
ש מאבקים שנראים חסרי י
אינם  יחסי הכוחות  סיכוי. 
מותירים שום תקווה לצד 
אומר  הקר  ההיגיון  החלש. 
את  מרכינים  כאלה  שבמצבים 
שהגל  עד  וממתינים  הראש 
עם  ללכת  הטעם  מה  יחלוף. 

הראש בקיר?

הוכיחה  המציאות  ואולם 
הקר  ההיגיון  תמיד  שלא 
נכון את העתיד. לאורך  צופה 
ראינו  היהודית  ההיסטוריה 
כי לפעמים גם מאבק חסר כל 
חנוכה  לניצחון.  זוכה  סיכוי 
למשל. איזה סיכוי היה לקומץ 
האימפריה  מול  המכבים 

היוונית? והם ניצחו, מפני שהייתה בהם אמונה 
השמיים  שערי  את  בעבורם  פתחה  וזו  עזה, 

והתחוללו ניסים על־טבעיים.

אזהרה: משחק באש!
לפני תשעים  גם בעת החדשה,  זה  ראינו את 
סיפורו  זה  ברוסיה הקומוניסטית.  וחמש שנים, 
של מאבק הרואי, שניהל אדם יחיד מול השלטון 
העריץ ביותר. המאבק נראה אבוד מראש. . בלי 
להילחם  כלים  בלי  ציבורית,  תמיכה  בלי  נשק, 
בשלטון הרשע יצא רבי יוסף־יצחק שניאורסון, 
על  למלחמה  מליובאוויטש,  הקודם  האדמו"ר 

שמירת הגחלת היהודית.
חסידים  של  מחתרתית  רשת  הקים  הוא 
פני  על  נפש, שהתפזרו  מסירות  ובעלי  נחושים 
הם  היהדות.  חיי  את  לשמר  וניסו  המדינה  כל 
מקוואות  בנו  חשאיים,  תורה  תלמודי  פתחו 
מילה  לברית  כשרה,  לשחיטה  דאגו  טהרה, 

ולאספקת תשמישי קדושה וספרות יהודית.
הזהירו את הרבי כי הוא משחק באש, אך הוא 
את  למסור   — חסידיו  את  הדריך  כך  נרתע.  לא 
הנפש בפועל, בלי לפחד ובלי לחשוש. הפעילים 
הוצאו  ואף  הוגלו  נאסרו,  זה.  אחר  זה  נתפסו 
להורג. אבל במקומו של פעיל שנתפס בא אחר. 
צצה  היא  למחרת   — אחת  בעיר  ישיבה  נחשפה 

ונפתחה מחדש בעיר אחרת. 
ואכן, הרבי נאסר. לרגע נדמה היה שאין כוח 

בעולם שיוכל למנוע משלטון הרשע לבצע את 
זממו ולקפד חלילה את פתיל חייו. כאן התחולל 
 — עוצמתו  את  להעריך  קשה  היום  שעד  הנס, 
שחרורו,  וימי  שוחרר,  הרבי  דבר  של  בסופו 

י"ב־י"ג בתמוז, נהפכו לחג הגאולה.

פרספקטיבה רחבה
מיוחדת,  איגרת  הרבי  שיגר  שחרורו  לאחר 
שבה עמד על המשמעות העמוקה של האירוע. 
"לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז", כתב, 
הקדושה,  תורתנו  מחבבי  כל  את  גם  אם  "כי 
שומרי מצווה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה".
העקשנות  כל  פרטי.  כאדם  נאסר  לא  הרבי 
הכלא,  אל  הוטלה  היומין  עתיקת  היהודית 
דבר  של  שבסופו  העובדה  לחסלה.  בניסיון 
לשחרר  שיניים,  בחירוק  הקומוניסטים,  נאלצו 

את טרפם — היא ניצחונה של היהדות כולה.
פרשת מאסרו ושחרורו של הרבי מעניקה לנו 
פרספקטיבה רחבה יותר, לבחון גם את הנעשה 
מיני  ערוך מכל  לאין  חזק  היהודי  בימינו. העם 
תופעות חולפות, גם אם הן מצליחות להתבסס 
ההיסטוריה  רחבים.  כוח  מוקדי  על  ולהשתלט 
שפל,  ותקופות  גאות  תקופות  ידעה  היהודית 

ובסופו של דבר העם היהודי ניצח.
נחושים  נהיה  אך  אם  האמונה.  של  כוחה  זה 
 — איתנה  אמונה  ומתוך  נפש  במסירות  וניאבק 

הקב"ה יהיה בעזרנו ואנחנו ננצח.
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 העם היהודי חזק לאין ערוך מכל מיני תופעות חולפות, 
גם אם הן מצליחות להתבסס ולהשתלט על מוקדי כוח רחבים

לשבור את קיר הברזל

כל העקשנות היהודית עתיקת היומין הוטלה אל הכלא

התוועדויות חג הגאולה
יצוינו  הבא  בשבוע  שני־שלישי  בימים 
שבהם  בתמוז,  י"ב־י"ג  הגאולה  ימי 
מליובאוויטש  הריי"צ  הרבי  שוחרר 
)בשנת  הקומוניסטית  ברוסיה  ממאסרו 
בארץ  חב"ד  בריכוזי  תרפ"ז-1927(. 
ובהן  מיוחדות,  התוועדויות  יהיו  ובעולם 
ויופקו  והגאולה  המאסר  סיפור  יסופר 
הלקחים האקטואליים. בתי חב"ד מזמינים 
שבת  יחדיו,  להתוועד  לבוא  הציבור  את 
הגאולה  בשמחת  לשמוח  יחד,  גם  אחים 
משפיעים  רבנים,  מפי  דברים  ולשמוע 

חסידיים ואישי ציבור.

החלו קייטנות חב"ד
עם יציאת תלמידי בתי הספר לחופשת 
את  הארץ  ברחבי  חב"ד  בתי  החלו  הקיץ 
חב"ד.  קייטנות  של  הראשון  המחזור 
ישראל,  ילדי  לכל  מיועדות  הקייטנות 
תלמידי בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים־

דתיים כאחד. הקייטנות מעניקות לילדים 
שפע של חוויות לצד תכנים וערכים, ברוח 
בבית  פרטים  ותוססת.  עליזה  חסידית 

חב"ד.

האוצרות נגישים
ספריית חב"ד העולמית מוסיפה להעלות 
את אוצרותיה לאתר המקוון. אחרי שהועלו 
מאגרי  יד,  כתבי  עתיקים,  ספרים  רבבות 
העלונים  עכשיו  הועלו  ועוד,  תמונות 
המשימה  בספרייה.  השמורים  הרבים 
חדש,  אגף  בניית  לאחר  התאפשרה 
 שהושלם לפני כחצי שנה. לאתר הספרייה:

.chabadlibrary.org/catalog
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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

הכול מלמעלה
כעת  בישראל,  קסם  ולא  ביעקב  נחש  לא  "כי 
)במדבר  א־ל"  פעל  מה  ולישראל  ליעקב  ייאמר 
יאמרו:  הם  הדעת.  קטני  אלו  'יעקב'  כג,כג(. 

הגורמים.  הם  העת  ומשבר  הזמן  מצב  "כעת", 
"מה  יאמרו  הם  המדריגה,  בעלי  'ישראל',  אבל 
פעל — א־ל"; כל מה שנעשה ומתהווה בעולם — 

הכול הוא פעולתו של הקב"ה.
)רבי ישראל ממודז'יץ(

מלביא לארי
)במדבר  יתנשא"  וכארי  יקום  כלביא  עם  "הן 
כג,כד(. 'ארי' חזק מ'לביא'. כשיהודי קם לעבודת 

מן  לו  מסייעים  מייד  אבל  'כלביא',  הוא  ה' 
והוא  לו,  פותחים  ליטהר  הבא  שכן  השמיים, 

מתנשא 'כארי'.
)המגיד ממזריטש(

הלב ער
)במדבר  יקימנו"  וכלביא מי  "כרע שכב כארי 
כד,ט(. "כרע שכב" — גם כשיהודי שקוע בשינה, 

בתרדמת הגלות, עדיין הוא "כארי" — ליבו ער 
לקב"ה ולתורתו.

)אור התורה(

מי יקימנו
גם כשיהודי שרוי בגלות, הוא   — "כרע שכב" 
חזק וגיבור כארי וכלביא, ואין יד האומות שולטת 
בו שליטה אמיתית. ובכל־זאת אין בכוחו של עם 
יקימנו";   — "מי  אלא  עצמו,  את  לגאול  ישראל 
הקב"ה הוא שיקים אותו ויוציאו מגלות לגאולה, 

ככתוב "מי — ייתן מציון ישועת ישראל".
)לקוטי שיחות(

בין ירא שמיים לקל־דעת
אל  אקחך  נא  לכה  בלעם  אל  בלק  "ויאמר 
וקבותו  האלוקים  בעיני  יישר  אולי  אחר,  מקום 
נזהר  שמיים  ירא  יהודי  כג,כז(.  )במדבר  משם"  לי 
מאוד, ובודק כל דבר שמא איסור הוא. לעומתו, 

קל־דעת חושב תמיד — אולי זה מותר. 
)החפץ חיים(

הקדושה מתחילה בבית
ישראל"  משכנותיך  יעקב  אוהליך  טובו  "מה 
זה  פסוק  סידרו  התפילה  עורכי  כד,ה(.  )במדבר 
הכנסת.  לבית  בכניסה  מייד  התפילה,  בראש 
עיקר השבח של בית הכנסת הוא כאשר הקדושה 
מתחילה באוהל, בבית. כאשר "מה טובו אוהליך 

יעקב", כי אז — "משכנותיך ישראל".
)שארית ישראל(

היועץ נושא 
באחריות

בפרשתנו:  מופיעות  רשעים  של  דמויות  שתי 
בלק מלך מואב ובלעם הרשע, שאותו הזמין בלק 
לקלל את בני ישראל. מדוע מבין השניים נקראה 
הפרשה על שמו של בלק דווקא? הלוא הדמות 
את  לקלל  שיצא  בלעם,  הוא  בפרשה  המרכזית 
בעוד  מופלאות,  בברכות  לברכם  ונאלץ  ישראל 

בלק רק הזמין אותו בניסיון לפגוע בעם ישראל.
אכן, הכלל הוא ששמה של פרשה נבחר מתוך 
הראשון  ומכיוון שהפסוק  הפתיחה שלה,  פסוקי 
בפרשה הוא "ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן־ִצּפֹור", נקראת הפרשה 
לסדר ששמו  יכול  היה  הקב"ה  הלוא  אבל  בלק. 
שמה  וכך  הפרשה,  בתחילת  יופיע  בלעם  של 
שהדמות  תוכנה,  עם  מתאים  היה  הפרשה  של 

המרכזית בה הוא בלעם.

שניהם רשעים
מקריאת  נמנעת  שהתורה  להשיב  היה  אפשר 

הפרשה על שמו של בלעם, משום שעליו נאמר 
יא,ב(.  סנהדרין  )משנה  הבא  לעולם  חלק  לו  שאין 
אבל הפירוש שם הוא שאפילו בלעם אין לו חלק 

לעולם הבא, וכל שכן בלק.

)ברכות  הגמרא  דברי  לאור  מתעצמת  השאלה 
יב,ב( "ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע", 
משום שכתוב בה הפסוק "ָּכַרע ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא 
מפי  נאמר  זה  חשוב  פסוק  והלוא  ְיִקיֶמּנּו".  ִמי 

בלעם, ואף־על־פי־כן נקראת הפרשה 'בלק'!

היוזם והמבצע
הפרשה  בהפטרת  הנאמר  על־פי  הוא  ההסבר 
ְזָכר־ "ַעִּמי,  הפרשה(:  תוכן  עם  קשור  )שתוכנה 
ָנא ַמה ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב, ּוֶמה ָעָנה ֹאתֹו ִּבְלָעם 
ֶּבן־ְּבעֹור" )מיכה ו,ה(. פסוק זה מחדד את תפקידו 
בעוד  המהלך,  של  כמוביל  כ'יועץ',  בלק  של 
בלעם הוא מי ש"ָעָנה ֹאתֹו" בלבד. בלק היה היוזם 
עצמו  את  מציע  היה  לא  בלעם  הוא,  ואילולא 
למשימה זו. לכן הפרשה נקראת בלק, מפני שהוא 

היה סיבת כל העניין.

בלק,  של  המניע  פלא:  דבר  רואים  זה  בעניין 
חשש  הוא  התממש.  בלעם,  את  זימן  שבעבורו 
"ַעָּתה  שאמר:  כפי  אותו,  ישמידו  ישראל  שבני 

ֵאת  ַהּׁשֹור  ִּכְלֹחְך  ְסִביֹבֵתינּו  ָּכל  ֶאת  ַהָּקָהל  ְיַלֲחכּו 
אם  בו,  פגעו  לא  ישראל  בני  ואכן,  ֶדה",  ַהּשָׂ ֶיֶרק 
מפני  אלא  בלעם  בהזמנת  פעולתו  בגלל  לא  כי 
מֹוָאב  ֶאת  ָּתַצר  "ַאל  ב,ט(:  )דברים  ציווה  שהקב"ה 

ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה".

זהירות במתן עצה
עלול  אדם  בעבורנו:  השכל  מוסר  כאן  יש 
לחשוב שאל לו להיזהר ממתן עצה שאינה הוגנת, 
שהרי הוא היועץ בלבד, ואילו את המעשה עצמו 
אותו במעשיו  ואין להאשים  עושה מישהו אחר, 

של אחר, שהרי "אין שליח לדבר עבירה".

היה  שבלק  שאף־על־פי  בלק,  פרשת  מלמדת 
ה'יועץ' בלבד ולא המבצע, ואילו הפעולה הייתה 
אמורה להיעשות על־ידי בלעם, בכל־זאת הפרשה 
נקראת על שם בלק, מכיוון שהוא שהניע את כל 
העניין. גם העובדה שהיועץ הוא בעל מעמד נמוך 
מבלעם,  נחות  היה  שבלק  כשם  המבצע,  משל 
הזהירות  מכאן  מאחריות.  אותו  פוטרת  איננה 
להתפתות  אין  ושלום  וחס  עצה,  במתן  הנדרשת 

למתן עצה שאינה הוגנת.
 )תורת מנחם, כרך עג, עמ' 66; 
לקוטי שיחות, כרך כג, עמ' 171(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

איום באקדח
יוסף־ )רבי  הריי"צ  הרבי  כשנאסר 

בידי  מליובאוויטש  שניאורסון(  יצחק 
תרפ"ז  בשנת  הקומוניסטי  השלטון 
יהודית  קומה  זקיפות  הפגין   ,)1927(
לאורך כל המאסר, והצליח לעורר עליו 

את חמת החוקרים.

החוקר  הוציא  החקירות,  באחת 
אותו  מסובב  וכשהוא  ממגירתו  אקדח 
אתה  "רואה  משפתיו:  סינן  אצבעו  על 
צעצוע זה? הצעצוע הזה שינה כבר את 

דעותיהם של בני־אדם רבים מאוד"...

זה  "צעצוע  רוח:  בקור  השיב  הרבי 
יכול לשנות את דעתם של אנשים שיש 
אבל  הרבה;  ואלילים  אחד  עולם  להם 
אני, שיש לי אלוקים אחד ושני עולמות 

— אותי אין הוא מפחיד כלל וכלל".
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גאולהּפדיה
חזון אחרית הימים

ְנבּוַאת ַהְּגֻאָּלה. נבואת בלעם היא אחד המקומות במקרא שיש בהם רמזים 
ברורים על הגאולה הצפויה לבוא על־ידי המלך המשיח. חלק זה בנבואתו בלעם 
ְּבַאֲחִרית  ְלַעְּמָך  ַהֶּזה  ָהָעם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִאיָעְצָך  "ְלָכה  כד,יד(:  )במדבר  בהכרזה  פותח 

ַהָּיִמים", ולאחר מכן הוא מתנבא על התקופה העתידית.
בתורה  מפורש  כמקור  זו  נבואה  מציין  א(  הלכה  יא,  פרק  מלכים  )הלכות  הרמב"ם 
לאמונה במשיח: "אף בפרשת בלעם... ניבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא 
דוד... ובמשיח האחרון שעומד מבניו... 'אראנו ולא עתה' — זה דוד; 'אשורנו ולא 
קרוב' — זה מלך המשיח", והרמב"ם מוסיף ומפרט את חלקי נבואת בלעם הנוגעים 

לדוד המלך ולמשיח.
הרבי מליובאוויטש מסביר )לקוטי שיחות כרך חי, עמ' 271; ספר השיחות תשמ"ח כרך ב, 
עמ' 529( כי האריכות של הרמב"ם באשר להקבלה הרצופה בין המשיח לדוד המלך 
מחזקת את מעמדו של המשיח כמי שמביא שלמות בתורה ובמצוותיה. עניינו של 
את  לקבץ  המקדש,  בית  את  לבנות  לממשלתה,  דוד  מלכות  את  להחזיר  המשיח 
נידחי ישראל ולהחזיר את משפטי התורה. זו מהותו של המשיח — הוא מחזיר את 

השלמות בתורה ובמצוותיה שנפגמה בשל הגלות.
דבר זה בא לידי ביטוי בהקבלה בין המשיח לדוד המלך. דוד יצר את התנאים 
כיבוש  את  סיים  ישראל;  כל  על  מלך  היה  הוא  ובמצוות.  בתורה  שלמות  להשגת 
הארץ ואת המלחמות מול אויבי ישראל; והוא שהחל בהכנות לבניית בית המקדש. 
גם המשיח יחזיר את מלכות דוד, יבנה את בית המקדש ויקבץ את נידחי ישראל, 
דבר שיאפשר את חזרת כל משפטי התורה ואת יכולתו של עם ישראל לקיים את 

התורה במלוא שלמותה.

ּכֹוָכב. בנבואת בלעם מתוארת הופעתו של המשיח ככוכב הזורח פתאום בעולם 
הופעת  תיאור אחר של  גם  יש  ואולם  ִמִּיְׂשָרֵאל".  ֵׁשֶבט  ְוָקם  ִמַּיֲעֹקב  ּכֹוָכב  "ָּדַרְך   —
ָלְך,  ָיבֹוא  ַמְלֵּכְך  ִהֵּנה  ְירּוָׁשַלם,  ַּבת  ָהִריִעי  ַּבת־ִצּיֹון,  ְמאד  "ִּגיִלי  ט,ט(:  )זכריה  המשיח 

ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא, ָעִני ְוֹרֵכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֶּבן־ֲאֹתנֹות".
שני התיאורים הסותרים האלה מתיישבים על־פי הכלל שהגמרא מציבה )סנהדרין 
עני   — זכו  לא  שמיא;  ענני  עם   — זכו  בעיתה...   — זכו  לא  אחישנה;   — "זכו  צח,א(: 
ורוכב על חמור". כך מבאר זאת ה'אור החיים' )במדבר כד,יז(: "שאם תהיה הגאולה 
מן  ישראל  הגואל  ויתגלה  במעלה  מופלא  הדבר  יהיה   — ישראל  זכות  באמצעות 
השמיים במופת ואות... מה שאין כן כשתהיה הגאולה מצד הקץ ואין ישראל ראויים 

לה — תהיה באופן אחר, ועליה נאמר שהגואל יבוא עני ורוכב על חמור". 
ִמַּיֲעֹקב"  ּכֹוָכב  "ָּדַרְך  נאמר  הראשונה  בדרך  הגאולה  שעל  מפרט,  הוא  בהמשך 
— "שיזרח הגואל מן השמיים... רמז לכוכב היוצא באמצע השמיים, לנס מופלא"; 
"שיקום שבט אחד   — ִמִּיְׂשָרֵאל"  ֵׁשֶבט  "ְוָקם  במילים  ואילו הדרך השנייה מרומזת 
מישראל, כדרך הקמים בעולם דרך טבע... שיבוא עני ורוכב על חמור ויקום וימלוך 

ויעשה מה שנאמר בסמוך".

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
 054-3175116 וכן רוכשים כלי כסף, 

כתרים, רימונים ועוד

חיים )עוסק מורשה(

תשלום הוגן

קונה ספרי תורה פסוליםקונה ספרי תורה פסולים
)גם מיועדים לגניזה (

ב"ה

חידוש ותיקון ספרי תורה ישנים

מכון
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בראשו  המחשבה  ניקרה  רצון",  שעת  "זו 
של החסיד ר' אברהם ַּברצוֶנר. הוא בא מהעיר 
את  לחגוג  בלארוס,  שבדרום־מזרח  גומיל, 
פורים תרפ"ו )1926( במחיצת  הרבי הריי"צ 
האדמו"ר  שניאורסון(,  יוסף־יצחק  )רבי 

השישי מליובאוויטש.
השלטון  ואפלים.  קשים  ימים  היו  אלו 
הדת  להכחדת  בדורסנות  פעל  הקומוניסטי 
ברחבי ברית־המועצות. תלמודי תורה נסגרו. 
מקוואות טהרה ננעלו. שחיטה כשרה נאסרה. 
חמורה.  עבירה  הייתה  מילה  ברית  עריכת 
רבים  לסיביר.  הוגלו  תורה  ומפיצי  רבנים 

הוצאו להורג.
בתקופה  ההנהגה  את  קיבל  הריי"צ  הרבי 
שמירת  למען  הכוח  בכל  פעל  הוא  זו.  קשה 
הגחלת היהודית בברית־המועצות. בהוראתו 
המדינה  ברחבי  חסידית  מחתרת  הוקמה 

שפעלה למען המשך החיים היהודיים.
בביתו  מעשיו.  אחר  עקב  השלטון 
וכמעט  מדוקדק  חיפוש  נעשה  שברוסטוב 
המשטרה  הסכימה  לבסוף  לאוסרו.  החליטו 
מקום  את  שיעתיק  בתנאי  ממאסר,  להימנע 
מגוריו לעיר לנינגרד, שבה יוכלו לפקח עליו 

טוב יותר.
למען  לפעול  הרבי  הוסיף  שם  גם  ואולם 
הטמונה  הסכנה  את  היטב  ביודעו  היהדות, 
בביתו  התכנסו  זו  באווירה  בפעילותו. 

החסידים להתוועדות פורים. 
"אני  הרבי.  אל  אברהם  ר'  ניגש  מסוים  ברגע 
ולעלות  מרוסיה  לצאת  שאצליח  ברכה  מבקש 
לארץ ישראל", ביקש. תשובתו של הרבי הייתה: 

"עליך לעשות כאן ארץ ישראל".
ר' אברהם לא הבין את כוונת הדברים, ובתגובה 
סימן הרבי בידו לעבר חדר ה'יחידות'. ר' אברהם 
הבין כי הרבי מזמינו לפגישה אישית, שבה יבאר 
את דבריו. ואכן, מייד אחרי פורים נכנס ר' אברהם 
ל'יחידות'. בצאתו משם סירב לספר מה נאמר לו, 

ושב מייד לעירו.
עוד  סגרו  השלטונות  שנים.  כשלוש  חלפו 
ועוד ישיבות, ותלמידיהן נאלצו להתפזר לערים 
שימש  שגם  המבוגרים,  התלמידים  אחד  אחרות. 
ששּולח  פוטרפס,  מענדל  ר'  היה  ומדריך,  מורה 
ולאחר  בסיביר,  מאסר  שנות  לעשר  זמן  כעבור 

מכן היה לאחד המשפיעים הנודעים.
בחורים  קבוצת  ללוות  עליו  הוטל  זמן  באותו 
צעירים שנשלחה ללמוד בגומיל. הממונה במקום 
היה ר' אברהם ברצונר. הוא שיכן כל בחור בבית 
אחר ודאג למזון ולספרים בעבורם. מקום הלימוד 
התארח  עצמו  מענדל  ור'  הכנסת,  בבית  היה 

בביתו של ר' אברהם.
אברהם  ר'  חברים.  ונעשו  התקרבו  השניים 
אישיים.  דברים  גם  מענדל  לר'  לספר  חשש  לא 
פעם אחת שאל אותו ר' מענדל מה היה באותה 

'יחידות' אצל הרבי.
לבקשת  אברהם  ר'  נעתר  הרבי",  לי  אמר  "כך 
חברו. "עליך לצום 'תענית הפסקה' שלושה ימים 
רצופים, מיום ראשון ועד יום שלישי בערב. ביום 
השלישי, קודם שתשבור את הצום, עלה אל בימת 
ליבך.  שעל  מה  כל  ושפוך  בעירך  הכנסת  בית 

אברכים,  כמה  סביבך  יתקבצו  בעבודה,  תתחיל 
ויכבדו את אשר תאמר להם".

'תענית הפסקה' עליתי על  "כך עשיתי. לאחר 
בימת בית הכנסת ושפכתי את מר ליבי לפני 
הקהל. אמרתי להם: "הקשיבו, יהודים! אולי 
מחללים  אתם  כי  העובדה  את  להבין  אפשר 
ברירה,  אין  כי  אתם  טוענים  השבת.  את 

ומוכרחים להביא פרנסה הביתה. 
את  לשלוח  מסכימים  אתם  כיצד  "אבל 
הלוא  הקומוניסטיים?!  הספר  לבתי  ילדיכם 
יישאר  לא  לשמד!  אותם  מוסרים  אתם  בכך 
צריך  כך  על  אחריכם!  'קדיש'  שיאמר  מי 
למסור את הנפש בפועל ממש. זה 'ייהרג ואל 

יעבור'!".
כי  מענדל  לר'  וסיפר  הוסיף  אברהם  ר' 
ניגשו  הגבאים  שכן  דבריו,  את  סיים  בקושי 
מחשש  מהבימה,  לסלקו  בבהלה  אליו 
הכנסת  בית  לסגירת  יביאו  כאלה  שהצהרות 

והענשת כל המתפללים. 
יהודים  כמה  אליי  ניגשו  מכן  לאחר  "אבל 
והקמנו מחתרת חדשה. פתחנו 'חדר' לילדים, 
וב'עין  ערוך'  ב'שולחן  תורה  שיעורי  נקבעו 
יעקב' למבוגרים, ואף התחלתי למסור שיעור 

בספר התניא".
ר' מענדל היה מספר בהתפעלות על דמותו 
בכישרונות  התברך  שלא  אברהם,  ר'  של 
מיוחדים, אבל בשיעור התניא שמסר ישבו גם 
למדני העיר, שראו את האמת הקורנת ממנו.

את  אברהם  ר'  כיתת  ביום  רבות  שעות 
בשאר  הישיבה.  בעבור  כספים  ואסף  רגליו 
הזמן עסק בהפצת היהדות והחסידות, מתוך 
לומד  היה  הפנוי  בזמן  יום־יומית.  נפש  מסירת 

משניות, וניזון מכמה פרוסות לחם.
קריאת שמע שעל המיטה הייתה אורכת אצלו 
כשעתיים. בדמעות שליש היה עורך חשבון נפש 

על 'חטאיו' ו'פשעיו'.
ר'  את  שאל  אחת  פעם  כי  סיפר  מענדל  ר' 
והלוא כל  אברהם על מה הוא מתמרמר כל־כך, 
חייו מוקדשים להחזקת התורה והיהדות במסירת 
נפש. "הלוא גם רגעיך הפנויים מנוצלים עד תום, 
ואין רגע אחד שהולך לבטלה. אם כן, על מה אתה 

בוכה כל־כך?", שאל.
"עושים,  שקט,  בקול  אברהם  ר'  השיב  "אכן", 
עושים". ואז הרעים בקול תקיף: "אבל זה מסריח 

מ'ֵישות' וגאווה עצמית!"...
)על־פי 'ר' מענדל'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

בקושי סיים את דבריו, שכן 
הגבאים ניגשו אליו בבהלה 
לסלקו מהבימה, מחשש 
 שהצהרות כאלה יביאו 

לסגירת בית הכנסת והענשת 
כל המתפללים

 הזדמנות מיוחדתב"ה

להשיג בבית חב"ד או באתר:

מגוון ספרים 
על הרבי 

 מליובאוויטש 
בהנחה מיוחדת

חדש!
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ההוראה הסודית

הרבי הריי"צ. "שפוך כל מה שעל ליבך"



קדושת בית הכנסת
שאלה: בית כנסת שאינו 
פעיל במשך היום, האם 
מותר לקיים בו חזרות 

למסיבת סיום?
בבית  לנהוג קלות ראש  אסור  תשובה: 
כנסת, גם בשעה שאינו פעיל, כגון שחוק 

ושיחה בטלה, ואין אוכלים ושותים בו. 
ומרגיש  הכנסת  בבית  שלומד  מי 
יתבטל  כדי שלא  לו לשתות  מותר  צמא, 
מלימודו. מי שצריך להיכנס לבית הכנסת 
כדי לקרוא למישהו, ייכנס ויקרא תחילה 
הנמצא  לילד  יאמר  או  הלכה,  או  פסוק 
היום,  שלמד  הפסוק  את  לו  שיאמר  שם 
או לפחות יישב שם מעט, ורק לאחר מכן 
ייראה  יקרא לאותו אדם, וזאת כדי שלא 
טפל  דבר  היא  התורה  דברי  שאמירת 

בלבד.
אם מתכוננים למופע שכולו דברי תורה 
לזה  להתכונן  מותר  צדיקים,  וסיפורי 
בבית הכנסת, אבל אם תוכן המופע אינו 

ענייני  גם  בו  יש  של קדושה בלבד, אלא 
חולין ובידור, גם אם אין בהם איסור — אין 

לעשות זאת שם.
אם יש אפשרות להיכנס לבית של חול, 
אין  גשמים,  או  חום  מפני  להתגונן  כדי 
להיכנס לבית הכנסת. ויש מקילים גם בזה 

אם ילמדו שם משהו. 
כ'קיצור  הכנסת  בבית  להשתמש  אין 
דרך', אלא אם כן קוראים שם מעט כנ"ל. 
ועדיין נאמר שהנמנע מזה זוכה לאריכות 

ימים.
שבארץ  כנסת  בבתי  גם  להקל  נהגו 
ישראל לאכול ולשתות בסעודות מצווה, 
ולערוך ִשְמחות מצווה ואף סעודות שבת 
בית  בחנוכת  במפורש  מתנים  אם  זאת   —
הכנסת, שיוכלו לקיים פעילויות אלה שם. 
ויש מלמדים זכות שגם בזה "לב בית דין 

מתנה עליהם".
מקורות: מגילה כז,א וריטב"א. טושו"ע או"ח סי' 
קנא ס"א וס"ה, משנ"ב, ערוה"ש, ופסקי תשובות 
ס"ק ז־ח,יא,יב,כא.

רציתי לשאול
לפעמים אני תוהה איך מסתכלים אנשים לא־דתיים 

או לא־יהודים על מניין  מתפללים עטופי טלית 
ותפילין במקום ציבורי. האין זה מעורר עוינות?

אחד מיסודות החסידות הוא ההכרה 
אינן שייכות לבית  והמצוות  כי התורה 
אלא  בלבד,  המדרש  לבית  או  הכנסת 
יש להכניס את הקדושה לתוך כל חלקי 

החיים.

להתנהג  להתבייש  צריך  אינו  יהודי 
שעדיף  ברור  מקום.  בכל  כיהודי 
להתפלל בבית הכנסת, אבל לעיתים יש 
בנמל  או  רכבת  בקרון  להתפלל  צורך 
תעופה וכדומה. אין שום סיבה להרגיש 
אי־נוחות או לחשוש מתגובת הסביבה, 
בדרך  זאת  לעשות  שיש  מובן  כי  אם 

שלא תגרום הפרעה לאחרים.

מכבד  שהעולם  מוכיחה  המציאות 
פעם  לא  באמונתו.  שגאה  מי  את 
ציבורי  במקום  תפילה  כשמתארגנת 
מצטרפים יהודים שאינם חובשי כיפה. 
מתחילים  לא־יהודים  אפילו  לעיתים 
לדבר  הזדמנות  וזו  ולשאול,  להתעניין 

איתם על 'שבע מצוות בני נח'.

לימד  בן־גוריון  באוניברסיטת 

לשמור  שהחל  גרין,  וולוול  הפרופ' 
מצוות בהיותו במינסוטה, ארה"ב. הוא 
שגרם  הסיפור  את  אישית  לנו  סיפר 
שהרבי  סיפור  ליהדות,  להתקרב  לו 
באחת  סיפר  עצמו  מליובאוויטש 

ההזדמנויות.

הטרי  חב"ד  שליח  כאשר  היה  זה 
להיפגש  ביקש  פלר,  משה  הרב  בעיר, 
איתו לקראת אירוע חשוב שקיים. אחרי 
מאמצים רבים נקבע לו מועד לפגישה. 
הפגישה התעכבה, ובמהלכה נוכח הרב 
פלר כי עוד מעט השקיעה. הוא ביקש 
עצמו  את  חגר  ממקומו,  קם  סליחה, 

באבנט ועמד להתפלל.

הראשון  ברגע  כי  סיפר  גרין  הפרופ' 
בשבת,  תפילות  שיש  ידע  הוא  נדהם. 
באמצע  תפילה  אבל  הכנסת,  בבית 
מוזרה.  לו  נראתה   — במשרד  היום, 
האירוע  דווקא  שנייה  במחשבה  אבל 
הזה גרם לו להעריך את הרב פלר ואת 

אמונתו האיתנה ולהתקרב ליהדות. 

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב שניאור־זלמן גורליק, 
מנהל בית חב"ד בבאר־שבע

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

basad.co.il

שהבן הצעיר יקנה דירה.
קקווננייםם  דדייררהה  

עעםם  ההללייוווויי  ההממקקצצוועעיי  
ששלל  גגפפןן  ממששככננתתאא::

מימון חדשני ייעוץ 
משכנתא 

מיחזור משכנתא 
מול כל הבנקים

עדעד

שנה

ביטוח 
משכנתא 

משכנתא פנסיונית

אפיון צרכים 
ובניית תמהיל 

מנצח 

לקבל קצבה חודשית גמישה 
או בסכום אחד גבוה 

חדש: פתרון מושלם 
לגיל הזהב!

בכ-
פחות 

מהבנק

פתרונות מימון נוספים בלעדיים:
איחוד הלוואות - ליצירת החזרים חודשיים נוחים

מינוף נכס לצורך רכישת דירה 

077.231.1351
היועצים שלנו זמינים עבורך:

שיחת אפיון מקיפה חינם וללא התחייבות

 יכולות מימון 
גמישות ומפתיעות

בס"ד

מבית גפן בסד



 ִמי ְמַרֵחם 
ַעל ִּבְלָעם

ִּבְלָעם  ַהִּסּפּור:  ֶאת  ַמִּכיִרים  ֻּכָּלנּו 
ֶאת  ְלַקֵּלל  ְּכֵדי  ְלַדְרּכֹו  ָיָצא  ָהָרָׁשע 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוָאז ָהָאתֹון ֶׁשָעֶליָה ָרַכב 
ִהְבִחיָנה ְּבַמְלָאְך ַהחֹוֵסם ֶאת ַּדְרָּכּה. 
ְוִהְכִאיָבה  ַהִּקיר  ֶאל  ִנְלֲחָצה  ִהיא 
ְּבַכַעס,  אֹוָתּה  ִהָּכה  הּוא  ְלִבְלָעם. 
ִּפיָה  ֶאת  ָּפְתָחה  ָהָאתֹון  ּוְלֶפַתע 

ְוִהְתִחיָלה ְלַדֵּבר ֶאל ִּבְלָעם.

ָעָׂשה  ָמה  ְלֵׁשם  ֵאָלה,  ַהּׁשְ ִנְׁשֶאֶלת 
ָּכל־ָּכְך,  ָּגדֹול  ֵנס  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ַּבֶהְמֵׁשְך  ֲהֹלא  ְיַדֵּבר?  ֶׁשַּבַעל־ַחִּיים 
ִאם  ְלִבְלָעם.  ִהְתַּגָּלה  ַעְצמֹו  ַהַּמְלָאְך 

ֵּכן, ְלֵׁשם ָמה ִהְתחֹוֵלל ַהֵּנס?

ַהְּתׁשּוָבה ִמְסַּתֶּתֶרת ְּבִדְבֵרי ָרִׁש"י, 
ַרֲחִמים,  ֶׁשל  "ַמְלָאְך  ָהָיה  ֶׁשַהַּמְלָאְך 
ְלָמְנעֹו ִמַּלֲחֹטא". ַהַּמְלָאְך ֹלא ִנְׁשַלח 
ְלַהִּציל  ֶאָּלא  ִּבְלָעם,  ֶאת  ְלַהְפִחיד 

אֹותֹו ֵמַהֵחְטא.

ַּבְּתִחָּלה ַהַּמְלָאְך ִהְסַּתֵּתר ִמִּבְלָעם, 
ֶׁשִּבְלָעם  ָרָצה  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ִּכי 
ִּבְלָעם  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  ָהֶרֶמז.  ֶאת  ָיִבין 
ַלַּמְלָאְך  ָהְיָתה  ֹלא  ְּבַדְרּכֹו,  ִהְמִׁשיְך 
ְּבַעְצמֹו  ְלִהְתַּגּלֹות  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה 

ְלִבְלָעם.

ַהָּקדֹוׁש־ ַּכָּמה  ַעד  רֹוִאים  ָּכאן 
ָּברּוְך־הּוא ְמַרֵחם ַעל ְּבִרּיֹוָתיו. ֲאִפּלּו 
ִיְׂשָרֵאל,  ׂשֹוֵנא  ָהָרָׁשע,  ִּבְלָעם  ַעל 
ֶׁשֶּנֱעַנׁש ְלַבּסֹוף ַעל ֲחָטָאיו, הּוא ִרֵחם 

ְוִנָּסה ַלֲעֹצר אֹותֹו ִמַּלֲחֹטא.

ַּכָּמה  ִלְלֹמד  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ִמָּכְך 
ְּבִלֵּבנּו  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ַרְחָמנּות 
ִנְדֶמה  ִלְפָעִמים  ַאֵחר.  ְיהּוִדי  ַעל 
ַהּזּוָלת  ֶאת  ְלַׁשְכֵנַע  ִסּכּוי  ֶׁשֵאין ׁשּום 
ְלֵהיִטיב ֶאת ַמֲעָׂשיו, ְוַגם ִאם ַיְחִליט 
ָאז  ִּבְלַבד.  ְזַמִּני  ִיְהֶיה  ֶזה  ְלִהְׁשַּתֵּפר, 

ָלָּמה ְלִהְתַאֵּמץ?

ִּבְלָעם  ֶׁשל  ַהִּסּפּור  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד 
ִּכי ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ְלַמַען ַהּזּוָלת, 
ְלַקְרַקע  ִנְמָׁשל  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ּוִבְפָרט 
ֶׁשֵּיׁש ָּבּה אֹוָצרֹות ְיָקִרים, ְוָצִריְך ַרק 

ַלְחֹּפר ְוִלְמֹצא אֹוָתם.

ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה...
)על־פי תורת מנחם, כרך עג, עמ' 73(

ַּתְקִציר: ֶאְפָׁשר ְלֵהָרַגע. ִמְתָּבֵרר ֶׁשָהִאיׁש ֵמֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹות ָאֵכן ָהָיה ַמְדִּביק מֹוָדעֹות ֲחַסר ָּכל ַּכָּונֹות ָזדֹון.

 ַהחֹוֵקר ַמר ִּגְלָעד ִיְׂשְרֵאִלי
ַּבֲהָקָלה,  ָצַדְקנּו", ָלַחׁש ְׁשמּוֵאל  ְּבָכל־ֹזאת  "ּוְבֵכן, 
"ֶזה ֶּבֱאֶמת ָהָיה ַמְדִּביק מֹוָדעֹות ְּבַסְך ַהֹּכל, ֶׁשִּיְהֶיה 

ָּבִריא!".

ֵּמַח ָּכל־ָּכְך ֶאת  "ּוָמה ָהָיה ָּכתּוב ַּבּמֹוָדָעה ַהּזֹו ֶׁשּׂשִ
"ִהֵּנה,  ְּבִחּיּוְך:  ָעְנָתה  ְוָסְבָתא  קֹוִּבי,  ָׁשַאל  ַסָּבא?", 

ַׁשֲאלּו ֶאת ַסָּבא ַעְצמֹו".

ְּבִבּקּוֵרנּו  ְלַגְמֵרי ֵמֲאֶׁשר  ִנְרָאה ׁשֹוֶנה  ְיִחיֵאל  ַסָּבא 
ַהּקֹוֵדם. הּוא ָהָיה ִנְרָּגׁש ּוָמֵלא ַחִּיים, ְּכִאּלּו ַהֲחֻנִּכָּיה 
עֹוֶמֶדת אֹו־טֹו־טֹו ַלְחֹזר ְלָיָדיו. "ֹּבֶקר טֹוב, ְנָכִדים!", 
ֶאְתמֹול  ִקַּלְפִּתי  ָמה  ּוְראּו  "ּבֹואּו  ִנְמָרץ,  ְּבקֹול  ָּפַתח 

ִמּלּוַח ַהּמֹוָדעֹות ֶׁשל ַהְּכִניָסה ֶׁשָּלנּו. ִהֵּנה...".

ָיֹרק, ְמֻהָּדר ּוְמֻכָּבד ְלַמַּדי,  ֶזה ָהָיה ֶּפֶתק־ִּפְרֹסֶמת 
ֵּבין  ִמְתַמֶחה,  "ִמְׂשָרֵדנּו  ְּפָרִטי.  ֲחִקירֹות  ִמְׂשַרד  ֶׁשל 
ִעְסִקּיֹות  הֹוָנאֹות  ִמְסָמִכים,  ִזּיּוף  ְּבִמְקֵרי  ָאר,  ַהּׁשְ
ּוִמָּיד  ִּבְׁשִקיָקה,  ַהְּיָלִדים  ָקְראּו  ַעִּתיקֹות...",  ּוְגֵנַבת 
ִּבְזַּבְזִּתי  "ֹלא  ָּכל־ָּכְך.  ִהְתַלֵהב  ַסָּבא  ִמָּמה  ֵהִבינּו 

ְזַמן", ָאַמר ַסָּבא, "ְּכָבר ׂשֹוַחְחִּתי ִאּתֹו ַּבֵּטֵלפֹון. הּוא 
ִנְׁשַמע ֶאָחד ֶׁשֵּמִבין ִעְנָין. ָאָדם ַמְׂשִּכיל ּוְרַחב ֳאָפִקים. 
ִעְנָין  ִהִּביַע  ְוהּוא  ַהֲחֻנִּכָּיה,  ַעל  ְּבִקּצּור  לֹו  ִסַּפְרִּתי 
ַּבָּפָרָׁשה. הּוא אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲחֵבִרים ַּבִּמְׁשָטָרה ְוִגיָׁשה 
ָלֳחָמִרים ְמֻסָּוִגים, ְוִנְדֶמה לֹו ֲאִפּלּו ֶׁשֵּיׁש, אּוַלי, ִּכּוּון 
ַסָּבא  ַאַחת־ֶעְׂשֵרה".  ָעה  ַּבּׁשָ ְלִהָּפֵגׁש  ָקַבְענּו  ְמֻסָּים. 
ָּכאן",  ִיְהֶיה  הּוא  ָׁשָעה  ֶרַבע  "ְּבעֹוד  עֹון.  ַּבּׁשָ ִהִּביט 

ָאַמר ְּבִצִּפָּיה.

ֵאר? ְּבַבָּקָׁשה!", ִּבֵּקׁש ְׁשמּוֵאל.  "ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלִהּׁשָ
אּו ֶאל ַסָּבא ְּבַתֲחנּוִנים. ַסָּבא ִהִּביט  ֵעיֵני ְׁשָלְׁשָּתם ִנּׂשְ
ְּבָסְבָתא, ֵהם ִּדְּברּו ֶרַגע ָּבֵעיַנִים ְו...ָהִאּׁשּור ִנְתַקֵּבל. 
ַסָּבא,  ֶנֱאַנח  ָהִעְנָין",  ְּבסֹוד  ְּכָבר  ַאֶּתם  ִמֵּמיָלא  "ֲהֵרי 
מּוָבן?",  ֻמְחָלט.  ֶׁשֶקט  ַעל  ֶׁשִּתְׁשְמרּו  "ּוִבְתַנאי 

לֹוָׁשה ָקְפצּו ֵמִהְתַלֲהבּות. ְוַהּשְׁ

• • •

ַהחֹוֵקר  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ָהָיה  ֶזה   — ִיְׂשְרֵאִלי  ִּגְלָעד  ַמר 
ִנְרָאה  הּוא  ְּבַאַחת־ֶעְׂשֵרה.  ְּבִדּיּוק  ַּבֶּדֶלת  ִהִּקיׁש   —
ְלָאחֹור,  ּוְמֹסָרקֹות  ֲחָלקֹות  ַׂשֲערֹוָתיו  ַאְרָּבִעים,  ְּכֶבן 
ְּבִכיס  ְקִריָאה  ּוִמְׁשְקֵפי  ּוְמֹגֶהֶצת,  ְמֻהֶּדֶרת  ֲחִליָפה 
"ֹּבֶקר  ַעְצִמי.  ּוִבָּטחֹון  ִנּנֹוחּות  ִהְפִּגין  הּוא  ֻחְלָצתֹו. 
טֹוב ְלֻכָּלם!", ָאַמר ְּבִחּיּוְך ְּכֶׁשַּמָּבטֹו חֹוֵלף ְוסֹוֵקר ֶאת 
ָּכל ַהּנֹוְכִחים. ַהִאם ִהְתַּכֵּון ִלְרמֹוז ֶׁשַּדְעּתֹו ֵאיָנּה נֹוָחה 

ִמּנֹוְכחּוָתם ֶׁשל ַהְּיָלִדים?

ַעל  ְוִהְצִּביָעה  ָסְבָתא  ָאְמָרה  ָלֶׁשֶבת",  "ֶאְפָׁשר 
ֶהֱעִריָכה,  ִהיא  ָלֶׁשֶבת.  ֻהְזְמנּו  ֹלא  ַהְּיָלִדים  ַהֻּכְרָסה. 

ַּכִּנְרֶאה, ֶׁשֶּזה ָעלּול ְלַהְפִריַע ָלאֹוֵרַח.

ַסָּבא,  ְּבֵעיֵני  ְוִהִּביט  ָקִדיָמה  ָהאֹוֵרַח  ָרַכן  "ּוְבֵכן", 
ְלַדֵּבר  הֹוְלִכים  ֲאַנְחנּו   — ַמְתִחיִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו  "ִלְפֵני 
ֵאר  ְלִהּׁשָ ֶׁשְּצִריִכים  ְמאֹוד,  ֲחׁשּוִבים  ְּדָבִרים  ַעל 
ֲחׁשּוִדים  ְוסֹוִדִּיים.  ֲחסּוִיים 
ֲחִקיָרה  ִּכּוּוֵני  ּפֹוֶטְנִצָּיאִלִּיים, 
ְּבטּוִחים  ַאֶּתם  ֶאְפָׁשִרִּיים... 
ֶׁשַהְּיָלִדים  ְּבֵסֶדר  ֶׁשֶּזה 
ְצִריִכים  ָהֵאֶּלה  ַהֶּנְחָמִדים 

ִלְׁשֹמַע ֶאת ָּכל ֶזה?".

ִלָּבם  ְלֶרַגע.  ָנבֹוְך  ַסָּבא 
ָצַנח  ַהְּנָכִדים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶׁשל 
ַמָּבט  ֶהְחִליף  ַסָּבא  ְּבִקְרָּבם. 
ֶׁשֵהִכיָנה  ָסְבָתא,  ִעם  ָמִהיר 
ַּבִּמְטָּבח.  ָקֶפה  ֵּביְנַתִים 
ֶנֱחָרץ,  ָהָיה  ְּבֵעיֶניָה  ַהַּמָּבט 
ֵאין  "ֵּכן,  לֹוַמר:  ִמֵהר  ְוַסָּבא 
ַהְּנָכִדים  ֵהם  ְּבָעָיה.  ׁשּום 
ַמָּמׁש  ְוֵהם  ֶׁשָּלנּו  ַהּבֹוְגִרים 
ָּגמּור".  ְּבֵסֶדר  ֶזה  ָּבִעְנָיִנים. 
ֹּבֶקר  ְּבאֹותֹו  ִנָּיה  ַהּׁשְ ַּבַּפַעם 

לֹוָׁשה ִלְרָוָחה ַּבֲהָקָלה. ֵאין ְּכמֹו ָסְבָתא! ָנְׁשמּו ַהּׁשְ

ָקֶׁשה ָהָיה ְלַזהֹות ִאם ַהחֹוֵקר ָאַהב ֶאת ַהַהְחָלָטה. 
ַהִּסּפּור  ַקֵּוי  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ּוִבֵּקׁש  ָלִעְנָין  ָיָׁשר  ִנַּגׁש  הּוא 
ִמְּתִחָּלתֹו. ַסָּבא ִּדֵּבר ְוהּוא ָרַׁשם ָּכל ָהֵעת. הּוא ִהִּביַע 
ֵהם  ַז'אן  ֶׁשל  ִמֶּצֱאָצָאיו  ֶׁשֵחֶלק  ַהֲהָנָחה  ִעם  ַהְסָּכָמה 
אֹותֹו  ֶׁשל  ַהּמּוָזר  ַהִּבּקּור  ְלאֹור   — ַהּיֹום  ים  ִיְׂשְרֵאלִִ
ְוָאַמר:  ְּבִכְּסאֹו  ִהְתַרֵּוַח  ְוָאז  ַמִים,  ֶׁשִּבֵּקׁש  ִיְׂשְרֵאִלי 
ֹקֶדם  ְלָהִניַח  ָעֵלינּו  ִּכי  חֹוְׁשַׁשִני  ַהָּגדֹול,  "ְלַצֲעִרי 
ִעם  ִיְבַרח  נֹוְרָמִלי  ַּגָּנב  ֶׁשָּכל  ִמֵּכיָון  ְיסֹוד:  ֲהָנַחת  ֹּכל 
ְׁשָללֹו, ַהְרֵחק ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר ִמְּמקֹום ַהֶּפַׁשע, ִמְסַּתֵּבר 
ֶׁשַהֲחֻנִּכָּיה ְרחֹוָקה ִמָּכאן ַעְכָׁשו. ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשעֹוֶדָּנה 

ָּבָאֶרץ. ַוַּדאי ֶׁשֵאיֶנָּנה ָּכאן ִּבירּוָׁשַלִים"...

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ַהּגּוִרים  ֶאת  ְלַצִיד.  יֹוְצאֹות  ַהְּלִביאֹות 
ִהְסִּתירּו ְּבתֹוְך ָהֵעֶׂשב ַהָּגבֹוַּה. ַרק ְּכֶׁשַּיִּגיעּו 
ְּבַמְּסעֹות  ְלִאּמֹוֵתיֶהם  ִיְתַלּוּו  ָׁשָנה  ְלִגיל 

ַהַּצִיד.

ֵהן  ְּבִתְחּכּום.  ּפֹוֲעלֹות  ַהְּלִביאֹות 
ַמְבִריָחה  ַאַחת  ְקבּוצֹות:  ִלְׁשֵּתי  ִמְתַחְּלקֹות 
ִנָּיה,  ַהּׁשְ ַהְּקבּוָצה  ְלֵעֶבר  ַהֶּטֶרף  ֶאת 

יִחים ְואֹוֶרֶבת לֹו. ֶׁשִּמְסַּתֶּתֶרת ֵּבין ַהּׂשִ

ַחִּיים  ְמַחְּפׂשֹות  ַהְּלִביאֹות  ִלְפָעִמים 
ֶטֶרף  ַאֲחֵרי  ִלְרֹּדף  ְלִהְתַאֵּמץ  ָלָּמה  ַקִּלים. 
ִאם ֶאְפָׁשר ִלְגֹזל אֹותֹו ִמָּנֵמר, ְלָמָׁשל? ֲאָבל 
ֶאת  ּתֹוֵפס  הּוא  ְּבַקּלּות.  ְמַוֵּתר  ֵאינֹו  ַהָּנֵמר 
ַהֶּטֶרף ְּבִׁשָּניו ַהֲחָזקֹות, ְמַטֵּפס ִעּמֹו ַעל ֵעץ 

ּוַמִּניַח אֹותֹו ַעל ָעָנף ָּגבֹוַּה.

ֹלא  ֲאָבל  ְלַטֵּפס,  יֹוְדִעים  ֲאָריֹות  ַּגם 
ְמַטְּפִסים  ֵהם  ִלְפָעִמים  ָנֵמר.  ֶׁשל  ִּבְזִריזּות 
ֲאָבל  ַטְרּפֹו,  ֶאת  ֵמַהָּנֵמר  ִלְׁשֹּדד  ּוְמַנִּסים 

קֹוֶרה ֶׁשֵהם נֹוְפִלים ְוִנְפָצִעים. ֵעֶסק ְמֻסָּכן!

ָהַאְרֵיה הּוא ֶמֶלְך ַהַחּיֹות. ֵאין לֹו אֹוְיִבים 
ֶטֶרף  ַמְכִניַע  הּוא  ָהַאִּדיר  ְּבכֹוחֹו  ַּבֶּטַבע. 
ִריָצתֹו  ְמִהירּות  ְׁשלֹוָׁשה.  ִּפי  ִמֶּמּנּו  ַהָּגדֹול 
ְרִאָּיה  ְּבחּוֵׁשי  ֵנַחן  ְוהּוא  ָקָמ"ׁש,  ִּכ־80 

ּוְׁשִמיָעה ַחִּדים.

ֶאת  ָׁשֵלם.  ָׁשבּוַע  ָלצּום  ְיכֹוִלים  ָהֲאָריֹות 
ֵהם  ָּבֶעֶרב  ְּבֵׁשָנה.  ְמַבִּלים  ֵהם  ַהּיֹום  ְׁשעֹות 
יֹוְצִאים ְלַחֵּפׂש ָלֶהם ֲארּוָחה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: 
"ָּתֶׁשת ֹחֶׁשְך ִויִהי ָלְיָלה... ַהְּכִפיִרים ֹׁשֲאִגים 

ַלָּטֶרף".

ִּכי  ָׁשִנים,  ִל־18   12 ֵּבין  ַּבֶּטַבע  ַחי  ַאְרֵיה 
ָחיּו  ִבי  ַּבּׁשֶ ּוְמֻסָּכִנים.  ָקִׁשים  ַּבֶּטַבע  ַהַחִּיים 

ֲאָריֹות ַאף ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה.

ֶּבָעָבר ָחיּו ֲאָריֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַהָּתָנ"ְך 
ִעם  ֶׁשִּנְלֲחמּו  ְוָדִוד  ִׁשְמׁשֹון  ַעל  ְמַסֵּפר 
ֲאָריֹות  ִלְראֹות  רֹוִצים  ַאֶּתם  ִאם  ֲאָריֹות. 
ַוַּדאי ִּתְׁשְמעּו ֶאת  ְלַגן ַהַחּיֹות.  ִמָּקרֹוב ְלכּו 
ָפה  ָאגֹות ָהַאִּדירֹות ֶׁשָּלֶהם. זֹו ָּפׁשּוט ַהּׂשָ ַהּׁשְ

ֶׁשָּבּה ָהֲאָריֹות ְמׂשֹוֲחִחים ֵּביֵניֶהם...

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ַאֶּתם  ָּכֵבד.  ֹחם  ַּבחּוץ  ַהֵּסֶפר.  ִמֵּבית  חֹוְזִרים  ַאֶּתם 
ְקָצת?  ְלִהְתָקֵרר  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ִנָּכֵנס  "אּוַלי  ַמִּזיִעים. 
ַהִּמּזּוג ָׁשם ְמֻצָּין", ַמִּציַע ִמיֶׁשהּו. ֶרַגע, ֲעֹצר! ֹלא ִנְכָנִסים 
ְלֵבית ְּכֶנֶסת ְּכֵדי ְלִהְתָקֵרר ֵמַהֹחם. ִאם ִּתָּכְנסּו ְוִתְקְראּו 

ֶּפֶרק ְּתִהִּלים, ַהָּדָבר ֻמָּתר.
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ֵבקּותֹו  ֵעל ִמּדְ לּוָיה, ְולֹא ָחֵדל ְלִהְתּפַ ַהֲעָרָצה ּגְ יז ּבְ ר ֶאל ר' יֹוֵסף ֵלִוי ַחּגִ ל ְמַדּבֵ ְקִציר: ַהּמֹוׁשֵ ּתַ
ָקִהיר. ָלה ּבְ ְמׁשָ ְרֵדי ַהּמֶ ָעִרים ְלָכל ִמׂשְ ח ְלָפָניו ֶאת ַהּשְׁ ְפּתַ ּיִ ּקּור, ׁשֶ ְרִטיס ּבִ ּוֵמֱאמּוָנתֹו. הּוא ַמֲעִניק לֹו ּכַ

א, ְסַלח ִלי. לֹא ָהִייִתי  ה, ָאּנָ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ִבין  ָכֹה ּתָ ֵרץ ָעֶליָך ּכָ ָצִריְך ְלִהְתּפָ

ֹה אֹוִתי, ָהָיה ִלי ָקׁשֶ

ָקר, ֵמֵאת ה' ָהְיָתה  ְיִדיִדי ַהּיָ
ַחת. ַהּכֹל  יָרא ְוַאל ּתֵ ֹזאת. ַאל ּתִ

ֱאֶמת. ֵסֶדר, ּבֶ ּבְ

ּסֹוף   ְמַעְנֵין ָמה ָקָרה ּבַ
ַנֵהל?  ֶבת ֶרַגע, ֶזה ַהּמְ  ִעם ָהַרּכֶ

ם?! ָמה הּוא ַמֲחִזיק ׁשָ

ַההּוא ּדֹוֵרׁש  אֹוי ַוֲאבֹוֹי ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
ֶהְחַמְצנּו. רֹון ׁשֶ ּצּוי ַעל ַהּקָ  ּפִ

ְך  אי ֻמְדָאִגים ִמּכָ ם ַוּדַ ַאּתֶ
ֶבת. ם ֶאת ְקרֹון ָהַרּכֶ ֶהְחַמְצּתֶ  ׁשֶ
ַוואָלה, ָמה ֹאַמר ָלֶכם! ָלֶכם, 

ִמינֹוֹ  ל ְמֻיָחד ּבְ הּוִדים, ֵיׁש ַמּזָ ַהּיְ
ֶכם  ּלָ ת ְוָהֱאמּוָנה ׁשֶ ַהּדָ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ

ָמר. ל ִמׁשְ  ׁשֹוְמרֹות ֲעֵליֶכם ִמּכָ

ֲאִמינּו  ְמעּוֹ לֹא ּתַ יתּו ְוׁשִ ּוְבֵכן, ַהְסּכִ
ֹם ֲהַלְכּתֶ  ָמה ָקָרה ַאֲחֵרי ׁשֶ

ֶבת ֶרְך ְלַתֲחַנת ָהַרּכֶ ּדֶ ּבַ

ַאְרֵיה יֹוֵדַע ְלַטֵּפס?



כשסיים  הגיב.  לא  ועדיין  בו  נגעתי 
הוא  שכאשר  לי  אמר  מנחה  להתפלל 
יכול  הוא  אין  העולם  בורא  עם  מדבר 

להגיב". 
מסך  נפילת  לפני  בצעירותו,  עוד 
בסביבתו.  יהדות  להפיץ  פעל  הברזל, 
לו  וילהלם  הרב  הציע  נישואיו  לאחר 
ולרעייתו להצטרף לשליחות ומאז הוא 

שם. 
פניות  הוצף  המלחמה  פרוץ  עם 
לעזרה. "מכל העולם פנו אליי בבקשה 
באזורים  משפחה  לקרובי  לסייע 
רבות  "פעלנו  מספר.  הוא  האלה", 
להוציא יהודים מאזורי הסכנה, לדאוג 
להסעה מתאימה ולספק מזון, אך רבים 
האחרונה  בעת  לעזוב.  יכולים  אינם 
מאלף  ליותר  מזון  משלוחי  שלחנו 
משלוחים  כ-200-250  עוד  משפחות. 
שניסו  לפליטים  עכשיו  מכינים  אנחנו 
נהרס  שהבית  וגילו  לביתם,  לחזור 

ובעצם אין להם לאן לחזור". 

דאגה לחורף בקיץ
הרב תמרין מתייחס ליהודי הכפרים 
עכשיו  מרחיב  "אני  ילדיו.  היו  כאילו 
והעזרה  התרופות  בתחום  הסיוע  את 
הסיוע  את  גם  זה  ובתוך  הרפואית, 
של  תסמינים  מתאר  הוא  הסוציאלי". 
את  שפוקדים  וטראומה  בהלה  פחד, 
התושבים. וצריך גם לחשוב על החורף 
ולדאוג לחימום הדירות. "כל הפעילות 
של  רוחנית  פעילות  לצד  באה  הזאת 
תורה  בלימוד  באמונה,  התחזקות 

ובקיום מצוות", הוא אומר.
חג הגאולה י"ב בתמוז, שבו שוחרר 
ברוסיה  ממאסרו  הריי"צ  הרבי 
הסובייטית, משמש מופת לניצחון הרוח. "הרבי 
לימד אותנו מהי מסירת נפש", הוא אומר. "אני 
באתגר  מאיתנו  גם  שמצופה  מה  שזה  משוכנע 
להישאר  אלא  עצמי  על  לחשוב  לא  שנוצר: 
השלמה  לגאולה  ולקוות  ליהודים,  ולדאוג 

בקרוב".

אין לאן לחזור
הרב תמרין זוכר היטב את דבקותו של אביו 
ביהדות: "הרושם החזק ביותר מהילדות שנחקק 
בי, הוא מהפעם הראשונה שבה ראיתי את אבי 
באמצע  עמד  ואבי  שלוש,  בן  הייתי  מתפלל. 
החדר ואחז ספרון קטן. קראתי לו והוא לא הגיב. 

חיים יהודיים

המלחמה כ אש  אשר 
לאזור  הגיעה  באוקראינה 
ההחלטה  נתקבלה  ז'יטומיר 
רוב  להימלט.   — הקשה 
ובהם  שליחותו,  באזור  היהודים 
מהמדינה  יצאו  וילדיו,  רעייתו  גם 
הבוערת, אבל הרב נחום תמרין החליט 
יכול לעזוב", כתב לי  להישאר. "אינני 
אז. "בכפרי האזור יש קשישים ואנשים 
בעלי מוגבלות, ואם לא אדאג להם — 

אין מי שיעשה זאת".
הרב תמרין מתגורר בעיר ז'יטומיר. 
אזור  של  ורבו  בעיר  הראשי  השליח 
שלמה וילהלם,  מערב אוקראינה, הרב 
פעל לחילוצם של מאות מיהודי האזור, 
ולהוצאת ילדי בית היתומים, שהועלו 
ארצה במבצע דרמטי. אבל הרב תמרין 
אשר  הסכנה  תהיה  להישאר,  החליט 

תהיה. 

כמו בסיפורים
שונה  תמרין  הרב  של  פעילותו 
חב"ד  שליחי  של  המּוכרת  מהפעילות 
במקום  יהודי  מרכז  הבונים  בעולם, 
נודד  שליח  של  סוג  הוא  שליחותם. 
ועיירות  כפרים   )!( ממאתיים  ביותר 
נידחות באוקראינה. לאורך השנה הוא 
כאלף  אצל  ומבקר  הכפרים,  בין  נע 
בהם.  הפזורים  יהודים  וחמש־מאות 

כמו בסיפורים של פעם. 
נולד במוסקווה בשנות הדיכוי  הוא 
הקומוניסטי. אביו, ר' קלמן־מלך, גדל 
במשפחה חסידית, מהעיר קלימוביץ'. 
אותו",  גידל  ודודו  לבדו  נשאר  "אבי 
לאבי  העניק  "הוא  תמרין.  הרב  מספר 
צעיר  נער  בהיותו  חסידי.  חינוך 

השתתף בהתוועדויות. ההתוועדויות עצמן היו 
מותרות על־פי החוק, אולם אסור היה להשפיע 
באים,  היו  הקג"ב  סוכני  כאשר  ולכן  קטין.  על 
היו החסידים מורים לו לברוח. פעם אחת תפסו 
לבית  לבוא  ממנו  נמנע  זאת  ובעקבות  אותו, 

הכנסת". 

מנחם כהן

בהיותו נער צעיר השתתף אביו 
בהתוועדויות. החוק הסובייטי אסר 
להשפיע על קטין, ולכן כאשר סוכני 

הקג"ב היו באים, היו החסידים מורים לו 
לברוח
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