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"ֹלא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשֹמאל" )יז, יא(.
מפרש רש"י: 'אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין'.

לשמוע  צריך  כמה  עד  המלמד  מופלא  מעשה  הובא  לציון',  האור  'רבנו  בספר 
לגדולי ישראל גם כשנראה שההיפך הוא הנכון:

לראות  נבעת  הרופא  סאונד.  אולטרא  לבדיקת  שהלכה  הרה  באשה  מעשה 
בצילום בבירור, תינוק שיש לו שלוש רגליים וגוף מעובה. "זו מפלצת" קרא הרופא 
בחרדה. יש לבצע מיד הפלה!! האשה נחרדה, ומן הקליניקה עשתה דרכה היישר 

לביתו של מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל נרעשת ובוכיה.
שמע מרן, צחק ואמר: מדוע רק שלוש רגליים? יש שם ארבע רגלים. אל תשימי 

לב לדבריו.
חשכו עיניה. רק זה חסר לה, ללדת מרבה רגליים!!

"אבל הרופא אמר", טענה.
שמעתי מה שאמר הרופא, ואת באת לשמוע לאשר אני אומר, ואני אומר שלא 

לבצע הפלה!
התאזרה האשה באמונת חכמים, ולתקופת הימים ילדה תאומים...

שמותר  משמע  מקדמים  היו  שאם  לא  אך  קידמו,  שלא  ומואב  עמון  על  היא 
לאכול. ופשוט.     )להתעדן באהבתך(

"ְוֹלא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְוֹלא ָיסּור ְלָבבֹו וגו'" )יז, טז(.
מן  אחת  אות  לעקור  "ביקש  המלך  ששלמה  ב(  י"ט  רבה,  )ויקרא  במדרש  מובא 
ספר  שמעון:  רבי  תני  קטרגו.  'ירבה'  של  יו"ד  קיטרגו?  ומי  קטיגורו.  עלה  תורה, 
רבש"ע,  לפניו:  אמר  הקב"ה.  לפני  ונשתטח  עלה  דברים(  )ספר  תורה'  'משנה 
ושלשה  ששניים  חוזה[  ]שטר,  דייתקי  שכל  פלסתר,  ועשאני  שלמה  עקרני 
דברים בטלין הימנה – כולה בטילה, והרי שלמה המלך ביקש לעקור יו"ד ממני, 
לו  והרבה   – סוסים'  לו   ירבה  'לא  נשים,  לו  והרבה   – נשים'  לו  ירבה  'ולא  כתיב 
הקב"ה:  לו  אמר  וזהב!  כסף  לו  והרבה   – וזהב'  כסף  כסף  לו  ירבה  'לא  סוסים, 
לעולם!". בטילה  אינה  ממך  ויו"ד  בו,  כיוצא  ומאה  בטל  שלמה  הרי  לך!  צא 

]ומדרש זה תמוה: מדוע דווקא האות יו"ד באה לקטרג על שלמה?. ועיין ב'עיטורי 
תורה' במה שביאר[.

והנה, בדברי המדרש הנ"ל מבואר ששלמה המלך עבר על שלש עבירות: "לא 
ירבה לו נשים", "לא ירבה לו סוסים", ו"לא ירבה לו כסף וזהב".

אשר  השירים  "שיר  המלך:  שלמה  דברי  את  טעם  בטוב  להמתיק  נראה  ובזה 
)ילקוט  כי הנה אמרו חז"ל  דודיך מיין".  כי טובים  פיהו,  ישקני מנשיקות  לשלמה, 
שמעוני שמות רנד( 'כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, בידוע שמוחלין לו כל עוונותיו 

ונעשה בריה חדשה".
מלקות  בל"ט  התחייב  שהוא  הרי  לאוין,  שלש  על  עבר  המלך  ששלמה  ומכיון 
ונראה שכנגד אותן קי"ז מלקות נאמרו ב'שיר  והיינו קי"ז מלקות.  שלש פעמים, 

השירים' קי"ז פסוקים, כי השירה מועילה למחילת העוונות, כפי שנתבאר.
אמנם בתורה נאמר 'ארבעים יכנו', אלא שחכמים קבעו שיהיו ל"ט מלקות ולא 
ארבעים. עתה נבין את דברי שלמה: "שיר השירים אשר לשלמה" – הרי שלשה 
כנגד שלשה  שניים[,  רבים  נוספים, שמיעוט  שניים   – שירים  אחד,  ]שיר-  שירים 
לאוין אשר לשלמה, ועליהם אמר שלמה במגילה זו קי"ז פסוקים כנגד קי"ז מלקות. 
אך מדוע התחייב שלמה קי"ז מלקות ולא ק"כ, כדברי התורה? – "כי טובים דודיך 
)בית פרץ( מיין", וטובים דברי סופרים יותר מיינה של תורה )ילקו"ש שם(... 

"ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו" )יט, יט(.
המשנה במסכת מכות )ה.( אומרת: "משלשין בממון ואין משלשין במכות". כלומר, 
זוז,  לחייבו במאתיים  זממו  לחייב אדם בממון, אם  זוממין שזממו  יש עדים  אם 
להפלילו  זממו  אם  אולם  מאה.  אחד משלם  וכל  לשניים  נחלקים  אותם מאתים 
ל"ט  מהזוממין מתחייב  אחד  אלא  לשניים,  נחלקות  המלקות  ל"ט  אין  במלקות, 

מלקות.
בטעם הדבר ביאר מרן הגרי"ז הלוי מבריסק זצ"ל, כי כשמאתיים הזוזים נחלקים 
לשניים או לשלוש – אכן החיוב שווה לכולם. אולם כאשר אדם מקבל ל"ט מלקות, 
כל מכה נוספת כואבת משלפניה, ולכן החצי השני של המלקות או השליש השני 
או השלישי, כואבים מן הראשון, ולכן אי אפשר לחלק את המלקות הואיל והכאב 
שיסבלו העדים הזוממים יחד אינו שווה לכאב שהיה סובל הנאשם. וכיון שנאמר 
"כאשר זמם" יש להכאיב להם בדיוק באותה דרגה של הכאב שהם זממו להכאיב. 
)מתוקים מדבש(  

"ִּכי ִיָּמֵצא ָחָלל ָּבֲאָדָמה וכו' ֹנֵפל ַּבָּׂשֶדה ֹלא נֹוַדע ִמי ִהָּכהּו. ְוָיְצאּו ְזֵקֶניָך  
ְוֹׁשְפֶטיָך ּוָמְדדּו ֶאל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביֹבת ֶהָחָלל. ְוָהָיה ָהִעיר ַהְּקֹרָבה ֶאל 

ֶהָחָלל ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ָּבָקר" )כא, א-ג(.
בירושלמי )סוטה פ"ט ה"א( נאמר בדין עגלה ערופה: 'ראוהו מפרפר כאן, ובא לאחר 
זמן ולא מצאו, אני אומר נעשה לו נסים וחיה'. ומפרש ה'פני משה': 'ראוהו מפרפר 
כאן ואמדוהו למיתה ואח"כ באו ולא מצאו, אין עורפין )עגלה(, דשמא נסים נעשו 

לו וחיה והלך לו'.
מעלבורן,  גאב"ד  זצ"ל,  אשכנזי  אלימלך  רבי  הגאון  הפליא  הירושלמי,  דברי  לאור 
לבאר את דברי המדרש רבה )בראשית צד, ג(, על הפסוקים בפרשת 'וישב' )שם, מה, כו-
כז(: "ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי ויפג ליבו כי לא האמין להם. וידברו אליו את כל 
דברי יוסף אשר דבר אליהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי 
רוח יעקב אביהם". ובמדרש נאמר, שיוסף שלח להגיד ליעקב כי סימן שהוא חי, 

שכשנפרד ממנו למדו ביחד פרשת עגלה ערופה.
וכותב בעל הטורים )שם(: 'ארבע פעמיים כתיב 'עגלות' בפרשה זו )פסוקים יט, כא, 
כז, ולהלן מו, ה(. וד' פעמים כתיב 'עגלה' בפרשת עגלה ערופה )דברים כא-ג, ד, ו(, רמז 

שפירש ממנו 'בהלכות' עגלה ערופה. 'וירא את העגלות' – בגימטריא 'ראה בהלכת 
עגלה ערופה', עכ"ל בעל הטורים.

ויש להתבונן, למה שלח יוסף ליעקב כסימן את הלכות עגלה ערופה, כדי שיאמין 
עגלה  בהלכות  ועוד: למה יעקב לא האמין שיוסף חי, עד שלא ראה  שיוסף חי?  

ערופה?
שהרי מה שיעקב לא האמין שיוסף חי  – הדברים נפלאים,  אך לדברי הירושלמי 
הוא משום שבניו טבלו את הכתונת בדם, ושלחו את כתונת הפסים לאביהם ואמרו 
'זאת מצאנו, הכר נא הכתונת בנך היא אם לא. ויכירה ויאמר כתונת בני, חיה רעה 
לומר  כשבאו  שנים,  ושתיים  עשרים  אחרי  כן,  ועל  יוסף'.  טורף  טרוף  אכלתהו, 
ליעקב שיוסף חי – לא האמין, שהרי במו עיניו ראה את כתונת יוסף טבולה בדם, 

והרי זו ראיה מוכחת שיוסף נפטר!
ואמנם, יוסף חשש שכך יהיה ומשום כך שלח לומר לאביו ליעקב: 'אבא, הרי יחד 
הלכות עגלה ערופה, ושם הרי כתוב שאפילו אם ראו אדם מפרפר בדמו,  למדנו 
לי, שאף  גם  אירע  כך  אולי  כן  ואם  וחיה',  נס  לו  נעשה  'שמא  אומרים  זאת  בכל 

שראיתי את כותנתי טבולה בדם, אבא, שמא נעשה לי ואני חי!
ואכן, כשהגידו ליעקב את כל דברי יוסף וראה בהלכות עגלה ערופה, מיד 'ותחי 

רוח יעקב אביהם', כי מתוך התבוננות בהלכות עגלה ערופה האמין שיוסף חי!
)ושלל לא יחסר( ודברי פי חכם חן!      

"ְוָענּו ְוָאְמרּו ָיֵדינּו, ֹלא ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו ֹלא ָראּו" )כא, ז(.
מובא בגמרא בסוטה )דף מה:(: 'וכי על דעתנו עלתה שזקני בי"ד שופכי דמים הן? 

אלא, שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות, ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה".
ידינו לא שפכו  זקני העיר לשניים:  זו של  לכאורה, מדוע חילק הפסוק אמירה 
ועינינו לא ראו, והרי ממה נפשך: לאחר שאומרים שלא שפכו – מה בכך אם ראו, 
וכי מה יכלו לעשות כשכבר דמו נשפך, ולכאורה די היה אם היו אומרים "ידינו לא 
שפכו" בלבד, ובכך כבר היו כלולים שני העניינים שדרשו חז"ל – גם שלא פטרוהו 

בלא מזונות וגם שלא הניחוהו בלא לויה?
בשמו של הגאון רבי יוסף דוד באב"ד – בנו של הגאון בעל ה'מנחת חינוך', נאמר כאן 
לו היכן לאכול, לא  מטבע העולם, כאשר מזדמן לעיר אורח שאין  יישוב מעניין: 
בית הדין הוא שדואג לספק לו את מזונותיו, שכן דייני בית הדין אינם נמנים בדרך 
כלל על עשירי העיר, ועל כן הכנסת אורחים מוטלת על הבעלי-בתים, והם אלו 

שצריכים לקיימה.
לרוב  טרודים  הבעלי-בתים  להיפך:  זה  הרי  ללוויה,  הנוגע  בכל  זאת,  לעומת 
בפרנסתם ואין להם פנאי ללוות את האורח, ועל כן מוטלת מצוה זו על התלמידי 
חכמים שבעיר, או אף על בית הדין – אם האורח הוא תלמיד חכם, ואם לא – הרי 

הם צריכים למנות שליח שילווהו בצאתו מן העיר לדרכו.
והנה, הבעלי-בתים, עשירי העיר, הנותנים צדקה בידם, נקראים 'ידי העדה', ואילו 
דייני בית הדין, המשגיחים על הבעלי בתים שיילכו בדרך התורה, הם נקראים 'עיני 
העדה' )ע' ב"ב ד.(, וכך גם מכנה אותם הפסוק )במדבר טו, כד(: "והיה אם מעיני העדה 

נעשתה בשגגה".
מתייחס   – הזה"  הדם  את  לא שפכו  "ידינו  היטב:  הפסוק  לשון  מדוייק  מעתה, 
לבעלי הבתים שבעיר, שאומרים כי לא פטרו אותו בלא מזונות, ואילו "ועינינו לא 

ראו" – מתייחס לדייני בית הדין, שאומרים כי לא ראוהו ופטרוהו בלא לוויה.
ולא  מזונות,  בלא  ופטרנוהו  לידינו  בא  "שלא  הגמרא:  לשון  גם  היטב  ומדוייק 
)כמוצא שלל רב( ראינוהו" – דהיינו עיני העדה – "והנחנוהו בלא לוויה"... 

גליון מס’

308

פרשת שופטים

בסיעתא דשמיא,  ערש"ק, ג’ באלול התשע”ז



הכסף שיועד להוצאות שמחת הבר מצוה, הועבר לגמ"ח הלוואת כספים
 

   סיפור לשבת

כתב רבי יהודה ברבי קולינמוס משפירא )רבו של אלעזר מגרמייזא זצ"ל, בעל ה'רוקח'(, בספרו 
)ברכות סב:(,  היה, כדאיתא בהרואה  גדול  "חכם  'בר קפרא'(:  )ערך  ואמוראים'  'יחוסי תנאים 
דהוה מזבין מילי בדינרי, ומפורש באגדה שי"ב נשים היו לו, וקיבלו עליהן לפרנסו כדי 

שישא אותן מרוב חכמתו".
הקדוש  שלתנא  בחז"ל  מקום  באף  נמצא  שלא  ובקיאים,  חכמים  כך  על  העירו  וכבר 
בר קפרא היו י"ב נשים, מה גם שמפליאה היא עצם העובדה של ריבוי נשים אצל אחד 
יהודים פשוטים במהלך  ורע אפילו אצל  כל אח  לכך  אין  מרבותינו עמודי התורה, שכן 

הדורות, וקל וחמר בין גדולי הדורות, אנשי מעלה שכל חייהם קדושה וטהרה!
בספרו  זצ"ל  מרגליות  ראובן  רבי  והבקי  הגאון  הוא  זו,  תעלומה  על  אור  ששפך  מי 
'עוללות' )סימן ה'(, שהצביע על מעשה המובא בירושלמי )יבמות, פ"ד דף ו: - מתורגם(: מעשה 
בשלושה עשר אחים שנישאו לנשים, ומתו שנים עשר מהם בלא בנים. באו שתים עשר 
האלמנות הזקוקות לייבום בפני רבי, ודרשו שהאח שנותר בחיים ייבם אותן. אמר לו רבי: 
לך וייבם אותן. אולם האח רצה ליפטר בחליצה ולא בייבום, כשהוא מנמק זאת בכך שאין 
באפשרותו לפרנס את כולן. אמרה כל אחת מהזקוקות ליבום, שהיא מקבלת על עצמה 
לפרנס את כלכלת כל הבית בי"ב חודשי השנה, ולפיכך אין פרנסתן עליו. אמר היבם: ומי 
יפרנס את הבית בחודש הנוסף כשתהיה השנה מעוברת? אמר רבי: אני אפרנס בחודש 
העיבור. התפלל רבי עליהן, שיפקדו בזרע של קייימא ויבנה בתי אחיו שמתו, והלכו להם.

וכל  רבי,  של  ביתו  לפני  הנשים  י"ב  באו  מעוברת.  השנה  היתה  שנים  שלוש  לאחר 

ביתו  לפני  ילדים, התייצבו  ושישה  ובסך הכל שלושים  ילדים,  אחת הביאה עמה שלוש 
המבקשים  ילדים  עומדים  ברחוב  למטה  כי  לרבי  לומר  וביקשו  הבית  אל  עלו  רבי,  של 
לשאול בשלומו. הביט רבי מבעד לחלון וראה את הילדים ואמהותיהם, שאל אותן: מה 
אתן מבקשות כאן? השיבו לו: את פרנסת חודש העיבור אנו דורשות, נתן להן. עד כאן 

ביאור דברי הירושלמי.
שמת?  אחיו  נשות  שתים-עשר  את  ייבם  ולבסוף  לייבם  שסירב  אדם  אותו  היה  מי 
בירושלמי לא הוזכר שמו, אולם בתלמוד בבלי )יבמות קט.( בר קפרא הוא האומר שיתרחק 
אדם מן הייבום וידבק בחליצה. עוד יודעים אנו )עיין נדרים נ סוע"ב ועוד( כי בר קפרא היה 

מבאי ביתו ומ'מקורוביו' של רבי.
מעתה נוכל לומר, ששתי המימרות משלימות זו את זו – ובר קפרא הוא האיש שסירב 
נשי אחיו, לאחר שמרוב חכמתו  לייבם את שתים-עשר  ניאות  ורק בפקודת רבי  לייבם, 
חודשי  בי"ב  הבית  את  לכלכל  עצמן  על  וקיבלו  בחליצה  ליפטר  סירבו  בתורה  וגדלותו 

השנה.
אם נכונים הדברים, תואר באור יקרות גמרא נוספת )ברכות נו:(, שם מסופר: "אמר ליה 
ידיך",  ליה: לא תצטרך למעשה  ידי שנחתכו, אמר  )בחלום( שני  ראיתי  לרבי...  בר קפרא 
ואכן נתקיים פתרונו של רבי הקדוש: בר קפרא לא היה צריך ליהנות מיגיע כפיו, כי נשיו 

פירנסו אותו!
ונפתרה גם חידת ריבוי הנשים, כי י"ב הנשים – יבמות היו!

ְלִמיד  ּתַ ְיהּוִדי  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַעל  ִמּבַ ְלָיֵדינּו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַמְדִהים  ה  ַמֲעׂשֶ
ָסִפים  ּכְ ְלַהְלָוַאת  ַמ"ח  ּגְ ַבֲעלּותֹו  ּבְ ְוֵיׁש  ֶחֶסד  ִעְנְיֵני  ּבְ עֹוֵסק  ׁשֶ ָחָכם 

ר אֹותֹו ְיהּוִדי: ְוָכְך ִסּפֵ
ֶרְך  ּדֶ ֶמל  ּגֶ ת  ֻקּפַ ְחְרָרה'  ּתַ 'ִהׁשְ י  ּתִ ִאׁשְ ּלְ ׁשֶ ִהְתִחיל  ה  ְלַמֲעׂשֶ ּפּור  ַהּסִ
ר  ּבַ ִלְפֵני  ָנַתִים  ׁשְ ּכִ יַע  ִהּגִ ֶסף  ַהּכֶ ֶקל.  ׁשֶ ֶאֶלף  ִרים  ֶעׂשְ ַסְך  ּבְ ָהֲעבֹוָדה 
ָנַתִים ִנְהֶיה ְזקּוִקים ְמאֹד ִלְסכּום  עֹוד ׁשְ ּבְ ִני. ָיַדְענּו ׁשֶ ל ּבְ ְצָוה ׁשֶ ַהּמִ
ְמָחה,  ַהּשִׂ הֹוָצאֹות  ָאר  ׁשְ ּוְלָכל  ין  ִפּלִ ּתְ ִלְבֵננּו  ִלְרּכֹׁש  ְמָנת  ַעל  ֶזה 
ְבנּו  ְצָוה. ָחׁשַ ׁשּורֹות ְלַבר ַהּמִ "ל ַלהֹוָצאֹות ַהּקְ כּום ַהּנַ ְוִיַעְדנּו ֶאת ַהּסְ

ֶסף ְלתֹוֶעֶלת... הּו ִעם ַהּכֶ ֶ יְנַתִים ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ּבֵ
ד ַמְפִקיִדים אֹותֹו  ֶסף ָאנּו ִמּיָ יַע ְלָיֵדינּו ְסכּום ּכֶ ּגִ ּמַ ׁשֶ ָלל ּכְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ְסכּום  ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ְבנּו ׁשֶ ַעם ָחׁשַ ְרׁשּוֵתנּו ַאְך ַהּפַ ּבִ ָסִפים ׁשֶ ְגַמ"ח ַהּכְ ּבִ

ָרה ַאֶחֶרת. ֶזה ְלַמּטָ
ָטן  ֶהם ַהּקָ ּלָ ן ׁשֶ ֵני ְיָלִדים, ַהּבֵ ׁש ָלֶהם ׁשְ ּיֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ֵיׁש ָלנּו ְקרֹוֵבי ִמׁשְ
ָמא  ר ַקּיָ ֶזַרע ּבַ ֵקד ׁשּוב ְוִלְזּכֹות ּבְ ן ָחֵמׁש ּוְבֵני ַהּזּוג רֹוִצים ְלִהּפָ ָבר ּבֶ ּכְ

ָיָדם... ַאְך לֹא ָעָלה ּבְ
י  ְטּתִ ָסִפים, ִצּטַ ַמ"ח ּכְ חּו ּגְ ְפּתְ ּיִ יַע ָלֶהם ׁשֶ י: ּבֹוִאי ְוַנּצִ ּתִ י ְלִאׁשְ ָאַמְרּתִ
ים'  ַעל ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ ל ָמָרן ּבַ ם עֹוָלם' ִסְפרֹו ׁשֶ ֵסֶפר 'ׁשֵ תּוב ּבְ ָלּה ֶאת ַהּכָ
ָמא,  ַקּיָ ל  ְלֶזַרע ׁשֶ ים ְסֻגּלֹות  ׂשִ ַחּפְ ַהּמְ ים  ם אֹודֹות ָהֲאָנׁשִ ּכֹוֵתב ׁשָ ׁשֶ
ַמ"ח  עֹוָלם ִהיא ֲעַצת ֲחָכֵמינּו ַז"ל ְלָהִקים ּגְ ּבָ ה ַהּיֹוֵתר טֹוָבה ׁשֶ ֻגּלָ ְוַהּסְ

ָסִפים. ְלַהְלָוַאת ּכְ
ָנה ָהְיָתה  ׁשָ ְפֵני ּכְ ּלִ יָון ׁשֶ ׁשּו ְמאֹד ּכֵ י ָלֶהם ַאְך ֵהם ָחׁשְ ְעּתִ ָאמּור ִהּצַ ּכָ
ׁשּו  יִטים ְוֵהם ְמאֹד ָחׁשְ ְכׁשִ ֶסף ְוַגם ּתַ ם ּכֶ ֵביָתם ְוָגְנבּו ָלֶהם ּגַ ִריָצה ּבְ ּפְ

ֵביָתם. ֶסף ּבְ ִאיר ּכֶ ְלַהׁשְ
ְלַנֵהל  ׁש  חֹוׁשֵ הּוא  ַהִאם  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ְקרֹוב  אֹותֹו  ֶאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ
ֶזה הּוא  ּכָ ַעל ְסכּום  ׁשֶ ִלי  ָעָנה  ְוהּוא  ֶקל,  ׁשֶ ִרים ֶאֶלף  ֶעׂשְ ל  ׁשֶ ַמ"ח  ּגְ
"ל  ַהּנַ כּום  ַהּסְ ֶאת  ָלֶהם  ַאֲעִביר  ֲאִני  ׁשֶ לֹו  ָעִניִתי  ד  ִמּיָ ׁש.  חֹוׁשֵ ֵאינֹו 

ַמ"ח ַהַהְלָואֹות. חּו ֶאת ּגְ ְפּתְ ּיִ ְוׁשֶ
ֶאת  ׁשֶ ָלֶהם,  י  ְוָאַמְרּתִ ֶסף  ַהּכֶ ְסכּום  ֶאת  ָלֶהם  י  ֶהֱעַבְרּתִ ָאמּור,  ּכָ
ָאז  ָנַתִים.  ִלׁשְ יֹוֵתר  אֹו  חֹות  ּפָ ֶאְצְלֶכם  ַמְפִקיד  ֲאִני  "ל  ַהּנַ כּום  ַהּסְ
ַעד  ה ׁשֶ ֲחָזָרה, ַאְך ֲאִני ְמַקּוֶ "ל ּבַ כּום ַהּנַ ְרֶאה ֶאְצָטֵרְך ֶאת ַהּסְ ּנִ ֲאִני ּכַ
י  "ל. ֶהֱעַבְרּתִ כּום ַהּנַ קּו ַלּסְ ּקְ ְזּדַ ּתִ ַח ְוָאז לֹא  ּתֵ ְוִיְתּפַ ל  ִיְגּדַ ַמ"ח  ָאז ַהּגְ
ַמ"ח ַהְלָואֹות  יַצד ְלַנֵהל ֶאת ּגְ ר ּכֵ ֶרת ַמְתִאיָמה, ְוֶהְסּבֵ נֹוָסף ַנּיֶ ָלֶהם ּבְ

ָסִפים. ַהּכְ
ַהְצָלָחה.  ּבְ ַמ"ח  ַהּגְ ֶאת  ְוִהְפִעילּו  יָמה  ׂשִ ַלּמְ ַיַחד  מּו  ִנְרּתְ ַהּזּוג  ֵני  ּבְ
ַמֵהר,  ְמאֹד  יַע  ִהּגִ ׁשּוָעה  ַהּיְ ְוָאֵכן  ֶזה,  ַמ"ח  ִמּגְ ֶנֱהנּו  ים  ַרּבִ ַאְבֵרִכים 
ּוֻמְצַלַחת  ָעה טֹוָבה  ׁשָ ּבְ ת  ּבַ ְונֹוְלָדה ָלֶהם  ַהּזּוג  ֵני  ּבְ ָזכּו  ָנה  ׁשָ ֲעבֹר  ּכַ

ְך ָרצּו. ל ּכָ ּכָ ִפי ׁשֶ ּכְ
י  ְרּתִ ַ ִני. ִהְתַקּשׁ ל ּבְ ר ִמְצָוה ׁשֶ ְפֵני ַהּבַ ּלִ קּוָפה ׁשֶ יָעה ַהּתְ י ַמֵהר ִהּגִ ּדֵ
ֵני ַהּזּוג  ֲחָזָרה. ָאְמרּו ִלי ּבְ ֶסף ּבַ ל ֶאת ַהּכֶ ֲאִני ָצִריְך ְלַקּבֵ ֵדי ְלהֹוִדיַע ׁשֶ ּכְ
אֹוָתם,  י  ַאְלּתִ ׁשָ ֶסף.  ַהּכֶ ֶאת  ְלָהִביא  ְויּוְכלּו  ֵסֶדר,  ּבְ ֶזה  ִחיָנָתם  ּבְ ּמִ ׁשֶ
ְרמּו  ְקּדֹונֹות? ַהִאם ּתָ ַמ"ח ַהִאם ִהְפִקידּו ָלֶכם ּפִ ל ַהּגְ ב ׁשֶ ּצָ ּוַמה ַהּמַ
ִנְכַנס  ָאֵכן  ַמ"ח:  ַהּגְ ַעל  ּבַ ִלי  יב  ֵהׁשִ ַמ"ח?  ַהּגְ ַלת  ְלַהְגּדָ ָסִפים  ּכְ ָלֶכם 
יְך ּוְלַנֵהל  ר ְלַהְמׁשִ ם ֶאְפׁשָ ִאּתָ דֹוִלים ׁשֶ ֶסף ֲאָבל לֹא ְסכּוִמים ּגְ ְקָצת ּכֶ

אֹוָתּה ַמְתּכֶֹנת... ַמ"ח ּבְ ֶאת ַהּגְ
ָבר  ַהּדָ ַהַהְלָואֹות,  ַמ"ח  ּגְ ֶאת  ַיְפִסיק  לֹא  ֶזה  ָלב  ׁשָ ּבְ ׁשֶ לֹו  י  ָאַמְרּתִ
ֵסֶפר  ּבְ ּמֹוִפיַע  ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ְיִדיָעה ַעל ַהּמַ ָלל, ְוזֹאת ִמּתֹוְך  ּכְ ׁשּוט  ּפָ ֵאינֹו 

ים: ם עֹוָלם )פרק ח( ְוָכְך ּכֹוֵתב ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחּיִ ׁשֵ
ָהיּו  ׁשֶ ֶאָחד,  ִאיׁש  ֶזה.  ִעְנָין  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ נֹוָרא  ה  ַמֲעׂשֶ ָרִאיִתי  "ּוְבֵעיַני 
ְלִעְנָין  ה  ּוְסֻגּלָ ֵעָצה  לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ָחָכם  ִלְפֵני  ּוָבא  ם,  ּלָ ּכֻ ּוֵמתּו  ִנים  ּבָ לֹו 
ִמילּות  'ּגְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ֲעָצִתי  ַאְך  ְסֻגּלֹות,  יֹוֵדַע  ֵאיִני  לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ ֶזה. 
ְתַנֵהג ִעם  ּתִ ת ַהֶחֶסד ׁשֶ ְזכּות ִמּדַ ּבִ ן ה', ׁשֶ ִעיר, אּוַלי ִיּתֵ ֶחֶסד' ָקבּוַע ּבָ
ַלֲעָצתֹו,  ַמע  ְוׁשָ ִנים.  ּבָ ְלָך  ן  ְוִיּתֵ ָך  ִעּמְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ד  ִיְתַחּסֵ ים  ֲאָנׁשִ
ִעיר. ְוהּוא  ִמילּות ֶחֶסד' ָקבּוַע ּבָ ה 'ּגְ ָעׂשָ ִעְנָין ֶזה, ַעד ׁשֶ ה ּבְ ְוָעַסק ַהְרּבֵ
ּכֹונֹות,  ִעְנָין ֶזה ְלַהְלוֹות ַעל ַמׁשְ ק ּבְ ְצָוה ְלִהְתַעּסֵ ל ַעל ַעְצמֹו ַהּמִ ִקּבֵ

ָהָיה  נֹות  ּקָ ַהּתַ ּוְבתֹוְך  הּוג.  ּנָ ּכַ ֶזה,  ְלִעְנָין  נֹות  ּקָ ּתַ ִעם  ְנָקס  ּפִ ה  ְוָעׂשָ
ְלֶוה",  ּתַ ֶסף  ּכֶ "ִאם  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִנים,  ׁשָ לֹוׁש  ְלׁשָ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ תּוב,  ּכָ

ֵהא ִחּזּוק ְלִמְצָוה זֹו. ּיְ פּו ַהּכֹל ְוַיֲעׂשּו ְסעּוָדה ׁשֶ ִיְתַאּסְ
ְזכּות  ּבִ הּוא  ׁשֶ ּוְלאֹות  ן,  ּבֵ לֹו  נֹוַלד  ִנים  ָ ַהּשׁ לֹוׁש  ׁשְ ְכלֹות  ּכִ ַוְיִהי 
תּוב ִמּקֶֹדם ְזַמן  ָהָיה ּכָ ּיֹום ׁשֶ ִמיִני ְלִמיָלתֹו ּבַ ֵאַרע יֹום ׁשְ ְצָוה – ׁשֶ ַהּמִ
ִנים,  ׁשָ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ זֹו  ִמְצָוה  ּבְ ה  ַהְרּבֵ "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ְוָעַסק  ַלֲאֵסָפָתם. 
ִמים  ְרבֹות ַהּיָ ִנים. ַאְך ּבִ ה ּבָ ּמָ ִנים ָהֵאּלּו נֹוְלדּו לֹו ּכַ ָ ְך ַהּשׁ ּוְבתֹוְך ֶמׁשֶ
ֱהיֹות  ּנּו:  ִמּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ ֶהָחָכם  ִלְפֵני  ּוָבא  הקב"ה,  ל  ׁשֶ טֹובֹוָתיו  ַכח  ׁשָ
ִקין ָעָליו,  ים ְמַפְקּפְ ל, ְוַגם ֵיׁש ֲאָנׁשִ ּדֵ ַמ"ח ִנְתּגַ דֹול, ְוַהּגְ הּוא ֻמְטָרד ּגָ ׁשֶ
ֶזה,  ַמ"ח. ְוֶהָחָכם ֵמֵאן ּבָ ּגְ ֲעסֹק ּבַ ּיַ ן ִיְראּו ְלַמּנֹות ֶנֱאָמן ֶאָחד ׁשֶ ַעל ּכֵ
ר הּוא ַמְנִהיג, ַאְך  ֲאׁשֶ טֹוב ּכַ ַמ"ח ּבְ אי ַאֵחר לֹא ַיְנִהיג ַהּגְ ַוּדַ ּבְ ָאְמרֹו ׁשֶ ּבְ
ה  ֲעׂשֶ ּיַ ָחָכם ׁשֶ ּבֶ ה ְלַהְפִציר  ר ִהְרּבָ ֲאׁשֶ ּכַ ְך,  ּכָ ִנים ַאַחר  עֹוד ֵאיֶזה ׁשָ ּבְ
י ֵמָחָדׁש, ְוִנְבַחר ֶנֱאָמן  ים ִלְדָבָריו. ְוָעׂשּו ַקְלּפִ תֹו, ֻהְכַרח ְלַהְסּכִ ׁשָ ּקָ ּבַ
ְיָלה. ַוְיִהי  ת ַהּלַ ְתִחּלַ ה ֶזה ָהָיה ּבִ ְצָוה, ּוַמֲעׂשֶ ּמִ יו ַלֲעסֹק ּבַ ְחּתָ ַאֵחר ּתַ
ֶזה  ּבְ ָבר נֹוָרא  ּדָ ָרה לֹו  ּקָ ר לֹו ֵאיְך ׁשֶ ַוְיַסּפֵ א ֵאֶצל ֶהָחָכם  ֳחָרת ּבָ ִמּמָ

ִמְצָוה זֹו. ֲחזֹר ַוּיֹאַחז ּבְ ְחַנק לֹו ֶיֶלד ָקָטן ֶאָחד, ַוּיַ ּנֶ סֹופֹו, ׁשֶ ְיָלה ּבְ ַהּלַ
ק  ּלֵ ר ִנְסּתַ ִנים, ְוַכֲאׁשֶ ְזכּות ַהֶחֶסד נֹוְלדּו לֹו ּבָ ּבִ ֲעִליל, ׁשֶ ָך רֹוֶאה ּבַ ִהּנְ
ן ִיְרֶאה  ר ָעָליו. ְוַעל ּכֵ ּבֵ ֶכף ְלִהְתּגַ ין ּתֵ ת ַהּדִ ת ַהֶחֶסד ִהְתִחיל ִמּדַ ִמּדַ
ָאִחי  ְחׁשֹב  ּתַ ְולֹא  ה".  ּנָ ִמּמֶ ְלַהְרּפֹות  ְולֹא  זֹו  ִמְצָוה  ּבְ ְלַהְחִזיק  ָהָאָדם 
י  ּכִ - לֹא, לֹא!  ֶלא  ּפֶ ַבר  ּדְ ְוהּוא  ֶכל  ַהּשֵׂ ׁש  ֵמֶהּקֵ יֹוֵצא  ֶזה  ּכָ ה  ֲעׂשֶ ּמַ ׁשֶ

י. עכ"ל. ֶכל ָהֲאִמּתִ ים ֶאל ַהּשֵׂ ׁשּוט ְמאֹד ּוַמְסּכִ ָבר ּפָ הּוא ּדָ
ַוֲאִני ֵאַבֵרר  ַמ"ח  ֻעּלֹות ַהּגְ ּפְ י לֹו לֹא ְלַהְפִסיק ֶאת  ָאמּור, ָאַמְרּתִ ּכָ
ִליָט"א.  ים ַקְנֶיְבְסִקי ׁשְ אֹון ר' ַחּיִ ִעְנָין ֵאֶצל ָמָרן ַהּגָ יַצד ָעֵלינּו ִלְנהֹג ּבָ ּכֵ
ב ְלָמָרן  ִליָט"א ָעַרְך ֲעבּוֵרנּו ִמְכּתָ נּוט ׁשְ ּגֶ רּוְך  מּוֵאל ּבָ ְיִדיִדי ָהַרב ׁשְ
נַֹסח  ן  ְלַהּלָ ְמפֶֹרֶטת,  צּוָרה  ּבְ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ּתֶֹכן  ּובֹו  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ

ב: ְכּתָ ַהּמִ
ָרצּו  ֶקל ִלְבֵני זּוג ׁשֶ ִרים ֶאֶלף ׁשֶ ִליָט"א ָמַסר ֶעׂשְ ָתב ֶזה ׁשְ "מֹוֵסר ּכְ
ַמ"ח ַהְלָואֹות  מּו ּגְ ַקּיְ ּיְ ֵדי ׁשֶ עֹוד ְיָלִדים ְולֹא נֹוְלדּו ָלֶהם, ּכְ ֵקד ּבְ ְלִהּפָ
ֶאת  ְתחּו  ּפָ ְוָאֵכן,  ים.  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ת  ִלְסֻגּלַ ִיְזּכּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵביָתם  ּבְ
ת  ּבַ ָלֶהם  נֹוְלָדה  ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ֶזה,  ָתב  ּכְ מֹוֵסר  ל  ׁשֶ ְסּפֹו  ִמּכַ ַמ"ח  ַהּגְ
ֶסף  ַלּכֶ ְדִחיפּות  ּבִ ָזקּוק  נ"י,  ֶזה  ָתב  ּכְ ַהּמֹוֵסר  ָהַרב  ְוָכֵעת  ָנה,  ׁשָ ּתֹוְך 
ה ַטְפָלא  יתֹו ְוַכּמָ ַלת ּבֵ ְלּכָ ַמ"ח, ְלצֶֹרְך ּכַ ִהְפִקיד ֶאְצָלם ִלְפִתיַחת ַהּגְ ׁשֶ
ַמ"ח  ַהּגְ ֵגר  ִיּסָ ַהַהְפָקָדה  י  ְסּפֵ ּכַ ֶאת  ח  ִיּקַ ִאם  ְוָאְמָנם,  יּה.  ּבֵ לּוִיים  ּתְ
ַחס  ְלַעְצמֹו  יק  ַיּזִ אֹו  ָלֶהם  יק  ַיּזִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  א  ּמָ ׁשֶ ׁש  ְוחֹוׁשֵ ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ר  ּטֵ ִהְתּפַ ֶאָחד  ׁשֶ עֹוָלם  ם  ׁשֵ ֵסֶפר  ּבְ ַהּמּוָבא  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּוְכִפי  לֹום,  ְוׁשָ
ִליָט"א  ׁשְ נּו  ַרּבֵ יֹוֵרנּו  ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ֶיֶלד  לֹו  ְוִנְפַטר  ַמ"ח  ּגְ ֵמַהְנָהַלת 

ְלִמידֹו"... ְבֵרי ּתַ ֲעׂשֹות, ּכֹה ּדִ ַמה ּלַ
ן  ִעּיֵ ֵאָלה, ּוְלַאַחר ׁשֶ ְ ב ּובֹו ַהּשׁ ְכּתָ ַעְצִמי ֶאת ַהּמִ ים ּבְ י ְלר' ַחּיִ ּתִ ׁשְ ִהּגַ
ׁשּום  ּבְ ַמ"ח  ֵמַהּגְ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ִלְמׁשְֹך  לֹא  ֶנֱחָרצּות:  ּבְ יב  ֵהׁשִ הּוא  ּבֹו 
ֶסף". ָאַמר  חּוק ְוָזקּוק ַלּכֶ בֹוד ָהַרב, ֲאִני ְמאֹד ּדָ י ָלַרב: "ּכְ אֶֹפן! ָאַמְרּתִ
ִיְהֶיה  ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ יְנַתִים,  ּבֵ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ְמׁשְֹך  ּתִ "ַאל  ים:  ַחּיִ י  ַרּבִ ִלי 

קֹום ַאֵחר..." ְלָך ִמּמָ
ְהֶיה  ּתִ יְנַתִים'? ָהַרב ָעָנה ִלי: "ַעד ׁשֶ ָנה 'ּבֵ ּוָ י ֶאת ָהַרב: ַמה ַהּכַ ַאְלּתִ ׁשָ
ָהָיה נֹוֵכַח  ל ָהַרב ַקְנֶיְבְסִקי - ר' ַאְרֵיה ׁשֶ ִים". ֶנְכּדֹו ׁשֶ ּתַ ִעים ּוׁשְ ׁשְ ן ּתִ ּבֶ
ִים? ָהַרב ָעָנה:  ּתַ ּוׁשְ ִעים  ׁשְ ִגיל ּתִ ה ּבְ ַאל ֶאת ָהַרב: ּוָמה הּוא ַיֲעׂשֶ ׁשָ

ַאל ׁשּוב... ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ְוַגם  ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ָרָכה  ּבְ ם  ּגַ ק.  ּוְמֻחּזָ ֵמַח  ׂשָ ָהַרב  ית  ִמּבֵ ָיָצאִתי 
לֹא  ֶהְחֵלט  ּבְ ֶזה  ּכָ ְלָדָבר  ַאֵחר,  קֹום  ִמּמָ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ַעל  ָרָכה  ּבְ
אֹון  ל ַהּגָ גּוָבתֹו ּוְתׁשּוָבתֹו ׁשֶ נּוט ֶאת ּתְ י ִליִדיִדי ָהַרב ּגֶ ְרּתִ יִתי. ִסּפַ ִצּפִ
אֹון ר'  ִריְך ָלַדַעת: ֵאֶצל ָמָרן ַהּגָ ּצָ ִליָט"א, ְוהּוא ָאַמר ִלי ׁשֶ ים ׁשְ י ַחּיִ ַרּבִ
ֶכת  ַמּסֶ ת ּבְ ָמָרא ְמפֶֹרׁשֶ ה ֶזה ַיֲהלֹום. ֲהֵרי זֹו ּגְ ל ִמּלָ ים ַקְנֶיְבְסִקי ּכָ ַחּיִ
ְלָיא  ּתַ ְזכּוָתא  ּבִ לֹא  ּוְמזֹוֵני  ֵני  ּבָ י  ַחּיֵ ָרָבא  "ָאַמר  )כח.(:  ָקָטן  מֹוֵעד 
ְרַוְיהּו  א ּתַ ה ְוַרב ִחְסּדָ ָהא ַרּבָ ָתא. ּדְ ְלָיא ִמיּלְ ָלא ּתַ ַמּזָ א ּבְ ָתא, ֶאּלָ ִמיּלְ
יֵקי ָהיּו, ַמר ַמְצִלי ְוָאֵתי ִמיְטָרא ּוַמר ַמְצָלא ְוָאֵתי ִמיְטָרא.  ָנן ַצּדִ ַרּבָ

ִעין" ה ָחָיה ַאְרּבְ ִנין, ַרּבָ ין ׁשְ ִעין ְוַתְרּתֵ ׁשְ א ָחָיה ּתִ ַרב ִחְסּדָ
א  ָבר, ֶאּלָ לּוי ַהּדָ ְזכּות ּתָ ִנים ּוְמזֹונֹות לֹא ּבִ ים ּבָ רּוׁש: ָאַמר ָרָבא ַחּיִ ּפֵ
יִקים ָהיּו, ֶאָחד  ֵניֶהם ַצּדִ א ׁשְ ה ְוַרב ִחְסּדָ ֲהֵרי ַרּבָ ָבר. ׁשֶ לּוי ַהּדָ ל ּתָ ַמּזָ ּבְ
ִעים  ׁשְ א ַחי ּתִ ם. ַרב ִחְסּדָ ׁשֶ ל ְוָיַרד ּגֶ ּלֵ ם ְוֶאָחד ִהְתּפַ ׁשֶ ל ְוָיַרד ּגֶ ּלֵ ִהְתּפַ

ָנה. ִעים ׁשָ ה ַחי ַאְרּבָ ָנה, ַרּבָ ִים ׁשָ ּתַ ּוׁשְ
ִים  ּתַ ִעים ּוׁשְ ׁשְ א ַחי ּתִ ַרב ִחְסּדָ ת ׁשֶ ָמָרא ְמפֶֹרׁשֶ ה רֹוִאים ָאנּו ּגְ ִהּנֵ
ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ּוָבַאֲחרֹוִנים,  ִראׁשֹוִנים  ּבָ ַהּזֹאת  ָמָרא  ַהּגְ ַעל  ְוָכתּוב  ָנה.  ׁשָ
זֹוֶכה  ְצָדָקה,  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  ַאְך  ָהָאָדם,  י  ַחּיֵ ְזַמן  ֶאת  קֹוֵבַע  ל  ּזָ ַהּמַ ׁשֶ
ִהיא  אֵני ִמְצַות ְצָדָקה ׁשֶ ְך: "ׁשָ ַבע' ּכֹוֵתב ּכָ ֵאר ׁשֶ ים. ַה'ּבְ ים ֲאֻרּכִ ְלַחּיִ
תּוב: "לֹא ְתַנּסּו ֶאת  ָאר ִמְצוֹות ּכָ ׁשְ ּבִ ְצוֹות, ׁשֶ ל ַהּמִ ָאר ּכָ ְ ֶקת ִמּשׁ ְמֻחּלֶ
ַרְך ָאַמר  זֹאת"... ֲהֵרי ה' ִיְתּבָ ִתיב "ּוְבָחנּוִני ָנא ּבָ ה'", ּוְבִמְצַות ְצָדָקה ּכְ
ֶנת ַלֲהָנָאֵתנּו  ְהֶיה ִמְצַות ְצָדָקה ְמֻכּוֶ ּתִ הּוא רֹוֶצה ְוָחֵפץ ׁשֶ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּבְ
ְלָיא  ְזכּוָתא ּתַ י ּוְמזֹוֵני ָלאו ּבִ ֵני ַחּיֵ ָאַמר ָרָבא: "ּבָ ֶ נּו. ּוַמה ּשׁ ּוְלתֹוַעְלּתֵ
א  ֶאּלָ ן  ּכֵ לֹא ָאַמר  ּדְ אי  ַוּדַ ָתא", ָהא  ִמּלְ ְלָיא  ּתַ ָלא  ַמּזָ ּבְ א  ֶאּלָ ָתא  ִמיּלְ

ָדָקה". ָאר ִמְצוֹות, חּוץ ִמּצְ ׁשְ ְוָקא ּבִ ּדַ
ְך  ּכָ ְסָתם  יר  ִהְזּכִ לֹא  ִליָט"א  ׁשְ ָמָרן  ִלי:  ְוָאַמר  הֹוִסיף  נּוט  ּגֶ ָהַרב 
ְלִדְבֵרי  ּקֶֹדׁש  ּבַ ַדְרּכֹו  ּכְ ִהיא  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ָנה,  ׁשָ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִעים  ׁשְ ּתִ ִמְקֶרה,  ּבְ
ַרב  ׁשֶ מּוָבא  ָמָרא  ּגְ ּבַ ה  ְוִהּנֵ ֲחַז"ל.  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  ר  ְלֶהְקׁשֵ אֹו  ֲחַז"ל 
ָדָקה  ְזכּות ַהּצְ ּבִ ָפִרים ׁשֶ ּסְ ָנה, ּומּוָבא ּבַ ִים ׁשָ ּתַ ִעים ּוׁשְ ׁשְ א ַחי ּתִ ִחְסּדָ
ִנים  ׁשָ ר  ִמְסּפַ ָהָאָדם  ַעל  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ַלְמרֹות  ָיִמים,  ְלַהֲאִריְך  ה  ְסֻגּלָ ֵיׁש 

ָנה... ִים ׁשָ ּתַ ִעים ּוׁשְ ׁשְ חּות, ַוֲאִפּלּו ַעד ּתִ ּפָ
י ָצדֹוק ַהּכֵֹהן  ַרּבִ ִכְתֵבי  ּבְ ְוָרִאינּו  ָפִרים  ּסְ ּבַ ְכנּו ְלַעְלֵעל ְמַעט  ִהְמׁשַ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ִמּדִ ִביא  ַהּמֵ ראה(  פרשת  צדיק  )פרי  ַזַצ"ל 
ת ַהֶחֶסד,  ִמּדַ אֶֹפן ְמֻיָחד ּבְ ַבק ּבְ ּדָ א, ׁשֶ ַרב ִחְסּדָ יר ׁשֶ ַהְרָחָבה ּוַמְסּבִ ּבְ
ָהָיה  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ְוַאְבָרָהם  ֻמְפֶלֶגת.  ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ָזָכה 

ִמים..." ּיָ א ּבַ תּוב ּבֹו "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ת ַהֶחֶסד, ּכָ ָבה ְלִמּדַ ֶמְרּכָ
י  ּתִ י ְלִאׁשְ ְרּתִ ְיָתה ְוִסּפַ י ַהּבַ ר אֹותֹו ַאְבֵרְך ָיָקר: ָחַזְרּתִ יְך ּוְמַסּפֵ ַמְמׁשִ

ֶסף.  יְנַתִים ֶאת ַהּכֶ ים ַקְנֶיְבְסִקי ָאַמר לֹא ִלְמׁשְֹך ּבֵ ָרן ר' ַחּיִ ּמָ ׁשֶ
ר ִמְצָוה? ֲהֵרי ָאנּו ְצִריִכים  ה ִעם ַהּבַ ֲעׂשֶ ֲאָלה אֹוִתי: ּוַמה ּתַ י ׁשָ ּתִ ִאׁשְ

ר ִמְצָוה!  ְמַחת ַהּבַ ין ַוֲעבּור הֹוָצאֹות ׂשִ ִפּלִ ם ֲעבּור ַהּתְ ּלֵ ְלׁשַ
י  ּתִ ִאׁשְ ַאֵחר.  קֹום  ִמּמָ ֶסף  ּכֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָאַמר  ים  ַחּיִ ר'  ָלּה,  י  ְבּתִ ֵהׁשַ
ַעד  ה  ְנַחּכֶ ָלּה:  י  ָאַמְרּתִ יְנַתִים?  ּבֵ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ּוַמה  ֲאָלה:  ְוׁשָ יָכה  ִהְמׁשִ
ְך ִיְהֶיה... ּכָ ים ָאַמר ְוָעֵלינּו ְלַהֲאִמין ׁשֶ קֹום ַאֵחר, ר' ַחּיִ ֶסף ִמּמָ יַע ּכֶ ּגִ ּיַ ׁשֶ
ין.  ִפּלִ ַהּתְ ֲעבּור  ם  ּלֵ ְלׁשַ ָצִריְך  ָהִייִתי  ּבֹו  ׁשֶ ַהּמֹוֵעד  יַע  ִהּגִ ֶאָחד  יֹום 
ַעל  ם  ּלֵ ְלׁשַ ֲאמּוִרים  ָהִיינּו  ּבֹו  ׁשֶ יֹום  אֹותֹו  ּבְ ׁש  ּוַמּמָ ֶעְזֵרנּו  ּבְ ָהָיה  ה' 
ל  ין ׁשֶ ִפּלִ ָעָיה ִעם ַהּתְ ִהיא ּבְ ׁש ֵאיֶזה ׁשֶ ּיֵ רּו ְוָאְמרּו ׁשֶ ְ ין, ִהְתַקּשׁ ִפּלִ ַהּתְ
ין ִיְהיּו מּוָכנֹות  ִפּלִ ַהּתְ יִליֶמֶטר ְוׁשֶ יִרית ַהּמִ ף עֹוד ֲעׂשִ ּיֵ רֹאׁש ָצִריְך ְלׁשַ

בּוַע ָיִמים. עֹוד ׁשָ ּבְ
ָחה  ּפָ ִמׁשְ ְקרֹוב  ֵאַלי  ר  ֵ ִהְתַקּשׁ מּוָכנֹות  ָהיּו  ין  ִפּלִ ַהּתְ ׁשֶ ִלְפֵני  יֹום 
ֲאלּו,  ׁשְ ֶקל! ְוִאם ּתִ ִרים ֶאֶלף ׁשֶ ּבֹון... ֶעׂשְ י ְלָך ַלֶחׁשְ ְוָאַמר ִלי: ֶהֱעַבְרּתִ
י ִנְפַטר  ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשּוָבה: ְקרֹוב ִמׁשְ ה ַהּתְ ֶסף? ִהּנֵ ַמּדּוַע ָנַתן ִלי ֶאת ַהּכֶ

יָרה. ִאיר ַאֲחָריו ּדִ ְוִהׁשְ
הֹוָרה ָלֶהם ִלְמּכֹר  דֹוֵלי ַהּדֹור ׁשֶ יָרה ִהְתַיֲעצּו ִעם ֶאָחד ִמּגְ י ַהּדִ יֹוְרׁשֵ
ָלֵתת  ּנֹוַתר  ׁשֶ כּום  ַהּסְ ְוֶאת  ה  ְקַטּנָ יֹוֵתר  יָרה  ּדִ ְוִלְקנֹות  יָרה  ַהּדִ ֶאת 
ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ רֹוֵבי  ִמּקְ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ָיָצא  ְך  ּכָ ָחה.  ּפָ ִמׁשְ ְקרֹוֵבי  ר  ְלִמְסּפַ
י  ַתּתִ ּנָ כּום ׁשֶ ִדּיּוק ַהּסְ ֶקל, ָהָיה ֶזה ּבְ ִרים ֶאֶלף ׁשֶ ל ֶעׂשְ ל ְסכּום ׁשֶ ִקּבֵ

ַמ"ח. ִלְפִתיַחת ַהּגְ
ין ְוָזִכינּו ַלְחּגֹג  ִפּלִ ֶסף ֲעבּור ַהּתְ י ֶאת ַהּכֶ ָמֳחָרת ֶהֱעַבְרּתִ ּלְ ּמּוָבן ׁשֶ ּכַ
ים.  ִלּיִ ְלּכָ ִיים ּכַ ל ְקׁשָ א ְללֹא ּכָ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ִני ּבְ ל ּבְ ר ִמְצָוה ׁשֶ ֶאת ַהּבַ
ל  ׁשֶ ֶהָעצּום  ָהֵעֶרְך  ְוֶאת  ֱאמּוָנה  ּבֶ ָחׁשּוב  ֶרק  ּפֶ ַמְדנּו  ּלָ ׁשֶ ָסֵפק  ֵאין 
ָסִפים  ּכְ ַהַהְלָואֹות  ַמ"ח  ּגְ ִהְרַוְחנּו,  'ָנִקי'  ֶרַוח  ְועֹוד  ָדָקה,  ַהּצְ ִמְצַות 

ּנּו. ֵני ּתֹוָרה ֶנֱהִנים ִמּמֶ ל ּבְ חֹות ַרּבֹות ׁשֶ ּפָ ִעיל ַעד ַהּיֹום ּוִמׁשְ ּפָ
 )אמונה שלמה – המהדורה החדשה על תפילין ובר מצוה. יש"כ 
למחבר שליט"א(

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

בכל מעשי ידיו ליוסי מדר הי"ו, ושיצליח בכל פועליו ובמיוחד במקהלת 'מלאכי שמיים'.

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
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