
אלה ב ששורות  שעה 
נכתבות אין לדעת כיצד 
בין  המתיחות  תתפתח 
דבר  אבל  לאוקראינה,  רוסיה 
אחד כבר אפשר לדעת בבירור 
ג'ונגל  עודנו  שלנו  העולם   —
ואילו  שורדים,  החזקים  שבו 
החלשים נופלים טרף לגדולים 

מהם.

הדברים  שבינינו  שחשב  מי 
וסדר  חוק  על־פי  מתנהלים 
וערכי צדק ויושר, רואה לנגד 
עיניו כי הים אותו ים וכי טבעם 
השתנה.  לא  בני־האדם  של 
המעצמות  של  כשהאינטרסים 
בך,  לתמיכה  אותן  מובילים 

יבטיחו לך הרים וגבעות, אך ברגע שהאינטרסים 
ישתנו, תמצא את עצמך לגמרי לבד. 

לקחי ההיסטוריה
וכמה  כמה  זאת  הוכיחה  שלנו  ההיסטוריה 
פעמים. בקיץ תש"ל, 1970, הובילו האמריקנים 
למצרים.  ישראל  בין  אש  הפסקת  של  מהלך 
ההסכם קבע במפורש כי שום צד לא ישנה את 
המצב בשטח. יומיים לאחר מכן הבחינה ישראל 
כי המצרים מפרים בבוטות את ההסכם ומקדמים 

סוללות טילים לכיוון תעלת סואץ.

ולהגיב  הסוללות  את  מייד  לתקוף  במקום 
בנחרצות על ההפרה, פנתה ישראל בתלונה אל 
לעובדות  בתחילה  התכחשה  זו  ארצות־הברית. 
הטילים.  קּודמו  אכן  כי  הוכחות  שאין  וטענה 
זמן הודתה שאכן מצרים מפרה את  רק כעבור 
את  להבליג.  ישראל  על  לחצה  אבל  ההסכם, 

המחיר שילמו טייסינו במלחמת יום הכיפורים.

חוסמת  מצרים  הימים.  ששת  מלחמת  ערב 
ישראליות.  ספינות  למעבר  טיראן  מצרי  את 
הערבות  את  לממש  מארה"ב  דורשת  ישראל 
שנתנה לחופש השיט, אחרי מבצע סיני. בממשל 
טוענים שהם "לא מוצאים את המסמך". המדינה 
היהודית הקטנה מוצאת את עצמה לבדה, מול 
נגדה  חרבות  המצחצחים  ערב  צבאות  שבעה 
מתקבלת  ה'  שבחסדי  אלא  אדיש.  עולם  ומול 
שישה  ובתוך  מנע,  במתקפת  לפתוח  החלטה 

ימים מתחולל הנס של הניצחון האדיר.

יתייצב  נוכחנו כי העולם לא  פעם אחר פעם 
לימיננו. מה עשה העולם כדי לממש את החלטות 
האו"ם באשר ללבנון? ההחלטות מופרות ברגל 
נקום  אנחנו  אם  אבל  שותק.  והעולם   — גסה 
ונעשה מעשה כדי להגן על ביטחוננו — העולם 

ייצא מגדרו כדי לגנות ולמחות.

דרוש שינוי תודעתי
עינינו רואות את הנעשה מול האיום האיראני. 
מהן  אחת  ואף  שלה,  והאינטרסים  מדינה  כל 
טרור  שמדינת  מהאפשרות  מוטרדת  ממש  לא 
על  בגלוי  שמצהירה  קיצונית,  אסלאמית 
שאיפתה להשמיד את המדינה היהודית, תחזיק 

בנשק גרעיני. 

בתודעה  אצלנו,  להתחולל  צריך  השינוי 
של  החבטות  שק  להיות  דיי  שלנו.  העצמית 
להתערב  כולו  לעולם  לאפשר  דיי  העולם. 
לכספים  דיי  ריבונית.  מדינה  של  בהחלטותיה 
האדירים של האיחוד האירופי הזורמים לגופים 
שנועדו לקעקע את ערכיה של המדינה היהודית.

עצמו  את  יתאים  העולם  נחושים,  נהיה  אם 
שבו  במקום  לוחץ  העולם  החדשים.  לכללים 
יקלוט  הוא מרגיש שאפשר ללחוץ. אם העולם 
ממנו  לקבל  הפסקנו  וכי  עוד  לחיצים  איננו  כי 
שלנו,  לאינטרסים  באמת  לדאוג  נוכל  הוראות, 

וה' יהיה בעזרנו.
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שותפות בבניין מקוואות
'מרכז מקוואות חב"ד', שעל־יד בית 
דין רבני חב"ד, מקיים 'שבוע שותפות', 
מקוואות  להקמת  משאבים  לגיוס 
קיימים,  מקוואות  שיפוץ  חדשים, 
מאות  על  ופיקוח  גשמים  מי  החלפת 
בשנה  הארץ.  ברחבי  חב"ד  מקוואות 
בבניית  שותף  המרכז  היה  האחרונה 
עשרה מקוואות חדשים ובמתן תמיכות 
באתר של  אחרים.  שנים־עשר  לשדרוג 
מפת  על  עדכני  מידע  מוגש  המרכז 
טל'   .mikvaot.co.il חב"ד,  מקוואות 

.077-7711150

תגלית: סידור הבעש"ט
בפעם  נחשפו  חב"ד'  'כפר  בשבועון 
הבעש"ט.  מסידור  צילומים  הראשונה 
את הסידור, עם כוונות האריז"ל, כתב 
אברהם־גרשון  רבי  הבעש"ט,  של  גיסו 
של  ידו  כתב  ידו.  בכתב  מקיטוב, 
רבים  בעמודים  ניכר  עצמו  הבעש"ט 
בסידור. דפי הסידור שמורים בספריית 
פורסמו  ועכשיו  העולמית,  חב"ד 

צילומים מהם.

שבתון אשנב 
שבתון  מקיים  לחב"ד'  'אשנב  ארגון 
כאתגר,  השמחה  בנושא  חב"ד  בכפר 
באדר־א  כ"ב  ויקהל,  פרשת  בשבת 
)26.2(. אורח השבת יהיה הרב נדב כהן. 
הסעודות והלינה במדרשת 'מעיינותיך'. 

פרטים והרשמה בטל' 054-9770959.

698 סניפים, 
בתי חב"ד,
ברחבי הארץ
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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

עושר למשה
"פסל לך שני לוחת אבנים כראשונים" )לד,א(. 
הפסולת תהיה שלך. משם העשיר משה. אמר 
משה.  פסולת  אותן  שייטול  הוא  דין  הקב"ה: 
למה? ישראל שלא נתעסקו במצוות, נתתי להם 
בעצמותיו  ומשה שעסק  מצרים;  ארץ  טוב  כל 
הפסולת,  את  לו  אתן  עני?  יהיה  יוסף  של 

שיעשיר.
)שמות רבה(

פסולתן שלך
לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות, 
שנאמר "פסל לך", פסולתן שלך יהא. אמר רבי 
יוחנן: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור 
ועשיר וחכם ועניו, וכולן )למדים אותן( ממשה. 
)נדרים לח(

מה'פסולת' של הלוחות
יש התענוג הרוחני של השגת חוכמת התורה, 
עדן;  בגן  ממנו  נהנות  הצדיקים  שנשמות 
הזה,  בעולם  הגשמיים  והתענוג  השפע  ויש 
'פסולת'  הוא  זה  תענוג  כפשוטו.  וכבוד  עושר 
משה  שנתעשר  העושר  הרוחני.  התענוג  לגבי 

בעשירות גשמית — היה מה'פסולת' של הלוחות 
דווקא.

)אור התורה(

הוצאת ניצוצות
עושרו של משה היה שקיבל אף את הפסולת 
קדושים,  ניצוצות  מזה  גם  והוציא  ישראל  של 

וזה עושר גדול. 
)ילקוט אליעזר(

לכול אחראי המנהיג
כך  זה  לעולם   . )רש"י(  שלך"  יהיה  "הפסולת 
— לכל פסולת, לכל דבר רע, לכל מקרה פסול 
— אחראי המנהיג; הוא האשם בכל הכישלונות.
)הדרש והעיון(

בזכות העמל והיגיעה
אתה  הראשונות,  שיברת  אתה  לך...  "פסל 
הראשונים,  הלוחות  )רש"י(.  אחרות"  לך  פסל 
 — מאמץ  ובלי  ויגיעה  עמל  בלי  שנתקבלו 
נשברו; לכן "פסל לך" — הלוחות שייעשו בעמל 

וביגיעת כפיים, אלה לא יישברו.
)עיטורי תורה(

 התרופה 
לחטא העגל

חטא העגל, נוסף על חומרתו כשהוא לעצמו, 
קשור ישירות לחטא עץ הדעת. חז"ל אומרים )שבת 
קמו,א( שחטא עץ הדעת הביא 'זוהמה' לעולם, וזו 

ישראל  וחזרה שוב כשבני  התנקתה במתן תורה 
חטאו בעגל. 

לחיות  מהאדם  מנע  הדעת  עץ  שחטא  כשם 
לאדם  הקב"ה  כדברי  המוות,  את  וגרם  נצח  חיי 
ב,יז(,  )בראשית  ָּתמּות"  מֹות  ִמֶּמּנּו  ֲאָכְלָך  ְּביֹום  "ִּכי 
גם חטא העגל גרם לשכחת התורה, שהיא מוות 
רוחני, כדברי הגמרא )עירובין נד,א(, שאילולא חטא 

העגל לא נשתכחה תורה מישראל.

תהליך הדרגתי
אלא  בלבד,  המוות  ביום  איננה  המוות  גזירת 
היא מתחילה למעשה מרגע הלידה, כפי שכותב 
)בראשית א,כח(: "התינוק, משעה שנולד  רבנו בחיי 

"כי ביום  מתחיל להתייבש". כך מתפרש הפסוק 
באותו  מת  לא  הראשון  אדם   — כפשוטו  אכלך" 

יום, אך תהליך המוות החל אז.

תהליך דומה מתרחש גם בשכחת התורה: היא 
ברגע  מתחילה  אלא  אחת,  בבת  מתרחשת  אינה 
שני  יש  עצמה  בתורה  פגום.  בתורה  שהלימוד 
חלקים: גוף התורה — החלק הנגלה שבה, ונשמת 
הוא  שגוף האדם  כשם  הנסתר.  — החלק  התורה 
נמצאת  ומאחוריו  באדם,  בלבד  החיצוני  ההיבט 
שבתורה  הנגלה  בחלק  התמקדות  כך  הנשמה, 
אופן  אינה  שלה,  הפנימיות  לימוד  בלי  בלבד, 

הלימוד הראוי.

חייבים נשמה
בתורה  'בריאים'  היו  ישראל  בני  רוב  בעבר, 
ובמצוות, היו מלאים ביראת השם, ודיי היה להם 
הנגלה  בחלק  היינו,  שבתורה,  ושתייה'  ב'אכילה 
עסקו  סגולה,  יחידי  בלבד,  מעטים  שבתורה. 

ב'נשמת' התורה, בפנימיותה ובסודותיה. 

הדורות,  ירידת  התחוללה  השנים  ברבות 
החשיכה הרוחנית בעולם גברה, הלבבות נתמעטו 
ב'אכילה  דיי  אין  וכבר  התבלבלו,  והמוחות 

ושתייה'. בימינו האדם נדרש גם לתרופה רוחנית 
התורה  פנימיות  מחמירות.  שהסכנות  מפני 
תעניק לו חוסן רוחני בפני הניסיונות וההסתרים 

שבתקופתנו.

לשמור על האוצר
"ְוָהָיה  הפסוק  את  דורשת  לא,א(  )שבת  הגמרא 
ה'  ִיְרַאת  ָוָדַעת  ָחְכַמת  ְיׁשּוֹעת  ֹחֶסן  ִעֶתּיָך  ֱאמּוַנת 
ִהיא אֹוָצרֹו" )ישעיהו לג,ו(, שגם הלומד את כל שישה 
סדרי משנה — אם הוא ירא ה', הלימוד הוא אוצרו. 
הגמרא אף מוסיפה ואומרת שאם אין באדם יראת 

שמיים — מוטב שלא ילמד כלל.

שבתורה,  ה'נשמה'  התורה,  פנימיות  לימוד 
בשעת  שגם  מבטיח   — בגלוי  באלוקות  העוסקת 
שזוהי  בהכרה  חדור  האדם  יהיה  ה'נגלה'  לימוד 
תורת ה', ויראת השמיים שלו תתחזק. זו התרופה 
חטא  בעקבות  עלינו  שנגזרו  ול'שכחה'  ל'מיתה' 
עץ הדעת וחטא העגל. לכן לימוד פנימיות התורה 
נחוץ לא רק כדבר חיוני כשהוא לעצמו, אלא גם 
כדי לוודא שלימוד הנגלה יהיה כראוי ולא יופנה 

למקום של 'סם המוות' ולא ייפגע מהשכחה.
)אגרות־קודש, כרך ד, עמ' שעו(

לוי שייקביץמעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש שולחן שבת

 לא מתנה
ולא הלוואה

נשאל  מדז'יקוב  יהושע  רבי  האדמו"ר 
פדיון'  'דמי  מקבל  הוא  כיצד  אחת  פעם 
מאנשים בשעה שהוא מבקש בברכת המזון 
"ונא אל תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת 

בשר ודם ולא לידי הלוואתם".

בדיוק  זו  "להפך,  והשיב:  הצדיק  חייך 
בקשתי. אם אני מקבל כסף מיהודי ומברך 
הרי   — מתקיימת  אינה  והברכה  אותו, 
שקיבלתי מתנה, כי לא נתתי שום תמורה. 
וממילא  תתקיים  שברכתי  מבקש  אני  לכן 
זו לא תהיה מתנה. ואם הברכה מתקיימת 
אבל מתמהמהת, עדיין יש כאן הלוואה. על 
בבחינת  תהיה  לא  שברכתי  מבקש  אני  כן 

הלוואה".

אמרת השבוע

 לוח יומי ללימוד הרמב"ם
 )במסלול פרק אחד, כתקנת הרבי מליובאוויטש(

לשמיעת השיעור היומי שלחו הודעת ווטסאפ עם 
 המילים 'רמב"ם פרק אחד' למספר 058-7554144 

וקבלו את השיעור מדי יום לטלפון האישי

ב'א'ש"ק י"ח באדר־א
 הל' טומאת מת

 פרק י.
פרק יב פרק יא.

ו'ה'ד' ג'
פרק טזפרק טופרק ידפרק יג

הלוחות השניים

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

ערכת התוכן של חב"ד
הסיפורים מעוררי ההשראה שלכם, ההגות 

של תורת החסידות, החוויות המרגשות מבתי 
חב"ד והדמויות המרתקות שפותחות את הלב

הגות, חז"ל, מדרשים, משמעויות, 
לקחים, הלכה, העמקה, סיפור, מידע

4 גליונות רק על פרשת השבוע
 מינוי+

עד הבית



גאולהּפדיה
פעולתו של אליהו הנביא

של  הצפויה  בהופעתו  שזורה  המשיח  לביאת  הציפייה  ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא. 
אליהו הנביא. ספרי הנביאים מסתיימים בפסוק "ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה 
ַהָּנִביא, ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא" )מלאכי ג,כג(. וכך אנו אומרים בברכת המזון: 
"הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב, ויבשר לנו בשורות טובות 

ישועות ונחמות". 
אמור  הוא  ומתי  הגאולה  במהלך  הנביא  אליהו  של  תפקידו  בדיוק  מה  אבל 
להופיע? בעניין זה מצאנו דעות רבות. יש הרואים בו את מבשר הגאולה, ויש 

המייחסים לו תפקידים חשובים בתהליך הגאולה עצמו.
במדרש רבה )דברים ג,טז( נאמר: "בשעה שהקב"ה גואל את ישראל, קודם שלושה 
ימים שיבוא משיח, בא אליהו ועומד על הרי ישראל". מהגמרא )עירובין מג,ב( משמע 
שבשורת אליהו היא על ניצחונו הסופי של המשיח. לפי כמה מקורות תפקידו של 
אליהו הנביא להחזיר את עם ישראל בתשובה קודם ביאת המשיח. וכלשון מצודת 
דוד: "והשיב — הוא ישיב לב האבות למקום על־ידי הבנים". הרמב"ן )מלחמות ה', 
סימן כד( מייעד לאליהו הנביא את תפקיד משיחת המשיח למלך: "וביום שימשח 

אליהו למשיח במצוות הא־ל — ייקרא משיח".
הרמב"ם, שריכז את כל המקורות ופסק את ההלכה הברורה, קובע כי ביאת 
אליהו היא מהדברים ש"לא ֵידע אדם איך יהיו עד שיהיו" )הלכות מלכים פרק יב, הלכה 
ב(. וכך הוא אומר: "יש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו. 
וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ֵידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים 

הם אצל הנביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו".

ַעד ָמַתי. בכמה וכמה מקומות בתנ"ך מובאת הקריאה לקב"ה בסגנון 'עד 
ם" )זכריה א,יב( או "ׁשּוָבה ה' ַעד  מתי'. למשל, "ַעד ָמַתי ַאָּתה ֹלא ְתַרֵחם ֶאת ְירּוָׁשלִַ
ָמָתי!" )תהילים צ,יג(. גם בפיוטים שאומרים ב'תיקון חצות' מופיע הביטוי הזה, שיש 
בו משמעות של תביעה מהקב"ה — עד מתי תימשך הגלות והשכינה תהיה מוטלת 

בעפר.
את עוצמת הזעקה והתביעה הבאות לידי ביטוי במילים 'עד מתי' אפשר ללמוד 
מקריאתו של אליהו הנביא לבני ישראל: "ַעד ָמַתי ַאֶּתם ֹּפְסִחים ַעל ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים!" 
)מלכים־א יח,כא(. זה איננו ביטוי של צער וכאב בלבד אלא תביעה, וכפי שאמר הרבי 

מליובאוויטש )התוועדויות תשד"מ כרך ב, עמ' 1079(: "אליהו הנביא כאב והצטער ביותר 
על מצבם של בני ישראל, ולכן צעק מקירות ליבו ותבע מהם בכל התוקף: 'עד 
מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים'! ובדומה לזה הוא לשון 'עד מתי' המובא 
'תיקון חצות', שמשמעותו ותוכנו הוא — תביעתם של בני ישראל  בפיוטים של 

מהקב"ה שאינם יכולים לסבול עוד את הגלות!".

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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מבית אפיקים שבת



תחבולה נגד מזימה
הצורף המומחה הרכיב את הזכוכית המגדלת 
על עינו והחל לבחון את תכשיטי הזהב משובצי 
היהלומים שלפניו. בארשת פנים קפואה בחן אבן 

אחר אבן.
"אין כאן שום אבן יקרה", אמר בהבעת אכזבה. 
"האבנים המשובצות כאן הן זכוכיות צבעוניות". 
הוא החזיר את התכשיטים ליהודי הנדהם העומד 
ערך",  חסרי  האלה  התכשיטים  "לצערי,  מולו. 

סיים את דבריו.
סלובקיה.  בצפון־מזרח  שוכנת  ברדיוב  העיר 
ורבנים  יהודיות,  קהילות  בה  פרחו  רבות  שנים 
אחד  שלה.  הרבנות  כס  את  עיטרו  נכבדים 
מתושביה היה יהודי נשוא פנים, נכד לבית צדיקי 
רימנוב. האיש היה עשיר גדול, שהרבה להפריש 

מממונו לצדקה וחסד.
כל מי שנזקק להלוואה ידע את כתובתו, וקיבל 
מידיו את ההלוואה המבוקשת. הוא נהג לסמוך 
לא  כלל  בדרך  ואלו  הפונים,  של  נאמנותם  על 

אכזבו ועמדו במועדי הפירעון.
יום אחד בא לביתו אחד מתושבי העיר, ובפיו 
בקשה להלוות לו חמש־מאות קרונות. "זה סכום 
את  הכיר  הוא  העשיר.  התפלא  מאוד!",  גדול 
העושים  הסוחרים  עם  נמנה  שאינו  וידע  האיש 

עסקאות בסכומים כאלה.
מראש  "הכנתי  האיש.  הרגיעו  דאגה",  "אל 
הוא  ההלוואה".  להחזרת  כביטחון  יקר,  משכון 
הוציא מתיקו קופסה מהודרת ושפך את תכולתה 
ביהלומים  מעוטרים  זהב,  תכשיטי  השולחן.  על 

יקרים, נצצו מול עיני בעלת הבית.
ונתן  לבקשה  העשיר  נעתר  המשכון  למראה 
תאריך  קבעו  הם  שביקש.  הסכום  את  ללווה 

להשבת ההלוואה, ונפרדו בידידות.
לבוא.  בושש  והלווה  הגיע  הפירעון  מועד 
העשיר המתין עוד כמה שבועות, אך הימים חלפו 

והאיש אינו בא.
בתחילה היה העשיר רגוע. בכספת ביתו מונח 
החלה  הימים  חלפו  כאשר  אך  היקר.  המשכון 
דאגה לקנן בליבו. הוא שם את פעמיו אל צורף 

מומחה, כדי שיעריך את שווי המשכון שבידו.
מזויפים,  כי אלה תכשיטים  לו  כאשר התברר 
חסרי ערך, צנח ליבו בקרבו. מעשה הרמייה פגע 
בו עמוקות. הוא התהלך אכול דאגה, ולא מצא 

שום עצה שתשיב לו את הכסף.

של  מעיניו  נעלמה  לא  העשיר  של  מצוקתו 
לשושלת  ובן  פיקח  יהודי  ריינמן,  דב־בעריש  ר' 
אדמו"רים, והוא שאל אותו לפשר דאגתו. "בכל 

מקרה לא תוכל לעזור לי", הגיב האיש.

עד  לך  אניח  "לא  התעקש.  דב־בעריש  ר'  אך 
בנחישות.  אמר  עליך",  מעיק  מה  לי  שתספר 
דב־ ר'  אירע.  אשר  את  לו  וסיפר  נכנע  העשיר 

בעריש נשען על השולחן והרהר כמה רגעים.

"אם תסכים לעצתי, כספך יוחזר לך בהקדם", 
וקיבל  תכניתו,  את  הציג  הוא  בוטח.  בקול  אמר 

מייד את הסכמתו של העשיר.
סיבת  כי  מידידיו  לכמה  סיפר  דב־בעריש  ר' 
יקר  משכון  היעלמות  היא  העשיר  של  עיצבונו 
ביותר,  יקרים  יהלומים  משובצים  תכשיטים  של 
שקיבל מאחד הלווים. הוא אינו יודע מה יעשה 

כאשר יבוא הלווה להשיב את הכסף.
ר' דב־בעריש ידע לספר כי התכשיטים יקרים 
שלושת־ או  אלפיים  על  עומד  ושוויים  מאוד, 

אלפים קרונות; סכום גבוה גם בעבור אדם עשיר 
מאוד.

היא  בעיר.  נפוצה השמועה  בתוך כמה שעות 
ידע  אחד  כל  רבה.  במהירות  לאוזן  מפה  עברה 
נגנב  הפנים  נשוא  העשיר  של  מביתו  כי  לספר 
שלושת־ או  כאלפיים  השווה  ערך,  יקר  משכון 

אלפים קרונות, והוא נותר אובד עצות.
השמועה עשתה את דרכה במהרה גם אל אוזנו 
של הלווה. זה הבין כי הזדמנות פז נקרתה לפניו. 
במוחו החלה להירקם תכנית זדונית, והוא מיהר 

לבצעה.
ההלוואה  מסכום  נכבד  חלק  בידו  היה  עדיין 
בקרוב  כי  לו  והודיע  למלווה  ניגש  הוא  שלקח. 
להשיג  תכנן  היתרה  את  ההלוואה.  את  לו  ישיב 

על־ידי מכירת חלק מרכושו. 
לו  אמר  ההלוואה",  להחזרת  לחוץ  "אינני 
העשיר. הלווה התמלא שמחה, כי הבין מהתשובה 
שאכן המשכון נעלם, והעשיר מנסה לדחות את 

השבתו.
המזימה שבמוחו הייתה ברורה וסדורה. עכשיו 
השבת  את  וידרוש  הכסף  את  למלווה  יחזיר 
המשכון. המלווה לא יוכל להחזיר את המשכון, 
וזו הזדמנות הפז שנקרתה לפניו — הוא ידרוש כי 

ישלם את ערכו המלא, שלושת־אלפים קרונות!
קרונות.  חמש־מאות  בידו  היו  קצר  זמן  בתוך 
את  לו  להשיב  העשיר  של  ביתו  אל  הלך  הוא 
ההלוואה. שוב הגיב המלווה באמירה שלא בוער 
יכול  האיש  ומצידו  הכסף,  את  עכשיו  לקבל  לו 

להוסיף להחזיק בכסף.
אינני  "לא,  להתפוצץ.  חישב  הלווה  של  ליבו 
זקוק עוד לכסף. רצוני להחזיר לך את ההלוואה, 

ולקבל בחזרה את המשכון!", אמר.
הכסף  צרור  את  העשיר  לקח  שלווה  בארשת 
ופנה לחדר צדדי. בצאתו משם הניח לפני הלווה 
הנדהם את המשכון שקיבל. "הרי שלך לפניך. קח 
את התכשיטים שנתת לי כמשכון, והיפרד ממני 

לחיים טובים ולשלום...", אמר בחיוך.
)על־פי 'אוצר הזהב פרקי אבות'(

מנחם שייקביץ מעשה שהיה

השמועה עשתה את דרכה 
במהרה גם אל אוזנו של 

הלווה. זה הבין כי הזדמנות 
פז נקרתה לפניו. במוחו 

החלה להירקם תכנית זדונית

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



מעשר כספים ממתנה
שאלה: אדם שקיבל 

כסף מהוריו או מסבו 
וסבתו, האם עליו 

להפריש ממנו מעשר 
כספים?

שממון  קובעת  ההלכה  תשובה: 
היה  אביו  אם  גם  מאביו,  ירש  שאדם 
הבן  חייב  ימיו,  כל  ממונו  את  מעשר 
שהחיוב  הפוסקים,  והסבירו  לעשרו. 
ממנו,  הפרישו  שכבר  הממון,  על  אינו 
אלא על האדם, מכיוון שרשות הבן היא 
רשות אחרת. זה גם הדין במקבל מתנה 
מהם  להפריש  שעליו  מציאה,  ובמוצא 

מעשר כספים.
אם ההורים מממנים את כל הוצאותיו 
של הבן, ואין לו מאומה משלו, מחובתו 
מזה  לתת  עומד  שהוא  להם  להודיע 
וההורים  הודיע  ואם  לצדקה.  מעשר 
בעבור  נוסף  כסף  לו  לתת  רוצים  אינם 
לו  יש  אם  אבל  מלתת.  פטור  המעשר, 

מעשר  ממנו  לתת  צריך   — משלו  כסף 
מהסכום שהוא מקבל מההורים.

מעושרות  ממעות  דירה  הקונה  גם 
ומשכירּה לאחרים, חייב לעשר את דמי 
מקרן  המגיע  רווח  כל  כדין  השכירות, 
הוצאות  לו  יש  ואם  אותה.  שכבר עישר 
זאת  מנכה   — וכדומה  תיקונים  על 

מחשבון הרווח.
לנכותן  אפשר  רכוש  ביטוח  הוצאות 
מהרווח. אם יארע לו נזק והחברה תפצה 
שזה  מכיוון  ממעשר,  פטור  עליו,  אותו 

מילוי חיסרון ולא רווח חדש.
דעות  שלוש  שיש  לדעת,  ראוי 
לדעה  כספים':  'מעשר  בעניין  בפוסקים 
אחת, חיוב מן התורה; לדעה שנייה, חיוב 
טוב.  מנהג  שלישית,  ולדעה  מדרבנן; 

לדעת אדמו"ר הזקן זה חיוב מדרבנן.

מקורות: צדקה ומשפט פ"ה ס"ב וס"ה והערה לז, 
וש"נ. שו"ע אדה"ז הל' ת"ת פ"א ה"ז, ותורת מנחם 
— התוועדויות, כרך לד עמ' 272.

רציתי לשאול

שכני מציע לי מדי פעם להתלוות אליו לתפילת שבת 
בבית הכנסת. אני לא מרגיש נוח להיענות להצעתו, 

מכיוון שאינני שומר שבת.
משאלתך אני מבין שאתה אדם רציני 
ואמיתי. נראה לך שהליכה לבית כנסת 
בשבת ואחר־כך אי־שמירתה — יש בזה 

סתירה פנימית.
מלפני  בסיפור  אותך  לשתף  אבקש 
שימשתי  ימים  באותם  רבות.  שנים 
שליח בבית חב"ד בבנגקוק שבתאילנד. 
מהארץ  אלינו  התקשרו  אחד  יום 
סיפרו  הם  בחור.  של  מודאגים  הורים 
חודשים.  כמה  כבר  ממנו  שמעו  שלא 
הרגעתי  בנם,  את  באוזניי  כשתיארו 
מבקר  שהוא  להם  אמרתי  אותם. 
בסדר.  נראה  והוא  חב"ד,  בבית  הרבה 

הבטחתי להם לדבר איתו.
לבית  בא  שהבחור  הבאה  בפעם 
חב"ד קראתי לו הצידה ושיתפתי אותו 
מהוריו.  שקיבלתי  הטלפון  בשיחת 
הבחור ענה שהוא רוצה תקופת שקט, 
לארץ.  לחזור  כרגע  מעוניין  ואינו 
אותו  לשכנע  הצלחתי  לשמחתי 

שמצפים  הוריו,  עם  וידבר  שיתקשר 
לשמוע את קולו. "הם לא ילחצו עליך 
לחזור לארץ. הם רק רוצים לשמוע את 

קולך", אמרתי לו.

לך:  גם  לומר  רוצה  שאני  מה  וזה 
שלך!  הקול  את  לשמוע  רוצה  הקב"ה 
אם אתה שומר יותר מצוות ואם פחות. 
אבינו  לא־כלום'.  או  'הכול  לא  זה 
של  קולו  את  לשמוע  רוצה  שבשמיים 
ישראל.  מעם  מילדיו,  ואחת  אחד  כל 
עם  נעשה  התפילה,  איתו,  וכשהדיבור 
בית   — קדוש  ובמקום  יהודים,  עוד 
האבא  של  והנחת  השמחה  הכנסת, 

גדולות פי כמה וכמה.

שאתה.  כפי  הכנסת  לבית  בוא 
ולמסורת  היהודית  לתפילה  התחבר 
העשירה והעתיקה שלנו. וזכור שאבא 
לראותך  תמיד  מחכה  שבשמיים 

ולשמוע את קולך.

הלכה למעשה
 הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי, עומר

 עם הרב יוסף יצחק פריימן
מנהל בית חב"ד בזיכרון יעקב

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

 ההלוואה אינה מוגבלת בזמן

 אין צורך בערבים או בלווים נוספים

 ניתן להחזיר את ההלוואה 
    בכל רגע וללא קנס

 אחוז המימון מהנכס הקיים 
    הנו בין 20-50%

ההללוווואאתת  ממששככננתתאאללעעזזוורר  ללייללדדייםם  בבההששגגתת  אאתתםם  ייככווללייםם  

ב"ה

 אם אתם בני 60 + ובעלי נכס שאינו משועבד
 תוכלו לקבל הלוואה באמצעות 
 חברת הראל ביטוח ופיננסים

  בתנאים סופר נוחים לטובת הילדים 
או לכל מטרה!

שהמוז'יניק יקנה דירה

* ההלוואה מותנית באישור החברה

עסקההיתר 

"פ
ם ע

כל העסקאות בחברה הינ

077.444.7777
רוצים לשמוע עוד צרו קשר:

basad.co.il

ביטוח ופיננסים למגזר החרדי

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

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

* ההלוואה מותנית באישור החברה



ָּכְך סֹוְפִרים 
ְיהּוִדים

ְקבּוצֹות,  ִלְׁשֵּתי  ְּבַבָּקָׁשה  "ִהְתַחְּלקּו 
ִהְכִריז  ְיָלִדים",  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ְּבָכל 
ַהּמֹוֶרה. ֵאיְך ִּתְסְּפרּו ֶאת ַהְּיָלִדים? ַהִאם 
ֹלא,  ְׁשֹלוָׁשה"?  ְׁשַנִים,  "ֶאָחד,  ֹּתאְמרּו 
ַאֶּתם ִּתְנֲהגּו ְּכִפי ֶׁשעֹוִׂשים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ִלְתִפָּלה:  ִמְנָין  ֵיׁש  ִאם  ְּכֶׁשּבֹוְדִקים 
ַמְצִּביִעים ַעל ָהֲאָנִׁשים ְואֹוְמִרים ַעל ָּכל 
ֶאָחד ִמָּלה ֵמַהָּפסּוק "הֹוִׁשיָעה ֶאת ַעֶּמָך 
ַעד  ֵאם  ְוַנּׂשְ ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך  ֶאת  ּוָבֵרְך 
ִמִּלים,  ֶעֶׂשר  ֵיׁש  ַהֶּזה  ַּבָּפסּוק  ָהעֹוָלם". 
ֲעָׂשָרה  ָּכאן  ֶׁשֵּיׁש  יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו  ְוָכְך 

ְיהּוִדים.

ֲאָנִׁשים  סֹוְפִרים  ֵאיֶנּנּו  ֶּבֱאֶמת  ָלָּמה 
ְצָבִעים  ֶׁשּסֹוְפִרים  ְּכִפי  ָהְרִגיָלה,  ַּבֶּדֶרְך 
אֹו ֻסָּכִרּיֹות, ֶאָּלא ַעל־ְיֵדי ֲאִמיַרת ִמִּלים 

ֶׁשל ָּפסּוק?

ְּבָפָרָׁשֵתנּו.  ֶׁשּמֹוִפיַע  ִאּסּור  ֶזה 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ְמַצֶּוה ִלְסֹּפר ֶאת ְּבֵני 
ִיְתֹרם  ֶאָחד  ָּכל  ֲעִקיָפה:  ְּבֶדֶרְך  ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת  ַיַאְספּו  ֶקל,  ַהּׁשֶ ַמֲחִצית  ֶׁשל  ַמְטֵּבַע 
ָּכל ַהַּמְטְּבעֹות ְוִיְסְּפרּו אֹוָתם, ְוָכְך ֵיְדעּו 

ֶאת ִמְסַּפר ָהֲאָנִׁשים ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל.

ִאם  ִלְבֹּדק  רֹוִצים  ְּכֶׁשָהיּו  ֶּבָעָבר, 
סֹוְפִרים  ָהיּו  ְלִמְנָין,  ֲאָנִׁשים  ֲעָׂשָרה  ֵיׁש 
אֹוָתם ַעל־ְיֵדי ָּפסּוק ַאֵחר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶעֶׂשר 
ִמִּלים — "ַוֲאִני ְּבֹרב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך, 
ְּבִיְרָאֶתָך".  ָקְדְׁשָך,  ֵהיַכל  ֶאל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ַמְעִּדיִפים  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבּדֹורֹות  ַמּדּוַע 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבָּפסּוק "הֹוִׁשיָעה ֶאת ַעֶּמָך", 
ְוֹלא ַּבָּפסּוק "ַוֲאִני ְּבֹרב ַחְסְּדָך", ַהָּקׁשּור 

יֹוֵתר ִלְתִפָּלה?

ְּבָגלּות  ְׁשרּוִיים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ִמְּפֵני 
ְוַהֶּמְרָּכִזי  ֲאֻרָּכה ְוָקָׁשה, ְוַהָּדָבר ָהִעָּקִרי 
ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִצים ּבֹו ּוִמְׁשּתֹוְקִקים לֹו הּוא 
ְוִיְגַאל  יֹוִׁשיַע  ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא   —
ְּבָקרֹוב  ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  ָיִביא  ּוְכָבר  אֹוָתנּו 

ַמָּמׁש.

ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ֲעָׂשָרה ְיהּוִדים ִמְתַאְּסִפים 
ִלְתִפָּלה, זֹו ְׁשַעת ָרצֹון ְמֻיֶחֶדת, ַוֲאַנְחנּו 
ְמַמֲהִרים ְלַנֵּצל אֹוָתּה ַּבֲאִמיַרת ַהָּפסּוק 
ֶׁשְּכָבר  ּוְבַבָּקָׁשה  ַעֶּמָך"  ֶאת  "הֹוִׁשיָעה 

ֵלָמה ָּכאן ְוַעְכָׁשו. ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ַהּׁשְ

)על־פי תורת מנחם תשמ"ו, כרך ב, עמ' 1137(

ַּתְקִציר: ְלַמְרֵּבה ַהַהְפָּתָעה, ָאָנטֹוִלי ַהּפֹוָלִני ֵאינֹו ִמְתַּכֵחׁש ְלַהְבָטָחתֹו ּוַמְחִזיר ֶאת ָהַאְרָּגז ַהָּיָקר  ְלָיָדיו ֶׁשל ַסָּבא.

ַאְכָזָבה ָמָרה
ָּדָבר  ַלַּמְרֵּתף.  ֶׁשַאִּגיַע  ָּבֶרַגע  ֶאֱעֶׂשה  ָמה  ָיַדְעִּתי 
ִראׁשֹון ֲאִני הֹוֵלְך ְלִהְסַּתֵער ַעל ָּכל ַהֵּכִלים ָהַעִּתיִקים 
ִעם ַמְטִלית ּוְסָחָבה. ֲאַׁשְפֵׁשף ַוֲאָמֵרק, ֲאַנֶּקה ְוַאְבִריק, 
ַהִּקּדּוׁש  ְּגִביַע  ַהָּפמֹוִטים,   — ֶׁשֻּכָּלם  ַעד  ּכֹוִחי,  ְּבָכל 
ַהֲחֻנִּכָּיה  ַּכּמּוָבן,  ּוְבֹראָׁשם,  ַהְּבָׂשִמים  ְּכֵלי  ַאָּבא,  ֶׁשל 
ְּכמֹו  ְּכמֹו...  נֹוְצִצים,  ִיְהיּו   — ְוַהְּמֻיֶחֶסת  ָהַעִּתיָקה 

ֶׁשָּנְצצּו ֵעיֶניָה ֶׁשל ִאָּמא ֶׁשִּלי, ַאֲחֵרי ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות.

ַעל  ְבִּתי  ִהְתַיּׁשַ ַהָּקָטן,  ִלְמעֹוִני  ְּבֶחְדָוה  ָּפַרְצִּתי 
ֶאת  ְוִלְפֹּתַח  ַהְּקָׁשִרים  ֶאת  ְלַהִּתיר  ּוִמַהְרִּתי  ַהִּמְזָרן 

ָהַאְרָּגז.

ְוַרק ָאז, ְּבָיְׁשִבי ַעל ַהִּמְזָרן ַהָּיָׁשן ֶׁשִּלי ְוָהַאְרָּגז ָּפתּוַח 
ֵּפֶׁשר  ֶאת  ֶחְרָדִתי  ְלֹגֶדל  ֵהַבְנִּתי  ֵעיַני,  ְלֶנֶגד  ִלְרָוָחה 
ָיְׁשרֹו ְוטּוב ִלּבֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ַהּפֹוָלִני. ָּכל ְּכֵלי ַהֶּכֶסף 
ַהֲחֻנִּכָּיה.  ִמן  חּוץ   — ִּבְמאּום  ָנַגע  ֹלא  הּוא  ָׁשם,  ָהיּו 

ַהֲחֻנִּכָּיה ֹלא ָהְיָתה ָּבַאְרָּגז.

• • •

ֲאִני זֹוֵכר ֵאיְך ָּדַחְפִּתי ֶאת ָהַאְרָּגז ִמָּפַני ְּבַכַעס ֵאין־
ָהמּום  ְוָקַרְסִּתי  אֹוִנים 
ֲאִפּלּו  ֲאִני  ַהַּדְרָּגׁש.  ַעל 
ִהְתַרַעְמִּתי  ַּכָּמה  זֹוֵכר 
ְּתִמימּותֹו  ַעל  ְּבִלִּבי 
ִזְכרֹונֹו  ֶׁשִּלי  ַאָּבא  ֶׁשל 
ֶׁשָּטַרח  ִלְבָרָכה, 
ַהַחְמָדן  ַלּגֹוי  ְלַהְסִּביר 
ֶׁשל  ֶהָעצּום  ֶעְרָּכּה  ֶאת 
ָהַעִּתיָקה,  ַהֲחֻנִּכָּיה 
ָעֶליָה  ֶׁשִּיְׁשֹמר  ְּבִתְקָוה 
טֹוב יֹוֵתר... הּוא ֲאִפּלּו 
ִלְּמדֹו ֶּפֶרק ַּבִהיְסטֹוְרָיה 
לֹו  ְוִגָּלה  ַהֲחֻנִּכָּיה,  ֶׁשל 
ֶׁשל  ַסָּבא  ֶׁשל  ֶׁשִהיא 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּלנּו,  ַסָּבא 
ִמָּפִריס.  ְיִחיֵאל  ַרִּבי 
ְּבִלִּבי  ָחַׁשְבִּתי  ִּבְׁשָעתֹו 
ְלִחָּנם  ַמְׁשִחית  ֶׁשַאָּבא 
ָאְזָניו  ַעל  ְּדָבָריו  ֶאת 
ְוִכי  ַהּפֹוָלִני.  ֶׁשל 
ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ְּדמּותֹו ֶׁשל 

הּו? ָטִעיִתי. ִמְתָּבֵרר ֶׁשַהחּוׁש ַהִּמְסָחִרי  אֹוֶמֶרת לֹו ַמּׁשֶ
ּוְלָהִבין  ְלַהְקִׁשיב  ַּדְוָקא  ָּגַרם לֹו  ֶהָערּום  ָאָנטֹוִלי  ֶׁשל 
ֵהיֵטב ָּכל ָמה ֶׁשִהְסִּביר לֹו ַאָּבא. ּוְבֵכן, ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי 
ְּפַרס  ִלי  ָנַתן  ֶעֶצם'.  ִלי  'ָזַרק  ֶזה,  ָאָנטֹוִלי  ִּבְמִרירּות, 
ַהֲחֻנִּכָּיה,  ְוֶאת  ַהֶּכֶסף,  ְּכֵלי  ְׁשַאר  ִּבְדמּות  ִנחּוִמים 
ְּכָבר  ְואּוַלי  ְלַעְצמֹו.  ָׁשַמר  ְּבָפז,  ְיֻסָּלא  ֹלא  ֶׁשֶעְרָּכּה 

ָמַכר אֹוָתּה ְּבִמיְליֹוִנים ְלֵאיֶזֶׁשהּו מּוֵזאֹון?

ֹלא  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ֲאָבל  ִסּכּוי,  ָּכל  ִלי  ֶׁשֵאין  ָיַדְעִּתי 
ָהְרֻטּבֹות  ֵעיַני  ֶאת  ִנַּגְבִּתי  ִמִּמְׁשָּכִבי,  ַקְמִּתי  ָחַׁשְבִּתי. 
ְוָיָצאִתי ַלֶּדֶרְך ֲחָזָרה, ְלֵביתֹו ֶׁשל ָאָנטֹוִלי. ָהִייִתי ָּכאּוב 
ְוָנחּוׁש ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ְּכֵדי ָלׁשּוב ּוְלהֹוִציא ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה 
ֶׁשָּלנּו ִמָּיָדיו. ַּגם ִאם ָאָנטֹוִלי ְיַנֶּסה ַלְחֹסם אֹוִתי ְוָצִריְך 
ֵמַאְנֵׁשי  ִאיׁש  ְוֵאין  ָּבאִתי,  ְּבכֹוַח.  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִיְהֶיה 
ֶׁשַהָּנָבל  ְמֻׁשְכָנע  ָהִייִתי  ְּכלֹוַמר,  ַּבַּבִית.  ָׁשם  ַהַּבִית 
ְוִאיׁש ֹלא ָעָנה  ְוָנעּול,  ִּבְפִנים, ֲאָבל ַהַּבִית ָהָיה ָסגּור 
ֶׁשֵהם  ִלי  ְּכֶׁשִּסֵּפר  ִׁשֵּקר  ֹלא  ֶּבֱאֶמת  ְואּוַלי  ְלַצֲעקֹוַתי. 

עֹוְבִרים ִּדיָרה?

ַלְּכֹתֶבת  ְּפָעַמי  ַׂשְמִּתי  ְלַהְפִסיד.  ָמה  ִלי  ָהָיה  ֹלא 
ִמְׁשָּפָחה  ִּגִּליִתי  39. ָׁשם  ַזֶמְנהֹוף  ָאָנטֹוִלי:  ִלי  שָמַסר 
ְוַגם  ָאָנטֹוִלי  ׁשּום  ַמִּכיָרה  ֶׁשֵאיֶנָּנה  ַאֶחֶרת,  ּפֹוָלִנית 
ִעם  ְלַהְׁשִלים  ֶנֱאַלְצִּתי  ְלַהִּכיר.  ְמֻעְנֶיֶנת  ֵאיֶנָּנה  אֹוִתי 
ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהַּתְרִּגיל ֶׁשל ַהָּזֵקן ִהְצִליַח לֹו ְּבֹאֶפן ֻמְׁשָלם.

ַלְחֹׁשב  ִנִּסיִתי  נֹוָאׁש.  ָאַמְרִּתי  ֹלא  ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 
ִהְקִּפיד  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ֵהיֵטב,  ָזַכְרִּתי  ָאָנטֹוִלי,  ְּבִהָּגיֹון. 

ֶׁשָּבַחר  ַלְחֹׁשב  ִסָּבה  ֵאין  ַּבֲחֻנָּכה...  ֵנרֹות  ְלַהְדִליק 
ֵאיֶנּנּו.  ַעִּתיקֹות  ַּגם חֹוֵבב  ִזְקָנה.  ְלֵעת  ְּבָכְך  ְלַהְתִחיל 
ָּכְך ֶׁשַהִּסָּבה ַהְּיִחיָדה ֶׁשֵהִניָעה אֹותֹו ִלְגֹנב ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה 
ְנכֹוָנה,  זֹו  ֲהָנָחה  ִאם  ּוְבֵכן,  ֶּכֶסף.  ֶּבַצע  ֶאָּלא  ֵאיֶנָּנה 
ַהּמּוֵזאֹון   — הּוא  ֶׁשִּלי  ַהָּבא  ַהַּיַעד  ַמְסָקָנה,  ִהַּסְקִּתי 

ַהְּלֻאִּמי ֶׁשל ַוְרָׁשה!

המשך יבוא

ָהֲאבּוָדהָהֲאבּוָדה
נוָֹרה נוָֹרהַהּמְּ ַהּמְּ
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ֶאת  ָלּה  ְלָהִביא  ִמֶּכם  ְמַבֶּקֶׁשת  ְּכֶׁשִאָּמא 
ַהַּפְּפִריָקה ֵמַהַּמָּדף, ַאֶּתם יֹוְדִעים ְלָמה ַּכָּוָנָתּה. 
ָהֲאַדְמַּדָּמה,  ַהִּפְלֵּפל  ַאְבַקת  ֶאת  ַמִּכיר  ֹלא  ִמי 
ֶׁשּצֹוַבַעת ֶאת ַהָּדִגים ְוֶאת ַּתּפּוֵחי ָהֲאָדָמה ְּבָגֶון 

ָאֹדם ּומֹוִסיָפה ַטַעם ְמֻיָחד ַלַּתְבִׁשיל.

ֵיׁש  ַמִּכיִרים?  ַאֶּתם  נֹוָסִפים  ַּתְבִליִנים  ֵאילּו 
ִקָּנמֹון  ַּכּמֹון,  ַזְעָּתר,  ּכּוְרּכּום,  ָׁשֹחר,  ִּפְלֵּפל 

ָועֹוד. ֲאָבל ַעל ַהְּזַעְפָרן ְׁשַמְעֶּתם?

ַהָּיָקר  ַהַּתְבִליִנים,  ְלֶמֶלְך  ָּכבֹוד  ְּתנּו  ּוְבֵכן, 
ִמֻּכָּלם — ַהְּזַעְפָרן. ָהַרְמַּב"ם ְמַזֶהה ֶאת ַהְּזַעְפָרן 
ַהְּקֹטֶרת  ַסְמָמֵני  ֵמַאַחד־ָעָׂשר  ֶאָחד  ְּכַכְרֹּכם, 

ֶׁשֻהְקְטָרה ַּבִּמְׁשָּכן ּוְבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

מּוָפק  הּוא  ִּכי  ָּכל־ָּכְך  ָיָקר  ַהֶּזה  ַהַּתְבִלין 
ְלָהִפיק  ְּכֵדי  ַהּכּוְרּכּום.  ְּבֶפַרח  ָזִעיר  ֵמֵחֶלק 
ִקילֹוְגָרם ֶאָחד ֶׁשל ְזַעְפָרן ִנְדָרִׁשים ֵּבין ִׁשְבִעים 
ֶאֶלף ְלָמאַתִים ֶאֶלף ְּפָרִחים! ְוַהֶּפַרח ַהֶּזה ּפֹוֵרַח 
ֶׁשְּמַגֵּדל  ַהַחְקַלאי  ִּבְלַבד.  ְּבָׁשָנה  ַאַחת  ַּפַעם 
אֹותֹו ָצִריְך ְלַחּכֹות ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ְּכֵדי ִלְקֹטף ֶאת 

ַהֶּפַרח ַהָּיָקר ּוְלָהִפיק ִמֶּמּנּו ֶאת ַהַּתְבִלין. 

ַמְצִריָכה  ֵמַהֶּפַרח  ַהְּזַעְפָרן  הֹוָצַאת  ַּגם 
ְוֹלא  ַּבָּיד  ְוַנֲעֵׂשית  ּוְזִהיָרה,  ֲעִדיָנה  ֲעבֹוָדה 
ְזַעְפָרן  ִקילֹוְגָרם  ֶׁשל  ְמִחירֹו  ָלֵכן  ִּבְמכֹונֹות. 
ָעׂשּוי ְלַהִּגיַע ַלֲעֶׂשֶרת־ֲאָלִפים ּדֹוָלר, ְוֵיׁש ַזִּנים 

ֶׁשל ְזַעְפָרן ֶׁשְּמִחיָרם ָיָקר עֹוד יֹוֵתר.

ְּבִאִּיים  ְּבִעָּקר  ַהְּזַעְפָרן  ָּגַדל  ֶקֶדם  ִּביֵמי 
ִאִּיים  ְּבַכָּמה  אֹוְסְטַרְלָיה,  ְלַיד  ְמֻסָּיִמים 
ַהְּזַעְפָרן  ָאֵמִריָקה.  ּוִבְדרֹום  ֵקט  ַהּׁשָ ָּבאֹוְקָינֹוס 
ֶׁשל  ְלֶזה  ִהְׁשַּתָּוה  ּוְמִחירֹו  ְמאֹוד,  ְמֻבָּקׁש  ָהָיה 
ְּבִאיַראן,  ְּבִעָּקר  אֹותֹו  ְמַגְּדִלים  ַּכּיֹום  ָזָהב. 

ְּבָמרֹוקֹו ּוִבְסָפַרד.

ַהַּמְּדָעִנים  ְמַנִּסים  ָהַאֲחרֹוָנה  ָּבֵעת  ֲאָבל 
ְלַפֵּתַח ִּפְרֵחי ְזַעְפָרן ֶׁשִּיְפְרחּו יֹוֵתר ִמַּפַעם ַאַחת 
ָנה. ַּגם ְּבַאְרֵצנּו, ַּבּמֹוָׁשב ַּבר־ִּגּיֹוָרא  ִויִחיָדה ַּבּׁשָ
ֶאת  ְלַגֵּדל  ַמֲאַמִּצים  ַנֲעִׂשים  ְיהּוָדה,  ֶׁשְּבָהֵרי 

ַהְּזַעְפָרן.

ִלְׁשֹמַע  ְוִתְזּכּו  ֵיֵרד,  ַהְּזַעְפָרן  ְמִחיר  ָאז אּוַלי 
ֵמַהַּמָּדף  ָלּה  ְלָהִביא  ִמֶּכם  ְמַבֶּקֶׁשת  ִאָּמא  ֶאת 

ָּבת. ֶאת ַהְּזַעְפָרן, ְלַתֵּבל ּבֹו ֶאת ַּתְבִׁשיֵלי ַהּׁשַ

 ֲהָלָכה
ְּבָׁשבּוַע

ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ֵליל ַׁשָּבת ֲהַלְכֶּתם לֹוַמר 'ַׁשַּבת ָׁשלֹום' 
ְלַסָּבא ְוָסְבָתא, ְוֵהם ִּכְּבדּו ֶאְתֶכם ְּבַׂשִּקּיֹות ֲחִטיִפים. ַהִאם 

ַאֶּתם ְיכֹוִלים ֶלֱאֹכל אֹוָתם ִמָּיד? ֹלא! ָצִריְך ְלַהְמִּתין 
ְּבַסְבָלנּות ַלִּקּדּוׁש. ֲחָכֵמינּו ָקְבעּו ֶׁשֵאין ֶלֱאֹכל אֹו ִלְׁשּתֹות 

ֹקֶדם ַהִּקּדּוׁש.

6

דניאל גורדון
איור: הני פנט 

ים  ְלִמִ רּוׁשַ ָיר ַהּיְ ֵני סֹוֲחֵרי ַהּנְ ת ָיד ִהְצִליחּו ׁשְ ִרים ּוַמּתַ ֶאְמָצעּות ַהְפָעַלת ְקׁשָ ְקִציר: ּבְ ְקִציר: ּתַ ּתַ
נּו ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ּקָ ָיר ׁשֶ ת ֶאת ַהּנְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּיֹוִביל ּבְ ֶבת ׁשֶ ּכֹר ְקרֹון ַרּכֶ ִלׂשְ

ָקִהיר יק ּבְ ּוק ָהַעּתִ ַהּשׁ

ת  ּבָ ִניַסת ַהּשַׁ ְלַבד. ַעד ּכְ נֹוְתרּו ָלנּו ָיִמים ֲאָחִדים ּבִ
ֶבת. ֶבת ִלְהיֹות ַעל ָהַרּכֶ ָבר ַחּיֶ חֹוָרה ּכְ ַהּסְ

ֵרז! ִבים ְלִהְזּדָ ַחּיָ

ֶסף,  ִביל ּכֶ ׁשְ  ֶזה הּוא! ּבִ
ָמה ׁשָ  הּוא ִיְמּכֹר ֲאִפּלּו ֶאת ַהּנְ

ּלֹוֹ ַחַחַח!   ׁשֶ
? ֲאָהּהֹ ים ֲעָגלֹות ָאַמְרּתָ  ֲחִמּשִׁ

ִביְלָך —  ׁשְ  יֹוֵדַע ָמה, ּבִ
ִרי. כֹון — ַהּכֹל ֶאְפׁשָ ִחיר ַהּנָ ּמְ  ּבַ

ָסַגְרנּו ֵעֶסק!

ל טֹוב! ַמּזָ

רּוּכ! ַמּבְ

ה  יד, ֵאיֹפה ָהָרִאיס ַהּזֶ ּגִ ּתַ
ְרּתָ ִלי ָעָליו? ּפַ ּסִ  ׁשֶ

הּוא ַיְצִליַח?  ִנְרֶאה ְלָך ׁשֶ

ה ַמְבִטיַח? ַאּתָ

י,  ּשִׁ יֹום ׁשִ ִקיָעה, ּבְ ן. ַעד ַהּשְׁ ּכֵ
ֶבת.  חֹוָרה ַעל ָהַרּכֶ  ַהּסְ

ל ָרִאיס! ה ׁשֶ ֹי. ִמּלָ ּלִ ה ׁשֶ ִמּלָ

ַהַּתְבִלין ֶׁשָּׁשֶוה ָזָהב



חיים יהודיים

שהאזינו מ הצבאית  התחנה  אזיני 
במשך שנים למגזין הכלכלה היומי, 
על  העלו  לא  הכלכלית',  'התכנית 
עודד  המגיש,  כיסא  על  כי  דעתם 
לבינסון, יושב חסיד אמשינוב, הדור זקן. עודד 
הוותיקים  הכלכליים  העיתונאים  אחד  נחשב 
בתקשורת הישראלית. לצד עבודתו התקשורתית 
העיסוקים  שני  ושילוב  דין,  עורך  משמש  הוא 
ועיסוקיו,  תפקידיו  אף  ועל  זה.  את  זה  מפרה 
עודד מוותר על הטכנולוגיה העכשווית, והנייד 

שלו נטול יישומונים.
סערת יוקר המחיה, הנוגעת לכיס של כולנו, 
מעסיקה רבות את לבינסון בעת האחרונה. טיפ 
ראשון שהוא מספק: "אחת החולות הרעות של 
התרבות המערבית זו תרבות הצריכה. זה משפיע 
על הרבה משפחות, שגם כשאין להן — הן קונות 
ברירה'  'אין  כי  המותג,  בגלל  יקרים,  מוצרים 
וכי 'מוכרחים'. אנשים משלמים על המותג ולא 
על המוצר. הגיע הזמן לשנות זאת, ולומר דיי! 

מוטב להשקיע בדברים חשובים יותר בחיים". 

הכוח בידיים שלכם
'מחאת הפסטה', שהצליחה לבלום את עליית 
אותו.  מעודדת  המשק,  ענקיות  של  המחירים 
"וכשכולם  מבהיר,  הוא  כוח",  יש  "לצרכנים 
כמה  וחושבות  מפחדות  החברות  מתאגדים, 
הכללי  בציבור  מחירים.  העלאת  לפני  פעמים 
המחאה באה מלמטה, אבל בציבור החרדי ראינו 
בעבר הנחיות של הרבנים להימנע מקניית מוצר 
הלוואי  מחירים.  לירידת  שהביא  דבר  אחר,  זה 

שנראה זאת שוב".
ביוקר  החרדים  את  להאשים  לניסיון  בז  הוא 
המחיה: "הייתה בעבר מפלגה שחרתה על דגלה 
את שנאת החרדים, ורואים מה היה סופה. תופעה 
פוליטיקאי  בפעם:  פעם  מדי  ונשנית  חוזרת  זו 
החרדים.  את  להאשים  מתחיל  גובה,  שמאבד 
אני רק מזכיר שמשפחות ברוכות ילדים תורמות 

במידה משמעותית לצריכה ולכלכלה". 

המהלך של חסידות אמשינוב
הכלכלי  הציר  על  נעה  לבינסון  עם  השיחה 

מנחם כהן

"התחלתי להרגיש 
רעידה קלה בחיתוך 

הדיבור שלי. חמש שנים 
לקח עד שאובחנה 

המחלה הנדירה שבה 
לקיתי"

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

לבינסון. "תרבות הצריכה — רעה חולה"

מקומם  את  מוצאים  העולמות  שני  והחסידי. 
כחסיד  בזה.  זה  משתלבים  וכמו  בדבריו, 
על מהלך שנעשה אצלם:  הוא מספר  אמשינוב 
על  להוצאות  הקשור  בכל  מעניין  צעד  "עשו 
חתונות. כל מי שמתחייב לעמוד בתקרת הוצאה, 
שאותה אין הוא עובר, מקבל הלוואה בלי ריבית, 
יודעים  שכולם  ברגע  חודשים.  למאה  הנפרסת 
שיש תקרה, אין מרדף אחרי הוצאות מיותרות". 
מבוסטון,  האדמו"ר  עם  קשור  היה  לבינסון 
בתפקידי  להישאר  ממני  ביקש  "והוא 
נקשרתי  "אחר־כך  מגלה.  הוא  בתקשורת", 
רופא  בחסידות  לנו  יש  מאמשינוב.  לאדמו"ר 
 — לתזונה  מרצה  לביולוגיה,  פרופסור  בכיר, 
וכולם חסידים שווים. כל אחד מהם בחר קודם 
כול להיות שומר מצוות ואז לפרנסתו גם להיות 

איש מקצוע". 

תרופה חדשנית
לפני שבע שנים נפל דבר. "התחלתי להרגיש 
רעידה קלה בחיתוך הדיבור שלי", הוא משחזר. 
על  ממאזינים  פניות  שהתקבלו  השלב  "הגיע 
ומנהל  התחנה  מפקד  שלי.  בדיבור  השינוי 
התרגשתי  דאגה.  והביעו  אליי  פנו  החדשות 

לראות עד כמה אכפת לאנשים ממני. 
המחלה  שאובחנה  עד  לקח  שנים  "חמש 
תרופה  פותחה  בינתיים  לקיתי.  שבה  הנדירה 
נהדר. השיפור  חדשנית, שברוך השם משפיעה 
חלקים  המרגיל  בתהליך  עדיין  אני  דרמטי. 
מסוימים במוח להחזיר את הגלגל לאחור. חסדי 
בעזרת  מקווה  מאוד  אני  נזק.  נגרם  שלא  השם 
להגשה  כלכלית  מעריכה  לעבור  שאוכל  השם 

רדיופונית, כבימים עברו".

החסיד שמאחורי התכנית הכלכלית

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

בס״ד

077-8038463
לפרטים והרשמה:

www.dekelcohen.net
08-6612407

מקצוע מכובד וריווחי!
ברווח  שמתפרנסים  מרוצים  בוגרים  לעשרות  הצטרף 

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

• מותאם למכללות וישיבות טכנולוגיות.
• מתנה לכל תלמיד.

נכנס סוד, יצא יין.

 - בישראל  הטוב  היין 
זוכה ה“דאבל גולד“ בתחרות 
 T E R R A V I N O
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ב  ו ט ה ק  י ט ו ב ה ב  ק י
בישראל - המנצח בתחרות 
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אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתיה מופרזת.


