
אנושית ת כונה 
מגולמת  אופיינית 
בפתגם "מרוב עצים 
לא רואים את היער". לפעמים 
בני־אדם הולכים לאיבוד בתוך 
הפרטים, וכבר אינם רואים את 
חשוב  לכן  הכוללת.  התמונה 
ואת  המטרה  את  תמיד  לזכור 

הכיוון, שמעבר לכל הפרטים.

זה נכון באשר לעימות בינינו 
ובין הערבים. אם תשאלו אדם 
היו  מלחמות  כמה  השורה  מן 

בינינו ובין הערבים, מן הסתם יציין את מלחמת 
הימים,  ששת  מלחמת  סיני,  מבצע  השחרור, 
מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון הראשונה, 
האינתיפאדה הראשונה והשנייה, מלחמת לבנון 
השנייה ועוד כמה מבצעים צבאיים. אבל האמת 

היא שהמלחמה מתנהלת בכל יום ויום.
משנת  היהודי־ערבי  הסכסוך  את  המונים  יש 
שנה  ושישים  ממאה  יותר  היינו   ,)1860( תר"כ 
)נפגעי פעולות האיבה נמנים רשמית משנה זו(. 
היו בו עליות ומורדות, אבל הוא לא נפסק ולו 

לרגע אחד.

אל תלעגו להם
לאויבינו המטרה חדה וברורה — לסלק מכאן 
במלחמות,  זאת  לעשות  ניסו  הם  היהודים.  את 
בטקטיקות  להשתמש  עברו  הצליחו,  וכשלא 
אחרות. אבל אין אצלם שום בלבול באשר ליעד 

הסופי של המאבק.
את  להבין  מצליחים  אנחנו  תמיד  לא 
התנהגותם. גורמים בישראל שניסו לקדם יוזמות 
שוב  נוכחו  'שלום'  למען  מפליגים  ויתורים  של 
לקבל  מעוניינים  אינם  פשוט  הערבים  כי  ושוב 
גורמים  אותם  בעיני  להם.  שמציעים  מה  את 
לא  "הם  באיוולת.  נוהגים  הערבים  ישראליים, 
הזדמנויות",  להחמיץ  הזדמנות  שום  החמיצו 
לועגים להם. אבל אם תשאלו את הערבים, צוחק 

מי שצוחק אחרון.
מי שמוכן להתפכח מאשליות ה'שלום' ולהבין 
לגמרי  יבין  אויבינו,  של  האמיתית  מטרתם  את 
את התנהגותם. הם מוכנים לקחת כל מה שיקדם 
אותם לעבר היעד, אבל לא יסכימו לשום צעד 

בינתיים  אליו.  מלשאוף  ידיהם  את  שיכבול 
יסיתו  בנו,  יפגעו  עלינו,  יעלילו  אותנו,  יכפישו 
'מחוות',  ויבקשו  יתבכיינו  נגדנו, ומפעם לפעם 

שיעניקו להם עוד נכסים ועוד אחיזה בשטח.

את  מפעיל  המדינה  שבתוך  האויב  במקביל 
כל הכלים בניסיון להתקדם לעבר אותו יעד. הם 
של  הנרטיב  'הבנת  'שוויון',  בסיסמאות  ינופפו 
האחר' וכדומה, מתוך כוונה לקעקע את תחושת 
ובתקווה  הארץ,  על  זכותנו  ואת  שלנו  הצדק 

שלא נבין לאן כל זה הולך.

לקלוט את המתרחש
המהלכים  האחרונים  בימים  התפרסמו  וכך 
שנעשים לתכנון מעשי של 'השיבה' — התביעה 
ערכות  יש  ערבים.  במיליוני  הארץ  להצפת 
עבודה  תכניות  לצד  הספר,  לבתי  לימוד 
בתים  ובניית  קרקעות  בחלוקת  העוסקות 
ל'צאצאי הפליטים' בתוך הערים היהודיות. וגם 
הפרסום הזה עבר בשקט, כי לא הכול קולטים 

את משמעות המהלכים.

לערבים  'מחוות'  הממשלה  העניקה  בינתיים 
לרגל ביקור נשיא ארה"ב — אישור שש תכניות 
ושומרון,  ביהודה  ערביים  ליישובים  ִמתאר 
דבר  שמביני  דבר  עציון,  בגוש  שלוש  מתוכן 
בשעה  ובה  לדורות.  בכייה  יהיה  כי  זועקים 

מקפיאים אישורי בנייה בירושלים!

הכוללת,  התמונה  את  לראות  נתעשת  האם 
הכוחות  את  ונגייס  שלפנינו  המלחמה  את  נבין 
להתייצב מול מזימות אויבינו? נתפלל שאכן כך 

יהיה.
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לאויבינו המטרה ברורה — לסלק מכאן את היהודים. הם ניסו לעשות 
זאת במלחמות, וכשלא הצליחו, עברו להשתמש בטקטיקות אחרות

היעד הברור של המאבק

החזון שלנו מול היעד של אויבינו )ציור: ברוך נחשון(

אוצר לקוטי שיחות
מאת הרבי מליובאוויטש

בהוצאת מעיינותיך / קה"ת

מתוך ל"ט כרכי לקוטי שיחות מוגשות 
פירוש  את  המבארות  שיחות  זה  בספר 
רש"י על התורה, שיחה אחת לכל פרשה, 
הפצה:  עמ'.   548 פרשה.  לכל  סיכום  עם 

אור החיים.

שמירת השמיטה
מאת הרב שמעון גדסי

בהוצאת המחבר

הלכות שנת השמיטה, מבוארות בלשון 
הספר  של  השני  בחלקו  וברורה.  קלה 
שמיטה  והלכות  שביעית  מסכת  משניות 
טל'  עמ'.   250 ביאור.  עם  ברמב"ם, 

9606018־03.

שלהבת בכפור
מאת דוד דגן
בהוצאת המחבר

ברסלב  מחסידי  עשרות  של  סיפורם 
היהדות  שמירת  על  נפשם  שמסרו 
הקומוניסטי  השלטון  של  האימים  בימי 
בבריה"מ. הספר עשיר בתמונות ומסמכים. 

680 עמ'. טל' 4590522־053.

החסיד האחרון
מאת הרב שחר־זאב קיהן

בהוצאת המחבר

קיהן,  ישראל־יצחק  ר'  של  חייו  סיפור 
מאחרוני חסידי פיאסצ'נה, שעבר את אימי 
באמונתו.  איתנה  דבקות  מתוך  השואה 

260 עמ'. טל' 7248082־050.

ספרים חדשים
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זמני השבוע

פרקי אבות: פרק א



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

 כסוחר 
ולא כקבצן

מרדכי־מנחם־ רבי  האדמו"ר 
סירב  מוורקה  קאליש  מענדל 
אחרי  ההנהגה  את  לקבל  בתחילה 
ישראל־יצחק  רבי  אביו,  הסתלקות 
מוורקה. שאלו אותו: למה אינו מנהיג 
עדה? ענה להם בענוותנותו: "אין לי 

במה להנהיג".

אמרו לו: הלוא שגור בפי החסידים 
הפתגם 'ישראל מקדשין עזרה', היינו 

שהחסידים עושים את הרבי.

מתנהג  "אני  האדמו"ר:  השיב 
כסוחר ולא כקבצן. אם אין לי משלי, 

אינני לוקח מאחרים".

אמרת השבוע

לוח יומי ללימוד הרמב"ם כתקנת הרבי מליובאוויטש
ו'ה'ד'ג'ב'א'ש"ק כ"ד תמוזיום בשבוע

ג' פרקים ליום
הל' קדוש החדש..  

פרק יח־יט. הל' 
תעניות פרק א'

פרק ה. הל' מגילה וחנוכה.. פרק ב־ד
בפרקים אלו. פרק א־ב.

פרק ג־ד. תורת חכם וגו'. 
ספר נשים והוא ספר 

רביעי.. הל' אישות. פרק א.
 פרק ח־י. פרק ה־ז. פרק ב־ד.

הל' גזילה ואבידה.. פרק טפרק ח פרק זהל' גניבה פרק ופרק א' ליום
פרק גפרק בבפרקים אלו. פרק א

chabad4u.org.il •  073-3943399   

 תכניסו לבית 
את ה'נשמה'!

המגזין היוקרתי 'נשמה' - הסיפורים 
מעוררי ההשראה שלכם, ההגות של תורת 
החסידות, החוויות המרגשות מבתי חב"ד 

והדמויות המרתקות שפותחות את הלב

 למנויים יצורפו גליונות 'פרשה' 
העלון הפופולרי והמבוקש מבית צעירי חב"ד

בכל חודש 
אצלכם עד 

הבית!

 מעוניינים לקבל את השיעור לנייד? להצטרפות, שלחו הודעת ווטסאפ למספר 058-7554144 
וקבלו את השיעור שבחרתם מדי יום לטלפון האישי • להאזנה לשיעור בג' פרקים חייגו: 03-3062770

הנקמה שלך
ישראל...  בני  נקמת  "נקום 
)במדבר  במדיין"  ה'  נקמת  לתת 
לא,ב־ג(. הקב"ה אמר "נקמת בני 

ישראל מאת המדיינים", ומשה 
מפני  במדיין".  ה'  "נקמת  אמר 
"ריבון  משה:  אמר  שינה?  מה 
או  ערלים  היינו  אם  העולם, 
כופרים  או  זרה  עבודה  עובדי 
במצוות, לא היו שונאים אותנו 
אלא  אחרינו,  רודפים  ולא 
בשביל תורה שנתת לנו שונאים 

אותנו. לכך, הנקמה שלך".
)מדרש תנחומא(

נקודת מבט
ומדקדק  החפץ  הקב"ה,  
יותר  ישראל  של  בכבודם 
מבכבודו, אמר שמלחמת מדיין 
היא "נקמת בני ישראל", ואילו 
בכבודו  יותר  המדקדק  משה, 
זו  שמלחמה  אמר  מקום,  של 

היא "נקמת ה'". 
)לקוטי לוי יצחק(

חיבתם של ישראל
"שהעומד כנגד ישראל כאילו 
עומד כנגד הקב"ה" )רש"י(. בוא 
של  חיבתם  גדולה  כמה  וראה 
הלוא  המקום.  לפני  ישראל 
שמתו  ביהודים  כאן  מדובר 
במגפה או על־ידי דייני ישראל 
ובעוון  מדיין  בנות  בעוון 
הכתוב  ועליהם  זרה.  עבודה 
כעומד  כנגדם  שהעומד  אומר 

כנגד הקב"ה!
)הרבי מליובאוויטש(

אהבת ישראל ואהבת ה'
ישראל  שאהבת  מכאן 
קשורה באהבת ה'. המיטיב עם 
איש ישראל, כאילו היטיב עימו 
איש  והאוהב  כביכול,  יתברך 

ישראל —  כאילו אוהב את ה'.
)רבי שמחה־זיסל מקלם(

בלי פניות ונגיעות
אנשים  מאיתכם  "היחלצו 
"היחלצו  לא,ג(.  )במדבר  לצבא" 
התפשטו   — מאיתכם" 

הפקיעו מתוככם  מעצמיותכם; 
והנגיעות  הפניות  כל  את 
העצמיות, ואז תהיו — "אנשים 

לצבא", אנשי חיל כראוי.
)רבי בונם מפרשיסחה(

מהאלופים
"וימסרו מאלפי ישראל אלף 
היינו  לא,ה(.  )במדבר  למטה" 
מהגדולים שבהם. זהו שמפרש 
צדיקים.   — אנשים  רש"י: 

"מאלפי" הוא כמו 'מאלופי'.
)הכתב והקבלה(

כבודו של פינחס
פקודי  על  משה  "ויקצוף 
ושרי  האלפים  שרי  החיל, 
מצבא  הבאים  המאות, 
לא  לא,יד(.  )במדבר  המלחמה" 
הכבוד.  מפני  פינחס,  על  קצף 
על  משה  נתקצף  שלא  כשם 
החטאת,  שעיר  במעשה  אהרון 
אלא על בניו, אף כאן לא קצף 
העומדים  השרים  על  אלא 

לפקודת פינחס.
)העמק דבר(

מדוע אומרים 
'בלי נדר'?

מדוע מסייגים התחייבות אישית באמירה 'בלי 
את  תחילה  להקדים  יש  זאת  להבין  כדי  נדר'? 
המבקש  אדם   — הפשוט  במובן  נדר.  של  עניינו 
להימנע מלהשתמש בדבר גשמי, כדי להתקדש, 
מכריז על התחייבות זו ב'נדר' )בשונה משבועה 

שהיא התחייבות לעשות מעשה(.
ברובד העמוק יותר, נדר מבטא התקדשות של 
ולא של האדם בלבד. בכל  הדבר הגשמי עצמו, 
ענייני העולם טמונה קדושה, אלא שלעיתים היא 
הגשמית  הכסות  הוא  לעין  שנראה  ומה  נסתרת, 
האומר:  אדם  וכו'.  הרכוש  המשקה,  המאכל,   —
"כיכר זה עליי כקרבן", מגלה נקודה של קדושה 

בכיכר.

אין כוח לנדרים
הבירורים'.  מ'עבודת  הפוך  ביטוי  הוא  נדר 

הגשמי,  בדבר  שימוש  על־ידי  נעשית  זו  עבודה 
כאשר מוציאים מתוכו את הניצוץ האלוקי הטמון 
מדריגה  מחייבת  הבירורים  שעבודת  אלא  בו. 
רוחנית גבוהה, כדי לוודא שהאדם איננו תאוותן 
מסוגל  שאינו  מי  שמיים.  לשם  כוונתו  אכן  אלא 
על־ ממנה  להימנע  יכול  הגשמיות,  את  'לברר' 
הקדושה  את  חושף  הוא  זו  בדרך  וגם  נדר,  ידי 

שבגשמיות.

בזמננו, בשל ירידת הדורות, אין לנו הכוח לעניין 
שהמשמעות  נדר',  'בלי  אומרים  ולכן  הנדרים, 
מהדבר  ולהימנע  לנדור  מקום  היה  אמנם  היא: 

הגשמי, אלא שעכשיו אין בכוחנו לעשות זאת.

סופי תיבות 'אלול'
היה  אפשר  מקובלים  היו  שהנדרים  בזמן  גם 
להתיר את הנדר. הנודר שנוכח כי איננו מסוגל 
להתגבר על הניסיון, ושהפרישות מענייני העולם 
קשה לו, יכול להתייצב לפני החכם או לפני בית 

הדין ולהתיר את נדרו.

היתר זה נרמז בסופי התיבות של המילים "ֹלא 
ל,ג(.  )במדבר  ַיֲעֶׂשה"  ִמִּפיו  ַהֹּיֵצא  ְּכָכל  ְּדָברֹו,  ַיֵחל 
צירופן יוצר את המילה 'אלול', שהוא החודש שבו 

נדרים'.  'התרת  לקיים  נהוג  השנה(  ראש  )בערב 
התחתונה  המדריגה  את  מסמלים  התיבות  סופי 
שבה אנו עומדים, בשל כך שאין בנו הכוח לעמוד 

בניסיונות.

הכוח לתקן
מדוע התרת נדרים נעשית בחודש אלול? חודש 
של  התשובה  ימי  ארבעים  של  תקופה  חותם  זה 
במשך  תורה,  ממתן  העגל.  חטא  על  ישראל  עם 
ישראל בדרגת הקדושה  בני  יום, עמדו  ארבעים 
הימים  ארבעים  'נדר'.  בבחינת  ביותר,  הגבוהה 
שמחטא העגל והלאה היו ימי 'כעס' מצד הקב"ה 
בחינת  וזו   — להם  נתכפר  שהוא  אף  חטאם,  על 
'בלי נדר', שבו האדם נמנע מהגשמיות אך איננו 

ממשיך בה קדושה.

ועד  אלול  חודש  שמראש  הימים  ארבעים 
'התרת  בבחינת  'ברצון',  שוב  הם  הכיפורים  יום 
אי־ על  מעידה  הנדרים  שהתרת  אף  נדרים'. 

יכולתו של האדם לנדור נדר ולקיימו, עם זה ניתן 
הקדושה  למטרות  בגשמיות  להשתמש  הכוח  לו 

ולקיים את 'עבודת הבירורים' בהצלחה.
)רשימות חוברת לה, עמ' 332(

מלחמת מדיין



גאולהּפדיה
לומדים ובונים

ִּבְנַין ַהַּבִית. במדרש )תנחומא צו,יד( מסופר שכאשר הקב"ה ציווה את יחזקאל 
הנביא למסור לבני ישראל את צורת בית המקדש, תמה יחזקאל, שכן אלה היו 
ימי גלות בבל. "אמר יחזקאל לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, עד עכשיו אנו נתונים 
בגולה, בארץ שונאינו, ואתה אומר לי לילך ולהודיע לישראל צורת הבית... וכי 
יכולין הן לעשות? הנח להם עד שיעלו מן הגולה ואחר־כך אני הולך ואומר להם".
המדרש מביא את תשובת הקב"ה: "ובשביל שבניי נתונין בגולה יהא בניין ביתי 
בטל?! אמר לו הקב"ה: גדול קרייתה בתורה כבניינה. לך אמור להם, ויתעסקו 
מעלה  אני  בה,  לקרות  שיתעסקו  קרייתה,  ובשכר  בתורה;  הבית  צורת  לקרות 

עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית".
מה משמעות תשובתו של הקב"ה? הלוא לימוד תורת הבית ובניית בית המקדש 
גשמי,  בניין  הקמת  פירושה  המקדש  בית  בניית  נבדלים.  דברים  שני  הם  עצמו 
שבו אפשר לקיים את כל עבודות המקדש כפשוטן, ובכלל זה הקרבת הקרבנות 
בלבד, שעליו  רוחני  עניין  הוא  הבית  בתורת  והעיסוק  הלימוד  ואילו  כפשוטה; 

הקב"ה אומר "אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית".
אמת,  תורת  התורה,  כאשר  נבדלים.  דברים  שני  כאן  שאין  היא  האמת  אבל 
משווה שני דברים זה לזה, המשמעות היא שבאמת הם דבר אחד. כך עולה גם 
מתשובת הקב"ה ליחזקאל: "ובשביל שבניי נתונין בגולה יהא בניין ביתי בטל?!". 
מכאן אנו למדים שהעיסוק בתורת המקדש מונע מצב של "בניין ביתי בטל", והרי 

הוא בבחינת בניין המקדש ממש.

 )414 עמ'  יח,  כרך  שיחות  )לקוטי  מסביר  מליובאוויטש  הרבי  ִלְבנֹות.  ִמְצָוה 
שדברי חז"ל על הקרבנות — "כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, וכל 
העוסק בתורת אשם, כאילו הקריב אשם" — הכוונה ב"כאילו הקריב" אינה שהוא 
מקבל שכר בלבד, או שעל־ידי זה הקב"ה מכפר על העוונות כמו על־ידי העלאת 
קרבן, אלא יש בכך )על כל פנים לפי כמה דעות( גדר של הקרבת קרבן ממש. ואם 

כן הוא באשר לקרבנות, כל שכן שכך הוא באשר לעיסוק בתורת הבית. 
ההסבר פשוט: המצווה "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" )שמות כה,ח( היא מצוות 
עשה לדורות. בכל עת ובכל מקום מוטלת על עם ישראל החובה לבנות את בית 
המקדש. כשהמציאות אינה מאפשרת לבנות את בית המקדש בפועל, חלה החובה 

לעסוק במה שבידינו — בלימוד תורת הבית, ובכך "כאילו אתם בונים אותו".
ֵזֶכר ותחליף לבניין בית המקדש,  כלומר, העיסוק בתורת הבית אינו בבחינת 
אלא יש בלימוד משום גדר של מצוות בניין בית המקדש. זו חובה אישית המוטלת 
על כל יהודי, כפסק הרמב"ם: "הכול חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם, אנשים 
ונשים". כשיהודי עוסק בתורת הבית, בזה הוא בונה ממש את בית המקדש, וזו 

ההכנה לבניינו בגשמיות ובפשטות בקרוב ממש.

מנחם ברוד

 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

kdushathaot@gmail.com
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עם  לחלוטין  השתנו  תיתי  של  השלווים  חייה 
ת"ש  באייר  לבריסל שבהולנד,  הגרמנים  פלישת 
יהודים  אלפי  עוד  עם  שולח  אביה   .)1940 )מאי 
ליעד בלתי־ידוע. תיתי נותרה עם אימה. הן ברחו 

לכפר שבו היו מתגוררים בקיץ.

התגוררו  שאצלו  האיכר  במהירות.  אזל  כספן 
התשלום,  את  יקבל  לא  שאם  איים 
ידווח לגרמנים על הימצאותן אצלו. 
לחפש  לעיר  נסעה  תיתי  של  אימה 
הצעת  ובידה  שבה  היא  עבודה. 

עבודה בעבור תיתי בלבד.

לטפל  הוטל  הצעירה  הנערה  על 
שלוש־שבע.  בני  ילדים,  בשלושה 
היו  מולר,  משפחת  בני  ההורים, 
אנטי־ בלגי  מחתרת  ארגון  ממנהיגי 
בפעולות  עיסוקם  בשל  נאצי. 

את  תיתי  לידי  מסרו  המחתרת 
הוחבאו  הללו  ילדיהם.  על  השמירה 

בבית בפרוורי בריסל.

לתפקיד.  להפליא  התאימה  תיתי 
והעניקה  הילדים  את  אהבה  היא 
להם את כל החום, המסירות והדאגה 
להם  סיפרה  היא  לתת.  שיכלה 
את  לקרוא  אותם  לימדה  סיפורים, 
האותיות העבריות, והנחילה להם את 
עד  והמסורת.  היהודי  העם  תולדות 
מהרה ידעו הילדים על היהדות הרבה 

יותר מהוריהם.

היו ההתכנסויות  אותה  היחיד שהטריד  הדבר 
לנערה  לעגו  מהם  כמה  למחתרת.  החברים  של 
ביהדות.  ודבקותה  העזה  אמונתה  על  הצעירה 
שוב  לה  שהציקו  צעירים  שני  שם  היו  במיוחד 

ושוב.

ההצקות האלה הכאיבו לה מאוד. היא הייתה 
עוזבת את עבודתה אילולא נאמנותה למעבידיה 
לעבוד,  הוסיפה  במסירות  לילדים.  ואהבתה 

שואבת נחת מהתקדמות הילדים בלימודיהם.

וזו  הביתה,  הילדים  הורי  באו  החגים  באחד 
אימה.  את  לבקר  תיתי  בעבור  הזדמנות  הייתה 
היא דחתה את הצעת המולרים שכמה מחבריהם 
יסיעו אותה, והחליטה לצעוד ברגל שלוש שעות, 
כדי שלא לחלל את החג. לקול הצחוק של אותם 

חברים יצאה תיתי לדרכה.

הבניין  בחזית  כי  הבחינה  למחרת,  כששבה 
לאחור,  לסגת  ניסתה  היא  זרים.  שני  עומדים 
גסטפו.  אנשי  היו  אלה  בה.  הבחינו  הללו  אך 
תיתי נלקחה לחקירה על מעבידיה. במיוחד רצו 
ומסמכים  תעודות  הוסתרו  היכן  לדעת  הנאצים 

סודיים של המחתרת.

תיתי הייתה היחידה שידעה את מקום המחבוא, 
מכיוון שהיא עצמה טמנה אותם במקום המסתור. 
בנערה  יחשוד  לא  איש  כי  הניחו  המולרים 
תיתי  התפקיד.  את  עליה  הטילו  ולכן  הצעירה, 
לחופשי  לצאת  שלה  היחידה  שההזדמנות  ידעה 

היא להעמיד פנים שאין היא יודעת דבר.
היא  אך  עליה,  ואיימו  אותה  היכו  החוקרים 
לא סיפרה דבר, וטענה שמעבידיה אנשי עסקים 

ישרים, ואין להם שום קשר למחתרת כלשהי.
נשברה,  לא  שבה  חקירה,  של  שעות  לאחר 
אסירים  שני  החדר  לתוך  הגסטפו  קצין  הכניס 
אחרים. תיתי הרימה את עיניה וראתה מולה את 

שני חברי המחתרת הצעירים שנהגו לבוז לה.
מהשניים  אחד  של  בפניו  חבט  הנאצי  הקצין 

הבחור  תיתי.  את  מכיר  הוא  אם  לדעת  ודרש 
לאחר  חבול.  היה  גופו  כל  מכאבים.  התפתל 
כל  על  להשיב  והחל  נשבר  מהלומות  כמה  עוד 

שאלותיו של הקצין.
הבלגית.  המחתרת  חברי  שהם  הודו  השניים 
בבית  שערכו  הסודיות  הפגישות  על  סיפרו  הם 
על  ידעה  שתיתי  הודו  אף  הם  מולר.  משפחת 
לה.  ללעוג  נהגו  כי  סיפרו  ואפילו  המפגשים, 
החמור מכול היה כשהשניים העידו שתיתי יודעת 

את מקום המסתור של המסמכים.
תיתי התבוננה בשניים וקראה את 
מחשבותיהם. היא קלטה את הבושה 
שמילאה אותם מולה, כשהם מגלים 
את כל סודותיהם ובוגדים בחבריהם 
למחתרת. היא גם קראה את התקווה 
לא  שהיא  שבעיניהם,  האילמת 
תישבר ולא תתוודה על כל מה שהיא 

יודעת.
החדר  מן  הוצאו  האסירים  שני 
והחוקר ניסה שוב להוציא מפי תיתי 
על  עמדה  תיתי  שביקש.  המידע  את 
איבד  הנאצי  ממנה.  זזה  ולא  גרסתה 
אקדחו,  את  שלף  הוא  סבלנותו.  את 
לספור  והחל  למצחה  אותו  כיוון 

לאחור.
בראשה.  התרוצצו  המחשבות 
דמותה של אימה נראתה לנגד עיניה. 
היא חשבה על חייה הצעירים הבאים 
שלושת  על  מכול  ויותר  קיצם,  אל 
הצפוי  ועל  טיפלה  שבהם  הילדים 

להם ולהוריהם אם תגלה את הסוד.
היא  לספור.  הוסיף  הגסטפו  איש 
הייתה מוכנה למות. הספירה נסתיימה ולא קרה 
דבר. הקצין התבונן בה ארוכות והורה לשומרים 
יקר  זמני  נורמלית.  אינה  הזו  "הנערה  לשחררה. 
קרא  כמותה!",  משוגעים  על  אותו  לבזבז  מכדי 

בזעם.
תיתי שבה לאימה. היא שלחה את בת האיכר 
להביא את שלושת בני מולר הקטנים. זו הביאה 
ממנה  ביקשו  ובו  מהוריהם,  מכתב  עם  אותם 

לדאוג לילדים.
הזוג  מבני  דבר  תיתי  שמעה  לא  יום  מאותו 
מולר. כל ניסיונותיה לעלות על עקבותיהם עלו 
לבני  הילדים  את  מסרה  המלחמה  בתום  בתוהו. 
עצמה  תיתי  לאמצם.  שמחו  והללו  משפחתם, 

נישאה וגידלה משפחה יהודית לתפארת.
)על־פי 'הצופן הסודי'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

תיתי הרימה את ראשה הכואב. לחדר 
החקירות הוכנסו שני חברי המחתרת 
שמהם ספגה קיתונות של לעג על 

אמונתה. "האם אתם מכירים אותה?", 
צעק החוקר

הנערה שלא נשברה

 )Bundesarchiv :טנקים גרמנים בבלגיה )צילום
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ארץ חמדת אבות
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 טיול בשפלת יהודה למשפחות
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 בעקבות מלחמות היהודאים נגד הפלישתים
התילים המקראיים – שיחזור הקרב בין דוד לגולית 

 זחילה במחילות המסתור של מרד בר כוכבא נגד הרומאים
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הצעה לסדר  מאת א. פרי 
דרמת מתח ייחודית המתרחשת סביב 

משכן הכנסת בשילוב נושאים אקטואליים

לרכישה בחנויות הספרים | בהפצת" קולמוס"
לפרטים נוספים ולרכישת הספר במשלוח עד הבית )בדואר רשום, בישראל(

aperi4213@gmail.com 

מתוך הספר:
"אני האחרון שאמור לפחד, שוקי", ענה עוזיהו חגיגית, "אנחנו גרים 
במדינת ישראל לא כדי לפתח פראנויות שונות ומשונות מהמשטר. 
אני לא משתמש במחשב בגלל עניין של נוחות. של נוחות בלבד", 

שב ואמר, כאילו הוא רוצה לשכנע את עצמו.

יה
מד

ק 
דיו



איך מתירים נדר
 שאלה: מה הדרך 

להתיר נדר שאדם 
מתחרט עליו?

בהלכות  הראשון  הסעיף  תשובה: 
כל  בנדרים.  רגיל  תהי  "אל  הוא:  נדרים 
נקרא   — שמקיימו  אף־על־פי    — הנודר 
'רשע', ונקרא 'חוטא'". רק בעת צרה או 
לנדור,  מותר  ההתנהגות  את  לתקן  כדי 
וגם זה לא מומלץ. יתרה מזו, גם מי שנדר 
— בדרך כלל עדיף שיתיר את הנדר )ואם 
נדר לעשות דבר טוב או להימנע מדבר 

לא רצוי, יעשה זאת 'בלי נדר'(.
מי שנדר )גבר או אישה( ומתחרט על 
על־ידי  הנדר  את  להתיר  יכול   — נדרו 
המתמצאים  מצוות,  בני  גברים  שלושה 
קצת בהלכות נדרים. אנשים אלו יכולים 
למבקש  או  לזה  זה  קרובים  להיות 
יחד  נדרים  כמה  להתיר  ההתרה. אפשר 
וכן לכמה אנשים יחד. מותר להתיר נדר 
השבת  לצורך  היא  ההתרה  אם  בשבת, 
שבת  מעונג  אותו  מונע  הנדר  אם  )כגון 

בעניין כלשהו(.
את  לפרט  הנודר  על  ההתרה,  לפני 
הנדר, ודיי בפירוט לפני אחד מהמתירים. 
את  להתיר  כדי  בחרטה  דיי  עקרונית, 
הנדר, בתנאי שזו חרטה מוחלטת, שאכן 

האדם מעדיף שלא היה נודר לעולם.
חייבים  מוחלטת,  החרטה  אין  אם 
למצוא 'פתח', היינו סיבה לביטול הנדר, 
נודר,  היה  לא   — כך  שיקרה  ידע  שלּו 
המתירים  על  שכיחה.  בסיבה  ומדובר 

לחפש 'פתח' כשהם יושבים דווקא.
ולהפוך  להחמיר  נהגו  הרמ"א,  לפי 
את החרטה ל'פתח', ולומר לו "לּו ידעת 
שתתחרט — האם היית נודר?", וכשהוא 

משיב 'לא' — מתירים לו. 
רבים בהלכה מה  פרטים  מכיוון שיש 
ואיך להתיר, יש להתייעץ לפני ההתרה 
עם רב מומחה בהלכות נדרים )בפירוט 
תיעשה  שההתרה  כדי  וסיבתו(,  הנדר 

כדין.
מקורות: שו"ע יו"ד סי' רג, רכח ונו"כ.

רציתי לשאול
יש לי חבר שניחן בהרבה תכונות חיוביות, אבל תכונה אחת 
שלו מעצבנת אותי: מילה אינה מילה, הבטחה אינה הבטחה.

שנשחקו  החשובים  הערכים  אחד 
יש  בדיבור.  עמידה  הוא  בימינו 
מלּווה  שאינה  התחייבות  כי  הסבורים 
ואין  מחייבת,  אינה  משפטית  בחתימה 
הם מתייחסים ברצינות הראויה למילים 

ולהבטחות.
מה  כל  לקיים  אותנו  מצווה  תורתנו 
)הלכות  קובע  הרמב"ם  מפינו.  שיוצא 
של  ממאפייניו  אחד  כי  יג(  ה,  פרק  דעות 

חכם הוא שאינו משנה בדיבורו.
מילים  כי  ולהפנים  לזכור  עלינו 
עלינו  משמעות.  להן  יש  והתחייבות 
להתייחס אליהן ברצינות, ולא להבטיח 
ואם  לקיים.  בכוונתנו  שאין  דברים 
לעמוד  כדי  הכול  נעשה   — הבטחנו 

בדיבורנו.
בקיום  זהירות  נדרשת  במיוחד 
וצדקה,  מצווה  לענייני  התחייבויות 
"מֹוָצא  כג,כד(:  )דברים  התורה  כציווי 
ְׂשָפֶתיָך ִּתְׁשֹמר ְוָעִׂשיָת". כאן ההתחייבות 
בלבד,  לחברו  אדם  שבין  עניין  איננה 

אלא גם בין אדם למקום. 

כל מנהל מוסד ציבורי מכיר, לצערנו, 
שלהם  שמילה  אנשים  לצד  זו.  תופעה 
יצוקה בסלע, יש מי שמתחייבים ואחר־
וגם  אי־נעימות  יוצר  זה  נעלמים.  כך 
בעיה ממשית, כי לעיתים התקציב נבנה 
על בסיס ההתחייבויות, וכאשר מישהו 

אינו מקיים את הבטחתו, נוצר גירעון.
היא  זו  תופעה  עם  להתמודד  הדרך 
למבוגרים.  וגם  לילדים  חינוך   — חינוך 
קיום  של  הערך  חשיבות  את  להסביר 
בזלזול.  לזה  להתייחס  ולא  הבטחות, 
מוסד  מנהל  או  קהילה  שרב  ומובן 
לעמידה  דוגמה  לשמש  חייב  ציבורי 

בדיבור.
למצבים  ערים  להיות  שיש  ברור 
שבהם אנשים התחייבו מתוך כוונה כנה 
לקיים את התחייבותם, ואחר־כך נקלעו 
לקשיים שאינם מאפשרים להם לעמוד 
מחייבים  כאלה  מצבים  בדיבורם. 
צורך  יש  ולפעמים  והבנה,  רגישות 
לשחרר  כדי  נדרים',  'התרת  לעשות 
יכול  הוא  שאין  מהתחייבות  האדם  את 

לעמוד בה.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב גרשון שנור 
מנהל בית חב"ד גני תקווה

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

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



ַלֲהפְֹך עּוָגה 
ְלָקְרָּבן

ַמְכִריז:  ְיהּוִדי  ְלָמָׁשל  ִאם  ַהִּדין  ָמה 
ָקְרַּבן  ְּכמֹו  ַּבֲעבּוִרי  ִיְהיּו  "עּוגֹות 
ִנְקָרא  ֶׁשֶּזה  ַהּתֹוָרה  קֹוַבַעת  עֹוָלה". 
ַעְצמֹו  ַעל  ָאַסר  ַהֶּזה  ְוָהָאָדם  ֶנֶדר, 
ֶלֱאֹכל  ֶׁשָאסּור לֹו  ְּכֵׁשם  ֶלֱאֹכל עּוגֹות, 

ָקְרַּבן עֹוָלה?

ְּבִעְנָין  ְנָדִרים?  ִלְנֹּדר  טֹוב  ַהִאם 
ְׁשֵּתי  ֲחָכֵמינּו  ְּבִדְבֵרי  ָמָצאנּו  ֶזה 
ִּגיׁשֹות: ַּבִּמְׁשָנה ֶנֱאַמר: "ְנָדִרים — ְסָיג 
ְמָקְרִבים  ֶׁשְּנָדִרים  ַהְיינּו  ִלְפִריׁשּות". 
ְּגבֹוָהה  רּוָחִנית  ְלַמְדֵרָגה  ָהָאָדם  ֶאת 
ֶׁשל ְּפִריׁשּות ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ֲאָבל 
ְּבָמקֹום ַאֵחר ֲחָכִמים ָּגֲערּו ְּבִמי ֶׁשּנֹוֵדר 
ֶׁשַהּתֹוָרה  ְּבָמה  ְלָך  ַּדי  ֹלא  ְוָאְמרּו: 
ָעֶליָך  ֶלֱאֹסר  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשַאָּתה  ָאְסָרה, 

ְּדָבִרים נֹוָסִפים?!

ָאז טֹוב אֹו ַרע ִלְנֹּדר ְנָדִרים?

ֶׁשּטֹוב  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ִהיא:  ַהְּתׁשּוָבה 
ַּבֲעבּוָרם  ַהֶּנֶדר  ְנָדִרים.  ִלְנֹּדר  ָלֶהם 
ֶׁשּמֹוֵנַע  ִּבָּטחֹון,  ַמֲעֵקה  ְּכמֹו  הּוא 
ְלָמָׁשל,  ֵמַהֶּדֶרְך.  ִלְסטֹות  ֵמַהְּמכֹוִנית 
ְלִהָּכֵׁשל  ָעלּול  הּוא  ִּכי  ַהּיֹוֵדַע  ָאָדם 
ַּבֲאִכיָלה ְּבִמְסָעדֹות ֹלא ְּכֵׁשרֹות, נֹוֵדר 
ַּגם  ְּכָלל,  ְּבִמְסָעדֹות  ֹיאַכל  ֶׁשֹּלא  ֶנֶדר 
לֹו  ֵיׁש  ְוָאז  ְּכֵׁשרֹות,  ְּבִמְסָעדֹות  ֹלא 
ְּכִניָסה  ִמְּפֵני  ָעָליו  ֶׁשָּתֵגן  ִּבָּטחֹון,  ֶּגֶדר 

ְלִמְסָעָדה ֹלא ְּכֵׁשָרה.

ֲאָבל ֵיׁש ֲאָנִׁשים ָהעֹוְמִדים ְּבַמְדֵרָגה 
ְּגבֹוָהה ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה 
ֹלא ְצִריִכים ִלְבֹרַח ֵמָהעֹוָלם, ֶאָּלא ֵהם 
ַהֻּמָּתִרים  ַּבְּדָבִרים  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְצִריִכים 
ֶאת  ְּבתֹוָכם  ּוְלַגּלֹות  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם 

ה.  ַהְּקֻדּׁשָ

ֶׁשַהֶּנֶדר  ִמֶּזה  ִלְלֹמד  ֶאְפָׁשר  ּוָמה 
ְּכמֹו  ָקדֹוׁש  ַהּנֹוֵדר  ַּבֲעבּור  ֶנֱהָפְך 
ַהָּקְרָּבן? ֶׁשְּיהּוִדי ֵיׁש לֹו ּכֹוַח ַלֲהֹפְך ֶאת 
ְּכמֹו  ְקדֹוָׁשה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְלָמָׁשל,  ָהעּוָגה, 

ָקְרָּבן! 

ַּכֲאֶׁשר ִמְתמֹוְדִדים ִעם ָּדָבר ֹלא־טֹוב 
ְלַגּלֹות  ִהיא  ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוָבה  ַהֶּדֶרְך   —
ֶיֶלד  ַלֲהֹפְך  ְלֻדְגָמה,  ִחּיּוִבי.  ָּדָבר  ּבֹו 

ֶׁשֵּמִציק, ְלָיִדיד ּוְלָחֵבר.

 )על־פי ספר השיחות תשמ"ח, 
כרך ב, עמ' 553(

ְיִחיֵאל", ָּפַסק  ם  ַהּׁשֵ ַּבֲעֵלי  ֲאָנִׁשים  ְּפִריָצה ּדֹוִמים ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו ָּבֵעת ָהַאֲחרֹוָנה ֵאֶצל  ִלְבֹּדק ִמְקֵרי  ַּתְקִציר: "ֵיׁש 
ר ִמָּיד ַלחֹוֵקר... ַהחֹוֵקר. ַסָּבא ִנְזַּכר ְּבִמְקֶרה ּדֹוֶמה ֶׁשִהְתַרֵחׁש ֵאֶצל ר' ְיִחיֵאל ְׁשַנְיְדָמן ִמְּבֵני־ְּבַרק. ַחָּיִבים ְלִהְתַקּׁשֵ

 ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה: ָאַבד ֶּפֶתק
ַסָּבא ִמֵהר ְּבִהְתַלֲהבּות ֶאל ַמְכִׁשיר ַהֵּטֵלפֹון. "ַאְּת 
רֹוָאה, ַמְלָּכה?", ֵהִריַע ַּבֲעִליצּות. "ַהֲחִקיָרה ַמְתִחיָלה 
ְּבֶרֶגל ָיִמין! ְׁשמּוֵאל, ָּתִביא ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ַהִּמְסָּפר ֶׁשל 
ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ַהֶּזה; ֶאת ַהֶּפֶתק ַהָּיֹרק ַההּוא. הּוא ָצִריְך 
ֹלא  ַאָּתה  ְלָחן,  ַהּׁשֻ ַעל  ֶׁשְּלָך,  ָהֵעיַנִים  מּול  ִלְהיֹות 

רֹוֶאה?".

"ֹלא!".

ַסָּבא ִהִּניַח ֶאת ָהְׁשפֹוֶפֶרת ִמָּידֹו. ָּפָניו ִהְתַּכְרְּכמּו. 
ִהַּנְחִּתי אֹותֹו  ְּבַעְצִמי  ֲאִני  ֹזאת אֹוֶמֶרת ֹלא? —  "ָמה 
ֹּפה ִלְפֵני ֶׁשַהחֹוֵקר ִהִּגיַע! ַמְלָּכה!", הּוא ָקָרא ְלֵעֶבר 

ַהִּמְטָּבח. "ַאְּת ָזַרְקְּת אּוַלי ֶּפֶתק ָיֹרק ַלַּפח?".

"ְּבִׂשְמָחה ָהִייִתי זֹוֶרֶקת אֹותֹו ַלַּפח", ָעְנָתה ָסְבָתא 
ַהֲחִקיָרה  ָּכל  ֶאת  ָאֲהָבה  ֹלא  ִּבְכָלל  ִהיא  ַּבֲחִריפּות. 
ַהּזֹו. "ֲאָבל ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשהּוא ָחׁשּוב ְלָך. ֶרַגע, ַאָּתה 

רֹוֶצה לֹוַמר ִלי ֶׁשַהֶּפֶתק ֶנֱעַלם?".

ְּבִכיָסיו  ִחֵּפׂש  הּוא  ְקדֹוַרִּנית.  ַסָּבא  ָעָנה  "ֵּכן", 
ְלִהְתּכֹוֵפף  ְוִהְתַאֵּמץ  ִצֵּין  ְּביֹוֵתר",  "מּוָזר  ְּבַעְצָּבנּות. 
ְלָחן. "ְואּוַלי ַהחֹוֵקר ַהִּנְכָּבד ָלַקח  ְלַהִּביט ִמַּתַחת ַלּׁשֻ
ָסְבָתא  ִׁשֲעָרה  ֵלב",  ְמנּו  ֶׁשּׂשַ ְּבִלי  ִעּמֹו  ַהֶּפֶתק  ֶאת 
ִּבְזִהירּות, ֲאָבל ַסָּבא ַרק ִהְתַרֵּגז. "ַמְלָּכה! ֲאִני ָׂשם ֵלב 
ְוֶנֶגד!  ֶנֶגד  ַהחֹוֵקר...  ֶנֶגד  ַהֲחִקיָרה,  ֶנֶגד  ְּת  ֶׁשאֵַ ְמֻצָּין 
ַאֶחֶרת ֹלא ָהִיית ַמֲעָלה ַעל ַדְעֵּתְך ִמין ַרְעיֹון ֶׁשָּכֶזה, 
ֶׁשַהחֹוֵקר ָלַקח ֶאת ַהֶּפֶתק ֶׁשל ַעְצמֹו... ָמה, הּוא ֹלא 
ְוִכי ֵאין לֹו עֹוד ֶאֶלף  זֹוֵכר ֶאת ַהֵּטֵלפֹון ֶׁשל ַעְצמֹו? 

ְּפָתִקים ָּכֵאֶּלה ֶׁשִהְדִּפיס? ֶּבֱאֶמת, ַמְלָּכה!".

יֹוָנָתן ָאַמר ְּבֶׁשֶקט: "אּוַלי ִנְתֶלה מֹוָדָעה, ֶׁשָאְבָדה 
מֹוָדָעה"... ֲאָבל ִאיׁש ֹלא ָצַחק. ָהָיה ְקָצת ֹלא ָנִעים, 
"ַסָּבא!  ְּפׁשּוָטה:  ְּבַהְבָרָקה  קֹוִּבי,  ִהִּציל  ַהַּמָּצב  ְוֶאת 

ֶזה ִּבְכָלל ֹלא ְמַׁשֶּנה ֵאיֹפה ַהֶּפֶתק ַהֶּזה, ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון 
ַּבְּכִניָסה  ַהֶּפֶתק  ֶאת  ִהְדִּביק  ְּכמֹו ֶׁשהּוא  ֲהֵרי  ָּפׁשּוט! 
ַהִּבְנָיִנים  ְּבָכל  ַהְּכִניסֹות,  ְּבָכל  ִהְדִּביק  ֶּבַטח  ֶׁשָּלנּו,  
ֶעְׂשִרים  ְלָהִביא  ָיכֹול  ֲאִני  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  ִמָּסִביב! ּתֹוְך 
ּוְׁשמּוֵאל  ַהֶּדֶלת  ֶאל  ָׁשַעט  ְוקֹוִּבי  ָּכֵאֶּלה!",  ְּפָתִקים 
ְויֹוָנָתן ְּבִעְקבֹוָתיו. "ּתֹוָדה, ַמְסִּפיק ֶאָחד!", ָקָרא ַסָּבא 

ַאֲחָריו, ּוְבקֹולֹו ֲהָקָלה ַרָּבה.

• • •

ַמַּצב־ ַּגם  ָחַלף  ְוִעָּמן  ִמְּזַמן  ָעְברּו  ַהַּדּקֹות  ֲחֵמׁש 
ִהְתַמְרֵמר  ִיָּתֵכן!",  ָהרּוַח ָהאֹוְּפִטיִמי. "ֶזה ָּפׁשּוט ֹלא 
קֹוִּבי. "ֹלא ִלְמֹצא ֲאִפּלּו מֹוָדָעה ַאַחת ִויִחיָדה? ְּכִאּלּו 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָהַלְך ְּבִעְקבֹות ַהחֹוֵקר ְוִקֵּלף ְּבַכָּוָנה ֶאת ָּכל 

ַהּמֹוָדעֹות ֶׁשהּוא ִהְדִּביק"...

ַהּמֹוָדָעה  ֶאת  ַּגם  ִקֵּלף  ֹלא  ֶאָחד  אֹותֹו  ָלָּמה  "ָאז 
ָעְמדּו  ֵהם  ְּבִהָּגיֹון.  יֹוָנָתן  ִהְקָׁשה  ֶׁשָּלנּו?",  ַּבְּכִניָסה 
ַלְחֹזר ַלַּבִית ֶׁשל ַסָּבא ְוָסְבָתא 

ְּבָיַדִים ֵריקֹות.

ְׁשמּוֵאל.  ָעַצר  "ֶרַגע", 
ַמְפִחיָדה  ֲחָדָׁשה,  ַמְחָׁשָבה 
הּוא  ְּבמֹוחֹו.  ָצָצה  ְמַעט, 
ָאַמר  "ִמי  ְּבִאִּטּיּות:  ָאַמר 
עֹוד  ִּבְכָלל  ִהְדִּביק  ֶׁשהּוא 
ִהְדִּביק  אּוַלי הּוא  מֹוָדעֹות? 
 — ִויִחיָדה  ַאַחת  מֹוָדָעה  ַרק 

ַּבְּכִניָסה ֶׁשָּלנּו?".

ָקְפצּו  ִּפְתאֹום?!",  "ָמה 
"ָלָּמה  ְויֹוָנָתן.  קֹוִּבי  ָעָליו 
ֶׁשַּיְדִּביק מֹוָדָעה ַּבְּכִניָסה ֶׁשל 

ַסָּבא ַּדְוָקא?".

ָרָצה  ֶׁשהּוא  ִּבְגַלל  "אּוַלי 
ֶאת  ְלַבֵּצַע  לֹו  ִיְקָרא  ֶׁשַּסָּבא 
ְׁשמּוֵאל,  ָלַחׁש  ַהֲחִקיָרה", 
ְוִהָּכה ְּבַתְדֵהָמה ֶאת ֲחֵבָריו. "אּוַלי נֹוַדע לֹו ֵאיְכֶׁשהּו 
ַעל ְּגֵנַבת ַהֲחֻנִּכָּיה ְוהּוא ָרָצה ִלְזּכֹות ְּבִתיק ַהֲחִקיָרה 

ַהֶּזה"...

ָנכֹון?  הּוא  ִאם  ּוָמה  מּוָזר.  ַרְעיֹון  ֶּבֱאֶמת  ָהָיה  ֶזה 
ֹלא ָנִעים ִּבְכָלל ִיְהֶיה ְלַגּלֹות ֶׁשַהחֹוֵקר ֵאינֹו ָהגּון ְּכִפי 

ֶׁשהּוא ִנְרֶאה. ִמַּצד ֵׁשִני, אּוַלי ֵאּלּו ְסַתם ִּדְמיֹונֹות?

"ְּבִקּצּור, ָמה אֹוְמִרים ְלַסָּבא?", ָׁשַאל קֹוִּבי ְּבִניָמה 
ַמֲעִׂשית.

"עֹוד ֹלא אֹוְמִרים ְּכלּום", ָּפַסק ְׁשמּוֵאל. "ֵיׁש ָמקֹום 
ַהּמֹוָדָעה:  ַעל  ָּכתּוב  ָהָיה  ָּבַדְקנּו...  ֹלא  ֶׁשעֹוד  ֶאָחד 
מֹוָדעֹות  ַּכָּמה  ִנְׁשֲארּו  ָׁשם  אּוַלי  ֶפְלְדָמן'.  'ְּדפּוס 

ִלְפֵלָטה".

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ֶׁשָעָליו  ְלאּוָלם  ְלִהָּכֵנס  ְמִעִּזים  ֲהִייֶתם 
טֹוְרִפים"?  "ְצָמִחים  ֶׁשֶלט  ִמְתנֹוֵסס 

ִאָּמא'ֶלה!

ּוְבֵכן, ֹלא ָצִריְך ְלִהָּבֵהל. ְצָמִחים טֹוְרִפים 
ִּבְלַבד. ֵהם  ְזִעיִרים  ֲחָרִקים  ִלְטֹרף  ְמֻסָּגִלים 

ֵאיָנם ַמִּזיִקים ִלְבֵני־ָאָדם.

ִּכי  ִלְטֹרף,  ְצִריִכים  ֵאיָנם  ַהְּצָמִחים  ֹרב 
ֵמאֹור  ֵמָהֲאָדָמה,  ְמזֹוָנם  ֶאת  ְמַקְּבִלים  ֵהם 
ֶמׁש ּוֵמָהֲאִויר. ֲאָבל ֵיׁש ְצָמִחים ַהְּגֵדִלים  ַהּׁשֶ
ִּבְמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ֵאין ָלֶהם ֵּדי ָמזֹון. ְלָמָׁשל, 
ִּביָערֹות ְטרֹוִּפִּיים, ֶׁשָּבֶהם ֵאין אֹור ַמְסִּפיק, 
ַהִּמיֵנָרִלים  ֶאת  ׁשֹוְטִפים  ָהַעִּזים  ְוַהְּגָׁשִמים 

ֶׁשַּבַּקְרַקע.

ַהּבֹוֵרא  ֵמֵאת  ִקְּבלּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּצָמִחים 
ְיֹכֶלת ְמֻיֶחֶדת — ִלְטֹרף ֲחָרִקים ְזִעיִרים, ְוָכְך 
ֵהם ְמַקְּבִלים ְמנֹות ָמזֹון ִמן ַהַחי, ֶׁשְּמַסְּיעֹות 
ֵמֲעָׂשָרה  יֹוֵתר  ֵיׁש  ּוְלִהְתַּפֵּתַח.  ִלְגֹּדל  ָלֶהם 
סּוִגים ֶׁשל ְצָמִחים טֹוְרִפים, ּוָבֶהם ַּכֲחֵמׁש־

ֵמאֹות ִמיִנים.

ַעל־ְיֵדי   — טֹוְרִפים?  ַהְּצָמִחים  ְוֵאיְך 
ַמְלּכֹודֹות. ֵיׁש ְצָמִחים ַּבֲעֵלי 'ַמְלֹּכֶדת ֶּדֶבק' 
ב ָלנּוַח ַעל ָמה ֶׁשִּנְרֶאה לֹו  — ַהֶחֶרק ִמְתַיּׁשֵ
ְּכמֹו ָעֶלה, ְואֹוְּפס! הּוא ִנְדָּבק ֵאָליו ַעל־ְיֵדי 

ֹחֶמר ָּדִביק ֶׁשַהֶּצַמח ַמְפִריׁש.

ַּכּפֹות  ְׁשֵּתי  ְּכמֹו  ִנְרִאים  ֲאֵחִרים  ְצָמִחים 
 — ְּפִניָמה  ִנְכָנס  ֶׁשֶחֶרק  ָּבֶרַגע  ְּפתּוחֹות. 
ַהַּכּפֹות ִנְצָמדֹות זֹו ָלזֹו ְולֹוְכדֹות ֶאת ַהֶחֶרק. 

ַהּׁשֹוָפִרית, ְלָמָׁשל, ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת ְּב'ַמְלֹּכֶדת 
ְנִפיָלה'. ֵיׁש ַלֶּצַמח ִצּנֹור ָחלּול ְוהּוא ַמְפִריׁש 
ֵהם  ֲחָרִקים.  ֵאָליו  ֶׁשּמֹוֵׁשְך  ָמתֹוק,  ֵריַח 
ַהִּצּנֹור,  ְּבמֹוַרד  ּוַמֲחִליִקים  ְּפִניָמה  ִנְכָנִסים 
ְּבַתְחִּתיתֹו.  ֶׁשִּנְמָצא  נֹוֵזל  ּתֹוְך  ֶאל  ַהְיֵׁשר 
ַהּנֹוֵזל ְמַעֵּכל ֶאת ַהֶחֶרק ְוהֹוֵפְך אֹותֹו ְלָמזֹון 

ַּבֲעבּור ַהֶּצַמח.

ָּבָאֶרץ ָצְמחּו ֶּבָעָבר ְׁשֵני ְצָמִחים טֹוְרִפים 
ָהִראׁשֹון  ָעִדין.  ְוֹנאִדיד  ַהַּמִים  ֹנאִדיד   —
ָהָיה ָצף ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ְּבִבַּצת ַהחּוָלה, ְוִנּזֹון 

ִמְּדִגיִגים, ַזֲחֵלי ַיּתּוִׁשים ְוַסְרָטִנים ְזִעיִרים.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

"ְּבַׁשָּבת ָאקּום ֻמְקָּדם ְוֶאְקָרא ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ֶאת ָּכל ֵסֶפר 
ְּתִהִּלים". ָיֶפה ְמאֹוד! ֲאָבל ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ַמְצִהיִרים ַעל ַּכָּוָנה 
ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה אֹו ָלֵתת ְצָדָקה — ֵיׁש ְלהֹוִסיף ָּתִמיד 'ְּבִלי 

ֶנֶדר', ְּכֵדי ֶׁשָהֲאִמיָרה ֹלא ְּתַקֵּבל ֹּתֶקף ֶׁשל ֶנֶדר.
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ים  ּדִ ֶהם ְלסֹוֵחר ּבַ ּלָ רֹון ׁשֶ יַצד ָמַסר ֶאת ַהּקָ ְלִמים, ּכֵ רּוׁשַ ָיר ַהּיְ ר ְלֶצֶמד סֹוֲחֵרי ַהּנְ ֲחָנה ְמַסּפֵ ְמַנֵהל ַהּתַ
ִפּצּוי. ַע ָזָהב ּכְ ְיָתה, ּוַמֲעִניק ָלֶהם ַמְטּבֵ ֵהר ַהּבַ ּמִ פֹו ׁשֶ  ַעְרִבי ִמּיָ

ֶבת. ֳהַרִים, ְרִציף ָהַרּכֶ ּצָ י ּבַ ִליׁשִ יֹום ׁשְ

ְכִנית. ּתָ ם ּכַ רּוְך ה', ַהּכֹל ִמְתַקּדֵ ֲעֹצר!ּבָ
ָמה ָקָרה?

ֹמַע ָמה ָקָרה  ִבים ִלׁשְ ם ַחּיָ ַאּתֶ
ת. ּבָ ֵליל ׁשַ ָצא ּבְ ּיָ רֹון ׁשֶ  ַלּקָ

 ָקָרה ָלֶכם ֵנס!

ָעְצָרה  ׁשֶ יָעה ְלַקְנָטָרה. ּכְ ֶבת ִהּגִ ת ָהַרּכֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ
אי,  ֲחׁשַ ב ֵאֶליָה ּבַ ּנֵ הּו ִהְתּגַ יַנִים, ִמיׁשֶ ַלֲחָנַית ּבֵ

ים  ּדִ רֹונֹות ֲעמּוֵסי ַהּבַ ֶבת ֶאת ַהּקְ ְוִהְפִריד ֵמָהַרּכֶ
ם ְלָיפֹו.  ַדְרּכָ ָהיּו ּבְ  ׁשֶ

רֹון  ָלה ַעל ַהּקָ ִבים ִהְתַנּפְ ּנָ ּה ַוֲחבּוַרת ּגַ ַדְרּכָ יָכה ּבְ ֶבת ִהְמׁשִ ּקֹות ְמֻאָחר יֹוֵתר, ָהַרּכֶ ּדַ

כּוָלתֹו. ל ּתְ ָכה ֶאת ּכָ ָחסּות ַהֲחׁשֵ ְורֹוְקָנה ּבְ

הּוִדים, ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶכם  ל ַהּיְ ָהֱאלִֹקים ׁשֶ
ה! דֹוׁשָ ת ַהּקְ ּבָ ְזכּות ַהּשַׁ ָמר! ּבִ ל ִמׁשְ ִמּכָ

ְפָלאֹות - ָזִכינּו  ים ְוַהּנִ ּסִ ל ַהּנִ ּתֹוָדה ְלָך ה' ַעל ּכָ
נּוֹ ּלָ  ְלֵנס 'ְיִציַאת ִמְצַרִים' ִמּשֶׁ

ְצָמִחים טֹוְרִפים

סֹוף



להצגות  גם  הזאת  התצוגה  שיטת  את  להכניס 
בתפאורת  הספר  את  "הכנסתי  הספר.  בבתי 
ענק מתקפלת. אני רואה את המבט הנלהב של 
מול  בענק  להם  קופץ  המקדש  כשבית  הילדים 
לבית  חיבור  פתאום  מרגיש  ילד  כל  העיניים. 

המקדש ומתפעל".
בימים  ליבו  את  ממלאות  מעורבות  תחושות 
את  מרגישים  האלה  שבימים  "ודאי  האלה: 
הצער על חורבן בית המקדש. ועם זה, בימי בין 
המצרים הציפייה שלי לבניינו של בית המקדש 
חזקה  אמונה  לי  יש  והולכת.  גוברת  השלישי 
נזכה כבר לראות  וציפייה איתנה שבימים אלה 
הימים  על  נאמר  בכדי  לא  המקדש.  בית  את 
ולשמחה'.  לששון  'ייהפכו  הם  שדווקא  האלה 
בית  את  לראות  ומייד  תיכף  שנזכה  הלוואי 

המקדש השלישי בבניינו". 

עוד  יצחק  ר'  בעבור  היה  הפופ־אפ  ספר 
לילדים.  המקדש  בית  חוויית  את  להגיש  כלי 
את  הראשונה  בפעם  הגנים  לילדי  "כשהבאתי 
התלהבותם  את  "ראיתי  מספר,  הוא  הספר", 
כשבית המקדש יצא אליהם מהספר. אז הבנתי 

את העוצמה של הכלי הזה". 
התקבלה  במיוחד  אותו  שריגשה  התגובה 
"יהודי בן שבעים, שנולד  מאדם מבוגר דווקא: 
וגדל בארה"ב, סיפר לי שבהיותו ילד קנה ספר 
פופ־אפ ולא הפסיק להסתכל בו. חלום חייו היה 
להפיק ספר כזה על בית המקדש, אבל לא הייתה 
מאושר  הוא  המתאימה.  הטכנולוגיה  בארץ 

לראות שהגשמתי את חלומו".

המבט הנלהב של הילדים
אותו  הביאה  הזאת  הייחודית  ההתמחות 

חיים יהודיים

מי בין המצרים הם תקופה עמוסה מאוד י
יצחק אברהמי, תושב נתניה. הוא  אצל ר' 
מדלג בין גני ילדים, בין סדנאות למבוגרים 
את  ומשתף  נוער,  לבני  פעילויות  ובין 

כולם בתכנים על בית המקדש.
האמן ר' יצחק )38( חי באורח מעורר השראה 
את עניין הגאולה. "מאז שאני זוכר את עצמי", 
הוא מספר, "בית המקדש תמיד היה שם. הספרים 
שבו  הנפלאים,  האיורים  עם  מכון המקדש,  של 
לעסוק  אוהבים  במשפחתנו  רך.  מגיל  ליבי  את 
באמנות, וגם אני נדבקתי בחיידק הזה. בילדותי 
אחד  יום  המקדש.  בית  את  לצייר  מרבה  הייתי 
יש  'יצחק,  לי:  ואמר  המורים  אחד  אליי  ניגש 
את  ויבנו  יבוא  ויום  לצייר,  המשך  כישרון,  לך 
תתקבל  ובטח  אמנים,  ויצטרכו  המקדש  בית 
לעבודה'. האמירה הזאת של אותו מורה האירה 

לי פתאום באור מיוחד את כל נושא הציור".

טירה יוצאת מהספר
בחיי היום־יום ר' יצחק, יליד בית א־ל, משמש 
לאורך  ילדים  גני  בין  סובב  הוא  בנתניה.  רב־גן 
מעגל השנה ומקיים עימם פעילויות אמנותיות, 
המשלבות תכנים יהודיים. הנושא הקרוב לליבו 

הוא בית המקדש.
"נתקלתי  משחזר,  הוא  שנים",  כמה  "לפני 
את  פותח  אני  פופ־אפ.  בגרסת  שהודפס  בספר 
ופתאום  הביניים,  מימי  בסיפור  שעסק  הספר, 
יוצאת ממנו טירה ענקית מרהיבה. הייתי בהלם. 
לא הבנתי איך הדבר אפשרי. התלהבתי כל־כך, 
ואדפיס  יום  ובאותו רגע אמרתי לעצמי שיבוא 
המקדש.  בית  יופיע  שממנו  כזה  ספר  בעצמי 

הרגע הזה הביא אותי ללמוד את התחום". 

עדות מרגשת של בן שבעים
העלויות היקרות וההפקה המורכבת דחו את 
שלו  האינטנסיבי  העיסוק  אבל  הספר,  הוצאת 
בנושא המקדש ורצונו להלהיב את קהל שומעיו, 
ניצחו את האתגרים. בשנה  ילדי הגנים,  ובפרט 
שעברה זה קרה סוף־סוף: הופיע ספר פופ־אפ, 
'שער  של  והייחודי  הציורי  סיפורו  את  המגיש 
ניקנור'. "עבדתי על הספר בפועל שנה שלמה. 
כתבתי, ערכתי, ציירתי, תכננתי, עיצבתי — עד 

הירידה לדפוס".  

מנחם כהן

"התלהבתי כל־כך, ובאותו רגע אמרתי לעצמי שיבוא יום 
ואדפיס בעצמי ספר כזה שממנו יופיע בית המקדש"

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

"הבנתי את העוצמה של הכלי הזה". אברהמי

 תפילין ומזוזות 
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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


