
שבוע הבא יחגגו המוני ב
בארץ  ישראל  בית 
חג  את  תבל  וברחבי 
הגאולה י"ט בכסלו. חגיגת י"ט 
בכסלו הראשונה נערכה בשנת 
עם  שנים(,   224 )לפני  תקנ"ט 
בעל  הזקן,  רבנו  של  שחרורו 
התניא והשולחן ערוך, ממאסרו 
ברוסיה הצארית. מאז נחוג יום 
זה מדי שנה בשנה, והוא הולך 

ומתפשט בתפוצות ישראל. 

הפרספקטיבה  דווקא 
את  מאירה  ההיסטורית 
החג  של  הגדולה  משמעותו 
שבשעתו  אירועים  יש  הזה. 
וכעבור  ומלואו,  עולם  הסעירו 

זמן אין איש זוכר אותם. לעומת זה, יש אירועים 
שנראים בתחילה התרחשויות פרטיות, מקומיות, 
הכללית  משמעותם  מתבררת  זמן  וכעבור 

והנצחית..

מועד תמידי
י"ט בכסלו נראה בתחילה אירוע נקודתי מאוד. 
ולבסוף  נפשות,  בסכנת  שרוי  היה  נאסר,  צדיק 
שמשפחתו  הראוי  מן  ואולי  נס,  אכן  שוחרר. 
תזכור את הנס ואף תציין אותו מדי שנה בשנה. 
של  ליום  הזה  היום  נהפך  השנים  ברבות  ואולם 
חג והתעוררות כבירה, והוא מקיף המוני יהודים, 

משכבות רבות ומגּוונות.

אינם  הם  מרוסיה.  שעלו  יהודים  פוגש  אתה 
חסידים ואף אבותיהם לא היו חסידים, אבל הם 
מספרים בחרדת קודש על ההתוועדויות של י"ט 
בכסלו, שחיממו את נפשם. אתה מדבר עם יוצאי 
הזיכרונות  על  בגעגועים  מתרפקים  והם  מרוקו, 
ליטאי  יהודי  בקזבלנקה.  בכסלו  י"ט  מחגיגות 
מספר בעיניים נוצצות על התוועדות י"ט בכסלו 
את  משחזר  סרוגה  כיפה  וחובש  בירושלים, 
החוויה המופלאה כאשר הישיבה התיכונית שבה 

למד באה לחגיגת י"ט בכסלו בכפר חב"ד.

"זה  שאמר:  הזקן,  רבנו  דברי  מתקיימים  כך 
בו  אשר  בישראל,  תמידי  למועד  יוקבע  היום 
יתגדל ויתקדש שמיה רבה ויתעוררו אלפי לבבות 
המעשה  כי  שבלב,  ועבודה  בתשובה  בישראל 
דלעילא  ישראל  בלב  חקוקה  המעשה(  )=סיפור 

וכתובה בלב ישראל דלתתא".

נשמה חדשה
רבנו הזקן אמר שאין בכוונתו לייסד 'מפלגה' 
לכלל  אור  גילוי  להביא  בא  הוא  אלא  עדה,  או 
נשמתו  כי  עליו  אמר  הבעל־שם־טוב  ישראל. 
מעולם  הזה  לעולם  שירדה  חדשה',  'נשמה  היא 
פנימיות  באור  העולם  את  להאיר  כדי  האצילות 
אירועים  אינם  וגאולתו  מאסרו  לכן  התורה. 
פרטיים של משפחה או חוג, אלא הם נוגעים לעם 

ישראל כולו.

החסידות היא התגלות של חלק בתורה, כהכנה 
שבה  שעה  שבאה  כשם  צדקנו.  משיח  לביאת 
נתגלו המשנה והגמרא וספרי הראשונים וקבלת 
להתנוצץ  החל  שבו  זמן  הגיע  כך   — ז"ל  האר"י 
אורו של משיח, ובו ניתנה לנו האפשרות לטעום 
ממכמניה של פנימיות התורה, שתתגלה במלואה 

בתורתו של משיח צדקנו.

החסידות מיועדת לכל יהודי ויהודי — לפשוטי 
עם ולגאוני עולם, לתלמידי־חכמים ולאנשי עמל. 
היא מחיה את הנשמה; מרווה את הדעת בהבנה 
מעמיקה בגדולת הבורא, ובעומק משמעותן של 
והתלהבות  שמחה  מפיחה  ומצוותיה;  התורה 
בחיי  הפנימית  החיּות  היא  הבורא;  בעבודת 

היהדות.

החסידים:  כמנהג  לרעהו  איש  נאחל  כן  על 
ובדרכי  החסידות  בלימוד  טובה  לשנה  שמח!  "חג 

החסידות תיכתבו ותיחתמו".
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 החסידות מיועדת לכל יהודי ויהודי — לפשוטי עם ולגאוני עולם, 
לתלמידי־חכמים ולאנשי עמל. היא החיּות הפנימית בחיי היהדות

להרוות את הצימאון 
התוועדויות חג הגאולה

בימים שלישי ורביעי בשבוע הבא יהיו 
החסידיות  ההתוועדויות  הארץ  ברחבי 
חג  בכסלו,  י"ט־כ'  לרגל  המסורתיות 
הגאולה של רבי שניאור־זלמן מלאדי, בעל 
התניא והשולחן ערוך. בבתי חב"ד ובבתי 
התוועדויות  אי"ה  ייערכו  חב"ד  כנסת 
מאור  להתבשם  מוזמן  הציבור  עם.  ברוב 
חסידית  בשמחה  ולהשתתף  החסידות 

אמיתית.

להצטרף ללימוד התניא
של  חדש  מחזור  מתחיל  בכסלו  בי"ט 
לימוד התניא היומי, לפי התקנה הקדושה 
של לימוד שיעורי 'חת"ת' )חומש, תהילים, 
היומי  הלימוד  מתכונת  יום.  בכל  תניא( 
בתניא בנויה כך שבמרוצת השנה לומדים 
את כל חמשת חלקיו של הספר. זה הזמן 
להצטרף ללימוד, ומי שנזקק לספרי ביאור 
המתאים  הספר  את  למצוא  יוכל  והנגשה 
לו מתוך המבחר העצום של ספרי ביאור 
לתניא הקיימים בימינו, ואף לקבל שיעור 

יומי מוקלט בכל יום.

מסע לרבי לחנוכה
כמה בתי חב"ד בישראל מארגנים מסע 
ולחצר  בקווינס  הרבי  של  הקדוש  לציונו 
החנוכה.  ימי  לרגל  שבברוקלין,  הרבי 
והוא  הר־שפר  שגיא  הרב  בליווי  המסע 
מיועד לגברים, נשים ומשפחות. הנוסעים 
בעיר.  תיירות  במוקדי  גם  לבקר  יוכלו 
)עדיף  6506770־054  והרשמה  לפרטים 

בווטסאפ(.

יש חדש
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וישלח

 מאסר שיצר חג. ציור רבנו הזקן מובל למאסר במרכבה שחורה



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

אל יהי שוטה
אנגל־ הלוי  אברהם־שמעון  רבי 

הורוביץ, ראש ישיבה ומשגיח רוחני 
בפולין )ר' שימע'לה זליכוֶבר(, היה 
מרבה ללמוד את ספר תניא, ועורר 

גם את תלמידיו ללמוד בו.

פעם אחת אמר לתלמידיו שהוא 
להם  הציע  הוא  התניא.  בכל  בקי 
לפתוח תניא ולהתחיל לקרוא כמה 
מילים בכל מקום בספר, והוא יאמר 
האלה  המילים  פרק  באיזה  להם 
ומייד אמר  זאת,  כתובות. הם עשו 

להם היכן הדברים כתובים. 

את  לו  ציטטו  המשפטים  בין 
הלשון "אל יהי שוטה". על כך הגיב 
במפורש  כתוב  זה  "לשון  ואמר: 
נכתב  העניין  תוכן  אבל  כח,  בפרק 

בכל שורה של התניא...".

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!

כלימוד מעשי מרכבה
מעשי  ומספרים  בצוותא  יושבים  כשחסידים 
הם  כאילו  יתברך  ה'  לפני  זה  הרי  צדיקים, 

יושבים ולומדים מעשי מרכבה.
)הבעל־שם־טוב(

כמה מעלות טובות
אין לך דבר המשיב את הנפש, מטהר את הלב, 
ומקרב לאבינו שבשמיים  המחשבה  את  מעמיק 
הקב"ה  הקדים  וראה:  צא  מעשה.  מסיפור   —

מעשה בראשית לכל המצוות שבתורה.
)רבי נחמן מברסלב(

יישור הלב
פתיחת  לידי  להביא  צריך  חסידי  סיפור 
לכן  שבלב.  פישוט העקמומיות  ולידי  המוח 
נקרא  מעשיות,  סיפורי  שרובו  בראשית,  ספר 
'ספר הישר', שכן הסיפורים הקדושים מיישרים 
את הלב ואת המוח, שיהיו כלים לקבלת תורה 

ועבודה.
)לקוטי דיבורים(

תורה שבכתב
שמיעת תורה מאת הרבי — המגיד ממזריטש 
ושמיעת  שבעל־פה.  בעבורנו תורה  הייתה   —

סיפור מפי הרבי הייתה בעבורנו תורה שבכתב.
)אדמו"ר הזקן(

סיפור שמוציא מ'מצרים'
כולנו  נבונים,  כולנו  חכמים,  כולנו  "אפילו 
יודעים את התורה — מצווה עלינו לספר ביציאת 
מצרים" )הגדה של פסח(. אפילו כולנו חב"דניקים 
מצווה   — יודעים  נבונים,  חכמים,   — שלמים 
עלינו לספר — צריכים אנו לספר סיפור חסידי, 

ובסיפור זה יוצאים מ'מצרים'.
)הצמח צדק(

הטבת הנרות
כללית,  הטבה  מחוללים  חסידים  סיפורי 
העושה את האדם בעל מידות ועובד ה'. לאחר 

הטבת הנרות, בא תורו של האור המאיר.
)הרבי הרש"ב מליובאוויטש(

לדעת לספר ולשמוע
חסידי,  סיפור  לספר  איך  לדעת  צריכים 
צריכים  מכך  יותר  ממש.  חי  יישמע  שהסיפור 
יתהווה  סיפור, שמהשמיעה  איך לשמוע  לדעת 
את  חי  הוא  כאילו  שלם,  ציור  השומע  במוח 

המאורע.
)אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש(

'קטונתי' מול 
החסדים ומול האמת

מידי  נשא תפילה לקב"ה שיצילֹו  אבינו  יעקב 
עשיו, ואמר: "ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת 
ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּדָך". הגמרא )שבת לב,א( מסבירה 
שיעקב חשש שהחסדים שזכה להם מהקב"ה ניכו 

מזכויותיו והקטינו אותן.

אדמו"ר הזקן כתב לאחר גאולתו בי"ט בכסלו 
איגרת שנפתחת במילים "קטונתי מכל החסדים", 
קרבת  של  ביטוי  הוא  שחסד  מסביר  הוא  ושם 
אלוקים, וככל שהקב"ה מתקרב לאדם, כך האדם 
יעקב  אמר  לכן  הקב"ה.  כלפי  ומתגמד  מתקטן 
"קטונתי מכל החסדים" — החסדים הקטינו אותי.

תפילה עתידית
בפסוק,  הדברים  סדר  את  להבין  יש  אבל 
ואחר־כך  החסדים"  "כל  אומר  יעקב  שתחילה 
לכל  היא  האמת'  ב'כל  הכוונה  האמת".  "ומכל 
שיעקב  היינו  הקב"ה.  לו  שהבטיח  ההבטחות 
אמר שהוא מתקטן מול העובדה שהקב"ה מילא 
היה  זה הסדר  לפי  כל ההבטחות שהבטיחו.  את 

צריך להיות שיזכיר תחילה את "כל האמת", ורק 
אחר־כך את "החסדים", המבטאים קרבת אלוקים 

גדולה יותר. 

ההסבר נלמד מתוך ההקשר הרחב של הפרשה. 
יעקב פעל לא רק להבטחת שלומה של משפחתו 
בעימות מול עשיו, אלא דאג להמשכיותו של עם 
ישראל מול כל האיומים שעתידים לפקוד אותו 
היא  אבינו  יעקב  של  תפילתו  הדורות.  במרוצת 
בזמננו,  גם  ויהודי,  יהודי  כל  של  תפילתו  אפוא 
ומכל  החסדים  מכל  "קטונתי  אומר  הוא  וגם 

האמת".

הניסים מתחוללים
האּומנם כל אחד ואחד מאיתנו הוא במדריגת 
לחסדים  שזכה  שבאבות,  הבחיר  אבינו,  יעקב 
שכל  היא  התשובה  הקב"ה?!  של  ולהבטחות 
אלא  הקב"ה,  ול'אמת' של  ל'חסדים'  זוכה  יהודי 

שלא תמיד הם גלויים לעינינו.

וכבר  ונסתרת,  נעלמת  האלוקות  הגלות  בזמן 
ובכל־זאת  המקדש,  בית  בזמן  כמו  גלויה  איננה 
מתחוללים ניסים, אף כי לעיתים הם בבחינת "אין 
יכול  בעבודתו,  יהודי,  בניסו".  מכיר  הנס  בעל 
ואת  ה'חסדים'  את  עליו  ירעיף  שהקב"ה  לפעול 

"ְוַאָּתה   — פועל את ההמשך  ועד שהוא  ה'אמת', 
ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמְך", הן כלפי עצמו הן כלפי 
כל העולם, וכדברי הרמב"ם )הלכות תשובה, פרק ג, 
הלכה ח( שכל אדם יכול להכריע את העולם כולו 
לכף זכות על־ידי מעשה, דיבור או מחשבה טובה 

אחת.

מתפילה לתורה
שני  קיימים  יהודי  של  הרוחנית  בעבודה  גם 
זו  'חסדים'  ו'אמת'.  'חסדים'  האלה,  העניינים 
היהודי  בלב  מתעוררת  שבה  התפילה,  עבודת 
"ואהבת...  נפש,  מסירת  כדי  עד  לקב"ה  אהבה 
בכל מאודך". ו'אמת' זה לימוד התורה, שבה אין 
העליון  בשורשה  שהיא  כפי  התורה  בין  שינויים 

לבין התורה כפי שירדה למטה. 

את  מזכיר  יעקב  שתחילה  הוא  הסדר  לכן 
האדם  על  הפועלת  התפילה,  שזו  ה'חסדים', 
מגיע  הוא  מכן  ולאחר  'קטונתי';  בבחינת  שיהיה 
על־ידי  יותר,  גדולות  ו'הקטנה'  להתבטלות 
יחידי  אותם  ולכן  התורה.  לימוד  'האמת', שהוא 
סגולה ש'תורתם אומנותם' היו פטורים מתפילה, 

כי התורה הביאה אותם להתבטלות המוחלטת.
)תורת מנחם, כרך ע, עמ' 219(

הסיפור החסידי

לוח יומי ללימוד הרמב"ם כתקנת הרבי מליובאוויטש

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

ו'ה'ד'ג'ב'א'ש"ק ט'"ז כסלויום בשבוע

 הל' פרה אדומה ג' פרקים ליום
פרק יא ־ יג

 פרק יד ־ טו
פרק יד ־ טזפרק יא ־ יגפרק ח ־ יפרק ה ־ זפרק ב ־ דהל' טומאת צרעת פרק א

 הל' מלוה ולוהפרק א' ליום
פרק חפרק זפרק ופרק הפרק דפרק גפרק ב



גאולהּפדיה
עכשיו חייבים לטעום

ִהְתנֹוְצצּות ֵמאֹור ַהְּגֻאָּלה. מובא בכמה ספרים שהתנוצצות אור הגאולה 
החלה בימי הבעש"ט, והיא באה לידי ביטוי בגילוי מעיינות החסידות. ידוע גם כן 
שהפצת החסידות קשורה קשר ישיר לגאולה, כפי שאמר המלך המשיח לבעש"ט, 

שהוא יבוא "לכשיפוצו מעיינותיך — מעיינות החסידות — חוצה".
שבת.  בערב  השבת  ממאכלי  לטעימה  נמשל  האחרונים  בדורות  החסידות  גילוי 
ושאר מטעמים, אבל בערב שבת,  ובשר  דגים  אין הכרח לאכול  במשך כל השבוע 
בדורות  כך  ותבשיל.  תבשיל  מכל  לטעום  מצווה  קודש,  לשבת  מתכוננים  כאשר 
שעברו לא היה הכרח ללמוד את פנימיות התורה, אבל בדורות האלה, לאחר שנתגלה 
אור החסידות, מצווה על כל יהודי 'לטעום' ממנו ולהתכונן על־ידי כך לגילוי אור 

הגאולה.
לכן בזמן הזה לימוד תורת החסידות הוא חובה המוטלת על כל יהודי, ובאמצעותה 
אפשר להגיע לשלמות בעבודת הבורא, בלימוד התורה ובחיי תורה ומצוות מתוך 
תורת  על  נפשו  את  מסר  הזקן  "רבנו  הרש"ב:  אדמו"ר  כ"ק  ואמר  וחיּות.  שמחה 
החסידות, ובמסירות נפשו פעל שבכל זמן ובכל מקום שילמדו חסידות, בספר ועל־

פה, יפעלו הדברים בשומעים. אבל בתנאי שישמרו את דברי הרב".

וראה  החסידות,  גילוי  על  נפשו  את  מסר  הזקן  רבנו  ֶׁשַּבֶּכֶתר.  ַהַּיֲהלֹום 
במאסרו ביטוי לקטרוג שהתעורר למעלה על כך, ובשחרורו את ניצחונה של דרכו. 
הוא המשיל על כך משל לבן מלך שחלה והרופאים נלאו מלמצוא מזור למחלתו. 
נדיר  יהלום  בעולם  שיש  ואמר  במיוחד  גדול  רופא  המלוכה  לארמון  בא  אחד  יום 
יכתשוהו, אבקתו עשויה לרפא את בן המלך. מייד החלו לחפש  ויקר מאוד, שאם 
אחר היהלום, ונמצא שהיהלום הזה משובץ ב...כתר המלך, והוא כל יופיו והדרו של 
הכתר. החלו השרים להתווכח אם נכון להשחית את כתר המלך למען הסיכוי שהבן 
ביותר  לי  יקר  "הכתר  אמר:  והמלך  המלך,  לפני  הדבר  את  השרים  הביאו  יתרפא. 
והוא כל כבוד המלכות והדרה, אך מה בצע לי בכל מלכותי אם בני לא יחיה. טלו 
את הכתר, ִכתשו את היהלום, הכינו את השיקוי ותנו אותו לבני. ואף שיודע אנוכי 
שרוב אבקת היהלום היקרה תישפך ארצה, בכל־זאת כדאי הדבר, כי אולי טיפה אחת 

תיכנס לפיו ותצילֹו".
בן המלך, בנמשל, הוא עם ישראל. בדורות האחרונים העם היהודי חולה. עוברות 
היא  החסידות  כמותם.  היו  שטרם  אתגרים  לפני  ניצב  והוא  קשות  תמורות  עליו 
תרופת הפלא. היא האבן היקרה של כתר המלך, שבכוחה להציל את העם. לכן נתגלו 
כי רק על־ידם בכוחנו  מעיינות תורת החסידות בדורות האלה דווקא, ובשפע רב, 

לעמוד מול הקשיים ולהישאר דבקים בתורה ובמצוות.
ואכן, ראינו את כוחה האיתן של החסידות. היא שיקמה את העם שהתפורר והלך 
בימי הבעש"ט; היא עמדה במתקפות העזות של דור ההשכלה וההתבוללות; היא לא 
נכנעה לשלטון הסובייטי העריץ; היא גברה על מוראות השואה; והיא גם חוללה את 

תנועת התשובה המופלאה שמתפשטת ומתרחבת בימינו.

מנחם ברוד

ב"ה

החיסונים ניתנים 
לכל קבוצות הגיל 
מגיל 6 חודשים 

 במרפאות
במרכזי בריאות האישה 
במרכזי בריאות הילד 

ובטיפות חלב

 אל תתנו 
לשפעת 
להשפיע 

מתחסנים ועוברים 
את החורף בבריאות 

בטוח זה כללית 

זה לא חמודי 
להיות מצודד

בואו להתחסן נגד השפעת 
 בשביל הבריאות שלכם



הגדולה של הגנרל, והציע לו לגשת אל הבעש"ט, 
אליו  גש  ונפלאות.  ניסים  שמחולל  כמי  הידוע 

ובקש את עצתו, אמר החבר. 

"הרעיון מצא חן בעיני אבי והוא ביקש מעוזרו 
להפתעתו  הבעש"ט.  אצל  פגישה  בעבורו  לתאם 
נענה שהבעש"ט אינו יכול לקבלו. אבי שלח את 
עוזרו שנית, וגם הפעם נענה בסירוב. אבי התרגז 
בסירובו,  יעמוד  אם  כי  לבעש"ט,  למסור  וביקש 
במז'יבוז'  המתגוררים  היהודים  כל  כי  יורה 

נדרשים לארח בבתיהם את חייליו. 

כי  היה  וברור  הפסח,  חג  לקראת  היו  "הימים 
האיום  חמץ.  היהודים  בתי  לכל  יכניסו  החיילים 
הזה פעל את פעולתו, והבעש"ט נעתר לקבל את 

אבי.

"אבי יצא עם חברו אל ביתו של הבעש"ט. הם 
את  לראות  יכלו  ומשום  המבואה  לחדר  נכנסו 
החדר שבו ישב הבעש"ט. אבי ראה כי הבעש"ט 
ישב אל השולחן ועיין בספר. אמרו לו שזה ספר 

הזוהר.

המבואה  בחדר  שעמדה  למראה  ניגש  "אבי 
בטרם  שערותיו,  את  לסדר  כדי  מולה,  והתייצב 
ונבהל.  במראה  הביט  הוא  הבעש"ט.  אל  ייכנס 

נואשים מול לשונות האש  תושבי העיר עמדו 
הכיבוי  אמצעי  לבית.  מבית  שעברו  האימתניות 
השריפה  כנגד  סיכוי  חסרי  היו  שבידם  הדלים 
שהתפשטה והלכה. בעיניים כלות הביטו משפחות 

מבוהלות בבתיהן העולים בלהבות.

לעזרת התושבים באה קבוצת חיילים שחנתה 
וניסו  מים,  דליי  ליד  מיד  העבירו  הללו  בעיר. 
הייתה  הלהבות  עוצמת  אך  האש.  את  לכבות 

גדולה מכדי שדליי המים יצליחו לכבותן.

רבי  הזקן,  אדמו"ר  בעיר  שהה  ימים  באותם 
מיהרו  מבוהלים  שליחים  מלאדי.  שניאור־זלמן 
המתהווה  האסון  לנוכח  להתפלל  לבקשו  אליו 
לנגד עיניהם. "קחו אותי למוקד הדליקה", ביקש 
על  הרבי  נשען  השריפה  מקום  אל  בבואו  הרבי. 
מקלו. עברו כמה רגעים, והאש דעכה והלכה עד 

שכבתה לחלוטין.

החיילים שסייעו בכיבוי הדליקה נרעשו מהפלא 
בהתפעלות  וסיפרו  עיניהם,  לנגד  הרבי  שחולל 
"הביאו אליי  את שאירע לקצין הממונה עליהם. 

את הרבי", הורה להם הקצין.

אדמו"ר הזקן נענה להזמנה, והלך אל חדרו של 
הקצין. זה קידם את פניו בכבוד והציע לו לשבת. 
"האם כבודו הוא בנו או נכדו של האיש הקדוש 

המכונה בעל־שם־טוב?", שאל.

 "אינני נכדו הפיזי של הבעל־שם־טוב", השיב 
כלומר,  הרוחני.  נכדו  בהחלט  אני  "אבל  הרבי, 

הנני תלמיד תלמידו".

על  מתפלא  "איני  הקצין,  לו  אמר  "ובכן", 
שאירע  את  לך  אספר  הבה  המופלאים.  מעשיך 

לאבי המנוח עם הבעש"ט.

בסיפורו.  הקצין  פתח  בצבא",  גנרל  היה  "אבי 
"פעם אחת חנה עם צבאו בעיירה מז'יבוז'. באותם 
לבדה  ונשארה  ללדת,  צפויה  אימי  הייתה  ימים 
בבית הוריי, שהיה רחוק ממז'יבוז'. הימים חלפו, 

ואבי לא קיבל מכתב או ידיעה כלשהי מאשתו. 

והוא התהלך  רוחו,  זה העכיר את מצב  "מצב 
כבר  אימי  אם  ידע  לא  הוא  וחרדה.  דאגה  אכול 
ילדה או לא, ואם שלום לה ולתינוק הרך שאולי 
או  מכתב  לקבל  בלי  שעבר  יום  כל  נולד.  כבר 

דרישת שלום הגביר את חששותיו.

"באחד הימים הללו שפך אבי את ליבו באוזני 
מצוקתו  את  ראה  החבר  בעיר.  מחבריו  אחד 

בדרך  אבי  צפה  דמותו,  את  לראות  במקום 
המובילה אל עיר מגוריו.

"נפעם קרא לחברו שיתקרב אל המראה ויראה 
בדרך  צפו  שניהם  המופלא.  המחזה  את  איתו 
המובילה אל העיר, עד שהגיעו אל ביתו של אבי. 
כשהגיעו לבית נפתחה הדלת והם ראו את אימי 

יושבת וכותבת מכתב לאבי.

"אם לא היה דיי בכך, הם גם ראו את המילים 
שכתבה אימי. את מכתבה פתחה בהתנצלות על 
נולד  טובה  בשעה  כי  ובישרה  הכתיבה,  העדר 

להם בן, וכי שלום לה ושלום לילד.

"המחזה המופלא שראה אבי ריגש אותו מאוד. 
המתח שהיה שרוי בו ימים רבים התפוגג ברגע, 
והוא חש הקלה גדולה. הוא הביע תודה עמוקה 

לבעש"ט ונפרד ממנו בהוקרה.

והמכתב  ימים מאז אותה פגישה,  "עברו כמה 
לפרטיו  אבי  קרא  כבר  שאותו  אימי,  שכתבה 
בביתו של הבעש"ט, הגיע לידיו. המאורע הדהים 
בספר  אותו  לכתוב  עד שהחליט  מאוד,  אבי  את 

הזיכרונות שלו".

הקצין סיים את סיפורו ופנה אל אדמו"ר הזקן. 
"אני הוא אותו בן שנולד להוריי. עליי כתבה אימי 
את מכתבה לאבי, והנה ספר הזיכרונות של אבי, 

שבו רשם את המאורע".

והוציא ממנה  הקצין פתח את מגירת שולחנו 
את ספר הזיכרונות של אביו, הכתוב בכתב ידו, 

והציג את הסיפור לפני אדמו"ר הזקן.
)על־פי 'סיפורי חסידים — תורה'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

 החיילים נרעשו מהפלא שחולל הרבי לנגד עיניהם, 
 וסיפרו זאת בהתפעלות לקצין הממונה עליהם. "הביאו 

אליי את הרבי", הורה להם הקצין

מרָאה הצופה למרחקים

ני˙ן לה˘˙מ˘ בי˘יבה ובעמידה מה˘ולחן.
מחזי˜ ספרים גדולים

ה˙אמה מו˘למ˙ ב˙י˜ הטלי˙   |   מ˙˜פל לˆור˙ ספר
˜טן ˜ומפ˜טי   |   ני˙ן לחרוט ˘ם או לוגו.



טעימה מיין הקידוש
שאלה: בטעימה מיין 

הקידוש, האם יש עניין 
לטעום מכוסו של 

המקדש דווקא?
תשובה: עיקר חובת הטעימה היא של 
לוגמיו',  'מלוא  ושיעורה  עצמו,  המקדש 
נאה  הגרא"ח  )לפי  רביעית'  'רוב  שהוא 
— 44 סמ"ק( באדם בינוני. ואם לא טעם 
המקדש אלא אחד מהמסובים שתה מהיין, 

בדיעבד יצאו השומעים ידי חובתם.
יטעמו  שכולם  המובחר  מן  מצווה  אך 
מעדיף  הזקן  אדמו"ר  בשו"ע  לכן  מהיין. 
שומע,  לכל  נפרדת  כוסית  מראש  למזוג 
אחרי  ממנה  יטעם  ואחד  אחד  ושכל 
אינו  שהשומע  חב"ד  ומנהג  הקידוש. 
מברך, כל עוד לא אירע 'הפסק' בין ברכת 

המקדש לשתייתו של השומע.
לעומת זה, יש המהדרים לשתות מהיין 
של המקדש דווקא. ואולי זה טעם המנהג 
מכוסו,  המקדש  שתיית  שאחרי  הנפוץ, 

כדי  המסובים,  לכוסות  ממנה  מוזג  הוא 
שישתו מיין הקידוש.

הזה  שהיין  בעיה,  נוצרת  שכאן  אלא 
ממנו.  שתו  שכבר  מכיוון  'פגום',  נחשב 
מהיין  מוזג  שהמקדש  הנוהגים  יש  לכן 
)והוא  שתייתו  לפני  המסובים  לכוסיות 
משום  בכך  ואין  זאת  לעשות  רשאי 

'הפסק'(.
הקידוש  מכוס  למזוג  נוהגים  אחרים 
השיעור  את  ממנה  ולשתות  אחרת  לכוס 
מהכוס  השומעים  לכל  ומוזגים  הדרוש, 
ויש  'פגום'.  אינו  היין  ואז  המקורית, 
הקידוש  מכוס  שותים  שכולם  הנוהגים 
ממנה,  שתה  כבר  שהמקדש  ואף  עצמה, 
אין הכוס נקראת 'פגומה', כי הכול נחשב 

שתייה אחת.
רעא  וסי'  ס"ה,  קצ  סי'  אדה"ז  שו"ע  מקורות: 
סכ"ה,כט,ל. קצות השלחן סי' מו בבדה"ש ס"ק לא. 
שלחן מנחם ח"ב עמ' פג )ודלא כמובא בקצוה"ש סי' 
עט בבדה"ש יט(. וראה ש"ש כהלכתה פמ"ח ס"י־יא, 
ופסקי תשובות סי' קפב ס"ק ב־ג והע' 14, וסי' רעא 

ס"ק לו,מ ובהערות.

רציתי לשאול
 אין לי רקע חסידי ואני רוצה ללמוד חסידות.

איך מתחילים?
בין  יהודי,  לכל  נועדה  החסידות 
שהוא בא מרקע חסידי ובין לאו. היא 
מעניקה משמעות אחרת לחייו של כל 
חיי  את  מאירה  מאיתנו,  ואחת  אחד 
שמחה  ומביאה  במעמקיה,  היהדות 

והתלהבות בעבודת הבורא.
החסידות  תורת  לשערי  הכניסה 
אינה קלה, כי צריך להכיר את מושגי 
היסוד ואת המבנה הייחודי של מאמרי 
החסידות. זה אתגר גם ליהודי שהגיע 
הנגלה,  תורת  בלימוד  גבוהה  לרמה 
ועל־אחת־כמה־וכמה למי שעושים את 
התורה.  בלימוד  הראשונים  צעדיהם 
והכוונה מתאימות  הדרכה  בעזרת  אך 

זה בהישג יד.
איך להתחיל? ההמלצה שלי להתחיל 
זה  כול,  קודם  התניא.  ספר  בלימוד 
חב"ד,  חסידות  תורת  של  היסוד  ספר 
של  החסידות  ספרי  כל  נבנו  ועליו 
שאר אדמו"רי חב"ד. עוד דבר שעושה 
הוא  למתחילים  במיוחד  מתאים  אותו 
המבנה המסודר והשיטתי שלו, בשונה 

הבנויים  האחרים,  החסידות  מדרושי 
במתכונת אחרת.

הכי טוב ללמוד את התניא בחברותא 
ללומדו  גם  אפשר  בשיעור.  או 
הביאור  ספרי  מגוון  בעזרת  עצמאית, 
יכול  הקיימים בימינו, וכל אחד ואחד 
למצוא את הביאור המתאים לו. יש גם 
ובקלות  מוקלטים,  שיעורים  של  שפע 
אפשר למצוא שיעורים ברמה ובסגנון 

מתאימים.
את  וללמד  ללמוד  ה'  בחסדי  זכיתי 
פעם  ובכל  פעמים,  עשרות  התניא 
גיליתי דברים חדשים ותובנות חדשות 
להסתפק  שלא  מומלץ  לכן  לחיים. 
אלא  התניא,  לימוד  של  אחת  בפעם 

לחזור וללומדו.
את  ללומד  מעניק  התניא  לימוד 
היסודות שיאפשרו לו להמשיך וללמוד 
וגם  נוספים,  חסידות  מאמרי  אחר־כך 
הנגשה  ספרי  של  שפע  כיום  יש  בזה 

וביאור השווים לכל נפש.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב חיים הבר  
עורך סדרת 'לומדים תניא', משליחי חב"ד בבאר־שבע

 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!



ֲאַנְחנּו ַּבֶּדֶרְך!
ֶאְפָׁשר ִלְנֹׁשם ִלְרָוָחה. ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו 
ַאֲחֵרי  ּוִמְתַּפְּיִסים.  סֹוף־סֹוף  ִנְפָּגִׁשים 
ָלבֹוא  ְלַיֲעֹקב  ַמִּציַע  ֵעָׂשו  ַהִּמְפָּגׁש 
ַיֲעֹקב  ְּבֵׂשִעיר.  ְּבַאְרצֹו,  ְלָידֹו  ָלגּור 
הּוא  ַּבֲאִדיבּות.  ַהַהָּצָעה  ֶאת  ּדֹוֶחה 
ְלִאִּטי  ֶאְתָנֲהָלה  "ַוֲאִני  ְלֵעָׂשו:  אֹוֵמר 
ַהְיָלִדים".  ּוְלֶרֶגל  ַהְּמָלאָכה  ְלֶרֶגל 
ַהְּיָלִדים ְוַהֹּצאן הֹוְלִכים ְלַאט; ֲאַנְחנּו 

ַנִּגיַע ַּבֶהְמֵׁשְך.

ְלֵׂשִעיר.  ָהַלְך  ֹלא  ַיֲעֹקב  ְלַמֲעֶׂשה, 
ְּבָמקֹום  ב  ְוִהְתַיּׁשֵ ָהַלְך  ֶזה  ִּבְמקֹום 
ִׁשֵּקר  ַיֲעֹקב  ַהִאם  'ֻסּכֹות'.  מֹו  ֶׁשּׁשְ
ְלֵעָׂשו? ִלְכאֹוָרה ָהָיה ֻמָּתר לֹו ַלֲעׂשֹות 
ֹזאת, ֶׁשֵּכן ִאּלּו ָהָיה אֹוֵמר ְלֵעָׂשו ֶאת 
ָהֱאֶמת ֶׁשֵאין ְרצֹונֹו ָלֶלֶכת ֵאָליו, ֵעָׂשו 

ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַרֵּגז ָעָליו ְוִלְפֹּגַע ּבֹו.

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְואּוָלם 
ְלֵעָׂשו.  ִׁשֵּקר  ֹלא  ֶׁשַּיֲעֹקב  ַמְסִּביִרים 
ְוָאֵכן הּוא  ְלֵׂשִעיר,  הּוא ָאַמר ֶׁשָּיבֹוא 
ָאז  ַהְּגֻאָּלה.  ְּבבֹוא   — ָמַתי?  ָיבֹוא. 
ִיְתַקֵּים ַהָּפסּוק: "ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר 

ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו".

ִמִּדְבֵרי ַיֲעֹקב ְלֵעָׂשו ָלְמדּו ֲחָכֵמינּו 
ַּבֶּדֶרְך,  הֹוֵלְך  ְיהּוִדי  ֶׁשִאם  ֲהָלָכה, 
ּופֹוֵגׁש ּגֹוי ֶׁשהֹוֵלְך ְּבאֹוָתּה ֶּדֶרְך, ְוַהּגֹוי 
ׁשֹוֵאל אֹותֹו ְלָאן הּוא הֹוֵלְך — ֹיאַמר 
לֹו ַהְּיהּוִדי ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ְלָמקֹום ַאֵחר, 
ֲעלּוָלה  ַהּגֹוי  ִעם  ֶׁשַהֲהִליָכה  ִמְּפֵני 

ִלְהיֹות ְמֻסֶּכֶנת.

ַמְׁשָמעּות  ֵיׁש  ַהֹּזאת  ַלֲהָלָכה 
ׁשֹוֵאל  ּגֹוי  ַּכֲאֶׁשר  ֲעֻמָּקה.  רּוָחִנית 
ְּבֶעֶצם  הּוא  הֹוֵלְך,  הּוא  ְלָאן  ְיהּוִדי 
ַּבָּגלּות!  ַאָּתה  "ְיהּוִדי,  לֹוַמר:  ִמְתַּכֵּון 
לֹו  ֵמִׁשיב  ָעֶליָך!".  ִלְׁשֹלט  ָיכֹול  ֲאִני 
ַאֵחר,  ְלָמקֹום  הֹוֵלְך  "ֲאִני  ַהְּיהּוִדי: 
ׁשּום  ַלּגֹוִיים  ִּתְהֶיה  ֹלא  ְוָאז  ַלְּגֻאָּלה! 

ְׁשִליָטה ַעל ְיהּוִדים!".

"ֲאִני  ְלֵעָׂשו:  ָאַמר  ַיֲעֹקב  ַּכֲאֶׁשר 
ַרק  ָהְיָתה  ֹלא  זֹו  ֵאֶליָך",  ַּבֶּדֶרְך 
ָהְיָתה  זֹו  ְמֻתְחֶּכֶמת.  ִהְתַחְּמקּות 
ָאַמר  ַלְּגֻאָּלה",  הֹוֵלְך  "ֲאִני  ָהֱאֶמת. 
ַיֲעֹקב. ַּגם ִּבְזַמן ַהָּגלּות ֲאַנְחנּו ַּבֶּדֶרְך 
ַּבֲהָכַנת  ֲעסּוִקים  ֲאַנְחנּו  ַלְּגֻאָּלה. 
ָיכֹול  ֹלא  ֶאָחד  ְוַאף  ַלְּגֻאָּלה,  ָהעֹוָלם 

ֶּבֱאֶמת ִלְׁשֹלט ָּבנּו.
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ַהּׁשֹוֵטר  ִמְׁשַּתְכֵנַע   ִמָּפִריז,  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ֶנְכּדֹו  ְלֵבין  ַז'אן  ֶׁשל  ֶנְכּדֹו  ֵּבין  ְוַהִהיְסטֹוִרי  ַהַּמְפִחיד  ַּבִּמְפָּגׁש  ַּתְקִציר: 
ְּבִצְדָקתֹו ֶׁשל ַסָּבא ְיִחיֵאל, ַאְך ְמַׁשְחֵרר ֶאת ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ְלַנְפׁשֹו!

ּגֹוֵנב ִמן ַהַּגָּנב
ָהָיה ֶרַגע ֶׁשל ַּתְדֵהָמה ַּבָּקָהל, ֲאָבל ִּבן־ֶרַגע ֲאָנִׁשים 
ַהּׁשֹוֵטר!  "ֹלא,  ִלְמחֹות.  ּוְלַנּסֹות  ת  ְלִהְתַעּׁשֵ ִהְתִחילּו 
ַאַחת  ְּגֶבֶרת  ִצְּיָצה  ֶזה",  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֹלא  ַאָּתה 
ְונֹוְפָפה ְּבִמְטִרָּיָתּה ְּבִהְתַרְּגׁשּות. "ַרק ְרֵאה ֶאת ַהָּפִנים 
ֶׁשל ָהַרב", ִהְצִּביָעה ַעל ַסָּבא ְיִחיֵאל, ֶׁשָאֵכן ִנְרָאה ְּכִמי 
ִויֶצר  ֶׁשִּנְגַזל ִמֶּמּנּו  ָּדָבר ָאהּוב ַעד ְמאֹוד. "ּוְרֵאה ֶאת ַהּׁשְ
ַעל  ֶׁשִהְצִּביַע  ַהּמֹוִנית  ַנַהג  ְּדָבֶריָה  ֶאת  ִהְׁשִלים  ַהֶּזה", 
ְלַדְרּכֹו  ְמֻׁשְחָרר  ֶׁשהּוא  ַמע  ֶׁשּׁשָ ֶׁשָּבֶרַגע  ִיְׂשְרֵאִלי,  ַמר 
ִעם ַהֲחֻנִּכָּיה, ָׁשב ַהֶּצַבע ִלְלָחָייו ְוַהַּמָּבט ַהֵּגֶאה ְלֵעיָניו. 
ֶאת  ִהְדִליק  ְּכמֹו  ְיִחיֵאל  ְּבַסָּבא  ֶׁשָּנַתן  ַהְּמַנֵּצַח  ַהַּמָּבט 
ֶׁשעֹוֵמד  ַאַחת  ְּבַבת  ְלַהְרִּגיׁש  ְלֻכָּלם  ְוָגַרם  ַהָּקָהל, 
ַּבַעל  ֶזה,  ְמֻכָּבד  ְלָיִׁשיׁש  ֹלא־ְיֻכַּפר  ָעֶול  ָּכאן  ְלֵהָעׂשֹות 

ַהָּזָקן ַהָּלָבן.

ַהּׁשֹוֵטר ִנְרַּתע ְקָצת ִמן ַהְּתגּובֹות ַהֲחִריפֹות, ֶׁשָעלּו 

ַעל  ְּבקֹולֹו  ְלִהְתַּגֵּבר  ִנָּסה  "ַרּבֹוַתי!",  ְּגבֹוִהים.  ְלטֹוִנים 
ַהְּצָעקֹות, "ֹלא ֲאִני קֹוֵבַע ָּכאן ֶאת ַהֻחִּקים"... ֲאָבל ַנַער 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ "צֹוֵדק!  ְּבקֹול:  ָצַעק  ֵמֲאחֹוָריו  ָצִעיר 

הּוא קֹוֵבַע, ְוהּוא ָּכַתב ַּבּתֹוָרה ֹלא ִתְגֹזל!"...

ַמר ִיְׂשְרֵאִלי ֵהֵחל ְלִהָּבֵהל. ֲאָנִׁשים ֵהֵחּלּו ְלִהְתַקֵּדם 
ְלֶעְברֹו, ְוהּוא ָצַעק ֶאל ַהּׁשֹוֵטר ַּבֲחָרָדה: "ֲאדֹוִני, ְרֵאה 
ַמֵהר  ַהְזֵמן  ְלַגְמֵרי!  ִהְׁשַּתְּגעּו  ֲאָנִׁשים  ֹּפה!  קֹוֶרה  ָמה 

ִּתְגֹּבֶרת"...

ְוֵעינֹו  ׁשּוב,  ַהּׁשֹוֵטר  ָצַעק  ְלֵהָרַגע!",  ָנא  "ַרּבֹוַתי, 
ִמַּתַחת  ְוֻרּבֹו  ֹראׁשֹו  ָהרֹוֵכן  יֹוִני,  ַאַחר  עֹוֶקֶבת  ָהַאַחת 
ִיְׂשְרֵאִלי,  ַמר  ֶׁשל  ָהאֹוטֹו  ֶׁשל  ַהִּמְטָען  ָּתא  ְלִמְכֵסה 
ֶאת  ִהִּסיחּו  ֵעֶבר  ִמָּכל  ֶׁשִהִּקיפּוהּו  ְוַהְּצָעקֹות  ֶׁשַהָּבָלָגן 

"ַהֲאִמינּו  ֶׁשֵּמֲאחֹוָריו...  ָהאֹוטֹו  ִמן  ַלֲחלּוִטין  ַּדְעּתֹו 
ֲאִני  ָמה  ֵהיֵטב  יֹוֵדַע  "ֲאִני  ַהּׁשֹוֵטר,  ְוָצַעק  ִלי", הֹוִסיף 
ֶׁשַהָּקָהל  ִלְפֵני  ֶרַגע  ְוָאז,  ְּבֵסֶדר".  ִיְהֶיה  ַהֹּכל  עֹוֶׂשה... 
יֹוִני  ָחַזר  ִיְׂשְרֵאִלי,  ַמר  ֶׁשל  ָהאֹוטֹו  ֶאת  סֹוִפית  ָחַסם 
ָחֵזהּו,  ַעל  ְמֻׁשָּלבֹות  ָיָדיו  ּוְׁשֵּתי  ַהּסֹוִדית  ִמְּמִׂשיָמתֹו 

ַמְסִּתירֹות ֶאת ֻחְלָצתֹו ַהְּמֻנַּפַחת...

***

ֶזה  ְלקֹוִּבי.  ְטרּוָפה  ִּבְנִׁשיָמה  ָלַחׁש  ְּבֵסֶדר",  "ַהֹּכל 
ַהּׁשֹוֵטר.  ֶׁשל  ְּבַׁשְרוּולֹו  ַּבֲחַׁשאי,  ֵמָאחֹור,  ּוָמַׁשְך  ִמֵהר 
ָיכֹול  "הּוא  ְּבִהְתַרְּגׁשּות.  לֹו  ָלַחׁש  ְּבֵסֶדר",  "ַהֹּכל 
ִלְרָוָחה  סֹוף־סֹוף  ָנַׁשם  ַהֶחְבֶרָמן  ְוַהּׁשֹוֵטר  ִלְנֹסַע"... 
ִמְתַמְהֵמַּה,  ַאָּתה  ָמה  "נּו,  ִיְׂשְרֵאִלי:  ְּבַמר  ִלְנֹזף  ּוִמֵהר 
ִּתַּסע,  ִאם  ִמַּדי!  ְמֻאָחר  ִיְהֶיה  ַּדָּקה  עֹוד  ְּכָבר!  ַסע 
ִצֵּית  ִיְׂשְרֵאִלי  ּוַמר  ְּבַדְרְּכָך";  ַלֲעֹמד  ָיֵעז  ֹלא  ֶאָחד  ַאף 
ִנְכַנס  ַלֲאחֹוָריו,  ִזֵּנק  הּוא  ִמָּיד. 
ַעל  ְוָלַחץ  ִּבְתנּוָפה  ִלְמכֹוִניתֹו 
ַּדְוַׁשת ַהֶּדֶלק... ָּכל ָהֲאָנִׁשים ָנסּו 

ַלְּצָדִדים ְּבֶבָהָלה.

ֹלא ִנְגַרם ֶנֶזק ְוִאיׁש ֹלא ִנְפַּגע, 
חּוץ ִמן ַהּׁשֹוֵטר, ֶׁשָהַפְך ִּבן־ֶרַגע 
ַאָּתה  "ַעְכָׁשו  ַהֻּמְתָקף.  ַלַּיַעד 
רֹוֶאה ֵאיֶזה ְמֹטָרף הּוא?", ָצֲעקּו 
ִעם  ִלְנֹסַע  לֹו  ָנַתָּת  "ֵאיְך  ֻּכָּלם. 

ַהֲחֻנִּכָּיה?!".

ֻּכְּלֶכם",  ֶׁשל  ַהָּגרֹון  ַעל  "ֲחָבל 
"אּוַלי  ְּבִחּיּוְך.  ַהּׁשֹוֵטר  ִהְכִריז 
ָעַלי,  ֻּכְּלֶכם  ֶׁשִּתְסַּתְּכלּו  ִּבְמקֹום 
ֶׁשִאָּתנּו,  ַהַּסָּבא  ָּתִעיפּו ַמָּבט ַעל 

ַהַּסָּבא ְוַהֶּנֶכד"...

ְּבַבת  ֻהְפנּו  ַהַּמָּבִטים  ָּכל 
ַאַחת ֶאל ַסָּבא ְיִחיֵאל, ְוַהּקֹולֹות 
ִהְׁשַּתְּתקּו ְּבַתְדֵהָמה. ַסָּבא ְיִחיֵאל 
ָהַאַחת  ְּבָידֹו  ַמְחִזיק  ָׁשם,  ָעַמד 
ְּכִתינֹוק.  ּוִמְתַיֵּפַח  ֶׁשּלֹו  ָהַעִּתיָקה  ַהֶּכֶסף  ֲחֻנִּכַּית  ֶאת 
יֹוִני,  ֶׁשל  ֹראׁשֹו  ֶאת  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ִלֵּטף  ִנָּיה  ַהּׁשְ ְּבָידֹו 
ֶׁשִּנָּסה ְלֹלא ַהְצָלָחה, ִמַּבַעד ְלָמַסְך ְּדָמעֹות ְמַטְׁשֵטׁש, 

ְלַהְצִליַח ְלַכְפֵּתר ֵמָחָדׁש ֶאת ַּכְפּתֹוֵרי ֻחְלָצתֹו...

ְלֹאֶרְך  ֹלא  ַאְך  ֻּכָּלם,  ִעם  הּוא  ַאף  ִהְתַרֵּגׁש  ַהּשֹׁוֵטר 
ְזַמן. ְּבתֹוְך ְׁשִנּיֹות ָיַצר ֶקֶׁשר ִעם ָּכל ַהַּנָּידֹות ֶׁשַּבְּסִביָבה 
ּוָמַסר ַלׁשֹוְטִרים ֶאת ְּפָרֵטי ְמכֹוִניתֹו ֶׁשל ַמר ִיְׂשְרֵאִלי. 
"ָּכֶרַגע, ַרק ַלֲעֹקב ַאֲחָריו. ִלְראֹות ְּבִלי ְלֵהָראֹות. ֲאַנְחנּו 
רֹוִצים ָלֵתת לֹו ְלַהִּגיַע ְּבֶׁשֶקט ָלַאִחים ֶׁשּלֹו; ַהַּמָּטָרה: 

ִלְתֹּפס ֶאת ָּכל ַהְּכנּוְפָיה!".

המשך יבוא

ְּדַבר ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ְּגדֹוִלים  ֲחָלִקים 
ְוָהֵעץ  ְּגדֹוִלים,  ְיָערֹות  ֶקֶדם  ִּביֵמי  ְמֻכִּסים 
הּוא  ָהַאּלֹון.  ָהָיה  ָהֵאֶּלה  ַּבְּיָערֹות  ַלט  ֶׁשּׁשָ
ֻמְזָּכר ַּבָּתָנ"ְך ְּפָעִמים ַרּבֹות, ִּכי הּוא ֶּבֱאֶמת 

ֵעץ ָחׁשּוב.

ֶׁשָּיכֹול  ָיִמים,  ַמֲאִריְך  ֵעץ  הּוא  ָהַאּלֹון 
ְּביֹוֵתר  ַהָּזֵקן  ָהַאּלֹון  ָׁשִנים.  ַאְלֵפי  ִלְחיֹות 
ְירּוָׁשַלִים,  ְלַיד  צֹוָבה,  ְּבַהר  ִנְמָצא  ָּבָאֶרץ 
ָׁשָנה.  ַאְלַּפִים  ֶּבן  ֶׁשהּוא  ִהיא  ְוַהַהֲעָרָכה 
ִני ְּבֹאֶרְך ָיָמיו ָּבָאֶרץ ָמצּוי ְּבִקְרַית  ָהַאּלֹון ַהּׁשֵ

ִטְבעֹון, ְוהּוא ֶּבן ְׁשמֹוֶנה־ֵמאֹות ָׁשָנה.

ֹלא ַּתֲאִמינּו ֵאיֹפה ֶאְפָׁשר ִלְמֹצא ֶאת ֵעץ 
ּוְבָרִהיִטים  ַּבֲארֹונֹות  ְּבֻׁשְלָחנֹות,  ָהַאּלֹון. 
ֵאיכּוִתִּיים ַרִּבים. ַהַּנָּגִרים ַהּטֹוִבים אֹוֲהִבים 
ַלֲעבֹד ִעם ֵעץ ָהַאּלֹון. הּוא ָחָזק ְוֵאינֹו ִנְרָקב, 

ּוִביֵמי ֶקֶדם ִׁשֵּמׁש ִלְבִנַּית ִסירֹות ּוְסִפינֹות.

ַּגם ְּבַתֲעִׂשַּית ַהַּיִין ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבֵעץ ַאּלֹון 
ְּבָחִבּיֹות  ֶׁשְּמֻאְחָסן  ַהַּיִין  ֶהָחִבּיֹות.  ְלִיּצּור 

ַאּלֹון ְמַקֵּבל ַטַעם ֵאיכּוִתי ּוְמֻׁשָּבח יֹוֵתר.

ַאּלֹון,  ֶׁשל  ִמיִנים  ְּכ־450  ָּבעֹוָלם  ֵיׁש 
ִּבְדרֹום־ ְּבַאְרֵצנּו.  ְּגֵדִלים  ֵמֶהם  ה  ַוֲחִמּׁשָ

ַאְפִריָקה  ּוִבְצפֹון־ַמֲעַרב  ֵאירֹוָּפה  ַמֲעַרב 
ֶׁשּלֹו  ֵמַהְּקִלָּפה  ַעם'.  ַהּׁשַ 'ַאּלֹון  צֹוֵמַח 
ַהְּמַׁשְּמִׁשים  ַעם  ַהּׁשַ ְּפָקֵקי  ֶאת  ְמִכיִנים 
ְקִלַּפת  ֶאת  ְמַקְּלִפים  ַיִין.  ַּבְקּבּוֵקי  ִלְסִגיַרת 
ָהֵעץ  ְּדָאָגה,  ַאל  ֲאָבל  צֹוֵמַח,  ְּבעֹודֹו  ָהֵעץ 

ְמַגֵּדל ְקִלָּפה ֲחָדָׁשה ּומֹוִסיף ִלְצֹמַח.

ַּבּלּוִטים,  ִנְקָרִאים  ָהַאּלֹון  ֶׁשל  ַהֵּפרֹות 
ְוֵהם ְּגֵדִלים ְּבתֹוְך ְסָפִלים ְקַטִּנים, ַהִּנְקָרִאים 
ֶאת  ָהאֹוְכִלים  ַּבֲעֵלי־ַחִּיים  ֵיׁש  ַסְפלּוִלים. 
ָּבֶהם  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ָהיּו  ְּבֵני־ָאָדם  ַהַּבּלּוִטים. 

ַלֲהָכַנת ַּתְבִׁשיִלים אֹו ְּכַתֲחִליף ְלָקֶפה.

ֶנֶגד  ִלְתרּוָפה  ֶנְחֶׁשֶבת  ָהַאּלֹון  ְקִלַּפת ֵעץ 
ְמָׁשחֹות,  ִלְמֹצא  ְוֶאְפָׁשר  ַרּבֹות,  ַמֲחלֹות 
ֵמֵעץ  ַהְּמֻיָּצִרים  ַּתְכִׁשיִרים  ְועֹוד  ְּתרּופֹות 
ָּגרֹון  ִּבְכֵאֵבי  ְלִטּפּול  ּוְמַסְּיִעים  ָהַאּלֹון 

ּוְבַדָּלקֹות.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ְּכֶׁשאֹוְמִרים ַקִּדיׁש, ָצִריְך ַלֲענֹות "ָאֵמן, ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא" 
ְּבַכָּוָנה. ֲחָכֵמינּו ָאְמרּו ֶׁשָּכל ָהעֹוֶנה ֹזאת ְּבָכל ּכֹוַח ַּכָּוָנתֹו, 
קֹוְרִעים לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה. ְוֵיׁש ַלֲענֹות ֹזאת 

ְּבקֹול ָרם.

ֵמֵאת: ָּדִנֵּיאל ּגֹוְרדֹון
ִאּיּור: ָמְרְּדַכי ַאְייֶזְנְׁשָטט

ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ֲאִבי ִמְׁשַּפַחת רֹוְטִׁשיְלד ַהְּמֻפְרֶסֶמת

ָעִתיד ִלְהיֹות  ִסיְך ִויְלֶהְלם, ׁשֶ ֵעיֵני ַהּנָ יְלד, מֹוֵצאת ֵחן ּבְ ל רֹוְטׁשִ הּוִדי, ֵמִאיר־ַאְנׁשְ ֶלד ַהּיְ ל ַהּיֶ ִנינּותֹו ׁשֶ ְקִציר: ׁשְ ּתַ
יָצה פּות ַאּמִ ּתָ ַח ַלֲחֵברּות ְוׁשֻ ּתֵ יֵניֶהם ֲעִתיָדה ְלִהְתּפַ ּנֹוֶצֶרת ּבֵ רּות ׁשֶ ְמָלָכה. ַהֶהּכֵ ּמַ ֶלְך ּבַ ַהּמֶ

 ֶרַגע, לֹא ֲחָבל
ְלכּו ְלִאּבּוד?... ּתֵ  ׁשֶ
ַמח ְלַלּוֹוְתֶכם  ֶאׂשְ

ּיּור. ּסִ ּבַ

ַדי,  ְוָכאן, ִנְכּבָ
חֹוִלים  ִלים ּבְ ְמַטּפְ
ָנֵאי  ַהּסֹוְבִלים ִמּתְ

מּוִכים  ְברּוָאה ַהּנְ ַהּתַ
טֹו ֶהָחנּוק,  ּגֵ ּבַ

ֻהּכּו  ּוִביהּוִדים ׁשֶ
ימּות ְוִנְפְצעּו  ַאּלִ ּבְ
ִמים.  יֵדי ַאְנִטיׁשֵ ּבִ
ַהּכֹל ַעל לֹא ָעֶול 

ם! ַכּפָ ּבְ

ִמין,  ם, ִמּיָ הּוִדים. ׁשָ רֹוִאים? זֹוִהי ִסְמַטת ַהּיְ
ית  ֹמאל, ּבֵ יק. ְוָכאן, ִמּשְׂ ֶנֶסת ָהַעּתִ ית ַהּכְ ּבֵ

ֹפר. ים ִמּסְ ה ָהַרּבִ ִהּלָ י ַהּקְ ְמחּוי ַלֲעִנּיֵ ַהּתַ

ְרפּו  ׂשְ ּנִ ים ׁשֶ ּתִ ָבר ֵאיָנּה זֹוַרַחת. ֵאּלּו ּבָ ֶמׁש ּכְ ִמין, ַהּשֶׁ ם, ִמּיָ ְוׁשָ
ּה ָאנּו ֶנֱאָלִצים ִלְחיֹות.  ּבָ ִפיפּות ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ ְגַלל ַהּצְ ַעד ָעָפר ּבִ

ֶלָהבֹות. ֵלָמה עֹוָלה ּבְ כּוָנה ׁשְ ְפרּור ֶאָחד ְוהֹוּפ... ׁשְ ּגַ

אן  ים ּכָ ה ָעצּוב? ַלְמרֹות ַהּכֹל, ַהַחּיִ ה ַאּתָ ֵהי, ָלּמָ
ַמִים  ֵמִחים ְמאֹוד. ָאנּו עֹוְבִדים ֶאת ה', ּבֹוֵרא ׁשָ ׂשְ
ה ְלִתְפֶאֶרת,  ה. ֵיׁש ָלנּו ְקִהּלָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ָוָאֶרץ, ּבְ

ִרים ְוֵגִאים ִלְהיֹות ְיהּוִדים! ְוָאנּו ְמֻאּשָׁ

 ֶזה
ִביְלָך! ׁשְ ּבִ

טֹו. הּוִדיָקִדיָמה! ִנְכָנִסים ַלּגֵ טֹו ַהּיְ ְרחֹובֹות ַהּגֵ

ִנְפָלא!

ֵעץ ָהַאּלֹון 

...ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן
אמת ויציב
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החלטתי איתנה", השיב לו מאיר.

"הדבר שתפס אותי במיוחד בחסידות", אומר 
ר' מאיר, "הוא שאתה מתחיל ללמוד לעומק על 
הקב"ה, ואינך עסוק בשכר ועונש בלבד. בתורתו 
של הרבי מצאתי את החיבור העמוק לתורה, את 
ההוראה לחיים בכל פרשה ובכל מועד. אין שום 
דבר שאינו נושא בתוכו משמעות לחיים, הוראה 

לפועל, הְכָוונה לעשייה, הנעה לפעולה".

עבר  מאיר  ר'  שנים.  מחמש  יותר  חלפו  מאז 
את  האחרים  עם  לחלוק  עז  דחף  וחש  לאלעד, 
'מחוברים  קהילת  את  הקים  הוא  שגילה.  האור 

מנחם כהןחיים יהודיים
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לביא.  אברהם־דוד  ר'  של  בסיועו  לנשמה', 
שיעורי  בקהילה  מתקיימים  השבוע  במהלך 
'ומעיין',  בקונטרס  התניא,  בספר  חסידות, 
בשיחות הרבי מליובאוויטש ועוד. קהל מגוון 
והמעגלים  ובפעילויות,  בשיעורים  משתתף 

גדלים ומתרחבים.

לחלוק את האור
השנה  במעגל  הקהילה  של  השיא  נקודת 
בא  גדול  קהל  בכסלו.  י"ט  התוועדות  היא 
ולהתחזק  ולשמוח,  לחגוג  יחד,  להתוועד 
בלימוד החסידות. ור' מאיר מתמוגג: "כשאני 
אחד  אף  שכמעט  כל־כך,  מגּוון  קהל  רואה 
מהנאספים אינו חסיד בהגדרה, וכולם חוגגים 
ביותר  והמרגש  המוחשי  המימוש  זה   — יחד 
לנבואת בעל התניא ש'זה היום יוקבע למועד 
תמידי בישראל'. היום הזה הוא כבר מזמן לא 
חג של חסידות חב"ד בלבד, אלא של כל יהודי 
ויהודי. זה הזמן להתרומם טפח מעל הקרקע 

ולנצל כל רגע!".

ה היה יום שבת. מזג האוויר ז
היה נעים, ומאיר אהרן ישב 
בקומה  ביתו  במרפסת 
בשכונת  השמונה־עשרה 
היוקרה פסגות אפק בראש העין, 
הפסטורלי.  הנוף  על  והשקיף 
הצועד  חסידי,  אברך  של  דמות 
את  תפסה  הרחוב,  לאורך 
נראתה  הדמות  ליבו.  תשומת 
שלא  השכונה,  להווי  שייכת  לא 
כנסת  בבתי  משופעת  הייתה 

ובציבור דתי.
חלפו כמה ימים, ומאיר החליט 

כיוונו  התושבים  האיש.  את  לחפש 
אותו לבית חב"ד המקומי, וכשנכנס לשם ראה 
זה  הבניין.  ממרומי  שראה  הדמות  את  מולו 
היה הרב טל בנגין, שליח חב"ד בפסגות אפק. 
מאז נעשה מאיר בן בית בבית חב"ד בשכונה, 

ואורה של תורת החסידות משך את ליבו.

חיפוש אחר מסגרת רוחנית 
מאיר נולד במשפחה דתית ולמד בישיבות. 
רשת  והפעיל  לעסקים,  פנה  צעיר  בגיל 
מצליחה של חמש חנויות לכלי בית בירושלים. 
הזינוק המהיר באו תקופות שפל.  אבל אחרי 
יעבור',  'זה  זמנית.  ירידה  שזו  חשב  תחילה 
בו  היכתה  בליבו. אבל המציאות המרה  אמר 
וההפסדים  נפתחו  מתחרות  חנויות  בעוצמה. 

גדלו.
המצב הזה העלה בו תהיות על דרכו בחיים. 
המפגש עם תורת החסידות בא בעבורו בדיוק 
זמן את תורתו של  בזמן. אחרי שלמד במשך 
לנסוע להשתטח  הרבי מליובאוויטש, החליט 
שתורת  "הרגשתי  בניו־יורק.  ציונו  על 

החסידות היא הקו המנחה המדויק ביותר לחיי", 
מסגרת  חיפשתי  תקופה  "באותה  מספר.  הוא 
שהרבי  והרגשתי  עולמי,  את  שתעצב  רוחנית 

נוגע בי, שהחסידות משנה אותי".

החלטה מחייבת
את  לבקר  לאלעד,  ונסע  לארץ  חזר  מאיר 
הוריו. הוא פגש את הרב רפאל דוגר, מתלמידיו 
הקרובים של המקובל רבי יורם אברג'ל, שהקים 
קהילה חסידית באלעד. מאיר סיפר לו כי החליט 
החלטה  שזו  יודע  "אתה  חב"ד.  חסיד  להיות 
מחייבת מאוד, כן?", וידא איתו הרב דוגר. "כן, 

הכמיהה להתחבר לנשמה

"הדבר שתפס אותי במיוחד 
בחסידות", אומר ר' מאיר, 

"הוא שאתה מתחיל ללמוד 
לעומק על הקב"ה, ואינך 
עסוק בשכר ועונש בלבד"

 חג של כל יהודי. "המימוש המוחשי לנבואת בעל התניא"

מצא את החיבור העמוק לתורה. ר' מאיר אהרן

באושר עדמרגישים חג
חנוכה שמח עם...

ביטוח ופיננסים למגזר החרדי

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

בריאות | פנסיה | רכב | דירה | ביטוח חיים | נסיעות לחו"ל | משכנתא

תלוש השכר שלך

077.444.7777
לבדיקה מקיפה בחינם צרו קשר:

basad.co.ilΨΨ 051-244-4777 :ווצאפ

בדיקה מקיפה לתנאי הפנסיה שלך
כעת ללא עלות - וללא התחייבות

האותיות הקטנות של


