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דף עזר שבועי למדריך

אליך, מדריך בצבאות השם

לפניך חוברת הפעילויות לחומש בראשית בחוברת זו מופיעים פעילויות רב-
גלאיות ע"פ פרשות השבוע שזורות בנושא השנתי 'הגאולה בפתח'.

הפעילות עצמה מורכבת לרוב מכמה סוגים: סיפור, דיון, משחק.
ומדריך  והמשחק,  באופן כללי, מדריך בשכבה הצעירה מעביר את הסיפור 
בשכבה הבוגרת את הסיפור והדיון. אך חשוב להדגיש: כשם שאין פרצופיהן 
שוין - אין דעותיהן שוות,  באם אתה מכיר את חניכך, ורואה שהם מתאימים 

לדיון וכו' - ברור לך את החלקים להם הם יותר מתאימים, והעבר אותם.
זכור: עיקר ההצלחה בפעילות תלוי בהכנה המוקדמת שלה. באם תעבור בעיון 
על הפעילות, תחזור בראש על הסדר בו הולך אתה להעביר אותה, תכין את כל 
העזרים מראש ותבוא לפעילות חדור במטרותיה והצלחתה - הרי מובטחת לך 

פעילות כייפית ונעימה.
אנחנו ב'מרכז הכשרה והדרכה' מתאמצים מאוד להכין פעילויות מעניינות 
ואטרקטיביות, פעולות שיעבירו את עקרונות התנועה בצורה כייפית ומהנה. 

באם ישנם הערות או הארות - אנו נשמח לשמוע.
בברכת הצלחה רבה ומופלגה בחינוך ובהדרכת חניכי התנועה - חיילי צבאות 

השם!

מרכז הכשרה והדרכה
תנועת הנוער צבאות השם

הלשון בחוברת הינה לשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת גם למדריכות.
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הייתם בבית ה בוודאי  כולכם  "שמחת-תורה".  חג  חגגנו את  שבוע 
את  ושמעתם  הקדוש.  התורה  ספר  עם  יחד  ורקדתם  הכנסת, 
בעל-הקורא בבית הכנסת כשהוא מסיים את כל התורה, ומתחיל 
מההתחלה. משום כך שמחנו כל-כך בשמחת התורה, שהנה לאחר שנה 
מיד  אותה  התחלנו  להפסיק  ומבלי  אותה,  סיימנו  בתורה,  קראנו  בה 

מההתחלה בספר "בראשית", בפרשה הראשונה פרשת "בראשית".

מדוע באמת כשסיימנו את התורה - התחלנו אותה מיד שוב? התשובה 
היא פשוטה מאד. משום שהתורה היא החיים של יהודי, כפי שאנו אומרים 
ולכן אנחנו אוהבים ללמוד תורה, כי  "כי הם חיינו ואורך ימינו".  בתפילה 
היא נותנת לנו את החיים. וכשמסיימים את התורה, אנחנו לא מתרווחים 
על הכסא ואומרים 'אה, סוף סוף סיימנו", חלילה; להיפך, אנחנו מתחילים 

ללמוד אותה מההתחלה שוב בשמחה ובחשק רב.

משום כך, נשתדל בכל שבוע, ללמוד קצת מפרשת השבוע, לקרוא את 
סיפורי התורה, ולדעת מה התורה מצווה ומספרת לנו. גם אתם תשתדלו 
אותה  ונלמד  התורה,  את  שנדע  כדי  שבוע,  בכל  לפעילות  לבוא  בוודאי 

בשמחה.

הבה נתחיל יחד מההתחלה...

* * *

איך נברא העולם? - שאלה טובה שלא כולם יודעים את התשובה הנכונה. 
לפני הכל, מספרת לנו התורה כיצד אלוקים ברא את העולם. בשישה ימים 
נברא כל העולם: שמים ואדמה, שמש, ירח כוכבים, אנשים, בהמות וחיות, 

ציפורים ודגים, עצים ועשבים, אבנים ואוויר - הכל.

יום ברא אלוקים חלק מהעולם. איש לא היה באותם ימים בעולם,  בכל 
אולם התורה מספרת לנו כיצד זה קרה. ביום הראשון ברא השם את האור 
ואת החושך. - אנחנו הולכים לישון בלילה ויש חושך, ובבוקר קמים ויש 

אור, אלו נבראו ביום הראשון.

ביום השני - נבראו השמים. מה שאנחנו רואים - שמים בצבע תכלת. כיצד 
ו"חתך"  הפריד  ואלוקים  מים,  הכל  היה  העולם  בריאת  קודם  נעשה?  זה 
את המים. חלק נשאר למטה וחלק עלה למעלה. לכן זה נקרא "שמים" 

- "שם-מים".

ביום השלישי - אמר ה' "יקוו המים". מה קרה? כל המים נאספו אל הים 
הגדול, ולפתע נראתה היבשה, אדמה - יבשה, החול שאנחנו דורכים עליו. 

קודם לכן היה הכל מים, ולא היה כלל חול. לאחר שנהייתה היבשה ברא 
והפרחים, את  והעשבים, את העצים  השם את כל הצמחים, את הדשא 

הפירות והירקות.

ביום הרביעי - ברא לנו השם את השמש והירח והכוכבים, מיליוני כוכבים 
הפזורים בכל השמים. ביום מאירה השמש ובלילה מאיר הירח והכוכבים. 
קמים  כשאנחנו  בלב.  שמחה  הרבה  וגם  חום,  אור,  לנו  מביאה  השמש 

בבוקר ורואים את השמש זורחת - אנו שמחים מאד.

היא  הירח,  את  השם  כשברא  ידעתם.  לא  שבוודאי  סיפור  ונספר  נוסיף 
האירה בדיוק כמו השמש. היה נתנה אור רב וחזק ביותר. תשאלו בוודאי, 
אבל אנחנו רואים שלירח יש אור חלש וחיוור, ואילו לשמש יש אור חזק 

וחם, אז מה קרה?!

מספרים חכמים שכשהשמש והירח האירו שניהם באור חזק, בא הירח 
לפני אלוקים ואמר לו "איך ייתכן ששני מלכים - אני והשמש - נעשה אותו 
דבר". הירח רצה שאלוקים יוריד קצת מהאור של השמש, וכך הירח יגבר. 
אולם אלוקים עשה ההיפך. הוא אמר לירח "אם כך, לך והמעט את עצמך". 
וכך ירד אורה היפה של הירח ונשאר בה רק מעט אור. מדוע עשה השם 
כך? מפני שהשמש שמעה כיצד הירח מעליבה אותה, ובמקום להחזיר לה 

כגמולה, היא שתקה. נהנה מכך השם מאד, והעניש את הירח.

והוא  אותו,  שמעליבים  מי  של  המצווה  גדולה  כמה  מכך,  למדים  אנו   -
שותק ואינו משיב. השם אוהב את הנעלבים ואינן עולבים בחזרה.

את  המינים,  ומכל  הסוגים  מכל  הדגים  את  השם  ברא   - החמישי  ביום 
העופות, ציפורים, נשרים, תרנגולות, עטלפים; וכן את השרצים, התולעים, 
המקקים, הזבובים ועוד. כמה נפלא הדבר, תארו לכם שבים לא היו כלל 

דגים, או שלא היו ציפורים ותרנגולות.

יום השישי - היה היום האחרון בו נברא העולם. ביום הזה ברא השם את 
כל החיות והבהמות: את האריה והזאב, את הג'ירפה והקופים, את העיזים 
והכבשים, את הסוסים והחמורים. כל החיות והבהמות שאנו מכירים מגן-

החיות, או מן הספרים.

למלאכים  ואמר  מאד,  שמח  שברא,  הנפלא  העולם  את  השם  כשראה 
מי  האדם!"   - בעולם  ביותר  והחשוב  העיקרי  החלק  את  נעשה  "עכשיו 
יקיים  ומי  תורה?  ילמד  מי  האדמה?  את  יעבוד  ומי  העולם?  על  ישמור 

מצוות? - האדם.

בראשית

התורה ובריאת העולם
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עשה השם באדמה צורה של איש, ולאחר מכן הפיח בתוכה רוח - כמו 
שמפיחים בבלון שמתנפח - וכך נברא אדם הראשון בעולם. מיד לאחר 
מכן ברא ה' את האישה, לה קרא אדם הראשון - חוה. את שניהם, אדם 

וחוה, הכניס ה' לגן-עדן כדי לשמור על הגן.

יפה  העולם  כמה  עד  וראה  קם  הוא  הראשון,  אדם  שנברא  לאחר  מיד 
וטהור. הוא ראה את השמש הזורחת, את הציפורים המצייצות, את החיות 
והבהמות, את האוויר הנקי, את העצים המלבלבים. התרגש אדם הראשון 
מאד, וקרא לכולם "בואו נשתחווה לפני השם שעשה אותנו. הבה נודה לו 

על כל העולם הגדול והיפה שעשה עבורנו".

* * *

היום  הגיע  השישי,  ביום  הראשון  אדם  של  ברייתו  שהושלמה  לאחר 
השביעי. ביום זה הפסיק ה' את עבודת הבריאה ונח מן המלאכה. "שבת 
היום", אמר השם, "ובשבת אין עובדים ואין עושים כל מלאכה". בירך השם 
את יום השבת בברכות רבות וקידש אותו שיהיה יום זה קדוש יותר מכל 
הימים. מאז ועד היום הזה, שומרים אנו על קדושת יום השבת. לא עושים 

הוא  ה' מנהיג את העולם שברא;  רואים עד כמה  בו  סיפור,  נספר כעת 
מוריד את הגשם והוא מביא את אור השמש.

לפני שנים רבות, בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה בירושלים תקופת 
מאד  צמאים  היו  כולם  ולכבס.  להתרחץ  לשתות,  מים  היה  לא  בצורת. 
למים. באותה שנה ירדו בחורף מעט גשמים, ולאחר מכן היה קיץ חם, כך 
שכל המים שהיו נגמרו, והיה חסר מים לא רק לאנשי ירושלים, אלא גם 

לאלפי היהודים שהגיעו לבית המקדש.

ונדיב- צדיק  ירושלים,  היה מעשירי  הוא  גוריון.  בן  לנקדימון  נודע הדבר 
נקדימון  הלך  להם.  לעזור  והחליט  ללבו,  נגע  הרגל  עולי  של  צערם  לב. 
אליו  אלך  מים,  מעינות   12 לו  'יש  בירושלים.  שגר  הרומאי  לשר  הצדיק 
במים  להשתמש  הרגל  ולעולי  ירושלים  ליהודי  ירשה  כי  ממנו  ואבקש 
שלו', חשב. "בעזרת השם, אחזיר לך את כמות המים כאשר ירד הגשם", 
הבטיח נקדימון. אלא שהשר הרומאי סירב "חבל לי על המים, אמר, לא 
לא  ומה תעשה אם  לצאני.  ולתת מים  אוכל להשקות בהם את שדותיי 

יירד גשם?"

הקרוב  החודש  "שבתוך  בהתרגשות,  נקדימון  אמר  לך",  מבטיח  "אני 
יתמלאו מעיינותיך מים, ואם לא יהיה גשם, אתן לך 12 ככרות זהב תמורת 
12 מעיינות המים שלך". לכזאת הצעה מפתה הסכים השר בשמחה. 'אם 
מאד',  ואתעשר  זהב  ככרות   12 אקבל  הקרוב  בחודש  גשמים  יירדו  לא 
חשב. וכך נהנו עולי הרגל ממעיינות המים של השר הרומאי, וכולם שתו 

והודו להשם בשמחה.

אבל  נוסף  שבוע  עבר  ירד.  לא  גשם  אך  לבתיהם,  שבו  כולם  עבר,  החג 
הולך  נקדימון  נראה באופק. מועד התחייבותו של  לא  שום סימן לגשם 
מלא  ולבו  הבהירים,  בשמים  בשמחה  התבונן  הרומאי  השר  ומתקרב. 

שמחה על הכסף הרב שהוא עתיד לקבל.

זרחה בשמים ושם סימן  היום האחרון של החודש הגיע. שמש חמימה 
והביט בשמים הבהירים ושפשף  לעננים לא היה. התעורר השר משנתו 
ידיו בהנאה. "לך תאמר לנקדימון", אמר השר למשרתו, "כי יביא לי  את 
מיד את הזהב שהבטיח לי עבור המים". אלא שנקדימון סירב, "עכשיו רק 
תחילת היום, ובטוח אני בעזרת השם שבמשך היום ירד גשם וימלא את 
על  חולם  הוא  טיפש,  יהודי  והבלים,  "שטויות  צחק השר  כל המעיינות". 

גשם ביום בהיר ונאה כל-כך".

לפנות ערב שוב שלח השר הרומאי את משרתו לנקדימון. "תן לי או מים 
ה'.  לי". אלא שנקדימון בטח בחסדיו של  חייב  זהב שהנך  ככרות   12 או 
"כל  ירד גשם". שוב צחק השר,  "עדיין לא עבר היום, ובעזרת השם עוד 
החודש לא ירדו גשמים ודוקא עכשיו ירד גשם? ועוד כשהשמש זורחת?" 

- ציווה השר למשרתיו להכין סעודה גדולה ומטעמים לרוב. "עוד מעט 
ואהיה עשיר גדול", שמח.

אולם נקדימון לא דאג. הוא הלך לבית המקדש, והתפלל לפני השם: "ריבונו 
של עולם, הרי אתה יודע שלא לכבודי עשיתי זאת. את המים לקחתי עבור 
עולי-הרגל שבאו להתפלל לכבודך בירושלים. אנא השם, עזור לי שירדו 

גשמים מיד!"

]* שאלה לדיון: מה אתם חושבים, האם ירדו גשמים ברגע האחרון?[

לפתע  והנה  נקדימון,  של  לתפילתו  והקשיב  הצדיקים,  את  אוהב  השם 
כל  את  ושטף  ירושלים  על  ירד  עז  וגשם  וכבידים,  שחורים  עננים  הגיעו 
תושבי  כל  זכים.  במים  התמלאו  והמעיינות  הבורות  וכל  בעיר,  הבתים 
ומאושר,  נקדימון חזר לביתו שמח  גם  ושמחים.  היו מאושרים  ירושלים 
ופגש את השר הרומאי שלא האמין למראה עיניו. "הנה החזרתי לך את כל 

המים שהתחייבתי לך", אמר נקדימון בשמחה.

לך גשמים, אבל כעת  והוריד  נס  לך  יודע שהשם עשה  "אני  כעס השר: 
להחזרת  שקבענו  המועד  את  אחרת  ואתה  לילה,  וכבר  שקעה  השמש 
השר  אמר  שהתחייבת",  כפי  זהב  ככרות   12 לי  לשלם  עליך  לכן  המים, 
בתקיפות ובכעס. אולם נקדימון לא נבהל: "אכן הרחובות חשוכים בגלל 
העננים המכסים את השמים, אבל לא עבר הזמן". שוב התפלל נקדימון 
לפני השם: "אנא ריבון העולמים! הראה לכולם כי עם ישראל הוא העם 

שאתה אוהב, עשה נא נס שתראה השמש".

עוד לא הספיק לסיים את תפילתו, ולפתע נשבה רוח, ופיזרה את העננים, 
כועס  לארמונו  הרומאי  השר  חזר  ירושלים...  את  האירה  נעימה  ושמש 

ומאוכזב, ואילו נקדימון שמח שהשם שמע את תפילתו.

חשוב להדגיש באוזני הילדים את מנהיגותו של בורא העולם, לכל מה שקורה 
בעולם.

� שיר, )רצוי שיר מוכר כמו "ישמחו השמים" או "מה ברא השם ביום 
הראשון?"(

� 12 הפסוקים

� חלוקת ממתק נוסף )ב"שטורעם"( למצטיינים, למקשיבים, 
למשתתפים ולעוני התשובות - תוך כדי השמעת שבחים

� חלוקת ממתקים

הטוב  כל  על  לה'  ומודים  מתפללים  הכנסת,  לבית  הולכים  מלאכה;  כל 
שעשה איתנו.

מה אנו למדים מפרשת השבוע?

שעת סיפור

משימה למדריך
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אחר שנבראו אדם וחווה, נולדו להם בנים ולאחר מכן הרבה נכדים ל
וצאצאים וכך כעבור מספר שנים היו בעולם אלפי בני-אדם. סיפרנו 
שרצה  משום   - האדם?  את  אלוקים  ברא  מדוע  שעבר,  בשבוע 
רוצה  הוא   - השם?  רוצה  מה  ורצונו.  מצוותיו  כפי  העולם  על  שישמור 
שאנשים יתנהגו ביושר, בכנות, לא ישקרו, לא יהרגו זה את זה, לא יגנבו 

איש מרעהו, יכבדו את הזולת ויהיו טובים.

אולם בני האדם שנבראו לא התנהגו כמצופה. הם רבו ושאנו זה את זה, 
גנבו ושיקרו אחד מהשני. התעצב אלוקים בראותו שהאדם חושב בלבו כל 
היום רק רע, 'לא לאנשים שמתנהגים כך התכוונתי', אמר אלוקים למלאכי 
שמים. 'הבה ננקה את כל העולם מכל האנשים הרעים'. החליט אלוקים 

להביא מבול על העולם.

רק צדיק אחד היה בכל העולם - נח שמו. נח התנהג למופת, על אף שכולם 
סביבו היו גרועים, ומשום כך מצא נח חן בעיני ה'. זה לא היה קל עבורו, 
כל השכנים והמכרים שלו היו רשעים, גנבים וגזלנים, ורק נח ומשפחתו 
עמדו בניסיון ולא למדו משכניהם הרעים, גם כאשר צחקו עליהם המשיכו 
נח ומשפחתו לעשות את רצון השם. אמר אלוקים "רק את נח ומשפחתו 
אשאיר בעולם". ציווה ה' לנח לבנות תיבה גדולה וסגורה שתוכל לצוף על 
ובני משפחתך, ומכל החי שעל האדמה,  המים. "אל התיבה תבוא אתה 

שנים מכל סוג. תדאג להכניס גם מספיק אוכל עבור כולם".

אותה  לבנות  אומנם  יכל  הוא  התיבה.  את  נח  בנה  שנה  ועשרים  מאה 
בפחות זמן, אלא שבכל אותם שנים הזהיר את הרשעים 'הנה ראו, אני בונה 
תיבה, משום שעוד מעט יבוא מבול על העולם להרוג את הרשעים. חיזרו 
בתשובה ותינצלו'. אלא שהללו צחקו לו בפניו, ולא שיפרו את התנהגותם.

הבהמה  החיה,  מכל  ושנים  ומשפחתו,  נח  לתיבה  נכנסו  הימים  באחד 
והעופות. רק סגרו אחריהם את הדלת, וכבר החל לרדת גשם על העולם. 
שנהיה  עד  חזק  ויותר  יותר  ונהיה  הגשם  התגבר  ספורות  שעות  בתוך 
רותחים.  מים  אלא  גשם,  היה סתם  לא  זה  לצוף.  החלה  והתיבה  למבול 
כך גאו המים עד שכיסו את ההרים הגבוהים ביותר בעולם. כל מה שהיה 
בעולם נמחק, האנשים מתו, הבהמות נכחדו, הבתים נהרסו - מאום לא 

נשאר; רק נח בתיבה ואשר איתו. זה היה עגום מאד.

* * *

כאשר ציוה השם את נח לבנות את התיבה, ציוה עליו להכין מקום מיוחד 
לכל חיה וחיה. בקומה השניה של התיבה היו הרבה מדורים, מדור מתאים 

ולציפורים.  לעופות  כלובים  וגם  ולפרות  לעיזים  לכבשים  ולפיל,  לאריה 
בקומה התחתונה של התיבה הכין נח אוכל לחיות, פירות וירקות, זרעונים 

וקטניות, חציר ועשבים.

להביא  צריך  היה  הוא  רבה.  עבודה  לנח  היתה  בתיבה  כולם  היו  כאשר 
לכל החיות והציפורים את מזונן, שהרי לא יכלו לצאת לקחת בעצמן את 
האוכל. כל היום וכל הלילה עבדו נח ובניו בהאכלת החיות. כל-כך קשה 
היה להביא לכל חיה את מזונה. חיה אחת אוכלת ביום, השניה בלילה, זו 
בבוקר והשניה אחר-הצהרים, וצריך גם לזכור לתת לכל חיה ובהמה את 
האוכל המתאים לה. ריחמו נח ובניו על החיות המסכנות, ועבדו במסירות 

רבה כדי לתת לכולם אוכל מספיק.

אולם חיה אחת הייתה בתיבה, קטנה ורכה, זיקית שמה, שעמדה בכלובה 
והיתה עצובה ורעבה, כל אוכל שנח רצה לתת לה סירבה לאכול. ריחם 
עליה נח ולא יכל לעזור לה משום שלא ידע איזה אוכל היא אוהבת. ריחם 
ה' על הזיקית, ובאחד הימים עמד נח לידה ואכל פרי. אלא שהפרי היה 
קצת מקולקל ובפנים הייתה תולעת. כאשר ראתה הזיקית את התולעת 
מיד הוציאה את לשונה ובלעה את התולעת. שמח נח "אה, כעת אני יודע 
אכלה  והזיקית  רבים,  תולעים  לה  הביא  ומיד  אוכלת",  היא  אוכל  איזה 

לשובע.

כל כך היו טרודים נח ובניו בהאכלת הבהמות, עד שגם בלילות כמעט ולא 
ישנו. עייפים היו, ומשום כך שכח פעם אחת נח לתת לאריה את מאכלו 
בזמן שהיה רגיל לאכול. שאג האריה בקול עז וזועם. נבהל נח מאד, ונזכר 
שעדיין לא נתן לאריה את האוכל, ומיד רץ בזריזות להביא לו את מאכלו. 
כאשר פתח נח את הכלוב, התנפל עליו האריה הרעב ובכפו הגדולה נתן 

מכה חזקה לנח, עד שנעשה נח צולע ברגלו.

אבל נח, צדיק היה, ועל אף שהמכה כאבה לו מאד, הוא המשיך בעבודתו 
וטיפל בחיות במסירות וברחמנות. ראה זאת אלוקים וריחם על נח. "כל 
המרחם על הבריות - מרחמים עליו מן השמים". או-אז הפסיק אלוקים 
ובני משפחתו  ונח  את המבול, והמים הלכו ופחתו עד שיבשה האדמה, 

יחד עם החיות יצאו מן התיבה אל העולם הגדול.

נשאר  לא  איש  שנברא.  בזמן  שהיה  כפי  וטהור,  נקי  העולם  היה  הפעם 
בירך  לעולם.  יביא מבול  לא  בחיים. באותו הזמן הבטיח אלוקים שיותר 
אלוקים את נח ואת בניו שיהיו להם הרבה ילדים, וכל העולם יתמלא שוב 

באנשים.

נח

המבול, תיבת-נח
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נאמר בנביא, שכשיבוא המשיח יהיה "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 
מכסים". היום יש אנשים שלומדים תורה ומקיימים מצוות, ויודעים שיש 
אלוקים בעולם. אולם למרבה הצער לא כולם יודעים זאת, והרבה מאד 

עושים ומתנהגים לא כפי רצונו של השם.

יידעו  אולם כשיבוא משיח צדקנו בקרוב ממש, אזי כל האנשים בעולם 
שיש השם וכי הוא השולט בעולם וצריך לעשות את רצונו ומצוותיו. מדוע 
דווקא אז כולם יידעו זאת? - משום שאז כל הארץ תהיה מלאה באוויר של 
קדושה כמו שהמים ממלאים את הים הגדול - בדיוק כפי שהיה בימי נח. 
אלא שבזמן נח היו אלו מים רעים, שהשמידו והרסו, אבל לעתיד לבוא, 
כשמשיח יבוא, תהיה אווירה חיובית של קדושה, וכולם יאהבו את השם 

וישמרו את מצוותיו.

תשאלו בוודאי, כיצד חי נח יחד החיות הטורפות מבלי שהללו יטרפו אותו 
ואת בני משפחתו? התשובה לכך פשוטה: אלוקים ברא את החיות, ונתן 
בהם טבע לטרוף, אלא שה' גם שומר על הצדיקים. כשאדם עושה את מה 
שה' רוצה, אזי אין לחיות רשות לטרוף אותו או להרע לו. להיפך, מהסיפור 

שנספר כעת, נלמד שהחיות אפילו עוזרות.

לפני שנים רבות נסע הצדיק רבי חיים בן-עטר )ה"אור החיים"( ממרוקו 
לארץ ישראל משום שרצה להתגורר בארץ הקדושה. ארז את מטלטליו 
ויצא לדרך. באותם ימים לא היו מטוסים או מכוניות, ומכיון שאלו שנסעו 
לכיון הארץ היו צריכים לעבור מדבר גדול ונורא שהיו בה חיות טורפות או 
וכך היו  שודדים, היו הנוסעים מצטרפים לקבוצה גדולה ומדריך בראש, 

עוברים את המדבר. הצטרף אפוא גם הצדיק רבינו חיים לשיירה כזאת.

את  שעבר  מנוסה  מדריך-דרך  השיירה  כשבראש  לדרך,  השיירה  יצאה 
המדבר פעמים רבות. ביום נחו מהחום הכבד ובלילה המשיכו בנסיעה. 
אולם במשך כל הימים ניסרה דאגה בליבו של רבינו חיים. 'עוד מעט תבוא 
שבת, ובשבת אסור לנסוע על הגמל, מכיון שכולם גוים הם ירצו להמשיך 

לנסוע מה אעשה אני?

]* שאלה לדיון כללי: מה הייתם עושים? נוסעים בשבת או נשארים לבד 
במדבר?[

בהגיע יום שישי פנה רבי חיים בן-עטר למדריך השיירה והסביר לו כי עוד 
מעט תכנס השבת, ומכיון שהוא יהודי אסור לו לנסוע בשבת. ולכן ביקש 
רבי חיים שכל השיירה תנוח ביום השבת ותמורת זאת ייתן לראש השיירה 

ולכל הנוסעים כסף רב כפיצוי.

יממה  רוצה שננוח  זה. הוא  הוא  בפניו "שמעתם? משוגע  צחק המדריך 
שלמה באמצע המדבר. אתה יודע מה יקרה לנו? האריות והנמרים יטרפו 
אותנו, או ששודדי המדבר יתנפלו עלינו ויהרגו אותנו. לא, מסוכן הדבר!" 

פסק בנחרצות. כל נסיונותיו של רבי חיים לשכנע אותו עלו בתוהו.

לא נכנע רבי חיים ולא התפשר. 'יהודי אני, ויהודי צריך לקיים את מצוות 
ניגש רבי חיים  ביום שישי אחר הצהרים  השם בכל מצב', חשב לעצמו. 
בו  הביט  מוצאי שבת.  עד  להישאר במקומו  לו שהחליט  ואמר  למדריך 
ראש השיירה בתדהמה "השתגעת?" צעק עליו "הלא תמות כאן!" אך רבי 
חיים לבדו, אנשי השיירה  רבי  נותר אפוא  ונשאר בשלו.  נבהל,  חיים לא 

המשיכו בלעדיו.

עם רדת הלילה נעמד להתפלל תפילת "קבלת שבת" בשירים ובזמירות 
מבלי להיבהל כלל. לאחר התפילה התיישב רבי חיים על האדמה, הוציא 
נשמעה  ולפתע  אוכל  הוא  עוד  שבת.  סעודת  וסעד  אוכל  מעט  מתיקו 
ענק  אריה  למרחקים.  השאגה  קול  התגלגל  "אה..אה.."  אדירה  שאגה 
התקרב לאטו לעבר רבי חיים. נראה שעוד רגע הוא מתנפל עליו ובולע 

אותו חיים, אלא שלפתע קרה דבר לא-יאומן!

ורבץ לו בניחותא. מדי  האריה במלוא הדרו התיישב בסמוך לרבי חיים, 
פעם ליקק האריה בהנאה את כפות רגליו של רבי חיים, לאות חיבה. הבין 
רבי חיים הקדוש כי האריה נשלח משמים כדי לשמור עליו מחיות רעות 

ומשודדים.

שבת  סעודות  וסעד  תורה  למד  חיים,  רבי  התפלל  השבת  כל  במשך 
ערבית  חיים  רבי  התפלל  השבת,  צאת  עם  האריה.  בנחת  רובץ  כשלידו 
ועשה הבדלה. באותו רגע קרה דבר מופלא, האריה קם ממקום מושבו 
והתקרב לעבר רבי-חיים והמתין בסבלנות. הבין רבי חיים כי האריה רוצה 
שהוא ירכב על גבו. צרר את צרורו, טיפס על גב האריה, ובתוך שניה יצא 
האריה בשעטה מהירה. החזיק רבי חיים חזק בגופו של האריה, ועצם את 

עיניו.

עיניו,  את  חיים  רבי  פקח  לפתע.  האריה  עצר  לא-ארוכה,  שעה  כעבור 
והבחין בבני השיירה העומדים לידו ומביטים בו בעיניים קרועות לרווחה. 
הם ראו את האריה מתכופף ורבי חיים יורד מגבו ברוב כבוד והדר. כולם 
היו נדהמים. ראש השיירה השתחווה אפיים לרגליו של רבי חיים "כבוד 
רבנו הצדיק, יסלח לי על פשעי, שלא רציתי להמתין להוד קדושתו. ימחל 
לי האלוקים. עתה יודע אני כי לא איש רגיל אתה, אלא צדיק גדול ומופלא".

מאז החלו בני השיירה לכבדו. עם הגיע יום שישי הבא, פנה ראש השיירה 
מעצמו לרבי חיים וברוב כבוד הבטיח לו: "כבוד הצדיק, היום אחר הצהרים 

אנחנו נחנה, ולא נמשיך במסענו עד צאת השבת".

מהו מוסר ההשכל שאנו למדים מהסיפור?

ה' שומר על הצדיקים שעושים את רצונו.. 1
לשמור על קדושת השבת, והשם ישמור עלינו.. 2
אף . 3 אלא  ה',  רצון  לעושי  מזיקות  שאינן  רק  לא  החיות 

שומרות ומגינות עליהם.

� שיר, )רצוי שיר מוכר כמו "ישמחו השמים" או "ושיננתם לבניך"(

� 12 הפסוקים

� חלוקת ממתק נוסף )ב"שטורעם"( למצטיינים, למקשיבים, 
למשתתפים ולעוני התשובות - תוך כדי השמעת שבחים

� חלוקת ממתקים

מה אנו למדים מפרשת השבוע?

שעת סיפור

משימה למדריך

פינת משיח
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אשר נולד אברהם אבינו, היו אז בעולם הרבה אנשים רשעים, שעשו כ
מעשים רעים והיו מכעיסים את הקב"ה במעשיהם. מלך רשע היה 
- משום שמרד בה'.  נמרוד?  לו  ומדוע קראו  "נמרוד";  ושמו  להם, 
הוא עשה בכוונה את ההיפך ממה שרצה ה'. במקום להתפלל אל ה', לימד 
להתפלל לפסל! במקום לומר "השם יעזור!" הוא אמר: "הפסל יעזור". וכך 
לימד את כל אנשי הארץ למרוד בהשם ולהשתחוות לפסל. כאשר שאלו 
את  בראתי  "אני  בגאווה  נמרוד  ענה  העולם?  את  ברא  מי  אנשים  אותו 

העולם. שמעו האנשים בקולו של נמרוד והשתחוו לפסל.

כך היה עד שנולד אברהם אבינו, ואז הגיע אור גדול לעולם. כאשר מלאו 
לאברהם שלוש שנים, התבונן סביבו וחשב: 'מי זה ברא עולם כל כך נפלא? 
ומי ברא אותי ושמר עלי מכל רע? מיהו מלך העולם? - חשב וחשב, ולפתע 
ראה את השמש הגדולה והיפה, עומדת למעלה בשמים ומאירה את כל 
העולם. "אה, בודאי השמש הגדולה היא בראה את העולם' - חשב אברהם.

עמד אברהם והתפלל כל היום אל השמש, אבל לעת ערב, שקעה השמש 
הגדולה ונעלמה. לא ייתכן שהשמש בראה את העולם. כאשר החשיך היום 
ראה אברהם הקטן את הירח מאיר, ומסביבו מליוני כוכבים נוצצים, כמו 
'אה', חשב, הירח היפה הזה בודאי הוא המושל בעולם,  חיילים במסדר. 
וכל הכוכבים הללו הם משרתיו ועבדיו'. התפלל אל הירח כל הלילה, אלא 

שכשהגיע הבוקר נעלם הירח ובמקומו זרחה שוב השמש.

הבין אברהם כי לא השמש וגם לא הירח הם המושלים בעולם, אלא בודאי 
יש את אלוקים הגדול בשמים, שהוא ברא את כולם, גם את השמש וגם 

את הירח וגם אותו עצמו - את אברהם. עמד אברהם והתפלל אל השם.

* * *

לאביו של אברהם היתה חנות פסלים, שם היה מוכר פסלים ואלילים מכל 
הסוגים, כולם עשויים מעץ או מאבן. כאשר הגיע אברהם אל ביתו וראה 
שכולם משתחוים לפסל הצטער מאד. הוא ריחם על האנשים המסכנים 
הללו, ששומעים בקול נמרוד הרשע ואינם יודעים כלל שהשם ברא את 
העולם. לא התאפק אברהם וצעק עליהם: "אבוי לכם, למה תשתחוו לפסל 
הנבזה? דעו לכם שהשם הוא ברא את העולם, התפללו אליו והוא יעזור 

לכם".

זקן:  איש  הגיע  כשלפתע  אביו,  של  בחנותו  אברהם  עמד  הימים  באחד 
גיחך  הזקן.  ביקש  לי",  לעזור  שיוכל  וחזק  גדול  פסל  לקנות  אני  "רוצה 
הזקן.  אמר  שנה",  שבעים  "בן   - אתה?"  שנים  כמה  "בן  ושאל:  אברהם 

"כל כך מבוגר אתה, והפסל הזה בן יום אחד בלבד, והוא יוכל לעזור לך?" 
קרא  האלוקים"  הוא  "השם   - לי?"  לעזור  יוכל  כן  אם  "מי  הזקן  התפלא 
לך".  יעזור  והוא  אליו  לעזור, תתפלל  יוכל  הוא  "רק  אברהם בהתרגשות, 

שמע הזקן את דברי אברהם ושמח מאד, ומאז החל להתפלל אל ה'.

לחנות הגיע אדם נוסף שביקש לקנות פסל. "היכן הפסל שקנית כאן לפני 
כמה ימים?" שאל אברהם. נאנח האיש "גנבים הגיעו לביתי וגנבו לי את 
הפסל". צחק אברהם "איך הפסל יוכל לעזור לך, הרי אפילו לעצמו הוא 
לא יכול לעזור, הנה גנבים באים וגונבים אותו". "מי אם כן יוכל לעזור לי?" 
- "השם הוא האלוקים" קרא אברהם שוב בשמחה, "רק הוא יוכל לעזור, 
תתפלל אליו והוא יעזור לך". שמע האיש את דברי אברהם ושמח מאד, 
וגם הוא החל להתפלל אל ה'. - כך לימד אברהם הצדיק את כל האנשים 

שרק השם הוא האלוקים.

באחד הימים הגיעה לחנות אישה זקנה ובידה קערה ובה מאכלים טובים. 
"הבאתי מתנה בשביל הפסלים", אמר הזקנה. העמיד אברהם את הקערה 
לפני הפסלים, אך כמובן שהם לא זזו ממקומם ולא אכלו כלום, וכי פסל 

יכול לזוז ממקומו? - מובן שלא.

הפסל  רק את  כל הפסלים שבחנות,  את  ושבר  בידו  לקח אברהם מקל 
הגדול ביותר לא שבר, ושם בתוך ידו את המקל. שמע אביו את הרעש, ובא 
אל החנות בבהלה "מי שבר את כל הפסלים?" צעק בכעס. צחק אברהם 
"אבא, הגיעה לפה אשה עם אוכל לפסלים, החלו הפסלים הקטנים לאכול 
לפני הפסלים הגדולים. הפסל הגדול שהיה רעב מאד כעס ובמקל שבידו 
שבר את כולם". "מה אתה מדבר שטויות? - התרגז - וכי יכול הפסל להזיז 
יד או רגל?" - "אם כך", אמר אברהם, "למה תשתחווה לפסל? וכי הוא יכול 

לעזור לך?"

כעס האב וסיפר זאת מיד למלך נמרוד. כעס גם המלך וציוה להביא לפניו 
את אברהם. הגיע אברהם אל נמרוד שלו ורגוע, הוא ידע שמי שעושה את 
רצונו של השם לא יקרה לו כל רע. "מה עשית?" צעק המלך. "מעשה טוב 
עשיתי, נתתי לפסלים הרבה אוכל, אלא שהפסל הגדול כעס על הקטנים 
ושבר את כולם". התרגז נמרוד עוד יותר "האם הפסלים יכולים לאכול?" - 
"אם אין בהם כח למה אתה מתפלל אליהם, האם יוכלו לעזור לך?! הוי מלך 
טיפש, מדוע אתה חוטא כל-כך הרבה, ומלמד גם את האנשים האחרים 
לחטוא. תודיע לכולם שהשם הוא האלוקים, הוא ברא את השמים ואת 

הארץ ואת כל האנשים ואליו צריכים להתפלל".

לך לך

ה' הוא מנהיג את העולם
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וציוה לשרוף את אברהם באש. לקחו אותו העבדים  נמרוד  כעס המלך 
אל תוך מדורה גדולה שהכינו, אבל האש היתה כל כך גדולה וחזקה שכל 
מי שהתקרב אליה כדי לזרוק את אברהם נשרף גם הוא מיד. לקח נמרוד 

עגלה, הושיב בה את אברהם ושלח את העגלה לתוך האש.

והאש  האש,  של  חומה  את  קירר  השם  גדול!  נס  נעשה  שלפתע  אלא 
היתה קרה, ולאברהם לא אירע כלום. הוא טייל בתוך האש כמו בתוך גינה 
נעימה... ראה זאת נמרוד ונבהל "איך זה יכול להיות?" התפלא, "אמור נא 

זה היה לפני כחמש מאות שנה. בספרד גברה שנאת הנוצרים נגד היהודים, 
הם רצו להכריח את היהודים להתנצר ולהיות כמותם, ולא להאמין באלוקי 
ישראל. שנאתם של הנוצרים היתה כה גדולה עד שהחליטו לגרש את כל 

היהודים מספרד - מלבד אלו שיסכימו לקבל על עצמם את הנצרות.

לא קל היה לעזוב את ארץ המולדת. רבים מהם התגוררו במדינה שנים 
לסגנון  לשפה,  התרגלו  הם  ואבות-אבותיהם.  ואבותיהם  הם  ארוכות, 
החיים, למאכלים המיוחדים. היה קשה מאד לקחת את החפצים וללכת 
וכמעט  למקום לא-נודע. אלא שאמונתם של היהודים היתה מעל הכל, 
כולם נטלו את מקל הנדודים ויצאו לדרך באומרם "תמיד נאמין באלוקי 

ישראל, ולא נמיר חלילה את דתנו". זה היה צעד אמיץ וגאה.

אולם היו מעטים שפחדו לצאת לדרך רחוקה לא-נודעת, והחליטו להמיר 
את דתם למראית עין. "נאמר להם שאנו ממירים את דתנו, אבל בסתר 

נמשיך לשמור על מצוות התורה" אמרו זה לזה.

] * שאלה לדיון: האם מותר לעשות דבר שכזה? מי משני סוגי היהודים 
צדק?[

אותם יהודים שהסכימו להמיר את דתם קיבלו מהנוצרים כבוד גדול וכסף 
רב. "מעשה נבון וחכם עשיתם", אמרו להם בשמחה, אלא שהיהודים לא 
הרגישו כל כך שמחים. הם היו עצובים, ידעו כי תקופה לא קלה תעבור 
עליהם משום שהנוצרים הכריזו כי כל מי שיתפס לומד תורה או מקיים 
ולעקוב  לרדוף  החלו  באש. הכמרים הארורים  להשרף  דינו  מצוות אחת 
)'האנוסים'(. אלו שנתפסו שומרי מצוות  בסתר אחר היהודים המומרים 

נתפסו ועונו עינויים קשים, ולאחר מכן נשרפו באש.

* * *

היה זה יום שישי לפנות ערב, סילוה בת ה-13 לחשה לאמא: "אמא בואי 
"משהו  נאנחה  האם  אולם  מאוחר".  יהיה  מעט  עוד  שבת,  נרות  נדליק 
מפחיד אותי, אינני שקטה", אמרה. "אני מפחדת מהכומר החדש רוברטו. 
שמעתי שהוא מסית את הגוים לחפש ולגלות כל יהודי שמתחפש לנוצרי. 
אומרים שהוא עצמו בודק בבתי אנוסים". סילוה הצעירה עודדה את האם 
"לא נפסיק להיות יהודים ולקיים את מצוות השם", אמרה. ירדו האם והבת 

למרתף העמוק שבביתם.

סילוה  המרתף.  את  האירה  קטנה  שמן  מנורת  רק  במקום,  היה  חשוך 
הדליקה את נר השבת, והאם אף היא הדליקה שתי נרות, וכך האיר המרתף 
באור שבת טהור וקדוש. הם בירכו בלחש את ברכת הדלקת הנר ועמדו 

יחד מחובקות, ובפיהן תפילה לה' שיעזור להם לברוח מספרד האיומה.

לפתע.  נפתחה  שהדלת  שמעו  שלא  עד  בתפילתן  שקועות  היו  כך  כל 
בגלימה  לבוש  רזה,  גבוה,  החדש!  הכומר  האיום,  רוברטו  עמד  בפתח 
שחורה והביט בהם במבט של שנאה. "אהה, נרות שבת על השולחן של 

היהודים! מוות לכן, יהודיות שמסתתרות תחת מסוה של נוצריות"...

עמדו  ואמא  סילוה  בנרות.  אחוז  מבטו  השולחן,  אל  התקרב  לאט-לאט 
בכיכר העיר.  ישרפו אותן באש  כי בקרוב  ידעו  ושותקות. הם  מחובקות 
גם עינויים קשים מצפים להם מהכומר האיום. הכומר עדיין הביט בנרות 
השבת הזכות, ולפתע החלו לשטוף את לבו רגשות שונים, פחד וחרטה, 
רחמים ובושה, התפעלות ואהבה. זכרונות קשים ומדכאים עלו בלבו. הוא 

נזכר באביו ואמו ובאחותו הקטנה, שאף הם היו יהודים קדושים, שומרי 
והתנצר, הוא רצה  יצא לתרבות רעה  מצוות שעזבו את ספרד. רק הוא 

בכבוד ובכח, בשלטון וסמכות.

נשים  שתי  של  חשוך  למרתף  יורד  'אני  לבו;  את  הציפו  חרטה  רגשות 
מסכנות ואומללות ומאיים עליהם במוות. אני הוא שבוגד בעמי ובאמונתי. 
אני טמא והן טהורות; אני רשע והן צדיקות; שתי יהודיות מסכנות, חסרות 
אני פחדן  ורק  נפש בעד אמונתן,  ובמסירות  רוח  בעוז  אונים, שעומדות 

שהתנצר'...

דמעות חמות זלגו מעיניו של רוברטו הכומר. הוא התגעגע לפתע לאמונת 
היהודים ולמצוותיהם. "הו אלוקים", נשא לפתע תפילה, "רוצה אני לחזור 
ולהיות יהודי נאמן. אני ראובן-רוברטו בנך פשעתי לפניך. מחל וסלח לי, 

וקבלני אליך בחזרה, שהרי שערי תשובה תמיד פתוחים לכל אחד".

הרגיע רוברטו את שתי הנשים ונשבע להן כי יעשה כל שביכולתו להוציא 
אותן מספרד הנוצרית ולהביאן לארץ בטוחה. הוא גם ביקש מהן שיעזרו 
לו לחזור בתשובה שלימה. בינתיים השביע אותן שלא יספרו דבר לאף 

אחד בעולם, ויצא את החדר.

מספרד  לברוח  ורוברטו  ואמה  סילוה  הצליחו  מכן  לאחר  שבועות  כמה 
והגיעו לאיטליה, שם חזרו כולם לחיות בגלוי כיהודים גויים. רוברטו חזר 
סילוה  עם  התחתן  אף  מספר  חודשים  וכעבור  בשמחה,  תורה  ללמוד 

הצעירה למזל-טוב ולשמחה.

אותם  הביא  והמרתף החשוך  אותן,  על שהציל  להשם  והבת  האם  הודו 
לארץ רווחה ולאור גדול.

� שיר, )רצוי שיר מוכר כמו "עם ישראל חי או "אבינו אב הרחמן"(

� 12 הפסוקים

� חלוקת ממתק נוסף )ב"שטורעם"( למצטיינים, למקשיבים, 

למשתתפים ולעוני התשובות - תוך כדי השמעת שבחים

� חלוקת ממתקים

לי אברהם מי הציל אותך?" - "השם שברא את העולם הוא שמר עלי והציל 
אותי", ענה אברהם.

שמעו כל אנשי הארץ את הנס הגדול שקרה לאברהם ובאו להשתחוות 
לאברהם, אבל הוא אמר להם: "לא אלי תשתחוו, אלא אל השם תתפללו, 
רק הוא יכול לעזור לכם!" שמעו כולם בקולו וצעקו בקול רם "השם הוא 
האלוקים, הוא ברא את העולם והוא אדון לכולנו". - כך התפרסם והתקדש 

שם שמים בכל העולם!

מה אנו למדים מהסיפור?

שעת סיפור

משימה למדריך

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
יו"ל ע"י: מרכז הכשרה והדרכה - תנועת הנוער צבאות השם ארה"ק
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פתוח בשאלה כללית:  מי מכם ילדים יודע באיזו עיר גר אברהם ל
אבינו?

- ובכן, אברהם אבינו התגורר לא בעיר ולא במושב, הוא התגורר 
כשמסביב  המדבר  שממת  באמצע  גדול  אהל  נטע  הוא  ה...מדבר.  בלב 
רק חול וחול. ביום קפחה השמש והאוויר היה לוהט ובלילה נשבו רוחות 
והאוויר היה קר ביותר. קשים מאוד היו החיים באקלים המדברי, אולם על 

אף הקושי בחר אברהם אבינו לגור במדבר.

משום  היא  הסיבה   - כזה?  מוזר  במקום  לגור  אבינו  אברהם  בחר  מדוע 
שאברהם היה איש טוב וחסד. הוא פשוט אהב בכל לבו לעזור לזולת.

צריכים  והיו  למקום,  וממקום  לעיר  מעיר  נוסעים  שהיו  רבים  אנשים 
ההם  בימים  קילומטרים.  מאות  פני  על  שהשתרע  המדבר  את  לחצות 
היו צריכים  וכדי לעבור את המדבר הגדול  היו מכוניות או מטוסים,  לא 
השמש  של  מחומה  האנשים  סבלו  היום  בשעות  גמלים.  גבי  על  לרכב 
הקופחת, ובלילה מהקור. אוכל אין במדבר, ואנשים היו מוכרחים לאכול 
ממה שהכינו בצידתם קודם שיצאו לדרך. מובן שגם מים לא היו במדבר, 
והכל שתו מים מכדים שלקחו עמם קודם צאתם. מכיון שהיה חם מאד 
היו צריכים לשתות הרבה מים, וכך קרה לא אחת שאנשים היו 'נתקעים' 

באמצע המדבר ללא מים כשגרונם ניחר בצמא.

אברהם אבינו החליט אפוא להקים אוהל באמצע המדבר, כמו מלון קטן. 
הוא נטע עצים כדי שיהיה צל נעים, בסמוך לאוהל הוא חפר באר ובו מים 
לו בהמות מהם הכין בשר לאורחים. כל אורח שהגיע  היו  וטובים.  זכים 
'מקלחת' מרעננת, לאחר מכן קיבל לשתות  התכבד ראשית כל לעשות 

ולאכול כפי רצונו. את שנתם היו האורחים עושים תחת צילו של העץ.

מיוחד שטרח  להודות לאדם  צריך  כיצד  הילדים:  ולשאול את  לעצור   *[
ועשה מעשים כה טובים?[

מלבד הסיבה שאברהם רצה לעשות טוב וחסד עם אנשים, היתה לו סיבה 
הראשון  האדם  היה  אברהם  במדבר.  "מלון"  עשה  הוא  שבשלה  נוספת 
הוא המנהיג  וכי  אלוקים שברא את העולם,  יש  כי  והבין  בעולם שהכיר 
אותו כרצונו. שאר האנשים השתחוו לפסלי עץ ואבן בחושבם כי הפסלים 
עשו את העולם. מגוחכים היו האנשים - אבל כך נהגו. משום כך החליט 
אברהם לפקוח את עיני האנשים, הוא רצה להסביר להם כי כל מה שיש 
מאת  לנו  ניתן  הכל   - והאוכל  החיטים  הגשם,  העננים,  השמים,  בעולם, 

השם הטוב. – וכיצד עשה זאת אברהם?

כשרצו האורחים להמשיך הלאה במסעם, היה אברהם אבינו אומר להם 
"אורחים יקרים, אכלתם? שתיתם? נהנתם? צריך להגיד תודה!" - "תודה!" 
היו האורחים אומרים בסבר פנים יפות. "לא, לא," אמר אברהם, "לי אתם 
גידלתי את העץ?  אני  אומרים תודה? האם אני עשיתי את המים? האם 
האם אני יצרתי את הבשר? - בודאי שלא, אלוקים עשה את כל אלו ולו 
מגיעה התודה". חשבו האורחים ואמרו "כן אברהם, אתה צודק, אדם לא 

יכול לייצר מים או בשר, רק אלוקים," והיו אומרים תודה לבורא העולם.

אולם היו אורחים שלא הבינו זאת ואמרו "איננו מכירים את אלוקים, אנו 
מכירים רק אותך, אתה הבאת לנו את האוכל ולך בלבד נאמר תודה". אמר 
להם אברהם אבינו: "אה, אם כך אז תשלמו. כמה? - הבשר עולה מטבע 
כסף, המים עולים שלוש מטבעות כסף, האוכל חמש מטבעות של כסף 
והצל של העץ עולה שתיים, תשלמו הכל". נדהמו האורחים: "מה, כל כך 
כה  וצל  ואוכל  מים  תשיגו  מאיפה  בוודאי,  "כן,   - תועפות!"  הון  זה  יקר? 

טובים ויפים באמצע המדבר? תשלמו הכל".

גמגמו האורחים במבוכה, הם לא העלו בדעתם שהאוכל יעלה כסף כה 
רב "רק רגע", אמר אחד האורחים, "אמרת קודם שצריך רק להגיד תודה 
למישהו, למי? לאלוקים? ובכן נאמר לו תודה". - כך חינך אברהם אבינו את 

האנשים להודות למי שברא את העולם - אלוקים.

]* ניתן לקיים דיון: מי באמת צודק, אברהם אבינו או האורחים? - כל דעה 
תנמק את עצמה. אפשר גם להמשיך את הדיון ולשאול את הילדים:[

כשאנו אוכלים את הלחם, למי באמת מגיעה התודה?

- לאמא שקנתה את הלחם בחנות?

- למוכר בחנות המכולת שמכר לנו את הלחם?

- לאופה שאפה את הלחם?

- לטוחן שטחן את הקמח? )שאם לא קמח לא היה לחם(

- לאיכר שזרע וקצר את החיטים בשדות? )שאם לא היו חיטים לא היה 
קמח(

- או אולי לקב"ה ששלח לאיכר גשם, ונתן ברכה באדמה שתצמיח חיטה, 
ולאופה  לטוחן  ותבונה  כח  גם  ונתן  לגדול  לחיטה שתוכל  נוספת  וברכה 

לייצר את הלחם.

וירא

חשיבות מצות הכנסת אורחים, ואמירת ברכת המזון
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זה עתה סיפרנו על אברהם אבינו שהכניס אורחים בצורה יפה ובמאור פנים. 
הסיפור הבא אף הוא על זוג צדיקים שאירחו עניים בסבר פנים יפות, ובזכות 

זה עשו להם מן השמים נס גדול...

רבי  של  בביתו  השבת  לשולחן  סמוך  בצפיפות  היסבו  אורחים  כשלושים 
אליעזר. כולם היו עניים אומללים לבושים בבגדים קרועים ופניהם עצובות. 
אולם איש לא התלונן כי צפוף לו. הכל הרגישו בנח למראה פניו השמחות 
של רבי אליעזר בעל הבית, "איכלו, שתו ושמחו את לבבכם" אמר בחביבות.

יום ומידי שבת.  כה היה מנהגו של רבי אליעזר ורעייתו שרה הצדקת מדי 
שמעם של בני הזוג טובי-הלב, פשט בקרב הקבצנים, והללו היו מכוונים את 
צעדיהם בין כפרי האיזור, כך שיגיעו לביתם של רבי אליעזר ושרה לקראת 

השבת.

אולם עצב שכן בתוך ליבם של בני הזוג. בנים לא היו להם! השם לא בירכם 
שני  אולם  שהתחתנו.  מאז  חלפו  וארוכות  רבות  ששנים  אף  על  בילדים, 
הצדיקים הללו לא נתנו לעצב לשלוט בחייהם, הם החליטו להניב בעולם-הזה 
פירות מסוג אחר - פירות של הכנסת אורחים, להשיב נפשם ורעבונם של 
קבצנים אומללים ופושטי יד מרי נפש. את רוב הכנסותיו הקדיש רבי אליעזר 

לקניית מאכלים משובחים ומיני שתיה עבור העניים.

בעקבות המעשים הטובים הללו התעוררה בשמים סערה, 'מדוע שצדיקים 
כמעט  הסנגורים.   - המלאכים  טענו  משלהם?'  בילד  לשמוח  יזכו  לא  אלו 
הסכימו להפקיד נשמה בידי זוג הצדקנים, אלא שלפתע הגיע השטן המקטרג 
"קודם רוצה אני לנסות את רבי אליעזר ולהיווכח האומנם הוא מתאמץ כל-

כך בהכנסת אורחים!" הסכימו דייני שמים, והמתינו לנסיון.

וכך בעיצומו של יום השבת, התדפק הלך עני ועלוב-מראה על דלת ביתם של 
רבי אליעזר ושרה בעיירה אוקופ. מבלי להמתין למענה הוא פתח את הדלת, 
והניח את שקו בצד הבית. נהרו פניו של רבי אליעזר בשמחה גדולה. "שבת 
שלום", קרא לעברו במאור פנים וסחבו לעבר הכיור "טול נא אורח יקר את 
ידיך, ואכול את לחמך בשמחה. בוודאי עייף ויגע אתה". ומיד מיהר אל הקיתון 

הסמוך והביא בפעם המי-יודע-כמה את סעודת השבת.

והביט במבט בוחן בשאר  נאנח אנחה עמוקה,  התיישב העני ליד השולחן, 
"חבריו" למקצוע. פניו הקמוטות, זיפי זקנו ועיניו הבורקות שיוו לו מראה מוזר 
ולא-נעים. בין כה וכה חזר רבי אליעזר וצלחתו בידו, אלא שלפתע הבחין כי 
על מקומם שבעים  העניים שישבו  כשורה. מבטיהם של שאר  אינו  משהו 
ודשנים היו קרות ומוזרות. מישהו משך בבגדו של רבי אליעזר "הלך זה הגיע 
מן  יותר  במרחק  הלך  גם  ובוודאי  באיסור  טילטל  שכמו,  על  ושקו  בשבת 
המותר בשבת קודש", הביע מישהו את דעתו. מפינת השולחן הוסיף מישהו 

"הסתלק מכאן!"

אחד העניים שכנראה למד תורה בנעוריו פנה לרבי אליעזר בפניו של ההלך 
אברהם  על  אפילו  הרי  יפות?  פנים  בסבר  מקבלו  שאתה  "הייתכן  החדש. 
ביותר, נאמר במדרש שאחרי הסעודה  אבינו, שהיה מכניס אורחים הגדול 
היה מצווה לאורחיו לברך ברכת המזון, וכשלא רצו - היה מכריח אותם. ואתה, 

אינך מקפיד על עברותיו של הפושע הזה?!"

]* לשאול את הילדים, האם לדעתם העניים צדקו בדבריהם? או שסתם קינאו 
בו?[

לבסוף התאושש רבי אליעזר משטף הטענות. הדבר כאב לו ביותר, 'הייתכן 
לדחות יהודי בצורה מבישה שכזאת, גם אם אכן חילל את השבת?' הוא הבין 

כי קנאה שוררת בין העניים. כאבו היה גדול, והוא לא התאפק ונכנס לחדר 
צדדי ופרץ בבכי. 'אוי, אומללים שכאלו!'.

אולם עד מהרה התאושש וחזר לשרת את אורחיו כמקודם. לב רחב היה לו, 
וכל טענות ומענות, הבלי שקר במסווה של קדושה, לא המסו את לבו החם 
במצוות האורחים. הוא כיבד את כולם בסבר פנים יפות, מתוך אהבה ובלב 

מלא שמחה.

ביום ראשון התפזרו העניים לדרכם. ליווה רבי אליעזר את אורחיו כברת דרך, 
בהעניקו לכל אחד מהם צדקה הגונה. כל מרירותו נמוגה כלא היתה. הכל 
ביום השבת  מוזר שהופיע  עני  אותו  אליו  ניגש  כשלפתע  לדרכם  הסתלקו 
והניח את ידו על כתפו. "אליעזר בני!" - נשמע במפתיע קולו הרך של הקבצן - 
"דע לך כי אני הוא אליהו הנביא. התחפשתי בצורת עני כי מן השמים נשלחתי 

לנסותך כיצד תקבלני כאורח המופיע ביום השבת וחבילתו בידו".

הביט רבי אליעזר בפניו של ההלך, ואף הלה הביט בו ממושכות. כעבור רגע 
המשיך "נסיון קשה ניסיתי אתכם, ואתה ורעייתך הצדקת עמדתם בו בכבוד 
ובשמחה. דע לך, שבזכות זה תזכו שיוולד לכם בן, ולא סתם בן, אלא בן קדוש 
וטהור שאלפי יהודים יבואו לשמוע ממנו תורה. אולם דבר אחד אני מבקש 
ממך, כשהבן הזה יגיע לגיל שנתיים וחצי תמסור לו את הדברים הבאים: - 
"השם הוא אלוקי השמים והארץ, הוא עשה אותם; רק ממנו תירא, ומשום 

בריאה בעולם לא תירא ותפחד מבלעדיו יתברך!"

המקום.  מן  והסתלק  גבו  את  סובב  דבריו,  את  )העני(  הנביא  אליהו  סיים 
גדולה בלבו. הוא חזר  נותר עומד לבדו במקומו כשהתרגשות  רבי אליעזר 
במהירות לביתו, כדי לספר את דבר הבשורה הטובה לאשתו הצדיקה שרה, 

ולשמח את לבה.

ואכן כעבור שנה נולד תינוק קטן ויפה לאליעזר ושרה הזקנים. רבי אליעזר 
היה אז בן מאה שנים ואילו רעייתו שרה היתה בת תשעים שנה! לא היה גבול 
הצביעו  הוא",  "מתנה משמים  הישישים,  הזוג  בני  ולשמחתם של  לאושרם 
בגאווה על הרך הנולד. כבר בתקופה הראשונה ניכר בילד זה כי לא ילד ככל 
הילדים הוא, ואכן ילד זה גדל והיה לצדיק המפורסם רבי ישראל בעל-שם-

טוב, מייסד ומנהיג תנועת החסידות.

הנה רואים אנו שבזכות מצוות "הכנסת אורחים" שעושים מכל הלב, השם 
מזכה את עושה המצווה בשכר גדול. גם אברהם אבינו וגם אליעזר היו זקנים 

מאד, ואפילו שכך נולד להם בן לעת זקנותם בזכות המצווה הגדולה.

שבפעולה,  הילדים  לשאר  ולספר  לקום  שניים  או  מילד  לבקש  מאד:  חשוב 
איזה מעשה חסד מאלו שהוזכרו לעיל, שעשו בשבוע האחרון - ולשבח אותם 
על כך ואפילו "לצ'פר" אותם בממתק נוסף כדי לתת חשיבות למצוה שעשה.

� שיר, )רצוי שיר מוכר כמו "עם ישראל חי" או "אבינו אב הרחמן"(

� 12 הפסוקים

� חלוקת ממתק נוסף )ב"שטורעם"( למצטיינים, למקשיבים, 
למשתתפים ולעוני התשובות - תוך כדי השמעת שבחים

� חלוקת ממתקים

מה אנו למדים ממעשיו של אברהם?

שעת סיפור

משימה למדריך

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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יצחק. כמעט בן א בנו  לו  זקן מאד כשנולד  ברהם אבינו כבר היה 
אבינו  אברהם  השתדל  זקנותו  אף  על  אברהם.  היה  שנה  מאה 
לגדל ולחנך את בנו יצחק לעשות מעשים טובים עם הזולת, כדי 

שגם הוא יילך בדרכים טובות וישרות.

אברהם  החליט  או-אז  תואר.  ויפה  גדול  לאיש  היה  ויצחק  שנים,  חלפו 
הוא  בנו,  בשביל  אברהם  רצה  אשה  סתם  לא  יצחק.  לבנו  אשה  לחפש 
ואוהבת  הזולת  עם  לב שעושה חסד  וטובת  צדקת  מיוחדת,  רצה אשה 
את הבריות. להשיג אשה כה טובה - זו היתה בעיה גדולה באותם שנים 
משום שבאותה תקופה לא היו בעולם אנשים כה רבים כפי שיש כיום, וגם 
אלו שכן היו, הללו היו רשעים וטפשים, וכאלו לא רצה אברהם במשפחתו.

ללכת  ממנו  וביקש  אליעזר  הנאמן  לעבדו  אברהם  קרא  הימים  באחד 
"לא תיקח אשה  "אבל", הזהיר אברהם,  יצחק  ולחפש אשה טובה עבור 
רוצה  לא  אני  וכאלה  הגונים,  ולא  רשעים  אנשים   - הכנעני  העם  מבנות 
נהרים'  'ארם  העיר  אל  שתיסע  ביותר  הטובה  העצה  במשפחתי.  שיהיו 
ותמצא שם נערה טובת לב ויפת מראה". נשבע העבד לאברהם כי יעשה 

בדיוק כפי שהתבקש.

לקח עמו אליעזר העבד עשרה גמלים )למקרה שאם ימצא אשה מתאימה 
יעניק לה אותם במתנה( ויצא אל הדרך בשמחה כשתפילה לאלוקים בפיו 

שיעזור לו למצוא את האשה אליה התכוון אדונו הצדיק, אברהם אבינו.

כל הדרך חשב אליעזר לעצמו 'איך אוכל למצוא אשה טובת-לב שעושה 
חסד עם הזולת? אולי אחשוב על מישהי שהיא טובה אבל באמת היא לא 
כזאת?' חשב וחשב עד שהחליט בלבו לעשות סימן. כשאבוא אל העיר, 
אבקש מהנערות ששואבות את המים לתת לי מים לשתות. אם היא תיתן 
לי בשמחה, ותאמר לי שתיתן מים גם לגמלים - אזי היא אשה בעלת חסד 

שמרחמת לא רק על בני אדם צמאים, אלא אפילו על החיות'.

כידוע לכם גמלים יכולים לשתות כמויות עצומות של מים יותר מכל חיה 
אחרת - ומשום כך חשב אליעזר שהנערה שתציע מים גם לגמלים, ותהיה 

מוכנה לעבוד כל כך קשה עבור אדם זר - היא האשה המתאימה.

לפנות ערב הגיע אליעזר עם גמליו אל העיר 'ארם נהרים' ובדיוק אז יצאו 
הנערות לשאוב מים כדי להביא הביתה. התבונן אליעזר וראה ילדה קטנה 
ששואבת מים, ובכל פעם שניגשה אל הבאר עלו המים לקראתה וכך לא 

היתה צריכה לעבוד קשה כדי לשאוב מים. זו היתה ברכה מן השמים.

מעט  לי  תתני  אולי  אני,  צמא  קטנה!  "ילדה  ואמר:  אליעזר  אליה  ניגש 
לשתות?" הביטה בו הילדה ומיד זהרו פניה "בשמחה, אדוני!" אמרה "אתן 
מים גם לך וגם לגמלים שאיתך. בוודאי גם הם צמאים"... וכך במשך זמן רב 

שאבה המון דליי מים ובסבלנות נתנה מים לכל הגמלים.

התפלא אליעזר מאד 'אני חושב שהשם עזר לי יותר מהר ממה שחשבתי', 
הרהר בהשתוממות. "מה שמך ילדה?" שאל אליעזר "רבקה", ענתה בחיוך 
"לאבא שלי קוראים בתואל. אם תרצה תוכל גם לבוא אלינו הביתה לישון 

ולנוח, יש לנו מקום רב, אפילו לגמלים שלך".

מכאן ואילך לא היה ספק לאליעזר כי רבקה היא הנערה המיועדת ליצחק, 
בנו של אברהם. 'רק נערה כה צדיקה וגומלת חסדים מתאימה ליצחק', 
חשב לעצמו בשמחה. - "תודה לך השם הטוב שעזרת לי כה מהר", נשא 

אליעזר תפילה נרגשת לאלוקים.

עשה אליעזר כפי שהציעה לו רבקה, והלך עמה יחד לבית הוריה. סיפר 
אליעזר להורים על בקשתו של אברהם, ועל ה"סימן" שעשה לעצמו בדרך, 
וכיצד התקיים הסימן להפליא. "אין לי שום ספק שהשם הועיד את רבקה 
ליצחק, אם תסכימו אחזור לבית אדוני, ואקח עמי את רבקה עבור יצחק".

לא היה קל להורים להיפרד מהבת היקרה שלהם, אבל כשראו שכך רוצה 
לך  שיהיו  "אחותנו,  אותה  ובירכו  נפרדו ממנה  כבד  בלב  הסכימו.  השם, 
אלפי ורבבות צאצאים". ואכן ברכתם התקיימה. זכתה רבקה שממנה יצאו 

בני העם היהודי.

חיי-שרה

אלו מעשים טובים אנו למדים ממעשי רבקה?

הכנסת אורחים
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בית  שכירת  על  לי  חייב  שאתה  הכסף  כל  את  אלי  להביא  "עליך 
היהודי,  אברהם  על  הפריץ  צעק   - הבא!"  שלישי  יום  עד   - המרזח 
שעמד לפניו נבוך ורועד. כל נסיונותיו של אברהם להסביר מדוע אין 
לו כסף, עלו בתוהו. פניו של הפריץ היו אדומות מכעס, ואברהם עזב 
לעזרתי?'  יבוא  מי  אעשה?  'מה  ועצוב.  שבור-לב  הפריץ  ארמון  את 

הרהר בעגמומיות.

לבסוף החליט ללכת לרבי צבי אלימלך, הרבי שגר בעיר דינוב. 'אבקש 
את ברכתו ועזרתו, בוודאי יתן לי עצה טובה'. התלבש אברהם בבגדים 

חמים ויצא לדרך.

כשנכנס לחדרו של הצדיק שפך לפניו את לבו, ואת צרתו עם הפריץ. 
התבונן בו הרבי ושאל "האם אתה גר בכפר וריסא?" - "כן רבי!" - הרבי 
הוסיף להתעניין: "כפר קטן, שגגות אדומים לבתיו, ובתווך בית קטן 
לפני הכניסה הראשית  ושלוש מדרגות  ונמוכים,  עם חלונות קטנים 
וחצר מגודרת בקורות עץ?" אברהם נדהם לשמע בקיאותו של הרבי, 
אך השיב בחיוב. "האם בחצר ביתך ישנה באר מים שמימיה מתוקים?" 
שוב שאל הרבי. "נכון, נכון" השתומם אברהם, "מאיפה מכיר הרבי כל 

כך טוב את ביתי וחצרי?"

חייך הרבי שוב "אני שמח מאד", אמר, "אינך צריך לדאוג. הבה אספר 
לך מעשה שהיה":

לפני זמן רב הלך בחור צעיר אל הרבי שהתגורר בעיר לובלין. בחור 
זה הלך ברגל מעיר לעיר ומכפר לכפר כיון שלא היה לו כסף לנסוע 
בעגלה. הוא הלך ברגל ימים רבים. רעב היה הבחור, זה מספר ימים 
הוא  אולם  כלום,  אכל  לא  ומאז  לחם,  פרוסת  ברשותו  נותרה  שלא 

התבייש לבקש אוכל מאנשים, רק אם אנשים יתנו לו מעצמם.

לאחר שלושה ימי רעב, הגיע הבחור לכפר וריסא, ונכנס לבית המרזח 
היה  ורעב, עד שלא  עייף  כה  היה  לנוח מעט. הבחור  כדי  אביך  של 
לו כח לעלות את שלושת המדרגות המובילות לפונדק. כשפתח את 
הדלת ראה אנשים רבים, כולם אורחים, יושבים ליד השולחנות, ולידם 
נתן  לזה  כולם.  את  שירת  והוא  אביך,  בעל-הבית,  בזריזות  מסתובב 
לאכול, לשני הגיש שתיה, ולשלישי הציע את המיטה. מרוב עבודה 

לא הבחין בעל-הבית בבחור הרעב.

אבל  מאד,  לו  והציק  גבר  רעבונו  השולחן,  ליד  הבחור  ישב  בנתיים 
הוא התבייש לבקש אוכל. הוא קם ממקומו והחליט להמשיך בדרכו 
ויצא  למקום אחר, אולי שם יתנו לו לאכול. פתח הבחור את הדלת 
אל החצר, כשלפתע שמע קולו של ילד שהוציא את ראשו מהחלון 
ונחת מעט?"  "הי בחור, אכלת משהו? לאן אתה הולך לפני שאכלת 
הילד רץ אחרי הבחור "אנא חזור לביתנו. אבא יצטער מאד כשישמע 

שיהודי אורח עזב את ביתנו מבלי לטעום דבר".

הסכים הבחור, וחזר בחפץ לב אל הבית, ומיד הגישו לפניו אוכל, כל 
לאחר  מלכים.  סעודת  ממש  עבורו  היה  לפניו  האוכל שהגישו  טוב. 
ששבע ביקש מעט מים לשתות. פנה בעל הבית לבנו "אברמל'ה, רוץ 
לכפר והבא משם דלי מים כדי שלאורח יהיה מה לשתות". התפלא 
האורח "אבל ראיתי פה בחצר באר מים, ולמה צריך לסחוב מים כל 
כך רחוק?" - "לצערי המים בחצר מרים, ואינם ראויים לשתיית אדם. 
אנו משתמשים בהם רק כדי להשקות את הגינה", אמר בעל הבית 

בעצב.

הבחור נענע בראשו בתמיהה. "רצוני לטעום מהמים הללו, אנא הבא 
הילד הקטן  לאברמל'ה.  הזאת", אמר הבחור  מן הבאר  מים  כוס  לי 
מיהר לעשות את רצון האורח, ובתוך דקה חזר עם כוס מים והגיש 
"ברוך אתה השם אלוקינו מלך  רם  בירך הבחור בקול  לפני האורח. 

אומרים  "מדוע אתם  המים.  ושתה את  בדברו"  נהיה  העולם שהכל 
כה  מים  שתיתי  לא  מעולם  מאד,  מתוקים  הם  הרי  מרים?  שהמים 
טעימים ומרים, הנה טעמו בעצמכם!" התפלאו בני המשפחה, והם 

עצמם שתו מן המים, ואכן, המים היו מתוקים וצלולים מאד...

***

את  שמע  הלה  החוכר.  לאברמל'ה  הרבי  סיפר  הזה  הסיפור  את 
מאורע  אותו  את  אני  נזכר  "כן,  בהתרגשות  ממקומו  וקפץ  הסיפור 
שהמים נעשו טעימים כל כך. המים היו כה טובים עד כדי כך שאנשים 
מכל הסביבה באו לטעום מהם באומרם כי למים יש סגולות מרפא 
למחלות קשות. אה... מבין אני... אותו בחור צעיר לא היה אלא כבוד 
הרבי בכבודו ובעצמו, בזכותו התברכו המים שלנו", התרגש אברהם.

שוב נענה הרבי "אתה היית הילד שדאגת להכניסני לביתך ושאביך 
של  אורחים  הכנסת  ממצות  מאד  שנהנתי  אני  זוכר  יאכילני. 
אזי  מתוקים,  עדיין  שבבאר  המים  אם  ובכן,  החביבה.  משפחתכם 
אין לך מה לדאוג. לך לשלום לביתך ולא תפחד מהפריץ. לבו ייהפך, 

בעזרת השם, לטובה, וכל רע לא יקרה לך".

בלב שמח חזר השוכר אברהם לביתו, כשהוא בטוח שהבטחת הרבי 
תתקיים, וכל רע לא יאונה לו.

חלף שבוע, והפריץ קרא לאברהם להתייצב לפניו. מה התפלא אברהם 
כשראה את הפריץ מחייך אליו בטוב לב ואומר: שמע אברהם, חשבתי 
לעצמי ונוכחתי לראות כי אתה השוכר המוצלח והישר ביותר שיש לי 
מכל השוכרים האחרים. לכן אני מוותר לך השנה על חובך. לך בשלום 

לביתך וחייה בטוב ובשמחה".

נפעם ונרגש חזר אברהם לביתו, כששפתותיו לוחשות: "אכן, בזכות 
מצוות הכנסת אורחים השם עזר לי בשני דברים; ראשית, הבאר עם 
המים המרים החלה להוציא מים מתוקים. שנית, לבו של הפריץ נהפך 

לטובה. כמה חשוב להכניס אורחים, ולקבל בסבר פנים יפות".

]ע"פ "באר המים", ספריית מחניים[.

***

- כן היה גם אצל רבקה, שזכתה להיות אשתו של יצחק הצדיק, בזכות 
מצוות הכנסת האורחים שלה, שקיבלה במאור פנים את אליעזר עבד 

אברהם, בהגישה לו ולגמליו מים מתוקים לשתיה.

שבפעולה,  הילדים  לשאר  ולספר  לקום  שניים  או  מילד  לבקש  מאד:  חשוב 
איזה מעשה חסד מאלו שהוזכרו לעיל, שעשו בשבוע האחרון - ולשבח אותם 
על כך ואפילו "לצ'פר" אותם בממתק נוסף כדי לתת חשיבות למצוה שעשה.   

� שיר, )רצוי שיר מוכר כמו "עם ישראל חי" או "אבינו אב הרחמן"(
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חזק ש ג'ינג'י,  היה  האחד  אבינו.  ליצחק  נולדו  תאומים  בנים  ני 
וגברתן ושמו - עשיו. ואילו השני היה ילד רגיל, טוב-לב ונחמד, 
ושמו היה יעקב. שניהם נולדו בהפרש של דקות ספורות זה מזה.

בדרך כלל תאומים הינם זהים, דומים בצורה ואפילו בתכונות ובאופי. אך 
לא כן שני התאומים הללו. שניהם היו הפכים זה מזה. עשיו הבכור היה 
ואילו  לכולם.  ולהפריע  חיות  לצוד  לאנשים,  להציק  אהב  מרושע,  רשע 
יעקב היה ילד קטן וצנום, שקדן בלימודיו ואהוב על הבריות. במשך כל 

היום ישב יעקב בבית הכנסת ולמד תורה.

עוד הבדל בולט היה ביניהם. עשיו היה בטוח בגבורתו וכוחו. "אני אצליח", 
"אני אעשה", "מי כמוני גדול וחזק!" - היה אומר, ואילו יעקב האמין בה'. 
על כל שאלה ששאל אותו יצחק אבינו ענה בשקט "ברוך השם!" "בעזרת 
השם!" "אם ירצה השם!" - כאלה מילים יפות אהב יצחק לשמוע מפי בנו 

הצדיק.

שנאה עזה שנא עשיו את אחיו יצחק. הוא רצה להציק לו בכל הזדמנות. 
אולם יצחק לא ידע מתעלוליו של עשיו משום שהוא כמעט לא ראה כלום, 

רק שמע ומישש, ותו לא. עיוור היה יצחק.

* * *

נא  "לך  יצחק,  אמר  אני",  "רעב  בנו.  עשיו  אל  יצחק  קרא  הימים  באחד 
בני אל השדה ותכין לי אוכל טוב, ולאחר מכן אברך אותך בכל הברכות 
הטובות והחשובות". שמח עשיו שמחה רבה. הוא ידע שברכה של צדיק 
זו ברכה חשובה המתקיימת לבטח. מיהר עשיו לצאת אל השדה להכין 

אוכל טוב.

לא שיצחק היה רעב, אלא שיצחק חיפש הזדמנות לברך את עשיו הרשע. 
הוא ידע היטב על רשעותו של עשיו, אבל קיווה שעל-ידי שיברך אותו, 
יתעורר בו רגש טוב, להתחיל להתנהג טוב יותר, ולהיות צדיק כמו אחיו 

יעקב. יצחק ידע כי ברכה של צדיק יכולה לעזור ולהשפיע עליו.

לא  לעשיו,  יצחק  הבטחת  את  ויעקב,  עשיו  של  אמם  רבקה,  כששמעה 
טובה  ארוחה  להכין  הזדרזה  היא  הרשע.  בנה  את  יברך  שיצחק  רצתה 
וקראה לבנה יעקב. "יעקב בני, לך נא אל אביך ותיתן לו את האוכל כאילו 
שאתה עשיו". נדהם יעקב "ומה אעשה אם אבא יחזיק את ידי ויראה שאין 
לי על היד שערות כה רבות כמו שיש לעשיו, הוא בוודאי יבין כי אני יעקב 

ואני רוצה לרמות אותו".

ונתנה  ידיו של יעקב,  חשבה רבקה ומצאה עצה. היא שמחה פרווה על 
בידיו את מגש האוכל. נכנס יעקב אל האוהל של אביו. "שלום אבא היקר", 
אמר, "בבקשה אם לא קשה לך תקום אל השולחן ותאכל מהאוכל הטעים 
רגיל שעשיו  היה  לא  הוא  יצחק.  לך". לשמע הדברים התפלא  שהבאתי 
ידבר אליו בצורה כה נימוסית ומכובדת. "מה קרה שהכנת אוכל כל כך 
מהר?" - התפלא. "השם עזר לי היום והצלחתי להכין הכל מהר", ענה יעקב 
בנימוס. התפלא יצחק עוד יותר, הוא ידע שעשיו אף פעם לא מודה לה': 
יצחק  מישש  בני".  הוא  אתה  אם  לדעת  ידיך  את  ואמשש  אלי  נא  "בוא 
את הידים של יעקב והרגיש בשערות, והוא לא הבין מה קורה, ואז אמר 

בפליאה "אומנם הקול - קולו של יעקב, אבל הידים - ידי עשיו".

המזון  ברכת  בירך  הסעודה  בסיום  הסעודה.  את  לאכול  יצחק  התיישב 
ואז הרים את ידיו ובירך את יעקב "יתן לך האלוקים הרבה פרנסה, פירות 
טובים ומשובחים. שכל העמים יעבדו אותך ותהיה חזק יותר מאחיך. מי 
שיקלל אותך - יקולל, ומי שיברך אותך - יבורך!" - שמח יעקב לקבל את 

הברכות החשובות הללו ויצא מהאוהל.

של  מגש  ובידו  עשיו  נכנס  השני  ומהפתח  מהאוהל  יוצא  יעקב  עוד 
אוכל: "אבא, קום מיד לאכול ואחרי זה תברך אותי כמו שהבטחת" אמר 
בחוצפה. לא הבין יצחק: "ומי אתה?" התפלא, "אני עשיו, הבן הבכור שלך", 
ענה עשיו. הבין יצחק שמשהו קרה פה: "ומי זה שהיה פה והביא לי לאכול 
לכעוס  ולאחר מכן התחיל  נבהל עשיו,  - שאל.  לו את הברכות?"  ונתתי 
"אוי, אוי" צעק צעקה גדולה ומרה. "אבא, יעקב אחי רימה אותי, אבל אבא, 
תברך גם אותי", ופרץ בבכי קורע לב. "מה ביכולתי לעשות?" שאל יצחק, 

כבר נתתי את הברכות לאחיך יעקב".

בסופו של דבר בירך יצחק גם את עשיו, אבל הברכה לא היתה חשובה 
והוא  וגאתה,  ליעקב הלכה  יעקב. שנאתו של עשיו  כמו הברכה שקיבל 
גם  יהרוג  הוא  ימות,  יצחק  שאביו  אחרי  הראשונה  שבהזדמנות  החליט 
את יעקב אחיו. שמעה זאת רבקה, ומיהרה להזהיר את יעקב. "הנה אחיך 
עשיו רוצה להרוג אותך. שמע בקולי ותברך אל אחי לבן שגר בעיר 'חרן', 
ותתחתן  לך אשה  אחיך. כשתהיה שם תחפש  ירגע  עד אשר  תגור  שם 
אתה, אבל אל תקח נשים רעות ולא הגונות, אלא תקפיד למצוא רק נשים 
טובות וישרות". עשה יעקב כעצתה וברח במהירות לעבר העיר חרן, אל 

דודו לבן.

מה היה בחרן? האם התחתן יעקב? - על כך בשבוע הבא בעזרת השם.

תולדות

גודל ברכתו של צדיק
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זכות  זו  מדוע  צדיק.  ברכת  של  הגדולה  הזכות  על  למדנו  עתה  זה 
והוא מקיים  כה גדולה? משום שאת ברכת הצדיק השם אוהב מאד, 
ועושה מה שהצדיק מברך. להלן נספר סיפור על ברכה שבירך הרבי 

מליובאוויטש, וכיצד הברכה - עזרה והועילה...

*

בשנים  )לא  לארץ  והגיע  מרוסיה  שעלה  לחסיד  קראו  כך   - משה 
את  לעזוב  היה  אפשרי  כשבלתי  רבות,  שנים  לפני  אלא-(  האחרונות 
רוסיה, משום שהרוסים לא נתנו לאיש, ובפרט ליהודי לעזוב את רוסיה. 
כל מי שביקש בקשה לעלות לארץ ישראל היה מפוטר מיד מעבודתו 

ולפעמים אפילו נאסר רק בגלל 'עוונו' ברצותו לעלות לארץ.

כידוע, ברוסיה לא אפשרו ליהודים ללמוד תורה ולקיים מצוות. יהודי 
שנחשד בלימוד תורה נאסר מיד ונשלח לסיביר למשך שנים ארוכות. 
גם משה למד ולימד תורה לילדי ישראל, אך הצליח לברוח עד שבאחד 
הימים תפסוהו אנשי הק.ג.ב. )המשטרה החשאית(. הם אסרו וחקרו 
שנים  למשך  לסיביר  נשלח  הוא  לבסוף  תופת.  עינויי  כדי  תוך  אותו 
רבות שם עבר ימים קשים. אולם השם ריחם עליו והוא הצליח להחזיק 
מעמד, וכתום השנים שגזרו עליו חזר לביתו. בינתיים הצליחו איכשהו 

הורי אשתו לעלות לארץ ישראל.

נרתע  לא  הוא  הכל  אף  על  אך  ושבע-תלאות.  עייף  לביתו  חזר משה 
התורה  כי  ידע  הוא  ישראל.  לילדי  תורה  ללמד  במסירות  והמשיך 
שלומדים ילדי ישראל חשובה מהכל. אלא שבאחד הימים הוא הרגיש 
ששוב עוקבים אחריו אנשי הק.ג.ב. ואז נאלץ להתחבא בדירת מסתור. 
שיחשבו  וקיווה  אותו,  יגלו  פן  בפחדו  הבית  את  לעזוב  העז  לא  הוא 
שעזב את העיר. כך נמשך הדבר זמן רב, ובכל אותה תקופה לא ראה 
את אור השמש. אפילו אשתו וילדיו לא העזו לבקר אותו מחשש שיגלו 

אותו.

בינתיים ביקש חותנו שכבר היה בארץ, שלפחות בתו - אשתו של משה 
- תעלה לארץ ותצליח להינצל. אולם היא סירבה לעזוב את רוסיה ללא 
ידע שאם  כי  יציאה  לבקש אשרת  העז  לא  יעקב  אולם  בעלה.  יעקב 

יבקש ייאסר מיד, והפעם מי יודע מה יעשו לו...

החליטו אפוא בני המשפחה לבקש את ברכתו של הרבי. "ברכתו של 
צדיק גדול כמו הרבי מליובאוויטש בוודאי תעזור", אמרו זה לזה, אפילו 
שהברכה  חזקה  אמונה  להם  היתה  אבל  תעזור.  היא  איך  ידעו  שלא 
תועיל. אחד מקרובי המשפחה שאל את הרבי מה לעשות, ותשובת 
לכל  היציאה  בקשת  את  בעצמו  יגיש  שמשה  מדהימה:  היתה  הרבי 

המשפחה, והשם הטוב יעזור לו, וכל רע לא יאונה לו!

כולם נדהמו. איש לא העלה בדעתו לעשות דבר כה מסוכן. הכל ידעו 
כי אנשי הק.ג.ב. מחפשים אחריו בכל מקום, וכשיבוא למשרד הפנים 
לבקש אשרת יציאה יאסרו אותו מיד. אבל כולם ידעו כשהרבי אומר - 

עושים, גם אם חושבים שזה מסוכן.

גם משה עצמו נדהם כששמע את הוראתו וברכתו של הרבי. מצד אחד 
הוא שמח מאד, כי ידע שברכתו של הרבי תעזור, ומצד שני חשש מאד 
שמא ייתפס. משה מילא אפוא את הטופס הנדרש ושלח אותו למשרד 
הפנים בתקווה ובציפיה. ימים ארוכים של מתח וחרדה עברו עליו ועל 
בני משפחתו. כל נקישה בדלת הקפיצה אותו ממקומו. חודשים חלפו 

כך ואין אות או סימן לתשובה, והמתח רק הלך וגבר...

נענתה  בקשתו  כי  תשובה  מכתב  משה  קיבל  וחצי  שנה  כעבור  רק 
של  החותמת  עם  הדרכון  את  לקבל  כדי  בעצמו  לבוא  ועליו  בחיוב 
ההיתר-יציאה. משה לא שמח כלל, הוא היה בטוח שהם רוצים שיבוא 
כי אם  ידע  'על-חם', אולם הוא  יתפסו אותו  לקחת את הדרכון, ושם 

הרבי נתן את ברכתו הקדושה - הולכים!

בפחד גדול הלך משה למשרד הפנים שם הגיש לו הפקיד את הדרכון 
עם אישור היציאה בחיוך ובמאור פנים... בתוך ארבע שעות בלבד ארזו 
משה ומשפחתו את כל חפציהם במזוודות ונסעו למוסקווה שם חיכו 

למטוס שיקח אותם לווינה שבאוסטריה. אולם לא הכל עבר בשלום:

כשהגיש משה את הדרכון שלו עם החותמת לשוטר בשדה-התעופה, 
בצורה  לדבר  והתחיל  מזוייפים,  האישורים  כל  כי  וטען  הלה  התרגז 
גסה ומוכערת. לבו של משה פרפר בפחד רב. כעת, כשהוא נמצא על 
ייתכן שהוא יאבד את הכל?! כל רגע נדמה בעיניו כנצח  סף החופש, 
ארוך. לבסוף בדק השוטר את החותמות, וכשהוא רותח מזעם אמר לו: 

"נתמזל מזלך, יהודון, החתימות הפעם אינן מזוייפות".

כעבור כמה דקות עלה משה, אשתו ובתו על המטוס ולא חלפה שעה 
ארוכה עד שהם ראו את הבניינים של מוסקווה הרחק-הרחק מתחתם. 
כל זמן הטיסה לא חדל משה מלהרהר על דבריו הקדושים של הרבי כי 

יגיש בעצמו את הטפסים וכל רע לא יאונה לו - - -

ומקובלת ברכתו של צדיק בעיני  רואים אנו מזה, עד כמה חשובה   -
מסוכן,  דבר  לעשות  ייתכן  שלא  חושבים  שאנחנו  שאפילו  השם, 
את  ומקיים  לצדיקים  שומע  השם  הרי   - מסוכן  גם  הוא  ולפעמים 

בקשותיהם.

� שיר, )רצוי שיר מוכר כמו "עם ישראל חי" או "אבינו אב הרחמן"(
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זכור לכם, בשבוע שעבר סיפרנו כיצד קיבל יעקב את ברכותיו של כ
יעקב שיהיו  יצחק את  יצחק אבינו, במקום אחיו עשיו. ברך  אביו 
הדבר  כשנודע  לעבדים.  לו  יהיו  ואחיו  משובחים,  פירות  המון  לו 
לעשיו שאחיו יעקב קיבל את הברכות החשובות הללו במקומו, כעס מאד 
והחליט להרוג את אחיו יעקב. הדבר נודע לרבקה, אמם של יעקב ועשיו, 

והיא יעצה ליעקב לברוח אל העיר 'חרן', שם מתגורר אחיה לבן. 

השבוע מספרת לנו התורה "ויצא יעקב מבאר שבע וילך אל חרן". יעקב 
וקשה  רע  חרן. מקום  בעיר  דודו אשר  אל  וברח  אמו  כעצתה של  עשה 
היה חרן, התגוררו שם אנשים רעים ומושחתים, גנבים ושקרנים. )משום 
כך נקראת העיר "חרן", משום חרונו של אלוקים על התנהגותם של אנשי 

המקום(.

יעקב היה איש צדיק ותמים, תלמיד חכם שאהב ללמוד תורה. בלב כבד 
ועצוב עזב את בית המדרש, המקום שכה אהב, והלך לחרן האיומה. אך 
יותר ממה  לו כל ברירה – הוא פחד מאחיו עשיו. אולם עוד  לא הייתה 
שחשש יעקב מעשיו הרשע, הוא פחד גם מהאנשים הרמאים שדרו בחרן. 

הוא פחד ללמוד ממעשיהם הרעים. 

היו  בה  כיתת תלמידים שכולם  היתה  אביב,  - באחד מבתי הספר בתל 
מופרעים. שמה יצא למרחוק, שתלמידיה אוהבים להכות ולקלל, להפריע 
ולהציק לכולם. כל הניסיונות של מנהל בית הספר לחנך את תלמידיו, עלו 
בתוהו. האם אתם – ילדים טובים ונחמדים – הייתם רוצים להיכנס ללמוד 

בכיתה כזו ולהיות כמותם? – בוודאי שלא! 

של  הרעים  ממעשיהם  ללמוד  פחד  הוא  אבינו.  יעקב  אצל  גם  היה  כך 
אותו  שישמור  השם  אל  התפלל  הוא  כל  ראשית  עשה?  מה  חרן.  אנשי 
רע.  כל  לו  יאונה  ושלא  בשלום,  לביתו  אותו  ויחזיר  הללו,  האנשים  מכל 
יעקב אבינו ידע כי עזרתו של השם תוכל לעזור לו להינצל מהם. דבר נוסף 
שעשה , כשהלך לישון בלילה הוא שם סביב ראשו אבן גולה שהקיפה את 
ראשו מכל הצדדים. הוא רצה לרמוז בזה שהראש שלו תמיד יישאר שמור 
ומוגן: הוא לא ישמע, לא יסתכל ולא ילמד מהמעשים הרעים. "אני אהיה 

תמיד תמים והגון", אמר לעצמו. 

השמימה,  מגיע  וראשו  הארץ  על  המוצב  סולם  רואה  הוא  ובחלומו 
יהיה  כי  לו  ומבטיח  אליו  מתגלה  האלוקים  בו.  ויורדים  עולים  ומלאכים 
עמו בכל אשר ילך, וכי הארץ עליה הוא שוכב תינתן לזרעו אחריו. ויעקב 
מתעורר נפעם מהחלום – ויודע שה' קיבל את בקשתו, וישמור עליו בחרן 

שלא יאונה לו כל רע. 

גדולה  אבן  עומדת  פיתחה  שעל  באר  רואה  הוא  לחרן  יעקב  כשמגיע 
וענקית, ורועי הצאן אינם יכולים להשקות את הצאן והבקר שלהם, ולכן 
הם יושבים ומחכים ליד הבאר שיבואו רועים נוספים ויחד איתם הם יזיזו 
את האבן הכבידה, וישקו את הצאן. לפתע פוגש יעקב ברחל בת דודתו 
שגם היא באה עם צאן אביה, ניגש יעקב לבאר, ובהנפת יד קלילה הזיז 
את האבן כאילו הייתה סך הכל אבן קטנה. לשמחתה של רחל ושאר רועי 

הצאן. 

אביה של רחל, הדוד לבן, מציע ליעקב לעבוד עבורו. "איזה שכר תרצה 
עבור עבודתך"? שואל לבן, ויעקב משיב כי הוא מוכן לעבוד שבע שנים 
את  מקבל  כשהוא  לאישה.  לבן,  של  הצעירה  בתו  רחל,  את  לשאת  כדי 
הסכמת לבן, עובד יעקב במשך שבע שנים רצופות קשה מאד ובבוא העת 
הוא מבקש את שכרו – רחל כאישה. לבן הרמאי משקר עליו ונותן לו את 
לאה, המבוגרת. ומציע ליעקב לעבוד שבע שנים נוספות עבור רחל. ואכן 
כך עושה יעקב, עובד שבע שנים נוספות ומקבל את רחל לאישה. יחד עם 

בנותיו, מעניק לבן ליעקב את שתי שפחותיהן: בלהה וזילפה.

ללאה נולדים בנים ורחל עצובה – ללא ילדים. היא מתפללת רבות להשם 
יתברך שיתן לה בנים, ואכן השם שומע את תפילתה ולרחל נולד בן. והיא 

קוראת לו בשם יוסף.

יעקב רוצה לשוב לביתו, אך לבן מפציר בו להישאר. והם מסכמים על שכר 
עבור עבודתו של יעקב – רועה צאן לבן. חלפו שנים, ויעקב שומע את בני 
לבן מתלחשים כי הוא התעשר על חשבון אביהם. ולכן הוא מחליט שהגיע 
הזמן לשוב הביתה, לארץ כנען, והוא מתייעץ עם רחל ולאה נשותיו. והם 

מסכימות בלב שלם לעשות זאת. ולדרך הם יוצאים ללא ידיעת אביהם.

לגנוב את פסלי אביה, מתוך רצון טוב שלא  לפני היציאה רחל ממהרת 
וכשלבן  יעקב.  ידיעת  ללא  זאת  עושה  היא  אך  לאלילים.  יותר  ישתחווה 
שומע על עזיבתו הפתאומית של יעקב הוא רודף אחריו. וכשהם נפגשים, 
מתלונן לבן מדוע לא הרשה לו יעקב להיפרד מבנותיו ונכדיו בטרם עזב. 

וטוען שיעקב גנב את פסליו.

יעקב משיב לו: יצאתי בשקט ובלא לומר כי חששתי שתגזול את בנותיך 
ממני. ולגבי הפסלים, אינני יודע על מה אתה מדבר, ומי שלקח לך אותם 
– לא ימשיך לחיות עימנו. לבן מחפש בכל האוהלים, אך רחל מטמינה את 
הפסלים תחת הגמל ויושבת עליהם. ויעקב לא יודע שרחל לקחה אותם, 
וברגע זה במילותיו גרם שהיא תמות לאחר זמן בשל ההבטחה שהבטיח 

ללבן.

ויצא

אהבת הטוב והתרחקות מהרע
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סיפרנו זה עתה על יעקב אבינו שעזב בכאב לב את בית המדרש והלך 
לחרן. הספר כעת סיפור על נער צעיר בשם אליעזר שאף הוא הלך 

ברגל מרחקים גדולים בגלל שרצה ללמוד תורה. 

- איש פשוט היה הורקנוס, איכר יהודי אך עשיר, ולו שדות ופרדסים 
רבים. במשך כל הזמן עבדו הוא ובניו בשדות ולכן לא היה להם זמן 
ללמוד תורה. הן היה לו להורקנוס – אליעזר שמו. בחור גדול וחזק 
היה, ותמיד עשה את העבודות הקשות ביותר, כשחיוך נעים על פניו. 

לב טוב היה לו, והוא אהב לעזור. 

באמצע  אבן  על  התיישב  מעבודתו,  אליעזר  הפסיק  הימים  האחד 
השדה והחל לבכות. אם אליעזר החזק בוכה, כנראה שקרה לו משהו, 
נבהל הורקנוס ושאל את בנו" אליעזר, מדוע אתה בוכה?" פצה אליעזר 
את פיו ואמר: " אל תכעס עליי אבא, אני.. אני רוצה ללמוד תורה. אני 
רוצה ללכת לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי בירושלים ולהיות תלמיד 
חכם". כעס הורקנוס מאד " אל תדבר שטויות. בחור גדול כמוך יתחיל 
פתאום ללמוד תורה כמו תינוק. אעניש אותך שכך אתה חושב. ומחר 

לא תקבל אוכל עד שתגמור לחרוש את כל השדה". 

אלא  הביתה,  שב  לא  השדה,  את  לחרוש  אליעזר  כשגמר  למחרת, 
יצא לירושלים ברגל כשהוא רעב, עייף ומלוכלך. לא היה לו לא כסף, 
לא אוכל ולא בגדים. 'אבל עוד מעט אלמד תורה' חשב בשמחה. כך 
הדרך שר שירים עליזים ושמח בלבו. ימים רבים הלך בדרכו, כשהיה 

רעב אכל פירות לא בשלים מהעץ, אבל העיקר ששמח. 

נכנס  ובשקט  יוחנן,  רבי  של  הישיבה  את  מצא  לירושלים  כשהגיע 
הוא  בו.  שירגישו  רצה  לא  הוא  שהתבייש,  משום  בפינה  והתיישב 
תורה  מלמד  כשהוא  יוחנן  רבי  של  המאירות  בפניו  מרחוק  התבונן 
לתלמידיו, ושמח לראות צדיק גדול כמותו. אלא שאליעזר לא הבין 

דבר וחצי דבר, ובעיצבונו הוריד את הראש ובכה בשקט.

אבל רבי יוחנן הרגיש בצערו של אליעזר וניגש אליו "מה קרה לך בני? 
מדוע אתה בוכה?" שאל בקול מלא רחמים. אליעזר הרים את ראשו 
ואמר: " אני רוצה ללמוד תורנ ולהבין הכל, אך אינני מבין שום דבר, 
כל חיי לא למדתי תורה". הסתכל רבי יוחנן בעיניו וראה כי אכן רצון 

חזק לו, והבטיח: כי יתחיל ללמוד איתו תורה.

ואף  להתפלל  כיצד  מכן  ולאחר  לקרוא,  כיצד  ללמדו  התחיל  ומאז 
לימדו תורה. כל חבריו בישיבה ראו את שקדנותו של אליעזר, ואיך כל 
דבר שלומד הוא משנן וחוזר פעמים רבות, עד שידע הכל בעל פה. 
בכל אותם ימים לא היה לו לאליעזר מה לאכול, והיה אוכל אדמה, עד 
שריח רע יצא מפיו. כשנודע הדבר לרבי יוחנן, התרגש מאד ובירכו: 
"כשם שיצא ריח רע מפיך בגלל האדמה, כך יצאו מפיך דברי תורה 
שיאירו כמו יהלומים". לא חלפו חודשים מרובים, עד שאליעזר נעשה 

לתלמיד חכם גדול. 

***

שנים מספר עברו מאז. באחד הימים עשה רבי יוחנן סעודה חגיגית 

ירושלים,  של  ותלמידי החכמים  הצדיקים  כל  ישבו  בסעודה  גדולה. 
מוזמן.  ולא  מוכר  לא  נכנס מישהו,  לפתע  נוספים.  ואנשים חשובים 
הוא התיישב בצד והתבונן סביבו. היה זה הורקנוס אביו של אליעזר. 
הוא בא לרבי יוחנן להתלונן על בריחת בנו אליעזר. "תנו לאיש הזה 

מקום בים האנשים החשובים" אמר רבי יוחנן לתלמידיו. 

נבהל הורקנוס מהכבוד וישב בראש מורכן, מתפלא ולא מבין מדוע 
מכבדים אותו כל כך. לפתע פנה רבי יוחנן לאחד התלמידים וביקש 
ממנו לומר דברי תורה בפני כל האורחים. שקט, הס הושלך באולם 
אלוקים  'הוי!  ונבהל,  הורקנוס,  גם  התבונן  לתלמיד.  הקשיבו  וכולם 
בגופו  בני שברח מביתי'. צמרמורת חלפה  זה אליעזר  הרי  אדירים! 

של הורקנוס, הוא שכח מהכל והסתכל רק על בנו. 

במשך שעה ארוכה דיבר אליעזר דברי תורה, וכולם הקשיבו לדבריו 
ונהנו. רבי יוחנן, ניגש לאליעזר, נשק על ראשו באהבה, ואמר: "יישר 
כחך רבי אליעזר בן הורקנוס!" מרוב הפתעה ושמחה לא יכול אבא 
הורקנוס להתאפק, הוא קם וביקש מכל הנוכחים להקשיב רגע קט 

לדבריו: 

אני הורקנוס, אביו של רבי אליעזר. באי לרבי יוחנן כדי להתלונן על 
בני שעזב אותי ואת הבית. רציתי להענישו, אולם כעת אני מאושר 
שיש לי בן תלמיד חכם כמוהו. עכשיו אני אומר לך אליעזר שאת כל 

אוצרותיי, כספי זהבי וביתי, אני נותן לך מתנה – הכל יהיה שלך! 

התרגש גם רבי אליעזר "מודה אני לך אבא על המתנה היקרה. אך 
איני רוצה בה. אילו רציתי כסף וזהב הייתי מבקש מהשם, והיה נותן 
לי, אבל רצוני רק ללמוד תורה, שאותה אני כל כך אוהב". כך נשאר 
רבי אליעזר בישיבה והמשיך ללמוד תורה, עד שנעשה ל"רבי" של כל 

עם ישראל, ומאז קראו לו "רבי אליעזר הגדול".

רואים אנו עד כמה כדאי וחשוב ללמוד תורה. אפילו כשקשה ללמוד, 
כדאי להתאמץ וללמוד תורה בשמחה ואהבה. זו גם הסיבה שיעקב 
אבינו היה כה עצוב בעת שעזב את הישיבה והלך אל עיר הרשעים 

'חרן'.

�  שיר, )רצוי שיר מוכר כמו "עם ישראל חי" ולחבר לזה את המילים: 
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שבועות הקודמים סיפרנו על כך שיעקב "גנב" מעשיו אחיו את ב
הברכות של יצחק הצדיק ומשום כך כעס עשיו כל-כך עד שרצה 
להורגו. עשיו ידע שברכה של צדיק זהו דבר חשוב ביותר. כשנודע 
ליעקב כי אחיו רוצה להורגו מיהר לברוח אל דודו לבן שהתגורר בעיר 
ומהם  שפחותיהן(  )ושתי  ורחל,  לאה  בנותיו  שתי  עם  התחתן  שם  חרן, 

נולדו לו אחד-עשר ילדים צדיקים.

אולם יעקב הצדיק לא יכל להמשיך לגור ליד דודו לבן הרמאי, כיון שלבן 
ניסה כל הזמן לרמאות אותו, ואילולא השם שמר עליו, הוא היה מאבד 
את כל רכושו. באחד הימים אמר ה' ליעקב: "לך מבית לבן הרמאי ותחזור 
לארץ ישראל". עשה יעקב ושתי נשותיו כציווי השם, וברחו מבית לבן, 

אלא שצרותיו של יעקב עדיין לא תמו.

בהיותו באמצע הדרך נודע ליעקב כי אחיו עשיו רוצה להתנקם בו, על 
נודע ליעקב כי  יותר מ-22 שנה! עוד  אשר גנב ממנו את הברכות לפני 
נבהל,  יעקב  בו.  לו בדרך במטרה להתנקם  חייליו מחכים  ופלוגת  עשיו 
אך בטח שהשם שיעזור לו. יעקב לא יכל לברוח משום שההליכה היתה 
והרבה  ילדים,  נשים, אחד-עשר  וגם בגלל שהלך עם ארבע  קשה עליו, 
צאן ובקר שהולכים לאט. במקום לכעוס ולהבהל פנה יעקב בביטחון אל 

השם שיעזור לו ויושיע אותו.

]* לשאול את הילדים: מה לדעתכם היה צריך יעקב לעשות? - לתת להם 
לנסות לענות[:

הוא  ראשית,  דרכים:  בשלוש  עשיו  עם  לפגישה  יעקב  אפוא  התכונן 
התפלל לה' שיעזור לו. שנית, הוא הכין הרבה מתנות יקרות כדי לפייס 
את דעתו של אחיו, ושלישית הוא התכונן למלחמה כדי שבכל מקרה יוכל 

להלחם ולהשיב לעשיו כגמולו.

לא ארכו הימים, ושני המחנות נפגשו; מחנה יעקב ומחנה עשו. יעקב היה 
במתח גדול, הוא ציפה לראות מה יעשה עשיו. לאט לאט התקרב עשיו 
אל יעקב, הנה.. עוד רגע.. אבוי.. אלא שלפתע עשה ה' נס גדול ועשיו החל 
לחבק ולנשק את יעקב אחיו, כאילו היו אוהבים בלב ונפש שנים ארוכות. 

מה קרה לפתע? כיצד נהיה אוהבו?

יעקב  את  עשיו  שראה  לאחר  הראשונה,  הסיבה  לדבר:  הסברים  שני   -
אחיו משתחווה לפניו, החל לרחם עליו לפתע. סיבה נוספת, שבאמת הוא 
לא רצה לנשקו, אלא לנשוך אותו בצווארו, אולם ה' עשה נס גדול, וצווארו 

של יעקב נהיה קשה כמו אבן, ושיניו של עשו הרשע נשברו...

יעקב אל העיר שכם שם קנה חלקת  הגיע  כל המאורעות הללו  לאחר 
אדמה ובנה מזבח לאות תודה לה' ששמר עליו. הרהר יעקב בלבו, 'לפני 
צעיר,  בחור  אז  הייתי  בארץ,  הורי  בית  את  עזבתי  שנה  ושתים  עשרים 
בודד ונרדף, עני וחסר כל. היום אני חוזר לארץ ישראל, וב"ה יש לי נשים 
זאת  וכל  ועצום.  רב  ורכוש  ונחמדים  בריאים  ילדים  אחד-עשר  טובות, 
לאחר שניסו להציק לי כה רבות. גם לבן, גם עשיו - שניהם מיררו את 
חיי, אבל השם שמר עלי והצילני מכל רע'. "תודה לך השם אלוקי", אמר 

ברגש תודה.

* * *

אף על פי שיעקב הגיע שלם ועשיר לארץ ישראל, סאת צרותיו לא תמה. 
הוא המשיך לנדוד ממקום למקום, משכם המשיך לכיון בית-אל, ומשם 

נדד הלאה לכיון אפרתה, אלא שלפתע אירע דבר-מה נוסף.

ויסורים עברו על  בנימין שמו. הרבה צער   - ורחל  נולד ליעקב  נוסף  בן 
רחל עד שנולד ומשום כך קראה לו בן-אוני, כלומר בן צערי, ויעקב קרא 
היקרה  האשה  רחל,  אמו  לפתע  נפטרה  שנולד  לאחר  מיד  בנימין.  לו 
פטירתה  על  אבינו  יעקב  הצטער  רב  צער  אבינו.  יעקב  של  והאהובה 

לפתע פתאום.

היו  שם  שבחברון,  המכפלה  במערת  אותה  ולקבור  לנסוע  רצה  הוא 
קבורים האבות והאמהות הצדיקים והקדושים, אלא שאלוקים אמר לו 
מדוע  לבית-לחם.  הסמוכה  באפרת  מקום,  באותו  דווקא  אותה  לקבור 

אכן נקברה דווקא שם?

מספרים חכמים, כי לאחר שנחרב בית-המקדש - שנים ארוכות לאחר 
וארץ- לירושלים  מחוץ  וארוכה  קשה  לגלות  ישראל  בני  נלקחו   - מכן 

ישראל. ידעו בני ישראל כי צרות רבות יעברו עליהם בשנות הגלות, ורצו 
להתפלל לאלוקים. זמן קצר לאחר שעזבו את ירושלים, הגיעו בדרכם אל 
בית-לחם. "אוי", אמרו זה לזה, "הנה לא הרחק מכאן, קבורה רחל אמנו 

הצדיקה. הבה נלך לקברה ונתפלל לה' שיעזור לנו".

כי  מה'  שתבקש  והתפללו  אמנו,  רחל  של  קברה  אל  בני-ישראל  הגיעו 
יסלח להם על העבירות שעשו, ושה' ישמור עליהם בימי הגלות. ראתה 
אמא רחל בצרותיהם של בני-ישראל, ונהיה לה עצוב בלב. עצוב מאד. 

וישלח

יעקב ועשיו; תפילתה של רחל אימנו
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'אלו ילדים שלי', הרהרה, 'ילדי היקרים. אלך אל ה' ואתפלל עליהם'. 
מיד באה רחל אמנו אל ה', ופרצה בבכי מר "אנא ה' הטוב והרחום, 
כפר נא לבניך. סלח להם. תשמור ותגן עליהם מפני אויביהם". שמע 
אל  מדמעה,  ועיניך  מבכי  קולך  "מנעי  לרחל:  ואמר  הרחום  ה'  זאת 
תבכי, כי יש שכר לתפילותיך. מבטיח אני לך כי יבוא היום ובני ישראל 

ישובו חזרה לעיר ירושלים בקול ששון ושמחה".

מדוע קיבל ה' את תפילתה של רחל הצדקת? - משום שה' זכר, כי 
בעת שלבן רימה את יעקב, ובמקום לתת לו את רחל לאשה, נתן לו 
את לאה, אחותה הבכירה; ידעה רחל כי לאה אחותה תתבייש מיעקב, 
כלל.  אותם  ידעה  לא  ולאה  מוסכמים,  סימנים  ביניהם  שהיה  בגלל 
מה עשתה רחל? אפילו שהיא עצמה היתה עצובה, גילתה ללאה את 
גדלות  מן הבושה. ראה השם את  ניצלה לאה  וכך  הסימן המוסכם, 

רוחה, ושמע במיוחד לתפילתה של רחל אמנו.

סיפרנו קודם על עשיו ששנא את יעקב אחיו ובא עם ארבע-מאות 
חייליו כדי להלחם עמו, אלא שהשם עשה נס וצווארו של יעקב נהיה 
קשה כאבן, ושיניו של עשיו נשברו. נספר כאן סיפור פלא כיצד השם 

נלחם באופן ניסי בשביל בני ישראל מבלי שהם היו צריכים להלחם.

הדבר היה בימי חזקיהו מלך ישראל לפני אלפי שנים. מלך טוב וצדיק 
היה חזקיהו, והוא מלך על עם ישראל בצורה טובה וישרה. הוא היה 
ימי  היו  ובשלווה  ירא אלוקים, והתפלל אליו בכל עת מצוא. בשקט 

שלטונו של חזקיהו.

באחד הימים נודע לחזקיהו כי סנחריב הרשע מלך אשור בא בראש 
אלפי חייליו כדי לכבוש את ירושלים. כעס סנחריב על יהודי ירושלים 
לסנחריב, מאות  לו  היה  ואדיר  חזק  צבא  כולם.  להרוג את  כדי  ובא 
אלפי חיילים חמושים ומאומנים היו לו, לעומת צבא היהודים שהיה 
ומתקרב  הולך  סנחריב  כי  נודע  ליום  מיום  חלש.  וגם  במספר  קטן 

לירושלים בראש צבאו הענק, ועוד מעט יקרה אסון.

]* לשאול את הילדים: מה אתם הייתם עושים במקום המלך חזקיהו 
במקרה כזה?[

רק  כי  ידע  הוא  רב.  ברגש  השם  אל  והתפלל  נבהל  חזקיהו  ובכן, 
"אנא השם אלוקים. אתה לבדך מלך  תפילה לאלוקים תוכל לעזור: 
על כל העולם. תשמע ותראה את דברי סנחריב הרשע שמקלל אותך. 
האומנם תאפשר שמלך אשור יחריב את עיר הקודש ירושלים?! אנא 

השם תצילנו ותושיענו מידו וידעו כולם כי אתה הוא האלוקים".

בדלתות  התדפק  תפילתו,  את  חזקיהו  שסיים  לאחר  קלה  שעה 
ארמונו שליח מיוחד מטעם הנביא ישעיהו בן-אמוץ. "מסר לי אליך 
אדוני המלך", אמר השליח וקד קידה עמוקה. "הנביא ישעיהו ביקש 
שאמסור לך את דברי האלוקים אשר התפללת כעת אליו. כך אמר 
אל  המלך.  סנחריב  של  איומיו  את  וגם  תפילתך  את  שמעתי  השם: 
תשים לבך אל המלך הרשע הזה. מלך אשור לא יבוא אל ירושלים, 
ושומר על  יזרוק בה אפילו לא חץ אחד, משום שאני מגן  לא  והוא 

העיר".

חזקיהו",  המלך  "אדוני  חזקיהו:  אל  ודחוף  מהיר  רץ  הגיע  בינתיים 
קרא בהולות. "זה עתה נודע כי סנחריב מתקרב עוד יותר לירושלים, 
וכבר בלילה הקרוב יגיע לעיר ויהרוג את כולנו. מה נעשה?!" לא נבהל 
חזקיהו. הוא ידע כי אלוקים הבטיח לשמור ולהגן על היהודים. איך 

השם ישמור? - רק הוא יודע. בלב רגוע ומלא ביטחון עלה חזקיהו על 
מיטתו והלך לישון שנת ישרים מתוקה.

גם  אפשר  באלוקים.  הביטחון  נקודת  את  להדגיש  נא  למדריך:   *[
בשלווה  להירדם  יכולים  הייתם  אתם  גם  האם  הילדים:  את  לשאול 

כשסכנה כה קרובה?[.

עוד חזקיהו המלך ישן על מיטתו, ובאותה שעת לילה נפתחו לפתע 
סנחריב,  חיילי  של  הצבא  מחנה  אל  הגיע  אלוקים  ומלאך  השמים 
גיבורים  חיילים  אלף  וחמישה  שמונים  מאה  הרג  שבידו  ובחרב 
ואמיצים! ]* כמספר תושבים של עיר שלמה![ כשהחיילים הנותרים 

התעוררו בבוקר ראו לפתע את כל חבריהם פגרים-מתים.

כשנודע הדבר לחזקיהו וליהודי ירושלים נשאו תפילת תודה לאלוקים 
היושב במרום, הודו ושבחו לשמו. ואילו סנחריב הרשע חזר בבושת 
פנים אל העיר נינווה. לא רק שהפסיד אבידות קשות, אלא שגם לא 
הנס  משום  זאת  וכל  היהודים.  את  להרוג  זממו  את  להפיק  הצליח 

הגדול שעשה השם לבניו עם ישראל, אותם הוא אוהב.

*

- למדים אנו מסיפור זה, עד כמה צריכים לבטוח בהשם, שיעזור ויגן 
עלינו וכשבוטחים באמת בה', הרי הוא עוזר ועושה ניסים ונפלאות.

� שיר, )רצוי שיר מוכר כמו "ישמחו השמים" או "מה ברא השם ביום 

הראשון?"(

� 12 הפסוקים

� חלוקת ממתק נוסף )ב"שטורעם"( למצטיינים, למקשיבים, 

למשתתפים ולעוני התשובות - תוך כדי השמעת שבחים

� חלוקת ממתקים

אלו מעשים טובים אנו למדים
ממעשיה של רחל?

שעת סיפור

משימה למדריך

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
יו"ל ע"י: מרכז הכשרה והדרכה - תנועת הנוער צבאות השם ארה"ק
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אחר פטירתה של רחל אימנו שעליה סיפרנו בשבוע שעבר, ל
כל  את  וילדיו.  נשותיו  עם  יחד  כנען  בארץ  יעקב  מתיישב 
של  בנה  יוסף  את  הוא  אוהב  במיוחד  אך  יעקב,  אוהב  ילדיו 
רחל. הוא אף תופר לו בגד מיוחד העשוי פסים-פסים. אך אחיו של 
יוסף מקנאים בו על שאביו אוהבו ביותר, ובין יוסף ואחיו מתפתחת 

מריבה.

יוסף חולם שתי חלומות שאותם הוא מספר לאחיו: בחלום הראשון 
– חולם יוסף שהוא ואחיו עובדים בשדה: אוספים שיבולים לערימות, 
חבילות  וכל  השדה,  למרכז  צועדת  שלו,  השיבולים  חבילת  ולפתע 
השיבולים של אחיו – משתחוות לו. ובחלום השני הוא חולם שהירח 
אחיו  שלו.  לכוכב  משתחווים  אחיו,  שאלו   – הכוכבים  ו11  והשמש 
של יוסף כועסים עליו מאד, שהוא מרגיש את עצמו חשוב מהם, אך 
הם אינם יודעים שהחלומות האלו יתקיימו כשהוא יהיה סגן למלך 

מצרים, וישלוט על כל הארץ. 

כשבני יעקב יוצאים לרעות את צאנם הרחק מן הבית, יעקב שולח 
את בנו חביבו, יוסף, לדרוש בשלומם. למרות שיוסף יודע שאחיו לא 
אוהבים אותו ומקנאים בו, הוא מקיים בשמחה את השליחות שאביו 
התייעצות  עורכים  המתקרב  ביוסף  המבחינים  האחים  עליו.  הטיל 
אך  המעצבן.  מהאח  ולהתפטר  אותו  להרוג  חפצים  רובם  זריזה: 
ראובן מציל אותו, ואומר כי לא יפה להרוג אח! ומציע להשליך אותו 

אל הבור המלא בנחשים ועקרבים.

השם עושה ליוסף נס בבור, וכשלאחר כמה שעות חוזרים האחים 
חי  אותו, הם מגלים שיוסף  והעקרבים הרגו  לראות האם הנחשים 
וקיים, והחיות לא נגעו בו לרעה! ומחליטים למכור את יוסף לקבוצת 

ישמעאלים שעוברת שם בדיוק.

כשחוזרים הבנים לביתם, הם מספרים לאביהם יעקב – שחיה רעה 
אכלה את יוסף בשדה, וכדי שיאמין להם – הם מראים לו את הבגד 
המיוחד שתפר ליוסף כשהוא טבול בדם. יעקב לא מוכן להתנחם, 
כיצד  הבנים  שרואים  לאחר  נפשו.  נימי  בכל  ובוכה  מאד,  ומתעצב 
אביהם מצטער, הם מתחרטים על מה שעשו בפזיזות, ובלא לחשוב. 

נמצא  כבר  יוסף  המעשה.  את  לתקן  יכולים  לא  כבר  הם  כעת  אך 
הרחק מהם. 

***

אותו  שמשליך  המלך,  של  שרו  פוטיפר  בבית  עובד  יוסף  במצרים 
לכלא לאחר זמן קצר, אך גם בכלא השם לא שוכח את יוסף, וכולם 
המשקים  שר  גם  בכלא  יושבים  יוסף  עם  יחד  במיוחדותו.  מכירים 
– האחראי על המשקאות ששותה המלך. ושר האופים – האחראי 
על הלחמים, עוגות ועוגיות שאוכל המלך. שניהם יושבים בכלא כי 
לא ביצעו את תפקידם נאמנה. בכוס שהגיש שר המשקים למלך – 

התגלה זבוב. ובלחם שהגיש שר האופים למלך – הייתה אבן. 

יום אחד שני השרים חולמים חלומות: שר המשקים חולם כי הוא 
סוחט ענבים, עושה מהם יין ומוזג כוס לפרעה המלך. שר האופים 
וציפור  וטריים,  טובים  במאפים  מלאים  סלים  ראשו  על  כי  חולם 

חצופה נוגסת במיני המאפה והוא לא מצליח לסלקה.

הם ניגשים ליוסף החכם, ומבקשים ממנו שיפתור את חלומותיהם. 
כי   – המשקים  לשר  ואומר  בקלות  החלומות  את  להם  פותר  יוסף 
לפי מה שחלם, הענבים שסוחט ליין ומגיש לפרעה – מורים על כך 
שבקרוב מאד, המלך פרעה יוציא אותו מהכלא, והוא יחזור לעבודתו 
בארמון המלך. אך לשר האופים אומר יוסף, כי לפי חלומו שבו ראה 
ציפור המנקרת לו מן הסל המלא באוכל: בקרוב יכריז המלך פרעה, 

שבשל התרשלותו החמורה בעבודה, יתלו אותו על עץ, והוא ימות.

"כשתשחרר מן הכלא" מבקש יוסף משר המשקים, "אל נא תשכח 
המשקים  ושר  בכפו."  עוול  ללא  בכלא  היושב  היהודי  הנער  אותי, 
כמובן מבטיח שאם אכן ישתחרר מהכלא כפי שאמר יוסף, הוא לא 

ישכח אותו עד שגם הוא ישתחרר מהכלא. 

ושר  לעבודתו.  חוזר  המשקים  שר  מתקיימים,  אכן  יוסף  פתרונות 
האופים נתלה על העץ. אך שר המשקים שוכח את יוסף, והוא נשאר 
בכלא בין פושעים ורוצחים עוד שנתיים נוספות  עד שה' מציל אותו 

מהכלא. ועל כך בשבוע הבא בעז"ה.

וישב

יוסף ואחיו, וישיבת יוסף בכלא
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סיפרנו קודם על יוסף הצדיק שעבר צרות רבות החל מכך שאחיו שנאו 
אותו, והשליכו אותו לבור מלא בנחשים ועקרבים, ואחר כך מכרו אותו 
לישמעאלים והוא הושלך לבית הכלא. אך למרות הכל השם כל הזמן 
שמר עליו, ובסוף אף העלה אותו לגדולה להיות מלך מצרים. כי השם 
חצקל  חייטים:  שני  על  נספר  כעת  בדרכו.  שהולכים  אלו  עם  מיטיב 
ויענקל, שגם לאחד מהם היה נראה שאף אחד לא עוזר לו, אך לבסוף 

גילה שהשם השיב לו על המשעה הטוב שעשה בגדול! 

החייט.  חצקל  נאנח  ובוכים"  רעבים  הילדים  אוכל,  אין  עבודה,  "אין   
התחיל  משהו..."  על  "חשבתי  למקצוע.  חברו  יענקל  אישר  "בהחלט!" 
חצקל בנימה הססנית, "למה שלא נתחיל להסתובב בין הכפרים ונציע 

את שירותינו לכל הדורש?"

"לצאת מווילנא?" חזר חברו על הדברים, מנסה לעכלם. "שמעתי על כמה 
היכר!"  ללא  השתפר  הכספי  "מצבם  חצקל,  שכנע  כך,"  שעשו  רוכלים 

"טוב!" הסכים יענקל לאחר חשיבה קצרה, "כבר מחר נתחיל במסע."

מסעם של שני החייטים ארך שנים אחדות. בדרך הביתה נכנסו אל כפר 
אחד, ומיד סרו אל ביתו של ראש העיירה היהודי. שקיבלם בעצב רב 
ובפנים נפולות. "קרה משהו, ר' יהודי?" התעניין חצקל, "אנחנו מפריעים?" 
"אתם לא מפריעים בכלל" נפנף ראש העיירה בידיו, "זה אדון הכפר. הוא 
עורך חתונה לביתו היחידה, וציווה עליי למצוא לו חייט שיתפור לכלה 

את הבגדים הרבים." "אנחנו חייטים!" קרא חצקל. 

את  לכאן  הבאתי  מכבודכם...  "במחילה  העיירה,  ראש  גיחך  "אתם..." 
של  בעיניו  חן  מצא  לא  מהם  איש  במדינה!  מפורסמים  הכי  החייטים 
חייט  במהירות  למצוא  אצליח  לא  שאם  היא  הגדולה  הצרה  האדון. 
מתאים – אגורש עם כל משפחתי מהכפר.""תקשיב," פתח החייט השני 
את פיו, "נכון שאיננו מוצלחים כמו החייטים של העיר הגדולה, אבל אולי 

דווקא אנחנו נצליח? מה אכפת לך לנסות?" "טוב," נכנע ראש העיירה.

להפליא,  מוזרה  בדרך  העשיר.  האדון  אל  בדרכו  אליו  התלוו  החייטים 
להם  הודיע  "זהו שכרכם",  ביתו.  ובני  הפריץ  בעיני  חן  עבודתם  מצאה 
כשהגישו לו את הבגדים המוכנים עבור שמחת החתונה, "מלבד הכסף, 

ודאי תשמחו לשמוע שראש העיירה ימשיך בתפקידו כרגיל."

יותר מזה?"  וגם מצווה. מי צריך  "גם כסף  "מצוין!" שמח חצקל בליבו, 
"חכו רגע," עצרה אותם אשת האדון בטרם יצאו את החדר, "אני רואה 
שמחים  משאתם  יותר  העיירה,  ראש  אודות  בבשורה  שמחים  שאתם 
בכסף שקיבלתם. אולי יעניין אתכם לשמוע על יהודים הכלואים בבור 

בגינת האחוזה?"

"מ...מה?" גמגמו החייטים. "אה, הם," הניע הפריץ את ידיו בביטול, "זה 
עונשו של מי שלא משלם את חובו בזמן!" "כמה הם חייבים לך?" שאל 
חצקל בזעזוע. "שלוש מאות רובלים," ענה האדון. "מצטער," פשט חצקל 
את ידיו לצדדים, "הסכום הזה גבוה מידי עבורי." "רגע, רגע," עצר אותו 
חברו יענקל, "בוא נעשה חשבון כמה מהכסף שאספנו שייך לי וכמה לך." 

]* לשאול את הילדים: מה אתם הייתם עושים במקום החייטים?[

חישוב קצר הורה כי לכל אחד מהם יש בדיוק שלוש מאות רובלים. יענקל 
"השתגעת?!"  הכפר.  לאדון  כספו  כל  את  ומיד מסר  פעמיים  לא חשב 
דחק חצקל את מרפקו בבטנו של חברו, "אתה נשאר עכשיו בלי כסף 
בכלל!" "חיים של משפחה יהודית חשובים יותר," פסק יענקל. וכך בזכות 

כספו של יענקל - שיחרר הפריץ את המשפחה מהבור הטחוב שבו היו 
זמן רב ללא אוכל וללא מים. 

והצליח  במסחר  כספו  את  השקיע  חצקל  לעירם.  חזרו  החייטים  שני 
מאוד.  עצוב  ולאדם  מרוד  לעני  הפך  כל,  חסר  שהגיע  יענקל,  מאוד. 

במהרה דבק בו הכינוי 'החייט העצוב'.

"ואם אתן  נדבה.  וביקש ממנו  יענקל את סוחר הפשתן  יום אחד עצר 
החייט  השיב  "ברכה,"  לי?"  תיתן  "מה  בחיוך,  הסוחר  שאל  נדבה?"  לך 
העצוב. הסוחר מסר לו מטבע פשוטה, ויענקל האציל עליו ברכות רבות 
להצלחה, ומיד אחר כך נפרדו לדרכם, כשהסוחר שוכח מהברכה לאחר 
מספר דקות, כי מיהר מאוד אל ביתו של פריץ גדול שלו מכר פישתן, אך 

פריץ זה היה קמצן אמיתי ותמיד היה מתווכח רבות עד שהיה משלם.

להפתעת הסוחר התנהלו העסקים בקלות תוך רווח גבוה מהמשוער, 
ולא בוויכוחים רבים כפי הרגיל. "כנראה ברכת החייט הועילה לי," חשב 
הסוחר, אך לא היה בטוח בכך. לפני העסקה הבאה שלו מיהר לחפש 
אחר יענקל החייט, העניק לו נדבה וביקש את ברכתו. החייט בירך, ושוב 

זכה הסוחר להצלחה מסחררת ומאירת פנים. 

מאז לפני כל עסק העניק הסוחר לחייט נדבה. הברכות הוכיחו את עצמן, 
והסוחר, ששמר על החייט 'שלו' בסוד גמור, הפך לעשיר גדול. יום אחד 
סוד  את  לסועדים  סיפר  ביין  ליבו  כטוב  חגיגית.  סעודה  הסוחר  ערך 
הצלחתו הפלאית. הסיפור התפרסם במהירות והגיע עד לצדיק הבעל-

שם-טוב בעצמו.

הבעל-שם-טוב קרא 'לחייט העצוב', וביקש לדעת בזכות מה קיבל את 
הכוח המיוחד לברך ברכות שמתגשמות עד מהרה? החייט החל לספר 
על  וויתר  כיצד   – פדיון השבויים  לסיפור  חייו, משהגיע  קורות  כל  את 
מהכלא,  יהודית  משפחה  להציל  כדי  רבות,  שנים  במשך  שאסף  כספו 
של  הגדול  מהמעשה  נובע  הברכות  שכח  מיד,  הבעל-שם-טוב  הבין 

החייט.

הוא הוציאו מהעצבות שהיה בה, והחל לקרבו אליו, וברבות הימים הפך 
החייט לאדם מאושר ועשיר מאד מתלמידי הבעל שם טוב. 

 - למדים אנו מסיפור זה, עד כמה השם עוזר למי שהולך בדרכיו, ועושה 
מעשים טובים ונפלאים. גם אם בהתחלה לא נראה כך, מיד מתברר שזה 

היה משתלם! 

גדולה להיות  "מצווה  או  חי"  יוסף  "עוד  )רצוי שיר מוכר כמו  � שיר, 
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לך רשע ואכזר היה אנטיוכוס מלך יוון; הוא שנא את היהודים מ
ובאחד הימים החליט לכפות על כל היהודים שבארץ-ישראל 
פוליפוס  צבאו  שר  על  ציווה  הוא  כיהודים.  להתנהג  להפסיק 
להרוג כל יהודי שישמור מצוות, ומאידך להחיות ולכבד כל יהודי שיסכים 

להפוך ליווני.

בירושלים  קול  והוציא  המלך,  כמצוות  לעשות  החל  הרשע  פוליפוס 
מצוות:  לקיים  יותר  אסור  ואילך  ומכאן  ליווני,  להפוך  יהודי  כל  שעל 
אסור לשמור שבת; אסור ללמוד תורה; אסור לעשות ברית מילה - מי 
ליווני  דינו למות. אולם מי שיסכים להפוך  שישמור את המצוות אחת 

יקבל עושר וכבוד רב.

חלק מהיהודים נבהלו ופחדו לחייהם והפכו ליוונים. אנשים אלו נקראו 
לעמוד  יכלו  שלא  וחלשי-אופי  מסכנים  אנשים  היו  הללו  "מתיוונים". 
יהודים שהחליטו לשמור בגאון  כנגדם היו הרבה  בנסיון הקשה. אולם 
ובגאווה על דתם היהודית. הם המשיכו לשמור מצוות בסתר, למול את 
בניהם, ללמוד תורה. הם ידעו כי זו תקופה בה בוחן ה' את בניו לראות 

כיצד יעמדו במבחן ובנסיון.

של  והטהור  הקדוש  הבית  לבית-המקדש,  אנטיוכוס  הגיע  בנתיים 
היהודים, וטימא וביזה אותו. גנב את הזהב, שבר את הקירות והרצפות, 

ונטל את כל כלי הקודש.

מקרה עצוב אירע בעת שאנטיוכוס קרה אליו אשה יהודיה, חנה שמה, 
מותר  לפסל.  להשתחוות  הילדים  את  והכריח  בניה  שבעת  עם  יחד 
להשתחוות לפסל? - חס ושלום! והילד הבכור סירב לבקשתו של המלך. 
השלישי,  השני,  הילד  עם  קרה  כך  רבה.  באכזריות  והרגו  המלך  כעס 
גבורים  היו  הם  אך  לשכנעם,  המלך  ניסה   - והשישי  החמישי  הרביעי 
ואמיצים וסירבו. המלך ניסה לפתות אתם בפרסים ומתנות אך הם צחקו 

עליו עוד יותר.

לבסוף קרא המלך לילד השביעי, ילדון קטן וחמוד, וניסה לפתות אותו 
להשתחוות, "מלך טיפש" אמר הילד, "אולי יש לך כח להרוג אותי, אבל 
המלך הגדול בשמים הוא חזק ממך. מחר אתה תמות אבל השם הוא 
לנצח". ביקש המלך מהאם חנה לשדל את בנה להסכים לעשות כדבריו. 
מה עשתה האם? לחשה לילדה הקט: "אל תשים לב לרשע הזה. צריכים 
והעדיף  כעצתה  הילד  שמע  שבשמים".  ה'  של  לקולו  רק  לשמוע  אנו 
קשים.  ביסורים  הרגו  ואנטיוכוס  חמורה,  עבירה  לעבור  מאשר  למות 
אולם המלך עצמו הושפל בכך שאפילו ילדים קטנים לא שמעו לקולו 

- אלא רק לקולו של ה'.

ראה מתתיהו הכהן את המצב, והחליט שלא לוותר. "נלחם על שמירת 
לחמשת  אמר  חפץ",  שליבם  מה  כל  הרשעים  בנו  יעשו  ולא  המצוות, 
ובניו אל ההרים שמחוץ לירושלים  בניו ולקרוביו. ברחו אפוא מתתיהו 
לה'  בניו לאסוף אנשים הנאמנים  והחליטו להלחם. שלח מתתיהו את 

ולתורתו, ואמר להם "בואו ונלחם עבור ה' אלוקי ישראל".

יחד עם  לפוליפוס מפקד הצבא, הזדרז ללכת אל ההר  כשנודע הדבר 
חייליו ו"מתיוונים" רבים כדי לשכנע את מתתיהו להמיר את דתו. אחד 
ה"מתיוונים" בא למתתיהו ואמר לו בלעג "מדוע שלא תקריב חזיר על 
המזבח לכבוד הפסלים של אנטיוכוס?" כעס מתתיהו והרג את המתיוון 
עוד  ובניו.  מתתיהו  עם  להלחם  והחליט  פוליפוס  זאת  ראה  במקום. 
בסערה  מתתיהו  הגיח  כשלפתע  למתתיהו,  לעשות  מה  מתכנן  הוא 
וחרבו שלופה, ובמהירות מדהימה הרג את היוונים. כך למעשה החלה 

המלחמה הגדולה בין היהודים ליוונים.

אולם מתתיהו היה כבר זקן, וקודם מותו קרא לחמשת בניו ואמר להם: 
"בני היקרים! עכשיו תתחיל המלחמה הגדולה עבור השם ותורתו. אל 
תוותרו ואל תפחדו, תלחמו בהם בעזרת ה', והוא יעזור לכם. הם טמאים 
מעטים  אתם  אמנם  צדיקים;  ואתם   - רשעים  הם  טהורים;  ואתם   -

לעומתם, אבל השם הגדול והחזק הוא עומד לצדכם ויעזור לכם.

לכולם  ידוע  בני!  "יהודה  לו:  ואמר  יהודה,  לבנו  לקרוא  מתתיהו  ביקש 
אני  ואין אתה מפחד מאיש מלבד מהשם, מבקש  חיל אתה,  גיבור  כי 
ממך שתצא להלחם ביוונים הטמאים והרשעים, וה' יצליח מלחמותיך". 
הסכים יהודה לקבל על עצמו את המשימה המסוכנת להלחם ביוונים 
ולגרשם מן הארץ. מיד לאחר שנפטר מתתיהו הזקן החל יהודה המכבי 
לאסוף סביבו את כל היהודים שעדיין קיימו בסתר את המצוות. הניף 

יהודה את חרבו וקרא "מי לה' - שיבוא אלי!"

בהתחלה היו לו ליהודה רק כמה מאות לוחמים, אולם הוא ידע כי לא 
חשובה הכמות, העיקר הוא האיכות. יהודים אלו הינם צדיקים, ולא היה 
בלבו ספק כי ה' יעזור לו במלחמותיו נגד הרשעים. כעבור ימים אחדים 
יצאו יהודה ואנשיו והחלו להרוג חיילים יוונים. באחד הלילות פשטו הוא 
וחייליו והרגו יותר משמונת אלפים חיילים יוונים. היה זה נס גדול ביותר.

לצאת  החליט  הוא  מאד.  והתרגז  שר-הצבא  אפוליאנוס  זאת  שמע 
ולהלחם ביהודים המורדים, והוא יצא בראש צבא גדול לתפוס את יהודה 

מקץ- חנוכה

סיפור חנוכה
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המכבי ואנשיו. אולם יהודה ארב לו בין ההרים, ובאחד הלילות התנפל 
על היוונים ושוב הרג בהם אלפי חיילים גבורים וחזקים שהיו חמושים 

בחרבות ומגינים, ובראשם את אפוליאנוס הגיבור.

כעסו היוונים עוד יותר והחליטו לגייס אלפי-אלפי חיילים ולהלחם נגד 
יהודה המכבי. הפעם שמו היוונים שומרי לילה כדי שלא יוכלו להפתיע 
וחייליו  יהודה  עמדו  להאיר,  הבוקר  כשהחל  הלילה.  באמצע  אותם 
היהודים על ההר וראו עד כמה גדול וחזק צבא היוונים. נבהלו היהודים 
יהודה לא  "אוי, ראה כמה רבים הם, מה נעשה?" אולם  ליהודה  ואמרו 
ותבקשו  אליו  התפללו  איתנו,  ה'  "הרי  ובבטחון:  בשלווה  והשיב  נבהל 

שיעזור לנו".

נשא יהודה המכבי את עיניו לשמים וקרא: "השם הגדול והחזק. לך יש 
את הכח הגדול. אנחנו בניך ואתה אוהב אותנו, אנא תעזור לנו במלחמה 
את  וללמוד  מצוותיך  את  לשמור  שנפסיק  שרוצים  שלנו  האויבים  נגד 

תורתך הקדושה".

כמוך  "מי  צועק  כשהוא  במהירות  לרוץ  החל  ולפתע  הוא מתפלל  עוד 
בא-לים השם". נבהלו היוונים ולא הבינו מהיכן מגיעות הצעקות, אולם 
עד שהתאוששו החלו יהודה ואנשיו להתנפל עליהם והרגו מהם מאות 
הלך  יוון  מלך  אנטיוכוס  של  זעמו  במהירות.  ברחו  השאר  ואילו  רבות, 

וגבר, אך ככל שניסה להילחם ביהודים - הפסיד בקרבות עוד יותר.

ורומסים  דורסים  ענקיים שהיו  פילים  אנטיוכוס  הביא  באחד הפעמים 
ובהם צלפים חמושים. גם  ועל גבם היו מבצרים  כל מה שעמד בדרך, 
אנטיוכוס ישב על אחד הפילים כשהוא מוגן ובטוח. אבל כשהשם רוצה, 
אף אחד אינו בטוח. סוסי הצבא נבהלו לפתע והחלו להשתולל ולקפוץ 
בין רגלי הפילים, והפיל נבהל אף הוא וקפץ על מקומו עד שאנטיוכוס 

נפל מגובה רב ונשברו עצמותיו.

אנטיוכוס  ובשרו של  נס  אלא שהשם עשה  נשברו,  רק שעצמותיו  לא 
הרצפה  על  אותו  זרקו  חייליו התרחקו ממנו,  ולהסריח.  להתרקב  החל 
וברחו כי לא יכלו להריח את הריח הנורא. וכך סבל יסורים נוראים עד 

אשר מת בכאבים גדולים ובבושות גדולות.

והגיבורים.  הרבים  את  ניצחו  והחלשים  המעטים  הגדול,  הנס  קרה  כך 
לשוב  סוף אפשר  טוב שסוף  כמה  אה,  גדולה.  היהודים שמחה  שמחו 
לפחד  בגלוי, לשמור שבת מבלי  תורה  וללמוד  הכנסת  בבית  להתפלל 
מאיש, לעשות ברית-מילה לילדיהם, לשים מזוזות ולהניח תפילין מבלי 
והיהודים  הארץ  מן  גורשו  היוונים  אותם.  יראה  מישהו  אולי  לדאוג 

על כל ילד להצטייד בחנוכיה ונרות.. 1

בכל ערב להדליק נרות בחנוכיה.. 2

מניחים את החנוכיה ליד הדלת או החלון.. 3

בכל ערב מוסיפים נר אחד על הנרות של אתמול. )לדוגמא ביום . 4
שישי בלילה, נר אחד. יום ראשון בלילה, שתי נרות וכן הלאה(.

להדליק את הנרות רק עם ה'שמש' )השמש לא נחשב בתוך . 5
מנין הנרות!( ולאחר מכן להדביקו גבוה ורחוק משאר הנרות.

לדאוג שגם אנשי המשפחה והחברים ידליקו נרות חנוכה.. 6

לאכול סופגניה או מאכלי שמן לפחות פעם אחת, כי הנס של . 7
חנוכה היה עם שמן.

את דמי החנוכה שמקבלים – לשמור ולקנות מזה רק דברים . 8
טובים.

ולשנן עמם את הברכה. . 1 נרות,  כיצד מדליקים  לילדים  רצוי להמחיש 
אפשר גם ללמד את השיר "הנרות הללו" במנגינה הנפוצה.

בפעולה הקרובה לשאול איך היתה הדלקת הנרות. האם שרו 'הנרות . 2
הללו'? האם סיפרו את סיפור הנס? האם קיבלו 'דמי חנוכה'?

להכריז על מבצע, שכל מי שישדל חבר להדליק נרות ישתתף בהגרלה, . 3
או יקבל פרס וכדומה.

� שיר, )רצוי שיר מוכר לחנוכה כמו "הנרות הללו" או "על הניסים"(

� 12 הפסוקים

� חלוקת ממתק נוסף )ב"שטורעם"( למצטיינים, למקשיבים, 

למשתתפים ולעוני התשובות - תוך כדי השמעת שבחים

� חלוקת ממתקים

והטומאה  הזבל  מכל  לנקותו  והחלו  המקדש  לבית  חזרו  הטהורים 
שהכניסו היוונים למקום הקודש הזה, והכינו את בית-המקדש לעבודת 

הקודש מחדש.

אולם כשרצו להדליק את מנורת הקודש שהיתה בבית-המקדש, התברר 
כי היוונים הרשעים פתחו את כל כדי השמן הטהור שבהם היו מדליקים 
את המנורה הקדושה, וטימאוהו בידיהם באופן שלא איפשר את הדלקת 
הנרות. חיפשו המכבים אחר שמן טהור, ורק לאחר מאמצים רבים נמצא 

רק פח שמן קטן ובודד, שהיה סגור וחתום - ושבו לא נגעו היוונים.

היהודים שמחו? כלל וכלל לא! היתה להם בעיה גדולה. הם ידעו כי שמן 
זה מספיק רק ליום אחד, ועד שיגיע שמן חדש יעברו לפחות שמונה ימים 
נוספים. מה עושים? החליטו המכבים להדליק את המנורה ואמרו "אנחנו 
נעשה מה שאנחנו יכולים, והשם יעשה מה שהוא יכול". ואכן שמע ה' 
לתפילתם ועשה נס גדול - השמן לא תם! כמות השמן שהספיקה רק 

ליום אחד דלקה שמונה ימים רצופים עד שהגיע שמן חדש וטהור.

]* ניתן להמחיש זאת לילדים במשל, שלוקחים נר רגיל ובמקום לדלוק 
שעתיים הוא דולק שמונה ימים רצופים![

את נס חנוכה אנו חוגגים עד היום הזה, ומציינים אותו במצווה החשובה 
של חנוכה - הדלקת נרות בכל ערב מערבי החג, מתוך שמחה ושירים. 
הנס  על  לה'  ולהודות  להזכיר  כדי  חנוכה  נרות  אנחנו מדליקים שמונה 

שעשה בהדלקת השמן בבית-המקדש.

אלו דברים אנו למדים מסיפור המכבים?

משימה למדריךמה עלינו לעשות בחנוכה?

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
יו"ל ע"י: מרכז הכשרה והדרכה - תנועת הנוער צבאות השם ארה"ק
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יפור מעניין מספרת לנו התורה בשבועות האחרונים. כזכור לכם, ס
שנים-עשר בנים נולדו ליעקב, ואת כולם אהב יעקב, אולם יותר 
מכל אהב את יוסף. הוא שמע לדבריו יותר מלכולם, למד איתו 
אחיו  זאת  ראו  מפסים-פסים.  שעשוי  מיוחד  בגד  לו  קנה  ואפילו  תורה 
וקנאו בו מאד והחליטו להענישו. מה עשו? בהתחלה שמו אותו בתוך בור 
מלא נחשים ועקרבים, אלא שה' עשה נס גדול וכל הנחשים נעלמו לפתע.

לאחר מכן החליטו למכור אותו לישמעאלים-ערבים שנסעו למצרים כדי 
להתפטר ממנו. לאחר מכן באו אל יעקב אביהם ואמרו לו כי חיה רעה 
אכלה את יוסף. צער רב הצטער יעקב אבינו, הוא בכה ימים ארוכים ולא 
יכל להתנחם, אבל האחים ידעו כמובן שאין זה אלא שקר, אבל כבר לא 

יכלו לחזור מהשקר.

נכלא בבית-האסורים  עונש  ושם בתור  יוסף למצרים,  נלקח  וכה  כה  בין 
בבית- להישאר  יצטרך  עוד  זמן  כמה  יוסף  ידע  לא  רבות.  שנים  במשך 
הסהר, אלא שה' ריחם עליו ועשה נס. באחד הימים קראו לו בבהילות. 
"יוסף, בוא מהר, המלך פרעה רוצה לראות אותך". התפלא יוסף ולא הבין 
מדוע, אבל הוא מיהר להתרחץ ולהסתפר והתייצב בפני המלך. ראה אותו 
פרעה ושמח: "שני חלומות חלמתי, ואיני יודע איך להסביר אותם. שמעתי 
פותר  לא  "אני  ואמר  יוסף  התבלבל  לא  חלומות".  לפתור  יודע  שאתה 

חלומות, רק מה שה' שם בפי, זאת אני אומר".

סיפר פרעה ליוסף את החלומות שחלם, יוסף הקשיב ולאחר מכן הציע 
ונבון אתה. לא רק  פתרון לחלומות. שמח פרעה מאד ואמר "איש חכם 
שאתה יודע לפתור היטב חלומות, אלא שאתה גם מבין כיצד להסתדר 
איתם. בגלל זה אני ממנה אותך להיות משנה למלך. מעתה ואילך תהיה 

סגני, וכל מה שיקרה במצרים הגדולה לא יהיה אלא עם רשותך".

שובע.  שנות  שבע  במצרים  החלו  פרעה,  של  בחלומו  יוסף  שחזה  כפי 
ויוסף  בשפע,  פירות  גדלו  בפרדסים  משובחת,  חיטה  הצמיחו  השדות 
שבע  אחרי  כי  ידע  הוא  ובפירות.  באוכל  ענקיים  מחסנים  מילא  החכם 
שנות השובע יגיעו גם שבע שנים של רעב. ובאמת כך היה, אחרי שבע 
שנים החל לפתע רעב חזק. לא היה מה לאכול, השדות התייבשו, העצים 
נבלו ואוכל לא היה. או-אז החל יוסף לפתוח את מחסני האוכל וחילק את 

האוכל לכולם.

גם בארץ ישראל היה רעב גדול, וכששמע יעקב כי יש אוכל במצרים ביקש 
הבנים  עשו  לאכול.  מה  שיהיה  כדי  אוכל  ולהביא  למצרים  לנסוע  מבניו 
כעצתו, ונסעו למצרים כדי לבקש אוכל מהמושל )יוסף(. ראה אותם יוסף 

לצעוק  החל  הוא  להיפך,  מיהו;  להם  סיפר  לא  שהוא  אלא  מיד  והכירם 
עליהם "מרגלים אתם". נבהלו האחים והשיבו "מה פתאום? כולנו אחים, 
ואיננו מרגלים בכלל". אמר להם יוסף "בסדר, בואו נבחן אם אתם מרגלים 
או לא. אני יודע שיש לכם בישראל אח קטן ושמו בנימין, אני רוצה לראות 

אותו. אם תביאו אותו אלי אדע כי אתם דוברים אמת".

לא  והוא  יעקב,  אביהם  על  ביותר  אהוב  הקטן  בנימין  כי  האחים  ידעו 
הצרה  אלינו  הגיעה  למה  יודעים  "אנחנו  למצרים.  יסע  שבנימין  יסכים 
הזאת", אמרו זה לזה בכאב-לב, "הכל בגלל שמכרנו את האח שלנו יוסף 
לישמעאלים". שמע זאת יוסף והתרגש. הוא לא התאפק והלך לחדר השני 

שם בכה בהתרגשות שאחים שלו מצטערים על שמכרו אותו.

השליט  כי  אביהם  ליעקב  ואמרו  לישראל  האחים  חזרו  ברירה  בלית 
לשלוח  אוכל  "איך  יעקב  נבהל  הקטן.  בנימין  את  לראות  רוצה  במצרים 
אתכם את בנימין. את אחיו הגדול יוסף איבדתי, ועכשיו אאבד גם אותו". 
התעקש יעקב ולא רצה להיפרד מבנימין, אולם כשנגמר האוכל, והרעב 
אחיו  עם  בנימין  את  שלח  והוא  ברירה  לו  היתה  לא  להם,  להציק  החל 
בהזהירו את בניו כי ישמרו עליו מכל משמר. הוא ידע כי אם לא ישלח את 

בנימין, לא יסכים המושל לתת אוכל.

ובקושי התאפק מלבכות.  בנימין אחיו,  לראות את  )יוסף(  שמח המושל 
"מה שלום אביכם?" התעניין לדעת על אביו. "ברוך השם" השיבו האחים. 
]* הערה: מפאת חוסר מקום נדלג על מאורע הגביע[. לפתע לא התאפק 
יוסף וביקש להוציא מהחדר את כל השומרים, השוטרים והעבדים שהיו 
יוסף בן יעקב", קרא  "יוסף בן יעקב,  יוסף למחוא כפיים  בבית. ואז החל 
בחלל החדר. התפלאו האחים ולא הבינו היכן נמצא יוסף. הם הסתכלו לכל 

הצדדים לראות מהיכן יבוא.

אמר להם יוסף "למה אתם מחפשים שם, אני הוא יוסף אחיכם!" נבהלו 
האחים וגם התביישו מאד, )בגלל שמכרו אותו( אולם יוסף חייך אליהם 
באהבה והרגיע אותם "אל תפחדו. אינני כועס עליכם. זה שמכרתם אותי 
אוכל.  להכין עבורכם הרבה  כדי שאוכל  כך  רצה  בגלל שה'  זה  למצרים, 
כל מה שה' עושה - הכל לטובה!" ומדוע ביקש יוסף שכל הנוכחים בחדר 

ייצאו? - כדי שלא יתביישו לפני כולם.

- למדים אנו כמה צריך להיזהר שלא לבייש ולא לפגוע בכבודו של אדם. 
אפילו שהם מכרו אותו ורצו להורגו, הוא לא רצה לבייש ולצער אותם. לכן 
הוא גם לא גילה להם מיד כי הוא יוסף, כדי שלא יצטערו יותר מדי. מיד 

התנשק יוסף עם אחיו, ובכו מהתרגשות.

ויגש

פגישת יוסף ואחיו
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מתנות,  הרבה  שם  ובתוכה  ומפוארת,  נוחה  מרכבה  להכין  יוסף  הזדרז 
חליפות-בגדים, הרבה אוכל וגם יין ישן וטוב "לכו ותביאו לכאן את אבא", 
ביקש יוסף מאחיו. "רצוני לראות אותו מהר, שהרי 22 שנה כבר לא ראיתי 
אותו, אני מתגעגע אליו. אימרו לו כי השם שלח אותי למצרים והוא שם 
אותי משנה למלך כדי שאדאג שיהיה אוכל לכולם". מיהרו האחים לחזור 
יוסף  לארץ ישראל כדי לספר לאביהם יעקב את הבשורה הטובה. "עוד 

חי", אמרו בשמחה.

הם  שכך  להאמין  קשה  לו  היה  בהתחלה  מאד.  ושמח  יעקב  התרגש 
הדברים, אבל כשראה את כל העגלות ששלח יוסף להביא אותו, הבין כי 
נכונים הדברים. מיד ירד יעקב ובני משפחתו למצרים כדי לפגוש את הבן 

שנאבד לפני שנים ארוכות - ובינתיים נהיה לסגן-המלך במצרים.

אפילו שיוסף היה משנה-למלך, הוא לא חס על כבודו, ועוד לפני שאביו 
הגיע הוא יצא מארמונו ונסע לקבל את פניו. כשנפגשו, נפלו זה על צווארו 
יעקב  אמר  שקט"  בלב  למות  אוכל  "עכשיו  מרגש.  בבכי  ופרצו  זה  של 

סיפרנו על פגישתם של אחי יוסף עם יוסף לאחר שנים רבות. בקשר לכך 
 - רבות  שנים  כעבור  הם  אף  שנפגשו  אחים  שני  על  מרגש  סיפור  נספר 

סיפור הקשור לחג החנוכה ממנו אנו באים.

הצורף'.  'יוסף  כל  בפי  שכונה  יוסף  ל'מורי'  וסעיד  יחייא  היו  בנים  שני 
מעיניהם קרן תמיד אושר ושמחת ילדים. לצידי ראשם גדלו שתי פיאות 
ארוכות ויפות. תמיד היו לבושים בגלימת פסים ולראשם כובע עשוי צמר. 

שניהם חיו עם הוריהם בשלווה בעיר צנעה שבתימן.

השקט והשלווה שהיו לנחלת תושבי תימן הופרו באחת, כשהווזיר - המשנה 
למלך - רצה את כתר השלטון והשררה, והוא מרד במלך יחד עם כנופיות 
בסכנה  היו  היהודים  וחיי  תימן  בתוך  קשות  מלחמות  פרצו  כך  תומכיו. 
גדולה. כבר קודם לכן נכסף ליבם של יהודי תימן אל ארץ הקודש, הם ידעו 
המאורעות  בעקבות  המובטחת.  ארץ-ישראל  של  קדושתה  גדולה  כמה 
רבה  והתרגשות  לארץ-הקודש,  לעלות  תימניות  משפחות  אלפי  החליטו 
פקדה את היהודים. כולם עסקו באריזת החפצים לקראת העליה הנכספת.

גם יוסף הצורף רצה לעלות לישראל, אבל הוא ידע היטב כי עוד זמן רב 
יארך עד שיחסל את עסקיו. עם זאת הוא פחד לגורל שני בניו הצעירים, 
רבות החליטו  לאחר מחשבות  יקרה מחר.  יודע מה  מי  כי  וסעיד,  יחייא 
ההורים לשלוח את שני הבנים עם קרובי משפחתם שעלו אף הם לארץ, 
שם ישמרו עליהם זמן-מה עד שההורים בעצמם יעלו לארץ ויקחו בחזרה 

את הילדים.

"בני  להם:  אמר  למטוס  שעלו  קודם  הילדים.  משני  ואשתו  יוסף  נפרדו 
גדולה  וזכות  קרב  החנוכה  חג  שעשיתי.  כסף  חנוכיות  לכם  הרי  היקרים 
להדליק את נרות החג בארץ הקודש. מבקש אני מכם בנים יקרים, שתשמרו 
ותמשיכו ללמוד תורה בשמחה כפי שחינכנו אתכם"... הניח  על עצמכם 

יוסף את שתי ידיו הרועדות על ראשי בניו, ובירכם בהתרגשות רבה.

למעברת  ונשלחו  לארץ  הגיעו  האחים  ששני  עד  חלפו  לא-רבים  ימים 
בהתחלה  מתימן.  שהגיעו  חדשים  עולים  עוד  עם  יחד  שבעתלית  עולים 
הוריהם,  בבית  כפי שלמדו  ולקיים מצוות  ללמוד תורה  השתדלו האחים 
אלא שהמדריך שלהם צחק עליהם כל הזמן. כשראה שהצחוק לא מפריע 
להם הציע המדריך לסעיד לעבור למחנה עולים אחר שם יוכל ללמוד יותר 
ומסודר מכאן", שיקר המדריך. הסכים  נקי  יותר  גם  "במחנה ההוא  טוב. 

אפוא סעיד לראות את המקום ולאחר מכן יעשה כפי שיחליט.

כשנפרדו שני האחים, הם לא ידעו שזו תהיה פרידה ארוכה לזמן בלתי-
ידוע. נלקח אפוא סעיד לקיבוץ אחר ושם נשאר בעל כורחו. כשהיה סעיד 
לבד, הוא התקשה לעמוד בנסיון, והפסיק לגמרי ללמוד תורה. הוא גידל 
שער ארוך, ואת שמו שינה לירון, וכך לא היה זכר לסעיד הקטן והטהור 

שידע לקרוא יפה את פסוקי התורה.

אותו דבר עשו גם לאח השני, יחייא, ואף הוא הועבר למקום אחר. את שמו 

יוצאי וממשיכי מורשת  הוא שינה לחיים. כך נפרדו שני האחים היקרים, 
תימן הנהדרת.

* * *

יום-הכיפורים  מלחמת  מאורעות.  אותם  מאז  חלפו  שנה  עשרים-וארבע 
חס-ושלום  להרוג  כדי  סואץ  תעלת  את  חצו  כשהמצרים  בסיני  פרצה 
את כל היהודים. בעקבות זאת שלח צה"ל חטיבות לוחמים כדי להילחם 
ולהבריח  המתקפה  את  להדוף  החיילים  הצליחו  השם  בעזרת  במצרים. 
את המצרים אחורה, אבל החיילים שהו בסיני עוד שבועות וחודשים כדי 

להדוף התקפות מצריות נוספות.

חנוכה  חג  להלחם במצרים. כשהגיע  חיים, שנשלח  גם  היה  החיילים  בין 
הוציא חיים מנרתיקו את חנוכיית הכסף שקיבל מאביו קודם שעזב את 
תימן. הוא מביט בחנוכיה בסקרנות ונזכר בגעגועים באביו ובאמו. 'שנים 
בין  ולהסתובב  לצאת  החליט  חיים  בכאב-לב.  הרהר  אותם',  ראיתי  לא 

האוהלים כדי שיוכל לחשוב בשקט על הוריו.

והוא התקרב אל  דולקים באחד האוהלים  נרות חנוכה  חיים  לפתע ראה 
האוהל כדי להביט בנרות ולשוחח עם חבריו הלוחמים. הוא הסתכל בנרות, 
כשלפתע הבחין בחנוכייה הדולקת. לבו החסיר פעימה עד שהספיק לעכל 

כי החנוכיה הזאת דומה מאד לחנוכייתו.

את  כאן  הדליק  "מי  ביסודיות.  אותה  ובדק  החנוכיה  לעבר  התכופף  הוא 
הנרות?" שאל בקול רם ומתוח. "ירון", השיבו החיילים מתוך האוהל. "איפה 
נמצא ירון?" הוסיף חיים לשאול, כשלפתע ראה חייל עומד לידו, "אני ירון!" 
רעד  חיים  לבו של  בזה.  זה  והביטו  שניהם  ארוך עמדו  רגע  החייל.  אמר 
בהתרגשות. הוא זיהה את צליל הקול, את העגה התימנית הזכורה לו כה 
היטב מבית אבא. "סעיד?!" מלמל חיים בהתרגשות רבה. צמרמורת אחזה 
בירון-סעיד. "יחיא?! אחי הבכור?!" לחש גם סעיד באי-אמון ונפל בזרועות 

אחיו - - -

- כך נפגשו שני האחים כעבור שנים ארוכות בזכות מצוות הדלקת נרות 
חנוכה.

� שיר, )רצוי שיר מוכר כמו "עם ישראל חי" ולחבר לזה את המילים: 
"עוד יוסף חי"(

� 12 הפסוקים

� חלוקת ממתק נוסף )ב"שטורעם"( למצטיינים, למקשיבים, 
למשתתפים ולעוני התשובות - תוך כדי השמעת שבחים

� חלוקת ממתקים

בשמחה "אחרי שכלל לא פיללתי לראות את פניך שוב. כמה שמח אני 
לראותך".

אלו מעשים טובים אנו למדים ממעשיו של יוסף?
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אבינו  יעקב  על  השבוע  בפרשת  קראנו  האחרונים  בשבועות 
ושנים-עשר ילדיו, ראובן, שמעון, לוי יהודה, יששכר וכו'. אתם אולי 
להיפך,  אולם  אחים'.  שתים-עשרה  זה  הרבה  כמה  'אוי,  חושבים 
כולם היו ברכה גדולה. כל אחד מהבנים ניחן בכשרונות מיוחדים 
לו, האחד תלמיד-חכם, השני גיבור גדול, שלישי צדיק ורביעי מלך 

נכבד, חמישי סוחר מצליח וכך הלאה.

אבינו  יעקב  עצוב.  מקרה  על  מסופר  בתורה  שקראנו  בפרשה 
זקן, זקן מאד, גילו המופלג מגיע למאה ארבעים ושבע שנים! לא 
בבטן  היותו  מאז  עוד  עליו  עברו  רבות  צרות  שנותיו.  היו  נעימים 
אמו, כשאחיו עשיו הציק לו, ומאז כל השנים עברו עליו צרות רבות, 
שחלקם הגיעו מבניו; )- אבידת יוסף, לקיחת בנימין, מלחמתם של 

שמעון ולוי ועוד(.

מותו  וקודם  בניו,  את  אוהב  אבא  כמה  בוודאי  יודעים  אתם  אבל 
אלי  "בואו  ברגש,  אמר  יקרים",  בנים  "בואו  בניו  לכל  יעקב  קרא 
ואברך אתכם במיטב הברכות". וכך עמדו כל שנים-עשר הבנים ליד 
מיטתו ויעקב באהבתו הגדולה בירך את כל אחד מהבנים באופן 

אישי.

כמה  עד  ידע  רבות,  סיפרנו  כבר  עליו  הצדיק,  יוסף  הבנים  אחד 
אפרים   - בניו  שני  שגם  ורצה  הצדיק,  האב  של  ברכתו  חשובה 
ומנשה - יבורכו מפיו הקדוש של אבא יעקב. באחד הימים הביא 
יוסף את שני בניו אל מיטתו של יעקב הסבא. "אבא", ביקש יוסף, 
הביט  מאד".  לנו  חשובה  ברכתך  היקרים.  בני  שני  את  ברך  "אנא 
הללו,  הנכדים  "שני  באהבה,  ונשקם  חיבקם  הילדים,  בשני  יעקב 

אהובים עלי כאילו היו בני", אמר.

בהתרגשות ניגשו שני הנערים אל יעקב, מנשה הבכור עמד בצד 
ימין - מול היד החשובה - ואפרים הצעיר ביד שמאל - היד הפחות 
חשובה. הרכינו שניהם את ראשם בהכנעה. או-אז הרים יעקב את 
ידיו,  והפך את שני  יעקב שיכל  ידיו, אלא שלפתע קרה דבר מה! 
אפרים  ראש  על  שם  והחזקה,  החשובה  ימין,  יד  את   )+ )בצורת 

הצעיר ואילו את יד שמאל, הפחות חשובה, הניח על ראש מנשה 
הבכור...

פתח יעקב הצדיק את פיו והחל מברך את שני הנערים. בקול נרגש 
קרא ואמר: "המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא 
הארץ".  בקרב  לרוב  וידגו  ויצחק,  אברהם  אבותי  ושם  שמי  בהם 
מנשה  על  גם  ישמור  הזמן,  כל  עלי  ששמר  שמים  מלאך  כלומר, 

ואפרים, ויהיו להם ילדים רבים כמו דגים שבים".

התפלא יוסף פליאה גדולה. "אבא", קרא באי-הבנה, "מדוע הפכת 
ואת  את הידים ושמת את היד החשובה על ראש אפרים הצעיר 
אבא",  התבלבלת  הבכור?!  מנשה  ראש  על  הפחות-חשובה  היד 

הסביר יוסף וניסה להחליף את הידים בחזרה.

]* מה דעתכם ילדים, יעקב הצדיק טעה והתבלבל, או שעשה זאת 
בכוונה? - לנמק![

הרים יעקב הצדיק את עיניו הטהורות והביט על יוסף בנו. "ידעתי 
דברים שאתה  גם  יודע  אני  אבל  הבכור,  הוא  מנשה  כי  היקר  בני 
עדיין לא יודע". התפלא יוסף וזקף אוזניו בפליאה. ויעקב המשיך: 
הנערים  משני  ייצאו  רבות,  שנים  בעוד  כי  רוחי  בעיני  אני  "רואה 
יותר  יהיו  הצעיר  מאפרים  אולם  וחשובים,  רבים  צאצאים  הללו 

צאצאים וגם יותר אנשים חשובים וצדיקים, כמו יהושע בן-נון".

והתבייש בכך,  יוסף לפשר מעשיו המוזרים של אביו,  או אז הבין 
שחשב שאביו הצדיק התבלבל. הוא ידע כי אביו לא טועה מעולם.

ובכל  מילה  בכל  צריך להאמין  עד כמה  אנו למדים  זה  - מסיפור 
מעשה שעושה צדיק. לפעמים אנו חושבים שהרב הזה או הצדיק 
השני מתבלבלים. חס ושלום! צדיק לעולם לא מתבלבל. הוא תמיד 
יודע מה שהוא אומר ועושה, ועלינו להאמין באמונת צדיקים כי כל 

מעשה ואמירה שלו זה דבר נכון ואמיתי.

ויחי

אמונת חכמים
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אכסניה מרווחת ונאה היתה לרפאל החוכר, ואנשים רבים היו מגיעים 
להתאכסן ולאכול אצלו. הפרנסה שלו היתה מצויה בשפע. אולם אכסניה 

זו לא היתה שלו, אלא היתה שכורה מהפריץ ששלט בכל הסביבה.

וודקה.  קצת  לשתות  כדי  באכסניה  לביקור  הפריץ  הגיע  הימים  באחד 
רפאל קיבל אותו בכבוד רב כיאה לפריץ, ואף הגיש לפניו אוכל טעים. 
הביט הפריץ וראה שאנשים רבים נמצאים באכסניה והחל לכעוס: "אני 
רואה שהאכסניה שלך מלאה לקוחות, אתה עושה הרבה כסף אבל לי 
 - אתה נותן מעט מאד. רימית אותי" - זעם הפריץ ופניו נהיו אדומות 
אני מצווה עליך להתסלק מכאן בתוך שבועיים; אתה, אשתך וילדיך וכל 

חפציך".

נבהל רפאל. בתחילה הוא ניסה להתחנן לפני הפריץ הרשע, אלא שהלה 
סירב לשמוע לדבריו. ניסה רפאל ללכת לאחד היהודים שהיה ידידו של 
הפריץ כדי שיבקש עבורו מהפריץ, אלא שהלה פחד שמא יכעס הפריץ 
גם עליו. לאחר מחשבות ארוכות החליט רפאל לנסוע לרבי הקדוש, רבי 
מנחם מענדל מליובאוויטש )ה"צמח צדק"( ולבקש ממנו שיכתוב מכתב 

לאותו ידיד יהודי שיבקש מהפריץ שלא לגרשו.

את  לרבי  סיפר  הוא  בבכי.  ופרץ  הצדיק  הרבי  של  לחדרו  רפאל  נכנס 
והוא  בהשם,  בטח  רפאל,  יאוש,  "אל  ואמר:  הרבי  בו  הביט  צרתו.  כל 
יושיע אותך. הנה ארשום לך מכתב ותמסור אותו לאיש שרשום על גב 
המעטפה, ובעזרת השם הכל יסתדר". רפאל קיבל מידי הרבי את המכתב 
המעטפה,  שעל  בכתובת  הבחין  ולפתע  יוצא  הוא  עוד  בשמחה.  ויצא 
יוסף חן שהתגורר בעיר  ליהודי אחר בשם  ונבהל. המכתב היה מיועד 

צ'רניגוב )ברוסיה(.

היהודי  לידיד  לכתוב  ובמקום  בכתובת,  טעה  שהרבי  כנראה  אוי,  "אוי 
של הפריץ, כתב לכתובת אחרת", אמר לעצמו רפאל בייאוש. הוא רצה 
ואמר  חייך  להיכנס שוב אל הרבי, אלא שבנו של הרבי שהיה במקום 
"הרבי אינו איש רגיל, והוא מעולם לא טועה. תסע לכתובת שרשומה 
ושם תהיה ישועתך". לא ידע רפאל מה לחשוב, האם הרבי באמת טעה, 

או שמא הוא יודע מה הוא עושה?!

הרבי.  לו  שאמר  כפי  לצ'רניגוב  לנסוע  רפאל  החליט  דבר  של  בסופו 
יוסף מאד. "הרבי  ר'  כאשר מסר רפאל את המכתב ליוסף חן התפלא 
מבקש ממני שאשתדל למענך אצל הפריץ" התפלא, "אבל איזה קשר 

יש לי עם הפריץ? אינני מכירו כלל".

]* לשאול את הילדים: מה לדעתכם, הרבי טעה או שהוא ידע מה שהוא 
עושה?[

לשמע הדברים הללו נפל לבו של רפאל והוא פרץ בבכי מר. "אבוי לי, 
מה אעשה? מה יהא בסופם של ילדי המסכנים?!" לבו של יוסף חן כאב 
בצרתו של רפאל, והוא הציע לרפאל להישאר בביתו מספר ימים, אולי 
יוכל בכל אופן לעזור לו. רפאל הסכים להצעה וכך היה יושב כל הזמן 

ואומר תהלים, כשעיניו זולגות דמעות בתחינה להשם שיעזור לו.

* * *

ליל חורף קר וסוער. רוח סערה מנשבת בזעף, ושלג כבד יורד על העיר. 
איש לא הסתובב בחוץ בקור הנורא הזה. התושבים שהו בבתיהם כשהם 
מתחממים ליד התנורים. גם רפאל ישב בחדרו, והוא דואג. עברו יומיים-
שלושה ודבר לא השתנה. הוא ניסה להירדם, אבל לא הצליח. הוא ראה 
בדמיונו את עצמו ומשפחתו זרוקים ברחוב בליל חורף קר, מתגלגלים 

ברחובות רעבים ורועדים מקור.

לפתע הופרה הדממה על ידי דפיקות חזקות על הדלת. "אנא פתחו את 
הדלת", נשמעה התחינה, "העגלה שלנו נתקעה בשלג ואנחנו לא יכולים 
הדלת  את  פתחו  אנא  מקור,  קופאים  כמעט  אנחנו  הלאה.  להמשיך 

בבקשה מכם".

עומדים  ואשה  איש  ראה  הוא  החוצה.  והביט  הדלת  אל  ניגש  רפאל 

פנימה.  והכניסם  הדלת  את  לפניהם  פתח  במהירות  מקור.  ורועדים 
ואוכל  חמה  שתיה  להביא  והחל  משנתו  בעל-הבית  התעורר  בינתיים 
לפני האורחים. לאחר שהתחממו האורחים, אכלו ושתו ושבעו סיפרו כי 
עגלתם נתקעה בשלג, ואחד הסוסים שבר את רגלו. לא ידענו לאן ללכת 

בשעת לילה מאוחרת שכזאת, עד שראינו אור דולק באחד החדרים.

בינתיים עמד רפאל מהצד ושמע את השיחה. הקול היה מוכר לו. הוא 
ניסה להיזכר מאיפה מוכר לו הקול, ולפתע נזכר... כן, זהו הפריץ "שלו"... 
כדי  לכאן  אותו  הביא  השם  הנה  מביתו...  אותו  לזרוק  שרוצה  הפריץ 

שמכאן תצמח הישועה...

בבוקר נפרד הפריץ ממארחו במילות תודה חמות, והוא הושיט לו ארנק 
מלא במטבעות זהב. "תודה לך יהודי יקר", אמר בהתרגשות, "הצלת את 
חיי, כל סכום בעולם שתבקש, אתן לך במתנה". אולם ר' יוסף דחה את 
הארנק עם הזהב. "חס ושלום", אמר בהתרגשות, "לא אקבל כסף תמורת 

המצווה החשובה. אולם רצוני לבקש משהו אחר".

"תבקש כל מה שתרצה", אמר הפריץ בשמחה, "הכל אתן לך". התרגש 
ר' יוסף גם הוא, ואמר: "ידידי הטוב היה שוכר ממך את האכסניה אשר 
בכפרך, וכעת נודע לי כי אתה עומד לגרשו משם. אנא, אני מבקש ממך 
שתאפשר לו להמשיך לגור במקום ולהתפרנס בכבוד כמו שהיה תמיד". 
הסכים הפריץ "בוודאי" אמר בשמחה, "היות שהוא ידידך אני נותן לו את 

כל האכסניה במתנה מבלי שיצטרך לשלם לי עליה אף פעם".

האכסניה  את  נותן  הוא  כי  ורשם  מזהב  ועט  פנקס  הפריץ  הוציא  מיד 
במתנה לרפאל היהודי, ואחר כך נפרד לשלום ונסע לדרכו.

שעה ארוכה לאחר מכן עמדו ר' יוסף ורפאל מתרגשים על גדולתו של 
ידעו.  לא  שהם  מה  את  מרחוק  הרבי  ראה  כיצד  מענדל.  מנחם  הרבי 
"צריך תמיד להאמין לדבריו של הצדיק", אמר רפאל בהתרגשות גדולה, 
"לפעמים אנחנו לא מבינים, אבל הצדיק יודע מה שהוא עושה. רק אחרי 

הרבה זמן אנחנו יכולים להבין למה התכוון הצדיק".
] ע"פ 'הרואה את הנולד' ספריית מחניים[.

גדולה להיות  "מצווה  או  חי"  יוסף  "עוד  )רצוי שיר מוכר כמו  � שיר, 
בשמחה"(

� 12 הפסוקים

� חלוקת ממתק נוסף )ב"שטורעם"( למצטיינים, למקשיבים, 
למשתתפים ולעוני התשובות - תוך כדי השמעת שבחים

� חלוקת ממתקים

שעת סיפור

משימה למדריך

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
יו"ל ע"י: מרכז הכשרה והדרכה - תנועת הנוער צבאות השם ארה"ק

TzivosHashem@gmail.com :כיכר מד"א ת.ד 1035 נצרת עלית 17110 , טל: 04-6462770 פקס: 072-2765578 , דוא"ל

מה אנו למדים מהסיפור?

27



השבוע חוגגים אנו את ראש-השנה. ראש השנה? - תשאלו בוודאי, הרי 
- אכן, צודקים אתם, אולם  רק לפני שלושה חודשים היה ראש-השנה?! 
בשבוע האחרון חל ראש-השנה אחר; ראש-השנה לחסידות. מה הכוונה? 

ובכן, שמעו סיפור מרתק: 

שניאור-זלמן  רבי  ושמו  גדול  צדיק  ברוסיה  חי  שנה  כמאתיים  לפני 
שהתגורר בעיר ליאדי והוא ייסד את תנועת חסידות חב"ד. מכיון שהיה 
ממנו  וקבלו  תורה,  ממנו  ששמעו  רבים  יהודים  אליו  מגיעים  היו  צדיק 
ברכות. )- זוכרים אתם עד כמה חשובה ברכת צדיק, שאפילו עשיו הרשע 

הצטער כשלא קיבלם?!(

רבי שניאור-זלמן היה אומר לעיתים קרובות דברי תורה עמוקים שנקראו  
"דברי חסידות". דברים אלו היו ענינים עמוקים ונסתרים בקבלה וסודות 
בפנימיות התורה, דברים שרק צדיקים מעטים, יחידי סגולה בלבד, ידעו 
אותם. תשאלו בוודאי: מכיון שדברי תורה אלו היו סוד שרק מעטים ידעו 

אותם, מדוע אפוא דיבר הרבי את דברי התורה הללו לפני המוני חסידיו?

הסיבה לכך היא, מפני שהרבי ראה כי ישנה ירידת הדורות, ובכל תקופה 
שומרים מצוות פחות מבתקופה הקודמת, לומדים תורה פחות, מתפללים 
בהתלהבות פחות, החליט אפוא לומר דברי תורה עמוקים כדי לתת יותר 
זריקות  כמו  התלהבות,  מתוך  ולהתפלל  ללמוד  להמשיך  ליהודים  כוח 
שנותנים לחולה כדי להרגיע את כאביו. ככל שהכאבים חזקים יותר - כך 

גם הזריקות חזקות יותר.

מעשה  בגלל  עמוקים.  תורה  דברי  שגילה  לרבי  לו  היתה  נוספת  סיבה 
עם  נפגש  הבעל-שם-טוב  שהצדיק  בעת  לכן,  קודם  מספר  שנים  שהיה 
משיח צדקנו )כן, משיח בכבודו ובעצמו!(. שאל הבעש"ט את המשיח "נו, 
מתי תבוא? אין לנו סבלנות להמתין" ענה לו המשיח "כשתורת החסידות 
את  ידעו  רחוקים  אנשים  ואפילו  כולו,  העולם  בכל  תתפשט  שגילית 

פנימיות וסודות התורה".

ואכן, רבי שניאור זלמן שם לעצמו מטרה להביא את תורת החסידות לכל 
יהודי ויהודי, ומשום כך גילה ברבים סודות התורה, העיקר שמשיח יבוא 
כבר. ראה זאת השטן והחליט להציק ולהפריע לרבי בעבודתו הקדושה. 

מה עשה?

- באחד הימים שלח יהודי חצוף ורע-לב בשם אביגדור, כתב הלשנה למלך 
רוסיה שרבי שניאור זלמן מסית כנגדו, וכי הוא אוסף כספים עבור הסולטן 
התורכי שהיה אויבו של מלך רוסיה. בכך, טען המלשין, מסית הרבי את 

חסידיו נגד המלך. שמע המלך הרוסי את התלונה והתרגז מאד.

באחד הימים הופיעו חיילים לביתו של הרבי ועצרוהו. הם הכניסו אותו 
יצאו  ומיד  מסוכנים,  לפושעים  מיועדת  שהייתה  שחורה  מרכבה  לתוך 
לדרכם לעיר הבירה פטרבורג. אם היו אנשים שחשבו שכל זה אינו אלא 
המרכבה  את  כשראו  הרי  ישוחרר,  הרבי  ימים  מספר  וכעבור  עלילה, 
לרבי  יקרה  מה  יודע  ומי  מאד,  קשה  שהמצב  והבינו  נבהלו,   - השחורה 

הקדוש.

* * *

]* למדריך: מכאן ואילך מובאים מספר סיפורים על שמירת מצווות כמו: 
שמירת שבת, כשרות, ועמידה גאה על קיום המצוות. נא לספר באריכות, 

בהטעמה ובהדגשה של צדדים אלו[:

� באותם ימים לא היו מטוסים או מכוניות מהירות כמו היום, והנסיעה 
חמישי,  ביום  נאסר  הרבי  ארוכים.  ימים  ארכה  לפטרבורג  במרכבה 
החיילים.  מפקד  אל  זלמן  שניאור  רבי  פנה  בצהרים  שישי  יום  וכשהגיע 
"מפקד חשוב! אצלנו היהודים יהיה הערב שבת קודש - יום של מנוחה, 
מכיון שכך אסור לנו לנסוע ביום קדוש זה. מבקש אני ממך שנעצור בצד 
הדרך וננוח במשך יום השבת". המפקד לא ידע כי הרבי הינו אדם קדוש 
והוא צחק לדבריו. "חה.. חה.. שכחת שאתה אסיר, אה? אתה רוצה לתת 

לנו פקודות?!" - שתק הרבי ולא השיב, אלא שלפתע קרה דבר.

גלגל העגלה נשבר לפתע. כעס המפקד, התרגזו החיילים, אבל לא היתה 
ברירה, והתיקון ארך שעות ארוכות. רק לפנות ערב יכלו לצאת לדרכם, אלא 
שלפתע מת אחד הסוסים. שוב התרגז המפקד וציווה להביא סוס אחר, 
קדימה...  להזיז את המרכבה  הצליחו משום-מה  לא  הסוסים  אלא שאז 
הסתכל המפקד ברבי והבין כי כל התופעות הללו לא קרו סתם-כך. "אוי 
רבי קדוש וצדיק. מבין אני שאלוקיך אוהב אותך ועוזר לך", אמר המפקד 
לרבי "הוא עושה לנו את כל הצרות כדי שלא תצטרך לנסוע בשבת. אם כך 
מבטיח אני לך שננוח במשך כל השבת". ואכן הרבי והחיילים הגויים שבתו 

כל השבת ביער, ורק במוצאי שבת המשיכו לדרכם.

בוא הרבי לעיר הבירה פטרבורג, הוא הושם מיד בתא כלא קטן  � עם 
ביותר,  המסוכנים  הפושעים  ישבו  הזה  בתא  מסוכן.  פושע  כמו  וחשוך 
נידון למוות. מיד לאחר מכן הובהל הרבי אל החוקרים שהחלו  שחלקם 
לחקור אותו בקשר לכתב ההלשנה שהלשינו עליו. החוקרים שאלו את 

י"ט כסלו
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הרבי קושיות חזקות ומבלבלות, והרבי לא נבהל מהם, והוא ענה על הכל 
בצורה מופתית ומסודרת, עד שהחוקרים עצמם התפעלו והודו כי דבריו 

של הרבי צודקים.

מלך רוסיה, הצאר, שפחד מכל מי שאולי הולך נגדו, היה סקרן להכיר את 
"המורד היהודי", במיוחד לאחר שהחוקר הראשי דיווח עליו כי הוא איש 
ולכן החליט הצאר לבקר בעצמו בתא הכלא  ולא פושע.  אלוקים קדוש, 

כשהוא מחופש בבגדים של חוקר.

הרבי  קם  שנכנס  ברגע  אולם  מחופש,  כשהוא  הקטן  לתא  הצאר  נכנס 
לכבודו בהדרת כבוד ובירך ברכה מיוחדת שמברכים רק כשרואים מלך. 
התפלא הצאר "מהיכן ידעת שאני הוא המלך?" שאל בהשתוממות. הרבי 
חייך וענה: "כשכבוד המלך נכנס לתאי הרגשתי יראת כבוד מיוחדת כלפיו, 
הוא-הוא  כי  הבנתי  ולכן  אלי,  שנכנס  חוקר  אף  כלפי  הרגשתי  שלא  מה 

אדוני המלך".

� 53 ימים שהה הרבי בתא המאסר, אולם במשך כל אותה תקופה נזהר 
מלאכול מאכלים לא כשרים. אם כן כיצד הרבי אכל אוכל כשר? - מסופר 
כי בתקופה הראשונה הרבי אכן לא אכל מאום. כל הנסיונות לשכנע אותו 
לאכול עלו בתוהו. הרשעים ניסו אפילו להאכילו בכח, אולם הרבי סתם 
את פיו בעקשנות "לא אסכים לאכול אוכל לא כשר בשום מחיר!" פסק 
הרבי. באותה שעה הזדמן למקום החוקר הראשי שאהב את הרבי, והוא 
ניסה לשכנע את הרבי שיאכל, אולם הרבי אמר לו שיאכל אך ורק אוכל 

כשר.

הבין זאת החוקר הגוי, והסכים ללכת באופן מיוחד לביתו של יהודי כדי 
לקחת ממנו אוכל כשר, כשהוא בעצמו יביאו אל הרבי.  ]* להדגיש לילדים 
ולא רק שנכנע  נכנע,  את הנקודה שכשיהודי עומד על שלו, אפילו הגוי 
פנה  והחוקר  הרבי.  הסכים  לכך  את המצוות[.   לקיים  ליהודי  עוזר  אלא 
לביתו של אחד מחסידי הרבי וביקש להכין אוכל טוב עבור יהודי מסויים. 
כי  לו  אמר  החסיד  של  לבו  אבל  היהודי,  מיהו  סיפר  לא  שהחוקר  מובן 
היהודי הזה אינו אלא הרבי בכבודו ובעצמו, אולם הוא רצה להיות בטוח 

בכך. מה עשה?

"מי  כתוב  היה  בו  הניח פתק  האוכל  ומתחת  האוכל,  הכין החסיד את   -
והחוקר  על הפתק  הוא חתם את שמו  הזה?"  האוכל  האיש שאוכל את 
בתמימות הביא את האוכל אל הרבי. לאחר שסיים הרבי את האוכל הוא 
והניח  מן האוכל בתחתית הצלחת  גילה את הפתק. השאיר הרבי מעט 
פתק אחר: "אני שניאור זלמן. ואני נמצא בבית הסהר". כשהחוקר החזיר 
את הכלים לביתו של החסיד, מצא הלה את הפתק. או-אז שמחה גדולה 
שררה בין החסידים, משום שעד אז לא ידעו היכן הרבי נמצא, ואם בכלל 

הוא בחיים, וכעת נודע שהרבי אכן חי וקיים.

* * *

במשך כל אותו הזמן הפעילו החסידים את השפעתם בכל מקום אפשרי, 
כדי לנסות ולהשיג את שחרורו של הרבי ממאסר. הרבי עצמו ידע כי הוא 

לא אשם, וכי כל מה שמעלילים עליו - שקר וכזב.

לא אחת העבירו את הרבי מבית הכלא שלו אל משרדי החקירות ששכנו 
בחלק אחר של העיר. לצורך זה היו צריכים לחצות את נהר ה'נייעווא' על 
גבי סירה. באחד הלילות, בעת שהרבי שהה בסירה, פנה הרבי אל ראש 
המלווים שלו וביקש ממנו שיעצור את הסירה למספר דקות כיון שרוצה 
לקדש את הלבנה )- להתפלל(. השומר סירב לכך, אלא שלפתע קרה נס 
מופלא והסירה נעצרה מעצמה ולא המשיכה. הרבי החל להתפלל וכעבור 

רגע המשיכה הסירה מעצמה.

הבין השומר כי הרבי הוא לא סתם אסיר, אלא איש קדוש, וכשהרבי ביקש 
שוב שיעצור את הספינה הסכים בתנאי שהרבי יברך אותו. הרבי נתן לו 
ברכה כתובה על פתק בו הוא מברך אותו בעשירות, ואז העמיד השומר 

את הסירה והרבי נעמד להתפלל בשמחה.

ואכן, מסופר כי השומר הגוי שקיבל את הברכה נעשה לימים עשיר גדול, 

כדאי להביא למסיבות שבת תמונה של אדמו"ר הזקן ולהראותה לילדים, מי 
הוא "גיבור הסיפור" המפורט. רצוי אפילו לתת זאת כפרס לילדים או בהגרלה. 
ולהסביר לילדים שיתלו את התמונה על קיר חדרם, כדי שמעשיו של הרבי 

הצדיק יהיו להם למופת, איך צריכים להשתדל לקיים מצוות גם כשקשה.

� שיר, )רצוי שיר מוכר כמו "ופרצת"(

� 12 הפסוקים

� חלוקת ממתק נוסף )ב"שטורעם"( למצטיינים, למקשיבים, 
למשתתפים ולעוני התשובות - תוך כדי השמעת שבחים

� חלוקת ממתקים

והאריך ימים מתוך עשירות וכבוד רב. הוא הבין כי כל זה בזכות הברכה 
ותלה  זהב  בתוך מסגרת של  מיסגר את הפתק  והוא  הרבי הקדוש,  של 

אותה בטרקלין ביתו. 

כך המשיכו החקירות כ53 ימים עד אשר התברר לחוקרים ללא ספק כי 
כל העלילות שטפלו על הרבי - הינן שטויות, ואין בהם כל אמת. החוקרים 
את  אישרו  והללו  מחוקקת(  )מועצה  ל'סנט'  דעתם  חוות  את  העבירו 
ללכת  חופשי  הוא  כי  הרבי  התבשר  בכסלו  י"ט  שלישי,  ביום  הדברים. 
לביתו לאחר שצדקתו יצאה לאור, והתברר כי הוא חף מפשע. ה'סנט' אף 
אישר כי הרבי יכול להמשיך להקהיל חסידים, ולומר בפניהם דברי תורה 

וחסידות, כפי שעשה עד אז.

בדיוק באותה שעה שנכנסו לבשר לרבי כי הוא משוחרר, ישב הרבי בתאו 
ואמר פרקי תהלים )שהרי אדם שנמצא בצרה אומר תהלים!( ובאותו רגע 
אותי בשלום,  פודה  כלומר השם  נפשי",  "פדה בשלום  אמר את הפסוק 

מילים המתאימות לבשורה הנפלאה...

שיחרורו של הרבי ריגש את כל החסידים שהיו בפטרבורג, ועל אף הקור 
העז שרר בחוץ, רקדו החסידים ברחובות העיר ואחדים מהם אף התגלגלו 
בשלג מרוב שמחה. כשהרבי יצא לביתו ליוו אותו חסידים רבים, ובכל עיר 
אליה הגיע הרבי התקבל ברוב כבוד ושמחה, וכשהגיע לביתו ליוו אותו 

אלפי חסידים.

ולכן נקבע בקרב החסידים יום י"ט כסלו ל"ראש השנה לחסידות", ליום 
של חג ושמחה, לאחר שהיה ברור כי לא רק הרבי יצא לחירות ביום זה, 
אלא כל החסידים ותורת החסידות יצאו לחופשי ביום זה, ומעתה יוכלו 

החסידים לעבוד את ה' ולהפיץ את החסידות בגלוי מבלי לפחד מאיש.

- מבינים אתם אפוא, את גודל השמחה של חג י"ט כסלו שחל השבוע? 
- זהו יום של שמחה, וקבלת החלטות טובות להתנהג בדרכו של הרבי.

אלו מעשים טובים אנו למדים
מסיפור י"ט בכסלו?

משימה למדריך

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
יו"ל ע"י: מרכז הכשרה והדרכה - תנועת הנוער צבאות השם ארה"ק
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כ"ד טבת, חל יום פטירתו של הצדיק הגדול והמפורסם רבי שניאור ב
זלמן מליאדי, הרבי הראשון של חסידי חב"ד. צדיק גדול הוא רבי 
שניאור זלמן, ויש לנו ללמוד הרבה דברים טובים ממעשיו. הבה 

נספר כעת סיפור מעניין מאד שקשור עם פטירתו.

שני סוחרים, מרדכי ושמעון, חזרו מהיריד הגדול לביתם שמחים וצוהלים. 
בימים האחרונים הרוויחו כסף רב, וכעת הם שמחים לחזור הביתה. כספם 

נמצא בכיסם ואין מאושר מהם.

בדרכם הארוכה עברו בין השאר גם בעיירה קטנה שנקראת "האדיטש". 
)עיירה זו נמצאת גם כיום באוקראיינה(. בהאדיטש היה מלון אורחים קטן, 
שם יכלו להתאכסן כל האורחים שנקלעו לסביבה, ורצו לישון בלילה. עם 
רדת הערב נכנסו גם מרדכי ושמעון הסוחרים לבית המלון, שם קיבל את 
פניהם בחיוך רחב ניקולאי בעל המלון, "בואו תכנסו, הנה החדר שלכם" 
וניקולאי  לחדרם,  היהודים  הסוחרים  שני  נכנסו  בשמחה.  אותם  הזמין 
הסוחרים  שני  ביקשו  לאכול?"  תרצו  אוכל  "איזה  אותם  לשאול  הזדרז 

שיביא להם בשר צלוי היטב.

ניקולאי הביט בהם רגע ארוך, ולאחר מכן שאל בפליאה "יהודים אתם?" 
התפלא  כשר?!"  לא  שאצלי  הבשר  "אבל  הסוחרים.  שני  השיבו  "כן",   -
ניקולאי. "לא נורא, אנחנו לא צריכים דווקא אוכל כשר", השיבו שוב שני 
הסוחרים היהודים. שוב התבונן בהם ניקולאי במבט מוזר וסגר את הדלת.

בקוצר רוח המתינו מדרכי ומנשה בחדרם לאוכל הטעים שמצפה להם. 
כעבור מספר דקות נפתחה הדלת. "או, האוכל בא", אמרו זה לזה בשמחה. 
אדומות  פניו  לחדר,  נכנס  ניקולאי  להיפך,  כלל,  הגיע  לא  שהאוכל  אלא 
בכעס ושנאה נראתה בעיניו. הוא אחז בידו גרזן ענק ומפחיד. "שיכבו על 

המיטות", פקד בקול רועם, "כעת אהרוג אתכם".

לך את  ניתן  הנה  עלינו!  למה? תרחם  "מדוע?  נבהלו מאד.  היהודים  שני 
היהודים.  שני הסוחרים  בכו-התחננו  לנפשינו",  אותנו  ותעזוב  כספנו,  כל 
אולם ניקולאי לא שם לב אליהם. "שכבו מיד, כי פה תהא קבורתכם". הבינו 
שני היהודים כי אין להם ברירה, וסופם קרב. "אנא, רצונך להרוג אותנו? 
יהודים אנחנו, אנא ממך תן לנו להתפלל לאלוקינו  - עשה כרצונך, אבל 

קודם שנמות".

ניקולאי נרגע לפתע. הוא חשב כמה שניות והסכים. "אחזור בעוד עשר 
לכם.  לעזור  יוכל  הוא  אולי  לאלוקיכם  ואז אהרוג אתכם, תתפללו  דקות 
חה.. חה..", צחק בקול מפחיד וסגר את הדלת לאחר שיצא. שני הסוחרים 

החלו להתפלל לשם בקול נרגש. דמעות רבות זלגו מעיניהם "אנא השם 
אלוקים, אוהבים אנחנו אותך. לפעמים חטאנו לך, עשינו לא מה שאתה 
ומחילה,  סליחה  מבקשים  שלם.  בלב  מתחרטים  אנחנו  אבל  מבקש, 

ומקווים שתסלח לנו. אוי אלוקים הטוב והיקר"...

העבירות  כל  על  להם  ומחל  סלח  השם  כי  הסוחרים,  שני  הרגישו  כעת 
שעשו, וכעת הם נקיים וטהורים מכל לכלוך. כעבור מספר דקות נפתחה 
נכנס  אולם להפתעתם  רב.  בבכי  לזה  זה  בא", אמרו  סופנו  "הנה  הדלת. 
לפתע ניקולאי לחדר, וחיוך רחב נסוך על פניו ובידיו מגש גדול עם לחם, 
ירקות ופירות יפים ומובחרים. "הבאתי לכם אוכל טוב וכשר", אמר ניקולאי 

בשמחה. "טלו את ידיכם, ברכו להשם אלוקיכם ואכלו לחם".

הוא  בהתחלה  הסוחרים.  ושמעון  מרדכי  של  לתדהמתם  גבול  היה  לא 
מאיים עליהם ורוצה להורגם, ולפתע הוא נהיה איש אחר, טוב והגון. "מה.. 
מה קרה פתאום" גמגמו השניים במבוכה גלויה. צחק ניקולאי צחוק רם 
ואמר: "אינני רוצח חס ושלום, ומעולם לא התכוונתי לרצוח אתכם, שמעו 

מעשה שהיה".

* * *

"לפני כמה שנים הגיע למלוני יהודי מבוגר בעל זקן לבן וארוך. צדיק גדול 
היה האיש, חכם ונבון, ומעל הכל - איש קדוש. שמו היה רבי שניאור-זלמן. 
כשהגיע לכאן נתתי לו לישון בחדר הזה, שכעת אתם יושבים בו. במשך 

מספר שבועות שכב הצדיק כאן חולה ותשוש.

שני  אליך  ויבואו  יבוא  "יום  לי:  ואמר  אליו  לבוא  לי  קרא  שנפטר  "קודם 
רוצים  לך שהם  יגידו  לאכול,  ירצו  אותם מה  יהודים. כשתשאל  סוחרים 
לאכול אוכל לא כשר. מבקש אני ממך שתפחיד אותם קצת, כדי שיחזרו 
בתשובה ויתפללו לאלוקים ויחזרו לדרך המוטב". הסכמתי לעשות כדבריו, 

והצדיק בירך אותי בברכות רבות.

"חלפו כמה שנים, והיום באתם לכאן, וכששאלתי אתכם מה תרצו לאכול 
אמרתם שאתם רוצים בשר. לפתע הבחנתי שאתם יהודים, ומכיון שלא 
הייתי בטוח שאלתי אתכם אם תרצו את הבשר אפילו שהוא לא כשר. 
כשעניתם בחיוב נזכרתי לפתע בדבריו של הצדיק והבנתי שאליכם התכוון 
הצדיק הקדוש. עשיתי אפוא כפי שביקש ממני, והפחדתי אתכם קצת, כדי 
שתשובו למוטב ותחזרו להיות יהודים טובים וישרים. וכעת, כשהתפללתם 

לאלוקיכם, הבאתי לכם אוכל טוב וכשר, לחם, פירות וירקות".

כ"ד טבת

כשרות המאכלים
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של  הסמוך  לקברו  לצאת  והחליטו  הסוחרים,  ושמעון  מרדכי  התרגשו 
הצדיק רבי שניאור זלמן, ולהתפלל כי יעזור להם בכל מעשיהם, ויצליחו 
כמו  טובים, שמתנהגים  יהודים  להיות  הסוחרים  שני  חזרו  מאז  בדרכם. 
שיהודים מתנהגים, אוכלים רק אוכל כשר, וקודם כל מברכים בהתחלה 
הרבה  וללמוד  להתפלל  כח  לנו  שיהיה  כדי  ואוכלים  בסוף;  גם  ומברכים 

תורה.

* * *

שימו לב ילדים יקרים! כמה חשוב לאכול אך ורק אוכל כשר. השם ציווה 
אוהב  שהשם  בגלל   - אחר  אוכל  ולא   - דווקא  כשר  אוכל  לאכול  אותנו 

אותנו ודואג לנו.

ונכבד.  גדול  למלך  נסיכים  כמו  השם.  של  הבנים  ישראל,  עם  אנחנו, 

סיפר  ארוכות  דקות  במשך  בשמחה.  נצצו  ועיניו  מאד  התרגש  ניר 
לו בחוץ לארץ,  בהתלהבות על משחק המחשב החדש שאביו קנה 
אחר- אלי  באים  אתם  כן?  קבענו,  "אז  לדבריו.  הקשבנו  וכולנו 
וישבנו  הצהרים,  אחר  אליו  הגענו  כולנו  ואכן  ניר.  אמר  הצהרים?!" 
אצלו מרותקים למסך המחשב ומתפעלים מהמשחק החדש שהגיע 

מהעולם הגדול. לא הרגשנו איך הזמן חולף.

אמרה  ילדים",  משהו,  "תאכלו  ניר  של  אמו  נכנסה  ערב  בשעת 
והשאירה על השולחן מגש עם ממתקים. פתאום הרגשתי כמה אני 
רעב, ומיד אכלנו את כל הממתקים, בייגלה, במבה ביסלי וסוכריות. 
תוך שתי דקות לא נשאר כלום על השולחן - אבל עדיין היינו רעבים.

"רגע", אמר ניר פתאום, "יש לי משהו בשבילכם", ומיהר אל המטבח 
וכעבור רגע חזר ובידו קופסה גדולה צבועה בזהב נוצץ. "כעת תטעמו 
את השוקולד הטוב ביותר שאכלתם בחיים שלכם. זה מחוץ לארץ". 
וכך  והמתוק.  הטוב  הריח  את  הרחנו  וכולנו  המכסה  את  הוריד  ניר 
כולם נטלו כדורי שוקולד טעימים. "אה, כמה טעים" אמרו כולם. גם 
ולקחתי כדור שוקולד, אבל משהו עוצר בעדי  ידי  אני הושטתי את 
מלהכניסו לתוך הפה. אני יודע מה הוא אותו "משהו" שעוצר בעדי. 
הקופסא, הקופסא הגדולה והמוזהבת עליה רשומות מלים בשפה לא 

מובנת. אין לזה הכשר.

"תאכל כבר", אומרים לי כולם. "איך אתה מסוגל להתאפק?" אני לא 
יודע מה לעשות. "אם אתה לא רוצה את השוקולד אז תן לי", אומר 
בתאבון,  הרוק  את  ובולע  השוקולד  בכדור  שוב  מסתכל  ואני  ניר. 
והראש קצת מסתחרר. ואז אני שם את כדור השוקולד הטעים בחזרה 
בתוך הקופסה המוזהבת, ואני מרגיש שהיד נהייתה קלה. "אתה לא 
אוהב את השוקולד?" שאל ניר בפליאה. "כן", אמרתי, "אני מאד אוהב, 
אבל הקופסא היא מחוץ לארץ ואין עליה פתק הכשר של הרב. אסור 

לאכול את השוקולד הזה".

אני מגיש שמחה בכל ליבי, עמדתי בנסיון הקשה. כמעט התפתיתי, 
כי  שמעיד  פתק  עליו  אין  אם  אוכל,  לאכול  "אסור  לא.  בסוף  אבל 
המוצר כשר בהשגחה רבנית", אמרתי בקול רם. ובלבי אמרתי בשקט 
לי  נגד היצר הרע, כמה טוב  והתגברתי  בנסיון,  'אני שמח שעמדתי 

כעת בתוך הלב...

* * *

לצערנו  אבל  טעים,  ממתק  ורואים  לחנות  הולכים  אנחנו  לפעמים 
שום  רואים  ולא  האריזה  על  מסתכלים  אנחנו  כשר.  לא  הוא  הרב 
סימן כשרות. ]* כדאי לקחת את הממתק המחולק בפעולה, ולהראות 
לילדים מקרוב את חותמת הכשרות המודפסת על האריזה[. אבל מה 

לעשות, אנחנו מאד רוצים לאכול את זה.

שתעשו  שרוצה  טוב,  יצר  לכם  יש  הלב  בתוך  שעמוק  לכם,  תדעו 
ותקנו  עצמכם,  על  "תתגברו  לכם  לוחש  בוודאי  הוא  טוב.  ורק  אך 
ממתק אחר, שהוא גם כשר וגם טעים". אתם צריכים להיות חזקים 
ונחושים, שמכאן ולהבא תאכלו רק אוכל כשר. אפשר גם להשפיע על 

המשפחה שלכם וגם על החברים שעדיין לא אוכלים רק כשר.

בוודאי אתם מבינים שנסיך איננו יכול לאכול כל מה שמתחשק לו. חס 
ושלום, לנסיך מכובד מביאים רק אוכל טוב, משובח והחשוב מכל - נקי. 
במטבח ארמון המלך יש השגחה מיוחדת על המאכלים שיהיו טובים 

ונקיים.

אותו דבר גם אנחנו. השם הוא המלך של העולם, ואנחנו הבנים שלו, כמו 
כל אוכל  וחלילה!  כל אוכל. חס  יכולים להכניס לפה שלנו  איננו  נסיכים. 
עלינו  שציוותה  הכללים  כפי  וטהור,  נקי  שהוא  מיוחדת  השגחה  צריך 
התורה הקדושה. יש דברים שהתורה אמרה לנו שאסור לאכול, כמו חיות 
טמאות, תולעים וכדומה. ]* אפשר כדוגמא להביא כדורי פלאפל שמצוי 
אנחנו  האם  ולבדוק[.  להשגיח  שצריך  וכמה  ובכדורים,  בחומוס  תולעים 
הנסיכים יכולים לאכול כל מה שמתחשק לנו? - בשום אופן לא! רק מה 

שהשגיחו שהוא באמת נקי.

מה אנו למדים מהסיפור?
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]* לשאול את הילדים:[ אצל מי במשפחה אוכלים רק אוכל כשר?. 1

עושים . 2 טרם  שעדיין  אלו  את  ולעודד  הללו,  הילדים  את  לשבח 
זאת, שיבקשו מההורים.

שרצו . 3 להם  שקרה  מקרה  על  ולספר  לקום  ילדה  או  מילד  לבקש 
ואף  כך,  על  אותם  ולשבח  כשר.  האוכל  אם  קודם  ובדקו  לאכול 

אפשר לתת ממתק נוסף.

של . 4 תמונה-פוסטר  שבת  למסיבות  להביא   - חשוב!  וגם   - כדאי 
אדמו"ר הזקן ולהראותה לילדים, מי הוא "גיבור הסיפור" המפורט. 
רצוי אפילו לתת זאת כפרס לילדים או בהגרלה. ולהסביר לילדים 
שיתלו את התמונה על קיר חדרם, כדי שמעשיו של הרבי הצדיק 
יהיו להם למופת, איך צריכים להשתדל לקיים מצוות גם כשקשה.
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