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מדוע אסור להבעיר אש בשבת?

אחת השאלות הנשמעות רבות בעניין השבת היא: מדוע אסור גם 
בזמנינו להבעיר אש בשבת? הרי ההבערה/ההצתה מתבצעת כיום 
בקלות באמצעות מצת או גפרור, לחיצה על מתג חשמלי או סיבוב 

מפתח הרכב וכדומה, ללא טרחה כהקשת אבנים זו בזו כבזמנם.
מהות  שכל  כאילו  השבת  של  מוטעית  בהבנה  נעוצה  זו  שאלה 
הייתה  אילו  ואכן,  הגוף.  של  פיזית  מנוחה  הינה  השבת  ומטרת 
התורה אוסרת טרחה ועייפות ביום השבת, השאלה הייתה נכונה 
ועייפות.  וגם היה אסור לבצע בשבת כל פעולה שיש בה טרחה 
כגון העברת כסאות רבים או כבדים מחדר לחדר עבור האורחים, 
הסועדים  לצורך  השבת  במטעמי  המלאים  גדולים  סירים  נשיאת 
ומעייפת. שהרי בכל  רבה  ואפילו לצעוד בעיר הליכה  בשמחות, 

אלה כרוכה טרחה. 
השבת.  לצורך  היא  אם  בשבת,  טרחה  אסרה  לא  התורה  אולם 
ולכן כל הפעולות המוזכרות לעיל שיש טרחה בעשייתן, מותרות 
בשבת. וכך גם בהבערת אש. אם רק משום שבהקשת האבנים זו 
השבת.  לצורך  הבערה  על  איסור  חל  היה  לא  טרחה,  כרוכה  בזו 
ובכלל, הייתה אפשרות פשוטה להתיר העברת אש מאש דולקת 

שהובערה מלפני השבת... 
אך בציווי: "ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מְֹׁשבֵֹתיֶכם ְּביוֹם ַהַּׁשָּבת", התורה 
עמה  שיש  הבערה  בין  לחלק  מבלי  הבערה,  של  סוג  כל  אסרה 
טרחה להבערה שאין עמה טרחה. והסיבה לכך עמוקה, אך פשוטה 

וברורה.
בביאור הסיבה הכללית שהצטווינו לשבות ממלאכה ביום השבת, 
נאמר: "ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת, ַלֲעׂשוֹת ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם 
ָיִמים  ִּכי ֵׁשֶׁשת  ְלעָֹלם,  ִהוא  ִיְׂשָרֵאל אוֹת  ְּבֵני  ּוֵבין  ֵּביִני  ְּבִרית עוָֹלם. 

ָעָׂשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש". 
בשמירת  מצווים  אנו  כי  התורה  מבארת  אלה  ברורות  במילים 
השבת, כדי להעיד בכך על הכרתנו בבריאת העולם על ידי הבורא 
בששת ימי המעשה, אשר שבת בסיומן ביום השביעי. לפי שהאדם 
בעולם  שולט  בהיותו  לבוראו  דומה  אלקים,  בצלם  נברא  אשר 
ובידו יכולת הבחירה והכח לבנות ולהרוס לנטוע ולעקור. ומשום 
כפוף  אינו  כי  ולחוש  בוראו  את  לשכוח  במהרה  הוא  עלול  כך 
לעליון. ואם חלילה אכן ישכח ויתרחק מבוראו, יאבד את כל הטוב 
לפיכך  עמו.  הקשר  מתוך  לנברא  מהבורא  הבא  והגשמי  הרוחני 
ציווהו הבורא באהבה: "כל יום שביעי, ביום בו שבתתי ממלאכת 
הבריאה, הפסק גם אתה את מלאכתך בעולמי והימנע במשך כל 
אותה היממה מכל מלאכה. ובכך תעיד על הכרתך בי כבורא העולם 
ותזכור כי יש מעליך אל עליון בורא העולם" ]ואגב, זוהי הסיבה 
יּוָמת" )בזמן שהיו סנהדרין הדנים דיני נפשות(  ש"ְמַחְלֶליָה מוֹת 
ו"ָּכל ָהעֶֹׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה". שהרי 
במה  גבי  על  הנואם  למלך  באלקים. משל  אמונה  היא מבחן של 
גבוהה בפני עשרות אלפי אנשים היושבים על כיסאותיהם. ובסיום 
דבריו הוא מכריז: "ועתה, מי שמכיר בי כמלך, יעמוד. ומי שמורד 
בי, ימשיך לשבת". והנה כולם מתרוממים באהבה ונעמדים. אך 
אדם אחד ממשיך לשבת. כאשר פונים אליו חיילי המלך ושואלים: 
ומגיב  "שמעתי"  משיב:  הוא  המלך?"  צו  את  שמעת  לא  "האם 
מרידה  בעוון  להריגה  ייקחוהו  כאשר  הלא  ביטול.  יד של  בהינף 
במלכות, אם יבוא מישהו וישאל: "וכי איזו מדינת חוק זו? האם 
הורגים כאן אדם בעוון ישיבה על כסא?" ישיבו לו כולם: "לאחר 
שהמלך הכריז שזהו מבחן ההכרה בו כמלך או מרידה במלכותו, 
הכרזת  לאחר  בענייננו.  וכך  מוות".  או  חיים  לשווה  הופך  הדבר 
מלכו של עולם: "ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ...ְּבִרית עוָֹלם! ֵּביִני 
ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אוֹת ִהוא ְלעָֹלם, ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים 
לחילול השבת משקל שונה לחלוטין. שכן  יש  הרי  ָהָאֶרץ",  ְוֶאת 

המלך גילה דעתו שלא די לו במילים המצהירות על אמונה, אלא 
הוכחה במעשים הוא רוצה[. 

ועתה, הבה נתבונן. שרש המילה 'מלאכה', הוא 'מלך'. ואילו שרש 
פלא  האין  'עבד'.  הוא  ל'מלאכה',  זהה  הנראית  'עבודה',  המילה 
זהות, שונות כל כך בשורשן? האחת  בכך ששתי מילים הנראות 
האנושית,  הנכבדות  סולם  בראש  העומד  האדם  'מלך',  משורש 

והשנייה משורש 'עבד' - האדם הנמצא בתחתית הסולם?
מלשון  היא  בטרחה.  תמיד  כרוכה   - 'עבודה'  הוא:  הביאור  אך 
בטרחה.  כרוכה  בהכרח  אינה  'מלאכה'  ואילו  פיזי.  ועמל  עבדות 
כך  מתבצע.  והדבר  בקלות,  בדיבורו  הפוקד  מלך  בבחינת  היא 
בעל  מתקן  לשינוי  וגורם  בחומר  הוא  שולט  מלאכה,  העושה 
משמעות, גם אם אינו טורח מבחינה פיזית. למשל, מבעיר ניצוץ 
אש; בורר ומוציא פריט של פסולת מתוך אוכל; כותב; זורע או 

משקה צמח; מכבס; וכל כיוצא בזה. 
ולא  'מלאכה'  בשם  בתורה  מוגדרת  העולם  בריאת  פעולת  והנה, 
בשם 'עבודה'. ככתוב: "ַוְיַכל אלקים ַּבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתוֹ ֲאֶׁשר 
והסיבה  ָעָׂשה".  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתוֹ  ִמָּכל  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיוֹם  ַוִּיְׁשּבֹת  ָעָׂשה 
ברורה, משום שבריאת העולם התבצעה בדרך של מלכות. הייתה 
שאינם  מושגים   - ועייפות  טרחה  מושגי  ללא  בחומר  שליטה  זו 
שייכים כמובן בבורא. ובכלל, הלא "ִּבְדַבר ]בדיבור[ ה' ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו 
ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם". ככתוב בפרשת הבריאה: "ַוּיֹאֶמר אלקים ְיִהי 
ַוְיִהי אוֹר". ללא עמל וללא טרחה. נמצא לאור זאת, שביום  אוֹר, 
לשבות  הצטווינו  כאשר  ולכן,  ממלאכה.  הבורא  שבת  השביעי 
בעשרת  הצטווינו  אמונתנו,  על  כעדות  השביעי  ביום  אנחנו  גם 
הדברות במילים: "ְויוֹם ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה' אלקיָך, ֹלא ַתֲעֶׂשה ָכל 
ְמָלאָכה". לפיכך, כל פעולה המוגדרת בשם מלאכה, משום היותה 
אחת משלשים ותשע המלאכות שנאמרו למשה בסיני ומפורטות 

במשנה, נכללת בכלל איסור חילול השבת.
לפיכך, אדם הזורע, אפילו תחב זרע אחד לאדמה, עבר על איסור 
חילול שבת. אמנם אין כאן טרחה, אבל יש כאן פעולת מלאכה, 
שהרי זרע זה יתחיל לנבוט. וכך גם הקוצר - אפילו קצר שיבולת 
או  גפרור,  הדליק  אפילו   - המבעיר  וכן  אחד.  פרי  קטף  או  אחת 
השתמש במצת, או יצר ניצוץ בעת התנעת הרכב, או לחץ על מתג 
החשמל בשבת, אין כאן טרחה, אבל יש כאן פעולת מלאכה. וכך 

בכל המלאכות.

כי  מיד  מבין  כראוי,  השבת  שומר  של  השבת  בחוויית  המתבונן 
לאחר יממה כזו של מרגוע לנפש, יוצא שומר השבת לימי החולין 
של השבוע רענן ברוחו ועם כוחות חדשים. שהרי נח בגופו ובנפשו, 
כאדם השוהה במלון כל יום שביעי בחייו. ללא טרחת בישולים, 
שהרי המאכלים מוכנים על הפלטה של שבת. ללא עבודות גינון 
ושאר  כביסות  ללא  שישי.  ביום  נעשו  אלו  שהרי  הרכב,  ורחיצת 
מלאכות הבית, שהרי אלו ייעשו במוצאי שבת. ואפילו ללא צורך 
זאת  יעשה  השבת  שעון  שהרי  החשמל,  מתג  על  וללחוץ  לקום 
בהגיע השעה. הוא גם פטור כל יום שביעי בחייו מלחץ הדיווחים 
מטרדת  ואף  ועסקים  כסף  על  המייגעות  השיחות  התקשורתיים, 
השיחות הטלפוניות. אדם זה - מלך הוא ליממה. לא פלא אם כן, 
מתגעגע  כבר  הוא  לערך,  רביעי  יום  בהגיע  ימים,  מספר  שלאחר 

לשבת. מייחל ומצפה לה שתגיע במהרה. 
הגבוהה של  מוסברת המשמעות  רבים  במקומות  הקדוש  ובזוהר 
השבת מהפן מהרוחני. הנה אחד מהם )מתורגם(: "בזה היום כל 
דכל  סתימא  קדישא  'עתיקא  בתפנוקי  הצדיקים מתענגים  נשמות 

סתימין', ורוח אחת שנמשכת מעונג עתיקא קדישא ]זוהי תוספת 
הנשמה יתירה שמקבל היהודי בשבת[, מתפשטת בכל העולמות. 
ועולה ויורדת בסוד רצוא ושוב ומתפשטת לכל ישראל הקדושים, 
ומתבטלים  שלימה,  במנוחה  נחים  ידה  ועל  התורה.  שומרי  לכל 
ונשכחים מהם כל מיני כעסים ]עליונים[ וכל הדינים וכל העבודות 
דצדיקייא  נשמתיהון  כל  יומא  "בהאי  הזוהר:  ]לשון  הקשות" 
מתעדנין בתפנוקי עתיקא קדישא סתימא דכל סתימין. ורוחא חדא 
מתפשט(  ההוא  )נ"א  מתפשטא  קדישא  עתיקא  דההוא  מענוגא 
בכלהו עלמין וסלקא ונחתא ומתפשטא לכלהו בני קדישין לכלהו 
נטורי אורייתא ונייחין בנייחא שלים מתנשי מכלהו כל רוגזין כל 

דינין וכל פולחנין קשין"[. 

גם פרנסתו ומזונותיו של שומר השבת מתברכים מהשבת. ככתוב: 
של  תכונה  בו  הטביע  כלומר  ַהְּׁשִביִעי".  יוֹם  ֶאת  אלקים  "ַוְיָבֶרְך 
ברכה ושפע לשומריו כהלכה. הזוהר הקדוש מסביר שכנגד הימים 
הבריאה.  של  הרוחני  בממד  עליונים  ימים  ישנם  הזה,  שבעולם 
והיום השביעי העליון מעניק שפע לששת הימים העליונים ומשם 
מרכזי  למעיין  ]בדומה  בעולם  המעשה  ימי  לששת  השפע  יורד 
לבני  מים  נחל  יוצא  בריכה  ומכל  שסביבו,  בריכות  שש  הממלא 

האדם[. הנה לשון הזוהר )מתורגם(: 
"כתוב: "ַוְיָבֶרְך אלקים ֶאת יוֹם ַהְּׁשִביִעי". וכתוב במן: "ֵׁשֶׁשת ָיִמים 
ִּתְלְקֻטהּו. ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי - ַׁשָּבת, ֹלא ִיְהֶיה ּבוֹ". והדבר אינו מובן. 
אם לא נמצא ביום זה מזון )מן(, איזו ברכה נמצאת בו? אלא כך 
תלויות.  הן  ביום השביעי  ולמטה,  הברכות שלמעלה  כל  למדנו: 
יום,  שאותו  משום  השביעי?  ביום  מן  נמצא  לא  למה  ולמדנו, 
נותן  ואחד  וכל אחד  העליונים.  הימים  כל ששת  מתברכים ממנו 
מזון למטה, כל אחד ביומו, מאותה ברכה שהתברך ביום השביעי 
)ולכן לא ירד מן בעולמנו ביום השביעי. משום שכל תפקידו של 
והמזון שאוכלים  הימים.  לשאר  וברכה  לתת שפע  היום השביעי 
]לשון  הימים("  בשאר  הזה  לעולם  שירד  מהשפע  הוא  בשבת, 
במן:  וכתיב  ַהְּׁשִביִעי".  יוֹם  ֶאת  אלקים  "ַוְיָבֶרְך  "כתיב:  הזוהר: 
ִיְהֶיה ּבוֹ". כיון  ַהְּׁשִביִעי - ַׁשָּבת, ֹלא  ּוַבּיוֹם  ִּתְלְקֻטהּו.  ָיִמים  "ֵׁשֶׁשת 
דלא משתכח ביה מזוני, מה ברכתא אשתכח ביה? אלא הכי תאנא: 
אמאי  ותאנא,  תליין.  שביעאה  ביומא  ותתא,  דלעילא  ברכאן  כל 
לא אשתכח מנא ביומא שביעאה? משום דההוא יומא מתברכאן 
מיניה כל שיתא יומין עלאין. וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא, כל 

חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה[. 
בביאורם של דברים הסבירו חכמי הסוד שהמספר שש מבטא את 
חומרי  דבר  לכל  שהרי  צדדים.  בששה  המוגבל  החומרי,  הטבע 
ואילו  ומטה.  מעלה  העולם,  רוחות  ארבע  צדדים:  ששה  ישנם 
כנשמה  החומר.  שבתוככי  הרוחניות  את  מבטא  שבע  המספר 
ממון  כך  ונמוג,  מתפורר  נשמה  ללא  שגוף  וכשם  הגוף.  שבתוך 
הנוצר בששת ימי השבוע על ידי אדם שאינו שומר שבת כהלכתה, 
הוא ממון חסר נשמה רוחנית פנימית ולא תהיה בו תועלת אמיתית. 
"לכה  הנודע  רבי שלמה אלקבץ בפיוט  וזה עומק דברי המקובל 
ונלכה, כי היא מקור הברכה". כלומר  דודי": "לקראת שבת לכו 
היא המקור שממנו מתברכים כל ימי המעשה כדברי הזוהר הנ"ל. 
יצוין שברכה בכסף אינה מתבטאת בריבוי מספרי של ממון, אלא 
של  כספו  שהרי  ולנפש.  לגוף   - מהממון  התועלת  מירב  בהפקת 
המביאה  רוחנית,  הארה  בו  שיש  חומרי  כסף  הינו  השבת  שומר 
לשפע תועלתי. וראה עוד בהרחבה בספר "הצופן", פרק האות ז'.

הגאון הרב זמיר כהן / הידברות

בסך הכל להדליק גפרור... זה לא קשה, זה לא מעייף. מה ההבדל בין "עבודה" לבין 
מלאכות שבת?



חדש! יוגורט עם פירות במרקם חלק
שכיף לאכול על הדרך, בבית, בהפסקה או בגינה
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להיות "מתועבים" 
ולא להיות מעורבים

"והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם, ואמרתם 
אנשי מקנה היו עבדיך... בעבור תשבו בארץ גשן כי 

תועבת מצרים כל רעה צאן" )מו, לג – לד(
הייתה,  אלו  בדברים  יוסף  שמטרת  מבואר,  במקום  ברש"י 
שפרעה ירחיק את אחיו מעליו ויושיבם שם בארץ גושן, יעוין 

שם.
מלהתחבר  נזהר  אבינו  יעקב  כיצד  וישלח  בפרשת  ראינו  כבר 
עם עשו, כאשר עשיו הציע "נסעה ונלכה ואלכה לנגדך", יעקב 
אל  אבוא  אשר  עד  עבדו,  לפני  אדוני  נא  "יעבור  ואמר,  סירב 
המשיח,  שיבוא  עד  לו,  שרמז  חז"ל,  וביארו  שעירה",  אדוני 
וכבר  ניפגש,   – כשיבוא המשיח  אז  ]ורק  'חברותא'  לא  אנחנו 
נעשה חשבון על נהרות הדם והדמעות שבני עשו שפכו, ועדיין 

שופכים מישראל לצערנו[.
תחילת  על  הקדושה  התורה  לנו  כשמתארת  בפרשתנו,  וכאן 
ירידת ישראל בין האומות, רואים אנו עד היכן הדברים מגיעים, 
וכיצד נגשו בני ישראל אל החיבור עם הגויים שנכפה עליהם, 
טוב היה להם ממש להתבזות בפני פרעה ובפני כל מצרים, למען 

ירחיקום מעליהם וכן אח"כ כשהציגם לפני פרעה, לקח "מקצת 
אחיו", מן החלשים שבהם, כדי שלא ימנו אותם שרים או יתנו 

להם משרות גבוהות.
כך היה מצב ישראל בכל גלותם, אבותינו ואבות אבותינו לא רצו 
להיות קרובים ל"חלונות הגבוהים" ולהיות מעורבים בנושאים 
כלכליים ופוליטיים, ולא חששו מלהיות "נדחים" ו"מדולדלים" 
נוח היה להם לסבול את כל  ידם,  מן הסביבה ה"נאורה" שעל 
הגזירות והרדיפות מצד אומות העולם, אך ורק כדי שלא ליצור 
מגע עמהם, וכן אחי יוסף, אחי המלך, היו יכולים לקבל משרות 
להיות  אף  העדיפו  זאת  ולמרות  ביותר,  ומכובדות  גבוהות 
"מתועבים" בעיני שכניהם, ובלבד שלא יצטרכו להתערב בחיי 

ארץ מצרים.
ומה הייתה ההכנה שהכינו עצמם לקראת בואם לארץ החדשה? 
– "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות גושנה", ודרשו חז"ל 
"להורות" מלשון הוראה ולימוד תורה, ומפרש רש"י, לתקן לו 
בית תלמוד שמשם תצא הוראה, הרי לנו שיעקב אבינו לא היה 

מוכן להיכנס למקום חדש, בטרם יוקם שם בית מדרש.

וסביבה  יפה  מקום  בוחרים  שקודם,  העולם  מדרך  ולכאורה, 
טובה לגור בה, ואח"כ עוברים דירה, ורק למחרת שואלים היכן 
כאן בית הכנסת, שהרי ביום הראשון מטרדות העברת הדירה בין 

כה וכה  מתפללים בבית...
אבל יעקב אבינו לא עשה כן, אלא כמו שלא תמצא אדם שנכנס 
לגור בבית חדש, ורק אח"כ דואג להתקנת צנרת מים, חשמל, 
מסדר  בואו  טרם  כבר  ודאי  אלא  החיוניים,  השירותים  וכל  גז, 
לפחות את הדברים ההכרחיים - כך עשה גם יעקב אבינו, ולגביו 
בלי בית מדרש זה כמו לגור בדירה ללא מקור מים. דבר ראשון 
עוד בטרם שיוצאים לדרך צריך לסדר בית מדרש, ורק אז אפשר 

ללכת לארץ מצרים.
וכל זה ללמדנו, שלימוד תורה ועשיית המצוות אצל יהודי אינם 
רק ענין של מעשים בעל ערך גבוה, אלא הם אלו הקובעים את 
כל צורת חיי היהודי, התורה היא במרכז שאליו פונים כל מעשיו 
מדרש,  בית  יהיה  כל  שקודם  אבותינו  דאגו  ולכן  ומחשבותיו, 
וכמו שנאמר על התורה )משלי ח, לה(, "כי מוצאי מצא חיים 

ויפק רצון מה'".

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד



הם יכלו לקבל משרות רמות, להתחבר לשלטון ולהימנע מגזירות ורדיפות, אך למרות 
זאת, העדיפו אבותינו לעשות הכל כדי להתנתק ולא להיטמע במצרים

אבותינו ואבות אבותינו לא רצו להיות קרובים ל"חלונות הגבוהים" ולהיות מעורבים 
בנושאים כלכליים ופוליטיים, ולא חששו מלהיות "נדחים" ו"מדולדלים" מן הסביבה 

ה"נאורה" שעל ידם, נוח היה להם לסבול את כל הגזירות והרדיפות מצד אומות העולם, 
אך ורק כדי שלא ליצור מגע עמהם

"



איקאה מציגה: מגוון מזרני איכות, במחירים נוחים! 

איך אומרים 
 בשוודית

לישון כמו תינוק? 

HOVAG
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 ₪695
HAFSLO מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז', 90x200 ס"מ.

 ₪895
HAMARVIK מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז' כהה, 90x200 ס"מ.

 ₪995
HOVAG מזרן קפיצי כיס יחיד
קשה. אפור כהה, 90x200 ס"מ.

ליהנות באמת משינה טובה, זה לדעת שקנית מזרן איכותי במחיר נוח. באיקאה מחכים 
לכם מגוון מזרנים, המתאימים למבוגרים, לילדים ולתינוקות, שיעשו לכם לילה טוב!
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אבירות של מנצחים

הפרשיות  את  קוראים  אנו  עת  ושנה,  שנה  בכל 
הללו של יוסף ואחיו, כמובן שאין לנו כל שיג ושיח 
בסודם של קדושים, אך אנו רואים שהתורה מלמדת 
אותנו על תביעה דקה מן הדקה על האחים הקדושים "'שבטי 

י-ה", וכפי שמצאנו שהקדוש ברוך 
את  הימים  ברבות  העניש  הוא 
על  הרוגי מלכות" כחשבון  "עשרת 
יוסף  את  שמכרו  השבטים  עשרת 

אחיהם.
המרגשים  ברגעים  לכשנתבונן 
והנעלים של מפגש יוסף ואחיו, אנו 
ניתוק  לאחר  משתוממים.  עומדים 
וריחוק של 22 שנים, יוסף מזהה את 
מכירים  לא  הם  אותם.  ומכיר  אחיו 
אותו מפני שבגר והשתנה, אבל הוא 

זוכר אותם טוב.
ברגעים הללו, בו מתנקז כל הצער 
הנורא, הגעגוע והריחוק מבית אבא, 
הקשות  בשנים  בוודאי  נזכר  הוא 
אותו עשה כעבד בבית פוטיפר, את 
בכלא  שהה  בהן  הנוראיות  השנים 
לאדם  בכפו.  עוול  לא  על  המצרי 
רגיל היה מאוד קשה לסלוח ולמחול 
על מחיקת חיים שכאלו. איש אחר 
האחים,  את  ומוכיח  מתפרץ  היה 
למלך  כמשנה  מעמדו  מרום  בפרט 

מצרים.
להוכיח  היה  יכול  הצדיק  יוסף 
זוכרים  ולומר:  בעדינות  אחיו  את 

את בעל החלומות שזלזלתם בו ובחלומותיו? הנה הוא עומד 
לפניכם, החלום קם והתגשם.

אבל יוסף, לא נוקם ולא נוטר. הוא מנהיג אמיתי, ולכן הוא 
פונה אליהם במילים רכות: "ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם 
כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם". אלו 
מילים אדירות, איזו גדלות הנפש. אל תתעצבו על כך שמכרתם 
אותי, כי אלוקים פעל שיהיה כן, לטובה, כדי שאוכל להחיות 

את נפשכם.
יוסף מוליך אותם בדרך האמונה שליוותה אותו ב-22 שנים 
הייתם חלק  גם אם  לכאן,  אותי  האחרונות. לא אתם שלחתם 

ממכירתי מצרימה, כי אלוקים עשה כך. זהו לימוד גדול לכל 
אדם באשר הוא, לפעמים אנחנו חושבים שמישהו עשה לנו או 
הזיק לנו. לו היינו זוכרים כי לא אנחנו העושים והפועלים, רק 
יש מישהו מלמעלה שמכון את דרכנו, שוב לא היינו מוציאים 

תסכול מיותר ו/או נקמה מיותרת במי שכביכול הזיק לנו.
  

כשהיה  תמיד  לרכבים.  להוט  מאוד  שהיה  בתלמיד  מעשה 
הרכב  של  בהגה  לשחק  מבקש  היה  אביו  של  ברכב  יושב 
ובהילוכים. בראות האב את ההתלהבות של הבן רכש לו הגה 
משחק והושיבו לימינו בקדמת הרכב. וכך היה הבן מסובב את 
הרכב  את  מוביל  הוא  כי  ובטוח  ומשוכנע  וחזור  הלוך  ההגה 

ומכוון את התנועה.
מאיתנו  מישהו  וכי  ילד?  מאותו  אחרת  נוהגים  אנחנו  וכי 
משוכנע כי הוא אכן מסובב את ההגה. והרי אמונתינו הברורה 

והפשוטה היא כי יש מנהיג לבירה, אנחנו לא יותר מאותו ילד 
שמסובב את ההגה ומשוכנע כי הוא נוהג...

האחרונה  בתקופה  עברנו  אמורים?  הדברים  מה  כלפי 
בחירות מוניציפליות, בכל בחירות יש מנצחים ויש מפסידים. 
דא עקא, גם המנצחים צריכים לדעת 
כיצד לנצח, וגם המפסידים צריכים 

לדעת איך להפסיד.
ובכל  ניצח,  שניצח  שמי  כמובן 
זאת יש אבירות של מנצחים, לנקות 
מערכת  שהותירה  הרע  הדם  את 
את  ולהפשיר  לגשר  הבחירות, 
ולשתף  למפסידים  לקרוא  הקרח, 
נורמליזציה  בכינון  ידיים  איתם 

ובראיית פני העתיד.
צריכים  המפסידים  גם  לעומתם, 
אנחנו  הבוחר.  דין  את  לקבל  לדעת 
הבוחר  דמוקרטית.  במדינה  חיים 
למפסידים  ויש  דברו,  את  אמר 
את  ולקבל  הראש  את  להוריד 
הבחירות  כי  לזכור,  ובעיקר  הדין. 
עברו וכעת צריך להוריד את מפלס 
כיצד  העתיד  על  ולחשוב  המתח, 
ואיך ניתן להשפיע גם מהסיטואציה 

הנוכחית.
מנהיג  מי  לסמן  ניתן  עכשיו  כבר 
תכונתו  קטן.  פוליטיקאי  נשאר  ומי 
הניצחון  למרות  היא  מנהיג  של 
פעולה  ולשתף  להמשיך  המתוק, 

ולשלב ידיים, גם עם היריבים.
  

לכל  לא  ה'".  ביד  מלך  "לב  כי  ושוב  שוב  לזכור  הכל  ועל 
הצלחה יש הסבר וגם לא לכל כישלון. להצלחה לא תמיד יש 
למה.  מבין  לא  ואיש  מצליח  אדם  רואים  לפעמים  הסברים, 
הנהגה,  כוחות  לאדם  שמעניקים  נסתרים  דברים  יש  לפעמים 
נוחל  מוצלח  אדם  שלפעמים  וכמו  וכדומה.  אבות  זכות  כמו 

כישלון אחר כישלון ללא הסבר והגיון.
המסר של יוסף לאחיו "כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם", 
צריך להדהד כל העת: לא אתה זה שמנהיג את הרכב, יש מנהיג 

לבירה.

הרב בן ציון נורדמן



כמובן שמי שניצח ניצח, ובכל זאת יש אבירות של מנצחים, לנקות את 
הדם הרע שהותירה מערכת הבחירות, לגשר ולהפשיר את הקרח, לקרוא 

למפסידים ולשתף איתם ידיים בכינון נורמליזציה ובראיית פני העתיד.

"

כיתוב תמונה: מנצחים? מפסידים? זהו הזמן לגלות מנהיגות. צילום: יעקב כהן



איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת נתניה )דרום(. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה 1, מרכז עסקים שורק, 
כביש פלמחים. איקאה קריית אתא: דרך חיפה 52, קריית אתא. איקאה באר שבע: הירדן 24, באר 
האא )35832*( שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00,  י שבע. שירות לקוחות 
WWW.IKEA.CO. I L ו' 9:00-13:00, מוצ"ש: כשעה לאחר צאת השבת עד 23:00. | בירור מלאי באתר 

איקאה מציגה: מגוון מזרני איכות, במחירים נוחים! 

איך אומרים 
 בשוודית

ְׁשַלְפְׁשטּונְֶּדה?

 HAFSLO

 ₪695
HAFSLO מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז', 90x200 ס"מ.

 ₪895
HAMARVIK מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז' כהה, 90x200 ס"מ.

 ₪995
HOVAG מזרן קפיצי כיס יחיד
קשה. אפור כהה, 90x200 ס"מ.

ליהנות באמת משינה טובה, זה לדעת שקנית מזרן איכותי במחיר נוח. באיקאה מחכים 
לכם מגוון מזרנים, המתאימים למבוגרים, לילדים ולתינוקות, שיעשו לכם לילה טוב!
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בואו נתחיל לדבר

התרעתי  האחרון  בטורי 
היוצר  האינטרנט  כנגד 
לאנשים  בעיות  הרבה 
קשות  ופוגע  ומצוות,  תורה  שומרי 
תורה  שומרים  שאינם  באנשים  גם 
ומצוות, יהודים ולא יהודים כאחד. 
מבינים  העולם  בכל  שהיום  נדמה, 
זאת, וגם מי שאינם יהודים מודעים 
בטח  באינטרנט,  צפייה  כי  לעובדה 
בתכנים  סינון  ללא  ילדים,  אצל 
רבות  בעיות  מייצרת  שם  הנמצאים 
לכל  הנפש  את  ומחנכת  מעודדת   -
לא  נפש  ויוצרת  הרעות.  המידות 

בריאה ותקינה.
אז מה עושים? 

אני סבור כי אחד הדברים החשובים 
בהתפתחות אישית של אנשים הוא 
אל  הדברים  את  להעלות  לדבר. 
לנסות לטאטא מתחת  לא  השולחן. 
לדון  ולדבר  לשבת  פשוט  לשטיח. 

להסביר בצורה בריאה.
ולאיים  ולאנשים  לנוער  להגיד 
אינטרנט  להם  יהיה  שאם  עליהם 
קשה  הכי  הגיהינום  את  להם  יהיה 

או שלא יצרפו אותם למניין - לא חושב שזה באמת ישפיע 
עצמם.  עם  חזק  יעמדו  מספיק  שהם  עמוקה  בצורה  עליהם 
ישנם  אבל  הזה,  הסגנון  אליהם  שמשפיע  אנשים  יש  אולי 
להם  יגרום  רק  וזה  אליהם  ישפיע  לא  שזה  רבים  אנשים 
יראו  הם  אותו  כשר,  אחד  פלאפון  פלאפונים,  שתי  להחזיק 

בחוץ לפני כולם, ופלאפון שני, אותו הם יסתירו מעין כל.
אי אפשר יותר לטאטא דברים. יש בעיות וצריך לדבר עליהם. 
אם היו יושבים ומסבירים לאנשים בצורה בריאה על הסכנות 
באמת  רוצים  אנחנו  מה  רוחנית  מבחינה  או  בדבר,  שיש 
מחיינו הרוחניים, אז לא היה מצב שישנם אנשים שיש להם 
שני פלאפונים, אחד כשר איתו מנופפים בחוץ ואת האייפון 

אותו הם מסתירים בכיס העמוק.
אם היינו נותנים לו יותר אור רוחני, יותר סיפוק, יותר בהירות 
בעניין הרוחני סיכוי גדול שזה יותר יעזור מאשר אלף איומים.

והעלאת  הגלויה  השיחה  לחשיבות  אצלנו,  המודעות  חוסר 
כלפי  ביחס  רק  מתבטאת  לא  השטח  פני  אל  הבעיות 

האינטרנט. היא מופיעה בערוצים נוספים.
השבוע היה אצלי אדם מטופל וסיפר לי שכשהיה צעיר פגעו 
בו פיזית. סיפור איום ונורא. השם ירחם. ועד היום הוא סובל 
סבל נפשי רב מזה. ילד או נערים נפגעים בגלל משהו אחד כי 
לא מדברים על זה. צריך להסביר לילדים ולנוער על הנושאים 
האלה. יצאה בשנים האחרונות הצגה מיוחדת לילדים כשרה 

על  הסבר  לילד  שנותנת  למהדרין 
הדברים האלו )גם ספר יצא על זה(. 
חיידר  כל  על  שחובה  חושב  אני 
כי  הזו.  ההצגה  את  להראות  חרדי 
מתחת  לטאטא  אפשר  אי  פשוט 
-בסוף  מטאטא  אתה  אם  לשולחן. 

יש נפגעים.
או  בחורים  פוגש  אני  פעם  לא 
קשות  שאלות  להם  שיש  אברכים 
למקומות  מגיעים  והם  באמונה 
לא  להם  שאמרו  בגלל  רק  קשים 
לשאול לא לדבר על הנושאים. זהו, 
לטאטא  יותר  אפשר  אי  שפשוט 
לא  הם  אנשים  לדבר.  פשוט  צריך 
על  יקבלו  לא  הם  אם  רובוטים, 
יענו  הם  תשובות  שלהם  השאלות 

לעצמם תשובות.
ליהדות ברוך ה', יש יכולת מרשימה 
גם עם השאלות  ומוכחת להתמודד 
שנער  סיבה  כל  אין  ביותר.  הקשות 
עם  המתמודדים  צעירים  נערה  או 
שאלות אמוניות מאתגרות לא יוכלו 
מקצוע'  'איש  עם  כך  על  לשוחח 
המומחה בתחומים אלו. אני מבטיח 

לכם שיהיו לו תשובות יהודיות מספקות ומשכנעות.
חכמים.  טבעו  אותן  וגבולות  בחומות  מאופיינת  היהדות 
שאינם  למקומות  מנפילה  עלינו  שומרים  והסייגים  הגדרות 
המצוות  ושמירת  האמונה  בהם:  די  לא  זאת  ועם  ראויים. 
צריכים להגיע מתוך הבנה עמוקה מתוך בירור עצמי. כאשר 
יש את זה אז כאשר החומות פה ושם נשברות האדם לא נבהל 
יציב. הגיע הזמן לפתוח ולדבר על הכל כמובן  והוא נשאר 
בדרך התורה אבל פשוט הגיע הזמן. השם יעזור שתמיד נהיה 

כולנו קרובים אליו באהבה.
machon. לתגובות:  היקרים.  ישראל  עם  לכל  שבת שלום 

rot@gmail.com

העובדה שאנחנו נוטים לא לדבר מפורשות עם בני הנוער על האתגרים הגדולים ולא 
לנהל שיח פתוח בנושאים קריטיים, מביאים לכך שרבים מחזיקים 2 טלפונים – כשר 

לנופף בו ואייפון להציץ בו • וההדרכה שכל חיידר צריך להעביר לילדים

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי



להגיד לנוער ולאיים על אנשים שאם יהיה להם אינטרנט יהיה להם את הגיהינום 
הכי קשה או שלא יצרפו אותם למניין - לא חושב שזה באמת ישפיע עליהם 

בצורה עמוקה, שהם מספיק יעמדו חזק עם עצמם

"



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים
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הרב שלמה וילהלם ליד ארון הקודש בביהכ"נ 



11 ו' טבת תשע"ט 14/12/2018

א שבת 
אחרי שבילה את ליל-שישי בעיירה המסונפת למחוז ז'יטאמיר, עשה יוסי גיטלר את דרכו לעבר בירת 
המחוז עצמה, נפגש עם שליח חב"ד ורב הקהילה רבי שלמה וילהלם, סייר בהיכלו המחודש של בית 
הכנסת המרכזי שהיה היחיד לצלוח את הנוראה שבמלחמות, שמע על מצבם הרוחני של יהודי העיר, 
האזין לתיאורי ההתנכלויות האנטישמיות והופתע לגלות שמי שמייצג את המחוז בפרלמנט הוא רק 
 • אוקראינה  של  היהודי  הממשלה  ראש  תחת  שמכהנים  היהודים  המחוקקים  עשרות  מתוך  אחד 
וגם: מה השליך ניצול השואה לעבר קבוצת החסידים שרק רצו למצוא את בית הדפוס הראשון של 
'ליקוטי תורה' בז'יטומיר? מדוע לא היה זקוק רבי משה מקריסטשוב לשאול איך לקרוא לרך הנולד? 

והיכן תוצב ספריית 'עוז והדר'?

פרק ב'
אין ז'יטאמיר

||  יוסי גיטלר ||
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בערבות מ מסע-הקודש  את  משיכים 
אוקראינה הקפואות. ברוכים הבאים לאלו 
שלא היו בשבוע שעבר ומצטרפים זה עתה 
לרכב שעושה את דרכו בשעות הבוקר של 
יום שישי, ערב שבת פרשת וישלח, מהכפר 
איבניץ, שם שוכן כבוד ציונו של הרבי, רבי 
זאב וואלף מז'יטומיר, בעל מחבר הספר הקדוש 'אור המאיר', 
שנחשב לאחד מספרי היסוד בעולם החסידות - אל עיר המחוז 
וקטנים,  גדולים  וכפרים,  ערים  תחתיה  המאגדת  ז'יטומיר, 
המרכיבים יחד את 'מחוז ז'יטומיר', החמישי שבמחוזות מדינת 

אוקראינה.
ריש  פומרנץ,  מנדל  מנחם  רבי  הגאון  עומד  המסע  בראש 
המהדורה  הדפסת  בפני  כעת  שעומד  והדר',  ד'עוז  מתיבתא 
המפוארת של הספר 'אור המאיר', עם ביאור יקר מפז המעמיד 
כיאה  מפואר  ובכלי  והבנה  בבהירות  אופניו  על  דבור  דבר 
לתורה מפוארה וכמיטב המסורת בת עשרות השנים של ממלכת 

התורה ששינתה את עולם הספר היהודי מן הקצה לקצה.
רגע לפני שהוא ניגש למלאכת הקודש הוא ביקש, כיהושע 
בשעתו, להשתטח על קברי אבות ולבקש את זכותם של בעלי 
התורה שיהיו שפתותיהם דובבות בקבריהם, למען תעמוד לו 
בכל התהליך המורכב שנדרש הספר לעבור, משלב התכנון עד 

הרגע בו הוא נארז בקרטונים ונשלח לכל קצוות תבל.

ביתי בית תפילה

המחוז משתרע על כ-30 אלף קמ"ר, ומדורג במקום החמישי 
בגודלו במדינה. סך תושביו עומד על כ-1,300,000 תושבים, 
בכמות  באוקראינה  עשר  השישה  במקום  אותו  המדרג  נתון 

אוכלוסייה.
השיטוט ברחובות ז'יטומיר מסתיים בפתחו של בית  כנסת 
המדרש  בתי  את  ומזכיר  והדר  ביופי  מעוצב  ממדים.  אדיר 
הענק  המבנה  ישראל.  מכורתנו  מארץ  לנו  המוכרים  הגדולים 
השנייה.  העולם  מלחמת  איימי  את  ששרד  היחיד  הוא  הזה 
נותר,  לא  מהם  וזכר  היסוד  עד  שנהרסו  עמיתיו  ל-54  בניגוד 
שהסתערו  הגרמניים  והגייסות  העליונה  ההשגחה  רצתה 
של  התחמושת  כמחסן  בו  בחרו  הנוראה  במלחמה  העיר  על 
ולהימלט  מכונו  על  להישאר  לו  עמדה  זו  'זכות'  האוגדה. 

מהכיליון שנגזר על שאר מבני הקהילה היהודית המקומית.
משופץ  הכול  יקרות.  באור  המואר  המרווח  ללובי  נכנסים 
בפאר עד לפיפס האחרון. ניכר שיש כאן אבא למקום. יש מי 
שמטפח את המקום ודואג להשיב אותו לימי הזוהר בהם היווה 
ומקום  משכן לגדולי עולם שאיוו לקבוע בו את בית מדרשם 

תפילתם.
הקהילה  ורב  חב"ד  שליח  לנו  ממתין  המעט  מקדש  בפתח 
את  שהביא  מי  וילהלם,  שלמה  הרב  בז'יטומיר,  היהודית 
איתו לתוך ההיכל  נכנסים  הנוכחית. אנחנו  ביהכ"נ לתפארתו 

הגבוה שנברשת מרובת קנים מתנוססת במרכזו.
הברכה  תפארתו.  לימי  שב  ה'  בבית  לחזות  מרגש.  הסיור 
מאיליה.  כמו  נאמרת  אלמנה'  גבול  מציב  'ברוך  הנדירה 

הרצפות מבהיקות, מעקה עזרת הנשים מבריק וחושף מאחוריו 
שניצב  היכן  בחזית,  רק  הכנסת.  בית  של  השנייה  הקומה  את 

ארון הקודש ועמוד התפילה, נראה שיש עוד מה לשפר.
הרב  עם  גילויים  מרובת  מרתקת  לשיחה  מתיישבים  אנחנו 
וילהלם. על עבר והווה של קהילה יהודית עתיקה שעלה עליה 
מתים  בה  להחיות  במסירות  שעמלים  מי  יש  וכעת  הכורת 

)רוחנית(.

אותיות עופרת במקווה

יותר של המקום.  וילהלם מבכר לפתוח בעבר הרחוק  הרב 
זה המתקשר אסוציאטיבית עם ריח הדפוס. אולי גם העובדה 
שהביקור בא במסגרת מסע של מכון הוצאת ספרים מדיף לתוך 

השיחה ניחוח טרי של דפוס.
"ז'יטומיר מפורסמת בזכות בית הדפוס של האחים שפירא" 
הוא פותח "שלאחר עלילת הדם שהעלילו עליהם, העבירו את 

הדפוס מעיר מגוריהם בסלוויטא לז'יטומיר".
רגע לפני שהוא ממשיך בסקירה ההיסטורית המאלפת, בוחר 
הרב וילהלם לשתף אותנו בסיפור מדהים. "בתשנ"ח מלאו 150 
הספר  התניא(.  )בעל  הזקן  מהרבי  תורה'  ה'ליקוטי  להדפסת 
מספר  הוא  הלכתי"  שפירא.  האחים  אצל  בז'יטומיר  הודפס 

"לחפש את הבניין בו הודפס לראשונה ספרו של הרבי.
בית  זה  אולי  חשבתי  יהודי,  דפוס  בו  שפעל  בניין  "היה 
הדפוס של האחים שפירא. בהמשך התברר שלא זה המקום" 
הוא מציין וחוזר לשגרת הסיפור שהלכה למקום אחר לחלוטין.

"אותם ימים בהם חיפשתי את בית-הדפוס היה ערבי פסחים. 
חב"ד  מישיבות  בחורים  כחמישים  לכאן  מגיעים  פסח  לפני 
בעולם לערוך סדרי ליל-הסדר בערי הסביבה ונערכנו לעשות 
בתזמון  להדפסתו,  שנה   150 לרגל  תורה'  ה'ליקוטי  על  סיום 
יצא אז גם סיום הרמב"ם. חפצנו לעשות את מעמדי הסיומים 

במקום בו הודפס הספר לראשונה.
"הגענו למקום" ממשיך הרב וילהלם לתאר "ומתוך הבניין 
רץ אלי יהודי זקן ובידיו חופן של אותיות דפוס עתיקות. אני 
שואל אותו מה זה? והוא משיב לי במילים הללו: אני לא יודע 
הוא שאחרי מלחמת העולם  לך  לומר  יכול  זה, מה שאני  מה 
בפינות  כאן  שמצאתי  מה  וזה  הזה,  למקום  הגעתי  השנייה 
הבית. כעת, חמישים שנה אחרי, אני רואה יהודים עם זקנים, 

אני מבין שזה דברים שקשורים אליכם אז הבאתי לכם את זה.
"אני לא יודע אם אלו אותיות מהדפוס של האחים שפירא" 
הוא מסייג "אצלם היו טובלים במקווה את אותיות העופרת, 
כמובן  היא  מהסיפור  המידית  התובנה  קדוש".  דפוס  היה  זה 
אליהם,  כיוונו  שלא  למקומות  אנשים  שמובילה  ההשגחה  יד 

למטרה שלא יכלו להעלות בדעתם.

השיטוט ברחובות 
ז'יטומיר מסתיים 
בפתחו של בית  כנסת 
אדיר ממדים. מעוצב 
ביופי והדר ומזכיר את 
בתי המדרש הגדולים 
המוכרים לנו מארץ 
מכורתנו ישראל. המבנה 
הענק הזה הוא היחיד 
ששרד את איימי מלחמת 
העולם השנייה
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עיר הבירה של טשרנוביל

ההכחדה  האזור,  של  המפואר  העבר  על  לשוחח  עברנו 
של  אופייה  המקומיים,  הקהילה  חיי  השואה,  בימי  הנוראה 

העיר ומה שיש לה לספק לבאים בשעריה.
חלק  רק  הוא  הדפוס  בישראל.  ואם  עיר  הייתה  "ז'יטומיר 
מניין  היסטורית.  בפרספקטיבה  מסביר  הוא  מהמכלול"  קטן 
 100 כמו  משהו  המלחמה,  שלפני  בימים  בעיר  הכנסת  בתי 
שנה לאחור, עמד על 54 מקדשי-מעט שעטרו את העיר שאנו 

ניצבים בטבורה וכעת היא שוממה, כמעט מבלי יושב.
תקופה,  מאותה  שנשמרה  תמונה  על  מספר  וילהלם  הרב 
בעוז.  כאן  שפיכו  האותנטיים  היהודיים  החיים  את  המתעדת 
זקנים  עם  יהודים  המקומי,  תלמוד-התורה  את  בה  "רואים 
א  וירושלים.  ברק  בני  כמו  דבר  לכל  חרדית  קהילה  ופאות, 

אידישע פלאץ" הוא מסכם בכאב.
התמהיל הקהילתי היה מורכב כולו מחסידים. בעיקר מגזע 
מי  זו.  ארץ  בחלקת  מושבה  בסיס  את  שקבעה  טשרנוביל 
שמונת  את  בוודאי  מכיר  חסידית  בהיסטוריה  מעט  שמתמצא 
זי"ע. שמונה  רבי מרדכי המגיד מטשרנוביל  בניו של הרה"ק 
קדושים אלו, שכיהנו כולם באדמו"רות אחרי אביהם הקדוש, 
את  הפיצו  ומכאן  ז'יטומיר  מחוז  של  אלו  בשטחים  נפרסו 
חסידיות  חצרות  שמונה  הדברים,  מטבע  חוצה.  מעיינותיהם 

מלאות מציפות את רוב המרחב באנ"שיהם.
אבל לא רק טשרנוביל. למלכות בית רוז'ין גם היא, הייתה 
יחסית  קרובה  רוז'ין  גיאוגרפית,  גם  בשטח.  איתנה  אחיזה 
לז'יטומיר, וממילא תרמה תרומה ניכרת להתיישבות החרדית 

בסביבה. גם חסידות קרלין זכתה פה לייצוג נכבד.
מרתקת.  עובדה  הנכבד  שיחנו  בר  מציין  הרוז'יני  בהקשר 
משאלתו  את  הביע  מרוז'ין  ישראל  "שרבי  אומר  הוא  "ידוע" 
מספרים  )וכידוע  טובים'  'דגים  שם  יש  כי  ברוז'ין  לגור 
והמעניין  בדגים(,  מתגלגלות  צדיקים  של  נשמות  הקדושים: 
הוא שעד היום, הדגים של המחוז כולו מיובאים מרוז'ין. שם 
האזור  של  התצרוכת  את  שמספקות  גדולות  דגים  בריכות  יש 

כולו".
לגעת  בלי  ז'יטומיר  המונח  את  להזכיר  אפשר  אי  וכמובן 

המקום  עם  מכל  יותר  שמזוהה  הצדיק  של  אדרתו  בשולי 
ושבציון קדשו היינו באותו בוקר. הלא הוא רבינו הקדוש בעל 
'אור המאיר', רבי זאב וואלף מז'יטומיר זי"ע. שחי ופעל ביקוד 
אש קודש על פיסת האדמה הזו ואיתו עמו, תלמידו המובהק  - 
שגם זכה לצקת מים על ידיו הקדושות של סנגורן של ישראל, 
אהרן  רבי  הרה"ק   - זי"ע  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק 
ממוקם  קדשו  שציון  זי"ע,  אהרן'  ה'תולדות  בעל  מז'יטומיר 
העתיק,  היהודי  הקברות  בבית  עצמה,  המחוז  עיר  בתוככי 
ובשעות הקרובות נמצא את עצמנו מעתירים באוהלו לישועת 

הכלל והפרט.
שני אלו, הרב ותלמידו, העמידו את העיר על תילה, ביססו 
את יסודותיה כדבעי וזכרם לא ימוש לנצח מכל באי שער עירם.

מציב גבול אלמנה

השליח התוסס עוצר לרגע משטף דיבורו ומדגיש נתון מצער. 
"ההיסטוריה היהודית של האזור מחוקה כמעט לחלוטין. אין 
שום תיעוד על החיים בעיר. בניגוד למרבית ערי אירופה, שהווי 
הקהילות עד לעליית הכורת בשנים ת"ש-תש"ה, נשמר ונרשם 
בפנקסים ואפילו בספרים, השליטה הקומוניסטית שהחלה כבר 
בשנת תר"פ שרשה מן היסוד כל זכר לחיים יהודיים בז'יטומיר. 

הכול נהרס כולל מבני הדת".
מסיפורה של קהילה עברנו לסיפורו של בית הכנסת הגדול 
את  כאן  שקבעו  טשרנוביל  חצרות  ישובים.  אנו  בהיכלו 
משכנם עוברים כבריח התיכון בסיפורו. כפי שפתחנו בתחילת 
השיחה, לרבי מרדכי המגיד מטשרנוביל זי"ע, היו שמונה בנים 
רבי  היה  ביישובי הסביבה. אחד מהם  שניהגו את חצרותיהם 
משה מקריסטשוב. לרבי משה היה בן הקרוי על שם סבו אבי 

השושלת, מרדכי.
אודותיו מסופר בפי חסידים שכאשר נולד, חילה אביו רבי 
משה את פני אביו המגיד בטשרנוביל, לשאול איך לקרוא לרך 
יכנס בבריתו של אברהם אבינו בשבוע הקרוב.  הנולד כאשר 
'כשתבוא  סתומה  באמירה  תשובה  ללא  בנו  את  פטר  המגיד 

עזרת הנשים במבט מההיכל

"ההיסטוריה היהודית 
של האזור מחוקה כמעט 

לחלוטין. אין שום תיעוד 
על החיים בעיר. בניגוד 

למרבית ערי אירופה, 
שהווי הקהילות עד 

לעליית הכורת בשנים 
ת"ש-תש"ה, נשמר 

ונרשם בפנקסים ואפילו 
בספרים, השליטה 

הקומוניסטית שהחלה 
כבר בשנת תר"פ שרשה 

מן היסוד כל זכר לחיים 
יהודיים בז'יטומיר. הכול 

נהרס כולל מבני הדת"
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הביתה תדע'. פנה רבי משה לדרכו ועם כניסתו לעיירת מגוריו 
נתבשר בבשורה הקשה על עלייתו בסערה השמימה של אביו 

הקדוש. על שם לתינוק הוא כבר לא היה צריך לחשוב.
גם  המגיד,  סבו  שם  על  שנקרא  הראשון  מרדכי,  רבי  אותו 
הושלך לכלא בעקבות עלילת דם חמורה, מהפחות מפורסמות 
בעיר  נשא  רבנותו  את  תרע"ז.  בשנת  ונפטר  היהודי,  בזיכרון 
ז'יטומיר ומקום מנוחתו כ-30 ק"מ ממנה בעיירה קריסטשוב 
של  נינו  בנו,  מקריסטשוב.  משה  רבי  מכונה  הוא  שמה  על 
בראש  ועמד  אביו  מקום  את  ירש  זצ"ל,  יעקב  רבי  המגיד, 
הקהילה עד לשנת תש"א, תחילת מלחמת העולם השנייה, אז 

נפטר ונטמן באוהל אדמו"רי משפחת טווערסקי בז'יטומיר.
הרב וילהלם מספר על יהודי חסיד חב"ד המתגורר בבורו-
תרצ"ח,  בשנת  בז'יטומיר  נולד  יהודי  אותו  פארק שבארה"ב. 
המגיד  של  נינו  זצ"ל,  טוורסקי  יעקב  רבי  ברכי  על  ונימול 

מטשרנוביל ונכדו של רבי משה מקריסטשוב.
בית הכנסת הזה היה המקום בו ישבו האדמו"רים על כיסא 

הרבנות לאורך הדורות.
הרב וילהלם מנדב פרטים נוספים על בית הכנסת: "היחיד 
שנותר שלם במראהו החיצוני אחרי פרעות השואה. הוא בנוי 
בירושלים.  העתיקה  העיר  שבחומת  הרחמים  שער  בדוגמת 
והסיבה  אותו  בנה  גוטמן  בשם  אחד  שנה,   130 לפני  נבנה 
שהוא נשמר היא כי הנאצים הפכו אותו למחסן נשק. בתשנ"ג 
ומאז  המקומית  לקהילה  המבנה  את  מחדש  העניקה  העירייה 

הוא התערער ונוצרו בו סדקים מסוכנים".
בית  פני  את  לחדש  וילהלם  הרב  החליט  שנים  כמה  לפני 
הכנסת, והחל תהליך שיפוץ שימור ושחזור של המבנה כולו. 
לפני כמחצית השנה הסתיימו העבודות והתפילות והשיעורים 
שבו להתקיים תמידין כסדרן במקום העתיק שיד זדים הצליחה 

לעצור בו לתקופת מה את שירת התורה וזמרת התפילה.
"בקיר המערבי" מצביע הרב לעבר אחורי בית הכנסת "צפוי 
לעמוד ארון עץ ענק ומפואר שיאכלס בקרבו את ספריית 'עוז 
והדר' היוקרתית. הספרים כבר בדרך" הוא מבשר בחיוך של 

סיפוק.

להיטמאות למת מצווה

תמוז תשנ"ד
הרמ"מ  הרבי  מרומים  לגנזי  שנסתלק  אחרי  ספורים  ימים 
מליובאוויטש זצ"ל, נחת אברך צעיר בשם שלמה וילהלם, עם 
תינוק פחות מבן חודש, לשליחות בעיר ז'יטומיר האוקראינית.

בשיחה עמנו הוא מתאר את עבודת הקודש שהחל בה עם 
על  שהקל  ומה  נפש,  כ-12,000  מנו  "היהודים  למקום.  בואו 
ההתעסקות עמם הייתה העובדה שרובם עוד שוחחו, או לכל 
הפחות זכרו, את שפת האידיש. בעיירות בסביבה כאן השפה 
השתמרה חזק מאוד, לכן היה קל יותר לעבוד איתם" הוא נזכר.

כמה יהודים נמנים על הפעילות שבשגרה?
יש  בכללות  ורציף.  צמוד  על קשר  יהודים שומרים  "כאלף 
אחרת  או  כזו  בצורה  שמשתייכים  יהודים  אלפים  כשלושת 

לקהילה".
יש מנייני תפילה מדי יום?

יום,  כל  ומעריב  שחרית  תפילות  מתקיימות  הכנסת  "בבית 
ויש גם 'כולל ערב'" משיב הרב בטבעיות. משל מדובר פה על 

שכונה במודיעין-עילית.
כמה אנשים חובשים את ספסלי הכולל? אני תוהה

"100 איש" משיב הרב וילהלם. מספר מכובד לכל הדעות, 
בפרט בנקודה קפואה זו, תרתי משמע, שעל פני הגלובוס.

בו  שוהים  שאנו  זה  מלבד  בז'יטומיר  פעילים  כנסת  בתי  עוד  יש 
כעת?

בימות  לתפילות  חדר  גם  יש  שם  ספר,  בית  יש  אבל  "לא. 
החול ונערכים בו מניינים מדי יום".

"המבנים היהודיים בעיר מועטים מאוד" הוא אומר ומסביר 
כך  פעמיים,  הזו  העיר  את  להרוס  הספיקו  "במלחמות  מדוע: 

שכל מה שהיה נהרס ונותץ".
יש קהילות נוספות בעיר?

"הקהילה כאן קטנה, רק חב"ד נמצאים פה".
ועוד  קונסרבטיבים  רפורמים,  כמו  כפרניים  זרמים  על 
מ"אותה קליפה" כפי שמכנה אותם הרב וילהלם, אין בנמצא 
באזורים הללו. "הפעילות שלהם באוקראינה מתרכזת במערב 

המדינה בערים כמו לוצק ולבוב" הוא מבהיר.
זה  ומה  אורתודוקסים  זה  מה  יודעים  לא  כאן  "היהודים 
וזהו. אנחנו פועלים עם  יהודים  רפורמים" הוא ממשיך. "הם 
נשמות שבקושי יודעות את דבר יהדותם, אבל מה שהם כבר כן 

הדגם של ביהכ"נ העתיק 

אותו רבי מרדכי, הראשון 
שנקרא על שם סבו 
המגיד, גם הושלך 
לכלא בעקבות עלילת 
דם חמורה, מהפחות 
מפורסמות בזיכרון 
היהודי, ונפטר בשנת 
תרע"ז. את רבנותו נשא 
בעיר ז'יטומיר ומקום 
מנוחתו כ-30 ק"מ ממנה 
בעיירה קריסטשוב על 
שמה הוא מכונה רבי 
משה מקריסטשוב. בנו, 
נינו של המגיד, רבי יעקב 
זצ"ל, ירש את מקום אביו 
ועמד בראש הקהילה עד 
לשנת תש"א
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וזהו. אנחנו פועלים עם  יהודים  רפורמים" הוא ממשיך. "הם 
נשמות שבקושי יודעות את דבר יהדותם, אבל מה שהם כבר כן 

יודעים זו היהדות המקורית האותנטית.
בהקשר זה מחכים אותנו הרב וילהלם במעשייה נאה. "היה 
בא  הוא  שפות.  חוקר  כץ.  דוד  בשם  יהודי  תקופה  לפני  כאן 
למצוא  כדי  אנשים  ראיין  האידיש.  שפת  על  מחקר  במסגרת 
יהודי  על  לי  סיפר  והוא  ניבים לא מוכרים.  או  מילים חדשות 
שהתרחק ונטש את הדרך היהודית. באחד הימים הוא מצא את 
עצמו ב-770 אצל הרבי בחלוקת הדולרים. בכניסתו לחדר בו 
עמד הרבי הוא נתן צעקה: 'רבי, לא נותר בי פירור של אמונה'. 
יש  מודאג'.  אינני  לזה  מודע  'אם אתה  והשיב  בו  הביט  הרבי 
בכל  ליהודי  מנוח  נותן  שלא  היהודית  הנפש  בעומק  משהו 

מקום שרק יהיה.
האקטואלית  לעשייתו  מתרגם  הוא  לז'יטומיר"  "כשבאנו 
"עוד היו יהודים שצעקו. היום האנשים כאן הם בבחינת 'מת 
מצווה'. בכוח הכהן הגדול, שמותר לו להיטמאות למת מצווה, 
אנחנו מנסים להחיות אותם. אנחנו מתעסקים עם אלו שעליהם 
בשנה  השם  ברוך  אבל  אשור',  מארץ  'הנידחים  הכתוב  אמר 
לחיי  שיצאו  מהקהילה  משפחות  חמש  לחתן  זכינו  האחרונה 
תורה ומצוות מושלמים בדרך ישראל סבא. חופרים וחופרים 
ובסוף מוצאים". ובהשאלה מפרשת השבוע ממשיל זאת הרב 
"בסוף  וחפרם.  חזר  ויעקב  פלישתים  יצחק שסתמום  לבארות 

רואים תוצאות".

פרלמנט יהודי

איך היחס של השלטונות אליכם?
"לפחות לא מפריעים" מגיעה התשובה היהודית הקלאסית.

מה רמת האנטישמיות, אתם נתקלים בגילויי שנאה?
לפני שהוא עונה הוא מקדים: "קודם כל חשוב לדעת שכל 
גויים שעדיין  כאן  יש  אחרת.  מציאות  אין  אנטישמי.  הוא  גוי 
קיים.  זה  גם  בפסח,  נערים  דם  שותים  שאנחנו  חושבים 

האוקראינים הם יותר אנטישמיים מכל עם אחר, כי יש משהו 
מגושם באופי שלהם. אבל מאידך האוקראינים תמיד מיישרים 
גם הם ככה. לכן  ואם הוא טוב עם היהודים  קו עם השלטון, 
כשהנאצים עלו הם הצטרפו בחדווה למעשי הרצח המזוויעים 

כי זו הייתה רוח המפקד השלטונית".
הרב וילהלם מעדיף שלא להרחיב על ההתנכלויות שעברו 
זריקת  כמו  דוגמאות  נותן  הוא  השנים.  במהלך  וילדיו  הוא 
בו  הזה  ברחוב  רבות  פעמים  שאירעו  גנאי  וקריאות  כיפות 
ממוקם בית הכנסת. "ברמה הכללית המצב בסדר" הוא מסיים 
30-" מה:  לזמן  מופתעים  אותנו  שמשאיר  נתון  לחלל  וזורק 
40% מחברי הפרלמנט הם בעלי שורשים יהודיים. חלקם בנים 
לאם יהודייה ונחשבים כיהודים לכל דבר. גם ראש הממשלה 
מחוז  של  הנציג  ולידה.  מבטן  יהודי  הוא  גרויסמן  ולדימיר 
יהודי. הבדיחה העממית כאן  ז'יטומיר בפרלמנט הארצי הוא 
גורסת שאם במהפכה הקודמת נמלטו כולם לרוסיה, במהפכה 

הבאה ינהרו כולם לישראל".
השער  ליד  בשולחן  ונעצרים  הכנסת  מבית  יוצאים  אנחנו 
הגדול. על השולחן עומד דגם מעוצב של בית הכנסת העתיק 
לפני החורבן. המיצג נבנה ביד אמן ומראה בדיוק רב את צורתו 

הקודמת של המקום.
יוצאים החוצה ונתקלים בשלושה ילדי חמד. בנים למשפחות 
ביד  ומנופפים  ברחוב  עוברים  הם  המקומית.  חב"ד  מקהילת 
בדרכנו  לרכב  שנעלה  לפני  רגע  בבית.  מרגישים  לשלום. 
אהרן  רבי  הרה"ק  טמון  שם  העיר,  של  העתיק  העלמין  לבית 
מז'יטומיר בעל ה'תולדות אהרן' זי"ע, מגיחה בסערה חבורת 
שיוקדת  באש  להתחמם  הנה,  באו  הן  מצרפת  חרדיות.  בנות 
ועורך גם להן סיור  וילהלם מקדם את פניהן  בז'יטומיר. הרב 
והרצאה בהיכל מקדש המעט. במהלך השבת הן ישהו איתנו 
'אור אבנר'. "זה במסגרת ההכנה  במתחם נפרד בכפר הנופש 

לבת המצווה", יסבירו לנו השלוחים.
על בית העלמין העתיק והמוזנח, על השוק הצבעוני והמורכב ועל 

שבת המלכה בערבות הקפואות, בעז"ה בפרק הבא בשבוע הבא.

"היחיד שנותר שלם 
במראהו החיצוני אחרי 

פרעות השואה. הוא בנוי 
בדוגמת שער הרחמים 

שבחומת העיר העתיקה 
בירושלים. נבנה לפני 
130 שנה, אחד בשם 

גוטמן בנה אותו והסיבה 
שהוא נשמר היא כי 
הנאצים הפכו אותו 

למחסן נשק. בתשנ"ג 
העירייה העניקה מחדש 

את המבנה לקהילה 
המקומית ומאז הוא 

התערער ונוצרו בו 
סדקים מסוכנים"

ילדי הקהילה מחוץ לביהכ"נ 



לּו היינו רוטשילד...
חסיד

תודה לכם
'מעיני הישועה'

על היוזמה להקים מחלקה 
לטיפול נמרץ לילדים שלנו!

בס"ד

פרטים בקרוב...

גם אז, הנסיעה לבילינסון ארכה בפקקים 45 דקות יקרות מפז!
כאז כן עתה: לפני 22 שנה פנה ד"ר רוטשילד למנכ"ל משרד הבריאות ולסגן השר, 

כדי להתחנן בפניהם להקים מחלקת ילדים בבני ברק.
ד"ר רוטשילד לא התייאש. הוא הצליח במשימה רק אחרי שכיתת את רגליו,

וזיכה נדיבי עם במצוות הצלת נפשות!

ממשיכים את החזון
בונים טיפול נמרץ ילדים בבני ברק!

03-308-7000 *3780
לפרטים והירתמות

הרב אברהם רובינשטיין
ראש עיריית ב"ב

 זר
דוד

ם: 
צילו

צבי חסיד
מנכ"ל זק"א-ת"א

אשר שלומוביץ
יו"ר ארגון הצלה

אפי פלדמן
ראש סניף

אחוד הצלה-ב"ב

כולנו נהפוך לרוטשילדים ל-36 שעות ונשלים את חזונו של ד"ר רוטשילד זצ"ל בהקמת מחלקה לטיפול נמרץ ילדים ב'מעיני הישועה' 

 19-20/12 | י"א-י"ב בטבת 36 שעות של נשמה. אינספור רגעי חיים.
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מאד לקיתי בו
ירח טבת



19 ו' טבת תשע"ט 14/12/2018

צום עשרה בטבת - הינו אחד מארבעת הצומות שתקנו חז"ל על חורבן בית המקדש וגלות 
ישראל מארצם. אך בדברי הראשונים מצאנו שצום זה חמור משאר צומות, ואם היה חל עשירי 
בטבת בשבת לא היה תענית נדחה • עיון בדברי חכמינו זכרונם לברכה הראשונים ואחרונים 
שדנו וחקרו אודות שגב מעלת יום תענית עשרה בטבת • הובקעה החומה

||  יוסי גיטלר ||
תמונות: אוסף התצלומים של יהודה גרינוולד

מאד לקיתי בו
ירח טבת
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של ה הקבוע  מהז'אנר  מעט  נחרוג  שבוע 
הכתבות ונביא מאמר תורני-תלמודי אודות 
לחול  העומד  בטבת  עשרה  של  הצום 
לסופר  נודה  שנפתח  לפני  הקרוב.  בשבוע 
בעדנו  שסייע  פריינד  טוביה  הרב  התורני 
על  דבור  דבר  והצגתם  הדברים  בהכנת 

אופניו. נצלול פנימה.
בית  חורבן  על  לצער  הנביאים  תיקנו  תעניות  ארבעה 
שהוא   - הרביעי  צום  והם:  מארצם,  ישראל  וגלות  המקדש 
בחודש תמוז בי"ז בו. צום החמישי - ט' באב. צום השביעי 
עשרה   - העשירי  וצום  תשרי.  בחודש  שהוא  גדליה  צום   -
ח',  )בזכריה  נאמר  וכך  - שהוא חודש טבת.  לחודש עשירי 
י"ט(: "כה אמר ה' צבאות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום 
ולשמחה  לששון  יהודה  לבית  יהיה  העשירי  וצום  השביעי, 

ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו".

תחילת החורבן בחודש טבת

הקודש,  עיר  על  וצר  בבל,  מלך  סמך  לחודש  "בעשירי 
ונקרב רב החובל, נתתי הדש ועונתי בכבל, והיה מדי חודש 

לאבל כינורי", )סליחות לעשרה בטבת(. 
במלכים )ב', כ"ה( נאמר: "ויהי בשנת התשיעית למלכו, 
בחדש העשירי, בעשור לחדש בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא 
סביב:  דיק  עליה  ויבנו  עליה  ויחן  ירושלים  על  חילו,  וכל 
צדקיהו.  למלך  שנה  עשרה  עשתי  עד  במצור  העיר  ותבוא 
בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ; 

ותבקע העיר" וגו'.
בשנה  אלי  ה'  דבר  "ויהי  א'(:  )כ"ד,  ביחזקאל  כן  כמו 
אדם  בן  לאמר:  לחודש  בעשור  העשירי  בחדש  התשיעית 
כתוב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל 

ירושלם בעצם היום הזה"
ארבעה  שמעון,  רבי  "אמר  ע"ב:  י"ח  דף  ר"ה  במסכת 
דברים היה ר' עקיבא דורש ואני אין דורש כמותו וכו' צום 
העשירי זה עשרה בטבת. שבו סמך מלך בבל על ירושלים. 
שנאמר )יחזקאל כ"ד, א'(: 'ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית 
בחודש העשירי בעשור לחודש לאמר. בן אדם, כתב לך את 
ירושלים'  על  בבל  מלך  סמך  הזה  היום  עצם  את  היום,  שם 
צום  אלא  כן,  אומר  איני  ואני   - שמעון  ר'  וממשיך   - וגו'. 
העשירי זה חמשה בטבת, שבו באה שמועה לגולה שהוכתה 
העיר, שנאמר )יחזקאל ל"ג, כ"א(: 'ויהי בשתי עשרה שנה 
בעשירי בחמשה לחדש לגלותינו בא אלי הפליט מירושלם 
לאמור הוכתה עיר', ועשו יום שמועה כיום שריפה. - ומסיים 

- ונראין דברי מדברי" וכו'.
רבי  דעת  רק  מובא  תקמ"ט(  )סימן  בטור  וכן  בראשונים 
עקיבא, ועל כך כתב הבית יוסף: "ואע"ג דבגמ' דידן קאמר 
רשב"י שאין נראין לו דברי ר"ע, אלא צום העשירי זה היה 
כתב  לא  העיר,  שהוכתה  לגולה  שמועה  באה  שבו  בטבת 

רבינו אלא דברי רבי עקיבא משום דנהוג עלמא כוותיה".

חמור כצום יום כיפור

דבריו  את  מביא  תק"נ(  סימן  )באו"ח  יוסף  הבית  רבינו 
כתב  אבודרהם  דוד  "וה"ר  האבודרהם:  של  המחודשים 
בהלכות תענית )עמ' רנד( שעשרה בטבת הוא משונה משאר 
ליום  לדחותו  יכולים  היו  לא  בשבת  חל  היה  תעניות, שאם 
אחר, מפני שנאמר בו )יחזקאל כ"ד, ב'( בעצם היום הזה כמו 
ביום הכפורים". - ומסיים רבינו הבית יוסף: "ולא ידעתי מנין 

לו זה".
בספרות הפוסקים מובאים אריכות גדולה על דברי רבינו 
האבודרהם, ויש שכתבו שלא יתכן שרבינו האבודרהם, שהיה 
מגדולי רבותינו הראשונים - חידוש מדעתו דבר זה, שעשרה 
ובאליה רבא  והרב שיירי כנסת הגדולה  בטבת דוחה שבת. 
)שם ס"ק ג'( הביאו מספר 'תיקון יששכר' שכתב שכן מבואר 
שדבריו  ומבואר  האבודרהם.  כדברי  הגאונים,  בתשובות 

מבוססים על דברי הגאונים.
מנין לגאונים שיטה זו, שעשרה בטבת דוחה שבת, היתכן 
אחד  את  נשווה  אם  באב?  מתשעה  חמור  יותר  זה  שצום 
יהיה  שזה  מתבקש  שבת,  שדוחה  כיפור  ליום  מהצומות 
תשעה באב. ומה מיוחד עשרה בטבת שאם היה חל בשבת 

לא היה נדחה משא"כ בתשעה באב?
י"ח(  דף  השנה  ראש  )עמ"ס  בחידושיו  סופר'  ה'חתם 
היה  וזה  בטבת,  בעשרה  שהיה  המצור  שתחילת  הסביר, 
תחילת  של  זה  וממאורע  ה'חורבן'.  של  הראשון  המאורע 
המצור, התגלגלו אחר כך כל המאורעות עד לחורבן ולגלות 
שערך למעלה משנתיים ימים. והחתם סופר מסביר, שהתחלת 
הצרה חמורה יותר מסיומה. ומבחינה זו, עשרה בטבת חמור 

יותר מתשעה באב. 

וכן מבאר ה'חתם סופר' בדרשותיו )חידושי חת"ס, דרוש 
י'(, כי צום עשרה בטבת חמור  ויקרא, דף  לז' אדר בפרשת 
את  שפקדו  הקשים  במאורעות  הראשון  שהוא  מפני  יותר, 
עמנו ואשר הובילו לחורבן. בו ביום, יושב הקב"ה מידי שנה 
ודן אם להביא את הגאולה, ולפיכך, צום זה חמור מכולם. 
מאמר  כסלו-טבת  חדש  )מאמרי  יששכר'  ב'בני  מבואר  וכן 
י"ד(, שצום זה הוא יותר חמור משאר צומות, שביום זה היה 
אתחלתא דפורענותא בו סמך מלך בבל וצר על עיר הקודש.

למעלה משנתיים עד החורבן

החורבן,  מאורעות  עד  הפורעניות  תחילת  אריכות  על 
מסופר ב'ילקוט שמעוני' )איכה א'(: ש"כשבא אותו רשע עם 
המלכים לירושלים, דימו ללכדה בזמן מועט, והקב"ה היה 
יחזרו  אולי  'בשנה השלישית'  עד  ירושלים  אנשי  את  מחזק 
בתשובה. והיו גבורים בירושלים עד אין חקר והיו נלחמים 
גבור  שם  והיה  הרבה,  חללים  מהם  ומפילים  הכשדים  עם 
מקלעים  החיל  אנשי  כשהיו  גברתי,  בן  אביקא  ושמו  אחד 
ומשליכן  בידו  מקבלן  היה  החומה  להפיל  גדולות  באבנים 
על בני החיל והורג מהם הרבה, עד שהתחיל לקבל האבנים 
ברגלו והיה מחזירן לחיל. וגרם העוון ובאת הרוח והפילתו 
מן החומה ונבקע ומת. באותה שעה נבקעה ירושלים ונכנסו 

הכשדיים".
"טובה  מובא:  ט'(,  סי'  תזריע  )פרשת  תנחומא  ובמדרש 
בטבת  שבעשרה  כיצד?  ישראל.  עם  ]הקב"ה[  עשה  גדולה 
היו ראויין ישראל לגלות מירושלים, שכן הוא אומר 'בן אדם 
וגו'. מה עשה  כתב לך את שם היום הזה בעצם היום הזה' 
בצינה הם מתים.  ]לגלות[  יוצאין עכשיו  אם  הקב"ה. אמר, 
המתין להם והגלה אותם בקיץ". הרי שהגלות היתה אמורה 
ורק משום שהקב"ה  בי' בטבת,  בפועל  ולהתחיל  להתרחש 

לא רצה שנצטנן, ע"כ המתין עד ימות הקיץ.
הגאון בעל ה'אור שמח' )פ"ה מהלכות תעניות ה"ו( הביא 
להתענות  התורה  מן  שאסור  ספר',  ב'קרית  המבי"ט  דעת 
ביום  בשבת  להתענות  אבל  ויום.  לילה   - לעת  מעת  בשבת 
חלום  תענית  להתענות  מותר  ולכן  מותר.  התורה  מן  בלבד, 

בשבת.
ולפי זה ביאר ה'אור שמח' שיתכן, דמשום הכי רצה רבי 
לעקור רק תשעה באב שחל בשבת ולא י"ז בתמוז הקודמו, 
שחל ג"כ בשבת, משום דתענית ת"ב נדחה מן התורה שמעת-
לעת אסור להתענות מן התורה, לכן סבר הואיל ונדחה ידחה, 
מה"ת  ומותר  ביום  רק  הוא  שהתענית   - צומות  שאר  אבל 
להתענות בשבת, ולא נדחה תעניתו דבר תורה ולכך מתענין 

למחר.
טעם  דזה  "ונראה,  הוסיף:  זה  חידוש  שמבאר  ולאחר 
שהביא ה'בית יוסף' בשם אבודרהם, דאלו חל עשרה בטבת 
וזה  וכו',  בשבת היו מתענין משום דכתיב בעצם היום הזה 
משום דתענית יום לבד אינו אסור דבר תורה, ולכן היו יכולים 

להתענות בשבת".
ובזה כתב ה'אור שמח' לבאר, את קושיית הגמרא )במסכת 
במעלי  בתעניתא  דיתיב  רב  בי  'בר  ע"ב(:  מ'  דף  עירובין 
אם  דנה,  הגמרא   - בידיה'.  הוה  לא  שבתא מהו לאשלומי? 
אדם קיבל על עצמו תענית ביום שישי, האם יצום עד כניסת 
כניסת  טרם  מה  זמן  מצומו  לחדול  עליו  שמא  או  השבת, 
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לכאורה, הגמרא ממקדת את הספק, שהוא לתענית  השבת. 
יחיד ולא בתענית ציבור שחלה בערב שבת. 

ה'אור שמח', מדוע הדוגמא עוסקת באדם פרטי  והקשה 
ציבור  שתענית  במקרה  ולא  שבת?  בערב  בתענית  שישב 
רבינו  לקח  שמכאן  שמח'  ה'אור  מבאר  שבת?  בערב  חלה 
- אין  וכך מסביר את דברי הגמרא  האבודרהם את חידושו. 
ציבור חלה  אין תענית   - סידור הלוח  זאת, אלא שמתקופת 
בערב שבת, לבד מאשר צום עשרה בטבת שיכול לחול ביום 
כניסת  עד  לצום  יש  אם  ספק  כל  היה  לא  שלגביו,  שישי. 
יש  בשבת  לחול  בטבת  עשרה  יוכל  היה  אם  שהרי  השבת, 
לצום כל השבת, קל-וחומר שכאשר הוא חל ביום שישי, אין 
צורך לחדול מן הצום לפני כניסת השבת - והתענית היחידה 
שיכולה לחול ביום שישי היא עשרה בטבת, וברור שמשלימם 
את התענית עד שבת. הרי לנו מקור נאמן לדברי האבודרהם, 

שבכוחו של צום עשרה בטבת לדחות את השבת.

מדוע שאר צומות אינם
 דוחים שבת

ה'מנחת חינוך' )במצוה ש"א( שואל, מדוע שאר הצומות 
מן  השבת  על  אנו  מצווים  אמנם  השבת?  את  דוחים  אינם 
התורה לעומת הצום שדינו מדרבנן. אך מי אמר שיש חובה 
לאכול ואסור לצום? והנה מצוות עונג שבת נלמדת מהפסוק 
שיש  נמצאנו  עונג',  לשבת  'וקראת  י"ג(  נ"ח,  )בישעיהו 
כאן שתי מצוות - מצוות עונג שבת הנלמדת מדברי קבלה, 
לעומת הצומות שגם הם מדברי נביאים. לכן שואל המנחת 

חינוך מדוע כל שאר הצומות אינם דוחים את השבת?
ובעל ה'מנחת חינוך' כתב לחדש באריכות, שמדברי קבלה 
שמדברי  והיינו  בחודש,  מיוחד  יום  הצומות  לארבעת  אין 
קבלה החיוב להתענות ביום אחד מהחדשים טבת, תמוז, אב, 
ותשרי, באיזה יום שירצה שכן בפסוק )זכריה ח', י"ט( אינו 
מבואר איזה יום רק נאמר 'צום הרביעי וצום החמישי וצום 

השביעי וצום העשירי'.
..." שכתב:  ע"ב(  י"ח  דף  )ר"ה  הריטב"א  לדברי  וכיון 

ואפשר לומר שאף נביאים הראשונים שגזרו התענית יודעין 
בט'  קבעו  ולא  שני,  בחורבן  בנבואה[  ראו  ]דהיינו  היו 
צום  אלא  שנקבע  מצינו  שלא  זה,  בחודש  אלא  דוקא,  בו 

הרביעי..." והיינו בחודש הרביעי אבל לא קבעו יום מיוחד.
שתאריך  לדבריו,  ראיות  כמה  הביא  חינוך'  ה'מנחת 
הצום הוא רק ליום החודש אבל לא ליום המאורע: בכתבו, 
שבמסכת ראש השנה )דף י"ח ע"ב( פליגי רבי עקיבא ורבי 
שמעון, דר"ע סובר צום העשירי היינו עשרה בטבת - שבו 
סמך מלך בבל, ורשב"י אומר שזה בחמשה בטבת - שבאה 
חורבן  לאחר  תיכף  היו  הם  הרי  וקשה,  כו'.  לגולה  שמועה 
עושין  היו  ומה  דבר,  חזי מה עמא  פוק  פליגי,  ומאי  כידוע, 
היו עושים  יום  בבית שני דאז שהיה ששון ושמחה, באיזה 
את התענית. ובבית שני היו תנאים בית שמאי ובית הלל ויתר 
מקבלי התורה, והיאך שכחו את יום התענית עד שיש מחלוקת 
- ולאחר אריכות הדברים מסיים:  'אלא ודאי הוא  על כך? 
מיוחד  יום  קבעה  לא  דהקבלה  בעזה"י,  דברתי  אשר  הדבר 
מתענים...'  שרוצים  בחודש  יום  ובאיזה  החדשים,  רק  כלל, 
אך מבאר שעם כל זאת, תענית עשרה בטבת שונה משאר ג' 
)בזכריה  צומות, משום שבעשרה בטבת, מלבד מה שנאמר 
שם( 'צום העשירי', נאמר עוד מקרא )ביחזקאל כ"ד( "ויהי 
דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש 
לאמר, בן אדם כתוב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך 
א"כ מאחר שיש  הזה".  היום  בעצם  ירושלים  אל  בבל  מלך 
עוד פסוק בעשרה בטבת המדגיש את עצם היום הזה דוקא, 
על כן י"ל שדוחה שבת כיום הכיפורים וחמור תענית עשרה 

בטבת משאר צומות. ובזה מיישב ומבאר ה'מנחת חינוך' את 
דברי האבודרהם.

ייחודיות עשרה בטבת

אחד  הפורעניות  מועדי  את  בודקים  אנחנו  כאשר  והנה 
מוכרח  ולא  לתאריך.  צמודים  לא  שהמאורעות  הרי  לאחד, 

בראשונים וכן בטור )סימן 
תקמ"ט( מובא רק דעת רבי 

עקיבא, ועל כך כתב הבית יוסף: 
"ואע"ג דבגמ' דידן קאמר 
רשב"י שאין נראין לו דברי 

ר"ע, אלא צום העשירי זה היה 
בטבת שבו באה שמועה לגולה 

שהוכתה העיר, לא כתב רבינו 
אלא דברי רבי עקיבא משום 

דנהוג עלמא כוותיה"
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כלל שהאירועים התרחשו דווקא בתאריך המדויק בו נקבע 
העיר  הובקעה  בתמוז  כתוב שבתשעה  ירמיהו  בספר  הצום. 
ובירושלמי  במשנה.  שכתוב  כפי  בתמוז  עשר  בשבעה  ולא 
מתרץ שמה שכתוב בירמיהו נובע מקלקול חשבונות. בבבלי 
מובא תירוץ אחר, שבירמיהו מדובר על בית ראשון, והמשנה 
מדברת על בית שני. מכל מקום, רואים שהיה אפשר לקבוע 
יום  את  קבעו  שחכמים  אלא  בתמוז,  בתשעה  מידה  באותה 
הצום בי"ז בתמוז כדי לכלול גם הבקעת החומות בימי בית 
שני. כך גם בשאר הצומות. את צום תשעה באב אפשר היה 
בצום  עניין  אותו  באב.  בעשרה  גם  מידה  באותה  לקבוע 
בתשרי  בג'  נרצח  לא  שגדליה  בראשונים  שמובא  גדליה, 
אלא בא' בתשרי, ואי אפשר לקבוע תענית בא' בתשרי מפני 
חג ראש השנה, קבעו הצום מיד לאחריו. נמצא שבשלושת 
כמה  בין  ברירה  ידי  על  נקבע  התאריך   , הללו  הצומות 

תאריכים אפשריים. הצום לא נקבע צמוד לתאריך.
מבריסק  חיים  רבי  הגאון  מרן  חידש  זה  ובאמת שחידוש 
זצוק"ל )בחידושי הגר"ח סימן מ"ד( שביאר, כי יתר הצומות 
איתרו  החודש  ובתוך  הצרה,  אירעה  שבו  לחודש  נקבעו 
כאשר  גם  לפיכך,  הצום.  לקביעת  ביותר  המתאים  היום  את 
ליום ראשון מפני השבת, מתקיימת תקנת  דוחים את הצום 
הנביאים לצום בחודש זה. אולם צום עשרה בטבת - שנקבע 
לציון תחילת המצור הבבלי על ירושלים, אשר הוביל לחורבן 
 - נבוכדנצר מלך בבל  ובית המקדש הראשון בידי  ירושלים 
נקבע ליום עשרה בטבת דווקא! ואין זה צום השייך לחודש, 
לא תתקיים  יידחה הצום  אם  ולפיכך  אלא לתאריך מסויים, 

תקנת הנביאים.
ייהפכו  הגאולה  שכשתבוא  מתנבא  הנביא  כאשר  אכן, 
הצומות לששון ולשמחה, הוא מכנה את הצומות לפי החודש 
בו נקבעו )זכריה ט', י"ח(: "כה אמר ה' צבקות, צום הרביעי 
וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה 
לששון ולשמחה'. הצום הרביעי - הוא י"ז תמוז, שתמוז הוא 
הצום  באב.  תשעה  הוא   - החמישי  הצום  הרביעי.  החודש 
 - גדליה, שחל בג' תשרי. צום העשירי  - הוא צום  השביעי 
ומתייחס  הוא צום עשרה בטבת. לפיכך, כאשר הפסוק שב 
לצום עשרה בטבת 'בעצם היום הזה', יש בכך כדי להבליט 

את ייחודו, שהוא נקבע ליום מסוים דווקא.
באופן דומה הסביר בספר בנין שלמה )תיקונים והוספות 
סי' ל"ה(, שלכאורה תימה, שלא מצינו דהזהירו הקדוש ברוך 
הוא שיכתוב גם את שם היום של תשעה בתמוז שהובקעה 
העיר ושם היום של ת"ב שנחרב הבית בו. וכתב לומר ע"פ 
ולא  היום  ישכחו  אם  קפידא  אין  הצומות  שבשאר  פשוטו, 
התענית  נדחה  בשבת  חל  אם  דהלא  ממש,  ביום  בו  יתענו 
דווקא.  ביום  בו  להתענות  קפידא  שאין  הרי  השבת,  לאחר 
אבל עשרה בטבת היה הציווי להתענות בו ביום דווקא כמו 
שכתב הבית יוסף )בסימן תק"נ( בשם האבודרהם, שאם היה 
דווקא,  היה צריך להתענות בשבת  חל עשרה בטבת בשבת 

משום דכתיב 'את עצם היום הזה'.

חומרת הצום

בהגהות  וכן  צ"ט(  סימן  )ח"ג  בריסק  מהר"ם  בשו"ת 
רש"י  מדברי  העירו  תק"נ(  סי'  )לשו"ע  תשובה  התעוררות 
תשעה  דתנן  הא  על  אבל(  ד"ה  ע"א  ה'  )דף  מגילה  מסכת 
באב מאחרין, פירש"י: "הוא הדין י' בטבת וי"ז בתמוז". הרי 
שמבואר דלא כאבודרהם שאמר שתענית עשרה בטבת דוחה 

שבת.
ניסה לתרץ: "אפשר לומר שגם  ובעל התעוררות תשובה 
נדחה  שאינו  אלא  בשבת,  שמתענין  סובר  אינו  האבודרהם 
ליום ראשון, וציין הכתוב את עצם היום הזה דמשמע דווקא 
יום ההוא של פורעניות, אבל באמת גם בשבת אין מתענין. 
או אפשר שמתענין עד חצות שלא לשם תענית שאינו אסור 

אלא מדרבנן, ומתענין רק לזכר".
תירץ  וכן   - לתרץ  תשובה'  ה'התעוררות  בעל  כתב  עוד 
המהר"ם בריסק: "דודאי בזמן שאין שלום ויש שמד רח"ל, 
גם רש"י מודה דאם חל י' בטבת בשבת חייב להשלים, משום 
דכתיב 'בעצם היום הזה', אבל בזמן שאין שמד דתליא ברצו, 

לא  זה  מ"מ  להתענות  שקבלו  אע"פ  תליא  דבדעתם  וכיון 
לא  מחוייבין  שאין  וכיון  להתענות,  בשבת  חל  שאם  קבלו 
רש"י  והנה  דאורייתא.  שבת  עונג  למיעקר  להחמיר  יכולין 
במגילה מפרש במתניתין דמש"ה תנן תשעה באב ולא שאר 

תעניתים, משום ששאר תעניתים ברצו תליא".
בעל ה'שואל ומשיב' )שו"ת ח"ג סימן קע"ט( מיישב, כי 
רש"י מתייחס בדבריו לתקופת רבי יהודה הנשיא. בתקופה 
במסכת  כמוגדר  היה  ותקפם  עדיין  התקבעו  לא  הצומות  זו 
ראש השנה )שם(: "רצו מתענין, רצו אין מתענין". צום כזה 
בוודאי אינו דוחה את השבת. אולם, כאשר הצומות נקבעו 
כחובה גמורה, הצום דוחה את השבת )עיין ספר חנוכה עמוד 

ק"מ(.
החתם סופר )בדרשותיו( הרבה להסביר עפ"י דרך הדרוש 
לחול  יכול  היה  אם  בטבת  שעשרה  האבודרהם  של  טעמו 
השבת  את  חיללו  ישראל  שבני  מכיון  דוחהו,  היה  בשבת 
הצרה  עליהם  באה  זה  ובגלל  כ"ד(  )י"ז,  בירמיה  כמבואר 

הזאת, לכן ראוי תענית זה שידחה את השבת.
וכטעם זה הסביר הרה"ק רבי יחזקאל מאוטרובצה זצוק"ל 
בספרו 'קדשי ישראל' )מהדו"ת עמו' ר"ל(, על לשון הפסוק 
"סמך מלך בבל על ירושלים" )יחזקאל כ"ד, א'(, ש"לכאורה 
לו  והיה  ו'סעד'  'סמיכה'  לשון  שהוא  'סמך'  הלשון  קשה 
)סימן  או"ח  בטור  יוסף  הבית  אך  בבל.  מלך  'צר'  לכתוב 
בטבת  עשרה  חל  היה  שאם  האבודרהם,  בשם  מביא  תק"נ( 
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בו  שנאמר  מפני  אחר,  ליום  לדחותו  יכולין  היו  לא  בשבת, 
'בעצם היום הזה' כמו ביום הכיפורים, ועוד, אם חל בערב 
כשהם  לשבת  ונכנסים  ביום  בו  ומשלימין  מתענין  שבת 
ירושלים  על  בבל  מלך  שצר  שהיום  משום  והטעם  מעונים, 
חל אז בשבת ומשו"ה מותר ליכנס בו כשהוא מעונה מיום 

תענית זו.
שנבוכדנצר  ע"ב(,  צ"ו  )דף  סנהדרין  במסכת  איתא  והנה 
שאירע  כמו  לו  יארע  שלא  ירושלים  על  לצור  ירא  היה 
אם  על  בבל  מלך  עמד  'כי  כתוב  וכן  אשור,  מלך  לסנחריב 
הדרך וכו' קלקל בחצים שאל בתרפים'. עוד איתא במס' שבת 
)דף קי"ט ע"ב(, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחללו בה 
את השבת. ובזה מדוקדק הלשון סמך מלך בבל, שבאמת היה 
ירא לצור על ירושלים, אלא מפני ששמע שישראל מחללין 
שבתות בזה סמך לבו ולא היה ירא והיה בטוח על נצחונו, 
יום  של  שבעיצומו  היינו  'שבו'  המלה  גם  מדוקדק  ובזה 
השבת שהיה אז ושמע שישראל מחללין אותו בזה סמך מלך 

בבל על נצחונו". 
רבינו יהונתן אייבשיץ זצוק"ל בספרו 'יערות דבש' )ח"ב 
החל  בו  אשר  המקורי,  בטבת  עשרה  יום  כי  י"ב(,  דרוש 
המצור, חל אף הוא בשבת, ולפיכך, הצום שנקבע לזכר אותו 

היום דוחה גם הוא את השבת.

מבית ראשון לדורות
יותר.  לנו  חמור  שני  בית  שחורבן  כותב,  )שם(  הרמב"ם 
אם כן, מדוע אנו עושים את צום עשרה בטבת הרי זה היה 
בזה(.  האריכו  משנה  והמגיד  משנה  )הלחם  ראשון?  בבית 
בחודש  הרביעי,  בחודש  כתוב  שבפסוק  מבאר:  והתשב"ץ 
בחודש שהרי  צויין התאריך  ולא  בחודש העשירי,  החמישי 
לא נכתב בתשעה באב, או בי"ז בתמוז, או בעשרה בטבת, 
ולחכמים יש כח להזיז את התאריך באותו חדש, אבל מחדש 

לחדש לא. ולכן נשאר בית ראשון.
הרמב"ם מבאר שעיקר סיבת התעניות היא לעורר הלבבות 
)פ"ה  וז"ל  נקבעו,  הן  שבעטיים  האירועים  את  ולזכור 
מהלכות תעניות ה"א(: "יש שם ימים שכל ישראל מתענים 
בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות ולפתוח 

ומעשה  הרעים  למעשינו  זכרון  זה  ויהיה  התשובה,  דרכי 
אותן  ולנו  להם  שגרם  עד  עתה  כמעשינו  שהיה  אבותינו 
הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר והתוודו 

את עונם ואת עון אבותם" וגו'. 
שלישי  יום  הן  "ואלו  ב'(:  בהל'  )שם  הרמב"ם  ממשיך 
ישראל  גחלת  ונכבית  אחיקם  בן  גדליה  נהרג  שבו  בתשרי 
הנשארת וסיבב להתם גלותן. ועשירי בטבת שבו סמך מלך 
בבל נבוכדנאצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ובמצוק. 
הלוחות,  נשתברו  בו,  אירעו  דברים  חמשה  בתמוז  וי"ז 
ובטל התמיד מבית ראשון, והובקעה ירושלים בחורבן שני, 
ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה והעמיד צלם בהיכל". 
אלו  בזמנים  ישראל  כל  "ונהגו  ה'(:  )הלכה  הרמב"ם  וכתב 

להתענות".
הסביר,  זצוק"ל  מליובאוויטש  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
שהאבודרהם סובר שתענית זה דוחה שבת, משום דבעשרה 
בטבת התחיל המצור על ירושלים, וזה הביא לכל המאורעות 
בתשעה  העיר,  נבקעה  בתמוז  עשר  ובשבעה  מכן,  שלאחר 
באב נחרב המקדש, ובג' בתשרי הרגו את גדליה בן אחיקם, 
ומאחר שהוא מקור כל הצרות יש בו חומרא על יתר הצומות. 
ומובן שהתשובה שאדם שב ביום צום זה מעורר הוא יותר 
על שאר צומות )הובא בספר הזכרון - 'זכרון שלמה' בעריכת 
תל"ה,  עמו'  מנדלבוים,  דוד  רבי  הגה"ח  ומכובדינו  ידידנו 
וראה עוד שם שנאסף בגורן אחד משאר ספרי חסידות ומוסר 

על עשרה בטבת(.

הלכף כאגמון ראשו

נסיים מאמרינו זה בפרפרת נאה מדרשותיו של הראשל"צ 
החומרה,  מבחינת  שביאר,  זצ"ל,  אליהו  מרדכי  רבי  הגאון 
ברור שט' באב יותר חמור מי' בטבת . אז אם כן מה הפירוש 
שאמר רבינו האבודרהם שזה יותר חמור? אלא הביאור הוא 
והיינו  שנה  באותו  באב  ט'  ביום  בירושלים  היינו  אם  כך: 
רואים את הבית נשרף, האם מישהו צריך לשכנע אותי שלא 
לאכול? הרי ברור שאי אפשר לאכול בעת כזו. כך גם בי"ז 
בתמוז - כשהחומות נבקעות לא ניתן לקחת מאכל לפה. אבל 
בעשרה בטבת, היום שהתחיל המצור, ומלך בבל הגיע מסביב 
לירושלים, הכל עדיין היה בחוץ, אבל בתוך ירושלים? הכול 
המשיך כרגיל! כולם אכלו, וכולם שתו וכולם המשיכו את 
היתה  כאן  ודווקא  שינוי.  שום  נעשה  ולא  כרגיל  יומם  סדר 
טמונה הסכנה, דווקא בעת כזאת צריך תענית, כי באופן כזה 
צריך התעוררות הכי חזקה. דווקא שהכול נראה רגיל, והכול 
נמצא על מי מנוחות – דווקא אז צריך להתפלל בחזקה שלא 
יקרה הגרוע מכל. דווקא אז צריך להתעורר לתשובה שלימה 

- כי צרים על העיר.
צום  יהיה  "הכזה  כתוב:  התענית  יום   - זה  יום  על  ולכן 
)ישעיה  ראשו"  כאגמן  הלכף  נפשו  אדם  ענות  יום  אבחרהו 
נח, ה(. מסופר על עשיר אחד ששלחו לו שליחים כדי שיתן 
מלתת  וחמק  תמיד  סירב  הוא  אך  העיר,  עניי  עבור  נדבה 
את  הרב  נטל  עמו.  ואדבר  אלך  אני  העיר  רב  אמר  צדקה. 
'כעת  לו  ואמר  פנה  וכשהגיע  העשיר,  לבית  והלך  מעילו 
התנורים,  להסקת  לעניים  לחלק  עצים  צריכים  ואנו  חורף 
אולי כבודו יוכל לסייע'? אולם העשיר לא נראה כמי שחפץ 
לעזור, השיב לו ואמר שיכסו עצמם בשמיכות, מדוע צריכים 
והתחמק בתירוצים שונים. הלך  ועצים,  תנורים  הם להסקת 
הרב, ושוב חזר לבית העשיר. דפק הרב על הדלת, ואמרו לו 
בני ביתו של העשיר, כי העשיר כבר פנה לנוח על משכבו, 
ונמצא בבגדי שינה. אמר להם הרב יש לי רק דבר קטן לומר 
לו. ניגש העשיר לדלת, וביקש מהרב שיכנס לבית, אך הרב 
אמר לו, כי לא יכול להיכנס, כי ממהר הוא, ואם יכנס עלולה 
עמו  לשוחח  רגע  שיבוא  ביקש  כן  ועל  להימשך,  השיחה 
לו  לומר  החל  והרב  לבית,  מחוץ  ועמד  יצא  העשיר  בחוץ. 
בלילות הקרים החל העשיר  וכיון שהיה  ופלפולים,  דרשות 
לרעוד מקור, וביקש מהרב להיכנס לבית, אך הרב אומר לו 
המתן עוד מעט, תוך כדי ביקש ממנו הרב סכום כסף עבור 
לו  אמר  מיד  דירתם.  את  ולחמם  עניים  בתי  להסקת  עצים 
העשיר כמה שצריך הנני נותן, אבל מדוע הרב מעמיד אותי 
כדי  זה  כל  הרב,  לו  אמר  להצטנן.  אני  עלול  רב,  זמן  בחוץ 
שגם אתה תרגיש את הקור, וכשתדע ותבין כי העניים עלולים 

להצטנן, אזי תתן להם צדקה להסקת הבתים.
וזה  רעב,  הוא  נשבר,  ליבו  אדם  תענית  ביום  כלל  בדרך 
הזמן לעשות חשבון הנפש 'הלא פרוס לרעב לחמך', וישים 
לבו גם לזולת. העשיר רגיל לומר יום אחד העני לא יאכל לא 
יקרה כלום, אבל כשהעשיר צם יום אחד בלבד, הדבר כבר 
קשה לו, ולכן עליו להרגיש מה שעובר על העני. ואינו דומה 

מי שיש לו פת בסלו, למי שאין לו פת בסלו.

העמודים טעונים גניזה

וזה הזמן לעשות חשבון הנפש 
'הלא פרוס לרעב לחמך', וישים 
לבו גם לזולת. העשיר רגיל 
לומר יום אחד העני לא יאכל 
לא יקרה כלום, אבל כשהעשיר 
צם יום אחד בלבד, הדבר כבר 
קשה לו, ולכן עליו להרגיש מה 
שעובר על העני
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של כל השלוחים"
"האבא 

הילד הירושלמי העני שנפרד בצער מירושלים עיר הולדתו, והפך לרבה של הקהילה היהודית העשירה 
בעולם • קווים לדמותו של הרב שאול קצין זצ"ל – אשר כל חייו ברח מן הכבוד והכבוד רדף אחריו

||  איילה אבן האזל ||
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בל כבד אפף את שכונת פלטבוש בברוקלין, א
הרב שאול קצין, רבה של קהילת החלאבים 
בשיבה  נפטר   - ציון"  "שערי  בברוקלין 
טובה בגיל 96 במוצאי שבת פרשת "וישב". 
 – בעולם  העשירה  היהודית  הקהילה 
לקול  שהולכת  לקהילה  דוגמא  שמשמשת 
הרכינה  ובעמליה,  תורה  בלומדי  תומכת  רבניה,  משמעת 
לייסוד  שהתמסר  האהוב,  הרב  של  פטירתו  לנוכח  ראשה  את 
הקשות  בתקופות  גם  הילדים  חינוך  ולמען  הקהילה  מוסדות 

כאשר המצב הכלכלי והרוחני לא היה מזהיר. 
של  למשפחה  נצר  בירושלים,  נולד  זצ"ל  קצין  שאול  הרב 
ראש  הדאיה  שלום  הרב  האלוקי  המקובל  של  נכד  רבנים. 
הרב  צובא.  וארם  ירושלים  חכמי  ומגדולי  אל"  "בית  ישיבת 
ביניהם. לקראת  ליטא  וחכמי  רבים  רבנים  עם  הדאיה התכתב 
סוף ימיו שלח את כתביו בקבלה אל הגאון רבי אלחנן וסרמן 
הי"ד בעילום שם, על מנת שיעיין וייתן את חוות דעתו, לבסוף 
לאחר שהתגלתה לרב וסרמן זהות השולח, החל בין הרב שלום 

הדאיה לבין הרב וסרמן קשר מכתבים בנושאי קבלה. 
בתו של הרב הדאיה - מזל טוב - נישאה לרב יעקב קצין. הרב 
ואלטון,  קצין  הרב שאול  להוריו:  בירושלים  נולד  קצין  יעקב 
ומספר  רב  בעוני  חיה  המשפחה  עטיה.  מרדכי  הרב  של  בתו 
עד  ולמד  בגר  קצין  יעקב  הרב  בקטנותם.  מתו  אף  תינוקות 
נישואיו בישיבת אהל מועד. כשהיה בן 17 שנים חלו שני הוריו 
במחלת הטיפוס שהתפשטה לאחר מלחמת העולם הראשונה, 
ונפטרו לבית עולמם בהפרש של חודשיים. בשל העוני, סיתתו 
והקימו מצבה על קבריהם רק אחרי כמה שנים. לאחר שנתיים 

יעקב נישא לרעייתו מזל טוב.
לאחר נישואיו בשנת 1923 נוסדה ישיבת פורת יוסף מירושתו 
של עשיר בשם רבי יוסף אברהם שלום זצ"ל מהודו, אשר לאחר 
שהתייעץ עם הבן איש חי – הוריש את כספו, במקום לבניית 
סמוך  ישראל  בארץ  ישיבה  הקמת  לטובת  יהודי,  חולים  בית 
כל  את  יעקב  רבי  השקיע  זו  בישיבה  המערבי.  לכותל  ונראה 
רבני  ואחרונים.  יוסף, ראשונים  לימודו: תלמוד, טור עם בית 
מבחינה  לו  דאגו  ממש  של  בעילוי  מדובר  כי  שראו  הישיבה 

חומרית. 
מיועדות  שהיו  דירות  עשרים  היו  יוסף  פורת  לישיבת 
גם  שוכנה  כזו  בדירה  הישיבה.  ולרבני  מובחרים  לתלמידים 
משפחתו של הרב יעקב קצין חינם אין כסף, על מנת שלא ידאג 

לבעיות פרנסה. מאז, כל חייו בארץ ישראל, גר בדירה זו. 
כבר כשנכנס ללמוד בישיבה והוא בן 25 שנה בלבד התחיל 
למסור שעורים בקבלה מידי יום ביומו, כשבין השומעים היו 
גם תלמידי חכמים מבוגרים בני שבעים וחמש ומעלה. בנוסף 
רש"י  גמרא,  מבוגרים  תלמידים  בישיבה  מלמד  היה  לזאת 
ותוספות עם מפרשים ראשונים ואחרונים. לפתחו היו מגיעות 
שאלות בהלכה כגון גיטין וקידושין מכל העולם. בגיל 25 בלבד 
חיבר את ספרו "אור הלבנה", ספר בתחום הקבלה שפרסם את 
מאת  הסכמות  קיבל  זה  ספר  על  המקובלים.  חכמי  בין  שמו 
רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים, המקובל רבי חיים 
שאול דוויק הכהן מורו ורבו והגאון המקובל רבי אהרן שלמה 

מהרי"ל.
הרב יעקב קצין היה חולה במחלת האולקוס וסבל ממכאובים 
קשים. נאסר עליו לאכול מזון מלבד דברים קלים: חלב, מרק 
רק די קיום הנפש וכדומה. לנוכח מחלתו נאלץ לעבור ניתוח 
אצל ד"ר משה וולך, מייסד בית החולים שערי צדק, אך הניתוח 
הצליח באופן חלקי. כשהתפרצה שוב מחלת האולקוס ומנעה 
ממנו להמשיך בלימודו, נטל עצה מן הרופאים שאמרו לו כי 
רק בגרמניה ניתן לבצע ניתוח נוסף שיועיל לו. אך הרב יעקב 
היה במצב כלכלי לא מזהיר ולא היה בידיו מספיק מעות עבור 
הנסיעה וכך נדחתה הנסיעה שוב ושוב, עד אשר רבני הישיבה 

החליטו לאסוף עבורו כסף למימון הנסיעה. 
בדרכו בנסיעה, עצרה הספינה בצרפת, שם שכנע אותו הרב 
המקומי לעבור טיפול בבית החולים הכללי של רוטשילד על 
ידי מנתח מקומי בשם ד"ר הירץ – הניתוח הצליח והרב חזר 
1932 נשלח לאסוף כספים בארצות הברית  לירושלים. בשנת 
עבור בית היתומים הספרדי בירושלים, במשך חצי שנה שהה 
דויד" הפצירה  יורק. הקהילה החלאבית "מגן  בניו  הרב קצין 
למצרים  נסע  בהמשך  סירב.  הרב  אך  כרב,  אצלם  יכהן  כי  בו 
ואף  ודיין  לו לכהן כרב  למטרת איסוף כספים, אף שם הוצע 
לבקשה זו סרב. גם מקהילת ארגנטינה ניסו לשכנעו לבוא לכהן 

אצלם כרב אך ללא הצלחה. 
הקהילה  אנשי  לשכנעו  המשיכו  ארצה  חזרתו  לאחר  שנה 
לחזור  יאות  כי  מכתבים,  באמצעות  יורק  בנו  החלאבית 
חתנו  עם  שהתייעץ  לאחר  לבסוף  רב,  של  לתפקיד  לקהילתם 
הרב שלום הדאיה ועם רבני ירושלים, נאות לקבל עליו את עול 

הרבנות לשנה בלבד. 

פרידה כואבת מירושלים 

את  לעזוב  הצעיר  שאול  רב  בצער  נאלץ  וחצי   12 בגיל 
ולעזוב את  וסבתו  ירושלים, להיפרד ממשפחתו היקרה, סביו 
חבריו לספסל הלימודים מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ואת בן 
שהיה  הצעיר  יצחק  שלום  מזרחי.  יצחק  שלום  האהוב  דודתו 
הרב  סביו  אצל  גדל  השחפת,  ממחלת  שנפטרה  מאמו  יתום 
שלום הדאיה. )אביו היה באותה תקופה הרב הראשי של העיר 
בית  וחבר  לדיין  מזרחי  יצחק  מונה הרב שלום  לימים  חלאב( 
הדין הגדול. למעשה, למרות שהרב שלום יצחק מזרחי והרב 
שאול קצין היו בני דודים, הקשר ביניהם היה כמו של אחים 

אוהבים, ונשמר כל החיים למרות הריחוק הפיזי. 
המסע בים היה מפרך והנוסעים סבלו ממחלת ים, הגעגועים 
שלא  החשש  הצטרף  ולזאת  רבים  היו  הדאיה  ולסבתא  לסבא 
יראו אותם שוב )מה שאכן קרה(, ובנוסף לזאת, המצב הכלכלי 
באמריקה באותן שנים היה בשפל. 30 שנה נשמר הקשר האמיץ 
בין החברים באמצעות מכתבים בלבד. רק אחרי מלחמת ששת 
הימים הגיעו ארצה לביקור וההתרגשות הייתה גדולה. בהמשך 

כבר כשנכנס ללמוד בישיבה 
והוא בן 25 שנה בלבד התחיל 
למסור שעורים בקבלה מידי 

יום ביומו, כשבין השומעים היו 
גם תלמידי חכמים מבוגרים בני 

שבעים וחמש ומעלה. בנוסף 
לזאת היה מלמד בישיבה 

תלמידים מבוגרים גמרא, רש"י 
ותוספות עם מפרשים ראשונים 

ואחרונים

המקובל האלוקי הרב שלום הדאיה

הרב מרדכי שרים, הרב שאול קצין, הרב שלום כהןהרב אליהו אבא שאול, הרב שאול קצין, אביו הרב יעקב קצין, רבי בן ציון אבא שאול, הרב אברהם הכט
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המשיכו להגיע עוד ארצה, לאירועים ולבר מצוות. 
ב1933 הגיעה הספינה לחופי ניו יורק. חברי הקהילה הרבים 
רצו להגיע אל החוף ולקבל את פני הרב בקבלת פנים מכובדת, 
אך הספינה הקדימה ביומיים, את המודעות על הקדמת הגעתה 
פני  את  לקבל  ומיהרו  קהילה  חברי  שני  המזל  למרבה  ראו 
הבאים. הרב יעקב קצין עם אשתו וארבעת ילדיו, ירדו מהאוניה 
האנגלית  השפה  את  מועד.  מבעוד  להם  שהוכן  בבית  ושוכנו 
טרם הכירו ונאלצו להסתייע על כל צעד ושעל בחברי הקהילה. 
הרב קצין מצא את הקהילה שמנתה כ600 משפחות במצב 
של  הכנסת  בית  את  מנו  הקהילה  מוסדות  מזהיר.  לא  כלכלי 
קהילת "מגן דוד", היה גם בית הכנסת "אחיעזר" של הדמשקאים 
וכן תלמוד תורה "מגן דוד" שבו למדו רוב התלמידים, כ-400 
במספר. בנוסף היו גם תלמודי תורה אחרים קטנים. הרב קצין 
שימש בכמה כובעים בעת ובעונה אחת: מוהל, מסדר קידושין 
תלמוד  בטיפוח  השקיע  מרצו  כל  את  לעדרים.  תורה  ומרביץ 

התורה המקומי והכשרת אברכים לתפקיד שוחט ובודק. 
לאחר שתמה השנה – שכנעו אנשי הקהילה את הרב כי יאות 
להישאר לשנה נוספת והרב החליט לבסוף לקבוע את משכנו 
בקרב הקהילה. בהמשך ייסד בית דין בו שימש כאב בית הדין, 
הסיפורים  אחד  ציון".  "שערי   - נוספת  קהילה  הקים  בנוסף 
שהיה  הקהילה  נשיא  על  הוא  קצין  יעקב  הרב  על  הידועים 
באותה תקופה - יהודי שלא היה שומר תורה ומצוות כלל בשם 
קנאים  באו  לתאבון.  וחוטא  שבת  מחלל  היה  כהן  כהן.  דיויד 
לרב יעקב קצין בבקשה כי יגרש את בנו מתלמוד התורה. הרב 
יעקב קצין בדק וחקר האם כהן הוא אנטי דתי, מששמע שהוא 
אינו אנטי דתי במוצהר, סירב לגרש את בנו והוא המשיך ללמוד 
בתלמוד תורה. הרב יעקב ידע כי בארצות הברית בכור ההיתוך 
ולהינשא  לאבדון  ללכת  יכול  אדם  קט  ברגע  רבים,  עמים  של 
לגויה. לימים אותו בן עשה תפנית בחייו, חזר בתשובה שלמה 

והצטרף לתנועת מחזירי התשובה בארצות הברית. 

חידת הבלדור

כוח  כי  הסוברים  ויש  דופן  יוצא  בזיכרון  ניחן  קצין  הרב 
הזיכרון הגיע לו לאחר שאכל בצעירותו צמח הנקרא "בלדור" 
ממנה  האולקוס  מחלת  את  קיבל  אף  הצמח  אכילת  ובשל 
המשפר  כצמח  הרפואית  בספרות  ידוע  הבלדור  צמח  סבל. 
את הזיכרון, והיה בשימוש בעיקר בתקופת ימי הביניים. יחד 
ידוע  והוא  גם השפעות שליליות  יש  לצמח  כי  נראה  זאת  עם 
כרעיל ופוגע בבריאות. ועל כך נאמר: "הדור הדור ואל תצטרך 
לבלדור" - עדיף לחזור על התלמוד ולא לטעום מצמח מסוכן 

זה. 
מדובר  כי  מוזכר  זרה  עבודה  מסכת  על  הביאורים  באחד 
שאכלה  בהמה  כי  מציינים  והפרשנים   – מאד  חריף  בצמח 
מהצמח הדבר עלול לגרום לפסילת כשרות הבהמה, היות וזה 
עלול לגרום לה לחור בקיבה. על פי תיאוריה המכונה "ארבע 
הליחות", שכחה נובעת כתוצאה מקרירות המוח, ולכן מומלץ 

מתועדות  הרפואית  בספרות  לחום.  הגורמים  מאכלים  לאכול 
המלצות של רופאים רבים למאכל זה הידוע כמשפר זיכרון ויש 

אף מייחסים את גילוי הצמח לשלמה המלך.
רופאים מוסלמים ורבנים יהודים כאחד מזכירים את הצמח. 
בספרות התורנית האזכור הראשון הוא בספר של "אסף הרופא" 
לזיכרון מציינים אותו הרבנים:  - כתרופה לכאב לב, כסגולה 
ר' משה נרבוני, מאיר אבן אלדבי – נכד הרא"ש, יהודה אריה 
ויטל מביא מרשם לפיתחון הלב המכונה  ממודנה. הרב חיים 
כיצד  מדויק  מתכון  מביא  סילוה  דה  דוד  והרב  קטן"  "בלדור 

מכינים בלדור.
יעקב קצין על כך, היה מספק  כאשר היו שואלים את הרב 
תירוץ אחר ומסביר כי עוד בהיותו בן שלוש שנים היה יושב 
על ברכי כבוד קדושת אביו כשהיה לומד עם חבריו "שמונה 
שערים להאר"י זצ"ל". אף על פי שלא הבין מאומה – הדברים 
נחקקו בראשו ועשו פרי, והקלו עליו כאשר למד קבלה באופן 
עצמאי. אך קרובי משפחה מעידים כי אכן הסיפור על אכילת 

הבלדור אמיתי וכי הרב יעקב קצין סבל ממחושים רבים.

יד ימינו של אביו

הרב שאול קצין יצק מים על ידי אביו. את חוק לימודיו עשה 
בישיבת "רבנו יצחק אלחנן" בניו יורק, ולימים נשא לאישה את 
)לימים עלה הרב  צרויה משיקגו  צרויה, בתו של הרב  פרידה 

צרויה לישראל( ונולדו לו ארבעה בנים ושלוש בנות. 

הרב קצין מצא את הקהילה 
שמנתה כ600 משפחות במצב 

כלכלי לא מזהיר. מוסדות 
הקהילה מנו את בית הכנסת 

של קהילת "מגן דוד", היה 
גם בית הכנסת "אחיעזר" 

של הדמשקאים וכן תלמוד 
תורה "מגן דוד" שבו למדו רוב 

התלמידים, כ-400 במספר. 
בנוסף היו גם תלמודי תורה 

אחרים קטנים. הרב קצין שימש 
בכמה כובעים בעת ובעונה אחת: 

מוהל, מסדר קידושין ומרביץ 
תורה לעדרים. את כל מרצו 

השקיע בטיפוח תלמוד התורה 
המקומי והכשרת אברכים 

לתפקיד שוחט ובודק

הרב קצין והבאבא סאלי

הרב שאול קצין עם בנו הרב יעקב קצין

הרב יעקב קצין
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ילדי  לחינוך  חייו  את  שאול  הרב  הקדיש  נישואיו  לאחר 
של  ימינו  יד  היה  שנה  מחמישים  ולמעלה  דוד"  "מגן  קהילת 
בעברית  השם"  "מצוות  תורניים  ספרים  שני  הוציא  אביו. 
המקווה  את  בנה  קצין  שאול  הרב  באנגלית.  ההלכה"  ו"אור 
מפני  להגן  בפרץ  ועמד  הקהילה  בני  עבור  הראשון  הגדול 
נישואי תערובת. בהתאם לכך תיקנו בקהילה ב1935 תקנה על 
איסור נישואי גרים, וזאת על מנת למנוע מצב שיכול להוביל 
גם  מיהודי אשכנז שבאו  וכך בשונה  ושלום,  להתבוללות חס 
הם באותה תקופה ואחוז ההתבוללות עבר כבר את החמישים 

אחוז רח"ל, בקרב הקהילה החלאבית לא התפשט הנגע הזה. 
הרב שאול קצין הדפיס עשרות אלפי ספרים למטרת צדקה 
וחסד להפצה ברחבי העולם. אחריותו לא הצטמצמה בדאגה 
וכך  ישראל  ילדי  של  לחינוכם  גם  דאג  והוא  בלבד,  לקהילה 
למעשה  נוסדה  שהשיג  רבים  כספים  של  תרומות  באמצעות 
מ14,000  למעלה  המונה  התורני"  החינוך  "מעיין  רשת 
תלמידים. הרשת נוסדה ביוזמה משותפת יחד עם הרב יהודה 
צדקא זצ"ל, הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל והראשון לציון מרן 
הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהיו מראשי ישיבת פורת יוסף באותה 
עת. בנוסף סייע הרב קצין להקמת כולל "בני קצין" ולתמיכה 
בכוללים בארץ ישראל. את שיעורו הקבוע נשא בבית הכנסת 
של הקהילה "שערי ציון " מידי שבת. ואת בניו הבחורים דאג 

לשלוח ללמוד בישיבות בארץ ישראל.

היה  ביתו  אחריו.  רדף  הכבוד  אך  הכבוד  מן  ברח  חייו  כל 
והפכו  גדולים  עשירים  שבניו  למרות  בפשטות  מרוהט 
למיליארדרים, גם באמריקה הרב שאול קצין נשאר עם הפשטות 
תמיד.  בליבו  חקוקה  נשארה  לירושלים  ואהבתו  הירושלמית 
יותר מחמישים שנה היה נוהג לערוך תיקון חצות, לבכות על 
אריכות הגלות ולהתחנן לבניית בית המקדש ולגאולה שלמה. 

ועל חלוקת  בקום המדינה, כאשר שרר בארץ משטר הצנע 
המזון הוטלה קצבה, לא שכח הרב שאול את עניי ארץ ישראל 
בשווי   – ו"סקריפים"  שימורים  קופסאות  לשלוח  דואג  והיה 
עשרה דולר למשפחתו של הרב שלום יצחק מזרחי, באמצעות 
מזון  הדיפלומטים  בחנות  לקנות  ניתן  היה  הללו  הסקריפים 
הרב  של  הבכור  בנו  משה,  הממשלה.  שקבעה  לקצבה  מעבר 
הערך  יקרי  הסקריפים  את  לחלק  נשלח  היה  מזרחי,  שלום 

למשפחות על פי רשימה מדוקדקת ששלח הרב שאול קצין. 
כאדם  ידוע  שאול  הרב  היה  האופייניות  תכונותיו  מבין 
חייו  את  תרומיות.  מידות  ובעל  ופשוט  עממי  עניו,  אצילי, 
הקדיש לעזרה ולסיוע לזולת, ביתו של הרב שאול היה פתוח 
תמיד לרווחה והוא פיזר מהונו צדקה למכביר. היה מקבל את 
ה'שונה' ואת ה'אחר', עוזר בתרומות רבות ליתומים, אלמנות 

וללומדי תורה, ספרדים ואשכנזים כאחד. 
כספית,  עזרה  לבקש  לביתו  אנשים  מגיעים  היו  לעיתים 
מדברים בחוסר כבוד מוחלט, כאילו הרב חייב להם משהו... 
בני משפחה שראו זאת נדהמו מהחוצפה, אך הרב קצין במקום 
לגרש אותם מביתו, הבליג, לא הקפיד עליהם והמשיך לתמוך 
בהם. הרב שאול קצין היה נוהג לרשום בספר מיוחד מי קיבל 
ממנו תרומה: מוסדות ואנשים פרטיים, ואנשים רבים בקהילה 
לנזקקים,  שייחלק  מנת  על  כספים  בידיו  והפקידו  עליו  סמכו 

בנוסף היה אוהב לתמוך בלומדי תורת הנסתר.
באותה תקופה עשירים בארצות הברית לא רצו לתרום לעניי 
ארץ ישראל היות שהיו נתקלים בבעיה, במידה והיה ברצונם 
לקבל קבלה על מנת לקבל החזרי מס. בארצות הברית החזרי 
מס – היו מגיעים לסכומי כסף גדולים במיוחד. לצורך כך הקים 
הרב שאול את עמותת "מגן אברהם" על שם חמיו הרב אברהם 
צרויה, ולקח על עצמו אחריות שכל הכספים מגיעים לתרומות. 
היו אנשים שנהגו להוציא קבלה תמורת אחוזים, אך הרב קצין 
 – רווחים  עוד  כמובן  חיפש  ולא  האחוזים  את  צריך  היה  לא 
בעלי  בניו  בקהילה,  מאד  עשירה  למשפחה  הפכה  משפחתו 
לעודד  הייתה  היחידה  מטרתו  במסחר.  ועוסקים  נדל"ן  נכסי 
את עשירי אמריקה לתרום למען עניי ארץ ישראל. לצערנו את 
טוב ליבו הגדול ניצלו לא פעם נוכלים שברוע לב העלילו עליו 

עלילות. 
מיטתו הוטסה לישראל והרב נקבר ביום שני כ"ה כסליו בהר 
יצא  ההלוויה  מסע  חייו.  כל  אהב  אותה  בירושלים  המנוחות 
מישיבת המקובלים "בית אל" דרך ישיבת "פורת יוסף". ספדו 
לו הרבנים: הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב ראובן אלבז - 
חבר מועצת חכמי התורה, הרב דוד יוסף – חבר מועצת חכמי 
התורה, הגאון חכם משה צדקה, הגאון רבי יעקב הלל, והגאון 
רבי יהודה כהן. נכדו הוכתר על פי צוואתו לממלא מקומו. יהי 

זכרו ברוך.

כל חייו ברח מן הכבוד אך הכבוד 
רדף אחריו. ביתו היה מרוהט 
בפשטות למרות שבניו עשירים 
גדולים והפכו למיליארדרים, 
גם באמריקה הרב שאול קצין 
נשאר עם הפשטות הירושלמית 
ואהבתו לירושלים נשארה 
חקוקה בליבו תמיד

הרב שאול קצין, נכדו וממלא מקומו כיום - הרב שאול קצין, הרב אליהו בקשי דורון

הרב שלום יצחק מזרחי חבר בית הדין הגדול

הרב שאול קצין עם אלי ישי ויעקב אביטל
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כשנשות חב"ד 'עשו שבת' בשדה התעופה של דטרויט
הגברת מרים סברדלוב היא פעילה ידועה בארגון נשי 
חב"ד בארצות הברית. פעם הוזמנה להשתתף בכנס נשי 
חב"ד בדטרויט, מישיגן, ביחד עם עשרים נשים נוספות 
מברוקלין. האירוע התקיים באמצע החורף בחצי השני 
שישי  ביום  הביתה  חזרה  לצאת  אמורות  היו  והן  השבוע  של 
כמה  לתאר  אפשר  בחזרה,  דרוכותלהמראה  ציפו  הן  בבוקר. 
ילדים המתינו לכל הנשים הללו בשבת בבית, אך לפתע פתאום 
פרצה סופת שלגים עזה ושדה התעופה בדטרויט נסגר לתנועת 

מטוסים. אין ממריא ואין נוחת.
הכנס,  ארגון  על  אחראית  שהייתה  פופאק,  מרים  הגברת 
טלפון  הרימה  היא  הזה.  במקרה  עושה  שחסיד  מה  עשתה 
באזני  בהיסטריה  והתלוננה  מליובאוויטש  הרבי  של  למשרדו 
המזכיר, הרב בנימין קליין, כי הן "תקועות" בדטרויט. הגברת 
פופאק השתמשה בביטוי "stuck" – "תקוע". אחרי דקה שב 
זאת  "מה  לדעת  הרבי מבקש  כי  ואמר  הטלפון  אל  קליין  הרב 
אומרת 'stuck'"?היא חזרה והסבירה שהן "תקועות" בדטרויט 
לבשל  מסוגלים  אינם  שלהם  והבעלים  שבת  לפני  שעות  כמה 
דובר  הרבי  כי  אמר  קליין  הרב  לכל המשפחה.  להרגע  מהרגע 
אנגלית רהוטה והוא מכיר את משמעות הביטוי, אך הרבי אמר 
כי "יהודי לעולם אינו תקוע ואם אתן בשדה התעופה בדטרויט 

– עליכן להיות שם".
עשרים הנשים הנמרצות לא היו זקוקות ליותר מהמסר הזה. 
הן זינקו מספסלי שדה התעופה, פתחו את התיקים והוציאו מהן 
את כל ערכות נרות השבת שהיו להן. הן עברו מאישה לאישה 
של  ערכה  לה  והעניקו  יהודייה  היא  אם  התעניינו  בטרמינל, 
נרות שבת להדלקה בעוד שעות ספורות. השנים חלפו, מסיימת 
רחבי  בכל  נשים  ישנן  וכיום  סיפורה,  את  סברדלוב  הגברת 
בגלל  שנים  עשרות  כבר  שבת  נרות  שמדליקות  הברית  ארצות 

קבוצת הנשים ש)לא( נתקעה בדטרויט.
הסיפור עם המסר העוצמתי כל כך מוביל אותנו לביאור על 
תמיהה גדולה בפרשתינו: המציאות מזמנת לעתים רגעים שהם 
"גדולים מהחיים". התרחיש עולה על כל דמיון ושום סופר או 
במאי לא היה יכול לדמיין סיפור כזה, כמו ששום עט אינו יכול 
הסיפור  מסתיים  כך  והאירועים.  הרגשות  עוצמת  את  להכיל 

הארוך ביותר בתורה – מפגש אחי יוסף והשליט המצרי.
עליות  מסחררת,  הרים  רכבת  של  פרשיות  שלוש  אחרי 
וירידות, הפתעות ואכזבות, השליט הקפריזי במצרים מסיר את 
המסכה ומתגלה כלא פחות מ"אני יוסף, העוד אבי חי"?! כן, 
משנה למלך מצרים, זה שתיזז אותם הלוך וחזור מארץ ישראל, 
הנער  הוא  בידיו,  נתון  כולו  העולם  וגורל  האישי  שגורלם  זה 
שנקבר בבור בשכם לפני עשרים ושתיים ומאז אבדו עקבותיו. 
ולמהר להביא  יוסף מפציר בהם להניח את מה שקרה מאחור 
לו  עיניו את הכבוד שזוכה  כדי שיראה במו  את אבא למצרים 

הבן האובד שלו.
במתנות  אותם  מצייד  יוסף  מוזר:  די  דבר  מתרחש  וכאן 
הכבוד,הפיצוי  גודל  את  בכך  לשדר  רוצה  הוא  לאבא,  אישיות 
מותו  על  והתאבל  שבעה  עליו  שישב  האהוב  לאביו  והנחמה 
עשרים ושתיים שנה, אולם הוא בוחר במתנה די מוזרה שאינה 

משקפת לכאורה את מלוא ההערכה לאביו הדגול.
נשאים  חמורים  עשרה  כזאת  "ולאביו שלח  אומרת:  התורה 
מטוב מצרים". יוסף מצייד אותם בעשר עגלות נושאות "מטוב 
ישן  "יין  שלח  יוסף  כי  ראשון  בפירוש  מביא  ורש"י  מצרים" 
מסתפק  אינו  רש"י  מה,  משום  אך  ממנו",  נוחה  זקנים  שדעת 
גריסים   – אגדה  "מדרש  נוספת:  אפשרות  ומביא  זה  בפירוש 
של פול". מה שיוסף מילא בעגלות הוא שקים של "פול מצרי" 
גרוס. מדובר במאכל הלאומי במצרים עד היום: "פול", קטנית 
שעושים ממנה חומוס )ומגישים אותה עם שמן זית, פלפל חריף 

וביצה קשה(.
ואיך לומר, זאת מתנה קשה לעיכול. מילא הפירוש הראשון 
המדבר על "יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו", מבטא את הכבוד 
לאביו הדגול ובמיוחד שהיין הישן והטוב ירומם את רוחו של 
יעקב הזקן וירחיק את הכאב שהצטבר בליבו, אך לשלוח שקים 
של קטניות גרוסות?! האם כך יוסף מעריך את אביו?! האם זה 

הדבר שירחיק ממנו את הכאב?!

כל אחד מתלבט בבחירת "מתנה טובה" לאדם שהוא מעריך, 
של  בליבו  שנוגעת  כזאת  היא  טובה"  ש"מתנה  יודעים  וכולנו 
תועלת,  לו  אותו, שמביא  הזה. חפץ שמשמח  האדם הספציפי 
מרומם את רוחו או מעורר בו נים של הערכה עצמית. האם לא 
יותר אם כן לשלוח ספר עם חידושי תורה שכתב  היה מתאים 
יוסף במצרים?! אולי תמונות של שני הנכדים שנולדו במצרים 

ויעקב לא יודע מקיומם?!
לבטא  מליובאוויטש,  לרבי  מתנה  לתת  רוצה  מישהו  אם 
ראשון  ביום  עומד  היה  האם  האדיר,  הרוחני  לפועלו  הערכה 
"קטניות  שק  עם  לצדקה  הדולרים  חלוקת  במעמד  בבוקר 

גרוסות"?!
ששולח  בכך  יוסף  של  הכוונה  מהי  חשובה:  שאלה  ועוד 
"גריסים של פול", כלומר, פול גרוס וחתוך לחתיכות קטנות? 
מדוע לא הסתפק במשלוח פול שלם וגולמי ויעקב אבינו יעשה 

אתו מה שירצה?
המתנות  על  כן  לפני  מספרת  שהתורה  להעיר  מעניין  אכן, 
שנשלחות מהכיוון השני, מצדו של יעקב אבינו אל יוסף. מדובר 
השליט  של  לזהותו  מודעים  אינם  שהאחים  שלב  באותו  עוד 
וכל מה שהם מכירים הוא שאותו אדם משונה החליט  המצרי 
לבו  את  לפייס  בתקווה  משפחתם.  את  ולשבור  בהם  להתעלל 
של השליט, יעקב מורה לבניו: "קחו לכם מזמרת הארץ, מעט 
שולח  יעקב  ושקדים".  בוטנים  ולוט  נכאות  דבש,  ומעט  צרי 
מיני עשב מהם מכינים בשמים יקרים והם מוכרים לנו מסממני 

הקטורת, "הצרי והציפורן" )ראו רש"י לז,כה(.
להבדיל  אך  גוי.  מצרי  לשליט  שמתאימה  מתנה  זאת  ואכן, 
יוסף הצדיק שולח מתנה לאביו הדגול שנפרד ממנו בדבר הלכה 

- וכיצד הוא משיב לו באותו סוג של מתנה חומרית?
בפרט  מוצא  י/157(  שיחות  )ליקוטי  מליובאוויטש  הרבי 
השולי הזה לכאורה, את פילוסופיית החיים שהחזיקה את יוסף 
נפשית בגל המשברים שעבר עליו עשרים  הצדיק מלהתמוטט 
ובמקום להפוך להיות קרבן אומלל, למצוא את  ושתיים שנה, 

הכוחות להפוך להיות מציל משפחתו והעולם כולו.
הפול  נחמה.  של  מאכל  שולח  הוא  מזון,  שולח  אינו  יוסף 
הגרוס הוא מסר רב עוצמה שאמור להשיב את רוחו של יעקב 
בימים  יקרה  מה  היטב  יודע  יוסף  שיבואו.  הקשים  ברגעים 
יחזרו עם הבשורה שאינה  יעקב כשהאחים  בביתו של  הבאים 
ניתנת לתפישה: "עוד יוסף חי והוא משנה למלך מצרים". אחרי 
ההלם הראשוני, יעקב יקרא לילדיו, יביט בהם ויבקש הסברים. 

אולי הוא לא יגיד כלום ויבין הכול לבד.
'שיקרתם לי. הולכתם אותי שולל. בכל עשרים ושתיים השנים 
שחלפו, ידעתם שלא 'טרוף טורף יוסף' ולא 'חיה רעה אכלתהו', 
ידעתם שקרה דבר נורא אצלי בבית'. אם יעקב יחפור עוד קצת, 
משפחתו,  בתוך  שהתרחש  המחריד  המעשה  על  ישמע  הוא 
כפתו   ,17 בן  צעיר  נער  תפשו  גברתנים  אחים  עשרה  כאשר 
אחד:  בלב  אחד  כאיש  והכריזו  וברגליו,  בידיו  בחבלים  אותו 
'לכו ונהרגהו, לכו ונשליכהו, לכו ונמכרהו'". וכל ההתרגשות 

מהמפגש החדש עם יוסף, תהפוך לתוגת הלם וצער.
בתוך  כבר  יעדיף  אבינו  יעקב  כך, שאולי  כל  כואב  יהיה  זה 
שנהרג  מת  ילד  עדיף  שמא  הקודם.  המצב  אל  לחזור  תוכו 
פני  על  אכלתהו",  רעה  חיה  יוסף  טורף  "טרוף  טבע,  באסון 
נחשים  בור מלא  תוך  בידי עשרה מאחיו אל  חי שהושלך  ילד 
ועקרבים כשהאפשרות הרצויה ביותר מבחינתם היא שהנחשים 

והעקרבים יכישו אותו למוות.
יוסף לכאב המפלח של אביו הוא "גריסים של  והמענה של 
פול". יוסף אומר לאביו: 'אבא אהוב, הגריסים נותנים תועלת 
ההשגחה  וכך  לחתיכות,  אותם  כשמפוררים  דווקא  גדולה 
העליונה רצתה שיפוררו אותנו לפירורים קטנים. כדי להציל את 
העולם כולו מהרעב, ולהוריד אותך למצרים בכבוד גדול, רצה 
למצרים.  וארד  מכולם  ואני אפרד  הקב"ה שהמשפחה תתפרק 
בידיים של  הייתה אלא משחק  לא  הבחירה הרעה של האחים 
אותי  ולהביא  מראש  כתובה  תכנית  להגשים  כדי  העולם  בורא 

לאן שאני צריך להגיע'.
יוסף הוא, שהקב"ה אינו שולח צרות, רק  המסר הגדול של 
הזדמנויות. כל כך הרבה פעמים בחיים אנו מרגישים תקועים, 

אומללים, חסרי מזל. אדם אחד אינו מצליח להתקדם מבחינה 
איש  שלו,  הבית  בשלום  נדפק  שהוא  חש  אחר  אדם  רוחנית, 
 - עליו  גדולה  הילדים  עם  שההתמודדות  מרגיש  שלישי 
ופילוסופיית החיים של יוסף היא שהבמאי הגדול של המציאות 
– בורא העולם – אוהב אותנו ורוצה בטובתנו ולכן הוא בוודאי 
לא מבקש להתקיל אותנו, אלא לקדם אותנו. ללמד משהו על 

עצמנו, על החיים ועל מה שאנו צריכים לעשות אתם.
מאחורי  הכביר  המסר  את  רב  בעומק  להבין  אפשר  כעת 
זקנים  "יין ישן שדעת  יוסף לאביו:  המתנה הראשונה שהעניק 
נוחה הימנו". רש"י מדגיש כי יוסף לא שלח סתם יין, אלא "יין 
ישן". בעומק, יוסף מתכוון להעביר לאביו מסר מדהים: "אבא 
קניתי  לא  הזה  הבקבוק  את  ישן.  בקבוק  הוא  הזה  היין  אהוב, 
הבוקר כשהתגליתי בפני האחים. אפילו לא לפני מספר חודשים 
לפני  קניתי  הזה  הבקבוק  את  לראשונה,  בפני  הופיעו  כשהם 

עשרים ושתיים שנה.
אז, במעמקי השאול והכאב, כשהתגלגלתי מבור אחד בשכם 
לבור אחר במצרים, הייתי בטוח כי אינני תקוע, יבוא יום ונאמר 
יחד "לחיים" על כל הסבל הזה. עוד לא ידעתי מה ואיך, אבל 
אותו  את  לך  שולח  אני  אבא,  והיום  לכאב.  פשר  שיש  ידעתי 

בקבוק שעומד על המדף כבר עשרים ושתיים שנה.
וייגש חלה תמיד בסמוך לצום "עשרה בטבת". הצום  שבת 
נחשב לאחד הצומות החמורים וידועים דבריו של האבודרהם 
חל  היה  שאם  משום  בשבת.  יחול  לא  לעולם  הזה  הצום  כי 
בשבת, היה דוחה את יום המנוחה והיינו חייבים לצום בשבת, 

ממש כמו תענית יום הכיפורים שדוחה את קדושת השבת.
המפנה  ונקודת  הפתיח  היה  הזה  שהיום  היא  לכך  הסיבה 
)הלכות  כותב  הרמב"ם  כך.  אחר  שבאו  הבאות  הצרות  לכל 
תעניות ה,ב( כי "ביום זה סמך מלך בבל על ירושלים והביאה 
במצור ובמצוק". זה היום בו החלו הבבלים את המצור הקשה 
שנגמר  עד  ארוכות  שנים  שלוש  נמשך  המצור  ירושלים,  על 
הצבא  בידי  שדודים  נפלו  העיר  ולוחמי  ירושלים  בתוך  המזון 
הבבלי האכזר. המצור החל את ההתמוטטות של ירושלים שלא 
יהודה  מלכות  את  הפסיקו  הבבלים  היום.  עד  לעוצמתה  שבה 
דמה  לא  השני  והבית  נחרב,  הראשון  המקדש  בית  בירושלים, 

בגדלותו לבית הראשון, כמו שמלכות יהודה לא שבה עוד.
בכל זאת, בניגוד לאווירה הקודרת הזו, הרבי מליובאוויטש 
דקדק )ליקוטי שיחות כה/267( בלשונו האמורה של הרמב"ם: 
"ביום זה סמך מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצוק". 
"סמך  )כד,ב(:  יחזקאל  הנביא  בלשונו של  הוא  ויסוד הדברים 
להבין  מעניין  כאן  הזה".  היום  בעצם  ירושלים  על  בבל  מלך 
מדוע בחר הנביא לתאר את המצור במילה "סמך"? הרי מדובר 
בתפילת  כמו  ותמיכה  עזרה  שמסמלת  ביותר  חיובית  במילה 
"סומך  השחר:  ובברכות  הנופלים"  לכל  ה'  "סומך  אשרי: 
משען  ולהעניק  לתמוך  התכוון  לא  בבל  מלך  ואולם  נופלים", 

לירושלים, אלא ההיפך – להחריבה עד היסוד?
הנוראלא  המצור  אפילו  הקודם:  לנושא  דומה  הוא  הביאור 
ההשגחה  בידי  כלי  היה  בבל  מלך  הזדמנות.  אלא  צרה  היה 
ברגע  לה  להעניק  בירושלים.  ולתמוך  לעזור  כדי  העליונה 
המקדש  בית  החורבן.  גזירת  את  לדחות  היכולת  את  האחרון 
חרב בגלל שנאת חינם, כיון שכל אדם התרכז בעצמו והתעלם 
מקיומו של זולתו, אולם המצור היה אמור לקרב את הלבבות 

ולחזק את המשותף והמאחד.
דרכו של עולם כי כאשר נוצר איום מפחיד מבחוץ, מתקרבים 
המחלוקות  על  גוברת  המאיימת  הצרה  מבפנים.  הלבבות 
ביחד.  הצרה  על  להתגבר  כדי  פעולה  שיתופי  יוזמים  ואנשים 
גזירת המצור על ירושלים הייתה אמורה לגרום לתושבי העיר 
ולהעניק  לזה  זה  להתקרב  בפתח,  ניצבת  איומה  שצרה  להבין 
אהבת חינם. כך שאפילו הצרה הנוראה – הייתה בעיקרה מסר 

של אהבה מלמעלה.
החיובי  מהמסר  התעלמו  ירושלים  תושבי  הצער,  למרבה 
מאחורי המצור ודבקו בחילוקי הדעות ביניהם. 2500שנה אחרי 
חילוקי  את  לבטל  הלקח,  את  להפיק  עלינו  מוטל  שבר,  אותו 
שיהפכו  ולייחל  חינם  באהבת  להרבות  הקטנוניים,  הדעות 

הצומות הללו לימי ששון ושמחה בקרוב ממש.

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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סיפורו של חיים מיכל
מה מביא יהודי שזה עתה הצליחו הוא 
ובני משפחתו להגיע לארץ מבטחים, לחזור 
לבדו ללוע הארי ולהסתכן בהצלת יהודים?

ציונות אמיתית ודאגה לגורל אחיו היהודים הביאו 
את חיים מיכל קלאר לחדור למפקדות המוות של האס.

אס. להתחזות לקצין גרמני ולהציל מאות ואלפי יהודים, 
בשורת מעשי גבורה שלא ייאמנו.

זהו סיפורו הבלתי ייאמן של האיש שחי במעטה הסודיות 
ובמותו לקח עימו אל קברו את סודות ההצלה המדהימים. 
האיש שהביט אל פני המוות בעיניים קרות וניצל, אך 
בעיקר הציל יהודים רבים שחבים לו את חייהם, כשצל 

האימה והפחד מלווים אותו את שארית חייו.
לנו לא נותר אלא להתחקות אחר עקבותיו וללקט 
עדויות של ניצולים שידעו וסיפרו, ניצולים שגילו רק 
אחרי שוך סערת האימים מי הוא האיש ששלף אותם 

מציפורני הנאצים.

במהלך הקריירה הארוכה שלי כעיתונאית נחשפתי 
למאות סיפורים אנושיים מרגשים, אך במבט לאחור 
נדמה לי כי סיפורו של אוטו, החייל הגרמני שמספר 
היהודים שהציל עדיין לא ידוע וכנראה לעולם לא יהיה 
ידוע, הוא הסיפור המרגש ביותר שיצא לי לכתוב. ובנוסף, 
גם הדרך והצורה שבה התפתח הסיפור, הינהא צירוף 
מקרים מצמרר ונדיר שקורה לעיתונאי פעם אחת במהלך 

הקריירה שלו, אם בכלל. 

הכל החל בכתבה הראשונה שכתבתי, כאשר נכדתה 
של מלכה וינגרטן ע"ה סיפרה לי על חייל גרמני בשם 

אוטו שהציל את סבתה בצעדת המוות.
מספר חודשים לאחר מכן שמעתי את סיפורה המרגש 
של יהודית שטרובל המתגוררת כיום בבולטימור, שהגיעה 

ממונקטש לאוושוויץ.
בצעדת המוות, כשהמוות כבר היה קרוב אליה, הגיע 
חייל גרמני בשם אוטו והציל אותה. הוא עודד אותה 
במשך כל הדרך ואמר לה: "יהודית, תמשיכי לשפשף 
את פנייך...",. היא ניצלה, ועד היום היא תוהה מי הוא 

אותו אוטו.
השאלה התחדדה ביתר שאת בעקבות כתבה שכתבתי 
והתפרסמה בערב יום כיפור, ובה סיפורו המרגש של 

יהודה ווליס, תושב נתניה.   
כשחבל התלייה על צאווארו, הציל אותו חייל גרמני 
בשם אוטו טייבת',. הוא לא ישכח לעולם את אוטו, 
החייל שהציל אותו ממוות בטוח, אבל הוא מעולם לא 

שב לראות אותו.
חשתי שוב צמרמורת קור,. המילים של יהודית שטרובל: 

"הייתי רוצה להודות לו...", מלוות אותי מאז.
בסוף אותה כתבה על יהודה ווליס הוספתי בקשה, 
שאם למישהו יש מידע על חייל גרמני בשם אוטו טייבת', 

יואיל נא ליצור עמי קשר.
במקביל ערכתי חיפוש ב"יד ושם" ובארכיונים נוספים, 

אולם העליתי חרס בידי. 

שיחת טלפון שקיבלתי בשעות הצהריים המאוחרות 
לצמרמורת  הפעם  אולם  לצמרמורת,  שוב  לי  גרמה 

התרגשות.

כשסיימתי את השיחה ידעתי כי קיבלתי הזדמנות פז, 
וכי דרך מרתקת ומרגשת נכונה לי. אולם הייתי מוכנה.

וכאן החל המסע, מסע שיחות שחשפו סיפור מדהים 
שאנחנו רק בתחילתו,. התמונה ששלחתי עשתה דרכה 
אל מעבר לים, משם אולי נקבל את התשובה הנכספת כי 

זהו אוטו שאותו אנחנו מחפשים.

"נורות אדומות נדלקו בראשי כשקראתי את הבקשה 
שלך!" כך אמר יצחק קלאר, "אולי מדובר בדוד שלי, 
חיים מיכל",. בקולו ניכרה התרגשות עזה. התרגשות 

שטלטלה אותי מאז.
תמונה של בחור בעל מראה ארי, שיער בלונדיני ועיניים 
תכולות־ ירוקות, היא אולי תמונתו של אוטו, החייל הגרמני, 

ואולי אין זה אלא חיים מיכל קלאר.
 סימני שאלה רבים מתיישבים במהלך התחקיר, אולם 

סימן הקריאה האחרון עדיין לא נרשם...

חיים מיכל קלאר היה בחור יהודי שהתחפש לחייל 
גרמני בזמן מלחמת העולם השנייה והציל מאות ואולי 

אלפי יהודים.
מה שמעורר אלפי קושיות הוא, מה מביא בחור שזה 
עתה הגיע עם משפחתו לחוף מבטחים, לצאת לדרך היישר 

אל תוך לוע הארי ולהסתכן בהצלת בני עמו?
יש הטוענים כי חיים מיכל לא היה אלא חלק מגוף 
רשמי ששלח אותו למשימה הזאת, ויש הטוענים כי הוא 
פעל על דעת עצמו. מה שבטוח הוא, כי מה שהנחה אותו 
הייתה "אהבת ישראל שלימה וגדולה", כך מעידים כל 

בני משפחתו אתם דיברתי.
הסיפור היה קבור שנים,. חיים מיכל עצמו לא דיבר 
על כך מעולם, תמיד המעיט בערך מעשיו, ענוותן אמיתי. 
הסיפורים שהתגלו, התגלו ברובם על ידי ניצולים שזיהו 

אותו כחייל הגרמני משם.
הסיפור היחיד שסיפר חיים מיכל סופר בשעת בדיחותא, 
כשחיים מיכל רצה לצחוק ולהראות עד היכן מגעת 

טפשותם של הגרמנים.
סיפור חייו של חיים מיכל הוא סיפור גבורה עילאי של 
בחור יהודי שחירף את נפשו. סיפור שככל שנוברים בו 

מתקשים להאמין לפרטים הנלווים אליו.
הכל מסכימים על דבר אחד, על כך שבחייו של חיים 
מיכל לא ידעו מי הוא האיש. "הוא דיבר על כל העולם 
חוץ מאשר על עצמו", חותמים בני משפחתו בגעגוע...

תר"ע  שנת  בכסלו  בכ"ז  נולד  קלאר  מיכל  חיים 
בסעליש, עיירה למרגלות הרי הקרפטים בגבול הונגריה- 

צ'כוסלובקיה, להוריו ר' נחמן ומרת רבקה.
אביו היה נגר מוכשר, שגוייס למלחמת העולם הראשונה. 
חלק גדול מהפלוגה שלו היו יהודים. "סבי, ר' נחמן", 
מספרת מרים כהן שמכירה את היסטוריית המשפחה 
על בוריה, "לא רצה להילחם, משום שפחד שמא ייאלץ 
לפגוע ביהודים. 'אני אצעק 'שמע ישראל' ומן הצד השני 
של האויב אשמע בחזרה את התשובה 'ה' אחד'?! מה 
אעשה אז?!', כך התבטא,. הוא שכנע את שאר היהודים 
שבחבורה להצטרף אליו, 'אני מבטיח לכם שתינצלו', 

אמר". וכך היה, הם הפילו עצמם בשבי ונשלחו לסיביר.
בסיביר הציג ר' נחמן את עצמו כנגר, ואת שאר בני 
החבורה כעוזריו. אי אפשר לעבוד על עצים קפואים, 
ולכן הייתה הבקתה מחוממת תדיר. כל החבורה, בכל זמן 
שהותה בסיביר, ניצלה מהקור הנורא שם על ידי השהות 

הממושכת בנגרייה.
חיים מיכל היה בן חמש באותו זמן, בן בכור שנותר לבדו 
עם אמו ועם שתי אחיותיו. לאחר שאביו גויס עברה אמו, 
רבקה, לבודפשט, שם פתחה מסעדה כשרה עממית. על 
חיים מיכל בן החמש הוטל התפקיד לשמור על אחיותיו 

הצעירות ממנו בזמן שאמו עבדה קשה במסעדה.
"וכאן בעצם מתגלה כבר כשרונו", מספרת מרים 
אחייניתו כשצחוק קל מלווה את דבריה, "בכשרון רב 

ולא באיומים הצליח להשליט על הבנות משמעת".
"'כולם שומעים בקולי'", אמר לאחיותיו, "'אפילו 
הרכבות, כשאני אומר להן 'שטיי', הן עומדות, וכשאני 
אומר 'גיי' הן הולכות"'. כראייה לקח אותן לתחנת הרכבת, 
וכשזיהה רכבת שעומדת להיעצר – הכריז מיד "'שטיי"', 
והאחיות הביטו בהערצה על הרכבת הנעצרת לפקודתו של 
אחיהן הגדול. כך רכש את המשמעת בגיל חמש כאח בוגר".

כאשר שוחרר מסיביר, עבר ר' נחמן דרך בודפשט כדי 
לאסוף את משפחתו,. אמו עזבה את המסעדה כשבידה 
ספר חובות עב כרס,. היא נתנה לכולם בהקפה, רבים מהם 
לא שילמו מעולם, אולם ליבה הרחמן לא נתן לה לסרב. 
הם חזרו לסעליש, ומצבם היה קשה,; לחם ומים היו מנת 
חלקם. חיים מיכל חזר ללימודיו, אולם מהר מאוד, עוד 
לפני גיל מצוות, פנה רבו לאביו ואמר: "אין לי מה ללמד 

יותר את בנך, הוא עילוי".
חיים מיכל נשלח, איפוא, ללמוד בעיר הגדולה. לימים 
הצטער על כך אביו ואמר כי חיים מיכל עוד לא היה בשל 
לעזוב את בית הוריו. הם התכתבו במשך כל אותו זמן, 
אולם בחור בישיבה שזיהה את קשייו של חיים מיכל 
התחבר אליו והצליח למשוך אותו לכיוון אחר ולהוריד 

אותו מדרך אבותיו.
חיים מיכל נשבה ברעיון "השומר הצעיר" והקיבוצים 
והצטרף להכשרה, כך קיווה לקבל אישור לעלות לארץ. 

הוא לא האמין שאביו יצליח בכך לפניו.
כמובן, הוריו הפסיקו לשמוע ממנו, והמכתבים כבר 
לא הגיעו. ר' נחמן, מלא חשש וחרדה, רתם סוס ועגלה 
ויצא לבקר את בנו, וכך נודע לו כי בנו מצא אידיאולוגיה 

חדשה. הכאב היה גדול ועצום...
כעבור זמן קצר הצליח ר' נחמן לקבל אישור, ולמרות 
ועל אף שקרובי משפחתו שהצליחו להגיע לארגנטינה 
ניסו לשכנעו לבוא אליהם, לא מיהר ר' נחמן לעשות כן. 
כאשר שאל אם קיים שם בית כנסת חסידי, השיבוהו: "אם 
אתה מחפש בית כנסת חסידי, הישאר בסעליש!", ור' 
נחמן ענה בגלויה בת שתי מילים: "ריכטיג! אדאנק!"... 

כלומר: "נכון! תודה!"
אמו רבקה הכריעה את הכף. "אם עוזבים", אמרה, 
"עוזבים לארץ ישראל!". ר' נחמן קלאר הגיע קודם לבדו 
לארץ, לבדוק אם יוכל למצוא פרנסה. ואכן, כמצטיין 
בעבודת נגרות מצא כר נרחב לפרנסתו,. הוא שימש כמורה 
לנגרים מתלמדים באיזור חיפה, ומשכורתו החודשית 
הגיעה אז לסכום אגדי של 8 שמונה ל"ילירות, כאשר 
פקיד ממשלתי שנחשב אז למחזיק במשרה מכובדת קיבל 
משכורת חודשית של 3 שלוש לירותל"י. אך כשחזר אחרי 
שנה וחצי להביא את משפחתו, הכריזו אז הערבים על חרם 
נגד מכירת עצים ליהודים, וכך לא נותר לו אלא להיעזר 
באחיו ר' פייוול שעבד במפעלי "שמן חיפה" והשיג לו 

סיפור לשבת  / שרה פכטר
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עבודת נגרות בייצור ארגזים למפעלי "שמן חיפה"...
ר' נחמן הביא את כל בני משפחתו ארצה, אשתו ושמונת 
ילדיהם, והבן התשיעי, הלא הוא חיים מיכל, נותר מאחור.

חינוכו של ר' נחמן היה ללא פשרות,. הוא שלח את ילדיםו 
הקטנים, בני תשע ואחת עשרה, ללמוד לבד בירושלים 
מכיוון שהחיידר בחיפה לא עמד בדרישותיו. ובה בעת 
לא ידע כי בנו, זה שעזב את הישיבה, עומד למלא תפקיד 
היסטורי בתולדות עם ישראל ורבים יזכירו את שמו ברטט...

חיים מיכל עלה לארץ ישראל, אולם פניו היו מועדות 
לקיבוץ )אותו עזב שנים לאחר מכן בכעס גדול, לאחר 
שמזכירות הקיבוץ סירבה להשתתף בהוצאות הרפואיות עבור 
בתו היחידה בת ה-11אחת עשרה שחלתה במחלה קשה(.
חיים מיכל בן ה-27עשרים ושבע התגייס לבריגדה 
הבריטית כשפרצה מלחמת העולם השנייה. וכאן מגיעות 
חמש שנים אפופות סוד. במשפחה יודעים שהוא התחפש 

לחייל גרמני והסתובב הרבה באזור אוושוויץ.
במהלך חמש השנים הגיע פעם אחת לישראל לבוש 
במדי חייל אנגלי ונוהג בג'יפ. הוא נכנס לבית הוריו לשאול 
לשלומם ולוודא שהכל בסדר, ואז נעלם שוב, כשהפעם 

הבאה שראוהו שוב הייתה רק לאחר שנגמרה המלחמה.
באותן חמש שנים מולאו בינתיים רק מספר משבצות...

שרה גוטליב, אחייניתו, מספרת על היום שבו נודע לה 
כי מאחורי דודה, חיים מיכל האדריכל והמהנדס, מסתתרת 

אישיות דגולה.
"זה קרה לפני שלושים שנה לבערך", היא משחזרת, 
שמחה להצביע על עוד נקודה שתשפוך אור על התעלומה. 
"חיים מיכל דודי ישב בביתנו ביפו כשבאו לפנות אותנו 
בצו ממשלתי,. לבית נכנס שוטר שהתברר כי הוא ניצול 
שואה, וכשהוא ראה את חיים מיכל – האדימו פניו והוא 

החל לדבר בהתרגשות".
"'אתה החייל הגרמני שהציל אותי!"' אמר,. "המפגש 

היה מעורר דמעות, ומיד הבנו שיש דברים בגו".
"'זה נכון?'," חקרנו אותו לאחר מכן, "'יש דברים שלא 

מדברים עליהם"', השיב".
 אולם במקרה אחר, כשישב בחברת בני משפחתו שידעו 
כבר כי הוא ניצל את מראהו הארי ואת השפה הגרמנית שידע 
על בוריה כדי להתחפש לחייל אס.אס. גרמני ובכך הצליח 
להציל רבים, נפתח לרגע כשרצה לצחוק על טפשותם של 

הגרמנים. 
"רכבת עמוסה ביהודים הייתה אמורה להגיע לאושוויץ", 
כך סיפר, "ואני באתי למפקדה המקומית כשבידי מסמך 
פקודה מאת קצין האס.אס. האחראי על משלוחי הרכבות".

"את המסמך שזייפתי בעזרת חבר בדייקנות רבה העברתי 
למפקדה המקומית האחראית על ניווט הרכבות. במסמך 
נסיעתה  כיוון  כי על הרכבת לשנות את  החתום נאמר 

לשווייץ!"
"וכך, רכבת שלימה מלאה ביהודים עשתה את דרכה 

לשווייץ ויושביה ניצלו ממוות בטוח".
"ארבעה ימים לאחר מכן, כשאני עוד שם", סיפר חיים 
מיכל, "הגיע אותו קצין אס.אס. ושאל על הרכבת שלא 

הגיעה ליעדה".
"'מה זאת אומרת?"', לא הבינו הנוכחים, "'קיבלנו ממך 

פקודה לשנות את כיוונה!"'
"'אני שלחתי הוראה כזאת?!"' התפלא הקצין, והם 

מיהרו להציג בפניו את המסמך.
"'יא, יא, דאס איז מיין שריפט'", אמר הקצין, "'זה הכתב 

שלי!"'.
"זה הדהים אותי", חייך חיים מיכל, "עומד לו קצין גרמני 
שיודע שהוא לא נתן את ההוראה, אולם מכיוון שהוא מזהה 

את כתב ידו – הרי הוא מסכים עם המצב".
"הסיפור הזה", אומרת שרה גוטליב, "הוא אולי היחיד 

שדוד חיים מיכל סיפר על עצמו".

"עדות נוספת שעוברת במשפחה ונשמעת גם מפי אנשים 
נוספים", מספר ר' יצחק קלאר, "היא עדותו של הרב ר' יודל 

וינגרטן זצ"ל, חמיו של האדמו"ר מטוש".
"הכרתי אותו מסעליש, למדנו באותה ישיבה", כך סיפר 
ר' יודל, "עמדתי בסלקציה, ולפתע ראיתי את חיים מיכל 
במדי חייל גרמני מסתובב שם,. רצתי לעברו והתחננתי 
אליו שיעזור לי ויעביר אותי לשורת הזקנים והחולים, מתוך 
מחשבה כי עאליהם לבטח לא יתאכזרו הגרמנים וישחררו 

אותם לחופשי".
"'חיים מיכל, מה אתה עושה פה? תעזור לי!',  צעקתי".

"אבל חיים מיכל רק נתן בי מבט רציני, התקרב אלי, תפס 
בצאווארוני וצעק בגרמנית: 'דו פוילער פארפלוכטטער 

ז'ודע', 'יהודי עצלן מלוכלך!' 'גיי ארבעט!"'  
"הוא העיף אותי מהתור ובזה הצילני ממוות", סיפר ר' 
יודל, "באותם רגעים כעסתי עליו, אבל לימים הבנתי שאני 

חב לו את חיי".

סיפור נוסף קשור בנסיונותיהם הממושכים של אזרחי 
צ'כוסולובקיה להשיג אשרות מעבר.

החייל הגרמני שעמד בגבול רומניה- צ'כוסלובקיה ובדק 
את האישורים, הציג את עצמו כמפקד מטעם הגרמנים 
לבדוק את הניירת. מסתבר, כי היה זה לא אחר מאשר חיים 
מיכל שלנו,. הוא זיהה יהודים לפי הפרצוף שלהם, וכאשר 
עמדו קרוב אליו שאל: "אתה יכול להגיד שמע ישראל?" 
כשקיבל את התשובה הניד בראשו ואמר בגרמנית: "יא, 
יא, גוט... ער רעדטא א פיינע טשעכיש!", כלומר, "הוא 

מדבר צ'כית טובה"...
הייתה זו עדות שהדובר הינוא אזרח צ'כי, וכך הורשה 

לו לעבור את הגבול...

אותו חיים מיכל דאג לעצור רכבות שלמות קרוב ליער 
ולהפעיל שם את צופרי האזעקה כאילו מתקרבת הפצצה 

של בעלות הברית.
החיילים השומרים על הרכבות מיהרו לתפוס מחסה 
ולהסתתר מאחורי הקרונות, ויד נעלמה פתחה את דלתות 
רכבות המוות. הדלתות נפתחו ותוכנן האנושי של הרכבות 
נהתפזר לכל עבר... רבים מהם הצליחו לברוח ליערות 
ולהינצל ממוות בטוח, וכך ניצלו רבים מבלי לדעת מה קרה 
למפקדה המקומית, כששום מפציצים בעצם לא הופיעו 

באופק.
"האם השתגעו שם במפקדה? האם טומנים להם לנו 

מלכודת?", חשבו הנסים במהלך בריחתם.
במהלך כל הימים בהם סיכן וחירף את נפשו לא נכנע 
חיים מיכל לחרדות, ולבדו התמודד מול הסכנות שארבו 

לו מידי רגע.

כקצין גרמני מצא דרך מקורית נוספת לעזור ליהודים. 
אחת מאחייניותיו מספרת, כי נהג ללבוש זוגות גרביים 
רבים אחד על השני, ואז, בשעת הצורך, גלגל אותם למעין 
כדור בתוכו החביא מזון או דברים חיוניים אחרים. את כדור 

הגרביים נהג לגלגל לעבר היהודים באשר הם.
סיפור זה תואם את עדותה של יהודית שטרובל, המספרת 
על החייל הגרמני שגלגל לעברה מטליות כדי שתשפשף 

בהן את פרצופה בשלג בצעדת המוות.

טלפון רודף טלפון, וכל סיפור גורר אחריו סיפור נוסף, 
מסיט עוד וילון וחושף תמונה מרעישה.

האמריקאים לא הפציצו עד הרגע האחרון את אושוויץ, 
אולם כל אימת שהפציצו – התחבאו הגרמנים מתחת לרכבות, 
המקום שהיה הבטוח ביותר מבחינתם., שכן, האמריקאים 

לא הפציצו את הרכבות.
חיים מיכל המחופש לגרמני ניצל זאת כדי להציל כמה 
שיותר יהודים. גם שם דאג להפעיל את האזעקות שמזהירות 
במפני הפצצה אמריקאית וניצל את הזמן בו הגרמנים רצו 
למצוא מחסה. הוא פתח את דלתות הקרונות וכל היהודים 

ניצלו את ההזדמנות לברוח.
"שמעתי עדות מיהודי בשם אפשטיין, כי דודי חיים 
מיכל הציל אותו מהרכבת", מוסיפה אחייניתו ב' לעדויות.
"אני חי בזכות חיים מיכל!", כך אמר, "לזכותו עומד 

עולם הבא גדול", כך אמר.
"זה מתאים לו", אומרת ב', "כל כולו היה למען הזולת,. 
לימים, כשחלה ושמע שאנו הילדים באים לבקרו, דאג לקנות 
לנו ממתקים בהכשר הבד"ץ שהיה אז בשוק,. הוא תמיד 
דאג לזולת, ולכן גם נפטר בחוסר כל, את כל כספו חילק 
לנזקקים, אם לעולים מרוסיה ואם למסכנים, תמיד ריחם ודאג 
לזולת. המסירות למען האחר הייתה טבועה בגנים שלו".

חיים מיכל חזר לארץ בלי לנופף בעברו. הוא הפך 
לאדריכל ולמהנדס ב"סולל בונה",. בהמשך נמנה על בוני 
"רמת אפעל", ושם גם התגורר כשהזדקן. אולם בניגוד 
לפעולותיו המופלאות בתקופת השואה, היו חייו האישיים 

רצופי טרגדיות.
"הוא הגיע בחזרה לארץ, חלה, ובמשך חצי שנה התייסר 
עד שבשביעי של פסח תשנ"ד החזיר את נשמתו לבוראו".
וכאילו לא די בחייו הנפתולים, לוו חייו האישיים לוו 
בטרגדיה אישית. בתו היחידה נפטרה באופן טראגי בגיל 

11אחת עשרה, ולצערו הרב לא זכה לילדים נוספים.
לא זכה, אמרנו? לא מדוייק.

יעידו על כך הניצולים והדורות שהוקמו על ידיהם. הם 
ובניהם ובני בניהם, הם הילדים שמעידים בעצם קיומם על 

מי שמסר נפשו להצלתם...

"רכבת עמוסה ביהודים 
הייתה אמורה להגיע 
לאושוויץ", כך סיפר, 
"ואני באתי למפקדה 

המקומית כשבידי מסמך 
פקודה מאת קצין האס.

אס. האחראי על משלוחי 
הרכבות".

"את המסמך שזייפתי 
בעזרת חבר בדייקנות 

רבה העברתי למפקדה 
המקומית האחראית על 
ניווט הרכבות. במסמך 

החתום נאמר כי על 
הרכבת לשנות את כיוון 

נסיעתה לשווייץ!"
"וכך, רכבת שלימה 

מלאה ביהודים עשתה 
את דרכה לשווייץ ויושביה 

ניצלו ממוות בטוח".

  

  

  

  

  

  

  

  

"



ו' טבת תשע"ט 14/12/2018 32

hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

כאבי גב? כך תתמודדו

"כואב לי הגב" היא אחת 
השכיחות  מהתלונות 
רבים.  אנשים  בקרב 
אחד  הם  גב  כאבי 
העיקריים  מהגורמים 
עבודה  ימי  להפסד 
עבודה.  כושר  ואובדן 
לפרוץ  גב עלולים  כאבי 
טראומטי  מקרה  עקב 
נפילה  כמו  פעמי  חד 
אך  דרכים  תאונת  או 
לרוב הן מופיעות לאחר 
דינמי  או  סטטי  מאמץ 
או  הגוף  שרירי  של 

משינוי מבני מתמשך.

הוא  השדרה  עמוד 
של  סבוך  מבנה 
 , ם י ק ר פ מ  , ם י ב צ ע
 , ם י ר י ר ש
גידים ורצועות שכולם 

פעמי  חד  להיות  יכול  הכאב  כאב.  לגרום  יכולים 
מתמשך  או  בודדים  ימים  מספר  תוך  ולחלוף 
יכול  הכאב  שנה(.  כחצי  )מעל  כרוני  לכאב  ולהפוך 
להישאר במקום אחד או להקרין למקומות אחרים 
)אגן, ירכיים, כפות הרגליים, כתפיים, ידיים(. על פי 
מיקומו האנטומי של הכאב ניתן לחלק אותו לכאבי 
צוואר, כאב גב עליון, כאב גב תחתון או כאב עצם 
הזנב. עוצמת הכאב יכולה להיות חלשה, בינונית או 

כאב חזק ובלתי נסבל.

אבל יש סיבה להישאר אופטימיים! ברוב בעיות הגב 
ניתנות לטיפול ואת חלקן אף ניתן למנוע.

מהם הגורמים לכאבי גב? 
• פריצת דיסק או ניוון דיסק

• מחלות או בעיות במפרקים
• נקעים, מתיחות, הפרעות שלד, עקמת 

• אוסטאוארטריזיס 
• טראומה, גידולים, שברים, דלקות זיהומיות

• לחץ בחיים האישיים או מקצועיים 
• פעילות גופנית לא מבוקרת או לקויה 

לכאבי  הסיכון  את  המגדילים  נוספים  גורמים 
עישון,  גופני,  במאמץ  הכרוכה  עבודה  כמו,  גב: 
גבי  ספונדילוליטסיס -החלקה של חוליה אחת על 

השנייה, ספונדילוליס- סוג של שבר מאמץ ועוד.

מי הם הסובלים מכאבי גב?
• אנשים מבוגרים

• בעלי עודף משקל
• בעלי כושר גופני ירוד

• אנשים העובדים בעבודה פיזית
• ישיבה או עמידה ממושכת 

• מעשנים
• בעלי הפרעות נפשיות, כגון דיכאון או חרדה

• נשים בהיריון 

מתי חייבים לפנות לרופא?
• הופעת כאב גב לראשונה לאחר גיל 50

ירידה  כללית,  חולשה  בחום,  שמלווה  גב  כאב   •

במשקל
מפרקים  של  ונפיחות  בכאבים  שמלווה  גב  כאב   •

אחרים
• כאב שמעיר בלילה

• כאב גב מלווה בחולשה הגפה או הפרעה בשליטה 
על מתן יציאות

לטיפול  מגיב  ולא  במנוחה  חולף  שלא  כאב   •
במשככי הכאב

אוסטיאופורוזיס,  כגון  ובעבר  בהווה  רקע  מחלות   •
סרטן, מחלות סיסטמיות דלקתיות

• טיפול כרוני בסטרואידים
• כאב שנמשך מעל 6 שבועות

כיצד מטפלים בכאבי גב?
אחד העקרונות החשובים ביותר בטיפול בכאבי גב 
הוא הפחתת עוצמת הכאב במטרה לאפשר לאדם 
האפשרי.  בהקדם  רגילה  גופנית  לפעילות  לחזור 
כל  כמעט  של  מפתח  מרכיב  היא  גופנית  פעילות 
גב. תכנית טיפולית חייבת  תוכנית טיפולית בכאבי 
פסיבית  פיזיותרפיה  עיקריים:  מרכיבים   2 לכלול 
קירור,  או  חימום  באולטראסאונד,  טיפול  )עיסוי, 
ופיזיאותרפיה  וכדומה(  טריגר  בנקודות  דיקור 
תרגילים  המכילה  אימונים  )תוכנית  אקטיבית 

אירוביים, מתיחות, וחיזוק שרירים(.
וכן  מרשם  ללא  תרופות  של  רחב  מגוון  תרופות: 
תרופות מרשם, זמינות כדי לעזור להפחית כאבים 
מתונה.  ספורטיבית  פעילות  ביצוע  ולאפשר  בגב 
תרופות רבות מפחיתות את הדלקת, ואילו אחרות 
הכאב  אותות  העברת  את  לעכב  כדי  פועלות 
מלהגיע למוח. לכל תרופה ישנם סיכונים ייחודיים, 
תופעות לוואי אפשריות ואינטראקציות עם תרופות 
להילקח  צריכים  אשר  מזון(,  תוספי  )או  אחרות 
בחשבון על ידי הרופא המטפל. תרופות ללא מרשם 
יותר  נמוך  במינון  ניתנות  פורטה  אדויל  כדוגמת 
אדם  יותר.  לבטוחות  ונחשבות  מרשם  מתרופות 
שסובל ממחלות כרוניות כגון אי ספיקת לב, מחלת 
לב כללית, יתר לחץ דם או אי ספיקת כליות חייב 

להתייעץ עם רופא המטפל לפני שימוש בתרופה. 

איך לטפל בכאבי גב באופן מיידי?

חיים  באורח  המשיכו 
כולל  שניתן,  כמה  פעיל 

עבודה סדירה.
מפעילות  הימנעו 
ומהרמת  אינטנסיבית 

משאות כבדים.
מקומי  קירור  או  חימום 

של האזור.
משחות להרפיית שריר.

עיסוי או מתיחת שרירים.
אירובית  פעילות 

בעצימות נמוכה .
נוגדות  בתרופות  שימוש 

כאב ודלקת.
מתאים  טיפול  העדר 
כאב  של  החריף  בשלב 
למעבר  לגרום  עלול  הגב 
)כאב  כרוני  לכאב  הכאב 
מ-6  יותר  נמשך  אשר 
הוא  כרוני  כאב  חודשים(. 
מחלה בפני עצמה הפוגעת באיכות החיים, דורשת 
וגורמת  וסוציאליים  כלכליים  רפואיים,  משאבים 

להגבלה קשה ונכות. 
 

איך מונעים כאבי גב?
נכונה  ותנועה  נכונה  יציבה  על  ששומר  חיים  אורח 
של הגוף הוא אופטימאלי. חשוב להקפיד על כמה 
כללים פשוטים בבית, בעבודה ובעת ביצוע פעילות 
גופנית. הכי חשוב הוא לשמור על רוגע ככל הניתן 
גדולה על מצבו הפיזי  וללחץ השפעה  שכן למתח 

של הגוף ככלל ועל הופעת כאבי גב בפרט. 
על  או  הספה  על  יושבים  ישנים,  אנחנו  בה  הדרך 
על  גדולה  השפעה  יש  חפצים  ומזיזים  הכסא 
להימנע  מומלץ  לכן  השדרה  ועמוד  השרירים 
הלילה,  בשעות  עבודה  מאומצת,  פיזית  מעבודה 

להימנע מהרמת משאות כבדים, ישיבה ממושכת. 

מה ניתן לעשות? 
לעמוד כל חצי שעה ולבצע מתיחות לגוף.

איך לבצע פעולות פשוטות מבלי לפגוע בגב: 
בעת הרמת חפץ כבד הקפידו על ברכיים כפופות, 

הכנסת הבטן והשתמשו בכוח שרירי הרגליים.

עוד עצות פרקטיות:
כפות  זקוף,  בגב  כלומר  פיזיולוגית:  ישיבה  שבו 
הרגליים על שרפרף כשהראש נמצא בהמשך ישיר 
לגב ומוטה כלפי מטה, כך ששרירי העורף מתארכים 

והסנטר קרוב לחזה בנינוחות. 
מומלץ לכוון את צג המחשב, בזוית 45 מעלות כלפי 

מטה.
או  קטנה  כרית  להניח  ובנהיגה מומלץ  בישיבה 

מגבת מגולגלת בין הגב התחתון למשענת. 
שינה על הגב עם כרית תמיכה מתחת לברכיים. 

שינה על הבטן מזיקה לחוליות הצוואר. 
בין הברכיים כדי  יש לשים כרית   – בשינה על הצד 

למנוע מתח ממושך של שרירי הירך.
ומניעה עד כמה  זעזועים  בולמי  נעלים עם  בחירת 

שניתן מהליכה על עקבים.

10 סיבות מדוע היוגורט 
עושה טוב לגוף

 
באמריקה  ביותר  הצומח  המזון  שוק  את  כיום  מהווה  היוגורט 
לטעמיו  רק  קשורה  אינה  היוגורט  של  הגואה  הפופולאריות   •
הנפלאים והמגוונים, אלא גם ליתרונותיו הבריאותיים, במיוחד 

כאשר נצמדים לסוגיו הפשוטים ונטולי/דלי השומן  

ביקשנו ממרטה מקיטריק, תזונאית מומחית )R.D.( המתגוררת 
בניו יורק וכותבת בלוג ב- City Girl Bites, לסכם עבורנו חלק 

מיתרונותיו הבריאותיים של היוגורט.

טוב לעצמות
היוגורט מהווה מקור טוב לסידן ולוויטמין D, החיוניים לשימורם 
של עצמות בריאות. "180 מיליליטר של יוגורט מכילים לרוב כ- 20 
אומרת   ,"D וויטמין סידן  היומית המומלצת של  אחוז מהצריכה 
רוב  אך  טבעי,  באופן  ביוגורט  מצוי  אינו   D "ויטמין  מקיטריק. 
חלב".  מוצרי  במספר  עושות  שהן  כפי  להוסיפו,  נוטות  החברות 
וויטמין  סידן  של  כמות  אותה  את  מכיל  יוגורט  כל  שלא  "כיוון 
מוסיפה. היא  התזונתיים",  הרכיבים  תווית  את  לבדוק  חשוב   ,D 

מכיל את אותה כמות חלבון כמו בשר
כמות  חלבון,  גרם של   10 עד  מכילים  יוגורט  של  מיליליטר   180"

השווה למנת 60 עד 90 גרם של בשר", אומרת מקיטריק.

מרסן את הרעב שלך
אלא  ולגדילה,  לשיקום השרירים  רק  טוב  אינו  החלבון שביוגורט 
הוא גם ממלא אותך. "מחקרים מצביעים על כך שארוחת בוקר 
יכולה לרסן את הרעב בהמשך היום", אומרת  עשירה בחלבונים 
מקטריק, מה שהופך את היוגורט לחטיף המושלם לפני או אחרי 

אימון. 

יכול לסייע לך לרדת במשקל
מצאו  בהרווארד  מחקרים  זמן,  לאורך  מלאות  להרגשת  בנוסף 
שתרביות החיידקים בתוך היוגורט מסייעים בהשלת קילוגרמים. 
 New England Journal of Medicine - מחקר שהתפרסם ב
מגלה שאנשים אשר אכלו מנת יוגורט יומית איבדו בממוצע חצי 

קילוגרם בכל ארבע שנים.

טוב לעיכול
חלקם   – רבים  מיקרואורגניזמים  מכילה  שלנו  העיכול  "מערכת 
טובים וחלקם רעים", מסבירה מקטריק. "היוגורט מכיל חיידקים 
במצבים  לסייע  יכולים  אשר  פרוביוטים  הנקראים  מועילים 
מסוימים של מערכת העיכול, כולל עצירות, שלשול ומחלות מעי 

דלקתיות".

יכול לסייע בהורדת לחץ הדם
הדם,  לחץ  בהורדת  לסייע  יכול  אשר  באשלגן,  עשיר  היוגורט 

ובסידן אשר היעדרו תורם ללחץ דם גבוה

עשיר בוויטמינים
 ,D ולוויטמין  לסידן  בנוסף  ומינרלים.  ויטמינים  מתוספי  תשכחו 
יוד  היוגורט מהווה מקור מצוין לאבץ, אשלגן, זרחן, ריבופלאבין, 

 .B12 וויטמין

מסייע להילחם בריח רע מהפה
ידידותי אשר הוכח כנלחם  היוגורט מכיל חומצה לקטית, חיידק 
רע  לריח  גורמות  אשר  חניכיים,  דלקות  כמו  חניכיים  במחלות 

מהפה.

טוב לעור
מתברר  העור.  לטיפוח  עד  מגיעים  היוגורט  של  היתרונות 
שהחומר החלק והקטיפתי מהווה גם פילינג טבעי, כפי שמתארת 

הדרמטלוגית )MD( אמה סונדרם באתר 
יוגורט  של  כפות  שתי  ערבבי  לחות,  מסיכת  בעצמך  להכין  כדי 
פשוט עם כף אחת של דבש ועם כף אחת עד שתיים של שיבולת 
שועל מבושלת. מרחי על הפנים, השאירי כ-15 דקות ולאחר מכן 

שטפי. 

מחזק את המערכת החיסונית
תאי  של  יעילותם  את  להגדיל  עשויה  ביוגורט  הפעילה  התרבית 

הדם הלבנים בהרג של פתוגנים

>

ד"ר ריטה משוב, מומחית ברפואת משפחה, רכזת תחום כאב מחוז צפון, 
שירותי בריאות כללית החוג לטיפול בכאב באיגוד רופאי המשפחה על 

הגורמים לכאבי גב, כיצד ניתן להימנע וכיצד לטפל?

קצרים
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רבות  פעמים 
ע  נ מו הפחד 
להיות  מאיתנו 
ו  נ ח נ א ש י  מ
את  להשמיע  באמת, 
דעתנו הכנה ולהביא את 
ובגאון.  בתוקף  עצמנו 
נמנעת  מכך  כתוצאה 
הגאולה  ההתקדמות, 
וההצלחה הפרטית שלנו.
אז איך מתגברים על 
הפחד הזה? מה עושים 

איתו? 
פרשת השבוע פותחת 

במילים: ״ויגש אליו יהודה". 
מצרים,  שליט  ליוסף,  ניגש  יהודה 
אחיו  את  כדי לשחרר  למלך,  ה-משנה 
בנימין. אבל הוא לא סתם ניגש, הוא שואג 
בקול רם שהגיע עד למרחק 400 פרסה. זו 
הייתה שאגה גדולה כל כך, שהמדרש אומר 
שהגיעה עד ארץ כנען וששיני גיבוריו של 

יוסף נשרו מעוצמתה. 
אבל רגע, מאיפה מגיעה העוצמה הזאת? 
והאם יש סתירה בינה לבין תכונות אחרות 

של מנהיגות?
יהודה פועל מתוך כוח וחוסן פנימיים 
מול חוקי הטבע. הוא לא יודע שהמשנה 
למלך הוא יוסף אחיו, אך הוא לא מתיירא 
מהמלכות, אלא פועל באופן של ״גאון 
יעקב״. יהודה פועל בצורה עוצמתית בשם 

שליחותו, לפי רצון ה'.
וחשוב לשים לב - התוקף המיוחד של 
יהודה הגיע בזכות הביטול שלו מול הבורא, 
וזהו אותו תוקף שיתבצע בשלמותו בזמן 

הגאולה.
וכידוע, היכולת הזאת לשלב תקיפות לצד 
רכות, לנהוג ברגישות אך גם בנחישות בדור 

הזה, היא תכונה שנדרשת לה תבונה נשית, 
בזכותן נגאלנו ובזכותן נגאל!  

גם עכשיו, בדור שלנו שהוא הדור האחרון 
לגלות והדור ראשון לגאולה, אפשר לנהוג 
בתוקף וברכות גם יחד, ולשאת את ההפכים. 
למרות מציאות הגלות ומגבלות הטבע, 
אפשר לבחור להתנהג בתוקף התורה בכל 
מהלך החיים. לא רק בזמן תפילה ולימוד 
תורה, אלא בכל רגע בחיים: אכילה, שתייה, 

פרנסה, חיי משפחה וכל השאר.
ידוע המשפט: ״בג'ונגל תהיי לביאה, כי 
אם תהיי כבשה האריות יטרפו אותך״. או 
במילים פשוטות וישירות - הילחמי בתוקף 
ובגאון על הזכויות שלך, כדי להישאר 
בחיים, תרתי משמע. אך עשי זאת ברכות 
וברגישות, מתוך ידיעת המקום שלך, מכוח 

השליחות ולפי רצון ה'.
שבת שלום

מירי שניאורסון - הבחירה שלי. מאמנת 
ויועצת עסקית ואישית, מרצה ומנחה לנשים 
http://www. .054-9292901 .ונערות

miri-mychoice.co.il

גור אריה יהודה 
– תהיי לביאה

איך מתגברים על הפחד? מהיכן שואבים 
תעצומות נפש? ואיזה "חכמת ג'ונגל" כדאי 

לנו לאמץ?

גם עכשיו, בדור שלנו שהוא הדור האחרון 
לגלות והדור ראשון לגאולה, אפשר 

לנהוג בתוקף וברכות גם יחד, ולשאת את 
ההפכים. למרות מציאות הגלות ומגבלות 

הטבע, אפשר לבחור להתנהג בתוקף 
התורה בכל מהלך החיים.

"



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מירי שניאורסון / 
מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

בואו למסע מרתק בין מגוון אטרקציות 
ייחודיות אל העבר, ההווה והעתיד של 

המשקה האהוב והמוכר בעולם!

חדר בריחה 
VR בטכנולוגיית

משחקי טריוויה 
אינטראקטיביים

מסע ריחוף בתוך
בועות המשקה

חדר חושים 
ב- 360 מעלות

ועוד שלל פעילויות 
מלהיבות לכל המשפחה

מרכז המבקרים
של קוקה-קולה

חוויה לכל החושים!

חדש! מרכז המבקרים של קוקה-קולה פתוח 
לסיורים בכל ימות השבוע למשפחות וימי גיבוש*

לפרטים והזמנת סיור:
1-800-596-596

הטעם האמיתי *הכניסה מעל גיל 7
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מקלובה אורז ועוף בסגנון אסייתי 
המותג מאסטר שף, מציע מתכון עשיר ומיוחד למקלובה של אורז ועוף עם טוויסט אסיאתי.  אם אתם מתכננים 

לארח ובא לכם להרשים את האורחים במנה מיוחדת במינה, מרשימה וטעימה המתכון הזה בשבילכם.

מצרכים:
2.5 כוסות אורז בסמטי 

1 כפית מלח
3 כפות שמן זית

1 בצל, חתוך לקוביות
2-3 שיני שום

1/2 ס"מ ג'ינג'ר טרי, מגורד דק
1 גזר, חתוך לרצועות דקות )ג'וליינים(

3 ענפי בצל ירוק, חתוכים לטבעות דקות
3-4 נתחי פרגית, חתוכים לקוביות בגודל 3 ס"מ

2 כפות סויה מאסטר שף
3 כפות רוטב צ'ילי מתוק מאסטר שף

3 כפות טריאקי מאסטר שף
2 כפות שמן

2 תפוחי אדמה, קלופים 
1/2 כוס מים רותחים 

לקישוט:
כוסברה קצוצה

אופן הכנה:
1. ממלאים סיר גדול עם מים ומביאים לרתיחה. מוסיפים את האורז ומבשלים חצי בישול כ-7 דקות. מסננים, 

מוסיפים את המלח, מערבבים ומשאירים בצד.
2. מחממים את השמן בסיר כבד ומטגנים את הבצל, הג'ינג'ר והשום עד להזהבה, במשך כ-6-7 דקות. מוסיפים 

את הגזר, מערבבים וממשיכים לטגן עוד 3 דקות.
3. מוסיפים את נתחי העוף, מערבבים ומטגנים עד שהעוף מחליף את הצבע. 

4. מוסיפים את התבלינים והרטבים ומערבבים.
5. מוסיפים את האורז והבצל הירוק ומערבבים עד שכל הטעמים מתאחדים. מוציאים החוצה לקערה גדולה.

6. פורסים את תפוחי האדמה לפרוסות בעובי 1/2 ס"מ.
7. מחממים את השמן בסיר כבד ברוחב 24 ומכסים את תחתית הסיר בפרוסות תפוחי אדמה. מטגנים 3-4 

דקות עד שהן מתחילות להזהיב. 
8. מעבירים את כל האורז והעוף לסיר, מהדקים, בעזרת כף עץ מייצרים 4-5 חורים עמוקים וממלאים אותם 

במים.
9. מנמיכים את הלהבה, מכסים את הסיר ומבשלים כ-45 דקות. מכבים את האש ומשאירים לנוח ל-10 דקות.

10. לוקחים מגש עגול או צלחת גדולה, מניחים על הסיר והופכים מהר שהאורז ייצא בצורה מושלמת של עוגה.

ברמונדי בטמפורה, צ'ילי וחרדל
השף לויה עם מתכון לדג מטוגן, פריך ומחמם, עם ריח שמעורר את כל החושים

מצרכים ל-4 מנות:
4 פילה ברמונדי חתוכים לקוביות

כוס קמח טמפורה
כוס בירה

קורט מלח
קורט פלפל לבן

3 ביצים
חצי כוס יין לבן

3 כפות סויה מתוקה
איולי ביתי

3 כפות צ'ילי מתוק
כף ברנדי

כף חרדל דיג'ון גרגירים
קורט שאטה גרוס

אופן הכנה:
1. במעבד מזון מערבבים את הקמח עם הבירה, הביצים, המלח והפלפל עד לקבלת תערובת אחידה. רצוי 

שתהיה סמיכות )כמו של פנקייק(.
2. בנפרד, חותכים את הברמונדי לקוביות ומניחים אותן במשך חצי שעה במעט יין לבן וסויה מתוקה.

3. מוציאים מהמרינדה את קוביות הברמונדי, מייבשים היטב, שמים בתערובת טמפורה ומטגנים בשמן עמוק.
הכנת הרוטב:

4. נכין את הרוטב שבו נטבול את הברמונדי: מוסיפים לאיולי הביתי,  את הצ'ילי המתוק, חרדל דיג'ון גרגירים, 
ברנדי וקורט שאטה גרוס. מערבבים היטב ותובלים את קוביות הברמונדי באיולי-צ'ילי שיצרנו. 

קדירת ירקות בקארי
כשקר שם בחוץ, אין כמו ארוחה חמה מפנקת ומנחמת. רשת קפה גרג חולקת מתכון בריא – קדרת ירקות 

בקארי, שיחמם לכם את החורף. 

 )4 מנות(
חומרים לרוטב:

 2 כפות מחית קארי אדום. 
חצי קופסת שימורים )200 מ"ל( קרם קוקוס.

שמן סויה לפי מראית עין )תלוי בגודל הסיר(. 

2

3

12

3

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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פחית  עגבניות מרוסקות. 
קורט מלח 
קורט סוכר 

חומרים לתבשיל:
  שמן סויה לפי מראית עין 

10 עגבניות שרי חצויות. 
2 בצלים סגולים חתוכים לרצועות.  
2 בטטות חתוכות לקוביות ואפויות. 

חבילת פטריות. 
חופן אפונת גינה. 

שעועית עדינה )שקית(.

הכנת הרוטב:
 בסיר רחב  על אש קטנה, בוזקים שכבה דקה של שמן ומוספים את כפות הקארי וקרם הקוקוס בחושים היטב 

עם כף עץ עד לקבלת מרקם אחיד ומוסיפים  את פחית העגבניות המרוסקות, מתבלים במלח ומעט סוכר.
 הכנת התבשיל: 

בסיר נוסף יש לחמם שמן ולטגן את הבצל והפטריות, לאחר מכן מוסיפים את עגבניות השרי ואת רוטב הקארי  
ואז את שאר הירקות ולהביא לרתיחה. 

המלצת הגשה: לצד אורז לבן  ומעט בוטנים מעל. 

כדורי חלבה מפתיעים 
אוהבים כדורי שוקולד אבל רוצים לשדרג את תצורתם הרגילה לבריאה יותר? זאוס סיטי, ראשון לציון, מציגה 

כדורי חלבה טעימים ובריאים ב-5 מצרכים בלבד, שיספקו את הצורך במתוק ולא יהרסו לכם את התזונה. ניתן 
גם להכין מראש ולשמור מספר ימי במקרר או במקפיא.

44 מנות )20 גרם( כ-85 קלוריות ומנה

מרכיבים:
300 גרם חלבה

325 גרם ביסקוויטים מפוררים 
0.5 קופסת ממרח תמרים

ברנדי משובח
קוקוס טחון

אופן הכנה:
1. להמיס על אש קטנה את החלבה ולהוסיף לה את ממרח התמרים. 

2. כשהחלבה והתמרים מומסים ובעלי מרקם אחיד, להוסיף את הביסקוויטים המפוררים ולערבב היטב. 
3. להוריד מהאש ולהוסיף ברנדי עד שהתערובת מגיעה למרקם אחיד 

4. לטעום ולתקן כמויות. 
5. ליצור כדורים ולגלגל אותם בקוקוס טחון. 

רג'ינטה פסטה טונה פלפל חריף ואפונה
'בסטארקיסט' מצאו את השילוב המנצח של 'פסטונה' פסטה בשילוב טונה המוסיפה עסיסיות וטעמים 

מיוחדים המוסיפים טוויסט ייחודי למנה שלכם. היתרון הנוסף ב'פסטונה' מלבד הקלות והנגישות של הטונה 
הנמצאת בכל בית הוא, שטונה מביאה בריאות למנת הפסטה. הטונה , הינה מקור איכותי  לחלבונים מן החי 

הנחשב למקור טוב לאספקת חומצות אמינו חיוניות אשר ספיגתם בגופנו טובה יותר מאשר אילו שמקורם 
מהצומח. ובנוסף קלה לעיכול ומספקת עושר רב של רכיבי תזונה חיוניים אחרים. אין ספק ששילוב של פסטה 

עם טונה יעניק לכם בארוחה אחת את כל אבות המזון, והכי חשוב, זו ארוחה טעימה לכל המשפחה!

חומרים:
500 גרם רג'ינטה.
4 כפות שמן זית.
שן שום מעוכה.

פלפל קאיין יבש לפי הטעם.
2 קופסאות טונה פלפל חריף סטארקיסט 160 גר'  .

2 כוסות אפונה סנפרוסט קטנה.
כוס פסטה.

מלח.
פלפל שחור.

פטרוזיליה קצוצה.
4 כפות פאנקו.

2 כפות שמן זית.
1 פלפל חריף ירוק

אופן ההכנה:
1. מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן.

2. מערבבים את הפאנקו עם השמן ומחממים על מחבת תוך תנועה עד להזהבה.
3. מעבירים לצלחת לצינון.

4. בזמן שהפסטה מתבשלת שמים בווק את השמן והשום כאשר השום משחים זורקים ומוסיפים פלפל קאיין 
ופלפל שחור.

5. מוסיפים את הטונה במים ומפוררים. מוסיפים את הפסטה ומביאים לרתיחה.
6. דקה לפני שהפסטה מוכנה מוסיפים את האפונה ומתבלים.

7. כאשר הפסטה מוכנה שומרים מעט ממי הבישול, מסננים ומחזירים לווק.
8. בוזקים פטרוזיליה ומעבירים לצלחות הגשה.

9. בוזקים פירורי פאנקו בשמן זית.

2 1

5

4

5
חם

מנ
ם: 

לו
צי

14

לוי
 ה

שני
ם: 

לו
צי

מון
עצ

יר 
: נ

ום
ציל

מון
עצ

יר 
: נ

ום
ציל



ו' טבת תשע"ט 14/12/2018 36

קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל 
הסכום הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום 

ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.



37 ו' טבת תשע"ט 14/12/2018

אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

מבוך

מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת.

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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מ
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
הקולוסיאום ברומא

////////////////////////////////////////////////////

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. יגיע כפיים
2. יד לפה

3. יחי המלך

תשובות:

תשובות:

ִּים קכח ב 2. ִמְשֵׁלי ל, לב 3. ְשׁמּוֵאל א י כד ְִּהל 1. ת

1. עוז,כוח,גבורה. "אפו ו___ מלחמה" )ישעיה מב כה(
2. יובש,חורב. "ושאף ____ חילם" )איוב ה ה(

3. עצבות,שיעמום,דכדוך. "ו____   ____ תיבשו-גרם" 
)משלי יז כב(

4. מהי הסיבה והכוונה? מדוע? "___ טעם?" )שבועות 
ד ג(

5. עוז,גבורה,עוצמה. "עם רב אתה ו___ " )יהושע יז יז(
7. קיצור המילים : ראש ישיבה.

שדה"  שקבל  "ה__  לא-גדול,בן-עיירה.  ישוב  בן   .9
)דמאי ו ד(

11. חסון,חזק,אביר. "מי כמוך ____" )תהלים פט ט(
12. כנוי לסוחר. "____ בידו" )הושע יב ח(

הסוכות.                חג  לימי  ובתלמוד  במקרא  רווח  כנוי   .14
"בירח האתנים ב____" )מלכים א ח ב(

15. ילדים קטנים. "אנשים ונשים ו____" )ירמיה מ ז(

הוי  מקום  "דבכל  חלודה.     ידי  על  מתכת,היפגעות  איכול   .1
____ לשון חלודה" )תוספות בבא בתרא יט.(

וסוכות.   פסח,שבועות   - החגים  משלושת  אחד  לכל  כנוי   .2
)שמות כג יד( )בלשון יחיד(

3. פרק ברגל,ארכובה. "רגל ישרה אין להם ___" )בראשית   רבה 
פרשה סה,פרק כא( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

אלא   ____ "אין  לפעם.  מפעם  לספרו  בלא  השער  צמיחת   .4
גידול שער" )מועד קטן טו.( )בהיפוך אותיות(

5. כהן מדין,חותן משה. )שמות ג א( )בהיפוך אותיות(
6. כנוי לזהב מובחר. "עטרת ____" )תהלים כא ד(

כג.(  )יומא  עולבין"  ואינן  "ה____  בכבודו.  ניכלם,נפגע   .10
)בלשון רבים,עבר( )בהיפוך אותיות(

"אחישה  מצרה.  לנמלט,מוצא  מסכנה,מחסה  מנוס,בריחה   .12
____ לי" )תהלים נה ט(

14. ריסק,חתך לפרורים. "שדרכו של תינוק ל___" )פסחים י: (
כל  משאיר  ואינו  מהר  שחולף  למשהו  ומשל  שם-דבר   .17

עיקבות. "מחיתי כ____ פשעיך" )ישעיה מד כב(

העמוד טעון גניזה

כנפיים  לו  שהיו  או  כנפיים  לו  שיש  קטן  חיים  בעל  חרק,   .1
ונתנוונו. "וכל  __   __" )דברים יד יט(

7. עמל,מאמץ,עבודה קשה. "את עניי ואת ____ כפי" )בראשית 
לא מב(

8. כל סוד לא יבצר ממנו,הכל גלוי וידוע לפניו.   "וכל ___ לא-
אנס לך" )דניאל ד ו(

9. מתנוסס ברוב הדרו. "בנוי ל____" )שה"ש ד ד(
אותן  מדיחין  "וה____  בגוף.  הפנימיים  האיברים  מעיים,   .11

שלשה פעמים" )תמיד ד ב(
13. מלמטה ועד למעלה,כולו,בשלמות. "מ____ רגל ועד-ראש" 

)ישעיה א ו(
15. קיצור המילים : פת לחם.

16. צרה,פורענות,אסון. "פן אראה ב___" )בראשית מד לד(
18. צעיר,רך בשנים. "____ ימים" )ישעיה סה כ(

19. עבוט,משכון. "אם תתן ____" )בראשית לח יז(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. שלטון,ממשלה. "בארץ יורש __" )שופטים יח ז(
4. דבר רך כעין צמר או צמר-גפן,בלויי בגדים וכו' "ב___ 

שבאזנה וב___ שבסנדלה")שבת ו ה(
והעלים.  הענבים  אשכולות  את  הנושא  גפן  של  ענף   .6

"ויכרתו משם ____" )במדבר יג כג(
8. מפרשיות השבוע.

10. עת,מועד.  "והגיע ____ המקרא" )ברכות ב א(
ה____"  מן  "מציץ  בקיר,אשנב,צוהר.   חור  או  חריץ   .11

)שיר השירים ב ט( )בלשון יחיד(
13. מי שביטנו גדולה. "שור __ ופרסתן" )חולין ס.(

14. כלום מן הדין הוא כי האשם האמיתי יפטר בלא-כלום 
מינגד"  וזיגוד   ____ "טוביה  בעונש?  ישא  מפשע  והחף 

)פסחים קיג: (
16. דוחק,מצוקה,סבל. "ראה ראיתי את ___" )שמות ג ז( 

)בהיפוך אותיות(
שהוא  "העמר  קנים.  או  עץ  של  או  אבן  של  גדר,קיר   .17

סמוך ל____" )פאה ו ב(
18. צאצא,אחד מזרעו של אדם בדורות שלאחריו.   "שם 

ושאר ו____ ונכד" )ישעיה יד כב(

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 
7. סבון 8. בן 9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית 
עתיקה  13. מר, מרה 14. הערכה מחדש 15. פעם בחודש  

16. נעל
1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?

2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?
3. מה ההבדל בן טקס וטכס?

4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."
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ִחּיּוְך ּגדֹול ַלּמְרָאה, ַאּתם ֻמְכׁשִרים!
י  ֵיׁש ִל
ַרְעיֹון

ֵחר,
ַא

ִסְגנֹון 
ָאה ּב

ַמְר
ּתְרצּו 

ם 
ִא

ָסה 
ְטֵבי ּכִבי

ַא
ִמיד 

ּתּוְכלּו ְלַהְצ
 

ם. 
ּתֹוִרי

ְפ
ם ַהּכ

קֹו
ְמ

ּב

ת ַהּבִריְסטֹול ַהּצְבעֹוִני 
ת ִנְגֹזר ֶא

ּכֵע
ת ִעּגּול ּבִדּיּוק ּבֹגֶדל ַהּקְרטֹון.

ּבצּוַר

ת ַהּבִריְסטֹול ַעל ַהּקְרטֹון.
ַנְדּביק ֶא 2

ּתֹוִרים ּגדֹוִלים ּוְקַטּנים -
ּכְפ

 
ְמנּו!

ְוִסּי

5

ּמּנּו ִעּגּול 
ִמ

ְתִחיל ּבּקְרטֹון - ִנְגֹזר 
ַנ

ת ּגדֹוָלה.
ּגדֹול, ּבֵעֶרְך ּבֹגֶדל ַצּלַח 1

ּתֹוִרים
ּׁשט ּבּכְפ

ת ְנַק
ּכֵע

 
ּמְרָאה.

ְסִביב ַה

4

ּמְרָאה
ת ַה

ַנְדּביק ֶא
ֶמְרּכז ַהּבִריְסטֹול. 

ּב

3

ם 
טּוִרּיי

א
ִמיְנָי

ם 
ִקי

ָח
ׂש

ִמ
ֹסף 

ֱא
ּתּוְכלּו ֶל

ִפין, 
ֲחלּו

ַל
ת

ַטּנֹו
ְק

ת 
מֹו ּבּבֹו

ם, ּכ
ם ְצִריִכי

ֵאיְנֶכ
ׁש

 
ם

ּקי
ּת

ְמ
ַמ

ת 
ֲאִריזֹו

ם ּב
ַקּבִלי

ּמ
ׁש

 
ת

פּו
ִפי

ק ּבְצ
ְוכּו', ּוְלַהְדּבי

 
ָאה.

ּמְר
ְסִביב ַה

ָאז ַמה ּצִריְך?
ּתֹוִרים ִצְבעֹוִנּיים

 ּכְפ

 ּבָכל ִמיֵני ּגָדִלים ְוצּורֹות

 ּדֶבק

ְסּפַרִים
ִמ

 

ְסטֹול ִצְבעֹוִני
 ּבִרי

ָאה ֲעֻגּלה
ַמְר

 

 ַקְרטֹון

ַמְרָאה
ִצְבעֹוִנית  

ִמּכְפּתֹוִרים

ּדְרּגת ֹקׁשי:
 

ּבינֹוִני
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