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  הקמיע של חודש אלול!...
הרב  בשבת האחרונה פגשתי את המגיד מישרים ומזכה הרביםאמר הכותב: 

הגה"ק אודות  ושמעתי ממנו מעשה נשגב מאיר מיכאל גרינוולד שליט"א
שיומא דהילולא חל בשבת  זי"ע ה"קהילות יעקב"בעל  –הסטייפלער 
ראש ישיבה  בעל המעשה -כלי ראשון משמע  מעשההת אהאחרונה. 

והוא  זי"ע, פלערייהסט להתברך מפי בזמנו שבא ,ומרביץ תורה מהעיר חיפה
  סיפר לו את המעשה שהיה עמו.

אמן "ועניית  "קריאת שמע"מעלת אמירת בגודל נותן חיזוק גדול מעשה זה 
  :בכוונה גדולה "א שמיה רבההי

לאותו ראש ישיבה היה חברותא של"ע ישב שבעה. כשהגיע הראש ישיבה 
לבית האבל בכדי לקיים מצות ניחום אבלים, הזכיר בין הדברים, כי הוא 
מתכונן מיד לכשיצא, לנסוע לעיר בני ברק בכדי להתברך מגדול הדור שחי 

  הסטייפלער זי"ע. -אז באותה תקופה 
לים, יהודי פשוט, אחד ישיבה ישב בעת ניחום האבעל ידו של אותו ראש 

מתושביה של העיר חיפה, שכאשר שמע שאותו ראש ישיבה מתכונן כעת 
יפלער, הוא ביקש ממנו על אתר, האם הוא יכול למסור פתק בו ילנסוע לסט

  מוזכר שמו. אותו ראש ישיבה הסכים ולקח עמו את הפתק.
ו וביקש ברכה. מסר את כשהגיע אל הסטייפלער, לאחר שהזכיר את שמ

  הפתק שאותו יהודי מסר לו ואמר: "כי זה פתק שיהודי מחיפה ביקש למסור"...
  פתק ושאלו: "מי נתן לך את הפתק"? בעיין הסטייפלער 

בניחום אבלים וכאשר סיפרתי שאני נוסע ענה הראש ישיבה: "הייתי 
  להעביר את הפתק אליכם"...מחיפה לסטייפלער, ביקש ממני יהודי 

  עיין הסטייפלער שוב פעם בפתק ושאל: "מי הוא אותו יהודי?"
  ענה הראש ישיבה: "אינני מכירו".

"זה לא פתק, זה קמיע! יהודי זה עיין שוב הסטייפלער בפתק והפטיר: 
שכתבו, אינו יודע כלל מה הוא פועל בקריאת שמע שלו ובעניית אמן יהא 

הפתק הזה שבו מוזכר  שמיה רבא בכל כוחו, יהודי זה אינו נזקק לברכה,
    תשמור עליו חזק!"... –שמו הוא קמיע 

  

   
ממשיך הרב גרינוולד ומספר, כי אותו ראש ישיבה היה נדהם לשמוע מפה 

והלך לברר על אותו יהודי, מי הוא  ,ר את המילים הללועקודשו של הסטייפל
 ומה הוא. וגילה, כי אותו יהודי נראה כאדם פשוט המתהלך בצידי דרכים, אך

תפילותיו הם בהשתפכות הנפש ובפרט עניית "אמן יהא שמיה רבא" שלו הם 
 "קריאת שמע"בקול רם ובשמחה גדולה מאד, ומה גם, שמדקדק לקרוא את 

אשר זוכה להמליך עליו כבהתלהבות גדולה מאד  ,בכוונה גדולה כמונה מעות
  ולייחד את שמו. את מלך מלכי המלכים

וכי הוא הרגיש כי הוא בדרגה גדולה מאד  ולכך זכה שהסטייפלער ברוח קדשו
  אינו זקוק לברכה והפתק שכתב הוא קמיע לשמירה...

 

   
 ך יכול אדם לפעול גדולות ונצורותמעשה זה מחזק מאד, כאשר רואים אי

 אך כאשר עושה אותםבדברים שהוא ממילא עושה אותם ומקיימם מידי יום, 
  מים. ש לבקוע שערי, הם יכולים בכוונה ובשמחה גדולהבשימת דגש, 

נן את כעניים בפתח לחלות ולח ,כעת בראש חודש אלול תשע"ו ובעמדנו
בקשה שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה למלכנו, למחילה על עונותינו ו

וברכותיה, בואו ונקח את הקמיע הנ"ל לחודש אלול הקרוב, נתחזק במצוה של 
כנזכר בשו"ע. נענה  "בכוונה באימה וברתת וזיע"קריאת שמע, לקרותה 

לקמיע מיוחד של שמירה, עמו "אמן יהא שמיה רבא" בכל כוחנו, וכך נזכה 
  נעבור את ימי הדין הבאים לקראתנו לחיים ולשלום ולכתיבה ולחתימה טובה.

 
 
 

  

  
 

ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו 
אשר אנכי מצוה אתכם היום. והקללה אם לא  אל מצוות ה' אלקיכם

  כח)- תשמעו אל מצוות ה' וכו' אשר לא ידעתם (יא.כו
  . (רש"י) על מנת אשר תשמעו –"את הברכה" 

 -הגה"ק בעל החתם סופר זי"ע הקשה מובא את ש "ומתוק האור"בספר 
", ואם לא היה אומר היוםמספר שאלות: מדוע מדגיש משה רבינו ואומר: "

לא רק "ראה אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה", וכי לא היינו מבינים " אהיום"
תשמעו" ואילו על  אשראת הענין? עוד יש לדקדק: מדוע על הברכה נאמר: "

", או שיאמר אםלא תשמעו"? או שיאמר בשניהם "אם הקללה נאמר: "
  "? אשר לא ידעתם"? וכן מהו שסיים את הפסוק ואמר: "אשרבשניהם "

זי"ע את הדברים באופן מיוחד ונפלא. (קצת ארוך,  ה"חתם סופר"אלא מבאר 
  אבל שווה!...)

מצינו שהקב"ה מחשב שכרן של מצוות על חשבון העתיד, כלומר, משלם 
אין דנים את האדם  למפרע על סמך שיקיימו מצוות בעתיד. ואילו על עבירות

כא.  (בראשיתשמעאל בו נתון הוא כעת, כמו שנאמר אצל יאלא לפי המצב 
  יז) "באשר הוא שם". ומדוע נוהג כך הקב"ה עם ברואיו?

הדבר יוסבר על פי מה שנתבאר בגמרא במסכת בבא בתרא (קעה ע"ב) 
ום נעשה כך , ובתוכן השטר נאמר: "הישאם כתבו שטר ללא זמן (תאריך)

ילה "היום" לשני צדדים: או יום כתיבת השטר, ומתי וכך", נתן לפרש את המ
  ום שיובא השטר לתביעה בבית הדין.רר על פי עדים, או היהדבר יתב –הוא 

והנה, הפסוק שלפנינו הוא בעצם שטר חוב. מצד אחד, אנו התחייבנו לשמור 
את התורה, ואם חלילה, לא נקיים את ההתחייבות, קבלנו על עצמנו את 
הקללות, ח"ו. ומצד שני הקב"ה מתחייב לברכנו אם נשמור את מצוותי. 

ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה " –" היוםתב זמן, אלא "ובשטר זה לא נכ
". אם כן יש לברר, האם המילה "היום" הכתובה בשטר זה, כוונתה ליום וקללה

   כתיבת השטר, או ליום שיתבעו לדין את מי שהפר את השטר? 
ובפשטות נראה, שאדם לא יכול להתחייב על דבר שאינו קצוב וידוע לו. ואכן, 

יכולים לדעת מראש באלו חטאים עתידים אנו לחטוא, וכן מתי אנחנו לא 
וכמה נחטא, ובודאי שלא התחייבנו לקבל על עצמנו קללות, אלא רק לאחר 
שיתברר הדבר שאכן חטאנו, וכמה חטאנו. ואם כן, לא יתכן לפרש את 

" הכתובה לנו בשטר, שכוונתה ליום כתיבתו, כי אז לא ידענו היוםהמילה "
" שבו יבוא השטר שאנו היום" –ייבות. אלא ודאי פירושה מה גודל ההתח

  חתומים עליו לתביעה בבית הדין, דהיינו לאחר החטא.
אמנם, בצד השני של השטר, שבו מתחייב הקב"ה לברך אותנו בשפע של 
ברכה כאשר נקפיד על עשיית המצוות, והרי לפניו נגלו כל תעלומות והמון 

הוא יודע כמה ברכות יעניק לנו ויכול  – נסתרות, מי יזכה ובמה יזכה לפניו
" הכתובה לנו בשטר מצד היוםלהתחייב על כך מראש. ולפי זה, המילה "

הקב"ה, כוונתה ליום כתיבת השטר, ואם כן הברכה תתחיל מיד, משעת מתן 
  תורה ואילך.

  ולאור הדברים הללו, מיושבות כל הקושיות כאחת:
", ניתנות הברכה והקללה? וםהימדוע חשוב היה למשה רבינו להדגיש ש"

מפני שכך הוא השטר שנכתב ביננו לבין הקב"ה, שטר שאין בו זמן, אלא 
די שהברכה תחול מיד. ", ולא לחינם נכתב כך השטר, אלא כהיוםכתוב בו "

 –", "את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה'" אשרשה במילה "לכן השתמש מ
מעתה. ולזה כיוון רש"י  יכול להתחייב כברהקב"ה שיודע את העתיד כי 

על מנת אשר תשמעו", שהרי נפסק בגמרא  –בפירושו, שכתב: "את הברכה 
  "כל האומר על מנת כאומר מעכשיו".(קדושין ח.) 

לא כן לגבי הקללה, שבה אנו נתחייבנו, עליה לא נאמר באותה שעה, אלא 
  ", כי אינכם אשר לא ידעתםלא תשמעו", והנימוק לכך כתוב מיד: " אם"
  



 

  
  
דעים אם עתידים אתם לחטוא, או שמא לא תחטאו, וכמה ומתי יהיו יו

החטאים, ועל דבר שאינו קצוב אין לנו התחייבות, לכן מדגיש משה רבינו 
  לא תשמעו". אםואומר: "והקללה 

כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשום שמו שם וזבחת 
וכו' אך כאשר  מבקרך ומצאנך אשר נתן ה' לך וכו' ואכלת בשעריך

יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו הטמא והטהור יחדיו (יב. 
    כב) - כא

  מבאר את מקרא זה על פי דברי הגמרא (מנחות צז.) שבו  "קרבן העני"בספר 
  זה השולחן אשר לפני ה'",  .היא מקשה על הפסוק (יחזקאל מא. כב) "והמזבח..

  מדוע פתח במזבח וסיים בשולחן?
ומתרצת, שבזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר, וכעת, שאין בית המקדש 

  קיים, שולחנו של אדם מכפר. 
  ורש"י מפרש, שעל ידי שנותן פרוסה לאורחים, הצדקה מכפרת עליו. 

ברם, פעמים רבות מוצאים בני  חשובה כקרבן! –לומדים אנו מזאת, שצדקה 
ומכיון שכך פוטרים הם את  אדם באורחיהם העניים חסרונות שונים ומשונים,

עצמם מלהכניסם הביתה, אולם אברהם אבינו לא עשה כן, אלא היה עומד 
על פרשת דרכים, וכשהיו אורחים באים, היה ממהר "וירץ לקראתם", מבלי 

  לבדוק יתר על המידה בציציותיהם.
רמז לכך נמצא בפסוקים הללו: "כי ירחק ממך המקום", כשלא תוכל להקריב 

עדיין משיח לא בא ובית המקדש לא נבנה,  –י רחק ממנו מנחם קרבנות, כ
תוכל לכפר על עצמך על ידי נתינת הצדקה והכנסת האורחים, "וזבחת 

  מבקרך ומצאנך ואכלת בשעריך", ושלחנך יכפר עליך כמזבח.
אולם כל זאת בתנאי, ש"כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו הטמא 

  אל תדקדק בו... –ין אדם שאינו הגון והטהור יחדיו", בין הגון וב
  עשר תעשר את כל תבואת זרעך (יד. כב)

מובא כאן רמז נאה! דהנה מפרשה זו למדים אנו כי "ומתוק האור" בספר 
שני אחוזים מתנובת השדה צריך בעליו לתת לכהן. עשרה אחוזים ללוי. 
 עשרה אחוזים נוספים למעשר שני או למעשר עני. כלומר עשרים ושניים
אחוזים עליו להוציא עוד לפני שהתחיל לחשב את הרווחים שהניבה לו שדהו, 

כל  -אה, ובל נשכל כי פעם בשבע שנים בנוסף, עליו להשאיר לקט, שכחה ופ
  הפירות הפקר!

למדים אנו כי קרוב לשלושים אחוזים מהיבול נלקחים מבעל השדה לפני שהוא 
  מתחיל להרויח משהו מכל עמלו...

לאי, אלא איש פשוט המתפרנס בעמלו, גם עליו מוטלת החובה ומי שאינו חק
לתת: ראשית מחויב הוא במעשר כספים, וכן עליו לתת צדקה ביד רחבה. ומי 

  ה שמיטת כספים ומבטלת את החוב... בא –שחייב לו כסף 
  ואדם תוהה: איך אפשר כך לחיות?!

  הנתינה תביא לך מזל. איך? –אומרת התורה : תן צדקה, וכמה שתתן 
  "עשר" את המילה "תעשר":

עשירית של האות ת' הנה מ'. עשירית של האות ע' הנה ז'. עשירית של 
  האות ש' הנה ל'. עשירית של האות ר' הנך כ'. 

  הוא מזלו והצלחתו של האדם!... –קבלנו: "מזלך". המעשר 
א תאמץ כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך וכו' ל

  את ללבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון (טו. ז)
: וכי נוהגת מצות צדקה רק בארץ ישראל. ובחו"ל כלום אין צורך שואל רש"י

הקרוב  –לסייע לעני ולדל? אלא מסביר רש"י, שמדובר בדיני קדימה בצדקה 
קודם. קרובי משפחה קודמים לעניים אחרים, עניי העיר קודמים לעניי עיר 

 –"באחד שעריך", ועניי הארץ קודמים לעניי ארצות אחרות  – אחרת
  "בארצך".

על פי  מבאר את הפסוק בדרך הדרוש,הגה"ק בעל הבן איש חי זי"ע אך 
כטירת אצילים, עם  מעשה: היה פעם גביר גדול, שבנה לעצמו בית מפואר

הפאר אדם עני, ונעליו -נכנס לביתים יקרים. יום אחד, חרפי וגשום, רהיט
  מלאות בוץ ורפש...

"החוצה!" צעק הגביר בבהלה. "רוץ מהר וצא! אינך רואה מה מעולל הבוץ 
  שעל נעליך לריצפת העץ היקרה?!"

מר ו"בסדר", אמר העני, "מיד אני יוצא החוצה, רק 'וורט' אחד, קצר מאד, א
  לך קודם לכן: 

אומרים אנו כך: "ברוך מרחם על הארץ, ברוך  שאמר" מפסוקי דזמרה ב"ברוך
על ריצפת  –מרחם על הבריות". אף אתה, אם הנך מרחם כל כך "על הארץ" 
  ביתך, אולי תרחם גם "על הבריות" היינו עלי, שהרי בריה אני"...

התורה לאיש היהודי: "באחד כאן רומזת  –אומר ה"בן איש חי"  –דבר זה 
  כמה השקעת ע בעיצוב כלי ביתך? כמה אתה משקי –שעריך בארצך" 

  בריצוף? בברזים? בריהוט? 
 –אם כן, לפחות "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון" 

  לפחות כמו שאתה נותן לכותל ולריצפה, תן גם לו!...
  ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו. 

  קהלתמבאר את פסוק זה על פי מה שמצינו במדרש ("ילקוט הגרשני"  בספר

  
  

איר: כשאדם בא לעולם ידיו הן קפוצות, כלומר: מרבה ה. יד) "תני בשם רבי 
כל העולם כולו שלי הוא, אני נוחלו. וכשהוא נפטר מן העולם ידיו הן פשוטות, 
כלומר: לא נחלתי מן העולם הזה כלום, שכן שלמה אומר: "כאשר יצא מבטן 

  ום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו".מו ערא
זהו שהזהירה כאן התורה: "ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון" כמו בשעה 
שנולדת, לומר שכל העולם שלי, ומדוע? שהרי זכור תזכור שיבוא זמן ש"פתח 

    ...תפתח את ידך", כי לא במותו יקח הכל.
נת השבע השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה ש

השמיטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא אליך אל ה' 
  ט) והיה בך חטא (טו.

למה  הגה"ק רבי מנחם מנדל קרעגיל מקראקא בעל הדבש וחלב זי"עהקשה 
טורח הכתוב להדגיש שאם לא יקיים מצוה זו, הרי "והיה בך חטא", והלא בכל 

  אם אינו מקיימן, יש בו חטא?  –המצוות 
שאל טורנוסרופוס והוא מיישב באופן נפלא על פי הגמרא (בבא בתרא י.) 

הרשע את רבי עקיבא: "אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מדוע אין הוא מפרנס 
אותם בעצמו"? השיב לו רבי עקיבא: "כדי שניצול אנו בהן מדינה של 

  ). המגיע לנו םלהם ניצול מהגיהנו ם" (בזכות הצדקה שאנו נותניםוגיהנ
: "רק בשל כך ייגזר עליכם להכנס לקנטר והמשיך לא הרפה טורנוסרופוס

לגיהנם"! "אמשול לך משל: למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שכעס על 
להאכילו ולא להשקותו, והלך אדם  וחבשו בבית האסורים, וציוה שלא עבדו

והאכילהו והשקהו. כששמע המלך, האם לא יכעס עליו בשל העובדה שהמרה 
קודתו? "ואתם קרויין עבדים לה', כמו שנאמר (ויקרא כה) "כי לי בני את פ

ישראל עבדים", ואם ה' בחר לעשות את עבדיו לעניים, אל לכם להתערב 
  במעשיו!" 

דומה. למלך בשר ודם  הדברהשיב לו רבי עקיבא: "אמשול אני לך משל, למה 
ושלא  שכעס על בנו, וחבשו בבית האסורים, וציוה עליו שלא להאכילו

המלך, האם לא זאת להשקותו. והלך אדם אחד, והאכילו והשקהו. כששמע 
בנים, כמו שכתוב (דברים יד): "בנים אתם  קרוייםאנחנו הרי ישגר לו דורון? "ו

לכן ה' לא כועס עלינו כלל וכלל, אלא שמח ומרוצה מכך שאנו לה' אלוקיכם". 
  עוזרים לבניו העניים...

ב ואומר: יוצא לנו מכך, שמה שאנו קרויים ממשיך הגאון בעל הדבש וחל
בנים להקב"ה, זהו המחייב אותנו לתת צדקה. וענין דומה אנו מוצאים לגבי 
תשובה, שמה שמועילה תשובה הרי זה משום שאנו נקראים בנים למקום, 

כבודו מחול, ואילו אומות העולם נקראים עבדים, ומלך  –ואב שמחל על כבודו 
ודו מחול, ולכן לא מועילה תשובה באומות העולם. שמחל על כבודו אין כב

ועל פי זה נבין את כוונת הפסוק שלפנינו: "ורעה עינך באחיך האביון", 
וממילא תעלים עיניך מן הצדקה משום שתאמר שלתת צדקה לעני זהו נגד 

הרי אתה מחזיק אף את עצמך לעבד, ולא  –רצון הקב"ה שעשאו עני, ואם כן 
   …עיל גם תשובתך, וממילא "והיה בך חטא"לבן, ולפי זה לא תו

נתן תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' 
   אלקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך (טו. י)

התורה מצוה עלינו לתת צדקה לעניים. זו עוד אחת ממצוות התורה, אלא 
שיש בה סגולה מיוחדת, שלעולם אינה הולכת לאיבוד, ותמיד עומדת היא 

הרה"ק רבי אהרן בשם  "פניני קדם"לימנו של הנותן. רמז לכך מצאנו בספר 
ש, -ת ב-. דהנה, כל מילה שאותיותיה יוחלפו לפי סדר אמז'יטומיר זי"ע

משתנה ומאבדת את צורתה, מלבד מלה אחת: "צדקה". כי האות צ מתחלפת 
עם האות ה, והאות ד מתחלפת עם האות ק, ואם כן, גם אם נחליף את 

ש, בסופו של דבר נישאר עם - ת ב-אותיות המילה צדקה ע"י סדר הא
מדוע? מה מרמז לנו הדבר הזה? אלא רמז יש בכך, כאמור, האותיות צדקה. 
הולכת לאיבוד לעולם. תמיד היא נשארת ועומדת לו לאדם.  שהצדקה אינה

  כמאמר הכתוב (תהילים קיב. ג) "וצדקתו עומדת לעד"...
  ח)- ז, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך (טו

בא  ,: הדברים נראים לכאורה דברי תימההקדוש זי״ע "אור החיים"הכתב 
הכתוב לפרש לקמצן וכילי מדוע אסור לאמץ הלבב, ואומר: ״כי פתוח 

הקדוש  "אור החיים"וכי זוהי נתינת טעם ללב אטום? אלא מסביר ה .תפתח״
על ידי שאדם פותח ידו לצדקה פותחים לו ממעל שערי שפע, ככתוב ״יש  -

לא  הדברים: ״כי״, טעם שאמרתי לך הסברמפזר ונוסף עוד״, וכך הוא אם כן 
לאמץ הלב, שכן ״פתוח״ אפתח לך את אוצרות השפע, אם אתה ״תפתח את 

אינך אלא נותן בהלואה, כי יפרע לך ה' בתוספת  -ידך״ ״והעבט תעביטנו״ 
  מרובה...

  
  
  
  
  
  
    

  "יםישמחת מלוה מלכה אצל דוד מלך ישראל חי וק"
  מידי מוצש"ק בהשתתפות טובי בעלי המנגנים והכלייזמר

 בהר ציון.הציון הק'  שלוהמוני בית ישראל ברחבה 


