


 

יום שביעי  

 הגדול
 

 
 3 ................................................................... צ'אנס, אבא, רק צ'אנס!

 9 ..................................... הפתרון לכל הבעיות - יום שביעי הגדול

 35 ............................................................. והחזיר -המכונית  -אתה 

 43 ......................................................... מתנה מהכספת המלכותית

 59 ............................................................. להתחיל כל שבוע מחדש

 67 ................................................. יך מתמודדים עם זה?תכל'ס! א

   83 ......................................................... התקפה -ההגנה הכי טובה 



 !יםואהוב יםיקר יםקורא
 *החוברותדרת יחוברת זו הינה המשך של ס

 בה נפתחים לפני הציבור הרחב 
 - - -האמיתיים  - - -שערים אל החיים האחרים 

 חיים נטולי דאגות, סבל וצער,
 מלאי שמחה, אושר וסיפוק.

 

 כדי להפיק מהחוברת את מקסימום התועלת, 
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 צ'אנס, אבא, רק צ'אנס!                   



4 

השאגות שבקעו מהווילה היוקרתית של משפחת פלג נשמעו 
 היטב בכל הרחוב.

 
"מי זה המטורף ששטף לך ת'מוח? תגיד לי מי זה, אני  מר פלג:

 אהרוג אותו..."
 : "אף אחד".(בשלוה) דרור

מה קרה לך? השתגעת על כל הראש? מה : "אז (צועקת) גב' פלג
רע לך בחיים שהיו לך עד עכשיו? אנחנו בהלם, אתה לא יכול 

 לעשות לנו את זה"...
"חבל אמא על הגרון שלך, וגם שלך אבא, הצעקות שלכם  :דרור

" לא מפחידות אותי. כדאי שנשב ונשוחח כמו מבוגרים, בלי שאגות
- - - 

אותך מהחברה! אני אעיף אותך מהבית! לא  סלק"אני א מר פלג:
אתן לך אגורה שחוקה! תלך לרבנים האלה ששיגעו לך ת'שכל 

 שיתנו לך אוכל"...
: "אבא, אתה לא מפחיד אותי. מצידי אני אורז את (צוחק) דרור

 החפצים שלי ועוזב את הבית עכשיו".
 הוא פנה אל חדר השינה.
  - ולך לשום מקום"של אמו, "אתה לא ה"לא!!!" נשמעה צעקתה 

"תעזבי אותו, שילך לכל הרוחות. אם הוא רוצה להרוס  מר פלג:
 לעצמו את כל החיים, שיהרוס"...

 שתק. הוא נעץ מבט חודר באביו. דרור
כמו את כף  דרורמר פלג הרגיש צמרמורת בגופו. הוא הכיר את 

ות ידו וידע שאחרי מבט כזה יבוא משפט נוקב שלא יהיה לו מה לענ
 ...עליו
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 דיבר לאט ובשקט, שוקל כל מילה: דרור
 

 "אתה, ואת, טוענים שאני הורס לעצמי את החיים, נכון?
 אתם טוענים שעשו לי שטיפת מוח, אז תקשיבו טוב, ואל תירו לי

 תשובות מהמותן:
 אתם שומעים? אלפי מדענים, דוקטורים, פרופסורים, בכל -אלפי 

הארץ והעולם, עורכי הפקולטות ובכל האוניברסיטאות מכל רחבי 
י דין בעלי מוחות מבריקים, טובי המוחות בעולם המחשבים, כל המ

ומי של עולם העסקים, אנשים שיושבים טוב טוב על הרבה הרבה 
 כסף, נתנו לעצמם צ'אנס, צ'אנס אבא, רק צ'אנס!"

 "צ'אנס למה?" מר פלג:
עבדו עליכם בעיניים במשך  שאוליאת האמת  לבדוק" :דרור

 חמישים שנה?? מה אתם אומרים על זה??"-ארבעים
 : "מה אתה מבלבל ת'שכל...?"(צועק) מר פלג

לו א -אתם  -"הכי קל לצעוק... והכי מפחיד לבדוק... שאולי  :דרור
 שטועים?

 יש מנהל עליון לעולם הזה? באמת -אולי 
כתב  באמת הוא -אולי 

את התורה היהודית וציוה 
 לשמור עליה?

האדם  באמת -אולי 
מורכב מנשמה רוחנית 
שנשלחה מהעולם 
העליון לכדור הארץ 

 לשמור על התורה? כדי

ן לעולם הזה?

 

ם 
ת 
ם 
ץ 
ה?
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האלוקים הגדול הזה הכין עבורה  - באמת -וזה העיקר  - ואולי
, אותם הוא יעניק לה עולם מדהים של תענוגיםלאחר המוות 

 כתמורה למצוות שעשתה". - מתמשך נצחבחיים של 
 וך יותר:הוא השתתק, אחר המשיך בקול נמ

, לא יותר מזה, רק תתחילו לבדוק. תבדקו. אולי"אני אומר רק 
 . האדם חי'הכל שטויות'החיים יקרים מדי מכדי לזלזל בהם ולומר 

רק פעם אחת וחבל שלאחר מותו יתברר לו שפספס את כל החיים 
 על תוהו והבל..."

  - (הוא הגביה את קולו)
 "ואם הכל נכון, אז...

בשביל לא להתקרב ליהדות, אתם  משוגעת אז האדם צריך להיו
 שומעים? 

האדם יצטרך לתת דין וחשבון מפורט לאחר שהרי אם הכל נכון, 
 "מותו על כל רגע ורגע שחי כאן בעולם ולא...

 : "די! תסתום את הפה עם ה... ה..."(צורח) מר פלג
 "עם המה?" :דרור

"עם  מר פלג:
 הפילוסופיה הזו...!"

 פחד".מ"אתה  :דרור
: (שואג) מר פלג

"תעוף מהבית! אתה 
 שומע? תעוף!!!

ואני לא רוצה 
לראות יותר 

 ת'פרצוף שלך לא פה ולא במפעל!!!"

סתום את הפה עם ה... ה..."

ם 

( :
ה 

ר 
פה ולא במפעל!!!"
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ז ר"בסדר, אין לי שום בעיה עם זה. להתראות אבא, אני או :דרור
 את הדברים שלי תוך חצי שעה ועוזב".

 
 בגדים.בוא ממלא שני תיקים כשההם עקבו אחריו בדומיה 

 -ותו החוצה אמו לוותה א
 ... ת... תבין..."דרור"

 "אל תדאגי, אמא, יש לי לאן ללכת, הכל בסדר". :דרור
 "חכה... קח את זה..." היא הושיטה לו מעטפה עבה.

 "מה יש כאן?" :דרור
 "קצת כסף ... שיהיה לך"...

 "תודה, אמא. אני אהיה איתך בקשר טלפוני". :דרור
 
 
 

בל חרק תגיד ובנצי יפנק אותך, "כן, ידידי, ת'רוצה לאכול?  בנצי:
 על הזמן. אתה טס לאיזה מקום, מה זה התיקים האלה?"

 "כלום. עזבתי את הבית". :דרור
"למה? בעצם מה אני מכניס ת'אף שלי הגדול לכל חור, מה  בנצי:

 אתה מזמין, מתאים לך לאפה עם הרבה חומוס, חריף, סלט ו..."
 "הכל מתאים". :דרור

 -והתקשר למיקי בנצי נכנס למטבח 
. לא מהבית, הוא נראה לי קצת מדוכדך. לא.. דרור"מיקי, העיפו את 

נראה לי שהוא מדוכדך מעצם זה שהעיפו אותו, אלא בטח 
 מהכסאח שהיה שם. לתת לך אותו? רגע"...

 , יש לך טלפון!"דרור"
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. מה? ... "היי, מיקי, מה נשמע? ... מה? ... לא... לא, ממש לא.. :דרור
 ם... הא... תו...תודה תודה אח שלי, ביי".לא נעי

 "מה קורה?" בנצי:
"הוא אמר לי שהוריו בחו"ל ומשעמם לו נורא בבית הגדול  :דרור

 שלהם לבד, והוא ממש התחנן שאני אבוא אליו. מה יכולתי לעשות
 אמרתי לו שאבוא". -

שווארמה עם הרבה חומוס וסלט?  -מה אמרנו . "טוב מאוד בנצי:
 קרה?" מה עם בירה
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 יום שביעי הגדול            

 הפתרון לכל הבעיות              
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 שקט שרר בסלון הגדול והמפואר של משפחת פלג.
ירי דני סיים את האוכל והתיישב מול מכשיר הטלוויזיה ליד מ

 אשתו.
 "מענין איפה הוא"... מירי:

 "שילך לכל הרוחות". דני:
 -הוא החליף ערוץ ועוד אחד 

  - - -"אין כלום... הכל משעמם, אני יוצא לסיבוב" 
 הוא לקח את קופסת הסיגריות ויצא.

 

 שקט שרר ברחוב.
 רגליו הובילו אותו אל קצה השכונה.

 קולות שירה עלו מהמתנ"ס השכונתי.
 והציץ פנימה בסקרנות.הוא ניגש 

עשרות רבות מתושבי השכונה, צעירים ומבוגרים, ישבו סביב 
 שולחנות ערוכים ושרו.

 

 : "מיקי, אני לא מאמין, הוא הגיע לכאן"...(בלחש) דרור
 : "מ... מי?"(תוך כדי נגיסה בעוגה) מיקי
 "אבא שלי". :דרור
 "מי?" מיקי:
"כן, זה ההוא שעומד שם ליד הפתח בצד ימין עם החולצה  :דרור

 הכחולה"...
 "אני ניגש אליו". מיקי:
 "מיקי, אל תעשה לי בושות ואל תהרוס לכולם את ה..." :דרור
 -: "עזוב, תפור עלי התיק הזה" (צוחק) מיקי

 -הוא קם וניגש אל הפתח 
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 ה."אהלן, מר פלג! מה נשמע?", אמר תוך כדי הושטת יד ללחיצ
 "תו... תודה... מי... מי אתה?" דני:

וד אני האחראי על כל העונג הזה, ואני שמח מא -"שמי מיקי  מיקי:
 שאתה בא להשתתף איתנו"...

 "לא... לא באתי להשתתף, רק שמעתי קולות אז הצצתי מתוך דני:
 סקרנות"...

 "עזוב, ככה כולם אומרים. בוא ותשב עם כולם". הוא שילב מיקי:
יים בזרועו של דני הנבוך והושיב אותו באחד המקומות הפנואת ידו 

- 
 "בכבוד! הנה מזגתי לך לשתות ויש כאן אחלה של עוגות". מיקי:

 "תו... תודה. רגע, אתה לא הבן של...?" דני:
 "כן. אני הבן של שמוליק". מיקי:

 מה עושים כאן?"" דני:
יים "אתה יודע, לציבור הישראלי כבר נמאס מכל הבילו מיקי:

השגרתיים של לילות שבת שכוללים טלוויזיה, קלפים, פאבים, 
סרטים, הם מחפשים משהו אחר שעושה טוב לנשמה. בשביל זה 
פתחנו בשכונה שלנו את המקום הזה כמו שיש בעוד עשרות 
מקומות ברחבי הארץ. מתאספים בלילות שבת, אוכלים דברים 

, עושים טוב טעימים, שרים שירים ושומעים הרצאה טובה. תכל'ס
 לנשמה"...

 : "תכל'ס, נותנים לדוס הזה שיושב שם בראש(בנימת עקיצה) דני
 השולחן לשטוף לכם ת'..."

 .""אתה מכיר את פרופסור לייפר, הוא גר ברחוב המקביל ל.. מיקי:
 "מכיר, בטח מכיר, כל שבוע אנחנו משחקים גולף ביחד". דני:

 "הוא אורח הכבוד שלנו כבר שבת רביעית ברציפות". מיקי:



12 

 "אל תבלבל לי ת'שכל"... דני:
 "שני בצד שמאל ליד ה'דוס' ההוא שבראש השולחן"... מיקי:

 : "אני לא מאמין. איך, איך, איך זה קרה לו?"(לוחש) דני
ול : "אם זה 'קרה' לו זה עלול לקרות גם לך, אתה יכ(צוחק) מיקי

 עדיין לברוח"...
מתחיל  "מתי הדו... האיש הזה, אני מבין שהוא רב כאן, מתי הוא דני:

 ם"...-כ-ל-ו-את ההרצאה שלו, אני הולך לאפס את כ
 
 

 קולות השירה שקטו.
 "שבת שלום לכולם!

דרכם של אנשים לחפש כל מיני סגולות וקמיעות אצל רבנים 
קיימים כיום שומקובלים אמיתיים. אני מדגיש אמיתיים, מאחר 

ות כאלו שנקראים מקובלים ונראים כמו מקובלים, אבל הם עשר
 גנבים ונוכלים המוליכים שולל את המון העם הנוהר אליהם. אני

התכוונתי למקובלים וצדיקים אמיתיים, כדוגמת הצדיקים 
 ממשפחת אבוחצירא ועוד.

בני אדם יודעים שאם אחד כזה יכתוב קמיע יש לו עוצמה רבה 
 ו כן כולם יודעים שהצדיקים האמיתייםלהביא רפואה והצלחה. כמ

קיבלו מבורא העולם את הכוח לברך בפיהם בני אדם, ולחולל על 
 ידי זה ניסים ונפלאות.

מי שהיה אצלם יודע את הדברים מקרוב, כיצד הרופאים יכולים 
 לומר על חולה אנוש שעוד שבוע הוא כבר לא יהיה פה... והצדיק

 יברך שהוא יבריא... וכך יהיה!"
 רב לגם מכוס המים ואחר המשיך:ה
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שלמעשה ישנו "במשך כל שנות ההיסטוריה היהודית ידעו כולם 
. זה שיצר עבורנו את כל היקום קמיע שאותו כתב בורא העולם

 הכין לנו את האפשרות לזכותהזה ושולט ומנהל אותו כל הזמן, 
 .לכל הישועות, הברכות וההצלחות

פומבית אני מאמין  אם הייתי מציע את הקמיע הזה למכירה
 שהמחיר ההתחלתי שלו היה לפחות עשרה מליון דולר..."

 "בשקט עשרה מיליון..." מיקי:
"יש מקומות שהמחיר ההתחלתי היה בין חמישים למאה  בנצי:

  .מיליון דולר"
 אפילו שקל אחד. ו"ובכן: לא צריך לשלם עלי -
וכחות האלפי הוכחות,  וא בהישג ידו של כל יהודי ויהודי. ויש עליוה

 שחיות וקיימות איתנו.
 שימו לב:

 
הבורא הטוב שלנו כותב עבורנו את הנוסחה שחור על גבי לבן 

 ספר שמות פרק כ': בעשרת הדברות
 

"ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, 
' אלקיך לא תעשה כל הויום השביעי שבת ל

 מלאכה" וכו'. 
"כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת 
הארץ, את הים ואת כל אשר בם וינח ביום 

 ' את יום השבתהברך השביעי, על כן 
 ויקדשהו".
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. מבחינתו יום זה הוא הכניס ברכה ביום השבתכלומר, האלוקים 
 .להן זקוק האדם שמנביע את כל הישועות המעיין

 נחזור לתחילת דברי:
י שמקובל אמיתי יברך אתכם? וכאן כמה הייתם מוכנים לשלם כד

שופך על בכבודו ובעצמו לא בן אדם מברך, אלא בורא כל היקום 
ברכה והצלחה דרך היום הזה. הוא מבטיח לו שדרך שמירת  האדם

 .יום השבת יגיעו לו הרפואות, ההצלחות והפתרונות לכל הבעיות"
 "בקיצור, 'סוף הדרך' של קמיע". :אודי

כותב  'הזוהר הקדוש'הקבלה המפורסם  "בדיוק. למעשה, ספר -
 את הדברים בלשונו המופלאה, שימו לב:

 
 מיומא שביעאה"! מתברכאן"כל שיתא יומין 

 -של השבוע  -כל ששת הימים תרגום: 
 מתברכים מהיום השביעי.

 
כלומר, כל השבוע של האדם מתברך על ידי השבת שהיא המעיין 

 של ההצלחות. 
. הדוגמאות שאתן הן דור שלנומה ספורותאתן לכם דוגמאות 

אלפים רבים שהחלו להתחבר לשמירת השבת חייהם של מתוך 
 בחייהם. טבעיים עלזכו לדברים ובמלואה 

תוכלו להיפגש עם כל האנשים האלו החיים איתנו בארץ וברחבי 
 העולם, ולהיווכח בדברים במו עיניכם.

 
 הגנ עםהקדמה, אני רוצה לספר לכם על שיחה שהיתה לי  בתור
 הדברים ובין, לבבית שיחה בינינו התפתחה הנסיעה במהלך. מונית
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...? בכביש מתגלגל׳' הינך ביום שעות כמה, לי תגיד: אותו שאלתי
? שעות 16: תמהות פנים העמדתי. שעות 12-16 בין: השיבהוא 
, בצחוק פרץ הנהג... דירות שלוש כבר מהמונית עשית יבוודא, ובכן

 על המשכנתא את! אדוני... דירות שלוש: ואמר ההגה על התכופף
 אם, חודש בכל לחסל מצליח איני לי שיש חדרים השלושה דירת

 לא?! דירות שלוש על מדבר ואתה, ומינוסים הלוואות עם לא
 שעות 16: תמהות פנים העמדתי שוב אך, אחרת לתשובה ציפיתי

 בסוף משכנתא לכסות מצליח ואינך בכביש מתגלגל אתה
 פה הרצאות נותן, בישיבה לומד, ילדים לעשרה אב אני...?! החודש

 על חוב שום לי אין' ה וברוך, פחות ואולי ממך עשירית מרוויח, ושם
 אני' ה וברוך, דירות לרכוש להם אף ועזרתי ילדי את חיתנתי. דירתי

הנהג הסתכל עלי ושאל: זה אמיתי? עניתי לו: אמיתי ! בהרחבה חי
 לגמרי!

ל שואני אסביר לך: תחשוב רגע על בנין שיש לו על הגג מיכל ענק 
 העלו, הצינורות התיישנומים המספק מים לכל הדיירים. יום אחד 

 את החליפו מהדיירים חלק. ואבן לכלוך, חלודה צברו, סדקים
 להיות שבו לבתיהם שזרמו שהמים וכמובן, לחדשים הצינורות

, הישנים הצינורות עם נשארו הדיירים מן חלק אולם. ונקיים זכים
 מן שברחו בכך התבזבזו רבים מים: בהתאם היו שהתוצאות וברור

 היה לביתם שירד מה וגם, שבצינורות הסדקים ומן החורים
היה  להם שנותר היחיד הפתרון. ולכלוך אבן, בחלודה מלוכלך
 .לחדשים הישנים הצינורות את להחליף להזדרז

של כולנו, הוא רוצה שיהיה לכולנו בורא העולם הוא האבא הטוב 
רק טוב, זה נושא בפני עצמו ארוך ומרתק לראות וללמוד עד כמה 

 סהבורא רוצה שיהיה לאדם רק טוב, אבל לא נוכל כיום להיכנ
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שהאדם מכין  "בצינור" ישהכל תלולנושא זה, מה שחשוב לדעת 
! אם לאדם יש ב והשפע שהבורא מכין לולעצמו להוביל את הטו

 וטיפה טיפה בכל גדולה ברכה שישנה הרי, וחדש נקי, טוב צינור
 חרור בצינור משתמש הוא אם אולם הבורא. מאת אליו שיורדת

 בו ואין מתקלקל אליו היורד שהשפע הרי, ומעופש ישן, וסדוק
 .ברכה

 "!שבת" הוא שהצינור, ידידי לך דע, ובכן

 יהודי. ההשפעות כל סיבת היינו - מקור! הברכה מקור - שבת
 להמשכת זרימה המאפשר נקי צינור בכך מכין שבת השומר
 שהכין הטוב כל שעם הרי, שבת שומר איננו אשר זה אולם ,השפע

, רחרו - שהכין הצינור הרי?! זהה טובה אליו ירד ךאי - הבורא לו
 ?!ומלוכלך, סדוק

 
 לי שאמרת בכך אותי הפתעת לא כלל: לו לומר המשכתי ואז

 אל מעתה כן וכמו. החודש בסוף המשכנתא את מכסה שאינך
 לבינך ביני ההבדל שכן. ברווח ילדי את שחיתנתי מסיפורי תופתע

 צינור, כהלכה שבת שומר שהנני אני. השפע להורדת" הצינור" הוא
 בו יש אצלי שיורד ושקל שקל כל. וחדש נקי, שלם שלי השפע
 פותח הינך אם שגם כך, ומקולקל חלוד הצינור אצלך ואילו .ברכה
 המים את המוביל' שהצינור יאחר, לךמה זה יעזור , רבים ברזים
 ברז לפתוח לך די, הצינור את תתקן אם אולם?! מקולקל 'לביתך

 "!מבורך יהיה ממנו היורד והשפע, אחד
 

"חזק!"מיקי: 
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עד לפני שנה, המסעדה  ."דני, זה מדהים כמה שזה אמיתי בנצי:

המינוס בבנק. לא הצלחתי  שלי רק הגדילה לי כל חודש את
הפסקתי עם חילולי השבת, המינוס נעלם וברוך השם  להתרומם.

 אני רואה רק שפע".
 
את הסיפור שאני עומד לספר לכם כעת תוכלו לאמת במשרדי " -

 ".03-5793035הארגון העולמי 'ערכים'. הטלפון במשרד בגוש דן 
 לון ברחבי"אלו שסיפרת לנו שעושים את סופי השבוע בבתי מ מני:

 הארץ והעולם, עם ההרצאות מגדולי המדענים ו..."
ומים "כן, בדיוק הם. שמות הזוג עליו אני רוצה לספר וכתובתם רש -

במחשבים של הארגון ומי שירצה יוכל לפגוש אותם ואת הרופאים 
שטיפלו בילד, שיאמתו את כל הפרטים. מקרה מדהים זה הינו 

נו. ובכן, המדובר בזוג אחד מתוך רבים שעל חלקם כבר סיפר
ישראלי לכל דבר שלפתע התחילו החיים להשתבש אצלם. אני לא 
זוכר בדיוק את סדר הבעיות שהחלו לנחות עליהם, אבל הם היו 

 בערך כך:
 

הבעל עבר תאונת דרכים שלאחריה פוטר מסיבה כלשהי 
מעבודתו. אשתו, לאחר תקופה מסוימת פוטרה אף היא, ומצבם 

זה עדיין היה כלום לעומת המכה הקשה מכל  הכלכלי החמיר. כל
עדיין לא הלך. הם  3של חייהם: בנם הקטן, שהיה בסביבות גיל 

הבינו מהר מאוד שיש לו בעיה חמורה ברגליו וכמובן פנו לבדיקות 
רפואיות מקיפות, אולם כל הרופאים וכל הבדיקות, לא הצליחו 
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לגלות מה שיש לו. דבר 
זה גרם להם לצער רב 

שאולי ילדם  ופחדים
 יהיה מוגבל כל חייו.

 
תוך כדי התקופה 
הקשה פנה אליהם 
ידיד בהצעה ללכת 

 לסמינר.
למי שלא יודע, הסמינר משלב תנאי בית מלון מעולים 

עם הרצאות מרתקות מאנשי רוח ומדע בכל הקשור לעולם 
היהדות. הציבור הישראלי שעד היום מונה מאות אלפים בכל רחבי 

נדהמו לגלות כיצד  ,את סופי השבוע האלו הארץ והעולם שעברו
 כל נקודה ונקודה ביהדות מוכחת באין ספור של הוכחות מדעיות.

לסמינר. זו  םרשלהלמרות מצבם הכלכלי הקשה החליטו השניים 
היתה חוויה גדולה עבורם, כמו עבור כל שאר המשתתפים 
שנחשפו לראשונה בחייהם לתגליות המדעיות המרתקות 

 אמיתות היהדות.המוכיחות את 
באחד הימים, תוך כדי שהם יושבים בלובי של המלון, עבר שם 

 אחד המרצים. הם פנו אליו בבקשה שיברך את ילדם המוגבל.
 שאל אותם המרצה:

 "לאחר כל מה ששמעתם מה החלטתם לשנות בחייכם כיהודים?"
 ענו בני הזוג:

".ולשמור על טהרת המשפחה"קיבלנו על עצמנו לאכול כשר 
 ת?"-ב-"ומה עם השלהפתעתם שאל אותם המרצה: 
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 -בני הזוג הביטו זה על זו וזו על זה ואמרו 
 "בסדר, אנחנו מקבלים על עצמנו גם את שמירת השבת".

 אמר להם אותו מרצה:
 ."בזכות שמירת השבת, בורא עולם ישלח לילד רפואה שלמה"

 את השבת הראשונה בחייהם הם שמרו באותו בית מלון.
 למה שקרה: שימו לב

 
הסמינר הסתיים במוצאי שבת, בני הזוג חזרו לביתם בשעת לילה 

 מאוד מאוחרת כאשר הילד יושב על ברכי אמו.
כאשר הגיעו לביתם והאם פתחה את דלת המכונית, ליבם החל 

 הלא יאומן התרחש מול עיניהם:לדפוק בעוצמה... 
ההורים רצו בעקבותיו  הילד גלש ממנה, והחל לרוץ לבית!

קים צוחקים ובוכים, לא מבינים מה קורה כאן. הם הרימו אותו, מחב
 ומנשקים אותו, ומביטים בתדהמה בנס המדהים שהתרחש מולם.

הרופא שבדק אותו היה בהלם, הוא לא הצליח להבין איזה טיפול 
 הם נתנו לו..."
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 עבודה מעולה"... : "חבל על הזמן! 'ד"ר שבת' עשה(בקול) מיקי

 החבר'ה פרצו בצחוק, ומחאו כפיים.
 
 לסיפור נוסף מתוך אלפים רבים: "בואו נמשיך הלאה -

קראו לו סם צייטלין, נהג 
אופני מרוץ מעולה 

שהתגורר בשנות 
החמישים בארה"ב. סם 
ידע שיש לו כשרונות 

ושם לב  ,טובים
שהאמריקאים מכשילים 

אותו ולא נותנים לו אפשרות להתקדם בתחום שלו. הוא הבין שזה 
נובע מאנטישמיות והחליט לעלות לישראל. כאשר עלה בשנות 

 השישים התקבל לקבוצת הפועל ת"א.
שם כמו כל תייר, הוא נסע לראות את הכותל המערבי בירושלים. 

מתקרב אל חיי התורה הוא נפגש עם רב אמריקאי ודרכו החל 
 והמצוות, עד שחזר בתשובה שלימה ושינה את שמו מסם לשמעון.

 
כאשר התקרבה 
האולימפיאדה הוא 
החל להתאמן. 
האימונים כללו 
נסיעות של שעות 
רבות בכבישי הארץ 

 
 
 

בת להתקדם ת
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תוך כדי שהוא גומע מאות קילומטרים הלוך וחזור. כך עברו להם 
לברר מתי תחול החודשים ולקראת מועד הפתיחה הוא החליט 

 תחרות האופניים.
 בשבת. -לתדהמתו ענו לו 

"אני לא יכול להשתתף" אמר, "אתם חייבים לשנות את התאריך!" 
" לא אשתתף!ו"לא משנים כלום" ענו לו בהפועל ת"א. "אני לא אסע 

הם ענו לו: "אל תשתתף! אנחנו לא מתכוננים לבקש לדחות את 
 תאריך התחרות".

 .ליבובמלחמה אדירה התנהלה 
שמירת השבת מול האפשרות לזכות במדליית הזהב, ופרסום בכל 

 העולם:
 מדליית זהב -שבת 
 מדליית זהב -שבת 

 הוא שמע קול פנימי אומר לו:
ואחר כך תשמור על כל  -תחלל רק שבת אחת  -"לא נורא 

השבתות כל חייך".  "ומה עם כל החודשים המפרכים של 
 האימונים? האם כל זה היה לשוא?"

 ניצחה!!! –אולם השבת 
הוא ניגש ל'הפועל' ואמר שהוא לא משתתף באולימפיאדה. הם 
צחקו עליו ועל כך שבשביל שמירת השבת הוא מפסיד כל כך 

 וכסף. ,הרבה פרסום, כבוד
 

 הנבחרת הישראלית טסה לאותה אולימפיאדה בלעדיו.
מה שקרה  - - -שמעון נשאר בארץ לשמור את השבת, אולם 

 דהים את כולם:לאחר מכן ה
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 היתה זו 'אולימפיאדת מינכן' המפורסמת:
קבוצת טרוריסטים 
השתלטה על 
מעונות המגורים של 
חברי המשלחת 

וערכה הישראלית, 
 טבח נוראי.

 
שנשאר  - - - הוא

בארץ כדי לשמור 
זכה  - - -על השבת 

למעשה זו שהיא 
 ששמרה עליו!!!"

 
 :(בקול) בנצי

 סיפור ענק,"
 "ק!!!-נ-ע
 
"כן. סיפור  -

 לאלפיםמופלא שמצטרף 
מראה אף הוא את העוצמה האין סופית שיש והדומים לו, 

 ליום הקדוש הזה הנקרא שבת.
. נתקדם ממוות, והצילה בריאותראינו אם כן כיצד השבת הביאה 

.לנושא הפרנסה
 

ר
ה
ו 

לאלפים 
שיש סופית האין העוצמה את הוא אף

 
 
ל 
ת 
ה 

ר 
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 כידוע ישנה תופעה מדהימה שניתן לבדוק אותה.
צברו הפסדים כלכליים מאות מפעלים ועסקים שלא שמרו שבת, 

 בסדר גודל שאילץ רבים מהם לפשוט רגל ולהזעיק כונס נכסים.
 והנה, רק החלו לשמור שבת וההצלחה החלה להאיר להם פנים

 באופן 'מסתורי' שאף אחד לא יכול להסביר אותו.
 :שתוכלו לבדוק אותן אתן לכם שתי דוגמאות

 
 .'2000'נייר ירושלים ישנו מפעל הנקרא בקריית גת 

 בשבת. פתוח, לאחר שהיה המפעל פשט את הרגל
"כל מה שעשינו לא הצליח, הכל ירד לטמיון... בהנהלה אמרו: 

 רצה לעשות איתנו עסקאות"...המצב הגיע לידי כך שאף אחד לא 
 ומה קורה שם כיום?

 
 את המפעל קנה יהודי דתי בשם אלי שמעון.

מפעלים  ובאיזור התעשייה של קריית גת נסגרבאותה תקופה, 
מחזה  עובדים חדשים! התקבלו' 2000 ירבסדר רץ, ואילו ב'ני

 האבטלה שיש בנגב. מצבשלא יאומן ב
 יותר מזה:

מתאימות לקיבולת של לא יותר ממאה המכונות לייצור נייר 
דמים לייצר מאה וכאשר ניסו הבעלים הק ושבעים טון לשבוע.

 ושמונים טון, המכונות הפסיקו לעבוד".
 ומה קורה כאן?""נו,  מיקי:

 "אתה יכול להבין לבד מה קורה: -



24 

תחזיקו טוב בכסאות שלא תיפלו  -במפעל שומר השבת מייצרים 
בשבוע,  -נייר  -טון  -ושלושים  -מאות  -למעלה מארבע  -

 "...!והמכונות ממשיכות לעבוד כאילו לא אירע דבר
 : "השבת, שיחקה אותה שוב!"(מוחא כפיים) בנצי

 
לתופעה נפלאה שמתרחשת במדינה בעשרות  "נמשיך הלאה -

אתרים שעבדו בשבת והחליטו שגם להם מגיע לנוח ביום הזה. הם 
אומרים: 'חשבנו שנפסיד כסף, אבל לא רק שלא הפסדנו אלא עוד 

 הגדלנו את ההכנסות'.
 

בשנה  קחו לדוגמא את פארק 'אינדי פארק' ביסוד המעלה.
אתרים שומרי האחרונה הצטרף פארק הענק הזה, לרשימת ה

השבת, ומאז ההחלטה, המקום הומה במבקרים כל ימות השבוע 
בשיחה עם הבעלים, הוא מספר: 'למרבה ההפתעה,  ללא הפוגה.

אם היינו רגילים  הכפילה ושילשה את ההכנסות!ההחלטה הזו 
אנשים ביום באמצע השבוע, היום אנחנו מקבלים  200לקבל 
והי זאין לזה הסבר הגיוני, אנשים ביום, ממש לא יאומן,  800כמעט 

ברכה גדולה. קשה לי להסביר את הברכה מהרגע שסגרנו, תמיד 
שמעתי סיפורים כאלו, וגם שאין שום ברכה בכסף של שבת, כל 
הכסף הולך לאיבוד, אבל ברגע שאתה חווה זאת על בשרך, 

, וכולם נהנים, והצוות 800מבקרים ביום, יש לנו  200שבמקום 
 אומן כמה גדולה ברכת השבת'.נינוח, פשוט לא י

 
מקום נוסף מפורסם מאד שהחליט אף הוא לסגור בשבת, הוא 
האתר הגדול בצפון 'רפטינג נהר הירדן' ביישוב גדות, מהגדולים 
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בתחום השייט, אופניים, אומגה, קיר טיפוס, ג'יפים,  ביותר בצפון
ועוד הרבה אטרקציות. 'היינו בטוחים שנפסיד כסף'! אומר אחד 

לים, 'אבל החלטנו להקדיש את השבת למשפחה. מאז הבע
 2,500-ההחלטה על סגירת האתר בשבת, אנו מאכלסים כל יום כ

פי שתיים מהכמות שהייתה קודם סגירת איש, שזו כמות אדירה, 
בנוסף אנו חוסכים את ההוצאות של שבת, שהרבה יותר  !האתר

גדולות מכל השבוע, כך שהדבר הביא לעלייה משמעותית 
 כנסות'.בה

 
 קחו דוגמא נוספת:

 על.-חברת התעופה הישראלית אל
גרעונות של  הצבר יאבכל השנים בהן החברה עבדה בשבתות ה

 . אני לא אשכח שלפני שנים, היה מאבק גדול ביןמאות מיליונים
אם  הציבור הנוסעים שומרי המצוות שאיימו שיפסיקו לנסוע אית

 .ימשיכו חילולי השבת שלה
להפעיל בשבת את המטוסים  ההפסיק יאהבסופו של המאבק 

 שלה בכל העולם.
 כל הגרעונות של מאות המיליונים נסגרו להם"...ו

 "כלומר זרמו להם רווחים של מאות מיליונים?" בנצי:
 "בדיוק. והתחילו להכנס רווחים אמיתיים. -

 .שבתה, ואחרי שנים החלו חילולי אבל היצר הרע לא עזב
על הסכם,  חתמו ולאחר מכן הםלהפסיק את זה  מאבקשוב החל 

 ."שהם לא מפעילים את המטוסים שלהם בשבת
בהסתכלות פשוטה, עצם השבתת המטוסים יום אחד " מיקי:

הנוסעים בכל שמאחר  ,לגרום להם להפסדי ענק העלולבשבוע 
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המדינות לא יחכו להם למוצאי שבת אלא יעברו לנסוע עם חברות 
 ."אלו הפסדים של מיליונים רבים -ללי אחרות, ובסיכום כ

 ונדהמו. -חתמו  -ובכל זאת, הם שוכנעו לחתום " -
לאחר ימים ספורים מהחתימה, זינקו מניות החברה בבורסה 

. אף אחד לא הבין מה פשר הזינוק ביום אחד בשבעה אחוזים
זינוק המסתורי הזה. לא היתה שום סיבה הגיונית לזינוק. יש לציין ש

 וכאן זה היה חצי אחוז,רסה למי שיודע זהו זינוק של מוצלח בבו
 של שבעה אחוזים".

שזה  אחוזים... מעניין מאוד שבעה"שימו לב, זינוק של דווקא  מיקי:
 מקביל ליום השבת הנקרא היום השביעי"...

 - - -"מדהים"  אודי:
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ם "למחרת הזינוק הזה זינקו המניות בעוד כמה אחוזים, והדברי -
 שזה נגרם כתוצאה -די כך שבעיתונים הישראליים הודו ליהגיעו 

ממה שהם החליטו לשמור שבת. כל המומחים בבורסה לא מצאו 
 שום סיבה הגיונית.לכך 

כל הבורסה צנחה למטה, כלומר כל המניות כמה  ימים אחר כך 
-אל - - -מחברה אחת שמניותיה המשיכו להמריא  - - -צנחו חוץ 

 על!!"
 

 ".."לא יאומן. רון:
 "גדול!" אודי:
"זה בדיוק מה שהרב הקריא בשם הזוהר הקדוש, שהשבת  מיקי:

 מדהים!"  -היא המקור של כל הישועות וההצלחות 
ן, "תראה, כבודו, הכל טוב ויפה, סיפורים באמת חבל על הזמ דני:

 אבל זה רק סיפורים..."
 : "למה ת'כזה..."(בכעס) בנצי

בל אאני מבין אותו מאה אחוז, "בנצי, אני מבקש לשמור את הפה.  -
 האורח שלנו חייב להבין נקודה אחת:

ו העלימ -אולי  -הכי קל זה לומר שהכל סיפורים, ולא לחשוב קצת 
 ממני משהו?"

 ם"..."מה יש להעלים ממני? אני יודע הכל, והכל ברור לי בחיי דני:
על היום הזה בפרט, ועל החיים  האמתהעלימו ממך את  אולי" -

 ל?כאן בכל
עים כלומר, יכול להיות ששטפו לך את המוח. כן, כן, כמה שזה לא נ

 שטפו לך את המוח"... -לשמוע זו האמת הכואבת 
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 : "מה ת'מבלבל ת'מוח"...(בכעס) דני
 "תשמור ת'פה שלך". בנצי:

ת ! אין לי שום בעיה שהוא חושב שאני מבלבל לו א"בנצי, תרגע -
זה  שעשו לו עד היוםהמוח, אדרבה, אני רוצה להוכיח לו שמה 

 בלבול אחד גדול במוח, ואני רק עושה לו סדר במוח הזה".
 החבר'ה פרצו בצחוק.

 "ואולי מה שאתה עושה זו שטיפת מוח?" דני:
 
 "אני אסביר לך: -
 

כניסים לך כל הזמן נתונים לראש שטיפת מוח פירושו של דבר שמ
מבלי שאתה יכול לבדוק אותם, וכשחוזרים על זה כל הזמן אתה 

 משתכנע.
וזה הדבר  - בחברה הישראליתזהו הדבר הראשון שקורה היום 

 .שלנו מהסוגשנעשה במפגשים  האחרון
ילד/נער/בחור גדל כיום בחברה הישראלית עם חינוך אמריקאי 

ן ואחר כך בכיתה א' עד י"ב, סוג טיפוסי. מאז שהוא ילד בג
 את מוחו הוא:בה שמזינים  מחשבהה

צריך לעשות בגרות כדי שאחרי הצבא תהיה לך עבודה, תגמור 
צבא, תתחתן, תעבוד ותנסה להרוויח כמה שיותר כסף... כדי... 
 שיהיה לך כמה שיותר א. כבוד ב. אפשרויות ליהנות מהחיים כאן

חייו ב: לקום בבוקר, לאכול, בעולם הזה. כך האדם מעביר את 
 ישאם ללכת לעבודה, לחזור הביתה ולחשוב היכן אני מבלה היום. 

שב יאין לו אם לו כסף הוא ייצא לאיזה מסעדה, מועדון, סרט וכו', 
 מול הטלוויזיה, יעביר ערוצים... עד שיירדם.
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ושוב יקום בבוקר, יאכל משהו, ייצא לעבודה, ושוב מגיע הערב 
 היום"...וחושבים לאן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "נו, ומה רע בחיים האלה, אחלה של חיים!" דני:
 מה היית מורכב רק מחתיכת בשר, עצמות, שומנים ודם אם" -

אתה צודק לא במאה אחוז אלא במיליארד  - האדם גוףשנקרא 
 אחוז".

 "נו"... דני:
 הבעיה, ועל זה הכל עומד: בדיוק"נו, אבל פה  -

 מזה שאתה מורכב רק מהגוף"...ידידי היקר! תשכח 
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 "בודאי שרק מהגוף". דני:
אומר! למה אתה כזה מטומ... טוב סליחה, לא -אתה-"מה בנצי:

 התכוונתי, למה אתה כזה... כזה..."
 : "כזה מה???"(בעצבים) דני

"כזה חסר השכלה מינימלית... אתה באמת חושב שאתה רק  בנצי:
 חתיכת הבשר היושבת כאן?"

 אלא מה עוד אדוני הפרופסור??" "בודאי, דני:
 !!!"ה-מ-ש-נ: "הנשמה, (צועק) בנצי

: "תעזבו חבר'ה, למה מישהו ראה אותה פעם? מה (צועק) דני
 אתם"...

ה "תרגע ידידי. אף אחד לא התכוון להרגיז אותך, וזה בדיוק מ -
כך חונכת וכך מחנכים עוד ששעמדתי לומר: אתה לא אשם מאחר 

וממילא כל מה  ,דם מורכב רק מהגוףמאות אלפים כמוך, שהא
שיש לו לעשות בזמן הקצוב של השנים שהוא חי בעולם הזה, זה 

 לנסות כמה שהוא יכול ליהנות, ליהנות וליהנות".
 "בדיוק". דני:

 ל, וזהו אבל גדול מאוד מאוד.-ב-"א -
ברצוני להפתיע אותך, כמו שהפתעתי בחודשים האחרונים את כל 

החבר'ה שיושבים כאן:
האדם זה לא רק הגוף אותו אנו רואים. הוא מורכב גם מנשמה. 

את זה מוכיח דווקא עולם המדע באין ספור  -וכמה שזה מפתיע 
של הוכחות מדעיות מובהקות שאותן תוכל לראות באתרים שונים 

 באינטרנט וכן נוכל לספק לך הרבה הרבה חומר לצפות ולקרוא.
 ותה כמו חולצה.הנשמה הזו היא האדם, כשהגוף רק עוטף א
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 נשמה זו באה לכאן מעולם אחר הנמצא הרחק הרחק מכאן... ואליו
 יחליט להחזיר אותה. ,היא תחזור כשזה ששלח אותה לכאן

 
 עכשיו תענה לי:

בוא ונאמר שהשקעת קצת זמן, וראית וקראת וחקרת את הנושא, 
והגעת למסקנה המהממת שכל מה שאמרתי נכון, ממילא אתה 

 לך ביד הוכחה ששטפו לך את המוח עד היום". מסכים איתי שיש
 "לא מבין"... דני:

ה "פשוט מאוד: הרי במקום לרדוף כל היום אחרי 'איפה אני מבל -
היום', האדם אמור לרדוף אחרי התשובה לשאלה הכי חשובה של 

 לעולם הזה בכלל?'-הנשמה-אני-'בשביל מה באתיהחיים שלו: 
 ,לחה לכדור הארץשבשבילה הנשמה נש מטרה נהכי אם יש

והאדם בכלל לא אכפת לו מזה, אלא הוא עסוק כל הזמן באיך 
ו זלפנק את הגוף שלו, דהיינו את "החולצה" שעוטפת אותו, אם כן 

ההוכחה שהחינוך שהוא קיבל היה שטיפת מוח אחת גדולה. לא 
ה אתם לא חיים נכון? אולי ישנ -אולי  -נתנו לכם צ'אנס לחשוב 

אולי כל חטיאים אותה יום יום, ושעה שעה? מטרה לחיים ואתם מ
 ת?"-י-ע-ד-מה שהיהדות טענה אלפי שנים הכל נכון ומוכח מ

 נשתררה דממה.
 , ואחר כך אמר:שתקדני 

 
ה מ"אני לא יודע... איך לומר את זה... בחיים שלי לא חשבתי על 

 שנאמר כאן... תראה כבוד הרב... אני... אני לא מתכונן לחזור
 בתשובה... אבל..." 
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"מי ביקש ממך לחזור בתשובה? ביקשו ממך לתת לעצמך  -
היכן האמת של  להתחיל להשקיע זמן לבדוק ולחקורצ'אנס. 

ם האמיתיים אליהם צריך לשאוף החיים נמצאת. מהם החיי
 להגיע".

 "הבנתי. ו... וזה מה שאני... מוכן להתחיל לעשות". דני:
 מחיאות כפים סוערות נשמעו בקהל.

 פרופסור לייפר קם ממקומו ולחץ את ידו בחום:
"דני, אתה עשר, לא רק בגולף. אני אעזור לך ואספק לך את כל 

ת צפויות לך שעות רבוהחומר המדעי והרעיוני שיש על היהדות... 
של קריאה, צפייה ושמיעה של הרצאות שהן כולן חוויה אמיתית 

 ומהממת".
 

 "רציתי רק לומר עוד... משהו: דני:
ל הזה של יש לי... בן... זהב... יהלום... הוא... עשה כנראה את המסלו

דיוט... איהבדיקה כמו שפרופסור לייפר כבר עשה... ואני כמו 
 מהבית"..העפתי... אותו 

 הוא השפיל מבטו לרצפה.
 

 "אבא!"
 צמרמורת עברה בגופו.

 .דרורהוא הרים את מבטו ונתקל בפניו המחויכים של 
 -ידיו הושטו לעברו בחיבוק חזק 

 ... אתה... זה... שצודק... סליחה על... מה שהיה..." דרור" 
 "עזוב אבא, הכל שטויות"...

 ש המשפחתי' הזה?""כבוד הרב, מה אתה אומר על 'המפג מיקי:
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 ולב בנים על ,"ממש התגלמות הפסוק: 'והשיב לב אבות על בנים -
 אבותם'. בנצי, איזה שיר נשיר עכשיו?"

 "- - - - -אותך  - -אוהבים  - -אנחנו - -הוא-ברוך-"הקדוש בנצי:
החבר'ה שרו בדבקות במשך דקות ארוכות את מילות השיר 

 המפורסם.
 

א לי מהחיים. זה ב חזקעוד סיפור וצים רלה, כבוד הרב, ל"ווא רון:
 "  - -טוב עם הבירות 

 
ט עבד על פרויק אחד בתקופת קום המדינה. קבלןזה "ובכן, היה  -
 במגרש הסמוך לו עבדה חברת סולל בונה.ו

באותה תקופה היו מייבאים בחביות את אבקת המלט והיא היתה 
 מאוד יקרה.

הפועלים של אותו  ודפק ,סמוך לכניסת השבת באחד מימי השישי,
שעומד לרדת גשם וכל חביות המלט פתוחות,  וקבלן בביתו ואמר

 כך שהם חייבים להגיע לשטח ולכסות אותן.
 כולכם מבינים מה היתה הסיבה:

 אם הם לא יכסו את החביות, הגשמים שירדו על המלט יהפכו אותו
 פסיד הון תועפות שעלוליעד יום ראשון לבלוקים מוצקים, והוא 

 לגרום לו לפשיטת רגל.
 לתדהמתם של הפועלים הוא אמר להם:

"אין לנו זמן מספיק כדי להגיע לשטח, לכסות ולחזור הביתה. 
 השבת עומדת להכנס, ואם נעשה את זה נחלל את השבת".

 הפועלים הביטו בו בתדהמה:
 "אתה מבין ש..."



34 

 לי "כן", ענה להם, "אני יודע, הכל ילך לטמיון, אבל השבת חשובה
 יותר מכל הכסף הזה".

הפועלים עזבו את ביתו והוא המשיך בהכנות לשבת. הגשמים 
מטר סוחף נתנו לו להבין שהוא פשט ל והפכושהחלו לרדת בלילה 

 את הרגל. כל הכסף שהושקע בחביות היקרות אבד.
 ביום ראשון כאשר הגיע למגרש הוא ניצב נדהם:

 
ניגש, הרים את  . הואבקרשים ועליהם אבנים כל החביות מכוסות

המכסים, ואכן כל המלט שבפנים נשמר יבש. לא לקח לו הרבה 
זמן כדי לגלות איזה נס התרחש לו. מהמגרש הסמוך של 'סולל 
בונה' הוא שמע את השאגות של מנהל העבודה על הפועלים שלו. 
מה שהתברר היה, שבחברה שם נתנו הוראה לכסות את החביות 

 -את  -לכסות  -חושך ובמקום שלהם, רק שהפועלים התבלבלו ב
שהיה  כיסו את החביות של היהודי - - -'סולל בונה'  -של  -החביות 

 מוכן להפסיד את כל כספו ולא לחלל שבת!!!"
 

 החבר'ה פרצו בצחוק.
 "בורא עולם 'שיחק אותה' עוד פעם". מני:

 ונגדיר את זה במילים אחרות: ובואולסיכום, "  -
השבת לא רק שלא יפסיד מזה  הבורא הראה שמי שישמור את

 ובגדול!" - - -לעולם, אלא עוד ירוויח כמו שכבר ראינו 
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 והחזיר -המכונית  -אתה              
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"כבודו, מה... מה... מסתתר כאן... כלומר למה... למה היום  יואב:
 הזה כל כך אדיר... אצל הבורא?"

 "אני אסביר לך, כבוד הרב, למה הוא שואל: בנצי:
מה אתמול במסעדה שוחחנו קצת על השבת. ניסיתי לשכנע כ

חבר'ה שם להפסיק לצאת עם המכוניות בליל שבת לתל אביב, 
עם הסיגריות והפלאפונים, וזרקתי להם משפט שהקפיץ להם את 

 הדם לראש".
 החזיר?" לעהמשפט " -

 "כן".  בנצי:
 "מה קשור החזיר לנושא?" קובי:

 "ובכן, תחזיקו את הכסאות: -
 

שכאשר  רבי דניאל זר העומד בראש מוסדות 'אור דוד', מספר
אל נכנס אליו יהודי שאיננו שומר מצוות לקבל ברכה ועצה, הוא שו

 אותו:
 "אתה אוכל חזיר?"

 נפגע עד עמקי נשמתו ועונה: -ההוא 
 ל!""מה פתאום? מה, אני לא יהודי? בחיים שלי לא אכלתי, ולא אוכ

 "ואתה שומר שבת?" ממשיך לשאול אותו רבי דניאל.
ן... זה... ה... מה אני אגיד לרב... תבי"הא"..., מתחיל ההוא לגמגם, "מ

 זה היום היחידי שיש לי לנסוע... לטייל... תבין אותי..."
 וכאן מפיל עליו הרב את הפתעת חייו:

 
 יום! -כל  -שלם  -חזיר  -שתאכל  -אני מברך אותך "

 שלא תחלל שבת!!! -ובתמורה 
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כי חזיר לעומת לנסוע במכונית בשבת, זה כמו קפצונים מול 
 פצצת אטום!!!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"כבודו, סליחה שאני אומר, נראה לי שאתה קצת נסחף. תבין,  דני:
אני כאדם חילוני גם לא אוכל חזיר, אבל לומר שזה כלום לעומת 

 חילול השבת?"
"מנקודת המבט שלך אתה צודק. חונכת מקטנות, שיהודי לא  -

 אוכל חזיר, נקודה.
 וכיופים.שבת?? זהו יום של טיולים 

 -מתברר שאותו זה שציוה עליך כיהודי לא לאכול חזיר אולם, 
 התייחס פי אלפי אלפים יותר אל השבת.
 מאיזה כיוון אתם רוצים שניכנס לנושא?"

שיבינו טוב טוב מה הולך כאן  ,"מהפיצוצים! 'תכניס' להם מיקי:
 באמת".
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 "בטוחים?" -
ם. הם כולם גברי "אין שום בעיה. אני מכיר את החבר'ה כאן, רון:

 כבוד הרב יכול להתחיל".
 "נתחיל עם סיפור: -

אביב שכאב -בתקופה שהבריטים שלטו כאן היה יהודי אחד בתל
לט לו על חילולי השבת. הוא תלה שלט גדול על כל הבנין שלו, ובש

 .הוא ציטט פסוקים מהתורה של אלוקים
 מחללה מות יומת". -"זכור את יום השבת לקדשו 

דברים כאלה מול העיניים  שם אנשים, למה הוא תולהזה הרגיז 
 שלהם, והם תבעו אותו למשפט.

 במשפט הוא שאל את השופט הבריטי:
 'כבוד השופט מאמין בבייבל?'"

 "במה?" רון:
 .'כן' -זה התנ"ך באנגלית. השופט ענה לו  -"בבייבל  -

 'ומה שכתבתי כתוב שם?'
 'כן'. -השופט ענה לו 

 
 
 
 
 
 
 

 

'כן'.-השופט ענה לו 
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 מה הם רוצים ממני? שיקרתי?' -'ואם כן 
 השופט הצדיק אותו ופטר אותו לשלום.

 
 אחים יקרים:

 
ר נכון, לא נעים לשמוע את זה, אבל עדיף לדעת את זה עכשיו מאש

 אחר כך...
אני לא נכנס כאן להסביר מדוע השבת תופסת כזו עוצמה 
וחשיבות אין סופית אצל בורא העולם, אני רק מקריא את הלשון 

 שלו: החריפה
    "מחללה מות יומת". 

מצד אחד כשיהודי מתחיל לשמור הוא יוכל לקבל שפע של דברים 
 וכפי שראינו ונראה עוד בהמשך, אבל מצד שני..."

"מצד שני, אם אלוקים כותב את זה בתורה, אז הסיבה  מיקי:
 ".שאנשים כיום לא מתים זה רק בגלל שהוא מרחם עליהם

 "לפי דבריך..." דני:
 " - - -דברי האלוקים  "לפי -

ס "בסדר, לפי דברי האלוקים אדם ש... שמחלל שבת... חי בנ דני:
 כל רגע..."

 "במילים אחרות... זה לשחק באש..." שלומי:
 .  ""בדיוק, עם כל הכאב לשמוע את זה -

 "די, זה מוגזם"... דני:
"למה די? אם יצרן העולם כתב את ההוראות האלו בתורה  מיקי:

ומרת שבאמת העבירה של אכילת חזיר, זה קפצונים שלו, זאת א
אם ... שהעבירה שלה משולה לפצצת האטוםמול חילול השבת 
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זו  -לא מתאים לך לשמוע את זה  או כן מתאים לך לשמוע את זה
 המציאות.

זה שאנחנו כבני אדם לא מבינים עד הסוף למה השבת עוצמתית 
 ג העולם".פי אין סוף מחזיר, זו בעיה שלנו, לא של מנהי

אבל  "נכון שכיום רוב בני האדם שמחללים שבת נשארים בחיים. -
של  הרחמים האין סופייםזה הכל רק בגלל כמו שמיקי אמר, 

הבורא שנותן לאדם כל הזמן צ'אנס, שיתחיל להתקרב אליו 
 ולשמור על מצות השבת הנפלאה"...

 
 "אבל תסכימו איתנו שלמרות הכל לא קל לשמור שבת"... נתי:

הבורא רוצה "נכון, אבל כמו שכבר הדגשתי כמה וכמה פעמים,  -
שהוא מעוניין  תופס את הכיוון אם אתה. לראות את הכיוון שלך

אז גם אם יש לך מעידה פה ושם, הוא יכול להעלים , שתלך בו
. אם אתה משקר, זה רק על עיניים, אבל שהכיוון יהיה באמת

 ב שלך.עצמך, כיוון שהוא יודע היטב מה קורה בל
 

מעשרת כדי לחדד לכולם את מה שאמרנו, נקרא את הפסוקים 
 בפרשת יתרו: הדברות

"ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, 
' אלקיך לא תעשה כל הויום השביעי שבת ל

ששת ימים  כימלאכה אתה ובנך ובתך וכו' 
' את השמים ואת הארץ, את הים העשה 

 על כןואת כל אשר בם וינח ביום השביעי, 
 ' את יום השבת ויקדשהו".הברך 

 תנסו לתת הסבר, מה בעצם כתוב כאן?"
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"פשוט.  מיקי:

בורא העולם 
ששה ימים יצר 
 ,את העולם כולו

וביום השביעי 
שבת מכל 
יצירה, וזה מה 
שהוא מצווה 
אותך: ששה 

ימים תעשה את 
שום מלאכה.  העשת לכל העיסוקים והמלאכות שלך, ובשבת א

זה הסימן  מתנהג באותה צורה שהוא פעל,כאשר אתה מבחינתו, 
שאלוקים עשה את העולם שישה ימים וביום  ,שאכן אתה מאמין

 השביעי שבת".
"מעולה! נוסיף לדברים שלך פסוק אחר מהתורה: "ביני ובין בני  -

" שימו לב, הוא כותב זאת במפורש: אות היא לעולם!ישראל 
 !!"בו מאמין שאתה האותהיא  מבחינתוהשבת 

 
 "כלומר: לא שומר = לא מאמין?" י:בנצ

"נכון. אתה יכול לומר: 'אני מאמין', אבל מבחינתו, הכל דיבורים...  -
מה שיקבע אם אתה מאמין בו או לא, הוא אך ורק אם כל השבוע 

שובת אתה עוסק יוצר, פועל, עושה כל מלאכה, וביום השבת 
והי , לא נוסע במכונית, לא מעשן וכו'. מבחינתו כאמור זמהכל

 העדות שלך שאתה מאמין בו. חיללת שבת? אתה כופר בו.
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 הייתי רוצה לחדד כאן נקודה נוספת:
 ישנם אנשים שכאשר הם נפגשים עם נושא השבת, אומרים:

 'לא נראה לי שזה מה שאלוקים התכוון'.
נועדה לנוח מכל השבוע, ואצלי המנוחה 'אני חושב שהשבת  -או 

מועדון, פאב, חוף הים וכו', וכל מה  -זה דברים אחרים כמו 
 זה הכל המצאות או הגזמות של הרבנים'.שמלמדים עליה 

 מכירים את המשפטים האלו?"
בכל ויכוח "מכירים? חצי מאנשי השכונה שלנו אומרים כך  בנצי:

 שיש לנו איתם".
נכנס להרצאה של פרופסור מפורסם "תארו לעצמכם שאני  -

 אני אומר לו: אתה מדבר שטויות.לפיזיקה, ובאמצע ההרצאה שלו 
 יש לי זכות לומר את זה?"

 "ברור שלא, אתה לא מבין כלום בפיזיקה". דני:
לה שיש להרבה אנשים. הם לא למדו "מעולה. זו הבעיה הגדו -
הכל  - לום על השבת בפרט ועל היהדות בכלל, ואם למדו משהוכ

 בצורה מאוד רדודה ושטחית. הם לא מכירים את תורת הנגלה,היה 
, ואיך הם מעזים לחוות דעה לא מכירים את תורת הנסתר, הקבלה

 ?"בדבר שאין להם מושג בו
 

 "יש אולי משהו קצת יותר, איך אומרים"... דני:
 "יותר קל?" -

"כן, עם כל הכבוד למיקי ולשאר החברים שלו, מבחינתי  דני:
 כאן בדקות האחרונות 'הפצצה ארטילרית'"... הנחתת

 ?"'המתנה מהכספת המלכותית'"בשמחה. מה דעתך על  -
 "מה??" דני:
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מתנה                  

 מהכספת המלכותית
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 "על ביל גייטס שמעתם?" -
תור : "רק שמענו? כל אחד כאן בוכה למה הוא לא נולד ב(צוחק) רון

  - -הבן שלו" 
 ביותר בעולם. יםהעשיר חד"ביל גייטס נחשב היום לא -

וא יהיה לו, וכל מה שה -אפשר לומר שכל מה שהוא רוצה שיהיה לו 
 רוצה לתת לאחרים הוא יוכל לתת להם.

 בואו נתאר לעצמנו שהמיליארדר הענק הזה בא לבנצי ואומר לו:
 

"שמע ידידי, אתה מוצא חן בעיני והחלטתי לתת לך מתנה טובה 
צי ואומר לו שהוא מהכספת שלי". הוא לוקח את כתובתו של בנ

 .המתנה כבר יקבל הודעה מתי יקבל את
 מה צריכות להיות ההרגשות שימלאו את הלב של בנצי?"

 
 "אני הייתי מתחיל לרקוד באמצע דיזנגוף..." רון:

: "זה הכל? בנצי צריך ללכת עשרים וארבע שעות (צוחק) מיקי
אתם מבינים מה זה מתנה  - - -ביממה עם חיוך רחב על הפנים 

 הכספת של מיסטר גייטס האגדי?"מ
ק "כלומר, ודאי שבנצי צריך להתמלא עד גדותיו באושר פנימי ר -

מעצם הידיעה שמר גייטס רוצה לתת לו מתנה שהוא מגדיר אותה 
 'מתנה טובה'.

 כעת תענו לי, אולי מדובר בסך הכל באלף, אלפיים שקלים?"
ם ומטילי "כבוד הרב, בכספות של ביל גייטס ישנם יהלומי מיקי:

זהב בשווי של מיליארדים, יש שם חפיסות של דולרים בשווי של 
לו שמיליארדים... אם בנצי היה שומע לי הוא יכול למכור את העסק 

 וזהו זה, הוא כבר לא יצטרך לעבוד כל החיים שלו".
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ט, שאמרת שביל גייטס אמר לבנצי שיש לו מתנה -ר-פ-"וב אודי:
לה שלנו ומחכה למתנה שלו , אני הייתי מוכר את הוויטובה

שהסכום שלה יספיק לקנות לנו וילה בארה"ב עם יאכטה בחוף 
 הים, מטוס קטן ועוד כל מיני תענוגים כאלו"...

 
 
 
 
 
 

 
 "מצוין. כעת אני מגיע לנקודה שלנו:  -

 עולם בא ואומר לנו בתורתו:הבורא 
 "מתנה טובה יש לי בבית גנזי... ושבת שמה".

  -שימו לב 
. בדרך כלל מתנה היא הוא מעוניין להעניק לכל אחד מאיתנו מתנה

 דבר טוב, כאן הבורא לא מסתפק בזה אלא אומר בצורה מפורשת
והוא ממשיך ואומר: "יש לי בבית גנזי". ועל מי  ,טובהשזוהי מתנה 

כל אחד מבין  מדובר? על בורא כל היקום  כולו, שהכל שלו וממילא
אלא יהלומים וזהב,  , אין שםולםמלך העשבחדרי האוצרות של 

 -עוצמתיים   דברים פי אין ספור יותר
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 מהי מתנה זו? -והוא בא אלינו ומודיע לנו 
 "השבת!!!"

 

כלומר השבת היא היא המתנה הטובה 
 שבורא כל העולם שלנו העניק לנו.

 - טובההוא מגדיר אותה כמתנה 
לא של  גודל שלו.הוטובה בסדר 

ביל גייטס אלא של מלך מלכי 
, שברוב בורא כל היקוםהמלכים 

אהבתו את עם ישראל נתן לנו 
 אותה.

 כעת תחשבו: מה כלול במתנה הזו?"
 ".הכל" מיקי:
הכי ובצורה  -"הכל  אודי:

 שקיימת". מושלמת
מהו הדבר לדעתכם הכי "ו -

 הכי חשוב לאדם?"
 "כסף". דני:

"אתה באמת  בנצי:
 חושב ככה או..."

"זה מה שאני  דני:
רואה מסביבי שכל 
הזמן כולם רצים 

 אחרי הכסף".
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 "אתה צודק. והם רצים אחריו כי הם חושבים שכשהוא יהיה להם -
 אז הם יהפכו למאושרים.

 כלומר:
והמיליונרים שאתם חושבים שהם  !בני אדם רוצים את האושר

ם רואים שהם באמת מאושרים מביטים בקנאה על אלו שה
 מאושרים.

 המטרה היא אושר!
 ומה פירוש המלה אושר?

 לרקוד במועדון? לשתות בירה? לשחות בים?"
ה ורוגע "ברור שלא. אושר פירושו... הרגשת מילוי פנימי... שלוו דני:

, עוד לא מצאתי את האדם המאושר הזה . תאמין לי כבודואמיתיים
- - - " 
 הסוד של השבת. - בדיוק -וזה  ."הגדרת את הדברים מצוין -
 

 מצד אחד החיים עמוסים בטרדות רבות: קניות, סידורים, עבודה,
 לימודים ועוד ועוד ועוד.

לחץ החיים השוטפים משכיח מהאדם את הדבר  -ומצד שני 
 היסודי ביותר:

והיא זקוקה  -חנית הנשמה שלך היא רו הנשמה שלך רעבה!
ם ה. נכון, האדם יוצא פה ושם לבלות, אבל כל אלו למנוחה רוחנית

 .למנוחה אמיתיתלא פתרון לבעיה. האדם זקוק  -בריחה מהבעיה 
 

בשבת אלוקים מצוה על האדם לעזוב הכל, ולהתעסק אך ורק 
. הוא שיצר את נשמת האדם, מודיע לנו הרשה לאדם שהואבמה 

ת שהשבת נועדה להזרים לנשמה מנוחה רוחנית. השבת 'ממלא
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את המצברים של הנשמה', ובכך היא גורמת לאדם שלווה ורוגע 
 אמיתיים".

 "יש אנשים שאומרים שהם נחים בשבת בבילויים שלהם..." מיקי:
 שהם נחים! חושבים: "הם נחים? הם (מחייך)  -

מבדיקה שנערכה התברר שאחוז תאונות העבודה הגבוה ביותר 
 בימי ראשון! - - -במשך השבוע הוא 

 מדוע זה קורה? -נקרא מנוחה  -מה שהם עושים  אם
שכל השבוע אין לנשמה שלהם מנוחה ובשבת הם מעבירים  -אלא 

 את מתח החיים שלהם לסוגים אחרים של מתח".
 "אלו דברים ברורים מאוד: אודי:

רק היצרן של האדם יכול לקבוע מהו הדבר שיביא לו את המנוחה 
 והשלווה שהוא כה זקוק להם".

אלו שכבר שומרים את השבת ויודעים איך למלא אותה "כל  -
 בתוכן רוחני, מרגישים את זה על עצמם".

  "זה בדוק!!!"  מיקי, בנצי:
 

"אתה יכול קצת... איך אומרים... להמחיש את הרוגע הזה  דני:
 ?" - - -שאתה אומר שהשבת נותנת לאדם 

 ה את החוברות האלו של הרב'בבקשה. בנצי תחלק לכל החבר" -
ל , ובואו ניקרא תיאור מוחשי ש11זמיר כהן. תפתחו כולם בעמוד 

 שנותנת השבת לאדם. ההרוגע והשלוו
 בנצי תתחיל לקרוא".

 "אני?" בנצי:
 עד כיתה ד' נשארת בבית ספר, נכון?! אז מה הבעיה, אתה" מיקי:

 יודע לקרוא, קדימה".
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, הצד מן העומדים סמויים כאורחים - בביקור נפתח" )מחייך( :בנצי
 יהודית שבת לחוות וננסה, בשלמות השבת שומר של בביתו

 .מקורית
 התבשילים מיטב, בעיצומן לשבת וההכנות הגיע שישי יום הנה

 וניחוחותיהם, השבת לסעודות מוכנים כבר הבית בני על האהובים
 מיוחדת תחושה יוצרים האחרונות ההכנות באווירת המשתלבים

 במגש השבת חלות מוצבות ועליה נפרסת הלבנה המפה. במינה
 והכל להדלקה מוכנים השבת נרות. המעוטר כיסויין מתחת נאה

 השבת ושעון במקומה ניצבת שבת של הפלטה. חגיגית מתלבשים
. בשבת יד מגע ללא התאורה של וכיבוי הפעלה הוראות מקבל
. אחרונות והכנות סידורים ארגונים. מתקרבת הנרות הדלקת שעת

 ממלא הזמן במרוץ העמידה אתגר ומתח השבת לכניסת הציפיה
 נרות הדלקת...ו, המצוות שומרי בשכונות כנהוג, צפירה. הלב את

 על יהודיה אם של תפילה. אחת בבת התפרק המתח. השבת
 של בחיוך ומביטה עיניה פוקחת היא. וילדיה בעלה ושלום בריאות

 שבת. "בסקרנות בה המתבוננים הקטנים ילדיה אל ושלוה עונג
 .אמא של מלבה אהבה ונשיקת, מתנגן כמו שומעים הם" שלום

 

 בנחת וקוראת יושבת אמא, הכנסת בבית והבנים אבא. ורוגע שלוה
. לנדרש ומעבר מעל בסבלנות לקטניה ומאזינה מספרת, אמיתית

 ואהבה חום תחושת. נרדם הטלפון ואפילו, דוממים התקשורת כלי
 שלום״ שבת, "נפתחת והדלת נקישה והנה. הבית כל את אופפים

 כה העובד ,יום יום של אבא זה האם. מאירות ופניו האב מאחל
 ללא, תחושה מתגנבת!! מלך...זה הרי? בפרנסתו וטרוד קשה

 .הלב אל, מילים
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 גדולים, הזמר נשמע וכבר הקידוש לקראת קלה התארגנות
 ,עליון מלאכי, השלום מלאכי, עליכם ״שלום: יחד גם וקטנים

 ...הוא ברוך הקדוש-המלכים מלכי ממלך 
 ...לשלום בואכם
 ...לשלום ברכוני

 ...לשלום בשבתכם
 ...לשלום בצאתכם

 ישיר בפסגת הניצב השיר אל, וקטנים גדולים, כולם עוברים ומכאן
 :ובתבונה באהבה, במסירות ביתה הבונה, היקרה לרעייה ההלל

 וכו' ,מכרה מפנינים ורחוק, ימצא מי לחי אשת
 

, כולם ואתו נעמד אבא. שבת של בגביע נוצץ כמו היין. קידוש
 .כולם את אופפת קדושה של מרוממת תחושה

 .הגפן פרי בורא'... ה אתה ״ברוך
 ,בנו ורצה במצוותיו קידשנו אשר'... ה אתה ברוך

 מקדש' ה אתה ברוך...הנחילנו וברצון באהבה קודשו ושבת
 ".השבת

 

 געפו אינו, זה ברגע בדיוק לבכות לנכון שמצא התינוק של קולו גם
 ...מחובקים הלבבות. הקידוש שעת של הקסומה באווירה

 

, כספים לענייני גולשות שאינן שיחות, שבת שירי, השבת סעודת
 ״ממצוא אומר והפסוק!! היום שבת שהרי, ודאגות טרדות, עבודה
 ,מאבא סיפור!. בשבת אסורים וממון עסק דבורי", דבר ודבר חפצך

 את בגאווה מציג וחצי השלוש בן. השבוע מפרשת יפה רעיון
 שאלות! לקרוא יודע כבר החמש ובן, השבוע שלמד האותיות
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 בין ריב. ילדים ומשחקי שובבות, שירים, מהפרשה ותשובות
 פנאי יש לכולם, השלום משכין לתפקיד אבא את מכניס הקטנים

 .המזון לברכת ניגשים כבר והנה, לכולם
 

 וכלי, מצלצל אינו הטלפון, ממהר אינו איש, לחוץ אינו איש
 .מטרידים אינם התקשורת

 

 בחיק לימוד/  בשכונה רגוע טיול/  חברים ביקור/  שיחות
 .המשפחה

 

 לפרשה פרשה. התורה וקריאת שבת של שחרית תפילת. בקר
 הקבועים המשתתפים זוכים לשנה אחת. גדול לחשבון מצטרפות
!התורה חומשי חמשת כל את לסיים השבת בתפילות

... ו, המזון ברכת, ורעיון שיחות שירים, שבת סעודת, יום של קידוש
 ...ענוגת שבתב ינהש תיבות ראשי שבת הרי

, נוחוני שליו רגלי טיול, ההורים בין נעימה שיחה, הילדים עם משחק
 סעודה, מנחה תפילת, שבת-עונג, מעניין תורני שיעור, קריאה

 .והבדלה ערבית תפילת, קלה שלישית

 שהרי. הבשמים על... וגם, הנר על, היין על מברכים, ובהבדלה
, הבשמים. קשה זה, החול לשגרת השבת נשמת מרוממות לעבור

 "...מעט מרגיעים
 

"תגידו לי זה אמיתי התיאור הזה?" דני:
אמיתי לחלוטין. אתה מוזמן שבת הבאה להתארח אצל " מיקי:

  ".הרב זמיר .  בנצי, תמשיך להקריא מהחוברת שלכבוד הרב
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 אהו ואפילו ,מזו נמוכה חווייתית ברמה ואפילו, כך שחי מי" :בנצי
 השאלה את מבין אינו, שבת שומרת שאינה בסביבה מתגורר

 שאני דבר כל לא אמנם! כן??". השבת ידי על מוגבל אינך האם"
! מאד משתלמות אלו מגבלות הרי אך. בשבת אעשה בחול עושה
 השבת של והמיוחדת הקסומה האווירה את שיוצרות הן הן שהרי

 המכובד הלבוש, והשקט הנינוח הדיבור שמגבלות כשם בדיוק -
 שותפות, בבריטניה המלכות ארמון באולמות העישון ואיסור

 .המבקרים את האופפת ההוד בתחושת הן גמורות

: העבר מן חבריו ידי על נשאל השבת שומר כאשר מדוע מעתה נבין
... ברחמים מהול בחיוך בהם מביט הוא?" לים הנסיעה עם ומה"

 בנזיד מלך של כתרו להחליף ממנו שביקשו כמי חש הוא בלבו
 ללא עליו אוותר אך, הוא טעים עדשים נזיד, נכון אמנם .עדשים

 לאין יותר הרבה יקרה תמורה ניצבת האחר הצד מן כאשר היסוס
 .ערוך

 מסוימות פעולות מלבצע בשבת נמנע השבת שומר, אכן: לסיכום
 הקרבה דורש הדבר לעיתים. בשבת ואסורות בחול המותרות

 על ההקפדה דווקא כי היטב הוא יודע אך, זמנית נוחות וחוסר
 מעינוג! לשבוע אחת ליהנות שמאפשרת היא היא אלה פריטים

 .ביותר הגבוהה ברמה רוחני

:כי האמיתית הידיעה בחדוות תמיד הוא חי כך
.השבת מלכות ארמון לעומת מקריב אני עדשים נזיד א.
, הוא-ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך בצבא אני חייל. ב

 .בטובתי רק הוא חפץ הוראותיו ובכל עזה אהבה האוהבני
 ."להוראותיו באהבה ושומע, דבריו על שמח והריני
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השבת קוראת לאדם להשתחרר מחיי החולין שלו, אתה מבין? " -
לעצמו,  -ולהיות חופשי באמת מהמרוץ שאנו כה משועבדים לו, 

ולאלוקיו. -למשפחתו 
כבולים למרוץ בלתי פוסק!  כבולים! כל ימות השבוע אנחנו

כבולים להישגים 
החומרניים שלנו! 
כבולים להביא 
פרנסה, כבולים 
לתקשורת, כבולים 
לעבודות בבית, 
לקנות, לרוץ, להשיג, 

לתקן...
וביום שבת קודש, 
הקב"ה אומר לנו: בני, 

די! די לרוץ, די חביבי. 
לרדוף, די להשיג, די 

ם! -י-ר-ר-ח-ו-ש-לפעול ולעשות! עכשיו אתם צריכים להיות מ
פעם בשבוע אני נותן לכם נוסחה מיוחדת איך להיות פנויים, 

וזאת על ידי שתימנעו מלעשות מגוון של מלאכות  שלווים, רגועים!
 ."שכתבתי לכם בתורהמסויימות 

 הרב הפסיק והביט בדני בחיוך.
למרות שאנחנו לא היינו מתכננים כך יום של  "אתה מבין ידידי: -

והמתכון של הבורא מצליח  בדיוק כך,אותו חופשה, הבורא תכנן 
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ווקא מי ששומר שבת כהלכתו, דכמובן יותר מכל המתכונים! 
הו אמיתי בתוך מש באמת רואים שהשבת נותנת לו מרגוע אמיתי,

הלב נעשה אצלו יותר רגוע, יותר שלו, יותר רוחני, יותר מרומם.
 זה המתכון שה' נתן! ה' שברא אותנו, ה׳ שמכיר את כוחות הנפש

ח הוא רק שלנו ויודע בדיוק איך כל פעולה משפיעה עלינו מבפנים,
מתכון ששום בן  לנו את המתכון הנפלא הזה שקוראים לו שבת,

כול להעלותו על הדעת!אנוש לא היה י
 ואנחנו? צריכים רק למלא בדייקנות אחר המתכון האלוקי המופלא

הזה, וכבר נחוש בקרבנו את אותה "נשמה יתירה" ואותה מנוחה 
 מיוחדת במינה שהעניק לנו הבורא במתנה.

 
 יש כאן עדיין מישהו שלא מתכונן להתחיל לחטוף -"חבר'ה  רון:

 " ?העולם בוראאת המתנה המדהימה הזו של 
 זה נראה כמו הר"... יבשביל ?"זה נראה לך קל לשמור דני:

א ללך כמו הר, כי מעולם  'נראה'זה  -"מר פלג, זהו בדיוק  מיקי:
טעמת את הטעם האמיתי של השבת ונראה לך כאילו אתה צריך 

אבל האמת הפוכה בדיוק, ואת  .על כל מיני דברים בשבילה לוותר
 זה יעיד כל מי שהתרגל לשמור אותה".

 מיקי הגביה את קולו והמשיך: 
"יושבים כאן הרבה חבר'ה שהיו מבלים בלי סוף כל השבת, בכל 

 -חד הפאבים והמועדונים, ושאר כל סוגי היציאות והבילויים, וכל א
אתה שומע מר פלג? כל אחד מהם יגיד לך, שכיום כשהוא זכה 

לא חסר  -לכבוש את השבת ולהתענג על מה שיש לה להציע לו 
ה ב... הפוך, אנחנו נהנים מכל הבילויים שבילה עד היום כלוםלו 

 הנאות אמיתיות שממלאות אותנו ב'דלק' לכל השבוע".
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 "חביבי, אנחנו מחכים לה מיום ראשון!" בנצי:
 
"אתם יודעים, אני נזכר כעת בסיפור מאבא של רבי חיים  -

נחשב כיום כאחד  -המתגורר בבני ברק  -רבי חיים  .קנייבסקי
מדי שבוע כדי לקבל  ליומגדולי התורה בדור, והמונים פונים א

 ברכה ועצה בכל תחום בחיים.
היה לו אבא קדוש עליון שנקרא רבי יעקב ישראל קנייבסקי. 
הסיפור המדהים שאני הולך לספר לכם כעת יתן לכל אחד 

 מהיושבים כאן הרבה מוטיבציה בנושא שלנו:
 

בתקופת צעירותו התגורר בחו"ל והוא גויס לצבא הרוסי. הצדיק 
הגיעה השבת הראשונה שלו בצבא, הוא ניגש אל  סיפר שכאשר

 המפקדים ואמר להם בנוסח חד משמעי:
 'יהיה מה שיהיה, אני לא אחלל את השבת!'

 המפקדים תפסו אותו והביאוהו לפני המפקד הראשי שלהם
 שאמר לו:

צריך  ינךה'האם אתה חושב שבצבא עושים מה שרוצים? הרי 
להיענש באופן חמור רק בשל כך שהעזת להוציא את המילים 

בתנאי הללו מן הפה! אבל, אני מוכן לאפשר לך לשמור את השבת 
 אחד...'

 כאן קטע אותו הצדיק ואמר מיד שהוא מוכן לקבל עליו כל תנאי,
 העיקר שיאפשרו לו שלא יחלל את השבת.

שפתיו  כאשר שמע את הדברים, העלה המפקד חיוך שטני על
 ואמר:
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'אם אתה רוצה לשמור שבת, תצטרך לעבור בין שתי שורות של 
, וכל אחד יכה על ראשך בכת הרובה שלו. אם חיילים קוזאקים

 תקיים את התנאי הזה, הינך רשאי לשמור את השבת שלכם'.
ם צריך להדגיש שהחיילים הקוזאקים לא היו סתם חיילים. אכזריות

הפחד הגדול ביותר של כל יהודי כלפי היהודים היתה נוראה, ו
 .באותה תקופה היה להיתקל בחייל קוזאקי
 הרב קנייבסקי אמר כמובן שהוא מסכים..."

 "מה מסכים???" אודי:
"מסכים למה שהמפקד אמר לו. החיילים הקוזאקים הבינו איזו  -

 הזדמנות באה
לידיהם והכו 

כל אחד  -אותו 
מכה  -בתורו 

 חזקה על ראשו.
מה אתם יודעים 

הוא סיפר אחרי 
 כן?

'הדקות הללו 
שבהן עברתי 

בין שורות החיילים היו לי 
לתענוג רוחני עילאי במיוחד כשידעתי שהמכות ניחתות עלי 

 "לשמור את השבת'! בשל רצוני
 שקט שרר באולם.

.הציבור הביט נדהם ברב, מנסה לעכל את מה ששמע

 
 

 
 

לי היו לים
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ל לו... אב "קשה... קשה מאוד לעכל... את ההרגשה... שהיתה :דרור
יא הלא יאומן הזה...  הנקודה המרכזית שיש כאן בסיפור ה... ה...

שכשאנחנו עומדים מול הקושי לשנות הרגלים ולהתחיל להתאמץ 
לשמור את היום הקדוש הזה, היו אנשים שהיו מוכנים לחטוף 

 מכות אדירות בראש והעיקר שיזכו לשמור אותו".
 הביט לכיוון אביו. דרור

 .פתיודני נשך את ש
 .מתח הורגש באויר

 "תשתה משהו?" - 
ן... אני "ה... לא... תודה... ת... תראו, אחרי כל מה ששמענו כא דני:

זה  צריך עכשיו... להתחיל לשמור... שבת... אתם מבינים מה... מה
 בשביל... אדם בגיל שלי?"

 : "איפה מחיאות הכפיים???"(בקול) בנצי
 מחיאות הכפיים.במשך דקות ארוכות נשמעו באולם 

  -קם וחיבק את כתפו של אביו  דרור
ף "אבא, אני איתך, נעשה את זה ביחד. את לילות השבת נעבור בכי

 -עם החבר'ה כאן" 
 "ומה נעשה מחר?" דני:

, תענוג"תקום בבוקר לבית הכנסת, תאמין לי זה  פרופסור לייפר:
זה נותן הרבה אנרגיה חיובית לנשמה, לאחר מכן תעשו סעודה 

 - - -חגיגית עם מיטב המאכלים" 
 עד לשעה שתים עשרה בצהרים, ומה הלאה?" נגיע"נו,  דני:

"הלאה? אין קל מזה: קוראים תהילים ומעשירים את  מיקי:
ההשכלה היהודית שלך במגוון ספרים נפלאים שיש ליהדות 

 להציע".
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  - -"ואחרי זה"  דני:
שבת ראשי תיבות: כבר קראנו ש"הולכים לישון. אל תצחק,  מיקי:

ענוג, השינה של הצהרים בשבת היא תענוג. תטעם תשבת בינה ש
לך לבית -תקרא עוד קצת תהילים או ספר אחר ו ךכר אחתבין.  –

הכנסת לתפילת מנחה שלאחריה אוכלים סעודה שלישית של 
 השבת נגמרה לך". -השבת, ו

כך קל שאפשר לחשוב שזה באמת -"אתם עושים את זה כל דני:
 ...ככה"

"דני, זה קל הרבה יותר ממה שאתה חושב. נכון,  פרופסור לייפר:
זה  -צריך להתרגל לזה וכל ההתחלות קשות, אבל כשמתרגלים 

 זורם, וזורם לך הכי נעים שיכול להיות".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"אני... אני רק חייב עוד קצת חיזוק. תבינו, בגיל שלי להתחיל  דני:
עם זה, זה קצת..."

 בעיה, בשמחה! שים לב: "אין שום -
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כל שבוע מחדשלהתחיל  כל שבוע מחדש להתחיל 
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 "יש כאן מישהו שלא יודע מה זה יום כיפור?" -
אן ן כאן בלאטות... תוכל לראות את כל אחד כ"כבוד הרב, אי רון:

 עם הכיפה הלבנה בבית הכנסת כל יום כיפור".
 "למה?" -

 "מה... מה... מה למה?" רון:
 "למה לבוא ביום כיפור לבית הכנסת?" -

 "הא... הא..." רון:
ם קבע יום כיפור זהו יום שבורא העול -"מה הא... הא... ברור  בנצי:

י טאים, יום שהבורא הגדול מוחק לכל יהודאותו כיום של מחיקת ח
 את העברות שלו".

 "נכון, רק שזה לא מדויק: -
על כל  וידוי. 1קודם כל, בלי שהאדם יעשה תשובה שזה כולל 

לא  קבלה. 3על מה שעשה.  הבעת חרטה אמיתית. 2חטאיו. 
 יום כיפור לא מוחק לו כלום. - העבירותלעשות להבא את 

 לא רק זה.ו
, למרות הקדושה העצומה יום כיפורהבורא קבע שחטאים ש נםיש

למחוק אותם לגמרי. גם לאחר שהאדם באמת יעשה  לא יכול שלו,
. את התשובה הזו, ויעבור עליו יום הכיפורים בצום ובבית הכנסת

הסיבה לדבר היא שחטאים אלו הם מהחמורים ביותר של היהדות, 
ותם, והאדם יצטרך לא מסוגל לכפר א יםכיפורהיום עד שאפילו 

עוד לסבול ייסורים במשך השנה, שבלעדיהם לא יתכפרו חטאים 
 אלו".

 : "הרגת אותנו"...(מתנשף) דני
קשר "אל תדאג ידידי, כאן אני מגיע לשיא של הדברים ואיך זה מת -

 לנושא השבת:
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 -אדם  -אם  - מול זה ניצבת לה השבת, שעליה נאמר שאפילו
חמורים... בזכות זה שהוא ישמור על  -הכי  -החטאים  -על  -עבר 

 ל!!!"-כ-ימחקו לו בשמים את ה ,השבת כהלכתה
 "הרב רוצה לומר ש"... מיקי:

 "כן, כן, ידידי היקרים: -
שיש בכוחה למחוק שמירת שבת כהלכתה היא עוצמתית כל כך, 

 "את כל חטאי האדם, גם אלו שיום כיפור אינו מוחק!!!
כל שבת שזוכים לפי זה יוצא שלאחר "חבר'ה, שימו לב:  מיקי:

מתחילים כל שבוע מחדש את חשבון  ,לשמור כמו שצריך
 העבירות!!!"

 "כבוד הרב, זה באמת ככה?"אני לא מאמין...  בנצי:
 

"חבר'ה, אל תתלהבו, אתם כנראה לא שמעתם מילה אחת  דני:
 -שהוא אמר 

 ה'".-ת-כ-ל-ה-כ
 ירושו:"מה הבעיה? לשמור את השבת כהלכתה פ יוסי:

 לא נוסעים במכונית, לא מדליקים חשמל, אש, מה יש יותר מזה?"
: "יש. רק בודאי שבשלב הראשון, האדם צריך להתחיל (צוחק) -

שהם: הנסיעה במכונית, להקפיד על הדברים האלו שאמרת, 
הדלקת האש, החשמל, הטלוויזיה, הפלאפון. עצם השמירה על 

ם, ושפע רב של דברים אלו מעניקה לאדם שכר אדיר בשמי
 דברים טובים בעולם הזה.

ככל שהאדם יקפיד להשתתף יותר בשיעורי היהדות, הוא ילמד גם 
לדבר המדהים הזה של הוא את שאר הפרטים הנחוצים ויזכה גם 

 מחיקת כל החטאים".
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החבר'ה כאן צריכים לזכור מה שהרב כבר  ן!!!-ב-ו-מ-וכ" מיקי:

מחליט לשמור על השבת  לימד אותנו הרבה פעמים: שגם אם אדם
 ".צריך להיזהר לא להתייאש כשהוא לא מצליח!!הוא 

  "בודאי, וטוב מאוד שהעלית את זה. יהודי צריך לזכור היטב: -
השטן  -היצר הרע כך חשובה אצל בורא העולם, -כיון שהשבת כל

יעשה את כל ההפרעות שבעולם, העיקר שהאדם לא ישמור 
 עליה.

ט שהוא מפסיק עם הסיגריות והפלאפון גם אם האדם החלי -ולכן 
והיציאות בלילות שבת למסיבות ובשבת בבוקר לים, ופתאום הוא 

ולא  שבשום פנים ואופן לא יתייאש!!! -כן נכשל וחילל את השבת 
אני ממשיך שיקום ויאמר לעצמו:  -הפוך  יכנס לעצבות!!!

ולא איכפת לי גם אם אני אפול אלף פעמים  לא נכנע! במלחמה!
אני אלחם על זה עד שאזכה לשמור את כל השבתות בשלמות  -

 ובכל חיי".
"אבל מה זה שווה אם החזקת מעמד כמה שעות ולא נגעת  דני:

בסיגריה או בפלאפון, ולאחר מכן, כן עישנת או כן הרמת את 
 הפלאפון שצלצל?"

"שווה, ועוד איך שווה. כל דקה בשבת יקרה מפז אצל הבורא,  -
השטן, אכפת לו מאוד מכך שהאדם  -היצר הרע וכמו שאמרתי 

מתחיל להאבק ולהלחם על שמירת השבת והוא מערים מכשולות, 
 וגירויים ופיתויים.

 
:אני אסביר את עצמי בצורה יותר מפורטת
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שבת את היכול לשמור  שאני לאכיון שטעות גדולה היא לחשוב, 
! זו אין לי מה להתחיל בשמירתה. חס וחלילה אז על כל פרטיה,

 ולהיזהר לפחות -טעות נוראה! עליך להתחיל במה שאתה כן יכול 
חשבון בפני זה . כל חילול שבת שאתה יודע ואתה יכולבפרטים 

כל סיגריה וסיגריה, ואפילו כל נשיפה ונשיפה בסיגריה עצמו, 
לכן, גם אם נכשלת והתחלת  אחת, זה חילול שבת בפני עצמו.

היום וזרקת את הסיגריה  שבתשובאמצע נזכרת  ,לעשן סיגריה
הרי הצלת את עצמך מעוד חילול  -כי אסור לכבותה בשבת  ,מידך

שבת של "מבעיר" בשבת. וכמו כן כל חילול שבת, אפילו קטן, 
התקשרת בזה לקדושת השבת, ובעזרת  -שאתה נמנע מלעשותו 

 ."ה' זה יתן לך את הכח לשמור את יתר הלכות השבת
 ו מהניסיון?""אני יכול להוסיף משה מיקי:

 "בבקשה". -
ישנן מעידות ש לזכורשחשוב דבר נוסף שיש לי לומר לך: " מיקי:

 תים וכל כך נהנית והתלהבתונפילות. יתכן ושמרת שבת אחת או ש
שבת. אל תתייאש! שבת השלישית מעדת ונכשלת בחילול בו -

זה לא בשבילך  תראהפשוט רוצה ללכוד אותך בטענה: "היצר 
 . והוא יכול להגיע עם עוד כל"בזהלשמור שבת! לא תוכל לעמוד 

 שגם אםלדעת!  חייביםאת הרצון.  כדי להחלישטענות שונות  מיני
מעט בחילולי משוב ושוב,  אתה מנסהחובתנו לקום!  נופלים

.לגמרי" ולבסוף תצליח ותנצח כמה שאתה יכול,שבת ה
 לנושאם אי אפשר בבת אחת לקפוץ כלל גדול: לעול וזה, ונפלא" -

ברצון להתחיל כל פעם . ההצלחה תלויה אך ורק ושלא הורגלת ב
מחדש, ולעשות את מה שכבר כן יכולים.
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 על האדם לזכור: -לסיכום 
י, שעל כל הצלחתי כך וכך סיגריות לא לעשן? זהו רווח נקי של

והצלחות כאן בעולם אני אקבל שכר בגן עדן סיגריה וסיגריה 
המכונית,  -שבת וכך הלאה בכל נושא אחר שקשור ל הזה,

 הפלאפון וכו' וכו'.
 וכמו שאמרתי:

 !"בסוף בהכל ינצח -, ומי שייאבק זהו מאבק -להמשיך , עלהיכנלא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 "שאלה? לשאול אפשר" קובי:
 ."בשמחה" -

 אבל יש לי חבר שכן שומר חלק ,אני כרגע עדיין לא שומר" קובי:
מר לי שהוא מרגיש שהשבת "כבידה" עליו. מצוות השבת והוא אמ

הוא מפחד לשמור את כולה אחרת יהיה לו יותר כבד. ההרגשה 
 "שלו נכונה?

 

 "לא ממש לא. שים לב היטב: -
מצד אחד כמו שאמרנו, כל הצלחה והצלחה זהו רווח אדיר, מאחר 

וגם בעולם שלנו. כל מה  ,ומקבלים שכר נפלא בעולם הנצח
עליו זה בגלל שהוא עדיין  "כבידה"חבר שלך מרגיש שהשבת שה
. בהתחלה זה קשה, זהו כלל ידוע: כל טעם אותה באמת לא

ההתחלות קשות. אבל זה רק בהתחלה. אחר כך זוכים להרגשה 
הנפלאה של השבת, וכמו שקראנו בצורה מוחשית את התיאור 

ש מתוך מאמרו של הרב זמיר כהן המפורסם. לחבר שלך י ,שלה
ה ולחיות את היום הז סלהיכנטעות יסודית: ככל שהוא יזכה יותר 

 כמו שצריך, כך הוא ירגיש איך זה נהיה יותר ויותר נעים!!!
 אני אספר לכם סיפור שימחיש את זה:

מעשה באישה שסיפרה לחברתה כי יש בידה מרשם לאפיית עוגה 
ם נפלאה ומיוחדת ביותר, אשר תוכננה ונאפתה על ידי גדול האופי

התלהבה מאד וביקשה את המרשם החברה והשפים בעולם. 
בדחיפות כדי שתספיק לאפות את העוגה הנפלאה לפני שיגיעו 

האורחים החשובים האמורים לבקר היום בביתה.
קיבלה את המרשם ומיד ניגשה למלאכה במרץ רב. אך היא 

למרבה הצער התברר, כי חלק מהמצרכים חסרים בבית. והזמן 
דוחק...
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י לאחר הרהורים אחדים, התעודדה ואמרה: "יש לי פתרון פשוט! וכ
מי אמר שכל הרכיבים הכרחיים?? העיקר שיש לי את הקמח ואת 

אר, במקום כוס שאר החומרים המרכזיים של העוגה. ולגבי הש
סוכר וכוס דבש אערבב שלש כוסות סוכר, במקום חלב, מים, 
במקום שמרים, אבקת אפיה, ועל האגוזים והחמאה אפשר בעצם 

לוותר"...
אמרה ועשתה.

וכשהעוגה נדחתה בנימוס על ידי כל טועם, היא טלפנה לחברתה 
י תמהה, מתלוננת ואפילו זועמת: "עוגה כזו את מהללת?? וכי זוה

גה מיוחדת??"... ואם היא אישה "חכמה" במיוחד, היא תוסיף עו
ותאמר: "למזלי הרב שיניתי וחיסרתי מהכתוב במרשם שמסרת 
 לי!! שהרי אם חלק מן המרשם יצר עוגה כה גרועה, מה היה אילו

 הייתי מצייתת לכל הפרטים בשלמות??"

דווקא  ,והנמשל מובן. השבת כבדה על השומר רק חלק ממנה
אפילו כשהיא  -השמירה החלקית  ינו שומרה בשלמות!משום שא

מתמקדת במה שחשוב ביותר, כמוהו כקמח ומים הדרושים לעיקר 
אך טעמו של המרקם העדין המעניק את ההנאה הבצק. 

היוקרתית, את אווירת הרוממות והעונג העוטפים את שומר 
השבת, נובע דווקא מהצירוף של הזהירות המושלמת בכל 

.הלכות השבת
וזה בדוק אצל מאות אלפי המשפחות ברחבי הארץ, ומאות 

 האלפים ברחבי העולם שעושים את זה כל שבוע מחדש".
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תכל'ס!  איך מתמודדים עם זה? תכל'ס!  איך מתמודדים עם זה?
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 "לא נעים לי לשאול..." קובי:
 "נעים מת מזמן, דבר חופשי חופשי..." בנצי:
ני א"תראו, אין ספק שמה ששמענו היום, היו דברים ש... איך  קובי:

פשר רים... אבל ריבונו של עולם, איך אאגדיר אותם... ענקים, אדי
ספר להיגמל מלצאת בליל שבת ל... אתם יודעים, נו, מה אני צריך ל

ם אותי, לכם... כל המסיבות, המועדונים. מיקי, רון, אודי, אתם מכירי
ם גם כשהיתה לי שפעת יצאתי לבלות, ואחרי זה בצהרים... חוף הי

 "בתל אביב... אתם יודעים, נו, עם כל ה...
 ...ה"תדלג על התיאורים מה שיש שם... כולנו היינו בביוב הז בנצי:

 "- -תעבור הלאה 
 : "טוב, בקיצור..."(צוחק) קובי

 "בקיצור, קשה לך לוותר על מה שהתרגלת אליו, ואתה אוהב מיקי:
 - - -אותו" 
 "כן. כלומר, תכל'ס איך עושים את זה?" קובי:

 "נו, בנצי, מה תענה לו?" -
 "אני? שכבוד הרב יענה לו"... בנצי:

 "לא, אני רוצה שדווקא אתה תענה לו"... -
ן "טוב, אני אגיד לך כמה נקודות שעזרו לי, וכל אחד מוזמ בנצי:

 לתרום מהידע והניסיון האישי שלו:
 

 . אני זוכר שבאחד השיעורים שמעתי תיאור שהרתיח לי את הדם,1
ואין מה לעשות,  אבל אחרי שנרגעתי הבנתי שזהו זה, זה המצב

 רק להחליט באיזה מגרש אני מחליט לשחק.
שאחד התושבים מחזיק ברשותו מפעל  ,קובי, תאר לעצמך שכונה

ענק לחזירים. את החזירים שלו הוא משווק לכל הארץ, בקיצור 
 רשע מרושע. נקרא לו... נקרא לו..."
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 "נקרא לו בנצי..." מיקי:
 החבר'ה פרצו בצחוק.

הוא , מתאים, נקרא לו בנצי. והבנצי הזה כמה ש: "כן(מחייך) בנצי
כזה חוטא מגיע להתפלל כל שבת בבוקר בבית הכנסת. באותה 

  "שכונה מתגורר לו אדם טוב לב בשם...
 "מיקי..." אודי:
רם שכל חייו הוא עוזר לעניים, תו : "כן, בשם מיקי,(צוחק) בנצי

כספים לכל המטרות שרק מבקשים ממנו שיתרום להם, מניח 
תפילין, ומגיע כל שבת לכל התפילות בבית הכנסת, אוהב את כל 

 -  - -הרבנים, ובקיצור יהודי נפלא. רק שיש לו בעיה אחת 

הוא נוסע בלילות שבת או בשבת בבוקר לכל מיני מקומות... זה 
 הכל... חוץ מזה הכל מושלם.

 כשמיקישבת, ושבת  כלובכן, שני החבר'ה נפגשים בבית הכנסת 
 שם לב לדבר מוזר ומרגיז שמתרחש בזמן קריאת התורה.

בנצי, שכל אנשי בית הכנסת סולדים ממנו בגלל העיסוק שלו, 
מקבל מדי פעם עליה לתורה, ואילו הוא שנחשב לאדם שכולם 

 מכבדים ומעריכים לא מקבל אף פעם עליה.
 בנציהוא ניגש לגבאי של בית הכנסת, ושאל בקול עצבני: "למה 

 ה לתורה ואני לא?"הרשע עול
הגבאי אמר לו שזו הוראה של רב בית הכנסת ושיפנה אליו. הוא 

 ניגש לרב וביקש הסבר.
 שהשאירה אותו עם פה פעור:הרב נתן לו תשובה 

 

שעושה עבירות חמורות במסחר  נצי, למרות"ב
, ובתור יהודי הוא יכול לעלות הוא יהודיהחזיר שלו, 

יכול להעלות את  לתורה. ואילו אצלך, כמו שאני לא
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כך אני לא יכול  העובד התאילנדי שלך לתורה,
 להעלות אותך".

היקר", אומר לו רב בית  מיקי"כעת תענה לי 
הכנסת, "למה אי אפשר להעלות לתורה את 
העובד התאילנדי שלך? מה קרה? מה יש? הוא לא 
בן אדם? תראה איך הוא מדבר יפה, מתנהג יפה, אז 

 "למה לא?
ונה: "מה השאלה בכלל, אי אפשר מחייך וע מיקי

 להעלות אותו לתורה כי הוא לא יהודי!"
 עונה לו הרב עם חיוך עצוב על הפנים:

 

 לא יהודי!"עדיין  -נכון להיום  -אתה  -"גם 
על פי התורה מי שמחלל שבת בפרהסיה, כלומר 

, מחלל שבת שרואים אותו לפחות עשרה בני אדם
 יש לו דין כמו של גוי גמור!!!

למנין שבעת , לתורה אותו להעלותאי אפשר 
 !העולים

 לצרף אותו למניין!אם צריכים להתפלל, אי אפשר 
!לשתות את היין שלואי אפשר 

 כל זה, כל זמן שהוא מחלל את השבת בפרהסיה!
 יחזור אליו התואר של 'יהודי'!" -ברגע שיפסיק 

כן אפשר  בנצי"זו הסיבה", מסכם לו הרב ,"שאת 
למרות כל העבירות החמורות  -ה להעלות לתור

 -רשע  - יהודיהוא פשוט יהודי,  - - -שהוא עושה 
 .יהודיאבל 

 " ".לא! -ואתה 
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 נשתררה דממה.

 
 "בנצי, אתה אלוף!" מיקי:

 "איפה מחיאות הכפים? איפה?" רון:
 שבוע הבא החבר'ה מחכים לשמוע הרצאה שלמה ממך!"ב" אודי:

 
יות, אתם תפסתם מה שהוא : "תפסיקו עם כל השטו(צועק) דני

 אמר? מאיפה המצאת את זה???"
רגע! בנצי שמע את זה ממני. זו האמת לאמיתה. אתה יכול לה" -

, אבל זו האמת על פי תורתנו הקדושה אותה מאודאמת כואבת 
 כתב לנו הבורא".

 שוב נשתררה דממה.
 

 "אה... אה..." קובי:
 "מה שבנצי אמר זה מספיק כדי להפסיק לחלל שבת מיקי:

 , אבל אם אתה רוצה עוד מוטיבציה, קח:בבילויים ובחוף הים
 

אן כבינינו, קובי, אתה הרי יודע שבנצי וכל החבר'ה שלו שיושבים 
ו' המסיבות והמועדונים וכ ל-כ-במה קורה ק -ו-י-ד-בכמוך יודעים 

. ואתה לא חסר לנו, ממש לא וכו'. ובכל זאת כולנו עזבנו את זה, וזה
יכול לשאול את כולם בארבע עיניים. חשבת פעם למה??? איך 

 עזבנו את זה, ולמה זה לא חסר לנו?
 יש לזה שתי תשובות:
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כולנו הספקנו כבר  -הראשונה, פשוט התחלנו לעשות חשבון נפש 
לחקור ולהוכיח לעצמנו מבחינה מדעית שיש לנו נשמה ושלפתע 

והיא תצטרך לתת הבורא יקח אותה אליו,  ,הודעה מוקדמת בלי
 -דין וחשבון ארוך ומפורט על כל מה שעשתה כאן בכדור הארץ 

ושם, זה או שאתה תהנה לנצח נצחים כשכר עבור המצוות  - -
שתסבול או  - - -שעשית, ועבור העבירות שנמנעת מלעשות 

 -ית עבור המצות שהבורא ציוה שתעשה ולא עש לנצח נצחים
 !!!- - -וכן עשית  -ועבור העבירות שציוה עליך לא לעשות 

לה קובי, אתה השתתפת כמונו באותן הרצאות מדעיות ל"ווא אודי:
הים של על נושא העולם העליון שמעבר לעולם שלנו, ועל כל 

מכל העולם ומהארץ שלנו, על מה שמתרחש שם הוכחות שיש 
 למעלה 'בבית המשפט'".
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ואז אמרנו לעצמנו: מה שווים כל אותם רגעים קטנים של " מיקי:
ח של -צ-נ אתה שומע? - נצחכייף בבילויים, אם נפסיד עבור זה 

תענוגים בגן עדן, ונקבל בתמורה על כל חילולי השבת שלנו 
 , ואיזה עונשים... עדיף שלא תדע...קשים עונשים

  "פשוט עשינו חשבון של כדאיות!!!
על  -. הספקנו ללמוד הרבה על השבת אבל לא רק זה" בנצי:

שהיא נותנת לאדם אם הוא זוכה  השלווה, הרוגע והנעימות
 את זה ולהשוות בין זה לבין לטעוםלשמור עליה כראוי, והחלטנו 

 אותם רגעי כייף מדומים שהיו לנו בבילויים ובמסיבות..."
 ! אםחבל על הזמן - -"קובי, עם יד על הלב, אין קשר ביניהם  אודי:

 לא תטעם את זה, לא תבין!!!"
את כל הרווחים האדירים שלמדת  אל כל זה תרכז כאשר"ו מיקי:

ל שהיום בערב, שהשבת יכולה להעניק לך, אז בינינו, יש לך אחלה 
מוטיבציה להתחיל להלחם על שמירת השבת. ואני אומר 'להלחם' 
כי זוהי מלחמה בינך לבין היצר הרע שלך שינסה להפיל אותך, 

פון ובסיגריות, ועם כל מיני חברים שיפתו אותך לצאת בפלא
 איתם... אבל... תהיה גבר, תחזיק חזק ותלחם!"

 
 אליו. ףהרב מחא כפיים, ושאר הציבור הצטר

 
"כבוד הרב, כל הכבוד שיש לך כאלה תלמידים,  פרופסור לייפר:

 באמת כל הכבוד".
 אומר?""כל הכבוד מגיע להם, לא לי... נו, קובי, מה אתה  -
 

 "ניצחתם! אני מצטרף". קובי:



74 

 
 שוב נשמעו מחיאות כפים, ובנצי ניגש אליו וחיבק אותו.

 "בשבוע הקרוב אתה אוכל אצלי כל יום בצהרים, ארוחה כיד המלך
 חינם! שימחת אותי, אח שלי!"

 "היי, היי..."  דני:
 "כן, בבקשה!" -

כאן  דאי שישו אבל עכשיו אני חושב על זה."לא נעים לי לומר,  דני:
בענין השבת עוצמה שלא הכרתי בהרבה מאוד תחומים ומישורים, 
אבל אתה מסכים איתי שיש הרבה שמחללים את השבת בלי סוף 

יש ובכל זאת חבל על הזמן איזה בריאות יש להם, וכסף כמו זבל, ו
כאלה הרבה הרבה במדינה הזו, והם שמחים ונהנים... איך זה 

 מסתדר?"...
 ל לתת לי לענות לו?""הרב יכו רון:

 "בבקשה". -
 "אני חושב שהתשובה מתחלקת לכמה חלקים: רון:

 
מה שאני הספקתי ללמוד הוא, שיש דבר שנקרא  -דבר ראשון 

 שהכוונה טוב לו בעולם הזה". -"רשע וטוב לו" 
 - -"כלומר"  דני:
ל כ"כלומר: אותו חוטא שאוכל כל מה בא לו, ורומס את השבת  רון:

שבוע מחדש, ועושה את כל שאר החטאים, בכל זאת גם עשה 
 לדוגמא: נתן צדקה פעם אחת, אולי - - -כמה מצוות בחיים שלו 

 גם הניח תפילין וכו'.
, מעניק לו הבורא הכל בעולם הזה. בתמורה למצוות בודדות אלו

: "הנחת פעם אחת תפילין? אני אדאג לך הוא כאילו אומר לו
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שתהיה לך משכורת של חמישים אלף ש"ח בחודש, יאכטה 
 במרינה, בריאות כמו סוס... אבל..."

  - -"אוהו, וה'אבל' גדול גדול"  בנצי:
, "הבורא מחכה לו... למעלה... ושם, כשנשמתו תיפרד מהגוף רון:

זה במוות ם כל המיליונים שעברו את ריפכמו שמס -יראו לו 
החיים שלו, ויעמידו אותו למשפט על כל סרט של כל  -קליני 

להיענש שנים רבות בגיהנום. ואם , והוא יצטרך העבירות שעשה
 לו: ועניאמר, אבל גם עשיתי כמה מצוות... י

 "חביבי! קיבלת את השכר שלך כאן בכדור הארץ"..."
 -דני הביט בציבור במבט נבוך, ורון המשיך 

אי אפשר לדעת אם כל כך טוב להם או שזה  -בינינו שוחוץ מזה "
 רק נראה, ואת הבעיות האמיתיות שלהם אנחנו לא יודעים..."
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ות, האחת חשוב ותנקוד שתי "ברשותכם, הייתי רוצה לסיים עם -
 שמיקי העלה: לימוד התורה בשבת. מה

המקובלים גילו שלימוד תורה של שעה אחת בשבת שווה כמו 
 אלף שעות ביום חול"...לימוד תורה של 

 ..."ש זאת אומרת" אודי:
שלמד אלף "כן, אדם שלומד תורה שעה אחת בשבת נחשב לו  -

 שעות!!!
ימים, שכל יום אתה  מאהשתבינו שאלף שעות פירושו של דבר 

שעות תורה. כמות המצוות שניתן לגרוף בשעה אחת  עשרלומד 
 נאמדת בכמה מיליארדים"... בשבת של לימוד תורה

 "סוף הדרך!" יוסי:
 "אבל איך כבודו הגיע לחשבון הזה?" דני:

 "זה לא חשבון שלי, זהו חשבון שהמקובלים עשו. שימו לב: -
זוהי מצוה. ועל מצוות תלמוד  כל מילה בפני עצמהבלימוד תורה 

שווה כמו כל התורה. כמה  ,, כלומרכתוב שהיא שקולה תורה
מילה של לומר כל . כמצוות יש בתורה? שש מאות ושלוש עשרה

 ושלוש עשרה מצוות.שווה שש מאות  לימוד תורה
כל מילה שלומדים זוהי מצוה בפני עצמה, אם כן בדקה שומאחר 

אפשר לפחות ללמוד מאה מילים כפול שש מאות ושלוש עשרה 
 ".שישים ואחד אלף ושלוש מאות מצוותשווה: 
 "וזה בדקה אחת, בסתם יום חול..." מיקי:

 ... כמה יצא?"וכפול אלף בשבתבשעה,  שישים דקותכפול "כן,  -
 : "וואו!"(מתנשף) בנצי
"מה אתה מציע שנלמד, בסך הכל אנחנו לא מכירים כמעט  אודי:

 .שום דבר"
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"מאד פשוט, לדוגמא נושא ההלכות. הרי כמו שברור שאדם בלי  -
ת לימוד תאוריה לא יוכל לקבל רשיון נהיגה, כך בלי ללמוד הלכו

מאד מלקיים את התורה הנפלאה שלנו. כיום ניתן האדם רחוק 
וחלקם בצורה קלה וברורה, להשיג הרבה ספרים הכתובים 

 משלבים תמונות הממחישות את הלכות השבת ושאר המצוות.
לכאלה מכם שאוהבים אתגרים, ניתן לקנות גמרא הנקראת 

 'שוטנשטיין'  וללמוד בה".
"גמרא? חשבתי שזה  מיקי:

 "...רק לבחורי ישיבות
"תתפלא שלא. בגמרות  -

צוות רבנים  ו'שוטנשטיין' ישב
את הדברים  וחשובים וביאר

לעשרות בצורה שגרמה 
אלפי אנשים ברחבי העולם 
להישאב אל עולם החוויות 

יש  המרהיב הנקרא 'גמרא'.
כאלו שיעדיפו להתחיל את 
המסכת הראשונה הנקראת 
'ברכות', ויש שמתחילים עם 

 מציעא'.-מסכת 'בבא
אני רוצה רק להוסיף, שאדם אחד שהתחזק אמר לרב שלו משפט 

 מדהים:
אבל הנאה כזו כמו  –'אני כבר טעמתי את כל ההנאות בעולם 

."מעולם'ילא חווית–לדעת לקרוא דף גמרא לבד 
 "נשמע מגרה מאד..." דני:
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ים עד שזוכים לזה, ובינתיים לומד לוקח זמן"בהחלט. אבל כמובן  -
ואוספים את היהלומים הנפלאים של מצוות תלמוד תורה גם אם 

 לא מבינים הכל".
"דני, דע לך שאני התחלתי ללמוד גמרא בבית.  פרופסור לייפר:

כשמתרגלים ומבינים את החומר, אי אפשר לעזוב את זה. אני 
 מציע שתבוא אלי בשבת אחר הצהריים, נלמד ביחד".

 "איך... איך הגעת לכל זה?" דני:
"חיפשתי חומר שיוצר אתגרים, והגעתי לשיעורי  פרופסור לייפר:

גמרא, ודרך הגמרא הגעתי לכל זה. אז מה סיכמנו אתה מצטרף 
 אלי?"

 , אני אצלך מחר".או קיי" דני:
 "כל הכבוד לחברותא החדשה". )הרב קורא בשמחה(  -

 "מה... מה אמרת?" דני:
 אף פעם את המושג 'חברותא'?""לא שמעת  -

 "אולי... אבל מה זה קשור לכאן?" דני:
"כאשר שתיים יושבים בקביעות ללמוד גמרא ועמלים ביחד  -

לנסות להבין את הגמרא הקדושה, מקובל לקרוא לזוג הלומדים 
 'חברותא', מלשון: 'חברים'.
בעקבות הלימוד  ידידות גדולה מאדזה בא לבטא שנוצרת 

 זמן". המשותף לאורך
: "אני חושב שמגיע לדני מחיאות כפיים פעם שניה (בקול) בנצי

 הלילה!"
 במשך דקות ארוכות נשמעו באולם מחיאות הכפיים.

 "נחזור לנושא שדיברנו על לימוד התורה בשבת: -
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 כבר עשה, פרופסור לייפרכמו ש הדבר המומלץ ביותר הוא
ברחבי להתחבר לשיעורי התורה המתקיימים בהרבה בתי כנסת 

 הארץ במשך השבת ובשאר ימות השבוע.
כמו כן ניתן וכדאי לקרוא ספרי מוסר ואמונה, כגון ספריהם 
המפורסמים של הרב ארוש והרב לוגסי. מי שרוצה יכול לקרוא 

ל חומר תהילים, בקיצור, לא חסר, יש לנו אוקיינוס אדיר ואין סופי ש
 תורני מרתק".

 השבת, רק לומד"... "חבל על הזמן, אני לא ישן כל מיקי:
אלו  : "כן, אבל גם לישון וליהנות מהאוכל הטעים של שבת,(צוחק) -

 חלקים חשובים מאוד מקדושת השבת, שהבורא רוצה שנעשה.
 

 והייתי מציע עוד הצעה נפלאה:
תשיגו ספר כלשהו מספרי הזוהר הקדוש ותקראו בבת אחת 

 ללמוד לעשות זה שאסורמה  -עשרה עמודים ויותר. אני מדגיש 
את הפירושים והמושגים ששייכים  להביןכלומר לנסות  -זוהר 

זה לקרוא בקול ובמרץ  שמומלץל'קבלה' המופיעים בזוהר, מה 
. אדם עצם הקריאה מזככת מאוד את הנשמה. ובלי להבין מילה

שיתמיד בזה גם בימות החול, ירגיש במשך הזמן הרגשה פנימית 
 של זוך וטהרה.

שזה שפה שמאד יהיה קשה לכם להבין. הזוהר נכתב בארמית, 
אבל היום ישנם ספרי זוהר מתורגמים בשפה קלה, ומאחר והזוהר 
 מביא הרבה דברי מוסר מדהימים, ניתן לקרוא את התרגום. אולם,
כמו שאמרתי, כאשר רואים שהדברים מתחילים להסתעף 

שם אסור לנסות להבין ולא תהיה שום למושגים שלא מובנים, 
 תועלת בזה.
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ללכת לשיעורים של אותם 'רבנים' אני חייב להדגיש, שאסור 
 ." מדומים שכאילו מלמדים את הציבור החילוני 'קבלה'

 
 "ומה במקרה שנתקלים בהתנגדות?" מני:

 "של מי?" מיקי:
, או ההורים. חבר'ה ברור לי ולכם ה"של לדוגמא האיש מני:

שבהרבה מקרים האדם נתקל בהתנגדות. ואני חותם לכם שגם 
בין כל העשרות אנשים שיושבים כאן, יש כאלו שמתמודדים עם 

ס הבעיה הזו. אז מה לעשות?! לריב?! לצעוק?! לא נראה לי. תכל'
 מה עושים?"

 ."שאלה נפלאה -
ִתיבֹוֶתיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל נְ ְּדָרֶכיָה " שלמה המלך אמר על התורה

 בוודאי בלי מריבות.ו הכל צריך להיות בנעימות, כלומר: "ָׁשלֹום
שלא צריך, ואפילו אסור על פי התורה, לוותר ולחלל שבת כדי 

 שהשני יהיה מרוצה, ברור שלא.
המציאות מוכיחה שכאשר לא רבים, ומשתדלים להראות ולהסביר 

רונות היהדות, בהרבה מקרים זה בצורה נעימה ומכובדת את עק
 ומצליחים לחיות ביחד למרות השוני בצורת החיים. ,משפיע
מאמר הגמרא "לפום צערא אגרא"!  חשוב שנזכור גם את -וכמובן 
. ככל שהאדם נצרך לפעמים יותר לטרוח לפי הצער השכר :כלומר

 כך שכרו בעולם העליון יהיה יותראו לעבור צער בשביל המצוות, 
 גדול.ויותר 

 עם אפשר תמיד להתייעץאם יש קשיים ספציפיים, זה באופן כללי. 
 .לא עם חברים" -בעל ניסיון, ואני רוצה להדגיש  רב
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"רציתי רק להוסיף כלל גדול שהספקנו ללמוד מכבוד הרב.  מיקי:
כלומר: אדם ', הבא ליטהר מסייעין אותוחכמי ישראל גילו ש'

 םומצוותיו, מקבל מהשמיישרוצה באמת להתקרב לבורא עולם 
שפע של סיוע. ככה שאני לא חושב שצריך בכלל לדאוג 

 מהתנגדויות וכדומה".
אני חושב שראינו בערב הזה את התגשמות דברי חכמינו " :בנצי

 שהבא ליטהר מסייעין אותו! 
ל התחלנו את הערב עם ידידינו דרור שהיה מוכן לעבור הכל, בשבי

ר נינו ראינו את דני אבא שלו היקלהתקרב אל חיי האמת, ומול עי
 (בנצי הרים את קולו):מחליט אף הוא להצטרף למרתון אל האור. 

 ".כבוד הרב, זה לא שווה איזה שיר חזק?
 

כל הקהל פרץ בשירה אדירה שנמשכה דקות ארוכות. לאחר 
 שקולות השירה נדמו המשיך הרב:

 
 לסיים בה: שאני רוצה האחרונההנקודה " -

, שהיא יום בו עשרים מעלתה החשובה של השבת פשוט לזכור את
 וארבע שעות אנחנו נמצאים מול האלוקים ועם האלוקים, אדון כל

 הבריאה כולה.
ורק יום שבו הנשמה שלנו עוזבת את הכל, פנויה מכל מלאכה, 

מחדשת את הקשר עם אביה שבשמים ומתקרבת אליו יותר 
 דיברנו עליו.ויותר ועל ידי זה זוכה לקבל ממנו את כל השפע ש

ייחס כשנזכור את זה לפני השבת, ובמהלכה, זה יעזור מאוד להת
 .אל השבת בהתאם
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מחר טוב, חבר'ה, השעה כבר מאוחרת ואנחנו צריכים עוד לקום 
לתפילת שחרית שמתחילה בשעה שבע וחצי. שבת שלום לכולם, 

ונתראה כאן בשבת הבאה!"
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 התקפה -ההגנה הכי טובה 
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החנה את המכונית ליד ביתו ופנה להיכנס לחצר, כשלפתע  רני
 הוא שמע קול מוכר:

 שלום?" "כבר לא אומרים -
 מאמין, ג'ו! מאיפה צצת?" -לא  -"אני  :ניר

 אמר: נירהשניים התחבקו ו
עשר שנים לא התראינו, אבל תשמע, נשארת אותו ג'ו.  אולי"יוהו, 

  - - -בוא ניכנס הביתה, ההורים שלי ישמחו להיפגש אתך שוב" 
 

זוכרת את ג'ו? יש לך אותו עכשיו  -"אמא, יש לי הפתעה  :ניר
 חי"...בשידור 

 "אהלן, גב' פלג! מה נשמע, הכל טוב?" ו:'ג
"צהריים טובים! נפלא לראות אותך שוב בישראל, איך  פלג: 'גב

 אתה מרגיש? רגע, שב תאכל משהו"...
"אפשר להתעלף רק מהריחות... תגידו, פתחתם פה מסעדה?  ו:'ג

 מה זה, כמה סירים שמתבשלים יש לכם על הגז?"
תחלנו לאכול ביחד בשבת, אמא שלי : "לא, מאז שה(צוחק) ניר

כמה  -התחילה לפנק אותי בכל סוגי הבישולים. תאמין לי, זו 
שת'רואה אותה פולניה, אבל שמה בכיס הקטן את כל ההונגריות 
והמרוקאיות בבישולים שלה. טוב, תכל'ס, שב ותטעם קצת 

 מהמטעמים של השבת, הם משהו משהו, סוף הדרך"...
 

 ן שתי צלחות גדושות.גב' פלג הגישה לשולח
תגידו", שאל תוך כדי לעיסה, "אני מקווה  ."תודה, איזה כמויות ג'ו:

משהו אחר בשהשבת מסתכמת אצלכם רק בסעודה החגיגית ולא 
 מעבר לזה"... הוא חייך תוך כדי לגימה מהמרק החם.
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 הסתכל על אמו ואמר: ניר

 "תעני לו"...
להסביר את ממני "לא, תענה לו אתה. אתה יודע טוב  פלג: 'גב

הדברים, וחוץ מזה, כמו שאני זוכרת את ג'ו, יתחיל להיות כאן 
'שמח', ולי יש עדיין המון דברים להספיק לפני שהשבת נכנסת. אני 
צריכה לשים את האוכל על הפלטה ולהכין את המיחם של המים 

 החמים ועוד כמה דברים"...
 ו ושאל לאט:ג'ו עצר מאכילת

 ? ? ? " - - -שבת  - - -שומרים  - - -"אתם 
  -חייך  ניר

 את השבת!" - - - בכיף - - -שומרים  - - -"כן ידידי, אנחנו 
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 : "מה קרה? מישהו... נפטר אצלכם?"...(קצת בחשש) ג'ו
"חס וחלילה, צריך שמישהו ימות כדי שנתחיל כולנו לשמור  :ניר

 שבת?"
"כולנו? גם אבא שלך? די, אני לא מבין מה הולך כאן, כולכם  ו:'ג

 התחרפנתם? איך זה יכול להיות? אני בהלם"...
  -"למה התחרפנו? בא נאמר את הדברים בצורה שונה  :ניר

לא שומר  - אתה -למה  -, ואם אפשר לשאול כולנו התאפסנו
 שבת?"

מה אני,  "מ... מה? כלומר... מה... פתאום שאני אשמור... ו:'ג
 משועמם?"

 "אני אסביר לך: :ניר
אני יודע שאין לך, כמו שלא היה לי ולהורי עד לפני חודשיים, שום 

 סיבה לשמור שבת, כל מה שאני רוצה זה שתדע:
גם אני והורי בדיוק כמוך, ואתה יודע את זה, תמיד הסתכלנו על 
אלו ששומרים על מצוות היהדות כמשוגעים. בשביל מה? מה זה 

 ? זה רק מגביל אותך, נכון?"נותן
 "בדיוק". ו:'ג

"ובכן, לצערנו ולשמחתנו, התברר לכולנו שהאמת הפוכה  :ניר
 בדיוק:

אני אומר 'לצערנו', כיון שחבל שזה קרה רק לפני חודשיים ולא 
שסוף סוף גם אנחנו גילינו את  -לפני שלושים שנה,  ו'לשמחתנו' 

 האמת"...
 על הראש שלך?": "האמת? איזה אמת (צועק) ג'ו

שנות  -כל  -לאורך  -טענה  -שהיהדות  -מה  -שכל , האמת" :ניר
 אמת מוחלטת! -היהודית, הכל, והכל ממש  -ההיסטוריה 
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, שמקליט אותך ומסריט אותךזוהי אמת מדעית: שיש בורא לעולם 
, והשליחות זה לשליחותושיש לך נשמה שנשלחה לכאן על ידו 

כן ישנו עולם שבו הוא יעניק לה , ושאלשמור על כל התורה שלו
 , עבור קיום שליחות זו.תענוגים לנצח

לבדוק את  כמה שעותזה נשמע לך דמיונות, אבל אם תקדיש 
 הכל, תציל לעצמך את כל החיים שלך כאן, ובעולם שמעבר...

אני יודע שאתה רוצה לומר שהכל שטויות, ואי אפשר  -אל תצעק 
וח וכו' וכו', ככה גם אני הייתי, להוכיח את זה, וסתם שטפו לנו ת'מ

 בינינו: ענקאבל ישנו הבדל אחד 
אני כבר עברתי את שלב הבדיקות וההוכחות, ולתדהמתי העצומה 

הוא שטעיתי בכל מהלך החיים שלי, ולא השכנים  שאניראיתי 
 הדתיים שלנו...

ואז התחלתי ללמוד ו'לטעום' מכל מצוה ומצוה, עד שהגעתי עם 
הים הזה שנקרא שבת, ותאמין לי, לא חלמתי הורי אל היום המד
פלג הבליין, אתגעגע לשבת... אתה שומע?  נירשיגיע רגע שאני, 

  - - -מתגעגע אליה כל שבוע מחדש"  אני
 "מה... מה...?" ו:'ג

 "מה יש להתגעגע? פשוט: :ניר
. הרי היית בהודו, נכון? במטענים רוחנייםביום אתה הזה מתמלא 

ולא רק שם אלא בכל המזרח הרחוק. מה חיפשת שם? את 
 למלא את הנשמה הרוחנית שבך!הרוחניות! 

גם לך נמאס מהרדיפה היום יומית אחרי אוכל, בחורות, בילויים. 
 הרגשת כמו כולם שזה לא נותן כלום, ולכן טסת לשם. 

מיותר! יש לך  הכל היהחביבי! צר לי לומר לך שפספסת בגדול! 
 את זה בכמות האדירה ביותר, כל שבוע מחדש!
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 הזדמנות שאני והורי נתנו לעצמנו,ג'ו, אתה בחור חכם, תן לעצמך 
 לטעום מהקשר המדהים שיכול להיות לך לאלוקים!

 השבת ממלאת אותך ופותחת לך את כל הקשר אליו"...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ורציתי  ניר"סליחה שאני מפריעה, שמעתי מהמטבח את  פלג: 'גב
זה גם כל שאר המצוות שמחברות לך זו לא רק השבת,  -להוסיף 

שתבין, ג'ו, שכל מה  את הנשמה עם האור של בורא העולם.
שחווית במזרח הרחוק זה כלום לעומת כמה שאתה יכול להרגיש 

 כשתתחיל להתקרב לבורא ולמצוותיו".
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י... חשבתי שאני אתן לך כאן איזו 'הפצצה' שתחזיר "אני... אנ ו:'ג
 אותך שוב אל המציאות... ו..."

 "ופתאום קיבלת בפנים כזו 'ארטילריה' שלא חכית לה, נכון?" :ניר
 : "כן, מה שנקרא... ההגנה הכי טובה... זו ההתקפה"...(מחייך)ג'ו 
"טוב, מה תכל'ס? אתה תשאר איתנו בשבת? חבל על הזמן,  :ניר
 .מבטיח לך שלא תתחרט" אני

 "לא, לא נעים, וחוץ מזה אני לא רגיל, ת'יודע"... ו:'ג
"'רגיל', 'לא רגיל', הכל שטויות. אני מכין לך את החדר לאירוח.  :ניר

 נעשה לך כזו שבת שבחיים לא חלמת שתהיה לך"...
 "מה אני אגיד לך"... ו:'ג

, ניר, אתה נשאר כאן בתור אורח שלנו. "חבל על הויכוח פלג: 'גב
החדר בקומה השניה מעולה בשבילו, אבא מאוד ישמח לאורח 

 כזה"...
 "בוא ותראה ת'חדר שלך. תאמין לי, באת אלינו מהשמים". :ניר

 ג'ו הסתכל עליו ואמר: 
 "אני נכנע, לא יכול עליכם".

 "אני מבטיח לך שאחרי השבת הזו תרצה עוד הרבה שבתות... :ניר
 תראה את ה'סוויטה' ש'מלון פלג' הכינו לך"...  אחי יאלה, בוא 
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 לסיום:
להקיף את עולמה הקסום  זו קצרה של חוברת ביכולתהאין 

 והמופלא של השבת.
 מטרת החוברת לתת 'טעימה קטנה' על קצה המזלג.

המעוניינים להרחיב את היקף ידיעותיהם בנושא חשוב וגורלי 
 :החוברת על ידי גםזה, יוכלו לעשות זאת 

 'השבת בהלכה ובאגדה'
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'השבת בהלכה החוברת נקודות מכירה של מס' טל. לבירור 
 02-5802398: ')בהלכה ובאגדה' (וכן כל סדרת החוברות ובאגדה'

 

        
     

'השבת ב
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 קוראים יקרים!
 

סיימתם לקרוא את החוברת שפתחה לפניכם את הדלת אל העולם 
 הקסום, בו החיים מלאים סיפוק ואושר אמיתיים.

 מעכשיו הכל בידיים שלכם.

לא בשבילי"... אבל בשלב הזה  - - -"נכון, נחמד, אמיתי  -האם תאמרו 
ובמילים אחרות: "אנחנו מעדיפים לקבור את הראש בחול ולברוח 

 מהתמודדות"...!

שתמשיכו הלאה והלאה לקרוא ולשמוע הרצאות מגוונות ומרתקות  -או 
 שיצעידו אתכם צעד אחר צעד ובבטחה אל עבר פסגת האושר.

להמשיך  ובאינטרנט ישנם כמה אתרים מדהימים שעל ידם תוכל
, דברות'י'ההיהודית, והמפורסמים שבהם:  כםכלתאת הש ולהעשיר

הערוץ המפורסם בכל  - 'ערוץ הידברות' - בטלויזיהכמו כן     .ערכים'
שעות של  24הערוץ מעניק . 97אפיק  HOTוב:  YESב:  המשודר הארץ

 תוכן יהודי נפלא ומחזק! ובעל אחוזי צפייה גבוהים מאד!!
 

בהם מקבץ של  נפלאים יהדות אתרישל  הה לדוגמרשימ םלקטנו עבורכ
במגוון נושאים: , [הרצאות, סרטים, סיפורים אישיים מדהימים ומחזקים

], שיקדמו יהדות, משפחה, זוגיות, אסטרולוגיה, חינוך, מדע, מיסטיקה ועוד
כמו כן תוכלו דרך אתרים אלו לקבל כל ייעוץ ועזרה  רבות. כםתויחזקו א

 הנדרשת לכם בנושאי היהדות .

מלון  ישבוע בבת פיבסוסמינרים המפורסם, מעביר  'ערכים'ון ארג.1
מערכת בהם מוגשת  ,במחיר מסובסדו )על שפת הים לרוב( מיםנעי

סמינרים אלו מאורגנים בנפרד לרווקים, לנשואים  מופלאה. הוכחות
(טלפון ולאקדמאים, כשכל אחד מוצא בהם את המתאים במיוחד עבורו. 

 - אתר אינטרנט ' קיים גםערכים'לארגון    .בעמוד הבא) –להרשמה 
arachim.org   מרתקות. (כדאי להתחיל עם  הרצאותמאות  ובו

הרב ינון קלאזן כמו כן,   .שלום סרברניקד"ר הרצאותיו המדהימות של 
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ממש לא  ,אמונהבכלל מהי  'אמונה ורציונליות' מעביר הרצאה נפלאה,
 .מה שחושבים)

ובו הוכחותיו המרתקות  www.hidabroot.org - 'הידברות'אתר .2
הרב זמיר המפורסם. מומלץ להשיג גם את ספריו של  הרב זמיר כהןשל 
(כמו  , שבהם מרוכזים הוכחות מדהימות על האמת.1,2,3' המהפך'כהן 

 הרב אליהו שירי תר זה את הרצאותיו שלכן מומלץ לשמוע בא
המעניקות עזרה גדולה בחיי היום יום).

 הרב יצחק פנגרשל   www.olamotn.com -' עולמות נפגשים'אתר .3
ובו הרצאות על  'מסע אל האמת'האהוב. באתר זה מומלץ מסלול 

.מאוד ותחשוב הרצאותועוד  ,אבולוציה, דתות בהשוואה ליהדות

ובו ריכוז הרצאות  www.shorashim.info - 'שורשים'אתר .4
מרתק  . אתרנפש האדםו עולמות, הם מדע ואמונהיבינובנושאים שונים 

.ביותר

ובו הרב  ,הרב יוסף בן פורת של www.emuna.info - 'אמונה'אתר .5
.היהדות לפי עולםמעביר הרצאות המסבירות יסודות 

 www.divineinformation.com -  הרב יוסף מזרחיאתר של .6
 של הרב יוסף מזרחי סרטאת ה)                           -(בלחפש במיוחד כדאי 

המלצה ו  ,הסרט שלא משאיר ספק ושום שאלה פתוח - ומדע''תורה 
.)2מס' ו 1מס' -( 'אינפורמציה אלוקית' המרתק חמה לצפייה בסרט

, www.beinenu.com -'בינינו' מערכת שיעורי תורה לצפייה.7
 שכשמו כן הוא מגוון ענק של שיעורי תורה לצפייה בכל נושא. 

הרצאות  'הרב יעקב זיסהולץ'כדאי לשמוע באתר זה את הרצאותיו של 
 מאד מומלץ. -הרב זיסהולץ מחזקות ומדריכות לחיים היהודים 

www.LL144.co.il  'ללמוד וללמד'אתר .8 מידע עדכני על שיעורי   -
למצוא את השיעור תורה בכל רחבי הארץ. דרך אתר זה אפשר 

המתאים לך (משיעורים אחד על אחד, עד ישיבה למתאימים לכך).
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 אתרים נוספים שכדאי לבדוק: .9
 www.orlanoar.com אור לנוער

 www.acheinu.co.il אחינו
 www.psagot-center.co.il פסגות

 ועוד, ועוד.    www.rabenu.co.il זר דניאל הרב
והרב לוגסי.  הרב הרוש כמו כן מומלץ להשיג את ספריהם של

 
 ארגונים ברחבי הארץ.מספרי טלפונים של לקטנו עבורכם כמה בנוסף 

 

  יעוץ ועזרה בכל עניני היהדות. ,דרך ארגונים אלו תוכלו לקבל הדרכה
 כמו כן ניתן לקבל דרכם מידע על שיעורי יהדות באזור מגוריכם.

 

 :כללי

ביקורי בית,  - מוקד ארצי לפניות בנושאי יהדות וחינוך לאחים"-"לב.1
חינוך ילדים (גנים, בתי ספר), פתרון בעיות, שיעורים, חברותות, ישיבות 

 .03-6145000או:    .1800-550-300 - למתאימים ועוד ועוד

סופי שבוע בבתי מלון בשילוב הרצאות ארגון סמינרים ב "ערכים".2
.  ם)(ראה פירוט נוסף ברשימת האתרים בעמודים הקודמי ביהדות ממיטב המרצים

 .03-5793035:  טלפוןב  םניתן להירש
 :לגברים

ללימוד  אחד על אחד)-( חברותותשיעורים והתאמת  "ללמוד וללמד".1
 -רחבי הארץ.  התורה בין אברכים תלמידי חכמים למתחזקים, בכל

073-7963500.

 .052-7632721 -אוזן קשבת והכוונה למדרשות לצעירים. משה .2
 :לנשים

 .073-2322222 היהדות בצוותא דרך הטלפוןלימודי  "איילת השחר".1

 :אוזן קשבת והכוונה למדרשות לצעירות "שלהבת".2
 'שלהבת' משרדי ולבקש את   03-6145000
 .03-6145044,   03-6145043 :  או למס' ישיר



 חוברת זו היא חלק מסידרת חוברות מרתקות,
 להלן רשימת סידרת החוברות שיצאו לאור:

 

 :סידרת 'סוד החיים הקסומים' –לנשים 
 1סוד החיים הקסומים  - 'נועה'

, בחורה ישראלית המגלה את מציאות האלוקים, נועהסיפורה של 
הנשמה, ותכלית החיים בעולם. בחוברת מוצגים נושאים נוספים 

 החשובים לחיי האשה.
 

 2סוד החיים הקסומים  - 'ירח דבש לנצח'
סיפורו של זוג נשוי הנחשף למיסתורין של טהרת המשפחה. 
 בחוברת משולבים דברי המדענים והרופאים בנושא המקוה

 ותרומתו לחיי הזוגיות.
 

 3סוד החיים הקסומים  - 'שירלי'
סיפורה המרגש של שירלי, צעירה החולה במחלה קשה, והיא ואביה 
מתמודדים עם הנושא המרתק: מדוע קורים דברים רעים לאנשים 

 טובים. בחוברת מוצגים נושאים חשובים נוספים.
 

 4סוד החיים הקסומים  - 'אֹוָמן האשליות'
סיפורה של נטלי, הנחשפת לכל מה שקשור ליחסים בין בחור 
לבחורה. החוברת עוסקת בעוד מס' נושאים מרתקים, הקשורים 

מהחוברת  -)שולבו בחוברת קטעים נבחרים הקשורים אליה לעולם הנשים. 
 .', ומהחוברת המפורסמת 'מגע הקסם'(נועה'

 

 :חוברות 2 –לגברים 
 בחיים''מזל ו    'הקרב הגדול מכולם'

 

קבוצת צעירים ישראלים הלומדת כיצד להתמודד עם 
 הנושא הגורלי של חייהם: שמירת הברית.

בשתי החוברות מוצגים מגוון נושאים חשובים המסייעים 
 רבות בתחום מרתק זה של החיים.

 

 :כללי
 'יום שביעי הגדול'

החוברת פותחת לפני הציבור את כל מה שלא ידע על היום הגדול 
יום השבת. בחוברת מתוודעים הקוראים לייחודיות  –השבוע של 

 הפלאית של השבת על פני כל ימות השנה.



 
 

 

לחוברת, וכפי ₪  1החוברות נמכרות במחיר עלות של 
 מחולקות חינם. –התרומות שמתקבלות 

 
בי הארץ, להלן ניתן להשיג את החוברות בנקודות רבות ברח

רשימת מפיצים ראשיים של החוברות שניתן להשיג אצלם 
 את החוברות, וכן לברר אצלם על נקודות נוספות.

 
 :מפיצים ראשיים

 )S.M.S -(גם ב  050-6455360 -עומרי 
 054-682-6782 -עידית 

 054-8590068, 077-6200152 -טל 
 

אפשר לברר גם במייל: 
SHVEE.HAGADOL@gmail.com 

 
 

ניתן להזמין מארזי חוברות לכל אירוע, הפרשת חלה,  חדש:
 המתאימות חוברות ממגוון החוברות 3יומולדת. המארז כולל 

, דיסק )וחוברת 'יום שביעי הגדול' סידרת 'סוד החיים הקסומים'-( לנשים
 והפתעות נוספות. של הרב יגאל כהן, או רב אחר) -(

 054-682-6782 - פרטים אצל עידית
 
 

 המעוניינים לעזור בהוצאה לאור של חוברות אלו 
 :יוכלו לפנות לטלפונים אלו

 050-6455360 - עומרי
 054-682-6782 - עידית

 SHVEE.HAGADOL@GMAIL.COM    או במייל: 



 

אין לנו ספק שחוברת זו גרמה לכם להכיר את עולמה המופלא של השבת 
לא מכירים כלל מהו יום  הקדושה, לצערינו עדיין כל כך הרבה ישראלים

 זה.קדוש 
 )ראה רשימה בדף הקודם(שים לב: גם חוברת זו וגם שאר החוברות 

תוך רצון מללא שום מטרות רווח, הכל נעשה נטו מודפסות ומחולקות 
השבת והיהדות לכמה שיותר אנשים מכל שכבות גלות את אור הכיר ולל

אם ש"ח בלבד,  1 עלות הדפסת חוברת אחת בממוצע היא. החברה
ברצונכם להיות שותפים במפעל הקדוש הזה, ושבזכותכם עוד יהודים 

קופת הצדקה הדיגיטלית - 'נדרים פלוס'יזכו, תוכלו לעשות זאת דרך 
 'המפעל הקדוש'.: חוברותה שם הארגון של בישראל. 

 

 
 
 
 
 

 

ושם בחיפוש  'נדרים פלוס'לתרומה חיפשו בגוגל: 
, ותגיעו לדף 'המפעל הקדוש' –ארגון חיפשו 

 .המפעל הקדוש –התרומה של החוברות 
יש למלא פרטי אשראי, סכום התרומה, הוראת 
קבע או תרומה חד פעמית ושאר פרטים כפי 

 הנדרש, ולאשר.
 

 שעות ביממה( 24אפשרות נוספת: "נדרים פון" )

 377,   קוד שלוחה: 03-7630585טל: 
 

 054-682-6782 -אפשרויות תרומה נוספות, עידית 
 

ת, יברכם ויתפלל וכותב החובר -יכולים לזכות שהרב הצדיק  התורמים
שם, שם בחלונית 'הערה' שבדף התרומה:  עליהם. יש להשאיר פרטים

להשאיר הודעה קולית ברורה  –.  )ובתרומה בטלפון האמא והבקשה
     אחרי התרומה(.

סירקו את הקוד ותגיעו 
 ישירות לדף של
 'המפעל הקדוש'

https://goo.gl/qPJo1k
https://goo.gl/qPJo1k
https://goo.gl/qPJo1k



