
לקראת ב פעם,  כל 
אנו  הבחירות, 
באזרחים  נתקלים 
יש  מלהצביע.  הנמנעים 
עצלות  מתוך  זאת  העושים 
להם  נראה  לא  פשוט  זה   —
חשוב עד כדי שיטרחו ללכת 
לקלפי. אחרים מצהירים שאין 
להם אמון בפוליטיקאים. יש 
רשימה  מוצאים  שאינם  מי 
ויש  לטעמם.  בדיוק  שתקלע 
מפלגה  להעניש  המבקשים 
להם  ונראה  אחרת,  או  זו 
אי־ הוא  הראוי  שהעונש 

הצבעה.

והתסכול  הכעס  עם  להזדהות  אפשר  אולי 
ביום  אבל  בנו,  מעוררת  הפוליטית  שהמערכת 
הבחירות צריך לחשוב בהיגיון ולא לפעול לפי 
תחושות הבטן. ההצבעה היא הכלי הניתן בידינו 
לאורך  ההחלטות  קבלת  מערכת  על  להשפיע 
כל ימי הכנסת הבאה. מי שאינו משתמש בכלי 
הזה — פשוט מפקיר את הזירה לידי המבקשים 

להוליך את המדינה לכיוונים ההפוכים לגמרי. 

זו אינה פוליטיקה
אי־ על  מאוד  הקפיד  מליובאוויטש  הרבי 
כל  עם  קשרים  קיים  הוא  פוליטית.  הזדהות 
באהבה  וקיבל  בישראל,  הפוליטית  הקשת 
והמפלגות.  הזרמים  מכל  אישים  פנים  ובמאור 
ועם זה הבהיר פעמים רבות כי חובה "להצביע 
לפעול  שיש  והזהיר  ה'",  לדבר  החרדים  עבור 

"שלא ֵילך לאיבוד אפילו קול אחד".
שהימנעות  הרבי,  הבהיר  פעמים  וכמה  כמה 
הגורמים  של  כוחם  את  מחזקת  מהצבעה 
התבטא  אף  הוא  היהדות.  ערכי  נגד  הפועלים 
יתבצעו  אי־ההצבעה  בעקבות  שאם  בחריפות, 
של  היהודי  אופייה  את  המערערים  מהלכים 
המדינה, הרי הקולר תלוי בצווארם של מי שלא 

הצביעו, ובכך איפשרו את המהלכים האלה.
כי בסופו של דבר אין מדובר כאן בפוליטיקה 
את  קובעת  שלך  ההצבעה  שלנו.  בחיים  אלא 
דרך החינוך שיקבלו מיליוני ילדים יהודים. את 
דמותה של השבת. את ערכי המשפחה. את צביון 
את  הכשרות.  מערכת  את  הקדושים.  המקומות 

האקטיביזם השיפוטי בעניינים יהודיים וערכיים. 
כל אלה יושפעו ישירות מתוצאות הבחירות.

לא יהיה כיסא ריק
מצביע  שאינו  מי  פשוט:  דבר  לזכור  חשוב 
 — אי־הצבעה  גם  למשחק'.  'מחוץ  באמת  אינו 
מאוד  משמח  הוא  באי־הצבעתו  היא.  הצבעה 
מישהו — בדיוק את מי שנמצא בקצה המנוגד לו. 
הוא מחליש את כוחם של הקרובים לעמדותיו, 
הממוקמות  הרשימות  של  כוחן  את  ומגביר 

בקצה השני.

ייכנסו  לכנסת   — ברורים  המשחק  כללי 
של  מצב  יהיה  לא  חברים.  ועשרים  מאה 
חברי  הכנסתם  לא  אם  ריק.  וכיסא  לבן'  'פתק 
יותר  הקרובות  העמדות  את  המייצגים  כנסת 
מי  במקומם  לכנסת  ייכנסו  להשקפותיכם, 
שמחזיקים בעמדות המנוגדות. חד וחלק. הדרך 
היחידה העומדת לפניכם לדחוק אותם החוצה, 
תוכלו  זאת  מישהו אחר תחתיהם.  להכניס  היא 

לעשות אך ורק על־ידי הצבעה.

אתם  הרשימות.  בין  להתלבט  לגיטימי 
מאוכזבים מרשימה אחת, בחרו רשימה אחרת, 
הקרובה לעמדותיכם. ובסופו של דבר, בבחירות 
המצע  ואת  שלנו  החברים  את  בוחרים  איננו 
המדויק של אמונותינו. אבל אם לא נבחר באחת 
הרשימות הקרובות לדעותינו, נעניק במו ידינו 
לחלוטין  מנוגדות  שעמדותיהם  למי  עודף  כוח 

לשלנו.

יהיה  וה'  להצביע,  מצווה  להצביע,  חובה 
בעזרנו.
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 ההצבעה היא הכלי הניתן בידינו להשפיע על מערכת קבלת ההחלטות. 
מי שאינו משתמש בכלי הזה — פשוט מפקיר את הזירה

לפעול מהראש ולא מהבטן
ילדים בחגיגות החומש

החומש  חגיגות  מתחילות  חב"ד  בכפר 
אגודת  בבית  המתקיימות  המסורתיות, 
תלמידי  לאלפי   ,)770( חב"ד  חסידי 
תחילת  לרגל  הארץ,  רחבי  מכל  ב  כיתות 
לימוד החומש בבתי הספר. הילדים נהנים 
ממפגש עם סופר סת"ם, התנסות בכתיבה 
על קלף, ביקור בתערוכה ובמרכז למידה 
של מוצרי סת"ם, הפעלה בסדנה יצירתית, 
והעיקר — מתכנית חווייתית מיוחדת בבית 
הכנסת, ובמרכזה הוצאת ספר תורה, מתוך 
מיוחד.  שי  מקבל  ילד  כל  וריקוד.  שירה 
הרשמה מראש חובה.  טל' 8113770־054 

או 5731770־054.

הכול על ַהקֵהל
המרצה והסופר הרב יחזקאל סופר ריכז 
את נושאי שנת ַהקֵהל בחוברת מיוחדת — 
מסודרים  הדברים  שמה.  הקהל'  'קונטרס 
לכל  שווה  ובשפה  נושאים,  לפי  בפרקים 
בדוא"ל  החוברת  את  לקבל  אפשר  נפש. 

.soferyy@gmail.com

שיעור חסידות בזום
הקודם  בגיליון  שפורסם  בריאיון 
שיעור  על  ידר  שמריהו  הד"ר  סיפר 
החסידות שמוסר הרב אליהו לנדא בבני־

באמצעים  גם  לו  להאזין  ושאפשר  ברק, 
קוראים  פניית  בעקבות  הדיגיטליים. 
אפשר   — לשיעור  להצטרף  הדרך  על 
קידר  הד"ר  אצל  הפרטים  את   לקבל 
שמשון  ר'  אצל  או   )054–6997106 )טל' 
מתחילתם  בשיעורים  המשתתף  הלפרין 

)טל' 2467437–052(.

יש חדש

זמני השבוע

אלה החיים שלנו. חובה להצביע, מצווה להצביע )צילום: חיים טוויטו(
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מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

תמים עדיף
שאלו חסידיו של ה'חוזה' מלובלין 
'תמים',   — ממי  נעלה  מי  רבם:  את 
בתמימות,  ה'  את  העובד  יהודי 
בתורה  גדול  שהוא  מי  'גדול',  או 

ובהשגות גבוהות בעבודת ה'?

"התשובה  ה'חוזה':  להם  אמר 
בשולחן  ידועה  בהלכה  מצויה 
הפת  על  לבצוע  שבא  מי  ערוך. 
גדולה  אחת  לפניו,  כיכרות  ושתי 
 — ושלמה  קטנה  והשנייה  ופרוסה, 
על איזו משתיהן עליו לברך ברכת 
'המוציא'? ההלכה היא שעליו לברך 

על הקטנה והשלמה".

למדנו  "מכאן  ה'חוזה':  וסיים 
 — ו'גדול'  'תמים'  לפנינו  שכשיש 

ה'תמים' עדיף מה'גדול'".

אמרת השבוע

chabad4u.org.il •  051-5415770   

 הכניסו 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!

שלוש מדריגות
היה  תמים  צדיק  איש  נח  נח,  תולדות  "אלה 
)בראשית  נח"  התהלך  האלוקים  את  בדורותיו, 
הגיע  שנח  מדריגות  שלוש  מונה  הפסוק  י,ט(. 
עושה  שאינו   — צדיק'  'איש  תחילה  אליהן: 
עלה  מידת הצדק. מכאן  לפי  פעליו  וכל  עוול, 
למדריגה גבוהה יותר — "תמים היה בדורותיו" 
אלא שלם  חוץ,  כלפי  צדיק במעשיו  רק  לא   —
למדריגה  עלה  ומכאן  בליבו.  תמים  ביושרו, 
 — נח"  "את האלוקים התהלך   — יותר  העליונה 
סגולה  שיחידי  מדריגה  הבורא,  עם  התאחדות 

בלבד זוכים לה.
)רבנו בחיי(

שני פירושים
שנאמר  בשבחו,  סיפר   — והזכירו  הואיל 
"זכר צדיק לברכה". דבר אחר: ללמדך שעיקר 

תולדותיהם של צדיקים — מעשים טובים.
)רש"י(

הוראות בחינוך
שני הפירושים ברש"י הם שתי הוראות בחינוך 
ילדי ישראל. א( "הואיל והזכירו סיפר בשבחו": 
יש לחנך את הילד, עוד בגיל צעיר, באופן כזה 
הוא  צדיק,  של  שמו  לפניו  מזכירים  שכאשר 
מתחיל מייד, מתוך התפעלות וחמימות, לשבח 
צדיקים  תולדותיהם של  "עיקר  ב(  את הצדיק. 

שירגיש  הילד  את  לחנך  יש  טובים":  מעשים 
שעיקר הציפייה והאושר של הוריו — שיצטיין 

במעשיו הטובים.
)הרבי מליובאוויטש(

צדיק בדורותיו
בדורות  ולא  בדורותיו,  יוחנן:  רבי  אמר 
שכן  כל  בדורותיו,  אמר:  לקיש  וריש  אחרים. 
בדורות אחרים )אילו היה בדורות אחרים היה 

צדיק יותר — רש"י(.
)סנהדרין קח(

בין ריש לקיש לנח
כי  נח,  של  בזכותו  מהפך  דווקא  לקיש  ריש 
כמספר   ,)950( תתק"ן  בגימטרייה  לקיש'  'ריש 
נח  ימי  כל  "ויהי  ט(  )לקמן  ככתוב  נח,  חיי  שני 

תשע־מאות שנה וחמישים שנה".
)לקוטי לוי יצחק(

צדיק לאורך דורות
צדיק  שהוא  מי  כל  לא  וצדיקיו.  ודור  דור 
קודם.  בדור  חי  אילו  לצדיק  נחשב  היה  בדורו 
בדורותיו",  היה  ש"תמים  היה  נח  של  שבחו 
שאף־על־פי שחייו נמשכו על פני כמה דורות — 
שהרי בימי המבול כבר היה בן חמש־מאות שנה 

— נחשב לצדיק כל אותם הדורות.
)יוסף חן(

להפוך מבול 
לגשמי ברכה

ואת  החורף  בוא  את  מבשרת  השנה  תחילת 
בשמיני  הגשם  מתפילת  החל  לגשם,  הציפייה 
עצרת, דרך חודש מרחשוון, ששמו, 'מר' )טיפה(, 
הוא  הגשם  שבה  נח,  לפרשת  ועד  לגשם,  רומז 

הנושא המרכזי — המבול.

גשמי  יהיו  שהגשמים  ביקשנו  הגשם  בתפילת 
ברכה, חיים ושובע. תפילה זו נחוצה מפני שגשם 
עלול להיות הרסני ומשחית, כפי שאירע במבול. 

אבל לאמיתו של דבר, גם המבול היה לטובה.

הטרדות מגבירות
מלמעלה".  יורד  רע  "אין  קובע  באמונה  כלל 
אפילו העונשים המתוארים בתורה אינם רע, אלא 
כל תפקידם לנקות את האדם ולהכשירו לקבל את 
הטוב. וכך המבול: הוא לא רק סילק את הטומאה 
שדבקה בעולם, אלא זיכך אותו במידה רבה יותר 

מכפי שהיה קודם חטאי דור המבול.

המבול  מי  את  ממשילה  החסידות  תורת 
לטרדות הפרנסה שמאיימות להטביע את האדם. 
על כך נאמר )שיר השירים ח,ז( "ַמִים ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו 
ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות ֹלא ִיְשְׁטפּוָה". האהבה 
לכיבוי.  ניתנת  אינה  לקב"ה  יהודי  של  הפנימית 
ולא זו בלבד, אלא הטרדות מגבירות אותה, כפי 
מידת  לפי   — אגרא"  צערא  "לפום  חז"ל  שאמרו 
האתגרים  שדווקא  נמצא  השכר.  גודל  כן  הצער 

והקשיים נהפכים בסוף למסייעים לעבודת ה'.

בשורת הקשת 
זה בא לידי ביטוי גם בעבודת התשובה.  דבר 
צדיקים אינם מתמודדים עם הרע ואינם חוטאים, 
לא בזדון ואף לא בשוגג. לעומתם, בעלי תשובה 
כשלו וחטאו ויש להם זיקה לרע. אך דווקא הם 

יכולים להפוך זדונות לזכויות.

וכך דווקא אחרי המבול החלה להופיע הקשת, 
כאות לשבועת הקב"ה שלא יביא עוד מבול. קודם 
המבול היה אוויר העולם עכור, ואור השמש לא 
זיכך את העולם  ואולם המבול  השתקף בעננים, 
גם מבחינה גשמית ואיפשר את היווצרות הקשת.

כן הוא גם במובן הרוחני, כידוע הפירוש ב"את 
שהוא  ל'דבר  רומז  ש'קשתי'  בענן",  נתתי  קשתי 
מוקש לי', ולכן נעשית על־ידי כך ההתקשרות עם 
תלויה  שאינה  נצחית  'ברית'  של  באופן  הקב"ה 

בטעמים שכליים.

חורף של עלייה
את  מייצגת  בתשרי,  שמתחילה  החורף,  עונת 
בתוך  ההתנהלות  ואת  התשובה  בעלי  עבודת 
חוקי הטבע. וזאת לעומת עונת הקיץ, שמתחילה 
בניסן, המייצגת את עבודת הצדיקים ואת הניסים 

העל־טבעיים.

תחילת  עם  הגשמים  את  לבקש  מתחילים  אנו 
עונת החורף, וקוראים בתורה את פרשת המבול, 
ָהָאֶרץ  ְיֵמי  ָּכל  "ֹעד  הקב"ה  הבטיח  שאחריו 
ֹלא  ָוַלְיָלה  ְויֹום  ָוֹחֶרף  ְוַקִיץ  ָוֹחם  ְוֹקר  ְוָקִציר  ֶזַרע 
ועל־פי  כסדרן,  השנה מתחלפות  עונות  ִיְשֹּׁבתּו". 
חוקי הטבע, אך אף־על־פי שאין זו הנהגה ניסית, 
כמו בחודש ניסן, אין כאן ירידה רוחנית. הגשמים 
יהודי  של  לעבודתו  המסייעים  ברכה,  גשמי  הם 

ומביאים לו שפע והצלחה.

)תורת מנחם, כרך מא, עמ' 180(

נח הצדיק

לוח יומי ללימוד הרמב"ם כתקנת הרבי מליובאוויטש

 מעוניינים לקבל את השיעור לנייד? שלחו הודעת ווטסאפ למספר 058-7554144 
וקבלו מדי יום את השיעור שבחרתם • להאזנה לשיעור בג' פרקים חייגו: 03-3062770

ו'ה'ד'ג'ב'א'ש"ק ד' מרחשוןיום בשבוע

הל' מעשה הקרבנות.. ג' פרקים ליום
פרק טז־יח

 פרק יט. הל' תמידין 
ומוספין.. בפרקים אלו. 

פרק א־ב
פרק ט־י. הל' פסולי פרק ו־חפרק ג־ה

פרק ה־זפרק ב־דהמוקדשין. פרק א

הל' שלוחין ושותפין. הל' שכנים פרק ידפרק א' ליום
פרק ופרק הפרק דפרק גפרק בפרק א



גאולהּפדיה
המבול כהכנה למשיח

שתשרור  לזו  דומה  מציאות  המבול  בשנת  שררה  נח  בתיבת  ְּבֵתָבה.  ְּגֻאָּלה 
החיות  מיני  כל  כונסו  בתיבה  שהלוא  בפשטות,  גם  מובן  הדבר  המשיח.  בימות 
והבהמות, ומכל מין הוכנס לתיבה זוג אחד בלבד )חוץ מהבהמות הטהורות, שמכל 
מין היו שבעה זוגות(. אם אחד מהם היה נטרף או מת — הייתה באה כליה על המין 
כולו. מכאן שבהיותן בתיבה לא טרפו החיות הרעות זו את זו ואף אחת מהן לא מתה 
— מעין המצב שיהיה בתקופת הגאולה, כאשר יגור זאב עם כבש ויבולע המוות לנצח.

מוסבר בתורת החסידות )אור התורה בראשית ג, עמ' תרלד; 'וככה תרל"ז' פרקים צה־ו. ובהרחבה 
בלקוטי שיחות כרך כה, עמ' 29( שבתיבת נח שרתה הארה עצומה של דעת אלוקית. דעת 
זו שינתה את כל המציאות בתיבה, כשם שלעתיד לבוא ישתרר מצב של "ֹלא ָיֵרעּו 

ְוֹלא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי", משום ש"ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה'".
היה  תפקידו  שעיקר  טהרה,  מקווה  בבחינת  המבול  היה  הפנימית  במשמעותו 
לטהר את הארץ מטומאתה. העולם שלפני המבול לא היה ראוי להשראת הקדושה 
ילמדו  יהודים  שכאשר  הראשונית,  הכשרתו  נעשתה  המבול  על־ידי  אך  האלוקית, 
של  הגשמית  המציאות  בתוך  גם  להיתפס  הקדושה  תוכל  מצוות,  ויקיימו  תורה 

העולם, ובכך יתקדש העולם ויוכשר לקראת תכליתו העתידית.

ַמַעְינֹות ַהָחְכָמה. הגאולה באה לאחר תקופת הכנה, שנרמזת בפסוק "ִּבְׁשַנת 
ַמִים ִנְפָּתחּו". על  ֵׁשׁש־ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי ֹנַח... ִנְבְקעּו ָּכל ַמְעְיֹנת ְּתהֹום ַרָּבה, ַוֲאֻרֹּבת ַהּׁשָ
באלף השישי תתחיל תקומתה של השכינה  כי  קיז,א(  א,  חלק  )וירא,  בזוהר  נאמר  כך 
ייפתח במאה השישית של האלף  יתנהלו בהדרגה. שלב מכריע  והדברים  מעפרה, 
ומבועי  לעילא  דחוכמתא  תרעי  יתפתחון  לשתיתאה  שנין  מאה  "ובשית  השישי: 
דחוכמתא לתתא, ויתתקן עלמא לאעלא בשביעאה" )=ובשש־מאות שנה לאלף השישי 
ייפתחו שערי החוכמה למעלה ומבועי החוכמה למטה, והעולם יתתקן להיכנס לאלף 

השביעי(.
הזוהר מדבר על שני סוגים של התגלויות שיתרחשו במאה השישית לאלף השישי: 
האחד הוא "שערי החוכמה למעלה", והכוונה לחוכמת התורה, והשני הוא "מעיינות 
זו — שהחלה בשנת  ואכן, בתקופה  והעולם.  החוכמה למטה", שהן חוכמות הטבע 
החוכמה  "שערי  נתגלו  בעולם.  ודעת  חוכמה  של  עצומה  פריצה  החלה   — הת"ק 
למעלה" — החוכמה העליונה, פנימיות התורה, זו תורת החסידות; ובה בעת פרצו גם 
"מבועי החוכמה למטה" — חוכמות העולם, חוכמות הטבע, דבר שמצא את ביטויו 

בזינוק המדעי והטכנולוגי שהחל אז.
בהתגלותן של חוכמות אלה העולם מתקין את עצמו לכניסתו לימות המשיח, שאז 
את  מגלה  האלה  החוכמות  וגילוי  מכסים",  לים  כמים  ה'  את  "דעה  הארץ  תימלא 
האחדות האלוקית החובקת את כל המציאות )ראו הביאור בלקוטי שיחות כרך טו, עמ' 24(.

מנחם ברוד

ב"ה

 

יום רביעי, כ“ט חשון 23.11.22יום שני, כ“ז חשון 21.11.22

עד י‘ חשווןלנרשמים



מחר", והסתלק.
באין ברירה הודיע רבי סעדיה ליהודי הכפרים 
עלות  עם  בכפרו  למחרת  להתייצב  הסמוכים 
הגברים  יצאו  שחרית  תפילת  לאחר  השחר. 
העלמין  בית  לעבר  בטליתות,  עטופים  והילדים, 
היהודי, שבו נקבר אביו של רבי סעדיה, רבי נתן, 

שהיה אף הוא צדיק ומקובל.

רבי סעדיה חילק את הנוכחים לארבע קבוצות, 
מרוחות  אחת  לעבר  כשפניה  אחת  כל  והציב 
וגם  התהילים,  ספר  כל  את  נקרא  "אנו  השמיים. 
אלא  מהמקום  לזוז  אין  גשם,  לרדת  יתחיל  אם 

להמשיך עד סיום הספר", הורה.
היהודים,  בעבור  מרגשים  רגעים  היו  אלה 
שהחלו לקרוא תהילים בבכי ובדמעות. כשהגיעו 
ענן  פתאום  נראה  בתהילים  השלישי  לחלק 
בקצה האופק. השיח' עמד כל אותו זמן בעליית 
כשראה  היהודים.  מעשי  אחרי  ועקב  בביתו  הגג 
בהתרגשות,  ממקומו  ניתר  מתקרב,  הענן  את 

יושבים  ואתם  לגשם  ומתפללים  צמים  "אנחנו 
וזוללים?!", רתח מזעם השיח' עלי קאיד.

סעדיה  רבי  לו  השיב  חלילה",  זוללים  "איננו 
על  הצום  לקראת  מפסקת  סעודה  "זו  שרעבי. 

חורבן בית המקדש".
"ומתי יום החורבן?", שאל השיח'.

"מחר", נענה.
"אם כן, רוצה אני כי מחר יירד הגשם. זה יום 
הרחמים, ואתם צריכים להביא את הגשם!", חרץ 

השיח' את דבריו.
את  למוטט  איימה  בתימן  הקשה  הבצורת 
כלכלתה. שטחי הגידול היו זקוקים נואשות למים, 
המדינה  על  הביאה  הממושכת  הגשמים  ועצירת 
התושבים  שכן  רבים,  של  למותם  וגרמה  רעב 

הסתמכו אך ורק על היבול המקומי.
באותה  ואולם  בקיץ.  הגשמים  יורדים  בתימן 
ראשי  לבוא.  בושש  והגשם  שנה החודשים חלפו 
הדת  וכוהני  שרעב  שבמחוז  אל־מקריץ'  הכפר 
התכנסו והחליטו לקיים תפילות וטקסים מיוחדים 

להורדת גשם.
קדושים'  'מים  להביא  נשלח  מיוחד  שליח 
אותו  מעל  נאמה'.  שב'ג'בל  החמישה'  מ'מעיין 
'מעיין החמישה' שכנה בקביעות עננה, שנראתה 
למרחוק. לפי המסורת היהודית והערבית, יהודים 
שהתגוררו בכפרים הסמוכים נאלצו לברוח מפני 
חמישה  במקום  וקברו  עליהם,  שהוטלו  הגזירות 
המעיין  ומי  המקום,  התקדש  מאז  תורה.  ספרי 

נחשבו מקודשים ומשכו אליו מבקרים רבים.
השליח נדרש ללכת בדרך אחת, לשאוב מעט 
מים מהמעיין ולחזור בדרך אחרת. עם שובו עלו 
בצעקות.  והתפללו  ההר  ראש  אל  התושבים  כל 
הם התיזו את המים לכל רוחות השמיים, שחטו 
השליכו  ואותם  לאיברים  גופו  את  וביתרו  שור 
והרוחות  'לרצות' את השדים  כדי  מעל הצוקים, 
יכפר  המבותר  שהשור  אמונה  מתוך  הרעות, 

עליהם.
בתום הטקס חזרו הערבים לבתיהם בתחושת 
אכזבה עמוקה: הגשם לא הופיע. שום שינוי לא 

נראה גם בימים שאחרי כן. 
כשראו כי הגשמים ממאנים לרדת, הלך שיח' 
ליהודים  התייחס  אך  קשה,  אדם  שהיה  הכפר, 
שרעבי,  משפחת  לבית  ובהערצה,  בכבוד 
שהתגוררה בכפרו, והטיל על סב המשפחה, רבי 

סעדיה, שהיה ידוע כמקובל, להוריד גשמים.
באותם זמנים התפזרו היהודים בתימן על פני 
כבעלי  מצאו  פרנסתם  את  שכן  כפרים,  מאות 
מלאכה, וכדי שלא ליצור תחרות ביניהם, התפצלו 
בקצה  התיישבה  שרעבי  משפחת  רבים.  לכפרים 

הכפר אל־מקריץ'. 
"כיצד  סעדיה.  רבי  לו  השיב  אלוקים",  "אינני 

יכול אני להביא או להבטיח גשמים?!", תהה.
השיח'.  לו  השיב  לרחמים",  זוכים  "היהודים 
שתתפללו  דורש  ואני  מתקבלת,  "תפילתכם 
נמות  כולנו  כן,  לא  שאם  הגשם.  את  ותביאו 
ברעב". השיח' הבהיר: "אני רוצה את הגשם כבר 

יצאו מבתיהם  ויצא לבדוק אם אכן כל היהודים 
להתפלל לגשם.

בביתו,  נותר  סעדיה,  של  אחיו  שרעבי,  דוד 
ואמר:  אותו  מצא  השיח'  חולה.  שהיה  משום 
"אחיך היהודים מתפללים ואתה נשארת בבית?! 
אהרוג   — תלך  לא  אם  תפילתם.  תיכשל  בגללך 
והסביר  רחמיו  את  לעורר  ניסה  הזקן  אותך!". 
חוליו, אך תשובתו לא  יכול ללכת בשל  אינו  כי 
סיפקה את השיח'. אחייניתו של דוד שכנעה אותו 

לצאת ליער ולהסתתר בקצהו, וכך להינצל.
כאשר הגיעו היהודים לספר הרביעי בתהילים 

החל  עז  וגשם  התקדרו  השמיים  הדבר.  קרה 
לרדת. מטחים כבדים של מים מילאו במהירות 
רמז  סעדיה  רבי  והוואדיות.  התעלות  את 
סיום  עד  התהילים  בקריאת  להמשיך  לנאספים 
את  לקרוא  היהודים  הוסיפו  בהתרגשות  הספר. 
הערבים  את  ברקע  ושמעו  התהילים,  פסוקי 
קוראים כי היהודים זכו לרחמי שמיים ולברכת 

האלוקים.
פנו  התהילים  ספר  כל  את  כשסיימו  רק 
היהודים לחזור לבתיהם. הם היו רטובים עד לשד 
מהמאמץ,  וחלשים  מהצום  רעבים  עצמותיהם, 
אך מלאי אמונה וגאווה באלוקי ישראל, שקידש 
את שמו ברבים. בשובם אל הכפר יצאו לקראתם 
על  ברכות  והרעיפו  בראשם  והשיח'  התושבים 
רצה  ואף  סעדיה  לרבי  הודה  השיח'  ראשיהם. 
רבי  אך  היום,  כגיבור  כתפיו  על  אותו  לשאת 

סעדיה סירב...  
)על־פי 'יחי ראובן ואל ימות', ספרו של ראובן שרעבי, נכדו 
של רבי סעדיה, שהשתתף באירוע(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

רבי סעדיה חילק את הנוכחים 
לארבע קבוצות. "אנו נקרא 

את כל ספר התהילים, וגם אם 
יתחיל לרדת גשם, אין לזוז 

מהמקום", הורה

"אני רוצה מחר את הגשם"

מפלים שוצפים בתימן בקיץ



ההלכה והצמחונות
שאלה: האם אורח 

חיים צמחוני או טבעוני 
תואם את ההלכה?

תשובה: בתורה נאמר שכל היצורים, 
ובכלל זה בעלי־החיים, נבראו לתועלת 
נח  לבני  הותר  המבול  לאחר  האדם. 
לאכול את בשר בעלי־החיים )במגבלות 
חוזרת  התורה  מכן  ולאחר  מסוימות(, 
ציוויים  לצד  ישראל,  לעם  ההיתר  על 

מה מותר לאכול וכיצד.
ואף איסור  'צער בעלי־חיים',  איסור 
'בל תשחית', אינם חלים במצבים שבהם 
יש לאדם תועלת מכך. ואכן, חז"ל ראו 
תועלת בריאותית רבה באכילת ביצים, 
ברור  זאת  לאור  בשר.  ובמיוחד  דגים, 
תואמת  אינה  אידיאולוגית  שצמחונות 

את תפיסת התורה.
דרך־ תורה  "לימדה  אמרו:  זה  עם 
ארץ" שלא יאכל אדם בשר תמיד אלא 
בשבתות  כגון  מיוחדות,  בהזדמנויות 
לכך  זקוק  הוא  אם  או  ובמועדים, 
בשר  יאכל  לא   — אז  וגם  גופו.  לחיזוק 

לשובע, ולא יהיה רגיל בו הרבה.
יש מושג של הימנעות מאכילת בשר 
ומזון מן החי בכלל, כהינזרות מתאוות 
ליחידי  שייך  זה  עניין  אבל  העולם, 
נדרש  ישראל  עם  רוב  בלבד.  סגולה 
לקדושה  בעלי־החיים  את  גם  להעלות 
במידה ובצורה הנכונות על־פי התורה.

אפשר להימנע מאכילת בשר מטעמי 
ודגים  בשר  לאכול  החיוב  גם  בריאות. 
ההנחה,  בסיס  על  אלא  אינו  בשבת 
אף  מזה.  מתענגים  בני־האדם  שרוב 
שמחה  "אין  חז"ל:  שאמרו  טוב,  ביום 
קרבן  בבשר  רק  זה  הרי  בבשר",  אלא 
ואילו  במקדש,  שהקריבו  השלמים 
בימינו אין זו חובה אלא זכר לדבר, ומי 

שסובל מכך — פטור מאכילת בשר.
מקורות: שו"ע אדה"ז סי' רמב ס"ב וס"ז, וסי' 
תקכט ס"ז. חוה"מ כהלכתו פ"א ס"ה. וראה 
המובא ב'אוצר האגדה' ערך 'בשר'. רמב"ן ויקרא 
יז,יא. שו"ע אדה"ז הל' עוברי דרכים וצער בע"ח 
ס"ד )במהדורה החדשה: כרך ו, עמ' פג(. לקוטי 
תורה )לאדה"ז( בהעלותך, לא,ב. שדי חמד, 
אסיפת דינים, מערכת אכילה אות א. 'ספר 
היחידות' עמ' 235. 'תורת החי' להרב מנחם סליי.

רציתי לשאול
איך מתמודדים עם מחשבות והסחות דעת המפריעות לי 

להתרכז בתפילה או בשיעור תורה?
סדר יומו של יהודי דורש ריכוז. יש 
לנו שלוש תפילות ביום, שעליהן נאמר 
"אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד 
ומובן  כוונה.  דורשת  והתפילה  ראש", 
ריכוז  דורשת  תורה  תלמוד  שמצוות 

ועיון.
אם בכל הזמנים היה בזה אתגר, הרי 
לאין  גדול  האתגר  הדיגיטלי  שבעידן 
של  במציאות  לחיות  התרגלנו  ערוך. 
יכולים  רגע  בכל  כאשר  דעת,  הסחות 
להופיע צלצולי טלפון או התראות על 

הודעה, מייל וכדומה.
ייתכן שהפתרון נמצא דווקא באותו 
יש  ההפרעות.  באות  שממנו  מכשיר, 
בו אפשרות לעבור ל'מצב טיסה', שבו 
בהיכנסנו  אנחנו,  גם  שקט.  משתרר 
לבית הכנסת או לשיעור תורה, צריכים 

לעבור ל'מוד' של אי־הפרעות.
אחת  כי  מוסבר  החסידות  בתורת 
וחגירת  במקווה  טבילה  התרומות של 
עשיית  היא  התפילה,  קודם  אבנט 
פעולה סמלית שמכניסה אותנו למצב 

ריטואל  מין  לתפילה'.  'עמידה  של 
שעסקתי  העניינים  בין  חיץ  שמסמל 

בהם עד עתה לבין התפילה.
לרשימה הזאת ראוי להוסיף בימינו 
השתקת(  )או  כיבוי  ריטואל  את 
המכשיר הנייד, ואפסונו במקום שאינו 
ושיעורי  התפילה  בשעת  אלינו  נגיש 
בכוחה  הזאת  הפעולה  עצם  התורה. 
להעביר את הנפש שלנו ל'מצב תפילה' 
או ל'מצב לימוד', ולגרום לנו להינתק 
בתפילה  ולהתרכז  היום־יום  מטרדות 

או בשיעור.
שהצלחה  ולהפנים  להתבונן  כדאי 
בדיוק  תלויה  הזמן  בניצול  אמיתית 
אנחנו  ואז  הזאת,  השליטה  ביכולת 
ממוקדים בדברים שבהם אנו עוסקים, 
נהפכות  והלימוד  התפילה  ושעות 
עלינו  שמגוננת  נח'  'תיבת  למעין 

ממבול הטרדות והמחשבות.
שחרית  בתפילת  להתחיל  אפשר 
השקט  איי  את  ולהרחיב  ולהתקדם 

האלה בהדרגה. בהצלחה!

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב יוסף־יצחק נוימן, 
מנהל בית חב"ד במכבים־רעות

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

טכנולוגיית מים מתקדמת

 מוקד 
077-230-47-57הזמנות:

 עם בא החורף ולילות שבת הארוכים, 
 תתקדמו לבר המים ההיברידי נועם 2, 

עם טכנולוגיית שבת למהדרין, שיאפשר לכם 
ליהנות ממים חמים וקרים לאורך השבת!



ַּגם ְּכֶׁשֹּלא נֹוַח
ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ְלַעְצְמֶכם  ָּתֲארּו 
ְמִׂשיָמה  ֲעֵליֶכם  ַמִּטיל  ַעְצמֹו  הּוא 
אֹוָתּה  ְלַבֵּצַע  ְּתַמֲהרּו  ַוַּדאי  ֲחׁשּוָבה. 
ֹלא  ֹנַח  ֲאָבל  ִעּכּוִבים.  ּוְבִלי  ִּבְזִריזּות 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְמֻסָּפר  ַּבּתֹוָרה  ָּכְך.  ִהְתַנֵהג 
ֱאֹלִקים ִצָּוה ַעל ֹנַח ִלְבנֹות ֵּתָבה, הּוא 

ָעַסק ִּבְבִנָּיָתּה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה! 

ָּבָנה  ֹנַח  ַמּדּוַע  ֵאָלה,  ַהּׁשְ ִנְׁשֶאֶלת 
ֹנַח  ֲהֹלא  ְלַאט?  ָּכל־ָּכְך  ַהֵּתָבה  ֶאת 
ּוְמֻסָּפר  ְמאֹוד,  ָחׁשּוב  ָאָדם  ָהָיה 
ֵּמׁש ַמְנִהיג ֶׁשל ְּבֵני־ָהָאָדם ְּבדֹורֹו.  ֶׁשּׁשִ
ּוַמָּכִרים  ְּגדֹוָלה  ִמְׁשָּפָחה  לֹו  ָהיּו 
ְמַבֵּקׁש  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ָסֵפק  ֵאין  ַרִּבים. 
ְּבִׂשְמָחה  ַנֲעִנים  ָהיּו  ִמְּקרֹוָביו,  ֶעְזָרה 
ַהֵּתָבה  ֶאת  ִעּמֹו  ִלְבנֹות  ְוִנְרָּתִמים 

ּוְלַסֵּים ֶאת ְּבִנָּיָתּה ִּבְזַמן ָקָצר יֹוֵתר!

ִצָּוה  ֱאֹלִקים  ְּפׁשּוָטה:  ַהְּתׁשּוָבה 
ַמְׁשָמעּות  ֵּתַבת".  ְלָך  ה  "ֲעֹשֵ ֹנַח  ַעל 
ַהִּצּוּוי "ֲעֵׂשה ְלָך" ִהיא ֶׁשָעָליו ִלְבנֹות 
ְלֵהָעֵזר  ְוֹלא  ַהֵּתָבה  ֶאת  ְּבַעְצמֹו 

ַּבֲאֵחִרים.

ָהָאָדם  ְנָפׁשֹות,  ְּבַהָּצַלת  ְּכֶׁשְּמֻדָּבר 
ְּבַעְצמֹו  ַהְּפֻעָּלה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִנְדָרׁש 
ֹנַח  ֲאֵחִרים.  ַעל  אֹוָתּה  ְלַהִּטיל  ְוֹלא 
ֶאת  ְלַהִּציל  נֹוֲעָדה  ֶׁשַהֵּתָבה  ָיַדע 
ָּכל  ֶאת  ֶׁשַּיְׁשִמיד  ֵמַהַּמּבּול  ַהַחִּיים 
ָהֲאָדָמה,  ְּפֵני  ַעל  ַהַחִּיים  ַהְּיצּוִרים 

ְוָלֵכן ָעַסק ְּבַעְצמֹו ִּבְבִנָּיָתּה.

ֵיׁש ָּכאן ֶמֶסר ַּגם ַּבֲעבּוֵרנּו. ְלִעִּתים 
ָלנּו  ְמַזֶּמֶנת  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַהְׁשָּגָחה 
ִמיֶׁשהּו  ְלַהִּציל  ֶׁשָּיכֹול  טֹוב  ַמֲעֶׂשה 
ַאֵחר, ַהָּצָלה ַּגְׁשִמית אֹו רּוָחִנית. ָאנּו 
ְלִהְתַחֵּמק:  ֵּתרּוִצים  ְלַחֵּפׂש  ֲעלּוִלים 
ֲאִני ָעסּוק, ֲאִני לֹוֵמד ַעְכָׁשו, ֶׁשִּמיֶׁשהּו 

ַאֵחר ִיְתַנֵּדב.

ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִמֹּנַח  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו 
ִהְזַּדְּמנּות  נֹוֵתן  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ַּבֲעבּור  ּומֹוִעיל  ָחׁשּוב  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות 
ֲאֵחִרים — ְצִריִכים ַלְחֹטף ֶאת ַהַּמָּתָנה 

ַהּזֹו ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים.

 )לקוטי שיחות כרך טו, עמ' 34; שיחות
קודש תשל"ו, כרך א, עמ' 174(

ַּתְקִציר:  ַסָּבא ְמַגֶּלה ָלִראׁשֹוָנה ֶאת ַּפְרצּופֹו ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַמר ִיְׂשְרֵאִלי; הּוא ָחֵרד ִמָּמה ֶׁשָהִאיׁש ְּמֻסָּגל ְלעֹוֵלל ִלְנָכָדיו.

 ַהְּגֵזָרה ַהָּקָׁשה ֶׁשל ַסָּבא
ָרָצה  ֹלא  הּוא  עֹוד.  ָלֶׁשֶבת  ָהָיה  ָיכֹול  ֹלא  קֹוִּבי 
יָחה ֶׁשל ַסָּבא ִעם ַמר  ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְׁשֹמַע ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהּׂשִ
ִיְׂשְרֵאִלי. "אֹוי, ְּכָבר ְמֻאָחר. ֲאִני ַחָּיב ָלֵצאת", ִהְפִּתיַע 
ֶאת ֲחֵבָריו, ְוִלְפֵני ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִהְסִּפיק לֹוַמר ִמָּלה, ָאַמר 
ִּבְמִהירּות: "ִאְמרּו ְלַסָּבא ֶׁשָהִייִתי ַחָּיב ָלעּוף, ְּבֵסֶדר?", 

ִמְלֵמל 'ָׁשלֹום' ָחטּוף ְוָיָצא ִמן ַהַּבִית.

ֹלא  "ֶזה  ְוָאַמר.  ַסָּבא  ִהְמִׁשיְך  ַלֲעֹזר",  ָרצּו  "ֵהם 
ַמְתִאים, ֲאִני יֹוֵדַע. ָלֵכן ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשֵּתַדע ֶׁשֲאִני הֹוֵלְך 
ֶלֱאֹסר ֲעֵליֶהם ְלִהְתָעֵרב ָּבִעְנָין ַהֶּזה עֹוד. ֶזהּו. ׁשּוב ֵהם 

ֹלא ַיְטִרידּו אֹוְתָך, ַעל ַאְחָריּוִתי! ְּבֵסֶדר?".

ִיְׂשְרֵאִלי.  ַמר  ֵהִגיב  ְמאֹוד",  ַעד  ְנבֹוָנה  ַהְחָלָטה  "זֹו 
הֹוִסיף  ְּכֶאָחד",  ַהְּצָדִדים  ִלְׁשֵני  טֹוָבה  אֹוֵמר,  "ָהִייִתי 
ָהְיָתה  ֹלא  ַהּזֹו  ַהַהְחָלָטה  ֶׁשִאם  "ִמְּפֵני  ָעמּום.  ְּבקֹול 
ַמֲאָמץ  ֶאה...  ִמֶּמִּני  ּדֹוֵרׁש  ָהָיה  ַה...ַהַּמָּצב  ִמְתַקֶּבֶלת, 

ְמֻסָּים, ֶׁשָעִדיף ַּכּמּוָבן ַלְחֹסְך אֹותֹו"...

"ֲאִני ֵמִבין", ָרַעד קֹולֹו ֶׁשל ַסָּבא, ּוַמר ִיְׂשְרֵאִלי ֹלא 
'ַמֲאָמץ  ְלֵאיֶזה  ֵמִבין  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשַּסָּבא  ַּדְעּתֹו  ַעל  ֶהֱעָלה 
ְוַהְּמֻנֶּמֶסת  ַהְּקָצָרה  יָחה  ַהּׂשִ ִהְתַּכֵּון.  הּוא  ְמֻסָּים' 
ִהְסַּתְּיָמה ְּבִאחּוֵלי ַהְצָלָחה ֲהָדִדִּיים, ְוָאז ִהִּניַח ַסָּבא ֶאת 

פֹוֶפֶרת ִמָּידֹו ְוָעַצם ֶאת ֵעיָניו. ַהּׁשְ

ֵעיַנִים  ַּבֲעִציַמת  ְלַאט,  ָאַמר  ֲעֵליֶכם...",  ּגֹוֵזר  "ֲאִני 
ֶזה  ָאֵכן,  ִּבְדֵבקּות.  ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ְּכִמי  ְמֻכָּוץ,  ּוְבֵמַצח 
ַעד  ָקֶׁשה  ְּפִניִמי  ַנְפִׁשי  ַמֲאָמץ  ֶׁשל  ֶרַגע  ּבֲעבּורֹו  ָהָיה 
ְמאֹוד; ְלַוֵּתר סֹוִפית ַעל ַהֲחֻנִּכָּיה. ֲאָבל ַסָּבא ָהָיה ֵאיָתן 
ְּבַהְחָלָטתֹו. "ֲאִני ּגֹוֵזר ֲעֵליֶכם ִלְזֹנַח ֶאת נֹוֵׂשא ַהֲחֻנִּכָּיה. 
ְּבִמְׁשַּפְחֵּתנּו;  ָהְיָתה  ִהיא  ָׁשָנה  ְׁשמֹוֶנה־ֵמאֹות  ֶזהּו. 
ָהְפָכה ְלֵחֶלק ֵמִאָּתנּו — ֹלא עֹוד. ה' ָנַתן ְוה' ָלַקח, ְיִהי 

ְּדָמעֹות  ּוְׁשֵּתי  ֵעיָניו  ֶאת  ָּפַקח  ְוַסָּבא  ְמֹבָרְך",  ה'  ֵׁשם 
ְּגדֹולֹות ֶהְחִליקּו ַעל ְלָחָייו ַהְּקמּוטֹות.

ֵהיָכן  ָחֵסר...  "ֶאָחד  ִּפְתאֹום.  ִהְתאֹוֵׁשׁש  "ֶרַגע!", 
קֹוִּבי?!".

ְׁשמּוֵאל,  ִמְלֵמל  ָלֵצאת",  ַחָּיב  ֶׁשהּוא  ָאַמר  "הּוא 
ה ְלַוֵּתר". "ִנְרֶאה ֶׁשִהְתַקּׁשָ

ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ָסְבָתא  ָקְרָאה  צֹוֵדק",  "ְׁשמּוֵאל 
ְלַבד,  ָּבַרח  ֹלא  ֶׁשהּוא  "ֻעְבָּדה  ְלָחן.  ַהּשֻׁ ַעל  ְוִהְצִּביָעה 

ְיִחיֵאל. הּוא ָלַקח ֶאת ַהֶּפֶלפֹון ֶׁשְּלָך ִאּתֹו".

ָנַסע  ַהֶּזה  ֶׁשֶהָחָכם  ָּכַעס ְמאֹוד. "ֹזאת אֹוֶמֶרת  ַסָּבא 
ֶׁשֲאִני  ָיַדע  הּוא  ִיְׂשְרֵאִלי!  ַמר  ֶׁשל  ַלַּבִית  ׁשּוב  ַעְכָׁשו 
עֹוֵמד ֶלֱאֹסר ֶאת ֶזה, ְוֹלא ָרָצה ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהְּגֵזָרה. הּוא 
יֹוֵדַע ַּכָּמה ֶזה ְמֻסָּכן"... ַסָּבא ָּפָנה ְלָסְבָתא: "ֲאִני יֹוֵצא 
ְלָׁשם ַעְכָׁשו, ּוַמְחִזיר אֹותֹו ְלָכאן, ָּבָאְזַנִים!". ַסָּבא ִמֵהר 
ּוְׁשמּוֵאל  ְויֹוִני  ַהַּבִית  ִמן  ְוָיָצא 

ַאֲחָריו.

• • •

ְלַהִּגיַע  קֹוִּבי  ִהְסִּפיק  ֵּביְנַתִים 
ַהחֹוֵקר.  ֶׁשל  ַלַּבִית  ְּבמֹוִנית 
ַאַחת  ֵמֲאחֹוֵרי  ִהְׁשּתֹוֵפף  הּוא 
ָאְזנֹו  ְוִהָּטה  ַהחֹונֹות  ַהְּמכֹוִנּיֹות 
הּוא  ַהָּפתּוַח.  ַהֶּפֶלפֹון  ְלַמְכִׁשיר 

ֶנְחַרד ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו:

"ֹלא ַמֲאִמין לֹו ְלִמָּלה ַאַחת!", 
ָצַעק ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ַּבֵּטֵלפֹון. "הּוא 
ֹלא ִהְׁשַּתָּנה. הּוא ְמַרֶּמה אֹוָתנּו, 
ים  ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשִרָּמה ִלְפֵני ֲחִמּׁשִ
ַעְכָׁשו  ֶׁשָּלנּו!  ַההֹוִרים  ֶאת  ָׁשָנה 
ֲאִני ַמֲעִביר אֹוָתּה ֵאֶליָך ְוֶזהּו ֶזה! 

ַחֵּכה ִלי ְלַמָּטה!".

קֹוִּבי ֹלא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו. עֹוד 
ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר  ִמָּכאן  ִיַּסע  ֶרַגע 
ָרָצה  הּוא  ָלֶנַצח.  ׁשּוב,  ֵּתָעֵלם  ְוִהיא  ַהֲחֻנִּכָּיה  ִעם 
ֵמָאז  ַאְזָהָרתֹו  ֲאָבל  ַלִּמְׁשָטָרה,  ר  ְלִהְתַקּׁשֵ ְמאֹודֹו  ְּבָכל 
ְּבֶקֶׁשר  ַּבִּמְׁשָטָרה  "ְּתלּוָנה  ְּבָאְזָניו.  ִצְלְצָלה  ַסָּבא  ֶׁשל 
ָאֹרְך,  ַלְיָלה  ְּבאֹותֹו  ַסָּבא  ָלֶהם  ִהְסִּביר  ַלֲחֻנִּכָּיה", 
ֵמַהּמּוֵזאֹון  ְּגֵנָבה  ַּבֲעוֹון  אֹוִתי  ֶׁשעֹוְצִרים  "ֵּפרּוָׁשּה 
ַהְּלֻאִּמי ְּבַוְרָׁשה. ֵיׁש ֶהְסֵּכם ַהְסָּגָרה ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ְלּפֹוִלין".

ַהחּוָצה  ָיָצא  ִיְׂשְרֵאִלי  ּוַמר  ִנְפְּתָחה  ַהַּבִית  ֶּדֶלת 
ִמַּתַחת  ִלְכֹרַע  ִמֵהר  קֹוִּבי  ְּבָיָדיו.  ָאטּום  ֵעץ  ְוַאְרַּגז 
ְלַחּלֹון ַהְּמכֹוִנית ֶׁשִּמֶּמָּנה ֵהִציץ. הּוא ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשַּמר 

ִיְׂשְרֵאִלי ֹלא ִהְבִחין ּבֹו...

המשך יבוא

ְּדַבר ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ

 עוזי קפלון42



אֹוָתּה  ְוַטְלְטלּו  ַמִים,  ְמֵלָאה  ְקָעָרה  ְקחּו 
ְּגדֹות  ַעל  ַיֲעלּו  ַהַּמִים  ִיְקֶרה?  ָמה  ְמַעט. 

ַהְּקָעָרה ְוִיְגְלׁשּו ֵמַהּׁשּוַלִים.

ַעְכָׁשו ָּתֲארּו ְלַעְצְמֶכם ֶׁשָּדָבר ָּכֶזה קֹוֶרה 
אֹותֹו.  ְמַטְלֵטל  ִמיֶׁשהּו  ְּכִאּלּו  ָּבאֹוְקָינּוס; 
ְּבַיָּפִנית  ַהּתֹוָצָאה ְמֻכָּנה צּוָנאִמי, ֶׁשֵּפרּוָׁשּה 
ַּגֵּלי ַמִים ַאִּדיִרים עֹוִלים ֵמַהָּים  'ַּגל ַּבָּנֵמל'. 
ְוׁשֹוְטִפים ֶאת ַהחֹוִפים. ָעְצַמת ְזִריַמת ַהַּמִים 
ַּבֲחָזָרה  ְנסֹוִגים  ּוְכֶׁשֵהם  ַאִּדיָרה,  ְּבצּוָנאִמי 
ֶאל ַהָּים, ֵהם סֹוֲחִפים ִאָּתם ִּכְמַעט ָּכל ָּדָבר.

ֵמְרִעיַדת  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  נֹוָצר  צּוָנאִמי 
ַהָּים.  ְּבַקְרָקִעית  ֲחָזָקה ֶׁשִּמְתחֹוֶלֶלת  ֲאָדָמה 
ְוהֹוֶדֶפת  ַהַּמִים  ֶאת  ְמַטְלֶטֶלת  ָהְרִעיָדה 
ֲחָזִקים  ַּגִּלים  נֹוָצִרים  ָוָאָנה.  ָאֶנה  אֹוָתם 
ְמאֹוד, ְוֵהם ַמְתִחיִלים ָלנּוַע ְלִכּוּון ַהחֹוִפים 
ִּבְמִהירּות ֲעצּוָמה, ֶׁשְּיכֹוָלה ְלַהִּגיַע ַעד ֶאֶלף 

ִקילֹוֶמְטִרים ְלָׁשָעה.

ַמְבִחיִנים  ָּתִמיד  ֹלא  ַעְצמֹו  ָּבאֹוְקָינּוס 
ַּתַחת  ַלֲעֹבר  ְיכֹוִלים  ֵהם  ִּכי  ָהֵאֶּלה,  ַּבַּגִּלים 
ַלָּים  ָיְצאּו  ֶׁשַּדָּיִגים  ִמְקִרים  ָהיּו  ַהָּים.  ְּפֵני 
ַּתַחת  ֶׁשָעְברּו  ַהּצּוָנאִמי  ְּבַגֵּלי  ִהְרִּגיׁשּו  ְוֹלא 
ָלֶהם  ִהְתָּבֵרר  ַלחֹוף  ּוְכֶׁשָחְזרּו  ִסיָרָתם, 
ֶׁשַהְּכָפר ֶׁשָּלֶהם ִנְסַחף ְוֶנְעַלם. ֲאָבל ְּכֶׁשַהַּגל 
ִמְתָקֵרב ַלחֹוף הּוא ִמְתרֹוֵמם ְלֹגַבּה ַאִּדיר. 

ְוִאם  ַמְקִּדיִמים,  ִסיָמִנים  ָהַאִּדיר  ַלַּגל  ֵיׁש 
ֵמַהחֹוף  ְלִהְתַרֵחק  ֶאְפָׁשר  אֹוָתם,  ְמַזִהים 
ָנסֹוג  ַהָּים  ִאם  ְּגבֹוִהים.  ַלֲאָתִרים  ְוַלֲעלֹות 
ִמּתֹוְך  ָחָזק  ַרַעם  ִנְׁשָמע  אֹו  ְּבִפְתאֹוִמּיּות, 
ֲאָדָמה  ְרִעיַדת  ִמְתחֹוֶלֶלת  ִאם  ְוַגם  ַהָּים, 

ֲחָזָקה — ֶזה ִסיָמן ֶׁשּצּוָנאִמי ִמְתָקֵרב.

ָהעֹוְקִבים  ַהְתָרָעה  ֶמְרְּכֵזי  ֵיׁש  ְּבָיֵמינּו 
ַאֲחֵרי ְרִעידֹות ֲאָדָמה ָּבאֹוְקָינּוס ּוַמְתִריִעים 
ָעְלָתה  ַלַּסָּכָנה  ַהּמּוָדעּות  צּוָנאִמי.  ַעל 
ַּתְׁשָס"ה  ִּבְׁשַנת  ֶׁשֵאַרע  ַהּצּוָנאִמי  ְּבִעְקבֹות 
ֶׁשל  ַחֵּייֶהם  ֶאת  ְוָגָבה  ַהֹהִּדי,  ָּבאֹוְקָינּוס 
ְסִרי־ַלְנָקה,  ְּבֹהּדּו,  ְּבֵני־ָאָדם  ַאְלֵפי  ְמאֹות 

ָּתִאיַלְנד ְוִאיְנדֹוֶנְזָיה.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ְוֶהְחֵּבאֶתם  ַּבַהְפָסָקה ְלַקְחֶּתם ֶאת ַהַּמְחֶּבֶרת ֶׁשל ֶהָחֵבר 
ַאַחר־ָּכְך  ָיִגיב.  ֵאיְך  ִלְראֹות  ְּכֵדי  ִּבְצחֹוק,  ְסָתם  אֹוָתּה. 
ֶהְחַזְרֶּתם לֹו אֹוָתּה. ּוְבֵכן, ֶזה ַמָּמׁש ֹלא ְצחֹוק! ֲעַבְרֶּתם 

ַעל ִאּסּור ְּגֵנָבה. ַּגם ְּגֵנָבה ִּבְצחֹוק ִהיא ְּגֵנָבה!

         ּכֹוחֹות
ָהֶרַׁשע

ְיָלִדים
מּול

דניאל גורדון
איור: מרדכי אייזנשטט

14

ִמְׁשַּפַחת ַחָּזן ְמָסֶרֶבת ְלִהָּכַנע ִלְגֵזרֹות ַהּקֹומּוִניְסִטים

ת ַה-12  ְתָיה ּבַ ֶפר. ּבַ ָלָדיו ְלֵבית ַהּסֵ בּוַע ֶאת ֶאָחד ִמּיְ י ׁשָ לַֹח ִמּדֵ ן ִלׁשְ יַע ָלַרב ַחּזָ ִצין ַהּקֹומּוִניְסִטי ַמּצִ ְקִציר: ַהּקָ ּתַ
ת. ּבָ ל ׁשַ ַחּלֵ ב לֹא ּתְ ׁשּום ַמּצָ ּבְ ֶבת ִראׁשֹוָנה, ּוַמְכִריָזה ׁשֶ ִמְתַנּדֶ

ְך ָיבֹוא אי"ה ֶהְמׁשֵ

עּור  ּבֶֹקר. ׁשִ ת ּבַ ּבָ ׁשַ
ֶפר  ֵבית ַהּסֵ ּבֹון ּבְ ֶחׁשְ
ּבֹוְלׁשֹוב ַהּקֹומּוִניְסִטי ּבְ

ֲאִני ְיכֹוָלה לֹוַמר 
ׁשּוָבה,  ֶאת ַהּתְ
ב  ֲאָבל לֹא ֶאְכּתֹ
אֹוָתּה. ַהּיֹום 

ת! ּבָ ׁשַ

ת ֹקֶדׁש ַהּיֹום.  ּבַ ן. ׁשַ ּכֵ
ב  ָאסּור ִליהּוִדי ִלְכּתֹ

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ
ו! לֹא  י ְלָכאן ַעְכׁשָ ׁשִ ּגְ

ר ָלְך!  ֲאַוּתֵ

 !? ָמה ָאַמְרּתְ
ת?! ּבָ ׁשַ

ֲאִני לֹא ַמֲאִמיָנה 
ַמע ָאְזַני. ְלִמׁשְ

בֹוָנה, ַאּתְ  ְתָיה ַהּנְ ּבַ
ַטח יֹוַדַעת ֶאת  ּבֶ

יר  ׁשּוָבה. ְקִחי ּגִ ַהּתְ
י ַלּלּוַח! ּוְגׁשִ

רּוָכה  ֵאיֶזה ֹיִפי! ּבְ
־ָא־ה... ַה־ּבָ

ִּפְתאֹום צּוָנאִמי

 ְנֶייט!



היה  זה  שלי.  הסנדק  שהיה  שלי,  רבא  הסבא 
הרגע שבו נגמר ה'סיור' השמימי".

הזדמנות  שקיבל  הבין  להתאושש,  כשהחל 
שנייה בעולם הזה. "יצאתי מהמקרה הזה מאמין 
יותר ומחוזק יותר", אומר בנימין. "בכל יום אני 
מודה לקב"ה שנתן לי את החיים במתנה והציל 

אותי. אני נס של בורא עולם". 

חישוב מסלול מחדש
להקדיש  החליט  השיקום  תקופת  אחרי 
ונושם  חי  פה,  "אני  התורה.  ללימוד  חייו  את 
ולומד", הוא אומר ומעניק תובנות של אמונה: 
מסע  לו,  מזמן  שהקב"ה  מסע  יש  יהודי  "לכל 
ייחודי ודרך ייחודית שיש רק לו. אנחנו צריכים 
שיש  מה  שכל  באמונה  ולהתחזק  בזה  להתבונן 
הזאת  ההתבוננות  יתברך.  ממנו  הכול   — לנו 
דבר.  בכל  אלוקות  לראות  לנו  לגרום  יכולה 
אנשים בימינו חיים במירוץ מטורף, ולא מוצאים 
זמן לעצור ופשוט להתבונן. אני מציע לכל אחד 

ואחת לעשות זאת".
את  לנצל  מבקש  בנימין  החורף  תחילת  עם 
בקביעת  להתחזק  לקוראים  ולקרוא  הבמה 
עובד  הייתי  התאונה,  "לפני  לתורה:  עיתים 
מבוקר עד ערב וכמעט לא מוצא זמן ללמוד. ואז 
והרגשתי שבורא העולם אומר  קרה מה שקרה 
מחדש.  מסלול  מחשב  אתה  עכשיו  רגע,   — לי 
את  ולהקדיש  לכולל  להיכנס  זכיתי  השם  ברוך 
באהבת  כולנו  נתחזק  הבה  לתורה.  עיתותיי 
הגאולה  אל  נגיע  ודאי  ומשם   — ובשמחה  חינם 

האמיתית והשלמה". 

חיים יהודיים

את ח מסגירה  אינה  הראשונית  זותו 
מדי  יושב  הוא  המסעיר.  סיפורו 
כאחד  בפתח־תקווה,  בכולל  יום 
החברותא  עם  מתפלפל  האברכים, 
ומתענג על לימוד התורה. לכולל הזה הגיע דרך 
עולם אחר לגמרי. זה סיפורו של ר' בנימין כהנוב 
פתח־ תושב  וכיום  יהודה  מאור  לשעבר   ,)41(

תקווה. 
בימי חול המועד פסח תשע"ז )2017( נחשפו 
סירה  תאונת  על  דרמטי  חדשותי  לדיווח  רבים 
שתי  את  בתאונה  איבד  בנימין  הכינרת.  בלב 
ביותר.  קלושים  היו  לשרוד  סיכוייו  רגליו. 
יותר מחמש שנים אחרי האירוע,  השבוע, קצת 

פגשנו אדם שכולו תורה ואמונה. 

חודשיים מורדם
עם  לטייל  יצא  הוא  מבטיח.  בוקר  היה  זה 
חברים בטבריה. "ישנתי אצל חבר בעיר, ובבוקר 
הלכתי להתפלל ובירכתי גם את ברכת הכוהנים, 
כנהוג", משחזר בעל הנס. "ישבנו יחד במרפסת, 
טבריה  של  מנופה  יפה  תמונה  צילמתי  ואפילו 
לבורא  הודיה  של  כיתוב  לצד  אותה  ופרסמתי 
עליתי  משם  לנו.  שנתן  הטוב  כל  על  העולם 
לסירה. לא העליתי על דעתי מה יקרה לי כעבור 

זמן קצר".
היה  שבהם  חודשיים,  כעבור  יתעורר  הוא 
בתל־ איכילוב  הרפואי  במרכז  ומונשם,  מורדם 
חולה?",  אני  "במה  אחותו.  ישבה  לצידו  אביב. 
נמצא.  הוא  איפה  להבין  מנסה  אותה,  שאל 
הרופא המטפל הוזעק ובא לדבר עימו. "אין לך 
רגליים", בישר לו הרופא בעדינות. בנימין הגיב 
ובחסדי  לעולם,  בורא  יש  השם,  "ברוך  מייד: 
השם עוד אלך". הרופא הופתע ושיבח אותו על 

האופטימיות. 

סיור בעולם האמת
"לפי ההגדרה הרפואית והמדעית הייתי אדם 
התאונה,  את  זכר  לא  הוא  בנימין.  מתאר  מת", 
אבל זכר היטב חיזיון מטלטל שראה: "הרגשתי 
את  עיניי  לנגד  ראיתי  למעלה.  עולה  שאני 
משפחת  רבני  ואת  חב"ד  אדמו"רי  שושלת 
לי לבטא במילים את החיזיון  אבוחצירא. קשה 
את  רואה  אני  והנה  למטה,  קצת  'ירדתי'  הזה. 

מנחם כהן

"לפי ההגדרה הרפואית 
והמדעית הייתי אדם מת", 

מתאר בנימין. הוא לא 
זכר את התאונה, אבל זכר 
היטב חיזיון מטלטל שראה
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