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אברהם:  לו  עונה  זו  בקשה  ועל  לך“  קח  והרכש  הנפש  לי  תן  אברם  אל  סדם  מלך  ”ויאמר 
הרימתי ידי אל ה‘ ק-ל עליון קונה שמים וארץ:אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר 
לשון  שהוא  פרש  רש“י  ידי“?  ”הרמתי  הכונה  אברם“.מה  את  העשרתי  אני  תאמר  ולא  לך, 
שבועה. אברהם אבינו נשבע שלא יקח ממלך סדום את הרכוש. אבל בספר ’לקוטי בשמים‘ 
את  מכירים  ונבאר:כלנו  עליון,  לק-ל  שלו  היד  את  הרים  אבינו  אברהם  נוסף.  הסבר  הובא 
אותם בטויים נואלים הנשמעים מפי אנשים שהצליחו מבחינה כלכלית ומיחסים את ההצלחה 
לכשוריהם המיוחדים וכו‘, כגון:‘הבט מסביב, כל מה שאתה רואה כאן השגתי בכוחות עצמי, 
הצלחתי...‘  לבד  אני  בידי,  סיע  לא  אחד  אף  הממשלה,  ולא  הורים  לא  אחד.  אף  עזרת  בלי 
ובלשון הכתוב:“ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה“. אברהם אבינו חוזר כעת 
ממלחמה קשה, בה הוא ניצח ועשה צדק בעולם. החזיר את האנשים למקומם, ואף את רכושם 
השיב להם בשלמות. וכדי שלא יטעו אנשים ויחשבו שאברהם מיחס את ההצלחה לעצמו, הוא 
נעמד ומכריז קבל עם ועדה: כחי ועצם ידי?חלילה! ”הרימתי ידי לק-ל עליון“ אלו לא הידים 
שלי, את  ה“ידים“, את מה שנקרא ”כחי ועצם ידי“ זאת נותן אני לק-ל עליון. זה הקב“ה שעשה 
את הכל, לא אני. לפי יסוד זה יתבארו היטב הפסוקים בתהילים )קטו, ה-ז(:“פה להם ולא ידברו 
עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון רגליהם 
ולא יהלכו“. ויש לדקדק מדוע בידים וברגלים נקט הכתוב אותה מטבע לשון האמורה בפה, 
בעינים ובאזנים-“ידים להם...רגלים להם“ אלא ”ידיהם...רגליהם“?תרוץ על שאלה זו מובא 
בשם רבי זלמל‘ה, אחיו של רבי חיים מולוז‘ין, וכך הוא אומר: בהלכה נפסק שאם מוצאים 
אף או אזן של פסל, האף והאזן הללו בפני עצמם מתרים בהנאה. לעומת זאת, אם מוצאים יד 
או רגל של פסל, היד והרגל אסורים בהנאה. כלומר, אף או אזן בפני עצמם אינם בגדר עבודה 
זרה, רק כשהם מחוברים לפסל, אבל יד או רגל, גם בפני עצמם לעבודה זרה יחשבו. זה ע“ז 
בפני עצמה. דבר זה אומר זלמלה, למד אותנו דוד המלך ע“ה כאן בפסוק: ”פה להם“-בתנאי 
שהוא מחובר לפסל. ”עינים להם, אזנים להם, אף להם“ כל אלו אינם נאסרים בהנאה אלא 
אם כן מחוברים לפסל, אבל ”ידי-הם...רגלי-הם“ הידים והרגלים יחשבו תמיד עבודה זרה, גם 
בפני עצמם. מהו באמת עמק ההבדל הזה בין אף, אזן ופה לבין ידים ורגלים? באר ה‘לקוטי 
בשמים‘, שהנה בפרשת וירא מסופר, שכשבאו אל אברהם אבינו המלאכים שנראו כמו ערבים, 
בקש מהם אברהם:“ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ“. לשם מה בקש מהם אברהם לרחוץ 
להכניס  והקפיד שלא  רגליהם  לאבק  ערביים שמשתחוים  פרש רש“י“כסבור שהם  רגליהם? 
עבודה זרה לביתו“. מה פשר הדבר שהיו משתחוים לאבק רגליהם? איזו מן עבודה זרה משונה 
היא זו?! לאמיתו של דבר, כולנו עלולים להכשל בעבודה זרה הזו!...הכיצד? פשוט. שואלים 
מישהו: איך עשית את כל זה? והוא עונה: מה נראה לך? שישבתי רגל על רגל והרכוש בא אלי 
מעצמו? לא ולא. אני ’חרשתי‘ את כל הארץ ברגלי, נאלצתי להחליף נעלים פעמים בחודש כיון 
שהנעלים הישנות בלו מרב שימוש. רק אחרי עבודה מאומצת הצלחתי. זהו אדם העובד לאבק 
רגליו. הוא טוען: אם לא שהייתי הולך ומתאמץ-לא היתי מצליח. לכן ידים ורגלים הם העבודה 
זרה עצמה, שכן הידים כאן באו לרמוז על ענין ”כחי ועוצם ידי“, ורגלים על ענין ההשתחוות 
לאבק הרגלים. את כל זה בטל אברהם אבינו ואמר:“הרימתי ידי אל ה‘ ק-ל עליון קנה שמים 
וארץ“-זה לא אני, לא כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה אלא כחו של הקב“ה. אכן,“קוי 
ה‘ יחליפו כח“ כחם בכח הבורא. המעשה הבא, מספר ’דרכי תשובה‘ על השולחן ערוך, הובא 
בספר ’אוצר אפרים‘. אחד מגדולי האדמו“רים היה ה‘אוהב מאפטא‘. כך הוא נקרא. הוא קבור 
באוקראינה, בעיר מז‘יבוז‘, ליד הבעל שם טוב, ושמש כרב בעיר כלבוסוק, לאחר מכן ברומניה 
בעיר בשם ייפי, וכן בעיר מז‘יבוז‘.בהמשך עבר לעיר אפטא, ובעררב ימיו חזר למז‘יבוז‘, שם 
נקבר. כשהודיע על כונתו לחזור מאפטא למז‘יבוז‘, באו אליו בעלי הבתים של העיר אפטא 
וקבלו בפניו: על מה ולמה מגיע לנו ענש זה, שרבנו האהוב יעזבנו. הרי כשהגיע הרב אלינו 
הוא דרש משכורת גבוהה, והבנו שבמז‘יבוז‘, שהיא עיר קטנה ואין בה הרבה יהודים, לא יכלו 
לתת לרב כזו משכורת, ולכן הגיע אלינו. קבלנו את הדרישה בלי שום ויכוח, כל מה שהרב 
בקש סודר על הצד הטוב ביותר. מדוע, איפא, עוזב אותנו הרב וחוזר למז‘יבוז‘? מה פשענו 
ומה חטאנו? אמר להם ה‘אוהב ישראל‘: לא עשיתם לי שום דבר רע, אספר לכם סיפור ואז 
תבינו את פשר הדבר. כאן עלינו לעצור ולהקדים הקדמה. אנחנו נולדנו לעולם שיש בו אמצעי 
תקשורת. גם אם הדוד מתגורר באוסטרליה, יש עמו קשר על ידי טלפון, מכתבים וכו‘. אבל 
עד לפני כמה עשרות שנים לא היתה שום תקשורת בעולם. אם אדם ארס את בתו עם בחור 
ממדינה אחרת, הפעם הבא שהוא ראה אותה אחרי החתונה היתה בעולם הבא...לא היתה שום 
אפשרות ליצור קשר עם בני אדם המתגוררים במדינות אחרות. נחזור למעשה שספר ה‘אוהב 
ישראל‘. היו פעם שני אחים שרצה הקב“ה, ומסיבות מסוימות נפרדו גרכיהם בגיל שמונה. 

כל אחד גדל בפני עצמו, לא היה שום קשר ביניהם. שניהם התחתנו, ולשניהם לא נולדו 
ילדים.                                                          המשך בעמוד האחרון

5.00    4.58
5.44    5.27

6.40    6.38
7.16    7.19

וקווי ה‘ יחליפו כח )מתוך ההפטרה(

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 437
שבת פרשת “לך לך”
שנת תשע”ט

העלון מוקדש לרפואת
יצחק בן קלרה
ולע”נ יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
מאיר בן מזל ובכור זנזורי ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

א. כל שאינו כלי, אבנים ועפר וחול ועשת 
ברזל ומעות וקורות, אסור לטלטלם. 

ב. אבנים ועצים שאין עליהם תורת כלי, 
אפילו ראויים הם לכסות בהם כלי, אסור 
גופם  לצורך  אפילו  בשבת,  לטלטלם 
ומקומם, אלא אם כן ייחד אותם מעאב 
שבת לפצוע בהם אגוזים בשבת וכיוצא 
וח“ה  סי‘ תשנב,  )עי‘ בשו“ת הרשב“א ח“א  בזה. 
סי‘ רכה, ובהרא“ש פרק ד סי‘ ח. ומרן בש“ע סי‘ שח 

סעיף כב פסק להתיר(. וכן אם נשתמש באבן 

בפועל מערב שבת אפילו רק פעם אחת, 
אף על פי שלא חשב עליה לשבת, מותר 
להשתמש בה בשבת. )ש“ע הגד“ז אות נג(                                                                                                                             

ג. מכניס אדם מערב שבת מלא קופתו 
עפר, ומייחד לו קרן זווית, ועושה בו כל 
לכסות  ממנו  ליטול  כגון  בשבת,  צרכו 
רעי או רוק וכיו“ב. אבל אם לא ייחד לו 
קרן זווית הרי הוא בטל לגבי עפר הבית, 
ואפילו אם הבית מרוצף, צריך לייחד לו 
למרמס  יהיה  ולא  הבית,  בזווית  מקום 
כף רגל. )שבת נ. ביצה ח. וש“ע סעיף לח, והמשנה 

ברורה בביאור הלכה שם(.             
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סיפור השבוע
התאונה הזו לא היתה מחוייבת המציאות. מייקל טוביאס, 
52, שמאי נדל”ן ניו-יורקי, הוא נהג מיומן זהיר ומנוסה. הוא 
ייקה,  זוכר אם אי פעם נרשם לו דו”ח תנועה.  אפילו לא 
ילדים  שמא  חושש  הוא  ופינה.  צד  כל  בוחן  כרוני,  דייקן 
יגלשו לכביש, שמא המכונית לפניו תעצור במפתיע, בולם 
ליד מעבר חצייה גם אם אין עוברים ושבים. כזה הוא מר 
שני  מזה  לפניו  יצא  ששמו  קפדן,  פדנט,  טוביאס,  מייקל 
עשורים, כשמאי האמין ביותר בניו-יורק וגלילותיה. קבלנים 
ויזמים שיחרו לפיתחו, ורבים ועשירים מביניהם לא סגרו 
עיסקה מבלי להיוועץ בו, ולא נספר לכם כמה עלתה אצלו 
נוכל  רק  הפרט.  לכיס  חדירה  באמת  זו  כי  ייעוץ,  שעת 
לעדכן אתכם שמר טוביאס הוא יהודי שומר תורה ומצוות, 
שהליכותיו אומרות כבוד ודרך ארץ, ומספר לא מבוטל של 
הגון  הגון.  לעת למתת  זוכות ממנו מעת  וכוללים  ישיבות 
אמרנו? בהחלט. תמיד כמה אלפי דולרים שנמרחו על פני 
המחאה מוזהבת ורבת עיטורים. אז ריבונו של עולם, איך 
לקרקע  והוטח  באוויר  הועף  הזה,  והשברירי  הכפוף  הזֵקן 
הכסופה  השברולט  מכונית  עם  מפתיעה  התנגשות  לאחר 
לנגן  יודעות  הניו-יורקיות  הסירנות  טוביאס?  מיסטר  של 
גם  לשם  הגיע  דקה  חצי  תוך  עבר.  מכל  מגיעות  והן  יפה, 
משהו.  מביך  היה  השוטרים  לעיני  שניגלה  המחזה  ניידת. 
הנהג הפוגע עמד בסמוך לזקן הפצוע, כשידיו על ראשו, פניו 
שידרו הלם ומבוכה, ופיו מלמל... )השוטרים לא הבינו( פרקי 
תהילים כאחד הינוקות. הרופא ירד בזריזות מן האמבולנס 
חושב  “אני  דופק.  נרשם  לא  החייאה.  בזקן  לבצע  וניסה 
שהוא מת” לחש הרופא לנהג האמבולנס “אבצע עוד בדיקה 
קטנה ואחר כך נחליט אם להבהיל אותו לבית החולים, או 
לבית הקברות...”. המוות נקבע והיה חד-משמעי. הזקן שבר 
המבוהל  טוביאס  ממייקל  ביקשו  השוטרים  מפרקתו.  את 
להציג את רשיונותיו, הוא נתבקש להתלוות אליהם לתחנת 
המשטרה, יחד עם עוד כמה עדי ראייה. הוא בכה כל הדרך. 
הוא חש שעולמו חרב עליו, מה תגיד אשתו? איך בניו יגיבו? 
אבא הרג אדם זקן, אוי לאותה בושה... ומי יודע אולי בבית 
המשפט... יגזרו עליו...מייקל ניסה להסיט מחשבתו מעונש 
מאסר. רק זה לא. הוא לא אדם צעיר, הסיפור יקבל בוודאי 
לפגוע  עלול  זה  רע,  שם  עליו  יוציאו  תקשורתית,  תהודה 
בעסקים, “אוי ריבונו של עולם, מה חטאתי, מה פשעתי, 
רצח  זה  נכון  חייב,  ידי  על  אלא  חובה  מגלגלין  אין  והרי 
בשגגה, אבל זה רצח”. החקירה המשטרתית העלתה שמר 
שמירת  תוך  המותרת,  במהירות  דופי,  ללא  נהג  טוביאס 
מרחק מהרכב מולו, אלא שהזקן, מסיבה לא מובנת, פרץ 
המכונית,  על  והוטח  ושמאלה,  ימינה  הבטה  ללא  לכביש 
זה  ימים.  לחודש  נשלל  למרחק.”רשיונך  אותו  שהעיפה 
רגוע,  יום תוכל לקבלו, אבל תהיה   30 נוהל קבוע... בעוד 
בבית המשפט תצא זכאי. על פי העדויות הזקן אשם, הוא 
פשוט ירד במרוצה לכביש... לך לביתך. שלום” אמר קצין 
המשטרה גבה הקומה ראול פינץ. מי רגוע? מייקל טוביאס? 
לא ולא. במשך שלושה חודשים תוקף אותו הסיוט הלילי. 
פעם אחר פעם הוא רואה את עצמו בחלום נוהג בשברולט 
שהוא  בודק  החצייה,  ומעברי  המדרכות  את  בוחן  שלו, 
יהודית  למוסיקה  ומאזין  המותרת  למהירות  מתחת  תמיד 
כשהקלרינט הוא הכלי הדומיננטי. ובדיוק ברגע שהמוסיקה 
בצלילי  נוסקים  הכינורות  וברקע  ומרגיעה,  שלווה  כך  כל 
הוד כמו להקת שחפים, הוא שומע יריות. יריה ועוד יריה. 
ועוד יריה. הוא מביט החוצה, הכל רגוע, רחוב ניו-יורקי של 
אחר הצהרים, קצת חם, אז מי יורה? הוא ממשיך בנהיגה 
והיריות מתערבבות עם צעקות, זעקות. בתחילה הן נשמעות 

רחוקות, אחר כך הן מתגברות מחרישות אוזניים. ריבונו של 
על  לגבור  מסוגלות  רחוקות  זעקות  ממתי  זועק?  מי  עולם 
קלרינט של מוסיקה יהודית? מייקל טוביאס מביט החוצה, 
הרחוב שקט. האנשים הולכים זקופים ושאננים, אבל היריות 
את  מסובב  הוא  המוסיקה.  על  לגבור  מצליחות  והזעקות 
כפתור הטייפ כדי להגביר את המוסיקה. שומכלום. המוסיקה 
נעלמת, הרחוב מקרין שלווה, אבל הרעש מחריש אוזניים, 
הרעש  לאוזניו.  אצבעותיו  ומכניס  ידיו  שתי  מרים  הוא 
הנורא הזה כמעט מעלף אותו. ואז הבום!!! הזקן מוטח על 
של  הירוקות  עיניו  בשתי  להבחין  מספיק  הוא  מכוניתו... 
אולי  שלווה,  אולי  בהלה,  אולי  ברור.  לא  זיק  באיזה  הזקן 
הקרקע,  על  ומוטח  באוויר  מועף  הזקן  ציניות.  אולי  עצב, 
מתיישב  הוא  כולו  מיוזע  מבועת,  טוביאס מתעורר  ומייקל 
על מיטתו, ופורץ בבכי. “אני רוצח ריבונו של עולם... אני 
מבקש ומתחנן לפניך שתגלה לי למה”. ברוריה אשתו, כבר 
מכירה את הסיוטים הללו. כדורי ההרגעה לא מרגיעים את 
ד”ר  הצדיק  הפסיכולוג  עם  השיחות  לא  גם  שלה.  מייקל 
חייו  “אבל  לטובה.  שינוי  שום  חוללו  לא  קלימפט  ראובן 
“חייבים  ברוריה  בצער  מהרהרת  חיים”  אינם  בעלי  של 
הזקן  אשם,  לא  הוא  הרי  אותו,  שרודף  לסיוט  קץ  לשים 
דהר לכביש...”. הוא לא מצליח לתפקד בעבודתו. הקבלנים 
מכירים את מייקל קשוב, מיומן, מתנסח ברהיטות ומנתח כל 
מהלך כלכלי עם מעוף לעתיד, אבל זה כבר לא אותו מייקל. 
איטי,  הוא  השולחן,  על  בעצבנות  מתופף  הוא  בוהה,  הוא 
הוא בורר מילים, גם דו”חות השמאות דלילים משהו. ערב 
שרבי אחד הגיע למשרדו של השמאי טוביאס, היזם חובק 
זרועות עולם, מושיקו טהרני, יורד ישראלי העושה חיל זה 
העשור השלישי בארה”ב. טהרני זה זכה לחזור בתשובה לפני 
כעשר שנים, ומאז הפך לאחד מבאי ביתם של כמה מגדולי 
להיוועץ עם חכמי התורה.  כל חודש הוא טס לארץ  הדור. 
“אני לא מבצע שום עיסקה לפני הברכה של הרב אלמגור. 
הוא פוסק הדור ויש לו כושר ניתוח עסקי שנובע מהתורה 
הקדושה” אמר פעם טהרני לטוביאס “כשאני מסיים איתך 
בסיסיים,  שמאות  מנתוני  הנובע  שלך  הכלכלי  הניתוח  את 
אני חייב את החותמת שלו. אבל זה לא רק עסקים... הוא 
משפחתיות,  מטרגדיות  פעמים  כמה  אותי  הציל  בעצותיו 
ידי לא  בית... בקיצור טוביאס,  מבעיות חמורות של שלום 
ושאל:  בטוביאס  ארוכות  הביט  טהרני  ידו”.  מתוך  משה 
“אתה חולה?”.”לא” השיב מייקל טוביאס בקול צונן “אני 
עצוב”. “עצוב?”. ומכאן ואילך הוא סיפר לידידו, על האסון 
שפקד אותו, ועל סיוטי הלילה שלו, המלווים ביריות אקדח 
במוסיקה עם קלרינט ובזעקות. “אני שבר כלי מושיקו, אני 
נרדף, לא יודע איך יוצאים מזה”. מושיקו טהרני הניח את 
מייקל  “אדון  נחרצות:  ואמר  השולחן  על  הכרס  עב  תיקו 
טוביאס, מחר בערב אנחנו טסים לישראל, נוחתים בנתב”ג 
ומשם במונית לירושלים, למעונו של הרב אלמגור. ספר לו 
יום אתה עולה על  לי ספק בסופו של  ואין  מה עובר עליך 
ובגוף, ותקשיב לי טוב, אתה מכיר  דרך המלך, בריא בנפש 
אותי: מילה של טהרני, זו מילה!”. “סע לישראל, סע לצדיק” 
מעודדת ברוריה את מייקל “סע, אתה זקוק לעצה, להכוונה, 
הוא  טהרני  סובל.  אותך  רואה  כשאני  סובלת  אני  לברכה. 
טובות”.  בידיים  שאתה  בטוחה  אני  ואמין,  טוב  יהודי 
מזוודה,  ארז  המסוייט,  המבוהל,  המודאג,  טוביאס  מייקל 
עלה למונית כדי להיפגש עם מושיק טהרני בנמל-התעופה 
הניו-יורקי ומשם לנתב”ג לקבל עצה ותושיה מגדול הדור.                                                                                                                                        
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לפני מספר ימים התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
לעבור  צריכה  שהיתה  היקרה,  ביתי  עבור 
דשמיא  בסיעתא  השם  וברוך  היום.  טסט 
למרות  הראשונה.  בפעם  טסט,  את  עברה 
ולמרות  שלה.  והלחצים  הפחדים  כל 
שהטסטר בלם את הרכב, היא עברה כנגד 
כל הסכויים.  התקשרנו כדי להודות לבורא 
עולם, שניסע בעזרת השם בדרכים טובות...

תזכו למצוות!                        בעילום שם

פורים  לפני  אפ,  סטנד  מופע  יש  ולי  לחברה 
הזמינו אצלנו את המופע לערב פורים, והיתי 
אז  יצליח,  שזה  לי  חשוב  היה  מאד  חרדה, 
התקשרתי לפני פורים ל“חסדי ינון“ והזמנתי 
זה,  את  לנסח  איך  התלבטתי  נפש“,  ”פדיון 
שאצליח  פדיון  לי  שיעשו  בקשתי  לבסוף 
בהצגה. ואכן הערב היה מוצלח ביותר, מעבר 
לכל הצפיות... תודה השם...                                      

)בעילום שם(

פחדנו  ל“ע,  במעים  בעיה  היתה  לגיסתי 
לא  וזה  מצבה,  בגלל  ניתוח  לעבור  שתצטרך 
דבר פשוט בכלל. הזמנו עבורה ”פדיון נפש“. 
והדבקה  קשר  לה  שיש  הסתבר  מכן  לאחר 
לייזר  עם  מיוחד  טיפול  לה  עשו  אז  במעים. 
השם  וברוך  וההדבקה.  הקשר  את  ושחררו 
הטיפול הצליח, הכל יצא תקין ונמנע הניתוח. 
תודה לבורא עולם ולשליחיו הטובים, אין עוד 
מלבדו!                                                                                                                                          
)בעילום שם(

לפני תקופה העסקתי פועל ערבי, לפי דבריו הוא 
היה ערבי ישראלי. הוא היה מגיע כל בקר לכביש 
גהה, אני היתי אוסף אותו ויוצאים לעבודה. יום 
אחד תפסו אותו שוטרים בכביש גהה במסגרת 
ברח  הערבי  חוקיים.  בלתי  שוהים  על  פשיטה 
ישירות  ברח  והוא  אחריו.  רודפים  והם  להם. 
לבית שלי, דפק בדלת, פתחתי והוא נכנס ישר 
לאמבטיה והתחבא. לאחר כמה דקות השוטרים 
אצלי. נכנסים לבית, ושואלים אם הערבי אצלי. 
יצא  הוא  באמבטיה,  שהוא  שכן  להם  אמרתי 
פרקו   , על הבטוי  , סליחה  והשוטרים  החוצה, 
אותו במכות. אמרתי להם שזה לא תקין, שהוא 
גם  לעצור  החליטו  אז  חוקי.  והוא  אצלי  עובד 
אותי. במשטרה חקרו אותנו בנפרד, שני חוקרים 
שונים. שוטר אחד דתי שאומר לי שאם אספר לו 

ובאזור  בעיתית,   מאד  דירה  היתה  שלי  לבן 
שהוא  לו  אמר  השוכר  מבחינתו,  בעיתי  מאד 
חיב להשאר עוד 8 חודשים עד סוף החוזה, או 
שיביא שוכרים חדשים. שום דבר לא הצליח 
לו, לא למצא אנשים אחרים ולא שום פתרון 
”פדיון  עשינו  ותקוע.   חסום  היה  הכל  אחר, 
נפש“ ב“חסדי ינון“  ומיד למחרת הפדיון, באו 
כמה שוכרים חדשים, פתאום באו כמה. בניגוד 
לכל התקופה שאף אחד לא הגיע בכלל. וב”ה 
השכירו את הדירה לשנתיים. סגרו חוזה. הבן 
שלי עזב והפלא העליון, מצא מיד דירה אחרת, 

שהתאימה לו, כפי שרצה, ובאזור טוב.
מרים-גני תקוה

את האמת ישחררו אותי. לפני ששחררו אותי קראו 
ואמרה שהשם שלו  לי לחוקרת שחקרה אותי שוב 
בדקה  היא  שלו.  השם  לא  שזה  לה  וכך..אמרתי  כך 
את השם שלו במחשב והתברר שהוא בכלל מבוקש. 
אז עצרו את כל התהליך ועצרו אותו. לפני ששחררו 
אותי בקשו ממני סרטון שהבן שלי תיעד את המכות 
שהכניסו לו. לא הסכמתי להעביר להם. אז אמרו לי 
שכנראה יעמידו אותי לדין, וזה יכול להגיע למעצר. 
בסוף שחררו אותי הביתה. איך שהגעתי הביתה, דבר 
ראשון התקשרתי ל“חסדי ינון“ ובקשתי שיעשו לי 
לי...לאחר  שיקראו  וחכיתי  נפש“...נרגעתי   ”פדיון 
ענין  מחוסר  נסגר  הודעה, שהתיק  קבלתי  זמן  כמה 
אם  להשם...גם  להודות  מפסיק  לא  לציבור...מאז 
חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתיאש מן 
הרחמים...ישר כח!                                    )בעלום שם(
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האחד היה עשיר והתגורר בעיר אפטא והשני היה עני מרוד, ומקום 
מושבו היה בעיר אחרת. יום אחד, האח העשיר מהעיר אפטא הרגיש 
לדאבוננו  הרי  כך:  לה  ואמר  לאשתו  קרא  הוא  למות.  הולך  שהוא 
ותרצי  יתכן  העולם  את  כשאעזוב  שכך-  כיון  ילדים,  לנו  נולדו  לא 
חליצה.  לך  עשו  שלא  זמן  כל  זאת  לעשות  לך  אסור  אך  להתחתן, 
שכן, יש לי אח. אינני יודע היכן הוא, אינני יודע אפילו אם הוא חי 
או מת, אך זאת יודע אני כי היה לי אח, וכל זמן שלא תקבלי חליצה 
תשארי עגונה, ללא יכולת להנשא שוב. ואכן הוא נפטר ואשתו הלכה 
לרב, ספרה לו את ספור המעשה, ונפשה בשאלתה: מה עליה לעשות 
כעת? אמר לה הרב: אשלח מכתב לכל רבני הערים, ובו אכתוב כי 
מחפשים פלוני על מנת לחלוץ לאשת אחיו, ותמורת כך מבטיחה לו 
האישה חצי מהרכוש הרב שירשה מבעלה. נקוה שאח בעלך נמצא 
הנה.  לשלחו  ידאג  המכתב  את  שיקבל  והרב  ערים,  מאותן  באחת 
לו:  ואמר  לאח  קרא  המכתב,  את  קבל  האח  התגורר  בו  העיר  רב 
אחיך נפטר, ואלמנתו מבקשת שתבוא לשם כדי שתוכל לקבל ממך 
הנה  בעלה.  מירושת  חצי  בעד החליצה  לה  לתת  ומבטיחה  חליצה, 
הזדמנה לידך מצוה גדולה, ובנוסף, תחזור משם עשיר, לכן, אני מוכן 
וספר  לך הלואה עבור הוצאות הנסיעה. הלך היהודי הביתה  לסדר 
לאשתו את דבר המעשה. אמרה לו אשתו: הנה, תפילות אתה מתפלל 
שומר  הנך  ביום, שבת  פעם  מניח  הנך  תפילין  ביום,  פעמים  שלוש 
אכילת  מצות  השנה,וכן  בראש  שופר  תקיעת  ומצות  בשבוע,  פעם 
זו מצוה שאינה  מצה וישיבה בסכה הנך מקים פעם בשנה. חליצה 
מזדמנת אפילו לא פעם בשנה, ואף לא פעם בכמה שנים. הקב“ה זמן 
לך כזו מצוה נדירה ואתה הולך למכור אותה בכסף?! בעלי היקר! 
תקח  אל  שמים,  לשם  תעשה  הזו  המצוה  שאת  ממך  אני  מבקשת 
מהאמנה אפילו אגורה. הסכים הבעל ואמר:טוב, לא אקח ממנה כסף. 
אך אישתו עדין לא היתה רגועה ואמרה לו: יודעת אני שאדם צדיק 
ועניים מרודים אנחנו, חוששת אני שכשתראה  אתה, אולם מאחר 
את הכסף תתבלבל דעתך. לכן מבקשת אני ממך: השבע לי שלא תקח 
ונשבע  אשתו  של  מנחה‘  ’קרבן  הסדור  את  הבעל  נטל  הכסף!  את 
בו שלא יטל מהאלמנה אפילו פרוטה. כיון שכך, הוא לא לקח את 
ההלואה מהרב עבור הוצאות הנסיעה, כי ידע שלא תהיה באפשרות 
לבית  מיד  ופנה  אפטא  לעיר  הגיע  ברגל.  לדרכו  ויצא  לפרעה,  בידו 
הרב. כשנכנס, הודיע לרב כי הוא האח של פלוני שנפטר, ובא לקים 
מצות חליצה באלמנתו. שמח הרב שמחה גדולה ושלח מיד להודיע 
חשובים  בגדים  שלחה  האלמנה  הנפלאה.  הבשורה  את  לאלמנה 
לגיסה, על מנת שיהיה לבוש כפי הראוי לכבודה, סדרה לו אכסניה 
הדין  בבית  תאריך  וקבעו  הענין,  סיום  עד  יתאכסן  שבה  מכובדת 
למעמד עריכת החליצה. אחרי שגמרו את החליצה, הוציאה האלמנה 
שק מלא כסף ואמרה לאח בעלה: ”כאן יש חצי מרכוש בעלי והוא 
שיך לך, כפי שהבטחתי“. אמר לה:“אני מצטער, בשום אופן לא אקח 
ממך כסף“ ”אבל הבטחתי שאתן אותו לאח בעלי שיקים בי מצות 
חליצה!“-“עתה רואה אני כמה צדקה אשתי בכך שהשביעה אותי. 
אני נשבעתי שלא אקח את הכסף“. אבל האלמנה לא הסכימה לותר. 
סוף כל סוף הבטיחה לתת. בסוף החליטה לתת את סכום הכסף הזה 
מתנה לקופת הקהל של העיר אפטא, ואלו האח שב לביתו, כאשר גם 
את הדרך חזרה הלך ברגל. כך נגמר הספור. המשיך ה‘אוהב מאפטא‘ 
עניים  זוג  בשמים;  גדול  רעש  נעשה  לכם,  דעו  ואמר:  ספורו  את 
מרודים, אין להם פרוטה ולא הסכימו לקחת את הכסף מהאלמנה! 
מדת הרחמים התעוררה עליהם, השתנה עליהם הטבע, ולעת זקנתם 
נולד להם בן, הלא הוא אני, ה‘אוהב ישראל‘! ב“ה, זכיתי לשמש כרב 
יום אחד באתם אתם, ראשי הקהל של העיר  והנה  בעיר מז‘יבוז‘. 
אפטא, והצעתם לי לקבל על עצמי את עול הרבנות בעירכם, ואני 
גדול שבעצם  כסף  סכום  מונח  באפטא  הקהל  ידעתי שבקופת  הרי 
שיך לי, לכן בקשתי משכורת גבוהה. כעת לפי החשבון שלי כבר נגמר 
הכסף של אותה מתנה, לכן רצוני לחזור למז‘יבוז‘, אך עליכם, ודאי 
סים  לכם“ף,  לתת  אני  יכול  אחת  מתנה  ”אמנם,  טענות.  שום  אין 
הצדיק ואמר, ”שלדורי דורות יקראולי ה‘אוהב ישראל מאפטא‘, על 
שם ערכם, לא ממיז‘יבוז‘. עד כאן המעשה, ועתה נתבונן: אותו זוג 
צדיקים שלא רצו לקחת את הכסף, הרי לא חשבו שבעד זה הם יקבלו 
את הילד, הם עשו את המצוה לשם שמים. ומה הקב“ה נתן להם 
תמורת זה? ילד ששוה פי כמה וכמה. אין השואה בכלל בין ערך הכסף 
לערך הבן הגדול שזכו לו. ובנוסף לכל, גם את הכסף קבל לבסוף אותו 
בן. נמצא, אפוא, ש“קווי ה‘ יחליפו כח“, במקום את הכסף-הם קבלו 

את הילד, שכר משמים על מסירות נפשם.                ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן

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
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גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!
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