
 
בקשת האב השכול

אביו של החייל עמית בן־יגאל הי"ד, שבג"ץ 
אותו,  שרצח  המחבל  בית  את  להרוס  אסר 
ל'כיכר  בריאיון  הגדול  כאבו  את  הביע 
עמית.  בשביל  בחיים,  בוחר  "אני  השבת': 
אומר  אני  תפילין,  מניח  כשאני  בוקר,  בכל 
לקב"ה — תן לי כוח, להיום". האב, ברוך, פנה 
בקריאה שעוד נשים ובנות ידליקו נרות שבת 

בעבור הבן, עמית בן נאווה וברוך.

הנשמה של אלול
הופיע מגזין 'נשמה' לחודש אלול, ובו סיקור 
אבן־ישראל  עדין  הרב  של  לדמותו  מיוחד 
משפחה  של  המפתיע  סיפורה  )שטיינזלץ(, 
שעורכת כבר יובל שנים סעודת הודיה לאחר 
שבן המשפחה ניצל מחטיפת מטוס, וסדנאות 
השופר שהפכו לטרנד בקיבוצים. כל זה לצד 
זוגיות,  הנפש,  תורת  על  הקבועים  הטורים 

משפחה, חינוך ועוד. להשיג בבתי חב"ד.

ַהקדימו לעזור
הושטת  מחייבים  המתקרבים  תשרי  חגי 
ובמיוחד  הנזקקות,  למשפחות  עוזרת  יד 
השנה שבה הצטרפו מובטלים רבים למעגל 
פותחים  הארץ  ברחבי  חב"ד  בתי  הנצרכים. 
חשוב  סיוע.  להענקת  מיוחדת  בהיערכות 
לאפשר  כדי  יפה,  בעין  ולתרום  להקדים 
לספק לכל משפחה את צורכי החג הדרושים.

יש חדש תהיה שנת פילוג אאוט
מי שחובטים בו, אינו פנוי לבדוק אם החבטה הונחתה עליו בצדק; אבל 

אם פונים אליו באהבה וברּכּות, הוא פותח את ליבו להקשיב ולתקן

אל ש מתקרבת  קשה  נה 
עולמית  מגיפה  קיצה. 
עולם,  סדרי  שמשבשת 
של מוסדות  כבד,  כלכלי  ־משבר 

שלוחת  פוליטיקה  חורקים,  טון 
שמאבדת  משפטית  מערכת  רסן, 
את אמון הציבור. ועל הכול — גל 
־עכור של שיח אלים ונשכני השו

טף אותנו בעת האחרונה.

יכול  השורה  מן  האזרח  אם  ספק 
לשנות את הדברים ה'גדולים', אבל 
שליטה  לנו  להיות  יכולה  בהחלט 
בני־אדם  שיותר  ככל  השיח.  על 
הבוץ  מהיאבקויות  סלידה  יביעו 

האלה, יפסיקו לצרוך אותן באמצעי התקשורת, 
יימנעו מלשתף אותן — תיווצר אווירה  ובוודאי 
ציבורית אחרת, שמבקשת לנהל שיח רגוע יותר, 

מכבד ומתחשב.

טוב  טעם  של  בעיה  רק  איננו  הפנימי  השסע 
עתידנו.  את  מסכן  הוא  אלא  חיים,  ואיכות 
תרבות של יד איש באחיו הורסת אותנו מבפנים 
ראינו  וכבר  כאומה,  קיומנו  ביסודות  ומכרסמת 
בהיסטוריה היהודית את תוצאותיהן של מלחמת 

אחים ושנאת חינם.

ככה רוצים לחיות?
ברצינות:  ולבחון  לעצור  זמן  הוא  אלול  חודש 
האם זו האווירה שאנו מבקשים לחיות בה? האם 
אנו רוצים לגדל את ילדינו לתוך עולם שאין בו 
כבוד לזולת, שאין בו הערכה לציבורים גדולים 

ומכובדים, שאין בו נימוס, איפוק ותרבות דיון?

בשאלות  ציבורי  דיון  שיתקיים  בהחלט  ראוי 
העולות על סדר היום, אבל חובה לטפח תרבות 
לכל  כבוד  בו  שיש  ענייני,  תרבותי,  דיון  של 
עמדה. סגנון כזה של דיון גם יניב תוצאה טובה 
יותר, כי בסופו של דבר לא כל החוכמה ולא כל 
הצדק שוכנים תמיד בצד אחד. כיום אנו עדים 
לדיון אטום, יצרי, מתלהם, שאין בו מקום לקול 

ההיגיון הצרוף.

בעיקר  מתחוללת  הזאת  שההתכתשות  מכיוון 
באמצעות כלי התקשורת צריכה להיות מופנית 
כלפיהם מחאה ציבורית רחבה ותקיפה, בקריאה 

להפסקת השיסוי  הטונים,  להורדת  להתמתנות, 
ולמגזרים  לזולת  כבוד  של  תרבות  ולטיפוח 
מאוד  רגישים  התקשורת  אנשי  בעם.  רחבים 
מואס  שהציבור  יחושו  הם  אם  הקהל.  לדעת 
בהשתלחויות הפרועות, הם יפעלו לצמצם אותן.

באהבה, לא במקל
בחודש אלול אנו נקראים לתקן ליקויים, לשפר 
ברור  כבר  כיום  הדרכים.  את  להיטיב  מעשים, 
לכול שהדרך הנכונה להשיג תיקון היא באהבה 
ולא במקל. מי שחובטים בו, אינו פנוי לבדוק אם 
החבטה הונחתה עליו בצדק, אלא האינסטינקט 
הטבעי שלו הוא להשיב מלחמה שערה. אבל אם 
פונים אליו באהבה וברּכּות, הוא פותח את ליבו 

להקשיב, להפנים ולתקן.

בזירה  גם  כך  האישי,  בהיבט  כך  שזה  כשם 
על־ידי  תיקון  להשיג  אי־אפשר  הציבורית. 
זה  אין  עלבונות.  והטחת  האשמות  השמצות, 
אתה  לך  שיקשיבו  כדי   — צודק  מי  כלל  משנה 
חייב להוריד את הטון, להפגין אמפתיה, להבין 
משותפת  נקודה  ולחפש  השני,  הצד  את  גם 

שעליה יהיה אפשר לבנות הסכמה חדשה.

חודש  האלה.  בימים  לפנינו  העומד  האתגר  זה 
שבו  החגים,  לחודש  הכנה  בבחינת  הוא  אלול 
באה לידי ביטוי אחדותו של העם. באווירת חגי 
תשרי מרגישים את היותנו עם אחד מלוכד, מעל 
כל המחלוקות וההתפלגויות. הבה נפעל עכשיו 
שתשפ"א תהיה של אחדות ואהבה, ואלה יביאו 

לנו את הגאולה מכל המצוקות.

צעירי אגודת חב"ד 
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1755 מס'  גיליון  ׀   21.8.20 ׀  התש"פ  באלול  א'  ׀  שופטים  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 

פרקי אבות: פרק ו

תקיעת שופר ראשונה באלול אשתקד במחלקת היולדות ב'אסף הרופא'

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב

 מינוי עד הבית
073-3943399  
chabad4u.org.il
או חפשו בגוגל 'מגזין נשמה'

ערכת התוכן של חב"ד

6:406:566:486:576:547:26
7:537:557:567:557:498:26

כניסת 
השבת
צאת 
השבת

עורך: מנחם ברוד
יוצא לאור על־ידי: המרכז לעזרי שליחות

ת"ד 1122 כפר חב"ד 6084000
chabad@chabad.org.il :פקס' 9606169־03 • דוא"ל

www.chabad.org.il :אתר
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

מאת מנחם כהן 

לשער  קשה  רובינסון  יואב  ר'  על  כשמביטים 
את המהפך שעבר עליו בעשור פלוס האחרון. 
יואב  נעשה  בהודו  שהתגלגל  ישראלי  מצעיר 
היהודית,  הזהות  על  השמירה  מחלוצי  לאחד 
השנים  בשבע  לאחים'.  ב'יד  פעילותו  במסגרת 
הגברית  המחלקה  את  מנהל  הוא  האחרונות 

למניעת התבוללות, ורושם הישגים חשובים. 

נתניה, מורכבת.  )39(, תושב  יואב  עבודתו של 
הוא  ורגישות.  מקצועית  מיומנות  דורשת  היא 
פועל במאור פנים, בדרך־ארץ, מתוך אכפתיות, 
כדי ליצור מּודעּות לסכנת ההתבוללות. בימינו, 
נישואי  להציג  מתרגשת  התקשורת  כאשר 
תערובת כצעד הירואי, עבודתו קשה עוד יותר.

מהפך בהודו
בנעוריו  הארץ.  בצפון  בקיבוץ  התחנך  יואב 
רכש השכלה רפואית, שירת בצנחנים ובהמשך 
באופנוע  המדינה  ברחבי  "טיילתי  להודו.  טס 
והספקתי לבקר בבית חב"ד במומביי, זמן קצר 

לפני הפיגוע הקשה", הוא מספר.

אט־אט החל לגלות את יהדותו, ללמוד חסידות 
על  כאב  לחוש  התחיל  פתאום  מצוות.  ולקיים 
מושג  להם שום  ישראלים שאין  צעירים  המוני 
הזה  "העניין  עמם.  לבני  הנישואין  חשיבות  על 
הלב",  את  לי  צבט  וממש  לי  להציק  התחיל 
הוא אומר. "כשחזרתי לארץ ויתרתי על התואר 
שחשוב  והבנתי  לי,  שציפה  ברפואה  הראשון 

הנפש  את  לרפא  מונעת.  ברפואה  לעסוק  יותר 
ולבלום סכנות".

ידע הוא כוח
אחרי שנתיים של לימודים אינטנסיביים בישיבה 
חב"ד  בישיבת  שנה  עוד  ולמד  לניו־יורק  טס 
בכולל  ללמוד  הוסיף  נישואיו  לאחר  המרכזית. 
'יד לאחים' והציע  אברכים בצפת, ואז פנה אל 
את עזרתו במאבק בהתבוללות. "כל הזמן פונים 
אלינו אנשים ומספרים על בני משפחה וחברים 
מעורבים", משתף  נישואים  של  לצרה  שנקלעו 
יואב. "אני פוגש את הצד היהודי ומסביר לו את 

משמעות הצעד שהוא עומד לעשות". 

וברגישות.  בעדינות  נעשית  שלו  הפעילות 
נותנים  "אלא  מבהיר,  הוא  דבר",  כופים  "איננו 
מתערבים,  אנחנו  מדוע  השואלים  יש  מידע. 
ליועץ  הולך  אדם  כוח.  הוא  ידע  משיב:  ואני 
לא  שמתחתן  מי  ידע.  לו  שיקנה  משכנתאות, 
עלינו בנישואין מעורבים, יצטרך להתמודד עם 
אתגרים שכיום אין הוא מודע להם. אני מרגיש 

חובה להעמיד לנגד עיניו את המידע הזה".

מוזמן לחתונות
לאחים'  'יד  מטעם  הופיעה  האחרונה  בעת 
'מתחתנים בעם' שמה,  חוברת הסברה מקיפה, 
המציגה מידע רב בנושא. יואב אומר כי שיעור 
הגירושין בנישואי תערובת עומד על 85%. "יש 

הילדים  של  פסיכולוגיים  וקשיים  רבות  בעיות 
בגיבוש זהותם. הבלבול עצום, גם להורים. אין 

יציבות נפשית". 

בעבודתו הוא חֹווה אכזבות, אבל גם הצלחות. 
"טיפלנו במקרה של צעיר ישראלי, מבית דתי, 
שהיה בקשר עם נוצרייה, והיא אף שכנעה אותו 
הוא  והשיח  המפגשים  בזכות  דתו.  את  להמיר 
הבין את הטעות, חתך את הקשר, נכנס ללמוד 
בישיבה והתחזק מאוד", הוא מספר. "עד היום 
זכיתי לפגוש מאות יהודים שנקלעו למצב הזה, 
מקצתם  יהודי.  בית  להקים  זכו  מהם  ורבים 
בשמחה  בא  ואני  לחתונה,  הזמנה  לי  שולחים 

ובהתרגשות".

רפואה מונעת נגד התבוללות

יואב וחוברת ההסברה. בחר ברפואת הנפש

תחרות עסקית
עסק  לפתוח  לאדם  מותר  האם  שאלה: 

המתחרה בעסק קיים ולמשוך ממנו לקוחות?
אותה  מבן  למנוע  אי־אפשר  הדין  מעיקר  תשובה: 
עיר לפתוח חנות או שירות מקצועי אפילו בצד עסק 

קיים, אף שבזה הוא ממעט את פרנסת הראשון. 
גם אם השני עושה מעשה כדי למשוך לקוחות, כגון 
המחירים  את  שמוזיל  או  לילדים,  מתנות  שמחלק 
כן הוא מוזיל  יכול לעכבו, אלא אם  — אין הראשון 
ברמה שאין דרך הסוחרים לעמוד בה, וכל שכן אם 

הראשון אינו יכול להוזיל כך.
להיכנס  לחנות אסור למתחרה  נכנס  לאחר שלקוח 
פונה  הלקוח  אם  אבל  אצלו,  שיקנה  ולשדלו  לשם 
אליו מעצמו — מותר לו להצביע על יתרונות חנותו.

בן עיר אחרת הבא לפתוח חנות או שירות מקצועי 
הראשון  יכול  דומה,  חנות  במקום  יש  כבר  כאשר 
לגור  בא  השני  אם  לעכבו  יכול  אינו  )אבל  לעכבו 

במקום ולפתוח חנות(. עם זה, במקרה שיש בתחרות 
לירידת  גורמת  שהיא  כגון  העיר,  לבני  תועלת  זו 
מחירים או להבאת סחורה טובה יותר, יש אומרים 

שלא ניתן לעכב זאת. 
לאחרים  גם  אסור  עסק,  לפתוח  שאסור  במקום 

לקנות בעסק החדש, מפני האיסור 'לפני עיוור'.
בספר 'פתחי חושן' כתב, שבתנאי זמננו לא מסתבר 
יש עסק כלשהו בעיר שוב אסור לאדם אחר  שאם 
גדולה, שיש  ובפרט בעיר  לפתוח עסק מאותו סוג, 
וכל  בה מקום לפרנסה ברווח לכמה וכמה עסקים, 
שכן במרכז העיר, שלשם באים קונים מכל המקומות. 
בפרט נכון הדבר בעיר מתפתחת, שלא ייתכן לומר 
אך  לסביבה.  או  לעיר  הבאים  בכל  זכה  שהראשון 
את  לקבוע  למתחרה  אין  חסידות  שממידת  ייתכן 
חנותו סמוך ממש לחנות הראשונה, ובפרט בשכונה 

קטנה ובחנות המספקת מצרכים בסיסיים.
אדה"ז  שו"ע  ס"ה.  קנו  סי'  חו"מ  אדה"ז  שו"ע  מקורות: 
גניבה  הל'  חושן  פתחי  ס"י־יג.  גבול  והשגת  הפקר  הל' 

פ"ט, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

הגות, חז"ל, 
מדרשים, 

משמעויות, 
לקחים, הלכה, 

העמקה, 
סיפור, מידע

 4 גליונות 
 )סה"כ 32 עמודים( 
כל שבוע - רק על 
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32 עמודים הסיפורים 
מעוררי ההשראה 

שלכם, ההגות של 
תורת החסידות, 

החוויות המרגשות 
מבתי חב"ד והדמויות 
המרתקות שפותחות 

את הלב

 מאירים
 את הנשמה
מעמיקים 

לפרשה

להשיג בבית חב"ד הקרוב 
למקום מגורך 

קבלו במתנה  בימי הרחמים והרצון 
קח לך מלאך מליץ טוב
ה"ה התנ"א רשב"י זיע"א
והחל לעסוק בתורתו 

הק' המגינה עלינו

לקראת יום הדין 
 תהלים

מתוק מדבש
לעורר רחמים רבים

ולזכות לשנה טובה ומתוקה 

הזמינו
סט ַהֹזַּהר ַהָּקדֹוׁש עם פירוש הנפלא ָמתֹוק ִמְּדָבׁש

פורמטיםלהשיג ב-3 ניתן 

www.matokmidvash.com
חנות הספרים שלנו באתר:  מוקד

1800-350-330הזמנות:

ְבנֵי ָמרֹון - 'מירון' ֵאי ָהעֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפנָיו ִכּ ל ָבּ ָנה, ָכּ ׁ ֹראׁש ַהָשּ ְבּ

"
תמים תהיה

ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  "ָּתִמים  מצווה  התורה 
ֱאֹלֶקיָך". הפסוק הזה בא בהמשך לאיסור 

לעסוק בכשפים ובידיעת עתידות.

הרמב"ן כותב על כך: "אחר שאסרה 
מקוסם  העתידות  שאלת  את  תורה 
ודורש אל המתים, אמר שתהיה תמים 
ממגיד  תירא  ולא  אלה,  בכל  ה'  עם 

העתידות".

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

יעוץ חינם

077-444-7777

לפני הכל: בריאות.

ומה הלאה? מחיר...
ביטוחי בריאות קבוצתיים לאנ"ש

בהוזלה של כ-50%!
)בדומה לגופים הגדולים בארץ(



את  מגדיר  הרמב"ם  סנהדרין  הלכות  בתחילת 
המצווה להעמיד שופטים ושוטרים בכל מדינה 
למנות  תורה  של  עשה  "מצוות  מחוז:  ובכל 
ובכל  ומדינה  מדינה  בכל  ושוטרים  שופטים 
פלך ופלך, שנאמר 'שופטים ושוטרים תיתן לך 
בכל שעריך'... שופטים אלו הדיינים... שוטרים 

אלו בעלי מקל ורצועה".

בהלכה הבאה הרמב"ם מצמצם את חובת ייסוד 
בחוצה  "אבל  בלבד:  ישראל  לארץ  הדין  בתי 
פלך  בכל  דין  בית  להעמיד  חייבין  אינן  לארץ 
ה'  אשר  שעריך  בכל  לך  'תיתן  שנאמר  ופלך, 

אלוקיך נותן לך לשבטיך'".

האם שובש הנוסח?

מפרשי הרמב"ם הזדעקו על הדברים, הסותרים 
"למדנו  ז,א(:  )מכות  הגמרא  דברי  את  לכאורה 
אם  לארץ.  ובחוץ  בארץ  שנוהגת  לסנהדרין 
כן, מה תלמוד לומר 'בשעריך'? בשעריך אתה 
מושיב בתי דינין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, 
ובחוץ לארץ אתה מושיב בכל פלך ופלך, ואי 

אתה מושיב בכל עיר ועיר".

שיבוש  נפל  כי  הסבורים  יש  זאת  בעקבות 
בהעתקת דברי הרמב"ם ויש לתקן ולכתוב כך: 
בית  להעמיד  חייבין  אינן  לארץ  בחוצה  "אבל 
דין אלא בכל פלך ופלך". גרסה אחרת: "בחוצה 
חייבים  אבל  להעמיד,  חייבים  אינן  לארץ 

להושיב בית דין בכל עיר ועיר".

הנאה למראית עין

לגרסה  מפתיע  חיזוק  מוצאים  אנו  ואולם 
המקורית של הרמב"ם בדברי הרמב"ן, שנולד 
בסוף חיי הרמב"ם, והוא כותב: "בחוצה לארץ 
אינם חייבים למנות להם בית דין... אין ישראל 
דיינים  להם  למנות  מצּווים  לארץ  שבחוץ 

בעיירות, וכן כתב כבוד הרב ר' משה".

קושיה  פותר  הרמב"ם  של  זה  חידושו 
פורים.  סיפור  על  הגמרא  בדברי  המתעוררת 
נהנו  שהיהודים  אומרת  יב,א(  )מגילה  הגמרא 
בלבד  עין  למראית  אחשוורוש  של  מסעודתו 
ולכן  המלך(,  הזמנת  את  לדחות  פחד  )מתוך 
הקב"ה העניש אותם גם כן למראית עין בלבד, 

שהרי גזירת המן נתבטלה לבסוף. 

לא הייתה הפרה
בחומרת  להמעיט  אפשר  איך  ולכאורה 
שזו  בשעה  אחשוורוש,  בסעודת  ההשתתפות 
היהודי,  מרדכי  של  להוראתו  בניגוד  הייתה 
שהיה מראשי הסנהדרין, והזהיר את היהודים: 
אחשוורוש"  של  בסעודתו  לאכול  תלכו  "לא 
פסק  הרמב"ם  הלוא  ז,יז(?!  פרשה  רבה  )אסתר 

עושה  שאינו  מי  ש"כל  ממרים(  הלכות  )בתחילת 

תעשה,  בלא  עובר  הדין(  בית  )של  כהוראתן 
שנאמר 'לא תסור מכל הדבר... ימין ושמאל'".

לארץ  שבחוץ  הרמב"ם,  דברי  שעל־פי  אלא 
אין חובה להושיב בית דין, אין מקום לשאלה, 
היה  לא  מרדכי  להוראת  שאי־הציות  מכיוון 
בגדר עבירה על הוראת בית דין. הדרך היחידה 
שמצדיקה העמדת בית דין היא כאשר בא תובע 
וצועק על עוול שנעשה לו, וכאן לא הייתה שום 
בית  היהודים שהצדיקה העמדת  'צעקה' מצד 
דין. ויהי רצון שנזכה בקרוב לגאולה האמיתית 
והשלמה, שבה יקוים הייעוד "ְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפַטִיְך 

ְּכָבִראֹׁשָנה ְוֹיֲעַצִיְך ְּכַבְּתִחָּלה" )ישעיה א,כו(.

)על־פי תורת מנחם תשמ"ה, כרך ג, עמ' 1444(

העמדת שופטים ויהודי שושן

לא יחסר דבר
״תמים תהיה עם ה׳ אלוקיך״ )דברים יח,יג(. אם 
תהיה "עם ה׳ אלוקיך" — תהיה תמים ולא יחסר 

לך דבר.

)רבי לוי־יצחק מברדיצ׳ב(

בכל המהות
עבודת הבורא צריכה להיות באופן של 'תמימות' 
— עליה לחדור לתוך כל מהותו של האדם. ושני 
בזה: א( העבודה צריכה להיות לא רק  עניינים 
יהיה  בפנימיותו  שגם  אלא  בלבד,  בחיצוניות 
העבודה  ב(  כברו״.  ״תוכו  אהבה״,  רצוף  ״תוכו 
צריכה להיות לא רק מצד הנפש האלוקית, אלא 
״בשני  חז"ל  כלשון  הבהמית,  הנפש  מצד  גם 

יצריך״.

)אור התורה(

לא להונות
ה׳ אלוקיך״  ״עם  נאמר  בשום מצווה אחרת לא 
אלא בתמימות. שכן במידה זו קל מאוד להונות 
לכן  תמים.  להיראות  מאוד  וקל  הבריות,  את 

התורה מזהירה: ״תמים תהיה עם ה׳ אלוקיך״.

)רבי שמחה־בונם מפרשיסחה(

חוכמה בעבור תמימות
החידוד  דרך  את  אהב  מרופשיץ  נפתלי  רבי 
והיה משפיע אמרות שנונות. פעם אחת אמר לו 

החוזה מלובלין: הלוא כתוב ״תמים תהיה עם ה׳ 
אלוקיך״ ולא כתוב ״חכם תהיה״. אמנם כן, רבי, 
השיב לו רבי נפתלי, אבל כדי להיות תמים עם 

ריבונו של עולם צריך אדם חוכמה רבה.

מא' ועד ת'
הרומזת  הא',  מן  ביותר  הרחוקה  היא  ת'  האות 
לקב״ה, אלופו של עולם. יש לקשר ולחבר גם את 
— שגם האהבות  ה׳ אלוקיך"  "עם  הת' הרחוקה 
והיראות בענייני העולם יהיו קשורות עם הקב"ה.

)כתר שם טוב(

נפש שלמה
האדם  על  ושלמות.  תמימות  מלשון  'תמים' 
זה  שעל־ידי  מצוות,  תרי״ג  בקיום  זהיר  להיות 
שהרי  איבריה.  תרי״ג  בכל  שלמה  נפשו  תהיה 
כשחסרה מצווה אחת או שהאדם פוגם בה, הרי 

הוא 'מחוסר איבר' ואינו 'תמים'.
)לקוטי תורה(

איחוד עם הכלל
קודם  לומר  ״נכון  בסידורו:  כותב  הזקן  אדמו״ר 
של  עשה  מצוות  עליי  מקבל  הריני  התפילה, 
תהיה״  ״תמים  הכוונה  זו  כמוך״.  לרעך  ואהבת 
ותתחבר  שתתאחד  על־ידי  ושלם  תמים  הֵיה   —
עם כלל ישראל, מתוך אהבת ישראל, ואז תוכל 

להתחבר ״עם ה׳ אלוקיך״ בשעת התפילה.

)הצמח צדק(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

תמים תהיה  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

איך מחזירים אבידה
שמי  נהוג  היה  בעלז  בעיר  המדרש  בית 
שמצא מציאה היה מוסר אותה לגבאי, וזה 
היה מכריז ליד הבימה כי נמצאה מציאה, 
ומי שאיבד אותה יכול לקבלה אצלו על־פי 

סימנים.

פעם אחת איבד חסיד מכובד חפץ כלשהו, 
מציאת  על  מכריז  שהגבאי  וכששמע 
שלו.  שהחפץ  ואמר  אליו  ניגש  האבידה, 
ביקש ממנו הגבאי סימנים, אך האיש דחפו 
קלות והגיב: "ממני אתה מבקש סימנים?!".

וביקש  מבעלז  אהרון  רבי  בכך  הבחין 
למסור לאותו חסיד: "אבידה מחזירים על־

פי סימנים ולא על־פי דחיפֹות"...

אמרת השבוע מן המעיין

"את הביקורת וההענשה עליך להפנות כלפי 
ואילו על הזולת עליך  לך';  'תיתן  עצמך — 
להביט בעין חיובית וללמד זכות — 'ושפטו 

את העם משפט צדק'"  )החוזה מלובלין( 

פתגם חסידי



בגד של 
תשובה

העיר  בן  משולם,  היה  פשוט  חייט 
הייתה  פרנסתו  שבפולין.  אפטה 
להביא  הצליח  רב  ובקושי  דחוקה, 
התקיימו  משפחתו  בני  לביתו.  לחם 

בצמצום ובמחסור תמידיים.

עליו.  העיק  הרעוע  הכלכלי  מצבו 
הוא חיפש אפיקים שירחיבו את מטה 
לחמו, אך כל מאמציו כשלו והנחילו 

לו מפח נפש.

את  עוד  לשאת  יכול  היה  לא  כאשר 
אל  רגליו  נשאוהו  העוני,  חרפת 
הוא  הלוא  בעירו,  שהתגורר  הצדיק 
ה'אוהב ישראל' מאפטה. הרבי הביט 
בו ברחמים, בירכו בחום והרעיף עליו 

דברי עידוד ונחמה.

מעט  הרימו  והעידוד  הברכה  דברי 
אך  משולם,  של  השפופה  רוחו  את 
שום  נראה  ולא  הימים  חלפו  כאשר 
דברי  של  נוספת  למנה  נזקק  שינוי, 
חיזוק. שוב קיבלו הרבי במאור פנים, 
וגם הפעם לא חסך ממנו דברי עידוד 

ונחמה, שאוששו את משולם החייט.

נוהג זה נהפך להרגל שגרתי. משולם 
הרבי  לו  שהעניק  בתמיכה  נתלה 
כטובע הנאחז בקש. לעיתים תכופות 
את  הרכין  הצדיק,  מעון  את  פקד 
תקווה  והתמלא  בהכנעה,  ראשו 
וכי  ישתפר  מצבו  כי  בבורא  וביטחון 

ישועת ה' תבוא כהרף עין.

הרבי  בית  אל  נכנס  כאשר  אחד  יום 
לכאן.  בא  אחר  כי משולם  היה  ניכר 
ומיואש.  מדוכדך  אדם  אותו  זה  אין 
פניו  שעל  והחיוך  הנמרצת  הליכתו 

העידו כי דבר מה השתנה.

היה  משולם  של  רוחו  מצב  ואכן, 
לרבי  בישר  הוא  מאוד.  מרומם 
הכפר  מכירת  לאחר  כי  בשמחה 
הסמוך לידי בעל אחוזה אחר, נפתח 
לו חלון לפרנסה ברווח. בעל האחוזה 
משולם  אצל  להזמין  החליט  החדש 
ולבני  לו  הדרושים  הבגדים  כל  את 

משפחתו.

החלו  ההזמנות  כי  לרבי  סיפר  הוא 
בהתאם.  התשלומים  וגם  לזרום, 
בחסדי שמיים הוא כבר רואה רווחים 
ששיתפתי  "כשם  עבודתו.  על  נאים 
את הרבי בצערי, אני שמח לבשר על 
אמר  לי",  זימן  שה'  הגדולה  ההטבה 

בקול מתרונן.

חלפו כמה ימים ומשולם התייצב שוב 
חשוב  עדכון  הרבי.  של  חדרו  בפתח 
שמועות  "יש  לרבי:  לבשר  בפיו  היה 
שהלקוח החדש שלי הוא בעצם יהודי 

שהמיר את דתו".

לחקור  "אבקשך  הרצינו.  הרבי  פני 
את  לי  ולהודיע  לאשורו  העניין  את 

תוצאות בדיקתך", ביקש.

כי  התברר  יסודי  בירור  לאחר  ואכן, 
הדברים נכונים. הוא היה יהודי שפרק 
ואף  אבותיו  מורשת  את  נטש  עול, 
גויי  בין  להיטמע  כדי  דתו  את  המיר 
הסביבה. האיש עשה חיל בעסקיו, עד 

שקנה את האחוזה הגדולה.

משולם החייט סר לבית הרבי וסיפר 
לו על מה שהעלה בחקירותיו. הרבי 
הקשיב והורה לו הוראה חד־משמעית: 
"היזהר שלא לתפור בעבורו בגד שיש 

בו שעטנז!".

החייט שמר את הדברים בליבו. ואכן, 
בעל  ומבית  רבים  ימים  חלפו  לא 
האחוזה נשלח אליו אריג כדי שיתפור 
משולם  הבית.  לבעל  נאה  בגד  ממנו 

הדהדו  הרבי  דברי  במבוכה.  בא 
במוחו, אך החשש הגדול מפני אובדן 
מקור פרנסתו לא נתן לו מנוח. מאחר 
שלא ידע כיצד לנהוג, הניח את האריג 
התפירה.  במלאכת  התחיל  ולא  בצד 
הבד היקר היה מוטל כאבן שאין לה 
הופכין, בזמן שמשולם התחבט קשות 

מה לעשות.

האחוזה  ובעל  אחדים  ימים  עברו 
העבודה.  התקדמות  את  לבדוק  בא 
התעלם  במצוקה  שבא  משולם 
עליו.  כעס  התמלא  האיש  משאלתו. 
במלאכה.  התקדמת  שלא  מבין  "אני 
לי על כך  כן, היה עליך להודיע  אם 

ולא לעכבני לשווא!", נזף בו.

ולהתנצל  להצטדק  החל  החייט 
הרבי  אלא  באשמתו  איננו  שהדבר 
לתפור  ממנו  שמונע  הוא  מאפטה 
שיש  מבד  העשוי  בגד  יהודי  בעבור 

בו שעטנז.

זעמו של האדון גבר. הוא יצא מבית 
ה'אוהב  של  ביתו  אל  ופנה  החייט 
הרבי  כיצד  הסבר  לדרוש  ישראל', 
על  ולאסור  בענייניו  להתערב  מהין 
בגד  בעבורו  לתפור  החייט  משולם 

כאוות נפשו.

שסיים  עד  בנחת,  בו  הביט  הרבי 
להרצות את שטף טענותיו, ואז השיב 
לו: "חכמינו זיכרונם לברכה אמרו כי 
ישראל  שחטא  אף־על־פי   — ישראל 
הוא. לכאורה, מה החידוש בכך? וכי 
יעלה על הדעת לחשוב אחרת? האם 
מומר  שיהודי  כלשהו  במקום  כתוב 

חדל מלהיות יהודי?

"אלא שחז"ל ביקשו לחדד את מעלתם 
מכּוונים  דבריהם  ישראל.  בני  של 
לאדם כמוך, יהודי שנטש את יהדותו 
רוצה  אתה  אחרת.  בדת  והמירּה 
לנתק כל קשר עם אלוקיך ועם עמך, 
וסבור אתה שתצליח לעשות כן. חז"ל 
מבהירים אפוא שטעות בידך. עובדת 
היותך יהודי אינה ניתנת לשינוי. אי־
ממנה,  להשתחרר  או  לאבדה  אפשר 
שכן היהדות היא מהותך ואינך יכול 

להחליף את מהותך.

"עכשיו מן הסתם תבין מדוע הוריתי 
בגד  לך  מלתפור  להימנע  למשולם 
אותך  מגדירים  חז"ל  אם  שעטנז. 
בכל  חייב  שאתה  משמע  'ישראל', 
שעטנז.  איסור  זה  ובכלל  המצוות, 
להכשיל  יהודי  לחייט  אאפשר  כיצד 

אותך בעוון שעטנז?!".

פניו  נותרו  דבריו  את  הרבי  כשסיים 
של בעל האחוזה חתומות. ניכר היה 
אומר  בלי  לליבו.  חלחלו  הדברים  כי 
ודברים יצא מבית הרבי ושב לביתו. 
לא חלפו ימים רבים, והאיש חזר לבית 
הרבי מאפטה — הפעם כדי שיורה לו 

דרך לתשובה שלמה.

)על־פי 'בעלי תשובה'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

אמונה כחלק ממצווה
הרמב"ם )בתחילת פרק יא מהלכות מלכים( מביא שלוש ראיות שהאמונה 
ֶאת  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ְוָׁשב  התורה:  הבטחת   )1 בתורה:  מוזכרת  המשיח  בביאת 
הבטחה  כאן  יש  ל,ג(.  )דברים  ָהַעִּמים"  ִמָּכל  ְוִקֶּבְצָך  ְוָׁשב  ְוִרֲחֶמָך,  ְׁשבּוְתָך 
שבסוף הגלות תבוא הגאולה וכל בני ישראל ישובו ויתקבצו לארץ ישראל. 
ַעָּתה,  ְוֹלא  "ֶאְרֶאּנּו  נבואת בלעם, המדברת במפורש על המלך המשיח:   )2
ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא ָקרֹוב. ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב, ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל" )במדבר כד,יז(. 3( 

הפסוקים בפרשת ערי המקלט.
ה'  ַיְרִחיב  'ְוִאם  אומר  הוא  "אף בערי מקלט  ב(:  )הלכה  כותב  וכך הרמב"ם 
ֱאֹלֶקיָך ֶאת ְּגֻבְלָך... ְוָיַסְפָּת ְלָך עֹוד ָׁשֹלׁש ָעִרים' )דברים יט,י( וגו'. ומעולם לא 
היה דבר זה ולא ציווה הקב"ה לתוהו". כלומר, מאחר שבתורה מופיעה מצווה 
להוסיף שלוש ערי מקלט, כאשר הקב"ה ירחיב את גבולנו, ודבר זה עדיין 
לא קרה — מכאן שהדבר עתיד לקרות בימות המשיח, וזו ראיה מהתורה על 

ביאת המשיח.

תוקף מיוחד
מה חסר בראיות הראשונות שהרמב"ם ראה צורך להוסיף ולציין את הראיה 

מערי המקלט, ומדוע ציין זאת בהלכה נפרדת?
הרבי מליובאוויטש מסביר )לקוטי שיחות כרך לד, עמ' 114( כי הראיה מערי 
והופכת אותה לחלק  נותנת תוקף מיוחד לאמונה בביאת המשיח,  המקלט 
הבטחה  היא  המשיח  בביאת  האמונה  הזאת  הראיה  בלי  התורה.  ממצוות 
בתורה. אמנם יהודי צריך להאמין בכל דבר שכתוב בתורה, אבל עדיין היה 
אפשר לטעון שבהבטחה זו יכול לחול שינוי, או שהיא נאמרה בלשון של 

משל והדברים יתקיימו בעולם הרוחני ולא הגשמי.
זה החידוש בראיה מערי המקלט, שהעניין של ביאת המשיח נעשה אחד 
שכתב  וכמו  שינוי.  שום  לחול  יכול  לא  ובזה  בתורה,  מצווה  של  מתנאיה 
הרמב"ם )בהלכות יסודי התורה(: "דבר ברור ומפורש בתורה, שהיא מצווה 
עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי, ולא גירעון, ולא תוספת". 
"לעולם  ִמצווה  וזו  מקלט,  ערי  שלוש  עוד  להוסיף  אותנו  ְמַצווה  התורה 
ולעולמי עולמים", ולכן ברור שהדברים חייבים להתקיים כפשוטם — שיבוא 
המשיח, שאז "ירחיב ה' אלוקיך את גבולך", ואז תתקיים המצווה "ויספת לך 

עוד שלוש ערים".

אי־אפשר שיחול שינוי
שינויים;  להיות  יכולים  נביא(  )על־ידי  הקב"ה  של  בהבטחה  ביאור:  ליתר 
"שהקב"ה  מפני  להתבטל  יכולים  אומר"  שהנביא  הפורענות  "דברי  למשל, 
ארך אפיים ורב חסד" או ש"אפשר שעשו תשובה ונסלח להם". גם הבטחה 
לטובה, אם הייתה רק "בין הקב"ה ובין הנביא", אפשר שלא תתקיים שמא 
"יגרום החטא". ומזה מובן, שגם כאשר ברור שהבטחת הנביא תתקיים — אין 
זה רק מפני שהבטחה שעל־ידי נביא אינה בת שינוי מעצם הגדרתה, אלא 

מפני שבפועל לא יחול שינוי בהבטחות האלה.
אבל הנצחיות של התורה ומצוותיה היא ברמה עליונה לאין ערוך. התורה 
ואי־אפשר שישתנו. כשם שהקב"ה עצמו  והמצוות הן למעלה מגדר שינוי, 
ומצוותיו  תורתו  כך  שניתי",  לא  ה'  "אני  שנאמר  כמו  שינוי,  מגדר  למעלה 

)שהן חוכמתו ורצונו( אף הן למעלה מגדר שינוי.
אם כן, כאשר הבטחת הגאולה היא חלק ופרט של מצווה בתורה, חל עליה 
גדר הנצחיות של התורה — נצחיות שלא ייתכן בה שום שינוי וביטול. לכן 
הרמב"ם מוסיף בהלכה נפרדת את הראיה מערי המקלט, כי הראיה הזאת 

נותנת תוקף מסוג אחר לאמונה בביאת המשיח.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה
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הבריאות הקולקטיבים!



מאת מנחם כהן 

לשער  קשה  רובינסון  יואב  ר'  על  כשמביטים 
את המהפך שעבר עליו בעשור פלוס האחרון. 
יואב  נעשה  בהודו  שהתגלגל  ישראלי  מצעיר 
היהודית,  הזהות  על  השמירה  מחלוצי  לאחד 
השנים  בשבע  לאחים'.  ב'יד  פעילותו  במסגרת 
הגברית  המחלקה  את  מנהל  הוא  האחרונות 

למניעת התבוללות, ורושם הישגים חשובים. 

נתניה, מורכבת.  )39(, תושב  יואב  עבודתו של 
הוא  ורגישות.  מקצועית  מיומנות  דורשת  היא 
פועל במאור פנים, בדרך־ארץ, מתוך אכפתיות, 
כדי ליצור מּודעּות לסכנת ההתבוללות. בימינו, 
נישואי  להציג  מתרגשת  התקשורת  כאשר 
תערובת כצעד הירואי, עבודתו קשה עוד יותר.

מהפך בהודו
בנעוריו  הארץ.  בצפון  בקיבוץ  התחנך  יואב 
רכש השכלה רפואית, שירת בצנחנים ובהמשך 
באופנוע  המדינה  ברחבי  "טיילתי  להודו.  טס 
והספקתי לבקר בבית חב"ד במומביי, זמן קצר 

לפני הפיגוע הקשה", הוא מספר.

אט־אט החל לגלות את יהדותו, ללמוד חסידות 
על  כאב  לחוש  התחיל  פתאום  מצוות.  ולקיים 
מושג  להם שום  ישראלים שאין  צעירים  המוני 
הזה  "העניין  עמם.  לבני  הנישואין  חשיבות  על 
הלב",  את  לי  צבט  וממש  לי  להציק  התחיל 
הוא אומר. "כשחזרתי לארץ ויתרתי על התואר 
שחשוב  והבנתי  לי,  שציפה  ברפואה  הראשון 

הנפש  את  לרפא  מונעת.  ברפואה  לעסוק  יותר 
ולבלום סכנות".

ידע הוא כוח
אחרי שנתיים של לימודים אינטנסיביים בישיבה 
חב"ד  בישיבת  שנה  עוד  ולמד  לניו־יורק  טס 
בכולל  ללמוד  הוסיף  נישואיו  לאחר  המרכזית. 
'יד לאחים' והציע  אברכים בצפת, ואז פנה אל 
את עזרתו במאבק בהתבוללות. "כל הזמן פונים 
אלינו אנשים ומספרים על בני משפחה וחברים 
מעורבים", משתף  נישואים  של  לצרה  שנקלעו 
יואב. "אני פוגש את הצד היהודי ומסביר לו את 

משמעות הצעד שהוא עומד לעשות". 

וברגישות.  בעדינות  נעשית  שלו  הפעילות 
נותנים  "אלא  מבהיר,  הוא  דבר",  כופים  "איננו 
מתערבים,  אנחנו  מדוע  השואלים  יש  מידע. 
ליועץ  הולך  אדם  כוח.  הוא  ידע  משיב:  ואני 
לא  שמתחתן  מי  ידע.  לו  שיקנה  משכנתאות, 
עלינו בנישואין מעורבים, יצטרך להתמודד עם 
אתגרים שכיום אין הוא מודע להם. אני מרגיש 

חובה להעמיד לנגד עיניו את המידע הזה".

מוזמן לחתונות
לאחים'  'יד  מטעם  הופיעה  האחרונה  בעת 
'מתחתנים בעם' שמה,  חוברת הסברה מקיפה, 
המציגה מידע רב בנושא. יואב אומר כי שיעור 
הגירושין בנישואי תערובת עומד על 85%. "יש 

הילדים  של  פסיכולוגיים  וקשיים  רבות  בעיות 
בגיבוש זהותם. הבלבול עצום, גם להורים. אין 

יציבות נפשית". 

בעבודתו הוא חֹווה אכזבות, אבל גם הצלחות. 
"טיפלנו במקרה של צעיר ישראלי, מבית דתי, 
שהיה בקשר עם נוצרייה, והיא אף שכנעה אותו 
הוא  והשיח  המפגשים  בזכות  דתו.  את  להמיר 
הבין את הטעות, חתך את הקשר, נכנס ללמוד 
בישיבה והתחזק מאוד", הוא מספר. "עד היום 
זכיתי לפגוש מאות יהודים שנקלעו למצב הזה, 
מקצתם  יהודי.  בית  להקים  זכו  מהם  ורבים 
בשמחה  בא  ואני  לחתונה,  הזמנה  לי  שולחים 

ובהתרגשות".

רפואה מונעת נגד התבוללות

יואב וחוברת ההסברה. בחר ברפואת הנפש

תחרות עסקית
עסק  לפתוח  לאדם  מותר  האם  שאלה: 

המתחרה בעסק קיים ולמשוך ממנו לקוחות?
אותה  מבן  למנוע  אי־אפשר  הדין  מעיקר  תשובה: 
עיר לפתוח חנות או שירות מקצועי אפילו בצד עסק 

קיים, אף שבזה הוא ממעט את פרנסת הראשון. 
גם אם השני עושה מעשה כדי למשוך לקוחות, כגון 
המחירים  את  שמוזיל  או  לילדים,  מתנות  שמחלק 
כן הוא מוזיל  יכול לעכבו, אלא אם  — אין הראשון 
ברמה שאין דרך הסוחרים לעמוד בה, וכל שכן אם 

הראשון אינו יכול להוזיל כך.
להיכנס  לחנות אסור למתחרה  נכנס  לאחר שלקוח 
פונה  הלקוח  אם  אבל  אצלו,  שיקנה  ולשדלו  לשם 
אליו מעצמו — מותר לו להצביע על יתרונות חנותו.

בן עיר אחרת הבא לפתוח חנות או שירות מקצועי 
הראשון  יכול  דומה,  חנות  במקום  יש  כבר  כאשר 
לגור  בא  השני  אם  לעכבו  יכול  אינו  )אבל  לעכבו 

במקום ולפתוח חנות(. עם זה, במקרה שיש בתחרות 
לירידת  גורמת  שהיא  כגון  העיר,  לבני  תועלת  זו 
מחירים או להבאת סחורה טובה יותר, יש אומרים 

שלא ניתן לעכב זאת. 
לאחרים  גם  אסור  עסק,  לפתוח  שאסור  במקום 

לקנות בעסק החדש, מפני האיסור 'לפני עיוור'.
בספר 'פתחי חושן' כתב, שבתנאי זמננו לא מסתבר 
יש עסק כלשהו בעיר שוב אסור לאדם אחר  שאם 
גדולה, שיש  ובפרט בעיר  לפתוח עסק מאותו סוג, 
וכל  בה מקום לפרנסה ברווח לכמה וכמה עסקים, 
שכן במרכז העיר, שלשם באים קונים מכל המקומות. 
בפרט נכון הדבר בעיר מתפתחת, שלא ייתכן לומר 
אך  לסביבה.  או  לעיר  הבאים  בכל  זכה  שהראשון 
את  לקבוע  למתחרה  אין  חסידות  שממידת  ייתכן 
חנותו סמוך ממש לחנות הראשונה, ובפרט בשכונה 

קטנה ובחנות המספקת מצרכים בסיסיים.
אדה"ז  שו"ע  ס"ה.  קנו  סי'  חו"מ  אדה"ז  שו"ע  מקורות: 
גניבה  הל'  חושן  פתחי  ס"י־יג.  גבול  והשגת  הפקר  הל' 

פ"ט, וש"נ.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

הגות, חז"ל, 
מדרשים, 

משמעויות, 
לקחים, הלכה, 

העמקה, 
סיפור, מידע

 4 גליונות 
 )סה"כ 32 עמודים( 
כל שבוע - רק על 

פרשת השבוע

ב"ה

ערכת התוכן
החודשית של חב"ד

 או במינוי חודשי עד הבית

chabad4u.org.il | 073-3943399  
או חפשו בגוגל 'מגזין נשמה'

32 עמודים הסיפורים 
מעוררי ההשראה 

שלכם, ההגות של 
תורת החסידות, 

החוויות המרגשות 
מבתי חב"ד והדמויות 
המרתקות שפותחות 

את הלב

 מאירים
 את הנשמה
מעמיקים 

לפרשה

להשיג בבית חב"ד הקרוב 
למקום מגורך 

קבלו במתנה  בימי הרחמים והרצון 
קח לך מלאך מליץ טוב
ה"ה התנ"א רשב"י זיע"א
והחל לעסוק בתורתו 

הק' המגינה עלינו

לקראת יום הדין 
 תהלים

מתוק מדבש
לעורר רחמים רבים

ולזכות לשנה טובה ומתוקה 

הזמינו
סט ַהֹזַּהר ַהָּקדֹוׁש עם פירוש הנפלא ָמתֹוק ִמְּדָבׁש

פורמטיםלהשיג ב-3 ניתן 

www.matokmidvash.com
חנות הספרים שלנו באתר:  מוקד

1800-350-330הזמנות:

ְבנֵי ָמרֹון - 'מירון' ֵאי ָהעֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפנָיו ִכּ ל ָבּ ָנה, ָכּ ׁ ֹראׁש ַהָשּ ְבּ

"
תמים תהיה

ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  "ָּתִמים  מצווה  התורה 
ֱאֹלֶקיָך". הפסוק הזה בא בהמשך לאיסור 

לעסוק בכשפים ובידיעת עתידות.

הרמב"ן כותב על כך: "אחר שאסרה 
מקוסם  העתידות  שאלת  את  תורה 
ודורש אל המתים, אמר שתהיה תמים 
ממגיד  תירא  ולא  אלה,  בכל  ה'  עם 

העתידות".

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

יעוץ חינם

077-444-7777

לפני הכל: בריאות.

ומה הלאה? מחיר...
ביטוחי בריאות קבוצתיים לאנ"ש

בהוזלה של כ-50%!
)בדומה לגופים הגדולים בארץ(

 ברכות וישועות 
 רבים נושעו מברכותיו הקדושות של

 הרבי מליובאוויטש

גם כיום ניתן לעלות ולהשתטח 
על ה'ציּון' הקדוש של הרבי ולשלוח 

מכתבים ל'ציון' לבקשת ברכה.
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