
לגילוי ה נחשפנו  שבוע 
של  להישגו  שמשתווה 
עיתונאים   — קולומבוס 
גילו  לַקַטר  שיצאו  ישראלים 
הערבי  העולם  כי  לתדהמתם 
עוין אותנו ואינו מכיר במדינה 
דיווחו  העיתונאים  היהודית. 
להם  התברר  כי  בהתרגשות 
את  'לשחרר  התובע  שההמון 
ליהודה  מתכוון  אינו  פלסטין' 

ול לתל־אביב  אלא  ־ושומרון, 
חיפה, לאשקלון ולנתניה. הלם!

ושומעים  קוראים  אנחנו 
ואיננו  האלה  הדיווחים  את 
לבכות.  או  לצחוק  אם  יודעים 
גלויה  הזאת  התמונה  הלוא 

לכל רואה. אין צורך בחדירה למסמכים סודיים 
כדי לגלות את השאיפה להשמדתה של ישראל. 
הדברים האלה נאמרים יום־יום, בגלוי ובמוצהר, 
אבל היו מי שהתעקשו לעצום את עיניהם ולאטום 

את אוזניהם, ולהפליג על גלי הזיות השלום.

את מה 'לשחרר'?
איך  קורה?  זה  איך  עצמך:  את  שואל  ואתה 
מהמציאות  מתעלמים  ונבונים  חכמים  בני־אדם 
דמיונית?  עולם  בתמונת  לדבוק  ומעדיפים 
אותה  דוברי  הופיעו  בעזה  הלחימה  בשיאי  גם 
איתם'.  'לדבר  שחייבים  בלהט  וטענו  אסכולה 
שרוצה  מי  עם  החמאס?  עם  לדבר,  מי  עם 
לך  שאין  ברורות  שמצהיר  מי  עם  בהשמדתך? 

זכות קיום בארץ הזאת?

את  זוכרים  עדיין  שבינינו  המבוגרים 
הלהטוטים שבהם ניסו לתרץ את אי־ביטולה של 
הסכמי  על  החתימה  לאחר  הפלסטינית,  האמנה 
של  המכונן  המסמך  היא  הזאת  האמנה  אוסלו. 
לב:  שימו  )אש"ף(.  פלסטין'  לשחרור  'הארגון 
לפני מלחמת  1964, הרבה  הוקם בשנת  הארגון 
ששת הימים וה'כיבוש'. את מה בדיוק הוא מבקש 
שלפני  בגבולות  ישראל  מדינת  את   — 'לשחרר' 

.1967

האמנה קובעת כי ארץ ישראל שייכת בלעדית 
מדינת  של  קיומה  את  לבטל  יש  וכי  לערבים, 
נעשו  כי  אם  בוטלה,  לא  הזאת  האמנה  ישראל. 
מישהו  תוקף.  כחסרי  שהתבררו  הונאה,  תרגילי 

הערבים מתעקשים שלא  מדוע  עצמו,  את  שאל 
לבטל את האמנה, ואולי הדבר מלמד משהו על 

כוונותיהם האמיתיות?

אבל  לגיטימי,  הוא  עולם  השקפות  על  ויכוח 
עיקש  וסירוב  מהמציאות  בוטה  התעלמות 
להקשיב לדברים שנאמרים בגלוי ובפומבי — זו 
תופעה בלתי־ניתנת להבנה. עד שנוסעים לַקַטר 

ופתאום מקבלים את האמת ישר בפרצוף.

מוטב שיפחדו
יהודים המחוברים למסורת אינם נופלים בדרך 
השבוע  פרשת  את  קוראים  הם  הזה.  לפח  כלל 
היהודי  העם  את  מלווה  שהאנטישמיות  ורואים 
מראשית היווצרו. לבן רימה את יעקב והציק לו 
הרבה קודם שנולד ה'כיבוש'. גם המצרים העבידו 

את בני ישראל בפרך בטרם נולד ה'כיבוש'.

כל ההיסטוריה היהודית מלווה שנאת יהודים 
ישראל  שנאת  מלבד  אמיתית,  סיבה  לה  שאין 
טהורה. מי שמחובר למסורת יודע שעם ישראל 
הוא כבשה אחת בין שבעים זאבים. זו המציאות, 
ואיתה צריך לחיות. אין מקום לשגות באשליות, 
יגורו  אויבינו  של  לתביעותיהם  ניענה  רק  שאם 

יחד בשלווה הזאב והכבש.

העולם  אומות  שנאת  את  לבטל  בכוחנו  אין 
כוח  לנו  נותן  הקב"ה  בהחלט  אבל  לישראל, 
שיאהבו  צריכים  איננו  אויבינו.  את  להרתיע 
שיביא  מה  זה  מאיתנו.  שיפחדו  מוטב  אותנו. 

בפועל את השקט והשלום.
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אתה שואל את עצמך:  איך זה קורה? איך בני־אדם חכמים ונבונים 
מתעלמים מהמציאות ומעדיפים לדבוק בתמונת עולם דמיונית?

גילוי אמריקה בַקַטר
ימי הילולא וגאולה

בשבת זו, ט' בכסלו, יחול יום ההילולא 
ה'אמצעי' מליובאוויטש  כ"ק אדמו"ר  של 
התניא(,  בעל  של  בנו  דובער,  )רבי 
הולדתו  ביום  תקפ"ח,  בשנת  שנסתלק 
נייז'ין  בעיירה  ונטמן  וארבעה,  החמישים 
שבאוקראינה. ביום ראשון, י' בכסלו, יצוין 
שנה  ממאסר  שוחרר  שבו  גאולתו,  יום 
נוהגים להתוועד  לכן. חסידי חב"ד  קודם 
בימים האלה, שבהם מתחילה ההכנה לחג 

הגאולה י"ט בכסלו.

סיום 36 ספרי תורה
באירוע ההצדעה החגיגי לשלוחי חב"ד, 
שנערך ביום ראשון שעבר, היה רגע מרגש 
במיוחד, כאשר נעשתה הגבהה ל־36 ספרי 
זה.  במעמד  נסתיימה  שכתיבתם  תורה 
בכינוס  הוכרז  שעליה  החלטה  הייתה  זו 
חדשים,  תורה  ספרי   36 לכתוב  אשתקד, 
העולם, שעדיין  ברחבי  חב"ד  בתי  בעבור 
יצאו  הכינוס  אחרי  תורה.  ספר  להם  אין 
השלוחים הזוכים עם ספרי התורה, שיגיעו 
איביזה,  בג'מייקה,  חב"ד  לבתי  היתר  בין 

אוגנדה ועוד.

120 בתי חב"ד חדשים
בכינוס דווח כי בשנה האחרונה הוקמו 
העולם,  ברחבי  חדשים  חב"ד  בתי   120
ובהם בזמביה, בברמודה ובעוד מקומות. 
ימים  שלושה  כל  שנמסרו,  הנתונים  לפי 
בממוצע יוצא זוג חדש של שלוחים להאיר 

עוד נקודה יהודית על פני הגלובוס.

יש חדש

זמני השבוע
ניו־יורקאילתבאר־שבעחיפהתל־אביב ירושלים
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ויצא

רז שכניק: 

תשמעו, לא רצינו לכתוב את הדברים 

האלה. תמיד חשבנו שלא אנחנו, 

העיתונאים, הם הסיפור... אבל אחרי 

עשרה ימים בדוחא, אי אפשר שלא 

לחלוק אתכם את מה שעובר עלינו כאן. 

לא מתכוונים לייפות. אנחנו מרגישים 

שנואים, עטופי עוינות, לא רצויים.



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

בלי התפעלות חיצונית
בחתונה שבה נישאו צאצאיהם של בעל 
התניא ושל רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב שיבח 
בעל התניא באוזני רבי לוי־יצחק את בנו, 
האמצעי'(.  'אדמו"ר  )לימים  דובער  רבי 
התניא  בעל  כיבד  החתונה  סעודת  בתום 
כיבד  והוא  בזימון,  לוי־יצחק  רבי  את 
את  לראות  כוונה  מתוך  דובער,  רבי  את 

דבקותו בברכת המזון.

רבי דובער בירך כאיש פשוט, בלי שום 
מאוד  התפלא  והתפעלות.  דבקות  סימני 
רבי לוי־יצחק ושאל את בעל התניא לפשר 

הדבר.

ידוע  "להווי  התניא:  בעל  לו  השיב 
מראש  דרקיעא,  שבילי  לו  נהירים  כי 
ואולם  הדרגות,  כל  סוף  עד  הדרגות  כל 
תוכו   — מאוד  נעלה  ה'  בעבודת  דרכו 
שהדבר  בלי  עליונות,  ויראה  אהבה  מלא 
יורגש כלל בחיצוניות. דרך עבודה כזאת 
מ'עלמא  רמה  נשמה  רק  לעשות  יכולה 

דאתכסיא', ואני מקנא בו על כך".

אמרת השבוע

chabad4u.org.il •  0515415770־  

 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!

בכייה של לאה
תואר  יפת  היתה  ורחל  רכות  לאה  "ועיני 
ויפת מראה" )בראשית כט,יז(. "ועיני לאה רכות" ־ 
שהייתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו ובכתה, 
שהיו הכול אומרים: שני בנים לרבקה ושתי בנות 

ללבן, הגדולה — לגדול והקטנה — לקטן.
)רש"י(

יש לחשוש
מדוע היה אכפת לה מה "הכול אומרים", הרי 
את  ונשאלה  לנערה  "נקרא  כנאמר  היה  המנהג 
שלאה  לנו  מספרת  התורה  למה  ובכלל,  פיה"? 
בכתה? אלא יש ללמוד מכאן שלא לבטל סתם 
דאמרי  ממה  לחשוש  יש  אומר.  שהעולם  מה 

אינשי, ולכן כשהכול מדברים, לאה בוכה.
)רבי מנחם־מענדל מקוצק(

ערכו של היופי
היופי,  והבל  החן  "שקר  אומר  המלך  שלמה 
התורה  והלוא  תתהלל",  היא  ה'  יראת  אישה 
מהללת את היופי ורואה בו מעלה גדולה? אלא 
לחן וליופי כשהם לעצמם אין ערך, אבל "אישה 

יראת ה' היא תתהלל" גם במעלת החן והיופי. 
)דרך אבות(

כשהשקר מקבל חן
"שקר החן" — בעת שבה השקר יש לו חן בעיני 

 — ליופי  נחשב  וההבל   — היופי"  "והבל  האדם, 
להלל  צריך   — תתהלל"  היא  ה'  "יראת  אז  הרי 
יראת שמיים,  בו  שיש  את האדם  מאוד  ולשבח 

דבר שנעשה נדיר מאוד.
)רבי בונם מפרשיסחה(

יופי בהתכללות
רחל רומזת לספירת המלכות, הנקראת 'כנסת 
ישראל', על שם שהיא מקור כל הנשמות. "ורחל 
הייתה יפת תואר ויפת מראה" — בכנסת ישראל 
מתכללות  שבה  מאחר  רוחני,  והדר  יופי  יש 
נוצר  היופי  שכידוע  בנשמות.  שונות  בחינות 
מהתכללות גוונים רבים דווקא, ואילו בגוון אחד 

אין יופי והדר.
)אור התורה(

קנטור ברמז
לתת  במקומנו  כן  ייעשה  לא  לבן  "ויאמר 
מהו  כט,כו(.  )בראשית  הבכירה"  לפני  הצעירה 
לתת  כן  ייעשה  "לא  לומר  לו  היה  "במקומנו", 
את  קנטר  לבן  אלא  הבכירה"?  לפני  הצעירה 
מעשיו,  הבכורה  את  שקנה  על  ברמז  יעקב 
את  להקדים  המנהג  במקומכם  אולי  כאומר: 
ייעשה  לא  הצעיר לפני הבכור,  אבל במקומנו 

כן.
)בית הלוי(

 להתנהג כיהודי
גם בעסקים

של  הצלחתו  על  בפרשתנו  מספרת  התורה 
יעקב בחרן: "ַוִּיְפֹרץ ָהִאיׁש ְמֹאד־ְמֹאד, ַוְיִהי לֹו ֹצאן 
ַוֲחֹמִרים". בפסוק  ַוֲעָבִדים ּוְגַמִּלים  ַרּבֹות ּוְׁשָפחֹות 

הזה טמון מסר חשוב לכל יהודי בכל הדורות.

או  בעבודה  העולם,  בענייני  שעיסוקו  יהודי 
במסחר, עלול להתפתות להקל בשמירת התורה 
מאדם  לדרוש  שאי־אפשר  בטענה  והמצוות, 
כמוהו להקפיד על כל קוץ ותג. הוא סבור שחובת 
ההידור במצוות וההתמדה בלימוד התורה חלה 
יושבי   — יששכר'  'שבט  עם  שנמנים  מי  על  רק 
להם  ואין  לגמלאות  יצאו  שכבר  מי  או  אוהל 

טרדות פרנסה.

התחכמויות היצר
יצרו הרע של יהודי זה משכנע אותו שהואיל 

והוא טרוד ב"צאן רבות ושפחות ועבדים" — אין 
לו ברירה אלא להתאים את עצמו ל'חרן' — לעולם 

שבתוכו הוא חי.

סימוכין  מביא  הוא  מעשיו  את  להצדיק  כדי 
מההלכה. הלוא 'דינא דמלכותא דינא'. וגם יעקב 
יודע  הוא  רמאי,  עם  שבהתמודדות  אמר  אבינו 
על  המדרש  כדברי  האלה,  באמצעים  להשתמש 
ָאִביָה הּוא" —  ֲאִחי  ִּכי  ְלָרֵחל  ַיֲעֹקב  "ַוַּיֵּגד  המילים 

"אם ְלַרָמּאּות הוא בא, גם אני אחיו ְבַּרָמּאּות".

לא לחפש היתרים
שלצורך  היהודי  את  לפתות  מנסה  הרע  יצר 
ולא  גבול,  בהסגת  מעט  לחטוא  אפשר  הפרנסה 
להקפיד על "שלי שלי ושלך שלך", אלא אפשר 
הוא  'שלך'  שגם  והתחכמויות  היתרים  למצוא 

'שלי'. 

ההלכה  על  בהקפדה  קלה  מהתרופפות  וכך, 
נוצרת פרצה גדולה, שעלולה להוביל להידרדרות 
'להרגיע' את האדם  מסוכנת. גם אז היצר מנסה 
באומרו לו: "ומה בכך אם הכסף הגיע לידך שלא 
ולקיים  זאת  לתקן  ביכולתך  תמיד  הלוא  כדין, 

'והשיב את הגזילה אשר גזל'...".

יעקב מול לבן
בסיפור  היא  האלה  הטענות  לכל  התשובה 
ַרּבֹות  "ֹצאן  לו  שהיו  אבינו  יעקב  על  התורה 
עבודתו  ַוֲחֹמִרים".  ּוְגַמִּלים  ַוֲעָבִדים  ּוְׁשָפחֹות 
הייתה עם 'צאן' ואף עם 'גמלים', שיש להם סימן 
ל'חמורים'  ועד  ֵגָרה הּוא"(,  )"ַמֲעֵלה  טהרה אחד 
— בעלי־חיים טמאים לגמרי. ובכל־זאת לא סטה 

יעקב מהדרך הישרה והקפיד על קלה כחמורה.

 — ָּבַני"  ְוַהָּבִנים  ְּבֹנַתי,  "ַהָּבנֹות  כנגדו  טען  לבן 
חלק  ולהיות  בדרכי  ללכת  צריכים  הצעירים 
מהעולם המודרני. "ְוַהֹּצאן ֹצאִני" — בענייני עסקים 
אני הקובע. אך יעקב לא שמע לו, וחינך את ילדיו 
בדרכו וגם בענייני העולם נהג כיעקב. והתוצאה 
היא: "ַוִּיְפֹרץ ָהִאיׁש ְמֹאד־ְמֹאד" — יעקב הצליח הן 
בחינוך ילדיו הן בעסקיו, ואת כל הרכוש שצבר 
ניצל לענייני קדושה. כוח זה ניתן לכל אחד ואחד 

מבני ישראל, בכל זמן ובכל מקום.

)שיחות קודש תש"מ, כרך א, עמ' 448(

רחל ולאה

לוח יומי ללימוד הרמב"ם כתקנת הרבי מליובאוויטש
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גאולהּפדיה
שליטה על החמור

לעשיו  להודיע  ביקש  בחרן  אבינו  יעקב  בתום שהייתו של  ֲחמֹור.  ַעל  ֹרֵכב 
)בראשית רבה פרשה עה,ו(:  ַוֲחמֹור". המדרש אומר על כך  ִלי ׁשֹור  "ַוְיִהי  )בראשית לב,ו(: 

"חמור — זה מלך המשיח, שנאמר עני ורוכב על חמור".
ָעִני  ָלְך...  ָיבֹוא  ַמְלֵּכְך  "ִהֵּנה  )זכריה ט,ט(:  על המשיח נאמר שיבוא רכוב על חמור 
ְוֹרֵכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֶּבן ֲאֹתנֹות". בגמרא )סנהדרין צח,א( מסופר שהמלך הגוי 'שבור 
מלכא' אמר לשמואל: "אתם אומרים שהמשיח יבוא על חמור, אשלח לו סוס נאה 
שיש לי". הדברים נאמרו בלעג, וגם שמואל השיב לו בלגלוג: "וכי יש לך בן מאה 

צבעים?".
המפרשים מסבירים שהחמור רומז לענווה. כשאומרים שהמשיח ירכב על חמור, 
הכוונה שיהיה ענוותן. כך רש"י מפרש בפירושו לפסוק: "עני — ענוותן. ורוכב על 
חמור — מידת ענווה היא". כך כותב גם בעל 'מצודת דוד': "הנה מלכך — זהו מלך 
המשיח... עני — יהיה מוכנע וירכב על חמור, או על ַעִיר בן מאחת האתונות, והוא 

מידת ענווה". 
המהר"ל מפראג )גבורות ה' פרק כט( מסביר את המושג "רוכב על חמור" במובן של 
ממנו.  ונבדל  החומר  על  שולט  שהוא  המשיח  של  מעלתו  החומריות.  על  שליטה 
שהוא  לפי  עליו,  ורוכב  עליו  מתנשא  החומרי,  על  רוכב  "שהוא  המהר"ל:  ובלשון 

נבדל מן החומר".
ידוע שמכל בעלי־החיים החמור מסמל את הפשטות )ראו מהר"ל שם ועוד(. זה יהיה 
הדבר שיאפיין את המשיח: הוא יתנהג כמלך — בהתנשאות של מלכות, בתקיפות של 

מלך, בהדר שראוי למלך המשיח; ובה בשעה יהיו בו ענווה ופשטות, כאחד העם.

האבות  ואחד משלושת  אחד  כל  כי  אומרת  פח,א(  )פסחים  הגמרא  ֶקַבע.   ֵּבית 
כינה את מקום המקדש בכינוי אחר: אברהם קרא לו 'הר', שנאמר: "ְּבַהר ה' ֵיָרֶאה"; 
ֶדה"; ואילו יעקב קראו 'בית',  יצחק כינה אותו 'שדה', שנאמר: "ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבּׂשָ
שנאמר: "ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵא־ל". והגמרא מסיימת, שהמקדש יהיה 
יאמרו  הגאולה  שבזמן  )ב,ג(  ישעיהו  בנבואת  שנאמר  כפי  בית",  שקראו  "כיעקב, 
הגויים: "ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה', ֶאל ֵּבית ֱא־ֹלֵהי ַיֲעֹקב". הם יקראו למקדש "בית אלוקי 

יעקב", ולא בית אלוקי יצחק או אברהם, כי רק יעקב קראו 'בית'.
בית מסמל קביעות. יעקב, המכונה 'בחיר האבות', עבד את הקב"ה במידת הרחמים, 
הנקראת 'הקו האמצעי', מפני שהיא ממזגת את האהבה והדין. לכן על יעקב דווקא 
נאמר 'מיטתו שלמה'. זו הקביעות והנצחיות שהייתה ביעקב אבינו, ולכן בית המקדש 

השלישי הוא כנגד יעקב, שקראו 'בית', והוא יתקיים לנצח.

מנחם ברוד

ב"ה

 054-3175116 וכן רוכשים כלי כסף, 
כתרים, רימונים ועוד
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ב"ה

חידוש ותיקון ספרי תורה ישנים
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ר' הילל מיתה, חלילה.

ואולם ר' הילל עמד איתן בדעתו. "יעבור עליי 
מה, את החלטתי לא אשנה", אמר לרעייתו.

מאיר  מר'  מרדכי  רבי  ביקש  זאת  בעקבות 
ממנו  ולמנוע  חתנו,  על  עיניים  בשבע  להשגיח 
לכל  הורה  אף  החותן  לליובאוויטש.  לנסוע 

העגלונים בעיר שלא להסיע את ר' הילל.

בוקר  בשעת  החל  הילל  ר'  של  יומו  סדר 
המדרש,  לבית  יוצא  היה  בוקר  לפנות  מוקדמת. 

כמה  עם  לומד  היה  מכן  ולאחר  ומתפלל,  לומד 
בחורים.

זה היה בוקר חורפי שגרתי. כדרכו השכים ר' 
הילל קום, נטל את הטלית והתפילין ויצא מהבית. 
איש לא חשד שפניו הפעם אינם לבית המדרש. ר' 

הילל פנה והלך ברגל לעיירה הסמוכה.

לאחר שהתפלל שחרית פנה אל עגלון מקומי 
בחפץ  נענה  הלה  לליובאוויטש.  להסיעו  וביקש 

לב ויצא עימו לדרך.

ר' הילל דחק בעגלון שיאיץ בסוסים. הוא חשש 
אחריו.  שירדפו  מי  ויהיו  תתגלה,  שהיעלמותו 
הסוסים דהרו, ובשלב מסוים העגלה התהפכה ור' 

בעיירה   )1794( תקנ"ה  בשנת  נולד  הילל  ר' 
כישרונותיו  נתגלו  במהרה  חומיץ.  האוקראינית 
הכבירים, והוא כּונה 'העילוי מחומיץ'. כבר בגיל 
למד  ובפוסקים,  בש"ס  בקי  היה  שלוש־עשרה 
האריז"ל.  כוונות  על־פי  והתפלל  הקבלה  בספרי 

אביו, ר' מאיר, היה חסיד צ'רנוביל. 

חסידיו  מגדולי  אחד  בעיירה  ביקר  אחד  יום 
ֶזְזֶמר, רב העיר זזמיר  של אדמו"ר הזקן, ר' זלמן 
מוח  ובעל  גאון  היה  הוא  ליטא(.  )ז'ייז'מריאי, 
המדרש  בבית  הילל  ר'  ישב  שעה  באותה  חריף. 
החליטו  זלמן,  ר'  את  כשראו  בחברותא.  ולמד 
של  מהותה  על  ולתהות  אליו  לגשת  השניים 
חסידות חב"ד. "האם החסידות היא ביאור לתורת 

האריז"ל?", שאלו.

"טעות בידכם", השיב ר' זלמן. "תורת הקבלה 
והחסידות הן שני דברים". הוא הסביר להם מהי 
חסידות חב"ד, והדגים כמה מביאוריה העמוקים.

ר' הילל החל ללמוד את ספר התניא, ובעקבות 
זאת ביקש לפגוש את רבנו הזקן. הדבר לא עלה 
ראהו.  לא  אך  קולו  את  שמע  אחת  ופעם  בידו, 
תקע"ג(,  )בשנת  הזקן  אדמו"ר  נסתלק  כך  בתוך 
המכונה  דובער,  רבי  בנו,  מילא  מקומו  ואת 

'אדמו"ר האמצעי'.

העמוקים  החסידות  מאמרי  על  השמועה 
לאוזני  הגיעה  האמצעי  אדמו"ר  מפי  הנאמרים 
ר' הילל, והוא החליט לנסוע לליובאוויטש. הוא 

סיפר זאת לרעייתו, והיא נתנה את הסכמתה.

וסיפרה  הוריה  בבית  ביקרה האישה  כך  בתוך 
לליובאוויטש.  לנסוע  מתעתד  בעלה  כי  לתומה 
הדבר הקפיץ את אביה, והוא מיהר אל רבו, רבי 
של  החלטתו  על  לו  וסיפר  מצ'רנוביל,  מרדכי 

חתנו העילוי.

"בקש מחתנך שיבוא אליי מייד", הורה הרבי. 
ר' הילל מיהר לבוא אל רבי מרדכי. "האם נכונה 
לליובאוויטש?",  לנסוע  אתה  רוצה  כי  השמועה 
השיב.  "אכן",  הילל.  ר'  את  מרדכי  רבי  שאל 
"בוערת בי כאש התשוקה ללימוד חסידות חב"ד".

נשמת  כי  "דע  בחריפות:  הגיב  מרדכי  רבי 
עדן,  נשמתו  אבי  לנשמת  שייכת  הייתה  אביך 
ממני,  תתנתק  אם  לנשמתי.  שייכת  ונשמתך 
תינתק מהשורש הרוחני שלך, ותשכב כשטבורך 
למעלה". זה היה רמז ברור כי במעשהו יגזור עליו 

הצליח  בקושי  עליו.  והעגלה  לארץ  הוטל  הילל 
העגלון להרים את העגלה ולהציל את ר' הילל, אך 
ר' הילל הורה לו להמשיך בנסיעה ולא להתעכב.

בחרדת  הילל  ר'  נכנס  לליובאוויטש  בהגיעם 
קודש לחדרו של הרבי. הרבי הביט בו ואמר: "מי 
שאמר לשמן וידליק, יאמר לחומיץ וידליק. שגם 

בחומיץ — יאיר אור".

ר'  הביע  מרדכי",  רבי  של  מקללתו  אני  "ירא 
הילל את חששו מהדברים המפורשים שאמר לו 

הרבי מצ'רנוביל. 

"אין לך סיבה לפחד", הרגיע אותו הרבי. "ממה 
נפשך, אם רבי מרדכי הוא 'יהודי טוב' )'ַא גוטער 
ייד', כינוי לרבי(, הרי אדם טוב לא יעשה דבר רע. 
ואם אינו כזה, הרי שאין לך מה לחשוש מקללתו".

כעבור רגע שאלו הרבי: "מה הוא אמר לך?". 

השיב ר' הילל: "שאשכב כשהטבור למעלה".

הרבי החווה בידו תנועת ביטול ואמר: "קורה 
הטבור  עם  ושוכבים  מתהפכת  שהעגלה  בחורף 
מה  לך  אין  מעתה  כלום.  בכך  אין  מעלה.  כלפי 

לפחד, שכן הקללה כבר התקיימה בך".

ר' הילל התפעם מרוח קודשו של הרבי, דבק 
בו בעבותות אהבה והיה לאחד מגדולי תלמידיו. 
הוא נודע בכל תפוצות ישראל כגאון נדיר בתורה 
ומדקדק גדול במצוות. הוא אף ניחן בחוש נגינה 
מפותח והלחין ניגונים עמוקים, מעוררי לב ונפש.
)על־פי 'שמועות וסיפורים'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

הוא חשש שהיעלמותו תתגלה, ויהיו מי שירדפו אחריו. 
 הסוסים דהרו, ובשלב מסוים העגלה התהפכה ור' הילל 

הוטל לארץ והעגלה עליו

בריחה עם שחר

חיים כהן לכבוד:
תורה מציון 6 

לכבוד:
בית הכנסת  

צעירי המושב 

לכבוד:
 

דבורה כספי

 
ת 32

החבצל

לכבוד:
 
חיים כהן
 

יון 6
לכבוד:תורה מצ

שירה כהן 
 

חבצלת  6

 לכבוד:
חיים דבורי
 
רוטשילד 6

הצטרפו גם אתם
וקבלו מידי שבוע גליונות 'שיחת השבוע'  
להפצה באיזורכם או לבית הכנסת שלכם

הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 053-5572770
בעלות סמלית • במארז: 15 עלוני שיחת השבוע + 4 עלוני 'פרשה' • לכמות גדולה יותר ניתן להזמין מספר חבילות  



'שהחיינו' על זני פירות
שאלה: האם צריך 

לברך 'שהחיינו' על כל 
זן של פירות מאותה 

משפחה?
וברמ"א,  ערוך  בשולחן  נפסק  תשובה: 
בו  שיש  "פרי  הזקן:  אדמו"ר  פסק  וכן 
מינים הרבה ]בטעמים שונים או בצבעים 
שונים[, מברך על כל מין ומין, כגון שני 
גודגדניות,  או  תפוחים,  או  אגסים  מיני 
ואפילו יש להם טעם אחד, כגון אדומות 

ושחורות". 
ברורה  ובמשנה  זה,  על  חולק  הגר"א 
בירכו  שטרם  חדש  מין  על  לברך  מציע 
הזה.  הפרי  את  גם  להוציא  ולכוון  עליו, 
אלו  מינים  שיהיו  דורש  יוסף  בילקוט 

שונים זה מזה "בשם ובמראה ובטעם".
יש לברך 'שהחיינו' על כל זן של פירות 
אשכוליות,  תפוזים,  קלמנטינות,   — הדר 
על  שבירך  מי  גם  וכדומה.  פומלות 
אשכולית  על  יברך  צהובה  אשכולית 
נבדלים  אלה  שזנים  מכיוון  אדומה, 

בבירור בצבעם.
זני  על  'שהחיינו'  לברך  יש  כמו־כן 
כגון  במראם,  מזה  זה  הנבדלים  אבוקדו 

'אטינגר' ו'אס'.
'שמוטי'  כמו  תפוזים,  של  זנים  על 
ואחד,  אחד  כל  על  לברך  אין  ו'ולנסיה', 
מכיוון שהאדם מן השורה אינו מבחין כל־
'תפוז דם'  כך בהבדל שביניהם. אבל על 

יש לברך.
ואין  שהוא,  כמות  נאכל  אינו  לימון 
הדרך לאוכלו כשהוא לעצמו, ובלאו הכי 
הלימון מצוי במשך כל השנה. על כן אין 

מברכים עליו 'שהחיינו'.
פירות קיץ המיובאים בחורף מארצות 
עליהם  לברך  אפשר  קיץ,  עכשיו  שבהן 
נמנעים  ויש  הזמן.  כל  מצויים  אינם  אם 

מלברך בנימוק שאין בהם שמחה.
מקורות: שו"ע ורמ"א סי' רכה ס"ד, ומשנ"ב שם. 
הנהנין  ברכת  ס"ו. סדר  יוסף שם  ילקוט  קיצושו"ע 
פי"א סי"ד. בדי השלחן סי' סג ס"ק ט. שערי הברכה 
הברכה  שערי  סי"ד.  פ"כ  שם  וע"ע   ,326 הע'  פכ"ג 

פ"כ סי"ט.

רציתי לשאול
אני עובד בעבודה תובענית, שמתחילה מוקדם בבוקר 

ומסתיימת בערב. כשאני חוזר הביתה כבר אין לי כוח ללכת 
לשיעור תורה. 

אם  גם  יום,  בכל  אוכל  שאדם  כשם 
צריך  כך  בעבודתו,  מאוד  עסוק  הוא 
להקדיש  שמחובתו  לו  ברור  להיות 

כמה דקות ביום ללימוד התורה.
הוא  תורה  שלימוד  חושבים  אנשים 
בהכרח שיעור עמוק, או הקדשת משך 

זמן ארוך ללימוד. אין הדבר כך. 
יכול  יומי  תורה  לימוד  למעשה, 
דקות  כמה  בהקדשת  גם  להתבטא 
למצוא  יכול  אדם  כל  תורה.  ללימוד 
הספורות  הדקות  את  היום  במשך 
להקדיש  יכול  הוא  שאותן  האלה 

ללימוד התורה.
עסוקים  בני־אדם  שבו  המצב 
נדון  ערב,  ועד  מבוקר  לפרנסתם 
הלכות  הרב,  ערוך  )שולחן  ערוך  בשולחן 
כי  נקבע  ד(.  הלכה  ג  פרק  תורה  תלמוד 
בו  "והגית  הציווי  את  לקיים  אפשר 
יומם ולילה" אפילו בלימוד מועט, כמו 
בלילה,  אחד  ופרק  בבוקר  אחד  פרק 
חובתו  ידי  לצאת  יוכל  הדחק  ובשעת 

בקריאת שמע שחרית וערבית.

נחיצות  את  להפנים  הוא  החשוב 
הלימוד היומי, ולקבוע לו זמן במהלך 
היממה וגם לעשות 'קביעות בנפש' — 
הוא  הלימוד  כי  לאדם  שברור  היינו 
חלק מחייו, וכי לא ייתכן שיעבור יום 

בלי לימוד תורה.

יותר  לאדם  כשיש  השבת,  ביום 
יותר  רב  זמן  לייחד  צריך  אפשרות, 

ללימוד התורה.

ראוי לדעת כי מי שעסוקים כל היום 
במסחרם, ובאמצע היום מפסיקים, ולּו 
ופונים  עיסוקיהם  את  אחדות,  לדקות 
ללימוד תורה — הלימוד הזה יקר מאוד 
של  מתורתם  יותר  אפילו  ה',  בעיני 

העוסקים בתורה כל היום כולו.

בעידן הטכנולוגי שלנו אפשר לקבל 
בכל יום דבר תורה קצר, שיכול גם הוא 
להפנימו  ואפשר  לנפש,  מזון  לשמש 

ולחיות איתו במשך כל היום.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב מנחם־מענדל גליצנשטיין,  
רב מועצה מקומית מעלה אפרים ורב אזורי בקעת הירדן

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

מוקד 
077-230-47-57הזמנות:

טכנולוגיית מים מתקדמת

עם בא החורף, התקדמו לבר המים ההיברידי נועם 2, 
עם טכנולוגיית שבת למהדרין, 

שיאפשר לכם ליהנות ממים חמים וקרים לאורך השבת!

הוא לא יביא לכם
שלג פסטורלי כמו בתמונות 
אבל כוס תה חמה ומפנקת, כן!



 ַלֲעמֹד 
ַעל ַהִּמְׁשָמר

ְלָחָרן,  ָהַלְך  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ַּכֲאֶׁשר 
ְוָׁשַכב  ְוָׁשם ִהְתַּפֵּלל  ָעַצר ְּבֵבית ֵא־ל, 
ַּבָּמקֹום  "ַוִּיְׁשַּכב  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ִליֹׁשן, 

ַההּוא".

ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ַמְדִּגיָׁשה ֶׁשהּוא ָׁשַכב 
ִליֹׁשן "ַּבָּמקֹום ַההּוא"?

ְׁשֵני  ָּכְך  ַעל  ֵמִביא  ַהִּמְדָרׁש 
ָׁשַכב,  "ָּכאן  ֶאָחד:  ֵּפרּוׁש  ֵּפרּוִׁשים. 
ֶׁשָהָיה  ָׁשָנה  ַאְרַּבע־ֶעְׂשֵרה  ָּכל  ֲאָבל 
ֵּפרּוׁש  ָׁשַכב".  ֹלא  ֵעֶבר,  ְּבֵבית  ָטמּון 
ֵׁשִני: "ָּכל ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֶׁשָעַמד ְּבֵביתֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִפי  ָׁשַכב",  ֹלא  ָלָבן,  ֶׁשל 

"ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני".

ְּבָׁשָעה  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר 
ֹלא  ֵעֶבר  ֶׁשל  ַּבְּיִׁשיָבה  ָלַמד  ֶׁשַּיֲעֹקב 
ָּכל  ְלַנֵּצל  ָרָצה  הּוא  ִּכי  ִליֹׁשן,  ָׁשַכב 
ֹלא  ָלָּמה  ֲאָבל  ַהּתֹוָרה;  ְלִלּמּוד  ֶרַגע 
ֵאֶצל  ָהֲעבֹוָדה  ְׁשנֹות  ְּבֶעְׂשִרים  ָיַׁשן 
ְּפׁשּוָטה,  ַּבֲעבֹוָדה  ָׁשם  ְּכֶׁשָעַבד  ָלָבן, 

ִּבְרִעַּית ֹצאן?

ְלָחָרן  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ֶׁשֲהִליָכתֹו  ֶאָּלא 
ְּגדֹוָלה  רּוָחִנית  ַמָּטָרה  ַּבֲעבּור  ָהְיָתה 
ַוֲחׁשּוָבה. ָׁשם, ְּבָחָרן, ָסַלל ַיֲעֹקב ֶאת 
ַהֶּדֶרְך ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵאיְך ִלְחיֹות ְּבתֹוְך 
ִלְהיֹות  ּוְבָכל־ֹזאת  ַהַּגְׁשִמי  ָהעֹוָלם 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא.  ִעם  ְקׁשּוִרים 
ַעל  ַלֲעֹמד  ַהְּזַמן  ָּכל  ָצִריְך  ָהָיה  ָלֵכן 
ֶׁשִּגיָׁשתֹו  ָהֲאַרִּמי,  ָלָבן  מּול  ַהִּמְׁשָמר 

ַלַחִּיים ָהְיָתה ֲהפּוָכה ְלַגְמֵרי.

"ַהָּבנֹות   — ַיֲעֹקב  ְּכַלֵּפי  ָטַען  ָלָבן 
ַׁשָּיִכים  ַהְּיָלִדים  ָּבַני".  ְוַהָּבִנים  ְּבֹנַתי 
ְּכֵדי  ְּבַדְרִּכי,  ָלֶלֶכת  ְצִריִכים  ְוֵהם  ִלי, 

ֶׁשּיּוְכלּו ְלַהְצִליַח ָּבעֹוָלם ַהּמֹוֶדְרִני.

ֹצאִני".  "ַהֹּצאן   — ָלָבן  ָטַען  עֹוד 
ְּבִעְנְיֵני ֲעָסִקים, ָאַמר ָלָבן, ֲאִני קֹוֵבַע. 
ָּבֲעָסִקים,  ְלַהְצִליַח  רֹוִצים  ַאֶּתם  ִאם 
ְלַהְצִליַח  ִאי־ֶאְפָׁשר  ָּכמֹוִני.  ֲעׂשּו 
ְוִלְגֹנב  ּוְלַׁשֵּקר  ְלַרּמֹות  ְּבִלי  ָּבֲעָסִקים 

ֵמַהּזּוָלת.

ִליֹׁשן  ָיכֹול  ָהָיה  ֹלא  ַיֲעֹקב  ָלֵכן 
ַהְּזַמן  ָּכל  ָׁשַמר  הּוא  ְּבָחָרן.  ִּבְהיֹותֹו 
ֶׁשַהִחּנּוְך ְוַהַּפְרָנָסה ִיְהיּו ַאְך ְוַרק ַעל־
ַיֲעֹקב  הֹוִריׁש  ֶזה  ְוכֹוַח  ַהּתֹוָרה.  ִּפי 

ְלָבָניו ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות.

)על־פי לקוטי שיחות, כרך ג, עמ' 789( 

ַמר  ֶׁשל  ַהּדֹוִדים  ְּבֵני  ּוֵביְנַתִים,  ַהִהְתַרֲחׁשּות,  ְלֵאזֹור  ְּבַדְרּכֹו  ִנְמָצא  ּגֹור  ר' ְׁשמּוֵאל  ֶׁשִּביֵדי  ַהֻּיֲחִסין  ִּגְליֹון  ַּתְקִציר: 
ִיְׂשְרֵאִלי ְמֻׁשְכָנִעים ֶׁשהּוא ְמַנֶּסה ְלִהְתַחֵּמק ֵמֶהם ְוַהֲחֻנִּכָּיה ְּבָידֹו

ַסע ְלָׁשלֹום!
ְמֻעָּותֹות  ְּבָפִנים  ַהָּקָהל  ְלֵעֶבר  ִהִּביט  ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר 
ְנָאה. הּוא ָעַמד ָּכֵעת ְּבתֹוְך ִעּגּול ָצפּוף ֶׁשל ֲאָנִׁשים,  ִמּׂשִ
ַהַּסְקָרִנּיֹות.  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ִלְׁשִנָּיה  ִמֶּמּנּו  הֹוִרידּו  ֶׁשֹּלא 
הּוא סֹוֵכְך ְּבַכף ָידֹו ַעל ִּפיו ְוַעל ֻּפִּמית ַהֶּפֶלפֹון, ִּדֵּבר 
ֵאיָנם  ִמָּסִביב  ֶׁשָהֲאָנִׁשים  ְּבָכל ְמאֹודֹו  ְוִקָּוה  ְּבּפֹוָלִנית, 

ׁשֹוְמִעים אֹו ֵאיָנם ְמִביִנים.

ַסָּבא ְיִחיֵאל ִמֵהר ִלְצֹעד עֹוד ַצַעד ֲאחֹוַרִּנית, ְּכֶׁשהּוא 
ַמְקִּפיד ִלְהיֹות ֻמְסָּתר ֵמֲאחֹוֵרי ַּגּבֹו ָהָרָחב ֶׁשל ַהּׁשֹוֵטר. 
ַהָּיִחיד  ָּבִאיׁש  ּבֹו;  ַיְבִחין  ִיְׂשְרֵאִלי  ֶׁשַּמר  ָהָיה  ָאסּור 
ַטח ֶׁשֵּמִבין ּפֹוָלִנית. ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ָהֻאְמָלל! הּוא ִנָּסה  ַּבּׁשֶ
ְלַדֵּבר ְּבֶׁשֶקט ַאְך ִּבְגַלל ָהַרַעׁש ִמָּסִביב, ֶנֱאַלץ ַעל ָּכְרחֹו 
ִּכְמַעט ִלְצֹעק. "ֲאִני ִנְׁשָּבע ָלֶכם!", ִהְתַחֵּנן ְלִאיֵׁשי־ִׂשיחֹו 
ַהַחְׁשָדִנִּיים ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלַּקו. "ָאָּנא, ַהֲאִמינּו ִלי — ַהֲחֻנִּכָּיה 
ְּבֵסֶדר,  ָהָיה  ַהֹּכל  ָהאֹוטֹו...  ֶׁשל  ַהִּמְטָען  ְּבָתא  ְּבָיִדי, 

ָהִייִתי ְּבַדְרִּכי ֲאֵליֶכם ִעם ַהֶּיֶלד ֶהָחטּוף, ַמְבִטיַח ָלֶכם! 
ָעַצר  ַהָּזֵקן?  ְיִחיֵאל  אֹוִתי  ָעַצר  ֶׁשִּפְתאֹום  ֶאֱעֶׂשה  ָמה 
אֹוִתי, ֵעֵרב ֶאת ַהִּמְׁשָטָרה, ִׁשְחֵרר ֶאת ַהֶּיֶלד, ְוָכֵעת ֵהם 
ג  ְמַתְכְנִנים ְלָהִביא ֵאיזֹו הֹוָכָחה ְלטֹוָבָתם... ֵאין ִלי ֻמּׂשָ

ָמה ֵהם רֹוִצים!"...

ֲאָבל ֶזה ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַׁשְקָרן... ַּגם ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ֱאֶמת, 
ִאיׁש ֵאינֹו ַמֲאִמין לֹו. ַהְּצָרחֹות ֶׁשָּבְקעּו ִמן ָהֲאַפְרֶּכֶסת 
ֶׁשִּמָּסִביב,  ִמי  ּוְלָכל  ִיְׂשְרֵאִלי  ְלַמר  ִהְבִהירּו  ִּבְתגּוָבה 
ֶׁשַהַּבְרָנִׁשים ַהְּקׁשּוִחים ָהֵהם ֵאיָנם 'קֹוִנים' ֶאת ַהִּסּפּור. 
ֵהִבין  ַהִּמְתַחֶּזה  ַהחֹוֵקר  ֶׁשל  ְּבַפְרצּופֹו  ֶׁשִהִּביט  ִמי  ָּכל 
ַעְכָׁשו  חֹוֵׁשׁש  הּוא  ִהְסַּתֵּבְך;  ָהִאיש  ָסֵפק:  ְלָכל  ֵמַעל 

ְלַחָּייו, ֹלא ָּפחֹות.

ּוְכִאּלּו ֹלא ַּדי ָּבֶזה, ֲהֻמָּלה ְקַטָּנה ִהְתַרֲחָׁשה ְּבַמְעַּגל 
ַּדְרּכֹו  ִּפֵּלס ֶאת  ַעָּתה,  ֶזה  ֶאָחד, ֶׁשָּבא  ַהַּסְקָרִנים. ִאיׁש 
ר'  ְׁשקּוָפה.  ְּבַנְילֹוִנית  ְּבָידֹו  ְמַנְפֵנף  ַהַּמְעָּגל,  ְלֶמְרַּכז 
ְׁשמּוֵאל ּגֹור ִהְתַיֵּצב ָּפִנים ֶאל ָּפִנים מּול ַמר ִיְׂשְרֵאִלי. 
"ֲאִני ָׂשֵמַח", ָאַמר ְּבַהְדָּגָׁשה, "ֶׁשֲאִני ֹּפה, ִעם ַהַּתְרִׁשים 
ַהֶּזה", הּוא ִנְפֵנף ַּבַּנְילֹוִנית ֶׁשְּבָידֹו. "ֲאִני ֵמִבין ֶׁשַאָּתה 

ם!"... ָּפחֹות ָׂשֵמַח. ֶזה ֶנְהָּדר, ָּברּוְך ַהּׁשֵ

***

ר' ְׁשמּוֵאל ּגֹור הֹוִתיר ֶאת ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ֻמֵּכה ַּתְדֵהָמה 
ְוִהְמִׁשיְך ַהְיֵׁשר ְלַסָּבא ְיִחיֵאל, ֶׁשִהִּביט ּבֹו ְּכִפי ֶׁשַּמִּביִטים 
ַרִּבי  ֶׁשל  ֶנְכּדֹו  ֶׁשַאָּתה  ְמַנֵחׁש  "ֲאִני  מֹוִׁשיַע.  ְּבַמְלָאְך 
ְיִחיֵאל ִמָּפִריז, ָנכֹון? ּוְבֵכן, ַּבַּדף ַהֶּזה, ֶׁשֵהֵבאִתי ִאִּתי, 
ָּכַתְבִּתי ֶאת ָּכל ַׁשְלֶׁשֶלת ַהֻּיֲחִסין... ַעְכָׁשו ֵאין עֹוד ָּכל 
ָסֵפק!". ר' ְׁשמּוֵאל ָּפָנה ֶאל ַהּׁשֹוֵטר ְוִהְכִריז ַּבֲחִגיִגּיּות: 
"ָהִאיׁש ַהֶּזה" — ִהְצִּביַע ַעל ַסָּבא 
ַהּיֹוֵרׁש  "ִהּנֹו   — ר  ַהְּמֻאּׁשָ ְיִחיֵאל 
מֹוֶדה  ַוֲאִני  ַהֲחֻנִּכָּיה,  ֶׁשל  ַהֻחִּקי 
ֶאת  ִלְׁשֹמר  ֶׁשָעַזְרִּתי  ם  ְלַהּׁשֵ

ַהֲחֻנִּכָּיה ִּביֵדי ְּבָעֶליָה".

ַּבַּתְרִׁשים  ִהִּביט  ַהּׁשֹוֵטר 
ֲחמּורֹות  ֵעיַנִים  ְוָנַעץ  ַהִּמְקצֹוִעי 
ְּבַמר ִיְׂשְרֵאִלי. ָהָיה ָּברּור ֶׁשהּוא 
ַסָּבא  ֶׁשל  ְלטֹוָבתֹו  ִהְׁשַּתְכֵנַע 
ִּבְגרֹונֹו  ִּכְחַּכח  "ּוְבֵכן",  ְיִחיֵאל. 
ָהֵעדּות  "ְלאֹור  ַּבֲחִׁשיבּות, 
ַהְּברּוָרה ֶׁשְּלָפֵנינּו...", הּוא ִּבֵּקׁש 
ִהְתַרְּגׁשּות  ְוִדְמעֹות  ְלַהְמִׁשיְך, 
ֶׁשל  ֵמֵעיָניו  ְלַבְצֵּבץ  ֵהֵחּלּו  ְּכָבר 

ַסָּבא ְיִחיֵאל.

ַמְרֵּפק  קֹוִּבי  ָנַעץ  ְוָאז 
לֹו  ְוָלַחׁש  יֹוִני  ֶׁשל  ְּבַצְלעֹוָתיו 
ַאָּתה  "ָקִדיָמה!  ְּבִהְתַרְּגׁשּות: 
ְּבֶׁשֶקט  ִהְסַּתֵּלק  יֹוִני  ַיְרִּגיׁש"...  ֹלא  הּוא  ִּתְרֶאה... 
ַלּׁשֹוֵטר  ִנַּגׁש  ְוקֹוִּבי  ִיְׂשְרֵאִלי,  ַמר  ֶׁשל  ָהאֹוטֹו  ְלִכּוּון 
ְוָלַחׁש ְּבָאְזָניו ַּכָּמה ִמְׁשָּפִטים ֲאֻרִּכים. ַהּׁשֹוֵטר ִהְקִׁשיב 
ְּבִׁשּנּוי  ְוַהַּפַעם  ִּבְנאּומֹו,  ּוָפַתח  ָׁשב  ְוָאז  ֵלב  ִּבְתׂשּוַמת 
'ַקל': "ַלְמרֹות ָהֵעדּות ַהְּברּוָרה ֶׁשְּבָיֵדינּו — ֲאִני ִמְצַטֵער 
ְמאֹוד — ֲאִני ַרק ׁשֹוֵטר. ֹלא ׁשֹוֵפט. ֲאִני ַמִּציַע ַלּנֹוְכִחים 
ַטֲענֹוֵתיֶהם  ֶאת  ְלַהִּגיׁש   — ַהְּצָדִדים  ְוִלְׁשֵני  ְלִהְתַּפֵּזר, 
ְלֵבית ַהִּדין. ֵאיֶנִּני ֻמְסָמְך ְלהֹוִציא ָּכֶרַגע ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה 
ִמַּיד ָהִאיׁש ַהַּמְחִזיק ָּבּה. ֲאדֹוִני", ָּפָנה ֶאל ַמר ִיְׂשְרֵאִלי 

ַהֻּמְפָּתע, "ַאָּתה ְמֻׁשְחָרר, ַסע ְלָׁשלֹום!"...

המשך יבוא

ְּדַבר ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ַהִאם ַאֶּתם ְיכֹוִלים ִלְלֹמד ְּבִלי ַהְפָסָקה? 
ַלֲעֹבד ְּבִלי ָלנּוַח? ָלרּוץ ְּבִלי ַלֲעֹצר? ֹלא, ֶזה 

ִּבְלִּתי־ֶאְפָׁשִרי.

ַהְפָסָקה  ְּבִלי  ֶׁשעֹוֵבד  ִמיֶׁשהּו  ֵיׁש  ֲאָבל 
ְוֵאינֹו ָנח ְלֶרַגע — ֶזה ַהֵּלב ֶׁשָּלֶכם. ַהֵּלב הּוא 
ַהְזָרַמת  ַעל  ְמֻמֶּנה  הּוא  ַהְּבִריָאה.  ִמִּפְלֵאי 

ַהָּדם ַּבּגּוף, ְוַהָּדם ַחָּיב ִלְזֹרם ְּבִלי ַהְפָסָקה.

ְוָקֵצהּו  ֶהָחֶזה,  ֵּבית  ְּבֶמְרַּכז  ִנְמָצא  ַהֵּלב 
ְׁשֵּתי  ֵיׁש ּבֹו  ְׂשֹמאָלה.  ְמַעט  נֹוֶטה  ַהַּתְחּתֹון 
ַאַחת  ַמְׁשֵאָבה  ַיַחד.  ֶׁשּפֹוֲעלֹות  ַמְׁשֵאבֹות 
ַהָּדם  ְוַעל־ְיֵדי  ַלּגּוף,  ַהָּדם  ֶאת  ַמְזִריָמה 
ַהָּתִאים  ְלָכל  ָמזֹון  ְוָחְמֵרי  ַחְמָצן  עֹוְבִרים 

ֶׁשַּבּגּוף.

ַהִּסיבּוב ֶׁשל ַהָּדם הּוא חֹוֵזר  ְּכֶׁשִּמְסַּתֵּים 
ֶׁשל  ִנָּיה  ַהּׁשְ ַהַּמְׁשֵאָבה  ֵמַחְמָצן.  ֵריק  ַלֵּלב, 
ֶאל  אֹותֹו  ּוַמְזִריָמה  אֹותֹו  ְמַקֶּבֶלת  ַהֵּלב 
ָהֵראֹות, ְוָׁשם הּוא ִמְצַטֵּיד ְּבַחְמָצן. ַהַּמְסלּול 
עֹוְבִרים  יֹום  ּוְבָכל  ְׁשִנּיֹות,   20 אֹוֵרְך  ַהֶּזה 

ְּכַאְלַּפִים ִליְטִרים ֶׁשל ָּדם ֶּדֶרְך ַהֵּלב.

ַהָּדם  ֶאת  ִראׁשֹון  ְמַקֵּבל  ַהֵּלב  ְׁשִריר 
ְּכֵדי  ֵמָהֵראֹות,  ַהַּמִּגיַע  ְּבַחְמָצן  ֶהָעִׁשיר 
ַהָּדם  ֶאת  ּוְלַהְזִרים  ָּכָראּוי  ַלֲעֹבד  ֶׁשּיּוַכל 

ַלּגּוף ֻּכּלֹו.

ְּבֵעֶרְך.  ְּגָרם   350 ׁשֹוֵקל  ְמֻבָּגר  ֶׁשל  ֵלב 
ִהְתַּכְּוצּות ֶׁשל  ַמְרִּגיִׁשים הּוא  ֶׁשָאנּו  ַהֹּדֶפק 
ָלעֹוְרִקים  ַהָּדם  ֶאת  ַמְזִרים  ְּכֶׁשהּוא  ַהֵּלב, 
יֹוֵתר  ּפֹוֵעם  ַהֵּלב  ַחִּיים  ִּבְתקּוַפת  ֶׁשָּלנּו. 

ִמ־2.5 ִמיְלַיאְרד ְּפָעִמים. 

ֶׁשְּמַמְּלִאים  ָהְרָגׁשֹות  ֶאת  ַמְרִּגיׁש  ַהֵּלב 
אֹו  ִׂשְמָחה  ַּפַחד,  ַאֲהָבה,  ְּכמֹו  אֹוָתנּו, 
ִּבְזַמֵּני ִהְתַרְּגׁשּות הּוא ּפֹוֵעם  ֶמַתח ּוְדָאָגה. 
ָּדם  יֹוֵתר  ּוַמְזִרים  יֹוֵתר,  ַרָּבה  ִּבְמִהירּות 

ַלּגּוף, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַתְפֵקד טֹוב יֹוֵתר.

ְמקֹום  הּוא  ֶׁשַהֵּלב  ָּכתּוב  ַהַּתְנָיא  ְּבֵסֶפר 
ַהְּבֵהִמית,  ַהִחּיּוִנית,  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשל  ִמְׁשָּכָנּה 
ֶטת  ִמְתַּפּׁשֶ ִהיא  ם  ּוִמּׁשָ ְרָגׁשֹות,  ֶׁשִעָּקָרּה 

ְּבָכל ַהּגּוף.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת  ֲעֵליֶכם  ַּבֲעֵלי־ַחִּיים,  ְמַגְּדִלים  ַאֶּתם  ִאם 
ְמזֹוָנם ֹקֶדם ֶׁשַאֶּתם אֹוְכִלים ְּבַעְצְמֶכם. ִּכי ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר 
ַאַחר־ָּכְך  ְוַרק  ִלְבֶהְמֶּתָך",  ְּבָׂשְדָך  ֵעֶׂשב  "ְוָנַתִּתי  ְּתִחָּלה 

"ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת".

ֵמֵאת: ָּדִנֵּיאל ּגֹוְרדֹון
ִאּיּור: ָמְרְּדַכי ַאְייֶזְנְׁשָטט

ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ֲאִבי ִמְׁשַּפַחת רֹוְטִׁשיְלד ַהְּמֻפְרֶסֶמת

ֵדי ִלְלֹמד ַעל  ל ְפַרְנְקפּוְרט, ּכְ הּוִדי ׁשֶ טֹו ַהּיְ ּגֵ ֵקן ְלִסּיּור ּבַ ִעיר, יֹוֵרׁש ָהֶעֶצר, יֹוֵצא ִעם מֹורֹו ַהּזָ ִסיְך ַהּצָ ְקִציר: ַהּנָ ּתַ
ָרֵאל. ֲעׂשּו ְלַעם ִיׂשְ ּנַ י ָהָעֶול ׁשֶ יר ָלֶהם ֶאת ַמֲעׂשֵ יָחָתם ּוַמְזּכִ ׂשִ ִני ִמְתָעֵרב ּבְ הּוִדי. ֶיֶלד ְיהּוִדי ָצִעיר ְוִחּנָ ָהָעם ַהּיְ

ה צֹוֵדק. ֲאָבל,  ַאּתָ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ
ה, ַיְלּדֹון  ׁשָ ַבּקָ ֱאֹמר ִלי, ּבְ
הּו ִהְזִמין אֹוְתָך  — ִמיׁשֶ
נּו? ּלָ יָחה ׁשֶ ְלִהְצָטֵרף ַלּשִׂ

 ֶזה
ִביְלָך! ׁשְ ּבִ

ּלֹא  ה ׁשֶ ֲאִני ְמַקּוֶ
... ְעּתָ ִנְפּגַ

ה  יֹוֵדַע ָמה, ַאּתָ
ֵעיַני! מֹוֵצא ֵחן ּבְ

ְמָך? ָמה ׁשִ

יְלד. ל רֹוְטׁשִ ֵמִאיר־ַאְנׁשְ
ְמָך? ּוָמה ׁשִ

 ִויְלֶהְלם.
ִסיְך ִויְלֶהְלם. ַהּנָ

הּוִדי לֹא  י ַהּיְ ימּוס... ֲאָבל ִלּבִ ְסִליָחה ַעל ֹחֶסר ַהּנִ
ר ִלי ְלַהְבִליג. ִאְפׁשֵ

ה!  ַע ַהּזֶ ְטּבֵ ֵדי ְלַהְרִויַח ֶאת ַהּמַ ָבר ּכְ יִתי ּדָ לֹא ָעׂשִ
י.  ּנִ ה יֹוֵתר ִמּמֶ ֶהָעִני ָזקּוק לֹו ַהְרּבֵ

סֹודֹות ַהֵּלב 

...ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן
אמת ויציב
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ְך ָיבֹוא אי"ה ֶהְמׁשֵ



להתעלם מה'תדמית'
הרב רווח אומר כי לעיתים קרובות הקושי הוא 
בשכנוע ההורים שבנם זקוק למסגרת המותאמת 
לצרכיו. חלומם היה כי בנם יהיה תלמיד מצטיין 
גם  כי  להפנים  להם  קל  לא  מבוקשת.  בישיבה 
תתאים  לא  היא  כזאת,  בישיבה  יקבלוהו  אם 

מנחם כהןחיים יהודיים

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

כואבת.  תהיה  והתוצאה  לו, 
זאת,  מקבלים  שההורים  "ברגע 
ומשדרים את המסר נכון לנער, 
הוא מבין זאת מהר. הנער צריך 
חשוב  הכי  כי  מהוריו  לשמוע 
לו.  המתאים  במקום  שילמד 
מהניסיון אני יכול לומר שאחרי 
כבר  הנער  בישיבה  ימים  כמה 
על  במחשבות  כלל  עסוק  אינו 
מעניין  לא  פשוט  זה  תדמית. 
וזה  לו,  וטוב  נהנה  הוא  אותו. 

העיקר בשבילו!".
את  להאהיב  מצליחים  ואיך 
לימוד הגמרא על נער כזה? הרב 
עורכים  "אנחנו  מסביר:  רווח 
למידה מותאמת לכל בחור, שיוכל לקלוט את 
הלימוד לפי רמתו. יש נערים שצוות ההוראה 
שלנו עובד איתם באופן פרטני, ויש שהלימוד 

הוא בקונספט כיתתי מותאם".

לזהות קושי בזמן
אפשר  לנערים  הניתנת  הסיוע  חבילת  על 
היה רק לדמיין בדור הקודם. "אנחנו עובדים 
הרב  אומר  הנער",  של  העצמי  הדימוי  על 
בהבנת  בקשיים  לטפל  צריך  "לעיתים  רווח. 
הנקרא שלא טופלו בבית הספר היסודי. מובן 
שניתנת גם תמיכה פסיכולוגית מקצועית. כל 
המענים האלה מאפשרים לתת לתלמיד כלים 
ללמידה ולחוויית הצלחה, שהייתה חסרה לו". 
בנם  מצב  את  לזהות  יכולים  הורים  ואיך 
יותר  הגבוהות  "בכיתות  מועד?  מבעוד 
בתלמוד תורה כבר אפשר לקבל תמונה ברורה 
רואים שהילד  "אם  רווח.  הרב  מבהיר  יותר", 
'מאבד את עצמו' בלימוד הגמרא, צריך לברר 
יכולות  לילד  יש  לפעמים  לכך.  הסיבות  את 
למידה, אבל בעיות בבית או בחברה פוגעות 

ביכולתו להתרכז בלימוד". 
בעשרת מוסדותיו של הרב רווח מתחנכים 
מכל  תלמידים,  משבע־מאות  למעלה  כיום 
לנו  המסב  דבר  "אין  החרדי.  בציבור  החוגים 
המקימים  בוגר  ועוד  בוגר  עוד  ממראה  אושר 
"זיהוי  בסיפוק.  רווח  הרב  אומר  משפחה", 
יגידו',  מ'מה  התעלמות  תומכת,  יד  מוקדם, 
הילד  את  גם  להציל  יכולים   — והנגשה  אהבה 

שלכם".

צעיר ה ר"מ  היה  וא 
בישיבה קטנה. מהר 
מאוד הבחין כי בכל 
בחורים  יש  כיתה 
להתחבר  מצליחים  שאינם 
פנים  להם  "היו  ללימודים. 
בנעשה  עניין  וחוסר  עצובות 
איתם  מדבר  אתה  סביבם. 
וקולט שהם פשוט לא איתך, 
שנכנס  ישראלי  צעיר  כמו 
דוברים  שבה  בכיתה  ללמוד 
היה  שלהם  התסכול  סינית. 

גדול".
גרמה  הזאת  המציאות 

לאברך הצעיר, שהיה אז באמצע שנות העשרים 
לחייו, לקום ולעשות מעשה — להקים מסגרת 
מיוחדת לתלמידי ישיבה המתקשים להשתלב 
בישיבה רגילה. "התחלתי בחדרון זעיר בבני־
בחורים  ארבעה  לי  "היו  מספר.  הוא  ברק", 
מקצועיים.  לכלים  זקוק  שאני  הבנתי  בלבד. 
החינוכי.  בתחום  והתמקצעתי  אבחון  למדתי 
ההצלחה הביאה עוד תלמידים, עד שהחלטנו 
שם.  להתרחב  היכולות  בשל  לאלעד,  לעבור 
כיום יש לנו מערכת מוסדות המצילה נפשות 

רבות".

יש מענה 
בראש  העומד   ,)50( רווח  שמעון  הרב  זהו 
המעניקה  מוסדות  מערכת  אשר',  'אהל  רשת 
צרכים  בעלי  חרדים  לנערים  מסגרות  מגוון 
הקודמים  בעשורים  אם  מיוחדים.  חינוכיים 
ורבים  מקומם,  את  מצאו  לא  הללו  הנערים 
מהם נפלטו לרחוב, הרי שכיום יש להם מענה 
חם ומותאם, שבו הם פורחים וגדלים יהודים 

יראי־שמיים, המשתלבים היטב בחברה.
"המסורת השמה את הדגש על לימוד הגמרא 
להמשיך  צריכים  ואנחנו  לדור,  מדור  עוברת 
"עם  רווח.  הרב  מטעים  בדורנו",  גם  אותה 

הדורות  לאתגרי  דומים  אינם  הדור  אתגרי  זה, 
חינוכיים  צרכים  בעלי  נערים  כיום  הקודמים. 
כדי  מותאמת,  הנגשה  לקבל  צריכים  מיוחדים 
שגם הם יבינו את הגמרא. אנחנו רואים במוחש 
יש  והתאמה,  הנגשה  יותר  יש  שבו  במקום  כי 

יותר אהבה ללימוד". 

לא מוותרים על שום ילד

"אתגרי הדור אינם דומים 
לאתגרי הדורות הקודמים. 
כיום נערים בעלי צרכים 
חינוכיים מיוחדים צריכים 
לקבל הנגשה מותאמת"

 עבודה פרטנית. "הבנתי שאני זקוק לכלים מקצועיים". הרב רווח בשיחה עם תלמיד

פתיחת שנה. למעלה משבע־מאות תלמידים

באושר עדמרגישים חג
חנוכה שמח עם...


