
 
שבת של אחדות

חודש  ראש  שלפני  הבאה,  השבת  לקראת 
האחדות  להדגשת  להיערך  ראוי  סיוון, 
ביום  התאחד  ישראל  שעם  כשם  הפנימית, 
קבלת  לקראת  אחד"  בלב  אחד  "כאיש  הזה 
לקיים  קרא  מליובאוויטש  הרבי  התורה. 
בשבת זו כינוסים של אחדות ישראל בשעת 
המנחה, ובהם לעורר על טיפוח האחדות ועל 
העם  בני  לכל  המשותפת  הנקודה  הדגשת 
היהודי, שהיא ההכנה הראויה לקבלת התורה 

מחדש בחג השבועות.

מסע 'התקשרות'
אל  נוסף  מסע  מקיימת  התקשרות  עמותת 
חמישה  באוקראינה.  החסידות  מייסדי  ציוני 
ימים מלאים בתפילה, שיעורים והתוועדויות, 
נגן  ובליווי  מנוסי  ונעמה  ניר  הרב  בהדרכת 
הנשמה ארז לוין. המסע יהיה בימים רביעי־
פרטים  )9־13.5(.  באייר  כ"ד־כ"ח  ראשון 

והרשמה בטל' 9302030־03.

ללמוד 'לנשמה'
מסלולי  עשרות  המפעיל  לנשמה,  ארגון 
מקצועות  במגוון  שבועיים  ומבחנים  לימוד 
מחזורי  השבועות  בחג  אי"ה  יפתח  התורה, 
פרק  רש"י,  עם  חומש  כגון  חדשים,  לימוד 
נ"ך יומי, פרק משנה יומי, דף יומי בתלמוד 
ועוד.  יומי  יומי ברמב"ם, תניא  הבבלי, פרק 

פרטים והצטרפות בטל' 7154840־052.

יש חדש כש'הארץ' ערג לבית המקדש
באיזה עיתון נכתבו המילים: "העיר העתיקה של ירושלים היא שלנו. 

שעריה פתוחים. והכותל המערבי שוב לא יעמוד עזוב ודומם"?

ואחת ה חמישים  לפני  שבוע, 
ששת  מלחמת  פרצה  שנים, 
לניסים  זכינו  שבה  הימים, 
כולו.  העולם  את  שהדהימו  גלויים 
צבאות ערב הוכו מכה קשה, והארץ 
שלפתה  החנק  מטבעת  השתחררה 
אותה מאז מלחמת השחרור. גבולות 
 — הכותרת  וגולת  התרחבו,  הארץ 
"הר הבית  וקריאת  ירושלים  שחרור 

בידינו!".

לנוכח הוויכוחים שניטשים מאז בין 
ימין לשמאל, עלול להתקבל הרושם 
שנויה  הייתה  עצמה  שהמלחמה 

במחלוקת וכמוה הישגיה הכבירים. האּומנם? 

"לא ייפרדו עוד"
"צהלי ורוני יושבת ציון", הכריזה כותרת מאמר 
המערכת ביום שלמחרת שחרור ירושלים. בגוף 
המאמר נכתב: "העיר העתיקה של ירושלים היא 
שלנו. שעריה פתוחים. והכותל המערבי שוב לא 
נשקף  לא  שוב  העבר  הוד  ודומם.  עזוב  יעמוד 
מרחוק. אלא מעתה הוא יהיה חלק של המדינה 
החדשה, וזוהרו יפיץ את קרניו על מפעל הבנייה 
בשרשרת  חוליה  שהיא  יהודית,  חברה  של 

הארוכה של תולדות העם בארצו".

הנרגשות  המילים  הופיעו  עיתון  באיזה  נחשו 
מכתבי  הדיווח  'הארץ'.  בעיתון  כן,  כן,  האלה? 
בלתי־מציאותי  ימינו  במשקפי  נראה  השטח 

לחלוטין:

"מי שראה אתמול את ירושלים בשמחתה, אולי 
ירושלים  שמחת  את  לעצמו  לתאר  היה  יכול 
הרגלים.  בשלוש  לרגל  העלייה  בעת  הקדומה, 
המושג  גם  לפתע,  הפך,  ההתרגשות  ובסערת 
'עתה  יותר.  מוחשי  למשהו  המקדש  בית  של 
זו הייתה  יהיה לבנות את בית המקדש'.  אפשר 
אמירה שיצאה מן הלב. אתמול התכוונו האנשים 
פרופסור  רופא  זאת  אמר  לדבריהם.  ברצינות 
אמרו  תיכון.  תלמיד  זאת  אמר  באוניברסיטה. 
ראה  שלא  מי  דתיים.  לא  ודווקא  רבים,  זאת 
שמחה  ראה  לא  ושמחתה  ירושלים  את  אתמול 

מעודו".

בעיתון אחר נכתב: "יום אתמול ייחרת בלב כל 

יהודי באשר הוא כיום שבו נתמלאה תקווה בת 
הרגשות  עוצמת  גואל...  לציון  בא  כי  אלפיים, 
היא  יהודי  כל  בלב  זה  היסטורי  מאורע  שעורר 
מקור כוח ששום גורם בעולם, ואף האדיר ביותר, 
והבירה  לבירתו  חזר  העם  בו.  לזלזל  יכול  אינו 

חזרה לעמה. הם לא ייפרדו עוד".

שהתפייט  'שערים'  או  'הצופה'  עיתון  זה  האם 
כך? לא, המילים האלה התפרסמו בעיתון 'דבר', 
ונכתבו בידי חנה זמר, המשָנה לעורך ולאחר מכן 
עורכת העיתון )הציטוטים נאספו בידי חגי סגל, 

במוסף המשובח 'זיכרונות ושופרות'(.

הכרסום וההתעשתות
אלה היו התחושות הטבעיות שמילאו את ליבו 
שחרור  לנוכח  ובעולם,  בארץ  יהודי,  כל  של 
ירושלים, קבר רחל, מערת המכפלה. יהודים שבו 
התנ"ך,  ערש  ושומרון,  יהודה  בחבלי  להתהלך 
כי  לכול  ברור  היה  כחולמים".  "היינו  בתחושת 

חזרנו לחבלי ארצנו כדי להישאר בהם לנצח.

הממשלה,  של  דעת  בחולשת  החל  הכרסום 
'קלפי  הארץ  בחבלי  רואה  היא  כי  שהודיעה 
מיקוח' למשא ומתן על שלום. אויבינו הנדהמים 
זיהו את ההססנות, ומיהרו לנצלה למטרותיהם. 
מכאן התחיל הלחץ לוותר ולסגת, ועמו המחלוקת 
חלה  האחרונות  שבשנים  נראה  אך  הפנימית. 
התעשתות. רוב העם מבין כי האחיזה בכל חלקי 
גם  היא  השלמה,  בירושלים  ובמיוחד  הארץ, 
המפתח לשלום ולביטחון. עלינו לדבוק בעמדה 

זו, ואלוקי ישראל יהיה בעזרנו.
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ישירות  שלפניכם  הסיפור  את  שמענו  לולא 
היינו  פרטיו,  את  ואימתנו  המעשה  מבעלי 
מוכשר.  תסריטאי  של  במוחו  שנרקח  חושבים 
כיום   ,72 בן  בורובסקי,  ברוך  הוא  שיחנו  איש 
לחקלאות  מורה  שימש  בעבר  מודיעין.  תושב 

וניהל חווה חקלאית בקריית טבעון.

אביתר  של  הוריו  הם  חיה  ורעייתו  הוא 
בכ'  טרור  בפעולת  שנהרג  הי"ד,  בורובסקי 
באייר תשע"ג, לפני חמש שנים. אביתר המתין 
דקר  ומחבל  תפוח,  בצומת  האוטובוס  בתחנת 
אותו בסכין והשליכו לתעלה שמאחורי התחנה. 
המחבל אף חטף את אקדחו וירה לעברו ולעבר 

בני־אדם אחרים. 

מפגש במסעדה
למשפחת בורובסקי קשר רב שנים עם משפחת 
בעבר.  מגוריהם  מקום  חסידים,  מכפר  יעקב 
הי"ד,  אביהוא  בנה  את  איבדה  יעקב  משפחת 
בפעולת טרור בשכם, בכ"א באייר תשס"ב, לפני 
עוד  חיזקה  הבנים  נפילת  שנים.  כשש־עשרה 

יותר את הקשר בין המשפחות.

הדבר.  אירע  שנים  מארבע  פחות  קצת  לפני 
בחופשת  בביתנו  הייתה  "נכדתנו  ברוך:  מספר 
הקיץ, וערב אחד יצאנו לצאת לאכול במסעדת 
של  המהודרת  בכשרותו  אתא,  בקריית  'גרג' 
כשנכנסנו  דיסקין.  חיים־שלמה  הרב  העיר,  רב 

לשבת  רוצה  שהיא  אשתי  אמרה  למסעדה 
והנכדה  שני,  מקום  הצעתי  אני  אחד,  במקום 

הציעה שנשב ליד הכניסה". 

עגלת תאומים
שביקשה  במקום  "התיישבנו  ממשיך:  ברוך 
הנכדה והתחלנו לעיין בתפריט. למסעדה נכנסו 
תאומים.  עגלת  הוליכה  האחת  נשים.  שתי 
היינו צריכים לזוז קצת כדי לפנות דרך לעגלת 
איך  חמודים!  'איזה  פלטתי:  ואני  התאומים, 
אביתר  ששמם  סיפרה  האם  להם?'.  קוראים 
שאלנו:  רגע  אחרי  במקום.  קפאנו  ואביהוא. 
מדוע קראתם להם בשמות האלה? האם השיבה 

כי חיפשו שמות של צדיקים".

חיה מספרת: "שיתפנו אותן בקצרה על אביתר 
שלנו וסיפרנו על צדיקותו הגדולה. על הליכתו 
באותו יום לטבול במקווה, ובכלל על הליכותיו 
יעקב,  אביהוא  על  גם  להן  סיפרנו  הטהורות. 

הטמון בבית העלמין מאחורי בננו".

נר חיים
ואז באה ההפתעה הגדולה: "שאלנו אותן מתי 
נולד  שאביתר  השיבה  האם  התאומים.  נולדו 
בכ' באייר — בדיוק יום השנה של בננו אביתר, 
ואילו אביהוא נולד אחרי השקיעה, בכ"א באייר 
— יום נפילתו של אביהוא יעקב. היינו המומים. 

לנוכח ההשגחה הפרטית  להגיב  איך  ידענו  לא 
שמו  זה,  בכל  דיי  לא  וכאילו  הבלתי־נתפסת. 
של אב התאומים אושרי; בדיוק כשם חברו של 
מאז  הירצחו...  ביום  לפגוש  תכנן  שאותו  בננו, 
התאומים".  משפחת  עם  רצוף  בקשר  אנחנו 
מוסיפה:  אתא,  מקריית  פינטו,  ליאת  האם, 
"התאומים שלי לומדים היום בגן חב"ד וחוגגים 

ארבע שנים".

מחשבתו  את  הטריד  הסיפור  כי  מציין  ברוך 
אני  חשוב:  רב  לי  אמר  אחד  "יום  רב.  זמן 
רואה שהעניין מטריד אותך. עשה מה שכתוב: 
לעסוק  הפסקתי  תחקור'.  אל  ממך  'במכוסה 
לנו  להראות  רצה  העולם  שבורא  נראה  בזה. 

שיש נר חיים לזכרם של הבנים".

מצמרר: אותם שמות, אותם תאריכים

ברוך והתאומים לצד נכדיו. קשר רצוף

והחזקת בו
מחייבת  בו'  'והחזקת  מצוות  האם  שאלה: 
לקנות בחנויות קטנות, גם אם הן יקרות יותר?

זו  בצדקה,  מעלות  שמונה  מנה  הרמב"ם  תשובה: 
למעלה מזו: "המעלה הגדולה שאין למעלה ממנה — 
המחזיק ביד ישראל המך ]=שנעשה עני[... ונותן לו 
מתנה או הלוואה, או עושה עמו שותפות, או ממציא 
לו מלאכה, כדי לחזק ידו שלא יצטרך לבריות... ועל 

זה נאמר )ויקרא כה,לה(: 'והחזקת בו'".
למוכר  לסייע  כדי  ומוצרים  סחורה  הקונה  גם 
עבודה  הנותן  או  כלכלית,  יקרוס  ושלא  בפרנסתו 
מצווה  מקיים   — דחוקה  שפרנסתו  מקצוע  לבעל 

גדולה זו.
ואם הקנייה אצל אדם זה או הזמנת העבודה מבעל 
המקצוע הזה כרוכות בתוספת מחיר )ממה שאפשר 
להשיג בחנויות אחרות או אצל בעלי מקצוע אחרים( 

— אפשר לממן תוספת זו ממעות 'מעשר כספים'. 

לקנות  הציבור  את  יעוררו  הקהילות  שרבני  ראוי 
במקומות כאלה ולהעסיק אנשים שפרנסתם דחוקה, 

ובכך לקיים את המצווה.
חושש  הוא  אין  אם  )גם  מוטל  המוכר  על  זה,  עם 
להרחיק ממנו קונים( שלא לייקר את המוצרים יותר 
ב'דברים  היינו,  ההלכה.  על־פי  לו  המגיע  מהשכר 
שיש בהם חיי נפש' כגון יין, שמן וסולת — שיישאר 
ניכוי הוצאותיו ושכר טרחתו, רווח של  בידו, אחרי 
20% )שאם הוצאתו הכוללת על המוצר היא 100 ₪, 
הוא רשאי למכור אותו עד 120 ₪(. בשאר המוצרים 
אין הגבלה, אך אסור לגרום להתייקרות כללית בשוק 
)כגון עשיית קרטל בין הסוחרים, או 'אצירת פירות' 
הגורמת למחסור בשוק(. וכדאי להתייעץ בנושא עם 

רב מוסמך, הבקי בדינים אלה.
מקורות: רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ז, טושו"ע יו"ד 
חו"מ  אדה"ז  שו"ע  ס"כ.  רלא  סי'  וחו"מ  ס"ו,  רמט  סי' 
הל' מדות ומשקלות סי"ז )במהדורה החדשה כרך ו עמ' 
ומשפט  צדקה  קכט.  סי'  ח"ג  יצחק  מנחת  שו"ת  נח(. 
פ"א סל"א ובהערות. פתחי חושן הל' גניבה ואונאה פי"ד 

סי"א־יג.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה
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שיווק בלעדי:

מבצע לזמן מוגבל! 
למזמינים עכשיו

מתקן לכוסות במתנה!

לבקבוקים  שלום  אומרים  הזה,  הקיץ 
מים  לך  יעניק   1 נעם  מיניבר  במקרר. 
קרים וחמים בכל השבוע ובכל השבת 

לכל בני המשפחה.

נעם 1, 
מים קרים כל השבת!
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ירושלים - כנפי נשרים

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות
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משקפיים בחינם!

"
ריבית 'נשך'

בריבית  הלוואה 
בתורה  מכונה 
התורה  וכך  'נשך'. 
ָך  ְספְּ מזהירה: "ֶאת כַּ

ְך". ֶנֶשׁ ן לֹו בְּ ֹלא ִתתֵּ

'נשך'?  נקראת  בריבית  הלוואה  מדוע 
"שהוא  חז"ל:  דברי  על־פי  רש"י,  מסביר 
קטנה  חבורה  נושך  שנחש  נחש,  כנשיכת 
מבצבץ  הוא  ופתאום  מרגיש,  ואינו  ברגלו 
מרגיש  אינו  ריבית  כן  קדקדו.  עד  ונופח 
ואינו ניכר עד שהריבית עולה ומחסרו ממון 

הרבה".

איסור ריבית חל על המלווה ועל הלווה 
כך  בריבית,  להלוות  שאסור  כשם  כאחד. 
מסחריים,  )לצרכים  בריבית  ללוות  אסור 
'היתר  חכמינו  תיקנו  מוגדרים,  בתנאים 
מצווה  היא  ריבית  בלי  עסקא'(.הלוואה 
גדולה, וחכמינו אמרו עליה שהיא "גדולה 

מן הצדקה".

מושג ברגע

Chabad of Eastern Queens  :מוגש ומופץ ע"י

 Union Turnpike 211-05
Oakland Gardens, NY 11364



התורה מצווה שבשבת היובל יחזרו הקרקעות 
ישוחררו.  העבדים  וכל  הראשונים  לבעליהן 
שחרור העבדים נאמר בפסוק )כה,י(: "וקראתם 
מפרש:  רש"י  יושביה".  לכל  בארץ  דרור 
"לעבדים, בין נרצע בין שלא כלו לו שש שנים 

משנמכר".

משתחררים  היובל  שבשנת  לומר  מבקש  רש"י 
שנות  שש  שבתום  העבדים  הן   — העבדים  כל 
עבדים,  להישאר  רצונם  את  הביעו  עבדות 
וכביטוי לכך נרצעה אוזנם, הן העבדים שנמכרו 

לשש שנים ועדיין לא תמו שש השנים האלה.

עבדות מבחירה
מדוע  שאלה:  מעורר  ברש"י  הדברים  סדר 
הקדים עבד נרצע לעבד שלא כלו לו שש שנים? 
הלוא הסדר הראוי הוא שהולכים מן הקל אל 
הכבד: קודם יש לציין את שחרור העבד שעדיין 
להוסיף  ואחר־כך  עבדותו,  תקופת  מלאה  לא 
עבד  משל  נחות  שמצבו  נרצע,  עבד  שאפילו 
מאילוץ,  ולא  מבחירה  היא  עבדותו  שכן  רגיל, 

ישוחרר.

גם סדר הדברים במציאות נוטה להקדמת עבד 
שעדיין לא תמו שש שנות עבדותו לעבד נרצע, 
ורק  העבדות  שנות  שש  באות  תחילה  שהרי 
לאחר מכן יכול העבד להביע את רצונו להישאר 
עבד, ואז הוא נרצע. אם כן, העבד שבתוך שש 
שנות העבדות צריך להיות קודם לעבד הנרצע.

מי רוצה דרור
גם הביטוי "וקראתם דרור" מתאים יותר לעבד 
נרצע.  לעבד  ולא  השנים  שש  תקופת  שבתוך 
דרור היא ציפור חופש, כלשון הפסוק בתהילים 
)פד,ד(: "גם ציפור מצאה בית, ודרור קן לה". 
"אינה  זו  שציפור  קו,ב(  )שבת  הגמרא  אומרת 

מקבלת מרות, שָדָרה בבית כבשדה".

מהחופש,  העבדות  את  שהעדיף  נרצע,  עבד 
עצמו  הוא  הלוא  להפך,  דרור.  מייצג  איננו 
מצהיר: "לא אצא חופשי". לעומתו, עבד שטרם 
אלא  בעבדות,  חפץ  אינו  עבדותו  שנות  מלאו 
ב'דרור'.  חפץ  אכן  והוא  לעבד,  להימכר  אולץ 
ראוי  היה  'דרור'  המונח  מבחינת  גם  כן,  אם 
להקדים את העבד שבתוך שש שנות העבדות, 

המבקש את הדרור והחופש. 

איפה הצדק
אדני  על  מיוסדים  התורה  דיני  הוא:  הביאור 
המצווה  את  לומדים  כאשר  והיושר.  הצדק 
מתעוררת  היובל,  שנת  בהגיע  עבדים  לשחרר 
שילם  האדון  הלוא  כאן?!  היכן הצדק  תמיהה: 

תמורת העבד, ומדוע עליו לשחררו?!

כל  אף  שעל  זו,  שבמצווה  החידוש  שזה  אלא 
לשחרר  יש  היובל  בשנת  האחרים,  השיקולים 
אל  הקל  מן  הולך  רש"י  ואכן,  העבדים.  את 
הנרצע,  העבד  את  מציין  הוא  תחילה  הכבד: 
שבעבודתו בשש השנים הראשונות כבר החזיר 
מכן  ולאחר  את מלוא הכסף ששולם תמורתו, 
שחרורו  כן  על  עבד.  להישאר  מרצונו  ביקש 
לאחר  גדול.  חידוש  בגדר  אינו  היובל  בשנת 
מכן, אחרי הקל, מגיעים אל הכבד ואל החידוש 
שש  חלפו  לא  שעדיין  עבד  שגם  יותר,  הגדול 
מצוות  זו  כי  לשחררו,  יש   — נמכר  מאז  שנים 

היובל.

 )תורת מנחם תשמ"ג, כרך ג, עמ' 1459(

איפה החידוש בשחרור העבדים

האדמה קבועה
"והארץ לא תימכר לצמיתות... כי גרים ותושבים 
קבועה  האדמה  כה,כג(.  )ויקרא  עמדי"  אתם 
אדמות  עלי  האדם  חיי  ואילו  לעד,  ועומדת 
קבוע  דבר  למכור  לו  יש  רשות  איזו  זמניים. 

לנצח?!
)דברי שאול(

גר קרוב
ככל שהאדם רואה עצמו גר בעולם הזה, כך הוא 
וכך  יותר אל הקב"ה;  וקרוב  רואה עצמו תושב 

להפך.
)רבי ברוך ממז'יבוז'(

לאדמה יש מה לומר
אדמה  חלקת  על  סכסוך  ביניהם  שהיה  שניים 
שהשניים  הרב  ראה  הרב.  לפני  להתדיין  באו 
מתעקשים ואינם מוכנים להתפשר, התכופף אל 
האדמה ואמר: רבותיי, יש עמנו עוד צד, האדמה 

טוענת ששניכם שייכים לה.

)עיטורי תורה(

חלק נצחי
לכל אדם מישראל חלק נצחי בארץ ישראל. לכן 
שנעשתה  הארץ  מחלוקת  ליהודי  שיש  הנחלה 
זה  וגבול  זה  חלק  בהכרזת  ותומים,  באורים 

לפלוני, נשארת באמת לו ולזרעו עד עולם.

)חסד לאברהם(

כשאין עוזר
ומצא  ידו  והשיגה  גואל  לו  יהיה  לא  כי  "ואיש 
התקווה  כשאפסה  כה,כו(.  )ויקרא  גאולתו"  כדי 
ומשמאלו  עוזר  אין  כשמימינו  בני־אדם,  לעזרת 
אין תומך, או־אז "והשיגה ידו" — הישועה תבוא 

מבעל הישועות — "ומצא כדי גאולתו".
)חתם סופר(

ההכרח מאלץ
גואל עשיר, אין  דרך העולם שכאשר יש לאדם 
הוא מתאמץ לגאול בעצמו את הקרקע, באומרו 
שקרובו יגאל בסופו של דבר את נחלתו. ואולם 
כאשר אין לאיש גואל, ההכרח יביאו שיעמול די 

הצורך לגאול את נחלתו.
)מלאכת מחשבת(

לפעול לגאולת הארץ
לארץ"  תיתנו  גאולה  אחוזתכם  ארץ  "ובכל 
)ויקרא כה,כד(. בכל הארצות, בכל מקום ומקום 
לפעול  זכרו   — לארץ"  תיתנו  "גאולה  שתשבו, 

לגאולת אדמתה של ארץ ישראל.
)קרבן העני(

סימן גאולה
ומכר  אחיך  ימוך  כי  לארץ...  תיתנו  "גאולה 
מאחוזתו" )ויקרא כה,כד־כה(. סמיכותם של שני 
פסוקים אלו משמשת ראיה לדברי חז"ל )סוכה 
נד( "אין משיח בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס": 
"גאולה תיתנו לארץ", אימתי? — "כי ימוך אחיך".
)רבי שלמה קלוגר(

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

מכירת קרקע | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

מידת האמת
ויידנפלד,  דב־בעריש  רבי  מטשיבין,  הגאון 
הזמינו  וכאשר  תורה,  ספר  בהכנסת  השתתף 

אותו לכתוב אות, כנהוג וכמקובל — סירב. 

הסביר:  והוא  סירובו,  לפשר  אותו  שאלו 
"בטשיבין היה מקרה שיהודי עשיר תרם ספר 
תורה, אבל חתנו היה אדם שמעשיו שליליים. 
התורה,  בספר  אות  יכתוב  שהחתן  רציתי  לא 
ולכן הודעתי שאין צורך שהקהל יכתוב אותיות 
בספר התורה, ואף אני עצמי אינני כותב. נימקתי 
זאת, שאנשים שאינם בקיאים בכתיבת סת"ם 
פוגמים ביופי הכתיבה, ולכן מוטב לעשות את 

הסופר שליח בעבור כולם. וכך היה".

אמרו לו: "אבל כאן כולם יראים ושלמים!".

השיב הגאון: "מכיוון שאמרתי שאני נוהג שלא 
לא  ולכן  מדבריי,  לשנות  רוצה  איני  לכתוב, 

אכתוב גם עכשיו".

אמרת השבוע מן המעיין

"כתוב 'אמת מארץ תצמח'. כשם שהגרעין 
מצמיח רק אחרי שקוברים אותו באדמה, 
כך האמת צומחת רק אחרי שקוברים את 

השקר" )רבי מנחם־מענדל מקוצק(

פתגם חסידי



מטילי 
האבנים

קולו  הדהד  לחורבה!",  ימים  "תנו 
של הרב הישיש בחלל בית הכנסת. 
הרב שלמה־דוד כהנא, רבו האשכנזי 
העתיקה  בעיר  היהודי  הרובע  של 
בית  באולם  התהלך  שבירושלים, 
הכנסת 'החורבה', שעמד בשיממונו, 
כתליו  מבין  מזדעקת  ועליבות 

הנישאים לגובה.

כהנא  הרב  הצליח  ת"ש  בשנת 
וזכה  הבוערת,  מוורשה  להיחלץ 
הקודש.  ארץ  של  עפרה  את  לחונן 
מתוך  בירושלים,  התיישב  הוא 
בית  שריד  בצל  לחסות  שאיפה 
בני  על  בתפילות  ולהעתיר  המקדש 
מדי  הבכא.  בעמק  שנותרו  קהילתו 
הכותל  אל  צועד  היה  ביומו  יום 
במשך  תחנונים  ונושא  המערבי, 
אנשי  מרעיתו.  צאן  בעד  שעות 
לאבן  שנעשה  עליו  אמרו  ירושלים 

מאבני הכותל.

הכנסת  בבית  החורבן  את  כשראה 
את  לחדש  אומר  גמר  'החורבה' 
"הבו  כבודו.  את  ולהשיב  תפארתו 
של  קריאתו  הייתה  לחורבה",  ימים 
לתרום  מהיהודים  שביקש  הרב, 
'ימים' שבהם יבואו להתפלל וללמוד 

בבית הכנסת.

לפעול  ההתעוררות  החלה  אט־אט 
את פעולתה. מתפללים שבו לפקוד 
את המקום, וקול תורה ותפילה שב 
למלא את בית הכנסת, שכיפת האבן 
הגדולה שלו התנוססה מעל כל בתי 

העיר העתיקה ונראתה למרחוק.

המקום  שב  כהנא  הרב  ביוזמת 
בעיר  היהודיים  מוקד החיים  להיות 
המרכזית  התפילה  עצרת  העתיקה. 
התקיימה  אירופה  יהודי  למען 
מגור  האדמו"ר  בראשות  ב'חורבה', 
בשיא  החוגים.  מכל  הרבנים  וגדולי 
תוקעים  חמישה  התייצבו  העצרת 
שימש  כהנא  והרב  בשופר,  להריע 
השברים  התקיעות,  של  ה'מקריא' 

והתרועות.

תקרית  אירעה  אחד  יום  ואולם 
של  הוותיקים  הגבאים  לא־נעימה. 
ונמנעו  אסיפה,  ארגנו  הכנסת  בית 
להשתתף  כהנא  הרב  את  מלהזמין 
על  ומחל  החריש  כהנא  הרב  בה. 

כבודו.

כשצעד  התפילה,  אחרי  שבת.  באה 
אחד  אליו  נלווה  ביתו,  אל  הרב 
את  העלה  הלה  הוותיקים.  הגבאים 
עניין האסיפה, והרב לא הגיב. הגבאי 
וביקש  השתיקה,  פשר  את  הבין 
מטילי  הוזמנו  "לאסיפה  להסביר. 
"לא  ואמר.  פתח  בלבד",  האבנים 

רבנים, לא תורמים ולא עסקנים".

"מטילי האבנים?!", תמה הרב, "מה 
פשרם?!".

בית  בהקמת  הכרוך  סיפור  "זה 
הגבאי  פתח  תרי"ז",  בשנת  הכנסת, 
הכנסת  בית  "ליד  ואמר.  הוותיק 
כדי  הקימו  שהערבים  מסגד,  עמד 
הרמב"ן,  הכנסת  בית  את  להסתיר 

בית  של  הדרומי  בצידו  השוכן 
הכנסת ה'חורבה'.

השכנים  השגיחו  הבנייה  "במהלך 
הערבים שבית הכנסת לא יהיה גבוה 
מהמסגד שלהם, אך היהודים סירבו 
להיכנע לתכתיב. כך התגלע סכסוך 
בין הצדדים שלא הוכרע, ומבנה בית 
הכנסת נשאר מחּוסר גג, כשהגשמים 

חודרים לתוכו ומציפים אותו.

לספר,  הגבאי  הוסיף  אחד",  "לילה 
רבה  סלנט,  שמואל  רבי  "כינס 
יהודי  כל  את  העיר,  של  האשכנזי 
העיר העתיקה. הוא הוביל תהלוכה 
את  העלה  הכנסת,  בית  אל  שקטה 
קונה  'יש  והכריז:  גגו,  אל  הקהל 

עולמו באבן אחת!'.

מלאכת  החלה  מופתי  "בשקט 
אנשים  הכנסת.  בית  גג  השלמת 
עבדו  הקהילות,  מכל  וטף,  נשים 
במו  הגג.  בניית  להשלמת  יחד 
זה  אותן  אבנים, מסרו  העלו  ידיהם 
עד  הגג,  והלך  גבה  ואט־אט  לזה, 
שהתנוסס לתפארה — גבוה ורם מכל 

בתי האזור.

השכנים  התעוררו  שחר  "עם 
ב'מחטף'  הבחינו  וכאשר  הערבים, 
אלא  הנעשה.  על  מכעס  רתחו   —
על־פי  שכן  כבולות,  היו  שידיהם 
החוק נבצר מהם להרוס מבנה קיים.

סיים  הרב?",  כבוד  אתה,  "מבין 
"הגבאים  דבריו.  את  הגבאי 
שבמו  אלה  הם  לאסיפה  שהוזמנו 
הכנסת  בית  את  ובנו  נרתמו  ידיהם 
שונאי  של  לאפם  מתחת  'החורבה', 
ישראל. מעשה זה ִהקנה להם זכות 
נצחית, שעומדת להם ולבניהם. לכן 
האבנים'  'מטילי  עם  שנמנה  מי  רק 
הוזמן לאסיפה המיוחדת. משום כך 

כבודו לא הוזמן".

הרב כהנא התרגש למשמע הסיפור. 
חש  ובד־בבד  מלמל,  זכות!",  "איזו 
בעצמו  לעסוק  זכה  שלא  על  צער 
בבניית בית הכנסת. "ומה על פלוני, 
אך  הכנסת,  בית  להצלת  המתמסר 
ולא  הוא  לא   — להשתתף  זכה  לא 
אבותיו — בבניית הגג?", שאל בכאב.

הגבאי הבין למי הרב מתכוון באומרו 
'פלוני', והשיב: "הלוא פלוני מקדיש 
את זמנו ומרצו להתרת עגונות, ודינו 
כמי שבנה אחת מחורבות ירושלים. 
לחבורת  להכניסו  אפוא  יוחלט 

מטילי האבנים!".

ליבו  את  מילאה  גדולה  שמחה 
זקני  באו  למחרת  כהנא.  הרב  של 
למסור  ונכבדיה  העתיקה  ירושלים 
לידי הרב מסמר, ואותו נעץ בכותל 
היה  כך  הקהל.  בנוכחות  ההיכל, 

לחבר בנבחרת בוני ה'חורבה'.

ואולם הרב כהנא לא הסתפק בכך. 
יום אחד נפל קיר בבית הכנסת. הרב 
הזמין פועלים לשיקום ההריסות, אך 
לא עמד מנגד, אלא פשט את אדרתו 
והצטרף אליהם במלאכתם. במו ידיו 
הרים אבן אחת ושיבץ אותה בקיר. 
או־אז אמר: "קניתי את עולמי באבן 

אחת!".

)על־פי 'ירושלים העתיקה'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

ירושלים הגדולה
הקודש  עיר  של  למעמדה  נכבד  מקום  שמור  העתידה  הגאולה  ייעודי  בין 
ירושלים. הנביאים וחז"ל מתארים בביטויים מופלאים את עתידה הזוהר של 
ובעיקר — את הקדושה  העיר, את עושרה הרב, את התפשטותה הגדולה, 
שתשרה בה. כי ירושלים, שבה ייכון בית המקדש השלישי ובה ישכון המלך 
העולם  בלבד, אלא של  ישראל  ארץ  הבירה של  עיר  לא תהיה   — המשיח 

כולו — "משוש תבל".
להיעשות  ירושלים  "עתידה  כג,יא(:  פרשה  רבה  )שמות  חז"ל  אומרים  וכך 
מטרופולין לכל הארצות". כל בני־האדם יחושו כי העוצמה האמיתית מרוכזת 
בירת העולם  יראו בה את  וממילא  בירושלים, מקום משכנה של השכינה, 
"עתידה  אורי(:  קומי  פרשת  רבתי  )פסיקתא  אומרים  שחז"ל  וכפי  כולו. 

ירושלים להיעשות קסילופנס ]לפיד מאיר[ לכל אומות העולם".
ההיא  "בעת  ג,יז(:  )ירמיה  בנביא  נאמר  בירושלים  שתשרה  הקדושה  על 
יקראו לירושלים כיסא ה' ונקוו אליה כל הגויים". מוסבר בתורת החסידות 
לאור  הרומז  אלוקים,  לשם  כלי  אלוקינו",  "עיר  ירושלים  נקראה  כה  שעד 
מצומצם ומוגבל, אבל לעתיד לבוא תיקרא "כיסא ה'" — מקום משכנו של 

שם הוי'ה, הקב"ה בכבודו ובעצמו.

העושר העולמי
חז"ל:  ממאמרי  ללמוד  אפשר  העתידית  ירושלים  של  האגדי  העושר  על 
"עתיד הקב"ה לייסד את ירושלים בעשרה מיני אבנים טובות: אודם, פטדה 
ומרגליות"  טובות  אבנים  מלאים  להיות  ירושלים  תחומי  "עתידין  וברקת". 
)פסיקתא דרב כהנא קלז(. מקור העושר נרמז כנראה במאמר אחר: "עתיד 
שללם  ולחלק  לירושלים,  ולהעלותם  העולם  אומות  כל  לכנוס  הקב"ה 
ואין פלא שהיא תהיה מלאה  בירושלים,  יתרכז  לישראל". העושר העולמי 

אבנים טובות ומרגליות.
את  להם  קידשו  זרות  ודתות  זרים  שעמים  לעובדה  דעתם  נתנו  גם  חז"ל 
יז,א(:  )שמות  בזוהר  נאמר  וכך  וכדומה.  תיפלה  בתי  בה  והקימו  ירושלים 
"עתיד הקב"ה להתגלות בירושלים של מטה ולזכך אותה מטינופי העמים". 
האם הדבר ייעשה על־ידי מלחמות או שהגויים עצמם יגיעו להכרה שאין 
בירושלים מקום לכל פסליהם? מדברי הזוהר משמע שהקב"ה עצמו יעשה 

מלאכה זו, ודרכים רבות למקום.

בלי גבולות
לפרש  כיצד  לדעת  קשה  בלתי־נתפסת.  במידה  להתרחב  עתידה  ירושלים 
מגיעין  להיות  עתידין  ירושלים  ש"שערי  האומרים  אלה  כמו  חז"ל  מאמרי 
עד דמשק" )ספרי דברים א(. על־כל־פנים, ברור שירושלים עתידה להתרחב 
ירושלים אלף  על  להוסיף  "עתיד הקב"ה  נאמר:  בגמרא  בממדים עצומים. 
טפף גינואות" )בבא בתרא עה,ב(, וכן: "עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים 

עד שהסוס רץ ומציל" )פסחים נ,א(.
דברים אלו מרומזים בדברי זכריה הנביא )ב,ח(: "פרזות תשב ירושלים", וכפי 
שמשמע מהקשר הדברים, הכוונה היא שלא יהיה לה גבול ומידה. בתורת 
שאינו  ל"אור  רומז  'פרזות'  ולפיו  נוסף,  מימד  מקבלים  הדברים  החסידות 
מתיישב בכלי". יש אור אלוקי מוגבל ומוגדר, המתלבש בכלים כלשהם, על־
פי הגבלתו והגדרתו. ואולם הקב"ה עצמו אין־סופי, בלתי־מוגבל ובלי שום 
הגדרה, וממילא אין שום כלי היכול להכילו. כאשר מתגלה אור זה, אין הוא 
הפנימית  הכוונה  זו  ומידה.  גבול  בלי  ביטוי  לידי  בא  אלא  בכלים,  מתלבש 
בייעוד "פרזות תשב ירושלים" — יאיר בה הגילוי האלוקי המוחלט, בלי שום 
הגבלות. זה יהיה השיא שאליו תגיע ירושלים בגאולה העתידה לבוא בקרוב 

ממש.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

ישירות  שלפניכם  הסיפור  את  שמענו  לולא 
היינו  פרטיו,  את  ואימתנו  המעשה  מבעלי 
מוכשר.  תסריטאי  של  במוחו  שנרקח  חושבים 
כיום   ,72 בן  בורובסקי,  ברוך  הוא  שיחנו  איש 
לחקלאות  מורה  שימש  בעבר  מודיעין.  תושב 

וניהל חווה חקלאית בקריית טבעון.

אביתר  של  הוריו  הם  חיה  ורעייתו  הוא 
בכ'  טרור  בפעולת  שנהרג  הי"ד,  בורובסקי 
באייר תשע"ג, לפני חמש שנים. אביתר המתין 
דקר  ומחבל  תפוח,  בצומת  האוטובוס  בתחנת 
אותו בסכין והשליכו לתעלה שמאחורי התחנה. 
המחבל אף חטף את אקדחו וירה לעברו ולעבר 

בני־אדם אחרים. 

מפגש במסעדה
למשפחת בורובסקי קשר רב שנים עם משפחת 
בעבר.  מגוריהם  מקום  חסידים,  מכפר  יעקב 
הי"ד,  אביהוא  בנה  את  איבדה  יעקב  משפחת 
בפעולת טרור בשכם, בכ"א באייר תשס"ב, לפני 
עוד  חיזקה  הבנים  נפילת  שנים.  כשש־עשרה 

יותר את הקשר בין המשפחות.

הדבר.  אירע  שנים  מארבע  פחות  קצת  לפני 
בחופשת  בביתנו  הייתה  "נכדתנו  ברוך:  מספר 
הקיץ, וערב אחד יצאנו לצאת לאכול במסעדת 
של  המהודרת  בכשרותו  אתא,  בקריית  'גרג' 
כשנכנסנו  דיסקין.  חיים־שלמה  הרב  העיר,  רב 

לשבת  רוצה  שהיא  אשתי  אמרה  למסעדה 
והנכדה  שני,  מקום  הצעתי  אני  אחד,  במקום 

הציעה שנשב ליד הכניסה". 

עגלת תאומים
שביקשה  במקום  "התיישבנו  ממשיך:  ברוך 
הנכדה והתחלנו לעיין בתפריט. למסעדה נכנסו 
תאומים.  עגלת  הוליכה  האחת  נשים.  שתי 
היינו צריכים לזוז קצת כדי לפנות דרך לעגלת 
איך  חמודים!  'איזה  פלטתי:  ואני  התאומים, 
אביתר  ששמם  סיפרה  האם  להם?'.  קוראים 
שאלנו:  רגע  אחרי  במקום.  קפאנו  ואביהוא. 
מדוע קראתם להם בשמות האלה? האם השיבה 

כי חיפשו שמות של צדיקים".

חיה מספרת: "שיתפנו אותן בקצרה על אביתר 
שלנו וסיפרנו על צדיקותו הגדולה. על הליכתו 
באותו יום לטבול במקווה, ובכלל על הליכותיו 
יעקב,  אביהוא  על  גם  להן  סיפרנו  הטהורות. 

הטמון בבית העלמין מאחורי בננו".

נר חיים
ואז באה ההפתעה הגדולה: "שאלנו אותן מתי 
נולד  שאביתר  השיבה  האם  התאומים.  נולדו 
בכ' באייר — בדיוק יום השנה של בננו אביתר, 
ואילו אביהוא נולד אחרי השקיעה, בכ"א באייר 
— יום נפילתו של אביהוא יעקב. היינו המומים. 

לנוכח ההשגחה הפרטית  להגיב  איך  ידענו  לא 
שמו  זה,  בכל  דיי  לא  וכאילו  הבלתי־נתפסת. 
של אב התאומים אושרי; בדיוק כשם חברו של 
מאז  הירצחו...  ביום  לפגוש  תכנן  שאותו  בננו, 
התאומים".  משפחת  עם  רצוף  בקשר  אנחנו 
מוסיפה:  אתא,  מקריית  פינטו,  ליאת  האם, 
"התאומים שלי לומדים היום בגן חב"ד וחוגגים 

ארבע שנים".

מחשבתו  את  הטריד  הסיפור  כי  מציין  ברוך 
אני  חשוב:  רב  לי  אמר  אחד  "יום  רב.  זמן 
רואה שהעניין מטריד אותך. עשה מה שכתוב: 
לעסוק  הפסקתי  תחקור'.  אל  ממך  'במכוסה 
לנו  להראות  רצה  העולם  שבורא  נראה  בזה. 

שיש נר חיים לזכרם של הבנים".

מצמרר: אותם שמות, אותם תאריכים

ברוך והתאומים לצד נכדיו. קשר רצוף

והחזקת בו
מחייבת  בו'  'והחזקת  מצוות  האם  שאלה: 
לקנות בחנויות קטנות, גם אם הן יקרות יותר?

זו  בצדקה,  מעלות  שמונה  מנה  הרמב"ם  תשובה: 
למעלה מזו: "המעלה הגדולה שאין למעלה ממנה — 
המחזיק ביד ישראל המך ]=שנעשה עני[... ונותן לו 
מתנה או הלוואה, או עושה עמו שותפות, או ממציא 
לו מלאכה, כדי לחזק ידו שלא יצטרך לבריות... ועל 

זה נאמר )ויקרא כה,לה(: 'והחזקת בו'".
למוכר  לסייע  כדי  ומוצרים  סחורה  הקונה  גם 
עבודה  הנותן  או  כלכלית,  יקרוס  ושלא  בפרנסתו 
מצווה  מקיים   — דחוקה  שפרנסתו  מקצוע  לבעל 

גדולה זו.
ואם הקנייה אצל אדם זה או הזמנת העבודה מבעל 
המקצוע הזה כרוכות בתוספת מחיר )ממה שאפשר 
להשיג בחנויות אחרות או אצל בעלי מקצוע אחרים( 

— אפשר לממן תוספת זו ממעות 'מעשר כספים'. 

לקנות  הציבור  את  יעוררו  הקהילות  שרבני  ראוי 
במקומות כאלה ולהעסיק אנשים שפרנסתם דחוקה, 

ובכך לקיים את המצווה.
חושש  הוא  אין  אם  )גם  מוטל  המוכר  על  זה,  עם 
להרחיק ממנו קונים( שלא לייקר את המוצרים יותר 
ב'דברים  היינו,  ההלכה.  על־פי  לו  המגיע  מהשכר 
שיש בהם חיי נפש' כגון יין, שמן וסולת — שיישאר 
ניכוי הוצאותיו ושכר טרחתו, רווח של  בידו, אחרי 
20% )שאם הוצאתו הכוללת על המוצר היא 100 ₪, 
הוא רשאי למכור אותו עד 120 ₪(. בשאר המוצרים 
אין הגבלה, אך אסור לגרום להתייקרות כללית בשוק 
)כגון עשיית קרטל בין הסוחרים, או 'אצירת פירות' 
הגורמת למחסור בשוק(. וכדאי להתייעץ בנושא עם 

רב מוסמך, הבקי בדינים אלה.
מקורות: רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ז, טושו"ע יו"ד 
חו"מ  אדה"ז  שו"ע  ס"כ.  רלא  סי'  וחו"מ  ס"ו,  רמט  סי' 
הל' מדות ומשקלות סי"ז )במהדורה החדשה כרך ו עמ' 
ומשפט  צדקה  קכט.  סי'  ח"ג  יצחק  מנחת  שו"ת  נח(. 
פ"א סל"א ובהערות. פתחי חושן הל' גניבה ואונאה פי"ד 

סי"א־יג.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

זורם ברגע אחד
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רשום

פטנט

שיווק בלעדי:

מבצע לזמן מוגבל! 
למזמינים עכשיו

מתקן לכוסות במתנה!

לבקבוקים  שלום  אומרים  הזה,  הקיץ 
מים  לך  יעניק   1 נעם  מיניבר  במקרר. 
קרים וחמים בכל השבוע ובכל השבת 

לכל בני המשפחה.

נעם 1, 
מים קרים כל השבת!

מגוון צבעים | מומלץ ע״י מעצבי פנים

< חנות המפעל גבעת שאול 40 ירושלים )תצוגה במקום( >
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משקפיים בחינם!

"
ריבית 'נשך'

בריבית  הלוואה 
בתורה  מכונה 
התורה  וכך  'נשך'. 
ָך  ְספְּ מזהירה: "ֶאת כַּ

ְך". ֶנֶשׁ ן לֹו בְּ ֹלא ִתתֵּ

'נשך'?  נקראת  בריבית  הלוואה  מדוע 
"שהוא  חז"ל:  דברי  על־פי  רש"י,  מסביר 
קטנה  חבורה  נושך  שנחש  נחש,  כנשיכת 
מבצבץ  הוא  ופתאום  מרגיש,  ואינו  ברגלו 
מרגיש  אינו  ריבית  כן  קדקדו.  עד  ונופח 
ואינו ניכר עד שהריבית עולה ומחסרו ממון 

הרבה".

איסור ריבית חל על המלווה ועל הלווה 
כך  בריבית,  להלוות  שאסור  כשם  כאחד. 
מסחריים,  )לצרכים  בריבית  ללוות  אסור 
'היתר  חכמינו  תיקנו  מוגדרים,  בתנאים 
מצווה  היא  ריבית  בלי  עסקא'(.הלוואה 
גדולה, וחכמינו אמרו עליה שהיא "גדולה 

מן הצדקה".

מושג ברגע


