
ימינו, ב מושגי 
אומרים  כאשר 
תשובה'  'בעל 
לאדם  מתכוונים 
על־פי  חי  לא  שבעברו 
לשמור  והחל  התורה 
מצוות. כשמדברים כיום 
בתשובה'  'חוזרים  על 
מתכוונים ליהודים שלא 
חונכו על ערכי האמונה, 
בחייהם  כלשהו  ובשלב 
את  ואימצו  אותה  גילו 

דרכה.

של  כזאת  תפיסה 
כלפי  הן  כפול,  עיוות  בה  יש  התשובה  מושג 
יהודים שומרי תורה ומצוות הן כלפי מי שבאו 
נתפסת  התשובה  היהדות.  חיי  אל  לא־מכבר 
ממחנה  כמעבר  וכיתתיים,  חברתיים  במונחים 
האמיתית  שבמהותה  בשעה  שני,  למחנה  אחד 
היא תביעה נפשית מתמדת, הפונה אל כל אחד 

ואחת.

דרישות גבוהות
לפני  עומדים  אנו  יום  בכל  פעמים  שלוש 
לתורתך...  אבינו  "השיבנו  ומבקשים:  הבורא 
תפילתם  זו  לפניך".  שלמה  בתשובה  והחזירנו 
ומדקדקים  שמיים  יראי  יהודים  של  ומשאלתם 
במצוות. מעולם לא חיללו שבת ולא אכלו מזון 
שהקב"ה  מבקשים  הם  ובכל־זאת  כשר,  שאינו 

יעורר את ליבם ויחזירם בתשובה.
ולמי נועדו חודש אלול ועשרת ימי תשובה? 
אלה ימים שכל מהותם קריאה לתשובה ולתיקון 
יודעים  מצוות  שומרי  יהודים  דווקא  המעשים. 
עד כמה עליהם לשוב בתשובה. הם, שהתחנכו 
לאורה של תורה ומכירים את היקף דרישותיה, 
מרגישים יותר מכול עד כמה הם עדיין רחוקים 
הם  כמה  יודעים  הם  דווקא  ערכיה.  מהגשמת 
נכשלים בחיי היום־יום, ועד כמה עליהם לשוב 

בתשובה ולתקן את מעשיהם.
של  לחינוך  שזכה  מי  דווקא  מסוים,  במובן 
יותר ממי  תורה צריך לעשות תשובה מעמיקה 
שלא קיבל חינוך יהודי. הלה יכול לטעון להגנתו 
שלא ידע, שלא חונך על ברכי האמונה. אבל מי 
שקיבלו חינוך של תורה ויודעים את דרישותיה, 

ציווייה והוראותיה — מה ישיבו ומה יסבירו?

קריאה לעצמנו
צריכים  בתשובה'  'חוזרים  המכּונים  וגם 
לעשות תשובה. תשובה איננה מהלך חד־פעמי, 
ואין היא מסתיימת במעבר מאי־שמירת מצוות 
שמי  לחשוב  היא  טעות  ומצוות.  תורה  לחיי 
שכבר עשה את המהלך הזה הגיע אל המנוחה 
ואל הנחלה, ושמושג התשובה אינו מכּוון אליו. 
הדרך  באמצע  להיתקע  עלול  כך  שסבור  מי 
ולקטוע את תהליך העלייה הרוחנית שפתח בו.

כל היופי שברעיון התשובה הוא היותו קריאה 
הוא  אין  עצמי.  ולשיפור  להתעלּות  מתמדת 
מסוימת,  ולקבוצה  כלשהו  למחנה  מצטמצם 
זקוקים  הכול  הוא.  באשר  יהודי  לכל  אלא 
לתשובה — דתיים ושאינם דתיים, מי שהתחנכו 
גם  יהודי.  לחינוך  זכו  שלא  ומי  היהדות  ברוח 
לשוב  נקרא  גבוהה  רוחנית  לדרגה  שהגיע  מי 

בתשובה ולהתעלות לרמה עליונה עוד יותר.

את  תחבר  'תשובה'  המושג  של  נכונה  הבנה 
יהודים,  כולנו  הזה.  המופלא  המושג  אל  כולנו 
להשתפר,  תשובה,  לעשות  צריכים  וכולנו 

להיטהר — לשוב אל ה' בכל ליבנו ובכל נפשנו.

שהקריאה  להרגיש  צריך  הרחב  הציבור 
שעדיין  מי  אל  דווקא  מופנית  אינה  לתשובה 
לתשובה  הקוראים  אלא  מצוות,  שומרי  אינם 
מתכוונים בראש ובראשונה אל עצמם. כך נזכה 
לחתימה  כאחד",  כולנו  אבינו  ל"ברכנו  כולנו 

טובה לשנה טובה ומתוקה.
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 כל היופי שברעיון התשובה הוא היותו קריאה מתמדת להתעלּות
 ולשיפור עצמי. אין הוא מצטמצם למחנה כלשהו ולקבוצה מסוימת

כולנו צריכים לחזור בתשובה
פדיון כפרות

יום  לקראת  לקיים  ישראל  מנהג 
ולתת  הכפרות,  מנהג  את  הכיפורים 
ברחבי  חב"ד  בתי  לצדקה.  תמורתן  את 
לפדיון  מיוחדות  מעטפות  מפיצים  הארץ 
את  לקיים  נאותה  הזדמנות  זאת  כפרות. 
וגם לתת צדקה למוסדות  המנהג החשוב 
צדקה  במעשי  השנה  ימות  כל  העוסקים 
נועם  בדרכי  היהדות  אור  ובהפצת  וחסד 

ובאהבת ישראל.

יש לך מקום
לקראת יום הכיפורים בתי חב"ד נערכים 
הרחב,  לציבור  רבים  תפילה  אתרי  להכין 
הפתוח'.  הכנסת  'בית  ממפעל  כחלק 
כחמש־מאות  יעמדו  הציבור  לרשות 
מנייני תפילה מיוחדים, במאהלים גדולים 
ובבתי  ציבוריים  באולמות  וממוזגים, 
מסודרת  מהדרכה  ייהנו  הבאים  חב"ד. 
אתרי  ורשימת  פרטים  התפילה.  במשך 

.kipur.org התפילה באתר

אתר ארבעת המינים
ארצי  מערך  מפעילים  חב"ד  צעירי 
ערכות  להזמנת  הרחב,  הציבור  בעבור 
ובלי  ראש  כאבי  בלי  המינים,  ארבעת 
התרוצצויות. מזמינים את ארבעת המינים 
המפורט  מהמבחר  באתר,  המהודרים 
חב"ד  בבית  אותם  לאסוף  ובאים  שם, 
מוצאי  עד  מתקבלות  הזמנות  המקומי. 
שבת זו, ו' בתשרי )1.10(. כתובת האתר: 

.4haminim.org.il
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זמני השבוע

תשובה לכול. מאות אתרי תפילה בעבור הציבור הרחב ברחבי הארץ



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

השליחות מעל הכול
אחרי ראש השנה תשכ"ה נקרא הרב 
אל  ב'כולל',  צעיר  אברך  לּו,  שמואל 
הרב  מלובאוויטש,  הרבי  של  מזכירו 
ליום  לנסוע  הוראה  וקיבל  חודוקוב, 
במחנה  התפילות  את  לנהל  הכיפורים 

צבאי בצפון גרינלנד.

של  בהתוועדות  מכן,  לאחר  יומיים 
הרבי  דיבר  בתשרי,  ו'  בשבת  הרבי 
ליום  שתוכננה  לּו,  של  נסיעתו  על 
ובירכו בהצלחה. בתום  ראשון בבוקר, 
הרבי,  של  אימו  כי  נודע  ההתוועדות 

הרבנית חנה, הסתלקה לבית עולמה.

עם קבלת הבשורה היו הכול שרויים 
לּו  הרב  ואולם  רב.  ובבלבול  בצער 
נקרא אל אחד המזכירים, וזה אמר לו: 
"הרבי ביקש למסור לך שלא יעלה על 
דעתך לדחות את נסיעתך כדי להשתתף 

בהלוויה, כי השליחות חשובה יותר".

אמרת השבוע

לוח יומי ללימוד הרמב"ם כתקנת הרבי מליובאוויטש
ו'ה'ד'ג'ב'א'ש"ק ו' תשרייום בשבוע
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 פרק ט־יאפרק   ו־ח פרק ג־הפרק א־ב

 הלכות מכירה פרק א' ליום
הל' זכיה ומתנה.. פרק לפרק כטפרק כח

פרק דפרק גפרק בפרק א
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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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הזמן המתאים
"מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג 
מנוחה  של  שנה  אחרי  לא,י(.  )דברים  הסוכות" 
דברי  שבו  המתאים  הזמן  זה  גופנית  מעבודה 
ותהיה  האנשים,  ובמוחות  בליבות  יחדרו  תורה 

להם הארה והבנה נכונה.
)עקדת יצחק(

מול החומריות
כשעברה שנה שלמה של איסור מלאכה בשדה 
ובכרם, העם משתוקק לעבודה גופנית. לכן בא 
לעבודה  הגעגועים  עם  אז,  שדווקא  הציווי, 
ה',  תורת  קריאת  את  וישמעו  קצת  יתעכבו   —
שילמדו מזה מוסר השכל, שבשעת ההשתוקקות 
את  לקרב  ישתדלו  חומריים  לדברים  הגדולה 

עצמם לתורה ולמצוות. 
)משך חכמה(

המלך שבך
"תקרא את התורה הזאת" )דברים לא,יא(. רש"י 
מפרש: "המלך היה קורא". כשם שבמצוות הקהל 
כולו  העם  על  השפיע  והוא  קורא,  היה  המלך 
צריך  כן  הזאת",  התורה  דברי  כל  את  "לעשות 
להיות בכל אחד ואחד — ה'מלך' שבו, היינו מוחו 
איבריו,  כל  ועל  ליבו  על  לשלוט  חייב  ושכלו, 

ולהשפיע עליהם לקיים את מצוות התורה.
)הרבי מליובאוויטש(

הניגודים מיטשטשים
"הקהל את העם" )דברים לא,יב(. שנת השמיטה 
ובה מיטשטשת חריפות  ואחדות,  מביאה שלום 
לעני.  העשיר  בין  המעמדות,  שבין  הניגודים 
רשאי  הבית  בעל  ואין  שווים,  הכול  זו  בשנה 
לכן  בשדות.  כלתה  כשהיא  בתבואה  להחזיק 
"הקהל  למצוות  השעה  יפה  הזאת  השנה  אחרי 

את העם". 
)כלי יקר(

חצוצרה לכל כוהן 
היום  אותו  לא,יב(.  )דברים  העם"  את  "הקהל 
כוהנים עומדים בגדרות ופרצות, וחצוצרות של 
זהב בידיהם, תוקעין ומריעין ותוקעין. כל כוהן 
שאין  זה  דומה   — אומרין  חצוצרות,  בידו  שאין 

כוהן הוא. 
)תוספתא סוטא(

התפקיד — לתקוע
"ואתם  ככתוב  'כוהן',  בבחינת  הוא  יהודי  כל 
יט(.  )שמות  קדוש"  וגוי  כהנים  ממלכת  לי  תהיו 
רבנים  המשמשים  ובפרט  ואחד,  אחד  כל  על 
לעמוד  החובה  מוטלת  רוחניים,  ומנהיגים 
בחוצות ו'לתקוע בחצוצרות' להקהיל את הקהל, 

אנשים נשים וטף, ללמוד ולשמוע דברי תורה. 
)לקוטי שיחות(

להתחזק 
באמונה לפני 

השיבה לשגרה

מוגדרת  בפרשתנו,  המופיעה  'ַהקֵהל',  מצוות 
בדת".  גדול  וכבוד  חזק  "עמוד  הרמב"ם  על־ידי 
השמיטה  שנת  שאחרי  השנה  של  הסוכות  בחג 
נצטוו כל ישראל להתכנס בבית המקדש ולהאזין 

לקריאת קטעים מהתורה מפי המלך.

אחד  כל  על  חלה  בהיותה  ייחודית  זו  מצווה 
הפסוק:  כלשון  רכים,  ילדים  על  גם  ואחת, 
ְוֵגְרָך  ְוַהַּטף  ְוַהָּנִׁשים  ָהֲאָנִׁשים  ָהָעם,  ֶאת  "ַהְקֵהל 
הנחיצות  מה  תוהה  הגמרא  ִּבְׁשָעֶריָך".  ֲאֶׁשר 
שבהשתתפות ילדים קטנים )ואף תינוקות רכים, 
"והטף  זה:  במעמד  בפוסקים(  דעות  כמה  לפי 
למה באו?", ומשיבה: "כדי ליתן שכר למביאיהן". 
הנחלת  הייתה  לא  המעמד  של  שמהותו  מכאן 
על  רגשית  השפעה  )בעיקר(  אלא  בלבד,  ידע 

המשתתפים בו.

מי בעל הבית
עניינה של מצוות הקֵהל יובן מתוך סמיכותה 
כה,ב(:  )ויקרא  נאמר  שעליה  השמיטה,  לשנת 
שובתים  ישראל  בני  ַלה'".  ַׁשָּבת  ָהָאֶרץ  "ְוָׁשְבָתה 
ממלאכות,  ונמנעים  האדמה  מעבודת  זו  בשנה 
את  הקושרות  וכו',  וקצירה  זריעה  חרישה,  כמו 

האדם לגשמיּות ולארציּות.
האדמה,  בעבודת  עוסקים  שנים  שש  במשך 
האדם:  במאמצי  רבה  במידה  תלויה  שתנובתה 
וממילא  הקוצר,  הוא  הזורע,  הוא  החורש,  הוא 
מכירה  התורה  אף  היבול.  של  הבעלים  גם  הוא 
בבעלותו, ומשיתה עליו חובה להפריש תרומות 

ומעשרות.

שפע שלמעלה מהטבע
שהכול  ההכרה  את  לטשטש  עלול  זה  מצב 
בידו של הקב"ה ובשליטתו. ובמיוחד שהעבודה 
כללי  על־פי  שנים  אלפי  מתנהלת  החקלאית 
ואצל  יהודים  אצל  לחלוטין  דומה  והיא  הטבע, 

לא־יהודים. 
לעומת זה, בשנת השמיטה, שבה היהודי איננו 
עושה שום פעולה כדי להתפרנס מיבול האדמה, 
ניכרת בגלוי ברכתו של הקב"ה. כמו שכתוב: "ְוִכי 

ִביִעת, ֵהן ֹלא ִנְזָרע ְוֹלא  ָנה ַהּׁשְ ֹתאְמרּו, ַמה ֹּנאַכל ַּבּשָׁ
ָנה  ֶנֱאֹסף ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו? ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבּׁשָ
זו  ִנים".  ַהּׁשָ ִלְׁשֹלׁש  ַהְּתבּוָאה  ֶאת  ְוָעָׂשת  ית,  ּׁשִ ַהּׁשִ

השפעה אלוקית שלמעלה מהטבע.

חיזוק התודעה
מכאן ששנת השמיטה היא שנה של התעוררות 
ומחזק  לקב"ה  המתקרב  היהודי,  בעבור  רוחנית 
את האמונה והתודעה שהכול ממנו יתברך. לכן, 
בסיומה של השנה, כאשר חוזרים לשגרת העמל 
לא  הרוחנית  התודעה  כי  לוודא  יש  הטבעית, 
תשתנה, וכי בעלותו של הקב"ה על העולם תהיה 

תֵקפה בדיוק כמו בשנת השמיטה.
תינוקות  גם  'הקהל'  למעמד  להביא  יש  לכן 
רכים, שעדיין לא הגיעו לגיל חינוך. תכליתה של 
איננה  וזו  שמיים,  יראת  חיזוק  היא  ההתכנסות 
בימינו,  וגם  וההבנה.  השכל  מידת  עם  קשורה 
שבית המקדש אינו קיים, הרי העניינים הרוחניים 
בלב  לעורר  נועדה  זו  ושנה  בתוקפם,  עומדים 
ההכרה  את  בו  ולהחדיר  שמיים  יראת  יהודי  כל 
שהשפע שהוא מקבל אינו כוחו ועוצם ידו, אלא 
גם כשהוא פועל למען פרנסתו עליו לזכור שהכול 

מידו של הקב"ה.
)תורת מנחם, כרך ז, עמ' 63(

הקהל



גאולהּפדיה
מעינוי לעונג

ִּכּפּוִרים ֶלָעִתיד. האם יום הכיפורים יתקיים גם בזמן הגאולה? התשובה 
ֹּזאת  "ְוָהְיָתה  )ויקרא טז,לד( 'חוקת עולם':  יום הכיפורים נאמר בתורה  חיובית. על 
)ילקוט  חז"ל  ָנה".  ַּבּׁשָ ַאַחת  ַחֹּטאָתם  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְלַכֵּפר  ְלֻחַּקת עֹוָלם,  ָלֶכם 
לעתיד  גם  יתקיים  הכיפורים  שיום  הזה  מהפסוק  למדו  תתקמד(  רמז  משלי  שמעוני 
לבוא: "כל המועדים עתידין ליבטל, וימי הפורים אינן בטלים לעולם. אמר רבי 
לחוקת  לכם  זאת  והייתה  שנאמר:  לעולם,  ייבטל  לא  הכיפורים  יום  אף  אלעזר: 

עולם".
מבואר  כך  דווקא.  עונג  של  בדרך  יצוין  לבוא  לעתיד  הכיפורים  יום  זה,  עם 
בתיקוני זוהר )תיקון כא נז,ב(: "יום הכיפורים, דעתידין לאתענגא ביה ולשנויי ליה 
מעינוי לעונג" ]=יום הכיפורים, שעתידים להתענג בו ולשנות אותו מעינוי לעונג[.
המהר"ל מפראג מסביר )תפארת ישראל פרק נג( את המיוחד ביום הכיפורים, ואת 
הקשר לתקופת הגאולה: "כי עניין אלו המועדים הם כמו התחייה, שאחר שהגיעו 
למיתה יחזרו לחיים כבראשונה. וכן יום כיפורים, שהאדם אשר הוא חוטא ונגזר 

עליו המיתה — יחזור לו החיים... )וזה( אי־אפשר רק על־ידי עולם העליון".

ַעל ָמה ְלַכֵּפר. כאן נשאלת השאלה: הלוא זה יום שנועד לכפר על חטאים 
ועוונות, הבאים מפיתויי יצר הרע; אבל לעתיד לבוא, כאשר "את רוח הטומאה 

אעביר מן הארץ", לא יהיו חטאים ועוונות, ומה אפוא עניינו של יום הכיפורים?
בזמן  גם  הכיפורים  יום  של  מהותו  עצם  על  מתעוררת  דומה  למעשה, שאלה 
הזה. זה יום של התעלות רוחנית עצומה, כאשר בני ישראל דומים  למלאכים, ובה 
בשעה זה יום של וידוי והזכרת חטאים ועוונות. איך ההידמות למלאכים מתיישבת 
עם אמירת הווידוי והכאה על חטא: אשמנו, בגדנו וכו'? לכאורה השעה המתאימה 
להתוודות על החטאים היא כאשר אנו שרויים במצב רגיל, של בני־אדם העלולים 

לחטוא, ולא כשאנו דומים למלאכי השרת.
חטא  נחשבים  שאינם  דברים  שיש   )96 עמ'  א,  כרך  תשמ"ב,  התוועדויות  )ראו  אלא 
במצבו הרגיל של האדם, כי על־פי מדריגתו הנוכחית אי־אפשר לדרוש ממנו יותר 
מזה. דווקא כשהוא מתעלה למדריגה עליונה יותר נדרשת ממנו עבודה בדרגה 

גבוהה יותר, ואז הוא מכיר שעבודתו הקודמת היא בבחינת חטא.
שהוא  עד  היום,  קדושת  על־ידי  ומתעלה  הכיפורים  ליום  נכנס  כשיהודי  לכן 
מתדמה למלאכים — או־אז הוא מכיר ומרגיש עד כמה עבודתו הרוחנית רחוקה 
מהשלמות הנדרשת. כי כשהוא נכנס ל'היכל המלך', ובמיוחד כשהמלך )הקב"ה( 
עד  יותר,  עוד  להתעלות  שעליו  מבין  הוא   — מחדר'  לְפנים  ל'חדר  אותו  מכניס 

שהוא מבקש מחילה על מדריגתו הקודמת.
וכך בזמן הגאולה, כאשר נתעלה לדרגות עליונות של קדושה ורוחניות, נרגיש 
בבוא יום הכיפורים כי עלינו לתקן את עבודתנו לפני הבורא. כי ככל שזו הייתה 
עבודה גדולה ועליונה, עדיין היא נחשבת בבחינת 'חטא' לעומת עוצמת הקדושה 

שתאיר אז.
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ושם התקבל בצהלות על־ידי בני משפחתו. 

בתחושת סיפוק עמוקה שב יהודה־לייב לביתו. 
כעבור זמן הגיע למסקנה שהשטח הקטן שנותר 
מאחוזתו אינו כלכלי. הוא מכר את הרכוש שנותר, 
קנה בית קטן בפאתי העיר הקרובה, והחל לנסות 

את מזלו במסחר.

כמה ימים אחרי שהתמקם בביתו החדש הופיע 
לו:  אמר  האיש  ממאסר.  שפדה  היהודי  בחלומו 
בריאותי,  במצב  מההידרדרות  התאוששתי  "לא 
ונפטרתי לבית עולמי. מאחר שבחיי הייתי צדיק 
שאין  אלא  העדן.  לגן  מייד  נפסק שאכנס  נסתר, 
את  אפרע  בטרם  העדן  לגן  להיכנס  לי  מרשים 
את  להשיב  אליך  באתי  לך.  חייב  שאני  החוב 

חובי".

"אינני רוצה ממך אפילו פרוטה", השיב יהודה־
לייב בחלום. "לא עשיתי שום דבר מיוחד, ובוודאי 
אינני רוצה שכר בעבורו". ואולם הנפטר התעקש: 
"אנא, בקש ממני כל דבר שתרצה ואפעל למלא 

את בקשתך". 

יהודה־לייב  של  לאוזניו  שהגיע  הבכי  קול 
הרעיד את ליבו. הוא צעד בעקבות הקול, אל בית 

עלוב ומוזנח, בצידו השני של הנחל.

המזוזה בפתח הבית העידה כי דייריו יהודים. 
הוא נקש בדלת, ובהיכנסו ראה על רצפת הבית 
כמה ילדים קטנים, ממררים בבכי, ולצידם יושבת 

אימם ועיניה נפוחות.

יהודה־לייב  שאל  לכם?",  לעזור  אוכל  "האם 
נוגה,  בקול  ענתה  "לא",  האישה.  את  בעדינות 

"אין איש בעולם שיוכל לעזור לנו".

היה  בבעלותו  מבוסס.  אדם  היה  יהודה־לייב 
מוריקים.  ושדות  פרדסים  מוקף  גדול,  בית 
בשבת  פולנים.  אצילים  באחוזות  גבלה  אחוזתו 

אחר־הצהריים נהג לטייל בשדות שסביב ביתו.

שבת אחת, בעודו מטייל, שקע בהרהורים ולא 
שם לב לאן רגליו מוליכות אותו. הוא מצא את 
האציל  באחוזת  שגבלה  אחוזתו,  בקצה  עצמו 
זרם נחל ומעליו גשרון עץ  בין האחוזות  השכן. 

קטן.

ואז שמע את קול הבכי של האישה והילדים. 
האישה הסבירה לו בדמעות כי חובותיהם לאציל 
הגיעו לסכום גבוה מאוד. "בעל האחוזה כלא את 
בעלי בצינוק חשוך. אם עד יום ראשון בצהריים 
לא יקבל את כל הסכום המגיע לו, הודיע, יוציא 

את בעלי להורג ואנו נגורש מביתנו".

אוכל  בכל־זאת  "אולי  היה המום.  יהודה־לייב 
ויש  האציל  את  מכיר  "אני  אמר.  לכם",  לעזור 
סכום  מה  לי,  אמרי  בעבורכם.  כסף  לגייס  בידי 
היה  הוא  ואכן  בסכום,  נקבה  האישה  החוב?". 

גבוה.

ושב  במהירות  עקביו  על  סב  יהודה־לייב 
לאחוזתו. עם צאת השבת החל לפעול בקדחתנות. 
לא היה ברשותו כסף מזומן, אבל הוא עשה חשבון 
אדמותיו,  רוב  את  ימכור  שאם  למסקנה  והגיע 

יצליח לגייס את הסכום הדרוש.

בבוקר יום ראשון כבר היו בידו שטרי חוב על 
הסכום הנקוב, והוא הלך אל האציל. "אני מעוניין 
פרץ  האציל  אמר.  היהודי",  האסיר  את  לפדות 
מדובר?",  סכום  באיזה  לך  ידוע  "האם  בצחוק. 
גיחך. יהודה־לייב הבהיר לו כי כוונותיו רציניות. 

בתוך זמן קצר נחתמה העסקה והיהודי האומלל 
הבריאותי  מצבו  כי  התברר  מכלאו.  שוחרר 
לביתו,  אותו  ליווה  יהודה־לייב  מאוד.  הידרדר 

אני  "משתוקק  ואמר:  מעט  הרהר  יהודה־לייב 
ביום  העדן  בגן  שמרגישים  ההרגשה  את  לחוש 
בקשה  זו  אמנם  כי  השיב  הנפטר  הכיפורים". 
יהודה־ בבוקר התעורר  אותה.  ימלא  אך  גדולה, 

לייב ולא ייחס לחלומו חשיבות מיוחדת. הוא פנה 
לעסקיו וכל העניין נשכח מליבו.

הגיע.  הכיפורים  יום  חודשים.  כמה  חלפו 
אפשרות  ליהודה־לייב  הייתה  שלא  מאחר 
בקצה  התיישב  הכנסת,  בבית  מושב  על  לשלם 
האולם, במקום המיועד לאורחים. חלף זמן קצר 
מעולם  כמותה  חווה  שלא  נפש  והתרוממות 
מילאה אותו. הוא עצם את עיניו והחל לשיר ניגון 

דבקות על המילים 'אנעים זמירות'.
טפיחה  יהודה־לייב  חש  בניגון  שקוע  בעודו 
קלה על כתפו. הוא לא רצה לפקוח את עיניו, כדי 
נדמה  שחווה.  הדבקות  ממתיקות  להיפרד  שלא 
תפס,  מקומו  שאת  האדם  בא  שבוודאי  לו  היה 
ולכן זז למושב הסמוך. אך הוא חש שוב טפיחה, 
שייך  הזה  המושב  גם  הנראה  שככל  סבר  ושוב 
למישהו. יהודה־לייב זז שוב מושב אחד הצידה. 

אחרי כמה טפיחות הרגיש יהודה־לייב כי הוא 
נתקל בקיר. כשחש טפיחה נוספת הבין שנראה כי 
מי שטופח על כתפו מבקש להעביר לו מסר אחר. 
הוא פקח את עיניו וגילה לתדהמתו שבית הכנסת 
לידו, מתחנן  עומד  הזקן  רק השמש  ריק מאדם. 
רוצה  והוא  חלף  שהצום  משום  לצאת,  שיואיל 

ללכת לביתו ולנעול את שערי בית הכנסת...
היממה  כל  שבמשך  יהודה־לייב  קלט  אז  רק 
ונפשו שרויים בעולם  גופו  של היום הקדוש היו 
קיבל  זמירות',  'אנעים  שירת  מתוך  וכך,  אחר. 
את מבוקשו וזכה לטעום את טעם גן העדן ביום 

הכיפורים.
)על־פי 'הטרקטוריסט של הרבי'. גרסת הסיפור ששמע הרב 
ראובן דונין ב'יחידות' אצל הרבי מליובאוויטש(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

התרוממות נפש שלא 
חווה כמותה מעולם 

מילאה אותו. הוא עצם 
את עיניו והחל לשיר ניגון 
דבקות על המילים 'אנעים 

זמירות'

יום הכיפורים המופלא. יממה שלמה בגן עדן )ציור: זלמן קליימן(

טעם של גן עדן
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לשאול רב או רופא?
שאלה: מי קובע אם 

מותר לאדם לצום ביום 
הכיפורים — הרופא או 

הרב?

תשובה: זו שאלה כפולה, לרב ולרופא. 
אסור  סכנה  בספק  גם  ההלכה,  על־פי 
המצב  את  לקבוע  אמור  הרופא  לצום. 
הרפואי. יש להשתדל לשאול רופא שומר 
בערך  שמכיר  רופא  ולפחות  מצוות, 
הצום, כי מי שאינו כזה, עלול לזלזל בצום 
שאין  במקרה  גם  לצום  שלא  ולהמליץ 

בכך סכנה ממשית.
לברר  יש  לצום,  לאדם  אסור  אם  גם 
ו/או שתייה בכמויות קטנות,  אם אכילה 
ְבהפסקות, יספיקו לו וימנעו ממנו לבוא 
או  לאכול  יצטרך   — לא  אם  סכנה.  לידי 
לשתות כפי הנחוץ. לאחר תשובת הרופא, 
ו/או  לאכול  וכיצד  אם  רב  לשאול  יש 

לשתות ל'שיעורים'.
לאכול,  חייב  שהוא  היודע  אדם 

עצמו  על  ומחמיר  כרגיל,  או  בשיעורים 
ומוסיף לצום, עליו נאמר )בראשית ט,ה(: 

"ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש".
המוצעות  הכמויות  בשיעורים:  אכילה 
הן: כל שתייה עד 40 גרם, והפסקה של 9 
דקות בין שתייה לשתייה )ואם אינו יכול 
לפחות  להפסיק  ישתדל  זה,  זמן  להמתין 
4 דקות(. אכילה ושתייה נמדדות בנפרד. 
לדחוס  ואפשר  סמ"ק,   30 עד  אכילה  כל 
את המזון בתוך הכלי. בין אכילה לאכילה 
לשתייה.  שתייה  בין  כמו  להפסיק  יש 
)במשקל  לשקול  אפשר   — הצורך  בשעת 
מידה,  בכֵלי  להשתמש  או  דיגיטלי(,  לא 

שהסימונים בהם מדויקים.
אם  ולכן  התענית,  היא  היום  מצוות 
על־ידי ההליכה לבית הכנסת, או על־ידי 
נאלצים  לא־ממוזג,  כנסת  בבית  שהייה 
חייבים   — או לשתות אפילו מעט  לאכול 
להישאר בבית )ואם צריך — במיטה(, כדי 

לקיים את מצוות הצום כהלכתה.
מקורות: שו"ע או"ח סי' תריח, נו"כ ושו"ע אדמו"ר 
הזקן. נשמת אברהם שם. שמירת שבת כהלכתה 
פל"ט.

רציתי לשאול

 אם ביום הכיפורים נמחלים לנו כל העוונות, 
איזו משמעות יש לעיקרון של שכר ועונש?

במובן מסוים אפשר לשאול שאלה 
שאנחנו  העובדה  עצם  על  דומה 
מתוודים בכל שנה על אותם חטאים. 
שעברה,  בשנה  משהו  שינינו  אם  כי 
בשנה  סליחה  לבקש  צריך  למה 

שאחריה?
מוסברת  שהיא  כפי  לזה,  התשובה 
שיש  היא,  מגירונדי  יונה  רבנו  אצל 
אלוקים  שעושה  החשבון  בין  הבדל 

ובין החשבון שהאדם צריך לעשות.
אם  ועשרים,  מאה  אחרי  נקבל  מה 
עונש על מעשים שעשינו או שכר אם 
חשבונו  זה  לתקן,  שצריך  מה  תיַקנו 
כל  אנחנו  מצידנו  עולם.  בורא  של 
שאולי  בתחושה  לחיות  צריכים  הזמן 
לא עשינו מספיק, ושאולי נשאר משהו 
לא  שעדיין  בעבר,  שחטאנו  מהחטא 
תוקן לגמרי. לכן, אף שביקשנו מחילת 
ונבקש  נוסיף  שעברה,  בשנה  עוונות 

שוב גם השנה.
החסידות  תורת  כך,  על  נוסף 

והעונש  השכר  עקרון  את  מסבירה 
ברמה עמוקה יותר — השכר הוא עצם 
והעונש  לאלוקים,  להתקרב  הזכות 
מעשים  על־ידי  שנוצר  הריחוק  הוא 

שליליים.
הזכות  הוא  ביותר  הגדול  השכר 
שכל  ילד  כמו  לבורא,  קרוב  להיות 
קשר  בלי  להוריו,  קרוב  להיות  רצונו 
משהו  לו  נותנים  הם  אם  לשאלה 

בתמורה או לא.
מחילת העוונות היא רמה אחת של 
השולחן,  את  מנקים  כי  התקרבות, 
עד  שהפריע  מה  כל  את  ומזיזים 
בן  כמו  זה  בינינו.  להתקרבות  עכשיו 
ופתאום  הוריו,  את  לבקר  בא  שלא 
תפס את עצמו ובא לביתם וביקש את 
אבל  לו,  סולחים  ההורים  סליחתם. 
בהחלט מצפים שעכשיו יתחיל לבקרם 
העוונות  מחילת  אחרי  כך  בקביעות. 
ביום הכיפורים עלינו להשתדל להיות 

קרובים יותר אל הבורא כל השנה.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב אורי גמסון 
רב היישוב נורית

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

טכנולוגיית מים מתקדמת

 מוקד 
077-230-47-57הזמנות:

 עכשיו עם בא החגים והשבתות הסמוכים זה לזה 
 תתקדמו לבר המים ההיברידי נועם 2 

מבית אפיקים שבת, עם טכנולוגיית שבת למהדרין, 
שיאפשר לכם ליהנות ממים חמים וקרים בטעם 

נפלא במשך השבת והחג!



 ָמה טֹוב
 ַּבחֶֹׁשְך

ַחְׁשַמל  ַהְפָסַקת  ַּפַעם  ֲחִויֶתם 
ָּבֶעֶרב? 

ִּפְתאֹום  ִנְבַהְלֶּתם.  ַּבַהְתָחָלה 
רֹוִאים  ֹלא  ֻמְחָלט.  ֹחֶׁשְך  ִהְׂשָּתֵרר 
ָהֵעיַנִים  ַאט־ַאט  ֲאָבל  ְּכלּום! 
ִמְתַרְּגלֹות ַלֲחֵׁשָכה. ִּפְתאֹום ַמְצִליִחים 
ְלַהְבִחין ִּבְצָלִלּיֹות ּוַבֲחָפִצים. ִמְתָּבֵרר 
ֶאְפָׁשר  ֻמְחֶלֶטת.  ֵאיֶנָּנה  ֶׁשָהֲאֵפָלה 

ְלִהְסַּתֵּדר.

ָאָדם  ְּברּוָחִנּיּות.  ַּגם  ָּכֶזה  ַמָּצב  ֵיׁש 
ּוִמְתַרֵּגל  רּוָחִנית  ַּבֲחֵׁשָכה  ָׁשרּוי 
ֵאֶליָה. ְלַבּסֹוף הּוא ָעלּול ִלְׁשֹּכַח ַמהּו 

אֹור ְוַיְחֹׁשב ֶׁשֶּזה ַהַּמָּצב ָהָרצּוי.

ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ַּבָּפסּוק  ַהַּכָּוָנה  זֹו 
ַּבּיֹום  ָּפַני  ַאְסִּתיר  ַהְסֵּתר  "ְוָאֹנִכי 
ִמְסַּתֵּתר  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ַההּוא". 
'ַהְסֵּתר',   — ָּכפּול  ֶהְסֵּתר  ֵמִאָּתנּו 
ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  ַהְינּו,  ְו'ַאְסִּתיר'. 
ֶׁשַהּבֹוֵרא ִמְסַּתֵּתר ֵמִאָּתנּו ִהיא ַעְצָמּה 

ִנְסֶּתֶרת ֵמִאָּתנּו.

ֶזה ַהַּמָּצב ַהּׂשֹוֵרר ַּבָּגלּות. ֶזה ַמָּצב 
ַמֲעִציב ְמאֹוד, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין רֹוִאים ֶאת 
ה ְּבָגלּוי. ּוְבָכל־ֹזאת ֶנֱאַמר  אֹור ַהְּקֻדּׁשָ
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ַהָּגלּות  ֶׁשִּבְזַמן 
ֵרת ָּבִאים ִּבְמֻיָחד ִלְׁשֹמַע  ּוַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ְוַהְּתִפָּלה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  קֹול  ֶאת 

ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוְבָבֵּתי ַהִּמְדָרׁש.

ָּכל  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשָּלנּו  ַהַהְצָלָחה 
מּוֵלנּו,  ַמִּציָבה  ֶׁשַהָּגלּות  ַהְּקָׁשִיים 
ְוַלְמרֹות ָּכל ֹזאת ָאנּו ְּדֵבִקים ַּבּתֹוָרה 
ַרָּבה  רּוַח  ַנַחת  ּגֹוֶרֶמת   — ּוַבִּמְצוֹות 
ָחְכָמה  זֹו  ֵאין  ַלָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא. 
ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ִּבְזַמן  ִמְצוֹות  ְלַקֵּים 
ִּביֵמי  ַהּבֹוֵרא  ְרצֹון  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֲאָבל 

ג ָּגדֹול. ַהָּגלּות ַהָּקִׁשים — ֶזה ֶהּׂשֵ

ַרב.  ִעידּוד  ִמָּכְך  ִלְׁשֹאב  ֶאְפָׁשר 
ִהֵּנה, ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשָאנּו סֹוְבִלים ַּבָּגלּות 
ּוִמְתמֹוְדִדים ִעם ְקָׁשִיים ַרִּבים, ְּבכֹוחֹו 
ַלָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ִלְגֹרם  ְיהּוִדי  ֶׁשל 
ִעם  ָּבא  ֶׁשהּוא  ַעד  ְּגדֹוָלה,  ִׂשְמָחה 
ּוְלִלּמּודֹו  ִלְתִפָּלתֹו  ְלַהֲאִזין  ַמְלָאָכיו 

ֶׁשל ַהְּיהּוִדי!
)תורת מנחם, כרך נה, עמ' 233(

ַּתְקִציר:  ַהַּמֲעָקב ַאֲחֵרי ַהחֹוֵקר ִהְצִליַח ְלַמְעָלה ִמן ַהְּמֹׁשָער... ְוקֹוִּבי, יֹוָנָתן ּוְׁשמּוֵאל ָהַאִּמיִצים מֹוְצִאים ַעְצָמם 
ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ַהָּנעּול ֶׁשל ַמר ִיְׂשְרֵאִלי: "ִנִּסיֶתם ַלֲעֹקב ַאֲחַרי. ָנכֹון?", הּוא ׁשֹוֵאל, ְוקֹוִּבי ַמְפִּתיַע: "ָנכֹון!"...

ּוִמי ָּבא ְלֶעְזָרה?
"ֵּכן, ֶזה ֶּבֱאֶמת ָהָיה ַּתְרִּגיל. ִנִּסינּו ַלֲעֹקב ַאֲחֶריָך", 
ָׁשב קֹוִּבי ְוָאַמר. "ִּכי ֶהְחַלְטנּו ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלׂשֹוֵחַח 
ִאְּתָך ָּפִנים ֶאל ָּפִנים. זֹו ָהְיָתה ַהֶּדֶרְך ַהְּיִחיָדה ֶׁשָּלנּו 

ְלַהִּגיַע ֵאֶליָך ִלְפִגיָׁשה ִאיִׁשית"...

ְּגלּוָיה.  ְּבַחְׁשָדנּות  ַהחֹוֵקר  ָּתָהה  ִאִּתי?",  "ְלׂשֹוֵחַח 
"ַעל ָמה ְּבִדּיּוק?".

ְּבָכל־ֹזאת  ַּתְסִּכים  ֶׁשאּוַלי  ִמְּמָך  ְלַבֵּקׁש  "ָרִצינּו 
ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהֲחִקיָרה", ָאַמר קֹוִּבי ְּבַפְרצּוף ֵּכן ַעד 
ְמאֹוד. "ְלהֹוִסיף ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה. ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים 
ְלִהְתָיֵאׁש.  ָלנּו  ָאסּור  ּוְבָכל־ֹזאת...  ַהֹּכל...  ֶׁשָעִׂשיָת 
ַלֲעֹזר  ֲאַנְחנּו מּוָכִנים  ִּבְלָעֶדיָה...  ָּכל־ָּכְך  ָעצּוב  ַסָּבא 

ְלָך!".

ָהָיה  ֶזה  ְּבַהֲעָרָצה.  ְּבקֹוִּבי  ֵהִציצּו  ְויֹוָנָתן  ְׁשמּוֵאל 
ֶהְסֵּבר ֻמְׁשָלם ָּכל־ָּכְך! ְמַעְנֵין ִאם ִּתְכֵנן אֹותֹו ֵמֹראׁש. 
ִהְתַהֵּלְך  הּוא  ְּבַדְעּתֹו.  ְוָחַכְך  ִהְתַלֵּבט  ַהחֹוֵקר  ֲאָבל 
ַּפַעם  ִמֵּדי  אֹוָתם  ּבֹוֵחן  ְּכֶׁשהּוא  ָוָאָנה  ָאֶנה  ַּבֶחֶדר 
ֹחר ְּבתֹוְך ִּכיס  ְּבַמָּבטֹו. ְלַבּסֹוף ָּתַחב ֶאת ֶאְקָּדחֹו ַהּׁשָ
ִמְכָנָסיו. "טֹוב, ְראּו, ֲחמּוִדים", ִׁשָּנה ְּבַבת ַאַחת ֶאת 
ַטֲעמֹו ּוָמַתח ֶאת ְׂשָפָתיו ְלִחּיּוְך ִנְלָּבב. "ִיָּתֵכן ְמאֹוד 
ֶׁשִּנְבַהְלִּתי ְקָצת יֹוֵתר ִמַּדי, ַאֶּתם יֹוְדִעים. ַּבַּבִית ַהֶּזה 
ְלִבְטחֹון  ֶׁשּנֹוְגִעים  ֲחסּוִיים  ִּתיִקים  ַהְרֵּבה  ָּכל־ָּכְך  ֵיׁש 
ַהִּצּבּור, ֶׁשָאסּור ִלי ָלַקַחת ׁשּום ִסּכּון. ָאז ְסִליָחה ַעל 
ֶּבֱאֶמת  ִמי  ָלַדַעת  ָיכֹול  ֵאיְנָך  ְלעֹוָלם  ֲאָבל  ָהֶאְקָּדח, 
ִמָּיד  ִנְזַּכר  ּוְׁשמּוֵאל  ְוִהְטִעים,  הֹוִסיף  מּוְלָך",  ִנָּצב 

ְּבַמֲאַמר ֲחַז"ל: ָּכל ַהּפֹוֵסל — ְּבמּומֹו ּפֹוֵסל.

הֹוִדיַע  ִּבְרׁשּוְתֶכם",  ַהחּוָצה,  ְלֶרַגע  ֵאֵצא  "ָלֵכן 
ְּבִמְׂשַרד  ָעַלי  ַהְּמֻמִּנים  ִעם  "ְוֶאְתַיֵעץ  ַהחֹוֵקר, 
אֹו  ַהַּבְיָתה,  ֶאְתֶכם  ְלַׁשְחֵרר  ִלי  ֻמָּתר  ִאם  ַהֲחִקירֹות, 
ֶׁשאּוַלי ֲאִני ַחָּיב ַעל־ִּפי ַהֹחק ִלְמֹסר ֶאְתֶכם ַלִּמְׁשָטָרה 
ְּבִמּלּוי  ְוַהְפָרָעה  ִלְפָרִטּיּות  ֲחִדיָרה  ֶׁשל  ֲעֵבָרה  ְּבִגין 

ַּתְפִקיֵדי ִּבָּטחֹון ְרִגיִׁשים"...

ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ָנַתן ָּבֶהם ַמָּבט ְמָׁשֳעָׁשע ְמַעט, ְּכַצָּיד 
ַהָּבַעת  ָּבֶרֶׁשת.  ַהְּמַפְרֵּפר  ַטְרּפֹו  ֶאת  ַּבֲהָנָאה  ַהּבֹוֵחן 
ָרה טֹובֹות... הּוא ִנַּגׁש ִּבְצָעִדים ִנְמָרִצים  ָּפָניו ֹלא ִּבּׂשְ
ַהֶּדֶלת  ֶאת  ָּפַתח  ַהַּמְפֵּתַח,  ֶאת  סֹוֵבב  ַהֶּדֶלת,  ֶאל 
ִנְפְלָטה  ִמְּגרֹונֹו  ְלָאחֹור.  ִּפְתאֹום  ִנְרַּתע  ְוָאז  ִלְרָוָחה 

ִצְוַחת ֶּבָהָלה: "ִאָּמא'ֶלה!".

• • •

ָסְבָתא,  ִנְּצָבה  ַהַּבִית  ְּבֶפַתח 
ְלָהֵגן ַעל ּגּוֶריָה,  ִּכְנֵמָרה ַהּיֹוֵצאת 
"ֶאת  ְּבָרִקים.  יֹורֹות  ְוֵעיֶניָה 
ִצְּוָתה  ְּבַבָּקָׁשה!",  ֶׁשִּלי,  ַהְּנָכִדים 
ַעל ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ַהֻּמְפָּתע, ּוְבֶטֶרם 
ְּפִניָמה  ִנְכְנָסה  ַלֲענֹות  ִהְסִּפיק 
ַהִּצָּדה  ָזז  ְוהּוא  ָּבטּוַח,  ְּבַצַעד 
ְלָהִבין  ְיכֹוָלה  "ֲאִני  ָּכְרחֹו.  ַעל 
ָלַדַעת,  ָּדְרָׁשה  ֹּפה?!",  קֹוֶרה  ָמה 
ָמְתֶניָה.  ַעל  ָיֶדיָה  ֶאת  ְוִהִּניָחה 
"ַמּדּוַע ַהֶּדֶלת ָהְיָתה ְנעּוָלה; הּוא 
ֶאְצַּבע  הֹוִׁשיָטה  ֶאְתֶכם?!",  ָּכָלא 
ֶׁשֹּלא  ַהחֹוֵקר,  ְלֵעֶבר  ַמֲאִׁשיָמה 
הּו  ַמּׁשֶ ַעל  ַלְחֹׁשב  ִהְצִליַח  ְּבִדּיּוק 

ֻמְצָלח לֹוַמר...

ֹלא  ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ַהְפָּתָעָתם 
ַהחֹוֵקר.  ֶׁשל  ִמּזֹו  ְּפחּוָתה  ָהְיָתה 
ִהִּביטּו  ַאֲחֵריֶהם. ֵהם  ַּתֲעֹקב  ֵהם ֹלא ָחְלמּו ֶׁשָסְבָתא 
ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ִּבְכָלל...  זֹו  ֶׁשאּוַלי  ָחַׁשב  ְויֹוָנָתן  ָּבּה, 

ֶׁשִהְתַחֵּפׂש ְלָסְבָתא.

"ֹלא, ָסְבָתא", ֵהִגיב קֹוִּבי, ּוְׁשמּוֵאל ְויֹוָנָתן ֻהְפְּתעּו 
ָּפׁשּוט  ֲאַנְחנּו  'ָּכָלא'?  ִּפְתאֹום  "ָמה  ְמאֹוד.  ַעד 
ַמר  ֶׁשְּבָכל־ֹזאת  ָהֶאְפָׁשרּות  ַעל  ַיַחד  ְוִדַּבְרנּו  ָיַׁשְבנּו 
ְוֶזה  ַהֲחֻנִּכָּיה,  ַאַחר  ַהִחּפּוִׂשים  ֶאת  ַיְמִׁשיְך  ִיְׂשְרֵאִלי 
ִיְׂשְרֵאִלי?", הּוא  ְקָצת ִהְתָאֵרְך... ֶזה ַהֹּכל. ָנכֹון, ַמר 
ַּכּמּוָבן.  "ַּכּמּוָבן,  לֹוַמר:  ִמֵהר  ְוֶזה  ַהחֹוֵקר,  ֶאל  ָּפָנה 
ָלּה  ָלַחׁש  ְּבִלָּבּה  הּו  ַמּׁשֶ ֻהְפְּתָעה.  ָסְבָתא  ְּבֶהְחֵלט!". 
ֶׁשּקֹוִּבי ֵאינֹו אֹוֵמר ָלּה ֶאת ָּכל ָהֱאֶמת. ְקִריָצה ְזִהיָרה 

ֵּגר ְּכַלֶּפיָה ַּבֲחַׁשאי, ִאְּמָתה ֶאת ֲחָׁשָׁשּה... ֶׁשּׁשִ

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ְוֵסֶבל, ֲאָבל ָמה ִעם  צֹום ּגֹוֵרם ָלנּו ִעּנּוי 
ַּבֲעֵלי־ַהַחִּיים? ּדֹוֶמה  ֶׁשָּתִמיד ֵהם אֹוְכִלים 
אֹו ְמַחְּפִׂשים ָמזֹון. ֻּתְפְּתעּו, ֲאָבל ֵיׁש ַּבֲעֵלי־

ְלִעִּתים  ְואֹוְכִלים  ַהְּזַמן,  ֹרב  ֶׁשָּצִמים  ַחִּיים 
ְרחֹוקֹות ִּבְלַבד.

ְּבָׁשבּוַע.  ַּפַעם  אֹוֵכל  ְלָמָׁשל,  ַהִּטיְגִריס, 
ֶעְׂשִרים  ִמּתֹוְך  ֶׁשּלֹו  ִנְסיֹונֹות  ִּתְׁשָעה־ָעָׂשר 
ְּבֵרָרה  לֹו  ְוֵאין  ִנְכָׁשִלים,  ֶטֶרף  ִלְתֹּפס 
ְּגדֹוָלה,  ַאַחת  ֲארּוָחה  ַעל  ְלִהְסַּתֵּמְך  ֶאָּלא 
ְלֶמֶׁשְך  ּוְמִזיָנה אֹותֹו  ַלְיָלה ָׁשֵלם  ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת 

ָׁשבּוַע ַוֲאִפּלּו ְׁשבּוַעִים.

ַּבַּמִים  ִּבְצִליָלה  ַרב  ְזַמן  ְמַבֶּלה  ַהִּפיְנְּגִוין 
טֹוֵרף  הּוא  ְוָׁשם  ָהאֹוְקָינּוִסים,  ֶׁשל  ַהָּקִרים 
ָּדִגים ִויצּוִרים ֲאֵחִרים. ִלְפָעִמים ַהִּפיְנְּגִויִנים 
ְוֶזה  ֶׁשָּלֶהם  ַהּנֹוצֹות  ֶאת  ְלַהֲחִליף  ְצִריִכים 
ַמְפֶסֶקת',  'ְסעּוָדה  אֹוְכִלים  ֵהם  ְזַמן.  לֹוֵקַח 
ַעד  ָׁשבּועֹות  ְׁשלֹוָׁשה  ְּבצֹום  ְמַבִּלים  ְוָאז 

ֶׁשַהּנֹוצֹות ִמְתַחְּלפֹות ַּבֲחָדׁשֹות.

ַעל ְׁשַנת ַהֹחֶרף ֶׁשל ַהֹּדב ַוַּדאי ְׁשַמְעֶּתם. 
ְמאֹוד,  ָקִרים  ַּבֲאזֹוִרים  ֶׁשַחִּיים  ֻּדִּבים  ֵיׁש 
ְמֻכָּסה  ְוָהֲאָדָמה  ָקפּוא  ָהֲאִויר  ֶמֶזג  ֶׁשָּבֶהם 
ַמְסִּפיק,  ֹאֶכל  ֵאין  ַלֻּדִּבים  ְוֶקַרח.  ֶׁשֶלג 
ְוָלֵכן ֵהם ָּפׁשּוט הֹוְלִכים ִליֹׁשן ְלֶמֶׁשְך ַּכָּמה 
ְמאֹוד,  ַמְרִזים  ֵהם  ַהּזֹו  ַּבְּתקּוָפה  ֳחָדִׁשים. 

ּוְבבֹוא ָהָאִביב ִמְתעֹוְרִרים ְרֵעִבים ְמאֹוד.

ֲחׁשּוכֹות,  ִּבְמָערֹות  ַהַחָּיה  ְלָטָאה  ְוֵיׁש 
רֹוָאה  ֵאיָנּה  ִהיא  ְׁשָמּה.  ָמצּוי  ְּפרֹוֵטיאּוס 
ְוחּוׁש  ִמיָעה  ַהּׁשְ חּוׁש  ַעל  ִמְסַּתֶּמֶכת  ֶאָּלא 
ָהֵריַח ַהְּמֻפָּתִחים ֶׁשָּלּה. ְּבֹקִׁשי ִהיא מֹוֵצאת 
ָׁשִנים  ֶעֶׂשר  ְּבֶמֶׁשְך  ָלצּום  ַוֲעׂשּוָיה  ָמזֹון, 
ׁשֹוַכַחת  ֵאיָנּה  ִהיא  ֵאיְך  ְמַעְנֵין  ְרצּופֹות! 

ֵּכיַצד אֹוְכִלים...

ַהּצֹומֹות  ְּבַתֲחרּות  ָהִראׁשֹון  ַהָּמקֹום  ֶאת 
ְיצּוִרים  ֵאֶּלה  ַהַּמִים.  ֻּדּבֹוֵני  קֹוְטִפים 
ָקִׁשים  ִּבְתָנִאים  ִלְחיֹות  ַהְּיכֹוִלים  ְקַטְנַטִּנים, 
ֶׁשֵהם  ְלַגּלֹות  ִנְדֲהמּו  חֹוְקִרים  ְּביֹוֵתר. 
ֲאִפּלּו  ּוַמִים  ָמזֹון  ְּבִלי  ִלְׂשֹרד  ְמֻסָּגִלים 

ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה!

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהַאֲחרֹוָנה?  ָנה  ַּבּׁשָ ְּבִמיֶׁשהּו  ְּפַגְעֶּתם 
ֶׁשְּגַרְמֶּתם ֶנֶזק ִלְרכּוׁש ֶׁשל ַהּזּוָלת? ַעל ָהֲעֵברֹות ָהֵאֶּלה 
יֹום ַהִּכּפּוִרים ֵאינֹו ְמַכֵּפר! זֹו ֹלא ּבּוָׁשה ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה. 

ְלֶהֶפְך, ַיֲעִריכּו ֶאְתֶכם ַעל ֶׁשָּבאֶתם ּוִבַּקְׁשֶּתם ְמִחיָלה!

         ּכֹוחֹות
ָהֶרַׁשע

ְיָלִדים
מּול

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

ַער  ַבע ְלִהְצָטֵרף ִלְתנּוַעת ַהּנֹ יַע ְלַבת־ׁשֶ ָפַתִים הּוא ַמּצִ ֶמֶתק ׂשְ ֶפר הֹוֶגה ַרְעיֹון ָחָדׁש. ּבְ ית ַהּסֵ ְקִציר: ְמַנֵהל ּבֵ ּתַ
ִנימּוס. ַבע ְמָסֶרֶבת ּבְ ת־ׁשֶ יֹוִניִרים'. ּבַ ַהּקֹומּוִניְסִטית, 'ּפָ

ְך ָיבֹוא אי"ה ֶהְמׁשֵ

ֶרַגע, ַאף ֶאָחד לֹא 
י  ׁשִ ַבע, ּגְ ת־ׁשֶ יֹוֵצא. ּבַ

ְלָכאן!

ן, ְמַנֵהל  ָחֵבר ַחּזָ
ָך  ּתְ ל ּבִ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ּבֵ

 קֹוֵרא ְלָך.
ִביְלָך  ׁשְ ה ּבִ ֲאִני ְמַקּוֶ

ֵסֶדר. ַהּכֹל ּבְ  ׁשֶ

 ִמי יֹוֵדַע 
 ָמה הּוא

ַעם?   זֹוֵמם ַהּפַ

ְך אֹותֹו ֶעֶרב ֶהְמׁשֵ ּבְ

ת ית ַהֲחֹרשֶׁ ּבֵ

י ֲאִני  ָעִניִתי ָלּה: ּכִ
ה... ְיהּוִדּיָ

ּבֹוָרה! ֲאִני ַרק 
ַהּמֹוָרה  ה ׁשֶ ְמַקּוֶ
ַעת לֹא  ְרׁשַ ַהּמִ

ֵעת ְנָקָמה. ׂש ּכָ ַחּפֵ ּתְ
בֹוד  ל ַהּכָ  ּכָ

ָלְך!

ְלִמיָדה  ֲהלֹא ַאּתְ ּתַ
ֶנת, ַהֵאיֵנְך  ִמְצַטּיֶ
ְראּוָיה ִלְהיֹות 
יֹוִניִרית'?  'ּפָ

 ָחאָראׁשֹו. 
ה לֹא? ֲאָבל ָלּמָ

ה  י ֲאִני ְיהּוִדּיָ ּכִ
ַמֲאִמיָנה.

לֹא.

סֹוף יֹום ִלּמּוִדים

ַּבֲעֵלי־ַחִּיים ְּבצֹום

דובון מים. שלושים שנות צום



אותי.  חיזק  והוא  הרבה  בו  "קראתי  מספר. 
בגדינו  את  החליפו  המצרים  השחרור  לקראת 
ולא יכולתי לצאת עם התהילים, למרות שרציתי 
מאוד. התחברתי לספר התהילים הזה והוא נתן 

לי הרבה מאוד כוחות בתקופת השבי".

תעלומה שלא פוצחה
את  סיכן  "האיש פשוט  הזה?  היה החוקר  מי 
תופסים  היו  "אם  אהוד.  אומר  בעבורי",  עצמו 
המלחמה  אחרי  טוב.  נגמר  היה  לא  זה  אותו, 
ניסיתי לאתר אותו. היה חשוב לי לדעת מי היה, 
אבל לצערי לא הצלחתי. במרוצת השנים ניסיתי 
בכל מיני דרכים לפענח את זהותו. כעבור שנים, 
ואמר  תמונה  לפניי  הציג  המודיעין  בחיל  גורם 
ממרחק  אבל  המדובר.  החוקר  שזה  שחושבים 
השנים היה קשה לי לזהותו, כי התמונה הייתה 

מתקופה מבוגרת יותר בחייו".

אגרונום של אמונה
יוסף  כרמי  ביישוב  מתגורר   )69( אהוד 
בתחום  בעל־שם  מומחה  ונחשב  שבשפלה, 

אגרונום  שימש  שנים  עשרות  הפרי.  מטעי 
במשרד החקלאות ועסק במטעי זיתים, שקדים, 
פקאנים ועוד. כיום הוא מכשיר את הדור הבא 
בעצמו.  חקלאי  משק  ומנהל  האגרונומים,  של 
מספר  מסורתי",  בבית  בירושלים,  "נולדתי 
אהוד, "מאז גיל שלוש־עשרה, כשהנחתי תפילין 
היום,  עד  להניחן  מוסיף  אני  הראשונה,  בפעם 
יום־יום. אני מקפיד לבוא לתפילות בבית הכנסת 
ולשיעורי התורה המחכימים של הרב שלנו, הרב 

אליעזר ברוד". 
חייו.  אורך  לכל  אותו  מלווה  האמונה 
הרבה  רחב  לסיפור  הצצה  הוא  שלי  "הסיפור 
נפשם  את  שמסרו  יהודים  חיילים  של  יותר 
למען העם שלנו", הוא אומר. "אני פוגש אנשים 
ועל  שעברנו,  מה  על  מושג  שום  להם  שאין 
מסירות נפשם של החיילים, שבזכותם, וכמובן 
שחוויתי  אני,  פה.  חיים  כולנו  הקב"ה,  בעזרת 
את המאורעות האלה, רוצה להעביר את המסר 
הזה לכל אחד מהקוראים: כדאי שנכיר הרבה 
הניסים  ואת  האלה  האירועים  פרטי  את  יותר 

הגדולים שחווינו".

חיים יהודיים

ום הדין של אהוד חנוך הוא יום הכיפורים י
תשל"ד )1973(. הוא היה אז חייל במוצב 
וממונה  סואץ  תעלת  גדת  שעל  'המפצח' 
על איסוף המודיעין. חודש לפני המלחמה 
היה ברור לו שהיא תפרוץ. הוא העביר יום־יום 
דיווחים על תזוזת כוחות מצריים, עד שנצטווה 
לחדול מהדיווחים. כשפרצה המלחמה, המוצב 
כוחות  אדירה.  ארטילרית  להרעשה  נתון  היה 
קומנדו מצריים שטפו אותו מכל עבריו. חבריו 
אדדי  משה  חברו  היה  איתו  זה.  אחר  זה  נפלו 

הי"ד.
שלא  כדאי  בשבי,  ליפול  לא  שכדי  "החלטנו 
נמשיך לחיות", הוא מספר את סיפורו המצמרר. 
נכנס  החבר  רימון.  לקח  מאיתנו  אחד  "כל 
אותו.  שראיתי  האחרון  הרגע  וזה  העשן  לתוך 
מהעולם,  נפרדתי  הניצרה.  את  שלפתי  אני 
מאלוקים. צעקתי 'שמע ישראל'. ופתאום באותו 
רגע המצרים הפסיקו לירות עלינו. החזרתי את 
הניצרה למקומה. זה היה שבריר שנייה שגרם לי 

להישאר בחיים".

הרמז מהחוקר
וידו  בכתפו  פצוע  בקהיר  לשבי  נלקח  אהוד 
חודשיים  קשות.  משם  שלו  החוויות  מרוסקת. 
וחצי היה בכלא, נחקר ועונה. המצרים אמרו לו 
כל הסיבות להאמין  לו  והיו  נכבשה,  שהמדינה 
איתו  שדיבר  חוקר  בידי  נחקר  אחד  יום  בכך. 
בעברית, במבטא ערבי כבד. בשלב מסוים נשאר 
"אתה  הפצועה.  בידו  התבונן  הוא  לבד.  עימו 
הוא  בהלם.  היה  אהוד  שאל.  ימינך?",  יד  ִאֵּטר 
להבין  לי  נתן  "החוקר  הרמז.  את  מייד  הבין 
שהוא יהודי", משחזר אהוד. רגע אחר־כך נכנסו 

החוקרים האחרים והחקירה התנהלה כרגיל.
עברו כמה ימים והחוקר היהודי־מצרי הופיע 
"בפגישה הזאת, השנייה,  שוב בחדר החקירות. 
הוא היה איתי לבד", מגולל אהוד. "הוא לא דיבר 
ספר  רבה,  בזהירות  בידי,  הניח  ופשוט  הרבה 
אותו.  להסתיר  ממני  ביקש  הוא  קטן.  תהילים 
התהילים  את  והחבאתי  כדבריו  שעשיתי  מובן 

תחת בגדיי".
"ספר  רבה.  שמחה  התהילים  על  שמח  אהוד 
התהילים הזה ליווה אותי עד סוף השבי", הוא 

מנחם כהן

"שלפתי את הניצרה. נפרדתי מהעולם, מאלוקים. צעקתי 'שמע 
ישראל'. ופתאום באותו רגע המצרים הפסיקו לירות עלינו"
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 קונים דירה 
עם הליווי המקצועי 

של גפן משכנתא:
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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 
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