
עם היהודי תמיד היה עם ה
קטן. משה רבנו אומר לבני 
ַהְמַעט  ַאֶּתם  "ִּכי  ישראל: 
שמונים  ובכל־זאת  ָהַעִּמים".  ִמָּכל 
קשה  פגעו  האחרונות  השנים 
תחילה  ישראל.  עם  של  בגודלו 
שליש  שגדעה  האיומה,  השואה 
ההתבוללות  ואחר־כך  מעמנו, 
לידי  היא  אף  שהביאה  הגואה, 

אובדן של מיליוני יהודים.

כל מי שעתידו של העם היהודי 
המשימה  כי  מבין  לו  חשוב 
היא  בימינו  והמרכזית  החשובה 
להתמודד עם התהליכים המביאים 

לידי הצטמצמות העם. בראש ובראשונה חינוך 
לזהותו  משמעות  הצעיר  לדור  שיעניק  יהודי, 
היהודית, והבנת הצורך החיוני להקים משפחה 

עם בן/בת זוג יהודים.

להגדלת  הכול  לעשות  עלינו  שומה  בבד  בד 
לגמרי  ברור  היה  הזה  הדבר  היהודית.  הילודה 
כי  הבינו  הם  הקמתה.  עם  המדינה  לקברניטי 
לצד העלאת יהודים מהתפוצות, הדרך הבטוחה 
להגדיל את בני העם היא על־ידי עידוד ילודה. 
קליטה  לסל  יזדקקו  לא  שייוולדו  הילדים 
בבגרותם  ויתרמו  השפה,  ללימוד  ולאולפן 

מיכולותיהם ומכישוריהם לבניין העם והארץ.

מתחנכים לתרום 
למרבה הצער גברה ידם של מי שעינם הייתה 
נעלם,  העידוד  ילדים.  ברוכות  במשפחות  צרה 
עומדים  ילדים  כי  תפיסה  השתלטה  ובמקומו 
ולכן  האישיות,  השאיפות  בהגשמת  למכשול 

ראוי לצמצם את מספר הילדים במשפחה.

לעם  גורמת  זו  שתפיסה  לפגיעה  מעבר 
היהודי כולו, היא שגויה גם ברמה המשפחתית 
יותר  גדולה  השקעה  נדרשת  אכן,  הפרטית. 
במשפחה ברוכת ילדים, הן מבחינה כלכלית הן 
מבחינת תשומת הלב וההתמסרות של ההורים. 
אבל בסופו של דבר ההשקעה הזאת משתלמת 

ונושאת תשואה גבוהה.

מתחנכים  גדולה  במשפחה  הגדלים  ילדים 
לתרום  יד,  להושיט  מאליו  ומובן  טבעי  כדבר 
בילדותם,  בהם  שהוטמע  הזה,  החינוך  ולעזור. 
יתנדבו,  הם  בבגרותם.  גם  ביטוי  לידי  יבוא 

לא  הפרטי  בביתם  וגם  הזולת,  לעזרת  ייחלצו 
יצפו שמישהו ישרת אותם.

ביטוי  לידי  בא  הגדולה  המשפחה  של  כוחה 
נזקק  המשפחה  מבני  שמישהו  בשעה  בולט 
לעזרה. כאן רואים את המשפחה כולה מתגייסת 
תורמים  ואחת  אחד  כשכל  לימינו,  ועומדת 
וגם  וממשאביהם.  מכישוריהם  מיכולותיהם, 
כשההורים נזקקים לעזרה, יש תמיד מי שיירתם 

למענם.

ילד מביא ברכה
יש המוטרדים מהעלות הכלכלית של משפחה 
תינוק,  נולד  שכאשר  אמרו  חכמינו  גדולה. 
ילד  שכל  מאמינים  אנו  עימו.  נולדת  פרנסתו 
התינוק  דווקא  ולפעמים  ברכה,  עימו  מביא 
ושפע.  ברכה  שערי  למשפחה  פותח  החדש 
את  "זן  שהבורא  אומרים  אנחנו  המזון  בברכת 
לעוד  מזון  לספק  שבכוחו  ודאי  כולו".  העולם 

ילד יהודי.

פרשת השבוע מספרת על ההתמודדות של בני 
דווקא בשעה הקשה  פרעה.  גזירות  עם  ישראל 
"ַוִּיְרּבּו   — ולהתעצם  לגדול  העם  הוסיף  הזאת 
ִּבְמֹאד־ְמֹאד". המצרים ניסו לצמצם את  ַוַּיַעְצמּו 
ְוֵכן  ִיְרֶּבה  ֵּכן   — ֹאתֹו  ְיַעּנּו  "ְוַכֲאֶׁשר  אבל  העם, 
ִיְפֹרץ". התורה מעלה על נס את דמותן של שתי 
שטיפלו  ופועה,  שפרה  העבריות,  המיילדות 
בתינוקות באהבה והגנו על חייהם מתוך מסירות 
נפש. אלה דמויות המופת העומדות לנגד עינינו 

גם בהתמודדות עם אתגרי ימינו.
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שמות

תשואה גבוהה. השקעה משתלמת למשפחה ולעם

הילולת בעל התניא
יום  יצוין  בטבת,  כ"ד  שלישי,  ביום 
מלאדי,  שניאור־זלמן  רבי  של  ההילולא 
שנסתלק  ערוך,  והשולחן  התניא  בעל 
זכאי  יום  זה   .)1812( תקע"ג  בשנת 
פרק  לימוד  על־ידי  לאורו,  להתחבר 
שמו,  מאותיות  באחת  המתחיל  משניות 
שלו,  ערוך  בשולחן  סעיף  לפחות  לימוד 
פרק בספר התניא, ונתינת צדקה למוסדות 

העוסקים בהנחלת תורתו.

התכנסות הצאצאים
ההתוועדות  תתקיים  זו  שבת  במוצאי 
של  השנתית  מלכה  מלווה  וסעודת 
ההתוועדות  הזקן.  רבנו  צאצאי  משפחת 
תהיה באולמי גוטניק )רח' בית הדפוס 12( 
בירושלים, בשעה 8 בערב. תכנית מיוחדת 

לנשים.

מסע לרבי לי' בשבט
אדמו"ר  הילולת  יום  בשבט,  י'  לקראת 
הריי"צ, ויום קבלת הנשיאות על־ידי חתנו 
מארגנים  בישראל  חב"ד  בתי  כמה  הרבי, 
המרכזיים  במוסדות  ביקור  שיכלול  מסע 
של חב"ד בברוקלין ושהייה הכוללת 'שבת 
פרטים  הרבי.  לאוהל  סמוך  התעלות'  של 

והרשמה בווטסאפ 6506770־054.

שבת שירה עם חב"ד
לכבוד "שנת הקהל" בתי חב"ד מקיימים 
כנרת, טבריה,  נוף  במלון  חב"ד  עם  שבת 
)3־4  בשבט  י"ב־י"ג  בשלח,  פרשת  בשבת 
מיוחדת,  חווייתית  שבת  בפברואר(. 
שבת,  עונג  עשירות,  שבת  סעודות 
פרטים  וסיפורים.  ניגונים  התוועדויות, 

והרשמה  בטל' 6233197־08.

יש חדש



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

לדקדק בכל מילה
הלך  הזקן  אדמו"ר  מחסידי  אחד 
הארץ  על  ומצא  ברחוב  אחת  פעם 
שנכתב  הרבי,  של  ידו  בכתב  מכתב 
את  קרא  החסיד  החסידים.  לאחד 
המכתב ונבהל למצוא בו סוד חמור. 
מהנמען  הרבי  ביקש  המכתב  בסוף 

לקרוע את המכתב ולשורפו.
המכתב  מקבל  אל  החסיד  הלך 
דברי  את  קיים  שלא  על  והוכיחו 
שאחרי  ואמר  החבר  הצטדק  הרבי. 
לתוך  השליכו  המכתב  את  שקרא 
שנשרף.  בטוח  והיה  הבוער,  התנור 
מתברר שהרוח הוציאה אותו מבעד 

לארובה וכך התגלגל ברחוב.
אמר לו החסיד: "ראה כמה צריך 
הרבי  הלוא   — הרבי  בדברי  לדקדק 
שאין  ומכאן  ולשרוף',  'לקרוע  כתב 

להסתפק בשריפה בלבד".

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 מוחלטת
וכפי  מוחלטת,  התבטלות  בבחינת  היה  משה 
שהתורה מעידה עליו שהיה עניו מכל האדם. לכן 
לגלות  אין הוא מסוגל  טען שמעוצם התבטלותו 
ולהשפיע בדיבור, שכן "איידי דטריד למיבלע לא 
אין  ולקבל  'לבלוע'  טרוד  שהוא  משום   — פליט" 

הוא מסוגל 'לפלוט' ולדבר.
)סידור עם דא"ח(

נשמות שעבודתן בביטול
יש נשמות שעבודתן על־פי טעם ודעת, שהיא 
שעיקר  נשמות  ויש  ישראל,  נשמות  רוב  עבודת 
מציאותן.  כל  ובביטול  נפש  במסירות  עבודתן 
בדוגמת נשמתו של משה, שכתוב בו "ונחנו מה", 
ביטוי המביע 'ביטול במציאות לגמרי'. לכן משה 
היה "כבד פה וכבד לשון", מאחר שהיה בבחינת 

ביטול לגמרי.
)ספר המאמרים תרח"צ(

הכנות לא יועילו
"לא איש דברים אנוכי גם מתמול גם משלשום" 
)שמות ד, י(. מה באו להוסיף המילים "גם מתמול 
גם משלשום"? אלא יש אדם שאינו נואם, אבל אם 
על  לנאום.  בידו  עולה  יום־יומיים,  מתכונן  הוא 
כך אמר משה — גם אם אתכונן יום ויומיים, "גם 
מתמול גם משלשום" — בכל־זאת לא איש דברים 

אנוכי.
)כתב סופר(

אי־הכרת הלשון
ד,י(.  )שמות  אנוכי"  לשון  וכבד  פה  כבד  "כי 
פנים,  אל  פנים  ה'  ידעו  אשר  שנביא,  ייתכן  וכי 
אלא  בלשונו?  מגמגם  היה  מידו,  תורה  וקיבל 
בחיתוך  מצרים,  בלשון  בקי  איני  הפירוש הוא: 
הלשון, כי בקטנותי ברחתי משם, ועתה אני כבר 

בן שמונים.
)רשב"ם(

חכם בין אווילים
כשחכם שרוי בן אווילים, הבזים לדברי חוכמה 
ומוסר, אף הוא נעשה כבד פה, ואינו יכול לדבר 
ולהשמיע. זה שאמר משה: "מי אנוכי כי אלך אל 
פרעה", "כבד פה וכבד לשון אנוכי". פרעה לשון 
'עורף'. כשהשומע הוא בבחינת 'עורף', אני נעשה 

כבד פה ואין תועלת בדברי תוכחתי.
)ר' נחמן מהורודנקה(

סימן של הגואל
האלוקים, כבד  שליח  משה,  היה  באמת  למה 
פה וכבד לשון? זה היה אחד הסימנים המובהקים 
היה  זה  שסימן  לפי  האמיתי.  הגואל  שהוא־הוא 
"פקוד  בלשון  ישתמש  שהגואל  בידם,  מסור 
ה'פ'.  את  לבטא  יכול  אינו  פה  וכבד  פקדתי", 
להם:  ואמר  מטבעו,  לשון  כבד  וכשבא משה, 
נפלא  אות  בזה  ראו  ככל האדם,  "פקוד פקדתי", 

שהוא הגואל.
)עירין קדישין(

 סכנה ונס
בדרך למצרים

פרשתנו מספרת על מה שאירע למשה בדרכו 
למצרים, בשליחות ה' לגאול את בני ישראל: "ַוְיִהי 
)שמות  ֲהִמיתֹו"  ַוְיַבֵּקׁש  ה'  ַוִּיְפְּגֵׁשהּו  ַּבָּמלֹון,  ַבֶּדֶרְך 
מל  שלא  על  במוות  שנענש  מסביר  רש"י  ד,כד(. 
את אליעזר בנו בהיותו בן שמונה ימים. ציפורה 

מיהרה למול את בנה והצילה את משה.
שלח  הקב"ה  הלוא  מובן.  זה  אין  לכאורה, 
לא  ייהרג,  אם  ישראל.  בני  את  לגאול  משה  את 
תתבצע השליחות! וגם מה באה התורה ללמדנו 
בסיפור הזה, שלכאורה עוסק בגנותו של משה?.

המלאך ממוקד
רש"י מסביר שמי שביקש להרוג את משה היה 
מלאך ה'. מלאך נברא לביצוע משימה מסוימת, 
כל־ אלא  אחרים  בשיקולים  מתחשב  הוא  ואין 
עליו.  המשימה שהוטלה  בהשלמת  ממוקד  כולו 
וכך ביקש המלאך להרוג את משה, אף שהקב"ה 

שלחו לגאול את ישראל ממצרים.

הורג  המלאך  היה  אילו  להבין:  צריך  ועדיין 
את משה, חלילה, כיצד הייתה מתמלאת שליחות 
הקב"ה? רש"י רומז את התשובה באזכור שמו של 
רבי יוסי, שמסביר כי משה נמנע מלמול את בנו 
מתוך חשש שהדבר יעכב את השליחות. רבי יוסי 
ד,יד( שעל סירובו  )מובא ברש"י  זה שאמר  גם  הוא 
נענש בלקיחת הכהונה  לגואל  למינויו  של משה 
כן, לשיטתו  ממנו ובהעברתה לאהרון אחיו. אם 
אפשר לומר שגם השליחות הזאת תתבצע על־ידי 

אדם אחר.

הקב"ה אינו משנה
שליחותו  אם  הפוכה:  שאלה  נשאלת  עתה 
הלוא  מקרה,  בכל  מתבצעת  הייתה  הקב"ה  של 
להמיתו"  ש"ביקש  הוא  שהקב"ה  לומר  אפשר 
נזקק רש"י לפרש שזה היה  ומדוע  ולא המלאך, 

מלאך?

ההסבר טמון בפרשת העקידה. לאחר שהקב"ה 
אברהם  שאל  ביצחק,  מלפגוע  אברהם  את  עצר 
תחילה  סותרים,  דברים  הקב"ה  לו  אמר  כיצד 
אחר־כך  זרע",  לך  ייקרא  ביצחק  "כי  הבטיח 

תשלח  "אל  ועכשיו  בנך",  את  נא  "קח  לו  הורה 
"מוצא שפתיי  לו:  ידך אל הנער". הקב"ה השיב 
"לא  איננו משנה את דבריו.  לא אשנה". הקב"ה 
אמרתי שחטהו, אלא העלהו". מכאן שאילו היה 
משה צריך להיענש — מלאך היה עושה זאת ולא 

הקב"ה.

לעולם לא אבוד
אדם  חשוב.  השכל  מוסר  למדים  זה  מסיפור 
יכול לחשוב שהוא במדריגת צדיק, ולכן לא יקרה 
דבר אם לא יפעל בזריזות לכל דבר מצווה. על 
בעצמך". התרשלות  "אל תאמין  לו:  אומרים  כך 
קטנה עלולה להידרדר למצב של סכנת חיים, כפי 

שקרה למשה רבנו.

ועוד למדים מזה שאפילו מי שנכשל ומעד, אל 
לו לחשוב שמצבו אבוד, אלא תמיד אפשר לתקן. 
שהפך  שהמלאך  אף  רבנו.  משה  אצל  אירע  כך 
ברגע האחרון  גופו,  את  לבלוע  החל  כבר  לנחש 
באה ציפורה והצילה אותו — דבר שמלמד גם על 
עמן  בני  את  להציל  ישראל  ובנות  נשי  כוחן של 

ולהובילם לקראת הגאולה.
)תורת מנחם, כרך עא, עמ' 38(

כבד פה

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 כ"א טבתיום בשבוע

 פרק יאהל' מקוואות. פרק ח־יג' פרקים ליום
 הל' גניבהפרק יב־ידפרק ט־יאפרק ו־חפרק ג־ההל' נזקי ממון פרק א־ב

פרק א־ג

 הל' טוען ונטעןפרק א' ליום
פרק טזפרק טופרק ידפרק יגפרק יבפרק יאפרק י



גאולהּפדיה
הסוד הנעלם

ִסיָמֵני ָמִׁשיַח. הייתכן שהמשיח יבוא ויבשר לנו את בשורת הגאולה ואנחנו לא 
נהיה בטוחים שאכן הוא הגואל? חכמינו אומרים שבני ישראל במצרים עמדו במצב 
דומה. כאשר משה רבנו הופיע לפניהם וסיפר כי הקב"ה נגלה אליו והורה לו להוציא 
את העם ממצרים, לא ידעו בתחילה אם להאמין לו: "כשבאו משה ואהרן אצל זקני 
ישראל ועשו האותות לעיניהם, הלכו זקני ישראל אצל זקנתן סרח בת אשר, ואמרו 
לה: בא איש ועשה אותות לעינינו כך וכך. אמרה להם: אין באותות הללו ממש. אמרו 
לה: והלוא אמר לנו 'פקוד פקדתי אתכם'. אמרה להם: הוא האיש שעתיד לגאול את 

ישראל ממצרים!" )פרקי דרבי אליעזר פרק מו(.
ואיך נדע זאת אנחנו? לשם כך פירט הרמב"ם הלכות ברורות על סימני המשיח, 
שעל־פיהן נדע שאכן הוא הגואל. בסוף הלכות מלכים )בפרק יא( הרמב"ם מגדיר את 
קובע  הרמב"ם  ובראשונה  בראש  התגלותו.  וסדר  פעולותיו  המשיח,  של  תפקידו 
שהמשיח אינו נבחן ביכולתו לחולל אותות ומופתים: "אל יעלה על דעתך שהמלך 
המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא 
ובנפלאות, אבל אין הכרח  יהיה כרוך בניסים  ייתכן שבואו  בדברים אלו". בהחלט 

שכך יהיה, ּוודאי שלא בכך הוא נבחן. 
התגלותו של משיח באה בשני שלבים — תחילה 'בחזקת משיח' ולאחר מכן 'משיח 
ועוסק  בתורה  הוגה  דויד  מבית  מלך  יעמוד  "ואם  הוא:  הראשון  השלב  בוודאי'. 
במצוות כדויד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל־פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק 
נתמלאו הסימנים  אם  בחזקת שהוא משיח".  זה  הרי   — ה'  ויילחם מלחמות  בדקה, 
וניצח כל האומות  האלה, יש לסייע בידו במעבר לשלב השני: "אם עשה והצליח, 

שסביביו, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נידחי ישראל — הרי זה משיח בוודאי".

הגלות.  קושי  שיא  את  עימו  נושא  הגאולה  שלפני  הזמן  ֲהֵרעֹוָתה".  "ָלָּמה 
כך היה גם במצרים, כפי שמסביר זאת רבנו בחיי )בפירושו על התורה, סוף פרשת שמות(: 
"כשם שמצינו שנדחקה להם השעה לישראל במצרים מעת בוא הגואל הראשון לפני 
זאת  ואחרי  לי במדבר',  ויחוגו  'שלח את עמי  יתברך:  לו בדבר השם  ואמר  פרעה, 
מה  על  מאוד  ביניהם  וניתוספה  השנאה  עליהם  ונתעוררה  העבודה  עליהם  כבדה 
השנאה  תתעורר  האחרון,  הגואל  בהיגלות  העתידה,  זאת  בגאולתנו  כן   — שהייתה 
בין העכו"ם לישראל, ויוסיפו שעבוד על שעבודם ויהיה הגואל נגלה וחוזר ונכסה... 

שהרי גאולה זו עתידה להיות כדמיון גאולת מצרים בהרבה עניינים".
ואכן, על־פי המדרשים תקופה זו קשה לישראל, עד שיהודים זועקים אל ה', וכפי 
שנאמר במדרש תלפיות: "באותה שעה יצעקו בני ישראל צעקה גדולה עד לשמיים".
לפני  אחרון  זיכוך  מעין  בה  לראות  אפשר  מטרות.  וכמה  כמה  לה  יש  זו  ירידה 
גורמים שליליים העלולים לפגום בשלמות הגאולה.  הגאולה. או שמטרתה להסיר 
כמו־כן על־ידי הירידה הפתאומית הזאת נוצר חלל ריק ומתעוררת ציפייה עזה יותר 
וזו הכנת הקרקע לקראתה. נוסף על כך, יש במצב זה מעין  לקראת אור הגאולה, 

ניסיון ומבחן לאמונתו של כל יהודי בגאולה הקרובה לבוא.

מנחם ברוד

ב"ה

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

Ψ 051-2444777

077.444.7777
להצטרפות מהירה צרו קשר:

basad.co.il

ב"ה

ביטוח ופיננסים למגזר החרדי

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

קולקטיב בריאות מעניק 
הרבה יותר כיסוים מביטוח 

בריאות פרטי ועולה
בכ-50% פחות

הידעת?

הכל בזכות הכח הקבוצתי שלנו

ביטוח בריאות 
קולקטיב 

לכל המשפחה

ההעעייקקרר  
ההבבררייאאוותת
בבגגפפןן  בבססדד

ועוד כיסויים נוספים בביטוח 
בריאות קבוצתי

 ניתוחים בארץ | ניתוחים בעולם 
בחירת רופאים ומנתחים | ביטוח רפואי 
לכל החיים | כיסוי לטיפולים מחליפי 

ניתוח | כתב שירות 'לחיות בריא'

< ילד חמישי ואילך חינם > 

 054-3175116 וכן רוכשים כלי כסף, 
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תשלום הוגן

קונה ספרי תורה פסוליםקונה ספרי תורה פסולים
)גם מיועדים לגניזה (
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חידוש ותיקון ספרי תורה ישנים

מכון

kdushathaot@gmail.com



השמיים(?".
השניים הביטו זה בזה בהשתוממות. וכי לבחון 
אותם בלימוד רוצה הרבי, או שמא רצונו להפגין 
ולצרתם  זה  לעניין  מה  למדנותו?!  את  לפניהם 

הגדולה?!
והסביר:  פניהם  מהבעת  התעלם  כאילו  הרבי 
למצרים,  ושלחו  רבנו  למשה  הקב"ה  "כשנתגלה 
של  לשמו  ישאלו  אם  לעם  ישיב  מה  משה  שאל 
מלא  כבודו  סוד.  בגדר  ששמו  ענהו  הקב"ה  ה'. 
כמו־כן,  לבטא.  אין  את שמו  אך  העולם,  כל  את 
צרכיו,  ומבקש את  לקב"ה  כאשר האדם מתפלל 
הוא מקדים תחילה שלוש ברכות, שהן שבחו של 

מקום.
"כך גם במלך בשר ודם", המשיך הרבי. "תחילה 
משבחים את המלך, אומרים 'המלך האדיר' וכו', 

ואף־על־פי שיש לו שם פרטי, הכול מכנים אותו 
'הוד מלכותו', ואז מבקשים ממנו בקשות.

"לכו לשלום", סיים הרבי, "ובטחו בה' שיהיה 
בעזרכם".

השותפים יצאו מחדרו מאוכזבים. אמנם למדו 
פירוש נאה במאמר חז"ל, אך מה לזה ולמשפטם 
שאיבדו  הזמן  על  התחרטו  כבר  הם  הקרוב? 

בנסיעה לליאוזנה.

אורחיי  להיות  תואילו  אם  מאוד  "אשמח 
היהודים  לשני  מאיר  ר'  אמר  השבת",  לסעודות 

שנכנסו עם כניסת השבת לבית הכנסת בווילנה.
ר' מאיר יפה, בן רפאל, תושב וילנה, היה גביר 
בשנת  חריפים.  משקאות  בממכר  שעסק  גדול, 
תק"נ )1790( נבחר לחבר ועד הקהל בעיר. הכול 

כינוהו על שם אביו — מאיר רפאל'ס.
אמצעים  בעלי  שהם  לו  השיבו  האורחים  שני 
ויוכלו לסעוד באכסניה שבה הם מתארחים, אך 
ר' מאיר עמד על הזמנתו ואמר שזה כבודו, שכל 
אורח תלמיד־חכם סועד על שולחנו. השניים לא 

יכלו לעמוד מול הפצרותיו והלכו עימו.
במהלך הסעודה הבחין ר' מאיר שעננת דאגה 
שורה על פני אורחיו. מפעם לפעם נפלטה מבלי 
גם  ונשנה  חזר  כשהדבר  מפיהם.  אנחה  משים 

בסעודת היום, שאלם ר' מאיר לפשר דאגתם.
בתחילה לא רצו לגלות את אשר על ליבם, 
הם  כי  לו  סיפרו  בהם  שהפציר  לאחר  אך 
בעבור  קבלנות  עבודות  בשותפות  מבצעים 
עבודה  לעשות  סיימו  עכשיו  הממשלה. 
מסוימת, והעלילו עליהם שמעלו בעבודתם, 
הבירה  בעיר  קשה  משפט  להם  וצפוי 

פטרבורג.
השניים גילו כי נועצו בעורכי דין נודעים, 
עונש  להם  שצפוי  דעים  תמימי  היו  והללו 
כבד. עכשיו הם בדרכם לפטרבורג, בתקווה 
וימתיק  למענם  שישתדל  מי  למצוא  שיוכלו 

את דינם.
ר' מאיר הרהר רגע ואמר: "שמעו לעצתי. 
אמנם אינני חסיד, אבל לפני זמן הייתי מעורב 
בסיפור מופלא שבו רבי שניאור־זלמן, המגיד 
אישה  אליי  הפנה  התניא(,  )בעל  מליאוזנה 
עגונה, ולא הבנתי את פשר הדבר, עד שעלה 
היהודים  האסירים  שמות  את  לבדוק  בדעתי 
היושבים בכלא, ושם מצאתי את בעלה, והוא 
גט לאשתו ושחרר אותה מעגינותה. אני  נתן 

מציע לכם לנסוע לליאוזנה, ואולי תיוושעו על־
ידי הצדיק. אך בקשה לי אליכם — בשובכם אנא 

היכנסו אליי וספרו לי מה היה בסופו של דבר".
ונכנסו  לליאוזנה  נסעו  לעצתו,  השניים שמעו 
שניחתה  הצרה  את  שסיפרו  לאחר  הרבי.  אל 
אני  "רואה  ואמר:  הרבי  אליהם  פנה  עליהם 
את  אתם  היודעים  תלמידי־חכמים.  ששניכם 
כעין  דארעא  'מלכותא  חז"ל:  במאמר  הפירוש 
מלכות  כעין  הארץ  )=מלכות  דרקיעא  מלכותא 

בבואם לפטרבורג יעצו להם לפנות באופן אישי 
אל שר הפנים, ולנסות לעורר את רחמיו. השניים 
החלו לחפש דרך לפגוש את השר. התברר להם 
הם  מסוים.  בפארק  יום  מדי  לטייל  נוהג  שהשר 

נכנסו לפארק והמתינו לשר.
אדם  מולם  ראו  והשניים  רב  זמן  חלף  לא 
מכובד, לבוש בהידור, המטייל בפארק. הם ניגשו 
מיהר  האיש  סיפורם.  את  באוזניו  ושטחו  אליו 
אלא  הפנים  שר  הוא  אין  טעותם.  על  להעמידם 

שר החינוך...
האיש המשיך בטיולו, והשותפים נותרו נטועים 
שומר  אליהם  רץ  המומים  בעודם  מקומם.  על 
ראשו של השר ואמר כי השר מבקשם לגשת אליו.

"רואה אני שיהודים מלומדים אתם", אמר השר 
השאלה  על  להשיב  תוכלו  "אם  השותפים.  לשני 
לפני  עניינכם  את  בעצמי  אביא  לפניכם,  שאציג 
שר הפנים ואמליץ לפניו לחון אתכם. לפני כמה 
את  לו  להסביר  הודו,  ירום  הצאר,  ביקשני  ימים 
הוא:  המאמר  שלכם.  בתלמוד  מאמר  של  פשרו 
דארעא  'מלכותא 
מלכותא  כעין 
אולי  דרקיעא'. 
לי  להסביר  תוכלו 

מאמר זה?".
השניים  עיני 
היה  ההסבר  אורו. 
בזיכרונם.  רענן 
מייד אמרו לשר את 
ההסבר ששמעו  כל 
שניאור־ רבי  מפי 

זלמן.
התפעל  השר 
דבריהם.  למשמע 
מה  לכם  "אין 
להם.  אמר  לדאוג", 
לכם  מבטיח  "אני 
אישית שכל רע לא 
ואכן,  לכם".  יאונה 
קצר  זמן  כעבור 
הפנים  שר  הורה 
המשפט,  את  לבטל 

ושני השותפים יצאו לביתם שמחים ומאושרים.
לר'  וסיפרו  וילנה  דרך  עברו  שהבטיחו,  כפי 
זאת  בעקבות  אירע.  אשר  כל  את  רפאל'ס  מאיר 
החליט ר' מאיר לנסוע לרבי שניאור־זלמן, נעשה 
קהילת  בראש  עמד  ולימים  חסידיו,  מגדולי 

החסידים בווילנה.
)על־פי 'שמועות וסיפורים'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

תשובה מוכנה מראש

הרבי השיב לעניין. אדמו"ר הזקן. משמאל: פארק בפטרבורג

השניים ראו מולם אדם מכובד, לבוש בהידור, 
המטייל בפארק. הם שטחו באוזניו את סיפורם. 
האיש מיהר להעמידם על טעותם. אין הוא שר 

הפנים אלא שר החינוך...



ירקות ללא חשש שביעית
שאלה: האם כבר אפשר 

לקנות את כל הירקות 
בשוק ללא חשש 

שביעית?
לצמוח  שהתחילו  ירקות  תשובה: 
בשמיטה בקרקע של יהודי בארץ ישראל, 
חל  זה  איסור  'ספיחין'.  באיסור  אסורים 
לצמוח  והחלו  שנבטו  הירקות  כל  על 
שנפלו  מזרעים  אפילו  השמיטה,  בשנת 
שנת  קודם  האדמה  על  משים  מבלי 
שצמחו  גידולים  וכל־שכן  השמיטה, 
הוא  האיסור  באיסור.  שנעשתה  מזריעה 
שזורעים  עבירה  עוברי  משום  גזירה 
בסתר ואומרים שהירקות צמחו מעצמם.

רוב הירקות, גם אלה שהתחילו לצמוח 
בשוק  יש  כשכבר  מותרים  בשמיטה, 
השמינית.  השנה  מגידולי  אלה  ירקות 
ולדעת הרמב"ם הגידולים האלה מותרים 
בשביעית  נזרעו  אם  גם  חנוכה,  מתחילת 
ונלקטו בשמינית. ויש שאינם מתירים את 

מה שנזרע בשביעית.
)בסוגריים  אסורים  הירקות שעדיין 
)א'  )א' שבט(, שום  גזר  תאריך ההיתר(: 

ניסן(, דלעת ודלורית )י"ד אב(.
חומוס  אייר(,  )י"ד  הגרגירים: שעורה 
תמוז(,  )י"ד  אבטיח  גרעיני  סיוון(,  )י"ד 
אלול(,  )א'  חמניות  אב(,  )י"ד  פופקורן 
בוטנים )א' תשרי תשפ"ד(. תירס קלחים 
הם  דלעת  וגרעיני  אפונה  מותר.  כבר   —

מיבוא.

חילבה,  הארץ:  התבלינים מגידולי 
אין  סיוון.  י"ד   — קימל־כרויה   חרדל, 
אציל(,  )ער  דפנה  בתבלינים:  איסור 
חווייג',  זעתר,  זעפרן,  )ג'ינג'ר(,  זנגוויל 
לענה אבסינט, פלפל שחור, פרג, ציפורן, 
תוצרת  ֶקַצח –  יבוא.  כולם   — שומשום 

נוכרים.
פ"ד  ויובל  שמיטה  הל'  רמב"ם  ראה  מקורות: 
ה"ו־ז,יב־טו. משפטי ארץ — שביעית פט"ז ס"א־ב, ט־י 

והערות 16־20 וש"נ, זמנים: מכון התורה והארץ.

רציתי לשאול
 מבקשים ממני לקבל תפקיד ציבורי,
ואני סבור שיש טובים וראויים ממני.

אכן, היהדות מעלה על נס מנהיגים 
ממשה  והשררה,  מהגדולה  שברחו 
רבנו שאמר "שלח נא ביד תשלח", דרך 
שאול שנחבא אל הכלים, ועוד אישים 
תפקידים.  לקבל  רצו  ולא  שהצטנעו 
שאין  "במקום  חכמינו:  הורו  זה  ועם 

אנשים — השתדל להיות איש".

או  כישרון  לאדם  נתן  הקב"ה  אם 
אותם  לנצל  עליו  כלשהי,  יכולת 
לומר  ולא  וחיוביות,  טובות  למטרות 
סבור  הציבור  אם  אני'.  ומה  אני  'מי 
ציבורי,  לתפקיד  ראוי  מסוים  שאדם 
אל לו לאותו אדם להתחמק מהמשימה 
שאינה  ענווה  מאחורי  ולהסתתר 

במקומה.

לפעמים  עומדת  ה'ענווה'  מאחורי 
מאדם  למנוע  שמבקש  היצר,  עצת 
ה'  למען  ולפעול  לעשות  מוכשר 
שמוטב  אותו  מפתה  והוא  ותורתו, 
אחריות  בלי  שקטים  חיים  לחיות  לו 

ציבורית.

בהשגחה  המאמינים  כיהודים 
לאדם  שמציעים  הדבר  עצם  פרטית, 
מלמעלה  איתות  שזה  ייתכן  תפקיד, 
זאת  לעשות  ושעליו  שליחותו  שזו 

בשמחה. 
חב"ד  בבית  צפינו  אשתקד  בחורף 
וראינו   ,Jem של  השבועית  בתכנית 
שאין  כך  על  מדבר  הרבי  שבו  סרטון 
ושאם  הקיימים,  בהישגים  להסתפק 
לעשות  ויכולת  אפשרות  לנו  יש 
לנהוג  יש  ונוספים,  חדשים  דברים 
רוצה  לו מנה,  "מי שיש  על־פי הכלל: 

מאתיים".
עומד  שהוא  לי  סיפר  הצופים  אחד 
מכובד  תפקיד  לו  יש  דרכים.  בצומת 
על  שיתמודד  רוצים  אך  הגון,  ושכר 
תפקיד בכיר יותר, שאמנם נושא עימו 
שכר גבוה יותר אך יש בו אחריות רבה 
בדברי  שצפה  אחרי  מרובה.  וטרחה 
ואם  היכולת  לו  יש  שאם  הבין  הרבי 
מבקשים זאת ממנו, נראה שזו שליחות 

מהקב"ה וניתנו לו הכוחות להצליח.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב מנחם לויטין  
רב בית הכנסת המרכזי ומנהל בית חב"ד בגבעת עדה

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

קולקצייה חדשה ומרהיבה 
בגווני חורף!

מוקד הזמנות:

077-230-47-57
טכנולוגיית מים מתקדמת

WINTER20
23

התקדמו לבר המים נעם 2, עם 
טכנולוגיית שבת למהדרין. ותיהנו ממים 
חמים וקרים לאורך השבת והיום יום. 

שיהיה לנו חורף בריא!

הובלה  + התקנה
ללא עלות!



ַּתֲחרּות ְמֻסֶּכֶנת
ֶׁשָעְמדּו  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ַעְכָׁשו.  ֵריָקה  ָהְיָתה  ַהִּלְׁשָּכה 
ַהְּמֻמֶּנה  ִעם  ִעְנְיֵניֶהם  ֶאת  ִסְּימּו  ְיַדְעָיה  ִלְפֵני  ַּבּתֹור 
ֶאת  ֶלֱאֹסף  ִהְתּכֹוֵפף  ְּכָבר  ַהְּמֻמֶּנה  ֶּבן־ִּפיְנָחס.  יֹוָחָנן 
ַהחֹוָתמֹות ֶׁשּלֹו ְוִלְנֹעל ֶאת ַהִּלְׁשָּכה, ְּכֶׁשֵעיָניו ִנְתְקלּו 
ְלתֹורֹו  ָהֵעת  ָּכל  ַּבַּצד  ֶׁשִהְמִּתין  ִּביַדְעָיה,  ִּפְתאֹום 
ְּבֶמַתח ָּגדֹול. הּוא ָרָצה ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַהְּמֻמֶּנה ִּביִחידּות.

ָּפָניו.  ֶאת  יֹוָחָנן  לֹו  ֵהִאיר  ְיַדְעָיה!",  ָעֶליָך,  "ָׁשלֹום 
"ַּבֶּמה אּוַכל ַלֲעֹזר?", ָׁשַאל ְּבִנימּוס, ַאף ֶׁשְּבִלּבֹו ְּכָבר 
ִנֵחׁש ֶאת ִסַּבת ּבֹואֹו ֶׁשל ַהַּנָּגר ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. הּוא ֹלא 
ָקְרַּבן  ַהְקָרַבת  ְלֹצֶרְך  ַּתְׁשלּום  ׁשֹוַבר  ְלַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ָּבא 
ְלָפָניו  ֶׁשָעְמדּו  ָהֲאֵחִרים  ָּכל  ְּכמֹו  ָאָׁשם,  אֹו  ַחָּטאת 
ְיַדְעָיה. ְיֵרא ֱאֹלִקים ְוָסר  ַּבּתֹור. ִאיׁש ָּתם ְוָיָׁשר הּוא, 

ֵמַרע.

ְיַדְעָיה ִהְתַאֵּפק ִמִּלְזֹעק. ֲאָבל ַהִּמִּלים ָּפְרצּו ִמִּלּבֹו. 
"ַאָּתה יֹוֵדַע ֵהיֵטב ַמּדּוַע ָּבאִתי!", ֵהִטיַח ְּביֹוָחָנן. "ָּכל 
ְירּוָׁשַלִים יֹוַדַעת ֶׁשְּכָבר יֹוֵתר ִמּיֹוֵבל ָׁשִנים, עֹוד ִּבְזַמן 

ֶׁשַּסָּבא ֶׁשִּלי ָהָיה ָצִעיר ְוֵהִקים ֶאת ַהַּנָּגִרָּיה, ַהִּמְׁשָּפָחה 
ִּביַמת  ֶאת  ִלְבנֹות  ַהְּגדֹוָלה  ַּבְּזכּות  ַמְחִזיָקה  ֶׁשָּלנּו 
ַהִּביָמה  ָּבֲעָזָרה,  ַה'ַהְקֵהל'  ְלַמֲעַמד  ָהֲעָנִקית  ָהֵעץ 
ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשָעֶליָה ַיֲעֹמד ַהֶּמֶלְך ְוִיְקָרא ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה. 
ֶאֶרז  ֲעֵצי  ֵמַעְׂשרֹות  ִעֵּצב אֹוָתּה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַסָּבא 
ְּפָעִמים,  ָׁשלֹוׁש  ָיָדיו  ְּבמֹו  אֹוָתּה  ּוָבָנה  ֻמְבָחִרים, 
ִּבְׁשלֹוָׁשה ַמַעְמֵדי 'ַהְקֵהל' ְרצּוִפים! ַאָּבא ֶׁשִּלי ִהְמִׁשיְך 
ְּבִעְקבֹוָתיו ַעד ֶׁשִּנְפַטר, ֹלא ִלְפֵני ֶׁשִהְׁשִּביַע אֹוִתי ֶׁשֹּלא 
ֶאְמֹּכר ֶאת ַהַּנָּגִרָּיה ְלעֹוָלם. ְוָלָּמה? ְּכֵדי ֶׁשַהְּזכּות ַהּזֹו 

ֵמר ִּביֵדי ִמְׁשַּפְחֵּתנּו"... ִּתּׁשָ

***

"ֵמָאז ֶׁשִּנְפַטר — ֶזה ָהָיה ְמַעט ַאֲחֵרי ַמֲעַמד ַה'ַהְקֵהל' 
ַהּקֹוֵדם, ְּבִדּיּוק ִלְפֵני ֶׁשַבע ָׁשִנים — ֲאִני ְמַחֶּכה ְּבֹקֶצר 
ָנה ַהִּמְתָקֶרֶבת; ְלֶיַרח ִּתְׁשֵרי, ַהּפֹוֵתַח ֶאת ְׁשַנת  רּוַח ַלּׁשָ
ִׂשְרטּוט  ַעל  ַהְרֵּבה  ָעַמְלִּתי  ֵעִצים,  ָאַגְרִּתי  ַה'ַהְקֵהל'. 
ְויֹוֵתר  ַהִּביָמה, ֶׁשִּתְהֶיה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה  ִלְבִנַּית  ַהָּתְכִנית 

ִנים ָעָברּו, ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִבי. ָיָפה ִמּׁשָ

"ְוַעְכָׁשו ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹוְתָך: ַמּדּוַע ַעד ָהֶרַגע ַהֶזה ֹלא 
ָּפָנה ֵאַלי ִאיׁש ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְלַהְזִמין ֶאְצִלי ֶאת ְּבִנַּית 
ְוַאָּתה יֹוֵדַע  ַהִּביָמה, ְּכֵמיַטב ַהָּמֹסֶרת ַהִּמְׁשַּפְחִּתית?! 
יֹוֵדַע,  ֲאִני  ַרק  ַהְּתׁשּוָבה! ֹלא  ֶאת  יֹוֵדַע  ַּגם  ֲאִני  ָמה? 
ֶׁשָּקָמה  ַהִּמְתָחָרה  ַהַּנָּגִרָּיה  ַעל  יֹוַדַעת  ְירּוָׁשַלִים  ָּכל 
ֹלא ִמְּזַמן, ְּכִאּלּו ְּבַכָּוָנה ְּכֵדי ָלַקַחת ִמֶּמִּני ֶאת ַהְּזכּות 
ַהֹּזאת! ֲאִפּלּו ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֵהם ְּכָבר ָּפנּו ְלַאַחד ַהִּגְזָּבִרים, 
ִקְּבלּו  ְו...  ְמאֹוד  ָנמּוְך  ְסכּום  ָהֲעבֹוָדה  ֲעבּור  ִּבְּקׁשּו 

ְּתׁשּוָבה ִחּיּוִבית!".

ֶאת  ָנַׁשְך  ֶּבן־ִּפיְנָחס  יֹוָחָנן 
ָמה  ָיַדע  ֹלא  הּוא  ְׂשָפָתיו. 
ֶׁשּמּולֹו.  ַהָּפגּוַע  ָלִאיׁש  ַיֲעֶנה 
ֵּבית  ֶׁשֻּקַּפת  לֹו  ַּתְסִּביר  ֵלְך 
ֵריָקה  ִּכְמַעט  ַהִּמְקָּדׁש 
ּוְבַמָּצב  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַּבְּתקּוָפה 
ַהֲהָלָכה  ַעל  ִמְסַּתְּמִכים  ָּכֶזה, 
ָהֶעְליֹוָנה'.  ַעל  ֶהְקֵּדׁש  'ַיד 
ְלֻקַּפת  ֹּכל  ֹקֶדם  ִלְדֹאג  ָצִריְך 

ַה'ֶהְקֵּדׁש'!

ַעל  ָיד  ְוִהִּניַח  ָקם  הּוא 
ֵמִבין  "ֲאִני  ְיַדְעָיה.  ֶׁשל  ְּכֵתפֹו 
ְּבַאֲהָדה.  ָאַמר  ְלַגְמֵרי",  אֹוְתָך 
ָסגּור  ֶזה עֹוד ֹלא  אּוַלי  "ְרֵאה, 
ְלַדֵּבר  ֶׁשְּתַנֶּסה  ְּכַדאי  סֹוִפית. 
ַהִּגְזָּבִרים  ֹלֶׁשת  ִמּׁשְ ֶאָחד  ִעם 
ָהַאְחָרִאים. ְּבֶעֶצם, אּוַלי ִּתְפֶנה 
ְבַעת  ִמּׁשִ ְלֶאָחד  יֹוֵתר,  עֹוד  ַהְּבִכיָרה  ַלַּדְרָּגה  ַהְיֵׁשר 
ִמַּטַעם  ַּבִּמְקָּדׁש  ָהָראִׁשִּיים  ָהַאְחָרִאים  ָהֲאַמְרָּכִלים, 

ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול. אּוַלי הּוא...".

"ַאָּבא!", ִׁשֵּסַע ֶאת ַהְּדָמָמה קֹול ֶיֶלד ִנְרָּגׁש. ְיַדְעָיה 
ִהְפָנה ֶאת ֹראׁשֹו ְּבַהְפָּתָעה. "ִּגְדעֹון, ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה 

ָּכאן?", ָׁשַאל ְּבֻחְמָרה.

ָּדחּוף,  "ֶזה  ַהֶּיֶלד.  ְּבֵעיֵני  ָעְמדּו  ְּדָמעֹות  "ַאָּבא!", 
ַאָּבא. ָּפְרצּו ָלנּו ַלַּנָּגִרָּיה!".

המשך יבוא

ְלִהָּזֵהר ִמֵּמרּור 
ַהַחִּיים

ְּבָפָרַׁשת ְׁשמֹות ָאנּו קֹוְרִאים ַעל ַהֵּסֶבל 
ְוָכְך  ְּבִמְצַרִים.  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשל  ַהָּקֶׁשה 
ִמְצַרִים  "ַוַּיֲעִבדּו  ֹזאת:  ְמָתֶאֶרת  ַהּתֹוָרה 
ֶאת  ַוְיָמְררּו  ְּבָפֶרְך.  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת 

ַחֵּייֶהם". 

"ַוְיָמְררּו  ַהִּמִּלים  ְלהֹוִסיף  ָּבאֹות  ָמה 
ְלַגְמֵרי  ָּברּור  ֲהֹלא  ַחֵּייֶהם"?  ֶאת 
ַהַחִּיים  ְּבֶפֶרְך,  ְּבֵני־ָאָדם  ֶׁשְּכֶׁשַּמֲעִביִדים 

ֶׁשָּלֶהם ָמִרים ְוכֹוֲאִבים.

ְוֵיׁש  ְסָתם,  ֶפֶרְך  ֲעבֹוַדת  ֵיׁש  ֶאָּלא 
ֲעבֹוַדת ֶפֶרְך ֶׁשִהיא ְמָמֶרֶרת ֶאת ַהַחִּיים.

ֲאָבל  ְמאֹוד,  ָקֶׁשה  ַלֲעֹבד  ָיכֹול  ָאָדם 
ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּתֹוָצָאה, הּוא ְמֻרֶּצה. 
ִהְצַלְחִּתי  ָּפאֶזל!  ִהְרַּכְבִּתי  ִּבְנָין!  ָּבִניִתי 

ַּבִּמְבָחן!

עֹוְבִדים  ֶׁשַאֶּתם  ְלַעְצְמֶכם  ָּתֲארּו  ֲאָבל 
נֹוְתִנים  ְלָמָׁשל,  ְלִחָּנם.  ֶׁשִהיא  ֲעבֹוָדה 
ֶׁשַאֶּתם  ְוַאֲחֵרי  ָּפאֶזל,  ְלַהְרִּכיב  ָלֶכם 
ְמָפְרִקים  ֲעבֹוָדה,  ֶׁשל  ָׁשעֹות  ַמְׁשִקיִעים 
ָלֶכם אֹותֹו ּוְמַצִּוים ֶאְתֶכם ְלַהְתִחיל ַהֹּכל 
ֵמָחָדׁש. זֹו ֲעבֹוָדה ֶׁשְּמָמֶרֶרת ֶאת ַהַחִּיים. 

ִּכי ָהָאָדם ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא טֹוֵרַח ְלִחָּנם.

ֶזה ָמה ֶׁשַהִּמְצִרים ָעׂשּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. 
ַהָּקָׁשה  ָּבֲעבֹוָדה  ִהְסַּתְּפקּו  ֹלא  ֵהם 
ָלֶהם  ָנְתנּו  ֶאָּלא  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשִהִּטילּו 
ְוֶזה  ְותֹוֶעֶלת,  ַמָּטָרה  ְלֹלא  ֶׁשֵהן  ֲעבֹודֹות 

ְמָמֵרר ֶאת ַהַחִּיים.

ְלַעְצמֹו  ְלָמֵרר  ָיכֹול  ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ַּגם 
ֶאת ַהַחִּיים. ְלָמָׁשל, ִאם הּוא ַמְׁשִקיַע ֶאת 
ְרכּוׁש,  ַגת  ְּבַהּׂשָ ַּגְׁשִמִּיים,  ְּבַחִּיים  ַעְצמֹו 

ַּבֲעִׂשַּית ֶּכֶסף.

ָּכל עֹוד ְיהּוִדי עֹוֵסק ְּבִעְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים 
ֶנְחָׁשב  ֶזה  ֻמְגָּבל,  ּוִבְזַמן  ּתֹוֶעֶלת,  ְלֹצֶרְך 
ְוַהָּקדֹוׁש־ ּתֹוֶעֶלת,  ֶׁשְּמִביָאה  ֲעבֹוָדה 
ֲאָבל  ַּבֲעָמלֹו.  ְּבָרָכה  ׁשֹוֵלַח  ָּברּוְך־הּוא 
ַּגְׁשִמִּיים  ְּבִעְנָיִנים  ׁשֹוֵקַע  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 
ָיֵתר ַעל ַהִּמָּדה — ַהַחִּיים ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשּלֹו 

ַנֲעִׂשים ָמִרים.

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ָצִריְך  ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל 
ְלִהְׁשַּתְחֵרר  ְּכלֹוַמר,  ִמִּמְצַרִים.  ָלֵצאת 
ַהַחִּיים  ֶאת  ְלָמֵרר  ֶׁשֲעלּוִלים  ֵמַהְּדָבִרים 
ִעַּקר  ֶאת  ּוְלַהְׁשִקיַע  ֶׁשָּלנּו,  ָהרּוָחִנִּיים 
ַהְּזַמן ְוַהּכֹוחֹות ֶׁשָּלנּו ִּבְדָבִרים טֹוִבים ֶׁשל 

ה, ִלּמּוד ּתֹוָרה ְוִקּיּום ִמְצוֹות. ְקֻדּׁשָ

)על־פי לקוטי שיחות, כרך ג, עמ' 848(
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ָהֲאֻרָּכה  ַהְּכָנַפִים  ֻמַּטת  ַּבֲעַלת  ַלִּצּפֹור 
ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם ֵיׁש ֵׁשם ֹלא ָּכל־ָּכְך ָקִליט — 
ַאְלַּבְטרֹוס. ֲאָבל ָמה ֶזה ְמַׁשֶּנה, ְּכֶׁשַאְּת ִצּפֹור 
ְזַמָּנּה ִּבְׁשֵמי ָהאֹוְקָינּוִסים,  ַהְּמַבָּלה ֶאת ֹרב 

ְּבָמעֹוף ִּבְלִּתי־ּפֹוֵסק?

ַהִּכירּו ֶאת ָהַאְלַּבְטרֹוס. ֶזה עֹוף ֶׁשּׁשֹוֵקל 
ַהּטֹוב  ַלַּטָּיס  ְוֶנְחָׁשב  ִקילֹוְגָרִמים,  ַּכֲעָׂשָרה 

ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם. ִמֵּבין ַהִּצּפֹוִרים, ַּכּמּוָבן. 

ָהַאְלַּבְטרֹוס ַמְמִריא ֵמַהַּיָּבָׁשה ְּכמֹו ָמטֹוס 
— הּוא ָרץ ּופֹוֵרׂש ְּכָנַפִים, ַעד ֶׁשהּוא צֹוֵבר 

ּכֹוַח ִעּלּוי ְוָאז ִמְתרֹוֵמם ָּבֲאִויר.

ַמִּגיָעה  ָהַאְלַּבְטרֹוס  ֶׁשל  ַהְּכָנַפִים  ֻמַּטת 
ִלְגֹמא  ָיכֹול  ָוֵחִצי. הּוא  ֶמְטִרים  ְלִכְׁשלֹוָׁשה 
ִּבְכָנָפיו  ְלַנְפֵנף  ְּבִלי  ִקילֹוֶמְטִרים  ַעְׂשרֹות 
ִזְרֵמי  ַעל  ּדֹוֶאה  ְּכֶׁשהּוא  ַאַחת,  ַּפַעם  ֲאִפּלּו 
ֶאֶלף  ֶׁשל  ֶמְרָחק  ַלֲעֹבר  ִּביָכְלּתֹו  ָהֲאִויר. 
ֵמַהֶּמְרָחק  ְׁשַנִים  )ִּפי  ְּביֹום  ִקילֹוֶמְטִרים 

ֶׁשֵּבין ְמטּוָלה ְלֵאיַלת(.

ְּבֶמֶׁשְך  ָּבֲאִויר  ָלעּוף  ְמֻסָּגל  ָהַאְלַּבְטרֹוס 
ֲאִפּלּו  ַהַּקְרַקע  ַעל  ִלְנחֹות  ְּבִלי  ָׁשִנים  ַּכָּמה 
נֹוֵחת  הּוא  ְּבַפַעם  ַּפַעם  ִמֵּדי  ַאַחת!  ַּפַעם 
ַּבָּים, ְּכֵדי ֶלֱאֹכל, ּוִמְתרֹוֵמם ַּבֲחָזָרה ְּכֶׁשהּוא 

א ַעל ִזְרֵמי ָהֲאִויר. ִנּׂשָ

ֶׁשּבֹו  ַלָּמקֹום  חֹוֵזר  הּוא  ְּבַבְגרּותֹו 
ּגֹוַזל  ּוְלַגֵּדל  ֵּביָצה  ָׁשם  ְלָהִטיל  ְּכֵדי  נֹוַלד, 
ִמְׁשַּתְּתִפים  ַההֹוִרים  ְׁשֵני  ָחָדׁש.  ַאְלַּבְטרֹוס 
ַּבְּדִגיָרה, ַהִּנְמֶׁשֶכת ְׁשמֹוִנים ָיִמים. ַאַחר־ָּכְך 
ֵהם ְמַטְּפִלים ַּבּגֹוָזל ּוַמֲאִכיִלים אֹותֹו ְּבֶמֶׁשְך 

ְּכִתְׁשָעה ֳחָדִׁשים.

ְמֻפָּתח  ָהַאְלַּבְטרֹוִסים  ֶׁשל  ָהֵריַח  חּוׁש 
ָמזֹון  ִלְמֹצא  יֹוְדִעים  ֵהם  ּוִבְזכּותֹו  ְמאֹוד, 
ֵיׁש  ְקַטִּנים.  ָים  ְיצּוֵרי  ֵהם אֹוְכִלים  ְּבַקּלּות. 
ָלֶהם ַרְגַלִים ֲחָזקֹות, ּוֵבין ְׁשלֹוׁש ָהֶאְצָּבעֹות 
ֵהם  ֶׁשְּבֶעְזָרָתם  ְׂשִחָּיה,  ְקרּוֵמי  ְמתּוִחים 

חֹוְתִרים ַּבַּמִים. 

ִמְקָצָתם  ָיִמים.  ַמֲאִריִכים  ָהַאְלַּבְטרֹוִסים 
ְנֵקַבת  ַּגם  ְוֵיׁש  ים,  ֲחִמּׁשִ ְלִגיל  ַמִּגיִעים 
ְּכִׁשְבִעים  ֶׁשִּגיָלּה  ְקִׁשיָׁשה  ַאַחת  ַאְלַּבְטרֹוס 

ָׁשָנה.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

"רֹוֶצה ֲחִצי ֵמַהּׁשֹוקֹוָלד? ְּבַבָּקָׁשה, ִּתְתַּכֵּבד" — ָּכְך ַאֶּתם 
ַמִּציִעים ְלָחֵבר, ֲאָבל ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשֶהָחֵבר ֵאינֹו אֹוֵהב 
ׁשֹוקֹוָלד, ּוְבֶעֶצם ֹלא ִּתְצָטְרכּו ְלִהְתַחֵּלק ִאּתֹו. ִהְתַנֲהגּות 

ָּכֹזאת ִנְקֵראת 'ְּגֵנַבת ַּדַעת', ְוִהיא ֲאסּוָרה.

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

ַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת ׁשְ

ֹלא ָמטֹוס, ַאְלַּבְטרֹוס

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ

ׁש  ְסּתֹוִרי ִמְתַעּקֵ ָהאֹוֵרַח ַהּמִ
ד. הּוא ָאַמר  שׁ אֹוְתָך ִמּיָ ִלְפּגֹ
ים  ּלִ ְזּכֹר ֶאת ַהּמִ אי ּתִ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
ם ֶאת ַהְבָטָחְתָך. אֹות ּוְתַקּיֵ  ַהּבָ

ִהי,  ְלׁשֶ ק ְלטֹוָבה ּכָ ּקֵ ְזּדַ "ִאם ּתִ
ִמיד. ְזֹכר,  ה ֻמְזָמן ֵאַלי ּתָ ַאּתָ

יְלד ֵמְרחֹוב  ל רֹוְטׁשִ ֵמִאיר־ַאְנׁשְ
טֹו." ּגֵ הּוִדים ּבַ ַהּיְ

ד,  ְכּבָ  ֲאדֹוִני ַהּנִ
שׁ אֹוְתָך  ׁש ִלְפּגֹ הּו ְמַבּקֵ ִמיׁשֶ
ֲחֹזר  ּיַ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ְדִחיפּות. ּבִ ּבִ

נּוַח,  ּתָ ְמֻאָחר יֹוֵתר, ַאֲחֵרי ׁשֶ
ׁש  ֲאָבל הּוא ִמְתַעּקֵ

חּוף. ה ּדָ ּזֶ ׁשֶ

ֱאֶמת.  נּו, ּבֶ
סּור  ּיָ ּנּו ׁשֶ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ּבַ

ּבֶֹקר. ָרִדי ּבַ ְלִמׂשְ

ַמֵהר! ַהְכֵנס אֹותֹו 
ְלָכאן ּוְנַעל ֶאת 

ֶלת. ַהּדֶ

יַח ְלִאיׁש  ּנִ ֵהר, ַאל ּתַ ִהּזָ
ם. ַסּיֵ ּנְ ֵנס ַעד ׁשֶ  ְלִהּכָ

ן. ֶזה ְמֻסּכָ

ֵמֵאת: ָּדִנֵּיאל ּגֹוְרדֹון
ִאּיּור: ָמְרְּדַכי ַאְייֶזְנְׁשָטט

ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ֲאִבי ִמְׁשַּפַחת רֹוְטִׁשיְלד ַהְּמֻפְרֶסֶמת
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 ְיָלַדי ָהֲאהּוִבים,
ֵלי ָהרֹוָדן  ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב. ַחּיָ

ְרֵטה עֹוְמִדים  ְרָפִתי ַנּפֹוְליֹון ּבֹוַנּפַ ַהּצָ
ֲעֵרי ָהִעיר ְפַרְנְקפּוְרט. ׁשַ  ּבְ

ָנה.  ַסּכָ ים ּבְ י ַרּבִ ַחּיֵ

ָכל  ה ּבְ ִפּלָ אּו ּתְ א ׂשְ ָאּנָ
ְלָוה  לֹום ּוְלׁשַ ֶכם ְלׁשָ ִלּבְ
ם  ּיֵ ְסּתַ ְלָחָמה ּתִ ַהּמִ ְוׁשֶ

יְנַתִים  ְמֵהָרה. ּבֵ  ּבִ
ֲהרּו ְמאֹוד. ִהּזָ

ר ַלֲעֹבד?! ה ֶאְפׁשָ ּמָ  ּכַ
ב ָלנּוַח ְמַעט.  ֲאִני ַחּיָ
ָבר   ם ּכְ רּוְך ַהּשֵׁ ּבָ
י ַעְרִבית. ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ

ּקֹות ה ּדַ ּמָ ֲעֹבר ּכַ ּכַ



שותף אלוקי בכאב
הזה  הייחודי  המדרש  בית  של  המשפחתיות 
ב'שבעה' של משפחת  ביטוי מצמרר  לידי  באה 
סנדק. "היו פה אלפי מנחמים, אבל ברגע שחברי 

מנחם כהןחיים יהודיים

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

ביקשו  לכאן,  הגיעו  המדרש  בית 
אמרתי  דקות.  לכמה  לצאת  מכולם 
רפואה  לי  הקדים  הקב"ה  לחבריי: 
אני  עכשיו  אתכם.  לי  והביא  למכה, 
אחת  למשפחה  שהפכנו  מרגיש 

גדולה". 
רגוע,  סנדק  הרב  של  דיבורו  טון 
"התורה,  שעבר.  הטלטלות  אף  על 
זה   — והביטחון  האמונה,  התפילה, 
יושבים  "אנחנו  הסוד", הוא מסביר. 
הריפוי  כלי  והיא  תורה,  ולומדים 
החברים  אחד  למשל,  ביותר.  הטוב 
שנפצע  חרדי  יהודי  הוא  שלנו 
בפיגוע של דאעש בחו"ל, והוא סובל 
במסכת  למדנו  מפוסט־טראומה. 
ברכות על הצער של הקב"ה בחורבן 
הוא  הלימוד  באמצע  המקדש.  בית 
מצא פתאום נחמה, שיש איתו שותף אלוקי 

בצערו. אלה רגעים מיוחדים במינם".

התורה כמרפא לנפש 
קליניקה  גם  המפעיל  סנדק,  הרב 
במוחש  רואה  הוא  כי  אומר  מקצועית, 
לימוד  ובמיוחד  התורה  לימוד  כמה  עד 
"תורת  הנפש:  את  מרפא  החסידות, 
של  הפנימי  העולם  את  בונה  החסידות 
ובספרי  התניא  בספר  לומד  אני  האדם. 
תורם  זה  כמה  ורואה  נוספים,  חסידות 
דבקות  של  למבט  ומביא  החיים  לאיכות 

בה' בכל עניין".
מהביטוח הלאומי נמסר: "אגף איבה עם 
אישי  באופן  מלווים  במוסד  שיקום  אגף 
בקשר  והאנשים  הסיפורים  את  ופרטני 
ייחודיים  פרויקטים  ובבניית  בלתי־אמצעי 
הייחודי  הפרויקט  ולמשפחות.  לנפגעים 
הזה קם מתוך הבנה שההיצע בעבר לא היה 
בהתאמה מלאה לקהל היעד, ולכן הוחלט 
להתאים את המסגרת הזאת, מתוך מחשבה 
והבנה שאם יהיה צורך בפרויקטים נוספים 
אפשרות.  בהחלט  תהיה  זו  הארץ,  ברחבי 
לצורכי  קשובים  להיות  ננסה  תמיד 
הציבור, ובפרט במקרים הרגישים. אם יש צורך, 
נקדם ככל האפשר יצירת פתרון, ובית המדרש 

הזה הוא דוגמה מצוינת למה שקורה בפועל״.

נראה ב זה  ראשון  מבט 
מדרש.  בית  עוד  כמו 
יהודים יושבים ועוסקים 
מבט  אבל  בתורה. 
פנימה, חושף את הסיפור המיוחד 
מאחורי המקום הזה: כל הלומדים 
שבאים  איבה,  פעולות  נפגעי  הם 
לבית מדרש של הביטוח הלאומי 
שנפגעו  מהם  יש  בירושלים. 
משפחה  קרובי  מקצתם  בעצמם, 
של נרצחים הי"ד. מאחורי כל אחד 
ואחד מהם חיים של כאב ואמונה, 

המתערבבים זה בזה.  
אותם  הפך  המשותף  הלימוד 
משתפים  הם  אחת.  למשפחה 
הם  שעימם  באתגרים  זה  את  זה 

ורגשות  חוויות  וחולקים  מתמודדים, 
אפשר  הזה  האינטימי  בפורום  שרק 
מפוסט־ סובלים  מקצתם  אותם.  לחלוק 
טראומה, ונושאים עליהם צלקות נפשיות 

ופיזיות.

לתרגם את הטראומה
אברהם  הרב  הוא  המדרש  בית  מנחה 
בכובעו  המדרש  לבית  בא  הוא  סנדק. 
ובהמשך  סוציאלי,  כעובד  המקצועי, 
הנער  בנו,  בעצמו.  שכול  אב  נעשה 
בהתהפכות  נהרג  ה־16,  בן  אהוביה, 
מכונית במהלך מרדף משטרתי שהסעיר 

ועדיין מסעיר את המדינה.
משמש  בת־עין,  תושב   ,)42( אברהם 
בית  הוקם  כאשר  קליני.  סוציאלי  עובד 
שנים,  כשלוש  לפני  הייחודי,  המדרש 
לדתיים  ראוי  מענה  להעניק  בשאיפה 
לדרכי  מתחברים  שפחות  וחרדים, 
הטיפול הפסיכולוגי — נקרא הרב סנדק 
טרם  ההקמה  שבימי  "אף־על־פי  לדגל. 
חוויתי שכול, מעולם לא הרגשתי שונה 
בין חברי בית המדרש", אומר הרב סנדק. 

"מלבד החיבור הנשמתי בין יהודים, אני חי כל 
הזמן בצל הגירוש מגוש קטיף, שחוויתי בעצמי. 
לתרגם  יכולתי  שעברתי  הזאת  החוויה  דרך 
לעצמי את הטראומה של המשתתפים בלימוד".

התורה ככלי ריפוי לנפגעי טרור 

"ברגע שחברי בית המדרש 
הגיעו לכאן, ביקשו מכולם 

 לצאת לכמה דקות.
 אמרתי לחבריי: הקב"ה

הקדים לי רפואה למכה, 
והביא לי אתכם"

 מענה ראוי. הרב סנדק בבית במדרש לנפגעי טרור

שיעור ריפוי. לימוד התורה מרפא את הנפש


