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 וסיפורים יםליקוט
 ראה - נפלאים

 
" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 (כו, יא)

 יחיד בלשון ישראל לבני כאן משה פונה מדוע השאלה נשאלת
 משיב. ישראל עם לכלל פונה הוא הרי", ראה" במילה ומשתמש

 מישראל אדם כל ללמד בא רבינו שמשה אמווילנ הגאון כך על
 בדרך הולכים והרבים הואיל היחיד יאמר שלא, השכל מוסר

 אבדוק ולא עצמות בעיניים אליהם אני גם אצטרף, מסוימת
! ראה יחיד: לכל התורה כאן קוראת לכן. ומהותה טיבה את

 שבה הדרך טובה אם ולבחון לבדוק החובה מוטלת אישית עליך
 את לך תבחר, הבדיקה תוצאות לפי. לאו אם הרבים הולכים

 .בחיים בה שתלך הדרך
 כי ובפשרות ביניים בדרכי תתנהג שלא ראהובספורנו ביאר, 

 קיצוניים ניגודים שני שהם וקללה ברכה לפניכם נותן אנכי
 דרך ממילא כבר זו הרי הברכה בדרך לא תבחר אם ביותר,

 .כלל בנמצא אין ביניים דרך הקללה,
 

" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 (כו, יא)

 ללימוד קטן ילד של לבו לקרב כשרוצים, עולם של דרכו
 תקבל תלמד אם, לו ואומרים ושוט אגורה לו מראים, התורה

 משום זה וכל. בשוט מלקות תספוג תלמד לא ואם, האגורה את
 התורה לימוד שעצם, להבין מכדי פעוט הילד של שכלו שעדיין

 משהוא אבל. הוא קללה התורה לימוד אי ועצם, הוא ברכה
 ואת האגורה את לו להראות צורך אין שוב, דעת וקונה מתבגר

 לפי, התורה בלימוד לחפוץ שעליו מעצמו הוא מבין כי, השוט
. לאדם היא קללה ידיעתה ואי לאדם היא ברכה התורה שידיעת

 היכן עד, והיכלמו ראו, ישראל לבני רבינו משה אומר לפיכך
 עמל שנות ארבעים לאחרי שעכשיו, בעולמכם הגעתם

 אני צריך עדיין', וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי, 'וניסיונות
 הן' תשמעו אשר הברכה את', 'שוט'ו' אגורה' לפניכם להציע

 העובדה עצם היא הברכה כי מעצמכם שתבינו העת הגיעה כבר
 שומעים שאינכם זה' תשמעו לא אם והקללה, 'שומעים שאתם

 שיש מתחיל כילד הנכם עדיין לבסוף והנה. הקללה היא היא
 .בקללה עליו ולאיים ברכה ידי על חשקו את לעורר

 (ע"זי מלעלוב דוד' ר ק"הרה)
 

" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 (כו, יא)

 מכאן, לפניכם רבים בלשון וסיים, ראה יחיד בלשון הכתוב פתח
 ל"המהר של אחיו מוורמייזא חיים' ר ק"הרה אומר ראיה

 ללקחו המקשיבים מכל כי המוכיח יודע שאפילו ע"זי מפראג
 שכן הציבור. מן דבריו ימנע אל, ויחיד אחד אדם רק יושפע
 בעוד לפניכם ואמר ישראל כל בפני שדיבר רבינו למשה מצינו

 נפש להציל כדי 'ראה', לו ואמר היחיד אל מכוונים היו שדבריו
 .מישראל אחת

" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 (כו, יא)

 העולם כל כאילו עצמו את אדם יראה לעולם: "אמרו חכמינו
 העולם כל את הכריע אחת מצוה עשה, חייב וחציו זכאי חציו
 חובה" לכף העולם כל את הכריע אחת עבירה עשה, זכות לכף

 .(מ קידושין)
 לראות השתדל!" ראה" ויחיד יחיד לכל התורה אמרה לפיכך
 לפניכם נותן אנכי" לעשות הולך שאתה ומעשה מעשה שבכל

 ו"ח או ברכה כולו לעולם מביא אתה הרי" וקללה ברכה היום
 כל את להכריע עלולה פעולתך לגבי הבחירה כן ועל. קללה

  חובה. או זכות לכף העולם
 (משה תורת)

 

" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 ( כז, יא)

 ניתנו לא והקללות הברכות כי מוסר רמז סופר חתם הגאון כתב
 ולרשעים, זה לכל חוששים לא שהצדיקים יען לבינונים, אלא

 הזה הגדול הרעש שכל נמצא שבעולם. תוכחות כל יועילו לא
 ויצר הטוב יצר אריות, גורי שני בין נמצאים שהם לבינונים רק

 שופטם שהצדיקים לברכה זכרונם חכמינו אמרו זה על הרע.
 אותם שופטים והבינונים הרע יצר שופטם והרשעים הטוב יצר

 יש, דרכיהם קלקלו ושלום חס ואם הברכות. יצדקו ולהם וזה זה
 זכו שאם כנען, ארץ ישראל ארץ את קוראים זה בשביל קללות.

 זכו לא ושלום חס ואם ודבש חלב זבת ארץ, ישראל ארץ הרי
 נקראת שהשכינה נבל עם נעים כינור תיבות ראשי כנען ארץ

 .לחמו' ב'שמנה כתוב כך נבל ביד ושלום חס לא ואם נעים כינור
 

 וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 אם והקללה' וגו תשמעו אשר הברכה את', וגו
 (כח -כו, יא" )תשמעו לא
, עולם של רבונו פעם: אמר מטשערנאביל אהרן רבי ק"הרה

 אשר הברכה את, וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה
 שישמעו אני בטוח, "ברכה" ישראל לבני תיתן אם, תשמעו"

 אז, ברכה להם תיתן לא חלילה אם ואף, המצוות את וישמרו
 וזהו, ישמעו גם כן קללה להם תיתן לא על כל פנים אם

 אף אז קללה, להם תיתן לא אם רצונו לומר:, לא" אם "והקללה
 אל ש"תשמעו" גם כן אני בטוח -ברכה  להם תיתן לא אם

 .קונם רצון לעשות' ה מצוות
 

 לא ההוא המקום מן שמם את ואיבדתם"
 המקום אל אם כי אלקיכם' לה כן תעשון

 לשום שבטיכם מכל אלקיכם' ה יבחר אשר
 (ה-ג, יב" )שם שמו את
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 תעשון לא, ההוא המקום מן שמם את ואיבדתם" בין הקשר מה
 '"?וכו' ה יבחר אשר המקום אל אם כי" לבין -'" לה כן

 שסמיכות, חביליו דוד רבי בשם" קדומים נחל"ב א"החיד כתב
 מזהיר בתחילה. סוטה בפרשת' ה מחיקת על לרמז באה זו

 את לאבד אסור, כלומר", אלקיכם' לה כן תעשון לא: "הכתוב
 כי'? "ה שם מחיקת הותרה והיכן. מחיקתו ידי על יתברך שמו

 בדיקת לצורך, המקדש בבית -'" ה יבחר אשר המקום אל אם
 !כן תעשו שם - הסוטה

 רמז בכך שיש, אלפנדרי חיים רבי בשם הובא נוסף הסבר
 את המלך דוד שכשכרה(, א"ע נג) סוכה במסכת לנאמר

, לעלות התהום מי החלו, המקדש לבית[ היסודות-] השיתין
 האם: הנוכחים את המלך דוד שאל. העולם להצפת חשש והיה

 על, למים ולהטילו חרס גבי על המפורש השם את לכתוב מותר
 .זאת עשו לבסוף ואכן? אותם לעצור מנת

 אל אם כי... אלקיכם' לה כן תעשון לא: "הפסוק שאומר זהו
 להצפת חשש יתעורר כאשר, שם -'" ה יבחר אשר המקום
 .מכיליון העולם את להציל כדי מותרת תהיה' ה מחיקת, העולם

 

 ( ה, יב" )שמה ובאת תדרשו לשכנו"
 וזה שאמר הכתוב. בידו מסייעין ליטהר הבא ל"חז אמרו

' ה משכן אל להתקרב ותדרוש תבקש באם ,"תדרשו לשכנו"
 .כך לידי לבוא תזכה" שמה ובאת" אני מבטיחך אזי

 (סופר חתם)
 

 "כי יקום בקרבך נביא" )יג, ב(
חסיד אחד ביקש מתלמידו של מרן החפץ חיים זי"ע שיספר לו 
מופת ממורו ורבו, ענה לו אתם מספרים מופתים ממה 
שהקדוש ברוך הוא עושה רצון רבכם בבחינת צדיק גוזר 

לספר לך מופתים מה שהחפץ והקב"ה מקיים, ואילו אני יכול 
חיים עושה רצונו של מקום, והרה"ק ר' אשר מסטאלין זי"ע 

 אמר שהמופת הכי הגדול היא להיות פשוט'ער ערליכער איד.
 

 (ה, יג" )תלכו אלוקיכם' ד אחרי"
 שנזדמן אדם כל לקרב נהג ע"זי מטשערנוביל נחום רבי ק"הרה

 כצדיקים ידו על התכבדו שבישראל ריקנים ואפילו, אצלו
 אלוקיכם' ד אחרי" הכתוב מן למקורביו אומר היה וכך, תמימים

 הקדוש של מידותיו אחרי להלך לנו שראוי, תלכו למדים" תלכו
 הימים בתפילת שנה כל מעידים אנו והרי.( יד סוטה) הוא ברוך

", ולטובים לרעים ומיטיב טוב" הוא יתברך שהבורא, הנוראים
 של זו טובה ממידה משהו לתפוס אני גם מבקש שכך כיון

, ס ישעיה) צדיקים כולם ועמך הכתוב ולקיים הוא ברוך הקדוש
 (.כא

 

 ושרפת רחבה תוך אל תקבץ שללה כל ואת"
 )יג, יז( "באש

 הוא סימן הרי, זרה בעבודה להיכשל שלמה עיר היתה יכולה אם

 דעתם נתנו ולא ממון רווחי בענייני רק שטופים היו אנשיה כי
 היה נוח כי עד כ"כ לבם ניטמטם כן על. מזה נעלה ענין על

, כך לידי גרמו אשר, ורכושם הונם גם ראוי ממילא. להדיחם
 (אזל אבני. )באש כולו להישמד

 

 )יג, יח( "ורחמך רחמים לך ונתן"
 השמים מן עליו מרחמים הבריות על המרחם שכל מלמד

 (קנא שבת)
 על המרחם כל: מצורטקוב ל"זצ משה דוד' ר אמר זה ועל

 שמים רחמי שמעורר היינו. השמים מן עליו מרחמים הבריות
 ודם בשר זה ומה: בשמים אומרים כי, עליו מרחם שהוא זה על

 !עליו לרחם שצריך בוודאי ה"הקב.. עליו ריחם
 

 (ג, יד" )תועבה כל תאכל לא"
 אדם בני הם נזהרים ל:"זצ ממעז'יבוז' ברוך רבי ק"הרה אמר
 אדם 'לבלוע' שלא נזהרים הם אין מדוע חיה, נמלה לבלוע שלא

 .חי
 

 "ואת החזיר טמא הוא לכם" )יד, ח(
שאלו לדעתו של הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל על חיבורו של משכיל 

כן פרק עול אחד, שהיה בצעירותו בהיכלי התורה ולאחר מ
ופרץ גדרי התורה. היו שסברו כי יש באותו חיבור חלקים טובים 
הראויים לבוא בקהל, ומששאלו את דעת הנצי"ב על כך, השיב 
לשואליו בסיפור: מעשה היה באיש עשיר ונכבד, ולו בת יחידה, 
מלומדת וצנועה. יום אחד חלתה הבת במחלה קשה. נראה היה 

ובהלו אל מיטתה הגיעו לידי שהיא חולה בשחפת. הרופאים שה
מסקנה ברורה, כי העצה והתרופה היחידה למחלתה היא 
שתאכל בשר חזיר. רק בשר זה יוכל להבריא את גופה 
ולהחלימה, אמרו. כאשר שמעה את דבר הרופאים, אחת 

תמות ולא תאכל בשר חזיר. חלפו ימים, ומצבה  –הייתה דעתה 
הרב בבקשה שימצא של הבת הורע. האב, בגודל צערו, פנה אל 

דרך לשכנע את בתו החולה לשנות את החלטתה. הרב הטריח 
עצמו אל מיטת החולה, ובדברי שכנוע ממושכים הבהיר לה את 
דעת רבותינו, שדרשו: "'אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם 
וחי בהם' ולא שימות בהם" )יומא פה(, ומכיון שהדבר נוגע 

עה החולה את דברי לפיקוח נפש, הכל נדחה מפניו. מששמ
הרב, קיבלה עליה לשמוע לקול הרופאים, רק תנאי התנתה, 
מכיון שכך נגזר עליה, מבקשת היא שאת החזיר ישחטו כדת 
וכדין, על פי כל הלכות שחיטה. ואכן, מילאו את בקשתה. והנה, 
לאחר השחיטה ובדיקת הריאות נמצאה שאלה בריאה. סירבה 

ק את פסקו. שיגרו את הבת לאכול מן הבשר עד שהרב יפסו
הריאה אל הרב. הוא התבונן בה שעה ארוכה אך סירב לפצות 
את פיו. לאחר ששאלוהו עוד ועוד, אמר להם הרב: "איני יודע 
כיצד להשיב לכם. יכול אני לומר לכם, שאם הייתה שאלה זו 
בבהמה טהורה, כי אז הייתי עונה מיד ומשיב 'כשר, כשר'. אך 

, איך אוכל להוציא מפי עליו את עתה, כאשר מדובר בחזיר
 מובן מאליו... –המילה 'כשר'... והנמשל 
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"עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא 

 השדה שנה שנה" )יד, כב( 
אע"פ שאסור לנסות את הקב"ה אבל במעשרות הותר הדבר 
שכן נאמר במלאכי )ג, י( הביאו את כל המעשר וגו' ובחנוני נא 

ארובות השמים והריקותי לכם בזאת וגו' אם לא אפתח לכם 
 ברכה עד בלי די. 

ולמה נסמך ענין זה של מעשר למה שנאמר למעלה לא תאכלו 
כל נבלה. והסבירו חכמינו ענין זה על פי משל לחבורה של 
גנבים שחתרו תחת ארמון המלך ונכנסו לתוך אוצרות הארמון 
ובתוך הארמון היו אוצרות של כל מיני דברים הנצרכים לעבודת 

מלך והנה גנב אחד גנב זהב, והשני גנב עורות ותפסו אותם ה
והביאו אותם לפני המלך. ויצא דינם להרג. התחיל אותו גנב 
שגנב ערות לבכות ולהתחנן לפני המלך אמר: זה גנב זהב ואני 
גנבתי עורות וכיצד אנו נידונים באותו עונש חמור אמר לו 

העורות לזהב כי המלך: הכל שייך לאוצר המלך, ואין הבדל בין 
בזה שאתה חתרת ונכנסת לארמון המלך בלי רשות עברת על 
ציווי המלך ואתה חייב מיתה כך אין הבדל בין זה שאוכל נבילה 

 )מעם לועז(   לזה שאוכל בלי מעשרות.
 

 (כה, יד" )בידך הכסף וצרת"
 בכספו שליט אדם שיהא ברשותכם, בידכם, צרור הכסף שיהא

 .עליו שולט ממונו חלילה שיהא ולא ובנכסיו
 (ע"זי מפרעמישלאן מאיר' ר ק"הרה)

 

"ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר 
והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו 

בכל מעשה ידך אשר למען יברכך ד' אלקיך 
 תעשה" )יד, כט(

אלמנה זקנה וגלמודה הייתה בשכונתו של בעל ה"קהילות 
יעקב" זצ"ל. באחד הימים היא שברה רגל, והיה צורך לטפל בה 
לתקופה מסוימת. אחת השכנות קיבלה אותה לביתה לאותה 
תקופה. בעלה, שהיה ממקורביו של מרן, סיפר לו על כך לפי 

וד מגודל נדיבות ליבה של האשה תומו. מרן התפעל מא
הצדקנית והגיב על כך "מעתה, אפשר לשלוח אליה אנשים 
לקבל ברכות, ובוודאי יתקיימו ברכותיה, מאחר שהיא 
מתעסקת במצוה רבה זו של טיפול ואירוח אלמנה". נערה 
שהייתה לנה אצל אותה אלמנה התארסה עם תלמיד חכם 

י בתו. אמר לו מרן מצוין. אבי הנערה בא לבשר לו על אירוס
"אתה יודע מדוע זכתה בתך לחתן תלמיד חכם, משום המצוה 

 הגדולה שהיא מקיימת עם אותה אלמנה".
 

"לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך 
 מאחיך האביון" )טו, ז(

סיפר עגלון שהוביל את החפץ חיים זצ"ל בדרך, שכרגיל, היה

שאל אותו מדבר עמו על תכלית האדם בעולם הזה. העגלון 
במה יוכל לזכות איש כמוהו. החפץ חיים השיב לו, שיעסוק 
בגמילות חסדים. צחק העגלון במר נפשו האם זה לא לעג לרש, 
הלא עני ואביון הוא, וזקוק בעצמו לקבלת גמ"ח! הסביר לו 
החפץ חיים במתק לשונו, שאל יחשוב שגמ"ח צריכים להקים 

מהוצאות  במאות. אפשר להקימו בקטנות. ינסה לחסוך
פרנסתו כמה פרוטות לשבוע, וכשיצטרפו הפרוטות לזהובים, 
יהיה לו כבר במה לעזור לשכן עני בהלוואה קטנה לצרכי שבת, 
וזהו יסוד גמ"ח הנחשב בעיני הקב"ה כאחת הקופות הגדולות. 
סיים העגלון בשמחה "שמעתי לעצתו, וכיום יש לי סכום הגון 

 שרות אנשים".אשר נאסף אצלי והנני מלוה בע"ה לע
 

"כי פתוח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו 
 די מחסורו" )טו, ח(

נזדמן פעם המגיד מדובנא לבית של גביר אחד, שהיה למדן 
גדול וקובע עתים לתורה, וביקש ממנו נדבות למטרה חשובה, 
כדרכו בקודש, השמיע המגיד כמה דברים על מצוות הצדקה, 

תורה מאלפים על מצוה זו, אך וגם בעל הבית ענה אחריו בדברי 
את כיסו לא פתח כלל. ראה המגיד מדובנא, שהם מאריכים 
בדברי תורה ואינם מגיעים ל"תכלית" הביקור, אמר לגביר, 
אספר לך מעשה, במדינה רחוקה ונידחת לא ידעו התושבים 
ימים רבים על מציאות הבצל, עד שנזדמן לשם עני נודד, 

כי סעודות שבדרך, כיון שהביא באמתחתו מעט בצלים לצר
שראו אנשי המקום את הירק החדש, שמחו בו מאוד ונתנו 
לנודד ממון רב תמורתו, אחר כך זרעו את הבצלים בגינותיהם, 
ומאז והלאה צמחו שם בצלים בשפע רב. שמע קבצן אחר מה 
שארע לחברו באותה מדינה רחוקה, שם אפוא בילקוטו חבילת 

ווה שיזכה, כחברו, בממון רב שומים ובא למקום ההוא מתוך תק
תמורת השומים שהביא עמו, אנשי המקום שמחו על השומים 
שבידי האי, והחליטו לשלם לו תמורת השומים בדבר היקר 
ביותר שהיה להם, בחבילת בצלים... המגיד הפסיק לרגע את 
שטף דבריו ואחר כך קרא בהתרגשות, גם אתה, הגביר הגדול 

ם תמורת שומים". שעה ארוכה הננו בעיירה זו, מעניק לי "בצלי
מסובים כאן, ואתה משמיע לי בלא הפסק חידושי תורה, כנגד 
חידושי תורה שלי, ואילו בתורה נאמר "פתוח תפתח את ידך 
לו... די מחסורו אשר יחסר לו" )טו, ח(. ולי, כידוע לך, חסר 

 עתה כסף למטרה שבשמה באתי אליך.
 

   " לו תיתן ולא האביון באחיך עינך ורעה"
 (ט, טו)

 צדקה לדבר נתבעים שכשהם אנשים יש האזל האבן כתב
 ליתן יכול ואיני, לי יש עני קרוב, לי יש אביון אח, 'הם טוענים

 ואינו מטבעו הוא קמצן אדם שאותו ידוע להוי', לאחרים צדקה
 ליתן אתה ומסרב' עינך ורעה' אם. האביון לאחיו אפילו נותן

' לו תיתן ולא' כי הוא סימן' האביון באחיך' של באמתלה צדקה
 אפשר, לקרובים לתת אפשר אם. לאחיך, לו גם נותן שאינך

 .לזרים גם לתת
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ך לו כי "נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתית
 בגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך" )טו, י(

כתוב בטובך יביעו את הסיפור דלהלן, שיש בו הרבה יותר 
מקורטוב אמונה, סיפר הרב יחיאל מיכל גוטפרב, מאנשי 
החסד הנודעים בירושלים. כל מי ששמע את הסיפור עצר את 
נשימתו ועמד נדהם כאינו מאמין. על דלת ביתו של אברך 

, מיקירי קרתא דירושלים, שהתברך, בלי עין הרע, תלמיד חכם
בארבעה עשר ילדים, התדפקה אשה ענייה ובקשה שיתנו לה 
בשר עוף לאכול. בעל הבית, שככל עמלי תורה, אין הפרנסה 
מצויה בביתו בשפע, וכל בני משפחתו ניזונים מלחם צר ומים 
לחץ, ניסה להסביר לאשה שאת שני העופות היחידים שיש לו 

רר, הוא שומר לחג הקרב ובא, ואם יתן לה את הבשר לא במק
יישאר לו במה להאכיל את עולליו המרובים. והאשה נשארה 
לעמוד בפתח, מתחננת על נפשה ועל רעבונה. לא עברו שניות 
אחדות, והאברך עשה את חשבון נפשו בצורה אחרת אם 
האשה האומללה הזו לא התביישה להגיע עד פתח ביתי ולבקש 

ו לה בשר לאכול, אות הוא שבאמת הגיעו לדידה מים עד שייתנ
נפש, ואם כן, מה יקרה אם ילדי לא יאכלו בשר בחג, ישראל 
רחמנים בני רחמנים הם, אומרים ועושים. הוא ממהר להתנצל 
בפני האשה על סירובו, ומבקש ממנה להמתין עד שילך למקרר 

נה לידיו ויוציא את העוף. כיון שהבין את הזכות הגדולה שהזדמ
להאכיל אשה ענייה, מיהר האברך בשמחה להוציא את הבשר. 
כדי לחוש את מידת העניות ששררה בבית, די אם נאמר 
שהמקרר שעמד במטבח היה מהמודל הישן, שאי אפשר 
לפתחו מבפנים. האברך ניגש למקרר, ומפיו נפלטה זעקת 
אימים. את מי הוא מוצא שם, במקרר, את ילדו בן השלוש, 

בתוכו מבלי יכולת להשתחרר. הילד היה כבר כחול  שנכלא
ניסים הצליחו אנשי -לגמרי, וסבל מקשיי נשימה איומים. בנסי

ההצלה להחזיר אותו למצב נשימתי סדיר, ומנתוני הדו"ח 
הרפואי עולה שאם הפעוט היה נשאר במקרר עוד מחצית 
הדקה, היה קורה הגרוע מכל. כיון שלא הייתה לבני הבית כל 

לגשת למקרר בתוך מחצית הדקה הקרובה, הרי סיבה 
שהמסקנה החותכת היא שרק מעשה החסד שהחליט בעל 
הבית לעשות ברגע האחרון, הציל את בנו ממוות בטוח. לבד 
מהראיה המאלפת לדברי חז"ל, שאינם זקוקים לראיה, שצדקה 
מצילה ממוות, אפשר לשאוב מסיפור זה עוד לקח חשוב מאין 

מפסידים לעולם. נתת רבע עוף, קיבלת ילד ממצוה לא  -כמותו 
 שלם... במתנה.

 

 את תפתח פתוח לאמר מצווך אנכי כן על"
 (יא, טו" )ידך
 ע"זי מגור' ישראל בית'ה בעל שערך מהביקורים באחד פעם

 את לו שיבאר אברמסקי י"הגר ממנו שאל, וגן בבית במעונו
. זה בציווי' לאמר' המילה פשר מה, הצדקה במצוות הכתוב
 פירש ל"זצ מווארקי יצחק' ר הצדיק, ישראל הבית השיבו
 מצוה גופא, הנתינה מלבד כלומר,. לאמר? לעני מאי דנן הכתוב

 הוא חוזר גלגל, ברוחך תיפול 'אל לו ולומר בדברים לפייסו עליך
 תפתח פתוח בעצמך ואתה, שתתעשר ימים יבואו עוד, בעולם

 ...לצדקה' הרבה תפזר עוד, לאחיך ידך את
 

"ושמחת לפני ד' אלקיך אתה... והיתום 
 והאלמנה" )טז, יא(

ם והאלמנה' ארבעה שלי, כנגד פירש רש"י: "'והלוי... והגר והיתו
ארבעה שלך. 'בנך ובתך ועבדך ואמתך'. אם אתה משמח את 
שלי, אני משמח את שלך". אחת המצוות החשובות ביותר 
בתקופתנו היא להרנין את לב האלמנות והיתומים המרובים 
שנותרו לבדם, בלא משען ומשענה, ומנת הייסורים הפוקדת 

יהודית בקרבו. הדבר לא  אותם צריכה להחריד כל מי שנשמה
צריך להיעשות דווקא בפעולות גדולות וכבירות, אלא גם 
במעשים קטנים, שיש בהם כדי להרנין ולשמח את לבם של 
אלה. הבה נשמע כיצד הרנין הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, 
לבה של אלמנה, וזאת בהיותו עדיין צעיר לימים, כבחור הלומד 

ה בלויא היה נוהג לספר, שכאשר היה בישיבה. ר' יצחק שלמ
הגאון זצ"ל נער צעיר, היו הולכים יחדיו כל בני החבורה מהיכל 
הישיבה לעבר אחת האכסניות, שם סעדו את סעודת השבת. 
הנה, מדי ליל שבת היה הבחור יוסף חיים חומק לשעה קלה, 
ונעלם מתוך החבורה. ההיעדרות הזו הייתה אמנם רק לכמה 

שנעשתה בקביעות, הבינו כי לא דבר ריק הוא,  דקות, אך כיון
והחליטו לעקוב אחריו ולראות מה הוא עושה באותה שעה. מה 
נדהמו להיווכח שהבחור חומק בתוך אחת הסמטאות של העיר, 
יורד לדירת מרתף, מדפק על דלת ביתה של אלמנה, ובסבר 
פנים יפות וצוהלות אומר "גוט שבת" בקול רם, וחיש מהר חוזר 

ריו לסעודת השבת. לא יכלו החברים להתאפק ושאלוהו, לחב
"מה לך ולאלמנה זו, כלום דודתך או זקנתך היא?" השיב להם 
הגרי"ח, "לא זו אף לא זו. אשה גדולה היא, שזכתה שכל בניה 
תלמידי חכמים הם, ואיך לא ארנין את לבה ואכבדה ב'גוט 

הייתה  שבת'?". הוסיף ר' יצחק שלמה בלויא ואמר, "אלמנה זו
סבתי, ונער קטן כבן שש הייתי אז. נוהגים היינו לסעוד על 
שולחן הסבתא בליל שבת קודש, ואני הייתי נוהג להמתין בחוץ 
ולבשר לכולם שהנה הנה מגיע הבחור הצדיק ההוא, שהרנין את 

 לבה של סבתי האלמנה".

 
 ( טו-יד, טז" )שמח אך והיית ...בחגך ושמחת"

 אבל בשמחה, רק והיית עצבון שום בשמחתך יתערב שלא' פי
 שמחה אחרית" נאמר עליו מצוה של שאינה הרשות שמחת

 .ו"ח" תוגה
 (ספורנו)
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