
 
'התורה שלי' — ויקרא

ל"ג  בתהלוכות  הגדולה  ההצלחה  בעקבות 
הוענקו  שבהן  שעברו,  בשנתיים  בעומר 
ושמות  בראשית  כרכי  רבות  בערים  לילדים 
מסדרת 'התורה שלי', יצא לאור השנה הכרך 
השלישי, ספר ויקרא. זו מהדורה מיוחדת של 
החומש לילדים, ובה ביאור הפסוקים בשפה 
פשוטה, לצד סיפורים מן המדרשים מלּווים 
את  לחבר  הספר  מטרת  מרהיבים.  ציורים 
המוני ילדי ישראל אל התורה, בדרך צבעונית 
וחווייתית. את ספרי בראשית ושמות אפשר 

.mbook.co.il להזמין באתר

פעילות באוהל רשב"י
ובציון  במירון  חב״ד  בית  יקיים  השנה  גם 
רשב״י פעילות ענפה בקרב חוגגי ל״ג בעומר 
תפילין  הנחת  תכלול  הפעילות  במירון. 
׳חלאקה׳,  לחתני  ערכות  חלוקת  להמונים, 
והתוועדויות  ילדים  וכינוסי  תהלוכות 
ושיעורי תורה באוהל חב״ד בשבת הסמוכה.

'ח"י רוטל' לתהלוכות
רוטל'(  )'ח"י  של משקה  מידה  לתרום  מנהג 
יכול  הציבור  בר־יוחאי.  שמעון  רבי  לכבוד 
המשתתפים  הילדים  בעבור  שתייה  לתרום 
לברכה  יועברו  התורמים  שמות  בתהלוכות. 
מוקד  מליובאוויטש.  והרבי  רשב"י  לציון 
http:// :התרומות 9708888־077, או באתר
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יש חדש כדי לאהוב צריך לעבוד
אהבת ישראל היא משימה הדורשת הרבה השקעה ומאמץ. לא קל 

ופשוט לדכא את השנאה, לא לנקום ולא לנטור, לאהוב כל אדם

המרכזיות א המצוות  חת 
"ואהבת  היא  בתורה 
לרעך כמוך". רבי עקיבא 
זו היא "כלל  אף קבע כי מצווה 
מצטטים  כולנו  בתורה".  גדול 
את הציווי הזה, ויש שאף תולים 
אך  עיניים,  מאיר  כשלט  אותו 

האּומנם הוא קל ליישום?

אנו מצּווים גם שלא לשנוא אדם 
מישראל, לא לנקום במי שעשה 
לשמור  לא  ואפילו  רעה  לנו 
טינה בליבנו כלפיו. אך האם זה 
אפשרי? האם דרישות כאלה אינן 

מנוגדות לטבע האדם?

יותר  מורכב  נעשה  האתגר 
בני־אדם  שבה  המציאות  לנוכח 
מסוימים מחזיקים בדעות שאותן 

מעשים  עושים  שהם  או  בתכלית,  שוללים  אנו 
שיש להוקיע. אותה תורה המצווה עלינו לאהוב 
ושלא לשנוא שום אדם מישראל, קובעת בבירור 
מה הדרך הנכונה שהאדם נדרש ללכת בה, והיא 

אף חורצת את דינם של מי שסוטים ממנה.

אתגר מורכב
אם כן, אהבת ישראל אין פירושה לקבל כל דעה 
וכל תפיסה וכל דרך התנהגות. בעניינים מסוימים 
אכן יש מקום לחילוקי דעות, אך כאשר הדברים 
יוצאים מגבולות הגזרה וחוצים קווים אדומים — 
יש לשלול אותם בתכלית. ובכל־זאת אנו נדרשים 
להפריד בין שלילת דעות והתנהגויות מסוימות 

ובין המצווה לאהוב את האדם עצמו.

דעותיך  את   — אדם  לאותו  אומרים  בעצם  אנו 
בהם  ונילחם  בתכלית,  שוללים  אנו  ומעשיך 
כוחנו, אבל אותך עצמך אנו אוהבים בכל  בכל 
ואופן איננו שונאים. אך האם  לב, ובשום פנים 
כאשר  האם  בכלל?  אפשרית  כזאת  הפרדה 
אדם מחזיק בדעות המקוממות אותנו, והעושה 
מעשים המזעזעים אותנו, אנו יכולים לשלול את 

דעותיו ומעשיו ובה בשעה לאהוב אותו עצמו?

משימה  היא  ישראל  אהבת  האתגר.  זה  ובכן, 
קורה  לא  זה  ומאמץ.  השקעה  הרבה  הדורשת 
מסוימים  בני־אדם  לאהוב  האדם  טבע  מעצמו. 

היא  שלנו  הטבעית  הנטייה  אחרים.  ולשנוא 
קל  לא  בנו.  שפגע  מי  את  לקח  ללמד  לרצות 
ופשוט לדכא את השנאה, לא לנקום ולא לנטור, 

לאהוב כל אדם.

ללמוד, להפנים ולתרגל
לכן אמר הילל הזקן על המצווה הזאת שהיא "כל 
התורה כולה". כי כדי להשיג את היכולת לאהוב 
הטבעיות  הנטיות  על  להתגבר  וכדי  אדם  כל 
שלנו, אנו נדרשים לקיים את התורה כולה. רק 
לאחר שהאדם משעבד את עצמו לתורה ועובד 
לזכך את טבעו ומידותיו, הוא מסוגל לאהוב כל 

אדם, גם את החוטאים.

כאן נדרש קודם כול לימוד רב. להבין שכל יהודי 
וכמו  מבשרנו.  ובשר  מעצמנו  עצם  אח,  הוא 
במשפחה, יכולים להיות בה ויכוחים מרים, אבל 
העם  בני  כל  כך  משפחה.  היא  משפחה  עדיין 
גדולה  נשמה  אחת.  אורגנית  יחידה  הם  היהודי 

אחת שהתפצלה לגופים רבים.

אחרי הלימוד נדרשת הפנמה. לחשוב על כך שוב 
ושוב ולנסות להפנים את הדברים. ואחרי כל זה 
העבודה העיקרית היא הִתרגול — לעורר אהבה 
בלב למי שחושב אחרת, להתגבר על הכעס ועל 
יצר הנקמה. אין זו משימה קלה, אך היא מוטלת 

עלינו, ובמיוחד בימים האלה.

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 
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מאת מנחם כהן 

המערבי.  הכותל  רחבת  בוקר.  לפנות  ארבע 
הקום  את משכימי  קריר מקבל  ירושלמי  אוויר 
אבני  מול  מקדשנו.  בית  שריד  אל  הבאים 
הרב  עומדים  וחמים,  קטן  ביתן  בתוך  הכותל, 
יהודים  עוד  ולצידם  וייסנשטרן ורעייתו,  דוד 
ומוצרי  החלב  ארגזי  את  ופורקים  טובים, 

המאפה הטריים.

מחוץ לביתן כבר עומדים כמה יהודים, ממתינים 
כבר  המים  דוד  והמאפה.  החם  המשקה  לכוס 
רותח. קופסאות הקפה, השוקו והתה לסוגיהם 
כבר עומדות מוכנות, וארגזי העוגיות מסודרים 

בערימה. יום חדש של חסד יוצא לדרך. 

שמונה־עשרה שנים
הזוג  עומד  בוקר,  בכל  ביום,  שעות  ארבע 
העולים  את  פנים  במאור  וייסנשטרן ומקבל 
שמונה־עשרה  כבר  קורה  זה  המערבי.  לכותל 
מספר  הס",  משה־יוסף  "הרב  ברציפות.  שנים 
במשך  הזאת.  במסורת  "התחיל   ,)71( דוד  ר' 
השיעורים  לומדי  את  חם  במשקה  כיבד  שנים 

שהשכימו קום, את האורחים ואת השוטרים. 

וסיפר שהוא  "לפני חג הפסח תש"ס פנה אליי 
בבלגיה,  בנו  אצל  הסדר  ליל  את  לחוג  מתכונן 
ושבוע  החג  לפני  שבוע  אותו  שאחליף  וביקש 
אחריו. נעתרתי בשמחה. בזמן שהייתו שם חלה 
ואושפז. בהמשך חזר לארץ, אבל כוחותיו כבר 

לא עמדו לו. מאז אני עומד פה".

אלף כוסות ביום
בהיקף  דוד  ר'  המשיך  הראשונה  בתקופה 
הכמות  החלה  בהמשך  אך  הצנוע,  החלוקה 
להיום,  נכון  הפכו,  החלב  שקיות  שש  לצמוח. 
לחמישים שקיות בימי שגרה, ולמאתיים שקיות 
חלב בימים מיוחדים. בחגים מצטרפים למלאכה 
כוסות  כאלף  "אנחנו מחלקים  והנכדים.  הבנים 
ענק.  מים  בדוד  הוחלפו  הקומקומים  ביום. 
בחודש  מזנקת  השחור  הקפה  של  הפופולריות 
שבאים  הספרדית  העדה  בני  בקרב  אלול, 

בהמוניהם לאמירת הסליחות", מספר ר' דוד. 

הכותל  למורשת  מהקרן  סיוע  מקבל  מפעלו 
"הם  להם:  מודה  והוא  שמואל רבינוביץ,  והרב 
השקיעו רבות כדי לתת לנו מקום טוב שיאפשר 

את החלוקה בתנאים נאותים".

הזמנה לשחרית
התגובות אינן פוסקות. הוא מציג מכתב מרגש 
רואה אתכם מדי  אני  ימים  "כבר כמה  שקיבל. 
בוקר", כותב האיש. "אמרתי לעצמי, איזה שכר 
יהיה לכם! אין לכם מושג מה אתם עושים עם 
הקפה והעוגה. בכוס אחת, בעוגה אחת, בחיוך 

אחד, אתם משנים לאנשים את היום".

בחיוך:  נענית  המימון  על  המתבקשת  השאלה 
מיליון  כחצי  על  עומדת  השנתית  "העלות 
אנשים  אבל  מוצלח,  שנורר  לא  אני  שקלים. 

טובים תומכים במפעל הזה וזוכים להחזיקו". 

וייסנשטרן  כמי שנמצא בכל בוקר בכותל הרב 
שומע  "כשאני  המועד.  חול  את  במיוחד  אוהב 
את 'יברכך' — בברכת הכוהנים ההמונית — עובר 
בי רטט. לדעתי כל אחד ואחד צריך לבוא מדי 
זו  בכותל.  החמה  בנץ  שחרית  לתפילת  פעם 
חוויה בלתי־רגילה. יש כאן מניינים בכל העדות 

והנוסחים. לא תתחרטו".

"ואהבת לרעך" בכותל המערבי

קבלת פנים חמה. ר' דוד על משמרתו 

כיבוד חכם וזקן
הציווי  של  המעשית  משמעותו  מה  שאלה: 

"מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן"?

תשובה: מצוות עשה )ויקרא יט,לב( לקום מתוך 
כבוד לפני כל חכם בתורה, אפילו אינו זקן ואינו 

רבו.

לפני  היינו  'שיבה',  מפני  לקום  מצווה  כמו־כן 
עם־הארץ,  הוא  אפילו  שנה,  שבעים  בן  אדם 
ובלבד שלא יהיה רשע. אפילו חכם צעיר )שהוא 
חכם מהזקן( חייב להתרומם בהגיע הזקן, כאילו 
ושאר  לכבדו,  כדי  לפניו,  לעמוד  רוצה  הוא 

האנשים חייבים לעמוד לפניו מלוא קומתם.

שני חכמים או שני זקנים אין האחד חייב לקום 
מפני חברו, אלא ַיראה כאילו הוא רוצה לעמוד 

לפניו.

הרואה חכם עובר יקום כאשר יגיע לתוך ארבע 
אמותיו )כשני מטר ממנו(, ועד שיעבור מכנגד 
פניו. ואם הוא רבו מובהק, עומד מלפניו מיד 
כשרואה אותו, ואינו יושב עד שיתכסה מעיניו, 
או עד שישב במקומו. ואם החכם מופלג בחכמה 
וגדול הדור, אפילו אינו רבו, דינו כרבו מובהק.

צריך  שעה  באותה  בתורה  שעוסק  מי  אפילו 
לקום לכבודם.

אדם  מפני  לעמוד  רשאי  בחכמה  מופלג  חכם 
העוסק הרבה במעשים טובים.

על־ידי  הציבור  את  יטריח  שחכם  ראוי  לא 
שיעמדו  כדי  ציבור,  יש  שבו  במקום  שיעבור 
מפניו, אלא ילך בדרך קצרה, שלא ירבו לעמוד. 
ואם יכול להקיף הדרך כדי שלא יעבור לפניהם 

— זכות היא לו.

מקורות: קידושין לב,ב. רמב"ם הל' ת"ת פ"ו. טושו"ע יו"ד 
סי' רמד, ונו"כ. ברכי יוסף שם. 

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

זורם ברגע אחד
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רשום

פטנט

שיווק בלעדי:

מגוון צבעים | מומלץ ע״י מעצבי פנים
 חנות המפעל גבעת שאול 40 ירושלים )תצוגה במקום(

מיניבר שבת 
 נועם 1 

מוכן לשבת 
ברגע אחד!

בלחיצה אחת של מספר שניות לפני שבת, 
ומעניק  שבת  למצב  עובר  נעם1  מיניבר 
ומים קרים ללא  לך 40 כוסות מים חמים 
ובלי  מיחמים  בלי  המשפחה,  לכל  הגבלה 

סיכונים, בכשרות מהודרת.

מבצע לזמן מוגבל! 
למזמינים עכשיו

מתקן לכוסות במתנה!

רגע אחד
לפני קבלת שבת

המיניבר המהודר 

לשבת 
כ- 40 כוסות מים רותחים

טי
תנ
או

בס‘‘ד

ט.ל.ח.

רשת משקפיים
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ירושלים - כנפי נשרים

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות

כללית: 
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משקפיים בחינם!

"
איסור קעקוע

אחד מתרי"ג 
ת  ו ו צ מ ה
ת  ו ט ר ו פ מ ה
הוא  בתורה 
ר  ו ס י א ה
לעשות קעקוע 

בבשר הגוף. וכך התורה אומרת בפרשתנו: 
"ּוְכֹתֶבת ַקֲעַקע ֹלא ִתְּתנּו ָּבֶכם".

של  חמור  כביזוי  נתפסת  קעקע  כתובת 
צלם האדם. בימי קדם נהגו אדונים לקעקע 
את שמם או את סמל משפחתם על גופם 
של עבדיהם, והקעקוע שימש אות שהאדם 

הזה הוא עבד.

גם בשואה נהגו הצוררים לקעקע מספר 
גם  הדבר  המחנות.  אסירי  של  זרועם  על 
הם  כאילו  היהודים,  את  להשפיל  נועד 
בהמות שממספרים אותן בהטבעת מספר 

על גופן.

איסור הקעקוע מבטא את קדושתו של 
עם ישראל ואת היותו עמו של הבורא.

מושג ברגע

Chabad of Eastern Queens  :מוגש ומופץ ע"י

 Union Turnpike 211-05
Oakland Gardens, NY 11364



פרשת "קדושים תהיו" נאמרה מפי משה רבנו 
במעמד שבו התאסף כל עם ישראל לשומעה. 
כל  אל  "דבר  המילים  על  רש"י,  מסביר  כך 
פרשה  שנאמרה  "מלמד  ישראל":  בני  עדת 
מפרשות  שונה  זו  פרשה  בכך  בַהְקֵהל".  זו 
ולבניו  לאהרון  לכן  קודם  שנמסרו  אחרות, 
לזה,  הטעם  העם.  לכל  ואחר־כך  ולזקנים, 
לדברי רש"י — "מפני שרוב גופי תורה תלויין 

בה" )בפרשה זו(.

יש לתהות: על אילו "גופי תורה" מדובר? רוב 
הציוויים שנתחדשו בפרשה, כמו "ובקוצרכם 
את קציר ארצכם לא תכלה גו'" — אינם "גופי 
תורה", אלא זה פרט במצוות צדקה. הציוויים 
ואביו  אימו  "איש  כמו  תורה",  "גופי  שהם 
תיָראו", "את שבתותי תשמורו" — כבר נאמרו 

בעשרת הדיברות.

למה תלויים?

לכיבוד המקום,  הושווה  ואם  אב  כיבוד  אכן, 
וזה עיקר בתורה. גם שמירת שבת ודיני קרבן 

לא  אלה  אך  בתורה.  עיקרים  הם  שלמים 
נתחדשו בפרשה זו, אלא כבר נאמרו בפרשיות 

קודמות.

עוד שאלה על דברי רש"י: מה פשר הניסוח 
"גופי תורה תלויין בה"? מדוע אין הוא אומר 

"נאמרו בה", "נכללו בה" וכדומה?

הבהרת הציוויים
אחת  מתורצות  האלה  השאלות  שתי  אלא 
בה",  "נאמרו  אומר  אינו  רש"י  בחברתה. 
מפני שגופי התורה אכן לא נאמרו בפרשה זו 
לכן. החידוש של פרשת קדושים  קודם  אלא 
— הפרשה  "תלויין בה"  הוא שהגופים האלה 
מבהירה את הציוויים האלה, כדי שבני ישראל 
יידעו איך לקיימה בפועל. אילולא פרשה זו, 
קיום גופי התורה הללו היה עלול להיות לקוי.

דוגמה לכך: לולא פרשה זו היה מקום לטעות 
שחובה  ולחשוב  ואם,  אב  כיבוד  על  בציווי 
על הבן לציית לאביו כשהוא אומר לו לחלל 
את השבת. כאן הדבר מובהר על־ידי ש"סמך 

שמירת שבת למורא אב". נמצא שקיום הציווי 
של כיבוד אב ואם "תלוי" בפרשה זו, ובלעדיה 

הוא עלול להתבצע בדרך שגויה.

נדרשת זריזות
לכן היה הכרח שפרשה זו תיאמר ב"הקהל". 
לא  בלבד,  חידושים  כאן  נאמרים  היו  אילו 
אחרי  ישמעום  ישראל  שבני  מניעה  הייתה 
נועדה  זו  פרשה  אך  והזקנים;  ובניו  אהרון 
להבהיר את הציוויים שכבר ניתנו קודם לכן 
ייעשה  שקיומם  ישראל,  בני  על־ידי  ונלמדו 
אין  זה  בעניין  הקב"ה.  כוונת  על־פי  בדיוק 
ועלולה  אורבת  הטעות  שכן  רגע,  להמתין 

לגרום לטעות בביצוע "גופי התורה".

יהודי  להציל  צריך  ללמוד שכאשר  יש  מכאן 
להשהות  מקום  אין  החיים,  בדרכי  מלתעות 
זאת ולדחות לאחר זמן, אלא נדרשות זריזות 
ומהירות, כדי להציל אפילו יהודי אחד מדרך 

שחת.

)תורת מנחם, כרך מג, עמ' 274(

לפעול במהירות למניעת טעות

שמירת התקנות
אותם  יעשה  אשר  חוקותי...  את  "ושמרתם 
לשמור  עליכם  יח,ה(.  )ויקרא  בהם"  וחי  האדם 
לא רק את התורה שבכתב, אלא גם את החוקים 
והמשפטים "אשר יעשה אותם האדם" — שתיקנו 

ויתקנו חז"ל, חכמי הדור.

)מגנזנו הישן(

בגיל צעיר
בהגיעו  רק  לא  המצוות  את  לקיים  צריך  אדם 
"אשר  אלא  לחטוא,  כוח  עוד  בו  כשאין  לזקנה, 
יעשה אותם האדם וחי בהם" — כשהוא עדיין חי, 

צעיר ומלא רוח חיים.

)רבי מנחם־מענדל מקוצק(

בזכות האמת
"אשר יעשה ֹאתם האדם" — 'אתם' אותיות 'אמת'. 
אמת  מדבר  חייו,  ליסוד  האמת  את  מי שעושה 
 — בהם"  ל"חי  זוכה  אמת,  בדרכי  והולך  בלבבו 

לאריכות ימים ושנים.

)דגל מחנה אפרים(

הבטחת הקיום
רק אם תתנהגו על־פי התורה, חוקיה ומשפטיה, 
תוכלו לחיות ולהתקיים. התורה והמצוות יבטיחו 

את קיומכם בכל הזמנים ובכל התנאים.

)מטה אהרון(

חיות יחידה
בתורה  תלויה  תהיה  החיות  שכל   — בהם"  "וחי 
מהתורה  חוץ  אחרת  חיות  תהא  שלא  בלבד. 

והמצוות, שעליהן נאמר "כי הם חיינו".
)חידושי הרי"ם(

קיום מתוך חיּות
חיות,  בלי  אבל  המצוות,  את  מי שמקיימים  יש 
"מצוות אנשים מלומדה". התורה  אלא בבחינת 
והמצוות  שהתורה  בהם",  "וחי  שיהיה  דורשת 
החיים  ושבכל תחומי  ענייניו,  בכל  לאדם  יאירו 

יחיה על־פי התורה.
)ספר המאמרים תרפ"ט(

עלייה מתמדת
ללכת  תשמרו  חוקותי  ואת  תעשו  משפטי  "את 
התורה  בקיום  דיי  לא  יח,ד(.  )ויקרא  בהם" 
להיות  צריך  האדם  אלא  הרגל,  מתוך  והמצוות 
שרוי בתנועה מתמדת של עלייה — "ללכת בהם", 

להיות בבחינת הולך ממדרגה למדרגה.
)חתם סופר(

תורה ודרך־ארץ
"יפה  ב,ב(  )אבות  חז"ל  מאמר  נרמז  זה  בפסוק 
שנאמר  זהו  דרך־ארץ".  עם  תורה  תלמוד 
זה  ועם  משפטי",  ואת  חוקותי  את  "ושמרתם 
וחי בהם" —  הדברים "אשר יעשה אותם האדם 

דרך־ארץ.
)נועם מגדים(

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

קיום המצוות | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

להתבזות למען יהודי
רבי יחזקאל משינובה שבת פעם אחת בעיירה 
הכנסת  לבית  הלך  לא  בבוקר  בשבת  קטנה. 
אלא יצא להתפלל בביתו של חייט עני, שהשיא 

את בנו וערך מניין בביתו.

במפטיר.  החתן  נתכבד  התורה  קריאת  בתום 
הרבי  פתח  ההפטרה  את  לקרוא  כשהחל  מיד 
משינובה בצעקות ודפק על השולחן, וקולו גבר 
על קריאת ההפטרה של החתן. כשסיים החתן 
לומר את ברכות ההפטרה פסק הרבי מלצעוק.

מעשהו,  על  התפלאו  יחזקאל  רבי  של  מלוויו 
לעירם  כשחזרו  בציבור.  להתבזות  לו  שגרם 
אמר להם הצדיק, כי ביום שישי בא אליו החתן 
וגילה לו שאין הוא יודע לקרוא את ההפטרה, 
ועכשיו יכבדוהו במפטיר וקלונו יתגלה. אמר לו 
רבי יחזקאל: "אל תדאג. אני כבר אדאג שלא 
ובלבד  ביזיונות  לספוג  בחר  הצדיק  תתבייש". 

שהחתן לא יתבייש.

אמרת השבוע מן המעיין

דיי  גמור,  לאהוב רשע שאינו  "כדי 
להיות צדיק שאינו גמור; ואולם כדי 
לאהוב רשע גמור, מוכרחים להיות 
צדיק גמור"         )רבי פינחס מקוריץ(

פתגם חסידי



חכמת 
האם

כאילו  אחד  בוקר  פתאום.  קרה  זה 
קללה נחתה עליה. דעתה של הנערה 

השתבשה. 

תחילה  התקשו  ההמומים  הוריה 
לעכל את משמעות הדבר, אך במהרה 
המשפחה  ובני  הנערה,  מצב  החמיר 
התפרצויות  עם  להתמודד  נדרשו 
אלימות מצידה, עד שההורים נאלצו 
אותה  לקחו  הם  בבית.  אותה  לכלוא 
הללו  אולם  מומחים,  לפסיכיאטרים 

עמדו חסרי אונים.

אבי הנערה היה מחסידיו של ה'אהבת 
התגלגלו  שעליו  מוויז'ניץ,  ישראל' 
מיהר  לו  בצר  לרוב.  מופת  סיפורי 

לנסוע אליו, ושפך לפניו את צרתו. 

רפואה  החולה  לבת  איחל  הרבי 
בתקווה.  לביתו  שב  והאב  שלמה, 
נראה.  לא  שינוי  ושום  נקף,  הזמן 
נסע אפוא אל הרבי שנית, ושוב גולל 
וגם הפעם בירך  את מצוקת הנערה, 

אותה הרבי, אך ללא הועיל.

יוכרעו.  מעט  עוד  כי  חשו  ההורים 
כל  את  מהם  גזל  בנערה  הטיפול 

כוחם, וכאב ליבם מוטט אותם.

דרשה  בשלישית",  הרבי  אל  "סע 
את  "קח  מבעלה.  השבורה  האישה 
ואל  אותה,  שיברך  הצדיק,  אל  בתנו 
תחזרו לכאן עד שתחזור לבריאותה".

אל  נסע  הוא  לרעייתו.  ציית  החסיד 
שבה  מתאימה  אכסניה  הזמין  הרבי, 
יתארח עם בתו, ולא ידע מניין תבוא 
הישועה. הרבי כבר בירך אותה יותר 
את  השתנה.  לא  ודבר  אחת,  מפעם 
מהטיפול  פנוי  שנשאר  הזמן  מעט 
בבת בילה בבית המדרש, ממתין לנס.

אחד  בשיחה  עמו  נכנס  אחד  יום 
החסידים. האב פרץ בבכי מר. "אינני 
אינני  ובינתיים  לביתי,  לחזור  יכול 

רואה שישועתנו קרובה", אמר.

"שמע לעצתי", יעץ לו האיש. "לך אל 
הרבנית הזקנה, אימו של הרבי, רעיית 
הצדיק רבי ברוך, ה'אמרי ברוך'. היא 

תשיג בעבורך ישועה מהרבי".

עשה החסיד כעצתו. הלך אל הרבנית, 
פתח לפניה את ליבו וסיפר את הצרה 
לך  מבטיחה  "אני  בתו.  על  שנפלה 

לפעול בעניין", אמרה הרבנית.

נהג  שבת  ומוצאי  שבת  ליל  בכל 
אימו.  את  לבקר  ישראל'  ה'אהבת 
הצדיק לא ויתר על הביקורים האלה 

גם כשלא היה בקו הבריאות.

במוצאי השבת הקרובה בא כדרכו אל 
בית אימו, וכאשר בירכּה ב'שבוע טוב' 

— לא זכה למענה. הרבנית אף הסבה 
את ראשה הצידה, כאילו היא נמנעת 
משיבה  אינך  "מדוע  בו.  מלהביט 

לי?", תמה הצדיק.

"מדוע?!", השיבה הרבנית בטון נוזף, 
"מפני שכבר זמן רב נמצא כאן יהודי 
להם!  מסייע  ואינך  החולה,  בתו  עם 
איך אוכל לברך אותך  כשהנערה וכל 

משפחתה סובלים כל־כך?!".

ואז  מספר,  רגעים  הצדיק  הרהר 

שהיהודי  אני  מבטיח  "אימא,  השיב: 
ובתו  לביתו  שלישי  ביום  ייסע  הזה 
בריאה ושלמה! רק בבקשה, השיבי לי 

ברכת 'שבוע טוב'!".

אורו  המפורשים  הדברים  למשמע 
על  רחב  בחיוך  הרבנית.  של  עיניה 
שפתיה השיבה לבנה: "ַא גיטע וואך! 

)שבוע טוב(".

יום ראשון. שום שיפור עדיין לא ניכר 
יום  הגיע  שני.  ביום  גם  כך  בנערה. 

שלישי. מתח וציפייה מילאו את ליבו 
של האב, שציפה בקוצר רוח לתנודה 
קלה שתעיד על הרפואה המובטחת, 

ואולם הדקות חלפו ודבר לא קרה.

הרבי  אל  להיכנס  החסיד  החליט 
אחרי תפילת שחרית, ולהזכיר לו את 
הרכבת  נוקף,  הזמן  לאימו.  הבטחתו 
יוצאת בשעת הצהריים, ועד אז הבת 

צריכה לחזור לאיתנה.

בעומדו על סף חדרו של הרבי נרתע. 
להיכנס  ממנו  מנעה  הכבוד  יראת 
לחדר בלי רשות. בדיוק אז בא למקום 
אינך  "מדוע  החסידים.  מנכבדי  אחד 
נכנס אל הרבי?", תהה. "אינני מרהיב 
עוז להיכנס בלי אישור הגבאי", השיב 
השיב  חושש",  אינני  "אני  החסיד. 

החסיד הנכבד, ונכנס פנימה.

כעבור רגע יצא החוצה וארשת בהלה 
על פניו. "מעולם לא ראיתי את הרבי 
"הרבי  בזעזוע.  אמר  כזה!",  במצב 
שליש  ודמעות  ה'סֶטְנֶדר',  ליד  עומד 

ניגרות מעיניו".

האב.  של  בגופו  חלפה  צמרמורת 
רפואת  למען  ובוכה  מתפלל  הרבי 
בתו. נרגש המתין לבוא הגבאי, ואחרי 
שהורשה — נכנס אל הרבי לקבל ממנו 
את ברכת הדרך. הוא לא אמר מילה 
על בתו. בליבו התחזקה התחושה כי 

הישועה כבר נפעלה.

הרבי קידמו במאור פנים, בירכו בדרך 
לשידוך  גם  "דאג  והוסיף:  צלחה, 

בעבורה!".

זקוק.  האב  היה  לא  מכך  ליותר 
בתו,  את  אסף  לאכסניה,  מיהר  הוא 
הרכבת.  תחנת  אל  יצאו  ושניהם 
בעודם צועדים הסבה הבת את ראשה 
אחרי  הראשונה  ובפעם  אביה,  לעבר 
זמן רב פתחה את פיה ואמרה בקול 
צלול: "אבא, בבקשה התר את החבל 

הכובל את ידיי".

האב לא ידע את נפשו מתדהמה. הוא 
מיהר לשחרר את בתו מאזיקיה, ועקב 
אחרי מעשיה. השתאותו גברה מרגע 
לרגע כשגילה כי בתו חזרה להתנהג 

כאחד האדם.

החסיד  חיפש  הרכבת  מן  כשירדו 
יהודי  לביתם.  אותם  שתסיע  עגלה 
"תוכל  לו:  אמר  יעדם  את  ששמע 
לעיר  בדרכי  אני  אליי.  להצטרף 

הסמוכה".

הנערה  של  האצילית  התנהגותה 
הרשימה את האיש. הוא בא בדברים 
על  שהתעניין  ואחרי  אביה,  עם 
מוכשר  בן  לו  שיש  אמר  המשפחה, 
את  נסכם  "אם  טובות.  מידות  ובעל 
השדכנות",  דמי  את  נחסוך  השידוך, 

הוסיף בקריצה. וכך היה.

)על־פי 'מפי סופרים וספרים' — אבות 
א(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

זיכוך המביא גאולה
אחד הדברים המקרבים את הגאולה הוא ההתקדשות שהאדם מקדש את 
עצמו יותר ממה שציוותה עליו התורה. בפרשת קדושים )ויקרא כ,ז( נאמר: 
מסבירים  הפסוק(  על  )רמב"ן  המפרשים  קדושים".  והייתם  "והתקִדשתם 
לנהוג  האדם  על  כלומר,  לך".  במותר  עצמך  "קדש  היא:  הציווי  שכוונת 

קדושה ולהגביל את עצמו גם בדברים שהתורה התירה לו.
לא דיי בקיום המצוות ככתבן וכלשונן. כשהאדם רואה שליבו מתאווה יתר 
על המידה לתאוות העולם )אף המּותרות(, עליו לעצור את עצמו ולהתאפק 
מלעשות ולּו קצת מהן, כדי לקדש את עצמו. חסידים אומרים )היום־יום כ"ה 

אדר־ב(: "מה שאסור — אסור; ומה שמותר — לא צריך".

הוכחה להזדהות
למה זה נחוץ? וכי לא דיי במצוות הרבות שנתנה לנו התורה עצמה? מתברר 
בעצם  הקשור  ביותר,  נשגב  עניין  טמון  לך"  במותר  עצמך  "קדש  שבציווי 
והמצוות. אחת המטרות העיקריות של מצוות התורה  תכליתן של התורה 
היא לזכך את נפשו של האדם ולקרבה אל ה'. כשיהודי לומד תורה ומקיים 
גדול  יתרון  יש  וכאן  שבנפשו.  האלוקיים  הכוחות  את  מגביר  הוא  מצוות, 

לעבודה בדרך של "קדש עצמך במותר לך".
מתוך  זאת  עושה  שהוא  ייתכן  לא,  ותו  המצוות  בקיום  מסתפק  כשיהודי 
כפייה, באין ברירה. אולי בתוך־תוכו אין הוא רוצה לעשות את הדברים, אך 
ואולם כשהוא מקדש את עצמו  ה'.  הוא מבין שאי־אפשר להמרות את פי 
עליו, אלא  עול  אינן  והמצוות  הוכחה שהתורה  זו   — בדברים המותרים  גם 
להפך, הוא מזדהה כל־כך עם התורה והמצוות, עד שהוא מחפש גם בדברים 

המותרים אפשרות להחדיר את אור הקדושה.
לכן עבודה זו דווקא מביאה את ההתעלות הגבוהה ביותר ואת הזיכוך הנעלה 
ביותר. כאן אי־אפשר לומר שהיהודי עושה את הדברים באין ברירה. כאן כל 

מעשיו הם שלו, מרצונו, ובאים מתוכו.

לקראת ההתגלות בגאולה
גם  אלא  האדם,  של  האישית  להזדככות  רק  לא  מאוד  חשובה  זו  עבודה 
לקירוב הגאולה. מבואר בתורת החסידות, שכדי לזכות לגאולה השלמה לא 
דיי בלימוד תורה, בקיום מצוות ובהימנעות מלעבור על מה שאסרה התורה, 
בבחירתו  כשהאדם,  לך".  במותר  עצמך  "קדש  של  העבודה  דרושה  אלא 
גם  עצמו  את  ולהגביל  הגשמיות  לתאוותיו  רסן  לשים  מחליט  החופשית, 
אין  שאותה  ליבו,  שעל  הדקה'  'הערלה  את  מסיר  הוא  המותרים,  בדברים 

קיום המצוות עצמו יכול להסיר, וזו הכנה לגאולה השלמה.
את  רק  לא  חובקת  האלוקית  הקדושה  כי  מוכיחה  העצמית  ההתקדשות 
כולם.  החיים  את  אלא  ומצוות,  תורה  לענייני  ישירות  הקשורים  התחומים 
התקדשות זו מבטאת את האחדות האלוקית של הבריאה כולה ואת ההכרה 

שאין שום פרט בחיים ובבריאה המנותק מעבודת ה'.
המרכזיים  החידושים  אחד  העתידה.  לגאולה  במיוחד  קשור  זה  דבר 
שיתחוללו בביאת המשיח הוא, שאז יתגלה הקב"ה בכל הבריאה כולה. אז 
ייפקחו עינינו לראות שהקב"ה שוכן לא רק בענייני תורה ומצוות, אלא בכל 
נקודה של הבריאה. כולנו נחוש ונראה כי "אין עוד מלבדו". ההכנה להתגלות 
זו היא דווקא ההתקדשות בדברים המותרים. היא מוכיחה שנפשו של האדם 
התמסרה בפנימיותה לקב"ה, עד שהאדם מכניס את הקדושה גם אל תוך 
החובקת־כול,  האלוקית  האחדות  להתגלות  ההכנה  זו  לכן  הגשמיים.  חייו 

בגאולה האמיתית והשלמה )ראו לקוטי שיחות כרך א, עמ' 256(.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

המערבי.  הכותל  רחבת  בוקר.  לפנות  ארבע 
הקום  את משכימי  קריר מקבל  ירושלמי  אוויר 
אבני  מול  מקדשנו.  בית  שריד  אל  הבאים 
הרב  עומדים  וחמים,  קטן  ביתן  בתוך  הכותל, 
יהודים  עוד  ולצידם  וייסנשטרן ורעייתו,  דוד 
ומוצרי  החלב  ארגזי  את  ופורקים  טובים, 

המאפה הטריים.

מחוץ לביתן כבר עומדים כמה יהודים, ממתינים 
כבר  המים  דוד  והמאפה.  החם  המשקה  לכוס 
רותח. קופסאות הקפה, השוקו והתה לסוגיהם 
כבר עומדות מוכנות, וארגזי העוגיות מסודרים 

בערימה. יום חדש של חסד יוצא לדרך. 

שמונה־עשרה שנים
הזוג  עומד  בוקר,  בכל  ביום,  שעות  ארבע 
העולים  את  פנים  במאור  וייסנשטרן ומקבל 
שמונה־עשרה  כבר  קורה  זה  המערבי.  לכותל 
מספר  הס",  משה־יוסף  "הרב  ברציפות.  שנים 
במשך  הזאת.  במסורת  "התחיל   ,)71( דוד  ר' 
השיעורים  לומדי  את  חם  במשקה  כיבד  שנים 

שהשכימו קום, את האורחים ואת השוטרים. 

וסיפר שהוא  "לפני חג הפסח תש"ס פנה אליי 
בבלגיה,  בנו  אצל  הסדר  ליל  את  לחוג  מתכונן 
ושבוע  החג  לפני  שבוע  אותו  שאחליף  וביקש 
אחריו. נעתרתי בשמחה. בזמן שהייתו שם חלה 
ואושפז. בהמשך חזר לארץ, אבל כוחותיו כבר 

לא עמדו לו. מאז אני עומד פה".

אלף כוסות ביום
בהיקף  דוד  ר'  המשיך  הראשונה  בתקופה 
הכמות  החלה  בהמשך  אך  הצנוע,  החלוקה 
להיום,  נכון  הפכו,  החלב  שקיות  שש  לצמוח. 
לחמישים שקיות בימי שגרה, ולמאתיים שקיות 
חלב בימים מיוחדים. בחגים מצטרפים למלאכה 
כוסות  כאלף  "אנחנו מחלקים  והנכדים.  הבנים 
ענק.  מים  בדוד  הוחלפו  הקומקומים  ביום. 
בחודש  מזנקת  השחור  הקפה  של  הפופולריות 
שבאים  הספרדית  העדה  בני  בקרב  אלול, 

בהמוניהם לאמירת הסליחות", מספר ר' דוד. 

הכותל  למורשת  מהקרן  סיוע  מקבל  מפעלו 
"הם  להם:  מודה  והוא  שמואל רבינוביץ,  והרב 
השקיעו רבות כדי לתת לנו מקום טוב שיאפשר 

את החלוקה בתנאים נאותים".

הזמנה לשחרית
התגובות אינן פוסקות. הוא מציג מכתב מרגש 
רואה אתכם מדי  אני  ימים  "כבר כמה  שקיבל. 
בוקר", כותב האיש. "אמרתי לעצמי, איזה שכר 
יהיה לכם! אין לכם מושג מה אתם עושים עם 
הקפה והעוגה. בכוס אחת, בעוגה אחת, בחיוך 

אחד, אתם משנים לאנשים את היום".

בחיוך:  נענית  המימון  על  המתבקשת  השאלה 
מיליון  כחצי  על  עומדת  השנתית  "העלות 
אנשים  אבל  מוצלח,  שנורר  לא  אני  שקלים. 

טובים תומכים במפעל הזה וזוכים להחזיקו". 

וייסנשטרן  כמי שנמצא בכל בוקר בכותל הרב 
שומע  "כשאני  המועד.  חול  את  במיוחד  אוהב 
את 'יברכך' — בברכת הכוהנים ההמונית — עובר 
בי רטט. לדעתי כל אחד ואחד צריך לבוא מדי 
זו  בכותל.  החמה  בנץ  שחרית  לתפילת  פעם 
חוויה בלתי־רגילה. יש כאן מניינים בכל העדות 

והנוסחים. לא תתחרטו".

"ואהבת לרעך" בכותל המערבי

קבלת פנים חמה. ר' דוד על משמרתו 

כיבוד חכם וזקן
הציווי  של  המעשית  משמעותו  מה  שאלה: 

"מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן"?

תשובה: מצוות עשה )ויקרא יט,לב( לקום מתוך 
כבוד לפני כל חכם בתורה, אפילו אינו זקן ואינו 

רבו.

לפני  היינו  'שיבה',  מפני  לקום  מצווה  כמו־כן 
עם־הארץ,  הוא  אפילו  שנה,  שבעים  בן  אדם 
ובלבד שלא יהיה רשע. אפילו חכם צעיר )שהוא 
חכם מהזקן( חייב להתרומם בהגיע הזקן, כאילו 
ושאר  לכבדו,  כדי  לפניו,  לעמוד  רוצה  הוא 

האנשים חייבים לעמוד לפניו מלוא קומתם.

שני חכמים או שני זקנים אין האחד חייב לקום 
מפני חברו, אלא ַיראה כאילו הוא רוצה לעמוד 

לפניו.

הרואה חכם עובר יקום כאשר יגיע לתוך ארבע 
אמותיו )כשני מטר ממנו(, ועד שיעבור מכנגד 
פניו. ואם הוא רבו מובהק, עומד מלפניו מיד 
כשרואה אותו, ואינו יושב עד שיתכסה מעיניו, 
או עד שישב במקומו. ואם החכם מופלג בחכמה 
וגדול הדור, אפילו אינו רבו, דינו כרבו מובהק.

צריך  שעה  באותה  בתורה  שעוסק  מי  אפילו 
לקום לכבודם.

אדם  מפני  לעמוד  רשאי  בחכמה  מופלג  חכם 
העוסק הרבה במעשים טובים.

על־ידי  הציבור  את  יטריח  שחכם  ראוי  לא 
שיעמדו  כדי  ציבור,  יש  שבו  במקום  שיעבור 
מפניו, אלא ילך בדרך קצרה, שלא ירבו לעמוד. 
ואם יכול להקיף הדרך כדי שלא יעבור לפניהם 

— זכות היא לו.

מקורות: קידושין לב,ב. רמב"ם הל' ת"ת פ"ו. טושו"ע יו"ד 
סי' רמד, ונו"כ. ברכי יוסף שם. 

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

זורם ברגע אחד
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מגוון צבעים | מומלץ ע״י מעצבי פנים
 חנות המפעל גבעת שאול 40 ירושלים )תצוגה במקום(

מיניבר שבת 
 נועם 1 

מוכן לשבת 
ברגע אחד!

בלחיצה אחת של מספר שניות לפני שבת, 
ומעניק  שבת  למצב  עובר  נעם1  מיניבר 
ומים קרים ללא  לך 40 כוסות מים חמים 
ובלי  מיחמים  בלי  המשפחה,  לכל  הגבלה 

סיכונים, בכשרות מהודרת.

מבצע לזמן מוגבל! 
למזמינים עכשיו

מתקן לכוסות במתנה!

רגע אחד
לפני קבלת שבת

המיניבר המהודר 

לשבת 
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משקפיים בחינם!

"
איסור קעקוע

אחד מתרי"ג 
ת  ו ו צ מ ה
ת  ו ט ר ו פ מ ה
הוא  בתורה 
ר  ו ס י א ה
לעשות קעקוע 

בבשר הגוף. וכך התורה אומרת בפרשתנו: 
"ּוְכֹתֶבת ַקֲעַקע ֹלא ִתְּתנּו ָּבֶכם".

של  חמור  כביזוי  נתפסת  קעקע  כתובת 
צלם האדם. בימי קדם נהגו אדונים לקעקע 
את שמם או את סמל משפחתם על גופם 
של עבדיהם, והקעקוע שימש אות שהאדם 

הזה הוא עבד.

גם בשואה נהגו הצוררים לקעקע מספר 
גם  הדבר  המחנות.  אסירי  של  זרועם  על 
הם  כאילו  היהודים,  את  להשפיל  נועד 
בהמות שממספרים אותן בהטבעת מספר 

על גופן.

איסור הקעקוע מבטא את קדושתו של 
עם ישראל ואת היותו עמו של הבורא.

מושג ברגע


