
שהחלו ת השופר  קיעות 
בחלל  לנסר  השבוע 
לגרום  צריכות  האוויר 
התקשורת  כלי  לעצור.  לכולנו 
בחדשות  אותנו  להלעיט  יוסיפו 
בהתכתשויות  הפוליטיות, 
הרעיל  בשיח  הבלתי־פוסקות, 
בשנים  חיינו  את  שמלווה  והבוטה 
האחרונות. אבל האם אנחנו חייבים 
החוכמה'  'פניני  כל  את  לצרוך 
שאנחנו  האוויר  זה  וכי  האלה? 
רוצים לנשום, ובמיוחד בימי אלול?

כאן  יש  לפוליטיקה  מעבר  אכן, 
על  העומדים  חשובים  דברים 
ומומלץ לקחת  הפרק, אבל אפשר 

זה  תשרי.  וחגי  אלול  בימי  לפחות  זמן  פסק 
הזמני  מעל  להתעלות  הראש,  את  לנקות  זמן 
את  הלב  תשומת  במרכז  ולהעמיד  והחולף, 

החיים הרוחניים והערכיים שלנו.

מחשבות זרות
החסידות מפרשת בדרך מקורית את המושג 
כמחשבות  זאת  לפרש  מקובל  זרות'.  'מחשבות 
פסולות, בלתי־ראויות. אבל אם כך, היו צריכים 
לקרוא להן 'מחשבות אסורות'. 'מחשבות זרות' 
זרות  שהן  אלא  וראויות,  טובות  להיות  יכולות 
קושיה  על  מחשבה  המסוימים.  ולמקום  לזמן 
בגמרא היא דבר נהדר, אבל כשהיא טורדת את 

האדם בשעת התפילה – זו 'מחשבה זרה'. 
הפוליטיים  העניינים  כל  אלול,  בימי  עכשיו, 
הזמן  לא  זה  זרות'.  'מחשבות  בבחינת  הם 
להתכתשויות, להטחת השמצות זה בזה, לכיפופי 
ידיים. זה הזמן שבו בורא העולם מרעיף עלינו 
אהבה ומעורר את ליבנו להתקרב אליו, בבחינת 
לחפש  צריכים  ואנחנו  ִלי",  ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי  "ֲאִני 
הימים  לקראת  ליבנו  את  ולהכין  המשותף  את 

הנוראים.
נעצור  הכיפורים,  ביום  כחודש,  בעוד  הלוא 
תידום.  התקשורת  והוויכוחים.  הפולמוסים  את 
מישראל  אדם  כל  ההתכתשות.  קולות  ידעכו 
יתכנס בתוך עצמו, יתייצב מול בוראו, ויחשוב 
המהות  על  הרהורים  יעברו  בליבו  חייו.  על 
שינוי  מחוללים  וכיצד  החיים,  של  הפנימית 

אמיתי בחיי היום־יום.

אלא שרכבת דוהרת אינה נבלמת בבת אחת. 
עמוק  בתהליך  שיא  נקודת  הוא  הכיפורים  יום 
שמתחיל בחודש אלול. את הלחיצה על הבלמים 
צריך לעשות כבר עכשיו, ולא חמש דקות לפני 

'כל נדרי'.

החיים האמיתיים
אישי.  נפש  לחשבון  עת  הוא  אלול  חודש 
עם  עצמנו.  אל  לעבור  צריכה  הלב  תשומת 
עוד  יש   – הציבוריים  העניינים  לכל  הכבוד  כל 
חיינו?  נראים  איך  פחות.  לא  חשובות  סוגיות 
כמה אנחנו משקיעים בלימוד תורה, בהתעלות 
רוחנית? באיזו מידה אנו מתמודדים עם יצרינו 
אנו  והאּומנם  מידותינו?  את  לעדן  ומצליחים 
הילדים?  לחינוך  ראויה  לב  תשומת  מעניקים 
שהוא  המשפחתי,  בתא  ההשקעה  בדבר  ומה 

יסוד הבית היהודי?
בסופו של דבר, אלה החיים האמיתיים. אולי 
שידור,  שעות  ויפרנסו  כותרות  ינפיקו  לא  הם 
אבל בהם טמון האושר האישי והגשמת הייעוד 
חודש  של  השופר  תקיעות  חיינו.  של  האמיתי 
להירגע,  לעצור,  השכמה.  קריאת  הן  אלול 
להעביר  השוצף.  הזרם  מעל  הראש  את  להרים 

את מרכז הכובד אל עצמנו.
כיהודים,  חיינו,  תכלית  על  לחשוב  הזמן  זה 
עם  של  הזהב  שרשרת  את  שממשיכה  חוליה 
אבינו  עם  הקשר  את  לחזק  הזמן  זה  ישראל. 
שבשמיים. וזה גם מה שיביא לנו כתיבה וחתימה 

טובה, לשנה טובה ומתוקה.
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 עכשיו, בימי אלול, כל העניינים הפוליטיים הם בבחינת 'מחשבות זרות'. 
זה לא הזמן להתכתשויות, להטחת השמצות זה בזה, לכיפופי ידיים

זמן לנקות את הראש
אלפי ישראל — הדומם

מאת הרב י' מחפוץ
בהוצאת המחבר

לשלושת  המצטרפים  כרכים  שני 
הכרכים הקודמים, העוסקים בחי ובצומח. 
זו אנציקלופדיה מקיפה על עולם הדומם, 
או  5975090־054  טל'  המקורות.  מתוך 

6761208־058.

בדרכי החסידים ב
מאת הרב יואל כהן

בהוצאת יחד ומעיינותיך
כרך שני ובו רעיונות עמוקים, סיפורים, 
מתוך  חסידים,  של  אורחותיהם  ותיאור 
התוועדויותיו של ה'חוזר' הרב יואל כהן. 

570 עמ'. הפצה: אור החיים.

אשת חיל
מאת זאב ריטרמן

בהוצאת תורה אור
ומאיגרותיהם  מכתביהם  מקיף  ליקוט 
ישראל  לנשות  באשר  חב"ד  אדמו"רי  של 

ותפקידן. 446 עמ'. טל' 6800189־055.

תמונה ללא מסגרת
מאת שייע דייטש

בהוצאת קניז'ניקי
מבט על נקודות זמן ייחודיות במוסקווה 
וטקסטים  תמונות  באמצעות  היהודית, 
קצרים. הצלם והכותב הוא משליחי חב"ד 
בבירת רוסיה. 268 עמ'. טל' 6196820־03.

ספרים חדשים
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זמני השבוע

פרקי אבות: פרק ו

תקיעות השופר כקריאת השכמה )צילום אילוסטרציה: מנדי הכטמן(



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

העיניים מעידות
רבי  ושמו  גדול  דיין  חי  במצרים 
חיים כפוסי. בשלב מסוים בחייו איבד 
אחריו  לרנן  והחלו  עיניו,  מאור  את 
שלקח שוחד, ועל כן נתקיים בו הפסוק 

"השוחד יעוור עיני חכמים".

של  לאוזניו  הגיעו  האלה  הרינונים 
קהל  בתוך  והכריז  קם  הוא  חיים.  רבי 
המופצת  הדיבה  את  שמע  כי  ועדה, 
עליו, ואם האמת כן, יישאר עיוור ולא 
יוכל לראות; אבל אם האמת היא שכל 
חייו נזהר משוחד — יחזרו עיניו לראות 

כבראשונה.

עיניו.  מאור  וחזר  נתקבלה  תפילתו 
את  ראה  כי  מעיד  הגדולים'  'שם  בעל 
והיה  עיוור,  שהיה  בימים  חתימתו 
אפשר לראות שלא ראה את האותיות 
לחתום  החל  אחרי־כן  ואולם  שכתב. 
וחתימתו  כפוסי',  חיים  נסי  'ה'  בשם 

ברורה ומאירה.

אמרת השבוע

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

הלכות שבועות ג' פרקים ליום
פרק י־יב

  הל' נדרים. 
 פרק יג. פרק י־יבפרק ז־טפרק ד־ופרק א־ג

פרק ג־ההל' נזירות. . פרק א־ב

הלכות רוצח ושמירת פרק א' ליום
נפש. פרק יג

ספר קנין הל' 
פרק ופרק הפרק דפרק גפרק במכירה. פרק 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

היצר המשחד
עיני  יעוור  השוחד  כי  שוחד,  תיקח  "ולא 
חכמים ויסלף דברי צדיקים" )דברים טז,יט(. בחובת 
הלבבות נאמר שדרכו של יצר הרע לתת לאדם 
מצוות  עשה  שכבר  משדלו  הוא  כיצד?  'שוחד'. 
רבות, וכבר למד תורה הרבה, ומותר לו לעשות 
משהו שלא כשורה. גם על זה הזהירה התורה — 

"לא תיקח שוחד".
)רבי חיים מקוסוב(

שותף לקב"ה
כאילו  לאמיתו...  אמת  דין  שדן  דיין  "כל 
)שבת  בראשית"  במעשה  לקב"ה  שותף  נעשה 
י,א(. הקב"ה, שהוא דיין אמת, נקרא 'אדון עולם', 
ודיין, שהוא שופט צדק, נקרא 'מרא דאתרא' — 

אדון המקום.
)רבי ישראל ממודז'יץ(

נשאר לבד
"מאי שחד? — שהוא חד" )כתובות קה(. הכוונה 
אמרו  כי  יחיד.  ]אחד[,  'חד'  נשאר  שהוא  לדיין 
כאילו  לאמיתו...  אמת  דין  שדן  דיין  "כל  חז"ל 
ואם  בראשית".  במעשה  לקב"ה  שותף  נעשה 
הדייין לוקח שוחד, אין הוא דיין אמת, וממילא 

הוא 'חד', נשאר לבד, בלי שותף.
)הב"ח(

שוחד של דמעות
יהושע'לה  רבי  הגאון  אל  נכנסה  אלמנה 
עוול  על  לו  סיפרה  שליש  ובדמעות  מקוטנה, 
מהרב  וביקשה  העיר,  מתושבי  אחד  לה  שעשה 
רבי  הסכים  לא  תורה.  לדין  האיש  את  להזמין 
יהושע'לה לשבת בדין הזה, ואמר: שוחד הוא לאו 
דווקא של כסף, אלא אפילו של דמעות, ובפרט 
נעשיתי  לפניי,  שבכתה  אחרי  אלמנה.  דמעות 

משוחד ולא אוכל לדון.
)מעיינה של תורה(

הסתכלות פנימית
העיניים הגשמיות הן עיני פתאים, כי הן רואות 
הפנימית,  ההסתכלות  ומדוחים.  שווא  מחזות 
נחלת  היא  הדברים,  של  לתוך־תוכם  בראייה 
עיני החכמים בלבד. אבל השוחד יעוור גם עיני 

חכמים אלה.
)שפת אמת(

גם חכמים אמיתיים
מי  לא  ואפילו  בעיניו,  חכם  שהוא  מי  כל  לא 
באמת.  חכם  הוא  הבריות,  בעיני  חכם  שמוחזק 
אפשר לטעות ולהטעות בזה. אבל הקב"ה, מקור 
התורה  וכאן  נאמנה.  עדותו  והתבונה,  החוכמה 
"עיני חכמים" ממש, מתעוורות  מעידה שאפילו 

על־ידי השוחד.
)חפץ חיים(

לצאת למלחמה 
מתוך ביטחון 

בניצחון
להתכונן  כיצד  בפרשתנו  מפרטת  התורה 
למלחמה. הכוהן נדרש לשאת דברי חיזוק ועידוד 
ַלִּמְלָחָמה  ַהּיֹום  ְקֵרִבים  "ַאֶּתם  ולומר:  העם,  לפני 
ַעל ֹאְיֵביֶכם, ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם, ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו 

ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם".
שהחיילים  לקרב,  ביציאה  בעולם,  נהוג  כך 
יוצאים למשימה כשהם שרים מארש של ניצחון. 
חוגר  יתהלל  "אל  הכלל  הפך  זה  הרי  ולכאורה 
היציאה  שכאשר  אלא  כ,יא(.  )מלכים־א  כמפתח" 
בניצחון,  ואמונה  שמחה  מתוך  נעשית  למלחמה 
זה עצמו הוא כמו כלי נשק שמסייע להשיג את 

הניצחון בפועל.

מלחמת היצר
השתלשלו  בעולם  שקיימים  הדברים  כל 

ומכיוון  למעלה.  שקיימים  רוחניים  מעניינים 
שמחה  מתוך  לצאת  יש  הגשמית  שבמלחמה 
וביטחון, הרי שכן הוא במלחמה הרוחנית. יהודי 
חז"ל  כמאמר  היצר,  עם  למלחמה  לצאת  נדרש 
)ברכות ה,א(: "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר 
"דהיינו,  כט(:  )פרק  התניא  בספר  ומבואר  הרע". 
לרגוז על נפש הבהמית, שהיא יצרו הרע, בקול 

רעש גדול ורוגז במחשבתו".

מלמדת אותנו התורה שיש לצאת למלחמה זו 
יוצאים  וכאשר  בניצחון,  וביטחון  שמחה  מתוך 
להשיג  אפשר  שמחה,  מתוך  הרוחנית  למלחמה 
את הניצחון על־ידי השמחה עצמה, בלי להזדקק 

לעניינים של 'רוגז' וכדומה.

המשימה — לתקן
בטוח  ולהיות  לדעת  היהודי  על  כול  קודם 
על  בעולם.  הנדרש  התיקון  את  לפעול  שבכוחו 
הפסוק "אשר ברא אלוקים לעשות" )בראשית ב,ג( 
אומר המדרש )רבה שם(: "לעשות — לתקן". היינו 
כדי  לא־מתוקן,  עולם  ברא מלכתחילה  שהקב"ה 
של  בכוחו  הוא  שהדבר  מכאן  יתקנו.  שהאדם 
ביטחון  מתוך  זו  למלחמה  לצאת  ועליו  יהודי, 

בניצחון.

כשיהודי מתמסר לתפקידו מובטח לו שהקב"ה 
מבקשים  אנחנו  אמנם  צרכיו.  כל  את  יספק 
כלשון  כצדקה,  צרכינו  את  לנו  שייתן  מהקב"ה 
הפסוק )דניאל ט,ז( "לך ה' הצדקה", אך בני ישראל 
)ח"ג,עג(,  הזוהר  כמאמר  אחד,  דבר  הם  והקב"ה 
שישראל וקוב"ה "כולא חד", ולכן ודאי שהקב"ה 

מעניק ליהודי את הדרוש למילוי שליחותו.

ה'דוד' האהוב
הביטחון הזה מתחזק בחודש אלול, כפי הנרמז 
ודודי  לדודי  "אני  המפורסמים  התיבות  בראשי 
לי". הקב"ה מכונה כאן 'דודי' שפירושו 'אהובי', 
דבר המבטא את האהבה שבין בני ישראל לקב"ה.

"מלך  על  הזקן,  רבנו  של  ידוע המשל  כמו־כן 
לקראתו  העיר  אנשי  יוצאים  לעיר  בואו  שקודם 
כולם  את  מקבל  )ו(הוא  בשדה...  פניו  ומקבלים 
יפות ומראה פנים שוחקות לכולם".  בסבר פנים 
נותן ליהודי  כל זה מחזק את הביטחון שהקב"ה 
את כל הכוחות לניצחון במלחמה, ובוודאי יברך 
טובה  ובשנה  והצלחה  ברכה  בשפע  כולנו  את 

ומתוקה.

)תורת מנחם, כרך עז, עמ' 213(

דיינים



גאולהּפדיה
ערי המקלט העתידיות

ָעֵרי ִמְקָלט. אחת הראיות שהרמב"ם מביא )הלכות מלכים פרק יא הלכה ב( כדי 
להוכיח שהאמונה בביאת המשיח מוזכרת בתורה היא מפרשת ערי המקלט. וכך 
ְּגֻבְלָך...  ֶאת  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ַיְרִחיב  'ְוִאם  אומר  הוא  בערי מקלט  "אף  כותב:  הרמב"ם 
ְוָיַסְפָּת ְלָך עֹוד ָׁשֹלׁש ָעִרים' )דברים יט,י( וגו'. ומעולם לא היה דבר זה ולא ציווה 
הקב"ה לתוהו". כלומר, מאחר שבתורה מופיעה מצווה להוסיף שלוש ערי מקלט, 
כאשר הקב"ה ירחיב את גבולנו, ודבר זה עדיין לא קרה — מכאן שהדבר יקרה 

בימות המשיח, וזו ראיה מהתורה על בואו.
הרבי מליובאוויטש מסביר )לקוטי שיחות כרך לד, עמ' 114( כי הראיה מערי המקלט 
נותנת תוקף מיוחד לאמונה בביאת המשיח, והופכת אותה לחלק ממצוות התורה. 
צריך  יהודי  אמנם  בתורה.  הבטחה  היא  המשיח  בביאת  האמונה  זו  ראיה  בלי 
זו  שבהבטחה  לטעון  אפשר  היה  עדיין  אבל  בתורה,  שכתוב  דבר  בכל  להאמין 
יכול לחול שינוי, או שהיא נאמרה בלשון משל, והדברים יתקיימו ברובד הרוחני 

בלבד.
אחד  נעשה  המשיח  ביאת  של  שהעניין  המקלט,  מערי  בראיה  החידוש  זה 
מתנאיה של מצווה בתורה, ובזה לא יכול לחול שום שינוי. וכמו שהרמב"ם כותב 
לעולם  עומדת  מצווה  שהיא  בתורה,  ומפורש  ברור  "דבר  התורה(:  יסודי  )בהלכות 
ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי, ולא גירעון, ולא תוספת". מכיוון שזו ִמצווה 
"לעולם ולעולמי עולמים", ברור שהדברים חייבים להתקיים כפשוטם — שיבוא 
המשיח, שאז "ירחיב ה' אלוקיך את גבולך", ואז תתקיים המצווה "ויספת לך עוד 

שלוש ערים".

בימות המשיח מעורר שאלה  ערי מקלט  הוספת  על  הציווי  ְלִמי.  ִמְקָלט 
עוד  בעבורם  להקים  צורך  שיהיה  רוצחים,  הרבה  כל־כך  אז  יהיו  וכי  גדולה: 
להורגי  מיועדות  המקלט  וערי  שהואיל  להשיב  היה  אפשר  מקלט?  ערי  שלוש 
אינה מספקת.  התשובה  אבל  המשיח.  בימות  גם  כאלה  יהיו  אולי  בשגגה,  נפש 
שהקב"ה  חשבון  מאחוריה  יש  בשגגה  אדם  שהריגת  אומרת  י,ב(  )מכות  הגמרא 
עושה עם שניהם. ההרוג חייב מיתה, וההורג חייב גלות, ולכן הקב"ה מסובב את 
הדברים שהחייב גלות יהרוג בשגגה את החייב מיתה. אבל בימות המשיח, שבהם 
יתבטל הרע, לא יהיו עוד חייבי מיתה ולא חייבי גלות. אם כן, לשם מה נזדקק אז 

לתוספת של ערי מקלט?
בתקופה  יהיה  מקלט  בערי  שהצורך  מסביר  כד,א(  בסופו,  )בית־דוד  השל"ה 
הראשונה של ימות המשיח, שעליה נאמר: "אין בין העולם הזה לימות המשיח 
הרע,  יתבטל  לא  עדיין  זו  בתקופה  לד,ב(.  )ברכות  בלבד"  מלכויות  שעבוד  אלא 

ועדיין תהיה קיימת האפשרות של הריגת אדם בשוגג. 
הרבי מביא עוד הסבר )לקוטי שיחות כרך כד, עמ' 110(: נזדקק לערים האלה בעבור 
כל מי שהרגו נפש בשגגה קודם לכן — בזמן הזה. בבוא הגאולה יתקבצו לארץ 
ישראל כל נידחי ישראל, ויתגוררו גם בארצות הקיני, הקניזי והקדמוני. יהיו בהם 
מן הסתם מי שלפני הגאולה הרגו נפש אדם בשגגה. לכן יהיה צורך בעוד ערי 

מקלט, שישמשו מקום לכפרה ולמירוק החטא.

מנחם ברוד

ב"ה

 054-3175116 וכן רוכשים כלי כסף, 
כתרים, רימונים ועוד
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קונה ספרי תורה פסוליםקונה ספרי תורה פסולים
)גם מיועדים לגניזה (

ב"ה

חידוש ותיקון ספרי תורה ישנים

מכון

kdushathaot@gmail.com



הקהילה היהודית. "הוא אדם חכם ופיקח, וחזקה 
עליו שיוציא את האמת לאור", יעץ לסוחרים.

שהופנה  המלצה  במכתב  אותם  צייד  הכומר 
של  אב־בית־דין  מנהיימר,  חיים־צבי  רבי  אל 
היו  ויושרו  חוכמתו  גדולתו,  אוז'הורוד.  קהילת 

מפורסמים אף בין הגויים.

ארבעת  את  לראות  היה  בלתי־שגרתי  מחזה 
הסוחרים נכנסים אל מעונו של הרב. הרב קיבל 

אותם במאור פנים והושיבם סביב שולחנו. 
"אינני מבין מה הכומר רוצה ממני", אמר הרב 
כשסיים לקרוא את מכתבו של הכומר. "וכי נביא 
ואמרו  נא לדרככם  לכו  אני שאדע מיהו הגנב?! 
למכובדי הכומר כי לצערי אין באפשרותי לסייע 

לכם".
כששמעו ארבעת הסוחרים את דברי הרב, קמו 
פוסעים  בעודם  הדלת.  לעבר  ופנו  מכיסאותיהם 
המזמין  הרב,  של  קולו  לפתע  נשמע  הפתח  אל 

ההלם ניכר היטב על פני הסוחרים. "כל הכסף 
הבור  לעבר  מצביעות  וידיו  אחד  צעק  נעלם!", 
הוא  מהם  אחד  לכולם:  ברור  היה  המצב  הריק. 

הגנב. 

אלה היו ארבעה סוחרים לא־יהודים שהתגוררו 
הם  שבאוקראינה.  אוז'הורוד  העיר  באזור 
עשו עסקים יחד ויצאו מפעם לפעם למסעות 
לעבר  הסוחרים  יצאו  יום  באותו  משותפים. 
סחורה  ובאמתחתם  באוז'הורוד,  השוק 

שהתכוונו להציעּה למכירה. 

הסוחרים  הביעו  הדרך  באמצע  בהיותם 
חשש כי סכומי הכסף הגדולים שעימם אינם 
ויש  בשוק,  עסקיהם  לצורך  להם  נדרשים 
ייגנב. הארבעה כבר  או  יאבד  סכנה שהכסף 
באפשרותם  היה  ולא  הדרך,  במחצית  היו 
את  להטמין  אפוא  החליטו  בחזרה.  לשוב 

הכסף ליד אחד מעצי היער.

בור קטן נחפר ושטרות הכסף הונחו בתוכו. 
לזיהוי  מיוחד,  היכר  סימן  עשו  הסוחרים 
המקום. איש מלבדם לא ידע את מקומו של 
כספם,  את  להטמין  סיימו  כאשר  המטמון. 

המשיכו בדרכם לשוק.

דרכם  את  הסוחרים  עשו  השוק  יום  בתום 
כאשר  ביער.  המטמון  למקום  ופנו  בחזרה, 
הגיעו למקום וחשפו את הבור נחרדו לגלות 
כי כספם נעלם. היה ברור כי מישהו היה שם 

וגנב את הכסף.

אדם  היה  לא  הסוחרים  ארבעת  מלבד 
הייתה  המשמעות  המסתור.  מקום  את  שידע 
שאחד מארבעתם הערים על חבריו, ובמהלך 
היום הלך ליער וגנב את הכסף. הם הביטו זה 
חשד  ואחד  אחד  כל  חשדניים.  במבטים  בזה 
הייתה  מהם  מי  של  ידו  כי  חבריו  בשלושת 

הרוחות  ביניהם.  פרצה  קשה  מריבה  במעל. 
כל סוחר  ידיים, אך  הגיעו לתגרת  והם  התלהטו 

הכחיש נמרצות כי הוא הגנב.

כשראו שאין בידם לפתור את הבעיה החליטו 
שינסה  המקומי,  הכומר  אל  ולגשת  לעיר  לחזור 
לברר מי מהם גנב את הכסף.  הכומר שמע את 
כל  של  הנמרצות  ההכחשות  ואת  האירוע  פרטי 

אחד ואחד מהם.

להם  הודיע  זאת",  לברר  כיצד  יודע  "אינני 
אתכם".  מלהושיע  ידי  "קצרה  במבוכה.  הכומר 
הכומר הרהר מעט ואז הציע להם לפנות אל רב 

אותם שנית לשבת אל השולחן.
הכומר,  של  במכתבו  שוב  לעיין  ביקש  הרב 
ברורים  היו  שלא  פרטים  להשלים  מהם  וביקש 
לו. לאחר כמה רגעים חזר ואמר: "לא, אינני יכול 
אמרו  נביא.  אינני  הלוא  התעלומה.  את  לברר 
זהות  את  לגלות  בכוחי  אין  לצערי  כי  לכומר 

הגנב".
קמו הסוחרים מכיסאותיהם ופנו לצאת, והנה 
שוב חוזר הרב וקורא להם לשבת. וכמו בפעמים 
קרא  ואז  במכתב  שוב  עיין  הרב  הקודמות, 
בייאוש: "אינני יודע מה רוצה ממני הכומר! 

אין לי רוח נבואה. לכו לדרככם".
ושוב  הבית  את  לעזוב  הסוחרים  קמו  אך 
מפניו.  אותם  משלח  ואז  הרב  אותם  מחזיר 
כך נשנה הדבר חמש פעמים, עד שהסוחרים 

איבדו את סבלנותם.
הקולמוס  את  הרב  נטל  החמישית  בפעם 
וכתב אל הכומר את מסקנתו. הוא חתם את 
הארבעה  לידי  ומסרו  המכתב  בסוף  שמו 
חתום במעטפה סגורה והורה להם לתת אותו 

לכומר.
הכומר קרא את המכתב ומייד הזמין אליו 
אחד  את  תפסו  הללו  המשטרה.  אנשי  את 
עד  מכותיהם,  את  בו  והפליאו  הסוחרים 

שנשבר והודה בגניבת המטמון.
הרב,  מחוכמת  מאוד  התפעל  הכומר 
בידי  עלה  "כיצד  בו.  בערה  גדולה  וסקרנות 
הרב לזהות את הגנב?!", שאל את הסוחרים, 
אך גם הם לא ידעו את פשר הדבר. הם סיפרו 
לכומר כיצד תעתע בהם הרב כאשר קרא להם 
שוב ושוב, באומרו כי אין באפשרותו לגלות 

את זהות הגנב.
נשא הכומר את רגליו והלך בעצמו אל בית 
הרב. "הלוא שוב ושוב טען הרב כי אין הוא 
נביא. כיצד אפוא עלה בידו לגלות את זהות 
הגנב? וכי כבודו משתמש בשמות קדושים?!".

משתמש  ואינני  הקודש  רוח  בעל  אינני  "אכן, 
"הבחנתי  בנחת.  הרב  השיב  קדושים",  בשמות 
ברוח  ניחנתי  לא  כי  כי ברגע שאמרתי לסוחרים 
הקודש וכי אין לי דרך לדעת את זהות הגנב, אחד 

הסוחרים מיהר לקום לפני שלושת חבריו.
"חשבתי בליבי כי אולי מקרה הוא, ולכן קראתי 
להם שוב ושוב. בכל פעם הבחנתי כי אותו סוחר 
והקלה  רווחה  בהבעת  ולעזוב,  לקום  ממהר 
הניכרת על פניו. אחרי חמש פעמים כבר לא היה 

לי ספק כי הוא הגנב ולא אחר".
)על־פי 'רשומים בשמך'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

"אינני מבין מה הכומר רוצה 
ממני", אמר הרב כשסיים 

לקרוא את מכתבו. "וכי נביא 
אני שאדע מיהו הגנב?! לכו נא 

לדרככם"

רבי חיים־צבי מנהיימר )תקע"ד־תרמ"ו(

תרגיל החקירה של הרב

בס"ד
שטענדר פלוס

ניתן להשתמש בישיבה ובעמידה מהשולחן.
מחזיק ספרים גדולים

מגיע בצבע שחור או חום.
 

להזמנות ופרטים   053-9639639

נמצא בחנויות של משכן התכלת,
חנויות יודאיקה ותשמישי קדושה 

ברחבי הארץ.
 

שטענדר קומפקטי

ניתן לחרוט שם  או לוגו.
מתנה מושלמת לחגי תשרי

מגיע בצבעים שחור, חום ואפור.
מחזיק ספרים גדולים.

נכנס לתיק תפילין.



צריך להעיד
אדם שהיה עד לפגיעה 
בזולת, האם הוא חייב 

להעיד לטובתו, גם אם 
הדבר יגרום לו טרחה, 

אובדן ימי עבודה או אי־
נעימות מול הפוגע? 

שראה  לעדות,  הכשר  אדם  תשובה: 
פגיעה ביהודי שני )שאינו קרובו(, חייב 
למסור עדות לפני בית הדין. אם מדובר 
להעיד  חייב  העד  אין  ממונות,  בדיני 
ממנו  זאת  ידרוש  כן  אם  אלא  מעצמו, 
איסור  בדיני  הדין.  בית  או  הדבר  בעל 
כדי   ולהעיד,  מעצמו  לבוא  העד  חייב 
מן  בני־אדם  ולהפריש  הרע  את  לבער 

האיסור.
בדיני  בימינו  הנפוצים  המקרים  אחד 
דרכים  תאונות  על  עדות  הוא  ממונות 
הביטוח.  חברות  מול  אחרים,  נזקים  או 
הסכם הביטוח מחייב את החברה לפצות 
אך  מסוימים,  בתנאים  המבוטח  את 

את  המוכיחה  בעדות  צורך  יש  לעיתים 
הפגיעה.

דיני  על־פי  'עדות'  זו  אין  אם  גם 
ולהעיד,  להופיע  גדולה  מצווה  התורה, 
והיא בכלל 'השבת אבידה' של המבוטח 
מוכנים  אינם  שהמבטחים  )ובפרט 
אין  ולפעמים  לגישור,  או  לבוררות 
בבתי  החברה  את  לתבוע  אלא  ברירה 
גם  עדות  למסור  שצריך  ויש  משפט, 

במשטרה(. 
גם אם הדבר כרוך בהפסד ימי עבודה, 
ברור  אי־נעימות,  ותחושת  זמן  ביטול 
'השבת אבידה',  שיש בזה משום מצוות 

ואין מקום להתחמק מכך.
המשפט  בית  או  הנתבעים  אין  אם 
משפים את העד על זמנו ועל הוצאותיו, 
מ'מעשר  אלה  הוצאות  לנכות  מקום  יש 
הנעשית  הוצאה  ככל  העד,  של  כספים' 

להצלת יהודי מנזק.
מקורות: ספר החינוך, מצוות קכב, תקלח. טושו"ע 
חו"מ סי' כח, ונו"כ.

רציתי לשאול

 מה המשמעות המעשית של חשבון הנפש
שעליי לעשות בחודש אלול?
כמסע.  החיים  את  לראות  צריך 
היעד,  את  מגדירים  כול  קודם 
פעם  מדי  עוצרים  המסע  ובמהלך 
בכיוון  אנחנו  אכן  אם  לבדוק  בפעם 
את  מתקנים  הצורך  ובמידת  הנכון, 

הניווט.
בתכלית  אישי  יעד  אדם  לכל 
ייעודו  אחד  הבריאה.  של  הכללית 
הדור  את  לחנך  השני  תורה,  ללמוד 
הצעיר, השלישי לעשות מעשי חסד, 

הרביעי לתת צדקה, וכך הלאה.
שאדם  החסידות  בתורת  מוסבר 
שני  על־פי  תפקידו  מה  לדעת  יכול 
יכולותיו  על־פי  האחד,  מבחנים: 
כישרון  לו  שיש  מי  וכישרונותיו. 
התפקיד  שזה  סימן  מסוים,  בתחום 
על־ השני,  השמיים.  מן  לו  שהועידו 
יצר  מולו.  עורם  שהיצר  הקשיים  פי 
דווקא  להפריע  מאוד  מתאמץ  הרע 
של  חייו  תכלית  שהם  בדברים 
האדם, ועצם העובדה הזאת מלמדת 
ההפרעות  על  להתגבר  האדם  שעל 

ולהתמקד בדברים האלה.

הנפש  חשבון  של  עניינו  זה 
בחודש אלול — להגדיר לעצמנו את 
המטרה והיעד ולבחון אם אכן אנחנו 
סוטים  חלילה  או  לעברה  מתקדמים 

הצידה ומאבדים את הכיוון.
האישית  המצב  שתמונת  אחרי 
התיקון,  את  לעשות  נדרש  ברורה, 
החלטות  קבלת  על־ידי  וזאת 
בהחלטה  להסתפק  לא  מוגדרות. 
אהיה  'אני  אשתפר',  'אני  כללית 
שניים  או  פרט  לקחת  אלא  בסדר', 

בחיים ולהחליט לתקנם.
למשל, מי שמתקשה לקבוע עיתים 
על  מוגדרת  החלטה  יקבל   — לתורה 
יום ושעה, וגם יגדיר עם מי ילמד ומה 
דרך  שיש  מעשית  החלטה  זו  ילמד. 

לעקוב אחריה ולוודא את ביצועה.
בחינוך  בכוונה,  בתפילה  כך 
הילדים, בתיקון המידות — יש לתרגם 
מעשית  להחלטה  הנפש  חשבון  את 
ומוגדרת, ועליה יש לתת תשומת לב 

מיוחדת בשנה החדשה.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב אבשלום קיל 
רב היישוב גן־נר

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



ֵאין ִסָּבה ְלַפֵחד
"ּוָואּו, ָרִאיִתי ֲהמֹון סּוס", ָאַמר ָּדִוד 

ַהָּקָטן.

ֶאת  ִּתְּקָנה  סּוִסים",  ֲהמֹון  "אֹוְמִרים 
ְּדָבָריו ֲאחֹותֹו ָׂשָרה.

ֲאָבל  צֹוֶדֶקת,  "ַאְּת  ָאַמר:  ַאָּבא 
ַהּתֹוָרה ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת ַּבִּמָּלה סּוס ְלֵתאּור 
ְּבָפָרַׁשת  ֶנֱאַמר  ָּכְך  ַרִּבים.  סּוִסים 
ׁשֹוְפִטים: 'ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶבָך 
ֹלא  ִמְּמָך,  ַרב  ַעם  ָוֶרֶכב,  סּוס  ְוָרִאיָת 

ִתיָרא ֵמֶהם! ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך ִעָּמְך'".

'סּוס  "ָּכתּוב  ַאָּבא,  ִהְסִּביר  "ִהֵּנה", 
ַהַּכָּוָנה  ֲאָבל  ָיִחיד,  ִּבְלׁשֹון  ָוֶרֶכב', 
ִרְכֵבי  ּוְלַהְרֵּבה  סּוִסים  ְלַהְרֵּבה  ִהיא 

ִמְלָחָמה".

ִּבְלׁשֹון  ְּבַכָּוָנה  ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת  ַהּתֹוָרה 
ָיִחיד. 

רֹוָצה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַמְסִּביר,  ָרִׁש"י 
ִיְפֲחדּו  ֶׁשֹּלא  ַהּלֹוֲחִמים,  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע 
ֶׁשל  ָהַרִּבים  ָהֶרֶכב  ּוִמְּכֵלי  ֵמַהּסּוִסים 
ַהּתֹוָרה,  אֹוֶמֶרת  ַּתְחְׁשׁשּו,  ַאל  ָהאֹוֵיב. 
ָּכל ֶהָהמֹון ַהֶּזה ֶנְחָׁשב ְּכמֹו סּוס ָוֶרֶכב 
ם ֱאֹלֶקיָך  ֶאָחד ִּבְלַבד! ַמּדּוַע? "ִּכי ַהּׁשֵ
ה'  ְלַבְּדֶכם;  ִנְלָחִמים  ֵאיְנֶכם  ִעָּמְך". 

ִאְּתֶכם.

ָאֵכן, ְּכֶׁשּפֹוֶרֶצת ִמְלָחָמה ָצִריְך ֶלֱאֹחז 
ְּבַטְכִסיֵסי  ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶנֶׁשק,  ִּבְכֵלי 
ַאְך  ָהאֹוֵיב,  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ְּכֵדי  ִמְלָחָמה 
ִאָּתנּו  ִנְלָחם  ֶׁשֱאלֹוִקים  ָלַדַעת  ָעֵלינּו 

ְועֹוֵזר ָלנּו, ְוָלֵכן ֵאין ִסָּבה ְלַפֵחד.

ַהִּמְלָחָמה  ִלְפֵני  ִּכי  ְמַצָּוה  ַהּתֹוָרה 
ְוֹיאַמר  ַהּלֹוֲחִמים  ִלְפֵני  ַהּכֹוֵהן  ְיַדֵּבר 
ְקֵרִבים  ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל,  "ְׁשַמע  ָלֶהם: 
ֵיַרְך  ַאל  ֹאְיֵביֶכם,  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ַהּיֹום 
ַהַּכָּוָנה ִהיא ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ֵאין  ְלַבְבֶכם". 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ׁשּום ְזכּות, ֶאָּלא ֲאִמיַרת 
ְּבָכל־ֹזאת  ִּבְלַבד,  ִיְׂשָרֵאל'  'ְׁשַמע 

ֱאלֹוִקים יֹוִׁשיַע אֹוָתם.

ַסָּכָנה  ְלַמְּצֵבי  ֶׁשִּנְקְלעּו  ְיהּוִדים 
ה'  ִיְׂשָרֵאל,  "ְׁשַמע  ָּתִמיד:  ָצֲעקּו 
ַמֲאִמין  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶאָחד".  ה'  ֱאֹלֵקינּו, 
ַמְפִּגין  ְיהּוִדי  ְוַכֲאֶׁשר  ַּבּבֹוֵרא.  ָּתִמיד 
ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשּלֹו ְּבִלי ְלִהְתַּבֵּיׁש — הּוא 
ַמְצִליַח ְלַהִּפיל ַּפַחד ַעל ָהאֹוֵיב ּוְלַנֵּצַח 

ַּבִּמְלָחָמה.
)תורת מנחם, כרך נז, עמ' 321(

ַּתְקִציר:  ַהֵּגֵנאֹולֹוג ַהֻּמְמֶחה ר' ְׁשמּוֵאל ּגֹור ֵּתֵאר ְּבָאְזֵני ַהְּיָלִדים ֶאת ְּדמּותֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ֶׁשִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלִהְתַחּקֹות 
ַהַּגָּנב  הּוא  ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר  ּוְבֵכן,  ִיְׂשְרֵאִלי...  ַמר  ַהְּפָרִטי  ַהחֹוֵקר  ֶזה   — ִמְתָּבֵרר?  ּוָמה  ַסָּבא.  ֶׁשל  ִעְקבֹוָתיו  ַאַחר 

ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו!

 ַמָּבט ּבֹוֵחן
ָהיּו  ּגֹור  ְׁשמּוֵאל  ר'  ַהֵּגֵנאֹולֹוג  ִמֵּבית  ָחזֹור  ַּבֶּדֶרְך 
ִנֵּתַח  קֹוִּבי  ַהַּתְגִלית.  ִמן  ְמאֹוד  ִנְסָעִרים  ַהְּיָלִדים 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֶאת ַהִּמְמָצִאים: "ֶזה ֹלא ַרק ֶׁשִּגִּלינּו ֶׁשַּמר 
ַהְרֵּבה  ֶזה   — ַהַּגָּנִבים  ַאַחד  אֹו  ַהַּגָּנב  הּוא  ִיְׂשְרֵאִלי 
יֹוֵתר ִמֶּזה: ְּבֶעֶצם, ִּגִּלינּו ֶׁשֵאין הּוא ְיהּוִדי ְּכָלל! ָּברּור 
ֶׁשהּוא ֶצֱאָצא 'ָטהֹור' ֶׁשל ַז'אן, ְּבנֹו ָהַעְצָלן ֶׁשל לּוִאי 
ַהְּתִׁשיִעי, ִזְכרֹו ָיגֹון ַוֲאָנָחה... הּוא ָׁשבּוי ַאף הּוא, ְּכמֹו 
ָּתלּוי  ָאְׁשרֹו  ָּכל  ֶׁשְּכִאּלּו  ַהְּמֹטָרף  ַּבִּדְמיֹון  ַז'אן,  ָסבֹו 
ּוִבְלָעֶדיָה  ִמָּפִריז  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּקָסִמים  ַּבֲחֻנִּכַּית 

ר"... ְלעֹוָלם ֹלא ִיְהֶיה ְמֻאּׁשָ

ֵּכן,  "ִאם  ַּבֲחִגיִגּיּות,  יֹוִני  ִהְכִריז  ַרּבֹוַתי",  "ּוְבֵכן 

ְמֻדָּבר ִּבְקָרב ִהיְסטֹוִרי ֶּבֱאֶמת! ֲאַנְחנּו, ַהֶּצֱאָצִאים ֶׁשל 
ַרִּבי ְיִחיֵאל ִמָּפִריז, יֹוְצִאים ְלִמְלָחָמה ֶנֶגד ַהֶּצֱאָצִאים 
ְך ַעל ְּפֵני ּדֹורֹות ַרִּבים,  ֶׁשל ַז'אן... ֶזה ִעּמּות ִמְתַמּׁשֵ

ְוַעְכָׁשו ִהִּגיַע ּתֹוֵרנּו!".

ַמָּמׁש  ְמאֹוד...  "ְמַרֵּגׁש  ָּפָניו.  ִהְקִּדיר  ְׁשמּוֵאל 
ַחְׁשמֹוָנִאים ֶנֶגד ְיָוִנים... ִליִדיַעְתֶכם, אֹוִתי ֶזה ַּדְוָקא 
ַמְפִחיד ְמאֹוד. ה' ַיֲעֹזר ֶׁשֵּנֵצא ֵמַהִּסּפּור ַהֶּזה ְּבָׁשלֹום".

ִמַּנִין  ּגֹוי,  ָּכֶזה  הּוא  "ִאם  יֹוִני.  ָעַצר  "ֶרַגע!", 
ְּכִיְׂשְרֵאִלי ְלָכל ָּדָבר".  ָהִעְבִרית ַהּטֹוָבה ֶׁשּלֹו? ַמָּמׁש 
ֲאָבל קֹוִּבי ֵּתֵרץ ֶאת ַהֻּקְׁשָיה ְּבַקּלּות: "ְלַהְזִּכיְרָך, יֹוִני, 
ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו ֵיׁש ָּבָאֶרץ עֹוד ַהְרֵּבה ּגֹוִיים, ֶׁשַחִּיים ְּכָבר 
ֲהמֹון ָׁשִנים ָּבָאֶרץ ְודֹוִמים ְלִיְׂשְרֵאִלים ְּבָכל ַהְּפָרִטים, 
ָּבֵעיַנִים,  רֹוִאים  ֹלא  ֶׁשאֹותֹו  ָהִעָּקִרי,  ֵמַהְּפָרט  חּוץ 

ַאָּתה יֹוֵדַע — ַהְּנָׁשָמה"...

• • •

ְּכמֹו  ִהְׁשַּתְּתפּו,  ַסָּבא  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ַהָּבא  ַּבִּמְפָּגׁש 
ַּבַּפַעם ַהּקֹוֶדֶמת, ַּגם קֹוִּבי, ְׁשמּוֵאל ְויֹוִני. ֵהם ִהְמִּתינּו 
ִנּסּו  ּוֵביְנַתִים  ַה'חֹוֵקר',  ֶׁשל  ִלְכִניָסתֹו  ְּבֹהֶלם־ֵלב 
ָקִרים.  ַמִים  ְׁשִתַּית  ְּבֶאְמָצעּות  ָהַרַעד  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּלט 
ַּכּׁשּוָרה.  ֵאינֹו  הּו  ֶׁשַּמּׁשֶ ָהַעִין ָׂשָמה ֵלב  ַחַּדת  ָסְבָתא  
"ֵהי! ִקיְנֶּדְרָלְך ֶׁשִּלי", ָׁשֲאָלה ִּבְדָאָגה, "ַהֹּכל ְּבֵסֶדר? 

הּו". ִנְרֶאה ֶׁשַאֶּתם ֻמְדָאִגים ִמַּמּׁשֶ

"ֲאַנְחנּו ּדֹוֲאִגים ַלֲחֻנִּכָּיה", ָאַמר קֹוִּבי ֲחִצי ֱאֶמת... 
ְוָסְבָתא  ָנְתָנה ּבֹו ַעִין ּבֹוֶחֶנת ֲאָבל ֹלא הֹוִסיָפה ַלְחֹקר, 
ִּכי ְּבאֹותֹו ֶרַגע ִנְׁשְמָעה ְנִקיָׁשה ַּבֶּדֶלת. ַה'חֹוֵקר' ַמר 

ִיְׂשְרֵאִלי ִהִּגיַע.

ַהּקֹוֶדֶמת,  ַלַּפַעם  ְּבִנּגּוד  ַהַּפַעם, 
הּוא ָהָיה ֶנֱחָרץ ְּבַדְעּתֹו ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה, 
ָאְפסּו ַהִּסּכּוִיים ִלְמֹצא ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה. 
ִסּכּום  ְּבִמְפַּגׁש  ֶׁשְּמֻדָּבר  ָאַמר  הּוא 
ֶׁשל ַהֲחִקיָרה, ִמְּפֵני ֶׁשְּכָכל ֶׁשָחְלפּו 
ַהֲחֻנִּכָּיה  ַהְּגֵנָבה,  ֵמָאז  ַהָּיִמים 
יֹוֵתר  ִמָּכאן  ְוָהְלָכה  ִהְתַרֲחָקה 
ִּבירּוָׁשַלִים,  ֶׁשֵאיֶנָּנה  ּוַוַּדאי  ְויֹוֵתר, 
ְּבִמְרָּדף  ַעְכָׁשו  ְמֻדָּבר  ּוְלַטֲעמֹו 
ֵמַעל  ְמֻׁשְכָנע  הּוא  ָהרּוַח...  ַאֲחֵרי 
ְלָכל ָסֵפק — ָּכְך ִהְתַּבֵּטא — ֶׁשֲאִפּלּו 
ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶאת  ִיְמָצא  ִמיֶׁשהּו  ִאם 
מּוָכן  ִיְהֶיה  הּוא  ִּבירּוָׁשַלִים, 
ַבע ֶׁשְּמֻדָּבר ַּבֲחֻנִּכָּיה ּדֹוָמה אֹו  ְלִהּׁשָ
ִהיא  ַהְּמקֹוִרית  ַהֲחֻנִּכָּיה  ְּבֶהְעֵּתק; 

ְּבֵמָאה ָאחּוז ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִים!

ֵאיֶזה נֹוֵכל ְזדֹוִני! ָּכְבׁשּו ַהְּיָלִדים 
ֶאת ַזֲעָמם ְּבִלָּבם. ּוְבֵכן, זֹו ַהַּמָּטָרה 
ְמִחיר  ְּבָכל  ַסָּבא  ֶאת  ְלָיֵאׁש  ֶׁשּלֹו: 
ִמִּלְמֹצא ֵאי־ַּפַעם ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה. ָאֵכן, ֶּבְנָאָדם ְמֻתְחָּכם.

ְּכֵבָדה  ֶׁשַּמֲהֻלָּמה  ְּכִמי  ָהָיה  ִנְרֶאה  ֶּבֱאֶמת  ַסָּבא 
ָלַטַעת  ְּבָעְרָמתֹו  ִהְׂשִּכיל  ַהִּנְמָרץ  ַהחֹוֵקר  ּבֹו.  ָּפְגָעה 
אֹוָתּה  ְלַנֵּפץ  ְּכֵדי  ַהָּזֵקן,  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ְּגדֹוָלה  ִּתְקָוה 

ִלְרִסיִסים ַּבִּמְפָּגׁש ַהֶּזה. ֵאיזֹו ַאְכָזִרּיּות!

ַּדְוָקא ָסְבָתא  ֹלא ִנְרֲאָתה ֲעצּוָבה ִּבְמֻיָחד. ָּכל ָהֵעת 
ָטֲעָנה ִּכי ְמֻסָּכן ְלִהָּכֵנס ְלָכל ַהֲחִקיָרה ַהּזֹו ּוְבִריאּותֹו 
ִמֶּזה  חּוץ  ֵמַהֲחֻנִּכָּיה...   ֲאִפּלּו  ֲעִדיָפה  ַסָּבא  ֶׁשל 

ֶׁשִּמּׁשּום ָמה ַהחֹוֵקר ִמְּלַכְּתִחָּלה ֹלא ִנְרָאה ָלּה.

ֵּכיַצד  ִלְראֹות  ְסִביבֹו,  ּבֹוֵחן  ַמָּבט  ֶהֱעִביר  ַהחֹוֵקר 
ִהְתַקְּבלּו ְּדָבָריו. ַהְּיָלִדים ָנְׁשמּו ָעֹמק ְוִנּסּו ְלַהְסִּתיר 
ֶאת  ַּגם  ְלַהְסִּתיר  ִהְצִליחּו  ַהִאם  ַעְצָּבנּוָתם.  ֶאת 

ִחְורֹוָנם?

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ְצָמִחים טֹוְרִפים

לֹוְבִׁשים?  ֶׁשַאֶּתם  ַהֻחְלָצה  ֲעׂשּוָיה  ִמָּמה 
ֻּכְתָנה  ִמחּוֵטי  ֶנֶאְרָגה  ֶׁשִהיא  ְלַהִּניַח  ָסִביר 
אֹו ּפֹוִליַאְסֶטר )חּוט ְמָלאכּוִתי(. ֲאָבל ִּביֵמי 
ֶקֶדם ָלְבׁשּו ְּבֵני־ָהָאָדם ְּבָגִדים ֶׁשֻּיְּצרּו ְּבִעָּקר 

ִמֶּצֶמר אֹו ִמִּפְׁשָּתן.

ַהִּפְׁשָּתן הּוא חּוט ַהְּמֻיָּצר ִמֶּצַמח ַהִּפְׁשָּתה. 
ֶזה ֶצַמח ַּבַעל ִּגְבעֹול ָיֹרק ּוְפָרִחים ְּכֻחִּלים, 
ּוְכֶׁשְּמַיְּבִׁשים ֶאת ַהִּגְבעֹוִלים ֶׁשּלֹו, ְמַקְּבִלים 
ִסיִבים ֲחָזִקים ֶׁשֵּמֶהם ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹזר חּוִטים. 
ְוָהיּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו  ָחָזק,  ַהִּפְׁשָּתן הּוא  ַּבד 
ַהּכֹוֲהִנים  ִּבְגֵדי  ַּגם  ְוִצּפֹות.  ְסִדיִנים  ְלִיּצּור 

ָהיּו ֲעׂשּוִיים ִמִּפְׁשָּתן.

ָּפחֹות  ָנפֹוץ  ְּבִפְׁשָּתן  ּמּוׁש  ַהּׁשִ ַּכּיֹום 
ְלִיּצּור  ּבֹו  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ֲעַדִין  ַאְך  ְּבִבּגּוד, 

ְּבָגִדים, ִרְׁשתֹות ַּדִיג ְוַאף ְנָיר.

ַּבָּקִציר.  ַמְתִחיל  ַהִּפְׁשָּתן  ִיּצּור  ַּתֲהִליְך 
ֶדה,  ַמְׁשִאיִרים ֶאת ַהִּגְבעֹוִלים ַהְּקצּוִרים ַּבּׂשָ
ֶמׁש. ַהִּגְבעֹול ִנְרֶאה ְּכמֹו  ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַיְּבׁשּו ַּבּׁשֶ
ִמחּוִטים  ָעׂשּוי  הּוא  ֶּבֱאֶמת  ַאְך  ֶאָחד,  ָקֶנה 
ַהִּגְבעֹוִלים  ֶאת  אֹוְסִפים  ּוְצפּוִפים.  ַרִּבים 
ֶאת  ְלַהְפִריד  ְּכֵדי  ְּבכֹוַח,  ֲעֵליֶהם  ּוַמִּכים 

ַהִּסיִבים ֶזה ִמֶּזה.

ַהִּסיִבים,  ֶאת  ַמֲחִליִקים  ַהָּבא  ָלב  ַּבּׁשָ
ְוַרִּכים.  ִלְגִמיִׁשים  אֹוָתם  ֶׁשהֹוֶפֶכת  ְּפֻעָּלה 
עֹוד  סּוס.  ְזַנב  ְּכמֹו  ַעָּתה  ִנְרֶאה  ַהִּגְבעֹול 
ְועֹוד ְּפֻעּלֹות ַנֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלַהֲעִניק ַלִּסיִבים 
ְּגִמיׁשּות ְוַרּכּות, ַעד ֶׁשֵהם ֶנֱהָפִכים ְלחּוִטים 

ַּדִּקים, ּוֵמֶהם ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹרג ְּבָגִדים.

ַהִּפְׁשָּתן ֻמְזָּכר ַּבּתֹוָרה ַּגם ְּבִאּסּור ַׁשַעְטֵנז 
ִמֶּצֶמר  חּוִטים  ְּבֶבֶגד  ְלַעְרֵּבב  ָאסּור   —
ֶׁשָּבֶהן  ְמֻיָחדֹות  ַמְעָּבדֹות  ֵיׁש  ּוִפְׁשָּתן. 
ּבֹוְדִקים ֶאת ַהֶהְרֵּכב ֶׁשל ְּבָגִדים, ְּכֵדי ְלַוֵּדא 
חּוט  ִאם  ָסֵפק  ְּכֶׁשֵּיׁש  ַׁשַעְטֵנז.  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין 
ְמֻסָּים ָעׂשּוי ִמִּפְׁשָּתן, ֶנֱעָזִרים ְּבִמיְקרֹוְסקֹוּפ 

ְמֻׁשְכָלל.

ּוְמַסְּיִעים  ְמאֹוד,  ְּבִריִאים  ַהִּפְׁשָּתן  ַזְרֵעי 
ִויָטִמיִנים  ָּבֶהם  ֵיׁש  ַמֲחלֹות.  ִלְמִניַעת 
ְּבִריאּות  וֻמְמֵחי  ֲחׁשּוִבים,  ּוִמיֵנָרִלים 

ַמְמִליִצים ְלהֹוִסיף אֹוָתם ַלְּתזּוָנה.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ֲאַכְלֶּתם ֵּפרֹות ֶּבָחֵצר ּוְזַרְקֶּתם ֶאת ַהַּגְרִעיִנים ַעל ָהָאֶרץ? 
ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשְּתַגּלּו ִּכי ֵמַאַחד ַהַּגְרִעיִנים ִהְתִחיל ִלְצֹמַח 
ִתיל ַהֶּזה, ִּכי ַהּתֹוָרה  ֵעץ. ְזִהירּות! ָאסּור ַלֲעֹקר ֶאת ַהּׁשְ

אֹוֶסֶרת ַלֲעֹקר אֹו ִלְכֹרת ֵעץ ְּפִרי.

ֶּבֶגד צֹוֵמַח ַּבָּׂשֶדה

         ּכֹוחֹות
ָהֶרַׁשע

ְיָלִדים
מּול

דניאל גורדון
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ִמְׁשַּפַחת ַחָּזן ְמָסֶרֶבת ְלִהָּכַנע ִלְגֵזרֹות ַהּקֹומּוִניְסִטים

ם ְיהּוִדי. ִהיא  ָגאֹון ׁשֵ את ּבְ בֹוָנה נֹוׂשֵ ה ַהּנְ ְלּדָ ַהּיַ ל ׁשֶ ה ְלַקּבֵ ַבע ִמְתַקּשָׁ ת־ׁשֶ ל ּבַ ְקִציר: ַהּמֹוָרה ַהּקֹומּוִניְסִטית ׁשֶ ּתַ
ּה. יָחּה ְלַנְפׁשָ ִים הּוא מֹוֶרה ָלּה ְלַהּנִ ַנֵהל, ּוֵביְנּתַ ל ַהּמְ  ּפֹוָנה ְלֶעְזָרתֹו ׁשֶ

ּבֶֹקר, ַאֲחֵרי  ִני ּבַ יֹום ׁשֵ
בּוַע. ת סֹוף ַהּשָׁ ֻחְפׁשַ

בּועֹות ה ׁשָ ּמָ ֲעֹבר ּכַ ּכַ

ְך ָיבֹוא אי"ה ֶהְמׁשֵ

ָבר  ם ּכְ ּלָ ּכֻ
ֵבית  יֹוְדִעים. ּבְ
נּו  ּלָ ֶפר ׁשֶ ַהּסֵ

ה  ֵיׁש ַיְלּדָ
ַצְפֶצֶפת ַעל  ּמְ ׁשֶ

ָלִלים. ַהּכְ

ָעָיה ֲחמּוָרה!  זֹו ּבְ
ִהיא ָעְבָרה ֶאת 
ִבים  בּול. ַחּיָ ַהּגְ
ים ָלֶזה סֹוף. ָלׂשִ

ה  ָסאׁשָ
ִנְמֵצאת... 

א!  — ּדָ
ְקֶסְנָיה? 
א!  אֹוְלָגה... — ּדָ

ן. — ּכֵ

בּו! ם ׁשְ ּלָ  ּכֻ
ְך ---  חּוץ ִמּמֵ

ן  ּה ַעְקׁשָ ּלָ א ׁשֶ ַאּבָ
ים לֹא  ַחּיִ י. ּבַ ֲאִמּתִ
ְכֵנַע  ַנְצִליַח ְלׁשַ

אֹותֹו.    

לֹא!!! ֶזה לֹא ָנכֹון!
ה, ׁשֹוֶמֶרת  ִתּיָ ֲאִני ַעְצִמי ּדָ
ל  ת, ּוְלעֹוָלם לֹא ֲאַחּלֵ ּבָ ׁשַ

 אֹוָתּה! ְלעֹוָלם!

ִאְמִרי ֶאת ָהֱאֶמת, ָנכֹון 
ְך  ְך ּדֹוֵרׁש ִמּמֵ ּלָ א ׁשֶ ַאּבָ ׁשֶ
תֹות  ּבָ ׁשַ ִית ּבְ ּבַ ֵאר ּבַ ָ ְלִהּשׁ

ּוְלַהְפִסיד ִלּמּוִדים, 
ְוָקא רֹוָצה  ְוִאּלּו ַאּתְ ּדַ

ָלבֹוא?

ַבע  ת־ׁשֶ ּבַ
ן?  ַחּזָ

ן! ּכֵ

ֱאֶמת  ָאה! ֹזאת ּבֶ רּוָכה ַהּבָ ָקָרה, ּבְ ַעְלָמִתי ַהּיְ
ִסיָכה, עֹוד  בֹוד ַהּנְ יַע ָלְך, ּכְ ? אּוַלי ַמּגִ ַאּתְ

יק יֹום ִראׁשֹון, ַאּתְ  ם ַמְסּפִ ְקָצת ֹחֶפׁש? ְלֻכּלָ
ָאה... ת לֹא ּבָ ּבָ ׁשַ ם ּבְ  ְמֻיֶחֶדת, ּגַ



שעדיין  בילד  ומדובר  ספרים.  ובעוד  בגמרא 
איננו יודע לקרוא!

במסכתות  גם  הילד  את  בחנו  הרבנים  גדולי 
קשות במשנה ובתלמוד, וראו שאכן, הוא יודע 
לצטט את כל התורה כולה, אף שאינו מבין את 
תוכן הדברים. ניסו לבדוק אותו בקטע עיתון או 

בספר חשבון, וכאן הילד לא ידע דבר. 

הרבי אמר: "דיי, מספיק"
החלו  וההורים  רבה  לתהודה  זכה  הסיפור 
האדמו"ר  אל  לתל־אביב,  נסע  אביו  לחשוש. 
רבי אהרון מבעלז, ושאל בעצתו. הרבי הורה לו 
להביא אליו את הילד ביום כ"ב באדר־א, בשעה 
שאין אנשים בבית. "הרבי הורה לי לעמוד לידו, 
ר'  סיפר  השנייה",  במשנה  ברכות  מסכת  ופתח 
והורה  "הרבי התחיל את המשנה  ישראל־משה. 
הרבי  ההמשך.  את  אמרתי  מייד  להמשיך.  לי 
'שוין, שוין, געניג,  הקשיב ובשלב מסוים אמר: 

געניג' ]דיי, דיי, מספיק, מספיק[".
לבחון  לאיש  לאפשר  שלא  לאב  הורה  הרבי 
את הילד, ולהניח לדברים להישכח. "אתה זוכר 
את המפגש הזה עם הרבי?", שאלתי, ור' ישראל־

משה הגיב: "עכשיו אתה מתחיל לראיין אותי? 
הלוא אמרתי לך שאינני מעוניין בפרסום. אבל 
ניסיתי  זוכר הכול". ומה היה אחר־כך?  כן, אני 
בשתי  השיב  ישראל־משה  ר'  לשאול.  להוסיף 

מילים: "כאחד האדם"!

חיים יהודיים

עצומה ה לתהודה  זכה  הזה  סיפור 
לפני 68 שנים, בשנת תשי"ד )1954(. 
נתגלה בירושלים 'ילד פלא', בן ארבע 
התורה  כל  את  היודע  הכול,  בסך 
התופעה  את  לבחון  באו  הרבנים  גדולי  כולה. 
מופיע  הפלאי  הילד  על  והסיפור  המופלאה, 
גם  ימים.  באותם  ישראל  גדולי  של  בכתביהם 
וכתב  המקרה,  על  דיווחה  הכללית  העיתונות 
גדולה  כתבה  פרסם  אף  בר־אורין  נ'  'מעריב' 
שנשאה את הכותרת "ראיינתי את 'ילד הפלא'".

ימים  לאורך  וקיים,  חי  ילד  שאותו  מתברר 
ישראל־משה מנדל, והוא  ושנים טובות. שמו ר' 
בנתניה.  צאנז  בשכונת  המתגורר  בעלז  חסיד 
שהסיפור  מעדיף  היה  בו,  תלוי  היה  הדבר  אם 
"כל  לנו.  יהודי פשוט", הוא אומר  "אני  יישכח. 
חיי ברחתי מפרסום, ואינני רוצה שידברו עליי. 

הסיפור פורסם שלא לרצוני".

איך פורסם הסיפור
איך בכל־זאת נתגלה הדבר אחרי שנים רבות 
של  רבה  כ"ץ,  אשר־אנשיל  הרב  ובכן,  כל־כך? 
קהילת וינה בניו־יורק, נפגש עם גיבור הסיפור 
מכלי  הסיפור  את  לו  לספר  לשכנעו  והצליח 
זאת  שסיפר  עד  כל־כך  התפעל  הוא  ראשון. 
בעלון  הסיפור  פורסם  ומשם  פומבי,  באירוע 
'לקראת שבת מלכתא' של 'דרשו', לפני כעשרה 

חודשים.
ר'  נאנח  יתפרסם",  שהסיפור  חשבתי  "לא 
ישראל־משה, "אבל עכשיו כבר אין לי שליטה על 
כך". כיום הוא גמלאי, אחרי שעבד שנים רבות 
בנתניה.  'לניאדו'  הרפואי  המרכז  של  במינהלה 
וחביב, אדם  מכריו מתארים אותו כיהודי צנוע 
מן השורה, הקובע עיתים לתורה, בעל זיכרון חד 

ודיוק בפרטים.

גדולי הרבנים השתאו
הוא נולד בשנת תש"ט, להורים חסידי בעלז. 
ר'  המלמד,  הבחין  תורה,  לתלמוד  כשנכנס 
מצטט  שהוא  פעם  בכל  כי  פולוטשק,  ישראל 
פסוק בחומש, הילד ממשיך ומצטט את הפסוק 
בנביאים  פסוקים  לומר  ניסה  המלמד  הבא. 
ובכתובים, והילד אמר מייד את ההמשך. ציטט 
התחלה של משנה, והילד אמר את המשכה. כך 

מנחם כהן

גדולי הרבנים בחנו את הילד 
גם במסכתות קשות במשנה 
ובתלמוד, וראו שאכן, הוא 
יודע לצטט את כל התורה 
כולה, אף שאינו מבין את 

תוכן הדברים

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

ר' מנדל בשיחתו עם הרב כ"ץ )צילום באדיבות 'דרשו'(

'ילד הפלא' חי וקיים

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

דקל כהן - זוכה יצאת צדיק בתוכניתו של חיים הכט, מזמין 
במקצוע  פרקטי  בלימוד  ולהתמקצע  ללמוד  אתכם  גם 
מבוקש בישראל וליהנות מלווי צמוד ומעשי בתום הקורס.

תעודה באישור
משטרת ישראל

קבוצות לימוד
קטנות ויחס אישי

לימוד
מעשי

מקצוע מכובד וריווחי!
ברווח  שמתפרנסים  מרוצים  בוגרים  לעשרות  הצטרף 

עבור שעת עבודה ביום!
• שיטת לימוד אישית: קורס דיגיטלי / קורס פרונטלי.

• מותאם למכללות וישיבות טכנולוגיות.
• מתנה לכל תלמיד.

בס״ד

077-8039969
לפרטים והרשמה:

www.dekelcohen.net 08-6612407


