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לו הקדוש ברוך הוא לאברהם:  יאמר  )שבת פט ע“ב(: “לעתיד לבוא  הגמרא אומרת 
כונת  מהי  שמך“.  קדושת  על  עולם-ימחו  של  לפניו:‘רבונו  אמר  לי‘.  חטאו  ’בניך 
הדברים? הקב“ה בא לאברהם אבינו ואומר לו :“אתה יודע שבניך חטאו לי?“ משיב 
לו אברהם: “אכן, הם חטאו, אבל, רבונו של עולם, כשמגיע רגע של נסיון, גם הפושע 
ישראל“ על שפתיו“, כלומר:  ומת כש“שמע  נפשו  ביותר מוסר את  היהודי הגדול 
“ימחו על קדושת שמך“. הסבא משפולי נהל ביד רמה את עדתו ובכל שבת היה עורך 
את שולחנותיו הטהורים, והנה, באחת השבתות, בעודו יושב ביחד עם חסידיו, שמע 
אותם הרבי מזמרים את הנגון: ”ישמחו במלכותך...“. “שמעתי ששרים את השיר הזה 
בהתלהבות רבה יותר“, אמר הרבי. למשמע הדברים, הגבירו החסידים את קולם, אך 
הרבי אמר שוב: “שמעתי ששרים אותו חזק יותר...“מיד החלו החסידים למחוא כפים 
באופן המותר בשבת, אבל שוב אמר הרבי: “גם מחיאות הכפים שלהם היו חזקות 
יותר...“.ואז החל לספר להם: בעירה שבה כהנתי כרב לפני הגיעי לשפולי היה ’חדר‘, 
ובאחד הימים נאלצתי להרחיק שני ילדים ממסגרת זו בשל התנהגות שלילית במיוחד. 
זמן רב עד שהתנהגותם הלכה והדרדרה, והם השתלבו באיזושהי חבורת  לא חלף 
פושעים והחלו ללסטם את הבריות, ולהטיל את אימתם על הצבור כולו. המצב הגיע 
לכדי כך שאיש לא הצליח להכניס סחורה לעיר, וכששמע על כך המושל פקד לתפוס 
את כל בני החבורה במהירות האפשרית ולהענישם בכל חומר הדין. כשנתפסו כולם 
ונחקרו, התברר כי שני ראשי חבורה זו הנם אותם שני ילדי ’חדר‘ לשעבר, ופסק 
דינם היה הוצאה להורג ביום השבת. החלטתי- המשיך הסבא משפולי- ללכת לככר 
העיר, לנסות לתפוס מרחוק את מבטם, ולהזכיר להם שיעשו תשובה לפני מותם. 
קהל רב של גויים כבר התאסף שם, מרוצה מן התכנית המשעשעת שעתידה להערך 
בעוד דקות ספורות. גם הכומר חכך את ידיו בהנאה, ונגש בכובד ראש לבצוע כונתו 
הזדונית לשכנע אותם להמיר את דתם, כשהוא מבטיח שתמורת זאת ינצלו מעמוד 
התליה ויתכפרו להם כל עוונותיהם. ”איך מתנצרים?“ שאלו השנים. ”אביא לכם 
צלב גדול“, השיב הכומר מיד, כשהוא מרוצה מהסכמתם המהירה, ”ואתם תנשקו 
שהות  לנו  ”תן  הנצרות“.  את  עליכם  מקבלים  שאתם  כולם  יראו  וכך  הצלב,  את 
לחשוב על כך“, אמרו שני היהודים ולאחר שהתלחשו ביניהם אמרו לו : ”בסדר“. 
חיוך קורן עלה על פני הכומר, כל כך קל היה לשכנע הפעם-הרהר בליבו. הוא רץ 
במהירות וחזר כעבור דקות אחדות כשבידו צלב זהב גדול. הרימו השנים את הצלב, 
ונפצו אותו לרסיסים. הכומר  כביכול כדי לנשקו, ואז השליכו אותו בחזקה ארצה 
רתח מזעם, אולם שום רעיון לעונש הולם לא עלה בדעתו, הלא מדובר בשנים שהם 
בין כך ובין כך מוצאים להורג! לבסוף, הוחלט להעניש אותם במות משונה ואכזרי. 
נקשרו  מכן  לאחר  האש,  גבי  על  והעמדה  שם  מאי  לה  הובאה  ענקית  זפת  חבית 
ידיהם מעליה. תוך רגעים אחדים החלה הזפת לרתוח, וזעקותיהם של השנים עלו עד 
לב השמים. לפתע חדלו הזעקות באחת, ובמקומן נשמע קול שיר...“ישמחו...ישמחו 
במלכותך“...הקהל הגדול עמד פעור פה והמום כולו, והתבונן במחזה הבלתי יאמן 
שנגלה לפניהם. רגעים אחדים לאחר מכן החלו השנים להניע את ידיהם המלאות 
במחיאה  כבר  נקרע  הידים  עור  כפים...  למחוא  והתחילו  ובשלפוחיות,  בכויות 
הראשונה, אך השנים המשיכו, משל אינם חשים את הכאב... הידיים דממו והפכו 
למעין עסה של בשר ודם, אך הם המשיכו למחוא...“ישמחו במלכותך, שומרי שבת“ 
..כעת, תבינו-סיים הסבא משפולי את ספורו המאלף, מדוע אמרתי שאת השיר הזה 
שמעתי שרים בהתלהבות רבה יותר מן השירה שלכם... אכן, כדברי אברהם אבינו, 
אפילו פחותים שבעם ישראל, בשעה שמעמידים אותם בפני בררה, יעדיפו למחות על 
קדושת שם ה‘. אולם הקב“ה לא היה שבע רצון מתשובה זו, שכן הוא צפה לשמוע 
למוד זכות על עצם החטא. פנה, אפוא, הקב“ה אל יעקב, שסבל צער גידול בנים, 

ומן הסתם יגן על בניו ויאמר גם לו: ”בניך חטאו“, אולם גם יעקב משיב את 
אותה תשובה: “ימחו על קדושת שמך“.                המשך בעמ‘ אחרון
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כי לא דברתי עם אבותיכם ולא צויתם ביום הוציאי אותם...  
על דברי עולה וזבח )מתוך ההפטרה(

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 459
שבת פרשת “צו” 
שנת תשע”ט

העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

אצל  כגון  לסחורה  העומדים  פירות  א. 
ארגזים  למכור  שדרכו  סיטונאי  סוחר 
שלמים או שקים שלמים המלאים פירות, 
נחשבים  לאכילה,  ליקח מהם  דרכו  ואין 
למוקצים, ואסור לקחת מהם ביום טוב, 
מהם.  לקחת  מותר  שבשבת  פי  על  אף 
אבל מותר לקחת פירות וביצים ושמן ויין 
מחנוני קמעונאי ביום טוב, ובלבד שלא 

יזכיר סכום המקח.

ב. מותר לטלטל מוקצה ביום טוב לצורך 
אוכל נפש. ולכן מותר לגרוף גחלים ואפר 

מן התנור ביום טוב כדי לאפות בו.

ג. תרנגולת העומדת לגדל ביצים, אסור 
ליטול מהם לשחיטה ביום טוב, מפני שיש 
עליהן תורת מוקצה. ומכל מקום אם זימן 
לשחיטה  והכינם  טוב  יום  מערב  אותם 
ולשוחטן  טוב  ביום  לטלטלן  מותר 
לאכילה. כיצד הוא הזימון, עומד ואומר 
זה וזה אני נוטל למחר, ואינו צריך לנענע 
אותן. ותרנגולות העומדות לאכילה מותר 
לצוד אותן ולשוחטן ביום טוב בלי זימון.                              

     חזון עובדיה

ההלכה השבועית
הלכות שבת

מוקצה ביום טוב
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סיפור השבוע
האלמנה המכובדת שושנה חיה ברקוביץ היא כבר לא אשה צעירה, 
אם כי כאשר שואלים אותה בת כמה היא, אזי קשה לה להיזכר בדיוק 
אם הקריירה שלה התחילה לפני המלחמה העולמית הראשונה, או 
אולי השניה, ואיפה בדיוק היא לחמה בגאון בהקמת המדינה ועוד 
דייסה  למן  אצלה  שמתערבבים  ומשונים  שונים  ארועים  מיני  כל 
סמיכה ומאד ססגונית, שכל הטועם אותה פשוט מתענג. היא חיתנה 
את כולם, והם התפזרו לה בכל הארץ. זו צפונה, ההוא דרומה, אחד 
מתנחל, האחרת פרופסור באיזו פקולטה. ויש נכדים ויש נינים ומי 
סופר אותם, והכל יפה וטוב, באמת בלי עין הרע, אם כי קצת קשה 
עליה הבדידות, שהרי למעלה מ- 30 שנה שבעלה היקר ר’ צבי אריה 
אבל  ימים,  שבע  בדיוק  לא  זקן,  בדיוק  לא  לעולמו,  הלך  ברקוביץ 
היא קיבלה עליה את הגזירה בהשלמה, “אם כך רוצה הריבונו של 
עולם, אז מה כבר שושנה יכולה להגיד...”. האמת חייבת להיאמר 
כי כדי לייצר סיפור טוב ואולי אפילו קצת מרגש, צריך לשים דברים 
על השולחן. ובכן לא נעים לספר, אבל האלמנה ברקוביץ היא לא 
“אנחנו  שבשדות  העם  בני  אומרים  איך  נו,  גדולה.  דתייה  בדיוק 
מסורתיים” ואיך משיבים להם הרבנים מרביצי האידישקייט בסמינר 
של “ערכים”, “כן, המסורתיים לוקחים משור ומנסרים. מה שנוח 
להם משאירים, מה שלא נוח חותכים”. כיסוי ראש? זה בהחלט לא 
היה הצד החזק שלה... חבל. קשה להאשים את האלמנה ברקוביץ 
שנולדה אומנם בבית חסידי אי-אז בפולין הרחוקה שלעתיד תדמם 
ותזלוג מפלים של דם יהודי. כמו רבים וטובים היא ובעלה נתפשו 
לזרם הציוני, שהפך את התיישבות בארץ ישראל למצווה היחידה 
בתרי”ג. לא, שלא נטעה, שושנה חיה שתבדל”א ובעלה צבי ז”ל לא 
בעיקר בחגים,  היו אפיקורסים חלילה. הם פקדו את בתי הכנסת 
את  ונשמו  בבית,  קידוש  שמעו  הילדים  בשבתות,  אף  לעיתים 
ניחוחם הקליל של המועדים כמו בכל בית ציוני, שלא פרק לגמרי 
פקדה  כבר  האחרונות  השנים  בשלושים  ברקוביץ  האלמנה  עולו. 
בקשר  והיתה  החשובה,  בשכונתה  עזרת-הנשים  את  ויותר  יותר 
מצויין עם רב השכונה אברהם שרגא פיצבורג. הרב פיצבורג ורעייתו 
היו מארחים מפעם לפעם את הקשישה המכובדת והאזינו בקשב 
ובניהם  שהם  כדי  עד  החסידית,  מהעיירה  זכרונותיה  לסיפורי  רב 
יכלו לתאר לכם את הפיתוחים המרהיבים שהיו על כוס הכסף של 
הקידוש של שבת שאחז אביה זצ”ל. מדובר היה בשילוב מרהיב של 
אשכולות ענבים זערוריים על רקע הר סיני ולוחות הברית, על הרקע 
דמות דיוקנו המרטיטה לבבות של משה רבנו. בני משפחת פיצבורג 
גם הכירו מקרוב את מבנה הבית הקטן באותה עיירה פולנית שם 
גדלה גיבורת סיפורנו, ואת מיקומו המדוייק של כל עץ, החל מעץ 
התות רחב הצמרת עבור לשדירת הדובדבנים הקצוצה למשעי, ועד 
לצמרתו הכפופה משהו של עץ הצאלון ענק המימדים. הם בדרך כלל 
שתקו, והיא דיברה המון. פה ושם הצליח הרב פיצבורג להשחיל דבר 
תורה קטן, אבל כשהיא היתה שם, שולחן השבת היה בידיים שלה. 
הפיצבורגים מאד אהבו וקרבו את שושנה חיה, והיא אהבה אותם, 
נו, היא נשארה בשלה  נו,  אבל להגיד לכם שהיא הפכה לחרדית? 
והם בשלהם. “מסורתית זה יפה מאד” היתה נוהגת להטיף להם, 
“וגם כיסוי ראש, לא בדיוק מתאים לי”. נו, נו. זה התרחש בפרשת 
הכנסת  בבית  התורה  קריאת  בזמן  השבת,  יום  בבוקר  לך”,  “לך 
הגבוהים.  הבניינים  בין  במרכז  ולתפארת  לגאון  הניצב  השכונתי 
הזו הדהדה  הזעקה  הצילו!”  “הצילו!  רמות  נשמעו צעקות  לפתע 
מן המרפסת שבקומה השניה עד לחלונות הזכוכית הפתוחים בבית 
הכנסת. הרב פיצבורג ביקש מהבעל-קורא להפסיק, כדי לקלוט מי 
שמישהו  פוחדת!!!  אני  הצילו,  הבעיה.”הצילו  בדיוק  ומה  הזועק 
זיהה את קולה  יגיע אלי, אני מפחדת להתעלף!!!”. הרב פיצבורג 
של האלמנה החשובה שושנה חיה ברקוביץ. הוא הורה לבעל-קורא 
להמשיך לקרוא, ופנה בזריזות לעבר היציאה מבית התפילה. הגבאי 
היקר אדון אייזיק גולדבלום הצטרף אליו. “האלמנה במצוקה, אני 
מקווה שהכל תקין”. השנים טיפסו בזריזות בגרם המדרגות לקומה 

השניה וניסו לפתוח את הדלת. “הצילו” זעקה האלמנה.”מה קרה 
לך גב’ ברקוביץ?” שאל הרב נסער כולו, “את מרגישה טוב?...”.

עלי,  ננעלה  הדלת  הרב,  כבוד  מסוחררת  מתעלפת,  אני  אוי  “אוי 
המפתח נשבר בפנים החור... הייתי בדרכי לשמיעת קריאת התורה 
ועכשיו אני מרגישה נורא, כלואה כמו בבית סוהר... הצילו... קשה 
וערך  חכם,  תלמיד  היה  פיצבורג  הרב  מבוהלת”.  אני  לנשום...  לי 
עם עצמו חשבון הלכתי זריז. מדובר באשה בת למעלה מ- 90 אשר 
הבהלה  קטן.  ילד  כמו  אונים  חסרת  למעשה  היא  בביתה.  כלואה 
שלה, החרדה שהיא עוטה על עצמה, היא בבחינת סכנה ממשית. 
בשביל פיקוח נפש דוחים את השבת, כלומר אין ברירה צריך להזמין 
הפריצה  פעולת  וגם  בשבת  נסיעה  בטלפון,  חיוג  דורש  וזה  פורץ 
מחייבת כמה מלאכות מן התורה. “אוי הצילו!!!” זעקה הברקוביץ. 
לפתע צץ רעיון במוחו של הרב פיצבורג.”גב’ ברקוביץ הקשיבי לי 
בבקשה. אני מבין שאת במצוקה גדולה, בהחלט לא נעים לשהות 
בבית סגור בעיקר ביום שבת קודש כאשר מאד רוצים להגיע לבית 
כנסת, ובאמת על פי ההלכה אפשר וצריך להזמין פורץ כדי שיפתח 
את הדלת ויתן לך לנשום לרווחה, שהרי להרגיש כמו אסיר בשבת, 
שלדעתי  בשבילך  נחמדה  הצעה  לי  יש  אבל  נעים.  לא  פשוט  זה 
דלתות  לפורץ  לקרוא  אותנו  תצריך  לא  ובמקביל  אותך,  תשמח 
ברקוביץ  גב’  כסא  מילה.”קחי  לכל  הקשיבה  ברקוביץ  בשבת...גב’ 
ואז  השבת,  תצא  שעות  וחצי  שבע  בעוד  הדלת.  ליד  והתיישבי 
נוכל להגיד “ברוך המבדיל בין קודש לחול”, נטלפן לפורץ שיזדרז 
להגיע לכאן, אבל בינתיים אני מקבל על עצמי לספר לך סיפורים 
יפהפיים ומרתקים, שירגיעו אותך, שיחזקו אותך, שישמחו אותך, 
שתיקה  מסכימה?  לחופשי...  תצאי  שבת  אחרי  ומיד  יחלוף  הזמן 
ארוכה ולאחריה. “בסדר, התיישבתי על כסא סמוך לחור המנעול... 
אני שומעת, אני מחכה לסיפורים טובים...”. במשך למעלה משבע 
וחצי שעות - עם הפוגות קצרות - ישב הרב פיצבורג ליד דלתה של 
ישראל  נשות  על  מופלאים  סיפורים  לה  וסיפר  ברקוביץ  האלמנה 
הנאדרות בקודש, על דבורה הנביאה, אסתר המלכה, על יעל אשת 
חבר הקייני. מן השמים נתנו לו שביבים של רוח הקודש עד שהוא 
בעצמו הרגיש שהמדרשים הללו, מחזקים אותו באמונה ומדביקים 
בתו של  רחל  נפשה של  מסירות  על  לה  סיפר  הוא  לקב”ה.  אותו 
כלבא שבוע, שויתרה על הכל. על כבוד, מעמד, ממון רב, כדי לזכות 
בבעל ענק, תלמיד חכם, שכולם שותים תורה מפיהו. “רחל הצנועה 
עדינת הנפש, ראתה שהוא מעולה וצנוע, ועדיו לגדולות. ואכן זכתה 
תלמידיו   24,000 הגיעו  עם  ממנו,  הדורות, אשר  כל  מגדולי  לאחד 
היא זכתה לשמוע את המשפט הכי מרגש אולי בהסטוריה של העם 
זוג. “שלי  בני  היהודי, מילים שבונות שלום אמיתי ביחסים שבין 

ושלכם שלה הוא”.
והמילים הללו חלחלו לתוך ליבה ונפשה של האלמנה ברקוביץ, אשר 
השלום,  עליהן  ובסבתה  באמה  נזכרה  דומעות,  עצומות,  בעיניים 
אשר כיסוי ראש עבה עיטר את ראשן. לבה והגיוני שכלה שטו להם 
על כנפי הדמיון אל מחוזות פולניים שהרב פיצבורג אפילו לא חלם 
עליהם.”ברוך המבדיל בין קודש לחול” אמר הרב פיצבורג והאלמנה 
ברקוביץ פקחה את עיניה ופנתה לשתות כוס מים. 15 דקות אחר 
כך הגיע הפורץ המדופלם עוזי שפיץ, ופרץ את הדלת. הרב פיצבורג 
ברקוביץ.  האלמנה  של  פניה  על  מיוחדת  בהילה  והבחין  נכנס, 
“תעשה לי טובה כבוד הרב, לפני שאתה הולך מכאן, ספר לי עוד 
סיפור... ועוד טובה קטנה, תגיד לאשתך שתביא לי עוד הלילה כיסוי 
ראש מתאים, גם אני לא פחות חשובה וצנועה משרה אמנו ומרחל 
אשתו של רבי עקיבא”. נו, מה לעשות, מאד משמח לדעת שאחרי 
שבע וחצי שעות של סיפורים מאחורי הדלת קיבלה עליה האלמנה 
ברקוביץ עול מלכות שמים, כפי שלא זכתה לו אחרי 90 שנות חיים. 

אפשר לחייך? בהחלט.
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



מזה חצי שנה אנחנו מנסים להשכיר או למכור דירה שבבעלותנו, וזה ממש לא הולך. כל פעם 
מסיבה אחרת, כל אחד שמגיע והסיבה שלו. השקענו הרבה כסף בפרסום וכלום לא יצא מזה. 
החלטנו לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ עבור השכרה או מכירת הדירה. ביום ראשון בבקר 
עשו את הפדיון, באותו יום כבר הגיע מישהו שרצה לקנות, אדם רציני, לא סתם. אבל לא קנה. 
למחרת ביום שני השכרנו את הדירה, עשינו זכרון דברים והיום יום חמישי , התקשרתי לבשר 
בשורות טובות, שחתמנו חוזה בשעה טובה. והכל קרה בפחות משבוע, מדהים! היום במחשבה 

לאחור חשבתי שהיה עדיף לעשות את ”הפדיון נפש“ במקום הפרסום... תודה לבורא עולם!
אפרים מחולון

אשתי בהריון, היתה צריכה לעשות בדיקה תקופתית, ובמהלכה גילו שמשהו לא תקין עם העובר... מיד 
הזמנו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ שנשמע בשורות טובות בע“ה, התקופה הזאת היתה לא קלה עבורנו, 

אבל לאחר שבועים בערך, היא עשתה בדיקה חדשה, והכל יצא תקין ברוך השם. ישתבח שמו!
בעילום שם

לעבודה  להתקבל  מבחן  עשתה  אשתי 
האכזבה,  לאחר  אותו.  עברה  לא  היא  בבנק, 
החלטנו לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, 
והיא  מבחן,  לעוד  אותה  הזמינו  ולהפתעתנו 
דופן,  יוצא  משהו  בהחלט  זה  אותו...  עברה 
מאז  העיקר  כלל.  בדרך  עושים  שלא  משהו 
היא התקבלה לעבודה ועובדת שם בהצלחה. 
מודים לבורא עולם...                                                                                                                                         
קובי

אבא שלי היה מאושפז בבית חולים, הוא מאד סבל מעצם שהפריע לו ללכת. הרופאים 
רצו לנתח. היה לי מאד קשה לראות אותו ככה מתיסר. התקשרתי ל“חסדי ינון“ על מנת 
שיעשו לו ”פדיון נפש“ לפני שהרופאים יחליטו מה לעשות לו. שיהיה סיעתא דשמיא 
בעזרת השם. ולאחר הפדיון, פשוט שחררו אותו הביתה, לאחר התיעצות החליטו שהוא 

לא צריך ניתוח. ישתבח שמו לעד!
                                                                                                                                          
מורן מב“ש

מבוגרת,  אישה  בעלי,  של  סבתא 
ניתוח  לעבור  נאלצה  בריאה,  שתהיה 
מורכב, לאדם רגיל זה לא דבר פשוט, 
הניתוח  לאחר  בגילה.  וכמה  כמה  עד 
והרופאים חשבו שלא  היה לה סיבוך, 
תצא מזה. הזמנו עבורה ”פדיון נפש“ 
הכל  דשמיא  ובסיעתא  ינון“  ב“חסדי 
הסתדר והיא החלימה. רוצים להודות 

לה‘...
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

בואו וקחו חלק ב”קימחא דפיסחא” של חסדי ינון: 03-6182992המשך מטעמים לשולחן

ארגון

חסדי ינון
עורך

תיקון זה הוכח 
שפועל ישועות!

03-6182992

אמר הקב“ה ”לא בסבי טעמא, ולא בדרדקי עצה“- איני מרוצה לא מתשובתן של אברהם ולא מתשובתו של יעקב, והלך ליצחק. אמר הקב“ה:“ בניך חטאו לי“. אמר לפניו 
יצחק: רבונו של עולם, בני ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם )שמות ד, כב( : ‘בני בכורי ישראל‘, עכשיו בני ולא בניך?. ועוד, כמה חטאו? כמה 
שנותיו של אדם-שבעים שנה. והנה עד גיל עשרים הרי לא מענישים בידי שמים. מחמישים השנה שנותרו, עשרים וחמש שנה הן לילה. נותרו אפוא, עשרים וחמש שנה. וגם 
שנים אלו אינם שנים שלמות, כי יש להוריד את הזמן של ”דצלויי ומיכל ודבית הכסא“)תפילה , אכילה ובית הכסא(. אם כן נותרו שתים עשרה וחצי שנים בלבד. אמר יצחק: 
רבונו של עולם, הלא מדובר בסך הכל בשתים עשרה וחצי שנים מתוך השבעים, ועל כך יש טענות? אם אתה מוכן לסלוח-טוב. אם לא, חצי יחשב עלי וחצי עליך. ואם אינך 
מסכים לקחת חצי, הכל יהיה עלי, והריני מניח את נפשי לפניך. והנה, חשבון זה צריך באור: בהנחה שמהלך זה נכון, ואכן מתוך כל שנותיו של האדם, ישנן רק שתים עשרה 
וחצי שנים נטו שצריך להתייחס אליהן, עלינו לזכור שמדובר במאה אחזים של אותם שנים, כלומר בשתים עשרה וחצי מתוך שתים עשרה וחצי, ואם כן, אין זה זמן קצר 
כל כך! ושמעתי מהרב משה שאול קליין שליט“א, שבא יצחק ואמר לפני ה‘: בעשרים השנים הראשונות אין מיתה בידי שמים, ואם כך נותרו לכל אדם חמישים שנה. והנה, 
אדם צדיק גמור כשהוא ישן, הוא עושה זאת על מנת שיהיה לו כח ללמוד התורה, כשהוא אוכל הוא עושה זאת גם לשם התורה, וכך כל שאר עניני העולם הזה מיועדים עבור 
התורה. כשיגיע אותו אדם לבית דין של מעלה, יחשב לו כאילו למד תורה במשך עשרים וארבע שעות ביממה, שכן גם שעות האוכל ושעות השינה שלו מיועדות לשם שמים. 
גם עבור יהודי פשוט, שאין לו זמן ללמוד במשך היום, אך הוא קם בחמש לפנות בקר על מנת להיות ראשון במנין, וכששב הביתה בסיומו של יום עבודה מעייף ומתיש, הוא 
ממהר לאכול קצת ולנוח, כדי שיוכל להגיע בזמן לשיעור היקר ללבו כל כך-נחשב השיעור היומי כאילו נמשך עשרים וארבע שעות ביממה, שכן כל מעשיו במשך היום, מכונים 
עבור אותו שיעור. והדברים נכונים גם במצב הפוך: רשע ההולך לישון כדי שיהיה לו כח להרשיע, ואוכל על מנת שיהיה לו כח לחטא, נחשב לחוטא במשך עשרים וארבע שעות 
היממה, גם אם הוא חוטא בפועל רק במשך שעה אחת ביום, כי כל מעשיו ופעולותיו נועדו עבור החטא. בין אותו צדיק גמור לאותו רשע גמור, נמצאים הבינונים. כשהולך 
הבינוני לישון, הוא מכון את השעון המעורר לשעת בקר מוקדמת מאד, אולם כשמגיע השעה, וצלצולי השעון מעירים אותו, הוא משתיק אותו וממשיך בשנתו, וכאשר הוא 
מתעורר לבסוף, כבר לא נותר לו די זמן ללמוד, והוא ממהר לעבודתו. יוצא, אפוא, שכשהבינוני הולך לישון, שנתו מכונת עבור הלימוד, ולכן עליו לקבל שכר על השינה, אמנם 
בפועל לא למד, ומשם כך לא יקבל שכר על לימוד, אולם אי אפשר להתעלם מן השינה שהייתה לשם שמים. זוהי אם כן כוונת הדברים שאומר יצחק לפני הקב“ה: רבונו של 
עולם, בניך חטאו, אולם הבה נתבונן ונראה: הם הלכו לישון כדי לקום לתפילה בבקר, הם הלכו לעבודה, כדי לפרנס את ביתם ולחתן את בנותיהם עם תלמידי חכמים, ולא 
ויתרו בשום אופן על קביעות בלימוד הדף היומי. אמנם, למעשה, התפילה לא הייתה תפילה מושלמת, ובאמצע שעות הלימוד של הדף היומי נרדם לו אותו יהודי, יש להוריד, 
אפוא, את ה‘נטו‘ אך לא את ה‘ברוטו‘...שכן כל מעשיהם לשם שמים, ועל כן מגיע להם שכר. לכן, על עשרים וחמש השנים שהן לילה, עליהם לקבל שכר, ואף על ”דצלויי 
ומיכל ודבית הכסא“ מגיע להם שכר, נותרו אפוא, רק שתים עשרה וחצי שנים מתוך כל השבעים שבהן הם לא נהגו כשורה בפועל, וכל השאר מצטרף לחשבון עבודת הקודש.


