
התפעמו ר בים 
שהפיץ  מהסרטונים 
ובהם  צה"ל  דובר 
המופלגת  הזהירות  מוצגת 
בילדים,  לפגוע  שלא  שלנו 
חיסול  פעולת  ביטול  כדי  עד 
בשל  רב־מרצחים,  של 
אבל  ייפגעו.  שילדים  החשש 
שהסרטונים  היא  האמת 
משהם  יותר  מטרידים  האלה 

מעוררים התפעמות.

מספקים  הם  כול,  קודם 
לאויבינו אמצעי הגנה מושלם. 

כל מה שהמרצחים צריכים לעשות הוא להבטיח 
חסינים  הם  ואז  בילדים,  תמיד  מוקפים  שיהיו 
מידת  על  לתהות  מותר  שנית,  פגיעה.  מפני 
זו, ואם אין היא גורמת  הצדק במוסריות יתרה 

שפיכות דמים גדולה הרבה יותר. 

מול תועמלני כזב
שלו.  הרחמים  במידת  מאופיין  היהודי  העם 
מסימניה  היא  שהרחמנות  אומרים  חכמינו 
שאינה  רחמנות  אבל  האומה.  של  המובהקים 
חז"ל:  קבעו  וכך  אכזריות.  בעצם  היא  במקומה 
"כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סוף שנעשה 

אכזרי במקום רחמן".

מהם  לחסוך  ורוצה  ילדיה  על  שמרחמת  אם 
את הסבל שבביקור אצל רופא השיניים, גוזרת 
כשיזדקקו  וכמה,  כמה  פי  גדול  סבל  עליהם 
על  שמרחם  רופא  ועקירות.  שורש  לטיפולי 
החולה ואינו מעניק לו את הטיפול הכואב שהוא 
זקוק לו עכשיו, יגרום למחלתו להחמיר עד כדי 

סיכון חייו. זו אינה רחמנות כלל וכלל.

את  ועושים  הלב  את  כשמקשיחים  ולהפך, 
הפעולות הנכונות מבעוד מועד, חוסכים אחר־
כך הרבה יותר סבל וצער. זו הרחמנות האמיתית 
— לחשוב על העתיד ולא רק על ההווה. לזכור 
שמוטב לסבול מעט כאב עכשיו, מלהתמודד עם 

גלי כאב חריפים ומסוכנים פי כמה וכמה.

בשל  נמנעו  סיכול  פעולות  כמה  יודע  מי 
מוסריות יתר זו, הנחזית לרחמים? מַרֵצח, שאפשר 
עלול  באזרחים,  פגיעה  במחיר  ולּו  לסכלו  היה 
להוציא אחר־כך לפועל פעולות טרור אכזריות 

וקטלניות פי כמה וכמה. מדוע חייהם של כמה 
של  מחייהם  יקרים  אותו  המקיפים  אזרחים 

אנשים נשים וטף בערינו?

והאם כל המאמצים האדירים שאנו עושים כדי 
להוכיח את מוסריותנו אכן מועילים לנו? מולנו 
עומדים תועמלנים, שיטפלו עלינו עלילות שקר, 
בלי קשר למה שנעשה. קחו לדוגמה את פגיעת 
והריגת  בג'בליה  המחבלים  של  הכושל  הטיל 
שזו  בבהירות  המציג  הסרטון  למרות  הילדים. 
כלי  האשימו  עדיין  שלהם,  טיל  פגיעת  הייתה 
תקשורת רבים בעולם את ישראל במעשה, ואף 

כינו זאת 'טבח', לא פחות.

המחשבה הנאיבית
ולמה להרחיק לכת? כל המצב הבלתי־נסבל 
בעזה נוצר מהמחשבה הנאיבית שלנו, שאם אך 
נחריב את כל היישובים שלנו וניסוג מהרצועה 
לבוא  עוד  יוכלו  לא  האחרון,  הסנטימטר  עד 
אלינו בטענות. שבע־עשרה שנה אנחנו כבר לא 
למצב  אחראים  בנו  רואה  העולם  ועדיין  שם! 
בעזה, וחברי כנסת ערבים מעיזים ברוב חוצפתם 

לכנות אותנו כובשים!

צלם האדם שבנו,  על  ראוי שנשמור  בהחלט 
בבלתי־מעורבים,  מפגיעה  האפשר  ככל  ונימנע 
אבל ההקצנה למוסריות יתר אינה נכונה ואינה 
כך  האכזרים,  על  פחות  שנרחם  ככל  מועילה. 
 — לרחמים  באמת  הראויים  על  יותר  נרחם 

אזרחינו, נשינו וילדינו.
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מוסריות יתר היא אכזריות
בודקים תפילין ומזוזות

לקראת חודש אלול בתי חב"ד פותחים 
ומזוזות.  תפילין  לבדיקת  מיוחד  במבצע 
'מוקד המזוזה  צעירי חב"ד מתגברים את 
ובאמצעותו  השנה,  כל  הפועל  הארצי', 
בתי  ממאות  לאחד  פנייה  לשגר  אפשר 
כמו־כן  הבית.  מזוזות  לבדיקת  חב"ד, 
מזוזות  קניית  על  מידע  לקבל  אפשר 
חב"ד.  פיקוח'  'תו  עם  חדשות  כשרות 

.www.mezuza.org.il פרטים באתר

הגנה רוחנית לרכב
הקשות  הדרכים  תאונות  ריבוי  עקב 
הרבי  קריאת  את  לציבור  להזכיר  ראוי 
מליובאוויטש להחזיק ברכב קופת צדקה 
חומש,  סידור,   — בסיסיים  קודש  וספרי 
הגנה  להוסיף  כדי  תניא,  וספר  תהילים 
רוחנית לנוסעי הרכב. קופות צדקה )לכל 
מטרה( וספרי חת"ת — להשיג בבתי חב"ד.

תפילין לשר החינוך
ידלין,  אהרון  מר  נפטר  שעבר  בשבוע 
ששימש בעבר שר החינוך. בביקורו בכפר 
הרב  הישיבה,  מנהל  להצעת  נענה  חב"ד 

אפרים וולף, והניח תפילין.
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זמני השבוע

פרקי אבות: פרק ד

עדיין האשימו את ישראל במעשה )הדמיה דו"צ(



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

כשאין מי שישוב
יוסף רוזין, נהג  הגאון מרוגוצ'וב, רבי 
שהה  אחת  פעם  רבה.  במהירות  ללכת 
)לימים  גורליק  שניאור־זלמן  הרב  אצלו 
רבו הראשון של כפר חב"ד(, וליווה אותו 

בדרכו.

הרב גורליק הבחין כי הגאון הולך מהר 
הוא  כביש,  לחצות  בבואו  אבל  מאוד, 
ושמאלה  ימינה  ושוב  שוב  ומביט  עוצר 
שאין שום עגלה או כלי רכב המתקרבים 

לאזור, ורק אז חוצה.

שאל הרב גורליק מדוע הוא משתהה 
זמן רב כל־כך לפני חציית הכביש. השיב 
לשוב  אפשר  עבירה  כל  "על  הגאון: 
'ונשמרתם מאוד  בתשובה, חוץ מהציווי 
לנפשותיכם'. שאם עוברים עליו, כבר אין 

מי שישוב"...

אמרת השבוע

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

ג' פרקים ליום
הלכות איסורי ביאה.. פרק 

כא־כב. הל' מאכלות אסורות.. 
בפרקים אלו. פרק א.

  פרק יז. הל' שחיטה.. פרק יד־טזפרק יא־יגפרק ח־יפרק ה־זפרק ב־ד
בפרקים אלו. פרק א־ב.

הל' רוצח ושמירת נפש.. פרק חהל' חובל ומזיק פרק זפרק א' ליום
פרק הפרק דפרק גפרק בפרק א.

chabad4u.org.il •  051-5415770   

 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

כשמקיימים בשמחה
)דברים  מצוותיי"  אל  אם שמוע תשמעו  "והיה 
השמחה  מידת  כפי  שמחה.  לשון  'והיה'  יא,יג(. 
זוכה  וההשתוקקות של האדם למצוות, כך הוא 
ל'שמוע תשמעו' — לשמוע, להשיג ולקיים. 'והיה 
אם שמוע' — אם תקיימו את המצווה בשמחה, כי 

אז — 'תשמעו אל מצוותיי'.
)שפת אמת(

איך שומעים
בימי  יא,יג(.  )דברים  תשמעו"  שמוע  אם  "והיה 
ה'צמח צדק' היה חסיד זקן שלא היה יכול לנסוע 
אל הרבי. הוא נהג ללוות כל חסיד שעבר בעירו 
בדרכו לליובאוויטש, והיה אומר לו: 'אם שמוע 
 — 'תשמעו'  תשמע,  אם   — שמוע'  'אם  תשמעו': 

תכיר ותרגיש.

עבודה פנימית
"ולעובדו בכל לבבכם" )דברים יא,יג(. לא כתוב 
בשום מקום שעבודת ה' צריכה להיות בפרסום, 
אלא בלב. את המאמר "איזהו גיבור הכובש את 
איזהו  הטוב.  יצר  על  גם  לפרש  אפשר  יצרו" 
מראה  ואינו  הטוב,  יצר  את  שכובש  מי  גיבור? 

אותו לכל אחד. 
)עיטורי תורה(

דגן, יין, שמן
יא,יד(.  )דברים  ויצהרך"  ותירושך  דגנך  "ואספת 
"דגנך" — החלק הנגלה שבתורה, שנמשל ללחם, 
והוא 'גופא דאורייתא'. 'תירושך' — החלק הנסתר 
שבתורה, 'נכנס יין יצא סוד', 'נשמתא דאורייתא'. 

'יצהרך' — רזין דרזין, 'נשמתא לנשמתא'. 
)לקוטי תורה(

אין מצב ביניים
)דברים  אחרים"  אלוקים  ועבדתם  "וסרתם 
עצמו  את  מפריד  אדם  כאשר   — 'וסרתם'  יא,טז(. 
מהדבקות בה', מייד 'ועבדתם אלוקים אחרים' — 
הוא עובד 'עבודה זרה'. לא ייתכן מצב ביניים בין 

שני הקצוות. 
)הבעש"ט(

לאבד את המהירות
"ואבדתם מהרה" )דברים יא,יז(. רבנו הזקן שמע 
למד  הלה  ולומד.  יושב  יהודי  איך  אחת  פעם 
בהתמדה בלתי־רגילה, בקול רם, אבל במהירות 
כאלה  והתמדה  חשק  הזקן:  רבנו  לו  אמר  רבה. 
בלימוד התורה הם מתנה מלמעלה. ואולם צריך 
שיהיה 'ואבדתם מהרה' — יש לאבד את ה'מהרה'. 
את  לענג  בנעימה,  להיות  צריך  תורה  לימוד 

הנשמה בנועם התורה.

עולם הבא בתוך 
העולם הזה

בהבטחה  נחתמת  שמוע'  אם  'והיה  פרשת 
ַמִים ַעל ָהָאֶרץ". בספרי  לאריכות ימים "ִּכיֵמי ַהּׁשָ
נאמר שהכוונה "לעולם הבא". ברוח זו נאמר גם 
במדרש )תהילים(: "וכי לא נתביישו ישראל בעולם 
ְלעֹוָלם'?  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ָחִסיִתי,  ה'  'ְּבָך  הזה, שאמר 
אלא אמר דוד: דיינו שנתביישנו בעולם הזה, ולא 

נבוש לעולם הבא".

רק  מדוע  בקב"ה,  בוטח  יהודי  אם  לכאורה, 
בעולם הבא לא יתבייש? הביטחון בקב"ה אמור 
ומדוע  הזה,  בעולם  גם  והצלחה  ברכה  להביא 

המדרש מחלק בין העולם הזה לעולם הבא?

העתיד כבר כאן
עניין  איננו  כאן  האמור  הבא  שהעולם  אלא 
עתידי, אלא, כדברי הרמב"ם, הוא "מצוי ועומד" 
ושמור  קיים  יהודי  כל  של  הבא  העולם  עתה. 

לו, ושם ממתין לו כל הטוב המגיע לו על קיום 
התורה ומצוותיה.

ממעשי  עכשיו,  כבר  נבנית  שהגאולה  ידוע 
מזו,  יתרה  לז(.  פרק  )תניא  הגלות  בזמן  המצוות 
בגמרא )ברכות יז,א( מתואר מצב שבו האדם זוכה 
תראה  "עולמך  בבחינת  בחייו,  עוד  הבא  לעולם 
חיים  ולחיות  לזכך את עצמו  על האדם  בחייך". 
יצרו,  ועל  הגשמיות  על  ולהתגבר  אלוקות,  של 
וכך משיגים דבקות בקב"ה ברמה העליונה ביותר 

גם בחיי העולם הזה.

קל להיות יהודי?
ייתכן  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  ובעצם 
אפילו  שהרי  בחייך",  תראה  "עולמך  של  מצב 
)עירובין  כרימון"  מצוות  מלאים  ישראל  "פושעי 
יא,א(, והמצוות, שעניינן 'צוותא וחיבור', מקשרות 
בהם  ניכר  אינו  שהדבר  אף  הקב"ה.  עם  אותם 
בגלוי, הרי רצונו הפנימי של כל יהודי הוא לקיים 

את רצון ה'.

"נתביישו  המדרש  דברי  מתפרשים  זה  לפי 
שבעולם  הבא  לעולם   — הזה"  בעולם  ישראל 
הזה: אכן, החיים הגשמיים של בני ישראל אינם 
הזה  בזמן  "ישראל  לגר:  שאומרים  כפי  קלים, 

דוויים, דחופים, סחופים ומטורפין, וייסורין באין 
עליהם" )יבמות מז,א(. אבל מי שמתבונן באפסיות 
העולם הגשמי לעומת 'העולם הבא', ומה מעלת 

העבודה בעולם, מאמץ גישה שונה בתכלית.

פרוטה מול אלפי דינרים
מה  יש  אכן  לעצמו  כשהוא  הזה  העולם 
הזה".  בעולם  שנתביישנו  "דיינו   — בו  להתבייש 
אולם כל זה ההיבט הגשמי שבעולם הזה. יהודי 
הבא,  עולם  של  תודעה  מתוך  הזה  בעולם  שחי 
הגוף  מחיי  הנשמה  חיי  את  מעדיף  שהוא  היינו 
"לא  אזיי    — מהחומריות  בקב"ה  הדבקות  ואת 

נבוש לעולם הבא" כבר עכשיו.

הדבר דומה לאדם המפסיד פרוטה של נחושת 
בידיעה שתמורתה הוא מרוויח אלפי דינרי זהב. 
ודאי שלא יהיה עצוב על הפרוטה החסרה, שכן 
מה ערכה לעומת רווח של אין־ספור דינרי זהב! 
שדבק  מי  המלך:  דוד  של  דבריו  משמעות  זו 
של  במצב  גם  מצוותיו,  כל  את  ומקיים  בקב"ה 
אל  חסיתי,  ה'  "בך  ואומר:  ייסורים קשים, שמח 
אבושה לעולם!", שכן הוא חי את חיי העולם הבא 

בתוך העולם הזה.
)תורת מנחם, כרך סח, עמ' 17(

קריאת שמע



גאולהּפדיה
דוד המלך יברך

ְסעּוַדת ַהַּצִּדיִקים. חכמינו אומרים )פסחים קיט,ב( שבבוא הגאולה יעשה 
יציעו  לברך,  העת  כשתבוא  הסעודה,  לאחר  לצדיקים.  מיוחדת  סעודה  הקב"ה 
לאבות ולמשה רבנו וכו' לברך, וכל אחד ואחד מהם יטען שאינו ראוי לכך, מפני 
)ברכות לד,ב(, עד  ימי בראשית"  "יין המשומר בענביו מששת  שהיין שבכוס הוא 

שיאמרו לדוד המלך לברך, והוא יסכים לעשות זאת.
וכך נאמר בגמרא: "עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים... לאחר שאוכלין 
ושותין נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך. ואומר להן: איני מברך, 
שיצא ממני ישמעאל. אומר לו ליצחק טול וברך. אומר להן: איני מברך שיצא 
איני מברך, שנשאתי שתי  להם:  אומר  וברך.  טול  ליעקב  לו  אומר  ממני עשיו. 
וברך. אומר  לו למשה טול  אחיות בחייהן, שעתידה תורה לאוסרן עליי. אומר 
זכיתי ליכנס לארץ ישראל... אומר לו לדוד טול וברך.  להם: איני מברך, שלא 

אומר להן: אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא".
המהרש"א מסביר שבברכת המזון צריך להזכיר את הברית, את התורה, את 
מצא  והצדיקים  העולם  מאבות  ואחד  אחד  וכל  דוד;  בית  מלכות  ואת  הארץ, 
בית  בנה  וְבנֹו  ירושלים  בנה  דוד, שזכה שהוא  "אבל  זה.  בעניין  חיסרון  בעצמו 
המקדש, שעל זה תיקנו ברכת 'בונה ירושלים', ועל כן אמר: לי — שזכיתי לכל הני 

מילי ]=לכל המעלות האלה[ — נאה לברך, שנאמר: כוס ישועות אשא גו'".

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָהֲעִתיִדית. המהר"ל מפראג מסביר )נצח ישראל פרק לג( את 
מעלתו המיוחדת של דוד, ואת הקשר המיוחד שלו לברכת המזון של הגאולה. 
נקודת הדברים: סעודה זו של הגאולה וברכת המזון שבסיומה, עניינה מתן שבח 
והודיה לקב"ה על שהביא לנו את הגאולה. מי שמתאים לברך ברכה זו הוא דוד 
דווקא, שבמהותו שייך לגאולה, ושבעצם מציאותו שולל את הגלות. לכן האבות 
כלשהו  חיסרון  יש  המזון, בשעה שבהם עצמם  ברכת  לברך  רצו  לא  והצדיקים 
כביכול, שהיה יכול להיות מעין מקור לעניין הגלות. ואילו בדוד נמצאת השלמות 

המלאה, בלי שום חיסרון. לכן הוא יאמר "לי נאה לברך".
בתורת החסידות )סידור עם דא"ח עמ' קב ואילך( מבואר שברכת המזון של אותה 
סעודה מסמלת השפעת שפע גדול ועצום, ממדרגה גבוהה ביותר. הכוס עניינה 
'כוס' לדרגה עליונה  כלי קיבול לברכה. לכן האבות והצדיקים יחששו מלהיות 

כל־כך, ודווקא דוד המלך יהיה ה'כוס' לשפע הגדול הזה.
עניינו של דוד הוא ספירת המלכות, שאין לה כלום משל עצמה, וכל עניינה 
שהיא מקבלת את השפע מהספירות שלמעלה ממנה. כיום המלכות היא למטה 
מכל הספירות, ואולם לעתיד לבוא תתעלה ותעמוד למעלה מכולן, משום שהיא 
כביכול עומדת ישר תחת מקור השפע, מול המדריגות העליונות ביותר. לכן דוד 
המלך דווקא יברך, היינו שהוא יהיה הכלי לקבלת השפע העילאי שיאיר לעתיד 

לבוא.
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התפעל  גרוסמן  הרב  ההיכל.  התמלא  מהרה  עד 
לגלות שגם עזרת הנשים מלאה מפה אל פה.

תפילת קבלת שבת התנהלה בנעימות נפלאה. 
רואה  "אני  התפעלות.  אחוז  היה  גרוסמן  הרב 
שאתם מתפעלים", צינן הרב קלירס במרירות את 
התלהבותו. "כדאי שתדעו שמחר בבוקר לא יהיה 

כאן אפילו מניין...". 
כל  ילכו  "לאן  להאמין.  התקשה  גרוסמן  הרב 

האנשים הנמצאים כאן כעת?". הרב קלירס נאנח 
מחר  יוצאים  המתפללים  כל  "לצערנו,  עמוקות. 
גרוסמן  הרב  החול".  ימי  כבכל  לעבודה,  בבוקר 

הזדעזע עמוקות וליבו נכמר.
בתום התפילה הוזמן הרב גרוסמן לשאת דרשה 
לפני הציבור. על־פי התכנית המקורית היה אמור 
מוסדות  — מצוקת  בואו  לספר לקהל את מטרת 
נדיבה.  ביד  לתרום  ליבם  את  ולעורר  החסידות, 
בשבת,  בקהילה  נעשה  מה  ששמע  לאחר  ואולם 

החליט לשנות את נושא הדרשה.

זה היה בחודש אייר תשכ"ה )1965(. אך כחודש 
גרוסמן  ישראל  הרב  של  מסעו  מאז  חלף  ימים 
לרחבי ארצות־הברית, והוא נקרא שנית אל מעונו 

של רבו, רבי משה־מרדכי בידרמן מלעלוב.

החובות.  נטל  תחת  כורעים  שלנו  "המוסדות 
יהודי  את  לגייס  ונסה  לדרום־אפריקה  סע  אנא 
אף  על  והחסידות".  התורה  להחזקת  המקום 
הטרחה הכרוכה בנסיעה שכזו, קם הרב גרוסמן 

מייד ועשה כמצוות רבו.

ביקורו בדרום־אפריקה עורר רושם עז. 
הרב גרוסמן ניצל את ההזדמנות למסירת 
שיעורי תורה והשמעת שיחות חיזוק לפני 
המקומיים  העיתונים  גם  המקום.  יהודי 
בישרו על בואו של האורח הנכבד וסיקרו 

את מהלך הביקור.

בדרום־ היהודיים  הריכוזים  אחד 
אפריקה הייתה העיר אודסהורן, הקרובה 
לקייפטאון. היא אף זכתה לכינוי 'ירושלים 
של אפריקה'. באותה עת שימש רבה של 
אב"ד  של  )נכדו  קלירס  יצחק  הרב  העיר 
הרב  של  ובנו  קלירס,  הרב משה  טבריה, 
בימי  שנרצח  הי"ד,  קלירס  אלישע־חיים 
את  פורעים חסמו  כאשר  פרעות תרפ"ט, 
נהגו(.  ואת  אותו  ורצחו  רכבו  של  דרכו 

בעבר היה תלמידו של הרב גרוסמן.

לדרום־אפריקה  רבו  בוא  על  כששמע 
בעירו.  את השבת  לעשות  להזמינו  מיהר 
לעיר  ובא  להזמנה  נענה  גרוסמן  הרב 
בערב שבת קודש. הרב קלירס מיהר לקח 
את רבו לבית אחד מעשירי הקהילה, כדי 

להתרימו.
האיש  את  לראות  הופתע  גרוסמן  הרב 
העשיר רכון על גמרא גדולה. בעל הבית 

"ברוכים  החשובים.  האורחים  למראה  צהל 
בזמן.  בדיוק  "באתם  בהתרגשות.  קרא  הבאים!", 
אני  שבה  בסוגיה  אותי  שמטרידה  קושיה  יש 

עוסק".

הוא גולל את קושייתו בהרחבה, והרב גרוסמן 
השיב לו מייד תשובה ברורה ומנומקת להפליא. 
המארח התמוגג מהנאה. לאחר מכן עברה השיחה 

למצוקת המוסדות, והמארח הבטיח לסייע.
בית  אל  הרבנים  יצאו  השבת  כניסת  לקראת 
ומפואר.  מרשים  בניין  בעיר,  המרכזי  הכנסת 

על  מרגשים  דברים  נשא  להבות  חוצב  בקול 
את  לשמור  בנוכחים  הפציר  הוא  השבת.  יוקר 
השבת, והבטיח כי שמירתה לא תפגע בפרנסתם, 

שכן היא מקור הברכה.

בשבת  אך  רבות,  תקוות  לו  היו  דרשתו  אחרי 
בבוקר מצא את בית הכנסת ריק ומיותם. רק הרב 

קלירס ועוד שני אנשים היו בו.

של  הנפש  בעוגמת  שהבחין  הנוכחים,  אחד 
אנשים  לכמה  להתקשר  בנימוס  הציע  האורח, 
ושלום!",  "חס  מניין...  להשלים  להם  ולקרוא 
הזדעזע הרב גרוסמן. כאשר מתפלל נוסף הציע 
נוספים,  ולהביא מתפללים  ברכבו  לנסוע 
לא ידע הרב אם לצחוק או לבכות. בסופו 

של דבר נאלץ להתפלל ביחידות.

קלירס  הרב  אל  פנה  התפילה  בסיום 
שפגשנו  יהודי  אותו  הוא  "היכן  ושאל: 
כשהוא לומד גמרא?". הרב קלירס הציע 

לאורחו לגשת עימו אליו.

"הנה התשובה", הצביע הרב קלירס על 
בניין בן חמש קומות. "כל החנויות בבניין 
ביקש  גרוסמן  הרב  בבעלותו".  הן  הזה 

לראותו מייד.

הרבנים,  בשני  הבית  בעל  כשהבחין 
פניו  את  הציף  עז  סומק  במקומו.  קפא 
ובושה מילאה אותו. כשהתאושש מההלם, 
שאחרי  היא  "האמת  רפה:  בקול  התנצל 
ללכת  שלא  החלטתי  אמש  של  הדרשה 
אליי  בא  בבוקר  ואולם  לעבודה,  היום 
בריצה מנהל העבודה והאיץ בי בבהילות 
שמנהל  בדעתי  עלה  החנות.  את  לפתוח 
רק  ואני  העסק,  את  יפעיל  הגוי  העבודה 
יכול  אני  כשורה.  מתנהל  שהכול  אפקח 
להבטיח שלא עשיתי שום מלאכה הכרוכה 

בחילול שבת".

גרוסמן  פנה אליו הרב  היטב",  "הקשב 
את  והצל  לך  אומר  שאני  מה  "עשה  בתקיפות. 
עצמך ואת משפחתך. חסל את עסקיך כאן. הלוא 
צברת ממון דיי והותר. עלה לארץ ישראל והבטח 

את עתידם היהודי של ילדיך!".

נכנסו עמוק  מן הלב,  הנרגשים, שיצאו  דבריו 
לליבו של האיש. לאחר לבטים קשים עשה כעצתו 
ועלה לארץ. לימים נודע לרב גרוסמן כי ילדיו של 

האיש למדו בישיבות ונעשו תלמידי־חכמים.
)על־פי 'גדול בישראל'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

"אני רואה שאתם מתפעלים", 
צינן הרב קלירס במרירות את 

התלהבותו. "כדאי שתדעו שמחר 
בבוקר לא יהיה כאן אפילו מניין..."

בית הכנסת באודסהורן, דרום אפריקה

זעקת השבת של האורח

הכשרה לרבנים ונאמני קהילה

בחסות האוני‘ הפתוחה
מערך לימודי החוץ

ידע ומיומנויות לאיתור, זיהוי
ואבחון מצבי מצוקה ומשבר

התמודדות עם משברים
וקשיים זוגיים ומשפחתיים

ארגז כלים מקצועי להתערבות ראשונית
וסיוע בתהליכי ייעוץ וטיפול

8 מפגשים | 3 שעות כל מפגש | הקורס מתקיים בירושלים | אפשרות ללמידה בזום

Rלפרטים והרשמה: 02-6321612 I S H U M @ Y N R C O L L E G E . O R G>Y N R C O L L E G E . O R G
בית הדפוס 30, ירושלים > ז‘בוטינסקי 100, פתח תקווה > האבות 64, העיר העתיקה, באר שבע

קורס עקרונות בייעוץ נישואין ומשפחה



'מזונות' במקום לחם
שאלה: האם כשמגישים 

באירועים לחמניות 
'מזונות' אין צורך בנטילת 

ידיים וברכת המזון? 
כאלה  הן  'מזונות'  לחמניות  תשובה: 
פירות,  מיץ  היה  בעיסה  הנוזל  שרוב 
הדבר  מים.  ולא  וכדומה,  חלב  ביצים, 
ניכר גם בטעמם של דברי המאפה הללו, 

וכך הם לכאורה 'מזונות' להרבה דעות. 
לעיתים  מוגשות  האלה  הלחמניות 
את  לחסוך  כדי  לחם,  במקום  בשמחות 
המזון,  וברכת  ידיים  שבנטילת  הטרחה 

ובזה יש בעיה הלכתית גדולה.
מכיוון  רבים,  פוסקים  לדעת 
שבאירועים האלה יושבים לאכול סעודה 
משביעה, ולחמניות ה'מזונות' הן למעשה 
סלטים  אוכלים  ולצידן  ללחם,  תחליף 
מי  לפחות  הרי  וכדומה,  בשר  או  ודגים 
)ובלחמנייה אחת  יותר מ'כביצה'  שאוכל 
לברך  חייב   — זה(  שיעור  כלל  בדרך  יש 

לכל הדעות 'המוציא'.
קובע  הזקן  אדמו"ר  כך,  על  נוסף 
כאלה,  מאפה  מיני  של  בהקשר  בסידורו 
כשיעור  לשובע,  מהם  אוכלים  שאם 

מהם  ושבעים  ומעלה,  ביצים'  'ארבע 
וכדומה,  ודגים  בשר  בצירוף  או  לבדם 
מברכים עליהם ברכת המזון )ואם יודעים 
מראש שהכוונה לְׂשבוע, יש ליטול ידיים 

תחילה ולברך 'המוציא'(.
גם אם אוכלים 'כזית' ומעלה מלחמנייה 
שובע  לידי  מגיעים  אבל  'מזונות' 
מהארוחה כולה, נכנסים לספק, ואדמו"ר 
הזקן פוסק שבמצב כזה יש ליטול ידיים 
ולאכול תחילה 'כזית' לחם ממש, ולברך 
שכבר  מי  גם  המזון.  וברכת  'המוציא' 
בירך מזונות תחילה, ומתברר לו שישבע 
'המוציא'  ויברך  ידיים  ייטול  מהארוחה, 

על לחם וברכת המזון אחר־כך. 
אף בדיעבד, כשאדם אכל ושבע ממיני 
מאפה אלה, ולא נטל ידיו ובירך 'המוציא' 
שהוא  לשובע,  שאכל  מכיוון  לחם,  על 
מסתבר  דאורייתא,  המזון  ברכת  ספק 

לדעתו שחייבים לברך ברכת המזון.
מקורות: ברכות מא,ב. רמב"ם ברכות פ"ג ה"ט. ב"י, 
שו"ע ונו"כ סי' קסח, שו"ע אדמו"ר הזקן ומשנ"ב 
וכה"ח, הגהות ר"ח צאנזר ודעת תורה שם. סדר 
ברכת הנהנין פ"ב, וביאור הרב גרין שם, ברכה 
כהלכה פ"ח, ברכת ה' ח"ב פ"ב ס"מ, וזאת הברכה 
)תשס"א( עמ' 216 ואילך, וש"נ. ראה גם שו"ת: 
אגרות משה או"ח ח"ג סי' לב וח"ד סי' מא. יחוה 
דעת ח"ג סי' יב בהערה. מנחת יצחק ח"ט סי' יז.

רציתי לשאול

תפילת שחרית מתוך כוונה במשמעותה של כל מילה לוקחת 
לי כשעה וחצי. זה לא מעשי כשממהרים לעבודה.

אפשרות  לנו  יש  תמיד  לא  אכן, 
בכל  כראוי  ולכוון  בנחת  להתפלל 
לזכור  צריך  כול  קודם  ובכן,  מילה. 
האלה  האילוצים  במסגרת  שהתפילה 
יש  וכאשר  הראויה,  התפילה  אינה 
יש   — בכוונה  להתפלל  אפשרות  לנו 
להתרגל  ולא  הזמן  את  לה  להקדיש 

לתפילה במהירות.
ובימי  המועד  בחול  בחג,  בשבת, 
להתפלל  הזמן  זה   — מעבודה  חופשה 
ונפשנו  ליבנו  בכל  להיכנס  בנחת, 
לתוך התפילה, ולשפוך את הנפש לפני 

הבורא.
הוא  הרי  לעבודה  שממהר  מי 
אז עליו לעשות הכול  גם  כאנוס, אבל 

שהתפילה תקבל התייחסות רצינית.
ראשית, חשוב לגשת לתפילה בראש 
נקי ולא אחרי שכבר מתחילים לעסוק 
התעדכנות  מהעבודה,  בתכתובות 
בחדשות וכדומה. אם עומדים להתפלל 
העולם  לענייני  צוללים  שכבר  אחרי 

הזה, קשה מאוד להתרכז בתפילה.

לפני  "דע   — הכנה  נדרשת  כמו־כן 
לימוד  על־ידי  וזאת  עומד",  אתה  מי 

חסידות, כל אחד כפי אפשרויותיו.
חשוב  במהירות  כשמתפללים  גם 
 — הכללית  הַכוונה  לפחות  שתהיה 
מלכי  מלך  לפני  שעומדים  לזכור 

המלכים הקב"ה ומתפללים אליו.
במצבים  יעץ  מליובאוויטש  הרבי 
אחר  קטע  פעם  בכל  לבחור  כאלה 
לכוון  מאמץ  ייעשה  שבו  בתפילה 

ולחשוב על כל מילה.
מבחינה הלכתית יש חשיבות מיוחדת 
לכוון בפסוק הראשון של קריאת שמע, 
ועדיף בכל הפרשה הראשונה. חשוב גם 
לכוון בברכה הראשונה של תפילת  כן 

שמונה־עשרה.
לכוון  להתאמץ  יש  החלקים  בשאר 
שגם  קטעים  יש  האפשר.  במידת 
בהם  להאט  אפשר  בציבור  בתפילה 
כל  שאומרים,  מה  על  ולחשוב  מעט 

אחד ואחד כפי יכולתו.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב מיכאל טייב 
משפיע בישיבת 'אהלי תמימים' כפר חב"ד

 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!



ִטּיּול ָּגדֹול ְונֹוָרא
ַּבִּמְדָּבר?  ְלִטּיּול  ָלֵצאת  ַּדְעְּתֶכם  ָמה 

ַמְתִאים ָלֶכם?

ְלָהִבין  ְוֶאְפָׁשר  ִמְתַלֲהִבים,  ֹלא  ַאֶּתם 
ַעל  ַמָּכה  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ַחם,  ַּבִּמְדָּבר  ָלָּמה. 
ּוֵמַהחֹול  ִצְמִחָּיה,  ֵאין  ִּכְמַעט  ָהֹראׁש, 
ַהּלֹוֵהט אֹו ִמֵּבין ַהְּסָלִעים ֲעלּוִלים ָלצּוץ 

ַּבֲעֵלי־ַחִּיים ֹלא ָּכל־ָּכְך ֶנְחָמִדים.

בּוַע מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַמְזִהיר ֶאת  ְּבָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ַהָּקדֹוׁש־ ֵאיְך  ִיְׁשְּכחּו  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ַהָּגֹדל  "ַּבִּמְדָּבר  אֹוָתם  הֹוִליְך  ָּברּוְך־הּוא 

ְוַהּנֹוָרא, ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב".

"ַהָּגדֹול  ַהִּמִּלים  ֶׁשל  ַהָּפׁשּוט  ַהֵּפרּוׁש 
ָמקֹום  הּוא  ֶׁשַהִּמְדָּבר  הּוא,  ְוַהּנֹוָרא" 
'ָּגדֹול ְונֹוָרא', ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָּגדֹול ְּבִׁשְטחֹו 
ּוַמְפִחיִדים.  ַמִּזיִקים  ַּבֲעֵלי־ַחִּיים  ּבֹו  ְוֵיׁש 
ְמָפְרִׁשים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֲאָבל 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ַעל  ְוַהּנֹוָרא'  'ַהָּגדֹול  ֶאת 
ַּבְּתִפָּלה:  אֹוְמִרים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ּוְכִפי  הּוא, 

"ָהֵא־ל ַהָּגדֹול... ְוַהּנֹוָרא".

ִלְכאֹוָרה ְׁשֵני ַהֵּפרּוִׁשים ָהֵאֶּלה ֲהפּוִכים 
ְּבַתְכִלית ֶזה ִמֶּזה. ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשֵהם 

ַּדְוָקא ִמְסַּתְּדִרים ֵהיֵטב ַיַחד.

ֶאָּלא  ָמקֹום  ַרק  ֹלא  הּוא  ַהִּמְדָּבר 
ַמָּצב   — ַהַּכָּוָנה  ִמְדָּבר'  'ַמַּצב  ַמָּצב.  ַּגם 
ה. ְלָמָׁשל, ָאָדם ָיכֹול  ֶׁשהּוא ְמֻנָּגד ַלְּקֻדּׁשָ
ַהְּמֻנֶּגֶדת  ֶחְבָרִתית  ִּבְסִביָבה  ְלִהָּמֵצא 
ְלֹאַרח ַחִּיים ֶׁשל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ּוִמְּבִחיָנה 

רּוָחִנית הּוא ְּכִאּלּו ְּב'ִמְדָּבר'.

ַהֶּזה,  ְוַהּנֹוָרא'  'ַהָּגדֹול  ַּבָּמקֹום  ַּדְוָקא 
ֶאְפָׁשר  ה,  ֵמַהְּקֻדּׁשָ ָּכל־ָּכְך  ָהָרחֹוק 
הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ְלַהְראֹות 

'ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא' ָהֲאִמִּתי.

ֵאיְך עֹוִׂשים ֹזאת?

זֹוְכִרים ָּכל ַהְּזַמן ֶׁש"ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו". 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ִנְמָצא ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות 
ִלְמֹצא  ֶאְפָׁשר  ּוְכֶׁשְּמַחְּפִׂשים,  ְוַהַּמָּצִבים. 
ַהִהְתַנְּגדּות  ְּבתֹוְך  ֲאִפּלּו  טֹוָבה  ְנֻקָּדה 

ה. ַלְּקֻדּׁשָ

ֹלא־ ְּבַמֲעִׂשים  ֶׁשִּנְתַקל  ִמי  ְלָמָׁשל, 
ֶׁשָעָליו  ִמָּכְך  ִלְלֹמד  ָיכֹול  טֹוִבים, 
ַּגם  ִהֵּנה,  ָּכֹזאת.  ֵמִהְתַנֲהגּות  ְלִהְתַרֵחק 
ָלַרע ֵיׁש ַּתְפִקיד! הּוא ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ִמָּמה 
ְמַגִּלים  ָּכְך  ּוְלִהָּזֵהר.  ְלִהְתַרֵחק  ָצִריְך 
ֶאת  ְּבֶעֶצם  ְמָׁשֵרת  ַה'ִמְדָּבר'  ֶׁשֲאִפּלּו 

ַהּבֹוֵרא.
)על־פי שיחות קודש תש"מ, כרך ג, עמ' 384(

ַּתְקִציר:  ְּבִבּקּוָרם ֵאֶצל ָהַרב ְׁשַנְיְדָמן ְמַגִּלים ַהְּיָלִדים ִּכי ַהחֹוֵקר ְּכָלל ֹלא ִּבֵּקר ֶאְצלֹו! ַמְסָקָנה: ַהחֹוֵקר ֵאינֹו ּדֹוֵבר 
ֱאֶמת. ָמה ֵהן ַּכָּונֹוָתיו? ָלַרב ְׁשַנְיְדָמן ֵיׁש ַרְעיֹון...

 ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַהֵּגֵנאֹולֹוג
ָהַרב  ָּפַתח  ָחִליָלה",  ַהַּגָּנִבים,  ֵּבין  ָהִייִתי  ֲאִני  "לּו 
ְלַכֵּתת  ְּכֵדי  ַעד  'ַּבְטָלן'  ָהִייִתי  "ֹלא  ְוִחֵּיְך,  ְׁשַנְיְדָמן 
ֹלא  ֶזה  ָּבָאֶרץ.  ֶׁשָּגִרים  ַהְּיִחיֵאִלים  ָּכל  ֵּבין  ַרְגַלי  ֶאת 
ֶהְגיֹוִני, ְוָכְך ֹלא ַיֲעֹבד ׁשּום ַּגָּנב ֶׁשְּמַכֵּבד ֶאת ַעְצמֹו... 
ֵיׁש ִׁשיטֹות ְקָצרֹות ּוְמֻתְחָּכמֹות יֹוֵתר. ְׁשַמְעֶּתם ַּפַעם 

ַעל ַמַּדע ַהֵּגֵנאֹולֹוְגָיה?".

"ֶּבַטח", ִהְזָּדֵרז יֹוָנָתן ֶהָחרּוץ ְלַהְפִּגין ֶאת ְיִדיעֹוָתיו. 
ַהִּמיֵנָרִלים,  ָהָאֶרץ.  ַּכּדּור  ֵחֶקר  ֶזה  "ֵּגאֹולֹוְגָיה 

ָכבֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבַּקְרַקע...". ַהְּסָלִעים, ַהּׁשְ

"ָיֶפה!", ֶהְחִמיא לֹו ָהַרב. "ִנְׁשָמע ֶׁשַאָּתה ְּבַעְצְמָך 
חֹוֵקר ֹלא ָקָטן. ַרק ֶׁשֲאִני ִּבְמקֹוְמָך ָהִייִתי חֹוֵקר ַּדְוָקא 
ָאַמְרִּתי  ָהָאְזַנִים...  ְּבתֹוְך  ֶׁשֵּיׁש  ָכבֹות  ַהּׁשְ ֶׁשל  ַּבִּכּוּון 

ָהָיה  ְסָתם  ֶזה  ֲאָבל  ֵּגאֹולֹוְגָיה...  ֹלא  ֵּגֵנאֹולֹוְגָיה. 
ְּכֶׁשָרָאה ֶאת  ָהַרב ְלהֹוִסיף,  ַהְּבִדיָחה", ִמֵהר  ִּבְׁשִביל 
ֶּבן־ָאָדם  ֻיֲחִסין.  ֵחֶקר  ֶזה  "ֵּגֵנאֹולֹוְגָיה  ַמֲאִדים.  יֹוָנָתן 
ָיכֹול ָלבֹוא ְלֵגֵנאֹולֹוג ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְמָצא ַּבֲעבּורֹו 
ְמַגֶּלה  ַהחֹוֵקר  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ִמְׁשַּפְחּתֹו.  ָׁשְרֵׁשי  ֶאת 
ַהָּקדֹוׁש,  ְלַרִׁש"י  ֵנֶצר  ְלַמֲעֶׂשה  ֶׁשהּוא  ְיהּוִדי  ְלאֹותֹו 
ַהְרָּגָׁשה  זֹו  ַהַּתְנָיא...  ְלַבַעל  אֹו  ָקארֹו,  יֹוֵסף  ְלַרִּבי 
ַאִּדיָרה ְלַגּלֹות ֶׁשֵּיׁש ְלָך ַסָּבא ָּכֶזה. ָהֱאֶמת, ֲאִני ְמַקֵּנא 
ָּבֶכם, ֶׁשַאֶּתם ֶצֱאָצִאים ְלַרִּבי ְיִחיֵאל ִמָּפִריז. זֹו ְזכּות!".

ַהְּיָלִדים ִהְסִמיקּו. ְקָצת ֹלא ָנִעים ֶׁשְּמַׁשְּבִחים אֹוְתָך 
הּו ֶׁשְּבֶעֶצם ֹלא ִהְׁשַקְעָּת ּבֹו ְּכלּום. "ּוָמה ָּכל  ַעל ַמּׁשֶ
ַלּנֹוֵׂשא,  ַלְחֹזר  ְׁשמּוֵאל  ִנָּסה  ַלַּגָּנִבים?",  נֹוֵגַע  ֶזה 
ֶׁשֶהְחִליטּו  ֵׂשֶכל,  ִעם  "ַּגָּנִבים  ְלַהְסִּביר:  ִמֵהר  ְוָהַרב 
ַרִּבי  ֶׁשל  ַהֶּצֱאָצא  ֶאת  ִלְמֹצא  ִהיא  ַחֵּייֶהם  ֶׁשְּמִׂשיַמת 
ֵיְלכּו  ַהֲחֻנִּכָּיה,  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִלְגֹנב  ְּכֵדי  ִמָּפִריז,  ְיִחיֵאל 
ָּדָבר ִראׁשֹון ְלֵּגֵנאֹולֹוג ִמְקצֹוִעי! ֶזה ָמה ֶׁשֲאִני ָהִייִתי 

עֹוֶׂשה, לּו ָהִייִתי ַּבַּתְפִקיד!".

 • • •

ּוְנִעים  ָצנּוַע  ִּכיהּוִדי  ִהְתַּגָּלה  ּגֹור  ְׁשמּוֵאל  ר' 
ַּבֲחִביבּות. חֹוֵקר ְמֻפְרָסם  ֲהִליכֹות. הּוא ִקֵּבל אֹוָתם 
ְיָלִדים  ְׁשלֹוָׁשה  ֶׁשל  ְלִמְׁשַאְלָּתם  ֹאֶזן  ְלַהּטֹות  ֶׁשּיֹוֵדַע 

ְנבֹוִכים.

ָּפַתח  ִמָּפִריז",  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ֶצֱאָצִאים  "ֲאַנְחנּו 
ִּבְפִליָאה.  ַּגּבֹוָתיו  ֶאת  ִהְגִּביַּה  ְׁשמּוֵאל  ְור'  קֹוִּבי, 
ְמאֹוד!...  ְמַעְנֵין  ְמַעְנֵין,  ִמָּפִריז?  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  "ַּדְוָקא 
טֹוב, ֹלא ָחׁשּוב. ָהִעָּקר, ָּבאֶתם ֵאַלי ְּכֵדי ֶׁשֶאְבֶנה ָלֶכם 

ְמִגַּלת ֻיֲחִסין? ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשֲאִני ָעסּוק ְלַמַּדי"...

ֻיֲחִסין",  ְמִגַּלת  ֹלא  "ֹלא, 
ְלַהְסִּביר.  יֹוָנָתן  ִמֵהר 
ִאם  ִלְׁשאֹול,  ָרִצינּו  "ַרק 
ָלַאֲחרֹוָנה  ְלָך  ִהְזַּדֵּמן  ֹלא 
ִמְּמָך  ּוִבֵּקׁש  ָּבא  ֶׁשִּמיֶׁשהּו 
ַרִּבי  ֶׁשל  ֶצֱאָצִאים  ְלַאֵּתר 

ְיִחיֵאל ִמָּפִריז".

ר' ְׁשמּוֵאל ָנַתן ָּבֶהם ַמָּבט 
ֶׁשֻּמָּתר  ָּבטּוַח  "ֹלא  מּוָזר. 
ָהֱאֶמת  ֲאָבל  ְלַגּלֹות,  ִלי 
בּועֹות  ַּבּׁשָ ֶׁשַּדְוָקא  ִהיא 
ָהַאֲחרֹוִנים ָּבא ֵאַלי חֹוֵקר — 
הּוא ָאַמר ֶׁשהּוא ֵמַהִּמְׁשָטָרה 
ֲעבּורֹו  ֶׁשֲאַאֵּתר  ּוִבֵּקׁש   —
ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ֶצֱאָצא 
ְׁשמֹו...  ַעל  ֶׁשִּנְקָרא  ִמָּפִריז, 
ֲאִני ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֹלא ָׂשׂש ָלֵתת 
ֵאינֹו  ֶׁשהּוא  ְלִמי  ְּפָרִטים 

ַהֶּצֱאָצא ְּבַעְצמֹו"...

"ֲאָבל ַהַּפַעם ָנַתָּת", ָּפַלט קֹוִּבי ְור' ְׁשמּוֵאל ִהִּביט 
ּבֹו ִּבְתִמיָהה. "ָנכֹון, ֵאיְך ַאָּתה יֹוֵדַע?".

"ִּכי ָהִאיׁש ַהֶּזה ֶׁשָהָיה ֶאְצְלָך", ִהְתָּפֵרץ קֹוִּבי, "הּוא 
ִּבְכָלל ֹלא ׁשֹוֵטר ְוֹלא חֹוֵקר — הּוא ַּגָּנב ָרָׁשע, ֶׁשָּגַנב 
ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶׁשּלֹו;  ַהְּיָקָרה  ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶאת  ֶׁשָּלנּו  ִמַּסָּבא 
ֵאָליו  ֶׁשָעְבָרה  ִמָּפִריז,  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ָהַעִּתיָקה 
הּוא  ַּכָּמה  ִהְרִּגיׁש  ְוֹלא  ְּבַזַעם  ִּדֵּבר  קֹוִּבי  ה!".  ִּביֻרּׁשָ
ַמְכִאיב ָלִאיׁש ֶהָעִדין ֶׁשְּלָפָניו. "ֲאִני ִמְצַטֵער ָּכל־ָּכְך", 

ִמְלֵמל ר' ְׁשמּוֵאל. "ֵאיְך ָיֹכְלִּתי ָלַדַעת".

ַּכֲעֹבר ֶרַגע אֹורּו ֵעיָניו. "ֲאָבל אּוַלי ֲאִני ָיכֹול ַלֲעֹזר 
ִנְרָאה,  הּוא  ֵאיְך  זֹוֵכר  ֲעַדִין  "ֲאִני  ִהְתַלֵהב.  ָלֶכם!", 
ֶאת  ְלַהֲעִביר  ּתּוְכלּו  ֶאְצִלי!  ֶׁשִּבֵּקר  ַההּוא  ָהִאיׁש 

ַהֵּתאּור ַלִּמְׁשָטָרה"...

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ְצָמִחים טֹוְרִפים

ֶאת  ֶאָחד  ּפֹוֵעל  ָׁשַאל  ֶזה?",  "ָמה 
ַּבִּמְפֶלֶצת  ְּבִתָּמהֹון  ִהִּביטּו  ַנִים  ַהּׁשְ ֲחֵברֹו. 
ֶׁשִהְתַּגְּלָתה ְּבתֹוְך ְמָעָרה ֶׁשֶּנְחְׂשָפה ְּבַמֲהַלְך 

ֲעבֹודֹות ְּבִנָּיה ִּבְצפֹון ְּבָרִזיל.

ֵמֶהם.  ֶאָחד  ִּפְתאֹום  ָצַעק  ָנָחׁש!",  "ֶזה 
ֲאָבל ֶזה ֹלא ָהָיה ָנָחׁש ָרִגיל. ֵהם ָמְצאּו ָנָחׁש 
 — ֶמְטִרים  ֲעָׂשָרה  ְּבֹאֶרְך  ָאָנקֹוְנָדה  ִמּסּוג 
ְּבִׂשיא  ֶׁשֶהֱחִזיק  ֵמַהָּנָחׁש  יֹוֵתר  ֶמְטִרים  ְׁשֵני 
ִקילֹוְגָרם,  ַאְרַּבע־ֵמאֹות  ָהָיה  ִמְׁשָקלֹו  ִגיֶנס. 
אֹותֹו  ְלָהִרים  ְּכֵדי  ָּפָרה!  ֶׁשל  ְּכִמְׁשָקָלּה 

ִנְדְרׁשּו ַהּפֹוֲעִלים ְלֵהָעֵזר ִּבְטַרְקטֹור.

ִׁשֵּני  לֹו  ֵאין  ֶחֶנק.  ְנַחׁש  הּוא  ָהָאָנקֹוְנָדה 
ֶאֶרס, ֲאָבל ֵיׁש לֹו ּכֹוַח ַאִּדיר. הּוא ִמְתַּפֵּתל 

ְסִביב ַטְרּפֹו ְוהֹוֵרג אֹותֹו ַּבֲחִניָקה. 

ָּכֵאֶּלה.  ִמְפַלְצִּתִּיים  ְנָחִׁשים  ֵאין  ָּבָאֶרץ 
ַהָּנָחׁש ָהָאֹרְך ְּביֹוֵתר ֶׁשַחי ָּבָאֶרץ הּוא ַהַּזֲעָמן 
ֹחר, ַהְּמֻכֶּנה ְּבִפי ָהָעם 'ָנָחׁש ָׁשֹחר'. ָאְרּכֹו  ַהּׁשָ
ָיכֹול ְלַהִּגיַע ִלְׁשֵני ֶמְטִרים ָוֵחִצי. הּוא ֵאיֶנּנּו 
ִמֵּכיָון  ִלְבֵני־ָהָאָדם,  ּתֹוֶעֶלת  ּוֵמִביא  ַאְרִסי 
רֹוִאים  ִאם  ְוֻחְלּדֹות.  ַעְכָּבִרים  ֶׁשהּוא טֹוֵרף 
לֹו  ְלַאְפֵׁשר  ֶאָּלא  ּבֹו,  ִלְפֹּגַע  ֵאין  ָּכֶזה,  ָנָחׁש 

ְלַהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו.

ֹלא ָּכל ָנָחׁש ָׁשֹחר ֵאיֶנּנּו ַאְרִסי. ְׂשַרף ֵעין 
ֹחר  ַהּׁשָ ַהֶּפֶתן  ָּכמֹוהּו  ַאְרִסי.  ְלָמָׁשל,  ֶּגִדי, 
ִמְדָּבִרִּיים  ַּבֲאזֹוִרים  ַחִּיים  ֵהם  ֲאָבל  ַהָּמצּוי. 
ַחִּמים, ְּכמֹו ַּבֶּנֶגב, ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה ּוְבִבְקַעת 

ַים ַהֶּמַלח.

ֶׁשַחי  ַהַּטְיָּפן,  ָהַאְרִסי ָּבעֹוָלם הּוא  ַהָּנָחׁש 
ֹחָרה  ַהּׁשְ ַהַּמְמָּבה  אֹוְסְטַרְלָיה.  ְּבֶמְרַּכז 
ָמִהיר  ָנָחׁש  ֶזה  ִני.  ַהּׁשֵ ַהָּמקֹום  ֶאת  ְמַקֶּבֶלת 

ּוְמֻסָּכן, ַהָּנפֹוץ ְּבַאְפִריָקה.

ְּכמֹו  ַאְרִסִּיים,  ְנָחִׁשים  ֵיׁש  ְּבַאְרֵצנּו  ַּגם 
ֵאיָנם  ְנָחִׁשים  ְוָעָכן.  ֶאְפֶעה  ְׁשִפיפֹון,  ֶצַפע, 
ּתֹוְקִפים ְּבֵני־ָאָדם ֶאָּלא ְּכֶׁשֵהם ָחִׁשים ַסָּכָנה. 
ָאז ִאם ּפֹוְגִׁשים ָנָחׁש — ְלִהְתַרֵחק ּוְלַהְזִעיק 

לֹוֵכד ְנָחִׁשים.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ִּבְתִפַּלת  עֹוֵמד  ְּכֶׁשַהָּקָהל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִנְכַנְסֶּתם 
ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ָאָדם  מּול  ַלֲעֹבר  ֶׁשָאסּור  ִזְכרּו  ָהֲעִמיָדה? 
ַלֲעֹבר  ֵיׁש  ִמֶּמּנּו(.  ֶמְטִרים  ִּכְׁשֵני  )ְּבתֹוְך  ְׁשמֹוֶנה־ֶעְׂשֵרה 
ְּכֵדי  ֶזה,  ָּכל  ְּתִפָּלתֹו.  ֶאת  ֶׁשְּיַסֵּים  ְלַהְמִּתין  ֵמֲאחֹוָריו אֹו 

ֶׁשֹּלא ְלַהְפִריַע ְלַכָּוַנת ַהְּתִפָּלה.

ְזִהירּות, ָנָחׁש!

         ּכֹוחֹות
ָהֶרַׁשע

ְיָלִדים
מּול

דניאל גורדון
איור: מרדכי אייזנשטט
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ִמְׁשַּפַחת ַחָּזן ְמָסֶרֶבת ְלִהָּכַנע ִלְגֵזרֹות ַהּקֹומּוִניְסִטים

ֵאינֹו ׁשֹוֵלַח  מֹות ַעל ׁשֶ ן ַלֲחִקיָרה, ּוָבּה הּוא סֹוֵפג ִמְתֶקֶפת ַהֲאׁשָ ן ֶאת ָהַרב ַאֲהֹרן ַחּזָ ת ְמַזּמֵ ְקִציר: ְקִצין ַהּבֹוֶלׁשֶ ּתַ
ת.     ּבָ יֵמי ׁשַ ֶפר ַהּקֹומּוִניְסִטי ּבִ ֶאת ְיָלָדיו ְלֵבית ַהּסֵ

ם יֹוֵתר ִנים ֻמְקּדָ ה ׁשָ ּמָ ּכַ

ְלבּוׁש ְמאֹוד פֹוְרָמִלי  ִנימּוס. ַהּמֹוֶרה ּגֹוָיה ּבִ יָעה ּבְ ְכָתה ּוַמְצּבִ ֶבת ּבָ ִאּיּור: יֹוׁשֶ
ַסְקָרנּות. ֶלת ָעֶליָה ּבְ ּכֶ ִמְסּתַ

ְך ָיבֹוא אי"ה ֶהְמׁשֵ

ְלַצֲעִרי, ֵאין ָלנּו 
ֵרָרה. ּבְ

ת־ ְלִהְתָראֹות ּבַ
ְדֲאִגי. ַבע! ַאל ּתִ ׁשֶ

ַאּתְ ֲחָזָקה. ה' 
ָכל ֶרַגע. ְך ּבְ ִאּתָ

ִהיא ֲחָזָקה! ֵהם 
ֹטף  לֹא ַיְצִליחּו ִלׁשְ

ֶאת מֹוָחּה. 

ת  ּבָ ַ ֲאָבל ַהּשׁ
ה, ָמה ְיֵהא  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָעֶליָה?!

ת  ֲאָבל ִהיא ַרק ּבַ
מֹוֶנה. ׁשְ

ֶפר  ית ַהּסֵ ֲעֵרי ּבֵ ׁשַ
ַהּקֹומּוִניְסִטי

רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ אן ַהּקָ ם ּכָ ּגַ
ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם. ֵאין ִלי 
י ֵאֵלְך  ם ּכִ שׁ - "ּגַ ָמה ַלֲחׁשֹ
ֵגיא ַצְלָמֶות, לֹא ִאיָרא  ּבְ
ִדי!". ה ִעּמָ י ַאּתָ ַרע — ּכִ

ה ַהּזֹאת  ְלּדָ ְמַעְנֵין. ַהּיַ
ָבר  ְמֻיָחד. ּכְ ִחית ּבִ ּקְ ּפִ
ּיֹום ָהִראׁשֹון ֵיׁש ָלּה  ּבַ
ֵאָלה. ׁשּוָבה ְלָכל ׁשְ ּתְ

ם  ַהּשֵׁ ָמה ָאַמְרּתְ ׁשֶ
ן?  ַבע ַחּזָ ת־ׁשֶ ְך? ּבַ ּלָ ׁשֶ

ֲאִני ׁשֹוַמַעת טֹוב?!



"לאחי  חייו.  אורח  את  הפך  אחד  מכונן  רגע 
שלמה־זלמן  הרב  הפוסק  עם  קרוב  קשר  היה 
התקרבותו  סיפורו  את  שחר  חושף  אוירבך", 
לחיי תורה ומצוות. "יום אחד הציע לי אחי לבוא 
אל הרב. הוא אמר לי: תחשוב שאתה בא לפגוש 
את נשיא המדינה. התלהבתי, אבל בבואי לביתו 
לימוד  חייו  שכל  וצנום,  פשוט  יהודי  ראיתי 
ואמרתי  אישית  לשיחה  עימו  נפגשתי  התורה. 
לו שיש לי כמה חששות משמירת המצוות. הרב 
שמירת  דברים:  שלושה  עליי  לקבל  לי  הציע 
שבת, הנחת תפילין וזהירות בצניעות. הקפדתי 

ושמר  וזה החזיק אותי מאוד  כך באדיקות,  על 
עליי. בחתונתי חבשתי כיפה, ומאז היא שם". 

המלצה: להתבונן בטבע
לעולם צילומי הטבע נקשר מתוך היכרות עם 
שלנו  "הארץ  אשבול.  יוסי  הוותיק  הטבע  צלם 
ממוקמת בדיוק בציר נדידה ייחודי של ציפורים. 
בכל עונת מעבר חולפות מעלינו חצי מיליארד 
לצילומים  אפשרות  לנו  מקנה  זה  ציפורים. 

מיוחדים". 

אותו  מקרבת  הצילום  עבודת  כי  אומר  שחר 
לבורא. "כשאתה רואה את הטבע מקרוב, אתה 
בעצם  אלא  מובן מאליו,  הוא  אין  כמה  עד  חש 
להתבונן  לקוראים  אני ממליץ  גדול.  אלוקי  נס 
בורא  את  תגלו  ומלואו,  עולם  תראו  בטבע. 
נפלאות  כמו  אין  לפרפר.  מבעד  גם  העולם 

הבורא". 

חיים יהודיים

הוא כ אין  לארץ  בחוץ  שוהה  שהוא 
שחר  בארץ  אבל  טבע,  צילומי  מצלם 
הנחשבים.  הטבע  ממצלמי  הוא  כהן 
בארץ",  הטבע  לתיעוד  אהבה  בי  "יש 
לחיות  זכות  לנו  שיש  חושב  "אני  אומר.  הוא 
יש  ועשיר.  מגוון  טבע  בה  שיש  ישראל,  בארץ 
לנו גם מדבר, גם ים, גם בקעות. אלה תנאי שטח 

ייחודיים".
ואיננו  מרהיבה,  מתמונה  מתפעלים  אנחנו 
הושקעה  עבודה  כמה  הדעת  על  מעלים 
בצילומה. הוא מספר לנו כיצד ארב יום שלם מול 
במסתור  שוכב  כשהוא  במדבר,  שועלים  מערת 
שהכין מבעוד מועד וכולו מכוסה בגדי הסוואה. 
"הרגעים הטובים לצילום השועלים הם בזריחת 
"בשעות  מסביר.  הוא  ובשקיעתה",  השמש 
האלה יש התאורה היפה ביותר בבריאה, ואלה 
פעילים.  האלה  בעלי־החיים  הרגעים שבהם  גם 
המאמץ  ַּבסוף  מסתתרים".  הם  בחוץ,  כשחם 
השתלם והתמונה שחיכה לה נלכדה במצלמתו.

"אני רק שליח"
"אני רק שליח של בורא עולם, שמראה לבני־
האדם את נפלאות הבריאה", אומר שחר בענווה. 
פעם  זוכים  שצילומיו  פרסים,  עתיר  צלם  הוא 
אחרי פעם בתחרויות יוקרתיות. מה אתה עושה 
בשעות המתנה ארוכות כל־כך? אנחנו שואלים. 

הוא רגיל לשאלות האלה.
"אני מאזין הרבה לשטח. קורא פרקי תהילים 
בסיוע פנס קטן", מגלה שחר. "מדי פעם בפעם 
איפה  שתדע  עדכנית,  מפה  לאשתי  משגר  אני 
 ,54 בן  הוא  רגועה".  ותהיה  נמצא  אני  בדיוק 
ובעת  לשבעה,  אב  בבנימין,  צוף  נווה  תושב 
אשתי  בזכות  "רק  ילד.  אימצו  גם  האחרונה 
כל־כך בצילומי  יכול להשקיע  אני  בי  שתומכת 

הטבע הייחודיים האלה". 

הפגישה עם הפוסק
"גדלתי  אביב.  ברמת  'צפוני'  כילד  נולד  הוא 
מספר  לא־דתית",  ובאווירה  לא־דתי  בבית 
שחר. "למדתי בתיכון לאמנויות. בצבא עסקתי 
עבודת  את  היטב  ולמדתי  שדה,  במודיעין 
בהמשך  לו  תסייע  זו  מומחיות  ההסוואה". 

במלאכת צילומי הטבע.

מנחם כהן

"כשאתה רואה את הטבע 
מקרוב, אתה חש עד כמה 
אין הוא מובן מאליו, אלא 

בעצם נס אלוקי גדול"

לקבלת מארז גליונות  ישירות אליכם  - הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 051-5415770
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הפיננסים ישיגו לכם משכנתא 
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משתלם יותר
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