
אותך ח שואל  בר 
להלוות  תוכל  אם 
כלשהו.  סכום  לו 
תלויה  התשובה  לכאורה 
 — תרצה  הטוב:  ברצונך 
 — תרצה  לא  לו;  תלווה 
תתחמק או תשיב שאין לך. 
אבל האמת היא שברגע זה 
מוטלת עליך מצוות עשה, 
של  המצוות  מתרי"ג  אחת 
מצּווים  אנחנו  התורה. 
למי  מכספנו  להלוות 
הלוואה,  מאיתנו  שמבקש 

וכמובן בלי ריבית.

בתלמוד ובפוסקים דנים 
לקיים את  כדי  נדרש להתאמץ  עד כמה האדם 
מצוות הלוואה, ואם הוא חייב לקמץ בהוצאותיו 
לצורך זה. אבל ברור שאם יש בידו כסף שאינו 
נחוץ לו ברגע זה, ופנו אליו בבקשת הלוואה — 

מצווה עליו להלוות מכספו.

לא ליפול לבור העמוק
בדרך  הן  הלוואות  ימינו  של  הכלכלי  בעולם 
אחרים.  פיננסיים  ולגופים  לבנקים  עניין  כלל 
לשם  כסף  מלווים  אינם  אלה  שכל  מובן  אבל 
מהלווה.  הנגבית  הריבית  למען  אלא  מצווה, 
כולנו מקבלים שיחות טלפון והודעות מהגופים 
האלה, שמפצירים בנו ממש לקחת הלוואה. בני־
קולטים  בהמשך  ורק  מתפתים,  במצוקה  אדם 

כמה זה עלה להם.

התורה ביקשה ליצור מערכת חברתית אחרת, 
בלי  אותה  יקבל  להלוואה  הזקוק  אדם  שבה 
ריבית, מתוך תחושת אכפתיות וערבות הדדית, 
ובלי להפיל את הלווה לבור העמוק של הריבית 
הקצוצה. כולנו יודעים מה קורה למי שנאלצים 
הלוואה  ואיך  האפור,  בשוק  הלוואות  לקחת 
תמימה נהפכת לחוב ענק שמאיים להטביע את 

הלווה האומלל.

להלוות  היחיד  על  המוטלת  החובה  לצד 
המפואר  המוסד  את  היהדות  הצמיחה  לזולתו, 
של הגמ"ח )גמילות חסדים(. זה מוסד שכל־כולו 
בלי  הנאה,  טובות  בלי   — לזולת  טהורה  עזרה 
הצמדה  בלי  וכמובן  עמלות,  בלי  בירוקרטיה, 

במציאות  לשרוד  מאפשר  הגמ"ח  וריבית. 
הכלכלית הקשה, לקבל הלוואות בעבור שמחות 
או צרכים מיוחדים, ולהחזיר את החוב בפריסה 

נוחה.

גמ"ח  קרן  לייסד  קרא  מליובאוויטש  הרבי 
מקום  רק  לא  יהיה  שזה  כדי  כנסת,  בית  בכל 
של תפילה ותורה אלא גם של גמילות חסדים. 
למסגרות  גם  הזה  המוסד  את  להרחיב  אפשר 
במקום  גמ"חים  לייסד  יכולים  עובדים  אחרות. 

עבודתם, ולסייע לחבריהם.

האחריות של הלווים
לזכור  צריכים  לגמ"חים  הנזקקים  גם 
של  קיומם  להמשך  קריטית  שהתנהגותם 
הגמ"חים. מי שאינם מחזירים את חובם במועד, 
פוגעים בכלל הציבור. מי ששואלים ציוד ואינם 
זוכרים להשיבו, מונעים מנזקקים אחרים ליהנות 
נפש  עוגמת  מסיבה  גם  כזאת  התנהגות  ממנו. 
הטובה  הכרת  אינה  ובוודאי  הגמ"חים,  למנהלי 

שהללו ראויים לה.

חשוב שהציבור יסייע לביסוסו ולפיתוחו של 
לגמ"ח  לתרום  ובראשונה  בראש  הגמ"ח.  מוסד 
הנאות  הדרכים  אחת  זו  הונו.  את  ולהגדיל 
ביותר לקיים את מצוות צדקה וגמילות חסדים, 
את  לתאר  לזולת שאין  בעזרה  שותפים  ולהיות 
ערכה. וכדברי חז"ל: "גמילות חסדים גדולה מן 

הצדקה".
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מאמרי הרבי
 מאת הרב שניאור־זלמן גופין

בהוצאת שבח
ארבעה ממאמרי החסידות של הרבי 
מליובאוויטש המתאימים לזמני שמחה 
— נישואין, ברית מילה, בר־מצווה ויום 
על־פי  מבוארים  המאמרים  הולדת. 
390 עמ'.  גופין.  שיעורים שמסר הרב 

טל' 03-9606018.

שבעה רועים
 מאת בנימין ליפקין ויאיר ויינשטוק

בהוצאת מעיינותיך
בשני  חב"ד  אדמו"רי  ימי  דברי 
כרכים, על בסיס המקורות המוסמכים 
מספר  הראשון  הכרך  והאותנטיים. 
הראשונים,  האדמו"רים  ארבעת  על 
האדמו"רים  שלושת  על  השני  והכרך 
בכל  וסוחף.  קולח  הסגנון  האחרונים. 
'אור  הפצה:  עמ'.  מ־400  יותר  כרך 

החיים', טל' 02-6337040.

מבוא למדע האלוקי
 מאת משה רבפוגל

בהוצאת מוסד הרב קוק
יסודות  את  בספרו  מסכם  המחבר 
עבודת  והכרת  האלוקית  הידיעה 
על  ומעשה,  דיבור  במחשבה,  הבורא, 
בסיס ספרו של הרמב"ם. הספר עוסק 
במגוון רחב של סוגיות, מי"ג העיקרים 
התשובה.  ועבודת  הבא  העולם  ועד 

360 עמ'. טל' 050-6714661.

698 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ

1830 ון מס'  • גילי  28.1.22  • • כ"ו בשבט התשפ"ב  • ערב שבת קודש פרשת משפטים  ב"ה 

ספרים חדשים
התורה ביקשה ליצור מערכת חברתית אחרת, שבה אדם הזקוק 

להלוואה יקבל אותה בלי ריבית, מתוך תחושת אכפתיות וערבות הדדית

הלוואה זו מצווה

גמ"ח. מוסד שכל־כולו עזרה טהורה לזולת

 המולד: יום שלישי, 3 אחה"צ, 7 דקות ו־16 חלקים
ראש חודש ֲאָדר ראשון: ביום השלישי וביום הרביעי

שמוקלר  - ייעוץ משכנתא 
 לפרטיים ועסקיים

ידע נרחב בתחום הבנקאות, ייעוץ 
 בהתנהלות עסק וכלכלת  משפחה

חיסכון ענק בלקיחת משכנתא מהבנק 
ו/או מחברות חוץ בנקאיות

050-2080108 | 050-5717289
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זמני השבוע



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

מידה כנגד מידה
שניים  הגניבה...  בידו  ִתמצא  ִהמצא  "אם 
בתשלום  חייב  שהגנב  הטעם  )כב,ג(.  ישלם" 
זמם לעשות  "כאשר  ברוח הכתוב  הוא  כפל 
לאחיו" — לא דיי שיחזיר את מה שגנב, עליו 
שגרם  הנזק  שיעור  את  מכיסו  להפסיד  גם 

לזולת; מידה כנגד מידה.
)כנפי נשרים(

כבוד הבריות
וארבע  השור  תחת  ישלם  בקר  "חמישה 
בן־ יוחנן  ר'  אמר  )כא,לה(.  השה"  תחת  צאן 

זכאי, חס המקום על כבודן של בריות. שור 
שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב, לנושאו 
על כתפו — משלם ה'; שה שנושאו על כתפו 

— משלם ד', הואיל ונתבזה בו.
)רש"י(

שכר המצטער
עבירה  הגנב, שעבר  על  חסה  התורה  אם 
פי  שישלם  מעונשו  והפחיתה  דאורייתא, 

ארבעה בלבד, בגלל צער טרחתו — כמה יגדל 
שכרו של המצטער לקיים מצווה דאורייתא, 
וכל שכן המצטער בשביל מצווה דרבנן, וכל 
שכן המצטער כדי לקיים גדר או סייג שעשה 

לעצמו, כדי להרחיק עצמו מן העבירה! 
)רבי שמחה־זיסל מקלם(

למדן כגנב
גנב אינו מי שיודע לגנוב, אלא מי שגונב 
ללמוד  שיודע  מי  אינו  'למדן'  אף  בפועל. 

תורה, אלא מי שלומד בפועל. 
)רבי יחיאל־מאיר מגוסטינין(

הגנב הפנימי
פעם  )כב,א(.  הגנב"  ימצא  במחתרת  "אם 
מנחם־מענדל  רבי  אצל  חסידים  ישבו  אחת 
שיאמר  אחד  מכל  הרבי  ביקש  מקוצק. 
פרשת  שהייתה  השבוע,  בפרשת  מה  דבר 
משפטים. אמר אחד מהם: "אם במחתרת" — 
כשאדם חותר היטב־היטב בעומק ליבו לבקר 
את מעשיו, "יימצא הגנב" — ימצא שם גנב. 

ושיבחו הרבי. 

לא להיבהל 
מהעשן 

רבנו  משה  של  עלייתו  את  מתארת  פרשתנו 
ֶאל  ַוַּיַעל  ֶהָעָנן  ְּבתֹוְך  ֹמֶׁשה  "ַוָּיֹבא  סיני:  להר 
עשן  "כמין  מפרש:  רש"י  ה'ענן'?  מהו  ָהָהר". 
הגמרא  בתוכו".  שביל  הקב"ה  לו  ועשה  הוא, 
)יומא ד,ב( לומדת זאת מהפסוק "ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה". כשם ששם עברו בני ישראל 
בשביל בין חומות המים, אף כאן זה היה שביל 

בתוך העשן.

קודם לכן נכתב "ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ה' ְּכֵאׁש ֹאֶכֶלת 
שהעשן  נראה  ִיְׂשָרֵאל".  ְּבֵני  ְלֵעיֵני  ָהָהר  ְּבֹראׁש 
מהאש  נוצר  אינו  עשן  אבל  הזו,  באש  מקורו 
נשאלת  שורפת.  שהאש  מהחומר  אלא  עצמה, 
השאלה, הלוא בהר סיני לא הייתה צמחייה ופני 
אינן מתכלות  היו סלעיים. אבנים  הקרקע שלו 
בא  מנין  כן,  אם  עשן.  מעלות  ואינן  בשריפה 

העשן?

שני שלבים של אש
ֻּכּלֹו,  ָעַׁשן  ִסיַני  "ְוַהר  נאמר:  יתרו  בפרשת 

ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ה' ָּבֵאׁש". והלוא טבעה של 
האש לעלות למעלה, ומדוע כאן ירדה למטה? 
מסבירים ספרי החסידות שזה ביטא את עניינה 
על־ידי  העולם.  טבע  את  לשנות   — התורה  של 
לימוד התורה האדם משנה את טבעו. לכן שולב 
האש   — הטבע  שינוי  של  מרכיב  תורה  במתן 
שריפת  על־ידי  שלא  עשן  הפיקה  והאש  ירדה, 

חומר כלשהו.

האש  בפרשתנו  מדוע  להבין  יש  ועדיין 
מתוארת כ'אש אוכלת', ואילו במתן תורה 'אש' 
שלבים:  בשני  תהליך  כאן  שיש  אלא  סתם? 
ואחר־כך  בהר,  נקלטה  לא  האש  בתחילה 

התחולל שינוי בהר, שהשתקף ב'אש אוכלת'.

העולם מתעדן
עשן שנוצר מחומר שנשרף משקף את מרכיבי 
שחומר  ככל  העשן:  סמיכות  על־פי  החומר, 
בכיליון  גם  יותר.  סמיך  העשן  כך  גס,  הבעירה 
וכמה  כמה  יש  לרוחניות  וביטולה   הגשמיות 
רמות. במתן תורה הקדושה הבעירה את החלק 
הירוד ביותר בבריאה — הדומם. מאחר שהדומם 
היה גס, התנגדותו להישרף התבטאה בעשן הרב 
שהופק ממנו, כפי שנאמר: "והר סיני עשן כולו".

ולהתעדן.  להזדכך  החל  העולם  מכן  לאחר 
החומר  בו.  התנגשה  ולא  בהר  'נתפסה'  האש 
לא  שאפילו  זך,  בעירה  לחומר  נהפך  הגשמי 
האש  בלבד.  עשן'  'כמין  אלא  עשן,  העלה 
האלוקית גרמה להר להעלות עכרוריות הדומה 

לעשן אך לא עשן ממש. 

שביל מוגן
מכאן יש ללמוד הוראה על חשיבות המשימה 
יש  החיים.  של  הגשמיים  התחומים  את  לקדש 
הסבורים שאין סיכוי להשרות קדושה בחלקים 
נחותים אלו של הבריאה. מוכיחה האש של מתן 

תורה שאפשר להדליק אפילו דומם.

ולהתלכלך  להינזק  עלול  אני  האדם:  יטען 
הקב"ה  לו  "עשה  פרשתנו:  משיבה  מ'העשן'! 
שביל למשה בתוכו". בתוך כל אדם יש בחינת 
השרויה  בנשמה  נקודה  אותה  שהיא  משה, 
בדבקות מתמדת באלוקות, והיא איננה נפגמת 
כאילו  שנראה  העשן,  שגם  היא  והאמת  מדבר. 
עשן  איננו   — האדם  של  באישיותו  נדבק  הוא 
באמת אלא דמיון ואחיזת עיניים בלבד — 'כמין 

עשן' בלבד.
)תורת מנחם, כרך מב, עמ' 250(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

 הרב אליעזר ברוד,
רב כרמי יוסף

כיס מלא וכיס ריק
מגדולי  פוקס,  מרדכי־חנא  ר'  החסיד 
היה  הראשונים,  בדורות  ויז'ניץ  חסידי 
ובגיוס  חסדים  בגמילות  הרבה  עוסק 
אף  לעיתים  צדקה.  למטרות  כספים 
סמך  על  לנזקקים  ונתן  כספים  לווה 
עמד  ותמיד  אחר־כך,  שיגייס  התרומות 

בהתחייבויותיו.
לעת זיקנתו אמר:

"תמיד היו לי שני כיסים — אחד בעבור 
הכסף והשני בעבור הביזיונות. בצעירותי 
היה כיס הביזיונות מלא — ספגתי עלבונות 
רבים, ואילו כיס המעות נשאר ריק כמעט. 
לעניים זה לא היה טוב, אבל לי היה תיקון 
וגדוש,  מלא  הכסף  כיס  עכשיו  הנפש. 
נהנים, אבל כיס הביזיונות נשאר  העניים 
ריק, כי הכול מכבדים אותי, ומאין אשיג 

תיקון לנפשי?"...

אמרת השבוע
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גאולהּפדיה
ששת־אלפים ואלף שביעי

ִביִעי ָׁשַבת  ששת־אלפים. הקב"ה ברא את העולם בשישה ימים, "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
ַוִּיָּנַפׁש" )שמות לא,יז(. גם בעבורנו יצר מבנה דומה — "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך, 
ִביִעי ִּתְׁשֹּבת" )שם כג,יב(. אף לעבד עברי נקבעה אותה מתכונת —  "ֵׁשׁש  ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי" )שם כא,ב(. תורת החסידות מפרשת את הפסוק  ָׁשִנים ַיֲעֹבד, ּוַבּׁשְ
שהן  שהעבדים,  "העבודה   — הגאולה  קודם  מהאדם  הנדרשת  העבודה  על  הזה 
הישראלים, צריכים לעבוד, הוא שית אלפי שני דהווי עלמא ]=ששת אלפי השנים 
של קיום העולם[, ובאלף השביעי הוא אמיתת קבלת השכר, ואז ייצאו לחופשי" 

)דרך מצוותיך עמ' פג,א(.

המושג 'ששת אלפי שנים' לקוח ממאמרו של רב קטינא בגמרא )סנהדרין צז,א(: 
"שית אלפי שני הווי עלמא וחד חרוב" ]=ששת־אלפים שנים יתקיים העולם ובאלף 
אחד ייחרב[. מה הכוונה 'ייחרב'? הראב"ד )בהגהתו להלכות תשובה של הרמב"ם פרק ג, 
הלכה ח( אומר שהעולם "חוזר לתוהו ובוהו". לעומתו סבורים רבים, ובהם חכמי 
יהיה  חורבן ממשי, אלא שזה  הקבלה, שאין לפרש את הדברים במשמעות של 
עולם שונה. העולם "יהא חרב מתאוות וכיסופין דהאי עלמא" )מגיד מישרים פרשת 

בהר, ויקהל, ועוד(. כלומר, זה יהיה עולם בלי יצר הרע ותאוות העולם.

שלפיה  המקובלים,  דעת  את  מאמצת  החסידות  תורת  השביעי.  האלף 
זמנה של קבלת  יגיע  אז  ואדרבה,  יוסיף להתקיים,  בתום האלף השישי העולם 
לו בהגהה(  )פרק  השכר על העבודה בששת אלפי השנים. כך מובא בספר התניא 
קיז,א(  א,  )וירא, חלק  הזוהר  עיקרו באלף השביעי".  בשם האריז"ל, ש"קבלת שכר 
אומר שכל ההתגלויות של החוכמות — הן חוכמת התורה הן חוכמות הטבע — 
בסוף האלף השישי, נועדו ש"יתתקן עלמא לאעלא בשביעי" ]=שהעולם יתתקן 

להיכנס לאלף השביעי[. הרי שאז יגיע העולם לשיא שלמותו והתעלותו.
ולאחר תקופת תחיית המתים, שיהיו  ימות המשיח  האלף השביעי בא לאחר 
עוד במהלך האלף השישי. כך אומר גם רבנו בחיי )בפירושו על התורה ויקרא כה,ח(: 
"יום שביעי כנגד אלף השביעי, שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. והוא אחר 
ימות המשיח ותחיית המתים. ובני תחיית המתים יזכו אליו ויתענגו בגוף ובנפש 

תענוג שאין לו סוף".
אם כן, התקופה העתידית מתחלקת לשלוש: האחת — ימות המשיח, שבעיקרה 
היא עולם מתוקן, שחי בשלום ועובד את ה' יחד. התקופה השנייה היא תחיית 
עליונה  לדרגה  יתרומם  והעולם  המתים  יחיו  עולם,  סדרי  ישתנו  שבה  המתים, 
יותר של רוחניות וקדושה, ובה תתממש כוונת הבריאה והעולם יהיה "דירה לו 
חדשה  תקופה  תיפתח  מכן  לאחר  השישי.  האלף  בתוך  יהיו  אלה  יתברך". שתי 

לחלוטין — תקופת האלף השביעי.

מנחם ברוד

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

שפע מים 
רותחים
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חסד בקוביות שוקולד
להחליט  עליה  היה  במרסל.  דחק  השעון 
בתה,  בעבור  לקחת  חפץ  איזה  רגעים  בתוך 
לקראת העתיד הלא נודע. היא הביטה סביבה, 
ובהחלטה של רגע לקחה שתי חפיסות שוקולד, 
את  בעבורך  "אשמור  הקטנה:  לפרנסין  ואמרה 

השוקולד לרגע שבו תהיי באפיסת כוחות".
פרנסין כריסטוף, משוררת וסופרת יהודייה־
ברובע   )1933( תרצ"ג  בשנת  נולדה  צרפתייה, 
באותה  בפריס.  העשירים  הרבעים  אחד  ה-17, 
שנה עלה הצורר הנאצי ימ"ש לשלטון בגרמניה. 
בידי  צרפת  נכבשה  שבע  בת  הייתה  בטרם 
אל  הקצה  מן  השתנו  היהודים  וחיי  הנאצים, 

הקצה.
ומציגה  פרנסין  אומרת  שלי",  המגן־דוד  "זה 
 .)juif( 'יהודי'  המילה  שבמרכזו  צהוב  טלאי 
אותו ענדה על בגדה כילדה בת שמונה. פרנסין 
את  שאפף  הפחד  את  היטב  חשה  הקטנה 

היהודים. הוריה ניסו לחצות את הגבול בגניבה, 
אך נתפסו והועברו בין כמה מחנות עצורים.

)1944( הובלו פרנסין ואימּה,  בתשרי תש"ה 
ברגן־ הריכוז  למחנה  וילדים,  נשים  אלפי  עם 
בלזן. במחנה הזה מצאו את מותם עשרות אלפי 

יהודים רק בשל תנאי החיים הנוראים.
לילדי אסירי  נסיעתם למחנה הוענקה  קודם 
ובה  קטנה,  עימם שקית  לקחת  הזכות  מלחמה 
שלקחו  מי  היו  קטנים.  פריטים  שניים־שלושה 
להצטייד  בחרו  אחרים  סוכר.  קוביות  שתי 
לקחה  פרנסין  של  אימּה  אורז.  גרגירי  בחופן 

שתי חפיסות שוקולד.
אותך  אראה  שבו  ליום  זה  את  "אשמור 

ממש",  כוחות  באפיסת 
בעין  שראתה  האם,  לחשה 

מפוכחת את הצפוי.
מנשוא.  קשים  היו  במחנה  הימים 

המוות עלה מכל פינה. חודשים של קושי וכאב 
עברו על האם ובתה.

יום אחד כרעה ללדת אחת האסירות. פרנסין 
וחלושה.  כחושה  הייתה  האישה  כי  זוכרת 
לעזרתה נחלצה אימּה של פרנסין. "את זוכרת 
את השוקולד ששמרתי בעבורך?", שאלה האם 

את בתה.
"כן", השיבה פרנסין.

"ואיך את מרגישה כעת?", הוסיפה ושאלה.
ענתה  בסדר",  אהיה  אני  אימא,  "בסדר, 

הילדה.
השוקולד  את  אתן  טוב,  מצבך  באמת  "אם 

ליולדת. היא חלושה כל־כך!", אמרה האם.
לא  השוקולד",  את  לה  תני  אימא,  "בטח, 

היססה פרנסין.
את  לה  והעניקה  היולדת  אל  ניגשה  מרסל 
קמה  כמו  אורו,  עיניה  השוקולד.  חפיסות 
לאוויר  יצאה  וכחושה  זעירה  תינוקת  לתחייה. 

התאוששה  היולדת  העולם. 
לצריפי  והוחזרה  מעט 

המחנה הרגילים.

לא  הלידה  מאז 
קולה  את  פרנסין  שמעה 
לא  היא  התינוקת.  של 
בדממה,  שכבה  רק  בכתה, 
עלובים  בסמרטוטים  עטופה 

שנאספו בעבורה.

בידי  המחנה  שוחרר   )1945( תש"ה  באביב 
התינוקת  של  אימּה  הברית.  בעלות  כוחות 
התירה את בלויי הסחבות שבהם הייתה עטופה, 
ופתאום נשמע מהתינוקת קול בכי. כאילו כעת 

נולדה מחדש.

והקימה  נישאה  פרנסין  רבות.  שנים  חלפו 
"הגידי,  בתה:  אותה  שאלה  אחד  יום  משפחה. 
פסיכולוגי  שירות  לכן  ניתן  היה  אם  אימא, 
כאשר שוחררתם מן המחנות — הדבר היה מקל 

עליכן?".

"בלי ספק", השיבה פרנסין, "אבל לא הייתה 
לנו אפשרות כזאת. איש לא חשב באותם ימים 

טרופים על עזרה נפשית".

של  במוחה  רעיון  העלתה  הזאת  השיחה 
פרנסין — לארגן כינוס בנושא הזה. היא פועלת 
הרצאות  ומעבירה  השואה  להנחלת  רבות 
באוניברסיטאות ובבתי ספר, שבהן היא מספרת 

את סיפור חייה, כילדה במחנות ההשמדה.

"אילו  היא החליטה לערוך כינוס שכותרתו: 
פסיכולוגי  ייעוץ  השואה  לניצולי  מוענק  היה 

בשנת 1945 — מה היה קורה?".

הבאים  עם  רב.  קהל  אליו  משך  הכינוס 
פסיכולוגים,  היסטוריונים,  שואה,  ניצולי  נמנו 
בכינוס  בנושא.  התעניינו  כולם  פסיכיאטרים. 

עלו מחשבות, הצעות ורעיונות רבים.

רשות  את  ביקשה  בכינוס  המשתתפות  אחת 
ובקולה  הנואמים  לבימת  עלתה  היא  הדיבור. 
במרסיי  גרה  "אני  גדולה.  התרגשות  ניכרה 
אומר  "בטרם  פתחה.  פסיכיאטרית",  ומשמשת 
להעניק  רצוני  המקצועיות,  מחשבותיי  את 

משהו לפרנסין כריסטוף, מארגנת הכינוס".

והוציאה ממנו  לכיסה  ידה  את  הכניסה  היא 
לפרנסין  אותה  הגישה  היא  שוקולד.  חפיסת 
ואמרה לה בקול רועד: "אני התינוקת שנולדה 

במחנה".
)HUMAN על־פי סיפור וידאו של פרנסין כריסטוף במיזם(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

אחת המשתתפות בכינוס 
ביקשה את רשות הדיבור. 

"בטרם אומר את מחשבותיי 
המקצועיות", פתחה, "רצוני 
להעניק משהו למארגנת 

הכינוס"

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

מחנה ברגן־בלזן



חובת פריעת חוב
שאלה: מי שלקח 

הלוואה ואין לו כסף 
להחזירה, האם הוא 
חייב למכור מרכושו 

לשם כך?
"פריעת  חז"ל  אמרו  ראשית,  תשובה: 
שהחזרת  היינו  מצווה",   — חוב  בעל 
הדין  ובית  מצווה,  בבחינת  היא  החוב 
כופהו לקיימה. הלווה ואינו משלם נקרא 
ָרָׁשע  "ֹלֶוה  לז,כא(:  )תהילים  ככתוב  רשע, 

ְוֹלא ְיַׁשֵּלם".
ממון  את  בידו  לעכב  ללווה  אסור 
ַתֲעֹׁשק  "ֹלא  באיסור  נכלל  וזה  חברו, 
בתנאי  ובפרט  יט,יג(,  )ויקרא  ֵרֲעָך"  ֶאת 
והולך,  פוחת  הכסף  שערך  אינפלציה, 

ובעיכוב הוא גורם הפסד ממשי.
מתנהל  שהלווה  רואה  המלווה  אם 
ובעקבות  מיכולתו,  גבוהה  חיים  ברמת 
יוכל להחזיר את חובו,  ייתכן שלא  זאת 
למנוע  הדין  מבית  לתבוע  רשאי  הוא 

מהלווה להתנהל כך.  

כל  לי'  'אין  לטעון  יכול  אינו  הלווה 
קרקעות,  נכסים,  ממון,  לו  יש  עוד 
כשתורתו  ואפילו  בית,  חפצי  ואפילו 
ספר  או  קודש  ספרי  לו  ויש  אומנותו 
את  ולפרוע  אותם  למכור  עליו  תורה. 

חובו בתמורתם.
משאיר  הוא  חוב,  גובה  דין  כשבית 
ללווה מזון )או ממון או נכסים( לעצמו 
לשלושים יום כבינוני שבעיר, וכן ביגוד 
כבינוני  חודשים  לשנים־עשר  לו  הראוי 
רכב  מחזיק  הוא  שאם  מובן  שבעיר. 
אותו  מחייבים  יקרים  חפצים  או  יקר 
למוכרם. אם אין לו מיטלטלין או ממון, 
או  למוכרו  כדי  מביתו,  להוציאו  אפשר 

להשכירו לצורך גביית החוב.
מה  ללווה  שאין  יודע  המלווה  אם 
לו  אסור  נכסים,  ולא  כסף  לא  לשלם, 
)שמות  שנאמר  אותו,  ולדחוק  לנגוש 
כב,כד(: "ֹלא ִתְהֶיה לֹו ְּכֹנֶׁשה". אבל אם הוא 

חושש שהלווה שכח את החוב, מותר לו 
להזכירו על כך.

מקורות: ערכין כב,א. שו"ע אדה"ז חו"מ הל' 
הלוואה ס"ב וס"ה. פתחי חושן הל' הלוואה פ"ב, 
וש"נ.

רציתי לשאול

קשה לי להתרכז בתפילה. המחשבות 
מסיחות את דעתי כל הזמן.

לתפילה.  הכנה  נדרשת  ראשית, 
היישר מתוך  להתפלל  ניגש  כשאדם 
עסקי החולין, אך טבעי שיהיה קשה 
בתפילה.  ולהתרכז  מהם  להינתק  לו 
עם  לפגישה  כמו  לתפילה  לגשת  יש 
לכן  קודם  חושבים  חשובה.  אישיות 
רצוננו  מה  מדברים,  אנחנו  מי  עם 
עם  קשר  מנתקים  ולבקש,  לומר 
כמו  להפריע,  העלולים  גורמים 

טלפון וכדומה.
סידור  מתוך  להתפלל  מומלץ 
להגביר  ובכך  על־פה,  ולא  התפילה 

את הריכוז בעת הצורך.
ובכל־זאת  כראוי,  כשמתפללים 
עלינו  תוקפות  הזרות  המחשבות 
לדעת כי יש בנו שתי נפשות. הנפש 
ואילו  המתפללת,  היא  האלוקית 
המחשבות המפריעות באות מהנפש 
מרגישה  כשהיא  הבהמית.  האחרת, 
שהתפילה עומדת לכבוש את האדם, 
של  כתגובה  להפריע,  מנסה  היא 

הרצונות  עולם  על  עצמית'  'הגנה 
מנסה  שהאדם  שלה,  והתאוות 

להתעלות ולהתרחק מהם.
במחשבות,  להיאבק  טעם  אין 
בכוונת  ולהתרכז  לחזור  צריך  אלא 
להפרעות  להתייחס  בלי  התפילה, 
על  להצטער  לא  גם  כלשהי.  בדרך 
הופעתן. להפך, זו מחמאה על ערכה 
של התפילה שלנו, כשהנפש הבהמית 
ומתאמצת  כל־כך  ממנה  חוששת 

להפריע לה.
התפילה,  בכל  להתרכז  קשה  אם 
בקטע  לפחות  לכוון  להתאמץ  כדאי 
קטע  עוד  להוסיף  ובהמשך  מסוים, 

שבו מתאמצים לכוון, וכך הלאה.
גם אם מצאנו את עצמנו 'מרחפים' 
בקטעים מסוימים בתפילה, התפילה 
שהנפש  מכיוון  בכל־זאת,  מתקבלת 
האלוקית מוסיפה להתכוון בתפילה, 

גם אם איננו מרגישים זאת.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב משה גרוזמן
משלוחי חב"ד בראשון־לציון, משפיע בישיבת 'תורת אמת'

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

ַמֲעַמד  ַעל  ָקָראנּו  ֶׁשָעַבר  בּוַע  ַּבּׁשָ
ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ִקַּבְלנּו  ֶׁשּבֹו  ִסיַני,  ַהר 
בּוַע, ְּבָפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים, ַהָּקדֹוׁש־ ַהּׁשָ
ַרֵּבנּו  ְלֹמֶׁשה  אֹוֵמר  ָּברּוְך־הּוא 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְצוֹות  ְּבֵני  ְלַלֵּמד ֶאת 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  "ְוֵאֶּלה  ְוַהִּדיִנים: 

ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם".

ֶׁשֹּמֶׁשה  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר  ּוָמה 
ֶעֶבד  ִּדיֵני  ֶאת   — אֹוָתנּו?  ְמַלֵּמד 
ִעְבִרי. ֶזה ְיהּוִדי ֶׁשָּגַנב, ְוֵאין לֹו ֶּכֶסף 
הּוא  ְוָלֵכן  ַהְּגֵנָבה,  ְּדֵמי  ֶאת  ְלַׁשֵּלם 

ִנְמָּכר ְלֶעֶבד.

ָלָּמה ִנְבַחר ַּדְוָקא ִמְקֶרה ֹלא ָנִעים 
ַהּתֹוָרה?  ִמְׁשְּפֵטי  ֶאת  ּבֹו  ִלְפֹּתַח  ֶזה 
ְלַהְתִחיל  יֹוֵתר  ֶנְחָמד  ָהָיה  ַהִאם ֹלא 

ְּבִצּוּוִיים ִחּיּוִבִּיים יֹוֵתר?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּתֹוָרה  ַמַּתן  ְּבֵעת 
ִהְרִּגיׁשּו ִקְרָבה ְּגדֹוָלה ְמֹאוד ַלּבֹוֵרא, 
ֲאֵליֶהם.  ְוִהְתַּגָּלה  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ֶׁשָּיַרד 
ַאף ֶאָחד ֹלא ֶהֱעָלה ַעל ַּדְעּתֹו ַלֲחֹטא 

ְוַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה.

ֲאָבל ַאֲחֵרי ַמַּתן ּתֹוָרה, ְּכֶׁשַהּבֹוֵרא 
ִמְתַּגֶּלה  ֵאינֹו  ּוְכָבר  ִסיַני  ֵמַהר  ָעָלה 
ֵאֵלינּו, ָהָאָדם ָעלּול ַלְחֹׁשב, ֶׁשַהּבֹוֵרא 
ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאת ַמֲעָׂשיו ְוֵאינֹו ַמְׁשִּגיַח 
ָעָליו, ְוָהָאָדם ַמְרֶׁשה ְלַעְצמֹו ַלֲחֹטא. 
ֶׁשַּגם  ְלַגָּנב,  ּדֹוֶמה  ַהחֹוֵטא  ֵּכן,  ִאם 
רֹוֶאה  ֵאינֹו  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ָסבּור  הּוא 

אֹותֹו ְוִכי ֹלא ִיָּתֵפס.

ָלֵכן ָּפְתָחה ַהּתֹוָרה ְּבֵתאּור ִמְקֶרה 
ָאָדם  ֶׁשַּגם  ְלַלְּמֵדנּו,  ְּגֵנָבה.  ֶׁשל 
ֶׁשָחָטא ַחס ְוָחִליָלה ִּבְגֵנָבה ַמָּמׁש אֹו 
ָיכֹול   — ֵחְטא  ְּבָכל  ַהַּקֶּיֶמת  ְּב'ְּגֵנָבה' 
ְלַתֵּקן ֶאת ַמֲעָׂשיו ְוַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. 

)מעובד על־פי לקוטי שיחות, כרך ב, עמ' 523(

ַּתְקִציר: ִּבּקּור ֲחֻנָּכה ִׁשְגָרִתי ֵאֶצל ַסָּבא ְוָסְבָתא ִמְסַּתֵּים ְּבַתְגִלית ַמְרִעיָׁשה: ַהֲחֻנִּכָּיה ָהַעִּתיָקה ֶׁשל ַסָּבא 
ֶנֶעְלָמה ְּבֹאֶפן ִמְסּתֹוִרי.

 ֶזה ֹלא ַלֵּטֵלפֹון
"ָאז ָלָּמה ֹלא ִסַּפְרָּת ָלנּו ִמָּיד, ַסָּבא?" ֹלא ִהְתַאֵּפק 
"ֹלא  ִּבְמִתינּות:  ָעָנה  ְיִחיֵאל  ְוַסָּבא  ִמִּלְׁשֹאל,  קֹוִּבי 
ֲאָבל  ֶאְתֶכם.  ְלַהְדִאיג  ָרִציִתי  ֹלא  ִּכי  ָלֶכם  ִסַּפְרִּתי 
ם ֶהְחִליט ְלַהֲעִניק ָלֶכם ְׁשִמיָעה טֹוָבה  ַּכִּנְרֶאה ֶׁשַהּׁשֵ
יֹוֵתר ֵמַהִּזָּכרֹון ֶׁשִּלי... ִאם הּוא ִסֵּדר ֶׁשֶאְׁשַּכח ָלֵתת 
ָלֶכם ְּדֵמי ֲחֻנָּכה, ְוֶׁשַאֶּתם ַּתְחְזרּו ְוַתְצִליחּו ִלְׁשֹמַע 
ְצִריִכים  ֲהִייֶתם  ֶׁשֹּלא  ְּדָבִרים  ַהֶּדֶלת  ֵמֲאחֹוֵרי 

ִלְׁשֹמַע — ִמי ֲאִני ֶׁשאּוַכל ְלִהְתַנֵּגד"...

ִטיּפ־ ֶׁשַּסָּבא  ַהִּמִּלים  ֵּבין  ִלְׁשֹמַע  ָהָיה  ֶאְפָׁשר 
קֹוִּבי  ַהִּבְלִּתי־ֻחִקית.  ַהַהְקָׁשָבה  ַעל  ּכֹוֵעס  ִטָּפה 
ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַמָּמׁש  ֶזה  ַסָּבא,  "ֲאָבל  ִהְתַרֵּגׁש. 
ַמְענּו, ִמְּפֵני ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכָבר ִהְסַּפְקנּו ַלְחֹׁשב ַעל  ֶׁשּׁשָ
ֲהִייֶתם  ַאֶּתם  ֶׁשַּגם  ֶׁשָּבטּוַח  ָּכל־ָּכְך,  ָּפׁשּוט  ַרְעיֹון 
ָעָליו  ֲחַׁשְבֶּתם  ֶׁשֹּלא  ִּנְרֶאה  ִמָּיד.  ָעָליו  חֹוְׁשִבים 

ֵמֹרב ֶׁשִהְתַרַּגְׁשֶּתם"...

סֹוף־סֹוף  ָעָלה  ָהַרְעיֹון?",  "ּוָמה 
ְּבָכל־ ַסָּבא.  ֶׁשל  ְׂשָפָתיו  ַעל  ַּדק  ִחּיּוְך 
ְוִהְתַרֵּגׁש  ֶנֱהָנה  ַּכִּנְרֶאה  הּוא  ֹזאת 

ַהְּנָכִדים  ֶׁשל  ַהְּתִמיָמה  ֵמַהֵהָחְלצּות 
ְלֶעְזָרתֹו. "ִהֵּנה!", ִהְכִריז קֹוִּבי ַּבֲחִגיִגּיּות 
יֹוֵתר  ַהֵּטֵלפֹון. "ָמה  ַמְכִׁשיר  ֶאל  ְוָצַעד 
ר ַלִּמְׁשָטָרה? ֲחָבל ַעל  ָּפׁשּוט ִמְּלִהְתַקּׁשֵ
ְׁשפֹוֶפֶרת  ֶאת  ֵהִרים  ְוקֹוִּבי  ַּדָּקה",  ָּכל 
ְּכֶׁשְּלֶפַתע  ְלַחֵּיג...  ְוִהְתִחיל  ַהֵּטֵלפֹון 
ִּבְתנּוָעה  ִמָּידֹו  פֹוֶפֶרת  ַהּשְׁ ִנְתְלָׁשה 
ַיֲחִסית  ַמְרִהיב  ְּבִנּתּור  ַסָּבא,  ַחָּדה. 
ְּבֹתֶקף  ִמָּידֹו  ְוָנַטל  ֵאָליו  ִזֵּנק  ְלִגילֹו, 
ֶאת  ֵהִטיַח  הּוא  פֹוֶפֶרת.  ַהּׁשְ ֶאת  ַרב 
פֹוֶפֶרת ְּבכֹוַח ַּבֲחָזָרה ַעל ַּכָּנּה ְוָהָיה  ַהּׁשְ
ִנְרֶאה ְמֹבָהל ַמָּמׁש. ַרק ְּכֶׁשֵהִרים ׁשּוב 
פֹוֶפֶרת ְונֹוַכח ִלְׁשֹמַע ַקו ָרִגיל,  ֶאת ַהּׁשְ

ְוָאז  ִּבְכֵבדּות  ָנַׁשם  הּוא  ְמַעט.  לֹו  ָרַוח 
ָאַמר: "ְּבַבָּקָׁשה, קֹוִּבי, ַאל ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶזה ׁשּוב. ֹלא 
ר ַלִּמְׁשָטָרה. ִלְפָעִמים ֶזה ָעלּול  ָּתִמיד טֹוב ְלִהְתַקּׁשֵ

ִלְהיֹות ְמֻסָּכן"...

 • • •

ֵאֶּלה ָהיּו ִמִּלים מּוָזרֹות ְלַמַּדי. ָמה קֹוֶרה ֹּפה?! 
ִהיא  ַאף  ָחְבָרה  ֶׁשַהִּמְׁשָטָרה  חֹוֵׁשד  ַסָּבא  ַהִאם 
ַלַּגָּנִבים? ֲאָבל ַסָּבא ָעַמד ַעל ַּדְעּתֹו. "ִסְמכּו ָעַלי", 
רּו  ִּתְתַקּׁשְ ִאם  אֹוֵמר.  ֲאִני  ָמה  יֹוֵדַע  "ֲאִני  ָאַמר, 
ִמֶּזה,  יֹוֵתר  ַהַּמָּצב.  ֶאת  ַיְחִמיר  ַרק  ֶזה  ַלִּמְׁשָטָרה, 
ִאם ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֵהם ִמי ֶׁשֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֵהם, ֵהם 
ר  ָהיּו ְׂשֵמִחים ְמאֹוד ִאם ֲהִייֶתם ַמְצִליִחים ְלִהְתַקּׁשֵ

ַלִּמְׁשָטָרה"...

ָסְבָתא  ִחיָדה.  ְּכַתב  ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ִנְׁשַמע  ְּכָבר  ֶזה 
ְוַסָּבא ָנַטל אֹוָתּה ִמֶּמָּנה  ִהִּגיָׁשה ְלַסָּבא ּכֹוס ַמִים, 
ב ִּבְכֵבדּות ַעל ַהֻּכְרָסה. יֹוָנָתן ֵהֵעז  ְּבתֹוָדה ְוִהְתַיּׁשֵ
יֹוֵדַע  ֶׁשַאָּתה  ַסָּבא,  ִמְתַּכֵּון,  "ַאָּתה  ּוְלָבֵרר:  ְלַנּסֹות 

ִמי ַהַּגָּנִבים? ָרִאיָת אֹוָתם?".

"ֵּכן", ִהְפִּתיַע ַסָּבא. "ָרִאיִתי אֹוָתם, ֶאת ְׁשָלְׁשָּתם. 
ַהַּפְרצּוִפים  ֶאת  ִלְׁשֹּכַח  ְמֻסָּגל  ֹלא  ֲאִני  ַהּיֹום  ַעד 

ֶׁשָּלֶהם!".

אֹוָתם  "ָרִאיָת  ְׁשמּוֵאל.  ִנְבַהל  ַסָּבא?",  "ֶּבֱאֶמת, 
ְּבֶאְמַצע ַהְּגֵנָבה? ֵאיֶזה ַּפַחד. ֹלא ֶּפֶלא ֶׁשֹלא ָׁשַכְחָּת 

ֵאיְך ֵהם ִנְרִאים. ֲהֵרי ַהְּגֵנָבה ֵאְרָעה ַרק ֶאְתמֹול".

"ֶאְתמֹול?  ְּתֵמהֹות.  ֵעיַנִים  ִּבְׁשמּוֵאל  ָנַעץ  ַסָּבא 
ֲאָבל  ֶאְתמֹול,  ָהְיָתה  ָאֵכן  ַהְּגֵנָבה  ִּפְתאֹום!  ָמה 
ֶאְתמֹול ֹלא ָרִאיִתי אֹוָתם, ְלַמָּזִלי. ָסְבָתא ַוֲאִני ָיַׁשּנּו 
ָהִייִתי ִמְתעֹוֵרר עֹוד  ְיָׁשִרים ְוטֹוב ֶׁשָּכְך. ִאם  ְׁשַנת 

ָהִייִתי ְמֻסָּגל ַלֲעׂשֹות ְׁשטּות ּוְלַנּסֹות ְלִהְתַנֵּגד, ְוֶזה 
ָהָיה ִנְגָמר ְמאֹוד ֹלא טֹוב, ָחִליָלה. ַהַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה 
ים ָׁשָנה"... ֶׁשָרִאיִתי אֹוָתם ָהְיָתה ִלְפֵני יֹוֵתר ֵמֲחִמּׁשִ

ַהְּיָלִדים ְמתּוִחים ַעד ְקֵצה  ַעְכָׁשו ְּכָבר ִהְרִּגיׁשּו 
חֹוֶׁשֶבת,  "ֲאִני  ִהְתָעְרָבה.  ָסְבָתא  ְיָכְלָּתם.  ְּגבּול 
ִהִּגיַע  ְּגדֹוִלים.  ַמְסִּפיק  ֶׁשָּלנּו  ֶׁשַהְּנָכִדים  ְיִחיֵאל, 

ַהְּזַמן ְלַסֵּפר ָלֶהם ֶאת ָּכל ַהִּסּפּור".

בּו ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַעל ַהַּסָּפה,  ְׁשֹלֶׁשת ַהְּיָלִדים ִהְתַיּׁשְ
ִנָּיה ַהּיֹום. ַסָּבא ָרַכן ְּבֻכְרָסתֹו ָקִדיָמה,  זֹו ַהַּפַעם ַהּׁשְ

ָמָחה ִּדְמָעה ִנְסֶּתֶרת ִמְּקֵצה ֵעינֹו, ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר...

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ְּדַבר ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי

 עוזי קפלון
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ְּבְזְזְזְזז...

לֹוֲחֵמי  ְוָהַלְך.  ָּגַבר  ַהִּזְמזּום  קֹול 
ָהאֹוֵיב ִמְצְמצּו ְּבֶבָהָלה ְלַמְרֵאה ֲהמֹוֵני 
ִּבְמִהירּות.  ְלֶעְבָרם  ֶׁשָעפּו  ֲחָרִקים 
ְּבַפַחד  ָצֲעקּו  ְצָרעֹות!",  "ִאָּמאֶל'ה, 

ַהַחָּיִלים ֶׁשל ַעֵּמי ְּכַנַען.

ִהְתַנְּפלּו  ת  ְלִהְתַעּׁשֵ ֶׁשִהְסִּפיקּו  ִלְפֵני 
ֶאֶרס  ְוָיְרקּו  ְצָרעֹות,  ְנִחיֵלי  ֲעֵליֶהם 
ָרִעיל ַהְיֵׁשר ְלֵעֶבר ֵעיֵניֶהם. ָּכְך ִהְבִטיַח 
ֶאת  "ְוָׁשַלְחִּתי  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ֱאֹלִקים 
ֶאת  ַהִחִּוי  ֶאת  ְוֵגְרָׁשה  ְלָפֶניָך,  ַהִּצְרָעה 

ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהִחִּתי ִמְּלָפֶניָך".

ֵיׁש ָּבעֹוָלם ִמיִנים ַרִּבים ֶׁשל ְצָרעֹות. 
ַמִּכיִרים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּצְרָעה 
ָּבָאֶרץ ְוַהִּנְקֵראת 'ַּדּבּור', ְׁשָמּה ָהֲאִמִּתי 
ּכֹוֶאֶבת,  ֲעִקיָצָתּה  ִמְזָרִחית'.  'ִצְרָעה 

ּוְבִמְקִרים ְנִדיִרים ַאף ְמֻסֶּכֶנת.

ֶאת  ְמאֹוד  ֶׁשַּמְפִחיָדה  ִצְרָעה  ֵיׁש 
ָהַאְסָיִתית.  ָהֲעָנק  ִצְרַעת  זֹו  ָאֵמִריָקה. 
ְוִהיא  ֶסְנִטיֵמְטִרים,  ה  ַּכֲחִמּׁשָ ָאְרָּכּה 
ּתֹוֶקֶפת ַּכְּורֹות ְּדבֹוִרים ּוְמֻסֶּגֶלת ְלַחֵּסל 

ַעְׂשרֹות ְּדבֹוִרים ְּבַדָּקה. 

ֵאיָנן  ַהֻּמְתָקפֹות  ַהְּדבֹוִרים  ֲאָבל 
ַהְּצָרעֹות  מּול  ָיַדִים  ְּבִחּבּוק  יֹוְׁשבֹות 
ָהֲעָנִקּיֹות. ְּבֹכוַח ָהַאְחדּות ֵהן ַמְצִליחֹות 
ֵהן  ֵאיְך  ֲעֵליֶהן.  ְלִהְתַּגֵּבר  ִלְפָעִמים 
ּפֹוֶלֶׁשת  ִצְרָעה  ַּכֲאֶׁשר  ֹזאת?  עֹוׂשֹות 
ְלַכֶּוֶרת, ְמאֹות ְּדבֹוִרים ִמְתַנְּפלֹות ָעֶליָה 
ֵהן  ְסִביָבּה.  ָצפּוף  ַּכּדּור  ְּכִמין  ְויֹוְצרֹות 
ְמנֹוְפפֹות ְּבַכְנֵפיֶהן ְּבֶמֶרץ ּוְמַיְּצרֹות ֹחם 
ַהּתֹוֶקֶפת.  ַהִּצְרָעה  ֶאת  ֶׁשֵּמִמית  ָּגבֹוַּה, 
ֶזה ַהּכֹוַח ֶׁשל ְקבּוָצה ְמֻלֶּכֶדת ַהּפֹוֶעֶלת 

ְּבֵתאּום ּוְבִׁשּתּוף ְּפֻעָּלה!

ְּבֵני־ ּתֹוְקפֹות  ֵאיָנן  ָהֵאֶּלה  ַהְּצָרעֹות 
ַּבִּקִּנים  ִמְתָּגִרים  ֵאיָנם  ֵאֶּלה  ִאם  ָאָדם, 

ֶׁשָּלֶהן. 

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה "ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק". ּוָמה קֹוֶרה 
ְּכֶׁשְּמַתְכְנִנים ְמִסַּבת ַהְפָּתָעה ְלִמיֶׁשהּו, ְוהּוא חֹוֵׁשד ְוׁשֹוֵאל 

ַעל ָּכְך? — ֻמָּתר ְלָהִׁשיב לֹו ְּתׁשּוָבה ֶׁשֵאיָנּה ֲאִמִּתית, ְּכֵדי 
ֶקר  ֶׁשֹּלא ַלֲהֹרס ֶאת ַהְּמִסָּבה. ֲאָבל ַּגם ָאז ָראּוי ְלִהָּמַנע ִמּׁשֶ

ַמָּמׁש, ְוִלְמֹצא ְּתׁשּוָבה ִמְתַחֶּמֶקת.
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דניאל גורדון
איור: הני פנט 

ִני. ְראּוֵבן  ֶבת ְיהּוִדי ׁשֵ ַרּכֶ שׁ ּבָ יז ִלְפּגֹ ַדְרּכֹו ְלִמְצַרִים ִנְדָהם ר' יֹוֵסף־ֵלִוי ַחּגִ ְקִציר: ּבְ ּתַ
ָיר. ִעְסֵקי ַהּנְ יז ּבְ ַחת ַחּגִ ּפַ ל ִמׁשְ דֹול ׁשֶ ְתָחֶרה ַהּגָ ֵטין, ַהּמִ ְרׁשְ ִזיְלּבֶ

ב! ׁשֵ

ִמְתֶקֶפת ְצָרעֹות

ֱאֶמת  שׁ. ַהּכֹל, ּבֶ ְחׁשֹ ָקר, ַאל ּתַ ְיִדיִדי ַהּיָ
ָרִטית! ָאְמָנם  ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּוְבָתִמים, ּבְ
ל ֶאת  ֲאַנְחנּו ִמְתָחִרים, ֲאָבל ּבֹוא ְנַנּצֵ

נּות ַלֲעֹבד ַיַחד. ּמְ ַהִהְזּדַ

 פּוּוּוֹו

ׁש!  ֶזל ַמּמָ  ֶזה ּגֵ
ָך ֻמְפָקע! ּלְ ִחיר ׁשֶ ַהּמְ

ָך ְלִמְצַרִים,  ּלְ ע ׁשֶ ּסָ י ַעל ַהּמַ ַמְעּתִ י. ֲאִני מֹוֶדה. ׁשָ ְמּתִ ָאׁשַ
ֶרְך.  ּוק ְוַגם ָלֵצאת ַלּדֶ י לֹא ְלַהְפִקיר ֶאת ַהּשׁ ְוֶהְחַלְטּתִ

ֵפס ַעל ַחםםֹם ֶבת ְוֶאּתָ ַרּכֶ ֵגׁש ּבָ ּפָ ּנִ י ׁשֶ ְמַיְנּתִ לֹא ּדִ

ֵני ְיהּוִדים  ה צֹוֵדק. ֵהם ִיְראּו ׁשְ ַאּתָ
ד ַיְחִליטּו ְלַהֲעלֹות  ים ְנָיר ּוִמּיָ ׂשִ ְמַחּפְ

ִחיר.  ֶאת ַהּמְ

ַעם.  ַעם ֶזה ּפַ  ּפַ
ִחיִרים  ַהּמְ

ּקּוׁש!  ָעלּו! ֵיׁש ּבִ

ף  ּתֵ ִבים ְלׁשַ ַחּיָ
ה. ֻעּלָ ּפְ

ִבים! ַחּיָ



חיים יהודיים

הפריצה, הכספת והמפנה המפתיע 

צלצל, ה גורדון  זאב  עו"ד  של  טלפון 
ניסים  היה  הקו  של  השני  ומעברו 
)שם בדוי(, שאותו ייצג גורדון לפני 
מתחיל  הסיפור  שנה.  שתים־עשרה 
בחודש מנחם־אב תשס"ח )2008(. ניסים ביצע 
עקר  ברחובות,  ש'  יצחק  של  לביתו  פריצה 
ובידו שלל של  ונמלט  בו  את הכספת שהייתה 
אותו  עצרה  זמן  כעבור  שקלים.  מיליון  רבע 
המשטרה, והוא הועמד לדין. גורדון ייצג אותו. 
לא  הכסף  ואולם  לכלא.  ושּולח  הורשע  ניסים 

אותר.
"אני רוצה להחזיר את רבע מיליון השקלים 
הטלפון  בשיחת  ניסים  אמר  לבעליהם", 
הוא  שנה.  שתים־עשרה  כעבור  המפתיעה, 
לבחון  החל  בכלא  הישיבה  אחרי  כי  הסביר 
לרב  כשסיפר  בתשובה.  וחזר  מחדש  חייו  את 
המלווה אותו על הפריצה שביצע, אמר לו הרב 

כי מחובתו להחזיר את הגניבה. 

המשטרה לא הסכימה
דין  בעריכת  שנה  ארבעים  כבר  עוסק  "אני 
גורדון.  מספר  כזאת",  בתופעה  נתקלתי  ולא 
היה  ניסים  אבל  בדיחה,  שזו  חשבתי  "בתחילה 
מצאתי  התמשכה  שהשיחה  ככל  לגמרי.  רציני 

את עצמי מתרגש מאוד".
גורדון ניסה לאתר את בעל הדירה, והתברר 
שהאיש כבר אינו מתגורר במקום. "ככל שניסיתי 
ניסים  גורדון.  אומר  הצלחתי",  לא  לאתרו, 
למשטרה  "פניתי  ולחפש.  להוסיף  בו  הפציר 
של  החדשה  כתובתו  את  לי  שתיתן  בבקשה 
האיש, או את מספר הטלפון שלו. המשטרה לא 
אותו  יאתרו  שלפחות  מהם  ביקשתי  הסכימה. 
יכול לקבל את כספו. השיבו  וימסרו לו שהוא 
לא  מהפרקליטות  גם  חזרו.  ולא  אליי,  שיחזרו 

קיבלתי תשובות. הסיפור נשמע להם מוזר".

העיתונאי פונה
פתרון  על  לחשוב  הדין  מעורך  ביקש  ניסים 
הוותיק  הפלילים  כתב  אל  פנה  גורדון  יצירתי. 
בוקי נאה, וסיפר לו על המבוי הסתום. בתכניתו 
גולל נאה את הסיפור, ופנה ישירות אל הצופים: 
ש',  יצחק  שהוא  לי  ויוכיח  יבוא  מישהו  "אם 

ברחובות,  גר   2008 שבשנת 
קומה   ,4 טוב  ציפורה  ברחוב 
11, דירה 44, אני מסדר לו זר 

פרחים ורבע מיליון שקל".
של  ובנו  שעתיים  עברו 
לעיתונאי.  התקשר  האיש 
לי  להקריא  ממנו  "ביקשתי 
של  הזהות  תעודת  מספר  את 
הרוויח  הבן־אדם  בינגו.  אביו. 
בזכות הפנייה שלי רבע מיליון 

שקל", סיפר נאה. 
מה  על  אור  שופך  גורדון 
הקלעים:  מאחורי  שקרה 
סליחה  לבקש  רצה  "ניסים 
ולשמוע שהאיש סולח. הייתה 
דקות.  כמה  של  שיחה  להם 
יצחק אמר שהפריצה הכאיבה 
שהוא  עכשיו  אבל  מאוד,  לו 
בתשובה  חזר  שניסים  נוכח 
הוא   — אמיתית  חרטה  ומביע 

סולח מכל הלב". 

"הרגשתי שה' בודק אותי"
מטעמים מובנים, ניסים אינו מוכן לחשוף את 
זהותו, אבל הסכים לדבר בעילום שם עם 'שיחת 
את  גיליתי  מהכלא  שיצאתי  "אחרי  השבוע': 
בורא העולם. הבנתי שמה ששלך — שלך, ומה 

בזה.  נוגע  אינך   — שלא 
הצלחתי לגייס את הסכום 
שפתחתי,  עסק  באמצעות 
שהחזרתי  אחרי  ובדיוק 
נסגר.  העסק  הסכום,  את 
הכול  כמה  עד  ללמדנו 
היה  זה  פרטית.  בהשגחה 
ניסיון גדול. הרגשתי שה' 
בעל  אני  אם  אותי  בודק 

תשובה באמת או לא". 
"ככל  מסיים:  וניסים 
אחרי  בעננים,  שהרגשתי 
שבהם  בימים  המעשה, 
עכשיו   — 'שובב'  הייתי 
הרגשתי פי עשר בתחושתי 
כשמצאתי  הפנימית, 
את  להחזיר  כוח  בנפשי 

הגניבה". 

"אני  מסכם:  וגורדון 
מהימים  ניסים  את  מכיר 
אותו  כשראיתי  ההם. 
לבוש  נשוי,  בתשובה,  שחזר  אחרי  עכשיו, 
בקפידה, עושה מעשה אצילי כזה — זה הפעים 
את  כל־כך  משנה  בתשובה  חזרה  אם  אותי. 
מחליט  עצמו  שהוא  עד  האדם,  של  מהותו 
לעשות הכול כדי לאתר את הנגנב ולהחזיר לו 

את הכסף — אני מעריך את זה מאוד".

מנחם כהן

עו"ד גורדון: "אני 
עוסק כבר ארבעים 

שנה בעריכת 
דין ולא נתקלתי 
בתופעה כזאת. 
בתחילה חשבתי 

שזו בדיחה"
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לקבלת מארז גליונות  ישירות אליכם  - הצטרפות באתר chabad4u.org.il או בטל' 053-5572770

רשת חינוך חב"ד מציינת
גנים ובתי ספר

יסודיים, הפועלים 
בפיקוח משרד 

החינוך, 

מיישמים 
שיטות 

חדשניות 
וייחודיות, 

מחנכים לערכי 
המסורת ולאהבת ישראל 

בהתאמה למגוון 
אוכלוסיות בישראל. 

אתכם בהחלטות החשובות בחיים

ובחרו את הטוב ביותר 
לעתיד ילדיכם

כנסו עוד היום
<< לאתרי המוסדות  ומציעה לכם מגוון מוסדות חינוך איכותיים, 

ב"ה

כנסו לאחד
מ


