ַּתְחְׁשבּו  ַאל  ֲאָבל 
צֹוֵפן־ ְוִחּיּוְך  ָאְמָרה  ְמאֹוד",  ָעסּוק  הּוא   — ִסּפּוִרים 

סֹוד ַעל ָּפֶניָה.

ִלְׁשאֹול  קֹוִּבי  ִמֵהר  ַלֲחֻנִּכָּיה?",  ְּבֶקֶׁשר  הּו  "ַמּׁשֶ
ִהְתַּפְּתחּות  "ֵיׁש  ְּבֶמֶרץ.  ְּבֹראָׁשּה  ִהְנֲהָנה  ְוָסְבָתא 
ִחּיּוִבית. ַהֹּבֶקר ָמָצא ַסָּבא מֹוָדָעה ֲחָדָׁשה ַעל ַהּלּוַח 
ְלַמָּטה, ּוִמָּיד הֹוִריד אֹוָתּה ְוֵהִביא אֹוָתּה ַהַּבְיָתה. ֹלא 

ַּתֲאִמינּו ֵאיזֹו ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית"...

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ַאַחד ַהּקֹולֹות ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל ַּבֲעֵלי־ַחִּיים 
ַה'ּמּוּוּוּוּו'  הּוא  ְלַחּקֹות,  לֹוֵמד  ֶׁשַהִּתינֹוק 

ֶׁשַּמְׁשִמיָעה ַהָּפָרה.

ֶׁשֵּיׁש  ַהָּבָקר,  ִמִּמְׁשַּפַחת  ִהיא  ַהָּפָרה 
ְקרֹוֵבי  ַחִּיים  ַּבֶּטַבע  ַרִּבים.  ִמיִנים  ּבֹו 
ַהִּביזֹון  ָהַאְפִריָקִני,  ַהְּתאֹו  ֶׁשָּלּה —  ִמְׁשָּפָחה 
ִלְראֹות  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַהַּמִים,  ּוְתאֹו  ָהָאֵמִריָקִני 
ְמֻכֶּנה  ְוהּוא  ַהחּוָלה,  ִּבְׁשמּוַרת  ַּגם  אֹותֹו 

ְּבַעְרִבית ָג'מּוס.

ּוָבָׂשר  ֵמָחָלב  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ֵהן  ַהָּפרֹות 
ְנבֹונֹות  ְּבֵהמֹות  ֵאֶּלה  ַּכּמּוָבן(.  )ְּבַהְפָרָדה 

ְמאֹוד ְוַחְברּוִתּיֹות.

ְּתנּוַבת  מּוִזיָקה.  אֹוֲהבֹות  ָּפרֹות  ְלָמָׁשל, 
ַמֲאִזינֹות  ֵהן  ַּכֲאֶׁשר  עֹוָלה  ֶׁשָּלֶהן  ֶהָחָלב 
רּויֹות  ִלְצִליֵלי מּוִזיָקה. ְלֻעַּמת ֶזה, ָּפרֹות ַהּׁשְ
הּו,  ִּבְמצּוָקה, ָהֲעצּובֹות אֹו ַהֻּמְטָרדֹות ִמַּמּׁשֶ
ִזָּכרֹון  ַּגם  ַלָּפרֹות  ֵיׁש  ָחָלב.  ָּפחֹות  ָיִפיקּו 
ְמֻעֶּלה. ֵהן ְמֻסָּגלֹות ִלְלֹמד ֵׁשמֹות ֶׁשל ְּבֵני־

ָאָדם ּוְלָהִגיב ָלֶהם.

ָּפָרה  ֶׁשִאָּמא  ְלַזהֹות  ִהְצִליחּו  חֹוְקִרים 
ְּבֶדֶרְך  ֶׁשָּלּה  ֵמָהֲעָגִלים  ֶאָחד  ְלָכל  קֹוֵראת 
טֹוָבה  ִאָּמא  ִהיא  ַהָּפָרה  ּוִבְכָלל,  ִיחּוִדית. 
ְמאֹוד. ַהָּפרֹות ַּגם אֹוֲהבֹות ִליצֹור ֲחֵברּויֹות. 
 — ִּבְקבּוצֹות  ְמַבּלֹות  אֹוָתן  ִלְראֹות  ֶאְפָׁשר 

ַמָּמׁש 'ֲחבּוָרה', ְּכמֹו ְּבֵבית ַהֵּסֶפר.

'ַהָּפָרה  ֶאת  ְמַגְּדִלים  ָּבָאֶרץ  ִּבְרָפתֹות 
ְּכ־650  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ִמְׁשָקָלּה  ַהִּיְׂשְרֵאִלית'. 
ִקילֹוְגָרם, ְוִאּלּו ַהָּזָכר — ַהָּפר — ִיְׁשֹקל ֵמַעל 
ִּכְׁשֵנים־ָעָׂשר  ְמִניָבה  ְמֻמַּצַעת  ָּפָרה  טֹוָנה. 
ֶאֶלף ִליֶטר ָחָלב ְּבָׁשָנה, ְוִהיא ֲעׂשּוָיה ִלְחיֹות 
ַעד ִּגיל ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש )ַהָּפָרה ֲהִכי ְמֻבֶּגֶרת 

ֶהֱאִריָכה ָיִמים ְוַחָּיה 48 ָׁשִנים(.

ְמִעיִלים,  ְמַיְּצִרים  ַהָּפָרה  ֶׁשל  ֵמעֹוָרּה 
ְוֻכְרָסאֹות.  ַסּפֹות  ְוַאף  ִּתיִקים  ֲחגֹורֹות, 
ּכֹוְתִבים  ֶׁשָעָליו  ַהְּקָלף  ֶאת  ְמִכיִנים  ִמֶּמָּנה 
ְוִסְפֵרי ּתֹוָרה.  ְמזּוזֹות  ְּתִפִּלין,  ָּפָרִׁשּיֹות ֶׁשל 
ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ְמַיְּצִרים  ַהְּתִפִּלין  ָּבֵּתי  ֶאת  ַּגם 

ֵמעֹור ָּפָרה.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ְּבַמֲהַלְך ַהְּתִפָּלה )ִמ'ָּברּוְך ֶׁשָאַמר' ָוָהְלָאה(, ִאם ִמיֶׁשהּו 
ֲאָבל  ְּבִמִּלים,  לֹו  ַלֲענֹות  ָאסּור  הּו,  ַמּׁשֶ אֹוָתנּו  ׁשֹוֵאל 
ֶאְפָׁשר ַלֲענֹות ִּבְתנּוַעת ֹראׁש אֹו ָיד. ֲאָבל ִּבְקִריַאת ְׁשַמע 
ְּבֶרֶמז  ֲאִפּלּו  ַלֲענֹות  ָאסּור   — ִּבְׁשמֹוֶנה־ֶעְׂשֵרה  ּוִבְמֻיָחד 

ּוִבְתנּוָעה ָּכְלֶׁשִהי.
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ּתּור.  ְכַתב ַהּוִ ב ּבִ ְכּתָ ם ֶאת ַהּנִ יז, ּוְמַתְרּגֵ יַע ֶאת ר' יֹוֵסף ֵלִוי ַחּגִ ֵטיין ַמְפּתִ ְרׁשְ ְקִציר: ַהּסֹוֵחר ִזיְלּבֶ ּתַ
ֵרׁשֹ  ּדָ ּיִ ָכל ׁשֶ ַאְרמֹון ּכְ ָיר ּבָ ֶעֶצם ֶהֱעִניק ַלּסֹוֲחִרים ְרׁשּות ְלַאְחֵסן ֶאת ַהּנְ ל ּבְ ַהּמֹוׁשֵ ֵרר ׁשֶ  ִמְתּבָ

'ְנְטְלֶמֹן  ּגּוד מֹוְרִניְנג, ּגֶ
מּו ִלי ֶאת 'ַהְצָהַרת  ְרּגְ ּתִ בֹוד ָהָראּוי, ַאֲחֵרי ׁשֶ ָכל ַהּכָ ּבְ

ה  ִהיא ׁשֹוָנה ְקָצת ִמּמָ ֵרר ִלי ׁשֶ ּתּור', ִהְתּבָ ַהּוִ
ְמנּו... ֲהלֹא ֵכן? ּכַ ּסִ  ׁשֶ

ָך  ְעּתְ לּום ַיֲעֶלה ַעל ּדַ יז, ּכְ ָחָוואָג'ה ַחּגִ
ל  ח ֶאת ְרכּוׁשֹו ׁשֶ ל — ֶאּקַ ֲאִני - ַהּמֹוׁשֵ ׁשֶ
ֹמר  ר ָעָליו ּוִבְלַבד ִלׁשְ ּמּוָכן ְלַוּתֵ ָאָדם ׁשֶ

תֹו ֶוֱאמּוָנתֹו?! ַעל ֶעְקרֹונֹות ּדָ

ֵדי ְלָתֵאר  יקּו, ּכְ ַבח ְוַהַהֲעָרָכה לֹא ַיְסּפִ ל ִמּלֹות ַהּשֶׁ ֲהֵרי ּכָ
ֶזה. ל ָאָדם ּכָ ית ׁשֶ ְפׁשִ תֹו ַהּנַ ירּותֹו ּוְגֻדּלָ ֶאת ַאּבִ

ּבֶֹקר טֹוב, הֹוד ַמֲעָלתֹו.

ָך.  ל ְרכּוׁשְ יל ֶאת ּכָ י, ָהִייִתי ַמְכּפִ  ַהֲאֵמן ִלי, ִאּלּו ָיֹכְלּתִ

ח  י - הּוא ִיְפּתַ ּלִ י ׁשֶ ּקּור ָהִאיׁשִ ְרִטיס ַהּבִ ה, ַקח ֶאת ּכַ ִהּנֵ
ָקִהיר.  ָלה ּבְ ְמׁשָ ְרֵדי ַהּמֶ ְלתֹות ִמׂשְ ל ּדַ  ְלָפֶניָך ֶאת ּכָ

ִדי.  יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ל ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ּתֹוָדה ְלָך, ַעל ּכָ
ְמֶרָך!  ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

ִמיד! תּוָחה ְלָפֶניָך ּתָ ִתי ּפְ ּכָ ְזֹכר, ִלׁשְ

ְלכּוִתי. ַאְרמֹון ַהּמַ ל ּבָ ת ַהּמֹוׁשֵ ּכַ ִלׁשְ ּבֶֹקר, ּבְ  ְלָמֳחָרת ּבַ

ַהָּפָרה ַהֲחָכָמה



גרוס חזר לישראל ושכח לגמרי את כל העניין. 
"חלפה שנה, ויום אחד מזכירי מודיע לי כי יש 
גוביינה מארצות־הברית. אמרתי  בעבורי שיחת 
'אני  אותה.  לי  ויעביר  השיחה  את  שיקבל  לו 
ג'ק', נשמע הקול מעברו השני של קו הטלפון. 
'נהג המונית  אני מנסה לקלוט מיהו הג'ק הזה. 
שהסיע אותך', הבהיר הקול. נזכרתי מייד: 'אה, 
ג'ק, מה שלומך? איך אתה מרגיש?'. דבר ראשון 
שאלתי אותו מה שלום הכלב. ג'ק ענה שהכלב 

הבריא, אבל הם מכרו אותו.

ערפל באמצע אוגוסט
'החלטנו  להסביר:  מיהר  והאיש  "הופתעתי, 
שאנחנו מתחזקים ומתחילים לשמור מצוות'. מה 
קרה? בעקבות הפעם הראשונה שבה הגיע לציּון 
של הרבי והניח תפילין, הקשר עם החב"דניקים 
נמשך. הם לימדו את אשתו להדליק נרות שבת, 
לימדו אותם טהרת המשפחה, הכשירו להם את 
המטבח. בני הזוג עשו חופה וקידושין כדת משה 

וישראל, והוא ביקש לבשר לי שנולד לו ילד".
גרוס.  של  בליבו  טלטלה  חולל  הזה  הסיפור 
את  שואל  אני  בסיפור  נזכר  שאני  פעם  "בכל 
באמצע  ערפל  שיהיה  לסדר  יכול  מי  עצמי: 
אוגוסט, וכל זה כדי שעוד יהודי ימצא את דרכו 
לאביו שבשמיים! מאז בכל פעם שאני בארה"ב 
אני מקפיד לבקר בציון. אינני נוסע לשם בדרך 
במיוחד  נוסע  אני  ממנו.  או  התעופה  לנמל 
תחושה  זו  פעם  בכל  הלילה.  באמצע  להתפלל 
מיוחדת במינה. ראיתי המון ישועות מהביקורים 

האלה". 

וראיתי את  "סובבתי את ראשי  סוער מאחוריו. 
זולגות  עיניו  בבכי,  מתפלל  שלי  המונית  נהג 
דמעות, והוא קורא פרקי תהילים. לאחר שיצאנו 
כל־כך?'.  בכית  למה  ג'ק,  'תגיד,  אותו:  שאלתי 
הוא ענה לי: 'כמו שאמרתי לך, אין לנו ילדים. 
בולדוג  לנו כלב שהותקף על־ידי כלב  יש  אבל 
שהניתוח  התפללתי  ניתוח.  לו  יש  מחר  ונפצע. 
יצליח'... לא צחקתי. הבעתי הזדהות ואמרתי לו: 
'ג'ק, אל תדאג, הכול יהיה בסדר. מחר תתקשר 
ממך  לשמוע  ארצה  בישראל.  אהיה  אני  אליי, 

איך עבר הניתוח'".

חיים יהודיים

חמש־עשרה ה בין  לניו־יורק  בא  וא 
ביקור  בכל  בשנה.  פעמים  לעשרים 
בשתיים  לנסוע  מקפיד  הוא  כזה 
בלילה לציּון של הרבי מליובאוויטש. 
בני־ תושב  עסקים  איש   ,)56( גרוס  אליעזר  ר' 

בתחילת  מבהיר  'בסדנו',  קבוצת  ומייסד  ברק 
סיפורו: "אינני חסיד חב"ד. אני 'ליטוואק' מארץ 
רעייתי  משפחת  דרך  אמנם  ה'ליטוואקים'. 
נחשפתי קצת לחב"ד, אבל הקשר המיוחד שלי 

נוצר בעקבות סיפור שבעיניי ראיתי".
בקיץ  מוקדמת  בוקר  בשעת  קרה  הסיפור 
תשנ"ה )1996(. "הייתי בטיסה מלאס־וגאס לניו־
היה  המטוס  שם.  בתערוכה  ביקור  אחרי  יורק, 
אמור לנחות בנמל התעופה 'קנדי', שבו ציפתה 
לי טיסת המשך לארץ. לקראת הנחיתה הקברניט 
הודיע פתאום שבשל ערפל באזור 'קנדי' ניאלץ 
לי  היו  'לה־גווארדיה'.  התעופה  בנמל  לנחות 
גדולה  מונית  לקחת  ונאלצתי  מזוודות,  הרבה 

ולהעמיס עליה את כל המזוודות".

"רוצים ליהנות מהחיים"
מכיוון שהיו לו כמה שעות עד הטיסה, החליט 
שם  ולהתפלל  שבברוקלין  לבורו־פארק  לנסוע 
בינו  שיחה  התפתחה  הנסיעה  במהלך  שחרית. 
ובין הנהג, שהתברר כי הוא יהודי. "לא הנחתי 
הנהג,  הצהיר  שלי",  בר־המצווה  מאז  תפילין 
ואיננו  ילדים  לנו  אין  אבל  נשוי,  "אני  והוסיף: 
גרוס  מהחיים".  ליהנות  רצוננו  ילדים.  רוצים 
ביקש  ושם  ליעד,  שהגיעו  עד  בכבוד  לו  האזין 

מהנהג להמתין לו עד אחרי התפילה.
עדיין נשאר לו זמן עד הטיסה, והוא החליט 
לעבור בציּון של הרבי. "אמרתי לנהג שהתחנה 
זו  בציון.  תהיה  ל'קנדי',  בדרך  שלנו,  הבאה 
כשהגענו, שאל  לשם.  נסיעתי הראשונה  הייתה 
אליי  להצטרף  יוכל  אם  שמו,  ג'ק  הנהג,  אותי 
יכול  אחד  כל  'בוודאי,  לו:  עניתי  לתפילה. 
ומתחיל  פנימה  נכנס  אני  ולהתפלל'.  להיכנס 
וקולט שהנהג  ימינה ושמאלה,  להתפלל, מביט 
אותו  תפסו  שהחב"דניקים  הבנתי  נעלם.  שלי 

בכניסה ודאגו להניח עימו תפילין".

בכי נסער בציּון
בכי  שומע  גרוס  ופתאום  דקות  כמה  חלפו 

מנחם כהן

"הנהג שאל אם יוכל להצטרף 
אליי לתפילה. עניתי לו: 

'בוודאי, כל אחד יכול להיכנס 
ולהתפלל'. אני נכנס פנימה, 
מביט ימינה ושמאלה, וקולט 

שהנהג שלי נעלם"

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

ציּון הרבי. מקפיד לנסוע בשתיים בלילה )צילום: בנצי ששון(

הערפל פיזר את הערפל

סט שבת 
מהודר יללדים

אבא ואמא 
של שבת 

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

• כיסוי מהודר לחלות 
 

ערכת אמא של שבת מכילה:
• מגש מהודר לנרות שבת • 2 פמוטות • 2 נרות

• קופסת גפרורים • שרשרת פנינים • קופת צדקה
• 3 מטבעות • מטפחת • סינר

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.
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גרוס. "ראיתי המון ישועות מהביקורים האלה"  


