
המוני ה של  מחזה 
רוקדים  ערבים 
למשמע  וצוהלים 
הנתעב  הרצח  על  הידיעה 
בליל  תמימים  יהודים  של 
הדם.  את  הרתיח   — שבת 
את  לראות  התפלץ  הלב 
תאבי  הממתקים,  מחלקי 
מילא  אין־אונים  זעם  הדם. 
הבעות  למראה  אותנו 
השמחה והצחוק של ערבים 
אצלנו,  והלומדים  העובדים 
טרור  תומכי  שהם  ומתברר 

רצחני בכל מובן המילה.

כמה  אותנו  לימדו  גם  האלה  התמונות  אך 
הם  יחידים'.  'טרור  ההגדרה  היא  שקרית 
לגמרי לא יחידים. הם פועלים בשליחות ציבור 
שמסית אותם, מגבה אותם, תומך בהם ומשלם 
פועלם  על  נדיבות  קצבאות  למשפחותיהם 

הנתעב.
לכן העיסוק במפגע היחיד, עם כל חשיבותו, 
הפגיעה  המרצחים,  אחר  המרדף  העיקר.  אינו 
תשובה  נותנים  אינם   — בתיהם  אטימת  בהם, 
של  המוח  שטיפת  כי  לטרור,  ונחרצת  אמיתית 

שנאת ישראל תצמיח עוד ועוד מפגעים.

המשוואה תשתנה
 — הטרור  את  לבלום  ויחידה  אחת  דרך  יש 
נגדו.  להתקומם  הערבית  לאוכלוסייה  לגרום 
זה  ישראל.  אהבת  מתוך  יקרה  לא  שזה  ברור 
לחוש  הערבי  לציבור  לגרום  נצליח  אם  יקרה 
שהטרור המכּוון נגדנו פוגע בו הרבה יותר. או־
אז, אם יקרה פיגוע טרור, הם לא יעלזו ויצהלו, 
כי יהיה ברור להם שאסון הרבה יותר גדול ינחת 

עכשיו עליהם.
נמנעים  אבל  כל־כך,  פשוט  הזה  העיקרון 
מלקרוא  להימנע  הרצון  בשל  על־פיו  מלפעול 
לילד בשמו — מלחמה בין עמים. לכן מתייחסים 
מחפשים  שבה  פלילית,  עבריינות  כאל  לטרור 
כאן  לכלא.  אותו  ומכניסים  התורן  העבריין  את 

טמונה הטעות הגדולה.
בליל  הפיגוע  על  שהתגובה  בנפשכם  שוו 
עוד  להקים  ממשלה  החלטת  הייתה  שבת 
שבעה יישובים חדשים או שבע שכונות חדשות 

השמחה  חיוכי  היו  מאוד  מהר  בירושלים. 
נמחקים מפניהם של החוגגים הערבים.

מאות  של  מיידית  הריסה  בדמות  תגובה  או 
מבנים בלתי־חוקיים שנבנו בידי הערבים. המסר 
עכשיו  עד   — וחלק  חד  מעביר  היה  כזה  שצעד 
אולי העלמנו עין, אבל כששופכים את דמנו, כל 

מבנה בלתי־חוקי ייהרס מייד.
עקבית  מדיניות  תינקט  שאם  ספק  שום  אין 
כזאת, מהר מאוד תשתנה המשוואה מן הקצה אל 
הקצה. אויבינו יבינו שכל פיגוע שיעשו אצלנו, 
יגרור מייד פגיעה קשה יותר באינטרסים שלהם 
בארצנו.  היהודים  אחיזת  את  יותר  עוד  ויחזק 

סמכו עליהם שכבר ידאגו למנוע פיגועים.

תגובה שהיא נחמה
תגובה כזאת מתבקשת גם בלי קשר להרתעת 
בתפיסה  מאמינה  היהודית  המסורת  הטרור. 
שההנצחה הראויה של יקירינו היא על־ידי בניין 
ועשייה של הדברים שהיו יקרים לליבם. כאשר 
יהודים נרצחים בשל עצם חייהם בארץ ישראל– 
בנייה  של  חדשה  מתנופה  ראויה  הנצחה  אין 

בנחלת אבותינו.
לבני  לתת  שאפשר  האמיתית  הנחמה  גם  זו 
שדמם  בראותם  הקרבנות,  של  משפחותיהם 
השבר  ושמתוך  לשווא,  נשפך  לא  יקיריהם  של 
משחקים  ו"ילדים  חדשים,  חיים  נוצרו  והכאב 
היישוב  או  החדשה  השכונה  של  ברחובותיה" 
הנוכחית  בממשלה  שמם.  על  שקמו  החדש 
והלוואי שינקטו  זאת,  אנשים שמבינים  יושבים 

את הצעדים החיוניים האלה.
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בשלח

זו מלחמה עם שונאי ישראל צמאי דם; לא 'טרור יחידים'

פעילות ט"ו בשבט
מיוחדת  פעילות  מקיימים  חב"ד  בתי 
שליחות  לעזרי  המרכז  בשבט.  ט"ו  לרגל 
פירות  ובהם  מיוחדים,  שי  מארזי  הפיק 
היום,  של  לתוכנו  הקשורים  ומסרים 
השנה  ראש  של  משמעותו  להנחלת 

לאילנות.

כינוס השלּוחֹות העולמי
בניו־יורק  בע"ה  ייפתח  הבא  בשבוע 
נשות   — השלּוחֹות  של  העולמי  הכינוס 
כשלושת־ תבל.  קצווי  מכל  השלוחים 

לכינוס,  לבוא  צפויות  שלוחות  אלפים 
המיוחדות  בבעיות  ולדון  יחד  להתחזק 
שעימן מתמודדת שליחת חב"ד — מחינוך 
פעילות  ועד  נידחים  במקומות  הילדים 
ראשון  ביום  ובנות.  נשים  בקרב  ציבורית 
אירוע  בניו־ג'רסי  ייערך  מכן  שלאחר 

הצדעה מרשים.

סדרת 'פינת ההלכה'
סדרה  הופיעה 
כרכים  שלושה  בת 
ההלכה',  'פינת   —
יותר  מתוך 
שנות  משלושים 
המדור  הופעת 
'שיחת  בעלון 
שלושת  השבוע'. 
מאגדים  הכרכים 

בכל  תשובות  וחמש־מאות  מאלף  יותר 
יוסף־שמחה  הרב  מאת  ההלכה,  תחומי 
גינזבורג. להזמנות: bit.ly/פינת_ההלכה.

יש חדש



מן המעיין

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

לדבר בשבח הארץ
פעם אחת הגיע מכתב מארץ ישראל 
משה־צבי  רבי  של  ביתו  מבני  לאחד 
מסוואראן, ובו סופר על קטטה שאירעה 
באחד מבתי הכנסת בצפת, בעיצומו של 
יום הכיפורים, ובמהלכה נותצו ספסלים 

ואף ִשמשות בית הכנסת.
החסידים,  לקהל  נודע  המכתב  תוכן 
כעבור  רבה.  נפש  עוגמת  לכולם  וגרם 
כמה ימים נתקבל מכתב שני, וממנו עלה 
כי המכתב הראשון היה מוגזם ומנופח, 
חילופי  אלא  היה  לא  האירוע  כל  וכי 

דברים בין כמה מתפללים ותו לא.
והוא  הצדיק,  פני  על  נשפכה  נהרה 
ביקש לספר זאת לחסידיו, אך כולם כבר 
נסעו לביתם. אמר הצדיק בצער: "כמה 
המכתב  כשהגיע  השטן.  של  כוחו  גדול 
הראשון, שדיבר בגנותה של הארץ, היה 
כאן עם רב, ואילו כשבא המכתב השני, 
המסנגר על ארץ ישראל, אין כאן איש!".

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!

ניסיון השפע
המן  טז,ד(.  )שמות  בתורתי"  הילך  אנסנו  "למען 
היה בבחינת ניסיון לכל אחד ואחד אם הוא באמת 
חרד לדבר ה'. כי להיות מובטח בפרנסה ברווח, 
ניסיון  זה  ה',  לדבר  חרד  ולהישאר  דאגות  בלי 

גדול יותר מלהיות עני ולהאמין בה'.
)המגיד ממזריטש(

שמחה שהיא הכנה
'והיה'  )שמות טז,ה(.  והכינו"  ביום השישי  "והיה 
השישי  ביום  לאדם  שיש  השמחה  שמחה.  לשון 
מצווה  הכנת  גופא  היא   — השבת  בוא  לקראת 

לשבת.
)חידושי הרי"ם(

תכלית הביטול
גדול  טז,ז(.  )שמות  עלינו"  תלינו  כי  מה  "ונחנו 
הנאמר במשה ואהרון יותר ממה שנאמר באברהם, 
דאילו באברהם כתיב "ואנוכי עפר ואפר", ואילו 

במשה ואהרון כתיב "ונחנו מה".
)חולין פט(

כלל עצמו עם העם
מה בין "עפר ואפר" ל"ונחנו מה"? אלא שמשה 
לא הזכיר את המילה 'אנוכי' וכלל עצמו עם שאר 

העם — "ונחנו מה".
)הבעש"ט(

ענווה כלפי העם
זאת לקב"ה,  היא בכך שאברהם אמר  הגדלות 
ונגדו יתברך אין מציאות לשום אדם. אבל משה 
ואהרון אמרו "ונחנו מה" לבני ישראל, שהם כאין 
וכאפס לעומת ישראל, בה בשעה שהיו הגדולים 

שבישראל; וזה חידוש גדול.
)כתב סופר(

הקלת החטא
תלונותיכם  את  ה'  בשמוע  משה...  "ויאמר 
שינה  למה  טז,יב(.  עליו")שמות  מלינים  אתם  אשר 
משה ואמר שבני ישראל מתלוננים על ה', והלוא 
בפסוק נאמר ''וילונו כל עדת בני ישראל על משה 
את  משה  הסב  שבכוונה  לומר  יש  אהרון''?  ועל 
תלונותיהם לעבר ה', כדי להקל את החטא, שכן 
שבין  לחברו קשות מעבירות  אדם  שבין  עבירות 

אדם למקום.
)מגנזנו העתיק(

אין לסמוך על הנס
"ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה, עד 
חיו  )שמות טז,לה(. במדבר  נושבת"  בואם אל ארץ 
 — באר  משה;  בזכות   — מן  זכויות:  בג'  היהודים 
אבל  אהרון.  בזכות   — הכבוד  ענני  מרים;  בזכות 
שלא  להם  נרמז  נושבת,  לארץ  לארצם,  כשבאו 
יסמכו עוד על ניסים אלא שעליהם לחיות בזכות 

עצמם, מיגיע כפיהם.
)רבי מרדכי־גימפל יפה(

 'בשלח' ו'שירה'
 — חיבור הפכים

ֵשם   — 'בשלח'  שמות:  בשני  נקראת  זו  שבת 
הפרשה, ו'שבת שירה' — על שם שירת הים. השם 
'בשלח' קשור עם פרעה )"בשלח פרעה"(, שהוא 
מיוחסת  השירה  ואילו  ביותר,  הירודה  הדמות 
עליון  רוחני  במעמד  העומדים  ישראל,  לבני 
ביותר, שכן אדם העוסק בהודיה לבורא ובשירה 

הרי הוא מרומם מכל מגבלותיו.

של  המרכזיים  המוטיבים  ששני  נראה  זה  לפי 
קדושה  שירה  איך  זה.  את  זה  סותרים  השבת 
ולא  פרעה"?  ל"בשלח  קשורה  ישראל  בני  של 
רק הקשר ביניהם טעון הסבר, אלא גם העובדה 

שאזכור פרעה קודם לשירה.

הנשמה אינה צריכה תיקון
ידוע  אחרת.  שאלה  בביאור  קשור  ההסבר 
שירידת הנשמה מהעולמות הרוחניים לגוף בשר־
ודם גורמת לה ירידה במעמדה הרוחני, המשולה 
]=מגג  עמיקתא"  לבירא  רמה  "מאיגרא  לנפילה 

לצורך  נועדה  לא  זו  ירידה  עמוק[.  לבור  גבוה 
לתיקון.  זקוקה  אינה  היא  שכן  עצמה,  הנשמה 
הנשמה יורדת לעולם כדי שעל־ידה יזכך האדם 
החלק  ואת  הגשמי  גופו  את  הבהמית,  נפשו  את 

בעולם הגשמי השייך אליו.
נשאלת השאלה, הלוא הנשמה בהיותה בשמיים 
וכתוב ששירת הנשמות  שרה שירי הלל לקב"ה, 
גבוהה אף משירת המלאכים. כיצד מוותרים על 
וכו'?  הבהמית  והנפש  הגוף  זיכוך  תמורת  כך 
בעולם  הנשמה  עבודת  על־ידי  שדווקא  אלא 
מתגלה אור אלוקי נעלה יותר מזה שמאיר בהיכל 

הנשמות קודם ירידתה לעולם.

הקליפה התהפכה
"בשלח פרעה את העם",  גם פתיחה פרשתנו, 
אלא  בדמותו  לא  אבל  בפרעה,  עוסקת  אמנם 
אותם  שילח  כאשר  ישראל  לבני  שגרם  בתועלת 
ממצרים. התורה מלמדת כיצד מה'קליפה' הרעה 
'אתהפכא  בבחינת  קדושה,  של  אור  נוצר  עצמה 
חשוכא לנהורא' — הפיכת החושך לאור )בלשון ספר 

הזוהר(.

פרעה  פרעה.  של  בשמו  גם  מרומז  זה  עניין 
עורף  להפניית  הרומז  דבר  'העורף',  אותיות 
מייצג  פרעה  כי  בזוהר  נאמר  בעת  ובה  לקב"ה. 

אורות אלוקיים גבוהים מאוד שמתפרצים באופן 
של  זה  מצב  נהורין".  כל  "אתפריעו   — 'פראי' 
הפיכת הרע לטוב נעלה יותר משירת בני ישראל 
הרע  שבו  ממקום  באה  השירה  הים.  שפת  על 
התבטל וחדל מלהפריע לקדושה, ואולם "בשלח 

פרעה" מייצג את הפיכת הרע עצמו לקדושה.

מתוך הירידה תבוא העלייה
סביבו  מביט  יהודי  בעבורנו:  מזה  ההוראה 
ורואה את החושך השורר בעולם, שמקורו בגלות 
המרה, ועושה חשבון שגם הוא שרוי במצב ירוד. 
אומרים לו: אל תשקע בייאוש, ואל תבוא בטרוניה 
כלפי הקב"ה. עליך לדעת שעל־ידי הירידה תבוא 

עלייה גדולה יותר.

הוראה זו תקפה במיוחד כאשר מדובר בעבודה 
חיצוניותו,  אל  להביט  אין  הזולת.  עם  הרוחנית 
רק  שזו  לדעת  יש  שלילית.  להיראות  שעלולה 
העטיפה החיצונית של הנשמה, שהיא הפנימיות. 
עד  הזולת,  את  להאיר  למשימה  להתמסר  צריך 
מתמידים  וכאשר  להאיר".  "נר  יהיה  הוא  שגם 
הגלות  חשכת  את  מאירים  לבסוף  הזו,  בעבודה 
בבחינת "לילה כיום יאיר", ומתקיים הייעוד "וה' 

יהיה לך לאור עולם" )ישעיה ס,כ(.
)תורת מנחם תשל"ה, פרשת בשלח(

ירידת המן

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"ג שבטיום בשבוע

הל' רוצח ושמירת ג' פרקים ליום
נפש. פרק יא־יג

 הל' מכירה.
פרק טז־יחפרק יג־טופרק י־יבפרק ז־טפרק ד־ופרק א־ג

פרק יפרק טפרק חפרק זפרק ופרק ההל' סנהדרין. פרק דפרק א' ליום



גאולהּפדיה
ציפייה לשירה הגדולה

ָאז ָיִׁשיר. בשירה ששרו משה ובני ישראל אחרי קריעת ים סוף רמוזה השירה 
שנשיר בזמן הגאולה. כך נאמר בגמרא )סנהדרין צא,ב(: "אמר רבי מאיר, מניין לתחיית 
יָרה ַהֹּזאת ַלה''. 'שר'  המתים מן התורה? שנאמר 'ָאז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשִ

לא נאמר אלא 'ישיר', מכאן לתחיית המתים מן התורה".
מה העניין שכאשר משה רבנו יקום בתחיית המתים, ישיר מחדש את השירה ששר 
בשעת קריעת ים סוף? מסביר הרבי מליובאוויטש )תורת מנחם, כרך סג, עמ' 86( שיציאת 
מצרים היא עניין נצחי, שהרי אפילו בבוא הגאולה יוסיפו להזכיר את יציאת מצרים, 
המשיח",  לימות  להביא   — חייך(  )ימי  "כל  בברכות(  א  פרק  )סוף  במשנה  שנאמר  כפי 
שאפילו כאשר יבוא המשיח יוסיפו להזכיר את יציאת מצרים, וממילא יאמר משה 

רבנו את השירה שאמרו ישראל בעת יציאתם ממצרים. 
דבר זה מובן אף בפשטות הכתובים: הלוא יש ציווי )שמות יג,ג( "ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה 
הוא,  בזה  והפירוש הפשוט  יציאת מצרים;  לזכור את  ִמִּמְצַרִים", שיש  ְיָצאֶתם  ֲאֶׁשר 
שיש לזכור זאת תמיד. ומכיוון שהזכירה של יציאת מצרים היא עניין נצחי, מובן שגם 

אז יאמר משה את השירה, כפי שאמרּה בשעת קריעת ים סוף.

יָרה ָהֲעִׂשיִרית. המדרש אומר )מכילתא שמות טו,א( שהשירה שעם ישראל  ַהּׁשִ
שר אחרי נס קריעת ים סוף היא הראשונה בסדרה של עשר שירות, והעשירית תהיה 
בזמן הגאולה. השירה העתידה תהיה שונה משירת מצרים, בכמה הבדלים. האחד: 
"כל השירות כולן קרואות בלשון נקבה", משום ש"התשועות שעברו היה אחריהם 
שעבוד". אבל "התשועה העתידה להיות אין אחריה שעבוד, לכך קרואה בלשון זכר", 

כפי שנאמר )ישעיה מב,י( "ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדׁש".
הבדל שני: "אמר להם הקב"ה לישראל: בעולם הזה אמרתם לפניי פעם אחת 'ֶזה 
כה,ט(  )ישעיה  שנאמר  פעמים,  ב'  דבר  אותו  אומרים  אתם  לבוא  לעתיד  אבל  ֵא־ִלי', 
'ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא, ִהֵּנה ֱאֹלֵקינּו ֶזה ִקִּוינּו לֹו ְויֹוִׁשיֵענּו; ֶזה ה' ִקִּוינּו לֹו, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה 

ִּביׁשּוָעתֹו'" )שמות רבה, סוף פרשה כג(.
בני  כאשר  העיניים.  מול  שניצב  גלוי,  דבר  על  רק  לומר  אפשר  'זה'  המילה  את 
אז את הקב"ה  פירוש הדבר שראו  סוף,  ים  קריעת  א־לי", אחרי  "זה  ישראל אמרו 
כביכול והיו יכולים להראות באצבע ולומר: "זה א־לי". אבל בגאולה העתידה תהיה 

התגלות כפולה, ולכן נשיר אז פעמיים 'זה'.
ההתגלות האלוקית שעליה אמרו בני ישראל "זה א־לי" הייתה של ניסים. בשעת 
קריעת ים סוף התגלה בעולם כוחו האין־סופי של הקב"ה, עד ש"ראתה שפחה על 
בשל  איננו  שהעולם  התגלות  זו  אבל  חז"ל.  כמאמר  יחזקאל",  ראה  שלא  מה  הים 

לקבלּה. לכן כשחולפת ועוברת אותה התגלות, העולם נשאר במצבו הנחות.
אך יש סוג שני של התגלות: גילוי האמת הפנימית של העולם עצמו. הקב"ה מגלה 
כי חוקי הטבע עצמם, ואף הגשמיות של העולם, הם בעצם אלוקות. ההתגלות הזאת, 
 — "זה"  ייאמר פעמיים  לכן בשירה שתיאמר לעתיד לבוא  בגאולה העתידה.  תהיה 
כנגד שתי ההתגלויות האלוקיות שיתרחשו אז — גילוי האלוקות שמעל לעולם וגילוי 

האלוקות שבתוך העולם עצמו.

מנחם ברוד

ב"ה

טכנולוגיית מים מתקדמת

מוקד הזמנות:

077-330-47-57

לגימה של חורף

 חורף, קר בחוץ. זה הזמן להתכרבל ולהרגע.
 התקדמו לנועם ותתפנקו מלגימה של 

 כוס תה, קפה או שוקו חם בלחיצת כפתור 
עם טכנולוגיית שבת למהדרין.

 שאף אחד לא יתפוס אותך בפינה...

המדור האהוב והוותיק של הרב יוסף שמחה גינזבורג, 
שכבר שלושה עשורים מנגיש הלכות אקטואליות בגובה 

העיניים ובשפה פשוטה וברורה לכל נפש, 
עכשיו במאגד מפואר בן שלושה כרכים

להזמנות במשלוח עד הבית:  bit.ly/פינת_ההלכה



קסר. סלומון וגוטמן חברו פנו אל הד"ר מזארקי, 
רופא יווני מפורסם, שיחקור בעבורם את האזור.

שטמפפר,  גוטמן,  סלומון,  למקום  כשבאו 
ברנט והרופא — חשכו עיניהם. מראה התושבים 
היה זהה למראה שראו בחלקותיו של טיאן. ד"ר 
מזארקי טיפס על גבעה והחל לסקור את האזור. 
הוא שם לב שציפורים אינן נראות בשטח, וזה היה 

בעבורו סימן מבשר רעות.
ראוי  אינו  "המקום  נחרצת:  הייתה  מסקנתו 
חשך  שהעולם  הרגיש  גוטמן  אדם".  למגורי 
ראשו  שהרכין  סלומון,  בחברו  הביט  הוא  בעדו. 

בשתיקה. גם גוטמן כבש פניו בקרקע.
הדממה נמשכה כמה רגעים, ואז פלט סלומון 
שטמפפר  קרא  "ננסה!",  "ובכל־זאת...".  בשקט: 

בקול נרגש. 

גוטמן נפל על צווארי חבריו ופרץ בבכי נרגש, 
הכול  "למרות  בבכי.  הם  גם  פרצו  החברים  וכל 

ננסה, ובעזרת ה' נצליח!", הכריזו בביטחון.
בערב ראש חודש אב נחתם החוזה. "בחודש אב 
סלומון  וגלינו מארצנו", אמר  בית המקדש  חרב 
לחבריו, לאחר חתימת העסקה, "והנה אנו זוכים 
וימי החורבן נהפכים לימים של בניין. בזאת נפתח 
לנחלתנו  נקרא  ולכן  תקווה,  של  פתח  לעמנו 

החדשה פתח תקווה".
בכל  סלומון  התמסר  הקרקעות  רכישת  לאחר 
תר"מ  בשנת  החדשה.  המושבה  לפיתוח  נפשו 
והפילה  קטלנית  קדחת  במקום  פרצה   )1880(

חולה וקודח מחום יצא החולה לירושלים, רכוב 
על סוסו. הדרך הארוכה, תחת השמש הקופחת, 
וכוחותיו  עוד  עלה  חומו  מצבו.  את  החמירה 
בלב  על הארץ  והתמוטט  צנח מהסוס  הוא  כלו. 
השממה, סמוך לרמלה. אם מישהו לא יבוא מייד 

לעזרתו, זה יהיה סופו.
ר' יואל־משה סלומון עמד בראש קבוצת יהודים 
העתיקה, שבליבם  ירושלים  תושבי  יראי־שמיים, 
קרקעות  לרכוש  ניסו  הם  הארץ.  אהבת  בערה 

הראויות להתיישבות יהודית בארץ ישראל.
בקיץ תרל"ח )1878( יצאו עם סלומון בן ה־40 
כמה מידידיו — דוד גוטמן, יהושע שטמפפר, זרח 
ברנט ועוד כמה יהודים שנענו לקריאתו. הם שמו 
טיאן  נוצרי,  ערבי  של  לקרקעותיו  פעמיהם  את 

שמו. 

אמלבס,  לכפר  הסמוכות  לאדמות,  כשהגיעו 
פניהם  מראה  הקבוצה.  חברי  של  רוחם  נפלה 
היה  גופם  אותם.  זעזע  התושבים  של  הצהובות 

כחוש ומעיניהם ניבטו חולי וכאב.
התברר שמי נחל הירקון הפכו למקור מחלות. 
רועי צאן השליכו לתוכו נבלות. הביצות הגדולות 
שרצו יתושים שהפיצו את מחלת הקדחת. חברי 
ראויות  אינן  האלה  שהאדמות  החליטו  הקבוצה 

להתיישבות.
הרחוקות  אדמות  על  לסלומון  נודע  כך  בתוך 
ושמו  לאדם  השייכות  המזוהמים,  הירקון  ממי 

נמלטו  ורובם  חששו,  המתיישבים  רבים.  חללים 
מהמקום, מקצתם ליפו והאחרים לירושלים.

ביותר,  והנאמנים  מהמסורים  מספר,  מתי  רק 
מחלת  ואולם  סלומון.  ובהם  במושבה,  נותרו 
למשכב.  נפל  והוא  עליו,  גם  פסחה  לא  הקדחת 
כל  לצידו  שעמד  סלומון,  של  חברו  נבלר,  חיים 
העת, עקב בדאגה אחר מצבו המידרדר של חברו.

רפואי",  טיפול  לקבל  לירושלים  סע  "אנא, 
עיקש  חברו  כי  כשראה  הועיל.  ללא  התחנן, 
בדעתו, עדכן את חנה־פרומה, זוגתו של סלומון, 
של  הקשה  במצבו  לירושלים,  היא  גם  שעזבה 

בעלה.
בבכי  והתחננה  למושבה  מייד  יצאה  האישה 
ויתפנה לקבלת  לפני בעלה שיחוס על משפחתו 
טיפול רפואי, אך הוא סירב. "אם גם אני אעזוב 
את המושבה, זה יהיה חורבנה הגמור. אינני יכול 

לתת יד לכך!", טען. 
אל  ושלחה  נפש  במפח  לירושלים  שבה  זוגתו 
בעלה את חברו הטוב, יוסף ריבלין. 
הוא הבהיר לסלומון כי יעדכן את 
והרב  במצבו,  סלנט  שמואל  הרב 
יגזור עליו לעלות מייד לירושלים. 
כששמע סלומון את דבריו התרכך, 
לירושלים,  ויצא  סוסו  על  עלה 
ושכב על  ליד רמלה התמוטט  אך 

הארץ חסר אונים.
מרדכי  עשה  שעות  באותן 
פתח־ מצעירי  אחד  הויזדורף, 

תקווה, את דרכו לביתו. את הסוס 
רמלה.  מתושב  שכר  רכב  שעליו 
הסוס  לפתע  פתח  הדרך  באמצע 
רמלה.  לכיוון  מהירה  בריצה 

מרדכי החל לרוץ אחריו.
את  פתאום  מצא  רץ  בעודו 
על  מעולף  חצי  מוטל  סלומון 
אירע  "מה  לצידו.  וסוסו  הארץ, 
להוציא  הצליח  לא  סלומון  בדאגה.  שאל  לך?", 
הגה מפיו. מרדכי יצא לרמלה, שכר עגלה ולקח 

את סלומון לירושלים.
בסכנת  שרוי  סלומון  היה  שבועות  שלושה 
מתאושש,  בעודו  הבריא.  ה'  שבחסדי  עד  חיים, 
יהוד,  המושבה  את  לבסס  והתחיל  אדמות  רכש 
בעבור פליטי פתח תקווה. הוא עצמו עבר אליה 
לאחר  שנים.  שבע  בה  והתגורר  משפחתו  עם 
שהוטב מצב הבריאות בפתח תקווה חזר סלומון 

למושבה, וזו נהפכה לימים לעיר ואם בישראל.

)על־פי 'ר' יואל משה סלומון, פועלו ותולדותיו'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

בעקבות הסוס הנמלט

פתח תקווה בראשית ימיה. מסירות הנפש של מקימיה. משמאל: הרב יואל־משה סלומון

האישה התחננה בבכי לפני בעלה שיחוס על משפחתו ויתפנה 
לקבלת טיפול רפואי, אך הוא סירב. "אם גם אני אעזוב את 

המושבה, זה יהיה חורבנה הגמור. אינני יכול לתת יד לכך!", טען



שנה חדשה לאילנות
שאלה: מה משמעותו 

ההלכתית של 'ראש 
השנה לאילנות'?

הקשורות  מצוות  בתורה  יש  תשובה: 
על־פי  משתנות  והן  האילנות,  בפירות 
השנים. לעניין זה מונים את השנה מט"ו 
הקודמת  השנה  מסתיימת  שבו  בשבט, 

ומתחילה שנה חדשה.
עד ט"ו בשבט כבר ירדו בדרך כלל רוב 
באילנות.  חדש  שרף  ועלה  השנה,  גשמי 
מכאן  מוציא  שהעץ  פרי  חנטת  כל  לכן 

ואילך — שייכת לשנה החדשה. 
בהפרשת  חייבים  ישראל  ארץ  פירות 
כוללת  זו  מצווה  ומעשרות.  תרומות 
'מעשר  )לכוהן(,  גדולה'  'תרומה  הפרשת 
מעשר'  'תרומת  וממנו  )ללוי(  ראשון' 
עוד  להפריש  יש  כך  על  נוסף  )לכוהן(. 
השנים:  לפי  משתנה  שייעודו  מעשר, 
השמיטה  שנות  למחזור  א,ב,ד,ה  בשנים 
— 'מעשר שני', ואילו בשנים ג,ו לשמיטה 

— 'מעשר עני' )יבול שנת השמיטה עצמה 
פטור ממעשרות(.

בשבט  בט"ו  עכשיו  שמתחילה  השנה 
היא שנת 'מעשר שני' )שנה א לשמיטה(, 
ולכן הפירות שיחנטו מכאן ואילך חייבים 

בהפרשת מעשר זה.
שעברו  עץ  לגבי  גם  קובע  בשבט  ט"ו 
עליו שלוש שנות 'ערלה'. הפירות שחנטו 
מט"ו בשבט של השנה הרביעית — אינם 

'ערלה'.
ביום  'תחנון'  לומר  שלא  ישראל  מנהג 
זה. יש הלובשים בגדי חג, ובין הספרדים 
מהתנ"ך  ליקוטים  לומר  הנוהגים  יש 
ומהזוהר וכו', ברוח הפסוק "כי האדם עץ 

השדה".

מקורות: רמב"ם הל' מעשר פ"ט ה"ב. שו"ע או"ח 
סי' קלא ס"ו. מג"א ופר"ח שם. השלמה לשו"ע 
אדה"ז שם )נדפס בסוף ח"א קעט,א( ס"ח. יו"ד 
סי' רצד ס"ד. סי' שלא סעיפים יז, נט, קכה. ליקוטי 
מהרי"ח ח"ג קטו, ב. ספר 'פרי עץ הדר' )תיקון לט"ו 
בשבט(.

רציתי לשאול
האם כל מוזיקה מתאימה לבית הכנסת ולשולחן 

השבת והחג או שיש מוזיקה שלילית במהותה?
היא  שמוזיקה  לחשוב  נוטים  רבים 
זו  אישי.  טעם  של  ועניין  ניטרלי  דבר 
עניין  יש  אכן,  ביסודה.  שגויה  תפיסה 
מוזיקה  כמו  מוזיקליים,  סגנונות  של 
אך  וכדומה,  ואשכנזית  מזרחית 
היא שפה שמעבירה  בכללה  המוזיקה 
להעביר  יכולות  כשם שמילים  תכנים. 

מסר חיובי או שלילי, כך המוזיקה.
ובפרט  המוזיקה,  תעשיית  כל 
העובדה  על  מבוססת  בימינו, 
התודעה  על  משפיעה  שהמוזיקה 
ומעוררת בנו רגשות. למשל, בסרטים 
משתמשים במוזיקה שמייצרת רגש של 
מתח. בפרסומות משתמשים במוזיקה 

מניפולטיבית.
יש מוזיקה שמעוררת בנו רגשות של 
שמעוררת  מוזיקה  ולעומתה  שמחה, 
מוזיקה  יש  עול.  פריקת  של  רגשות 
שמעוררת געגועים וכמיהה לרוחניות, 
של  רגשות  שמעוררת  מוזיקה  ויש 

ייאוש ודיכאון.
יש  המוזיקה  של  בטכניקה  אפילו 
המבוססת  מוזיקה  יש  שונים.  סוגים 

על הרמוניה, והיא מעוררת בנו רגשות 
מוזיקה  לעומת  ותיאום,  אחדות  של 
שמתאפיינת  אנהמורניה,  שנקראת 
מוזיקלית  שפה  זו  וצרימה.  בדיסוננס 

המשדרת אקראיות והפך האחדות.

משמעות  כל־כך  אין  זה  במובן 
המוזיקה,  על  המולבשות  למילים 
המוזיקה  של  התוכן  הוא  העיקר  אלא 
עצמה. מוזיקולוג מומחה יוכל לחשוף 
ולהסביר את התוכן של מוזיקה כלשהי.

ובמיוחד  מקורית,  חסידית  מוזיקה 
ניגוני חב"ד, מבטאים רגשות קדושים 
לקדושה  ערגה  שמחה,  ה',  אהבת  של 
השפעה  משפיעים  ואלה  וכדומה, 
זה, מוזיקה  חיובית על הנפש. לעומת 
לאדם  גורמת  שלילי  תוכן  בעלת 

השפעה שלילית.

להשמיע  שלא  בפוסקים  מובא  לכן 
מוזיקה שלילית אפילו לתינוק בן יומו, 
מפני שהיא משפיעה עליו לרעה, אף־
המילים;  את  מבין  הוא  שאין  על־פי 
ולהפך, להשמיע לו מוזיקה של קודש. 

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב לייב לייבמן  
מומחה לתורת הניגון ומחבר ספרים על הנגינה

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

ִחים ֲעֵרי ַהּזַֹהר ִנְפָתּ ׁשַ
לכל אחד ואחד!

 *

* 
פש

ל נ
* שוה לכ

 יוצא לאור 
 לקראת הילולת

 רבנו הגה"ק המחבר 
 בעל 

 מתוק מדבש 
 זצוק"ל 
י"ד שבט

משלוחים חינם עד הבית!      מבצעים מיוחדים לקראת יום ההילולא!

שמחה והתרגשות בעולם היהודי עם חידוש ספר

ִנְגלוֹת ַהזַֹּהר 
והיא חלק הנגלה שבספר הזהר הקדוש מהתנא האלקי רשב"י זע"א

רּוׁש  ִעם ּפֵ

ָבׁש ָמתוֹק ִמּדְ
הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל 

 מודפס ברוב 
 פאר והדר

  באחד עשר 
כרכים משובחים

מנוקד ומפוסק, 
ומחולק לקטעים

  למען ירוץ בו 
עיני הקורא

 הצבת כותרות 
 מעל המאמרים 

 להבנת הענין
על בוריו

 מעתה יכול כל אחד להתענג ולהתעלות 
בלימוד והבנת מתיקות אור הזהר 

הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל

 לקראת ההילולא הזמינו סט

דֹוׁש  ַהֹזַּהר ַהּקָ
ע"פ הנפלא 

ָבׁש ָמתוֹק ִמּדְ

1800.350.3301800.350.330
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יג. ַהּפֹוְרִצים ָלְקחּו ִעָּמם ֶאת ַּתְרִׁשים  ַּתְקִציר: ַהֶּכֶסף נֹוַתר ַּבְּמֵגָרה, ּתֹוָדה ָלֵא־ל. ֹלא אֹותֹו ִּבְּקׁשּו ַהּפֹוְרִצים ְלַהּׂשִ
ַהִּביָמה! ֶאָּלא ֶׁשָהֲאַמְרָּכִלים ֶהְחִליטּו ֶּפה ֶאָחד: ְיַדְעָיה ִיְבֶנה ֶאת ַהִּביָמה

ִּגְדעֹון ֻמְדָאג
ַוֲאִמּתֹו  ַחְסּדֹו  ֵהִסיר  ֹלא  ֲאֶׁשר  ֱא־ֹלֵהינּו,  "ָּברּוְך 
ְמֹצָעפֹות  ְּבֵעיַנִים  ְיַדְעָיה  ִהְכִריז  ַהַּפַעם!",  ַּגם  ֵמִעִּמי 
ְּבֹאֶׁשר,  ֶאל־ָעל  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ֵמִניף  ְּכֶׁשהּוא  ִּבְדָמעֹות, 
ְוָכל ַהְּמֻסִּבים ָענּו ְוָאְמרּו ְּבִׂשְמָחה: "ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך 

ְׁשמֹו!".

ב ְּבַאְנַחת ְרָוָחה ַעל ְמקֹומֹו ְוֵהֵסב ַעל  ְיַדְעָיה ִהְתַיּׁשֵ
ְׂשֹמאלֹו ְּבַהְרָחַבת ַהַּדַעת, ִנְׁשָען ַעל ֶׁשֶכם ְּבנֹו ָהָאהּוב, 
ִּגְדעֹון. "נּו, ָמה ֹּתאַמר, ְּבִני? ֵהם ָחְׁשבּו ָעַלי ָרָעה — ֱא־
ֹלִהים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה! ַּדְוָקא ִּבְזכּות ַהְּפִריָצה, ֶׁשָחְׂשָפה 
ֶאת ַּפְרצּוָפם ֶׁשל ַהִּמְתָחִרים, ָׁשבּו ָהֲאַמְרָּכִלים ּוָבֲחרּו 

ם ְמֹבָרְך!". ִּבי! ְיִהי ֵׁשם ַהּׁשֵ

ִמָּדה...  ְּבאֹוָתּה  ִנְלָהב  ָהָיה  ֹלא  ִּגְדעֹון  ֶׁשל  קֹולֹו 
ֲחָכִמים  ָמה הֹוִעילּו  "ֲאָבל  ִמְלֵמל,  ַהָּדָבר",  ָיֶפה  "ֵּכן, 
ַהַּתְרִׁשים,  "ַּכֲאֶׁשר  ְּבקֹול,  ְלַפְקֵּפק  ֵהֵעז  ְּבַתָּקָנָתם", 
ֶׁשָעָליו ָעַמְלָּת ָּכל־ָּכְך, ִנְמָצא ִּביֵדי ָזִרים; ֲהֵרי ֹלא ְיֵהא 
ְּכָבר  ַהֻּסּכֹות  ְוַחג  ָחָדׁש,  ַּתְרִׁשים  ְלָהִכין  ְּבָיְדָך  ִסֵּפק 

ָקרֹוב!".

"ַהֹּכל  ָהָאב.  ָעַלץ  ִּגְדעֹון",  ִמִּלְּבָך,  ְּדָאָגה  "ָהֵסר 
ִּבְמֵהָרה,  ָחָדׁש  ַּתְרִׁשים  ְלָהִכין  אּוַכל  ָּבֹראׁש!  ָרׁשּום 

ִמּתֹוְך ַהִּזָּכרֹון!".

"ָּכְך?", ָקְדרּו ְּפֵני ַהַּנַער, "ָאָהה, ְנַקֶּוה ְלטֹוב"...

ְיַדְעָיה ָּפָנה ֶאל ְּבנֹו ְוִהִּביט ּבֹו ִּבְתִמיָהה. "ִנְרֶאה ִלי 
ִּתֹּפל  ַהְּבִנָּיה  ֶׁשְּזכּות  ַמֲעִדיף  ָהִייָת  ְוִכי  ָׂשֵמַח!  ֶׁשֵאיְנָך 

ְּבֶחְלָקם ֶׁשל ַהִּמְתָחִרים?".

"ָאֵכן ֵּכן, ָאִבי", ִהְפִּתיַע ִּגְדעֹון.

***

רֹוֵגׁש.  ְּבֵלב  ִּגְדעֹון  ָאַמר  ַאָּבא",  ְלָך,  ּדֹוֵאג  "ֲאִני 
"ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ַאְנֵׁשי ָחָמס ֵהָּמה. ֶאְתמֹול ֵהם ָּפְרצּו, 

ּוָמָחר... ִמי יֹוֵדַע ָמה ַיֲעׂשּו. אּוַלי ָעִדיף ְלַוֵּתר?", ָרַעד 
ִּפּקּוַח   — ֲחָכִמים  ִלְּמדּונּו  ָּכְך  "ְוֹלא  ַהַּנַער.  ֶׁשל  קֹולֹו 

ֶנֶפׁש ּדֹוֶחה ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה!".

ַאְך ְיַדְעָיה ֹלא ָאָבה ְלָהִניַח ַלֲחָׁשׁשֹות ְלַהְׁשִּבית ֶאת 
ִׂשְמָחתֹו.

 — ְּבִחּיּוְך  ַנֲעָנה  ַמְלֵּכנּו",  ְׁשֹלֹמה  ִלְּמָדנּו  ָּכְך  "ְוֹלא 
ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּבִחָּבה ְּבִסְגנֹונֹו ַהַּלְמָדִני ֶׁשל ַיְלּדֹו — ׁשֹוֵמר 
ם ִלי  ִמְצָוה ֹלא ֵיַדע ָּדָבר ָרע! ְוַגם ָּדִוד ָאִביו ָאַמר: ַהּׁשֵ

ֹלא ִאיָרא, ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם"...

הּוא ִהִּניַח ָיד ַמְרִּגיָעה ַעל ֶּכֶתף ְּבנֹו. "ַאל ְיַבֲהלּוָך 
ֲאֶׁשר  ַהַּמְטַעִּמים  ִמן  ָנא  ְטַעם  ִּגְדעֹון.  ַרְעיֹונֹוֶתיָך, 
ַמְרגֹוַע  ּוְמָצא  ַהַּמִים ַהּטֹוִבים  ִמן  ִאְּמָך, ְׁשֵתה  ָעְׂשָתה 

ְלַנְפְׁשָך".

ֶאת  ָּדָחה  הּוא  ָרעֹות.  לֹו  ִנֵּבא  ִּגְדעֹון  ֶׁשל  ִלּבֹו  ַאְך 
ַהַּצַּלַחת ִמְּלָפָניו, ְוִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ָאִביו ִנְפְּגָמה.

ְלָמֳחָרת ִהְׁשִּכים ְיַדְעָיה קּום. הּוא הֹוִציא ִּבְזִריזּות 
ָרַׁשם  ֶׁשּבֹו  ָהִאיִׁשי,  ִּפְנָקסֹו  ֶאת 
ְׁשמֹוֶנה־ֶעְׂשֵרה  ֶאת  ְלִזָּכרֹון 
ַהְּבָרכֹות ֶׁשִּנְּסחּו ָּבֵעת ָהַאֲחרֹוָנה 
ַהֲחָכִמים, ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. 
ָהַרְעיֹון  ַעל  ָלֶהם  הֹוָדה  ְּבִלּבֹו 
ְּבִדּיּוק  ַלֲעֹזר  ֶׁשּנֹוַעד  ַהְּמקֹוִרי, 
ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכמֹותֹו,  ַלֲאָנִׁשים 

ְּבצּוָרה ְרהּוָטה ּוְברּוָרה.

הּוא ִּכֵּון ֶאת ָּפָניו ֶאל ַהר ֵּבית 
ַהִּביָמה  ֶׁשְּבִנַּית  ְוִהְתַּפֵּלל;  ם  ַהּׁשֵ
ַּתֲעֶלה ָיֶפה, ֶׁשְּמנּוַחת ַנְפׁשֹו ֶׁשל 
ֹלא  ְוֶׁשָאֵכן  ֵאָליו,  ָּתׁשּוב  ִּגְדעֹון 
ָיקּומּו ִמְתַנְּכִלים לֹו, ְלִמְׁשַּפְחּתֹו 
ֶׁשְּלַצד  הּוא,  סֹוד  ֹלא  ּוְלַעּמֹו. 
ָהאֹוֶחֶזת  ַהְּגדֹוָלה  ַהִהְתַרְּגׁשּות 
ָלֶרֶגל  ָהֲעִלָּיה  ִלְקַראת  ְּבֻכָּלם, 
ֵיׁש  ַהָּנִדיר,  ַה'ַהְקֵהל'  ּוַמֲעַמד 
ִמֶּצֶאָצֵאי  ַהַּמֲחֶנה,  ְּבׁשּוֵלי  ַּכָּמה 
ַה'ִמְתַיְּוִנים', ַהְּמַנִּסים ְלָקֵרר ֶאת 

ַהִהְתַלֲהבּות. ִמְקָצָתם ִטיּפּוִסים ְמֻסָּכִנים...

ְּבֶמֶרץ  ָהֲעבֹוָדה  ֶאל  ְיַדְעָיה  ִנַּגׁש  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר 
ְלַהְׁשִקיט  ְמַנֶּסה  ְּכִאּלּו  ֶהֶרף,  ְּבִלי  ָעַבד  הּוא  ְמֻחָּדׁש. 
ְּבנֹו  ּבֹו  ֶׁשעֹוֵרר  ַהַּמְחָׁשבֹות  ֶאת  ַהְּמֻאֶּמֶצת  ָּבֲעבֹוָדה 
ַהָּצִעיר. ְּכָכל ֶׁשָהַפְך ְּבַמְחַׁשְבּתֹו ַּבָּדָבר, ֵהִבין ִּכי ָאֵכן, 
ְׁשֹלֶׁשת  ֶׁשל  ְוִׂשיָגם  ִׂשיָחם  ָּכאן:  ֵיׁש  מּוָזָרה  ַּתֲעלּוָמה 
ַהְּמַלְגְלִגים  ֵאֶּלה  ַהִּמְתַיְּוִנים.  ְּכֶׁשל  הּוא  ַהִּמְתָחִרים 
ּוְלִביַמת  ָלֶהם  ָמה  ְׁשמֹו.  ְוחֹוְׁשֵבי  ם  ַהּׁשֵ ִיְרֵאי  ַעל 

ַה'ַהְקֵהל'?!

ְואּוַלי ְּבָכל־ֹזאת ָצַדק ִּגְדעֹון, ּוְמִזָּמה ֵיׁש ַּבָּדָבר?

המשך יבוא

"ֶזה ֱאלֹוִקים!"
ַנּסּו ְלַדְמֵין ֶאת ְקִריַעת ַים סּוף. ַאֶּתם 
ְוַהַּמִים  ַהָּים,  ַקְרָקִעית  ַעל  צֹוֲעִדים 
ִצֵּדיֶכם.  ֵני  ִמּׁשְ חֹוָמה  ְּכמֹו  ִמְתַיְּצִבים 
ְּבֵני  ַעל  ֶׁשֵהֵגָּנה  ְלחֹוָמה  ֶנְהַּפְך  ַהָּים 

ִיְׂשָרֵאל!

ְלֵנס  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָזכּו  ָמה  ִּבְזכּות 
ָּכֶזה?

אֹוְמִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ַהְּיָלִדים.  ִּבְזכּות  ִהְתחֹוֵלל  ֶזה  ֶׁשֵּנס 
ִּבְׁשַעת ְיִציַאת ִמְצַרִים ַהְּיָלִדים ֶהֱאִמינּו 
ֵהִבינּו  ֵהם  ִמֻּכָּלם.  יֹוֵתר  ֶּבֱאלֹוִקים 
ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ְלָכל  ִמְתַּגֶּלה  ֶׁשֱאלֹוִקים 
"ֶזה  ְוָאְמרּו:  ֻמְפָלִאים,  ִנִּסים  ְועֹוֶׂשה 

ֵא־ִלי!".

ְּבִמְצַרִים,  ָּגְדלּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּיָלִדים 
ֶּבֱאלֹוִקים.  ֶלֱאמּוָנה  ֶׁשָּלֲעָגה  ִּבְסִביָבה 
ּוְבָכל־ֹזאת ָהיּו ֵּגִאים ְּבַיֲהדּוָתם. ַּכֲאֶׁשר 
ְלִהָּבֵהל  ָמה  ֵאין  ָּכֵאֶּלה,  ְיָלִדים  ֵיׁש 
ְּבֵני  ַאֲחֵרי  ֶׁשרֹוְדִפים  ֵמַהִּמְצִרים 
ִלְבֹרַח.  ְלָאן  ֶׁשֵאין  ּוֵמָהֻעְבָּדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ָלֶלֶכת  ֶאְפָׁשר  ָהֵאּלּו  ַהְּיָלִדים  ִּבְזכּות 

ְלתֹוְך ַהָּים, ְוַהָּים ִנְקָרע ִלְפֵניֶהם.

הּוא  ֶׁשֱאלֹוִקים  ַהּיֹוֵדַע  ְיהּוִדי  ֶיֶלד 
ּוַמֲאִמין  ָּבעֹוָלם,  ֶׁשַּקָּים  ַהָּיִחיד  ַהָּדָבר 
לֹו  ְלַהְפִריַע  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָּדָבר  ֶׁשּׁשּום 
ֶׁשָּכל  זֹוֶכה  ם,  ַהּׁשֵ ְרצֹון  ֶאת  ְלַמֵּלא 
ִמֶּזה:  יֹוֵתר  ֶנְעָלמֹות.  ַהַהְפָרעֹות 
ַעְצָמן  ְוֵהן  ִמְתַהְּפכֹות,  ַהַהְפָרעֹות 

ְמַסְּיעֹות לֹו ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא.

ֹלא ַרק ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים 
ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל  ְלִנִּסים.  ְזקּוִקים  ָהיּו 
ָאנּו ְמׁשּוִלים  ִנִּסים.  ָצִריְך  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ִׁשְבִעים  ֵּבין  ֶׁשִּנְמֵצאת  ַאַחת  ְלִכְבָׂשה 
ַהִּקּיּום  אֹוָתּה.  ִלְטֹרף  ָהרֹוִצים  ְזֵאִבים, 
ֵנס  ַעל־ִטְבִעי,  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל 

ָקבּוַע, ְּכמֹו ְקִריַעת ַים סּוף.

ַּתְפִקיד ָחׁשּוב  ַלְּיָלִדים  ֵיׁש  ַּכּיֹום  ַּגם 
ִּביִציַרת ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו. ָצִריְך ְלַחֵּנְך ֶאת 
ֶׁשִּבְכָתב  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלֹמד  ַהְּיָלִדים 
ֶאת  ְוִלְׁשֹמר  ֶׁשְּבַעל־ֶּפה,  ַהּתֹוָרה  ְוֶאת 
ִמְנֲהֵגי ִיְׂשָרֵאל, ְוָאז ְּבטּוִחים ָאנּו ֶׁשַעם 

ִיְׂשָרֵאל ַיְמִׁשיְך ְלִהְתַקֵּים ָלַעד!

)על־פי לקוטי שיחות, כרך ב, עמ' 523(

ְּדַבר ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי

 עוזי קפלון
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ֵקִדָּיה  ֶׁשַהּׁשְ ָלַמְדנּו  ַהְּיָלִדים  ְּבַגן  ְּכָבר 
ּפֹוַרַחת ִלְכבֹוד ט"ּו ִּבְׁשָבט. ָלֵכן קֹוְרִאים ָלֵעץ 
ַהֶּזה ָׁשֵקד, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ׁשֹוֵקד ּוְמַמֵהר ִלְפֹרַח 
ִלְקַראת  ַהּפֹוְרִחים  ַהְּפִרי,  ֲעֵצי  ְׁשַאר  ִלְפֵני 

ָהָאִביב.

ַאֲחֵרי  ֲאָבל  ִלְפֹרַח,  ַמְקִּדים  ֵקד  ַהּׁשָ ָאְמָנם 
ַעד  ֳחָדִׁשים  ה  ְּכִׁשּׁשָ ְלַהְמִּתין  ָצִריְך  ַהְּפִריָחה 

ֵקִדים ַמְבִׁשיִלים. ֶׁשַהּׁשְ

ְּבֵני־ָהָאָדם ְּבֵאזֹור ַהָּים ַהִּתיכֹון ִּפְּתחּו ִלְפֵני 
ַהְּמֻתְרָּבת,  ֵקד  ַהּׁשָ ֶׁשל  ַהַּזן  ֶאת  ָׁשִנים  ַאְלֵפי 
ֵקד אֹוֵהב ַאְקִלים ַחם,  ְוֵהֵחּלּו ְלַגֵּדל אֹותֹו. ַהּׁשָ

ְּכמֹו ַּבֲאזֹוֵרנּו, ִּבְסָפַרד ּוְבָקִליפֹוְרִנָּיה. 

ֵקד ַמֲעִמיק ָׁשָרִׁשים, הּוא  ְלַאַחר ֶׁשֵעץ ַהּׁשָ
ִמְסַּתֵּדר ְמֻצָּין ַּגם ְּבַמְּצֵבי ֹיֶבׁש ְוׂשֹוֵרד ְזַמן ַרב 
ַּבֲאזֹוִרים  אֹותֹו  ִּגְּדלּו  ָלֵכן  ַהְׁשָקָיה.  ְּבִלי  ַּגם 

ַהּסֹוְבִלים ִמַּבֹּצֶרת.

ְּבַתְרֵּדַמת  ָׁשרּוי  ָהֵעץ  ַהֹחֶרף  ִּבְתִחַּלת 
נֹוָתִרים  ְוָהֲעָנִפים  נֹוְׁשִרים  ֶהָעִלים  ֹחֶרף. 
ֲעֻרִּמים. ִלְקַראת ט"ּו ִּבְׁשָבט מֹוִפיִעים ִנָּצִנים 
ִרים ַעל ַהְּפִריָחה ַהְּקרֹוָבה. ְוָאז ֲהמֹוֵני  ַהְּמַבּׂשְ
ָהֵעִצים  ֶאת  ְמַכִּסים  ּוְוֻרִּדים  ְלָבִנים  ְּפָרִחים 

ְויֹוְצִרים נֹוף ַמְרִהיב.

ֵקִדים ָּבעֹוָלם ַמִּגיִעים ִמָּקִליפֹוְרִנָּיה.  ֹרב ַהּׁשְ
ָּבֶהם  ֵיׁש  ָּבִריא.  ָמזֹון  ֶנְחָׁשִבים  ֵקִדים  ַהּׁשְ
ִאי  ְּבִויָטִמין  ֲעִׁשיִרים  ֵהם  טֹוִבים,  ֻׁשָּמִנים 
ָהֲעָצמֹות  ֶאת  ְמַחְּזִקים  ָלְרִאָּיה,  ַהּמֹוִעיל 

ַּנִים ְוַגם ְטִעיִמים ְמאֹוד. ְוַהּׁשִ

ֲאָבל ְלַצד ְׁשָבָחיו ֶׁשל ַהְּפִרי, ָצִריְך ְלִהָּזֵהר 
ֶׁשֹּלא ְלַהְגִזים ַּבֲאִכיָלתֹו. ֵיׁש סּוג ֶׁשל ְׁשֵקִדים, 
ֹחֶמר  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ָמִרים,  ְׁשֵקִדים  ֶׁשִּנְקָרִאים 
ֲאָבל  ַמִּזיָקה,  ֵאיָנּה  ְקַטָּנה  ַּכּמּות  ְמֻסָּכן. 
ֲאִכיָלה ֶׁשל 70 ְׁשֵקִדים ָּכֵאֶּלה ֲעלּוָלה ְלַסֵּכן 

ַחִּיים.

ִעם  צּורֹות.  ְּבִמְגַון  אֹוְכִלים  ֵקִדים  ַהּׁשְ ֶאת 
ְקִלָּפה ּוְבִלי, ְקלּוִיים אֹו ִטְבִעִּיים, ְטחּוִנים אֹו 
ְׁשֵקִדים  ֶחְמַאת  ַּגם  ֵיׁש  ְל'ַגְפרּוִרים'.  ְּפרּוִסים 
ָחָלב.  ַּתְחִליף  ַהְּמַׁשֵּמׁש  ְׁשֵקִדים,  ּוַמְׁשֵקה 
ִּבְׁשֵקִדים,  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ְּבקֹוְסֵמִטיָקה  ֲאִפּלּו 

ַלֲהָזַנת ָהעֹור ְוַהַּקְרֶקֶפת.

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ֲאָבל  ָהֵעץ'.  ְּפִרי  'ּבֹוֵרא  ְמָבְרִכים  ָהִאיָלנֹות  ֵּפרֹות  ַעל 
ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני  ָהֲאָדָמה',  ְּפִרי  'ּבֹוֵרא  ֶׁשִּבְרָכָתם  ֵּפרֹות  ֵיׁש 
צֹוְמִחים ַעל ֶּגַזע ֶׁשִּמְתַחֵּלף ִמֵּדי ָׁשָנה. ָּכֵאֶּלה ֵהם ַהָּבָנָנה, 

ָהָאָנָנס, ַהַּפָּפאָיה, ּוֵפרֹות ַהַּיַער ֶּפֶטל ְוָאְסָנה.

ַמח  י ַהּקֶ ּקֵ ׂשַ ל אֹוָצרֹו ָטמּון ּבְ ּכָ ְחּתֹו ְלֶדְנַמְרק, ְוׁשֶ ּפַ ל ִמׁשְ י ִהְבִריַח ֶאת ּכָ יְלד ּכִ ר ְלרֹוְטׁשִ ֶלְך ִויְלֶהְלם ְמַסּפֵ ַהּמֶ
ָמר, ַעד ַיֲעֹבר ַזַעם ל ִמׁשְ ֹמר ֲעֵליֶהם ִמּכָ ּנּו ִלׁשְ ׁש ִמּמֶ ִית. הּוא ְמַבּקֵ ַעל ָהֲעָגָלה ִמחּוץ ַלּבַ ׁשֶ

ֵקד ֶהָחרּוץ ַהּׁשָ

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ

ם ָנִמים  ּלָ רּוְך ה' ּכֻ ּבָ
ר  ִרים. ֶאְפׁשָ ַנת ְיׁשָ ׁשְ

ם. ְלִהְתַקּדֵ

ה  ּזֶ ב ׁשֶ ֶזהּו. ֲאִני חֹוׁשֵ
ק ָהַאֲחרֹון. ַסְך  ַהּשַׂ
ר  ֵנים־ָעׂשָ ַהּכֹל ׁשְ

ֶכֶסף  ים ְמֵלִאים ּבְ ּקִ ׂשַ
ְוָזָהב, ַיֲהלֹוִמים 

יִטים  ְכׁשִ ְוַאְבֵני ֵחן, ּתַ
נּות. ִויִצירֹות ָאּמָ

ָלאָכה. ְמֻאָחר, ַעד  ם ֶאת ַהּמְ ֶכף ֲאַסּיֵ ּתֵ
ב ְלַהֲחִזיר ַהּכֹל ְלַקְדמּותֹו.  ַהּבֶֹקר ֲאִני ַחּיָ

ים ֵלב! הּו ָיׂשִ יׁשֶ ּמִ ָאסּור ׁשֶ

א.  ָלב ַהּבָ ֵעת ַלּשָׁ ּכָ
ים  הּו ָיׂשִ יׁשֶ ּמִ ָאסּור ׁשֶ
ים  ַנת ַחּיִ ֵלב. ֹזאת ַסּכָ

ית. ֲאִמּתִ

ֵמֵאת: ָּדִנֵּיאל ּגֹוְרדֹון
ִאּיּור: ָמְרְּדַכי ַאְייֶזְנְׁשָטט

ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ֲאִבי ִמְׁשַּפַחת רֹוְטִׁשיְלד ַהְּמֻפְרֶסֶמת

...ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן
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"קיבלתי פעם אחת פנייה מיישוב בנגב, שבו 
התמודדו עם ניסיונות השתלטות על קרקעות", 
מספר סקט. "ביישוב רצו לנטוע חמשת־אלפים 
מדברית  אדמה  איך  הבנתי  לא  אבל  גפן,  עצי 
צחיחה אמורה להצמיח ענבים ליין. הפלא קרה, 
זמן הוזמנתי לחזות במו עיניי בכרמים  וכעבור 
מהענבים  לטעום  שם,  שצמחו  היפהפיים 
בעיניי  האיכותי.  מהיין  לשתות  וגם  המתוקים 

ראיתי את התממשות ברכתו של הקב"ה". 
יקרים  יהודים  "יש  סיפור:  בעוד  נזכר  סקט 
באחד היישובים שמגדלים רימונים, דור שלישי 
על  אירופי  מחרם  סבלו  הם  חקלאים.  של 

מנחם כהןחיים יהודיים

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

תוצרתם. כשהגשתי להם סיוע, אחד החקלאים 
לא  אחד  'אף  לי:  אמר  הוא  בבכי.  פרץ  שם 
בהייטק.  להשקיע  רוצים  כולם  אלינו.  מתייחס 
למי בכלל אכפת מחקלאות?'. דבריו המרגשים 
נחרתו בליבי והמחישו לי עד כמה קריטי שנשנה 

את הגישה לחקלאות בארץ".

הזדמנות למעשה משמעותי
לפרנסת  בסיוע  גדול  ערך  רואה  הוא 
של  פרנסתם  את  לבסס  "הצלחנו  החקלאים. 
בטון  מספר  הוא  חקלאים",  משפחות  כמאה 
נלהב. "אנחנו גם מקפידים לעבוד עם חקלאים 
שמקפידים על קיום המצוות התלויות בארץ — 
תרומות ומעשרות, שמיטה, ושמירה על השבת". 
יהודים  בקרב  ללהיט  נהפך  שהקים  אתר 
בחקלאות  לתמוך  אחד  כל  יכול  באתר  בחו"ל. 
יותר.  או  אחד  עץ  'רכישת'  על־ידי  בארץ 
או  עץ,  קונה  ממקסיקו  יהודי  לראות  "מפעים 
יהודי  כך  עצים.  חמישה  הקונה  משיקגו  יהודי 
הוא  הארץ",  בבניין  שותפים  נעשים  התפוצות 
אומר בסיפוק. "ט"ו בשבט מדגיש את המצוות 
התלויות בארץ, וזו ההזדמנות של כולנו לעשות 
דבר משמעותי ביישוב הארץ ובהגברת האחיזה 

בה".

את ש טלטלה  הזאת  הטלפון  יחת 
הייתה  זו  סקט.  שמואל  של  חייו 
יצהר.  תושב  של  מצוקה  קריאת 
שלנו  ליישוב  מתקרבים  "הערבים 
מיום ליום", אמר האיש. "הדרך היחידה לבלום 
את ההתקרבות הזאת היא נטיעת כרם שיחצוץ 
ארבעת־אלפים  לנטוע  החלטנו  ובינם.  בינינו 
שאל  זה?",  בעבור  צריך  ומה  "נו,  גפן".  עצי 
סקט, שבאותם ימים היה עסוק בביסוס הישיבה 

בשכם.
"חסר לנו רק דבר אחד — כסף", אמר לו תושב 
לא  "הסכום  סקט.  את  עוררה  הקריאה  יצהר. 
היה גדול במיוחד", הוא נזכר. "התקשרתי לכמה 
את  לארגן  והצלחתי  בחו"ל,  ומכרים  ידידים 
התרומה המדוברת. השגתי את המטרה וחשבתי 
החשובה  המצווה  על  וי  לעשות  יכול  שאני 

הזאת".

חברים שאלו: "מה איתנו?"
וגדל  נולד  הרצליה,  תושב   ,)61( סקט 
חיי  "כל  לארץ.  עלה   29 בן  בהיותו  בארה"ב. 
ארץ  היא  שלנו  שהמהות  ההכרה  על  גדלתי 
ישראל, עם ישראל ועל־פי תורת ישראל", הוא 
שנה,  שבע־עשרה  בשומרון  "התגוררתי  מספר. 
וחשתי את החיבור הפיזי לאדמת ארץ הקודש. 
הטובים,  החבר'ה  את  לעומק  הכרתי  גם  שם 
חיי  את  שאקדיש  הבנתי  ההתיישבויות.  חלוצי 

לארץ ישראל". 
את  יצהר  לתושבי  שסידר  אחרי  שעות  כמה 
אלון  מתושב  טלפון  שיחת  קיבל  הגפן,  שתילי 
שוב,  נרתם  סקט  שאל.  איתנו?",  "מה  מורה. 
המשאבים  את  בעבורם  וגייס  התלהבות,  מתוך 
ועוד  עוד  קיבל  ימים  כמה  בתוך  הכלכליים. 
יישובים  מיני  מכל  "חברים  טלפון:  שיחות 
ביהודה ושומרון ביקשו שאדאג גם להם. הבנתי 
בקרקע,  האחיזה  של  הגדולה  החשיבות  את 

באמצעות נטיעת עצי הפרי".

לא רק הייטק
רובם  ידידים,  קבוצת  לרעיון  רתם  סקט 
מהיכרותו בחו"ל, ומיסד את פעילותו במסגרת 
'קרן עם ישראל חי'. במהלך חצי היובל שחלף 
סייע לנטיעת יותר מחצי מיליון עצי פרי בארץ: 
מצרים  בגבול  בנגב,  הירדן,  בבקעת  בגולן, 

וכמובן בשומרון. 

סקט, נוטעים! 

"לא הבנתי איך אדמה 
מדברית צחיחה אמורה 

להצמיח ענבי יין. 
הפלא קרה, וכעבור 
זמן הוזמנתי לחזות 
במו עיניי בכרמים 

היפהפיים שצמחו שם"

שדכן של עצי פרי. סקט בנטיעה

באושר עדמרגישים חג
ט״ו בשבט מתוק עם...


