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הפטרה: “ואישה אחת מנשי בני הנביאים”

הטעם על מלת ”ויתמהמה“ הוא שלשלת, כדי להדגיש שבמלה זו טמון דבר הרבה יותר גדול 
מסתם עכוב קצר, מה קרה שם? אומר המדרש )ב“ר נ, יא( כי המלה ”ויתמהמה“ מלמדת אותנו 
שהיה שם ”תמהון אחר תמהון“. מה פרוש המלה תמהון? אבוד חושים. כמו שאנחנו אומרים 
בוידוי של יום הכפורים: “על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב“. מה זה תמהון לבב? פרושו 
של דבר, שאנחנו חיים בקהות חושים, ללא הכרה. מארעות החיים עוברים עלינו ללא חשבון 
הנפש. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מכה, אנחנו מתכופפים לרגע, ולאחר מכן קמים וממשיכים 
כך, עוברים כל  ומזדקפים כאילו לא קרה דבר.  הלאה. מקבלים עוד מכה, מתכופפים לרגע, 
החיים בלא שנשלוט עליהם, כמו בובת ”נחום תקום“ - נופלים וקמים, לא חושבים מי נותן 
את הסטירה ולמה מקבלים אותה, לא מנסים להבין מה רוצים מאתנו. זהו תמהון לבב - קהות 
כדי שנתעורר  לנו  נתנת  זה חטא, משום שהמכה  כזאת  עיפות הנפש. לחיות בצורה  חושים 
ונשנה את דרכנו, ואלו אנחנו - ממשיכים לישון, על כך אנו אומרים ”על חטא שחטאנו לפניך 
בתמהון לבב“. אם כן, כשהמדרש אומר שלוט היה במצב של תמהון אחר תמהון, פרושו של 
דבר שהוא אבד שליטה לגמרי, הוא הסתבוב בחסר הכרה, כאדם שאבד את דעתו. זהו תמהון 
אחר תמהון. מה גרם ללוט להגיע למצב כזה של תמהון אחר תמהון? אומר המדרש, כי לוט 
אמר לעצמו: ”כמה אבוד בכסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות“. לאחר שהמלאכים אמרו ללוט 
שהם עומדים להפוך את העיר, מיד הלך אל חתניו לוקחי בנותיו, מה הוא רצה מחתניו? חכמינו 
זכרונם לברכה מספרים כי לאחר שהם סרבו לצאת מן העיר, אמר להם לוט: ”תנו לי את כל 
הכסף שנמצא אצלכם. אתם סבורים שלא יקרה דבר, אבל אני יודע שהעיר עומדת לההרס 
כליל, וכל מה שנמצא בעיר יושמד, לכן תנו לי את הכסף שלפחות ישאר אצלי, ואם בכל זאת 
הכל יהיה בסדר כמו שאתם חושבים. מיד בבוקר אחזיר לכם את כל מה שתתנו לי עכשיו“. 
אולם החתנים לא הקשיבו עליו והתיחסו אליו כאל זקן שאבד את שפיות דעתו. האבדן של 
הממון הרב הוא שגרם ללוט להכנס למצב של תמהון אחר תמהון. אמר: כמה אבוד בכסף 
וזהב ואבנים טובות ומרגליות יש כאן. כעת יובן הקשר בין התמהון שתקף את לוט לכתוב ” 
יש עושר שמור לבעליו לרעתו“. התורה אומרת: ”וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר 
ואהלים“ )פרק יג פסוק ה(. למקרא דברים אלו מתעוררת הקשיא, על מה ולמה מגיע ללוט כזה 
עושר? הלא איש זה - שגדל אצל אברהם אבינו, וידע דבר או שנים על צדקותו ועל אמונתו 
- כופר בסופו של דבר בכל, כמו שאמרו חכמינו זכורנם לברכה על הכתוב “ויסע לוט מקדם“ - 
”הסיע עצמו מקדמונו של עול, אמר, אי אפשי לא באברם ולא באלוקיו“ )בראשית רבה, פרשה 
מא(, ”צדיק“ שכזה, על מה ”זכה“ לעושר מופלג? עונים חכמינו זכרונם לברכה, כי התשובה 
זו נמצאת בכתוב בקהלת: ”יש עושר שמור לבעליו לרעתו“. לפעמים הקדוש ברוך  לשאלה 
הוא רוצה להעניש אדם מסוים, אלא שהוא יודע שבמצבו הנוכחי העונש לא יהיה כל כך גדול. 
אם מענישים אדם עני בכך שהוא לא יזכה לגדולה ועושר, אין עונשו כל כך נורא, הוא כמעט 
ואינו חש בעונש, שהרי כבר התרגל לחיי דוחק ומחסור. אך אדם שהתרגל לעושר כשהקדוש 
ברוך הוא לוקח ממנו את עשרו - הרי זה עונש נורא ואיום. לפני שהוא הולך לשמחה הוא 
נאלץ ללכת לגמ“ח וללוות כמה מאות שקלים, כדי לתת למארחים את המתנה לה הם מצפים, 
הוא לא יכול להרשות לעצמו שידברו עליו מאחורי הגב, הוא ממשכן את הרהיטים שלו כדי 
להפיק אירוע מרשים, כפי שמצפים כל מכריו ומיודעיו, הוא נכנס לחובות נוראים, הכל בשביל 
לצאת ידי חובת ”מה יגידו“, וכדי לשמר את מעמדו. מעשה ביהודי עמיד שבא אל רבי חיים 
קריזורירט זצ“ל ואמר לו: רבי, הכל סבורים שאני אדם עשיר, רואים שאני לבוש בהדור ונוסע 
במכונית פאר, אבל למעשה הפסדתי את כל כספי ואין לי ממה לחיו, אין לי בבית אפילו לחם 
לאכל, רבי חיים שמע את דבריו, והחליט לאסוף לו כסף. הלך הרב עם הגבאי שלו לאחד מגיברי 
הקהילה, וסיפר לו את הסיפור, לאחר שסים הרב את דבריו, שאל אותו הגביר, ”כבוד הרב, 
לאיזה סכום אתם מצפים להגיע?“ ענה לו הרב, ,מאה אלף דולר“. כבוד הרב, אני מוכרח לדעת 
מיהו העשיר שפשט את הרגל, אני מוכן לתת שלושים אלף דולר במזומן, בתנאי שהרב יגלה 
לי את שמו“. אולם הרב ענה, ”האיש בקש שלא הגלה ברבים את מצבו, ועל כן אני לא יכול 
להגיד לך דבר“. העשיר העלה את הסכום, ”אם הרב אומר לי את שמו, אני מוכן לתת חמישים 
אלף דולר“. הרב מסרב. העשיר נקב בסכום גבוה ביותר, ולבסוף אף הבטיח לתת באופן מידי 
את מלא הסכום - מאה אלף דולר - ובתנאי שהרב יגלה לו את שמו של אותו אדם. אולם הרב 
פנה לגבאי ואמר: ”בא נלך, אם הוא לא רוצה לתת בלי תנאים, לא נקח ממנו מאומה“.                                                                  
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א. כדור שעשוי למשחק, אין עליו תורת 
שפסק  וכמו  מוקצה,  הוא  והרי  כלי, 
והרמ“א  מה(.  סעיף  שח  סי‘  )בשו“ע  מרן 
להקל,  נהגו  אשכנז  שיוצאי  כתב  בהגה 
קרקע,  גבי  על  בו  ישחקו  שלא  ובלבד 
גומות.  אשווי  לחשש  לבוא  שלא  כדי 
בשמנינו  שהכדורים  האחרונים  וכתבו 
משחק,  לשם  מתחילתם  המיוצרים 
לתת  ומותר  מוקצה,  תורת  עליהם  אין 
קרקע  על  בהם  לשחק  לקטנים  אותם 
השולחן.                                                                                                                                           על  או  שבבית,  מרוצפת 

ב. קופסאות שימורים או סרדינים שלא 
נפתחו בערב שבת, יש אומרים שאסור 
לפותחן בשבת, הילכך יש עליהם תורת 
ואפילו  בשבת,  לטלטלם  ואסור  מוקצה 
אם עבר ופתח אותן בשבת אסור לאכול 
בני  ורוב  שהואיל  אומרים  ויש  מהם. 
הקופסאות  את  לזרוק  נוהגים  האדם 
באשפה אחר שהוציאו מהן את המאכל, 
להקל  והלכה  בשבת.  לפותחן  מותר 
בשבת,  לפותחן  שמותר  שניה,  כסברא 

ואין עליהן תורת מוקצה בכלל.

ג. הקמח הואיל ואינו ראוי לאכילה, הרי 
הוא מוקצה, וכן עיסה שעודנה בצק, הרי 
היא מוקצה, ואסור לטלטלה בשבת.    
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סיפור השבוע
נחיתה בנתב”ג. מייקל טוביאס מתעורר  המשך מלפני שבוע: 
תישן,  אל  חביבי,  “יא  בכתפו.  אותו  מנענע  טהרני  משרעפיו, 
כשאתה ישן אתה שוב חוזר לחלום המבהיל שלך עם הקלרינט, 
היריות, הצעקות...”.”הוא לא יצחק עלי, הרב אלמגור?” היסס 
מייקל. “חלילה וחס. אתה מדבר על יהודי גדול, שכל חייו עסק 
מזאת,  יתרה  הלכה.  של  אמות  מארבע  זז  לא  בתורה,  ועוסק 
הוא מבין את סודות-הנפש של האדם, ואת הלך הרוחות של כל 
יהודי. אתה לא ראשון ובטח לא האחרון שמספר לי על סיוטים 
תרגע”.  חבוב,  תרגע  אז  דרכים.  ותאונות  ופחדים  וחלומות 
אלמגור.”מושיק  הרב  של  חדרו  לדלת  הכניסה  מול  טהרני.  כך 
אני חצי משותק. אני לא מסוגל להוציא מילה מן הפה... עשה 
עלי  שעבר  הסיפור  כל  את  הדף  על  כאן  רושם  אני  טובה,  לי 
מהתאונה ועד הסיוט, ועד הרגע, תן לרב לקרוא...”בסדר” חייך 
הרבה  והתרגשותו  רגישותו  את  היטב  והבין  הכיר  הוא  טהרני. 
של שמאי המקרקעין עדין הנפש. במשך 10 דקות שנדמו כנצח, 
כתב מייקל את עלילותיו, והוסיף בשורה האחרונה את המילים 
“הזקן שנהרג הוא בן 93 ושמו מורגן ערנטרוין... אנא הרב ברכני 
שאצא מן הטראומה הזו”. מושיק טהרני נטל את הפתק ונכנס 
עיין  אלמגור  הרב  למקומו.  מסומר  בחוץ  נשאר  מייקל  לחדר. 
במכתב ופלט מילה אחת: “עמלק”.”מה? מה כוונת הרב?” פער 
פיו בתדהמה מיסטר טהרני.”אמרתי עמלק!!”. הרב עשה תנועה 
עדינה של קוצר רוח.”תודה כבוד הרב...”.”מה אמר הרב?” שאל 
מייקל.”אני המום, הוא אמר מילה אחת ע-מ-ל-ק. לא מבין ולא 
הוא  הפעם  אבל  קצר-רוח  לא  פעם  אף  הוא  כוונתו.  מה  יודע 
היה קצר ותכליתי”. מייקל שתק. “אני עמלק? השם ישמור. לאן 
בניו-יורק  טוביאס  מייקל  נחת  כבר  שעות   48 אחרי  הגעתי?!”. 
והעדיפה  פניו,  את  ראתה  אשתו  מבעבר.  מבולבל  ויותר  נסער 
לא לשאול שאלות.”רציתי רק לעדכן אותך שהבן שלנו שמעיה, 
מצא דירה נחמדה סמוך למקום מגורינו. אשתו לוחצת שיעברו 
לגור כאן, אנא מייקל עזור לו. הוא גם זקוק לעזרה כספית ממך 
כדי לקדם את העיסקה” ביקשה ברוריה. מייקל אהב מאד את 
השניה  השנה  זו  נשוי  משי  אברך  היה  הלה  השני.  בנו  שמעיה 
ואב לבת קטנה. הוא ביקש לעבור לרחוב המסויים, לא הרחק 
מכולל האברכים בו למד. “אתה עושה לי הרבה נחת” נהג מייקל 
לשנן באוזני בנו “שני אחיך אומנם יהודים טובים, אבל שמאים 
ויזמים ומומחי מחשבים לא חסרים בעולם. אברכים חסר, ואתה 
של  הדירה  כל  על  משלם  כתפיך”.”אני  על  העולם  את  מחזיק 
אני  תורה,  בן  “הוא  מייקל.  של  בליבו  החלטה  גמלה  שמעיה” 
חייב לו את חיי, ומי יודע בעזרת השם, המצווה הזו תפוגג את 
את  לי  תראה  אותך,  לאסוף  בא  אני  יקירי,  שלי”.”בני  הסיוט 
הדירה שאתה מעוניין בה... אני משלם ה-כ-ל”.”אבא, תודה מכל 
סכום  מבקשות  הן  יורשות.  אחיות  לשתי  שייכת  הדירה  הלב. 
ישן  ריהוט  הרבה  אבא”.  תודה  וניסע.  שעה  עוד  נפגש  סביר. 
ודהוי, קורי עכביש בפינות, מטבח רעוע, ארון בגדים גדול, כמה 
תמונות קיר מקושקשות. “אנו רוצות על הדירה 180,000 דולר, 
אבל הכל נשאר כאן, אם תרצו תוכלו לפנות ולזרוק הכל” אמרה 
סגרנו.  “או.קי  בראשו  הנהן  מייקל  היורשת.  הבת  בלינץ  הילרי 
נפגש אצל עורך הדין שלכם, מחר באיזו שעה...”שתיים וחצי”. 
טוביאס  ומייקל  העיסקה,  נחתמה  למחרת  וחצי  בשתיים  סגור. 
העביר צ’ק ע”ס 180,000 דולר להילרי בלינץ ולסטפני קרוק, שתי 
אחיות מבוגרות, שהן בעצמן כבר סבתות. מייקל טוביאס נטל 
את המפתח מידיו של עורך הדין הנרי שימבון בא-כוח האחיות, 
נשלט.  בלתי  יצר  בליבו.  ביעבע  סקרנות  של  יצר  לדירה.  ונסע 
שרצה  שמעיה,  בנו  ואילמלא  בעיניו,  חן  מצאה  לא  הזו  הדירה 

אותה, הוא היה מפרק את העיסקה עוד בטרם נרקמה. הוא נכנס 
והסתובב בין החדרים, שלושה במספר. ארון הבגדים הגדול בחדר 
השינה משך את תשומת ליבו. הוא פתח את דלתותיו. חליפות 
הקודמת.  המאה  מן  עניבות  וקש.  לבד  כובעי  ומרוטות.  ישנות 
תמונות  אלבומי  של  בשורה  הבחין  הוא  העליון  במדף  למעלה 
ושלפם  כיסא  על  נעמד  הוא  אולי עשרים אלבומים.  מאובקים. 
אחד אחרי שני, והניחם על המיטה. מייקל טוביאס בן להורים 
ניצולי שואה התחיל לדפדף. ליבו החל לפעום נמרצות. קצין ה- 
S.S. שצולם במצבים שונים לאורך האלבומים, נראה לו משום 
מה מוכר. הנה הוא במשרדו, ושם הוא ליד מטוס עטור באותות 
מלחמה. כאן הוא מצולם – כנראה – עם אשתו ובנותיו. כאן, על 
רקע יער עבות, ושני כלבי ענק ניצבים לימינו ולשמאלו. גבוה, 
עם עיניים חודרות ורעות, כשלצידו קצינים זוטרים. והנה כאן 
תעודת הוקרה “לקצין המעולה ליקו קראוס על פעילותך העניפה 
והנמרצת לטובת הפיתרון הסופי”. על החתום הפיהרר – ימח 
מייקל  הרהר   ”.S.S קצין  קראוס  היטלר.”ליקו  אדולף   – שמו 
ברעדה  אחז  הוא  מעניין”.  נאצי.  מלחמה  פושע  של  דירתו  “זו 
ובזעזוע באלבום האחרון. על שער האלבום היה כתוב בגרמנית 
הביעור   – הסופי  לפיתרון  “נאמן  גדולות.  באותיות  ובאנגלית, 
הסופי שביצעתי במו ידי. ליקו קראוס”. זוועה. מייקל טוביאס 
העביר דף ועוד דף, וכמעט התעלף. הקצין ליקו קראוס אוחז בידו 
הראשונה  בתמונה  יהודי.  של  לרקתו  ומכוון  קנה  קצוץ  אקדח 
היהודי חי. בתמונה השניה הוא שרוע ירוי ושותת דם על הארץ. 
מתחת לתמונה כיתוב: ההרוג יהודי בשם שמואל זלמן חייקין. 
תאריך הרצח 2.02.42. לאורך עשרות דפים מצולם השטן הנאצי 
מבצע את פקודת מנהיגו, רוצח ומתעד את הזוועה. הדף האחרון. 
יהודי מזוקן, גבה קומה, עם מבט גאה בעיניים, זקוף ניצב מול 
של  נשימתו  אכזרי.  ציני  חיוך  פניו  שעל  קראוס,  ליקו  השטן 
מייקל טוביאס נעצרה. “כאן רצחתי את הרב היהודי משה חייקל 
טוביאס. 26.06.43”. נשימתו של מייקל נעתקה. הוא הביט בגופת 
סבו השרועה על כביש אחד ממחנות ההשמדה.”סבא, סבא, רבות 
שמעתי על גבורתך, על גדלותך, על אדיקותך בשמירת המצוות 
במחנה ההשמדה, תחת עינויי התופת. רב מסור לקהילתו, הרוח 
החיה לשבורי לב ונפש...”, דמעות חמות זלגו על עיניו של הנכד 
מיכאל טוביאס. אביו, אברהם מאיר טוביאס סיפר לו שבמחנה 
המוות של סבא, הם היו נשלחים למקלחות הגאז בלווי תזמורת 
כינורות וקלרינט. קצין ה- S.S. היה מנצח לפעמים על התזמורת, 
תוך שהוא יורה ביהודים. הקלרינט מנגן, השטן יורה והתזמורת 
בצליליה המעודנים מלווה את האומללים למותם האכזרי. הוא 
הביט עמוק אל עיניו של הקצין הנאצי, ולפתע נרעד מן המבט 
לשידה  ניגש  טוביאס  של...מייקל  מעיניו  שניבט  הציני  הירוק 
הוא  קצרצר  חיטוט  לאחר  מגירותיה.  את  ופתח  המיטה,  שליד 
שלף משם תעודת זהות ופתחה. מיד זיהה את התמונה והשם: 
מורגן ערנטרוין. אין ספק הקצין הנאצי ליקו קראוס, הוא הזקן 
שנהרג מפגיעת מכונית השברולט של טוביאס. הנכד, בהכוונת 
יד ההשגחה העליונה נקם נקמה מאוחרת ברוצח סבו. שמעיה 
הזוועה  את  מתאר  הנרעש  אביו  את  המום  ושמע  לדירה  נכנס 
קראוס”  ליקו  מורגן,  שנסגר.”ערנטרוין  המעגל  ואת  הנאצית 
אמר שמעיה “לא תאמין אבא, זה ראשי תיבות עמלק!”.ואז הבין 
קול  התעלומה.  את  מירושלים  הרב  פתר  כיצד  טוביאס  מייקל 
יבבה של כינור וצליל דומע של קלרינט נסקו להם אל תוך אוזניו 

של מייקל ההמום, לא ברור בדיוק מהיכן... לא ברור.. 
באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



אבא שלי היה צריך לעבור צינתור. עשינו לו 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לאותו יום של 
עבר  הפדיון,  בזכות  השם  וברוך  הצינתור. 
התאושש  הוא  תקין.  יצא  הכל  בהצלחה, 
הבטחתי  ב“ה.  טוב  יותר  ומרגיש  מהר 

לפרסם את הישועה,
הכל,  לפני  יתברך  לשם  להודות  ורוצה 

ולשליחיו הטובים...ישר כח!
ב. מב“ב

יש לי איזו מחלה כרונית באזניים, בעיות 
ליום  שנה  לפני  תור  לי  נקבע  שמיעה, 
הרגשתי  לא  חמישי  ביום  שעבר.  ראשון 
בגלל  לנתח  לא הסכימו  והרופאים  טוב, 
הסיכון ללב. המצב לא השתפר, המשכתי 
בסיעתא  בשבת,  גם  טוב  לא  להרגיש 
הגיע  ינון“  ”תפארת  העלון  דשמיא 
את  לעשות  החלטתי  במוצ“ש  אז  אלי, 
להזמין  והתקשרתי  שלי,  ההשתדלות 
ואם  רפ“ש  שיהיה  עבורי,  נפש“  ”פדיון 
מוקדם. תור  שימצא  ניתוח,  צריך  כבר 
של  הזה  לסוג  תור  לקבוע  שנה  )לוקח 
ובהצלחה.  בשלום  הכל  ושיעבור  ניתוח( 
ואכן, ביום חמישי התקשרו אלי שהתפנה 

תור לניתוח...ישתבח שמו לעד!...
נ.א

ישמור אותו היה צריך לצאת  הבן שלי, השם 
בישובים,  שבוע  לשמור  הצבא  במסגרת 
יודעת  לא  אני  גבוה,  בסיכון  בהריון  ואישתו 
אם בכלל אמר למפקד בכלל או לא. מה שלא 
לי, זה היה  יהיה, אני התקשרתי ברגע שנודע 
מאוחר בלילה ובקשתי שיעשו לו ”פדיון נפש“ 
על הבקר, שבע“ה ישחררו אותו הביתה, שיוכל 
להיות עם אשתו. על הבקר אני מקבלת טלפון 
שנים,  שחררו  חיילים,  חמישים  שמתוך  ממנו 
עם  ענק  תיק  למרות שארגן  אחד.  ועוד  אותו 
ציוד צבאי, הוא כבר היה על האוטובוס, ובדרך 
הודיעו לו לרדת מהאוטובוס חזרה. הסיכוי היה 
פשוט  זו  יכול,  הכל  השם  ביותר...אבל  קלוש 
מתרגשת... עדיין  דשמיא...אני  סיעתא  כזאת 

תודה לאבא שבשמים!
אמא מהדרום

מכיון  בערך,  חודש  במשך  עבודה  חיפשתי 
ונושעה... לרפואה  פדיון  עשתה  שלי  שאמא 
עבודה  מוצאת  אני  שאם  לעצמי,  אמרתי 
ינון“...והנה,  ל“חסדי  תורמת  אני  החודש 
אני מתקשרת לתרום קודם כל, שלא אשכח, 
השם  ברוך  עולם..מצאתי  לבורא  ולהודות 

עבודה טובה כמו שרציתי...תודה לה‘...
תמר מירושלים

בנוי  לא  שאני  לעצמי  אמרתי  הטסטים  בכל 
לסגולות, לכן סמכתי על עצמי, ולא עברתי, כך 
3 פעמים, חבר אמר לי שמי שתורם ל“חסדי 
לעצמי  דשמיא...אמרתי  סיעתא  רואה  ינון“ 
לאחר החיזוק שלו, שאני אעשה ”פדיון נפש“ 

ועשיתי וב“ה עברתי. תזכו למצוות!
בעילום שם



לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

ניתן להוריד את העלון באתר

אמץ
משפחה נזקקת

תרום לח”ג
לחם, חלב, גבינה

מתקשרים
לחסדי ינון < 

תורמים את שווי המוצר:
לחם חלב וגבינה <

המשפחה הנזקקת תקבל 
קופון לקניית

לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

השנה
כל 

ח”ג 
נו ל
אצל

 כשעמדו הרב והגבאי ליד הדלת, קרא פתאום הגביר לרב 
ובקש ממנו: ”בבקשה, יואיל הרב להכנס עמי לחדר, אני 
רוצה לדבר עמו בארבע עינים“. הרב נענה לבקשתו, ונכנס 
הוא  מאחריו,  הדלת  את  העשיר  שסגר  ברגע  לחדר.  אתו 
התיישב ופרץ בבכי. לאחר שנרגע מעט, פתח ואמר: ” כבוד 
הרב, אני נמצא באותו מצב, גם אני אבדתי את כל רכושי, 
והגעתי עד מצב של פת לחם. עד היום לא פניתי לאיש, 
למרות שאני ומשפחתי סובלים חרפת רעב, העדפתי לגווע 
ברעב ולא לבקש עזרה מאף אחד, מחשש שמא יתפרסם 
מצבי ברבים, עד עתה הייתי אובד עצות, לא סמכתי על 
איש, כעת התברר לי שהרב שומר סוד, ועל כן אני מבקש 
מכבוד הרב שיעזור לי“. אדם מוכן לסבול סבל ורעב, ובלבד 
גדול  הכי  העונש  מגדלותו!  ירד  שהוא  ברבים  יודע  שלא 
שיש הוא ”עושר שמור לבעליו לרעתו“. אם כן, כשהקדוש 
ברוך הוא רוצה להעניש בן אדם בעונש קשה במיוחד, הוא 
חיי  לחיות  לו  הוא מאפשר  גבוה.  לטפס  בתחלה  לו  נותן 
תענוגות ולהסתובב בחברה מתאימה. ואז, לאחר שהאדם 
והתערה בחברה ה“גבוהה“, הוא  כבר התרגל לחיי רוחה 
לבירא  רמא  מאגרא  נופל  והאדם  עשרו,  את  ממנו  נוטל 
עמיקתא.זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה ללוט. הוא נתן 
גבוה,  חברתי  למעמד  אותו  הרגיל  ואהלים,  ובקר  צאן  לו 
ואז נטל ממנו בבת אחת את הכל. מה הייתה התוצאה? 
- לוט בתמהון אחר תמהון, התהלך כאדם  - ”ויתמהמה“ 
שבינתו נטלה ממנו, וכל כך למה? ”אמר, כמה אבוד בכסף 
וזהב ואבנים ומרגליות יש כאן“ - הוא לא יכול לקחת את 
יהיה  מה  לו,  נותנים  ולא  עליו  צוחקים  החתנים  הכסף, 
מכאן ואילך? בדרך זו הרגיש לוט היטב את העונש - ”יש 
עושר השמור לבעליו לרעתו“ - להגדיל את הרעה, להעצים 
את המכה. הכלל שיש עושר השמור לבעליו לרעתו, נכון 
כבוד,  גם  כסף,  דווקא  אינו  ”עושר“  תחומים.  מיני  בכל 
כשרונות, ילדים - כל דבר טוב עלול להיות עושר השמור 
לבעליו לרעתו. ממילא ברור כי אם הקדוש ברוך הוא אינו 
מעניק לנו טובה כזו או אחרת. אין זה משום שהוא אינו 
אוהב  שהוא  משום  דווקא  אולי  אדרבה,  אותנו.  אוהב  
יודע  אותנו, הוא אינו מעניק לנו טובה מרובה מדי, הוא 
שנתינת העושר עלולה להיות לרעתנו, מאחר שצדיק וישר 
לנו. תמיד  לנו רעה שאינה מגיעה  לגרום  הוא, אינו חפץ 
צריכים לזכור, שכל מה שחסר לנו זה בגלל שהקדוש ברוך 
הוא אינו נותן לנו, ומה שהוא אינו נותן לנו זה רק משום 

שהוא אוהב אותנו וחפץ בטובתנו.
 )מתוק האור(    

המשך מטעמים לשולחן


