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ָּפָרַׁשת ִנָּצִבים-ַוֵּיֶלְך  
כ"ד אלול  ה'תשע"ד

מאת: גולדי ש.

ְּדַבר 
ָהַרַּמְטַּכ"ל

ָלבּוׁש  ָהָיה  הּוא  ַּבַּבְנק.  ְמֻרָּפד  ִּכֵּסא  ַעל  ָיַׁשב  ְלַמְרֶאה  ָחׁשּוב  ִאיׁש 
ַהְלָוָאה  ָצִריְך  "ֲאִני  ָׁשחֹר.  ֲעָסִקים  ִּתיק  ְּבָיָדיו  ְוָאַחז  ֲאפָֹרה  ַּבֲחִליָפה 
ִעְסִקִּיים  ִלְצָרִכים  "ֶזה  ַהַּבְנק.  ִלְמַנֵהל  ָאַמר  ּדֹוָלר"  ֲאָלִפים  ֲעֶׂשֶרת  ֶׁשל 
ֻּכּלֹו  ְוַאְחִזיר ֶאת  ַהֶּכֶסף  ָּכל  ַּבֲחָזָרה ֶאת  ַאְרִויַח  ָחְדַׁשִים  ֲחׁשּוִבים. ּתֹוְך 

ַלַּבְנק, ְּבֶעְזַרת ה'".
ִּתְצָטֵרְך  ַהַהְלָוָאה  ֶאת  ֶׁשְּתַקֵּבל  ִלְפֵני  "ֲאָבל  ַהְּמַנֵהל.  ָאַמר  ְּבָעָיה"  "ֵאין 

ַאֲחַראי  ִיְהֶיה  ֶהָעֵרב  ָעֵרב.  ַלַּבְנק  ְלָהִביא 
ְּבִמְקֶרה  ַהַהְלָוָאה,  ֶאת  ִּבְמקֹוְמָך  ְלַהְחִזיר 

ֶׁשֹּלא ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות זֹאת ִמִּסָּבה ָּכְלֶׁשִהי".
ְוֶהָחׁשּוב.  ֶהָעִׁשיר  ָהִאיׁש  ָאַמר  ְּבָעָיה"  "ֵאין 

הּוא  ַהּטֹוב.  ֲחֵבִרי  יֹוִסי  ֶזהּו  "ִהֵּנה, 
ֶׁשל  ַחְדרֹו  ְּבֶפַתח  ֶׁשִּלי".  ֶהָעֵרב  ִיְהֶיה 

ְמַנֵהל ַהַּבְנק ִנַּצב ְלֶפַתע יֹוִסי - ִאיׁש ֶנְחָמד 
ְלַמְרֶאה, ְּבכֹוַבע ָמהּוַּה ּוְבָגִדים ְמֻרָּפִטים.

"יֹוִסי? ֶהָעֵרב ֶׁשְּלָך?" ָצַחק ַהְּמַנֵהל. "ִאם ַאָּתה ֹלא ּתּוַכל ְלַהְחִזיר ַלַּבְנק 
יג ְסכּום ָּגדֹול ָּכֶזה?" ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ּדֹוָלר - ֵאיְך יּוַכל יֹוִסי ְלַהּׂשִ

***
ְּבַאַחת  אֹוִתי  ֶהְחִזיר  ַהּמֹוֶרה  ֶׁשל  קֹולֹו  חֹוֵלם?"  ׁשּוב  ַאָּתה  "ַאְמנֹון, 
ֵמַהַּבְנק ַהְּמֻמָּזג ְוַהְּמֻצְחָצח ֶאל ַהִּכָּתה ַהּלֹוֶהֶטת ְּביֹום ֶׁשל סֹוף ַקִיץ. ְּכמֹו 
ָּתִמיד, ַהֵּתאּוִרים ֶׁשל ַהּמֹוֶרה ָלְבׁשּו ְּבִדְמיֹוִני ִצּיּור ְמִציאּוִתי ֶׁשל ַמָּמׁש.

עּור"  ַּבּׁשִ ִּנְלַמד  ּׁשֶ ְלַמה  ְּבֶקֶׁשר  ְׁשֵאָלה  ִלְׁשאֹל  ָרִציִתי  ַרק  "ֶאְממ.. 

ָאַמְרִּתי, ְוַהּמֹוֶרה ָהָיה ִנְרֶאה ַּדְוָקא ְמֻרֶּצה ֵמִהְׁשַּתְּתפּוִתי. "ֵאיְך ֶאְפָׁשר 
לֹוַמר ֶׁשָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה ּוַמְׁשִליִמים ֶזה ֶאת ֶזה? ִלְכאֹוָרה 
ַּמְחִסיר ַהַּצִּדיק, ְּכִפי  ֶזה ֹלא ֶהְגיֹוִני. ָרָׁשע ֹלא ָיכֹל ְלַהְׁשִלים ֶאת ַמה ּׁשֶ

ֶׁשָעִני ֹלא ָיכֹל ִלְהיֹות ָעֵרב ְלָעִׁשיר ְּבַהְלָוָאה ֶׁשהּוא לֹוֵקַח ַּבַּבְנק!"
ִמי,  ִּבְׁשֵאָלה:  ֲאִני  ַּגם  ְלָך  "ֶאֱעֶנה  ַהּמֹוֶרה.  ִלי  ֶהְחִמיא  ָיָפה!"  "ְׁשֵאָלה 

ְלַדְעְּתָך, הּוא ָהֵאיָבר ֶהָחׁשּוב יֹוֵתר: ָהרֹאׁש אֹו ָהֶרֶגל?"
"ַוַּדאי ֶׁשָהרֹאׁש הּוא ֶהָחׁשּוב יֹוֵתר!" ָקַפץ ֲחֵבִרי 
ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה  ְועֹוֶׂשה  חֹוֵׁשב  "ָהרֹאׁש  ָאָסף. 

ְמֻסָּבִכים, ָהַרְגַלִים? ְסָתם הֹוְלכֹות.."
"ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני, ְּבִלי ָהַרְגַלִים ָהרֹאׁש ָהָיה ְסָתם 
ָּתקּוַע!" ָעִניִתי ְלֻעָּמתֹו, "הּוא ֹלא ָהָיה ָיכֹל ָלֶלֶכת 

ְלׁשּום ָמקֹום!"
ַהְּתׁשּוָבה"  ֶאת  ְּבַעְצְמֶכם  ֲעִניֶתם  ָּכְך,  "ִאם 
ֵמָהֵאיָבִרים  ֶאָחד  ְלָכל  ֶאָחד.  ּגּוף  ְּכמֹו  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  "ַעם  ַהּמֹוֶרה,  ִסֵּכם 
ָיָפה  ַאַחת  ִלְתמּוָנה  ַמְׁשִליִמים  ֻּכָּלנּו  ְוַיַחד  ּלֹו,  ִמּׁשֶ ְמֻיָחד  ַּתְפִקיד  ַּבּגּוף 

ּוְמֻאֶחֶדת!"
)ַעל ִּפי ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות ֵחֶלק ד' עמ' 1140(

ָעִני ַּבַּבְנק? ִמְׁשֶקֶפת ַהֶּפֶל"א
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ְׁשֵני ִּכְּסאֹות ְמֻרָּפִדים ִרֲחפּו 
מּוֵלנּו ָּבֲאִויר. ָעִלינּו ֲעֵליֶהם 

ְוָחַגְרנּו ֲחגֹורֹות ְּבִטיחּות, 
ְּבעֹוד ַהִּמְׁשֶקֶפת ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ִּכְצָבת ּוַמִּפיָלה ָעֵלינּו עֹוד 
ְועֹוד ִעּתֹוִנים. "ַמה ָּקָרה, 

ָהַפְכְּת ְלַאְסָפִנית ִעּתֹוִנים?" ָנַזף ָּבּה ַסָּבא ְּבִחָּבה, ּוִמָּיד 
ָּפָנה ֵאַלי. "ָקִדיָמה, ִׁשיִמי, ּבֹוא ּוְנַחֵּפׂש ֶאת ַהּכֹוָתרֹות 

ַהְּמֻסָּמנֹות!"
ֶאת ַהּכֹוֶתֶרת ָהִראׁשֹוָנה ָמָצאִתי ֲאִני, ְמֻסֶּמֶנת 

ְּבַמְרֶקר ָצהֹב זֹוֵרַח ְּבתֹוְך ִעּתֹון ָיָׁשן ְמאֹד. "ָהַרִּבי ָהַרַּיי"ץ 
ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש מֹוִדיַע - ֻּכָּלם ְצִריִכים ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, 

ְּכֵדי ֹלא ְלַעֵּכב ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהְּקרֹוָבה!"
"ִּתְרֶאה ֶאת ֶזה, ִׁשיִמי!" ָּדַחף ַסָּבא ְלָיִדי ִעּתֹון ָחָדׁש 

יֹוֵתר. ַהּכֹוֶתֶרת ָזֲעָקה: "ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש מֹוִדיַע - ָּכל 
ַהְּיהּוִדים ְּכָבר ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה, 

ָמִׁשיַח מּוָכן ְלַהִּגיַע!"
"ֵאיֶזה יִֹפי, ָמִׁשיַח ַמִּגיַע!" 

ִּכְמַעט ָקַפְצִּתי ֵמַהִּכֵּסא, "ֲאִני 
ַחָּיב ָלרּוץ ְלִהְתּכֹוֵנן!"

זמני הדלקת הנרות:
18:04 ירושלים  
18:20 תל-אביב  

                             18:11 חיפה  

ׁשּנְתּגּלה 
ֶקר 

ַהּׁשֶ
ׂשר ְוֹלא מּוָכן 2

ׁשּסִעיד ָקָנה ִמּמּנּו ּב
ׁשּיֲעֹרְך ָלֶהם ּדין ּתֹוָרה. ַהּקּצב טֹוֵען 

ּתְקִציר: ָסִעיד ְוַהּקּצב ַמּגיִעים ְלַרּבם ַעל ְמָנת 
ׁשּלם ֶאת חֹובֹו.
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ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבינּו ֶמֶלך ַהָמִׁשיַח ְלעֹוָלם ָוֶעד



הגרלה תערך בין שולחי הפתרונות. 

פתרונות לשעשועון  בטלמסר החדש: 0583299770.
טלפון להזמנות והקדשות: 077-6462770

770 >>
ל 770. ׁשּוָרה ְלַמהּותֹו שֶׁ קְּ ָמעּות שֶׁ ם ֵיׁש ַמשְׁ מֹות, ְלָכל שֵׁ ר שֵׁ ִל-770 ֵיׁש ִמְספַּ

ָמעּות  שְׁ ם ַלמַּ כּו ֶאת ַהשֵּׁ יְּ רּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ְושַׁ לּו. ַסדְּ ְלבְּ מֹות ִהְתבַּ טֹוס, ַהשֵּׁ מָּ בַּ
.770- ּלֹו בִּ כֹוָנה שֶׁ ַהנְּ

מאת: דינה. מ.

משוחחים
גאולה

ָיֵעל

ֲחֵברוֹת

ִלְחיֹות ְּגֻאָּלה  >>

ֵנס ֵאַלי  ן ְיכֹולֹות ְלִהכָּ ַאתֶּ
ְיָתה... ַהבַּ

ֵסֶדר, ֲאַנְחנּו ְמַחּכֹות ָלְך  ֶזה בְּ

ַתח... פֶּ בַּ

ה! ְוָכְך ִנְחֶיה  ֻאלָּ ֵנינּו ַלגְּ פָּ ָאז ֶהְחַלְטנּו שֶׁ

לּות.  ל ַהגָּ ֶרַגע ָהַאֲחרֹון שֶׁ ם בָּ ה גַּ ֻאלָּ גְּ

ֲאַנְחנּו ַעל ַסף  ֶדת ָאְמָרה ָלנּו שֶׁ ַפקֶּ ַהמְּ יר ִלי שֶׁ ֶזה ַמְזכִּ
לֹות,  כְּ ֵאָלה ְלָאן ָאנּו ִמְסתַּ ִפְתָחּה. ַהשְּׁ ׁש בְּ ה, ַממָּ ֻאלָּ ַהגְּ

ה... ֻאלָּ לּות אֹו ָקִדיָמה – ַלגְּ ית ִמְדָרׁשָאחֹוָרה – ַלגָּ ל בֵּ ֵאָליו כָּ
ּיֹות ּפֹוִנים ַהפִּ

ֶנֶסת ית כְּ בֵּ

ׁש  ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ
לּות  ל ַהגָּ שֶׁ

ים  עֹושִׂ ִית שֶׁ בַּ
ִמילּות  ּבֹו גְּ

ֲחָסִדים

ל  ִית שֶׁ ַהבַּ
ינּו ַרבֵּ

ּנּו  מֶּ מִּ ָמקֹום שֶׁ
ׁשֹוֲאִבים 

ּכֹחֹות

מאת: דינה. מ.

ֵעט 
ַלֲחשֹוב

בית הותר

טקשמעדמבית רביונבית נחייו

בית עיטמשמבוימ בית היתפל

תופלתי

תנועת הנוער צבאות ה' בארה"ק
הרב דוד נחשון - יו"ר

מרכז חב"ד העולמי
לקבלת פני משיח

יוצא לאור על-ידי:

מאת: מוריה

ִּתְׁשְמעּו  
ִסּפּור

ְלָאן ֶנֱעַלם ַּבַעל ָהֲאֻחָּזה?
ַמח ֶצֶדק, כ"ט ֱאלּול( ֶדת ַאְדמֹו"ר ַהּצֶ )ְלֶרֶגל יֹום ֻהּלֶ

ֲעָיָרה  ִהְתַוֲעדּות ּבָ ו ּבְ ַעם ַיְחּדָ ָבה ּפַ ְקבּוַצת ֲחִסיִדים ָיׁשְ
י  י, ַרּבִ ֶפַתע ֶאָחד ֵמֶהם ִנְקָרא ֶאל ָהַרּבִ ּלְ ׁשֶ אִוויְטׁש, ּכְ ְליּוּבַ
ַמח  ִכּנּויֹו ַה"ּצֶ ְרֵסם ּבְ ִהְתּפַ ֵניאֹוְרָסאהן, ׁשֶ ל ׁשְ ְמַנֵחם ֶמעְנּדְ

ֶצֶדק". 

י, ּוְזַמן ָקָצר  ל ָהַרּבִ ֶהָחִסיד ִמֵהר ְלַחְדרֹו ׁשֶ
ן ֶנֱעַלם. ְלַאַחר ִמּכֵ

ֲחקּו  ה ָיִמים, ּדָ ּמָ ָחַזר ְלַאַחר ּכַ ׁשֶ ּכְ
ר ָלֶהם ָמה ֵאַרע. ּבֹו ֲחֵבָריו ְלַסּפֵ

י"  ל ָהַרּבִ י ְלַחְדרֹו ׁשֶ ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ "ּכְ
י  ּנִ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ר ֶהָחִסיד, "הּוא ּבִ ִסּפֵ

ִלְנֹסַע ִלְכָפר ֶאָחד ּבֹו ִהְתּגֹוֵרר 
ִמי,  ה ְיהּוִדי ַאְנִטיׁשֵ ַעל ֲאֻחּזָ ּבַ

ַאְכָזִרּיּותֹו, ְולֹוַמר  ְרֵסם ּבְ ִהְתּפַ ׁשֶ
ַמן ַלְחֹזר  יַע ַהּזְ ִהּגִ י ָאַמר ׁשֶ לֹו: 'ָהַרּבִ

ְתׁשּוָבה'. ּבִ

ֹפָאר  יתֹו ַהּמְ יף ֶאת ּבֵ ה ִהּקִ ַעל ָהֲאֻחּזָ י ּבַ י ּכִ "ָיַדְעּתִ
ם.  י ְלִהְתָקֵרב ְלׁשָ ים, ּוָפַחְדּתִ ים ּתֹוְקָפִנּיִ ְכָלִבים ַאְכָזִרּיִ ּבִ

ם ָקדֹוׁש, ְוהֹוָרה ִלי ַלְחׁשֹב ָעָליו  ָיַדי ׁשֵ י ִהְפִקיד ּבְ ָלֵכן ָהַרּבִ
ּלֹא ֶיֱאַרע ִלי  י ִהְבִטיַח ִלי ׁשֶ ה. ָהַרּבִ יַע ֶאל ָהֲאֻחּזָ ַאּגִ ׁשֶ ּכְ

ֶרךְ. ָבר ַרע, ְוָכְך ָיָצאִתי ַלּדֶ ׁשּום ּדָ

דֹוׁש  ם ַהּקָ ֵ י ַעל ַהּשׁ ְבּתִ ד ָחׁשַ ה, ּוִמּיָ י ָלֲאֻחּזָ ְעּתִ "ִהּגַ
ר  י ָיׁשָ ָלִבים ֲאִפּלּו לֹא ָנְבחּו. ִנְכַנְסּתִ י ָנַתן ִלי. ַהּכְ ָהַרּבִ ׁשֶ

י לֹו:  ל ָהָאדֹון ְוָאַמְרּתִ ה, ְלַחְדרֹו ׁשֶ ֶאל ָהֲאֻחּזָ
ְתׁשּוָבה'. ַמן ַלְחֹזר ּבִ יַע ַהּזְ ִהּגִ י ָאַמר ׁשֶ 'ָהַרּבִ

ִאּלּו ִהְתעֹוֵרר  ּנּו ְוִנְרֶאה ָהָיה ּכְ ּתַ ָניו ִהׁשְ "ּפָ
י  ַמְעּתִ ן, ׁשָ ן, ּכֵ ה. 'ּכֵ ָנה ֲעֻמּקָ ֵ ִמּשׁ

ים  ּלִ ָבֶריָך'. ֵאּלּו ָהיּו ַהּמִ ֶאת ּדְ
ַעל  ִהְצִליַח ּבַ ִחידֹות ׁשֶ ַהּיְ

יו.  ה ְלהֹוִציא ִמּפִ ָהֲאֻחּזָ

יִתי ֶאת  ִניִתי ְלָאחֹור ְוָעׂשִ "ּפָ
אִוויְטׁש. ֲחָזָרה ִלְליּוּבַ י ּבַ ְרּכִ ּדַ

ֶרַגע ּבֹו ָיָצאִתי  ָבר ּבָ "ּכְ
י  ַכְחּתִ ה, ׁשָ ֵמֲחַצר ָהֲאֻחּזָ
דֹוׁש".  ם ַהּקָ ֵ ד ֶאת ַהּשׁ ִמּיָ
ר ֶאת ִסּפּורֹו. ם ֶהָחִסיד ְלַסּפֵ ִסּיֵ

ה  ַעל ָהֲאֻחּזָ ּבַ מּועֹות ׁשֶ ְ טּו ַהּשׁ ׁשְ ן ּפָ ה ָיִמים ְלַאַחר ִמּכֵ ּמָ ּכַ
ים  ִנּיִ ְחּתָ ים ַקּדַ ֹאַרח ִמְסּתֹוִרי. ִחּפּוׂשִ ִמי ֶנֱעַלם ּבְ ָהַאְנִטיׁשֵ

ָמה  הּוִדית ָנׁשְ ה ַהּיְ ִהּלָ ֶעְרכּו ַאֲחָריו ֶהֱעלּו ֶחֶרס, ְוַהּקְ ּנֶ ׁשֶ
ִלְרָוָחה.

לּוֵיי ְסָחבֹות. הּוא  אִוויְטׁש הֹוִפיַע ָאָדם ָלבּוׁש ּבְ ּוִבְליּוּבַ

הּוא ַמֲעִביר  ׁשֶ ֶנֶסת ּכְ ֵבית ַהּכְ ב ּבְ ר ִעם ִאיׁש, ַרק ָיׁשַ ּבֵ לֹא ּדִ
יר אֹותֹו ַאְך ָהיּו  ה. ִאיׁש לֹא ִהּכִ תֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ֶאת ְזַמּנֹו ּבְ

ֱעַלם... ּנֶ ה ׁשֶ ַעל ָהֲאֻחּזָ י הּוא הּוא ּבַ ִהְתַלֲחׁשּו ּכִ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ

ַמח  ים ֶאל ַאְדמֹו"ר ַהּצֶ יׁשִ ׁשּו ֲחִסיִדים ְקׁשִ י", ִנּגְ "ַרּבִ
ְתׁשּוָבה ֲאִפּלּו ָאָדם  ֲאלּו: "ִאם ָיֹכְלּתָ ְלַהְחִזיר ּבִ ֶצֶדק ְוׁשָ

נּו? ֶזה, ָמה ִאּתָ ּכָ ׁשֶ

ים ְלִהְתָקֵרב ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם  ם ָאנּו ְמַנּסִ "ֲהֵרי ּגַ
ינּו, ַמּדּוַע ֵאין  ָעׂשִ ים ַהּלֹא טֹוִבים ׁשֶ ֲעׂשִ ּוְלִהְתָחֵרט ַעל ַהּמַ

ה  ָעׂשָ ִפי ׁשֶ זֹו ּכְ ּכָ י ְמעֹוֵרר אֹוָתנּו ִלְתׁשּוָבה ְמִהיָרה ׁשֶ ָהַרּבִ
ה?" ְלַבַעל ָהֲאֻחּזָ

י  יב ָלֶהם ָהַרּבִ ר רֹוֶעה רֹוֶעה ֶאת ֶעְדרֹו", ֵהׁשִ ֲאׁשֶ "ּכַ
ֶדֶרְך  ים הֹוְלכֹות ּבְ ָבׂשִ ל ַהּכְ י ּכָ א ּכִ ל, "הּוא ְמַוּדֵ ָמׁשָ ּבְ

ה ּתֹוָעה, הּוא ָהָיה  ְבׂשָ ל ּכִ ר. ִאּלּו ָהָיה ָרץ ַאֲחֵרי ּכָ ׁשָ ַהּיָ
ְמקֹום ֹזאת, הּוא עֹוֵמד  ׁש ַלֲחלּוִטין ּתֹוְך ְזַמן לֹא ַרב! ּבִ ֻמּתָ

ׁשְֹבָנה ֶאל  ּתָ ֵדי ׁשֶ ים ַהּתֹועֹות ּכְ ָבׂשִ ְמקֹומֹו ְוקֹוֵרא ַלּכְ ּבִ
ָהֵעֶדר.

ה נֹוֶפֶלת ְלבֹור ָעֹמק, ֵאין ָלרֹוֶעה  ְבׂשָ ר ּכִ ֲאׁשֶ "ַאְך ּכַ
ַעְצמֹו ְוַלֲהִביָאּה ֲחָזָרה ֶאל  ב ָלֶלֶכת ּבְ ֵרָרה ְוהּוא ַחּיָ ל ּבְ ּכָ

ָבָריו. י ֶאת ּדְ ם ָהַרּבִ ָהֵעֶדר..." ִסּיֵ


