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הפרעה פרואקטיבית
"במה אפשר לעזור בהכנות לחג?" שאל הבעל.

ידי- עד כמה  זו  ידעה אשה  נפש בהמתו,  צדיק  יודע  אם 
הטובה  העזרה  זו  ללמוד,  "לך  והשיבה:  בעלה-שמאליות 

ביותר שאתה יכול להגיש. כל עזרה אחרת רק תפריע". 
הבעל יצא מן הבית. לאחר חצי שעה הוא חוזר. 

רעייתו תמהה כנגדו: "כבר חזרת?" 
כבר  "כמה  כתפיים.  הבעל  מושך  "כן", 

אפשר לעזור?!"...
***

את  תקפוץ  ולא  לבבך  את  תאמץ  "לא 
תורתנו  מצוה  האביון",  מאחיך  ידך 
הקדושה בפרשתנו. אלא שבפסוק הבא 
מופיע ציווי נוסף: "כי פתוח תפתח את 

ידך לו... די מחסורו אשר יחסר לו". 
רבי שמשון רפאל הירש, עומד על הסדר 
צריך  שלכאורה  וטוען  הפסוק  בלשון 
היה הסדר להיות הפוך: קודם ציווי על 
לפתוח  שמסרב  למי  ורק  היד,  פתיחת 
לא  האזהרה  של  תורה  מגיע  ידו,  את 

לאמץ את הלב ולא לקפוץ את היד. 
"רצונך אולי לקנות את חמורי הזקן?" הציע איכר זקן לא 

פחות לזלמן הצעיר. המחיר בו נקב היה 500 שקלים. 
כשהם  שקלים   400 של  מקדמה  נתן  ואף  הסכים  זלמן 
מסכמים שמחר זלמן יביא את היתרה ויקבל את החמור. 
מתנצל,  "אני  מושפל.  וראשו  הזקן  האיכר  מגיע  למחרת 

החמור מת אתמול בלילה". 
זלמן הביע נכונות להתפשר: "תחזיר לי את המקדמה, לא 

קרה שום דבר". אבל הזקן שוב השפיל פנים "בזבזתי את 
כל הכסף ואין לי מה להחזיר". 

נכון, את  "יותר  זלמן.  לי את החמור", הפתיע  "אז תביא 
הגופה שלו". 

הזקן ניסה לגמגם משהו שאין מה לעשות עם חמור מת, 
כסף  לך  אין  "אם  נחרץ:  היה  זלמן  אבל 
את  תביא  תפריע.  אל  לפחות  בשבילי, 

גוויית החמור ונסגור סיפור". 
הזקן  האיכר  נפגשים  מכן  לאחר  חודש 
החמור?"  עם  עשית  "מה  שוב.  וזלמן 

שואל הזקן בסקרנות. 
"עשיתי הגרלה", השיב זלמן. 

הזקן זקף גבה: "הגרלה על חמור מת?!"
 500 "מכרתי  לב.  בטוב  צחק  זלמן 
כרטיס  כל  חמור.  על  להגרלה  כרטיסים 
שקלים.   998 והרווחתי  בשקלים  בשני 
בתאריך המדויק עשיתי הגרלה והכרזתי 

על הזוכה המאושר". 
הזקן  זוקף  עליך?"  כעס  לא  אחד  "ואף 

גבה שנייה בתימהון. 
אחד,  בחור  "רק  בכתפיו.  זלמן  משך  כן",  האמת  "למען 
אז  לגלות שהחמור מת,  כעס  הוא  זה שקנה את החמור. 

החזרתי לו את שני השקלים שלו"...
"עשה  היהודי:  בחיי  עמוק  יסוד  מבאר  הירש  הרש"ר 
האדם  מכל  החכם  אומר  ישר",  האדם  את  האלוקים 
וראוי  מוכן  כשהוא  נולד  מטבעו  אדם  כט).  (ז,  בקהלת 
הרי  כיהודי,  שנולד  מי  בעיקר  הבורא.  רצון  את  לעשות 

קודם לפתוח או 
קודם לא לסגור

למכור חמור מת 
במחיר כפול



שהוא מוכן לבצע בגופו ובנפשו את רצון הבורא כטבע. 
שומר  אינו  אם  מעשיו,  את  האדם  מקלקל  שאם  אלא 
כיאות על הבריאה שברא הבורא, הרי שהוא נזקק לתקן 
המצוות  שמירת  בו  למצב  להגיע  מנת  על  שעיוות,  את 

ולימוד התורה נעשים לו כטבע שני. 
לכן כאשר התורה מצווה על מתן הצדקה, 
היא:  האדם  מן  שלה  הראשונה  הבקשה 

'אל תהרוס, אל תפריע'. 
העני,  על  מלרחם  לבבך"  את  תאמץ  "לא 
אם  צדקה.  מלתת  ידך"  את  תקפוץ  "ולא 
וממעשים  אסורים  מדברים  תושפע  לא 
ללכת  ממך  שנדרש  שכל  הרי   - אסורים 
ואי- אי-אימוץ  הוא  מקום  של  בדרכיו 

קפיצת הלב והיד. 
לאחר שכבר הושפע האדם השפעה שלילית, הרי שמצווים 
אותו לתקן זאת על ידי פתיחת היד והענקת די מחסורו 

של העני.
גם בלימוד התורה כן הוא הדבר. הגה"ק רבי צדוק הכהן 

מלובלין (צדקת הצדיק אות רטו) מביא ברורות שהתנאי 
יראת השמים  לשמירת התורה בלבו של האדם הוא כפי 
שיש לו. והוא מסיים את דבריו כך: "וכפי ניקיון הלב מכל 

מיני פסולת, כך הוא כלי קיבול יותר לטובה ולברכה".
י, כא): "כוס מלא שמן בידך  וכן מובא במדרש (שהש"ר 
ונפל לתוכו טיפה של מים ויצאת כנגדה 
של  דבר  נכנס  אם  כך  שמן,  של  טיפה 
ליצנות,  של  דבר  כנגדו  יצא  ללב  תורה 
כנגדו  יצא  ליצנות  של  דבר  ללב  נכנס 

דבר של תורה". 
 ***

על  אינו בא אל האדם בטענות  הקב"ה 
לעשות. אבל כאשר  יכול  דברים שאינו 
האדם קיבל כוחות לכך, מבקשים ממנו לכל הפחות שלא 
אף  מרוויחים  להפריע,  ל"זקן"  נותנים  לא  כאשר  יפריע. 

כפול מהמחיר המקורי.
מי שכבר הפריע והרס, אינו יכול לבוא בטענה: "כמה כבר 

אפשר לעזור". עליו להחזיר את המצב לקדמותו.  

"כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשום שמו 
שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן ה' לך כאשר ציויתיך 

ואכלת בשעריך בכל אות נפשך" (יב, כא)

ששחט  פי  על  אף  לומר  בכ"ף,  ומסיים  מתחיל  "הפסוק 
צריך להכניס בו כף ולבדוק הריאה" (בעל הטורים). 

ציון"  ה"קדושת  הלברשטאם,  ציון  בן  רבי  הרה"ק  מדייק 
מבאבוב: מה טעם נרמזה בדיקת הריאה בכ' דווקא בכ"ף 

כפופה וכ"ף פשוטה.

ל"ו)  סי'  (יו"ד  כותב  הרמ"א  נפלא:  באופן  מבאר  והוא 
לפסול,  נהגו  כפופה  כ'  בצורת  בריאה  חיסרון  יש  שאם 

אולם אם הוא כמו כ' פשוטה נהגו להכשיר. 

ירחק  "כ"י  נפלא:  באופן  הפסוק  בלשון  הוא  והרמז 
כפופה  כ'  בצורה  היא  בריאה  הסרכה  אם  המקום",  ממך 
להרחיק  עליך  ממך",  "ירחק  אזי  כ"י,  במילה  שמופיעה 

עצמך מאכילת בשר זה. 

אולם אם הסרכה הנה בצורת כ"ף פשוטה, הרי שאז מסיים 
הפסוק "ואכלת בשעריך בכל אות נפשך"...   

 

"כי פתוח תפתח את ידך לו" (טו, ח)

לעתים אין צורך אפילו במתן מעות, אלא בפתיחת היד והלב. 
ועל כך יוכיח המעשה הבא:

אלמנה באה לפני הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז ובכתה לפניו 
שעולליה שואלים לחם וביתה ריק. אמנם ידיה שלחה בכישור 
בדוכנה  למכרם  כדי  שקנתה  תפוחים  מלאה  עגלה  ורכשה 

שבשוק. 

"ומה הבעיה?" - שאל ה"דברי חיים".

האלמנה  ייבבה  סחורתי",  על  לעז  הוציאו  אנשים  "לדאבוני 
יכולה  ואינני  ורקובים  חמוצים  "שהתפוחים  המסכנה, 

למוכרם".

נרעש הרבי, קם ממקומו והלך אל השוק, נעמד מאחורי דוכנה 
 - תפוחים  קנו  אנשים,  "קנו,  רם:  בקול  וקרא  האלמנה  של 

תפוחים טובים ומתוקים!"

האנשים נהרו מכל העברים, נדחפו זה על זה כדי לזכות לקנות 
תפוח מידיו של הרבי, לקחו ושילמו בעין יפה וברווח. כעבור 
הכסף  צרור  את  הרבי  הושיט  אחד.  תפוח  נותר  לא  דקות 
לאלמנה הנדהמת ואמר: "רואה את, לשווא חששת, התפוחים 

טובים היו, כולם נמכרו, לא נשאר אפילו אחד"...

כי הוא 
הנותן לך כח



זרעך  תבואת  כל  את  תעשר  "עשר 
היוצא השדה" (יד, כב)

ביאור,  טעונה  לכאורה  הפסוק  לשון 
שכן לא נותנים את כל תבואת השדה 
מכל  מעשר  נותנים  אלא  כמעשר, 

תבואת השדה.
ישראל" מגור,  כן, מדייק ה"בית  אם 
תעשר  "עשר  לכתוב  היה  יותר  ראוי 

מכל תבואת זרעך". 
"מכל" ולא "את כל".
 ***

האחים  בעולם  שנתגלו  טרם 
והרבי  אלימלך  רבי  הרבי  הקדושים 
תרי  עליהם  קיבלו  זי"ע,  זושא  רבי 
מסיגופים  לבד  גלות.  דדהבא  צנתרי 
חוללו  הנפש,  והתעלות  הגוף  וזיכוך 
שניהם תשובה והפכו יהודים לעובדי 

השם בכל מקום בו הלכו. 
היה  גלות,  אותה  אחרי  רבות  שנים 
בערגה  מזכיר  אלימלך  רבי  הרבי 
ובהתרפקות את המאכל שאכלו הוא 
ואחיו בפונדק פלוני בעיירה פלונית, 

מאכל עם טעם גן עדן.
האוכל  שלא  השומעים  לכל  היה  ברי 
טעם  אם  כי  לגעגוע,  שגרם  זה  הוא 
הגן עדן שבו. הרה"ק רבי אלעזר, בנו 
החליט  אלימלך",  ה"נועם  של  בכורו 
לעשות מעשה ולצאת בעצמו לפונדק 
הוא  גם  ויזכה  אפשר  המדובר. 
בטעימה כלשהי מאותו טעם מופלא 

ורוחני.
ההוא,  לכפר  אלעזר  רבי  הגיע  כאשר 
בעלי  האם  ולבדוק  לשאול  החל 
שמע  אולם  מאז,  התחלפו  הפונדק 
הפונדק  שבעלי  המקום  תושבי  מפי 
הם אותם אנשים שניהלו את המקום 
רבי  נכנס  גלות.  אביו  שערך  בעת 

אל  התיישב  הפונדק,  אל  אלעזר 
השולחן וביקש מאכל כלשהו. 

רוחני  טעם  שום  אך  הובא,  המאכל 
כך,  אלעזר  רבי  משראה  בו.  היה  לא 
הפונדקאית.  עם  לדבר  וביקש  הלך 
זוכרת  היא  האם  אותה  שאל  הוא 
עניים  אורחים  לשני  שהכינה  מאכל 
שנים.  וכך  כך  לפני  צורתם  וכך  שכך 
הפונדקאית נזכרה מיד באותו מעשה 

וכה סיפרה לו: 
לי  נראים  היו  הללו  האורחים  שני 
לכבד  מאוד  רציתי  קדושים,  אנשים 
אותם, אולם בביתי לא נשאר מאומה 
לבורא  התחננתי  קמח.  מעט  אם  כי 
תבשיל  שהכנתי  בעת  עולמים  כל 
ואין  שהיות  הזה,  הקמח  מן  קטן 
את  להטעים  גשמיים  תבלינים  בידי 
המאכל לאורחים, מבקשת אני ממנו 
שיערב  מיוחד  טעם  עדן  מגן  שישלח 

לחיכם. 
וכן היה...  

 ***
ולדיוקו  הפסוק  לדברי  נשוב 
חיוני  דיוק  ישראל",  ה"בית  של 
רבים  תחומים  עבור  ומשמעותי 
נותן  אדם  כאשר  דבריו:  וכה  בחיינו, 
שלא  הרי  שדהו,  מתבואת  מעשר 
בשאר  אף  אלא  קדוש,  המעשר  רק 
התבואה נכנסת קדושה מכח הפרשת 

המעשר. 
כל  "את  לעשר  התורה  ציוותה  לכן 
מעשר  תן  פירושו:  זרעך",  תבואת 
מהתבואה ועל ידי כך תכניס קדושת 

מעשר בכל הנותר.
שקיבל  ממה  לתת  נדרש  יהודי  כל 
שקיבל  מהזמן  הן  הבורא,  מאת 
מהכסף  הן  ותפילה,  לתורה  להפריש 
שהרוויח לתת צדקה והן על ידי עזרה 
ליהודים  שלו  והנפש  הגוף  מכוחות 

שזקוקים לזאת. 
את  רק  לא  מקדשת  הזו  הנתינה 
שהוקדשו  והממון  הכח  הזמן, 
אלא  הבורא,  רצון  לעשיית  והופרשו 
החלק  כל  על  קדושה  ממשיכה  היא 
נכונה  שבהפרשה  כך  ממנו.  שהופרש 
של  יומו  כל  מתקדש  היום  משעות 
כראוי שורה  צדקה  ובנתינת  היהודי, 
קדושה על כספו, וכאשר הוא מעניק 
הוא  הרי  לאחרים,  ובנפשו  בגופו 

ממשיך קדושה על עצמו. 
עדן"  גן  "טעם  להכניס  היכולת 
מצויה  ובגופנו,  בכספנו  בשעותינו 
ולהתפלל  לכוון  רק  צריך  יד.  בהישג 

על כך. 

הרה"ק רבי אלעזר, 
בנו בכורו של ה"נועם 

אלימלך", החליט 
לעשות מעשה ולצאת 

בעצמו לפונדק המדובר. 
אפשר ויזכה גם הוא 

בטעימה כלשהי מאותו 
טעם מופלא ורוחני

עשר בשביל שתתקדש
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


