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בסיעתא דשמיא,  ערש"ק כ”ג באייר התשע”ז

“ִויַׁשְבֶּתם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח” )כה, יח(.
מפרש רש”י: “שבעוון שמיטה ישראל גולים, שנאמר ‘אז תרצה הארץ את 
שבתותיה והרצת את שבתותיה’, ושבעים שנה של גלות בבל כנגד שבעים 

שמיטות שביטלו היו”.
ישראל  חילולה  היא שע”י  כה חמורה  להבין מדוע מצות שמיטה  וצריך 

גולים, ומאידך – אם שומרים אותה ישראל יושבים לבטח בארצם?
והנה מסופר במדרש ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: כיצד 
לרשות?  מרשות  בכך  מעביר  הוא  הלא  בשבת,  גשמים  מוריד  אלוקיכם 
השיבו רבי עקיבא: כל העולם הוא כחצירו של הקב”ה, ולכן הכל רשות אחת 
לפניו. והקשו על כך המפרשים: הלא במקום אחד דרשו חז”ל ש”כשחרב 
בית המקדש השליך הקב”ה גט פיטורין לישראל” )מדרש פליאה פ”ה(. ואם כל 
העולם הוא כחצרו של הקב”ה – מה מועיל הגט, הלא “זרקו לה בתוך ביתו 
או בתוך חצרו – אינה מגורשת” )גיטין עז.(? ותירצו, שהקב”ה הקנה לישראל 

מקום בתוך ‘חצרו’ – ארץ ישראל, ולשם זרק את הגט.
אמנם אם עם ישראל היו שומרים את השמיטה, לא היתה הארץ נקנית 
להקב”ה.  שייכת  שהארץ  מוכיחים  הם  השמיטה  שע”י  מפני  לישראל, 
לגלות.  יוצאים  היו  ולא  הקב”ה  להם  שזרק  ה’גט’  מועיל  היה  לא  וממילא 
אך כיון שישראל התרשלו בשמירת השמיטה, ממילא הראו בכך כאילו הם 
)אמרי יצחק(   אדוני הארץ, ולכן ה”גט” שנזרק אליהם חל, ולכן יצאו לגלות... 

“ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך” )כה, לו(.
מהן  אחד  וביד  בדרך  מהלכים  שהיו  “שנים  סב.(:  )ב”מ  בגמרא  מובא  וכך 
מגיע   – מהן  אחד  שותה  ואם  מתים,   – שניהם  שותין  אם  מים,  של  קיתון 
לישוב. דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם 
חייך   – עמך’  אחיך  ‘וחי  ולימד:  עקיבא  רבי  שבא  עד  חברו!  של  במיתתו 

קודמים לחיי חברך!”.
מדברי רבי עקיבא מבואר שתיבת “עמך” מלמדת שלאחר שאתה עצמך 
תחיה, תדאג אח”כ לחברך, אך חייך קודמים. והקשה המהר”ם שיף זצ”ל )שם(, 
שהנה, מצינו דרשה הפוכה מזו, שבקידושין )דף כ.( דרשו חז”ל מן הפסוק “כי 
עמך” הנאמר לגבי עבד עברי: “עמך במאכל ועמך במשתה, שלא  טוב לו 
תהא אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר, אתה יין ישן והוא שותה יין 

חדש וכו’ “, ומשמע – שמתיבת ‘עמך’ משמע שעליך לדאוג לחברך כמוך!
ויתירה מזו, הקשו המפרשים, דהרי רבי עקיבא דורש בכל מקום ‘ואהבת 
האחד  כאן  וכיצד  ממש,  כמוך  שהוא  כתב  ישרים  והמסילת  כמוך’,  לרעך 

קודם לחברו?  
ותירץ המהר”ם שיף זצ”ל: לגבי האדון והעבד, הרי לאדון יש חיובים כלפי 
העבד להאכילו, אך העבד אינו חייב במזונות רבו, ולכן האדון חייב לתת פת 
נקיה ויין ישן לעבדו. אך אותם שניים המהלכים בדרך, כשם שהאחד מחוייב 

בפיקוח נפש חברו, כך השני חייב כלפי הראשון.
מעתה, אילו היה הראשון מצווה לתת את המים לשני, היה מוטל לשני 

להשיב בחזרה את המים לראשון, וחוזר חלילה, ואין לדבר סוף...
לפיכך קבע רבי עקיבא שחייו קודמים והוא ישתה ראשון! 

]לתירוצים נוספים: עיין מהרי”ט )קידושין כ.(, בן יהוידע )ב”מ שם(, תורת חיים, 
)ספר נפלא ביותר עמ”ס ב”מ, לרבי רפאל יוסף חז”ל, אבי סבו של החקרי לב(  עין יהוסף 
)מתוקים  ועוד. והגאון בעל פרי חדש בחיבורו ‘מים חיים’ נשאר בקושיה.[ 

מדבש(

“ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצוֹ ַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם” )כו, ג(.
מפרש רש”י )מהתורת כהנים(: “אם בחוקותי תלכו – שתהיו עמלים בתורה, 

ואת מצוותי תשמורו – הוו עמלים בתורה ע”מ לשמור ולקיים”.
ביאור נפלא במאמר חז”ל זה, אמר הגאון רבי משה יהושע העשיל אורנשטיין 

זצ”ל, בעל ‘ים התלמוד’:
שכר  התורה  ייעדה  שבפרשתנו  כך,  על  להקשות  מקום  יש  לכאורה, 
עלמא  בהאי  מצוה  ‘שכר  לט:(  )קידושין  הכלל  ידוע  והרי  בדרכיה,  להולכים 

ליכא’?

אולם, הדברים יבוארו לאורה של פנינה יקרה שהביא בעל ‘ים התלמוד’ בשמו 
של אביו, הגאון רבי מרדכי זאב אורנשטיין זצ”ל:

ה’  מעם  ותהי משכורתך שלמה  פועלך  ה’  “ישלם  יב(:  ב,  )רות  הפסוק  על 
אלוקי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו”, מצינו במדרש אימרה הנראית 
על פניה כתמוהה, וכך לשון המדרש )רות רבה, פרשה ה’(: ‘ישלם ה’ פועלך – 
אמר רב חסא, אשר באת לחסות תחת כנפיו’, עכ”ל המדרש. והם פלא גדול: 
מה הוסיף רב חסא על מה שכבר נאמר בפסוק, והלא הדברים הם לשונו 

המדוייק של הפסוק עצמו?
לכלל  ביאר את הטעם  אורנשטיין, הרשב”א  זאב  רבי מרדכי  אלא, אמר 
על  ועדות  כאות  הם  שהמצוות  משום   – ליכא’  עלמא  בהאי  מצוה  ‘שכר 
היא  ההלכה  שכן  שכר,  קיומן  על  לקבל  יתכן  לא  ולכן  יתברך,  אחדותו 
כח(  סימן  )חו”מ  בשו”ע  ואולם, מבואר  ע”כ.  להעיד.  כדי  ליטול שכר  שאסור 
שדין זה שהנוטל שכר להעיד פסול, הוא דוקא כאשר ראה את העדות ואז 
הוא מחוייב להעיד, ואם לא יעיד – יעבור על ‘אם לא יגיד ונשא עוונו’, אבל 
אדם שלא ראה את דבר המעשה, יכול לקבל שכר כדי ללכת ולראות את 
המעשה כדי להעיד לאחמ”כ על מה שראה. ואף כאן, לכאורה היה מקום 
להקשות על מה שאמר בועז לרות ‘ישלם ה’ פועלך’. וביארו ‘ישלם ה’ פועלך 
– בעולם הזה’, והרי ‘שכר מצוה בהאי עלמא ליכא’? אולם על יסוד הדין הנ”ל 
להתגייר  גוי שבא  לבין  המצוות,  בקיום  חייב  יהודי שכבר  בין  לחלק  ניתן 
ומקבל ע”ע עול מצוות, שעל כך מותר לו לקחת שכר בעוה”ז, שהרי לא יה 
מחוייב בעדות העולם בקיום המצוות, והוא שהכניס עצמו לקיום זה, ובאופן 

זה כאמור לעיל, מותר לקבל שכר. והדברים מאירים ונפלאים.
בעקבות ביאורו של אביו, הלך גם בעל ‘ים התלמוד’, בבואו לבאר את הפסוק 
שלפנינו, ואת דברי התורת כהנים: בגמרא בברכות )לה:( הקשו סתירה בין 
מה שנאמר בישעיה )סא( ‘ועמדו זרים ורעו צאנכם’ לבין הפסוק בדברים )יא( 
‘ואספת דגנך’, שממנו עולה שישראל עצמם יעשו את מלאכת השדה? ותירצה 
הגמרא, שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית ע”י אחרים 
ועל מצב זה נאמר ‘ועמדו זרים ורעו צאנכם’, אולם בזמן שאין עושים רצונו של 
 מקום מלאכתם נעשית ע”י עצמם, ומצב זה מתייחס הפסוק ‘ואספת דגנך’.

והנה, הקשה הגאון רבי יהודה רוזאניס זצ”ל, בעל ה’משנה למלך’ בספרו ‘פרשת 
דרכים’: היאך יכולה הגמרא לחלק כך, והרי ‘ואספת דגנך’ הוא המשך ‘והיה 
‘, הרי שעל מצב של ‘עושים רצונו של  וגו’  אם שמוע תשמעו אל מצוותי 

מקום’ מדבר הפסוק?
וכתב ה’פרשת דרכים’, ליישב ע”פ דברי חז”ל )שם(: ‘בא וראה שלא כדורות 
הראשונים דורות האחרונים, דורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך 
טרקסמון )דרך שערי החצר והבית – רש”י(, כדי לחייבן במעשר. דורות האחרונים 
מכניסים פירותיהם דרך גגות, ודרך החצרות, דרך קרפיפות כדי לפוטרן מן 
המעשר’. והנה, ידוע הדין שמירוח עכו”ם פוטר ממעשר, וא”כ כך הוא הביאור 
בדברי הגמרא: כאשר ישראל עושים רצונו של מקום, דהיינו לגמרי, א”כ אף 
אם תיעשה המלאכה בידי עכו”ם ויהיה מירוח עכו”ם שפוטר ממעשר, מ”מ 
כיון שמתאמצים לעשות רצונו של מקום בשלימות, לא ישתמשו בהיתר זה, 
כדי לפטור את עצמם ממעשר, ולכן זוכים ל’ורעו זרים צאנכם’, אבל כשאין 
עושים רצונו של מקום, אי אפשר שמלאכתם תיעשה בידי עכו”ם, שהרי אם 
כך יהיה, יפטרו את עצמם ממעשר, ולכן ‘ואספת דגנך’ – אתה בעצמך. עד 

כאן מדברי ה’פרשת דרכים’.
עתה נשוב לפסוק שלפנינו ‘אם בחוקותי תלכו – שתהיו עמלים בתורה’, 
דהיינו יומם ולילה, וידוע מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי )ברכות, שם(: ‘אפשר 
אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה וכו’, תורה מה תהא עליה? 
– אלא מלאכתו נעשית ע”י אחרים’, וכיון שמלאכתם של ישראל כאשר הם 
ולמרות  ממעשר,  להיפטר  יכולים  היו  אחרים,  ע”י  נעשית  בתורה  עמלים 
זאת “ואת מצוותי תשמורו ועשיתם אותם”, וכדברי התורת כהנים: ‘על מנת 
לשמור ולקיים’, שאתם בעצמכם תמרחו את הכרי כדי להתחייב במעשר 
– על כך מבטיח הכתוב: “ונתתי גשמיכם בעיתם”, ולא קשה ששכר מצוה 
בהאי עלמא ליכא, שהרי כדברינו לעיל שאדם מביא את עצמו לידי חיוב 

המצוה – יכול לקחת שכר בעולם הזה!
)כמוצא שלל רב(      ודברי פי חכם חן!     



ימים  כמה  ידוע:  חסד  בארגון  מתנדב  אשת  סיפרה 
בעלי  נסע  איתן'  'צוק  במבצע  לעזה  הכניסה  לפני 
לפני  רגע  שהיה  גדוד  עם  נפגש  בדרכו  דרום.  לכיוון 
הכניסה לשדה-הקרב, הוא פגש בגיא - אחד הקצינים, 
ובין שניהם נקשרה שיחה. הקצין שאל את בעלי היכן 
כמובן  לנו.  יש  ילדים  כמה  לשמוע  והתפלא  גר  הוא 
שהוא התעניין אם בעלי עשה צבא ובעלי ענה לו כי 
זה  ובכולל.  בישיבה  בלומדו  ישראל  עם  את  שיֵרת 

כמובן הוביל לויכוח נימוסי אבל נוקב מאד.
הסתבר כי הקצין איש שמאל, בן קיבוץ, אתאיסט 
לחלוטין שמעולם לא התפלל ואפילו תפילין אין לו. 
הקצין הביע את דעותיו, שהיו ברורות וכפרניות מאד, 

שאין מתאים לחזור עליהם בעלון קדוש זה.
מכיון שהיו להם שתים עשרה שעות עד להתארגנות 
לכניסה, היה להם זמן לשוחח, ובעלי נכנס איתו לשיחה 
עמוקה. הוא אמר לקצין שאם אלה הן דעותיו מדוע 
'אני  הקצין.  את  כמובן  שהרגיז  דבר  בחו"ל,  יגור  לא 
ישראלי' אמר ובעלי אמר לו: 'אבל אתה איש שמאל 
ולפי עקרונותיך אתה חי בארץ אותה גזלת מאחרים'. 
ענה  ובעלי  בשטחים  גר  אינו  כי  לבעלי  אמר  הקצין 
ישראל  בארץ  פינה  כל  הערבים  תפיסת  פי  שעל  לו 
הוא  איפה  מעזה  ערבי  שואל  וכשאתה  להם,  שייכת 
גר הוא יענה 'ביפו', 'ברמלה', ב'חיפה' וכדומה. הויכוח 
אותו  להביא  ניסה  בעלי  כאשר  סתום  למבוי  הגיע 
לתובנה שמי שאינו מאמין בקב"ה ובתורתו, מוסרית 

אסור לו לגור כאן, ובודאי שלא להילחם על הארץ.
לכעוס  מתחיל  שהקצין  בעלי  הרגיש  זה  בשלב 
והם עלולים להיפרד מתוך עימות, לכן ביקש לחדול 
איתך,  לריב  רוצה  ולא  'אני אחיך  לו:  ואמר  מהויכוח 
בפסוק  לעזה  הכניסה  לקראת  להצטייד  עליך  אבל 
במקרה  לומר  מה  לך  שיהיה  עליך,  שישמור  אחד 
שנראה לך שהכל אבוד, האם יש איזה פסוק שאתה 
להזכר,  'תן  נעימות  אי  מתוך  לו  אמר  הקצין  יודע? 
ברוך  עם  משהו  זוכר.  לא  אני  אבל  משהו,  איזה  יש 
אתה ה" הוא לא ידע את ההמשך. בעלי אמר לו 'קח 
זהו  אחד".  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  הפסוק  את 
התפילה  את  תשנן  להכיר.  חייב  יהודי  שכל  משפט 
הזו, ואני מקוה בשבילך שתאמר אותה סתם כך, ולא 

בסיטואציה של סכנה ח"ו'.
הוא רשם לו פתק במלים: "שמע ישראל" - בכתב 
ברור ומנוקד וצרף לשם את שמו ואת מספר הטלפון 
מכן  לאחר  ימים  שלושה  בידידות.  נפרדו  והם  שלו 

שהזדהה  מישהו  היה  הקו  על  טלפון.  מקבל  בעלי 
כאיש צבא. הוא אמר כי התבקש על ידי הקצין גיא 
החולים  בבית  ומאושפז  נפצע  הוא  כי  לו  להודיע 
'סרוקה' וכי הוא ישמח לשוחח אתו. איש הצבא אמר 
כי גיא אינו יכול בשלב הזה לדבר בפלאפון. בעלי לא 
חיכה רגע, הוא טס לכיוון 'סורוקה'. כשהגיע למחלקה 
ואמר את שמו אמרה האחות 'זה הבחור שגיא רוצה 

לדבר איתו' בעלי הבין שהוא הפך לנושא במחלקה.
שהוא  לו  אמרו  הקצין  של  למיטתו  אותו  כשהובילו 
מעיניו.  לאחת  סכנה  נשקפת  וכי  בינוני  באורח  נפצע 
ידיו,  בשתי  חבוש  שהוא  וראה  למיטתו  קרב  בעלי 
בחזהו ובפניו. ניכר היה שהתרגש מהגעתו של בעלי. 
ביקש  שהוא  הרב  זה  'אתה  אמר:  לצדו  שהיה  אביו 
מצות,  שומר  אמנם  שהוא  אמר  בעלי  אתו?  לדבר 
אבל לגמרי לא רב. בשלב הזה סיפר האב על נסיבות 

פציעתו של הבן.
מסתבר שזה קרה בשכונת סג'עיה במהלך המבצע 
לטיהור השכונה ממחבלים. בנו הוביל קבוצת חיילים 
מחבלים  שלושה  הגיחו  כשלפתע  הסמטאות  לאחת 
תופת.  אש  עליהם  להמטיר  והחלו  בנין  איזה  מתוך 
מחבלים  שני  אש.  והשיב  הכח  בראש  הסתער  גיא 
חיילים  שני  ועוד  גיא  בנין.  לתוך  ברח  ואחד  חוסלו 
דלקו אחריו כשהשאר מאבטחים מאחור. הם נכנסו 
בזהירות רבה לתוך המבנה וקלטו שהמחבל מסתתר 
מאחורי גרם מדרגות. הם זרקו רימון יד לכיון וכמובן 
והרימון  ראשם  על  מכסות  כשידיהם  מחסה  תפסו 

התפוצץ.
רגע אחרי הפיצוץ, שמעו צליל שאין לטעות בו, היה 
זה רימון נוסף שהושלך על ידי מחבל רביעי שהתחבא 
שניה  עיניהם,  מול  היה  הרימון  המסדרונות.  באחד 
וחצי לפיצוץ. גיא היה במצב שכיבה שלא אפשר לו 
להרחיק את הרימון וזה התקרב אליו, שניה, שתיים... 
גיא וחייליו התאבנו לנוכח מה שידעו שהולך בודאות 
לקרות, ואז... הרימון פגע בעוצמה בקנה הרובה של 
למעין  הנשק  את  הפכה  גיא  של  ותזוזה מקרית  גיא 
מחבט שהעיף את הרימון בצורה קשתית לכיון ממנו 

נזרק. ואז, לפני שנחת, בעודו באוויר - התפוצץ.
ארבעה נפצעו. אחד באורח אנוש ומת מפצעיו - היה 
לצפות  יכול  היה  ולא  הרימון  את  שזרק  המחבל  זה 
יפגע בדיוק בברזל דק כמו לוע של רובה.  שהרימון 
הוא היה בעמידה וחטף את רוב הרסיסים, גיא וחייל 
מאחוריהם  שהיה  והחייל  בינוני  באורח  נפצעו  נוסף 

באורח קל. 'דיברתי עם החייל שנפצע קל' אמר אביו 
של גיא. 'הוא אומר שזה היה נס אמיתי, מארץ הנסים. 
אם הרימון היה נוחת עליהם כולם היו נהרגים בודאות. 
והתזוזה  הרובה  של  בלוע  ההיא  הנקישה  ופתאום 
המקרית של גיא כמו מחבט, זה לא משהו טבעי מה 
שהיה שם', אומר האב. 'כשדברתי עם גיא הוא אמר 
שהנס היה בזכות אחד דתי. אתה חייב להבין שגיא 
הוא  ואם  רציני  בחור  הוא  אבל  דתי  חינוך  קיבל  לא 
אומר את זה וגם מבקש שיוציאו מהארנק איזה קמע 
לא  שאנחנו  משהו  יודע  שהוא  כנראה  לו,  שכתבת 
יודעים. מה שאני לא מבין זה איך הצלחת לגרום לו 

לקבל את הקמע שלך - זה לא גיא שאני מכיר'.
'אל תדאג', אמר בעלי, 'אני לא יודע לכתוב קמעות. 
ומה שנתתי לו זה לא קמע רק תפלת 'שמע ישראל' 
זה הכל'. בעלי התקרב אל גיא הוא היה חלוש וחבוש 
'בשניות האלה שהרימון התגלגל  אך בהכרה מלאה. 
בגלל  שכיבה  במצב  הייתי  הסוף.  שזה  ידעתי  אלי, 
אוכל  שלא  וידעתי  עלי  הפק"ל  כל  שזרקנו,  הרימון 
אונים  בחוסר  שם  שכבתי  פשוט  ביד.  אליו  להגיע 
וראיתי את המות מתגלגל אלי. אלו רגעים שאין לך 
בהם שום שליטה ואתה יודע שכולך נתון לכח אחר. 
בדיוק הרגעים בהם אתה פונה לאלקים גם אם חשבת 

שאתה לא מאמין בו.
אם לא הייתי פוגש בך רוב הסיכויים שהייתי נשאר בלי 
שום תפילה לומר, אבל לי היתה את התפילה שרשמת 
וזכרתי  כן  לפני  פעמיים  פעם  עליה  הסתכלתי  לי. 
כל  את  לומר  שהספקתי  בטוח  לא  אני  המלים,  את 
או  להנצל  כדי  אותו  ולא בטוח אם אמרתי  המשפט 
פשוט  אבל  למוות,  בטוח  הולך  שאני  שידעתי  בגלל 
של  בקנה  פגע  הרימון  ואז  ישראל"  "שמע  צעקתי 
הנשק, התקשת חזרה למחבל והתפוצץ באויר בינינו 

לבינו... '.
מהעיניים.  דמעות  לו  ירדו  מאד,  נרגש  היה  בעלי 
שהוא  כן  לפני  ימים  כמה  שהצהיר  בחור  לשמוע 
אתאיסט ומתנגד לכל גילויים של דת מדבר כך... זה 
היה קידוש ה' אמיתי. ובעלי אומר לו 'אני נושא עיני 
ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  עבורכם  וקורא  לשמים 
אחד". זהו הפסוק שנישא על שפתי יהודי בכל שנות 

גלותו, והוא ממשיך ונישא גם כעת, לעד'.
)האמנתי ואספרה(  

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
וכל  ולילך בני מרים, משפ’ מנצור  ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, עידן 
התורמים והמסייעים בהפצה. יהודה בן מרגו, נסים ואריה דניאל בני אילה 

בישיבות הקדושות, משפ' מארי. להצלחת מקהלת ‘מלאכי שמיים’

לרפואת
 ראובן בן שרה, 
יוסף בן שרה 

בתושח"י

לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, אליהו בן משה, שושנה פורן בת טאוס, יעל בת 
רבקה, חנה יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, שמחה בת עוסניגאן ע"ה, רחל בת פנינה פרלה ע"ה. 

יוסף חיים ז"ל בן דוד יבלחט"א, אורי ז"ל בן אשר אנשל יבדל"א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז"ל

שמע ישראל בסג’עיה

 פנינים לשבת
משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה

   סיפור לשבת

א. שאלה: האם יש מקור למנהג העולם לתלות את תמונת רבי ישעי’לע 
)שטיינער( מקערעסטיר זצ”ל כסגולה נגד עכברים?

תשובה: בספר ‘מופת הדור’, שיצא לאור בשנים האחרונות ע”י נכדי הרב האדמו”ר הנ”ל, 
כתבו שידוע להם בבירור שרבינו התנגד שיעשו תמונות מתואר פניו, ודבר סגולה זו לא 

יצאה מעולם מפיו.
ובאמת, בספר שהוציאו עליו הנ”ל, אין שום תמונה פרט לתמונה המפורסמת, וסיפור 
התגלגלותה הוא כך: כשחפץ רבינו לנסוע לציונו של רבו הדברי חיים מצאנז זיע”א ביום 
כיון  מחדש,  הפספורט  עבור  תמונה  מבקשים  שם  הגבול  דרך  לעבור  הוצרך  הילולתו, 
יצטרך  לסדר שלא  הצליחו המשמשים  מרובים,  לאחר מאמצים  הנהלים.  שהשתנו שם 
להסיר את הכובע העליון מעל ראשו, ושיצלמוהו מן הצד, שלפי כמה מהפוסקים אין בזה 

איסור של ‘לא תעשה לך פסל כל תמונה’ )ע’ שו”ע יו”ד, קמא ד-ה(.
כמה  עוד  להם  שישכפל  מהצלם  הבית  מאנשי  כמה  ביקשו  הנכרי,  הצלם  כשהגיע 

תמונות, וכך לארבעה ממקרוביו נשארו תמונות.
כבר בימי השבעה לרבינו, ביקש בנו רבי אברהם זצ”ל מאותם מקורבים שיחזירו לו את 
התמונות שבידם, ביודעו עד כמה הצטער אביו שלא לעשות תמונה ועד כמה השתוקק 
שלא יישאר ממנו שום תמונה, ובתמורה ייתן להם חפץ דקדושה מירושת רבינו. וכך היה. 
אחד מהם קיבל סכין יקרה וכן ע”ז הדרך. אך לפני שעלה בידו לבערם מן העולם, הצליח 

איש פלוני לגנוב תמונה אחת והעתיק ממנה העתקות רבות כדי לפרסמן.
הונגריה,  יהודי  בקרב  ובפרט  ניסים,  כמחולל  לפניו  הלך  רבינו  של  ששמעו  וכיון 
נתפרסמה התמונה חיש מהר ורבים פיארו בה את כותלי ביתם, וברבות הימים נשתרבבה 

הסגולה המפורסמת.
וכשסיפרו לחתנו של רבינו, רבי ישראל אברהם אלטר לנדא זצ”ל שרבים עשו מתמונת 
רבינו סגולה, התמרמר מאד ואמר: ‘הלא חותני הקד’ הקפיד מאד שלא לעשות תמונות 

צורתו, ואיך מעיזים לעבור על רצון קודשו’. 
על  בחייו  רבינו  ‘שליטת’  על  אמינים,  ממקורות  סיפורים  כמה  הביאו  הנ”ל,  ובספר 
העכברים, בכל מיני מקרים: כשעשו נזק לתבואה של יהודי פלוני, כשהטילו את אימתם, 

אך רבינו בירכם, ומיד סר הנגע. היה אף מקרה שכל העכברים יצאו בסדר מופתי מהבית, 
הורה  שלא  ודאי  אך  בסמוך.  שהתגורר  נכרי  של  לביתו  במלואם  עברו  נוסף  ובמקרה 
לאף אחד לתלות את תמונתו. מה גם שמסתבר מאד שלא ידע בכלל שיש תמונות בידי 

מקורביו, ואם היה יודע היה משמידם.
כמו”כ, גם השמועה שהסגולה הנ”ל היא מכח זה שפעם אכלו העכברים מספריו והיא 

קילל אותם לדורות, לא נכונה.
מסקנה דמילתא: אין לייחס סגולה זאת לרבנו, והוא עצמו )בכלל הרבה צדיקים( התנגד 

מאד לעשות תמונה מצורתו הקדושה. והרוצה לקיים את רצונו, לא יתלה את תמונתו.
מחולדה  רבות  שסבלו  משפחה  על  ראשון  מכלי  שמע  השורות  כותב  שכן,  מה 
כל  למרות  ללוכדה,  בידו  עלה  לא  מוסמך  למדביר  כשקראו  וגם  בביתם,  שהסתובבה 
מאמציו הרבים. והנה, רק כאשר תלו את התמונה, בבוקר שלמחרת נמצאה החולדה מתה 

מתחת לתמונת רבינו!!!.
רבינו נפטר לפני 93 שנה, ב-ג’ אייר התרפ”ה. בעלון הקודם הבאנו סיפור נפלא שהתרחש 

בשנים האחרונות על המופתים שמחולל אף לאחר פטירתו. יהי מליץ יושר בעדנו. 
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