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הדגשת התורה-“בזאת יבוא אהרן“ לכאורה אינה מובנת, שכן ההלכות הנלמדות 
מפסוקים אלו נתנו לכל הכהנים שיהיו בכל הדורות, ומדוע דוקא אהרן הכהן-הוא 
זה שנזכר כאן? על כרחך-אומר ה“נחלת צבי“-כונת התורה לרמז בתבות הללו על 
בית ראשון על תילו, כמו שכתב ה“בעל  ועשר השנים, שבהן עמד  ארבע מאות 
הטורים“ )על המקום(: ”בזאת‘ עולה ת“י, רמז לבית ראשון שעמד ת“י שנה“ כי 
מאחר ואהרן הוא סמל השלום, כמו ששנינו במשנה באבות )א, יא(: ”הלל אומר, הוי 
מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה“ 
לכן אומרת התורה:“בזאת יבוא אהרן אל הקודש“, ופרושו: הקודש, שהוא בית 
המקדש, עומד ”בזאת“- ארבע מאות ועשר שנה, בזכותו של אהרן הכהן, שהיה 
ילדים ששמם אהרן  )מנורת המאור, שכד( ששמונים אלף  רודף שלום. חז“ל אומרים 
ילדים שנולדו לאחר שדאג אהרן  היו  הילדים הללו  הלכו אחר מטתו של אהרן. 
ל“שלום בית“ בבית הוריהם. בחשבון פשוט נגלה כי עם ישראל היו במדבר במשך 
ארבעים שנה, שהם שלושה עשר אלף ימים, במהלך הימים הללו דאג אהרן ל“שלום 
בית“ אצל שמונים אלף משפחות, כך שבממוצע הוא טפל בלעלה משש משפחות 
בכל יום! זו הסיבה לכך שאהרון קבל התר להכנס תמיד למשכן ואלו בניו קבלו את 
ההתר הזה אך ורק ביום הכפורים, שכן איש השלום יכול לבוא בכל עת אל הקודש, 
אולם בניו הצליחו להגיע למדרגה זו רק ביום הכפורים, כשכל עוונותיהם התכפרו, 
ולכן רק אז יכולים היו להכנס אל הקודש פנימה. הקשר ההדוק בין השלום לבין 
הקודש, שהם המשכן ובית המקדש, גרמו לכך שבית המקדש עמד על מכונו כל זמן 
שהיה שלום, ונחרב כאשר הופסק השלום, כמו שאומרת הגמרא )יומא ט ע“ב(:“מקדש 
שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב, מפני שהיתה 
בו שנאת חינם...ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עברות עבודה זרה, גלוי 
עריות ושפיכות דמים“. והבאור בזה הוא שישנם שני סוגי שלום: שלום בין ישראל 
לאביהם שבשמים, המתבטא בקיום המצוות, ושלום בין אדם לחברו, שנכר באהבה 
ראשון,  מקדש  חרב  לפיכך,  השנאה.  של  ובהעדרה  לזה  זה  בין  ששוררים  ואחוה 
שבו  השני,  המקדש  בית  ואף  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין  השלום  הופר  שבו 
הופר השלום בין איש לרעהו. אולם, אם נדיק בדברי הגמרא נמצא שענשם של 
ישראל בחורבן הבית השני הגיע בשל שנאת חינם, ומכאן משמע, שלכאורה, אלו 
במקרה  שכן  חרב,  המקדש  היה  לא  כלשהי,  סבה  בשל  מתלקחת  השנאה  היתה 
כזה, כאשר פגה הסבה חוזר השלום, מה שאין כן בשנאת חינם, מאחר ואין לה 
הסבר, היא שנאה עולמית, ומכיון שהשנאה היתה שנאה עולמית, היא לא בטלה 
לעולם...בוינה, בירת אוסטריה, חי לפני כשלוש מאות שנה רבי שמשון ורטהיימר 
זצ“ל. מלבד גאונותו וצדקותו העצומה בכל מכמני התורה, היה מקורב מאד לבית 
המלוכה, עד שהתמנה לשר האוצר של הממלכה האוסטרו-הונגרית, וכמובן, נצל 
את מעמדו כדי לדאוג לבני עמו. באמצעותו למד הקיסר, להכיר את העם היהודי 
המופלא, והתרשם ביותר ממעלתו הרוחנית וממעלתו היחודית. באחד הימים פנה 
היהודי,  העם  של  רוחו  גודל  את  מכיר  אני  כאשר  ושאל:“עתה,  שמשון  רבי  אל 
מנסרת במוחי תמיהה אדירה שאיננה נותנת לי מנוח: מדוע העם היהודי שקוע 
בגלותו שנים כה רבות? דורש אני ממך, שתגלה לי את האמת לאמיתה, ודע לך, 
שלא אסלח לך אם תעלים ממני את הסיבה האמיתית!. רבי שמשון נאלם דום, 
השאלה הבלתי צפויה והאזהרה שבצידה הדהימה אותו. לבסוף נענה ואמר:“אדוני 
הקיסר, ירום הודו, על מעלותיו הרמות של עמנו ועל תכונותיו הנאצלות מעיבה 
עננה אחת בלבד והיא זו שהסבה לו את כל צרותיו: שנאת חינם...“ הקיסר נעץ 
זו אינה נראת לי כלל, לא יתכן  ברבי שמשון מבט של אי אמון ואמר:“ תשובה 
ממך  אקבל  שאלמלא  לך,  דע  ארוכה!  כה  בגלות  פעוט-נענשתם  כה  דבר  שבשל 
תוך שלשה ימים את התשובה האמיתית לשאלתי, כל יחסי אליך ואל עמך ישתנה 
בתכלית השינוי“. רבי שמשון נותר נבוך ומבולבל, ובלית ברירה עשה בלילה שאלת 
חלום, ומן השמים הודיעו לו שהתשובה שענה היא הנכונה, וכי עד מהרה יוכח 
הקיסר בעצמו בצדקת התשובה הזו.  באותו יום יצא הקיסר למסע ציד ביער, והנה, 
לאחר שעות ציד רבות, הוא אבד את דרכו, ותעה ביער כשהוא אובד עצות. הלילה 
החל פורש כנפיו, והקיסר הנבוך מצא את עצמו עומד ליד נחל, שבצידו השני 
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לחשכה,  סמוך  הספירה,  בימי  יום 
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העומר בשאר הלילות, טוב שיספור 
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לספור  אשכח  אם  לאמור:  בדעתו 
בלילה בביתי, הריני סומך על ספירה 
זו לצאת בה ידי חובתי, ואם אזכור 
בלילה לספור העומר, אני מכוין שלא 
במה  העומר  ספירת  חובת  ידי  אצא 
ואז  הצבור.  עם  עכשיו  מונה  שאני 
כשיזכור בלילה יספור בברכה כמנהגו 
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סיפור השבוע
תמוז. עמוס חום קייצי. תשמ”ב, צהרי היום. בואו חביביי ונטוסה יחדיו 
על כנפי הזמן 32 שנים לאחור. כאן, העיר בני ברק על ציר ז’בוטינסקי 
רבי עקיבא. הקיץ הוא אותו קיץ, החום והלהט, הם בדיוק כמו אותה 
מחבת שמן רותח המונחת על הגז ומשוועת לחלבון ולחלמון על מנת 
אם  רבן.  בית  של  לתינוקות  יותר,  ומהבילים  יותר  קרושים  להגישם 
תרצו או לא, לפני 32 שנים היו פחות מזגנים, ודומה כי החוסן הגופני 
גם  אורחא,  אגב  נניח.  יותר.  ואימתני  יציב  היה  החום,  בפני  לעמוד 
לבני ברק יש זקנים ומאריכי ימים שזוכרים חום מה הוא, אלא שצפת 
בלעדיים  כמומחים  זקניה  את  מיקמה  ברורות,  לא  נסיבות  מתוקף 
לענייני חום, קור, ושאר טמפרטורות ורעידות אדמה. ולגופו של ענין 
אם היינו שואלים ישיש בני ברקי את דעתו על אותו קיץ תשמ”ב, הוא 
היה מפטיר בין משנה להלכה “לא זוכר חום נורא שכזה, למרות שאני 

יליד הארץ”.
עד כאן קיץ. האברך טהור הלב, גבה-הקומה שמשון ארבלי נע בזריזות 
לכיוון תחנת האוטובוס, בואכה רבי עקיבא. היה עליו להוציא שלושה 
ולהשכיבם  להשקותם  להאכילם,  הת”ת,  ומן  הילדים  מגני  קטנטנים 
לישון עד שתשוב רעייתו מבית הספר בו לימדה. האוטובוס הגיע, בין 
ניגוב זעה במצח ימין, לניגוב הזעה בצוואר, עצר אוטובוס דן, ופתח את 
דלתו. ארבלי נכנס פנימה הגיש שלוש מטבעות לידי הנהג, קיבל כרטיס 
דבר  בסמוך. שום  ישיבה  לאתר מקום  ניסה  וכשעיניו שמוטות מטה 
לא השתנה בעשרות השנים האחרונות, והצפיפות, הבניברקית, נעבעך, 
היא בדיוק אותה צפיפות. לפתע, ללא כל התרעה מוקדמת, לחץ נהג 
האוטובוס בעוצמה על דוושת הגז, והאוטובוס ניתר במרוצה. היחיד 
שניצב על עומדו במעבר, היה האברך הביישן, שהוטל על צידו וחש מכה 
עזה וחדה בחלק האחורי של רגלו, זה שממול לברכו הימנית. הוא חש 
כאילו סכין נכנס לרגלו. הוא מישש ועיסה את המקום הכואב, וניסה 
להרגיע את היסורים. ובאמת הפוגה קלה נרשמה בסולם יסוריו. אחרי 
עשר דקות של טלטולי דרך, הוא ירד מן האוטובוס והתקדם בצליעה 
איטית לכיוון גני הילדים. הכאב לא פסק. “נו מילא”, הוא הרהר “זו 
רק מכה יבשה תוך יום יומיים הכל יירגע”. כשרעייתו הגיעה הוא עדכן 
אותה באשר לתאונה הקלה במעבר האוטובוס – והיא כמובן המליצה 
לבקר אצל רופא המשפחה “ועכשיו פתוח”. ארבלי הרגיע את העזר 
כנגדו והסביר בטוב טעם, כי מכה יבשה מתאדה תוך זמן קצר והכל 
יישכח וימוג באבק הזמן. ביום השלישי הצליעה הפכה בולטת, הברך 
סירבה להתכופף ונפיחות בגודל תפוח-עץ בגודל בינוני פילחה את בשרו. 
זה כאב, אך ארבלי לא מיהר לאף מקום. תקראו לזה דחיינות. רק אחרי 
חודש כשכלו כוחותיו הוא צלע לכיוון קופת החולים. רופא המשפחה 
ד”ר חנוך וכסלר הוריד את משקפיו, מישש ארוכות את הפגע, שמע על 
פרטי האירוע ולחש “מיסטר ארבלי, דחוף, דחוף, דחוף לאורטופד. זה 
לא משחק ילדים מה שיש לך פה”. ד”ר וכסלר צדק, המכה היבשה רק 
התחפשה ליבשה, אבל במינוחים אורטופדיים היא היתה רטובה למדי, 
ועוד איך רטובה. למחרת בבוקר, אחרי המתנה בת שעה מול הקליניקה 
צולע  ארבלי  האברך  נכנס  שולצינגר,  שאולי  הידוע  הפרופסור  של 
וחושש מן האבחנה הצפויה. שולצינגר בחן את הנפיחות, ואמר: “אדוני 
הגוש הזה משונה מאוד, ממכה יבשה לא נוצר כזה גוש”. ארבלי הובהל 
לחדר צילומי הרנטגן וחששותיהם של מומחי הרפואה קיבלו אימות 
ספק,  מכל  למעלה  הוברר  וכלל.  כלל  יבשה  לא  היבשה,  חד-משמעי. 
שהמכה גרמה לשבר בעצם, ורסיס קטן של העצם חדר לוריד די עבה, 
וטיפטוף הדם הפנימי גרם לנפיחות דלקתית מאיימת. “ניתוח ידידי, 
ניתוח” פסק הפרופסור “ללא דיחוי, כבר מחר על הבוקר אתה מתייצב 
ב’תל-השומר’, ושיהיה בהצלחה”. פרופ’ שולצינגר צרף את חוות-דעתו 
לתיק הרפואי ולחץ קלות את ידו של האברך, אשר דוק של חרדה נמסך 
בעיניו. ניתוח? ככה, פתאום באמצע החיים. איך אמר ד”ר וכסלר “זה 
לא משחק ילדים”. הניתוח נעשה בהרדמה מלאה. רסיס העצם הוצא, 
גוש הדם שהצטבר חסם כמה עורקים, ולאחר שהוסר נרשמה הקלה. 
ארבלי התעורר אחרי שלוש שעות, וקיבל עדכון מן האחות הבכירה: 
“הניתוח עבר בהצלחה, אך עליך להגיע אלינו כל יום למחלקה, להמשך 
טיפול ושיקום, אנו חוששים מהמשך טיפטוף דם מן הווריד הפגוע”. 
אברך כולל צולע, דחוק, מטופל בתינוקות, יוצא מדי בוקר עם מונית 
לאברך  יש  עודפות  פרוטות  כבר  כמה  והפרוטה?  חזור,  מונית  הלוך, 

שבועיים  אחרי  בארנקו.  הקבלות  את  היטב  וקיפל  הידק  הוא  כולל? 
נסיעות הלוך ושוב, באה בחסדי-שמים רפואה שלמה, הוא צועד כרגיל. 
חברת “דן” אשמה, ש”דן” תשלם על הוצאות המונית החליט ארבלי. 
ובצדק רב. מביני עניין יעצו לו לגשת לעורך דין אביחי מורנו שהתמחה 
בתביעות מן הסוג הזה, הוא ניגש אליו כמוכן רק לאחר ששאל מורה 
הוראה מוסמך שהתיר לו לתבוע את חברת דן. עורך דין מורנו הציץ 
בתיק הרפואי של האברך ארבלי, שמע את עלילות הארוע והשלכותיו, 
ושאל את שאלת המיליון דולר: “תגיד לי ארבלי, יש לך עדים למקרה? 
לי  לאמץ  לא חשבתי שעליי  “לא,  באוטובוס?”.  אותך  כאלה שישבו 
שזה  בדעתי  העליתי  לא  אך  כואבת,  במכה  אמנם  היה  מדובר  עדים, 
יחמיר ויצטרכו עדים” מלמל ארבלי. “מצטער. אם אין עדים אין בסיס 
החברה?  משפטני  אותי  ידחו  “איך  מורנו.  דין  עורך  חתך  לתביעה”, 
האיש נפל במדרגות, או החליק במקלחת ורוצה לתבוע את חברת ‘דן’, 
על  המוניות  עלות  את  לספוג  תצטרך  ידידי,  מראש  צפוי  כישלון  זה 
חשבונך”. ארבלי יצא מאוכזב לרחוב והחליט: “אפנה במכתב לחברת 
‘דן’ ואסביר להם הכל... אולי תהיה לי שם אוזן קשבת”. אמר ועשה. 
אחרי שבועיים הגיע מכתב תגובה מ”דן”: “מכובדנו. חברתנו איננה 
עוסקת בתביעות כלפינו. עליך לפנות לחברת הביטוח שלנו ‘מרגליות’, 
ללשכה המשפטית, שם תוכל להגיש תביעה כחוק. חב’ דן. מנכ”ל”. 
הכפיים  ונקי  צח-המידות  האברך  נסע  הצהריים,  בהפסקת  למחרת 
ארבלי, לתל אביב. רח’ דיזינגוף. לחץ על כפתור מספר 4, עלה, ויצא 
למסדרון הארוך. שלט גדול באותיות כחולות קידם את פניו. “מרגליות. 
ארבלי  “כן”.  עליה.  ונקש  אחת  דלת  בחר  הוא  המשפטית”.  הלשכה 
ענה  “בבקשה  איתך”?  לדבר  אפשר  “סליחה  ראשו.  את  ותחב  פתח 
לו איש גוץ מחוייט וכבול בעניבה אדומה, עם סבר פנים-קשוח ובעל 
עיניים קטנות חשדניות ומזרות אימה. האברך ארבלי הכניס חצי גופו 
שתאר  אחרי  הארוע.  עלילות  את  לתאר  מבוייש  בקול  והחל  פנימה 
את הפגיעה, הצליעה והניתוח, סיכם בלחש “אני מבקש את הוצאות 
התיק  הנה  הכל.  זה  שבועיים  במשך  לתל-השומר  במוניות  הנסיעה 
הרפואי...”.”שב בבקשה”, פקד עליו אדום-העניבה, והחל לעלעל בתיק 
הרפואי. “תסלח לי” שאל הגוץ “יש לך עדים לארוע?”. “לא”, מילמל 
ארבלי. “אז אין לך עדים. ועורך דין שיוכל להיתלות על שביב הוכחה 
אולי יש לך?” “לא”, הפטיר האברך הנבוך שהבין כי כלתה אליו הרעה, 
אדום-העניבה  של  פניו  מילא.  נו  לספוג..  ייאלץ  המוניות  עלות  ואת 
האדימו והתלהטו. “אז אין לך עדים, ואין לך עורך דין, ואתה בא לכאן 
לבקש כסף מחברת הביטוח?!!?? תגיד לי זה לא מצחיק? אתה בן-אדם 
רציני?”. ארבלי ביקש שהאדמה תפער פיה ושתעלים אותו מן הנוף. 
אולם לפתע נרגע קולו של הגוץ. “או.קי בחורצי’ק תרגע. אומנם אין לך 
עורך דין, אבל אני אהיה העורך דין שלך”. “אתה?” תמה ארבלי. “מי 
אתה בעצם?” “מי אני?” התנדנד אדום-העניבה על כסאו הנישא, תוך 
ניפנוף כנפים זעירות של גאווה. “שמי ירחמיאל וכסנבלום, אני היועץ 
המשפטי הבכיר של חברת הביטוח ‘מרגליות’, וברגע זה אני עורך הדין 
האישי שלך. והנה אני מודיע לך  באופן נחרץ וחד משמעי: אתה מיסטר 
ארבלי תקבל לא רק את הוצאותיך על המוניות, אלא גם את פיצויים על 
האישפוז, הפציעה, עוגמת הנפש, היסורים, וכל מה שהחוק מאפשר”. 
אם נבוך ומבולבל היה האברך שמשון ארבלי, אזי באותן שניות התמרה 
מבוכתו לגבהים בלתי נתפשים. “אינני מבין” ליחשש “אינני מבין”. 
“הסכת ושמע ארבלי, הכנות שלך כבשה אותי, אני מאמין לכל מילה 
פשוטה,  התשובה  מדוע,  תשאל  ואם  והאחרונה.  מהראשונה  שלך, 
למעלה מ- 30 שנים שאני שומע עדויות וסיפורים ועורכי דין, ותובעים 
ומתלוננים וקשקשנים, אבל כנות ואמיתיות כשלך. לא פגשתי מעודי. 
שא ברכה, אעמוד עמך בקשר”. האברך ארבלי צעד באיטיות לאורך 
המסדרון הארוך, וניסה לשחזר את השיחה. “אדום-העניבה” דיבר על 
ֵּכנּות, הרהר מול דלת המעלית, ‘האם יש מציאות שבני אדם ידברו ללא 
כנות? אם כן אינני מבין מה הוא מצא בי, אדום העניבה’. מאוחר יותר 
עלה על אוטובוס ‘דן’ לכיוון בני ברק והחזיק חזק חזק במשענת. לך 

תדע, לא בכל יום מבצבץ לך נס שכזה, שכנגד כל הסיכויים.
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



אותו,  ישמור  השם  מצויין,  בחור  טוב,  ילד  שלי,  הבן 
אך לצערי הרב  לאחרונה , התחבר עם חברים לא כל 
רצה  לימודית,  לרדת מבחינה  והוא התחיל  טובים,  כך 
לעזוב את הישיבה, ומדובר באמת בילד שאהב ללמוד, 
אפשר  ואי  גדולה  עיר  ירושלים  גדול.  יותר  הכאב  לכן 
לדעת לאן הוא הולך ועם מי הוא מתחבר. לילה אחד 
ולמרות  מבוהלת  נפצע...התעוררתי  שהוא  חולמת  אני 
לא  הרגשה  לי  היתה  ידברו”,  שוא  “חלומות  שאמרתי 
טובה. מכיון שבעבר כבר ראיתי ישועות בזכות הצדיק 
ר’ ינון חורי זצוק”ל, התקשרתי שוב, שיעשו לו ”פדיון 
נודע לי שהיה  ימים,  נפש“. קצת נרגעתי. ואחרי כמה 
הלב  חולים.  לבית  אותו  פינו  דרכים,  בתאונת  מעורב 
שם  טופל  הוא  חולים,  לבית  טסתי  למטה.  ירד  שלי 
שקיבל  החבלות  שלמרות  והסתבר  טראומה,  ביחידת 
יצא מהתאונה בנס. אחרי כמה ימים כבר שוחרר הביתה 
וחזר לתפקוד מלא. פשוט נסי נסים. לא רוצה לחשוב 
הבן  והפדיון  הצדקה  בזכות  להגמר.  יכול  היה  זה  איך 
ויהיה שמור  לזכותו,  יעמוד  זכוי הרבים  ניצל. שבע”ה 
ויתרחק מחברה לא טובה... אין מילים להודות  ומוגן, 

לאבא שבשמים...
ר. ירושלים                                                                                             

                                                              

לאח שלי גילו בזמנו גידול, עשינו לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ והגידול נעצר, והרופאים אמרו 
שלא צריך טיפולים. לאחר שנה וחצי אמרו לאחר בדיקות שכן צריך לעשות טיפולים. אז הזמנו 
עבורו עוד פדיון, מאז מדי פעם עשינו לו עוד כמה פדיונות. ועכשיו הודיעו לו שהכל עבר, ואין 

לו כלום, תודה לאל. שזכות זכוי הרבים יעמוד לזכותו וימשיך להיות בריא תמיד, בע“ה...
מ. מהדרום

בעלי שיהיה בריא, היה צריך לעבור ניתוח עם בדיקה 
פולשנית, מורכבת ביותר. טבעי שהינו לחוצים. ורצינו 
ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  אז  בהצלחה.  יעבור  שהכל 
שיעשו עבורו ”פדיון נפש“ באותו בקר. וישתבח שמו, 
השאירו אותו אחרון והיה במקום כירורג  בכיר, והכל 
עבר בקלי קלות. תוך עשר דקות היה בחוץ. נסי ניסים...
תודה להשם...                                         בעילום שם

אבדתי טבעת יקרה מאד שקבלתי מסבתי, היה 
לי קשה מאד בגלל הערך הרגשי של הטבעת. לא 
יכולתי להשלים עם זה שאבדתי אותה, עד כדי 
כך. היתי מסתכלת על היד ולא רואה אותה ובא 
מצאתי  ולא  בבית  פינה  כל  הפכתי  לבכות...  לי 
וכלום.  הכל  בנימין...ניסיתי  רבי  אמרתי  אותה, 
אז החלטתי לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“  
למציאת הטבעת... אחרי קרוב לשבועיים, נפל לי 
סוגר של עגיל, התכופפתי להרים אותו ומה אני 
לי ממש  יש  בהלם.  ליד...הטבעת...היתי  מוצאת 
צמרמורת מרוב התרגשות... תודה השם! תודה! 

ותודה לשליחים...
                                                                      

מ. מב“ש                       

 נכדה שלי היתה צריכה לעבור ניתוח קשה ומורכב 
בראש. ל“ע  היה לה גידול שפיר מאחורי העין, 
גישה  שתהיה  מורכב  מהלך  לעשות  צריך  והיה 
מיוחדת מאחורי העין. הזמנתי לה ”פדיון נפש“ 
ב“חסדי ינון“ לבקר הניתוח. וברוך השם, הניתוח 
הצליח והיא כבר הבריאה  וחזרה לתפקוד מלא. 

אין מילים להודות לשם יתברך...
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

הפרשה המצויירת

המשך מטעמים לשולחן

כפר.  אותו  לעבר  ושחה  הכבדים  בגדיו  את  הקיסר  הסיר 
התושבים  דלתות  על  לנקוש  החל  מאוחרת  לילה  בשעת 
שם, אולם איש לא אבה להכניס אל ביתו אדם בלתי מוכר, 
דלת  על  הקיסר  נקש  ראשו...לבסוף  ועד  רגלו  מכף  רטוב 
אחד מן הבתים היהודיים, והיהודי קבל אותו במאור פנים, 
הושיט לו מיד בגדים יבשים להחלפה, והוסיף גם משקה 
חם וארוחת ערב מבריאה ומשביעה, ולאחר מכן מצע נוח 
לשנת הלילה. עם בקר הורה לו הקיסר להוביל אותו לבית 
המלוכה, וכשהגיע לשם, בקש ממנו להמתין באחד החדרים, 
לבש את מדי הקיסר, וחזר אליו. כשהבחין היהודי בזהותו 
של העאורח הזר שבילה את הלילה בביתו, הוא לא ידע את 
נפשו מרוב פחד וחרדה. כאשר נרגע מעט, שאלו הקיסר איך 
יוכל לשלם לו על טפולו המסור. הרהר היהודי בכה ובכה, 
לי  ודי  לפרנסה,  זקוק  אינני  ”כבוד הקיסר,  ולבסוף אמר: 
במה שיש לי, ומלבד זאת גם בני ובנותי מסבים לי רוב נחת 
בלכתם בדרך התורה. אבל בקשה קטנה לי מהוד מלכותו- 
יהודי, אשר מדי שבוע  רוכל  אלינו מתגורר  בכפר הסמוך 
בשבוע מגיע לכפר וקונה משאר האכרים ’מציאות‘ שונות. 
הדבר הזה חורה לי בכל שבוע מחדש! הרי אני מעולם לא 
דרכתי בכפרו, ולא הלכתי לחפש ’מציאות‘ אצל שכניו, מה 
לו, אפוא, לבוא אלינו ולסחור עם השכנים שלי?... לפיכך, 
מבקש אני שאם על המלך טוב, הוא יתן צו האוסר על אותו 
היהודי  כשסים  מתגורר...“.  אני  שבו  בכפר  לדרוך  יהודי 
השתררה במקום דממה עמוקה. שעה ארוכה שתק הקיסר 
חכם  כמה  קרא:“הוי,  וכשהתעשת  מוחלטת,  בתדהמה 
וצודק היה הרב ורטהיימר! הצדק כולו איתו!“ הטר מיהר 
לקרא אליו את רבי שמשון, וכשבא לפניו הורה לו להעניק 
הצודקת  התשובה  על  לו  והודה  הגון,  מתת  יהודי  לאותו 
ואמר:“חבל  ליבו  נאנח מעומק  לפניו. לאחר מכן  שהשיב 
על עם כה אציל ונעלה, הסובל ומתענה שנים רבות כל כך 
בגין ידה זרה שכזו, אשר אינה תואמת כלל רמתו המוסרית 
הנפלאה...“ נאנח גם רבי שמשון ונאנחו גם יהודים רבים 

אחריו, במשך שלוש מאות שנה נוספות... 
ומתוק האור

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!
03-6182992


