
הבחירות מ אז 
אין־ שמענו 
כי  פעמים  ספור 
וכי  בסכנה',  'הדמוקרטיה 
הממשלה  של  המדיניות 
על  'איום  היא  החדשה 
חלק  זה  הדמוקרטיה'. 
משפת השקר שבה הופכים 
לאור.  וחושך  לחושך  אור 
לגמרי  הפוכה  האמת 
החדשה  הממשלה   –
הריסות  את  לשקם  צריכה 

היא  כאן  שנוצרה  המציאות  כי  הדמוקרטיה, 
אובדן הדמוקרטיה.

שלושה גורמים מרכזיים רוקנו את הדמוקרטיה 
לחסרת  אותה  והפכו  מתוכן,  הישראלית 
הפוליטיקאים,  של  השקר  תרבות  משמעות: 
התקשורת המגויסת, והאקטיביזם השיפוטי של 

בג"ץ.

נאמנות להתחייבויות 
העם  מול  בחירות?  של  המהות  בעצם  מהי 
מתייצבים מועמדים המבקשים מהציבור לייפות 
לקדם  רוצה  הבוחר  בשמו.  לפעול  כוחם  את 
באנשים  בוחר  הוא  ולכן  מסוימת,  מדיניות 

שמתחייבים ליישם מדיניות זו.

מועמדים  אם  לבחירות  יש  ערך  איזה  אבל 
ההפך  את  בדיוק  ועושים  המנדט  את  מקבלים 
התנהגות  מקבלים  היינו  וכי  שהתחייבו?  ממה 
כזאת בתחום אחר? האם היינו חוזרים לבית עסק 
קיבלנו  ובמקומו  אחד  מוצר  לנו  הובטח  שבו 
מוצר אחר? האם לא היינו תובעים למשפט עורך 
פעולה  לעשות  כוח  ייפוי  מאיתנו  שקיבל  דין 

שביקשנו והתברר לנו שעשה את ההפך?

התרגלנו למציאות מעּוותת זו, במקום לראות 
בה הרס טוטלי של ליבת הדמוקרטיה. אם אין 
באמת  אין  להבטחותיהם,  מחויבות  לנבחרים 
התנהלות  על  להשפיע  יכולת  שום  לאזרח 

המדינה. במצב כזה, מה הטעם בבחירות?

עיתונות  אכן,  התקשורת.  הוא  השני  הגורם 
הכלי  זה  הדמוקרטיה.  מיסודות  היא  חופשית 
נציגיו,  מעשי  את  לבחון  לציבור  המאפשר 
ועל־פי זה להחליט במי לבחור ביום הבחירות. 
המידע,  את  לאזרח  לספק  אמורה  התקשורת 

מי  את  לבחור,  במי  להחליט  יוכל  בסיסו  שעל 
להעלות לשלטון ואת מי לסלק מכס ההנהגה.

וזו  ומגמתית,  מגויסת  עיתונות  יש  לנו  אבל 
מידע  לקבל  הזכות  את  האזרחים  מן  שוללת 
היא מסלפת את המציאות, מנפחת את  אמיתי. 
מה שמשרת אותה, מתעלמת ממה שאינו תואם 
את מטרותיה. במקום שתהיה ערוץ מידע, היא 
איננה  כזאת  תקשורת  תעמולה.  לערוץ  נהפכת 

מאפשרת דמוקרטיה אמיתית.

העם הוא הריבון
הדמוקרטיה  בהרס  השלישי  המרכיב 
הישראלית הוא בג"ץ. נשמת אפה של דמוקרטיה 
היא העיקרון שהסמכות נתונה בידי העם, והוא 
הקובע בבחירות את המדיניות הרצויה לו. אבל 
ברגע ששופטי בג"ץ שמים עצמם מעל לכנסת, 
אותם  לרוקן  או  חוקים  לבטל  לעצמם  ומרשים 
מתוכנם – בכך הם נוטלים מן העם את הסמכות 

ומנכסים אותה לעצמם.

צריכות  החדשה  והכנסת  החדשה  הממשלה 
לפעול לביצור הדמוקרטיה, בשלושת היסודות 
האלה: להחזיר את הנורמות הבסיסיות, שנבחרי 
להתחייבויותיהם  נאמנים  להיות  חייבים  העם 
להבטיח  הבחירות.  לפני  ולהצהרותיהם  לבוחר 
העם  את  המייצגת  ומאוזנת,  הוגנת  תקשורת 
ולקבוע  בתוכו.  צר  פלח  של  עמדות  ולא  כולו 
גבולות ברורים להתערבות המערכת המשפטית 

בהחלטות הריבון, שהוא העם.

את התיקון הזה חיוני לעשות בלי היסוס, כדי 
העם  שרצון  וכדי  הוגנים,  יהיו  המשחק  שכללי 
לכיוון  המדינה  בהובלת  ביטוי  לידי  לבוא  יוכל 

הרצוי.
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 הממשלה החדשה צריכה לשקם את הריסות הדמוקרטיה, 
כי המציאות שנוצרה כאן היא אובדן הדמוקרטיה

המשימה: שיקום הדמוקרטיה
שמירת ההלכה

 מאת הרב שמעון גדסי
בהוצאת המחבר

וברורה,  קלה  בלשון  יום־יומיות  הלכות 
אדמו"ר  ערוך  שולחן  על  מבוססות 
עמ'.   394 חב"ד.  אדמו"רי  ומנהגי   הזקן 

טל' 9606018–03.

משולחנו של ר' יואל
 מאת הרב יואל כהן

בהוצאת מעינותיך

המרתקים  והסיפורים  מהרעיונות  מבחר 
הרב  ה'חוזר'  בהתוועדויותיו  שהשמיע 
נושאים,  לפי  סודרו  הדברים  כהן.  יואל 
באור  החסידיים  החיים  את  מאירים  והם 

מקורי. 446 עמ'. הפצה: אור החיים.

לפרוץ את גבולות האישיות
 מאת הד"ר יחיאל הררי
בהוצאת ידיעות ספרים

כיצד  להשתנות?  מסוגלים  אנחנו  האם 
אותנו  מניע  ומה  שלנו  האישיות  בנויה 
המחבר  משיב  ועוד  כך  על  לפעולה? 
 382 החסידות.  תורת  בסיס  על  בספרו, 

עמ'. טל' 2113316–072.

לחצות את הגבול
 מאת זלמן רודרמן

בהוצאת המחבר

)'תשובה  חב"דיות ישנות  עלילות  שלוש 
בן  מהעבר' ו'מרדכי  'סודות  ברכבת', 
בתוך  מחודש,  זוכות לעיבוד  מרדכי'( 
ומוגשות  עכשוויים,  מעטפת  סיפורי 
בסגנון מרתק לילדים ולבני הנעורים. 272 

עמודים. טל' 9606120–03. 

ספרים חדשים
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ויחי

האומנם שלטון העם? התיקון הנדרש בשלושה תחומי יסוד

דמוקרטיה



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

החברים התרעמו
מוורקי  יצחק  רבי  הסתלקות  אחרי 
מילא את מקומו בנו, רבי מנחם־מענדל. 
הוא הסתגר יותר בחדרו ועסק בעבודת 
החל  הימים  כשחלפו  אך  שלו,  הקודש 
להרגיש שידידיו ומכריו משכבר חשים 
תרעומת עליו, שאינו פותח לפניהם את 

דלתותיו כבעבר.
אמר להם: כתוב בתורה: "ויראו אחי 
יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לּו ישטמנו 
רגילין  "שהיו  מפרש:  ורש"י  יוסף". 
לסעוד על שולחנו והיה מקרבן, ומשמת 
מדוע  ולכאורה,  קירבן".  לא   — יעקב 

באמת לא קירבם?
הסביר הצדיק: כשיעקב חי, היה הוא 
יוסף  יכול היה  הרבי והמנהיג, וממילא 
להתרועע עם אחיו. אבל אחרי פטירתו 
נעשה יוסף המנהיג, ונאלץ לסגור מעט 
חשבו  הם  ואילו  בפניהם;  הדלת  את 

שהוא עושה זאת מחמת שנאה...

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!

התבטלות לקב"ה
מט,ח(.  )בראשית  אחיך"  יודוך  אתה  "יהודה 
ו'אתה' רומז  יהודה הוא מקור מלכות בית דוד, 
למלך מלכי המלכים הקב"ה, כמאמר "אתה הוא 
להיות  צריך  המלך   — אתה"  "יהודה  לבדך".  ה' 
בטל בתכלית הביטול לקב"ה, ואז "יודוך אחיך" 
 — למלך  בטלים  והעם  לקב"ה  בטל  כשהמלך   —

נמצא שהעם בטל לקב"ה.
)אור התורה(

ניצחון ברוח
האל"ף־ אותיות  כל  מצויות  ליהודה  בברכה 
בי"ת, חוץ מהאות זי"ן. רמז שניצחונה של מלכות 
כלי  יבוא בכוחם של  יהודה באחרית הימים לא 

זין, "לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי".
)רבנו בחיי(

ה'שבט' על בשרנו
לא  מט,י(.  )בראשית  שבט מיהודה"  יסור  "לא 
כל  המשיח.  שיבוא  עד  ישראל  מבני  שבט  יסור 
הימים  כל  ה'שבט'.  את  בשרנו  על  נחוש  הזמן 
ולו ליום אחד שאין אנו  יחבלו בנו, שלא נשכח 

יושבים בביתנו.
)הרב יצחק־יעקב ריינס(

שנזכור שיהודים הננו
עמך  יצטרכו  "שלא  מבקשים:  אנו  כך  על 
נגיע  שלא   — אחר"  לעם  ולא  לזה,  זה  ישראל 
חלילה למצב שבו "עם אחר" יהיה צריך להזכיר 

לנו היכן אנו ושיהודים הננו.
)אמרי פז(

האצטלה מוכנה
כשה'חפץ  מט,י(.  )בראשית  שילה"  יבא  כי  "עד 
ספרו  את  למכור  המדינה  ברחבי  נסע  חיים' 
חדשה  אצטלה  עימו  שיש  ראו  ברורה',  'משנה 
מעולם.  לבשה  שלא  בחבילה,  ארוזה  משי,  של 
אינו  עימו אם  נושאה  הוא  למה  אותו  כששאלו 
אנו  רגע  בכל  ענה בתמימות:  לעולם,  לובשּה 
וכיצד  משיח,  של  שופרו  את  לשמוע  מצפים 

אספיק להשיג ברגע האחרון בגד חדש לכבודו.
)עיטורי תורה(

פחד על האויבים
בהמשך  מט,ח(.  )בראשית  אויביך"  בעורף  "ידך 
"ידך  קדימת  מיהודה".  שבט  יסור  "לא  נאמר 
בעורף אויביך" ל"לא יסור שבט מיהודה" רומזת 
שעוד קודם ביאת המשיח, עוד בזמן הגלות, נזכה 

למצב שתיפול אימה ופחד על שונאינו.
)הרבי מליובאוויטש(

החמור והחומר בשירות הקדושה
ֲחֹמר  שָכר  "ִיּׂשָ נאמר:  ליששכר  יעקב  בברכת 
מתאפיין  החמור  ַהִּמְׁשְּפָתִים".  ֵּבין  ֹרֵבץ  ָּגֶרם, 
הדימוי  ובחריצות.  בהתמדה  רב,  נשיאה  בכושר 
של בני השבט לחמור נועד לבטא את מסירותם 
בעל  "חמור  רש"י:  וכדברי  התורה,  ללימוד 
עצמות, סובל עול תורה, כחמור חזק שמטעינין 

אותו משא כבד".
כולה  החומרית  הבריאה  את  מייצג  החמור 
את  לשרת  שנועדה  'חומר'(,  מלשון  )'חמור' 
לקדושה  אותה  ינצלו  שאלו  כדי  ישראל,  בני 
עוד  בתורה  מוצאים  אנו  ואכן,  ה'.  ולעבודת 
שימושים חיוביים בחמור: אברהם אבינו השתמש 
משה  חמורו"(;  את  )"ויחבוש  יצחק  לעקידת  בו 
רבנו רכב על החמור בלכתו להוציא את ישראל 
ממצרים; ואף המשיח ירכב על חמור )"עני ורוכב 

על חמור"(.

הבחירה נתונה
החמור מדגים את האפשרות לברור טוב מתוך 
רע. אמנם החמור אינו כשר לאכילה, ובנקודה זו, 

תכלית בריאתו היא בצד האסור שבו — ההימנעות 
מאכילתו, שבכך מקיימים מצוות לא־תעשה. ועם 
זה מותר לרכוב עליו, וזו תכלית בריאתו בהיבט 

הזה — שירכבו עליו לצורכי קדושה.
החמור מדגים את שני הצדדים הקיימים בכל 
דבר בבריאה, ואת הבחירה הנתונה בידינו: האם 
לרכוב עליו למטרה לא־טובה חלילה, כמו בלעם 
שרכב על האתון בשאיפה לקלל את בני ישראל, 

או להשתמש בו למטרות טובות וקדושות.

התכלית האמיתית
זה גם היחס הנדרש כלפי דברים המתחדשים 
בעולם. ברור שכל דבר בעולם נוצר בידי הקב"ה, 
שכן  לקדושה,  המנוגד  ממקור  חלילה  ולא 

הבריאה היא כוח בלבדי של הקב"ה.
הדברים  כל  של  לקיומם  האמיתית  התכלית 
כבוד שמיים  ויתרבה  יגדל  היא שעל־ידם  האלה 
אור התורה, אלא שניתנה לאדם הבחירה  ויופץ 
חלילה  או  אלה  למטרות  בהם  להשתמש  אם 
הדברים  את  המנצלים  שיש  העובדה  גם  להפך. 

הופכת  אינה  ה'  לרצון  המנוגדים  לדברים  הללו 
את  מבטלת  ואינה  לשליליים  עצמם  אותם 

תכליתם האמיתית ומטרת בריאתם.

למה נברא הזהב
המשנה )עבודה זרה, פרק ד, משנה ז( מספרת שחכמי 
בעבודת  רצונו  אין  "אם  ברומי  נשאלו  ישראל 
כוכבים, למה אינו מבטלּה?". השיבו להם: "אילו 
היה   — עובדים  היו  בו  לעולם  צורך  שאין  לדבר 
מבטלו. הרי הם עובדים לחמה וללבנה ולכוכבים 

ולמזלות, יאבד עולמו מפני השוטים?!".

מסוימים  בדברים  המשתמשים  שיש  העובדה 
למטרות פסולות איננה סיבה לשלול את השימוש 
בהם לשם שמיים. ואף שיש הטוענים שהרי החמה 
העולם,  את  להאיר  כדי  תחילה,  נוצרו  והלבנה 
ורק אחר־כך נהפכו לאלילים. התשובה היא: חז"ל 
אומרים )בראשית רבה טז,ב( שהקב"ה ברא את הזהב 
בעבור המשכן. והרי מבריאת הזהב ועד להקמת 
שבמהלכם  דורות,  ושישה  עשרים  חלפו  המשכן 
הזהב נוצל לעבודת אלילים. ובכל־זאת — ייעודו 
הקדוש נותר כבתחילה, והוא הושלם בבוא העת 

להקמת המשכן.
)תורת מנחם תשד"מ, כרך ב, עמ' 1040(

יהודה

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 י"ד טבתיום בשבוע

 פרק כז־כח.פרק כד־כופרק כא־כגפרק יח־כהל' כלים. פרק טו־יזג' פרקים ליום
פרק ה־זפרק ב־דהל' מקוואות פרק א

 הל' טוען ונטעןפרק א' ליום
פרק טפרק חפרק זפרק ופרק הפרק דפרק ג



גאולהּפדיה
הסוד הנעלם

ִחּׁשּוֵבי ִקִּצים. הגמרא )פסחים נו,א( אומרת שיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ 
)מועד הגאולה( ונסתלקה ממנו השכינה. מהמקורות עולה כי זמן הקץ סתום וחתום, 
כמו שנאמר לנביא דניאל )יב,ד(: "ְסֹתם ַהְּדָבִרים ַוֲחֹתם ַהֵּסֶפר ַעד ֵעת ֵקץ", והדברים 
חוזרים ונשנים )יב,ט(: "ִּכי ְסֻתִמים ַוֲחֻתִמים ַהְּדָבִרים ַעד ֵעת ֵקץ". יתרה מזו, ה'סתימּות' 
של הגאולה איננה כלפי הברואים בלבד, אלא גם אצל הקב"ה כביכול, כדרשת חז"ל 
גיליתי"  לא  לאיבריי  גיליתי  "לליבי   — ְּבִלִּבי"  ָנָקם  יֹום  "ִּכי  סג,ד(:  )ישעיה  הפסוק  על 

)סנהדרין צט,א(. היינו שאפילו הקב"ה לא גילה ל'איבריו' את זמן הקץ.

אחד ההסברים להעלמת הקץ הוא, שאילו היה הקץ נאמר בפירוש, לא היה אפשר 
לזרז את הגאולה, אלא היא הייתה חייבת לבוא במועד שנקבע ולא קודם לכן. לכן 
אין רשות לגלות את הקץ, ומכיוון שהוא לא נתגלה בעולם הזה, אין הוא מאלץ את 

המציאות, וכך הדבר נתון בידינו.
על־פי זה נקבע כי אין לעסוק בחישובי קיצים. הגמרא )סנהדרין צז,ב( אף אומרת: 
"תיפח עצמן של מחשבי קיצין", וכך פסק הרמב"ם להלכה )הלכות מלכים פרק יב, הלכה 
א(: "לא יחשב הקיצין". ואולם בגמרא עצמה מובאים קיצים, וגם הרמב"ם עצמו מביא 
קץ )ב'איגרת תימן'(, ומכנה אותו "יותר אמיתי מכל חשבון שנאמר בשום קץ", ואומר 

שקיבלו מאביו "שקיבלו מאביו ומאבי־אביו".
מהלכי  על־פי  קיצים  לחשב  הוא  האיסור  תשובות:  וכמה  כמה  ניתנו  זו  לשאלה 
הכוכבים, אבל לא מתוך דברי הנביאים )אברבנאל(. האיסור הוא רק כשמציינים קץ 
מתקרבים  כאשר  ולא  הראשונים  בדורות  רק  היה  האיסור  )רמב"ן(.  ומוחלט  ודאי 

לגאולה )מלבי"ם(. האיסור הוא כשיש חשש שקץ שיכזיב יביא חלישות באמונה.

ֵקץ ְּכֵעת ָרצֹון. מדוע לא התגשמו הקיצים שהובאו בגמרא ובספרי הקדמונים? 
אלא  אז,  לבוא  יכולה  הייתה  והגאולה  רצון,  עת  היו  תאריכים  שאותם  לומר  יש 
שבעוונותינו הוחמצה השעה. כל קץ שציינוהו גדולי ישראל האמיתיים אכן היה זמן 
ראוי לגאולה, ואילו היה עם ישראל ראוי — היינו נגאלים, אלא שדבר מה מנע זאת 

)ראו בספר 'קץ הפלאות', פרק ב, שבו מבואר באריכות עניין השנים שנחשבות שנות 'פקידה'(.

בזוהר חדש )תיקונים צה,ב( נאמר שלכל דור קץ מיוחד משלו, התלוי בזכויות הדור, 
אלא שאפשר להחמיצו. גדולי ישראל גילו את הקץ של דורם, בשאיפה לעודד את עם 
ישראל להתחזק בתורה, בתפילה ובמעשים טובים, בתקווה שאותה עת רצון תנוצל 

והגאולה תבוא בקץ הזה. 
את  רואים  שהצדיקים  שנה־ו(  עמ'  הקצרים,  הזקן  אדמו"ר  )מאמרי  מסביר  הזקן  רבנו 
הדברים כפי שהם בעולמות העליונים, ושם אכן האירו גילויים של הגאולה בזמני 
קורה  וכך  ועיכובים,  מניעות  לחול  יכולים  התחתון  הזה  לעולם  בדרך  אבל  הקץ. 
שהגאולה אינה יורדת למטה. עם זה הוא מוסיף שאם הקץ נאמר בנבואה מפי נביא, 

דבר שיבוא "לפיו של נביא — בוודאי יקוים בלי שום שינוי".

מנחם ברוד

ב"ה



שהעובדה שאבי נטמן בחלקת קרקע בלי תשלום 
אינה טבעית כלל", מספר סגל. "התחלתי לתהות 
לפשר הדבר, ואז נזכרתי בסיפור שאבי סיפר לנו.
"אבי נולד בעיר ויילון שבפולין. בעיר התגוררה 
קהילה יהודית מפוארת, בת כעשרת־אלפים נפש. 
היה  שמו(,  על  קרוי  )שאני  סגל  יעקב  ר'  סבי, 
דמות ידועה בעיר. הוא שימש גבאי בית הכנסת 

ואף התנדב ב'חברה קדישא' המקומית.
אחד   .)1936( תרצ"ו  בשנת  אירע  "הסיפור 
היה  הוא  סרבניק.  חיים  הרב  היה  העיר  מדייני 
ימים  באותם  נערצת.  ודמות  פנים  נשוא  יהודי 
וכאשר  חלה,  הדיין  מגיפות.  באזור  השתוללו 

מצבו החמיר, הועבר למרכז רפואי בקרקוב. אך 
למרבה הצער מצבו הידרדר והוא נפטר.

להעביר  הפולני  החוק  אסר  המגיפות  "בשל 
את  לקבור  שיש  קבע  הנוהל  לעיר.  מעיר  מתים 

שיחת הטלפון שקיבל קובי סגל הפתיעה אותו 
פינחס  ר'  אביו,  שבו  קשה,  בוקר  היה  זה  מאוד. 
סגל, החזיר את נשמתו ליוצרו, והוא בן 85 שנה.

בימיו  אבל  בבני־ברק,  התגורר  פינחס  ר' 
הדסה  הרפואי  במרכז  אושפז  האחרונים 
תשע"ג.  בשבט  בכ"ה  נפטר  ושם  בירושלים, 
הדין  עורך  מספר  ומבולבל",  שבור  "הייתי 
שבדרום.  מיתר  תושב  סגל,  יעקב  וההיסטוריון 
"מעולם לא חוויתי ֵאֶבל על בן משפחה קרוב, ולא 
כל־כך ידעתי מה לעשות. עם זה, חשבתי שהואיל 
בירושלים, אולי כדאי שייקבר בעיר  נפטר  ואבי 

הקודש".
ניסיון  יותר  לו  גיסו, שיש  סגל פנה אל 
אפשר  היכן  בדוק  "אנא  כאלה.  במצבים 
בשל  בירושלים".  קבורה  מקום  למצוא 
מצוקת מקומות לקבורת קרקע בירושלים 
אלא  קבורה  מקום  להשיג  מאוד  קשה 

בתשלום גבוה.
השייכת  קדישא'  'חברה  אל  פנה  הגיס 
בא  שהנפטר  מאחר  חסידים,  לעדת 
לא  הוא  אמנם  גור.  חסידי  של  ממשפחה 
היה בעל חזות חיצונית של חסיד גור, אבל 
היה לו קשר עמוק לחסידות זו. עם עלייתו 
לארץ, אחרי ששרד את מחנות ההשמדה 
'אמרי  לאדמו"ר  כול  קודם  נסע  בשואה, 

אמת' מגור. 
קשור  הנפטר  שאכן  לדעת  נוכל  "כיצד 

מגיסו  ביקש  סגל  הגיס.  נשאל  גור?",  לחסידות 
שבו  הגוראי  הכנסת  בבית  הגבאי  כי  למסור 

התפלל אביו יוכל לאשר זאת.
טלפון.  שיחת  קיבל  וסגל  דקות  שתי  חלפו 
מעברו השני של הקו היה איש ה'חברה קדישא'. 
"אנחנו נקבור את אביך בירושלים, בלי שתצטרכו 
לשלם אפילו פרוטה אחת", הדהים את סגל. "רק 
או הר המנוחות". האיש אף  הזיתים  תבחרו, הר 
הציע לשמור עוד קבר לצד האב, בעבור רעייתו, 
לאחר מאה ועשרים שנותיה, במחיר סביר לגמרי.
ואכן, כפי  סגל הנרגש הודה לאיש מקרב לב. 
בירושלים,  נערכה  ההלוויה  היה.  כך  שהובטח 
על־פי כל המנהגים המקובלים, והאב נטמן בהר 

המנוחות.
פתאום  תפסתי  השבעה  ימי  במהלך  "רק 

הנפטר במקום שבו נפטר ובאותו יום. לא הועילו 
הפצרות בני המשפחה ופניות בני הקהילה. הרב 
סרבניק נקבר בבית העלמין העירוני של קרקוב, 
והשלטונות אפילו לא התירו לעשות לו 'טהרה'. 
הקבורה נערכה בלי מניין ואמירת קדיש, והנפטר 
נטמן בארון ברזל אטום, בניסיון למנוע את הפצת 

המחלה. כך האמינו באותם ימים.
להעביר  ותבעו  זעמו,  ויילון  בעיר  "היהודים 
את הנפטר לעיר מגוריו. לאחר מאמצי שתדלנות 
רבים ניתנה הסכמה, בתנאי שהנפטר יונח בארון 
עץ,  בארון  יקיפו  שאותו  פח,  בארון  שיוקף  עץ 
כדי לשוות לו מראה מכובד. כך נערכה ההלוויה 
אחר  שעקב  גדול,  משטרה  כוח  בליווי  בוויילון, 

מסע ההלוויה עד בית העלמין.
דפיקות  נשמעו  ההלוויה  לאחר  "כשבועיים 
סבתי.  שם?', שאלה  'מי  סבי.  של  ביתו  דלת  על 
מבעד  קול  נשמע  גלר',  ויענקל  בלאכנר  'יענקל 
לדלת. השניים נכנסו פנימה והציגו לפני סבי את 
מיטתו של  אל  ופנה  נענה  סבי  הנועזת.  תכניתם 
בלבד,  שמונה  בן  אז  שהיה  אבי, 

והעירו משנתו.
יצאה  החשיכה  "בחסות 
הקבוצה אל בית העלמין היהודי. 
כמה  עוד  להם  המתינו  במקום 
יהודים ויחד החלו בחפירת הקבר 

והוצאת הארון.
ה'חברה  מאנשי  שהיה  "סבי, 
הטהרה,  בעריכת  סייע  קדישא', 
לביצוע,  מאוד  קשה  שהייתה 
מאחר שזה כבר היה כעבור יותר 
עמד  אבי  מהפטירה.  משבועיים 
לצידו וסייע לו במלאכה, על אף 

הקושי הגדול.
על  אנשים  כמה  עמלו  כך  "בתוך 
בניית ארון קבורה חדש. אחרי שעות של עבודה 
באישון לילה הונח הנפטר בארון העץ ונטמן שוב 

באדמה. 
הנורא  והריח  הקשים  המראות  כי  סיפר  "אבי 
לא הרפו מכל העוסקים במלאכה. כשבוע לאחר 
מאכל  דבר  להכניס  סבי  הצליח  לא  לילה  אותו 

לפיו. כל דבר שניסה לאכול — הקיא".
ומסיים עו"ד סגל:

גמורה.  בפשטות  המעשה  את  לנו  סיפר  "אבי 
דופן.  יוצא  והוא עשו מעשה  הוא לא חש שסבי 
בן  ילד  שכאשר  לעצמי  חשבתי  השבעה  בימי 
זוכה  הוא  כל־כך,  נאצל  מעשה  עושה  שמונה 
לשכר משמיים מידה כנגד מידה, כמאמר הגמרא 
בהר  להיקבר  אבי  זכה  כך  עב,ב(.  )כתובות 

המנוחות בירושלים בלי עלות".

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

 מבצע לילי של ילד
בן שמונה

שלושה דורות. ר' פינחס סגל, עו"ד קובי סגל ובנו בכורו נדב, אייר תשס"ז

סבי פנה אל מיטתו של 
אבי, שהיה אז בן שמונה 
בלבד, והעירו משנתו. 
בחסות החשיכה יצאו 
אל בית העלמין, והחלו 
בחפירת הקבר והוצאת 

הארון



קבורה יהודית
שאלה: מה פירוש 

המושג 'קבר ישראל'?
על  התורה  מן  עשה  מצוות  תשובה: 
עליו,  המתאבלים  נפטר,  של  יורשיו 
)דברים  ככתוב  כדין,  באדמה  לקוברו 
ההוא".  ביום  תקברנו  קבור  "כי  כא,כג(: 
זאת,  לעשות  יכולים  אינם  היורשים  אם 
לקבורת  לפעול  יהודי  כל  על  מצווה 

הנפטר באדמה.
ארון,  בלי  לקבור  ישראל  ארץ  מנהג 
ובמקום שקוברים בארון או שמביאים את 
משולי  עץ  לוח  מסירים  בארון,  הנפטר 
ולפחות  ייגע בקרקע,  כדי שהגוף  הארון 

שיהיה פתוח לאוויר הקרקע.
כל ענייני ההתעסקות עם המת, הטהרה 
וכיסויו,  הקבר  חפירת  וכן  וההלבשה, 
על־ידי  ולא  יהודים  על־ידי  רק  ייעשו 
יסתכלו  שלא  להקפיד  יש  כמו־כן  גויים. 
הקבר,  לתוך  לא  ואף  המת,  בפני  גויים 

בטרם כוסה בעפר. כל הדברים האלה הם 
בכלל הבאת הנפטר ל'קבר ישראל'.

לא־יהודי,  עלמין  בבית  שנקבר  יהודי 
ולקבורתו  משם  להוצאתו  לפעול  מצווה 
יש  קשה,  כשהדבר  יהודי.  עלמין  בבית 
לפחות להקיף את קברו במחיצות בגובה 

10 טפחים )80 ס"מ(.
יהודי שציווה לשרוף את גופתו — אסור 
לציית לו. ואם עשו כן, גזרו גדולי ישראל 
ישראל  בקברי  האפר  את  לקבור  שלא 
ככל  אחר,  במקום  לגונזו  חייבים  )אבל 

דבר האסור בהנאה(.
נחשבה  התנ"ך  שבתקופת  מעניין 
הגויים,  בין  גם  אדם,  עצמות  שריפת 
שנאמר  כמו  ביזיון,  בו  שיש  למעשה 
מֹוָאב...  ִּפְׁשֵעי  ְׁשֹלָׁשה  "ַעל  ב,א(:  )עמוס 

יד". ַעל ָׂשְרפֹו ַעְצמֹות ֶמֶלְך ֱאדֹום ַלּׂשִ
מקורות: רמב"ם הל' אבל ר"פ יב. ס' החינוך מצווה 
תקלז. טושו"ע יו"ד סי' שסב. גשר החיים ח"א פט"ז, 
וש"נ. נטעי גבריאל ח"א פרק עה ס"ז.

רציתי לשאול
 מה אפיין את דמותו של הרב הגאון חיים דרוקמן

שהלך לעולמו בשבוע שעבר?
גדלות  של  מיוחד  שילוב  בו  היה 
מסר  הוא  הליכות.  ופשטות  בתורה 
כל  לאורך  מעמיקים  תורה  שיעורי 
היום, היה נשיא איגוד ישיבות ההסדר 
בני  ואולפנות  ישיבות  מרכז  ויו"ר 
עקיבא, ועם זה היה קשוב לכל פנייה 

של אדם מן השורה.
אני יודע מהיכרות אישית על בחור 
בישיבת  ללמוד  הזכות  את  שאיבד 
הסדר, ופנה אל הרב דרוקמן, אף שלא 
היה תלמידו. הרב אמר מייד: "צפויה 
את  ואסדר  הרמטכ"ל  עם  פגישה  לי 

זה". וכך היה.

היה  אותו  שאפיינו  הדברים  אחד 
בתפילת  גם  בתפילה,  ההשתפכות 
זוכר  יום חול. אני  ערבית פשוטה של 
'תורת  בישיבת  ובנים  לאבות  שבת 
במיוחד  התלהב  האבות  אחד  עציון'. 
מברכת 'על המחיה' של הרב, כשפרץ 

בבכי במילים "ובנה ירושלים".
ישראל,  לעם  אהבה  מלא  היה  ליבו 
כמה  ישראל.  ולתורת  ישראל  לארץ 
באירועים  השתתף  פעמים  וכמה 
שעשינו, כמו בהתוועדויות י"ט בכסלו, 
הרבי.  עם  פגישותיו  על  בחום  וסיפר 

יהי זכרו ברוך.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב רפאל גולדמיץ  
בית חב"ד אחוזת אתרוג — מרכז שפירא

 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!



 ַהּסֹוד ֶׁשל
ֶקֶבר ָרֵחל

ִאֵּמנּו  ָרֵחל  ְּבֶקֶבר  ִּבַּקְרֶּתם  ַהִאם 
ַׂשְמֶּתם  ַוַּדאי  ֵּכן,  ִאם  ָׁשם?  ְוִהְתַּפַּלְלֶּתם 
ֵּבית־ֶלֶחם  ְלַיד  ִנְמָצא  ֶׁשָּלּה  ֶׁשַהֶּקֶבר  ֵלב 
ָּכל  ִעם  ְּבֶחְברֹון,  ַהַּמְכֵּפָלה  ִּבְמָעַרת  ְוֹלא 

ָהָאבֹות ְוָהִאָּמהֹות. ַמּדּוַע?

ְליֹוֵסף  ְמַסֵּפר  ַיֲעֹקב  בּוַע  ַהּׁשָ ְּבָפָרַׁשת 
ְוִנְקְּבָרה ָׁשם  ַּבֶּדֶרְך  ֵמָתה  ָרֵחל, ִאּמֹו,  ִּכי 
ְּכִאּלּו  ַיֲעֹקב  ַהַּמְכֵּפָלה.  ִּבְמָעַרת  ְוֹלא 
'ִמְתַנֵּצל' ַעל ָּכְך, ּוַמְסִּביר ְליֹוֵסף ֶׁשָרֵחל 
ִנְקְּבָרה ַּבֶּדֶרְך ְּכֵדי ֶׁשֶּבָעִתיד, ַּכֲאֶׁשר ְּבֵני 
ִקְבָרּה  ְלַיד  ַיַעְצרּו  ַלָּגלּות,  ֵיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל 

ִויַבְּקׁשּו ַרֲחִמים.

ְוָאֵכן, ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַסְּפִרים 
ִּביֵדי  ְלָבֶבל  ֻהְגלּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ֵהם  ָּבֶבל,  ֶׁשל  ַהָּצָבא  ְמַפֵּקד  ְנבּוַזְרֲאָדן, 
ָעְברּו ֶּדֶרְך ִקְבָרּה ֶׁשל ָרֵחל, ְוָרֵחל ָּבְכָתה 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ּוִבְּקָׁשה ַרֲחִמים 

ַעל ָּבֶניָה. 

"קֹול  ִיְרְמָיהּו:  ַהָּנִביא  אֹוֵמר  ָּכְך  ַעל 
ָרֵחל  ַתְמרּוִרים,  ְּבִכי  ְנִהי,  ִנְׁשָמע,  ְּבָרָמה 
ַעל  ְלִהָּנֵחם  ֵמֲאָנה  ָּבֶניָה,  ַעל  ְמַבָּכה 
ָלּה:  ֵמִׁשיב  ְוַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ָּבֶניָה". 
"ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה, ְוָׁשבּו 

ָבִנים ִלְגבּוָלם".

ֶנֶעְנׁשּו  ַלָּגלּות  ֶׁשָּיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְּכָלל  ַצִּדיִקים  ָהיּו  ֵהם ֹלא  ֲחָטֵאיֶהם.  ַעל 
ְנִביָאה  ֶׁשָהְיָתה  ָרֵחל,  ּוְבָכל־זֹאת,  ּוְכָלל. 
ְלַוֵּתר  ָּבֲחָרה  ִלְהיֹות,  ֶהָעִתיד  ֶאת  ְוָיְדָעה 
ַעל ְזכּות ַהְּקבּוָרה ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ְּכֵדי 

ֶׁשִּתְהֶיה ְלֵעֶזר ְלָבֶניָה.

אּוַכל  ֵּכיַצד  ְלַעְצָמּה:  ָחְׁשָבה  ָרֵחל 
ַהַּמְכֵּפָלה,  ִּבְמָעַרת  ִמְׁשָּכִבי  ַעל  ָלנּוַח 
ְוָאֵכן,  ַּבָּגלּות?!  ִמְתַיְּסִרים  ֶׁשָּבַני  ְּבָׁשָעה 
ִלְתִפָּלָתּה  ַנֲעָנה  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ֶאת  ַמֲחִזיר  ֲאִני  ָרֵחל,  "ִּבְׁשִביֵלְך,  ְוָאַמר: 

ִיְׂשָרֵאל ִלְמקֹוָמם!".

ִמָּכְך?  ִלְלֹמד  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ּוָמה 
ַעל  ִנְצִחי  ִוּתּור  ִוְּתָרה  ָרֵחל  ִאם  ַהְרֵּבה! 
ַּבְעָלּה,  ְלַצד  ַהַּמְכֵּפָלה,  ִּבְמָעַרת  ְקבּוָרה 
ְיהּוִדים  ַּבֲעבּור  ֶזה  ְוָכל  ָאִבינּו,  ַיֲעֹקב 
ֶּבָעִתיד ָהָרחֹוק, ָּכל־ֶׁשֵּכן ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוַאַחת 
ַהֲחׁשּוִבים  ָהְרצֹונֹות  ַעל  ְלַוֵּתר  ְצִריִכים 

ֶׁשָּלֶהם ַּבֲעבּור ַהּזּוָלת.

)על־פי תורת מנחם תשמ"ו, כרך ב, עמ' 311(

ַּתְקִציר: יֹוִני זֹוֵרק ֶאת ַהְּסֶוֶדר ֶׁשּלֹו, ְּכַכּדּור, ַעל ַּגג ַהִּבְנָין, ּוְׁשֵני ָהרֹוְדִפים ְמֻׁשְכָנִעים ֶׁשַהֲחֻנִּכָּיה ְּבתֹוְך ַהְּסֶוֶדר...

סֹוף ַהַּמֲאָבק
ַהַּצָּיד  ְּבֶׁשֶקט  ִהְמִּתין  ִנְסֶּתֶרת,  ְּבִפָּנה  ַהִּבְנָין,  ַּגג  ַעל 
ַּכּדּור  ֶאת  ִלְבֹּדק  ִהְסִּפיק  ְּכָבר  הּוא  ְלַטְרּפֹו.  ִני  ַהּׁשֵ
ַוֲחֵברֹו,  ִיְׂשְרֵאִלי  ַמר  ְּכלּום.  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ְונֹוַכח  ַהְּסֶוֶדר 
ֶׁשל  ַהְּגָמר  ְלַקו  ַיַחד  ִהִּגיעּו  ֹזאת,  ָיְדעּו  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין 
ַעל  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ְוִהְסַּתֲערּו  ָּפְרצּו  ָהעֹולֹות,  ַהַּמְדֵרגֹות 
ַהְּסֶוֶדר  ַהַּגג.  ִרְצַּפת  ַעל  ָׁשם  ֶׁשָּנח  ֶהָעֹגל  ַהֶּצֶמר  ַּכּדּור 
ָהָאסֹון  ָהָיה  ֶזה  ֲאָבל ֹלא  ִלְגָזִרים,  ְּבָיָדם  ִנְקַרע  ִּכְמַעט 

ֶׁשָעַמד ְלִהְתַרֵחׁש ָׁשם, ַעל ַהַּגג... 

ָּבֶרַגע ֶׁשִּגּלּו ִּכי ׁשּום ֲחֻנִּכָּיה ֵאיָנּה ִנְמֵצאת ֵּבין ִקְפֵלי 
ַהַּמֲאָבק  קֹולֹות  נֹוָרא.  ִעּמּות  ֵּביֵניֶהם  ִהְתַּפֵּתַח  ַהֶּבֶגד, 
ִמֲהָרה  ׁשֹוְטִרים  ַוֲחגֹוַרת  ְלַמָּטה,  ַּגם  ֵהיֵטב  ִנְׁשְמעּו 
ִּפְתאֹום  ַהְּפִריָצה.  ִלְפֻקַּדת  מּוָכָנה  ַהִּבְנָין,  ֶאת  ְלַהִּקיף 
ִהְׂשָּתֵרר ֶׁשֶקט ַמְפִּתיַע, ְוקֹול ַמְפִחיד ִנְׁשַמע ִמַּמַעל: "ֵּכן, 
ֶזה ֲאִני, ְּגִריגֹור. ִחִּכיִתי ְלָך ָּכאן ַמְסִּפיק ְזַמן. ַהִּמְׂשָחק 

ֶׁשְּלָך ִנְגַמר, ְּגִריגֹור... ֲעֹצם ֶאת ֵעיֶניָך ְוִהְתּכֹוֵנן ְלַבֵּקׁש 
ִהְפִסידּו  ֶׁשִּבְגָלְלָך  ַז'אן,  ִמַּסָּבא  ִאיִׁשי  ְּבֹאֶפן  ְסִליָחה 
ְנָכָדיו ָלֶנַצח ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה. עֹוד ַּדָּקה ַאָּתה הֹוֵלְך ִלְפֹּגׁש 

אֹותֹו ַּבֵּגיִהּנֹום"...

ַמר  ַהָּבִכיר  'ַהחֹוֵקר  אֹו   — ָהֻאְמָלל  ֶׁשְּגִריגֹור  ֶאָּלא 
ְּכָלל  ָׂשׂש  ֹלא   — ָּבָאֶרץ  ַעְצמֹו  ֶׁשִּכָּנה  ְּכִפי  ִיְׂשְרֵאִלי', 
ּוְכָלל ַלִּמְפָּגׁש ַהָּצפּוי... הּוא ָּפַרץ ְּבִיְלַלת ֵאיִמים ְוֵהֵחל 
ִלְפֻקָּדתֹו  ִלְפֻעָּלה.  ָהאֹות  ָהָיה  ֶזה  ַנְפׁשֹו.  ַעל  ְלִהְתַחֵּנן 
ֶׁשל ַחִּיים ִזְּנקּו ַהּׁשֹוְטִרים ִּבן־ֶרַגע ְלתֹוְך ַהִּבְנָין, ְוַכֲעֹבר 
ַעל  ֻמָּטִלים  ַההֹוֵלל  ַז'אן  ֶׁשל  ְנָכָדיו  ְׁשֹלֶׁשת  ָהיּו  ַּדָּקה 
ְך  ַהַּגג ֶזה ְלַצד ֶזה, ֲעקּוִדים ִּכְכָבִׂשים. ַמֲאָבָקם ַהִּמְתַמּׁשֵ

ַעל ַהֲחֻנִּכָּיה ָהַעִּתיָקה ִהְסַּתֵּים סֹוִפית.

***

ָמִהיר  ְלִׁשּפּוט  מּוָבִלים  ַהּפֹוְׁשִעים  ְׁשֹלֶׁשת  ְּבעֹוד 
ִמְׁשַטְרִּתית  ַׁשָּיָרה  ָעְצָרה  ָהָאֶרץ,  ִמן  ְלֵגרּוָׁשם  ַּבֶּדֶרְך 
ִהְסִּפיקּו  ְּבַדְרָּכם  ְוָסְבָתא.  ַסָּבא  ֶׁשל  ֵּביָתם  ְלַיד  ֲאֻרָּכה 
ַלֲעֹצר ְלַיד ֵּביתֹו ֶׁשל ַמר ִיְׂשְרֵאִלי, ִלְפֹרץ ְּפִניָמה ְוִלְמֹצא 
ְׁשַלל ֲחֻנִּכּיֹות ְּגנּובֹות, ֶׁשִּנְגְנבּו ָּכל ַאַחת ְּבתֹוָרּה, ִמּתֹוְך 

ַמְחָׁשָבה ֶׁשִהיא־ִהיא ַהֲחֻנִּכָּיה ַהְּמֻבֶּקֶׁשת.

ַּבחּוץ, ְלַיד ַהַּבִית, ְּכָבר ִהְמִּתינּו ָלֶהם ַסָּבא ְוָסְבָתא 
ָיְרדּו  ַהּׁשֹוְטִרים  ַעְׂשרֹות  ְּדָמעֹות.  ַעד  ִנְרָּגִׁשים 
ֶׁשָעַמד  ַסָּבא,  ְסִביב  ְּבַמְעָּגל  ְוִהְסַּתְּדרּו  ִמְּמכֹוִנּיֹוֵתיֶהם 
ַּבֶּמְרָּכז ַוֲחֻנִּכָּיתֹו ֲחבּוָקה ְּבָידֹו ַעל לּוַח ִלּבֹו. ֻּכָּלם ָחׁשּו 
ַּדְרָּכם  ִּפְּלסּו  ּוְׁשמּוֵאִלי  יֹוִני  קֹוִּבי,  ַהַּמֲעָמד.  ְּבגֶֹדל 
ִהְנִציחּו  ַמְצֵלמֹות  ֶהְבֵזֵקי  ְוָסְבָתא.  ַסָּבא  ְלַיד  ְוֶנֶעְמדּו 
"ַסָּבא,  ָלַחׁש:  יֹוִני  ָהֵארּוַע.  ֶאת 
'ָּברּוְך  ְלָבֵרְך  ָיכֹול  ַאָּתה  ַעְכָׁשו 
ְוֹלא  ַהָּלֶזה'...",  ֵמֹעֶנׁש  ֶׁשְּפָטַרִני 
ָּפָניו  ִּפְתאֹום  ֶהֱאִדימּו  ָלָּמה  ֵהִבין 
ֶׁשִּלי...  יֹוִני'ֶלה  "אֹוי,  ַסָּבא.  ֶׁשל 
ֶאל  ַסָּבא  ָּפָנה  ַהְּיָקִרים!",  ַרּבֹוַתי 
ִהְזִּכיר  ֶׁשִּלי  "יֹוִני  ֻּכּלֹו:  ַהָּקָהל 
ָּכֶרַגע ֶאת ִּבְרַּכת 'ָּברּוְך ֶׁשְּפָטַרִני', 
ְוֹלא ָיַדע ֲאִפּלּו ֶׁשֶאת ַהְּבָרָכה ַהּזֹו 
ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֶׁשִּלי,  ַסָּבא־ַרָּבה  ִּגָּלה 
ַהֲחֻנִּכָּיה  ֶאת  ֶׁשִּיֵּצר  ִמי  ִמָּפִריז; 
ָּב'ִראׁשֹוִנים'!  מּוָבא  ָּכְך  ַהּזֹו. 
ִמָּפִריז  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ְזכּותֹו 
ֹלא  ם...  ַלּׁשֵ ּתֹוָדה  ָלנּו,  ָעְמָדה 
עֹוֵמד  ַעְצמֹו  הּוא   — ְזכּותֹו  ַרק 
ַסָּבא  הֹוִסיף  ַעְכָׁשו",  ִאָּתנּו  ָּכאן 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  "ָּכתּוב,  ְּבִהְתַרְּגׁשּות. 
ֶׁשל  ִּבְׁשמֹו  ֲהָלָכה  ְּדַבר  אֹוְמִרים 

ָחָכם, הּוא ָּבא ְועֹוֵמד ְּכֶנֶגד ִמי ֶׁשאֹוֵמר ֶאת ַהֲהָלָכה".

ֶאת  ִלְּטפּו  ַהְּנָכִדים  ּוְׁשֹלֶׁשת  ִנְׁשַנק  ַסָּבא  ֶׁשל  ְּגרֹונֹו 
ׁשֹוְטִרים  ְוַכָּמה  ָקדֹוׁש,  ֶרַגע  ָהָיה  ֶזה  ְּבַאֲהָבה.  ָיָדיו 
ִמֲהרּו ְלַהִּניַח ֶאת ָיָדם ַעל ֹראָׁשם, ְּבֵמֵעין ַהָּבַעת ָּכבֹוד 
"ֲאִני  ִהְתאֹוֵׁשׁש.  ַסָּבא  ִמָּפִריז.  ְיִחיֵאל  ְלַרִּבי  ִסְמִלית 
ְמַבֵּקׁש ְלהֹודֹות ִלְנָכַדי ָהַאִּמיִצים ַעל ַהִּמְבָצע ַהֻּמְצָלח, 
ֶאת  ְלַהְזִמין  רֹוֶצה  ֲאִני  ִמֶּכם.  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְוֵכן 
ֻּכְּלֶכם ְלִהָּפֵגׁש ָּכאן ׁשּוב ְּבֵנר ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחֻנָּכה ַהָּבא, 
ַּכֲאֶׁשר ֶאְזֶּכה ְלָבֵרְך ַעל ַהֲחֻנִּכָּיה ָהַעִּתיָקה ַהֹּזאת ֶׁשִּלי: 

"ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ִלְזַמן ַהֶּזה!".

סוף

ְּדַבר ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ֵּדְיִויד ִמְתּגֹוֵרר ְּבָקָנָדה ְואֹוֵהב ָלֶלֶכת ִעם 
ֶהְחִליטּו  ֶאָחד  ֹּבֶקר  ַּבְּנָחִלים.  ָלדּוג  ָאִביו 
ַלֲחזֹר ַלַּנַחל ֶׁשּבֹו ָּדגּו ִלְפֵני ָׁשָנה. "ֵהי, ַאָּבא! 
ָמה ָקָרה ֹּפה? ָהָיה ָּכאן ַנַחל ָקָטן ְוַעְכָׁשו ֵיׁש 

ֹּפה ֲאַגם ָּגדֹול!", ִהְתַּפֵּלא ֵּדְיִויד.

ֶׁשל  ֲעבֹוָדה  זֹו  "הֹו,  ְוָאַמר:  ִחֵּיְך  ַאָּבא 
ַהּבֹוִנים!".

ְּבֵני־ָאָדם  ֵאיָנם  ָהֵאֶּלה  ַהּבֹוִנים  ֹלא, 
ָהעֹוְבִדים ְּבִבְנָין ֶאָּלא ַּבֲעֵלי־ַחִּיים ְמַעְנְיִנים 
ְּגדֹוִלים, ֶׁשאֹוְכִלים  ְמַכְרְסִמים  ֵאֶּלה  ְמאֹוד. 
ֶׁשל  ִמְׁשָקלֹו  ַוֲעָרָבה.  ַצְפָצָפה  ֲעֵצי  ֲעָנִפים, 
ּבֹוֶנה ָיכֹול ְלַהִּגיַע ְל־20 ִקילֹוְגָרִמים ְוָאְרּכֹו 

ְּכ־75 ֶסְנִטיֶמְטִרים.

ֵאיָנן  ֶׁשּלֹו  ַּנִים  ַהּׁשִ ְּבָעָיה:  ֵיׁש  ַלּבֹוֶנה 
ַמְפִסיקֹות ִלְצֹמַח. ָמה עֹוִׂשים? ְמַכְרְסִמים! 
ֵהן  ְוָכְך  ַּנִים,  ַהּׁשִ ָהֵעִצים ׁשֹוֵחק ֶאת  ִּכְרסּום 

ֹלא ִמְתָאְרכֹות יֹוֵתר ִמַּדי.

ְּבֵני  ִעם  ַּבַּמִים,  ְלַבּלֹות  אֹוֵהב  ַהּבֹוֶנה 
ֵמֲעָנִפים.  ּבֹוֶנה  ֶׁשהּוא  ְּבֵקן  ִמְׁשַּפְחּתֹו, 
ִּבְׁשִביל ֶזה הּוא ָצִריְך ֲאַגם. ְוִאם ֵאין ֲאַגם? 

ַהּבֹוֶנה ִיֹּצר אֹותֹו.

אֹוָתם  ְועֹוְרִמים  ֲעָנִפים  ּגֹוְרִרים  ַהּבֹוִנים 
ֶׁשֵאינֹו  ֶסֶכר,  נֹוָצר  ָּכְך  ַהַּנַחל.  ַּבֲאִפיק 
ֶנֱאָסִפים  ְוַהַּמִים  ִלְזרֹם,  ַלַּמִים  ְמַאְפֵׁשר 
ּבֹוִנים  ַהּבֹוִנים  ָהֲאַגם  ְּבתֹוְך  ֲאַגם.  ְויֹוְצִרים 
ִנְמָצא  ַהְּכִניָסה  ֶׁשֶּפַתח  ְּבֹאֶפן  ַהֵּקן,  ֶאת 
ִּבְצִליָלה.  ַנֲעֵׂשית  ְוַהְּכִניָסה  ַלַּמִים  ִמַּתַחת 
ְּבתֹוְך ַהֵּקן ָנִעים ְוָיֵבׁש, ְוָׁשם ַהּבֹוִנים מּוָגִּנים 

ִמְּפֵני טֹוְרִפים!

ְּפֵני  ֶאת  ְמַׁשִּנים  ַהּבֹוִנים  ֶׁשל  ַהְּסָכִרים 
ֶׁשָּבֶהם  ְּגדֹוִלים,  ֲאַגִּמים  ְויֹוְצִרים  ַהְּסִביָבה 
ּוְצָמִחים  ֲאֵחִרים  ַּבֲעֵלי־ַחִּיים  ְמַׂשְגְׂשִגים 

ַרִּבים.

ָהָאָדם.   — ְמֻסָּכן  אֹוֵיב  ַלּבֹוִנים  ֵיׁש  ֲאָבל 
ַהַּפְרָוה  ְּבֶׁשל  ַהּבֹוִנים  ֶאת  ָצדּו  ְּבֵני־ָהָאָדם 
ֶאת  ָאֲהבּו  ֹלא  ְוַגם  ֶׁשָּלֶהם,  ַהְּמֻׁשַּבַחת 
ְׁשָטִחים  ַלֲהָצַפת  ְוֶׁשָּגְרמּו  ֶׁשָּבנּו  ַהְּסָכִרים 
ַחְקָלִאִּיים. ֶּבָעָבר ָחיּו ַּבֶּטַבע ְמאֹות ִמיְליֹוִנים 
ֶׁשל ּבֹוִנים, ְוַכּיֹום ִמְסָּפָרם ִהְצַטְמֵצם ְמאֹוד.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ֶׁשַהַּמִים  ְלַהְקִּפיד  ַחָּיִבים  ַלְּסעּוָדה  ָיַדִים  ְּכֶׁשּנֹוְטִלים 
ְפכּו ַעל ָּכל ַהָּיד, ַעד ֶּפֶרק ַּכף ַהָּיד. ְלֹצֶרְך ֶזה סֹוְגִרים  ִיּׁשָ
ֶאת ַהָּיד ְּכמֹו ֶאְגרֹוף, ֲאָבל ֹלא ָקמּוץ ְלַגְמֵרי, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ֵאר ׁשּום ֵחֶלק ֵמַהָּיד ְּבִלי ַמִים. ִיּׁשָ

הּוִדי, ר' טֹו ַהּיְ ׁש ֵמעֹוְזָריו ִלְקֹרא ִליִדיד ְנעּוָריו ֵמַהּגֵ ְלטֹון, ּוְמַבּקֵ ִ ִסיְך ִויְלֶהְלם עֹוֶלה ַלּשׁ ְקִציר: ַהּנָ  ּתַ
תֹו ּלֹא ֵיָאֵלץ, ָחִליָלה, ְלָהִמיר ֶאת ּדָ ִלי, ּוַמְבִהיר לֹו ׁשֶ ְלּכָ ה אֹותֹו ְליֹוֵעץ ּכַ יְלד. הּוא ְמַמּנֶ ל רֹוְטׁשִ ֵמִאיר־ַאְנׁשְ

הּוִדי טֹו ַהּיְ ּגֵ יְנַתִים, ּבַ ּבֵ

ת ּבָ מֹוָצֵאי ַהּשַׁ ְלָמֳחָרת, ּבְ

ֹי ּשִׁ  "יֹום ַהּשִׁ
ַמִים  ַוְיֻכּלּו ַהּשָׁ

ְוָהָאֶרץֹ"

ַמְעּתָ ַעל  ׁשָ
יְלד  הּוִדי רֹוְטׁשִ ַהּיְ

ִמְפַרְנְקפּוְרט?

י,  ַמְעּתִ לֹא ַרק ׁשָ
יְלד  י! ְלרֹוְטׁשִ ַקְעּתִ ִהׁשְ
ְצִליַח  ְנק ַהּמַ ֵיׁש ַהּבַ
ה. ֵיׁש  ֵאירֹוּפָ יֹוֵתר ּבְ ּבְ

לֹו ֹראׁש ַמְבִריק.

ד, ָמה  ְכּבָ ֲאדֹוִני ַהּנִ
ב ֵמִביׁש.  ּצָ ים? ַהּמַ עֹוׂשִ
ָקרֹוב ִנְהֶיה ְלַלַעג  ּבְ

ָוֶקֶלס...

יְלד!  ֶזהּו, ֲאִני יֹוֵדַע! רֹוְטׁשִ
יל אֹוָתנּו.  ַרק הּוא ַיּצִ

ל 10  ּנּו ַהְלָוָאה ׁשֶ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ּבַ
ס. ַהּסֵ ָתִרים! ַאל ּתְ ִמיְליֹון ּכְ

 ר' ֵמִאיר, ר' ֵמִאיר.
ַתח ֶאת  ה, ּפְ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
א! ֶלת! ַמֵהר! ָאּנָ ַהּדֶ

ֶבר. ִמְלָחָמה!  ד ָוׁשֶ ׁשֹ
ה ּבֹוֶעֶרת. ֵאירֹוּפָ

ִבים ְלִהְתּכֹוֵנן.  אֹוי ַוֲאבֹוי. ַחּיָ
דֹול,  יא ַהּגָ ְצּבִ ַנּפֹוְליֹון, ַהּמַ

ָרב! ָיָצא ַלּקְ

ָמה ָקָרה? ָמה ָקָרה?

ַהּבֹוִנים ַהְּנבֹוִנים

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ

ל  ֲענּוג! ר' ֵמִאיר־ַאְנׁשְ ּתַ
הּוא ְיהּוִדי ְלמֹוֵפת! ַאף 
יֵרי  הּוא ֶאָחד ֵמֲעׁשִ ׁשֶ
ֵבל, הּוא מֹוִסיף  ּתֵ
ה  יד ַעל ַקּלָ ְלַהְקּפִ

ְך ֶאת  ֲחמּוָרה ּוְלַחּנֵ ּכַ
ם מֹוִסיף ְיָלָדיו ְלַאֲהַבת ַהּתֹוָרה. ְרֵאה, הּוא ּגַ

ִלי  נּוַע, ּבְ ֵביתֹו ַהּצָ ִלְחיֹות ּבְ
ר ֵעיַנִים... ְלַנּקֵ

ֵמֵאת: ָּדִנֵּיאל ּגֹוְרדֹון
ִאּיּור: ָמְרְּדַכי ַאְייֶזְנְׁשָטט

ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ֲאִבי ִמְׁשַּפַחת רֹוְטִׁשיְלד ַהְּמֻפְרֶסֶמת

...ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן
7

ה לֹוְנדֹון, ַאְנְגִלּיָ
ְנָהֶגן, ֶדְנַמְרק קֹוּפֶ
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עובד:  זה  וכך  לפעילים.  בעצמו 
מהרווחה,  הפנייה  קבלת  "אחרי 
עם  בבית  פגישה  קובעים  אנחנו 
מדובר,  במה  רואים  המשפחה, 
צוות,  מארגנים  תכנית,  מכינים 
לדרך.  ויוצאים  עבודה  מחלקים 
כלל  בדרך  מתבצעת  העבודה 
חצות  ועד  אחר־הצהריים  בשעות 

הלילה".
של  הלב  שטוב  מבטיחים  ואיך 
יאיר  לרעה?  ינוצל  לא  המתנדבים 
משיב: "למדנו לַמפֹות את הפניות, 
הסיוע  אמיתי.  יהיה  שהסיוע  כדי 
שום  להן  שאין  למשפחות  רק  ניתן 
קרובי  בעזרת  או  בעצמן  זאת  לממן  יכולת 
בירושלים,  צוותים  כיום  יש  ל'ידיים'  משפחה". 

במרכז ובעוד כמה אזורים בארץ. 

הדלק להמשיך
משלוש־מאות  יותר  שופצו  האחרון  בעשור 
דירות. "כל דירה והסיפור המרגש שלה", אומר 
יאיר. "הדמעות של בני המשפחה, כשהם חוזרים 
לביתם המשופץ — מרגשות את כל המתנדבים, 
ילדים  הלאה.  להמשיך  כולנו  של  הדלק  וזה 
הקירות.  על  ומסתכלים  לביתם  חוזרים  קטנים 
שלא  אפשר  מחייכים.  והם  מאושרות  עיניהם 

להתרגש?".
מכון  יש  "לבני  טרי:  בסיפור  משתף  יאיר 
למכשירי שמיעה בירושלים. הוא התקשר אליי 
שפנו  מבוגרים  עיוורים  זוג  בני  על  לי  וסיפר 
אליו. הבן ביקר אצלם בבית, והתיאור שלו היה 
קשה. כשבאתי לשם, חשכו עיניי. החלטנו לבצע 
את  הכפלנו  כלל.  מבדרך  גדול  מקיף,  שיפוץ 
בעזרת  ביומיים,  שתתבצע  כך  העבודה,  שעות 
תרמו  טובים  יהודים  כפול של מתנדבים.  צוות 
יצא  והשיפוץ  הדרוש  הסכום  מלוא  את  לנו 
חדשים.  ומיטות  ארונות  חדש,  מטבח  לדרך. 

ואנחנו רוצים להוסיף ולסייע להם". 
לקוראים: מסר  להעביר  מבקש   יאיר 
חפשו  סביבתכם.  על  עיניים   "פקחו 
להושיט  איך  ותראו  באזורכם,  השקופים   את 
,054-6713950 קשר:  )ליצירת  יד"   להם 

.)yadaim.m.h@gmail.com 

עיניים שלהם כבר התרגלו למראות ה
קשים, אבל בכל פעם הם מזדעזעים 
מתחלף  הראשוני  ההלם  מחדש. 
של  רוח  קרב,  לרוח  שניות  בתוך 
שרוולים,  מפשילים  הם  ענק.  בלב  נתינה 
המראה  קצר  זמן  כעבור  לעבודה.  וקדימה 

העלוב מתהפך לחלוטין.
שקיבלו  מתנדבים  'ידיים',  צוות  את  הכירו 
לסייע  במיוחד:  מאתגרת  משימה  עליהם 
מתנאי  הסובלת  ביותר,  החלשה  לאוכלוסייה 
חד־ ואימהות  נכים  קשישים,  ירודים.  מגורים 
הוריות סובלים מבעיות תחזוקה קריטיות בבית. 
רקובים,  ארונות  שבורים,  וחלונות  תריסים 
מקולקל  מים  דוד  מתקלפים,  קירות  נזילות, 
ועוד. בהעדר יכולת לשלם את עלות התיקון של 
התקלה, מצטרפות אליה עוד תקלות. התוצאה 
בני־ כי  להאמין  קשה  לפעמים  עלוב,  בית  היא 

אדם חיים בו.

מצא את שאהבה נפשו
המיזם,  מאחורי  עומד  מי  לברר  כשניסינו 
נתקלנו בבעיה. "אין אצלנו מנהלים", אמרו לנו 
 ,73 מאיר,  ליאיר  הגענו  ובכל־זאת  המתנדבים. 
אחד מראשי הצוותים. "לפני תשע שנים", מספר 
דוד  הקים  שאותה  היוזמה,  על  "שמעתי  יאיר, 
מוזס, לעילוי נשמת סבו, מנחם מוזס ז"ל, ששרד 
את אושוויץ והקים את ביתו בארץ". אחרי גיל 
הפרישה החליט יאיר להצטרף לאחד השיפוצים 

ולחוות זאת בעצמו. 
"חזרתי הביתה בחצות הלילה", הוא משחזר. 
שלך  העיניים  ואמרה:  אותי  ראתה  "אשתי 
ימים  באותם  לגמרי.  צדקה  והיא  בורקות. 
שמצאתי  והרגשתי  התנדבותי,  עיסוק  חיפשתי 
ואמרתי  לדוד  פניתי  נפשי.  את  שאהבה  את 
הכול  מאז  ל'ידיים'.  ידיים  לתת  שאשמח  לו 

היסטוריה". 

סינון הפניות
לימודים  אחרי  בעשייה.  עשיר  רקורד  ליאיר 
ארבעים  עבד  לב',  ו'מכון  הרב'  'מרכז  בישיבת 
מוצרים  בפיתוח  צומת,  במכון  שנה  ושתיים 
הוא  ב'ידיים'  לשבת.  המותאמים  טכנולוגיים 
מתעסק בעיקר בגיוס התרומות, בקבלת פניות 
וגם מצטרף  מהרווחה, ברכישת חומרי עבודה, 

המתנדבים שמושיטים 'ידיים' 

"חזרתי הביתה בחצות 
הלילה", משחזר יאיר. 
"אשתי ראתה אותי 

ואמרה: העיניים שלך 
בורקות. והיא צדקה 

לגמרי"

 חיפשתי עיסוק התנדבותי ומצאתי. יאיר מאיר

ידיים של מתנדבים. מהצהריים ועד חצות הלילה
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