
הישראלי ב שיח 
המושג  נקשר 
תורה'  'לימוד 
הלעוסים  לוויכוחים 
הישיבות,  תקציבי  על 
וכדומה.  צבאי  שירות 
של  הקבוע  החיבור 
לתלמידי  תורה  לימוד 
ישיבות לא מאפשר לנו 
תמיד לראות את מקומו 
התורה  לימוד  של 
בחייהם של מאות אלפי 
בכל  העוסקים  יהודים, 
קשת העיסוקים ובני כל 

הגילים.

זה הדבר שאפיין וייחד מאז ומעולם את העם 
היהודי, לעומת בני־אדם אחרים. מה עשו תמיד 
בני־אדם שסיימו את יום העבודה? חזרו הביתה, 
או  חברים  עם  לבלות  ויצאו  ערב  ארוחת  אכלו 
לשתות כוסית משקה בבר המקומי. בימינו כבר 
לשקוע  אפשר  אלא  מהבית,  לצאת  חייבים  לא 

בכורסה ולבהות במסך.

קוראים לזה תרבות ה'אסקייפיזם'. האקדמיה 
ללשון העברית העניקה למונח הזה שם מחודש 
— 'בורחנות'. לאמור: "נטייה לברוח מן המציאות 
מן  או  מעיקים  מעניינים  הדעת  את  ולהסיח 

השגרה, בעיקר על־ידי בילויים ובידור".

אין אח וֵרע
אבל בעם היהודי לדורותיו, בתום יום העבודה, 
התחילו החיים האמיתיים. אנשים שעמלו קשה 
ללמוד  וישבו  המדרש  לבית  הלכו  לפרנסתם 
תורה. הם לא הלכו 'לברוח' מטרדות היום־יום, 
אלא ראו בלימוד התורה את המהות האמיתית 

והתוכן האמיתי של החיים.

הכנסת  לבתי  בערבים  היכנסו  כיום,  גם 
יושבים  וביישובים ותראו המוני יהודים  בערים 
ולומדים. מי לעצמו, מי בחברותא, ומי בצוותא 
כרצונו.  איש־איש  לומדים?  מה  תורה.  בשיעור 
אלה דף גמרא, אלה מעמיקים בפרשת השבוע, 

אלה הלכה ואלה מדרש וחסידות.

זו תופעה שאין לה אח וֵרע בעולם כולו. אכן, 
גם בקרב לא־יהודים יש אנשי ספר, המנצלים את 

יחידי  ולקריאה, אבל אלה  ללימוד  הפנוי  זמנם 
סגולה. אין זו תרבות חיים של המוני העם, ובהם 

אנשים פשוטים.

זו תרבות לימוד ייחודית לעם היהודי — לימוד 
לומד  כשיהודי  הבורא.  עם  להתחברות  כדרך 
תורה, אמנם הוא קונה דעת וחוכמה, אך בעיקר 
הוא שואף להתחבר עם הקב"ה ולַאֵחד את שכלו 

עם חוכמתו האין־סופית של בורא העולם.

ט"ו באב מעורר
גדולה.  מצווה  כול  קודם  הוא  התורה  לימוד 
כל יהודי חייב ללמוד תורה לפחות "פרק אחד 
טרוד  שאינו  ומי  ערבית",  אחד  ופרק  שחרית 
בפרנסת בני ביתו — חייב להקדיש כל רגע פנוי 

ללימוד התורה.

על־ידי התורה יכולים בני־אדם קטנים כמונו 
והמוגבל  החומרי  העולם  מגדרי  להתעלות 
לומדים  אנחנו  כאשר  האין־סוף.  עם  ולהתחבר 
בינינו  מופלאה  התחברות  נוצרת  התורה,  את 
עמדת  לנו  מעניק  תורה  לימוד  הבורא.  ובין 
כאילו  העולם,  מגבלות  מעל  עליונה,  תצפית 

אנחנו רואים דברים ממעוף הציפור.

את  המסמלת  זמן  נקודת  הוא  באב  ט"ו 
התקצרות הימים והתארכות הלילות. היום הזה 
זה  התורה.  ללימוד  זמן  יותר  לַפנות  לנו  קורא 
את  להגביר  תורה,  שיעורי  עוד  לקבוע  הזמן 
תכיפות ההשתתפות בהם, ולשאוב כוחות לשנה 

עשירה ומרוממת יותר.
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בעם היהודי לדורותיו, בתום יום העבודה, התחילו החיים האמיתיים. 
אנשים שעמלו קשה לפרנסתם הלכו לבית המדרש וישבו ללמוד תורה

תרבות ייחודית של לימוד
הילולת רבי לוי־יצחק

במנחם־ כ'  הבא,  בשבוע  רביעי  ביום 
הגאון  של  הסתלקותו  יום  יצוין  אב, 
אביו  שניאורסון,  לוי־יצחק  רבי  המקובל 
נסתלק  הוא  מליובאוויטש.  הרבי  של 
בשנת תש"ד, בעיר אלמטי שבקזחסטאן, 
עליו  שגזרו  קשה,  גלות  תקופת  לאחר 
ברוסיה  הקומוניסטיים  השלטונות 
נערכים  חב"ד  בקהילות  הסובייטית. 

אירועים והתוועדויות לעילוי נשמתו.

מפלורידה לאלמטי
מפלורידה  תצא  מיוחדת  שכר  טיסת 
ביום שני הקרוב אל אלמטי שבקזחסטאן, 
לוי־יצחק  רבי  של  ציונו  על  לעלייה 
שניאורסון ביום ההילולא שלו. את הטיסה 
מארגנים שני אנשי עסקים שנקשרו מאוד 
לדמותו של בעל ההילולא. המונים יבואו 
ויעתירו  אחרות  ממדינות  גם  למקום 

תפילה למען הפרט והכלל.

תניא בגואטמלה
עכשיו  נדפס  הראשונה  בפעם 
באי  גואטמלה,  במדינת  התניא  ספר 
סאן מרקוס. האי הקטן הוא מוקד תיירות 
את  יהודים.  גם  באים  שאליו  פופולרי, 
חב"ד,  ישיבת  תלמידי  יזמו  ההדפסה 
המבקרים במקום כחלק משליחות הקיץ. 
מקומי, וכך  עסק  מבעל  סיוע  קיבלו  הם 
הדפיסו את התניא במקום הנידח. לאחר 
יהודים  עם  הבחורים  למדו  ההדפסה 

מקומיים את השורות הראשונות בספר.

יש חדש

ניו־יורקאילתבאר־שבעחיפהתל־אביב ירושלים
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זמני השבוע
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החיים האמיתיים. ניצול כל רגע פנוי ללימוד תורה
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מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

סיבה לשבת בכלא
נדרשו  הקומוניסטית  המהפכה  אחרי 
כל האזרחים למסור למדינה את אוצרות 
אסרה  המשטרה  שברשותם.  הזהב 
ועינתה את מי שנחשד בהסתרת זהב, כדי 

שיגלה את מקום המסתור.

בעיר  היהודים  מעשירי  רבים 
הזהב  את  להסתיר  ניסו  יקטרינוסלב 
העיר,  רב  ועונו.  ונכלאו  שברשותם, 
בכלא  ביקרם  שניאורסון,  לוי־יצחק  רבי 
והוכיחם על שהם מסכנים את חייהם ואת 

שלום משפחתם בעבור זהב.

"אם אתם רוצים לשבת בכלא — שבו 
על שמירת שבת וקיום התורה והמצוות", 
אמר להם. "אבל להיכלא ולסבול עינויים 
ולא־הגיוני".  מגוחך  זה   — זהב  בעבור 

דבריו שכנעו רבים, ובכך ניצלו חייהם.

אמרת השבוע

לוח יומי ללימוד הרמב"ם כתקנת הרבי מליובאוויטש
ו'ה'ד'ג'ב'א'ש"ק ט"ז מנ"איום בשבוע
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 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!
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התגלה כדי שנדע
 — 'אתה'  ד,לה(.  )דברים  לדעת"  הראת  "אתה 
נגלית,   — 'הראת'  הוא,  ברוך  אין־סוף  עצמות 
הבלתי־ הבורא  אותך.  שיידעו  כדי   — 'לדעת' 
מוגבל נותן מקום ואפשרות לברואים בעלי גבול 

ותכלית, שיוכלו להשיג אלוקות.
)אדמו"ר הזקן(

ראייה ממש
בוודאי  כי  מיותרת,  לכאורה  'לדעת'  המילה 
קודם  שגם  אלא  שֵידע.  כדי  לאדם  זאת  מראים 
במעמד  הרקיעים  את  לישראל  הקב"ה  שפתח 
הר סיני כבר ידעו ש"ה' הוא האלוקים", שנאמר 
"ויאמינו בה'"; אך כל זה היה מידיעה ולא מראייה, 
וזה "אתה הראת לדעת" — נוסף על הדעת, שידעת 

מכבר, ראית עכשיו את הדבר עין בעין.
)נועם מגדים(

לא דיי בידיעה
הוא  ה'  כי  לבבך  אל  והשבות  היום  "וידעת   
בלבד,  בידיעה  דיי  לא  ד,לט(.  )דברים  האלוקים" 
עבודה  זו  הלב.  לתוך  אותה  להחדיר  יש  אלא 
ל'וידעת', כך  גדולה. כמו המרחק בין אי־ידיעה 

המרחק מ'וידעת' ל'והשבות אל לבבך'.
)רבי ישראל מסלנט(

הידיעה היחידה
"וידעת היום... כי ה' הוא האלוקים... אין עוד" 
)דברים ד,לט(. זה מה שיהודי צריך לדעת — ש"ה' 
הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת". 
ידיעה זו היא יסוד ושורש כל הידיעות, ומלבדה 

'אין עוד' שום דבר שצריך לדעת.
)רבי אהרון מקרלין(

ניסים נסתרים בחיינו
המתבונן בחיי היום־יום ורואה את השגחת ה' 
אחד  כל  עם  נעשים  נסתרים  ניסים  וכמה  עליו 
ואחד, ישיב אל ליבו כי "ה' הוא האלוקים". זהו 
וידעת 'היום' — בעקבות היום ומאורעותיו תבוא 

לידי הכרה ש"ה' הוא האלוקים... אין עוד".
)רבי יהושע טרונק מקוטנה(

הטבע הוא אלוקות
'א־להים'  ד,לה(.  )דברים  האלקים"  הוא  ה'  "כי 
למעלה  הוא  הוי'ה  שם  'הטבע'.  בגימטרייה 
מהטבע, היה הווה ויהיה כאחד. אומרים ליהודי: 
"ה' הוא האלוקים" — גם 'אלוקים', היינו הטבע, 
הוא הוי'ה. גם ה'טבע' הוא אלוקות, אלא שהדבר 

מוסתר ונעלם.
)ספר המאמרים קונטרסים(

קוראים 'שמע' 
כשחשוך דווקא

בשאלת  א,ב(  )ברכות  נפתח  הבבלי  התלמוד 
בערבית?".  שמע  את  קורין  "מאימתי  המשנה: 
בקריאת  פותחת  המשנה  מדוע  תמהה  הגמרא 
שמע של ערבית ולא בשל שחרית, והיא משיבה 
שסדר זה תואם את סדר בריאת העולם — "ויהי 

ערב" קודם ל"ויהי בוקר".

לכאורה, תשובה זו איננה מיישבת את השאלה 
לפעול  נועדה  התורה  הלוא  אותה.  אלא מחזקת 
חידוש בעולם. היא מרוממת ממנו ואיננה כפופה 
חדש,  סדר  תיצור  שהתורה  מתבקש  לחוקיו. 
עצמה  את  תתאים  ולא  דווקא,  מהיום  שמתחיל 

לטבע העולם.

בלי דילוגים
עג,א(:  )נידה  הש"ס  בסיום  נמצאת  התשובה 
שהוא  לו  מובטח  יום,  בכל  הלכות  השונה  "כל 

אל  לו',  עולם  'הליכות  שנאמר  הבא,  העולם  בן 
תקרי הליכות אלא הלכות". ולכאורה מה ההכרח 
אתמול  למד  אם  יום?  בכל  הלכות  ילמד  שאדם 
יום שלם ומחר ילמד יום שלם — האם נורא כל־כך 

שידלג על יום לימוד אחד?

יום  משיבים על כך: אכן, לימוד תורה במשך 
שלם הוא בעל ערך רב, אך יום בלי לימוד הלכה 
העולם  "בן  הוא  שהיהודי  ההבטחה  את  מבטל 
הבא". לעומת זה, מי שלומד הלכה בכל יום ויום 
שזמנו  זה מה  כי  בלבד,  דקות אחדות  אם  גם   —
מאפשר לו —  "מובטח לו שהוא בן העולם הבא".

כוח ההלכה
סיבת הדבר היא: "הליכות עולם לו, אל תקרי 
על  היא  זו  חז"ל  דרשת  הלכות".  אלא  הליכות 
ַוַּיֵּתר  ַוְיֹמֶדד ֶאֶרץ, ָרָאה  הפסוק )חבקוק ג,ו(: "ָעַמד 
עֹוָלם,  ִּגְבעֹות  ַשׁחּו  ַעד,  ַהְרֵרי  ַוִּיְתֹּפְצצּו  ּגֹוִים, 
לו"  עולם  "הליכות  המילים  לֹו".  עֹוָלם  ֲהִליכֹות 
פשוטו  לצד  בעולם.  הקב"ה  לשליטת  מכּוונות 
של מקרא, חז"ל מסיבים את הדברים על הלכות 

התורה — "אל תקרי הליכות אלא הלכות".

אלא  זה  את  זה  סותרים  אינם  הפירושים  שני 
העולם  את  מנהיג  הקב"ה  זה.  את  זה  משלימים 

בו על־ידי הלכות התורה. אף שברא את  ושולט 
העולם בששת ימי בראשית, רצונו של הקב"ה הוא 
העולם,  ובתיקון  בבריאה  שותפו  יהיה  שהיהודי 

על־ידי שיעסוק בתורה וילמד את הלכותיה.

'שמע' במצב של 'ערבית'
כוחה של ההלכה בשינוי שהיא יוצרת בעולם. 
הפלפולים והסברות מוגבלים לשכל של הלומד, 
יוצר השפעה  ואילו פסק הדין, בהלכה למעשה, 
מעשית. לכן מסכת ברכות נפתחת בקריאת שמע 
בלילה, במקביל לתהליך בריאת העולם. ההלכות 
לפעול  נדרשות  עולם',  'הליכות  המעשיות, 
בעולם מרגע בריאתו, בערבית, בלי להמתין עד 

לשחרית.

יש כאן גם רמז לעבודת ה' הפרטית של האדם. 
מרומם,  רוחני  במצב  עומד  היהודי  לעיתים 
 — רוחנית  בירידה  הוא  ופעמים  'בוקר',  בבחינת 
'שמע  שהקריאה  המשנה  מלמדת  'ערב'.  בחינת 
גם  אלא  ב'שחרית',  רק  לא  מקומה  ישראל' 
ב'ערבית'. ויתרה מזו, בזכות הדֵבקות בקב"ה גם 
במצב של חושך רוחני — יבוא האדם למצב של 

קריאת שמע ב'שחרית'.
)תורת מנחם, כרך כז, עמ' 222(

אהבת ה'



גאולהּפדיה
הכול בא בכפולות

במילים  נפתחת  והגלות  החורבן  על  ישראל  לעם  הנחמה  נבואת  ֶנָחָמה. 
מדוע  א(  פרשה  סוף  רבה  )איכה  מסבירים  חז"ל  מ,א(.  )ישעיה  ַעִּמי"  ַנֲחמּו,  "ַנֲחמּו 
נאמרה הנחמה בלשון כפולה )"נחמו נחמו"(: "חטאו בכפליים... לקו בכפליים... 
אומרים:  חז"ל  רמז תתריח(  איכה  )ילקוט שמעוני  אחר  בכפליים". במקום  ומתנחמים 

"לפי שמצוותיה כפולות, נחמותיה כפולות".
מה הם חטא כפול, עונש כפול ונחמה כפולה? אפשר לדבר על חטא קטן וחטא 
גדול, עונש קטן ועונש גדול, אבל מהו חטא כפול ועונש כפול וממילא גם נחמה 

כפולה? ועוד, מה פירוש המושג "מצוותיה כפולות"?
עמ'  ד,  כרך  מנחם תש"נ,  )תורת  לשני ממדים  הכוונה  כפל,  על  כשהתורה מדברת 
116(. זה הדבר המאפיין את חיי היהודי, את התורה ומצוותיה, את החורבן ואת 
הנחמה — שני הממדים שיש בהם, המימד הגשמי והמימד הרוחני. יהודי מורכב 
מגוף ומנשמה. שניהם יחד יוצרים מציאות אחת של יהודי. שלמותו היא כאשר 
שני הממדים האלה שלמים — כשהוא עובד את ה' הן בגופו הן בנפשו. גם במצוות 
קיימים שני הממדים האלה: בכל מצווה יש הצד הרוחני — הכוונה והרגש; והצד 

הגשמי — הדרך שבה מקיימים את המצווה בפועל.
יש תוכן כפול — צד  זו הכוונה בדברי חז"ל "מצוותיה כפולות". בכל מצווה 
רוחני וצד גשמי. כאשר חז"ל אומרים שבני ישראל חטאו בכפליים, הכוונה שהם 
חטאו בשני הממדים הללו — הן בצד הגשמי של התורה והמצוות הן בצד הרוחני־
פנימי שבהן. לכן גם העונש היה כפול, והחורבן התבטא אף הוא בשני הממדים — 
חורבן גשמי וחורבן רוחני. היה יכול להיות מצב של חורבן גשמי, אבל ברוחניות 
האור והגילוי היו נשארים; ואולם הם "לקו בכפליים" — לא רק בחורבן הגשמי, 

אלא גם בהסתר רוחני.
כאשר תבוא הנחמה, תהיה אף היא כפולה — לא רק שלמות של בית המקדש 

הגשמי, אלא גם שלמות של ההארה האלוקית הרוחנית שתאיר בו.

ָהֲעִלָּיה ֶׁשַאֲחֵרי ַהְּיִריָדה. על ט"ו באב נאמר )תענית כו,ב(: "לא היו ימים 
טובים לישראל כחמישה־עשר באב )וכיום הכיפורים(". מעלתו של ט"ו באב על שאר 
החגים בהיותו חל מייד אחרי הֵאבל והצער של תשעה באב. בכך הוא מבטא את 

העלייה שבאה בעקבות הירידה — את הגאולה שנולדת מתוך החורבן.
אפשר למצוא רמז לכך גם באחד המאורעות שאירעו בט"ו באב: הגמרא )שם 
ל,ב( מציינת "שכלו בו מתי מדבר". מדי שנה בשנה, בט' באב, מתו במדבר מי 
שנגזרה עליהם הגזירה שלא ייכנסו לארץ. בשנה האחרונה עשו בני ישראל את 
ולא מתו, הבינו  וכשהגיע ט"ו באב  רגילים להן משנים קודמות,  ההכנות שהיו 
שנתבטלה הגֵזרה. אם כן, הגֵזרה כבר נתבטלה בט' באב, וט"ו באב רק גילה זאת. 
זו אפוא משמעותו של ט"ו באב: יום זה מגלה, שכל תכלית הגלות והחורבן היא 
טובים  ימים  היו  ו"לא  טוב  יום  הוא  לכן  השלמה.  הגאולה  של  העלייה  לצורך 

לישראל" כמותו.

מנחם ברוד

basad.co.il

ממששפפחחוותת  ממאאננ""שש  
ככבברר  ההצצטטררפפוו  ללקקווללקקטטייבב  
ההבבררייאאוותת  ששלל  גגפפןן  בבססדד  

ממהה  אאייתתךך??

ממעעלל

077.444.7777
צרו קשר לבדיקת התאמה:

בס"ד

ההיידדעעתת??
קקווללקקטטייבב  בבררייאאוותת  --  

ממעעננייקק  ככייססווייםם  ררפפוואאייייםם  ררחחבבייםם  ממאאדד
וועעללוותתוו  ככחחצציי  בבללבבדד  ממבבייטטווחח  

ררפפוואאיי  פפררטטיי..  

הכל בזכות הכח הקיבוצי שלנו!

ביטוח ופיננסים למגזר החרדי

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

ΨΨ 051-244-4777

ב"ה



אמרו  ספורים",  התינוק  של  ימיו  "לצערנו, 
נעשו  עתה  שזה  הצעירים,  להורים  הרופאים 
אבא ואימא, עם לידת בנם־בכורם. "הוא לא יוכל 

לשרוד מעבר לכמה שבועות".

בעיר   ,)1931( תרצ"א  תמוז  בחודש  היה  זה 
ולרעייתו  שמעון  לרב  שבאוקראינה.  ניקולייב 

אך  בכור.  בן  נולד  קופרמן  שרונה 
שמחתם  הושבתה  ימים  כמה  כעבור 
כבד.  בחשש  והתחלפה  ההורים  של 
התגלה כי התינוק הרך סובל מבעיה 

קשה בליבו.

התינוק  הלידה הכחיל  כבר בשעת 
של  טעות  כי  התברר  אחר־כך  מאוד. 
סיבוכים  גרמה  ניסיון  מיילדת חסרת 
במהלך הלידה ויצרה מצוקה לעובר.

בבדיקות שנעשו לו איתרו הרופאים 
בלב  האוושות  הקטן.  בליבו  אוושה 
על־פי  שש,  עד  מאחת  מדורגות 
עוצמתן. דירוג האוושה של ברוך היה 
הגבוה ביותר. רוב האוושות הנשמעות 
אינן  הלידה  של  הראשונים  בימים 
מעוררות דאגה, ובדרך כלל נעלמות, 
ימים  נמשכה  היא  הזה  במקרה  אבל 

רבים לאחר הלידה. 

רב.  זמן  באשפוז  נותר  התינוק 
בדיקות חוזרות שעשו הרופאים העלו 
ביותר.  קלושים  לשרוד  סיכוייו  כי 
הדבר  את  הסתירו  לא  הרופאים 
מההורים. תחזיתם הייתה קודרת. הם 

הטריים  ההורים  ספורים.  ימיו  כי  בבירור  אמרו 
המתח  את  לשאת  יכלו  ולא  מאוד,  נסערים  היו 

והכאב.

לו  נערכה  מהאשפוז  התינוק  שוחרר  כאשר 
הברית  ברוך.  בישראל  שמו  ונקרא  מילה  ברית 
עברה בשלום, אך ההורים זכרו את דברי הרופאים 
הרפואית  הבעיה  תחמיר  יגדל,  שהתינוק  שככל 

שבליבו.

שגדלו  חסידיות,  ממשפחות  באו  ההורים 
גדולתו  על  שמעו  הם  צדיקים.  אמונת  ברכי  על 
וקדושתו של רבי לוי־יצחק שניאורסון, רבה של 
יקטרינוסלב )כיום דנייפרו(. האם החליטה ליטול 

את בנה הקטן עימה ולבקש ישועה בעבורו.

הערים ניקולייב ויקטרינוסלב אינן קרובות. גם 

בתנאי ימינו הנסיעה אורכת כשמונה שעות. קל 
יותר,  רב  זמן  ארכה  הדרך  ההם  שבימים  לשער 
ותנאי הנסיעה היו טובים פחות. אבל האם הייתה 

נחושה להציל את תינוקה הרך.
לאחר דרך ארוכה וקשה הגיעה הגב' קופרמן 
ברחוב  הרב,  של  לביתו  והלכה  ליקטרינוסלב 

כולו  מרשים,  איש  פתח  הדלת  את  מירונובה. 
אומר כבוד, והזמינּה להיכנס.

רב  בקושי  בבכי.  ופרצה  התיישבה  האישה 
הצליחה לפרוק את אשר על ליבה. רבי לוי־יצחק 
בירך אותה ואף הבטיח שהתינוק ישרוד ויבריא. 
האם חזרה מעודדת. היא סיפרה תמיד שרבי לוי־
בסדר,  יהיה  שהכול  חזק  ביטחון  בה  נסך  יצחק 

והדבר השקיט את דאגת ההורים. 
ואכן, הנס קרה. בניגוד גמור לתחזיות הרופאים 
התינוק הבריא לגמרי. הוא היה ברוך כישרונות 
ותלמיד־חכם, ואחרי עלייתו לארץ שימש מרצה 
לימד  וגם  העברית  באוניברסיטה  למתמטיקה 

יהדות במכון לב בירושלים.
בורשטיין  מרים  הגב'  ברוך,  ר'  של  אחותו 

מצפת, מספרת את חלקו השני של הסיפור:

אחת,  פעם  ברוך.  אחי,  אחרי  נולדתי  אני 
בחדרם.  מתלחשים  הוריי  את  שמעתי  בילדותי, 
הדברים  בטון  ומשהו  לחדרם,  צמוד  היה  חדרי 
גרם לי להתאמץ להקשיב. הם שוחחו על סיפור 
בדיעבד,  הלחישות.  נשמעו  ואז  אחי,  של  לידתו 
ששמעתי  ביותר  הרועמת  הלחישה  הייתה  זאת 

בחיי...

אבי, שלא נכח בפגישתה של אימי עם רבי לוי־
מה  בדיוק  שוב  לשמוע  ביקש  יצחק, 
כי  סיפרה  אימי  שאמר.  המילים  היו 
שהרופאים  לרב  וסיפרה  בבכי  פרצה 
לחיות  סיכוי  לברוך  אין  כי  אומרים 

מעבר לכמה שבועות.

רבי  כי  וסיפרה  המשיכה  היא 
הרופאים  דברי  את  ביטל  לוי־יצחק 
זה  עם  לחיות  יוכל  הוא  "נו,  ואמר: 
שבעים שנה...". הוריי דנו במשמעות 
הדברים. הם לא ראו בכך מספר סתמי 

שננקב.

סוד  ששמעתי  הבנתי  רגע  באותו 
שמעתי  לשמוע.  צריכה  הייתי  שלא 
שכל  הגדול  הסוד  את  ראשון  מכלי 
ימי  יהיו  כמה  לדעת:  רוצה  היה  אדם 

חייו.

אימי לא סיפרה על כך לשום אדם 
ר'  היקר,  לאחי  לא  ובוודאי  בעולם, 
ברוך. מעולם גם לא גיליתי את אוזנה 
הדברים  את  נצרתי  לסוד.  שנחשפתי 

בליבי והשתדלתי להדחיקם.

עלה  אחי,  של  השבעים  שנתו  שקרבה  ככל 
מפלס הדאגה והחרדה בליבי. אהבתי אותו מאוד, 
יום  במסיבת  השתתפתי  להאמין.  רציתי  ולא 

ההולדת השבעים שלו, אבל ליבי היה חרד.

הולדתו  יום  לאחר  קצר  זמן  הלב,  לדאבון 
הוא  הארורה.  המחלה  אצלו  התגלתה  השבעים 
החל סדרת טיפולים, אך כשחשבנו שהוא מצליח 
בראש  נפטר  הוא  ליבו.  נדם  המחלה,  על  לגבור 
חודש כסלו תשס"ג. אחי חי חיים בריאים שבעים 

שנה, בדיוק כפי שאמר רבי לוי־יצחק!

שחררתי  השבעה,  בימי  ההלוויה,  אחרי  רק 
מליבי את הסוד שהיה אצור בו עשרות שנים.

 )על־פי 'בדידי הווה עובדא', מאת 
הרב משה אורנשטיין, 'כפר חב"ד'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

"הוריי שוחחו על סיפור לידתו של 
אחי, ואז נשמעו הלחישות. בדיעבד, 
זאת הייתה הלחישה הרועמת ביותר 

ששמעתי בחיי"

מימין: ר' ברוך קופרמן. משמאל: רבי לוי־יצחק שניאורסון

סוד בן שבעים שנה

 תפילין ומזוזות 
קונים בבית חב"ד

 מזמינים מזוזות עם  כשרות ואיכות של  
'תו פיקוח חב"ד' ללא צורך לצאת מהבית

להשיג בבית 
חב"ד המקומי 

או באתר:
WWW.BEIT-CHABAD.CO.IL
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'שמע' שלא בתפילה
שאלה: הקורא קריאת שמע 

לפני התפילה ונשאל דבר 
מה, האם הוא רשאי להפסיק 
ולענות ואחר־כך יחזור ויקרא 

מחדש?

שמע  בקריאת  לדבר  האיסור  תשובה: 
שלפניה  לברכות  )בהכרח(  קשור  אינו 
לקרוא  המצווה  לעצם  אלא  ושלאחריה, 
את שמע. שלא כבתפילת שמונה־עשרה, 
כן  אם  )אלא  מאומה  לדבר  אסור  שבה 
שמע  בקריאת  הרי  סכנה(,  חשש  יש 
"ודיברת בם", שיש  חז"ל מהפסוק  דרשו 
דברים מסוימים שמותר לענות )ולשאול( 
בקריאת שמע: מפני היראה, מפני הכבוד, 
מסוימים  דברים  על  לענות   — וכמובן 
בתפילה לכבוד הקב"ה, כמפורט בגמרא, 

בשולחן ערוך ובמפרשיהם.
הראשון  הפסוק  אם  הדעות  נחלקו 
בלבד הוא מן התורה, או שאף כל הפרשה 
לכל  השנייה.  הפרשה  גם  או  הראשונה, 
הדעות, מכיוון שברכות קריאת שמע הן 
מדרבנן, לא החמירו בהן יותר מבקריאת 

שמע עצמה.

שמע  בקריאת  לענות  אסור  למעשה, 
אותה  כשקוראים  )או  התפילה  שלפני 
צאת  לפני  ערבית  התפללו  אם  בערב, 
שמע  בקריאת  כמו  בדיוק  הכוכבים( 
לענות  מותר  היינו,  התפילה.  שבסדר 
'ברוך'  ל'קדוש',  ב'קדושה'  ל'ברכו'; 
מעט  להשתחוות   — ל'מודים'  ו'ימלוך'; 
אנחנו  'מודים  המילים  את  רק  ולומר 
שמיה  'יהא  של  'אמן'  רק   — לקדיש  לך'; 
'הא־ל  ו'דאמירן בעלמא'; ואמן של  רבא' 
העולה  ברכות  תפילה',  'שומע  הקדוש', 
לתורה והמפטיר וברכת כוהנים )הרשימה 

על־פי דעת אדמו"ר הזקן ומנהגי חב"ד(.
מאדם  לפנייה  או  לטלפון  להשיב  אין 
אינם מקפידים  בימינו, שאנשים  כלשהו. 
אין  לה,  מענה  ועל  שלום  שאילת  על 
אל  פונה  מישהו  אם  בעבורה.  מפסיקים 
מילים  כמה  רם  בקול  זה  יאמר  הקורא, 
יבין שהוא עומד  והפונה  מקריאת שמע, 

בקריאת שמע. 
 מקורות: שו"ע אדה"ז סימנים: 
נח ס"א, סו ס"א וס"ה, וסי' קפג סי"א. משנ"ב סי' סו 
ס"ה בביה"ל ד"ה ואלו הן. הפסק בתפילה פ"ב, פ"ג 
ס"ה ופ"ד ס"ז ובהערות.

רציתי לשאול

איך אפשר לקיים את הציווי "ואהבת את ה' אלוקיך" גם 
כשחיים אינם מחייכים אליך?
השאלה הזאת דומה לשאלה אם אני 
הוא  כשאין  גם  אבי  את  לאהוב  חייב 
אם  או  מבקש.  שאני  מה  את  לי  נותן 
אני חייב לאהוב את בני גם אם אין הוא 

מכבד אותי כראוי.

והתשובה  רטוריות,  שאלות  אלה 
עליהן מובנת מאליה.

מצב,  בכל  בני  את  אוהב  אני  כן, 
פשוט כי הוא הבן שלי. ואני אוהב את 
אבי לא בשל מה שהוא נותן או לא נותן 

לי, אלא פשוט מפני שהוא אבי.

לאהוב  איננו  ה'  את  לאהוב  הציווי 
ישות רוחנית נעלמת, שאין ביני לבינה 
קשר ממשי, ומשום כך ביכולתי לקבוע 
את הקריטריונים הנדרשים כדי לזכות 
באהבתי. בדיוק להפך. הציווי "ואהבת 
שעליך   — משמעותו  אלוקיך"  ה'  את 
ממנו  חלק  שאתה  בעובדה  להכיר 
 — נשמתי  רוחני,  חלק  בתוכך  ושיש 

חלק מהאלוקים עצמו.

הרמוניה  ליצירת  מסייעת  זו  הכרה 
בין הגוף לנשמה, וזו תביא בעקבותיה 
מרעיף  שהבורא  האדיר  בטוב  הכרה 

עלינו.
ובעצם, האהבה לבורא נבחנת דווקא 
ברגעי שפל. קל לאהוב את מי שמלטף 
האהבה  מתנות.  עליך  ומרעיף  אותך 
שהקב"ה  לך  כשנראה  דווקא  נבחנת 
מכאיב לך ומייסר אותך. אבל כשאתה 
אוהב אותו באמת, גם אז אתה מוסיף 
לאהוב, ואתה גם בטוח באהבתו אליך.
מרגישים  אנחנו  לפעמים  אם  גם 
ננסה  אלינו,  מחייכים  פחות  שהחיים 
לבטוח  המבט.  נקודת  את  לשנות 
באבינו שבשמיים שכל מעשיו לטובה. 
ואולי בהמשך נוכל לראות את הדברים 
בפרספקטיבה רחבה יותר ולגלות את 

הטוב הגנוז. 
יביא  המּודעּות  ברמת  שינוי 
בעקבותיו את השינוי בחיים הממשיים, 

והכול בע"ה יתהפך לטובה.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם השליח הרב אריאל גורן 
רב הקהילה בקריית חתני פרס נובל, ראשון־לציון

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

 הוא לא יקצר לכם את
העונה הכי ארוכה בשנה,
 אבל יקרר לכם את הקיץ

לאורך כל היום!

בר מים היברידי

מוקד הזמנות:

077-230-4757

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!



 ָעצּוב? 
ַּתְחְׁשבּו ׁשּוב

ָּפָרַׁשת  ֶאת  ִלְקֹרא  ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים 
ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  ַמָּמׁש  ֶאְפָׁשר  ָוֶאְתַחַּנן, 
הּוא  ַרֵּבנּו.  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַהְּכֵאב 
 — ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ַהּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ִמְתַחֵּנן 

ַאְך ַהְּגֵזָרה ִנְגְזָרה.

ִרְגׁשֹות  ַּגם  ַמְרִּגיִׁשים  ַּבֶהְמֵׁשְך 
ַאְׁשָמה. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו אֹוֵמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל: 
ָׁשַמע  ְוֹלא  ְלַמַעְנֶכם  ִּבי  ה'  "ַוִּיְתַעֵּבר 
ִמֹּמֶׁשה  ִנְמְנָעה  ָלָאֶרץ  ַהְּכִניָסה  ֵאָלי". 

ַרֵּבנּו ִּבְגַלל ֲחָטֵאי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ַּגם  ִמְצָטֶרֶפת  ַמְסִּפיק,  ֹלא  ֶזה  ְוִאם 
ֲחָכֵמינּו  ְּגדֹוָלה.  ַהְחָמָצה  ְּתחּוַׁשת 
ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  אֹוְמִרים,  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ָלָאֶרץ,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַמְכִניס  ֹמֶׁשה 
ֵלָמה ְוֹלא ָהיּו ָּכל  ָהיּו זֹוִכים ַלְּגֻאָּלה ַהּׁשְ

ַהָּגלּויֹות ֶׁשָּבאּו ַאַחר־ָּכְך. ַּכָּמה ֲחָבל!

ֶׁשל  ַהַהְפָטָרה  ֶאת  ָאנּו קֹוְרִאים  ְוָאז 
ְלַגְמֵרי:  ָהפּוְך  ֶׁשָּלּה  ְוַהֹּתֶכן  ַהָּפָרָׁשה, 
ַהָּקדֹוׁש־ אֹוֵמר  ַעִּמי",  ַנֲחמּו  "ַנֲחמּו 
ָּברּוְך־הּוא ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. ֵיׁש ָּכאן ֶנָחָמה 
ְוִעידּוד. זֹו ֶנָחָמה ְּכפּוָלה, ַּגם ַעל ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ְוַגם ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ִני. ַהּׁשֵ

ַהָּפָרָׁשה  ְּתִחַּלת  ֶׁשַּגם  ִהיא,  ָהֱאֶמת 
ַה'ֲעצּוָבה' ִהיא ֵחֶלק ֵמַהֶּנָחָמה. ָהֻעְבָּדה 
ְּבֵני  ֶאת  ִהְכִניס  ֹמֶׁשה,  ְוֹלא  ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע, 
ָּגדֹול.  ִיְתרֹון  ָּבּה  ֵיׁש  ָלָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל 
ָנכֹון, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְפִסידּו ֶאת ַהְּגֻאָּלה 
ִּבְזכּות  ַּדְוָקא  ֵׁשִני,  ִמַּצד  ַהִּנְצִחית. 
ְּבִקּיּום  ַּבָּגלּות,  ֶׁשָּלנּו  ַהָּקָׁשה  ָהֲעבֹוָדה 
ַהְּקָׁשִיים  ָּכל  ְּבתֹוְך  ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה 
ֶאת  ְמַׁשִּנים  ֲאַנְחנּו  ָהַרִּבים,  ְוַהִּנְסיֹונֹות 
ָהעֹוָלם ְוהֹוְפִכים אֹותֹו ְלעֹוָלם ֶׁשּמּוָכן 

ַלְּגֻאָּלה.

ַלֲעׂשֹות  ַקל  ֹלא  ַּבָּגלּות  רּוִיים  ְּכֶׁשּׁשְ
ַהְּסִביָבה  ִלְפָעִמים  טֹוִבים.  ַמֲעִׂשים 
לֹוֶעֶגת ּוְמַנָּסה ְלַהְפִריַע ָלנּו. ְלִעִּתים ֶזה 
ֵיֶצר ָהַרע ֶׁשְּמַנֶּסה ְלַפּתֹות אֹוָתנּו. ֲאָבל 
ַהִּמְצוֹות  ֶׁשל  ָהֵעֶרְך  ָּכְך  ִמּשּׁום  ַּדְוָקא 
ָלֵכן  ְּביֹוֵתר.  ָּגדֹול  ְמַקְּיִמים  ֶׁשֲאַנְחנּו 
ִּתְהֶיה  ַהָּגלּות  ַאֲחֵרי  ֶׁשָּתבֹוא  ַהְּגֻאָּלה 

ַהְּגֻאָּלה ַהֻּמְׁשֶלֶמת.

 )על־פי ספר השיחות תנש"א, 
כרך ב, עמ' 736(

ַּתְקִציר:  ְׁשמּוֵאל, קֹוִּבי ְויֹוָנָתן נֹוְסִעים ִלְבֵני־ְּבַרק, ִלְפֹּגׁש ֶאת ָהַרב ְׁשַנְיְדָמן, ֶׁשאֹותֹו ִּבֵּקר קֶֹדם ָלֵכן ַהחֹוֵקר ַמר 
ִיְׂשְרֵאִלי. ֲאָבל ְלָאן ֶנֱעַלם ַהָּזָקן ַהָּלָבן ֶׁשל ָהַרב, ֶׁשאֹותֹו ֵּתֵאר ַהחֹוֵקר ְּבִהְתַּפֲעלּות?

 ָהַרב ְׁשַנְיְדָמן ָּבא ְלֶעְזָרה
ַהְּיָלִדים ָהיּו ֻמְפָּתִעים. "ֲאָבל ָחַׁשְבנּו... ָאְמרּו ָלנּו 
ֶׁש... ֶׁשָּלַרב ְׁשַנְיְדָמן ֵיׁש ָזָקן ָלָבן ָאֹרְך. אּוַלי ֵיׁש עֹוד 

ָהַרב ְׁשַנְיְדָמן ִּבְבֵני־ְּבַרק?", ֵהֵעז קֹוִּבי לֹוַמר.

ֲאַנְחנּו  ְיִדיָעִתי,  "ְלֵמיַטב  ִחֵּיְך ׁשּוב.  ְׁשַנְיְדָמן  ָהַרב 
ֵסֶפר  ְלִפי  ָּכְך  ִּבְבֵני־ְּבַרק.  ַהְּיִחיָדה  ְׁשַנְיְדָמן  ִמְׁשַּפַחת 
ִמְסַּתֵּתר  אּוַלי  טֹוֶעה.  ֶׁשֲאִני  ִיָּתֵכן  ֲאָבל  ַהֵּטֵלפֹוִנים. 
ֹּפה עֹוד ֵאיֶזה ַרב ְׁשַנְיְדָמן, ֶׁשהּוא ַצִּדיק ִנְסָּתר יֹוֵתר 
ִמֶּמִּני"... ָהַרב ָהָיה ִנְרֶאה ְמָׁשֳעָׁשע ְלַמַּדי ִמן ַהִּמְפָּגׁש. 
"ְראּו, ְּבֶקֶׁשר ַלָּזָקן ֶׁשִּלי, ֵאין ַהְרֵּבה ָמה ַלֲעׂשֹות, ָצִריְך 
ָּפׁשּוט ְלַחּכֹות ַעד ֶׁשהּוא ִיְגַּדל ְוַיְלִּבין. ֶזה ִיַּקח ְקַצת 
הּו,  ֵּביְנַתִים ַמּׁשֶ ְזַמן, ַאֶּתם ְמִביִנים? ָאז אּוַלי ִּתְׁשּתּו 
ׁשּוב  ָּפַרץ  הּוא  ְלַהְמִּתין"...  ָלֶכם  ִאְכַּפת  ֹלא  ִאם 

ִּבְצחֹוק ְלָבִבי ְוַהְּיָלִדים ִהְסִמיקּו ַּכֹהֶגן. "ֲאִני ִמְתַנֵּצל, 
ֲאָבל ֲאִני עֹוד ֹלא ַּבַּדְרָּגה ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן־ֲעַזְרָיה 
ֶׁשְּבַלְיָלה ֶאָחד ָזָכה ְּבָזָקן ָלָבן ֶׁשל ֶּבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה"...

ֶאְצְלָך  ִּבֵּקר  ְוֹלא  "ֶרַגע,  ְמַעט.  ִהְתאֹוֵׁשׁש  ְׁשמּוֵאל 
ְּבנֹוֵגַע  ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר  ַהָקרּוי  ָאָדם  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבָּיִמים 
ִלְגֵנָבה ֶׁשָהְיָתה ֶאְצְלֶכם? הּוא ִסֵּפר ָלנּו ָעֶליָך ְוֶׁשֵּיׁש 

ְלָך ָזָקן ָלָבן".

ֶׁשל  ְלָפָניו  ָהְרִצינּות  ֶאת  ֶהְחִזיָרה  ַהְּגֵנָבה  ַהְזָּכַרת 
ָּגִביַע  ֶׁשל  ְּגֵנָבה  ֶאְצֵלנּו  ָהְיָתה  "ֵּכן,  ְׁשַנְיְדָמן.  ָהַרב 
ֶאְצִלי  ִּבֵּקר  ֹלא  חֹוֵקר  ׁשּום  ֲאָבל  ָנכֹון.  ֶזה  ָיָקר. 
ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים! ַאֶּתם ְּבטּוִחים ֶׁשִהַּגְעֶּתם ַלְּכֹתֶבת 

ַהְּנכֹוָנה?".

ָמַסר  ֶׁשָּלנּו  ֶׁשַּסָּבא  ַהְּכֹתֶבת  זֹו  ָאחּוז.  "ְּבֵמָאה 

ַלחֹוֵקר. ַאָּתה ֹראׁש ְיִׁשיַבת 'ּתֹוָרה ְוִיְרָאה'?".

ָהַרב  ר  ִאּׁשֵ ַלֲעׂשֹות",  ָמה  ָהֱאֶמת.  ֹזאת  "ֵּביְנַתִים, 
"ֹזאת  ְּבַתְדֵהָמה.  ָּבֶזה  ֶזה  ִהִּביטּו  ְוַהְּיָלִדים  ַּבֲעָנָוה. 
ַּבַּפְרצּוף. הּוא  ְלַסָּבא  אֹוֶמֶרת ֶׁשַהחֹוֵקר ָּפׁשּוט ִׁשֵּקר 
"ֻחְצָּפן  ְּבַזֲעזּוַע.  ְׁשמּוֵאל  ָלַחׁש  ְּכָלל!",  ֹּפה  ָהָיה  ֹלא 
ֶׁשָּכֶזה!". ָהַרב ְׁשַנְיְדָמן ָׁשַמע ֶאת ַהְּלִחיׁשֹות. "ַהְרׁשּו 
ַּכִּנְרֶאה  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ְלִסּכּום,  ְיִדיַדי,  ָלֶכם,  לֹוַמר  ִלי 
ְוִתְבְּדקּו ֶאת ֶזה ֵהיֵטב,  ְמַהֵּתל ָּבֶכם. ֲאִני ַרק ְמַקֶּוה, 
הּו ְמֻסָּכן יֹוֵתר. אּוַלי ַאֶּתם  ֶׁשּזֹו ְמִתיָחה ִּבְלַבד ְוֹלא ַמּׁשֶ
ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר", ָאַמר ְּבַאָּבהּות, ּוְׁשֹלֶׁשת ַהַּפְרצּוִפים 
ֵהם  ְמאֹוד.  ְּדאּוִגים  ִלְהיֹות  ָהְפכּו  ֶׁשּמּולֹו  ַהְּצִעיִרים 
ֶׁשֻּכָּלם  ְוִנְרָאה  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ַמָּבִטים ׁשֹוֲאִלים  ֶהְחִליפּו 
ַּכִּנְרֶאה  ֵּביֵניֶהם.  ִהְסִּכימּו 
ַהֵּכָנה  ַהְּדָאָגה  ִּבְזכּות 

ֶׁשִהְפִּגין ְּכַלֵּפיֶהם.

• • •

קֹוִּבי  ָּפַתח  ָהַרב",  "ְּכבֹוד 
ְׂשֵמִחים  "ָהִיינּו  ְּבִהּסּוס. 
ֶׁשעֹוֵבר  ְּבָמה  אֹוְתָך  ְלַׁשֵּתף 
ָעֵלינּו ָלַאֲחרֹוָנה, אּוַלי ּתּוַכל 
ִלְמֹצא ָלנּו ֵאיזֹו ֵעָצה טֹוָבה". 
ִּבְנכֹונּות  ִהְנֵהן ְּבֹראׁשֹו  ָהַרב 
ְּבַקִּוים  ְוִסֵּפר  ָּפַתח  ְוקֹוִּבי 
ַהִּסּפּור.  ָּכל  ֶאת  ְּכָלִלִּיים 
ַהֹּלא  ַהַּתְרִּגיל  ֶאָחד,  "ִמַּצד 
ְּכֵדי  ַהּמֹוָדעֹות,  ִעם  ָיֶפה 
ְלַהְזִמין  ַסָּבא  ֶאת  ִלְמֹׁשְך 
ֶאת  ַלֲעֹרְך  ַּדְוָקא  אֹותֹו 
ֶקר  ַהּׁשֶ ְוַעְכָׁשו  ַהֲחִקיָרה, 
ִמַּצד  ֹּפה...  ָהָיה  הּוא  ְּכִאּלּו 
ֵׁשִני, ֻעְבָּדה ֶׁשהּוא ָחַׁשב ַעל 
ָהַרְעיֹון ַהֶהְגיֹוִני ַהֶּזה, ִלְבֹּדק 
ְּבַרֲחֵבי  ְיִחיֵאִלים  עֹוד  ֵאֶצל 

ָהָאֶרץ"...

ִמי  ַּבֲעבּור  אּוַלי  ֶהְגיֹוִני?!  "ַרְעיֹון  ִנְזַעק.  ָהַרב 
ֶׁשרֹוֶצה ְלַעֵּכב ֶאת ַהֲחִקיָרה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּגיעּו ַלֲחֻנִּכָּיה 
ַסָּבא  ֶׁשל  ַהַּבִית  ֶאל  ִהִּגיעּו  ֶׁשַהַּגָּנִבים  ָּברּור  ְלעֹוָלם! 
ִטְּפִׁשים  ְקָצָרה. ֵהם ֹלא  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְּבִׁשיָטה  ֶׁשָּלֶכם 

ְלַטֵּיל ֵאֶצל ָּכל ַהְּיִחיֵאִלים ֶׁשֵּיׁש ָּבָאֶרץ!".

ַהְּיָלִדים ָהיּו ֲהמּוִמים, ֲאָבל ָהַרב ָהָיה ֶנֱחָרץ. "ֲאִני 
ַהְרֵּבה  ָּתִמים  ַהֶּזה  ֶׁשַהחֹוֵקר  ְיָלִדים,  ְמאֹוד,  חֹוֵׁשׁש 
ָּפחֹות ִמָּמה ֶׁשַאֶּתם ַמֲעִלים ַעל ַּדְעְּתֶכם. ִמי יֹוֵדַע ִאם 
ֹלא הּוא ְּבַעְצמֹו...", הּוא ָחַׁשק ֶאת ְׂשָפָתיו ְוֹלא ִסֵּים 
ֶאְתֶכם.  ְלַהְפִחיד  ָרִציִתי  "ְסִליָחה! ֹלא  ַהִּמְׁשָּפט.  ֶאת 

ֲאָבל זֹו ְּבַוַּדאי ֹלא ְסַתם ְמִתיָחה... ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון!".

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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 עוזי קפלון



ְצָמִחים טֹוְרִפים

ְּבַאְדַמת ַהִּמְדָּבר ַהְּיֵבָׁשה ֵהם ִנְרִאים ְּכמֹו 
ֻמְפָלִאים,  ְצָמִחים  ֵאֶּלה  ֲאָבל  קֹוִצים,  ְסַתם 
ָלֶהם  ֶׁשְּמַאְפְׁשרֹות  ְנִדירֹות,  ְּתכּונֹות  ַּבֲעֵלי 

ִלְׂשֹרד ְּבֹחם ּוְבֹיֶבׁש ִקיצֹוִנִּיים.

ֵאֶּלה ִצְמֵחי ַהִּמְדָּבר. ַּבִּמְדָּבר יֹוֵרד ְמַעט 
ַהּבֹוֵרא  ְּבִעְקִבּיּות.  ֹלא  ְוַגם  ֶּגֶׁשם,  ְמאֹוד 
ֻמְפָלָאה  ִּביֹכֶלת  ָהֵאֶּלה  ַהְּצָמִחים  ֶאת  ָחַנן 

ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהְּתָנִאים ַהָּקִׁשים ָהֵאֶּלה.

ֵחֶלק  ַעל  ְמַוֵּתר  ַהּקֹוָצִני  ַהִּסּלֹון  ְלָמָׁשל, 
ֵמֲעָנָפיו, ִאם ֵאין לֹו ֵּדי ַמִים. הּוא ַמְפֶנה ֶאת 
ֵחֶלק  ִני.  ַהּׁשֵ ְלֶחְלקֹו  ַהַּקָּיִמים  ַהַּמִים  ְמַעט 

ִני ִיְׂשֹרד. יַח ָימּות ֲאָבל ַהּׁשֵ ֵמַהּׂשִ

ֶמׁש ָהַעָּזה ְמַאֶּיֶמת ְלַיֵּבׁש ֶאת ֶהָעִלים  ַהּׁשֶ
ֶׁשל ַהְּצָמִחים. ָמה ֵהם עֹוִׂשים? ֵיׁש ַהְּמַכִּסים 
ֶאת ַעְצָמם ְּבִמין ִׁשְכַבת ָמֵגן. ֲאֵחִרים ָּפׁשּוט 
ְזקּוִקים  ֵהם  ְוָכְך  ֶהָעִלים,  ֶאת  יִרים  ַמּׁשִ

ְלָפחֹות ַמִים.

ְוַהֶּמַלח  ְמאֹוד,  ְמלּוָחה  ַהִּמְדָּבר  ַאְדַמת 
יִרים ָעִלים  ַמִּזיק ַלְּצָמִחים. ְּכֶׁשַהְּצָמִחים ַמּׁשִ
ְּכֵדי ַלֲחֹסְך ְּבַמִים, ֵהם ַּגם ִנְפָטִרים ֵמַהֶּמַלח 

ַהְּמֻיָּתר.

ֵהם  ֶּגֶׁשם'.  'ְׁשעֹון  ֵיׁש  ַהִּמְדָּבר  ְלִצְמֵחי 
ְמַזִהים ָמַתי יֹוֶרֶדת ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֶּגֶׁשם, 
ְזָרִעים,  ְלַפֵּזר  ַהְּזַמן  ֶׁשֶּזה  יֹוְדִעים  ֵהם  ְוָאז 

ֶׁשַּיְצִמיחּו ּדֹור ָחָדׁש ֶׁשל ַהֶּצַמח.

ֶׁשָעָליו  ֶּפַרח  הּוא  ַהַּנָּנִסי  ַהּכֹוָכב  ְלָמָׁשל, 
ָקפּוץ.  ֶאְגרֹוף  ְּכמֹו  ְּבָחְזָקה,  ְמֻהָּדִקים 
ְּכמֹו  ְוִנְרֶאה  ִנְפָּתח  ֶּגֶׁשם הּוא  ֶׁשּיֹוֵרד  ַאֲחֵרי 
ּכֹוָכב. ַהְּזָרִעים ִמְׁשַּתְחְרִרים ִמֶּמּנּו ְונֹוְבִטים 

ָּבֲאָדָמה ָהְרטּוָבה.

ַהְּפִרי  ְּבתֹוְך  ַּדק.  ִריָסן  מֹו  ֶׁשּׁשְ ַהּקֹוץ  אֹו 
ּפֹוְתִחים  ֵאיְך  ְזָרִעים.  'ְנעּוִלים'  ַהֶּצַמח  ֶׁשל 
ֶׁשִּנָּתְך  ַעז  ֶּגֶׁשם  ַעל־ְיֵדי  ַהַּמְנעּול?  ֶאת 
ְוַהְּזָרִעים ִמְתַּפְּזִרים  ָעָליו. ַהְּפִרי 'ִמְתּפֹוֵצץ' 
ִנְתָּפִסים  ֶמְטִרים,  ה  ֲחִמּׁשָ ֶׁשל  ְלֶמְרָחק 

ָּבֲאָדָמה ּוַמִּכים ֹׁשֶרׁש.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ְקִריַאת ְׁשַמע ַּבּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ֵמַהּתֹוָרה. 
ֵיׁש ִלְקֹרא ֶאת ַהְּפסּוִקים ִמָּלה ְּבִמָּלה, ּוְלַהְקִּפיד ֶׁשִּמָּלה 
ֵּבין  ַלֲעֹצר  ְלָמָׁשל,  ְׁשִנָּיה.  ְלִמָּלה  ִּתְתַחֵּבר  ֹלא  ַאַחת 
ֶאת  לֹוַמר  ְוָצִריְך  'ְוָחַרף'.  ַמע  ִיּׁשָ ֶׁשֹּלא  ְל'ַאף',  'ְוָחָרה' 

ַהִּמִּלים ַּבֶּפה ְוֹלא ְּבַמְחָׁשָבה.

ִצְמֵחי ַהִּמְדָּבר

         ּכֹוחֹות
ָהֶרַׁשע

ְיָלִדים
מּול

דניאל גורדון
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ִמְׁשַּפַחת ַחָּזן ְמָסֶרֶבת ְלִהָּכַנע ִלְגֵזרֹות ַהּקֹומּוִניְסִטים

ה,  ַרְבּדָ ִעּתֹון ַהּקֹומּוִניְסִטי ּפְ ם ּבָ ל ֶאת ַהַהְתָקָפה ַהֲחִריָפה ֶנְגּדָ ן ְלַעּכֵ ִנית ַחּזָ יקּו ָהַרב ְוָהַרּבָ ֶטֶרם ִהְסּפִ ְקִציר: עֹוד ּבְ ּתַ
ית. ֶלת ָהָראׁשִ ִפיקֹות ֲחָזקֹות ֵמֵעֶבר ַלּדֶ ָמעֹות ּדְ ִנׁשְ

אֹוי ַוֲאבֹוי, 
ִמי ֶזה ָיכֹול 

ִלְהיֹות?

ַח  ַטאֶטע, ִלְפּתֹ
ֶלת? ֶאת ַהּדֶ

ֶרַגע, ֹקֶדם רּוִצי 
ית  ּלִ ְלָהִביא ִלי ֶאת ַהּטַ
ין. ֵאין ָלַדַעת  ִפּלִ ְוַהּתְ

ָמַתי ְוִאם ָאׁשּוב.

ֶרה אּוְטָרה   דֹוּבְ
ן!  )ּבֶֹקר טֹוב(, ָחֵבר ַחּזָ
ב  ה ִנְדָרׁש ְלִהְתַיּצֵ ַאּתָ
עֹוד ַהּיֹום ַלֲחִקיָרה 

ְלטֹון. ַאל  ִ ְרֵדי ַהּשׁ ִמׂשְ ּבְ
ֵעז ְלֵהָעֵלם.  ּתָ

ֶפַתח  עֹות ְמֻאָחר יֹוֵתר, ּבְ ׁשָ
ת ָהרּוִסית. ְנַין ַהּבֹוֶלׁשֶ ּבִ

ֵגיא  י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ "ּגַ
ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא 

ִדי!" ה ִעּמָ י ַאּתָ  ָרע ּכִ

ח  מֹות ֻמּנָ ְליֹון ַהַהֲאׁשָ ן, ּגִ ָחֵבר ַחּזָ
ְך  ל ְלַחּנֵ ְחּדַ ּתֶ ַמן ׁשֶ יַע ַהּזְ ְלָפֶניָך. ִהּגִ
ֶאת ְיָלֶדיָך ֶלֱאמּונֹות ֲחׁשּוכֹות, אֹו 

ֵבד. ם ְמִחיר ּכָ ּלֵ ׁשַ ּתְ ׁשֶ

ָמה?! ֶזה ָהִעּתֹון 
ס ַהּבֶֹקר. ֵאּלּו  ֻהְדּפַ ׁשֶ

ֶהם? ּלָ ָהְרָאיֹות ׁשֶ

ִמים  ֵחק ּתָ ְפִסיק ְלׂשַ ּתַ
ֶזה. ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים  ּכָ

ֵבית  ִדּיּוק ָמה קֹוֶרה ּבְ ּבְ
ל ְיָלֶדיָך. ֶפר ׁשֶ ַהּסֵ

ָלִדים ְלֵבית  לַֹח ֶאת ַהּיְ ּלֹא ִלׁשְ ֵדי ׁשֶ ים ַהּכֹל ּכְ ם עֹוׂשִ ַאּתֶ
ר ֵהם  ֶכם, ְוַכֲאׁשֶ ּלָ ִאּלּו ֹזאת ַהְחָלָטה ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ֶפר ּבְ ַהּסֵ

ה! ֲערּוִרּיָ ב! ֹזאת ׁשַ ִאים - ֵאין ֵהם מּוָכִנים ִלְכּתֹ  סֹוף־סֹוף ּבָ

ְך ָיבֹוא אי"ה ֶהְמׁשֵ

פז
זי 

 עו
לם:

 צי
דיה

קיפ
וי

כוכב ננסי



חבל להחמיץ
רוחניים,  תהליכים  הרבה  כל־כך  בחופה  "יש 
פשוט  בהם,  ומעמיק  עליהם  לומד  שאינו  ומי 
פוטש.  הרב  אומר  הוא מחמיץ",  יודע מה  אינו 
"תורת הקבלה והחסידות מעניקה מימד רוחני, 
דברים  ואלה  בחופה,  רגע  לכל  ופנימי  עמוק 

הנוגעים לכל החיים שלנו".

יותר מאלף זוגות, מכל גוני הקשת בישראל, 
כבר הספיק הרב פוטש לפגוש אישית ולהנחיל 
אחרים  זוגות  אלפי  חופה'.  'מדרש  את  להם 
שונים.  בפורומים  מפיץ  שהוא  לתכנים  נחשפו 
על  החופה,  תהליך  על  זוגות  ללמד  "התחלנו 
על  הנישואין.  על  הכתובה,  על  הקידושין, 

הנשמות שמתחברות. מה קורה לבני הזוג. איזו 
הארה רוחנית הם מקבלים. פשוט לימדנו אותם 
איך להיכנס למעמד הנשגב הזה", הוא מסביר.

רגעי החיבור של הנשמות
עצמן.  בעד  מדברות  התגובות  לדבריו, 
לא־דתיים  שמוגדרים  זוגות  לראות  "מדהים 
"הם  פוטש.  הרב  מספר  לנושא",  מתחברים 
הגדול  בעולם  המקובל  ה'שואו'  שכל  מבינים 
ומבקשים  הזה,  למעמד  מתאים  אינו  ממש 
יותר,  מעמיקים  שהם  ככל  ולשמוע.  ללמוד 
להכיר  ביוזמתם  ומבקשים  יותר,  הם מתחברים 
את תפיסת התורה בכל הקשור לחיי המשפחה 

והטהרה".
הוא מסביר לזוגות את החשיבות העצומה של 
לפני  מתרוצצים  זוגות  "לצערנו  החופה.  רגעי 
החתונה בקניות ומשקיעים את כל כוחם בדברים 
בחייהם.  הגדול  האירוע  שזה  בשעה  שוליים, 
הלימוד על מהות החופה והנישואין, הופך אותם 
לדבר עמוק ומשמעותי. לא פעם אמרתי לזוגות 
הנעלים  לרגעים  להתחבר  שינסו  קשיים,  שחוו 
של החופה, למעמד שחיבר את שורש נשמתם, 
יכול  זה  בריאה.  לתקשורת  כלים  רכישת  לצד 

לשנות חיים שלמים".

חיים יהודיים

הבכור א בנו  של  מהחופה  החוויות  ת 
שהעמיק  אחרי  לשכוח.  מעדיף  הוא 
קודם לכן במשמעויות הרוחניות של 
שציבור  חש  הזה,  הנשגב  המעמד 
לו  גרם  והדבר  שם,  לא  בכלל  המשתתפים 
אכזבה קשה. אז מעז יצא מתוק — החוויה הלא־
יוזמה  לעולם  להביא  אותו  דחפה  הזאת  נעימה 
תקדימית החושפת לזוגות רבים, הנישאים כדת 

משה וישראל, את סודות החופה היהודית. 
חינוך  איש   ,)64( פוטש  דודי  הרב  את  הכירו 
'מדרש חופה'.  ויוזם  ותיק, תושב קריית ארבע, 
והרגשתי תסכול", הוא משחזר  "עמדתי בחופה 
"אנשים  הכול.  התחיל  שבה  ההיא,  החופה  את 
מבין  אינו  שאיש  תחושה  לי  והייתה  פטפטו, 
לעצמי:  אמרתי  רגע  באותו  קורה.  מה  באמת 
שככה  להיות  יכול  לא  מעשה.  לעשות  חייבים 
פעמים  והכלה  החתן  גם  שלנו.  החופות  נראות 
רבות אינם יודעים כלל מה קורה בחופה ובאיזה 
שמשוחחים  זוגות  יש  נמצאים.  הם  מעמד 
ביניהם במהלך החופה, לא קולטים כלל מה הם 

מחמיצים".

הוראה מפתיעה
יסודי  בליקוט  פוטש  הרב  השקיע  רב  עמל 
מהם  רבים  החופה.  של  הרוחניים  הסודות  של 
ריכז  והוא  והחסידות,  הקבלה  בספרי  צפונים 
השווה  פשוטה  בשפה  לציבור,  אותם  והנגיש 

לכל זוג שמקים בית בישראל.
כבר  החלה  הסוד  בתורת  שלו  ההעמקה 
מאיר',  'נתיב  בישיבות  למד  הוא  בצעירותו. 
'מרכז הרב' ובישיבת ניר. במהלך מלחמת לבנון 
כיבוש  על  הקשים  בקרבות  השתתף  הראשונה 

ביירות, ואיבד כמה מחבריו הקרובים ביותר. 
בעצמונה  להתגורר  עבר  הקרבות  כשוך 
לימוד התורה בשילוב  שבחבל קטיף. שקד על 
שאבה  החקלאית  העבודה  בחקלאות.  עבודה 
שאינו  על  החמצה  חש  והוא  ויותר,  יותר  אותו 
תורה.  ללימוד  יותר  רב  זמן  למצוא  מצליח 
כשהראשון לציון הרב מרדכי אליהו ביקר בגוש 
קטיף, העלה לפניו הרב פוטש את לבטיו. "למד 
קבלה", עודד אותו הרב. הוא לקח שנת חופש 
מהמשק והעמיק בתורת הסוד, מְתמיד לשמוע 

את שיעוריהם של הגדולים בתורה זו. 

מנחם כהן

"אמרתי לעצמי: לא יכול 
להיות שככה נראות החופות 

שלנו. גם החתן והכלה 
פעמים רבות אינם יודעים 

כלל באיזה מעמד הם 
נמצאים"

לקבלת מארז גליונות  ישירות אליכם  - הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 051-5415770

 לנסות להתחבר לרגעים הנעלים של החופה. הרב פוטש

 רוצה לגייס
 תורמים חדשים לעמותה שלך?!

 ! תו כו באי ר  די נ חדש!  רמים  תו מאגר 
מיועד לעמותות עם מוקד טלפנות בלבד!

אחריות 
להצלחה 
מובטחת!

לפרטים: 054-7700073 

הרגעים הגדולים של החיים

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


