
המשפט מ ערכת 
בעם  הראשונה 
הוקמה  ישראל 
המתווה  על־פי  במדבר, 
משה.  חותן  יתרו,  שהציע 
לבחור  למשה  יעץ  הוא 
ַחִיל,  "ַאְנֵׁשי  העם  מקרב 
ֱאֶמת,  ַאְנֵׁשי  ֱאֹלִקים,  ִיְרֵאי 
ָבַצע", ולמנות אותם  ֹׂשְנֵאי 
בהמשך,  העם.  לשופטי 
דבריו  את  נושא  כשמשה 
לפני הדור שעומד להיכנס 
על  מספר  הוא  לארץ, 
המשפט  מערכת  הקמת 
מונה  אינו  אך  הזאת, 
כאחת  בצע'  'שונאי  את 

התכונות של האנשים שבחר. על כך אמרו שלא 
מצא שונאי בצע...

אם כך היה בימי משה רבנו, נראה שגם בימינו 
יהיה קשה למצוא אנשים כאלה. ואם נדקדק עם 
כל נושא תפקיד ציבורי על כל פרוטה, לא יהיו 
לנו לא פקידים, לא ראשי עיר, לא שופטים, לא 
ואחד  אחד  בכל  כי  ממשלה,  ראשי  ולא  שרים 

יהיה אפשר למצוא רבב כזה או אחר.

כבר אפשר לסכם
נקיית  ציבורית  לעשייה  לחתור  ברור שצריך 
את  מציאותיים.  להיות  עלינו  אבל  כפיים, 
מהותית  היא  שבו  במקום  לבער  יש  השחיתות 
נושאי  של  התקין  התפקוד  את  ומשבשת 
התפקיד. ההיטפלות לזוטות יוצרת תחושה קשה 
אדירים  ציבוריים  משאבים  מפנה  רדיפה,  של 
האמון  את  ומערערת  לא־נכונים,  לכיוונים 

הציבורי במערכת האמונה על שמירת החוק.

בין שיהיה הסכם טיעון ובין לאו, כבר אפשר 
בשנים  אותנו  שמלווה  הפרשה  את  לסכם 
סכומי  שעלתה  האדירה,  החקירה  האחרונות. 
דברים  זוטי  דבר  של  בסופו  העלתה  עתק, 
ראש  נגד  משפט  לנהל  ההתעקשות  בלבד. 
מובהק.  פוליטי  כצעד  נתפסה  מכהן  ממשלה 
שרצו  ממי  ביקורת  חסרת  לתמיכה  זכתה  היא 
בסילוקו מהזירה, ועוררה זעם עצום במי שראו 
ולהדיח ראש  ניסיון לעקוף את רצון העם  בכך 

ממשלה הזוכה לתמיכה ציבורית גדולה.
שעלתה  כפי  החקירה,  של  התנהלותה  דרך 
ואין  דין  אין  מאוד.  מטרידה  המשפט,  במהלך 
על  העולה  ככל  בחקירה  עושים  חוקרים  דיין. 
שאמורה  הפרקליטות,  לחוק.  בניגוד  רוחם, 
שומעת,  ואינה  יודעת  אינה  עליהם,  לפקח 
ואפילו מגָּבה. והאזרח הקטן אומר לעצמו, אם 
כך נוהגים בחקירה של ראש ממשלה, קל וחומר 
כשמדובר  אדם  זכויות  של  בדל  כל  שירמסו 

באזרח פשוט.

להתפלל "השיבה שופטינו"
לא כך אנחנו רוצים לראות את מערכת החוק, 
אנחנו  בלעו".  חיים  רעהו  את  "איש  שבלעדיה 
בפשעים  משאביה  את  תשקיע  שהיא  רוצים 
או  בקבוקים  איננה  שלנו  הבעיה  האמיתיים. 
באין  המשתולל  הפרוטקשן  אלא  סיגרים, 
שכמעט  עסק  ולבתי  לבתים  הפריצות  מפריע. 
העצומות,  החקלאיות  הגניבות  נחקרות.  אינן 
על  יותר  לשלם  מאיתנו  אחד  לכל  שגורמות 

התוצרת החקלאית.
שאינה  חוק  מערכת  לראות  רוצים  אנחנו 
מתערבת  ואינה  הפוליטי,  בוויכוח  צד  תופסת 
בשאלות ערכיות ודתיות. העיסוק שלה בסוגיות 
אותו  ודרדר  בה,  האמון  לאובדן  גורם  האלה 
כל  ואולי  ממנו.  לקום  לה  יהיה  שקשה  לשפל 
יותר  גדולה  בכוונה  שנתפלל  כדי  רק  נועד  זה 

"השיבה שופטינו כבראשונה".
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יום השנה לרבנית
יום  יחול  בשבט,  כ"ב  שני,  ביום 
חיה־ הרבנית  להסתלקות  השנה 
הרבי  של  רעייתו  שניאורסון,  מושקא 
ברחבי  חב"ד  נשי  מליובאוויטש. 
הזה  ליום  בסמיכות  מקיימות  העולם 
ומעלות  לנשים,  מיוחדים  אירועים 
הרבנית,  של  דמותה  את  נס  על 
ומעשי  צניעותה  נפשה,  אצילות 
בניו־יורק  שלה.  המיוחדים  החסד 
שליחות  של  העולמי  הכינוס  מתקיים 
מגבלות  בשל  והשנה,  בעולם,  חב"ד 

הקורונה, במסגרת מצומצמת יותר.

ערב הצדעה לשלוחים
ביום רביעי האחרון, י' בשבט, נערך 
ליותר  מיוחד  בתל־אביב ערב הצדעה 
הפועלים  בארץ,  חב"ד  שלוחי  מאלף 
במסגרת צעירי אגודת חב"ד. באירוע, 
הפעילות  תומכי  גם  השתתפו  שבו 
של  נפשם  מסירות  הוצגה  ושותפיה, 
השלוחים להפצת היהדות והחסידות, 
לכל  כנה  ודאגה  ישראל  אהבת  מתוך 

יהודי, יהיה אשר יהיה.

קבלו את זכות ההפצה
רבות  חיוביות  תגובות  קיבלנו 
על השינוי המרענן בדמותו  מהציבור 
המדור  ועל  השבוע'  'שיחת  של 
שעדיין  שציינו  יש  כי  אם  לילדים, 
הזדמנות  זו  לשינוי.  להתרגל  יצטרכו 
לקרוא לציבור להיות שותפים בהפצת 
שיגיעו  עלונים  כמות  ולהזמין  העלון, 

אליהם מדי שבוע היישר לבתיהם.

698 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ
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יש חדש
הבעיה שלנו איננה בקבוקים או סיגרים, אלא הפרוטקשן המשתולל, 

הפריצות לבתים ולבתי עסק והגניבות החקלאיות העצומות

זמני השבוע
ניו־יורקאילתבאר־שבעחיפהתל־אביב ירושלים
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הטיעון שיישאר אחרי העסקה

להשקיע את המשאבים בפשעים האמיתיים )צילום: דוברות המשטרה(



מן המעיין

ָפרשה
ב"ה • גיליון מס'      י"ט אלול ה'תשפ"א

ן כי תבוא ְרּדֵ ַעְברּו ֶאת ַהּיַ ר ּתַ ּיֹום ֲאֶשׁ "ּבַ
ֶאל ָהָאֶרץ... ַוֲהֵקֹמָת ְלָך ֲאָבִנים 

יד".  ּשִׂ ְדּתָ ֹאָתם ּבַ ֹדלֹות ְוַשׂ  ּגְ
)דברים כז/ב(

59

פותח
הרב שמואל רסקין

מחשבות על הודיה
ערך הכרת הטוב, המובע בפרשה שלנו, מעורר מחשבה. בואו 
נאמר את זה ברור: לומר תודה זה לא קל. כל אחד יכול לנפנף 
ביקורתית  כמה הוא מרבה לומר תודה, אבל חשיבה אישית 

ומעמיקה תגלה שזה גם קצת קשה.
בכך  להודות  באשמה,  להודות  גם  משמע  להודות  כי  למה? 

שאני נזקק, שאני לא שלם.
בתחילת  הביכורים,  מביא  שאומר  התודה  מילות  את  נקרא 

הפרשה: 
"ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶקיָך: ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה 
ַוִּיְּתנּו  ַוְיַעּנּונּו  ַהִּמְצִרים  ֹאָתנּו  ַוָּיֵרעּו  ְמָעט...  ִּבְמֵתי  ָׁשם  ַוָּיָגר 
ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה. ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֹלֵקי ֲאֹבֵתינּו, ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת 
ּוְבֹמָרא  ְנטּוָיה  ּוִבְזֹרַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִמִּמְצַרִים  ה'  ַוּיֹוִצֵאנּו  ֹקֵלנּו... 
ָלנּו ֶאת  ַוִּיֶּתן  ַהֶּזה,  ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום  ָּגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים. 

ָהָאֶרץ ַהֹּזאת, ֶאֶרץ ָזַבת 
ָחָלב ּוְדָבׁש. ְוַעָּתה ִהֵּנה 
ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי 
ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי 

ה'".

ענווה וגם שמחה
מונולוג  סתם  לא  זה 
לבוא  זה  היסטורי. 
היינו  ולומר: 

משם  אותנו  שהוצאת  מי  ואתה  קל.  לנו  היה  לא  באשפתות, 
והבאת אותנו לאן שהגענו. בזכותך, ביכולתי לומר תודה על 

הטוב שקיבלתי, כי זה ממש לא מובן מאליו.
האדם  ומורכבת  ממושכת  השקעה  אחרי  זה:  על  תחשבו 
בסלסלה  יבולו  ראשית  את  ומניח  פירות,  קוטף  סוף-סוף 
ההישגים  את  "תראו  לומר  במקום  עכשיו,  ומרופדת.  יפה 
שלי!", הוא אומר: "תודה לך אלוקיי, שהרמת אותי מהמקום 
הנמוך ביותר והבאת אותי לכאן". זה לא טבעי; אבל זו בדיוק 

משמעות המושג 'תודה'.
כשמוקירים תודה, האגו אולי סובל, אבל האדם יוצא מורווח: 
היא  השמחה  ֱא-ֹלֶהיָך".  ה'  ְלָך  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוב  ְבָכל  "ְוָׂשַמְחָּת 
קיבל  שהוא  מבין  כשאדם  ההודיה.  של  הישירה  התוצאה 

מתנה, ושהיא לא מובנת מאליה, הוא נעשה שמח.
וככל שנחיה בתודעה של 'הודיה' כך נטיב לראות את הטוב, 

לראות בו לא מובן מאליו, וגם לשמוח בו.

בפרשת כי תבוא 122 פסוקים.	 
לכוהן 	  פירותיו  ביכורי  את  יביא  חקלאי 

כל  על  לאלוקים  ויודה  בבית-המקדש 
ניסי  את  מזכיר  הוא  לו.  שנתן  הטוב 
מהצלת  החל  ישראל,  לעם  הבורא 
יעקב מידי לבן, דרך יציאת מצרים ועד 

הכניסה לארץ.
ה-4 	  בשנים  מעשרות  ביעור  לקיים  יש 

כי  ולהצהיר  השמיטה,  למחזור  וה-7 
המעשרות ניתנו כראוי.

את 	  תמיד  לקיים  מישראל  מבקש  משה 
מצוות התורה כאילו ניתנו עתה.

כתזכורת למצוות, יש לכתוב את התורה 	 
על גל בן 12 אבנים שיוצב על גדת הירדן 
בהר  יוקמו  אבנים  גלי  שני  המערבית. 

עיבל ובגלגל.
שיתקיים 	  והקללה  הברכה  טקס  תיאור 

עם  כאשר  עיבל  והר  גריזים  הר  על 
ישראל ייכנס לארץ: העם יחולק לשניים, 
בתווך.  הברית  וארון  והלוויים  הכוהנים 
חלקן  הצהרות,   24 ישמיעו  הלוויים 

נפתחות ב'ארור' וחלקן ב'ברוך'.
יתברך 	   – המצוות  למקיים  הבטחות 

בילודה, בתנובת משק פורייה ועוד.
בגלל 	  שיבואו  קשות  קללות  מפורטות 

כולו  הנושא  והמצוות.  התורה  עזיבת 
הברית"  "דברי  הכותרת  תחת  מסוכם 

שכרת משה עם ישראל.
שעומד 	  הבנים'  'דור  את  משבח  משה 

להיכנס לארץ, ואומר: היוצאים ממצרים, 
למרות הניסים שקיבלו, לא הפנימו את 
המחויבות לאלוקים. הוא מבקש שהעם 

ישכיל להתמיד בקיום התורה.

מה קורא בפרשה?

בדוּק |  יהודה בן יעקב היה 
הראשון ששמו הביע תודה 
לבורא. אמר רשב"י: "מיום 

שברא הקב"ה את עולמו לא 
היה אדם שהודה לו עד שבאה 

לאה, שנאמר 'הפעם אודה 
את ה'".

המדור נכתב בידי הרב נפתלי ליפסקר

אהבה ויראה
כ,ח(.  )שמות  לקדשו"  השבת  יום  את  "זכור 
יום השבת  "שמור את  בפרשת ואתחנן נאמר 
העגל,  מעשה  קודם  נאמר  'זכור'  לקדשו". 
העגל  חטא  ולפני  מאהבה,  הוא  'זכור'  כי 
בה'  הדבקות  מקרבת  מאהבה,  עובדים  היו 
יתברך. אך כשחטאו בעגל נתקלקלה השורה, 
היו  כבר  המצוות  את  אחר־כך  וכשקיימו 

בבחינת 'עושים מיראה'.
)רבי מאיר־יחיאל מאוסטרובצה(

שישה זמנים
דורשי  קו,א(.  )פסחים  היין"  על  "זוכרהו 
השירים  שיר  בכל  לכך:  רמז  מצאו  רשומות 
"ְוִחֵּכְך  אלא  בו',  המתחיל  פסוק  נמצא  לא 
שבהם  זמנים  לשישה  רמז  )ז,י(,  ַהּטֹוב"  ְּכֵיין 
מקדשים על היין — שבת, פסח, שבועות, ראש 

השנה, סוכות ושמיני עצרת.
)עיטורי תורה(

עבודת השבת
מלאכתך"  כל  ועשית  תעבוד  ימים  "ששת 
)כ,ט(. ששת ימים תעבוד את ה' על־ידי עשיית 

ה'  את  עובדים  שהיו  האבות  כמו  מלאכה, 
יתברך בעבודת המקנה ושאר עניינים גשמיים; 
 — אלוקיך"  לה'  "שבת  השביעי  ביום  אבל 

בשבת תעבוד אותו על־ידי שביתה ממלאכה.
)רבנו בחיי(

אין עונג גדול מזה
מלאכתו  כל  לעשות  לאדם  לו  אפשר  "וכי 
כל  כאילו  בשבת  שבֹות  אלא  ימים?  בששת 
להתענג  מצווה  )מכילתא(.  עשויה"  מלאכתך 
בשבת, דכתיב "וקראת לשבת עונג". ואין לך 
עונג גדול מזה שהאדם מרגיש בכל שבת שכל 

מלאכותיו עשויות.
)תורה תמימה(

שבעה שובתים
יום  )ב,ח(.  לקדשו"  השבת  יום  את  "זכור 
השבת הוא היום השביעי בשבוע, ואף הציווי 
שבעה:  אל  מופנה  מלאכה"  כל  תעשה  "לא 
"אתה, ובנך, ובתך, עבדך, ואמתך, ובהמתך, 
וגרך" — וכנגדו תיקנו שבע 'מנוחות' בתפילת 

'אתה אחד' במנחה של שבת.
)בעל הטורים(

 יתרו כמבחן
של משה

באלוקי  הכיר  יתרו  כי  מספרת  פרשתנו 
עם  של  בצילו  להסתופף  ובא  התגייר  ישראל, 
ישראל. אבל קודם לכן היה כוהן לעבודה זרה, 
עבודה  כל  עבד  הוא  חז"ל,  כדברי  מזו,  ויתרה 
גדולה  נחיתות  מבטא  זה  מצב  שבעולם.  זרה 
ביותר. ובכל־זאת התורה מספרת על משה רבנו 
"ּוֹמֶׁשה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו ֹּכֵהן ִמְדָין", 
שזה היה קודם שהתגייר והכיר בבורא העולם.

כך  על  יתרו?  בצאנו של  טיפל משה  וכיצד 
אמרו חז"ל )שמות רבה פרשה ב,ב(: "לא בחנֹו הקב"ה 
אלא בצאן... אמר הקב"ה: יש לך רחמים לנהוג 
צאנו של בשר ודם? כך חייך, אתה תרעה צאני 
ישראל". ובמה התבטאו רחמיו? — "היה מוציא 
ואחר־ הרך,  עשב  שירעו  כדי  לרעות  הקטנים 
הבינונית,  שירעו עשב  כדי  הזקנים  מוציא  כך 
עשב  אוכלין  שיהיו  הבחורים  מוציא  ואחר־כך 

הקשה".

גרוע מיתוש
גבוהה  רוחנית  במדריגה  עמד  רבנו  משה 
ביותר גם בהיותו רועה הצאן של יתרו, ובמיוחד 
מבחן  זה  האם  האלילים.  עובד  יתרו,  לעומת 
ההנהגה הראוי למשה רבנו — רעיית צאנו של 

מי ש"עבד כל עבודה זרה שבעולם"?!
על  התניא,  בספר  המבואר  לאור  יובן  הדבר 
אחרון  נברא  שהאדם  לח,א(  )סנהדרין  חז"ל  דברי 
ברשימת הברואים, כדי שיהיה אפשר לומר לו 
— "יתוש קדמך". היינו שאם יחטא האדם, יאמרו 
לו שהוא נחות אפילו מן היתוש. כי היתוש אינו 
חורג מהתפקיד שהקב"ה הועיד לו, ואילו האדם 
עבר על רצון ה', וזאת אף שיש בו נפש אלוקית 

שהיא חלק א־לוה ממעל ממש.

סבלנות ואורך רוח
ברחמים  לנהוג  נדרש  ישראל  של  מנהיגם 
נחותה ביותר, שהם  יהודים במדריגה  גם כלפי 
'יתוש  אומרים  ועליהם  לתפקידם  חוטאים 
קדמך'. לכן הוא נבחן בהתנהגותו עם צאנו של 
יתרו, שכן עבודה זרה אסורה על בני נח, ויתרו 

עבר על רצון ה', והיה במעמד רוחני נחות עד 
שהיה ראוי לומר לו כי הוא גרוע מיתוש.

כאשר משה נהג בסבלנות ובאורך רוח לא רק 
ובצאנו,  יתרו עצמו, אלא אפילו ברכושו  כלפי 
הוכיח שאין ראוי ממנו להיות רועה נאמן לכל 
בני ישראל — גם למי שעומדים במדריגה נחותה 
בלבד,  הרוחני  לעולמם  אינה  ודאגתו  ביותר. 
אלא אפילו לגשמיותם — כפי שדאג לצאן יתרו.

דרך בהנהגה 
שקרא  הבעל־שם־טוב,  של  דרכו  הייתה  זו 
בעיירות  לסייר  הנסתרים,  הצדיקים  לחבריו, 
הבעש"ט  בגשמיות.  ליהודים  ולסייע  ובכפרים 
אמר: "נשמה יורדת לעולם הזה למשך שבעים־

שמונים שנה כדי לעשות פעם אחת טובה ליהודי 
בגשמיות או ברוחניות".

יש  בתורה,  חלק  נעשה  זה  שעניין  ומכיוון 
התורה  ענייני  ככל  שמחה,  מתוך  בכך  לעסוק 
שצריכים להיעשות "בשמחה ובטוב לבב מרוב 

כול".
)תורת מנחם, כרך לט, עמ' 38(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

 הרב אליעזר ברוד,
רב כרמי יוסף

דיברות חדשים...
גרינוולד,  יעקב־יחזקיה  רבי  סיפר 
נסע  אחת  פעם  כי  יעקב',  'ויגד  בעל 
מתבולל  יהודי  לידו  והתיישב  ברכבת 
מווינה. אמר לו היהודי: "גם אני יהודי 
לידי  בא  זה  "במה  הרב:  שאלו  הנני". 
מקפיד  "אני  האיש:  השיב  ביטוי?". 

לקיים את עשרת הדיברות".
אתה  "האּומנם  ושאל:  הרב  הופתע 
"וכי  היהודי:  השיב  שבת?".  שומר 

השבת כלולה בעשרת הדיברות?"...
מעשרת  מצוות  אילו  כן,  "אם 
הרב.  שאלו  מקיים?",  אתה  הדיברות 
לאמירת  הולך  "אני  האיש:  השיב 
בפסח,  קניידלאך  אוכל  'יזכור', 
ומסובב תרנגול מעל הראש בערב יום 

הכיפורים"...
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גאולהּפדיה
התורה העתידית

ַמַּתן ּתֹוָרה. מה יהיה בזמן הגאולה? תחשבו על מעמד הר סיני, מתן תורה, 
ותדמיינו שזה יהיה המצב הקבוע והטבעי של העולם. במעמד הר סיני התגלה 
אלינו הקב"ה בכל עצמותו, כמו שנאמר )דברים ד,לה( "ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת, ִּכי ה' הּוא 
ָהֱאֹלִקים, ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו". בתניא )פרק לו( מבואר כי "ָהְרֵאָת ממש, בראייה חושית, 
כדכתיב 'ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת', רואים את הנשמע". כלומר, דברים שבימינו 
אפשר רק לשמוע עליהם, להאמין בהם — נעשו גלויים ומוחשיים כמו המציאות 

הגשמית הנראית לעיניים.
ישראל  בני  חטאו  ואחר־כך  זמני,  היה  תורה  מתן  המופלא של  אלא שהגילוי 
בחטא העגל "ונתגשמו הם והעולם, עד עת קץ הימין, שאז יזדכך גשמיות הגוף 
והעולם ויוכלו לקבל גילוי אור ה' שיאיר לישראל על־ידי התורה" )כלשון התניא 
שם(. בזמן הגאולה הקב"ה "יופיע עליהם בהדר גאון עוזו, וימלא כבוד ה' את כל 

הארץ, וישראל יראו עין בעין כבמתן תורה" )תניא פרק לז(.

ּתֹוָרה ֲחָדָׁשה. יסוד בסיסי באמונה היהודית קובע כי התורה "אין לה לא 
שינוי ולא גירעון ולא תוספת" )רמב"ם הלכות יסודי התורה תחילת פרק ט(. בנוסח המקוצר 
של י"ג עיקרי האמונה נאמר "זֹאת ַהּתֹוָרה ֹלא ְּתֵהא ֻמְחֶלֶפת ְוֹלא ְתֵהא ּתֹוָרה ַאֶחֶרת 
ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְשׁמֹו". מעמד הר סיני היה אירוע יחיד במינו ולא יקרה שוב 

אירוע כמותו.
זה  ועל  נא,ד(,  )ישעיה  ֵתֵצא"  ֵמִאִּתי  תֹוָרה  "ִּכי  הגאולה  זמן  על  נאמר  ובכל־זאת 
המדרש אומר )ויקרא רבה פרשה יג,ג( "תורה חדשה מאיתי תצא, חידוש תורה מאיתי 
תצא". או כפי שנאמר בילקוט שמעוני )ישעיה רמז תכט(: "עתיד הקב"ה להיות יושב... 
ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על־ידי משיח". יתרה מזו נאמר במדרש )קוהלת 

רבה פרשה יא,ח(: "תורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח".

אלא שאכן התורה לא תהיה מוחלפת, והיא תישאר אותה תורה שקיבלנו בהר 
חוכמת  של  כל־כך  ומופלאה  עצומה  התגלות  תהיה  המשיח  בימות  אבל  סיני, 
עכשיו,  לומדים  שאנו  התורה  לגבי  חדשה'  'תורה  תיחשב  שהיא  עד  התורה, 
והתורה שלנו תיחשב 'הבל' לעומת תורתו של משיח. לכן הדגש הוא שהתורה 
החדשה תתגלה על־ידי המשיח דווקא, כי במתן תורה ניתנה התורה לבני־אדם 
ומאז "לא בשמיים היא". גדולתו של המשיח תהיה, שהוא יצליח להוציא מתוך 
התורה הקיימת גם חלקים שהיו נסתרים ונעלמים לגמרי, עד שהתגלותם נחשבת 
זו לא רק מתוך כוחו הנבואי, אלא  יגלה תורה  'תורה חדשה'. אך הוא  בבחינת 

מתוך שכלו וחוכמתו, ככל 'תלמיד ותיק' הלומד תורה ומחדש בה.
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טכנולוגיית מים מתקדמת

 בשבת תשתו
בנועם!

 לא משנה אם קמתם בלילה
או התעוררתם רעננים

התקדמו למגוון ברי המים של אפיקים עם טכנולוגיית שבת 
בטעם  וקרים  חמים  ליהנות ממים  לכם  למהדרין, שיאפשרו 

נפלא למשך שבתות החורף!

שירות ללא תחרות <<מכשירים מתקדמים

מנגנון בטיחותי 
לילדים

חדש!
מגוון צבעים

חסכוני 
בחשמל
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עשרת הדיברות וגר הצדק
"איננו יכולים עוד! באו מים עד נפש!", זעקו 
החוכרים היהודים אל 'הסבא משּפֹולה', תלמידו 

של הבעש"ט.
מחוז  עיר  שפולה,  לעיר  סמוך  התגוררו  הם 
במרכז אוקראינה. את פרנסתם מצאו מחכירת 
אדמותיו של האציל המקומי, ששטחים נרחבים 
בעל  היה  הזה  האציל  בבעלותו.  היו  באזור 

מידות רעות, ונהג בנתיניו היהודים ביד קשה.
שבעיר.  בארמונו  האציל  שהה  החורף  בימי 
בתקופה זו קנו היהודים מעט שקט, תמורת מתת 
באביב,  אך  משרתיו.  של  לכיסיהם  ששלשלו 
כאשר נשמע קול פעמוני מרכבתו ההדורה של 
האציל השב לאחוזתו, עלתה החרדה בליבם של 

היהודים.
בשעשועים  האציל  בילה  ולילותיו  ימיו  את 
אצילים  לאחוזתו  להזמין  נהג  הוא  ובתענוגות. 
שבהם  ומסיבות  נשפים  בעבורם  ערך  ורוזנים, 

אכלו ושתו לשוכרה, והשתעשעו כמנהגם.
מגּוונות.  בדרכים  לבדר  דאג  חבריו  את 
שניים,  או  יהודי  לפניו  להביא  פקד  לעיתים 

ועטורי  טליתות  עטופי 
סידורי  ובידיהם  תפילין, 
מצווה  היה  הוא  תפילה. 
ולרקוד  לשיר  עליהם 
הלומי  המסובים,  לפניו. 
בהצגה  צופים  היו  היין, 

בהנאה צרופה.
היהודים  החוכרים 
הרבו להתחנן לפני 'הסבא 
הסבל  על  משפולה' 
שהאציל מסב להם. הצדיק 
בירכם בישועה, אך הימים 
חלפו ולא חל שינוי לטובה.
האציל  חזר  אחת  שנה 
ובפיו  החורף  מארמון 
נכס  בכל   — חדשה  גזירה 
להימצא  חייבת  לו  השייך 

היהודים  כמו־כן  הנוצרית.  הדת  של  תמונה 
חייבים לפתוח את בתי המזיגה שהם חוכרים גם 

בשבתות.
קפריזה  עוד  למשמע  היהודים  נחרדו  ואז 
היהודים  החוכרים  אחד  האציל.  של  מטורפת 
לחג  הסמוכים  בימים  בתו  את  להשיא  התעתד 

הכלה  את  להביא  ציווה  והאציל  השבועות, 
כדי  כלולותיה,  בבגדי  החופה  אחרי  לאחוזתו 

שתחולל לפניו ולפני אורחיו.
ונכנסו  משפולה'  'הסבא  אל  נסעו  היהודים 
דפק  דבריהם  למשמע  שבר.  בזעקות  אליו 
ברירה!  "אין  והכריז:  השולחן  על  הצדיק 
מוכרחים להשמיע לפניו את עשרת הדיברות"...
תמהים,  מבטים  ביניהם  החליפו  הנוכחים 
אל  הקרוב  השבועות  "בחג  הסביר:  והצדיק 
אחד  בבית  תתאספו  אלא  בעיר,  לחגוג  תבואו 
לחזן  אדאג  אני  האציל.  של  בכפרו  החוכרים 
ובעל קורא. ִאמרו לאציל כי אתם מזמינים אותו 

ואת אורחיו לצפות בתפילה".

רב.  שלל  כמוצא  המציאה  על  קפץ  האציל 
במחזה  נצפה  "הפעם  לחבריו:  בישר  בשמחה 

שעשועים מיוחד, שלא ראיתם מימיכם".
לכפר,  משפולה'  'הסבא  בא  החג  לקראת 
והורה לקיים את התפילה ליד הגבעה הסמוכה. 
ועל  לתפילה,  היהודים  התאספו  החג  בבוקר 

הגבעה ישבו בכרכרות הדורות האציל וחבריו.

'הסבא משפולה' שימש חזן. למראה הטלית 
שהשתלשלו  והציציות  ראשו,  את  שכיסתה 
כשקרא  אך  בצחוק.  האצילים  פרצו  ממנה, 
הצדיק את הפסוק 'שמע ישראל' בשאגה גדולה, 
ניסו  כי  אם  האצילים,  על  גדולה  חרדה  נפלה 

להעמיד פני גיבורים.

יכלו  לא  הש"ץ,  בחזרת  הצדיק  כשפתח 
והמרגש.  המתוק  קולו  מול  לעמוד  האצילים 

איש כבר לא צחק עוד.

הצדיק  העניק  בתורה  הקורא  תפקיד  את 
לאורח עלום שבא עימו. פני האורח האירו באור 

יקרות, וקולו היה ערב במיוחד. 

כשהחלה קריאת התורה ביקש האציל מאחד 
תוכן  את  בעבורו  לתרגם  היהודים  החוכרים 
הדיברות  את  הקורא  קרא  כאשר  הקריאה. 
לך"  יהיה  לא  אלוקיך...  ה'  "אנכי  הראשונים 
על  נקפו  ליבו  האציל.  של  פניו  התכרכמו 

פקודתו ליהודים לתלות צלם בבתיהם.

נזכר  לקדשו"  השבת  יום  את  "זכור  בדיבר 
המזיגה  בתי  את  לפתוח  שנתן  בהוראה  האציל 

בשבת. הוא חש מחנק בגרונו.

בקריאת הדיבר "לא תנאף" פרץ האציל בבכי 
החוכר  בת  את  אליו  להביא  בציוויו  כשנזכר 

בליל חופתה. בושה מילאה את ליבו.

כך, לאורך כל הדיברות, נזכר האציל בחטא 
סימן  פנים  בבושת  לעשות.  זמם  או  שעשה 

לחבריו וכולם הסתלקו מהמקום. 

בסיום התפילה פנה 'הסבא משפולה' לסעוד 
חג  של  החלבית  הסעודה  את  החוכרים  עם 

השבועות. הקורא בתורה נעלם ואיננו.

הללו  יזכרו  האלה  הדיברות  עשרת  "את 
'הסבא'.  הבטיח  עוד",  ירשיעו  ולא  ימיהם,  כל 
"אמנם הטרחתי את משה רבנו לקרוא בתורה, 
אבל כדאי היה הדבר, כי באציל שלכם יש ניצוץ 

מנשמת יתרו חותנו, המחפש את תיקונו".

במוצאי החג ביקש האציל לפגוש את 'הסבא'. 
נכנס  הם הסתגרו שעות רבות. למחרת בבוקר 
וכתיקון  ליהודים,  להציק  שוב. מאז חדל  אליו 
בכספו.  כנסת  בית  הגבעה  על  בנה  למעשיו 

לאחר מכן עזב את האחוזה ולא נודע מקומו.

רחוקה,  למדינה  נדד  כי  אמרה  השמועה 
ונעשה גר צדק. כעבור זמן נפטר, ועל מצבתו 

נחקקו שתי מילים בלבד: 'גר צדק'.
)על־פי 'סיפורי הבעש"ט', מפי הרב יעקב־שמואל הלוי איש 
הורביץ סג"ל, ששמע את הסיפור מזקני חסידי שפולה(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

את תפקיד הקורא בתורה 
העניק הצדיק לאורח עלום 

שבא עימו. פני האורח 
האירו באור יקרות, וקולו 

היה ערב במיוחד

שיחת השבוע מגיע 
 ישירות אליכם!

עכשיו יש לכם 
 האפשרות 

להזמין מארז עלוני 
'שיחת השבוע', 

שיגיע אליכם מדי 
שבוע עד הבית.

הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 053-5572770



עובד גוי בשבת
שאלה: יהודי שמעסיק 

בביתו עובד לא־יהודי, האם 
מחובתו לתת לו את השבת 

כיום המנוחה?
הדיברות  בעשרת  האמור  תשובה: 
מלאכה,  כל  תעשה  "לא  כ,י(:  )שמות 
בעבד  מדבר  ואמתך",  עבדך  אתה... 
שנימול וטבל לשם עבדות וחייב במצוות, 
יעשה  שלא  עליו  מוזהר  האדון  שגם 

מלאכה בשבת.
בהגדרה  אינו  בימינו  לא־יהודי  עובד 
היהודי  מעסיקו  על  חובה  שום  ואין  זו, 
)יתרה  בשבת  ממלאכה  שישבות  לדאוג 
מזו, התורה אוסרת על לא־יהודי לשבות 
ממלאכה, אפילו ביום חול, אם עשה אותו 
שבע  עליו  קיבל  ולא  לעצמו,  שבת  כמו 

מצוות בני נח(.
בעסקו  בביתו,  עובד  הגוי  אם  ואולם 
או בשדהו של יהודי, חלות עליו מגבלות 
רבות. אסור לו לעשות מלאכה האסורה 

הוא  אם  גם  היהודי,  של  לצורכו  בשבת 
עושה זאת מעצמו, ובוודאי אסור ליהודי 

לומר לו לעשות מלאכות אלה בעבורו.
אפילו אם הנוכרי בא להדליק ביוזמתו 
את האור בבית היהודי לצורך בעל הבית, 
צריך למחות בידו ולומר לו שלא יעשה 
כן, אפילו אם אין בדעת היהודי ליהנות 
את  שזימן  יחשדוהו  שמא  בשבת,  מכך 

הנוכרי למלאכה זו.
ביוזמתו  להציע  ליהודי  אסור  כמו־כן 
לקחת  שבת(  מערב  )אפילו  הגוי  לעובד 
לצורך  בשבת  לנסיעה  מכוניתו  את 
את  בעצמו  משלם  כשהנוכרי  )גם  עצמו 
הוצאות הדלק(. כי הרואים את הגוי נוסע 
במכונית עלולים לחשוב שהיהודי שלחו 
לנסיעה זו. ואם הגוי מבקש זאת מעצמו, 

מותר להרשות לו.
מקורות: רמב"ם הל' שבת ס"פ כ, ומ"מ שם. הל' 
מלכים פ"י ה"ט ומקו"צ בהוצאת פרנקל שם. שו"ע 
אדה"ז סי' שז סל"ה, ומשנ"ב שם ס"ק עד. סי' רעו 
ס"ג, ומשנ"ב ס"ק יא. ילקוט יוסף שבת ח"א עמ' 
רנג, וח"ב עמ' רנח.

רציתי לשאול

 אני בא לשיעור גמרא ולא מתחבר כל־כך. 
מה עושים?

אחד,  כל  שלא  טבעי  ראשית, 
מצליח  בחייו,  עומד  הוא  שבו  בשלב 
גמרא  בשיעורי  בקלות  להשתלב 

ברמות מסוימות.
מיישמים  אנחנו  התלמוד  בלימוד 
את עיקר הציווי "והגית בו" — לימוד 
התלמוד  ועיון.  יגיעה  מתוך  תורה 
מעניק לנו את הרקע שהביא לפסיקת 
ההלכה ואת ההיגיון הפנימי שמאחורי 

הדברים.
מומלץ  ללימוד  תתחבר  שאכן  כדי 
הן  לך,  המתאים  לשיעור  שתצטרף 
הסוגיות.  ברמת  הן  הלימוד,  בקצב 
בחיי  העוסקות  מסכתות  יש  בתלמוד 
הדנות  מסכתות  לעומת  היום־יום, 
הנוגעים  בתחומים  סבוכות  בסוגיות 
כיום  יש  השגרתיים.  לחיים  פחות 
וכמו־כן  מצגות,  מלּווים  שיעורים 
בקבוצות  שיעורים  הארץ  ברחבי  יש 

קטנות.
בבאר־ בבית חב"ד המרכזי  אצלנו, 
שאני  גמרא  שיעור  מתקיים  שבע, 
זוכה למסור זה שמונה שנים. השיעור 

למתחילים',  גמרא  כ'שיעור  התחיל 
להם  הייתה  שזו  אנשים  אליו  באו  כי 
היכרות ראשונה עם הגמרא. בתחילה 
התורה  השתלשלות  סדר  את  למדנו 
שבעל־פה, והייתי צריך לחזור על כך 
הצטרפו  שיעור  בכל  כי  שבוע,  מדי 
איטי,  היה  הלימוד  חדשים.  לומדים 
למשתתפים  קל  היה  לא  בטוח.  אך 
להתחבר לצורת הלימוד המיוחדת של 
הגמרא, אך אחרי שלמדו איך לומדים 
סוגיה, ומה דרכה של הגמרא בהצגת 
הטיעונים והמסקנות, התגלה לפניהם 
עולם שלם ומופלא. כיום השיעור כבר 
שכן  למתחילים',  'גמרא  נקרא  אינו 
המשתתפים בו כבר מחוברים למדיי, 
מכירים את מבנה התלמוד, ומסוגלים 

ללמוד גם סוגיות סבוכות.
ים,  ִמני  ארוכה  שבעל־פה  התורה 
וכל יהודי יכול להתחבר, אלא שעליו 
כלשון  חפץ",  "שליבו  מה  את  למצוא 
חז"ל. תתחיל בסוגיות קלות ותתקדם 
יותר,  עמוקות  לסוגיות  גם  בהדרגה 

ואין ספק שתתחבר. בהצלחה.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב אושרי בוגלר
מנהל אגף בנים — בית חינוך חב"ד, נתיבות

 מחלקת המודעות )בלבד( של 'שיחת השבוע': 
m3166532@gmail.com :טל' 053-3166532 • דוא"ל

פנסיה וגמל
 עמלות ניהול נמוכות 
 עד כ- 80% 
משאר הקרנות

 ביטוח 
בריאות

ביטוח קבוצתי 
 'קולקטיב' 

כיסויים מקיפים 
בתשלום מופחת

 ביטוח 
משכנתא

 כ- 50% פחות  
מהבנק

ביטוח רכב
ללא השתתפות עצמית 

 תעריף אחיד 
 לאורך התקופה
 עם התאמה 
לתקציב שלך

ביטוח דירה

בדיקת תיק ביטוח 

ללא עלות

077.444.7777
אל תאבדו זמן וכסף צרו קשר:

basad.co.il

ביטוח ופיננסים למגזר החרדי

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

בריאות | פנסיה | רכב | דירה | ביטוח חיים | נסיעות לחו"ל | משכנתא

ב"ה

שנתבשר
בבשורות

טובות

Tarya בשיתוף

 משכנתא 
חדשנית

 מימון דירה גמיש:
 עד 80% מימון

עד 40 שנה פריסה

עם גפן בס"ד



ּתֹודּו ֶׁשִהַּגְעֶּתם 
ַעד ַהַּׁשַער

הֹוָפָעה  ֶׁשֵּיׁש  ְלַעְצְמֶכם  ָּתֲארּו 
ַרב.  ְזַמן  ָלּה  ְמַחִּכים  ֶׁשַאֶּתם 
נֹוְסִעים  ַאֶּתם  ַהָּגדֹול,  ַהּיֹום  ַמִּגיַע 
ֶׁשּבֹו  ָלאּוָלם  ּוְבִצִּפָּיה  ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
ַעד  ַמִּגיִעים  ַההֹוָפָעה,  ִמְתַקֶּיֶמת 
ַער, ְוָאז אֹוְמִרים ָלֶכם: "ַההֹוָפָעה  ַהּׁשַ
ֶׁשְּלָפחֹות  ִּתְׂשְמחּו  ֲאָבל  ִהְתַּבְּטָלה, 
ֶׁשּבֹו  ָהאּוָלם  ַׁשַער  ַעד  ִהַּגְעֶּתם 
ְלִהְתַקֵּים".  ֲאמּוָרה  ָהְיָתה  ַההֹוָפָעה 

ֶזה ָהָיה ְמַׂשֵּמַח ֶאְתֶכם אֹו ְמַעְצֵּבן?

ֲאַנְחנּו  ֶּפַסח  ֶׁשל  ַּבַהָּגָדה  ֲאָבל 
אֹוְמִרים ִמְׁשָּפט ּדֹוֶמה: "ִאּלּו ֵקְרָבנּו 
ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ְוֹלא  ִסיַני  ַהר  ִלְפֵני 
ַהּתֹוָרה — ַּדֵּינּו". ֶרַגע, ֵאיֶזה ֵעֶרְך ֵיׁש 
ַהּתֹוָרה  ִאם  ִסיַני  ְלַהר  ָּבִהְתָקְרבּות 

ַהְּקדֹוָׁשה ֹלא ִנֶּתֶנת ָעָליו?!

עֹוֶׂשה  ֶׁשַהּבֹוֵרא  ָּדָבר  ֶׁשָּכל  ֶאָּלא 
ֵיׁש ּבֹו ַּכָּוָנה ּוַמְׁשָמעּות, ַּגם ִאם הּוא 
ְלָדָבר  ַּבֶּדֶרְך  'ַּתֲחָנה'  ְּכמֹו  ִנְרֶאה 

ַאֵחר.

אֹוֶמֶרת  פט,א(  )שבת  ַהְּגָמָרא 
ִּכי  ִסיַני'  'ַהר  ִנְקָרא  ַהֶּזה  ֶׁשָהָהר 
'ִסיַני' ְמַצְלֵצל ְּכמֹו 'ִׂשְנָאה'. ַהר ִסיַני 
ִׂשְנָאה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב  הֹוִליד 
ְּכֶׁשְּבֵני  ּוְׁשִליִלִּיים.  ָרִעים  ִלְדָבִרים 
ֵהם  ִסיַני  ַהר  ְלַרְגֵלי  ָעְמדּו  ִיְׂשָרֵאל 
ִהְרִּגיׁשּו ִּפְתאֹום ְסִליָדה ֵמָהַרע ְוָחׁשּו 

ִׂשְנָאה ְּכַלָּפיו.

זֹוִהי ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשְּבֶעֶצם ָהֲעִמיָדה 
ִסְּלקּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִסיַני.  ַהר  ְלַיד 
ְּכֶׁשהּוא  ֶזה  ָלֵכן  ֶׁשְּבתֹוָכם.  ָהַרע  ֶאת 
ִאּלּו  ַּגם  ְוִנְכָּבד,  ָחׁשּוב  ָּדָבר  ְלַעְצמֹו 

ֹלא ָהִיינּו ְמַקְּבִלים ֶאת ַהּתֹוָרה. 

מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשְּבָכל־ֹזאת  ֶאָּלא 
ִסיַני  ְלַהר  אֹוָתנּו  ֵקֵרב  ֶׁשַּגם  ַלּבֹוֵרא 
ַאֲחֵרי  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ְוַגם 
ֶׁשְּמַסְּלִקים ִמּתֹוֵכנּו ֶאת ָהַרע, ֶאְפָׁשר 
ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבֶיֶתר ִחּיּות ְוִהְתַלֲהבּות. 

)מעובד על־פי תורת מנחם, כרך עב, עמ' 128(

הּו ֹלא ְּבֵסֶדר. ַהִאם ַהֲחֻנִּכָּיה  ַּתְקִציר: ַסָּבא ְמַנֶּסה ְלַׁשֵּדר 'ֲעָסִקים ָּכָרִגיל', ֲאָבל ַהְּנָכִדים קולטים ֶׁשַּמּׁשֶ
ַעִּתיַקת ַהּיֹוִמין ֶׁשל ַסָּבא ֶנֶעְלָמה? 

ַּכָּמה עֹוֶלה חֹוֵקר ְּפָרִטי?
"ֶׁשֹּלא  ֹראׁש,  ְּבֹכֶבד  קֹוִּבי  ָאַמר  ַמִּציַע",  "ֲאִני 
ִנְתַּבֵּיׁש. ַנְחֹזר ַעְכָׁשו ַלַּבִית ֶׁשל ַסָּבא ְוָסְבָתא ְוַנְזִּכיר 
ָלֶהם ַּבֲעִדינּות ֶׁשֹּלא ִקַּבְלנּו ְּדֵמי ֲחֻנָּכה. ֹלא ֶׁשֲאִני 
ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהֶּכֶסף, ָחס ְוָחִליָלה. ֲאִני ָּפׁשּוט רֹוֶצה 

עֹוד ִהְזַּדְּמנּות ְלַגּלֹות ָמה ָקָרה ַלֲחֻנִּכָּיה".

"ֲאָבל ֶזה ֹלא ָנִעים", ִהְתקֹוֵמם יֹוָנָתן. "ֶזה ִנְׁשָמע 
ְּכִאּלּו ֲאַנְחנּו ְּתֵאֵבי ֶּבַצע. ְוחּוץ ִמֶּזה, ְּכָבר ָׁשַאְלנּו 

ֶאת ַסָּבא ַּפַעם ַאַחת ְוהּוא ִהְתַחֵּמק, זֹוְכִרים?".

ֲאָבל קֹוִּבי ִהְתַעֵּקׁש. "ֹלא ָנִעים — ֹלא נֹוָרא. ַוֲאִני 
ִּבְכָלל ֹלא ִמְתַּכֵּון ִלְׁשאֹול, ֶאָּלא ַרק ְלַנּסֹות ְלָהִציץ 
ַהֲחֻנִּכָּיה  ַּבְּמֵגָרה ַהְּקבּוָעה שָּבּה ַמְחִּביא ַסָּבא ֶאת 

ָנה. ֲאִני רֹוֶצה ִלְראֹות ֶׁשִהיא ָׁשם"... ְּבֶמֶׁשְך ַהּשָׁ

• • •

עֹוֶלה  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ְלָך,  ָקָרה  ָמה  "ְיִחיֵאל, 
ֶׁשל  קֹוָלּה  ֶאת  ַהְּיָלִדים  ָׁשְמעּו  ְּפָרִטי?",  חֹוֵקר 
ַּבֶּדֶלת.  ֶׁשִהִּקיׁשּו  ִלְפֵני  ְׁשִנָּיה  ָּבָרָמה,  א  ִנּׂשָ ָסְבָתא 
ְׂשָפָתיו  ַעל  ְּבֶאְצָּבעֹו  ְוִסֵּמן  ְמקֹומֹו  ַעל  ָקָפא  קֹוִּבי 

ְלאֹות ְׁשִתיָקה.

ַסָּבא  ָעָנה  ֶׁשַּיֲעֶלה",  ַּכָּמה  "ַיֲעֶלה 
ֶנֱחָרצֹות, "ֵיׁש ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים ִמֶּכֶסף". 
ְוָסְבָתא עֹוָנה לֹו: "ֶּבַטח, ֶאָּלא ֶׁשַּדְוָקא 
ַהְרֵּבה  ֲהִכי  עֹוִלים  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 

ֶּכֶסף".

ְלצֹוֵתת  ִהיא  ְנִעיָמה  ֹלא  ַהְרָּגָׁשה 
ַסָּבא  ֵּבין  ִאיִׁשית  ְלִׂשיָחה  ִּבְגֵנָבה 
ַהְּיָלִדים  ֶׁשִהְסִּפיקּו  ִלְפֵני  ְלָסְבָתא. 
ָאַמר  ָלֶסֶגת,  אֹו  ְלַהְמִׁשיְך  ִאם  ַלְחֹׁשב 
ַהְקִׁשיִבי!  "ַמְלָּכה,  ָחִריף:  ְּבטֹון  ַסָּבא 
אֹו  ַיֲעֹזר  ְּפָרִטי  חֹוֵקר  ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיֶנִּני 
ֹלא, ֲאָבל ָּברּור ִלי, ֶׁשְּבָכל יֹום ֶׁשעֹוֵבר, 
ֵמִאָּתנּו.  ּוִמְתַרֶחֶקת  הֹוֶלֶכת  ַהֲחֻנִּכָּיה 
ְלִכי ְּדִעי ִאם ְּכָבר ַעְכָׁשו ַהֲחֻנִּכָּיה ֵאיֶנָּנה 
ַעל ָמטֹוס ַּבֶּדֶרְך ְלחּוץ ָלָאֶרץ"... ְוַסָּבא 

ֶנֱאַנח ֲאָנָחה ׁשֹוֶבֶרת־ֵלב.

ֶזה  ְּבֶרַגע  ָחְורּו.  ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ְּפֵניֶהם 
ָּכל־ָּכְך,  ַהְּיָקָרה  ַהֲחֻנִּכָּיה  סֹוִפית:  ָלֶהם  ִהְתַחֵּור 

ִנְגְנָבה.

ְוָזָכה  ַהַּמְנעּול,  ַּכַּפת  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ִהִּניַח  קֹוִּבי 
יֹוָנָתן. "קֹוִּבי, ֶזה  ִמְּיֵדי  ִלְמִׁשיָכה ֲהגּוָנה ֲאחֹוַרִּנית 
ְּפִניָמה  ָלֶהם  ְלִהְתָּפֵרץ  ָיכֹול  ֹלא  ַאָּתה  ָיֶפה.  ֹלא 
יָחה, ֵהם עֹוד ָיִבינּו ֶׁשִהְקַׁשְבנּו ְוֵהַבּנּו  ְּבֶאְמַצע ַהּׂשִ

ַהֹּכל!".

ְּבָעָיה  ִלי  "ֵאין  ִנְסָער.  קֹוִּבי  ָעָנה  "ֶׁשָּיִבינּו!", 
ִעם ֶזה. ֵהם ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשֵהם ֹלא ְלַבד ַוֲאַנְחנּו 
ְּבָעָיה ִעם  ִלי  ֵיׁש  ְמִחיר.  ְּבָכל  ָלֶהם  ַלֲעֹזר  הֹוְלִכים 

ַעְכָׁשו  ִלְׁשאֹול  הֹוֵלְך  ֲאִני  ֶזה  ְוֶאת  ַאֵחר,  הּו  ַמּׁשֶ
ְוָסְבָתא, ֶׁשֵהם ַּכִּנְרֶאה ָּכל־ָּכְך ְמֻבְלָּבִלים  ֶאת ַסָּבא 
ַהִאם  ְּבַעְצָמם:  ֶזה  ַעל  ָחְׁשבּו  ֶׁשֹּלא  ַעד  ּוִמְסֵּכִנים, 
ּוְבִלי  ַּבֶּדֶלת  ָּדַפק  ְוקֹוִּבי  ָּבעֹוָלם?!",  ִמְׁשָטָרה  ֵאין 
ְוִנְכַנס  ִלְרָוָחה  אֹוָתּה  ָּפַתח  ִלְתׁשּוָבה,  ְלַהְמִּתין 

ְּפִניָמה, ּוְׁשֵני ָהַאִחים, ַאֲחָריו.

ת  ַסָּבא ְוָסְבָתא ִהְסּתֹוְבבּו ֻמְפָּתִעים. ַסָּבא ִהְתַעּׁשֵ
ִהְתִחילּו  ְּכָבר  ֶׁשַהַּגְעּגּוִעים  רֹוֶאה  "ֲאִני  ִראׁשֹון. 
ֵעיָניו  ֲאָבל  ְלִהְתלֹוֵצץ  ִנָּסה  ֶאְתֶכם",  ֶלֱאֹכל 
הּו  ַמּׁשֶ ָׁשְמעּו  ַהִאם  ֲחָׁשׁשֹו.  ֶאת  ִהְסִּגירּו  ַהּבֹוֲחנֹות 

ִמָּמה ֶׁשֻּדַּבר?

"ָּברּור  ְּבִחּיּוְך:  ִמָּיד  ֵהִגיב  ֶהָחִריף  יֹוָנָתן 
ָׁשַמְענּו  ֶׁשִּפְתאֹום  ִהיא  ָהֱאֶמת  ֲאָבל  ֶׁשִהְתַּגְעַּגְענּו, 

קֹול, ָאז ָחַזְרנּו"...

"קֹול? ֵאיֶזה קֹול?", ִהְתַּכְּוצּו ְּגִביָניו ֶׁשל ַסָּבא.

יֹוָנָתן  ִהְמִׁשיְך  צֹוֲעִקים"...  ֲחֻנָּכה  ְּדֵמי  "קֹול 
ָנכֹון,  ַוי!  "אֹוי  ִמְּמקֹוָמּה.  ָקְפָצה  ְוָסְבָתא  ְּבִחּיּוְך 
ֲחמּוִדים ֶׁשִּלי, ְלַגְמֵרי ָׁשַכְחנּו! ִהֵּנה, ִמָּיד", ְוָסְבָתא 

ְלַסָּבא.  ֵּביְנַתִים  ָקַרב  קֹוִּבי  ֶׁשָּלּה.  ַלִּתיק  ִמֲהָרה 
ַמְענּו עֹוד  "ָהֱאֶמת ִהיא, ַסָּבא", ָאַמר ְּבֶׁשֶקט, "ֶׁשּׁשָ
ַוֲאַנְחנּו  הּו. ְּבִלי ַּכָּוָנה ָׁשַמְענּו ֶאְתֶכם ְמַדְּבִרים  ַמּׁשֶ

יֹוְדִעים ֶׁש... ֶׁשַהֲחֻנִּכָּיה ֹלא ֶּבֱאֶמת ָהְלָכה ָלנּוַח"...

ְמַעֵּכל  ֲאֻרָּכה,  ְׁשִתיָקה  ָׁשַתק  ֶהְחִויר. הּוא  ַסָּבא 
ֶאת ַהָּנתּון ֶהָחָדׁש, ִהִּביט ְּבָסְבָתא ֶׁשָעְקָבה ַאף ִהיא 
ֲעֻמָּקה  ֲאָנָחה  ָּפְרָצה  ְוָאז  ְּתגּוָבתֹו,  ַאַחר  ַּבֲחָרָדה 
ֵמָחֵזהּו. "ֵּכן, ֶזה ָנכֹון, ְלַצֲעִרי ַהָּגדֹול. ַהֲחֻנִּכָּיה ָאֵכן 

ֶנֶעְלָמה. ֶאְתמֹול ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה".

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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יֹוֵרד.  ָחָזק  ֶּגֶׁשם  ָחׁשּוְך.  ַלְיָלה 
ִצֵּלם  ִמיֶׁשהּו  אֹור.  ֶהְבֵזק  ּוִפְתאֹום 

אֹוָתנּו?

ֹלא, ֵאֶּלה ֵאיָנם ֶהְבֵזִקים ֶׁשל ַמְצֵלָמה 
ֶאָּלא ְּבָרִקים. ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ַאֲחֵרי ַהָּבָרק 

ַמע ָהַרַעם ַהִּמְתַּגְלֵּגל. ִיּׁשָ

ֶׁשל  ִהְתָּפְרקּות  ְּבֶעֶצם  הּוא  ָּבָרק 
ְּבַעְנֵני  ֶׁשּנֹוָצר  ָעצּום  ַחְׁשַמל  ִמְטַען 
ִּבְׁשֵמי  מֹוִפיִעים  ַּדָּקה  ְּבָכל  ַהֶּגֶׁשם. 

ָהעֹוָלם ְּכֵׁשֶׁשת־ֲאָלִפים ְּבָרִקים.

ָּפתּוַח  ְּבָׂשֶדה  ִלְהיֹות  ֻמְמָלץ  ֹלא 
ֲעלּוִלים  ֶׁשַהָּללּו  ִמְּפֵני  ְּבָרִקים,  ְּכֶׁשֵּיׁש 
ֵעץ,  ְלַיד  ַלֲעֹמד  ַּגם  ְמֻסָּכן  ָּבנּו.  ִלְפֹּגַע 
ָעלּול  ֵמֶהָעָנן  ַהּיֹוֵרד  ֶׁשַהָּבָרק  ִמְּפֵני 
ְּבִמי  ִלְפּגַֹע  ְוָיכֹול  ָהֵעץ  ֶּדֶרְך  ַלֲעֹבר 
ְלתֹוְך  ְלִהָּכֵנס  ְּכַדאי  ְלָידֹו.  ֶׁשעֹוֵמד 
ִמְבֶנה, ִמְּפֵני ֶׁשְּבַגּגֹות ַהִּמְבִנים ֻמְתָקִנים 
ִלְסֹּפג  ֶׁשַּתְפִקיָדם  ְמֻיָחִדים,  מֹוטֹות 
ַהַחְׁשַמל  ֶזֶרם  ֶאת  ּוְלהֹוִריד  ַהָּבָרק  ֶאת 

ְּבִבָּטחֹון ָלֲאָדָמה.

ַמִים  ַּבּׁשָ ֶׁשָּטס  ְלָמטֹוס  קֹוֶרה  ּוָמה 
ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ְּבָרִקים?  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָׁשָעה 
ֶׁשֵּיׁש  ֲעָנִנים  ְּבתֹוְך  ַלֲעֹבר  ָיכֹול  ָמטֹוס 
ּוַבְּמטֹוִסים  ְלִהָּפַגע,  ְּבִלי  ְּבָרִקים  ָּבֶהם 
ֲהָגָנה  ֶאְמָצֵעי  ֻמְתָקִנים  ַהּמֹוֶדְרִנִּיים 
ַהַּטָּיִסים  ֶזה  ְוִעם  ְּבָרִקים.  ִמְּפֵני 
ֶּגֶׁשם  ֵמַעְנֵני  ְלִהְתַרֵחק  ַמֲעִדיִפים 

ְּגדֹוִלים ִמַּדי.

ָּכל ָּדָבר ֶׁשַהּבֹוֵרא ָיַצר נֹוָעד ְלָהִביא 
ַמְּדָעִנים  ִּגּלּו  ָהַאֲחרֹוָנה  ָּבֵעת  ּתֹוֶעֶלת. 
ַמִים  ַהּׁשָ ֶאת  ְמַנִּקים  ֶׁשַהְּבָרִקים 
ִמִּזהּוִמים ׁשֹוִנים ֶׁשִהְצַטְּברּו ָּבֲאִויר. ָאז 
ִאם ִנְרֶאה ָּבָרק, ֹלא ִנְׁשַּכח ְלָבֵרְך: "ָּברּוְך 

ַאָּתה ה'... עֹוֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית".

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ְמַכְּבִדים?  ֵאיְך  הֹוִרים.  ְלַכֵּבד  ִנְצַטֵּוינּו  ַהִּדְּברֹות  ַּבֲעֶׂשֶרת 
ְלַאָּבא  ְלַהִּגיׁש  ְלָמָׁשל,  ָלֶהם.  ֶׁשעֹוְזִרים  ְּדָבִרים  ְּכֶׁשעֹוִׂשים 
ְוִאָּמא ּכֹוס ָקֶפה אֹו ַנֲעֵלי ַּבִית, ּוְכמֹו־ֵכן ְּכֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים 

ְּבָרצֹון ּוְבִׂשְמָחה ֶאת ָמה ֶׁשֵהם ְמַבְּקִׁשים ֵמִאָּתנּו.

2

דניאל גורדון
איור: הני פנט 

יז  ַלִים, ַמְחִליט ר' יֹוֵסף־ֵלִוי ַחּגִ ירּוׁשָ יתֹו, ּבִ ּה. ִמּבֵ ָאה ְלִקּצָ ְקִציר: ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ּבָ ּתַ
ע ְלִמְצַרִים ִלְקנֹות ְנָיר. ּסַ ּיִ ְלָחָמה. הּוא מֹוִדיַע ׁשֶ ַהג ֹקֶדם ַהּמִ ּנָ ִפי ׁשֶ ְנָיר ּכְ ָלׁשּוב ְוִלְסֹחר ּבִ

טֹוִרית, ָיפֹו־ַקְנָטָרה־ָקִהיר. ְנּדָ ֶבת ַהּמַ ָהַרּכֶ

ֹמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך. לֹום! ה' ִיׁשְ ַסע ְלׁשָ

יֵניֶהם  ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִנְלֲחמּו ּבֵ
ם.  ָחֵמׁש ֲחִזיתֹות ֲעֻקּבֹות ִמּדָ ּבְ

יֶהם  דּו ֶאת ַחּיֵ ִמיְליֹוִנים ִאּבְ
ים  יֵניֶהם ַרּבִ דֹוָלה, ּבֵ ְלָחָמה ַהּגְ ּמִ ּבַ

הּוִדים הי"ד. ֵמַאֵחינּו ַהּיְ

ָחֵסר ִלֹי ל ָמה ׁשֶ אֹוי ַוֲאבֹוֹי ֶזה ּכָ
י. ּלֹא ַיְבִחין ּבִ ַהְלַואי ׁשֶ

עֹוֹת ה ׁשָ ּמָ ֲעֹבר ּכַ ּכַ

ֲאָההֹה

יּווֹו...

אן?! ה ּכָ ה עֹוׂשֶ ָמה ַאּתָ

ַאֹי ֶזה ּכֹוֵאב!

ה  חּוׁשָ ה ֵיׁש ִלי ּתְ לֹום ְיִדיִדי, ָלּמָ ׁשָ
ה עֹוֵקב ַאֲחַרי? ַאּתָ ׁשֶ

ו  ִדּיּוק ַעְכׁשָ ׂש ּבְ ה ְמַחּפֵ ָמה ַאּתָ
ִמְצַרִים? ּבְ

י. ּלִ ְתָחֶרה ׁשֶ ֵטין?! ַהּמִ ְרׁשְ ִזיְלּבֶ
ֱאֶמת הּוא? ֶזה ּבֶ

ֶהְבֵזִקים ַּבָּׁשַמִים

ים
ָרִק

ּב



חיים יהודיים

האם ייפתחו ספרי יוחסין?

רב הראשי לישראל ונשיא בית הדין ה
הרבני הגדול, הרב דוד לאו, לא ציפה 
תתמודד  דווקא  שלו  שבמשמרת 
את  לקעקע  ניסיון  עם  הרבנות 
היסודות של שני מרכיבים מרכזיים בחיי הדת 
— הגיור והכשרות. הוא ועמיתו, הראשון לציון 
הרב יצחק יוסף, נחושים להיאבק בכל כוחם נגד 

המהלכים האלה.
שעלול  החורבן  את  מבינים  הכול  "לא 
להיווצר בתחום הגיור", אומר הרב לאו. "כיום 
הגיור של הרבנות הראשית לישראל מּוכר בכל 
בתי הדין בעולם, ככזה שנעשה על־פי התורה. 
ברגע שיפריטו את הגיור ויעניקו זכות גיור גם 
מומחים  אינם  וההערכה,  הכבוד  כל  שעם  למי 
ויותר מכך, יש להם דעות שונות  בתחום הזה, 
סוגי  שני  לנו  יהיו   — הגיור  של  דמותו  לגבי 
גיור, אחד של הרבנות הראשית ושני של רבנים 
פרטיים. אנשים לא יידעו להבדיל ביניהם, ולא 
התוצאות  להתחתן.  אפשר  מי  עם  ברור  יהיה 
היהודי  לעולם  להתגלגל  עלולות  החמורות 

כולו". 

למנוע קרע בעם
הבלתי־נמנעת  התוצאה  כי  מזהיר  לאו  הרב 
יוחסין:  ספרי  פתיחת  תהיה  הזה  המהלך  של 
יתעשתו  ואנשים  יעזור,  מתפלל שהקב"ה  "אני 
אם  אבל  לישראל;  הראשית  הרבנות  עם  וילכו 
חס ושלום לא כך יהיה, לא תהיה ברירה אלא 
מי  שכל  להודיע  נצטרך  יוחסין!  ספרי  לפתוח 
שבידו תעודת גיור עד תאריך מסוים — התעודה 
קבילה, ולאחר תאריך זה אי־אפשר עוד לסמוך 

על תעודות הגיור".
יוחסין?  ספרי  פתיחת  של  המשמעות  מה 
שהוא  בטוח  להיות  שירצה  מי  "כל  לאו:  הרב 

או היא נישאים לבן־זוג יהודי, לא יוכל לסמוך 
אם  לבדוק  יצטרך  הוא  המדינה.  רישומי  על 
היוחסין,  בספר  רשומים  לנישואין  המועמדים 
שבו יש ודאות כי נרשמים בו יהודים בלבד, או 

יפער  זה  כהלכה.  שהתגיירו  מי 
קרע בלתי־ניתן לאיחוי בעם. לכן 
הרבי מליובאוויטש זעק והתחנן 
צריך  הגיור  כי  בחוק  שייקבע 
להיות כהלכה, כדי שלא נתפלג 

חלילה לשני עמים".

כשרות זו מומחיות
עלולה  הכשרות  רפורמת  גם 
הרב  זה.  בתחום  הרס  לגרום 
בשפה  זאת  להסביר  מנסה  לאו 
הרבנות  "כשרות  פשוטה: 
הכשרויות  לכל  כולל  שם  היא 
האזוריות בארץ מטעם הרבנות. 
סטנדרטים  יש  הזאת  לכשרות 
להוסיף  תמיד  אפשר  ואחר־כך  מינימליים, 
רב,  כל  לא  אבל  יותר.  מהודרת  ברמה  כשרות 
והבנה  ניסיון  לו  יש  תלמיד־חכם,  הוא  אם  גם 
בניהול מערכת כשרות. זו המומחיות שלנו, ואת 

זה מנסים להרוס על־ידי הרפורמות". 
זוכה לתמיכה  מאבקה של הרבנות הראשית 
ולצידם  ישראל,  רבני  כלל  של  תקדים  חסרת 
בסופו  כי  תקווה  מביע  לאו  הרב  העולם.  רבני 
לעמדת  בניגוד  מהלכים  יתבצעו  לא  דבר  של 

הרבנות.

לוחות הברית מרובעים
לאו,  הרב  הפעולות של  כי אחת  לציין  ראוי 
מייד עם מינויו לרב הראשי, הייתה לשנות את 
הלוגו של הרבנות הראשית לישראל, שבמרכזו 

לוחות הברית, לתבנית של לוחות מרובעים.
הרב,  מספר  ישיבה",  תלמיד  בעודי  "כבר 
וה'סטייֶּפֶלר'  מליובאוויטש  שהרבי  "ידעתי 
קבעו כי הצורה הנכונה היא המרובעת. כאברך, 
בבירור  עולה  זו  וראיתי שדעה  בסוגיה  עיינתי 
לרב  כשמוניתי  בתלמוד.  הלוחות  מתיאור 
העיר מודיעין דאגתי שבכל בתי הכנסת שנבנו 
בעיר, שבהם רצו לשלב את ציור הלוחות, יהיו 
הראשי  לרב  היבחרי  עם  מרובעים.  הלוחות 
לישראל היה טבעי בעבורי שהלוגו של הרבנות 
הראשית ישונה ויציג את הצורה האמיתית של 
הלוחות ולא צורה שאינה נכונה, וכך עשיתי". ■

מנחם כהן

הרב דוד לאו מזהיר: "כל מי 
שירצה להיות בטוח שהוא 

או היא נישאים לבן־זוג יהודי, 
לא יוכל לסמוך על רישומי 

המדינה"

"התוצאות עלולות להתגלגל לעולם היהודי כולו". הרב לאו
??????

Rom
an Y

anushevsky/ shutterstock

יוצאים למאבק. הרבנים הראשיים לישראל

לוחת מרובעים. תיקון בראשית הכהונה

דקל כהן - זוכה יצאת צדיק בתוכניתו של חיים הכט, מזמין 
במקצוע  פרקטי  בלימוד  ולהתמקצע  ללמוד  אתכם  גם 
מבוקש בישראל וליהנות מלווי צמוד ומעשי בתום הקורס.

תעודה באישור
משטרת ישראל

קבוצות לימוד
קטנות ויחס אישי

לימוד
מעשי

להרוויח! תתחיל  לעבוד,  תפסיק 
ברווח  שמתפרנסים  מרוצים  בוגרים  לעשרות  הצטרף 

עבור שעת עבודה ביום!
* שיטת לימוד אישית: קורס דיגיטלי / קורס פרונטלי.

*מותאם למכללות וישיבות טכנולוגיות.
*מתנה לכל תלמיד.
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