
הזאת, ה שנה 
שנת  אחרי  הבאה 
נקראת  השמיטה, 
בית  בזמן  ַהְקֵהל'.  'שנת 
בחג  התקיימה  המקדש 
מצוות  זו  בשנה  הסוכות 
'הקהל' — אנשים נשים וטף 
המקדש  לבית  נקהלים  היו 
קורא  המלך  את  ושומעים 
לעוררם  כדי  בתורה, 
ולחזקם  ה'"  את  "ליראה 

בקיום התורה ומצוותיה.

יכולים  איננו  בימינו 
בבית  כפשוטה,  'הקהל'  מצוות  את  לקיים 
והרעיונית  הרוחנית  במשמעותה  אבל  המקדש, 
המצווה הזאת קיימת גם עכשיו. שנה זו מעניקה 
לנו כוחות מיוחדים להתחזק ביראת ה', בלימוד 
ואחדות  באהבת  מצוותיה,  ובקיום  התורה 

ישראל, כרוחה של מצוות 'הקהל'.

שני מוטיבים
במצוות 'הקהל' באו לידי ביטוי שני מוטיבים 

מרכזיים: 

העם,  בני  כל  ישראל.  עם  של  אחדותו  א( 
הזה  במעמד  יחדיו  וטף, התאחדו  נשים  אנשים 
ובאו לקבל עליהם כאיש אחד בלב אחד להתחזק 

ביראת ה' ובקיום תורתו ומצוותיו. 

ב( חיזוק התורה והמצוות. מטרת ההתכנסות 
שמיים  ליראת  העם  לב  את  לעורר  הייתה 
המעמד  ומצוותיה.  התורה  בקיום  ולהתחזקות 
הנשגב, שבו העם כולו עומד כאיש אחד ומקבל 
עליו להתחזק ביראת ה' ובקיום תורתו ומצוותיו, 
הנוכחים  כל  בנפשות  עמוק  רושם  מותיר  היה 
ומעורר את ליבם למשך כל השנה הבאה והשנים 

הבאות.

מכאן שבשנה זו עלינו לשים דגש מיוחד על 
שני ההיבטים האלה: התלכדות וחיזוק אחדותנו, 
שתי  אלה  ומצוותיה.  התורה  בקיום  והתחזקות 
נקודות מרכזיות שצריכות לעמוד השנה בראש 

מעיינינו.

אמנם אין לנו בית מקדש ואין לנו מלך, אבל 
כולנו  נדרשים  'הקהל'  של  הבסיסי  הרעיון  את 
ליישם במסגרות המתאימות לנו. כשם שהמלך 

היה מעורר את לב העם, כך כל מי שהוא 'מלך' 
בקהילתו,  רב  במשפחתו,  אב   — שלו  במסגרת 
מחנך בכיתתו, מנהל במוסדו וכל בעל השפעה 
בשנה  להשתדל  צריך   — כלשהו  ציבור  על 
בקרב  הנ"ל,  המוטיבים  שני  ברוח  לפעול  זו 

הנתונים להשפעתו.
ובמילים מעשיות: כדאי מאוד שכל יהודי בעל 
ישתדל  כלשהי(  השפעה  לו  אין  )ומי  השפעה 
בשנה זו להקהיל מפעם לפעם את הציבור הקרוב 
אליו )בני המשפחה, תלמידים, עובדים, שכנים, 
את  לעורר  ההתכנסות  ובמסגרת  וכו'(,  ידידים 
המשתתפים להתחזקות באחדות ישראל ובקיום 
התורה והמצוות, איש־איש על־פי דרגתו ומצבו. 
מאוד  כדאי  מליובאוויטש,  הרבי  הצעת  על־פי 
שהתכנסות כזאת תיערך לפחות פעם אחת בכל 

חודש.

הבטחת עתיד העם
ביותר  לנו  החסרים  הם  האלה  היסודות  שני 
בתקופה זו. אנו זקוקים לחיזוק האחדות בין כל 
של  הגוברות  המגמות  ולבלימת  העם,  שכבות 
התפוררות ופירוד לבבות. במידה לא פחותה של 
חשיבות זקוקים אנו לחיזוק הזיקה של כולנו אל 
הקב"ה, תורתו ומצוותיו, שרק בכוחה להבטיח 

את עתידו ושגשוגו של עם ישראל.
השנה הזאת היא אפוא שנה מיוחדת במינה, 
בעלת סגולות מיוחדות וברכות מיוחדות. כאשר 
במסגרת  'הקהל'  יעשה  מאיתנו  ואחד  אחד  כל 
את  יעשה  הקב"ה  שגם  נזכה  אליו,  הקרובה 
ישובו  גדול  "קהל   — והכללי  הגדול  ה'הקהל' 

הנה" — בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.
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 אנו זקוקים לחיזוק האחדות בין כל שכבות העם, ולבלימת המגמות 
הגוברות של התפוררות ופירוד לבבות, וכמו־כן לחיזוק האמונה

שנה שכולה בסימן ַהְקֵהל
זיכוי במצוות סוכות 

לקראת  נערכים  חב"ד  צעירי 
הסוכות.  חג  בימי  הגדולה  הפעילות 
אי"ה  יסובבו  ניידות  סוכות  עשרות 
ויַזכו  והיישובים,  הערים  בחוצות 
החג.  במצוות  ישראל  בית  המוני  את 
במרכזי הערים בתי חב"ד מציבים את 
לציבור  שיאפשרו  האחווה',  'סוכות 
וארבעת  הסוכות  מצוות  את  לקיים 
את  יַשמחו  חב"ד  חסידי  המינים. 
כוחות הביטחון, וכמו־כן תהיה פעילות 
בבתי  רפואיים,  במרכזים  מיוחדת 

אבות, בריכוזי עולים ואף בבתי כלא.

שמחות בית השואבה
חב"ד  בתי  המועד  חול  בלילות 
מקיימים עצרות גדולות של שמחת בית 
בחוצות  נערכים  האירועים  השואבה. 
ביטוי לעניינו המיוחד של חג  הערים, 
הקדושה  אווירת  את  שמביא  הסוכות, 
רוקד.  עצמו  שהרחוב  עד  הרחוב,  אל 
פרטים בפרסומים ובלוחות המודעות. 

הציבור מוזמן להשתתף בשמחה.

מוסיפים בעזרה ובשמחה
המשפחות  בעבור  תרמו  רבים 
ואולם  השנה,  ראש  לקראת  הנזקקות 
ושמחת  הסוכות  חג  לפנינו  עדיין 
תורה, ויש לדאוג שלכל משפחה בעם 
ישראל יהיה 'ושמחת בחגך'. בתי חב"ד 
יפה,  בעין  לתרום  מהציבור  מבקשים 
להבאת שמחת החג לכל בית בישראל.

יש חדש
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זמני השבוע

עת להתחבר. חג הסוכות שבו התקיימה מצוות 'הקהל' )ציור: אלכס לוין(



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

אתרוג דומה ללב
רבי  האדמו"ר  אל  נכנס  חסידי  אברך 
יוחנן טברסקי מטולנה בירושלים, וביקש 
ברכה שיצליח להשיג אתרוג מהודר לחג 

הסוכות.

ללב,  דומה  שאתרוג  לו  השיב  הרבי 
רגל  תביאני  "אל  תיבות  ראשי  ו'אתרג' 
מתנהגים  אין  "אם  והסביר:  גאווה". 
ומכבדים  אוהבים  בענווה,  אלא  בגאווה 
עליך  קבל  טוב.  ללב  זוכים  אדם,  כל 
באתרוג  ותזכה  טוב,  לב  על  לעמול 
בקופסה  אותו  תקנה  אם  אפילו  מהודר, 

סגורה, בלי לראותו קודם לכן".

בדברים  להתחזק  עליו  קיבל  האברך 
אתרוג  קנה  הסוכות  חג  ולקראת  אלה, 
הרבי.  לו  שאמר  כפי  סגורה,  בקופסה 
הכול  השתוממו  הקופסה  את  כשפתח 
מיופיו של האתרוג, עד שהמוכרים עצמם 
אמרו כי ככל הנראה טעו והכניסו אתרוג 

מהודר ביותר לקופסה סגורה.

אמרת השבוע

לוח יומי ללימוד הרמב"ם כתקנת הרבי מליובאוויטש
ו'ה'ד'ג'ב'א'ש"ק י"ג תשרייום בשבוע
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הלכות שמיטה ויובל יב־יג. פרק 
יב־יג. שאלו שלום וגו'. ספר 

עבודה.. הל' בית הבחירה.. פרק א.
פרק ה־זפרק ב־ד
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פרק יאפרק יפרק טפרק חפרק זפרק ופרק ה
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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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ריקנות מסוכנת
בו  יש  אם  רק  הסוכה  את  פוסל  פסול  סכך 
ארבעה טפחים, ואולם שטח ריק, בלי סכך, פוסל 
טפחים.  שלושה  קטן,  יותר  בשיעור  הסוכה  את 
ליבו  את  ומפנה  בטל  ההולך  ריק,  מכאן שאדם 

מדברי תורה, גרוע מעובר עבירה.
)רבי יחזקאל מקוזמיר(

להתנאות במצוות
במצוות.  לפניו  התנאה   — ואנווהו"  א־לי  "זה 
שאול  אבא  נאה.  ולולב  נאה  סוכה  לפניו  עֵׂשה 
חנון  הוא  לו; מה  דומה  הווי   — 'ואנווהו'  אומר: 

ורחום, אף אתה חנון ורחום.
)שבת קלג(

לב טוב בתורשה
"העיד רבי יהודה שהיו מורישים את לולביהם 
לבניהם" )סוכה לא(. לולב מרמז על לב טוב —  לו־
לב. הצדיקים מורישים את ליבם הטוב לבניהם.

)רבי חיים מקוסוב(

העיקר להיות רחום
נאה  אתרוג  להם  שיהיה  שמדקדקים  מי  יש 
ואינם חסים על הממון, אבל כשמגיעים למצוות 
צדקה, אין הם מפזרים כל־כך. וזה שמוסיף אבא 
שאול: אף שראוי וטוב לאדם שישתדל שיהיו לו 

סוכה נאה ואתרוג נאה וכדומה, אבל העיקר הוא 
— 'ואנווהו', הווי דומה לו, מה הוא חנון ורחום, 

אף אתה חנון ורחום.
)עיטורי תורה(

לכוון את האיברים
"ולקחתם לכם" — קחו את עצמכם אל הבורא 
ללב,  דומה  אתרוג  במדרשים:  כדאיתא  יתברך. 
לשפתיים.  ערבה  לעיניים,  הדס  לשדרה,  לולב 

וצריך אדם לכוון את כל איבריו לה' יתברך.
)חידושי הרי"ם(

השלמת הגילויים
את  משלים  הסוכות  שחג  בחסידות  מבואר 
ההמשכה  כל  כי  הנוראים.  הימים  של  הגילויים 
העליונה שמעוררים בראש השנה ויום הכיפורים, 
עדיין היא למעלה, בעולמות העליונים, וירידתה 

וגילויה למטה נעשית בחג הסוכות.
)הרבי הריי"צ מליובאוויטש(

סוכה כמקווה טהרה
דומה  בסוכות".  כי  דורותיכם  ידעו  "למען 
נכנס  שהאדם  המקווה,  לטהרת  הסוכה  כניסת 
"למען  דעת,  בה  נאמר  לפיכך  גופו.  בכל  אליה 

ידעו דורותיכם", שהרי דעת זו טהרה.
)רבי מאיר־יהודה מביקובסק(

עושר בשליחות 
הקב"ה

בשירת האזינו משה רבנו מזהיר מפני מצב שבו 
רוב השפע שיוענק לבני ישראל יהיה עלול לגרום 
ַוִּיְבָעט".  ְיֻׁשרּון  "ַוִּיְׁשַמן  רוחנית:  הידרדרות  להם 
לעם  'ישורון'  שהכינוי  מוסבר  החסידות  בתורת 

ישראל נעלה מהשמות 'ישראל' ו'יעקב'.

'וישמן'  של  מצב  כי  מתריעה  שהתורה  נמצא 
עלול לסכן לא רק את מי שעומד בדרגת 'יעקב', 
'ישראל',  בדרגת  שעומד  מי  את  לא  ואפילו 
ש"שרית  לאחר  ליעקב  )שניתנה  יותר  הגבוהה 
עם אלוקים ועם אנשים ותוכל"(, אלא גם את מי 
שעומדים בדרגת 'ישורון'. גם הם עלולים להגיע 

לכדי 'ויבעט'.

על מה כבוד?
על רקע אזהרה זו יש להבין את דברי הגמרא 
)עירובין פו,א( "רבי — מכבד עשירים". הדבר מעורר 

ודברים  מעלות  על  לאדם  ניתן  כבוד  תמיהה: 
שכן  בהכרח,  מעלה  איננו  עושר  ואילו  חיוביים, 
אדם יכול להתעשר מירושה שלא עמל בה. כמו־
כן ייתכן שהעשיר ינצל את העושר בדרך שלילית, 
כמו "ָעִׁשיר ַיֲעֶנה ַעּזֹות" )משלי יח,כג(, או להימנעות 
כיבד עשירים  רבי  כן, מדוע  אם  מנתינת צדקה. 

על עצם היותם עשירים?

וברור  מופלג,  עשיר  בעצמו  היה  רבי  כידוע, 
שלא התפעל מעושרם של אחרים. כמו־כן חלילה 
מלחשוד בו באמירה מן השפה ולחוץ בלבד. ואם 
כן, מה ראה לכבד את העשירים על עצם היותם 
חסד  לעשיית  רכושם  את  ניצלו  אם  עשירים? 
ולקיום מצוות — יש לכבדם על מעשיהם הטובים, 
ראוי  מצוות  שמקיים  עני  גם  מידה  באותה  אך 

לכבוד!

כוחות להתגברות
דווקא  נבע  עשירים  כיבד  שרבי  הכבוד  אלא 
מתוך ההכרה שהעושר טומן בחובן סכנה רוחנית 
גדולה לעשיר. והלוא הקב"ה אינו מנסה להכשיל 
את היהודי, ובוודאי אינו עובר על הציווי "לפני 
עיוור לא תיתן מכשול" שציווה עלינו, שהרי חז"ל 
אמרו על הקב"ה )שמות רבה ל,ט(: "מה שהוא עושה 

— הוא אומר לישראל לעשות ולשמור". 
מכאן נובעת המסקנה שאם הקב"ה נתן לאדם 
עושר, הרי שהעניק לו כוחות גדולים להתגברות 
על הניסיונות שהעשירות מציבה לפניו. הכוחות 
'לבעוט'  לו  יגרום  לא  האלה מבטיחים שהעושר 
חלילה בקב"ה, אלא יסייע לו למלא את שליחותו 

הרוחנית בעולם.

שליחות ייחודית
הן  לעשירות,  שזכה  מי  כל  לחוש  צריך  כך 
כפשוטה, עשירות של ממון, הן עשירות בכישורים 
או ביכולות שאין לאחרים. אל לו לחשוב שמגיעה 
"וישמן  של  במצב  שאינו  על  תודה  ברכת  לו 
שמכיוון  לדעת  עליו  אדרבה,  ויבעט".  ישורון 
שנעשה 'עשיר', ניתנו לו כוחות מיוחדים, ועליו 

לנצלם במילואם.
אינו  אדם  ואחד:  אחד  לכל  הוראה  כאן  ויש 
למעשיהם  בהשוואה  הישגיו  את  לשפוט  צריך 
של אחרים. לכל אחד ניתנו כוחות אחרים מאלה 
של חברו, וגם אתגרים וניסיונות ייחודיים. כאשר 
כל יהודי ינצל את כוחותיו בשלמות — ימלא את 

השליחות המיוחדת שניתנה לו מאת הקב"ה.
)תורת מנחם, כרך נט, עמ' 344(

חג הסוכות



גאולהּפדיה
סוכה מעורו של הלווייתן

ִלְוָיָתן ְוׁשֹור ַהַּבר. חז"ל אומרים שבזמן הגאולה יעשה הקב"ה סעודה גדולה 
נזכרת  הזאת  הסעודה  המשומר.  והיין  הלווייתן  הבר,  שור  יוגשו  שבה  לצדיקים, 
לעשות  הקב"ה  "עתיד  נאמר:  עה,א(  בתרא  )בבא  בגמרא  חז"ל.  בדברי  רבות  פעמים 
סעודה לצדיקים מבשרו של לווייתן" )ובהמשך לכך נאמר: "עתיד הקב"ה לעשות 

סוכה לצדיקים מעורו של לווייתן"(.
חשוב להבהיר שאי־אפשר לפרש עניינים אלה כמשל לסודות נעלים בלבד. בספרים 
המבארים את עניינה הרוחני של סעודה זו מודגש, שזו אכן תהיה סעודה גשמית, 
עם בשר לווייתן, שור הבר והיין המשומר. כך כותב המהרש"א )לב"ב עד,ב(: "דע, כי 
יש לנו להאמין בכל הדברים האלו בפשטן, ואף שהמפרשים האריכו בדרוש הזה לפי 
כוונתם... אין הדברים יוצאין ממשמען". וכן אומר הרבי מליובאוויטש )ספר השיחות 
תנש"א, כרך ב, עמ' 685(: "הסעודה שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקים לעתיד לבוא, שבה 
יאכלו מבשר הלווייתן ושור הבר וישתו יין המשומר... נוסף על העניינים הרוחניים 

המרומזים בזה, שנתבארו בדרושי חסידות, תהיה גם סעודה גשמית".
עם זה ברור שאין מדובר בלווייתן ובשור הבר המּוכרים לנו. מדברי הגמרא )בבא 
לא  הם  ואף  ונקבה,  זכר  בלבד,  פרטים  שני  נבראו  זה  עולה שמלווייתן  עד,ב(  בתרא 
נשארו חיים, אלא הקב"ה "סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד 
לבוא". כך גם שור הבר — "סירס הזכר וצינן הנקבה ושמרה לצדיקים לעתיד לבוא". 

מדובר אפוא בדברים שאיננו מכירים את מהותם, והם יתגלו בבוא שעתם.

ואילך( מבואר,  יח  ז,ב; שמיני  )לקוטי תורה צו  בתורת החסידות  ְטִמיִרים.  סֹודֹות 
שחי  הלווייתן,  הגלות.  בתקופת  ישראל  עם  של  עבודתו  את  מבטאת  זו  שסעודה 
האלוקי  הגילוי  בתוך  השרויים  הנסתרים,  הרוחניים,  העולמות  את  מסמל  בים, 
האין־סופי. שור הבר, שחי ביבשה, מסמל את העולם הזה התחתון, הגלוי לעינינו. 
השניים מייצגים אפוא את שתי הבחינות המרכזיות בעבודת ה' — הפעולות הרוחניות 
הנעשות בעולמות העליונים על־ידי עבודת האדם, והקדושה והזיכוך שהאדם יוצר 

בתוך המציאות הגשמית בעולם הזה.
בחתירה  בעיקר  מתרכזים  הם   — 'לווייתן'  בבחינת  היא  שעבודתם  צדיקים  יש 
למדריגות רוחניות נעלות, ופחות בהורדת הקדושה לתוך העולם הזה. דוגמה לכך 
היה רבי שמעון בר־יוחאי בשלוש־עשרה השנים שישב במערה, כאשר כמעט לא היה 
לו עסק עם העולם הגשמי, וכל עבודתו הייתה במישור הרוחני, ובתחום זה אכן הגיע 
הקדושה  בהבאת  בעיקר  שעוסקים  צדיקים  יש  לעומתם,  ביותר.  עליונות  לדרגות 
לעולם הזה. אמנם הם מגיעים לדרגות רוחניות נמוכות יותר, אך הם מקדשים את 

העולם ומכשירים אותו לקבל את האמת האלוקית. עבודה זו נקראת 'שור הבר'.
שני התחומים הללו בעבודת ה' בונים את הגאולה. כשתסתיים עבודה זו — תבוא 

הגאולה, והביטוי לכך יהיה בסעודת שור הבר והלווייתן.

מנחם ברוד

ב"ה



החג. לאחר חיפושים מדוקדקים מצא את האתרוג 
שחיפש. הסוחר חשש לגלות לו את מחירו שמא 
לא יוכל ר' ישראל לשלמו, ואולם ר' ישראל לא 
עיניו  מול  ומנה  ארנקו  את  הוציא  הוא  נבהל. 

הנדהמות של הסוחר את מלוא הסכום.

של  בזיכרונו  צף  הסוכות  של  הראשון  בחג 
הסוחר מראהו המיוחד של ר' ישראל בעת נענוע 
ארבעת המינים, והוא החליט לחזות בו שנית. גם 
הכנסת,  בבית  צדדית  בפינה  אותו  מצא  הפעם 
ארבעת  עם  הלל  לתפילת  בהתרגשות  מתכונן 

המינים.
ושוב מילאה התדהמה את הסוחר. בידו של ר' 
ולא האתרוג המושלם  ישראל היה אתרוג פשוט 
היה  לא  כבר  הפעם  כל־כך.  יקר  במחיר  שקנה 
שעלו  בהשערות  לעצמו  זאת  להסביר  יכול 

כל־ יקר  במחיר  לו  שמכרתי  האתרוג  "היכן 
מצחו.  את  וקימט  הסוחר  לעצמו  חשב   ,"!? כך 
"מדוע ר' ישראל משתמש באתרוג פשוט, בשעה 
שהוא מחזיק ביהלום של ירושלים, האתרוג היקר 

והמהודר ביותר?!".

ר' ישראל גלויברמן היה מנכבדי חסידי קרלין 
והוא  התורה,  סביב  נעו  חייו  כל  בירושלים. 
השקיע בה את כל כוחו ומרצו. מטרה אחת הייתה 
בחייו — לעבוד את הבורא בתמימות ובפשטות. 
והוא  ומיוחדת,  גדולה  הייתה  למצוות  חיבתו 

הידר בקיומן.

כאשר התייצב בדוכן האתרוגים ידע הסוחר כי 
ר' ישראל בא לבחור את האתרוג המובחר ביותר. 
כדרכו שאף לקיים את המצוות בתכלית ההידור, 

והאתרוג שחיפש היה צריך להיות מושלם. 

מזה.  רחוק  אמיד.  אדם  היה  לא  ישראל  ר' 
למעשה חי חיי דחק. אך כשחיפש אתרוג מהודר, 

המחיר לא עצר בעדו.

אחרי חיפושים רבים מצא את האתרוג שקיווה 
בלי  ונקי  בצבעו  יפה  לתלפיות,  בנוי   — למצוא 
רבב. הוא שילם את מחירו בלי להניד עפעף ויצא 

לביתו בשמחה.

לבית  הסוחר  בא  החג  של  הראשון  ביומו 
בירושלים.  קרלין־סטולין  חסידי  של  הכנסת 
ר' ישראל, כדי  לקראת קריאת ההלל חיפש את 
הנענועים  את  עושה  שהוא  בשעה  בו  להביט 

בארבעת המינים.

סוף־סוף מצא אותו עומד בפינה נסתרת, פניו 
קודש  והתלהבות  מצווה,  של  משמחה  קורנות 
מטלטלת את כל גופו. הסוחר התקרב לכיוונו ואז 
חשכו עיניו. הוא ראה כי ידו של ר' ישראל אינה 
אוחזת באתרוג המהודר שאחריו חיפש ותמורתו 

שילם במיטב כספו, אלא באתרוג פשוט.

אפשרויות  כמה  עלו  הסוחר  של  במחשבתו 
להסביר לעצמו את פשר הדבר. אולי האתרוג נפל 
ונפסל? ואולי נגנב בידי אדם שאינו חושש לעבור 
מהודר?  באתרוג  לזכות  כדי  גניבה  איסור  על 
אך אף אחת מהאפשרויות לא הניחה את דעתו. 
לביתו  הסוחר  פנה  התפילה  הסתיימה  כאשר 

לסעודת היום, והעניין פרח מזיכרונו.

עברה שנה וחג הסוכות שוב בפתח. ר' ישראל 
את  שוב  מחפש  האתרוגים,  סוחר  אצל  מתייצב 
האתרוג המהודר ביותר, כדי לקיים בו את מצוות 

בדעתו אשתקד. הוא חש כי מסתתרת כאן סיבה 
אחרת. אבל התפילה הסתיימה והוא הלך לביתו 

והתעלומה נותרה בעינה.
לדוכן  ישראל  ר'  בא  ושוב  שנה,  עוד  עברה 
ביותר.  המובחר  האתרוג  את  וחיפש  האתרוגים 
שיסביר  עד  לו  יניח  שלא  הסוחר  החליט  הפעם 
את  קונה  הוא  מדוע   — התעלומה  פשר  את  לו 
ובידו  הכנסת  לבית  ובא  ביותר,  היקר  האתרוג 

אתרוג פשוט וזול.
ר' ישראל הופתע מהשאלה. הוא לא העלה על 
דעתו שמישהו עוקב אחר מעשיו, אך הסוחר אמר 
לו שראה אותו שנה אחר שנה אוחז בבית הכנסת 
אתרוג פשוט, והוא מבקש להבין את פשר הדבר.

כן  ממקום  באה  שהשאלה  ישראל  ר'  כשראה 
את  מקיימים  אנו  "מדוע  להשיב.  ניאות  ואמיתי 
המצוות?", פתח ואמר. "הלוא כל זה הוא רק כדי 
הגדול  בטובו  יתברך.  לבורא  רוח  נחת  לעשות 
ולכל  ויקרות,  רבות  מצוות  הקב"ה  אותנו  ציווה 
משתדלים  ואנו  מיוחדות,  מצוות  לנו  העניק  חג 
למלא את רצונו ולעשות לו 

נחת רוח.
לבית  בא  אני  "כאשר 
הכנסת ובידי אתרוג מהודר 
מרגיש  אני  כל־כך,  ומפואר 
את  לקיים  מצליח  שאיני 
אני  בשלמותה.  המצווה 
לליבי  שמשתרבבת  חושש 
גאווה, על שיש לי האתרוג 
המהודר ביותר שאין כמותו 

לאחרים.
מבטי  כי  "חוששני 
ומילות  ההערכה 
חבריי  של  ההתפעלות 
טהרת  על  יעיבו  היקרים 
תהיה  והתוצאה  המצווה, 
המהודרת  שהמצווה 
החברים  בשביל  תיעשה  כל־כך  והנחשקת 
והידידים, ולא למטרתה האמיתית — לעשות נחת 

רוח לבורא יתברך.
אתרוג  אני  קונה  פשוט.  פתרון  לזה  "מצאתי 
המצווה  את  לקיים  כדי  שבמהודרים,  מהודר 
מברך  אני  הזה  האתרוג  על  השלמות.  בתכלית 
בסוכתי בבוקר, בלי חשש מהרהורי כבוד. ואילו 
לבית הכנסת, במקום שבו כולם רואים, מדברים 

ומעריכים, אני מביא אתרוג פשוט".
)על־פי 'החינוך והמנחה'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

במחשבתו של הסוחר 
עלו כמה אפשרויות. אולי 
האתרוג נפל ונפסל? ואולי 

נגנב בידי אדם שאינו 
חושש לעבור על איסור 
גניבה כדי לזכות באתרוג 

מהודר?
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לאן נעלם האתרוג היקר?

פתרונות מימון ומשכנתאות מבית ’גפן בסד‘

מיחזור . מימון . ייעוץ
basad.co.il ששייחחתת  אאפפייווןן  ממקקייפפהה  חחייננםם  ווללללאא  ההתתחחייייבבוותת

היועצים שלנו זמינים עבורך:

077.231.1351

שתזכו לדירת קבע.

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 מ-30 שנות נסיון בתחום 

הביטוחים והפיננסים, אתם יכולים 
להיות רגועים שאתם בידיים טובות 

בזכות ייעוץ המשכנתא ופתרונות המימון היצירתיים שלנו
שנה הבאה תבנו את הסוכה בדירה משלכם!

עדעד

שנה



זכר ל'ַהקֵהל'
שאלה: האם יש עניין 
לעשות בחג הסוכות 

כינוס 'זכר למצוות 
הקהל'?

בשנה  המקדש,  בית  בזמן  תשובה: 
של  הראשון  טוב  יום  במוצאי  השמינית, 
'הקהל',  מצוות  את  קיימו  הסוכות,  חג 
ָׁשִנים,  ֶׁשַבע  "ִמֵּקץ  לא,י־יב(:  )דברים  ככתוב 
ִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות... ַהְקֵהל  ְּבֹמֵעד ְׁשַנת ַהּׁשְ

ֶאת ָהָעם". 
את  גם  לשתף  חייבים  הזאת  במצווה 
ביותר(. הכול  )ובעצם, מהגיל הרך  הטף 
היו מגיעים להקשיב בכוונה רבה לקריאת 
דברים(  מספר  נבחרות  )פרשיות  התורה 
מפי המלך, וכדברי הרמב"ם "ויראה עצמו 
הגבורה  ומפי  בה,  נצטווה  עתה  כאילו 
"כל  מזה  ולהתחזק  ולהתעורר  שומעה", 

הימים" ביראת שמיים ובקיום המצוות.
יש קהילות, כמו בירושלים ת"ו, שנהגו 
המערבי,  )בכותל  גדול  כינוס  לעשות 

בציבור  בו  ולקרוא  הכנסת(  בבית  או 
'זכר  האלה,  הפרשיות  את  ברכה(  )בלי 
תמה  מליובאוויטש  הרבי  אבל  למקדש'. 
לעשות  חז"ל  תיקנו  רבות  במצוות  מדוע 
לא  זו  במצווה  ודווקא  למקדש',  'זכר 
עיקר  והסביר:  מאומה.  כך  על  מצאנו 
עניינה של המצווה להרבות יראת שמיים. 
זו   — ה'  ליראת  'זכר'  איזה  עושים  ואם 

המצווה עצמה!
בימי  וכמו־כן  הסוכות,  לחג  סמוך  לכן 
השנה,  כל  ובעצם  עצמו,  הסוכות  חג 
יהודים  להקהיל  יש  השנים,  בכל  ואף 
אליהם  ולפנות  וטף',  נשים  'אנשים, 
על  ולחזור  הלב,  מן  היוצאים  בדברים 
להוליך  כדי  האמורות,  הפרשיות  תוכן 
להתחזקות ביראת שמיים ועד ל'המעשה 

הוא העיקר'.
מקורות: סוטה מא. רמב"ם הל' חגיגה פ"ג. ס' 
החינוך מצווה תריב. תורת מנחם ח"ז עמ' 62. שערי 
הלכה ומנהג ח"ה סי' פט. שערי שמיטה סי' סא־סו. 
לוח 'דבר בעתו'.

רציתי לשאול

יש בני־אדם שמחים בטבעם, וכאלה שאינם כאלה. איך 
אפשר להורות לכולם 'ושמחת בחגך'?

שהשמחה  לדעת  צריך  כול  קודם 
של  למצבו  בהכרח  קשורה  אינה 
ממורמר  עשיר  להיות  יכול  האדם. 
עליז.  וחולה  מדוכא  בריא  שמח;  ועני 
השמחה אינה נגזרת מהמציאות, אלא 
להתייחס  מחליט  האדם  שבה  מהדרך 

למציאות.
האדם  את  מדריכה  החסידות  תורת 
לאמץ תפיסת חיים של שמחה. משיגים 
זאת על־ידי לימוד והתבוננות בדברים 

המביאים לידי שמחה.
אך יש גם דרכים פשוטות יותר לחוש 
צריך אדם  חג  שמחה. למשל, לקראת 
בגד  קניית  על־ידי  אשתו  את  לשמח 
לאכול  מצווה  עצמו  בחג  תכשיט.  או 
המשמחים  דברים  יין,  ולשתות  בשר 

את הלב.
ויש עוד דרך לחוש שמחה - פשוט 
לשמוח... למשל, יש הטוענים שאפשר 
בעזרת  נפשיות  תכונות  לשנות 
כלל  בדרך  ההפוך.  בכיוון  גרפולוגיה 

אבל  הנפש,  תכונות  את  הכתב משקף 
את  מדריכים  אם  הפוך:  גם  עובד  זה 
 — שונה  בדרך  כתיבה  לתרגל  האדם 

הדבר ישפיע על תכונות נפשו.
מרגיל  כשאדם  בשמחה:  גם  כך 
לשיר,  פנים,  להאיר  לחייך,  עצמו  את 
לא  בליבו.  גם  שמחה  יחוש   — לרקוד 
בקהילה,  אצלנו  בעיתות שמחה  פעם, 
אני גורר אנשים לתוך המעגל. תחילה 
אבל  כורחם,  על  כאילו  נכנסים  הם 

בהמשך מתחילים לשמוח.
הוריי.  בבית  ינקתי  הזו  הגישה  את 
נולדתי בבית מוזיקלי מאוד. אבי היה 
חסיד וגם מנצח, והמוזיקה הייתה שם 
כל הזמן. כל אחד מהילדים ניגן בכלי 
הביתה  באתי  לפעמים  כילד,  כלשהו. 
ניגן,  טוב, אבל מישהו  לא  רוח  במצב 
ועוד אחד הצטרף, וגם אני הצטרפתי, 

ופתאום ההרגשה השתנתה לגמרי.
ובכן, רוצים לשמוח – פשוט תשמחו! 

חג שמח!

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב פיני מרטון 
מנהל בית חב"ד בשכונת גבעת הרקפות, קריית ביאליק

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

בס״ד

בנייני האומה ירושלים

tickchak.co.il
כרטיסים: 6565*

 1 1 : 1 5 ת  ו ת ל ד ת  ח י ת פ

 2 2 : 0 0 ת  ו ת ל ד ת  ח י ת פ

12:00

23:00

אורחים מיוחדים

בהשתתפות

אהרן רזאל & מוטי וייס

הרבנית ימימה | סיון רהב-מאיר
רוחמה בן יוסף

שישי צהריים
י״ט תשרי < 14.10

מוצ״ש
כ׳ תשרי < 15.10

מופע גברים

מופע נשים

ישי ריבו

הושענא
רבה



ׁשֹוֵמר ְּכמֹו ֶנֶׁשר
ֶאת  ַמְׁשָוה  ַהּתֹוָרה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
ְלֶנֶׁשר  ָעֵלינּו  ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל  ַהֲהָגָנה 

ֶׁשֵּמֵגן ַעל ּגֹוָזָליו. 

ָּגבֹוַּה  ָעף  ֶׁשַהֶּנֶׁשר  ַמְסִּביר  ָרִׁש"י 
חֹוֵׁשׁש  ֵאיֶנּנּו  ְוָלֵכן  ָהעֹופֹות,  ִמָּכל 
ַהֲחָׁשׁש  ֵמָעָליו.  ֶׁשָעִפים  ֵמעֹופֹות 
ֶׁשל  ַהִחִּצים   — הּוא  ֶׁשּלֹו  ַהָּיִחיד 
ַהַּצָּיִדים. ָלֵכן ַהֶּנֶׁשר נֹוֵׂשא ֶאת ּגֹוָזָליו 
ַהּנֹוִרים  ֶׁשַהִחִּצים  ְּכֵדי  ְּכָנָפיו,  ַעל 

ְלֶעְברֹו ִיְפְּגעּו ּבֹו ְוֹלא ְּבגֹוָזָליו.

ָּכְך  ֵהֵגן  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ַּגם 
ִמִּמְצַרִים.  ְּבֵצאָתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל 
ְוָזְרקּו  ִחִּצים  ְלֶעְבָרם  ָירּו  ַהִּמְצִרים 
ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים, ְואּוָלם ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־
הּוא ָׁשַלח ַמְלָאְך ֶׁשִהְפִריד ֵּבין ַמֲחֵנה 
ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ְוָסַפג ֶאת 

ַהִחִּצים ְוָהֲאָבִנים ִּבְמקֹוָמם.

ְוִכי  ֵאָלה:  ַהּׁשְ ִנְׁשֶאֶלת  ָּכאן  ֲאָבל 
ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשוֹות ֵּבין ַהְּדָבִרים? ַהֶּנֶׁשר 
ְוִאּלּו  ּגֹוָזָליו,  ַּבֲעבּור  ַחָּייו  ֶאת  ְמַסֵּכן 

ַהַּמְלָאְך ֵאיֶנּנּו ִמְסַּתֵּכן ְּכָלל!

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשָּיְצאּו  ְּבָׁשָעה  ֶאָּלא 
ְּבִמְׁשָּפט  ְנתּוִנים  ָהיּו  ִמִּמְצַרִים 
ָּדן  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהִּדין  ֵּבית  ַמִים.  ַּבּׁשָ
ֶׁשִּיָּנְצלּו  ְראּוִיים  ֵהם  ִאם  ֵאָלה  ַּבּׁשְ
ַהַּמְלָאְך  ַהִּמְצִרים.  ִעם  ֶׁשּיֹאְבדּו  אֹו 
ֶׁשל  ַמְלָאְך  ָהָיה  ֹלא  אֹוָתם  ֶׁשִּלָּוה 
ְׁשִמיָרה ֶאָּלא ַמְלָאְך ֶׁשל ִקְטרּוג. ֲאָבל 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ֶהְחִליט ֶׁשַהַּמְלָאְך 

ַהֶּזה ַּדְוָקא ָיֵגן ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ַּבֲעבּור  ְּגדֹוָלה  ַסָּכָנה  ָהְיָתה  זֹו 
ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ַמְלָאְך  ַהַּמְלָאְך. 
ְׁשִליחּות ַאַחת ִּבְלַבד. ִאם הּוא ַמְלָאְך 
ַלֲהֹפְך  ָיכֹול  הּוא  ֵאין  ַרֲחִמים,  ֶׁשל 
ִהְתַהֵּפְך  ְוָכאן  ֹעֶנׁש.  ֶׁשל  ְלַמְלָאְך 
ְלַמְלָאְך  ְוַהִּמְׁשָּפט  ַהִּדין  ֶׁשל  ַהַּמְלָאְך 

ֶׁשל ֲהָגָנה ְוַהָּצָלה.

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָזכּו ְלָכְך ִּבְזכּות ֶׁשָהיּו 
ֲאַנְחנּו  ַּכֲאֶׁשר  ֶזה.  ִעם  ֶזה  ְמֻאָחִדים 
ִנְחֶיה ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ִנְתַּגֵּבר ַעל 
ַהְּדָבִרים  ְוַנְמִּתיק ֶאת  ַהִּקְטרּוִגים  ָּכל 

ַהָּמִרים ְלטֹוב.
 )על־פי שיחות קודש תשל"ז, 
כרך א, עמ' 49(

יֹוְדִעים  ֵהם  ִּבְפִנים  ִנְנָעִלים  ֵהם  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  ִלְכָתְבּתֹו.  ּוַמִּגיִעים  ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר  ַאֲחֵרי  ַהְּיָלִדים עֹוְקִבים  ַּתְקִציר:  
ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהַהְפָּתָעה ַהְּגדֹוָלה: ָסְבָתא ָעְקָבה ַאֲחֵריֶהם ָּכל ָהֵעת...

ִמֵּבין קּוֵרי ָהַעָּכִביׁש
ִרי ַעְכָׁשו ְלַסָּבא ְוַתִּגיִדי לֹו ֶׁשַהֹּכל  "ָסְבָתא, ִהְתַקּׁשְ
ְלָאן  ֶׁשֵהִביָנה  ְּבִלי  ְוָסְבָתא,  ִיְדַאג"...  ֶׁשֹּלא  ְּבֵסֶדר. 
ֶׁשָּכֶרַגע  ְּפִניִמית  ְּתחּוָׁשה  ִמּתֹוְך  ַאְך  חֹוֵתר,  קֹוִּבי 
ִמָּיד  ִחְּיָגה  ֶהָחָכם,  ֶנְכָּדּה  ֶׁשל  ְּבקֹולֹו  ִלְׁשֹמַע  ָרצּוי 
ָּברּוְך  ְּבֵסֶדר,  ַהֹּכל  ׁשֹוֵמַע?  ַאָּתה  "ְיִחיֵאל!  ְלַסָּבא. 
ם. ַהְּנָכִדים ָקְפצּו ַלַּבִית ֶׁשל ַמר ִיְׂשְרֵאִלי... ָמה?..  ַהּׁשֵ
ֶאת  ֶׁשַּיְמִׁשיְך  ִאּתֹו  ְלַדֵּבר  ֶׁשָרצּו  אֹוְמִרים  ֵהם  ָאה... 
ִסְּיָמה  ְוָסְבָתא  חֹוְזִרים",  ְּכָבר  ֲאַנְחנּו  ַהֲחִקיָרה.. 
ֶאת  ְלַאֵּתר  ְּכֵדי  ִמְׁשָקֶפיָה  ֶאת  ְוֵהִטיָבה  יָחה  ַהּׂשִ ֶאת 
ָׂשם  ַחד־ַהְּתִפיָסה  קֹוִּבי  יָחה.  ַהּׂשִ ֶׁשל  ַהְּסִגיָרה  ַמַּקׁש 
ִמָּיָדּה  ִלֹּטל  ּוִמֵהר  ּוְמֻבְלֶּבֶלת,  ְלחּוָצה  ֶׁשָסְבָתא  ֵלב 
ֶאת ַהַּמְכִׁשיר. "ֶזה ְּבֵסֶדר, ָסְבָתא, ֲאִני ֶאְסֹּגר", ָאַמר 
ב ַעל ַהַּסָּפה ְּבִניחּוָתא. הּוא ָּפָנה ֶאל ַהחֹוֵקר  ְוִהְתַיּׁשֵ

רֹוֶאה  ֲאִני  ִיְׂשְרֵאִלי,  "ַמר  ּתֹוֶהה.  ְּבַמָּבט  ּבֹו  ֶׁשִהִּביט 
ַהַּבְיָתה, ָאז ַאָּתה רֹוֶצה  ַנְחֹזר  ֶׁשָסְבָתא רֹוָצה ֶׁשְּכָבר 
ֹקֶדם,  ֶׁשִּצַּיְנָּת  ַהּגֹוְרִמים  ִעם  ֶקֶׁשר  ִליצֹור  ְּבַבָּקָׁשה 

יג ָלנּו ִאּׁשּור ְיִציָאה?". ּוְלַהּׂשִ

ַמֲאִמין  "ֲאִני  ַהחֹוֵקר.  ִמְלֵמל  ַּכּמּוָבן",  ֵּכן,  "ָאה, 
יג  'ְלַהּׂשִ ְוָיָצא ַהחּוָצה —  ְּבָעָיה", הֹוִסיף  ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה 
ָפה ְוַלחּוץ,  ֶאת ָהִאּׁשּור'... ָהָיה ָּברּור ֶׁשֶּזה ַרק ִמן ַהּׂשָ
ֶׁשַהְּיָלִדים  ִמֹּכל  יֹוֵתר  ָּכֶרַגע  ְמֻעְנָין  הּוא  ְּבֶעֶצם  ְוִכי 
ִמֵּביתֹו,  ַמֵהר  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ָיעּופּו  ַהָּללּו  ַהַחְטָטִנִּיים 

ִעם ָסָבָתם ַהּתֹוְקָפִנית.

ַמר  ֶׁשל  ַּגּבֹו  ֵמֲאחֹוֵרי  ַהֶּדֶלת  ֶׁשִּנְסְּגָרה  ָּבֶרַגע 
ִיְׂשְרֵאִלי, ִהְזָּדֵרז קֹוִּבי ְוָלַחׁש ֶאל ּתֹוְך ּפּוִמית ַהֶּפֶלפֹון: 
יָחה...  ַהּׂשִ ֶאת  ָסַגְרִּתי  ֹלא  ְּבַכָּוָנה  קֹוִּבי.  ֶזה  "ַסָּבא? 
ְּפתּוָחה  יָחה  ַהּׂשִ ֶאת  ֶׁשַּתְׁשִאיר  נֹוָרא  ָחׁשּוב  ַסָּבא! 

נֹוָרא,  ֹלא  ָאה...  ָמה?  ִּתְסֹּגר...  ַאל   — ִמִּצְּדָך  ַּגם 
ַהֲחֻנִּכָּיה ָׁשָוה ַהְרֵּבה יֹוֵתר! ַּתְמִׁשיְך ְלַהְקִׁשיב ַלֵּטֵלפֹון 
ֶאה...  ְּכֶׁשַּנִּגיַע...  ַהֹּכל  ְלָך  ְנַסֵּפר  ְּבֵסֶדר?  ַהְּזַמן,  ָּכל 
ַסָּבא!", קֹולֹו ִנְרַעד ְמַעט. "ִּתְתַּפֵּלל ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשַּנִּגיַע".

• • •

ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת ִּבְתנּוָפה, ְׁשִנָּיה ַאֲחֵרי 
יָחה ִעם ַסָּבא ְוִהִּניַח ַּבֲחַׁשאי ֶאת  ֶׁשּקֹוִּבי ִסֵּים ֶאת ַהּׂשִ
ַהַּמְכִׁשיר — ֲעַדִין ּפֹוֵעל — ֵּבין ְׁשֵּתי ַּכּפֹות ַרְגָליו. ַמר 
ִיְׂשְרֵאִלי ֵהִעיף ַעל ֻּכָּלם ַמָּבט ָיִהיר. "ּוְבֵכן, ְלַמַּזְלֶכם, 
ְגִּתי ְּבֹאֶפן ָחִריג ִאּׁשּור ְלַׁשְחֵרר ֶאְתֶכם ְּבִלי ְלָעֵרב  ִהּׂשַ

ֶאת ַהּגֹוְרִמים ָהִרְׁשִמִּיים".

"ַאְּת  צֹוֶנֶנת:  ַּבֲאִדיבּות  ָסְבָתא  ֶאל  ָּפָנה  הּוא 
ֹקֶדם  ִהְסַּבְרִּתי  ְּגֶבֶרת?  ְמִביָנה, 
ֶׁשַּמֲעָקב  ַהֲחִביִבים,  ִלְנָכַדִיְך 
ְּבִתיֵקי  ָהעֹוֶסֶקת  ִאיִׁשּיּות  ַאֲחֵרי 
ְמַדֵּבר  ַוֲאִני   — ְמֻסָּוִגים  ֲחִקיָרה 
ֶׁשָּבֶהם  ַהֲחׁשּוִבים  ַהִּתיִקים  ַעל 
ֲאִני ְמַטֵּפל ְוִנְמָצִאים ַּבַּבִית ַהֶּזה — 
ְּפִליִלי...  ִטּפּול  ְמַחֵּיב  ָּכֶזה  ַמֲעָקב 
ב ְּבִגיָלם ַהָּצִעיר ֲאִני  ֲאָבל ְּבִהְתַחּׁשֵ
ְּבצּוָרה  ָהִעְנָין  ֶאת  ְלַסֵּים  ַמֲעִדיף 
ֹלא  ֶׁשּׁשּוב  ּוִבְתַנאי  יֹוֵתר,  ְנִעיָמה 
ִיְתָקְרבּו ְלֵאזֹור ַהַּבִית ַהֶּזה. ָהִייִתי 
ָּברּור?!", ִסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ַּבֲהָרַמת 
ַהְּיָלִדים,  ְלֵעֶבר  ִּפְתאֹוִמית  קֹול 

ֶׁשִּנְצְמדּו ֶזה ָלֶזה. 

"ַעְכָׁשו ַהַּבְיָתה, ְּבַבָּקָׁשה!", הּוא 
ִהְצִּביַע ַעל ַהֶּדֶלת. "ָּתִמיד ֶאְׂשַמח 
ִמֵהר  ַּכּמּוָבן",  ּוְלַסָּבא,  ָלְך  ַלֲעֹזר 
ֵלב  ָׂשם  ָסְבָתא,  ְּכַלֵּפי  ְלהֹוִסיף 
ְּבִבּקּור  ְוַרק  ַאְך  "ֲאָבל  ֲאִדיבּותֹו,  ֶאת  ְלֶרַגע  ַכח  ֶׁשּׁשָ

ְמֻסָּדר ֶאְצְלֶכם ַּבַּבִית. ָׁשלֹום!". 

ֶׁשל  ִּבְתחּוָׁשה  ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  ָלֵצאת  ִמֲהרּו  ַהְּיָלִדים 
ְזבּוב ֶׁשִהְצִליַח ְלִהְׁשַּתְחֵרר ִמּקּוָריו ֶׁשל ַעָּכִביׁש ָרֵעב. 
ִאם  ְלָהִבין  ִהְצִליָחה  ֶׁשֹּלא  ַהְּמֻבְלֶּבֶלת,  ָסְבָתא  ַרק 
ִנְפְרָדה ִמן ַהחֹוֵקר ַּכָּיאּות.  ְּבָיִדיד,  ְמֻדָּבר ְּבאֹוֵיב אֹו 
ַעל  ַרָּבה  ּתֹוָדה  "ְוׁשּוב,  לֹו.  ִאֲחָלה  טֹוב",  "ַלְיָלה 

ַהֹּכל!".

ַרק ַּבחּוץ ָׂשָמה ָסְבָתא ֵלב. "אֹוי!", ֶנְחְרָדה. "קֹוִּבי, 
ֹלא ִהְׁשַאְרָּת ֶאת ַהֶּפֶלפֹון ַעל ָהִרְצָּפה ְּבָטעּות?".

ַהֶּפֶלפֹון  ְּבָטעּות.  "ֹלא  קֹוִּבי.  ָעָנה  ָסְבָתא",  "ֹלא, 
ָעֹמק   — ְלִהָּמֵצא  ָצִריְך  ֶׁשהּוא  ֵהיָכן  ְּבִדּיּוק  ִנְמָצא 

ִמַּתַחת ַלַּסָּפה"...

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ִלימֹון,  ַּתּפּוז,  ְלֶאְתרֹוג,  ְמֻׁשָּתף  ָמה 
ֶאְׁשּכֹוִלית, ּפֹוֵמָלה ּוְקֵלֶמְנִטיָנה? — ֻּכָּלם ְּבֵני 

ִמְׁשָּפָחה ַאַחת, ַהִּנְקֵראת ְּבָיֵמינּו 'ֲהָדִרים'.

ָהֵעִצים  ִמְׁשַּפַחת  ְלָכל  ִנַּתן  ֶזה  ֵׁשם 
ַּבְּמקֹורֹות  ְוִאּלּו  ַהֲחָדָׁשה,  ָּבִעְבִרית  ַהֹּזאת 
ָהַעִּתיִקים 'ְּפִרי ֵעץ ָהָדר' הּוא ֶאְתרֹוג ִּבְלַבד, 
ַּבּיֹום  ָלֶכם  "ּוְלַקְחֶּתם  ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבּתֹוָרה:  ְּכִפי 

ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר".

ֲחָכֵמינּו אֹוְמִרים ֶׁשָהֶאְתרֹוג ִנְקָרא 'ָהָדר' 
ָנה.  ַעל ֵׁשם ֶׁשהּוא ָּדר )ָּגר( ַעל ָהֵעץ ָּכל ַהּׁשָ
ַאֲחֵרי  ָהֵעץ  ַעל  ֶׁשִּנְׁשָאר  ַאֵחר  ְּפִרי  ָּכל 
ְוִאּלּו ָהֶאְתרֹוג, ִאם  ְונֹוֵפל;  ַהְבָׁשָלתֹו, נֹוֵׁשר 
ֵאין קֹוְטִפים אֹותֹו, מֹוִסיף ִלְגֹּדל, ְוָכְך הּוא 
סֹוֵפג ֶאת ַהְּתכּונֹות ַהְּמֻיָחדֹות ֶׁשל ָּכל עֹונֹות 

ָנה. ַהּׁשָ

ְועֹוד ָּדָבר ְמֻיָחד ָלֶאְתרֹוג — ֶזה ֵעץ ְמקֹוִרי 
ְּבעֹוד  ְּבֵראִׁשית,  ְיֵמי  ְּבֵׁשֶׁשת  ָּכְך  ֶׁשִּנְבָרא 
ְוַהְּקֵלֶמְנִטיָנה  ָהֶאְׁשּכֹוִלית  ַהַּתּפּוז,  ַהִּלימֹון, 

נֹוְצרּו ַעל־ְיֵדי ַהְכָלאֹות.

ְלַמַּדי,  ַחָּלׁש  ַהְּמקֹוִרי  ָהֶאְתרֹוג  ֵעץ 
ָרִגיׁש  ַּגם  הּוא  ֲעֻמִּקים.  ֵאיָנם  ְוָׁשָרָׁשיו 
ָלֵכן  ֵעִצים.  ַהּפֹוְקדֹות  ְמֻסָּימֹות  ְלַמֲחלֹות 
ְלַהְרִּכיב  נֹוֲהִגים  ָּבעֹוָלם  ֶאְתרֹוִגים  ְמַגְּדֵלי 
ֶאת ָהֶאְתרֹוג ַעל ֶּגַזע ַאֵחר, ָחָזק ְוָחסֹון יֹוֵתר. 
ֶאָּלא ֶׁשֶאְתרֹוג ָּכֶזה ֵאינֹו ָּכֵׁשר ִלְבָרָכה, ְוָלֵכן 
ֶׁשֲעֵצי  ְלַהְׁשִּגיַח  ַרִּבים  ַמֲאַמִּצים  ַנֲעִׂשים 
ֵהם  ַהֻּסּכֹות  ְלַחג  ַהְּמַׁשְּמִׁשים  ָהֶאְתרֹוִגים 

'ִּבְלִּתי־ֻמְרָּכִבים'. 

ֵיׁש ַזִּנים ׁשֹוִנים ֶׁשל ֶאְתרֹוִגים, ְוֵהם ׁשֹוִנים 
הּוא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ִמֶּזה.  ֶזה  ֶׁשָּלֶהם  ַּבַּמְרֶאה 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ִּפי  ַהָּגדֹול  ַהֵּתיָמִני,  ָהֶאְתרֹוג 
ֵמֶאְתרֹוִגים ְרִגיִלים. עֹוֵלי ֵּתיָמן ֵהִביאּו אֹותֹו 

ִעָּמם ְוֵהם ְמַגְּדִלים אֹותֹו ָּבָאֶרץ.

ְמַׁשֵּמׁש  ֵאיֶנּנּו  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ָהֶאְתרֹוג 
ְלַמֲאָכל. ֵיׁש ַהְּמִכיִנים ִמֶּמּנּו ִרָּבה. ִמְּקִלַּפת 
ָהֶאְתרֹוג ָהֵריָחִנית ְמַיְּצִרים ִליֵקר ֶאְתרֹוִגים.

ָלֶאְתרֹוג  ְמַיֲחִסים  ַהִּטְבִעית  ָּבְרפּוָאה 
ְמַסֵּיַע  ֶׁשהּוא  אֹוְמִרים  ַרּבֹות.  ְסֻגּלֹות 

ִלְבִריאּות ַהֵּלב ְוָיִעיל ְּכֶנֶגד עֹוד ַמֲחלֹות.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ְוֵהם  ַעְצָמם,  ל  ִמּׁשֶ ַהִּמיִנים  ַאְרַּבַעת  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְיָלִדים 
ְמַחִּכים  ֲאִביֶהם,  ֶׁשל  ַהִּמיִנים  ַאְרַּבַעת  ַעל  ְמָבְרִכים 
ָּכל  ְּתִחָּלה  ֶׁשְּיָבְרכּו  ַעד  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום 

ַהְּמֻבָּגִרים. ַהִּסָּבה ְמַעְנֶיֶנת ְמאֹוד. ַׁשֲאלּו ֶאת ַאָּבא!

         ּכֹוחֹות
ָהֶרַׁשע

ְיָלִדים
מּול

דניאל גורדון
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ִמְׁשַּפַחת ַחָּזן ְמָסֶרֶבת ְלִהָּכַנע ִלְגֵזרֹות ַהּקֹומּוִניְסִטים

יֹוִניִרים ַהּקֹומּוִניְסִטית, ּוֵביְנַתִים ְמַנֵהל  ִעיָרה ְלִהְצָטֵרף ִלְתנּוַעת ַהּפָ ַבע ַהּצְ ת־ׁשֶ ָחִצים ַעל ּבַ ְקִציר: ּגֹוְבִרים ַהּלְ ּתַ
יָחה נֹוֶסֶפת. ן, ְלׂשִ ן ֶאת ָאִביָה, ָהַרב ַאֲהֹרן ַחּזָ ֶפר ְמַזּמֵ ית ַהּסֵ  ּבֵ

ְך ָיבֹוא אי"ה ֶהְמׁשֵ

ן, ַהִאם ֵיׁש ֹחק  ּוְבֵכן, ֱאֹמר ָנא ִלי, ָחֵבר ַחּזָ
יֹוִניִרית'? אֹוֵסר ִלְהיֹות 'ּפָ ִתי ׁשֶ  ּדָ

ָאז ֲאִני ֵמִסיר 
דּוִתי.   ֶאת ִהְתַנּגְ

ל עֹוד לֹא  ּכָ
ְכִריחּו אֹוָתּה  ּתַ
ת!  ּבָ ל ׁשַ ְלַחּלֵ

ְלעֹוָלם!

ַהְחָלָטה ְנבֹוָנה, 
ן.  ָחֵבר ַחּזָ

ַהְחָלָטה ְנבֹוָנה.

ֶכת'  ּיֶ ִהיא 'ׁשַ ֵהם ְיכֹוִלים ְלַדְמֵין ׁשֶ
ָלֶהם, ֲאָבל ְלעֹוָלם לֹא ַיְצִליחּו 

ִמיד  יַע ָעֶליָה ְלָרָעה. ִהיא ּתָ ּפִ ְלַהׁשְ
ַיֲהדּוָתּה! ק ּבְ ְגבּוָרה ְוִתְדּבַ ֲעֹמד ּבִ  ּתַ

ָמה?!

ׁש לֹא, ָמה  לֹא, ַמּמָ
ְתאֹום?!  ּפִ

ִהיא ְיכֹוָלה ִלְהיֹות 
ב  יֹוִניִרית ְולֹא ִלְכּתֹ ּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ְמָעה  ן. ִהיא ׁשָ ּכֵ
ה  ּתָ ֵמַחְברֹות ַהּכִ

יֹוִניִרית ְצִריָכה  ּפָ ׁשֶ
ת. ּבָ ׁשַ ב ּבְ  ִלְכּתֹ

 ֶזה ָנכֹון?!

לֹא. ֵאין ֹחק 
ֶזה. ֲאָבל... ּכָ

י  ּלִ ת ׁשֶ  ַהּבַ
ְמָסֶרֶבת!

לֹא.

 ֶאְתרֹוג ִמֵּׁשֶׁשת
 ְיֵמי ְּבֵראִׁשית



לחייך,  להם  לגרום  הצלחנו  גדולה  ובהשקעה 
בהם.  הטמון  הפוטנציאל  את  ולממש  להתפתח 
היה אצלנו ילד שאיבד את הוריו. הוא לא הסכים 
לאחר  רק  ספר.  לבית  ללכת  או  פעולה,  לשתף 
תקופה אצלנו הצליח להשתקם, גדל לתפארת, 
שהיה  ילד  כל  בכיר.  תפקיד  ממלא  הוא  וכיום 

אצלנו הוא בעבורנו כילד לכל עניין". 
עם  התמודדות  חייבה  האלה  הילדים  קליטת 
אתגרים חינוכיים ונפשיים. "לא נכנענו אף פעם 
"ראינו  אומר.  הוא  בדרכנו",  שעמדו  לקשיים 
דיברנו  תמכנו,  תמיד  ומלואו.  עולם  ילד  בכל 
ארץ,  ולדרך  לערכים  וחינכנו  העיניים  בגובה 
באהבה גדולה. לוקח זמן להתחבר לילד חדש, 

אבל תמיד מצאנו בסוף את המפתח לליבו".
גם אחרי שכל ילד פרש כנפיים ועזב את הקן 
קשר  כמו  נמשך,  הקשר  החמים,  המשפחתי 
מוסיפים  "אנחנו  הבוגרים.  לילדיהם  הורים  בין 
ומעניקים  וילד,  ילד  כל  עם  קשר  על  לשמור 
תמיכה וסיוע בכל עת שאנחנו מתבקשים. רגע 
עזיבה של ילד תמיד קשה לנו, אבל אין שמחה 
לעולם  ויוצא  רגליו  על  עומד  מלראותו  גדולה 

יציב וחזק".

לומר לילד שאוהבים אותו
כמי שזכה לגדל ילדים רבים כל־כך יש לנפתלי 
מסר לכל ההורים: "אל תאהבו את הילדים שלכם 
בלב בלבד. אמרו להם את זה בפה מלא: אנחנו 
אוהבים אתכם. זו בעיניי נקודה מרכזית בחינוך. 
כי כשאוהבים וגם אומרים לילד שאוהבים אותו, 

אפשר באמת להתחבר אליו". 
בעמותת 'אור שלום' אומרים שהם מעוניינים 
מאוד למצוא עוד זוגות כמשפחת בוימן, שיוכלו 
מאוד  חשוב  לדבריהם,  אומנה.  ילדי  לקלוט 
דומה  רקע  בעלות  למשפחות  ילדים  לחבר 
או  דתי  ילדים מרקע  ואם אלה  גדלו,  לזה שבו 
כאלה  מאמצות  משפחות  למצוא  חשוב  חרדי, 
)משפחות מעוניינות מוזמנות לפנות ל-8936*(. 
נוספות שיפתחו את  "אנחנו מחפשים משפחות 
לילדים  ויעניקו  בוימן,  ומיכל  נפתלי  כמו  הלב 
לצמוח  להם  שתאפשר  יציבה  מסגרת  האלו 

ולהתפתח", אומרים בעמותה.

חיים יהודיים

ששואלים את נפתלי בוימן כמה ילדים כ
הרצינות:  בשיא  משיב  הוא  לו,  יש 
למבטי  רגיל  כבר  הוא  "שישים". 
התדהמה. למי שממש מתעקש לקבל 
תשובה מורחבת יותר, הוא עונה בחיוך: "יש לי 
ושישה  חמישים  ועוד  ביולוגיים  ילדים  ארבעה 
ואני,  מיכל  רעייתי  שזכינו,  מאומצים  ילדים 

לגדל". 
באושפיזין,  מתכבדים  אנו  הסוכות  בחג 
מארחת  משפחה  כל  יחד.  הסועדים  באורחים, 
עכשיו  לארח.  כדי  צריך  כוחות  כמה  יודעת 
יום־יום,  שנים,  במשך  לארח  זה  איך  תחשבו 
ילדי אומנה, תינוקות וילדים, מרקעים וממצבים 

מגּוונים. 

כתובת למקלט מיידי
סופר  מודיעין,  תושב   ,)56( נפתלי  של  חייו 
עד  לשניים:  מתחלקים  לפיזיקה,  ומורה  סת"ם 
אומנה,  ילדי  לביתו  לקבל  החל  שבו  השלב 
ומרגע זה ואילך. לפני למעלה מעשור התוודע 
המטפל  שלום',  'אור  לארגון  פרטית  בהשגחה 
ונוער בסיכון, שלא הייתה ברירה אלא  בילדים 
החליטו  ורעייתו  הוא  חליפי.  בית  להם  למצוא 
לפתוח את ביתם ואת ליבם ולקלוט את הילדים 

האלה. 
של  גדולה  להערכה  הזוג  בני  זכו  במהרה 
נהפכו  שהם  היא  והמשמעות  המקצוע,  גורמי 
"התפקיד  שעה.  בכל  מיידי,  למקלט  כתובת 
שעות,  וארבע  עשרים  מלאה,  זמינות  מחייב 
שבעה ימים בשבוע", מסביר נפתלי. "בכל רגע 
בני  תינוקות,  שלושה־ארבעה  בביתנו  היו  נתון 
6-0". חמש שנים פעלו במתכונת זו, ולאחר מכן 
נעשו הורי 'מעון משפחתי', שהוא בעצם בית חם 
נוער  ובני  לילדים  תומכת  משפחתית  ומסגרת 

שהוצאו מבתיהם. 

רגע העזיבה קשה תמיד
בוימן,  למשפחת  שהגיע  ילד  כל  מאחורי 
שעברו  ילדים  שני  לנו  "היו  לב.  קורע  סיפור 
התעללות, והגיעו אלינו עם כאב גדול", מתאר 
דשמיא  בסייעתא  דיברו.  בקושי  "הם  נפתלי. 

מנחם כהן

שישים ילדים: "יש לי ארבעה 
ילדים ביולוגיים ועוד חמישים 
ושישה ילדים מאומצים שזכינו, 

רעייתי מיכל ואני, לגדל"
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