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 וסיפורים ליקוטים  
 בהר -נפלאים 

 
 (א, כה" )לאמר סיני בהר משה אל' ה וידבר"

 ? סיני הר אצל שמיטה ענין מה
 בסיני ניתנה אשר שהתורה לכך היא ראיה, שמיטה מצות, אכן

 זה מיהו, הנה. מלבו משה שבדאה ו"ח ולא היא, אמת תורת
 לכם ברכתי את וציוויתי? "שכזאת הבטחה להבטיח יעז אשר

 אין( כא כה,")השנים לשלוש התבואה את ועשת הששית בשנה
 ולקיים להבטיח יכול, התורה נותן ה"הקב רק כי, אלא, זאת

 (סופר חתם) . בשמיטה שניתנה הבטחה
 

 (א, כה" )לאמר סיני בהר משה אל' ה וידבר"
 ?סיני הר אצל שמטה ענין מה
 כי( כ כה,"? )נאכל מה" לשאול מקום אין שבשמיטה כשם, אכן

 גם כך -" ברכתי את וציוויתי" ת"השי מאת אנו מובטחים
 לו מובטח –' תורה עול עליו המקבל כל'בסיני.  שניתנה בתורה

(. ה ג, אבות' )ארץ דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין' – כי
 אלא, עוד ולא. ולפרנסתו למחייתו טרף לו ימציא הארץ ואדון

 . נזק שום ידה על לו ייגרם ולא התורה דרך על תהא שפרנסתו
 (ישראל בית)

 

 (ב, כה" )לה שבת הארץ ושבתה"
 כנגד ותנוח האדמה שתשבות, הוא שמיטה מצות של טעמה

 .מלאכה ועשתה צמחים הצמיחה שבהן השבתות כל
 וחמישה ששים מאות שלוש( החמה ימות לפי) מכילה שנה כל
 יוצא זה חשבון לפי. שבתות ושתיים חמישים - וביניהם, יום

 שישים מאות שלוש - הוא שנים בשבע השבתות שמספר
, בשבתות גם מלאכתה את עושה שהאדמה ןומכיוו. וארבע

 מאות שלוש של, שלמה שמיטה-שנת אפוא לשבות עליה
 ...בהן שבתה שלא השבתות כנגד, יום וחמשה ששים

 חמישים כן-גם ישנן גופה השמיטה-שבשנת ןמכיוו, ברם
 משום בזה ויש ספיחים מוציאה האדמה שבהן, שבתות ושתים

-שנות שבע שלאחרי, תורה ציותה לפיכך - כלשהו שבת-חילול
 שבתות וחמש ששים מאות שלוש שוב נצטברו שבהן, שמיטה

 שוב תנוח למען, יובל שנת תהיה - כהלכה נשמרו לא אשר
 שבע במשך שמרה שלא השבתות כנגד, שלמה שנה האדמה

 .האחרונות השנים ותשע בארבעים שחלפו, השמיטה-שנות
 

 (א, כה" )לאמר סיני בהר משה אל' ה וידבר"
 ? סיני הר אצל שמיטה ענין מה

 כך, ממש מקומו על, סיני הר על שכינה ששרתה כמו אלא
 !ממש הארץ על יתירה ונשמה קדושה שורה

 באה מקום מכל, מרגישה ואינה דוממת שהארץ פי על אף, אכן
 ועל בה שיש העצמית הקדושה על ומעידה השמיטה מצות
 ממלאכתם שובתים אדם שבני כמו; ה"הקב בעיני הארץ חיבת

 תשבות שהארץ ה"הקב הציוו גם כך, טובים וימים בשבתות
 (הקדוש ךהאלשי")  . שנים לשבע אחת

 

 (י, כה" )תשובו משפחתו אל ואיש"
 וידידיו קרוביו אז, מנכסיו יורד כשאדם הוא העולם מדרך

 אליו מתייחסים שאינו יובוודא, ממנו מתרחקים ומכיריו
 אבל ,אתו מתביישים כי אותו מכירים אין כאילו ועושים

 קרובים הרבה לו יש פתאום אז לגדולה ועולה כשמתעשר
מרומז  דבר זה אליו. להתקרב רוצים וכולם מכירים והרבה

" מעוני אביון וישגב" ז(")מזמור ק בתהילים בפסוק בדרך צחות
 וישם" אז לעשירות וחוזר מעניות האביון את מציל ה"כשהקב

 צאן. הרבה כמו קרובים משפחות לו מתרבות", משפחות כצאן
 המנוחה אל כשתבואו" אחוזתו אל איש ושבתם" כאן הכוונה וזו

 אל "ואיש אז שדותיכם את בחזרה ותקבלו הנחלה ואל
 .עמהם לשבת להזמינו הקרובים כל יבואו, תשובו" משפחתו

 (יואל דברי)
 

 (יא, כה" )היא יובל שנה החמישים שנת"
 לתלמידו פעם שאמר ל"ז מלובלין" חוזה"ה ק"בהרה מעשה

 איני חי שאני זמן כל: "ל"ז מזידיטשוב ע'הערשעל' ר הרבי
", יודע מי מכן לאחר ברם, ממדרגותיך תיפול שמא חושש
 ". מהרבי יותר ימים להאריך רוצה איני: "ע'הערשעל' ר לו השיב

 צעיר עודך ואתה זקן הנני אני הלא" ל"ז החוזה שאל" הכיצד?"
. ע'הערשעל' ר השיב ,"לעולם הרבי שיחיה אתפלל". "לימים

 ועשרים מאה, לומר "כוונתי" לעולם? לחיות איש יכול כלום"
 ועשרים מאה אומר אתה ועכשיו לעולם אמרת קודם". "שנה
 ועשרים מאה כנגד הן שנה ועשרים שמאה משום". "שנה

 כן אם, בתורה" עולם" נקרא ויובל, העולם קיום של היובלות
 ". לעולם בחינת הן שנה ועשרים מאה

 

 (יד, כה" )אחיו את איש תונו אל"
 דברים באונאת ולהלן". אחיו את איש: "כתוב ממון באונאת

 "?עמיתו את שכתוב: "אי
 את לרמות רוב י"עפ לעצמו האדם יתיר ממון שאונאת משום
 קיפוחים של טענות מיני כל עליהם לו שיש ואחיו קרוביו

 .באחרים שכן וכל באחיו קודם התורה הזהירה ולכן... בירושה
 את מאשר זר איש להונות הוא מעדיף דברים באונאת אבל

 התורה הזהירה ולכן הוא גם יזולזל קרוביו בזלזול כי, קרובו
 (מדינוב שפירא א"רצ) . אחרים על קודם

 

 מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו וכי"
 (יד, כה" )עמיתך

 נזהר והוא התורה חוקי לפי ביושר ונותן נושא אדם אם
 בגדר הוא כשלעצמו דבר ישווא, הר ומאזני ריבית מאונאה,

 . וקדושה גדולה עבודה
 שלומד אדם מה הוא, וחומר קל הלא: זי"ע ט"הבעש אמר וכך

 חשוב הריהו'( ק מציעא בבא) בחמור פרה המחליף במשנה
 שכן כל הקדושה בתורתו עוסק הוא שכן המקום בעיני מאוד
 דיני בכל כך אגב ונזהר בחמור פרה ממש מחליף שהוא אדם
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 וסיפורים ליקוטים  
 בהר -נפלאים 

 
 לפני וחשובה גדולה עבודה שזוהי יובוודא יבוודא התורה,
 (עיניים מאור)  המקום.

 

 כי מאלקיך ויראת עמיתו את איש תונו ולא"
 (יז, כה" )אלקיכם ה' אני
", אחיו את איש תונו אל(: "ד"י בפסוק) לעיל נאמר כבר הלא

 ?כך על הכתוב חוזר מה-ולשם
 ואילו והגון, ישר אדם כלפי הונאה איסור על מדובר קודם, אלא
, כלומר -" עמיתו" הוא הלה אם שאפילו התורה מזהירה כאן

 אפוא ויש עצמו אותו אפילו הונה שכבר, כמותו רמאי, חברו
 - אותו הלה שהונה כפי עמיתו את שיונה, היתר להוראת מקום

 .אותו להונות אסור זאת-בכל
 אי שמפניו פי-על-אף -" מאלקיך ויראת: "הכתוב מסיים לפיכך

 להתיירא עליך הרי, אותך הונה גם שהוא לפי, מתיירא אתה
 אלקי הוא שאני -" אלקיכם ה' אני כי" - עולם-של-רבונו מפני

, אותך הונה אשר על, הוא גם הדין. את לפני תתנו ונתון שניכם
 .אותו תונה אשר על אתה וגם

 אם, ברם". השנה-מראש לו קצובים אדם של מזונותיו: "בידוע
, הבורא לרצון בניגוד, ומרמה הונאה ידי-על הון לו צובר אדם
 .אסונות ושאר רעים חוליים ידי-על הזה ההון את לאבד סופו

 של בדרך הון לך תצבור אל -" תונו ולא: "הכתוב אמר לפיכך
, הדין-מידת מפני שתתיירא -" מאלקיך ויראת" משום, הונאה

 ...ואסונות חוליים ידי-על הזה הגזול ההון את מידך תוציא אשר
 

 (יז,כה)יך"מאלק ויראת עמיתו איש תונו "ולא
 שנסע בעת למקורביו אמר ע"זי מצאנז ק"הגה ר"האדמו
 יונה שלא כלה, הכוונה הכנסת לצורך נדיבים פתחי על לדפוק

 .הרבה כסף לו יתנו ז"ועי שמים ירא שהוא בזה חבירו את
 

" מאלקיך ויראת...  עמיתו את איש תונו ולא"
 (יז, כה)

 ...  אלוקים ירא שאתה שיחשוב בזה חברך את תונה לא
 (דחיי אילנא)

 

 את ברכתי... ועשת את תאמרו... וציוויתי וכי"
 ( כא-כ, כה) "השנים לשלוש התבואה

 ההשגחה ניכרת שבו סיפור מובא" שביעית קדושת" בקונטרס
 אניית: כהלכתה שביעית שומרי את המלווה המיוחדת הפרטית

 של החובל רב. הארץ לחופי בהתקרבה נעצרה מצרית משא
 שהם הצוות אנשי הבחינו וכאשר, בניווט טעה המשא ספינת

 בחסות ונמלטו, הצלה סירת הורידו, ישראל לחופי מתקרבים
 .שלל נפלה מטענה כל על הספינה. החשכה

 ועדת אנשי הייתה, שמיטה שנת( ט"תשי) שנה אותה
 את השמיטה לשומרי לספק כדי במאמצים חסכו לא, השמיטה

 .למחיה הדרושים הירקות כל

 בכמות בצל להשיג הצליחו לא הם, המאמצים כל למרות
 הספינה .ורב הלך שמספרם השמיטה שומרי עבור הדרושה
 ולאחר, בצל של גדולה בכמות טעונה הייתה, המצרית

 .השמיטה לשומרי הבצל סופק רבה השתדלות
 אדם שאין ויודע, בריותיו כל על משגיח ’שה המאמין יהודי
 יודע, מלמעלה כך על מכריזים אין אם, למטה אצבעו את נוקף

 במבט אך. בדרכו ערבי חובל רב אותו" טעה" בשר שבעיני
 . הנכונה לדרך שהוליכה היא" טעות"ה שדווקא ודאי רוחני

 (אבות מורשת)
 

 ( כא-כ, כה" )לכם ברכתי את וציוויתי"
 ישראל עם של הביטחון את לחזק כוונתה כל שמיטה מצוות

 כפיהם יגיע שבזכות טעות לידי יבואו ושלא בעבודה שרגילים
 של שמזונותיו לכל ומפרנס זן עולם בורא אלא מתפרנסים הם

 .השנה מראשית לו קצובים האדם
 הצפון בארצות נדדתי רבות שנים לפני דסלר הרב מספר

 וימצאו, מזונם ומחפשים הרצים, רעבים זאבים עדת וראיתי
 אבל. כולם עליה ויקפצו, הארץ על מושלכת קטנה חיה נבלה

 וידחפנו חברו על קפץ מהם אחד כל כי טרף לאכול יכלו לא
 .מקום לו להשאיר מבלי

 הרבה מהם וזב פצועים היו כולם אשר עד זה את זה נשכו כך
, אחדים רק. אונים חסרי השלג על מוטלים ונשארו דם

 .בנבלה שיניהם את תקעו, שבהם הגיבורים
 ויכו בזה זה התחרו שנשארו הבודדים גם, רגע כעבור, אבל

 את ויחטוף מהם אחד גבר אשר עד, רעהו את איש וינשכו
 .וינס הנבלה

 אשר הדרך כל והנה, מרחוק רץ המנצח את וראיתי התבוננתי
 אשר הרבים מפצעיו זב אשר מדמו דם מלאה, עליה רץ

 .חבריו פצעוהו
 וחמורים רבים פצעיהם והנה, הנשארים את לראות חזרתי

 .מעליהם סר וכוחם, אבד דמם. מפצעיו
 אלא רעבונם את השביעו שלא רק לא? במלחמתם הועילו מה
 .מנוצחים חרפת הרגישו וגם קשה נפצעו גם

 דסלר, הרב אומר לחומריות, התאווה על מתבונן אני כאשר
 האדם לבני כמשל לשמש יכול הוא. זה מעשה בזיכרוני עולה

 זאת מלבד. ויגע עייף, חולה, הוא פצוע, בתחרות המנצח גם
 להנאות שלו הרעב כי. מאומה שווה אינו ניצח אשר נצחונו
 .יתרבה אלא יתמלא שלא רק לא הזה העולם
 שיש מה שאף ויודע לחומריות תאב שאינו אדם, זאת לעומת

 אלא ממון לו יחסר אם ידאג לא בוודאי הרי שלו, אינו לו
 כוונתו כל ואדרבה נפשו, להחיות כדי שבמועט במועט יסתפק

 .חברו לטובת תהיה ורצונו
 

 (כג, כה" )עמדי אתם ותושבים גרים כי"
 גרים של יחס תמיד קיים - ה"הקב אומר - וביניכם ביני

 כל כי בזכרכם, בעולם כגרים עצמכם רואים אתם אם. ותושבים
 תושב הנני אזי, כבפרוזדור, שעה-לפי אלא אינו כאן קיומכם
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 וסיפורים ליקוטים  
 בהר -נפלאים 

 
 רואים אתם אם אבל. ביניכם תמיד שרויה ושכינתי בקרבכם
 ...בתוככם כגר הנני אזי - בעולם קבועים כתושבים עצמכם

 אתם או - ותושבים גרים, אתם וגם אני גם, הננו מקום-מכל
 ...הגר ואני התושבים אתם או, התושב ואני הגרים

 

 ( כה, כה" )אחיך ימוך כי"
 סיפר, חנה פרדס של רבה, דיסקין ז"הגרי של מנכדיו אחד

 מעשי על ללמוד אפשר ממנו, לסבו שאירע מופלא מעשה
 עול שכמם על מוטל היה כאשר שגם, ישראל גדולי של החסד

 והשתדלו, הוא באשר יהודי אף שכחו לא, כולו העם כובד
 נסעתי – הנכד מספר כך – אחד יום. שאפשר מה בכל לו לסייע

, לשוחח התחלנו. מאוד קשיש יהודי מתיישב ולצידי, באוטובוס
 והציג מאוד התרגש, דיסקין הרב של נכדו שאני שמע וכאשר

 בימים, חדרה של השוחט שהיה', ליפשיץ הרב'כ עצמו את
 מכיסו הוציא השוחט. חנה פרדס של כרבה סבי כיהן שבהם

 מרן של כתובתו את שנשא, בפתק. בו שאעיין וביקש דהוי נייר
 רק היו, הישיבה ומייסד' פוניבז ד"גאב, ל"זצ כהנמן ש"הגרי
 כדמי לירות 5 שולח אני, שדיברנו למה בקשר: "שורות כמה
 והרב, מדבר מה על ידעתי לא, כמובן -" הסוס לרכישת סיוע

, נוסע היה' מפוניבז הרב: כהוייתם דברים לי ספר ליפשיץ
 ולביסוסה להקמתה יהודים להתרים כדי, תבל קצוי לכל, כידוע

, אלה במסעותיו ידועה כך כל הלא העובדה'. פוניבז ישיבת של
 הוא. ישראל בית עמך גבירי אל רק לא עצמו את הטריח שהרב

, ויחיד אחד ליהודי להגיע כדי ולילות ימים לנסוע מסוגל היה
 מששאלוהו. הישיבה למען להתרימו כדי, נידח בכפר שהתגורר

 את להשקיע יותר כדאי הלא, כך נוהג הוא מדוע מקרביו
 הרב הסביר, האמצעים ובעלי ההון עתירי אצל המאמץ
 איסוף רק לא היא בפניו העומדת שהמטרה, ואמר' מפוניבז

", הישיבה של הקמתה ענין את בצבור להחדיר ברצוני. "הכסף
 שכמעט, האימה השואה לאחר קצרה תקופה זה היה. אמר

 רבים יהודים, אירופה ברחבי הישיבתיים המבצרים את כלתה
 היא וכי חלילה, מוחלט הינו התורה של שחורבנה בטוחים היו

 את בלבבות להחדיר כדי. ישראל מעם להשתכח עלולה
 הרב כיתת" זרעו מפי תישכח לא" כי ה"הקב בהבטחת האמונה

 ביתם על גם והתדפק, לכפר ומכפר לעיר מעיר רגליו את ל"זצ
 מבתיהם שיצא מראש שידע אף על, זאת. פשוטים איכרים של

, בדבר וכוונה. אחת שחוקה במטבע היותר לכל או כלום בלא
 גדולה ישיבה וכי קיימת עדיין שהתורה להם לספר, כאמור

 לביתו להגיע לו הזדמן אחד יום. ברק בבני אלה בימים מוקמת
 בשרו על שחוה, חדרה לעיר הסמוכה, אולגה בגבעת איכר של
. ערירי ונותר משפחתו בני את שם איבד, השואה יאיימ כל את

 – ישראל בארץ' פוניבז ישיבת שבהקמת הבשורה על מששמע
. להרגיעו הצליחו לא כותואר דקות ובמשך, נסער בבכי פרץ

 להקמת תרומה ממנו מבקש' מפוניבז והרב, קמעה נרגע כאשר
 עני הנו כי לאורחו סיפר הוא. בבכי האיש שוב פרץ, הישיבה

 משמש והסוס, בשדהו מפרכת לעבודה יום מדי היוצא, מרוד
 הסוס – שפקדוהו הצרות לכל בנוסף – והנה. לכך עזר ככלי לו

 לי אין מעתה... "מת פגר שנעשה עד והתמוטט אמש נפל שלו

", לאכול לחם אפילו לי יהיה ולא, לעבודתי לצאת אפשרות
 מטבע המרופטים בבגדיו מצא – הכל למרות. האיש התייפח

 של ללבו נגע האיש של סיפורו'. מפוניבז לרב ומסרה קטנה
 לידידו מכתב שיגר, ברק לבני חזרה הגיע כאשר ומיד, ל"זצ הרב

 כהנמן הרב ובקש. לירות 5 ובו, חנה פרדס של רבה, האישי
 יהודים אליו יבואו שכאשר, חנה פרדס של רבה מאת במכתבו
 שיעבירוהו כדי הכסף סכום את להם ימסור, אולגה מגבעת
 חדרה של השוחט... חדש סוס לרכישת כסיוע, ההוא לאיכר
 המכתב בצירוף הכסף סכום שאת, דיסקין הרב של לנכדו סיפר

 שיעבירו כדי, חנה פרדס של רבה לו מסר, ל"זצ הרב של האישי
 ליהודי כשהגעתי. לחדרה הסמוכה, אולגה בגעת לכתובת

. מאוד עד התרגש הוא, הכסף את לו ומסרתי אולגה בגבעת
, כהנמן הרב של המכתב את בידי להשאיר רשות ממנו ביקשתי

 התכופים עיסוקיו כל שלמרות, אחרון לדור לספר שאוכל כדי
 ואת הפנאי את' מפוניבז הרב מצא הישיבה בהקמת הרב של

 יהודי לאיכר לסייע במטרה, המתאימה הכספית ההקצאה
 (לשבח עלינו) .סוסו את שאיבד אולגה בגבעת

 

 ומצא ידו והשיגה גואל לו יהיה לא כי ואיש"
 (כו, כה" )גאולתו כדי
ונגאל"  ידו השיגה או...יגאלנו דודו בן או דודו או: "נאמר להלן

 התורה, ברם"? ידו והשיגה: "כאן נאמר ולמה(. מט פסוק)
-שהשם ודאי, גואל לו יהיה לא אשר איש כי, בזה מבטיחה

 כל באבוד. עצמו את לגאול שיוכל, ישועתו את לו ישלח יתברך
 לישועה ממנו לצפות איש עוד לו אין כאשר, האדם מן תקוה
-השם לו שולח אזי - שבשמים אביו אל עיניו את נושא והוא

 ...לגאולתו הדרך את בעצמו למצוא שיוכל, ישועה יתברך
 

" בו והחזקת עמך ידו ומטה אחיך ימוך וכי"
 ( לה, כה)

אשר  אחד לעני משל. בזו זו תלויות אב ואהבת אחים אחוות
 הולך היה בנו חתונת מועד, בכיסו מצויה הייתה לא הפרוטה

 אבל ארוך זמן אצלו ישב, העשיר אחיו אל ונסע העני קם. וקרב
: ושאלו העני של סבלנותו פקעה. זע ולא נע לא העשיר האח
 מדוע? ובא קרב החתונה מועד הן, כאן אשב מתי עד היקר אחי
? וכלימה בושה וללא בכבוד בני את לחתן לי לסייע מעוניין אינך
 ענה? לך חייב אני מה? לך יש טענות אלו: העשיר האח לו ענה

 אחר אב בני הלא! לי אתה אח הלא, השאלה מה: העני לו
: העשיר ענה. לאחיו ויסייע יעזור שאח הראוי מן, כן ואם! אנחנו

 את לו וסיפר אביו אל נסע, העני קם. אחיך אינני יותר, כן אם
 מכך לו שהייתה הגדולה הנפש עוגמת ואת שאירע מה כל

 חזור: ואמר האב נענה. אחיו איננו הוא שיותר לו אמר שאחיו
 עליו מוותר אני, כאח עליך מוותר הוא שאם לו ואמור אחיך אל
 חיים שישראל בשעה: הנמשל. אביו להיות רוצה ואינני, כבן

 אליהם מתייחס ה"שהקב זוכים הם, כאחים ומתנהגים באחדות
 לעומת, עליהם ומגן להם המיטיב, רחמים מלא רחמן אב, כאב
 אלך: ה"הקב אומר חינם שנאת ו"ח ביניהם שיש בשעה, זאת



 

 ~4 ~ 

 וסיפורים ליקוטים  
 בהר -נפלאים 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 י"עפ. ו"ח אב איני אני אף, אחים אינכם אם. מקומי אל ואשובה
 נחרב המקדש שבית שאמרו ל"חז דברי את היטב נבין זה הסבר
 ק"ביהמ ןלבניי נזכה, זה חטא יתוקן אם. חינם שנאת בעוון

 ר"הג אמר. עמנו להיות יחפוץ שוב ה"הקב כי, בימינו במהרה
 לאדם מותר אם, לסבא מנובהרדוק שאלו ל"זצ זלמנ'ס אברהם

 יוכל לא הטבע שבדרך ברורה ידיעה תוך, מחברו ממון ללוות
 הסתם מן כי יתברך בהשם בטחונו סמך על אלא, לו להחזיר

 תהא אתה אם, ה"סבא" השיב, חובו את לפרוע שיוכל לו יעזור
 גם רשאי הרי, בלבד בטחונו סמך על לזולת ממון להלוות מוכן
 מוכן תהא לא אתה אם אולם, ןהביטחו חשבון על ללוות אתה

 ללוות רשאי אינך אתה גם הרי, ןהביטחו סמך על ממון להלוות
 (דוד בעבור) .זה סמך על

 

 אחיך וחי' וגו ותרבית נשך מאתו תקח אל"
 (לו ,כה) "עמך

 תקחו אל, שווים חיים שתהיו -" עמך אחיך וחי" שיהיה כדי
 שיוכל מהר יחלפו שהימים המלווה רוצה בריבית כי, ריבית
, לאיטם יתנהלו שהימים רוצה הלווה ואילו, ריבית יותר לקבל

, בשווה חיים הם שאין יוצא, מהר כך כל תגדל לא שהריבית כדי
 ". עמך אחיך וחי" ואז, ותרבית נשך מאתו תקח אל לכן

 (חיים אמרי)
 

 (לו, כה" )עמך אחיך וחי"
 מהלכים שהיו שניים: כך מובא ב(")ס מציעא-בבא במסכת

 .מים קיתון אחד וביד בדרך
 (.לשניהם מספיקים לא המים כי) ימותו הם, שניהם ישתו אם
? עושים מה. יישוב למקום ויגיע ישרוד הוא, אחד ישתה אם

 מהם אחד יראה ואל וימותו שניהם ישתו מוטב: פטורא בן דרש
 .חברו במיתת

 לחיי קודמים חייך -עמך  אחיך וחי: ולימד עקיבא רבי שבא עד
 .חברך

 שאתה שאחרי מלמדת" עמך" שהמילה ע"ר מדברי משמע
 .קודמים חייך כי. לאחיך תדאג אז תחיה עצמך
 לו טוב כי" עברי עבד לגבי' הנא בפסוק שיף ם"המהר שואל

, במאכל עמך: "להיפך בדיוק כ.( )קידושין' הגמ דורשת" עמך
, קיבר פת והוא נקיה פת אוכל אתה תהיה שלא: במשתה עמך
  ".חדש יין שותה והוא ישן יין שותה אתה

 !כמוך בדיוק לחברך לדאוג שעליך, משמע
, זאת לעומת, העבד. עבדו כלפי חיובים יש לאדון, היא התשובה

 פת להאכילו לאדון החיובים את יש לכן. רבו במזונות חייב אינו
 '.וכו נקיה

 מחויב שהאחד כשם, בדרך הולכים שניים כאשר זאת לעומת
 .הראשון כלפי מחויב חברו כך, חברו נפש בפיקוח

 השני מיד, לו יתן והוא לשני מים לתת הראשון על מוטל אם אז
 וחוזר נפש פיקוח מדין כן גם המים את לו להשיב חייב יהיה

 ישתה והוא קודמין שחייור"ע  קבע לכן .סוף לדבר ואין. חלילה
 .ראשון

 תרדה לא באחיו איש ישראל בני ובאחיכם"
 ( מו, כה" )בפרך בו
 ליטול והוזמן, ממכריו אחד אצל התארח מסלנט ישראל רבי

 .לסעודה ידיים
 מן שאבו המים את. העיירה בבתי ברזים היו לא ימים באותם

 היום. "חיסכון בהם נהגו כן ועל, כבדים בדליים וסחבו, הבאר
 היהודי אמר –" מים של רב בשפע ידיים ליטול הרב כבוד יוכל

 סגולה שגם, מהודרת ידיים לנטילת יזכה הרב. "בשמחה
 ".בצידה, כידוע, לעשירות

 .סלנטר ישראל רבי שאל?" מיומיים יום מה"
 גם היא, הבית עבודות שאר שבין, יתומה נערה לביתנו לקחנו"

 אמר. סיפוק מלא האיש סח", צרכינו לכל מהבאר מים שואבת
 באים הם אם, מצוה הידור כל המים בשפע אין: "ישראל רבי לו

 וללא. כך בשל בפרך לעמל שתצטרך, יתומה נערה חשבון על
 ...".עמלה חשבון על להתעשר רצון כל לי אין, ספק כל
 

 (נה, כה" )עבדים ישראל בני לי כי"
 לך ויש; משוחררת רוחו אבל, האסורים בבית הנתון אדם לך יש

 עבד כולו וכל למאומה כובלו אינו ואיש בחוצות המהלך אדם
 מאסר שנות 12-ל שנשפט אסיר על מסופר. גדול אחד עבדים

, קטנטן בתא אותו הושיבו עוד, שקיבל הכבד בעונש די לא ואם
, והנה. בארץ ביותר הקשים הכלא מבתי באחד, מבודד כמעט

 להרהר החל, ובצלמות בחושך בדד ביושבו, ההוא האסיר
 העילה את לגלות כדי בנפשו חקירות וחקר האישי במצבו

 בבית שהה שבו המצב. קשה כה בצורה רלהידרד לו שגרמה
 נכונה הלא הדרך על וערעורים הרהורים לידי הביאו הכלא

 לא, לאלוקיו שלמה בתשובה לחזרתו עד, ומכאן. בה שצעד
 אל זה אסיר הגיע, אחד יום. במיוחד ארוכה הדרך הייתה

 בני בקרב שעשה בירורים שלאחר, והודיע הכלא שלטונות
 המצוה בר יום את חגגו לא, 13 לגיל שבהגיעו הרי, משפחתו

. שכזו מסיבה בעבורו לארגן מהם מבקש הוא ולכן שלו
, רבים אסירים חלק נטלו ובמסיבה לבקשה נענו השלטונות

. לבבות בוחן לפני שיח ושפכו המערבי לכותל עמו עלו שאף
 כמו מצוה בר לו ארגן אף בירושלים האולמות מבעלי ואחד

 הם ואף התרגשות מלאי לכלאם שבו האסירים כל. שצריך
 מצב גם וקיים. עבדות בתוך חירות לנו הנה. לאלוקים התקרבו

 שאלו אשר כל, טוב כל בשפע שמיא מן מושפע אדם. הפוך
, ובמותרות בתפנוקים חייו כל את מעביר הוא. לו ניתן, עיניו
 אינו כי, ממנו וגרוע הכלא בבית כאסיר עצמו את מוצא אבל

 כי. חירות בתוך עבדות הרי. שבידו מהעבירות להיגמל מסוגל
 לו ניתנת, בו נמצא שהאדם מצב שבכל, אותנו מלמדת התורה

 לבילויים נרצע כעבד לשמש ולא' ה עבד להיות הבחירה
 שנותיו ואת לריק זמנו את המבזבזות, סרק של ולתעסוקות

   . לבטלה
 ( לשבח עלינו)

 א גוט שבת
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