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פרשת כי תבוא

בסיעתא דשמיא,  ערש"ק י”ז באלול התשע”ז

"ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך" )כו, ד(.
זוג  כתשורה  והביא  מליסקא  הצדיק  רבו  אל  הגיע  ואביון  עני  שהיה  אחד  חסיד 
מעלים  והיו  המדרש  בבית  הפמוטים  את  הרבי  הציב  ממורטים.  נחושת  פמוטי 

בהם נרות.
הה שם חסיד אחר, עשיר ובעל אמצעים רבים, כשראה את שנעשה וכדי לשאת 
ובהגישו אותם לרבי  זוג פמוטים עשויים זהב טהור,  חן בעיני הרבי הביא הוא 
אמר: הנה השבת פרשת 'כי תבוא', ובהפטרה כתוב מפורש "תחת הנחושת אביא 

זהב"!...
פסוק  לך  ואסביר  בא   – הרבי  אמר   – מההפטרה  פסוק  לי  מביא  שאתה  'עד 
במשנה  ושנינו  מידך",  הטנא  הכהן  "ולקח  בפסוק:  נאמר  עצמה...  מהפרשה 
במסכת ביכורים )פ"ג מ"ח(: 'העשירים מביאים ביכוריהם בקלתות של כסף וזהב, 
והעניים מביאים אותם בסלי נצרים של ערבה קלופה, והסלים והביכורים ניתנים 

לכהנים'.
והנה, המשיך הרבי, אנו מוצאים ברש"י בבבא קמא )דף צב.( שביאר שהעשירים 
לא היו נותנים קלתותיהם לכהן. אם כן, רק את סלי הנצרים שהביאו העניים נטלו 

הכהנים. מדוע נטלו מהם ולא מן העשירים?
אלא – אמר הרבי – נדמיין נא לעצמנו. בא עני אל ביתו כשהוא שמח וטוב לב. 
הודו לה'! עץ הזית שלנו נתן פירות! מעתה יהיו לנו מעט זיתים למאכל ושמן 

למאור! מה טוב חלקנו שאנו יכולים לבוא אל בית המקדש ולהביא ביכורים.
ומכיון שאין לו כלי ראוי במה להביא ביכורים, הולכת אשתו וקוטפת נצרים של 
ערבה מהם קולעת היא סל נאה, בו הם מניחים את הזיתים ועמם עולים בשמחה 

אל בית המקדש.
לעומת זאת – המשיך הרבי – יושב עשיר בביתו המפואר והוא מעיין בחשבונות 
נותנים  הפרדסים  כי  ומודיע  החדר  אל  נכנס משרת  לפתע  המסועפים,  עסקיו 

פירות ועליהם להביא ביכורים לירושלים.
שוב – נאנח העשיר – והרי לא מזמן הבאתי מעשר ותרומה, מעשר שני ומעשר 

בהמה... אין לדבר סוף... נו, שיהיה...
שהביא  שכני  את  ראיתי  שעברה  בשנה   – העשיר  לפתע  נזכר   – עתה  יודע 
ויידע מי  ביכורים בכלי של כסף, השנה אביא אני בכלי של זהב... יראה השכן 

הוא העשיר כאן...
נוטל הכהן את סל  - אל בית המקדש,   והעני  – העשיר  כאשר באים שניהם 

הנצרים "קודש לה' ", ואילו בכלי הזהב אין לו כל צורך...
הבין החסיד את אשר מרמז לו הרבי ונטל את פמוטות הזהב שהביא...     

)וקראת לשבת עונג(  

"ְוָשַׂמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב... ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת-ָּכל-ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְתָך" )כו, יא-יב(.
"ושמחת בכל הטוב" - רומז לתורה, וכמאמר ה"אור החיים" הקדוש: "לזה גם 
'ואין טוב אלא תורה'. שאם  ירמוז במאמר 'בכל הטוב' אל התורה, כאמרם ז"ל 
היו בני אדם מרגישין במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים 
אחריה. ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל 

הטובות שבעולם".
לפי זה יש להבין, מפני מה סמך הכתוב ענינה של תורה - למצות מעשר?

אין   - קמח  אין  "אם  יז(:  ג,  )אבות  חז"ל  אמרו  שהרי  הגרשוני",  ה"ילקוט  וביאר 
תורה". אם הדחקות והעניות שולטות באדם, והוא סובל חרפת רעב, אין לבו פנוי 
לעסוק בתורה במנוחת הנפש. כמו שהמליצו על מאמר חז"ל )סנהדרין קו:(: "אין 
תורתו של דואג אלא מהשפה ולחוץ" - מי שדואג ואין דעתו מיושבת עליו, אין 

הוא יכול להגות בתורה כראוי ותורתו היא רק "מן השפה ולחוץ"...
בכל  "ושמחת   - לבב  ובטוב  בשמחה  בתורה  לעסוק  שנצטוינו  לאחר  כן,  על 
הטוב", סמך לו הכתוב מצות מעשרות, שבשכרה באים לידי עשירות, וכשיהיה 

האדם עשיר, נטול דאגות וטרדות הפרנסה, יוכל ללמוד בשמחה וברוגע.
לפנינו סיפור נפלא שימחיש את דברי האוה"ח הקד': אסיפה מצומצמת התקיימה 
יראי שמים  נגידים  בה  זצ"ל, השתתפו  גניחובסקי  רבי אברהם  הגאון  בביתו של 

ועשירי עם - לטובת "המרכז הארצי למען טהרת המשפחה".
בסיום הכינוס ויציאת המשתתפים, הצביע מאן דהוא בסערת רוח ואמר: 'רבי 
רואה את הגביר שיצא כעת? אם תמלא את החדר הגדול  אברהם! האם אתה 
כאן בכסף - את כל החדר, מהקרקע ועד התקרה! לא יגיע לכל כך הרבה כסף 

שיש לו'.
על השולחן היתה פתוחה גמרא מסכת פסחים. רבי אברהם חייך ופתח לו בדף 
כ"ו עמוד ב' בתוספות דיבור המתחיל 'מגוד' שיש בו שבע תיבות. "פירש רבינו 
תם כמו לגוד ליה גלימא". הצביע על התוספות וקרא בקול גדול: 'כל הכסף שיש 

לאדם היקר הזה, לא שווה מול התוספות הקטן הזה'!

פני המאן דהוא נדמו לרגע. הוא ניסה להבין את המשמעות.
רבי אברהם הביט עליו באושר בלתי יתואר ותמה: וכי יש לך ספק בדבר?!... 
נשק לגמרא הפתוחה הניחה ורץ לפתח הבית ללוות את שניים מגדולי התורה 

שיצאו מהבית.
אותה נשיקה מיליונרית שנשק הגאון לשבע התיבות בתוספות, דבקה באוזניו 

של האיש, ומרשרשת לו עד היום כרשרוש מיליוני שטרות של דולרים. 
)ויאמר הנני(  

"ׁשֹוְרָך ָטבּוַח ְלֵעיֶניָך" )כח, לא(.
ידוע שכל הקללות יהפכו לברכות אם נשמע בקול ה'. כיצד יתכן לפרש פסוק 

זה על דרך הברכה?
גאון עוזינו החיד"א בספרו "נחל קדומים", מיישב זאת באופן נפלא:

הנה, יש דוגמא של קללה, שכשתקרא את הקללה הפוך - כפשוטו, כולה תהיה 
גזול  חמורך  ממנו,  תאכל  ולא  לעיניך  טבוח  "שורך  כך:  נאמר  דבפסוק  ברכה, 

מלפניך, ולא ישוב לך, צאנך נתונות לאויבך, ואין לך מושיע".
והנה, אם נהפוך קללה זו ונקרא אותה הפוך כולה היא ברכה. והיינו: מושיע לך, 
ואין לאויבך נתונות. צאנך לך ישוב, ולא מלפניך גזול חמורך, ממנו תאכל, ולא 

לעיניך טבוח שורך )ה'ממנו תאכל' מוסב על השור ולא על החמור, כמובן(.
ממשיך החיד"א ואומר, לגויים הקב"ה יתן את הקללות כמו שהן כתובות. אבל 

לישראל הקב"ה יהפכם לברכה וכנ"ל.
תוכחות  בגויים  נקמה  "לעשות  קמט(:  )מזמור  בתהילים  בפסוק  זה  דבר  ורמז 
בלאומים וכו'. לעשות בהם משפט כתוב. הדר הוא לכל חסידיו". והיינו שלגויים 
הקב"ה יעשה נקמה, "לעשות בהם משפט כתוב" - להם הקב"ה יתן את הקללות 
איך שכתוב אבל "הדר הוא לכל חסידיו" - "הדר" - בארמית זה לשון חזר, דהיינו 

שלעם ישראל שהם חסידיו של הקב"ה. הקב"ה יחזירם ויהפכם לברכה! 
)להתעדן באהבתך(  

"ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר ֹלא ָבלּו ַׂשְלֹמֵתיֶכם ֵמֲעֵליֶכם ְוַנַעְלָך ֹלא 
ָבְלָתה ֵמַעל ַרְגֶלָך. ֶלֶחם ֹלא ֲאַכְלֶּתם ְוַיִין ְוֵׁשָכר ֹלא ְׁשִתיֶתם" )כט, ד-ה(.

לעיל  שנאמרו  לפסוקים  להשוותם  עלינו  יקר,  באור  אלו  פסוקים  להאיר  כדי 
בפרשת 'עקב', וכך נאמר שם )ח, ג-ד( "ויענך וירעיבך ויאכילך את המן... שמלתך 

לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה".
ויש כמה הבדלים בין הפסוקים. א. בפסוקינו לא הוזכרה אכילת המן כעינוי 
ורעב, מה שאין כן שם. ב. בפסוקינו נאמר "לא בלו שמלותיכם מעליכם" בלשון 
רבים, משא"כ כאן. ג. כאן משמע שהיו לישראל נעליים – "נעלך לא בלתה", ואילו 
וכפי שפירש רש"י שם "לא נפחה  "ורגלך לא בצקה",  יחפים  שם משמע שהיו 

כבצק כדרך הולכי יחף שרגליהם נפוחות". וההבדלים טוענים ביאור.
והנה, הגמרא ביומא )דף עה:( מבארת את הפסוק "לחם אבירים אכל איש" – "לחם 
ויצאת  אזנך  על  לך  תהיה  'ויתד  מקיים  אני  מה  אלא  איברים.  ברמ"ח  שנבלע 
שמה חוץ' ]שהוא ציווי להכין בית הכסא[? דברים שתגרי אומות העולם מוכרין 
אותן להם", ומהמשך דברי הגמרא עולה שאותם שקנו מאכלים מתגרי האומות 
שלוש  אותם  מטריח  אני  "עכשיו  הקב"ה  אמר  ועליהם  לנקביהם,  צריכים  היו 

פרסאות" שיצאו מחוץ למחנה לצרכיהם.
מעתה נראה לומר, שאותם צדיקים שאכלו רק מן ולא היו צריכים לנקביהם, 
ממילא לא היו צריכים ללכת בכל פעם שלש פרסאות ונעליהם לא בלו מעליהם. 
אך אותם שקנו אוכל מתגרי האומות והיו הולכים בכל פעם מרחק שלש פרסאות 

מחוץ למחנה, נעליהם בלו מחמת ההליכה המרובה.
על  בתחילה  מדובר  בפסוקים שבפרשתנו  עתה מתחוורים הפסוקים כשמלה: 
"לא בלו שמלותיכם מעליכם", ועל כן נכתב בלשון רבים. אך  כלל עם ישראל – 
התורה ממשיכה ומדברת שם רק על אותם צדיקים שאכלו מן בלבד: "ונעלך לא 
בלתה מעל רגלך" ]ולכן נכתב בלשון יחיד[, והטעם, מפני ש"לחם לא אכלתם ויין 
ושכר לא שתיתם" מאומות העולם, ולכן לא הוזקקתם לצאת בכל פעם ולצעוד 
המן  שאכילת  אותם  על  רק  מדברים  'עקב'  שבפר'  הפסוקים  אך  פרסאות.  ג' 
לקנות  הלכו  ולכן  המן"  את  ויאכילך  וירעיבך  "ויענך   – וסבל  עינוי  עבורם  היתה 
אוכל מתגרי האומות, עליהם ממשיך הכתוב ואומר "ורגלך לא בצקה", שלמרות 
כדרך  בצקו  לא  רגליהם  למחנה,  מחוץ  ההליכה  מרוב  מעליהם  בלו  שנעליהם 
)מתוקים מדבש( היחפים... 



קשה כשאול קנאה
 

   סיפור לשבת

הדיינים  אחד  אצל  תורה  לדין  לאחרונה  הגיעו  שכנים  שני 
הידועים, בעקבות תוספת בניה וחריגות שגרמו לאחד הצדדים 
ובין השיטין  להרגיש עצמו נפגע. הדיין ישב עם שני הצדדים, 
עמוקה,  קנאה  גם  הענייניות, מסתתרת  לטענות  כי מעבר  חש 
אלא שכיון שלא נעים להודות בקיומו של רגש זה, מתחפרים 
שהתרחש  מעשה   - סיפור  ‘הנה  למדניות.  טענות  מאחורי 

בירושלים לפני כחמישים שנה’, פתח הדיין, ‘הקשיבו ושמעו’:
זימלבוים  למשפחת  רדונסקי  משפחת  בין  השכנות  יחסי 
מעולם לא נרשמו כיחסים אידיאליים. בין בתי השכנים חצצו 
שבו  הרגע  מן  התחיל  זה  ואיבה.  חשדנות  ניכור,  של  חומות 
גדולים  חדרים  ארבעה  בת  דירה  קנתה  זימלבוים  משפחת 
וחצי  שניים  בקושי  הכיל  שביתה  רדונסקי  משפחת  לעומת 

חדרים קטנים.
הזוג  בני  אותה  שיפצו  החדשה,  בדירתם  לגור  שעברו  לפני 
זימלבוים שיפוץ יסודי שעורר מחדש את קנאתם של השכנים 
אמיתיות  בטענות  לבוא  הרבו  הם  בכסף.  משופעים  היו  שלא 
וכדי  העבודות,  במהלך  דירתם  שניזוקה  נזקים  על  ומדומות 
בכך  זימלבוים  אדון  אותם  פיצה  המקטרגים,  פי  את  לסכור 
שסגר להם את המרפסת על חשבונו. זה הועיל לשנה אחת. כי 
כשמדובר בשכן אכול קנאה, לא יעזור שם דבר. השכנים עקבו 
בעיניים כלות אחרי הצלחות שכניהם החדשים, ולא יכלו לסגל 
לעצמם מידת עין טובה שהיא - אחת המידות הקשות ביותר. 
וכאשר חוברות לצרות העין גם קנאה ועוינות, אין סיכוי שיחסי 

אהבה ילבלבו בין השכנים.
בשלהי חודש אדר תשכ”ד הלכה גברת יפה זימלבוים לחנות 
מצרך  היה  שנים,  באותן  חשמלי  מקרר  מקרר.  לרכוש  חשמל 
מותרות שרק בעלי הכנסה גבוהה יכלו להרשות לעצמם. לכלל 
עבר  שלושה,  יומיים  מדי  בבית.  קרח  ארגז  היה  האוכלוסיה 
מוכר הקרח בשכונה עם סוס ועגלה, ושבר בלוקי קרח ארוכים 
היה  לא  המכשיר  הקונים.  והזמנת  מידה  לפי  מיוחד  גרזן  עם 
מחובר לחשמל, כמובן, ומכאן חסרונו העיקרי. כעבור יומיים או 
שלושה הפשיר הקרח, ואם לא קנית חתיכה נוספת - התקלקל 
מקרר,  ששמה  המהפכנית  ההמצאה  לכאן  כשהגיעה  האוכל. 
הבינו האנשים שהעולם משתנה, והפלא החשמלי החדש עשוי 
להקל בהרבה את חייהם, אבל למי היה כסף ללוקסוס שכזה? 

למשפחת זימלבוים היה.
 ”11 “אמקור  ימים  באותם  הפופולארי  המקרר  את  קנו  הם 
אחרי  ימים  כמה  וחזק.  פשוט  זאת  ועם  יחסית  זול  שהיה 
את  העלו  חסונים  סבלים  ושני  הבית  ליד  משאית  עצרה  כן 
עקבה  רדובסקי  דינה  זימלבוים.  משפחת  של  לביתה  המקרר 
ממרפסת הבית אחרי המקרר הלבן והנוצץ המועלה לביתה של 
משפחת זימלבוים, וחשה מחנק קל של קנאה בגרונה. הלמות 
מחדר  הופ”  “הי  הקולניות  וקריאותיהם  הסבלים  של  רגליהם 
עוד  ידעו  והלאה לא  יום  המדרגות, נשמעו בכל הבית. מאותו 
בני הזוג רדונסקי שלוות נפש. הקנאה אכלה אותם יומם וליל. 
בעוד  הקרח,  מוכר  של  והעגלה  הסוס  אחרי  לרוץ  צריכים  הם 
משפחת זימלבוים מייצרת בעצמה את הקרח במקרר החשמלי 
החדש שלה. למרבה הפליאה, גם אדון זימלבוים המשיך לקנות 
בלוקי קרח, להשתאות השכנים שלא ידעו כי את המקרר החדש 
ובינתיים  חג הפסח המתקרב,  עבור  שומרת משפחת השכנים 
הקנאה  והטוב.  הישן  הקרח  בארגז  להשתמש  ממשיכה  היא 
עשתה משהו לאדון רודונסקי, הוא חסך פרוטה לפרוטה, לקח 
הלוואות ושעבד את משכורתו הדלה, הכל עבור מטרה אחת: 
מרבית  השכנים.  שעשו  כפי  בדיוק   ,”11 “אמקור  מקרר  קניית 
בחלומות  השתעשע  כבר  והוא  בכיסו  היתה  הדרוש  הסכום 

בהקיץ איך הוא קונה מקרר...
שבוע לפני פסח החלה גברת זימלבוים לבשל לקראת החג. 
מעולם לא בישלה כה מוקדם, אך הפעם... הרי רק למען רגע 
ואחסנה  שונים  תבשילים  בישלה  היא  המקרר.  נוצר  זה  נפלא 
הכל במקרר ובתא ההקפאה. מדי פעם פתחה את דלת המקרר 
ועיניה לא שבעו מן הפלא הגדול. התבשילים קרים כקרח ואינם 
מגלים אפילו סימן קל של החמצה. בקוצר רוח המתינה לרגע 
הגדול של ליל הסדר. הכל יראו איך מאכלים שהתבשלו לפני 
חמישה ימים, מוגשים לשולחן, וטעמם נפלא, כאילו רק הרגע 
יצאו מהסיר. בשלב הבא הבינה כי פתיחת דלת המקרר לעתים 
תכופות עלולה לקלקל את החגיגה כולה. בעלה הסביר לה כי 
כל פתיחת דלת מעלה את הטמפרטורה בתוך המקרר, ולכן אם 
המאכלים,  של  הערב  טעמם  ועל  טריותם  על  לשמור  ברצונה 
עליה להימנע לחלוטין מפתיחת המקרר, אפילו לא פעם אחת! 
גברת זימלבוים סברה וקיבלה. אריה רדונסקי עבר בין הדוכנים 
בשוק, מחפש אחר ירקות ופירות לחג. הוא היה שקוע בבדיקת 
מושך  שמישהו  חש  כאשר  השמש,  לאור  טריים  חסה  עלי 
בברנש  והתמקדו  הירקרקים  העלים  את  עזבו  עיניו  בשרוולו. 
גבה קומה בעל פנים מצולקות עטורות זקן זיפים שחור, שצמח 
פתאום כמו מן האדמה. ‘אריה’ אמר האיש, ‘אתה רוצה לראות 

סחורה?’. אריה היסס. האיש היה גנב זריז ידיים שהצליח לשדוד 
חנויות תכשיטים ובתי עסק שונים, אריה רצה לנער אותו מעליו. 
הוא מתעסק עם קניית חסה לליל הסדר, והלה מבלבל את מוחו 
לו בקלות.  גנובה. אבל העבריין לא התכונן להניח  עם סחורה 
שעונים  שלל  לפניו  הציג  שם  נידחת,  לפינה  אותו  גרר  הוא 

וצמידים נוצצים בברק של זהב ויהלומים.
התמוססה  העיקשת  והחלטתו  הסתחרר,  אריה  של  ראשו 
כבועת סבון מול התכשיטים הנוצצים. עיניו נחו על צמיד זהב 
לסירוגין  משובצות  מעוינות  ירקרקות  חן  באבני  משובץ  כבד, 
באבני אודם אליפטיות. הצמיד שבה את עינו. הברנש ראה את 
כבר  שאריה  ידע  הוא  בערמומיות.  וחייך  אריה  של  להיטותו 
כזה  תכשיט  אריה.  שאל  כמה?  ריקות.  בידיים  מכאן  ייצא  לא 
הוא חייב לקנות מתנה לדינה לקראת החג. ‘מאתיים וחמישים 
לירות’, קרץ הלה. ‘אתה יודע, בחנות זו עולה אלף לירות, אבל 
ריחפו  רק  הדברים  אם  גם  ידעו,  שניהם  מחיר’.  רבע  זה  אצלי 
להפטר  להט  ברנשנו  כי  יען  נמוך,  המחיר  כי  האויר,  בחלל 
זו, התמקח ולבסוף קנה  מסחורתו הגנובה. אריה ניצל חולשה 
שיועד  הכסף  לירות.  ושמונים  במאה  היפהפה  הצמיד  את 

למקרר התבזבז על הצמיד החדש.
את התכשיט היתה אמורה דינה לחדש בליל החג. אבל הוא 
כה נצץ וסנוור, עד שלא יכלה להתגבר על עצמה וחידשה אותו 
בעלה  עם  יצאה  הצהרים  אחרי  בשבת  הגדול.  שבת  לכבוד 
חברותיה  כל  לפני  מתהדרת  העיר,  ברחובות  לטייל  וילדיה 
אליה  התקרבו  נשים  כמה  לה.  קנה  שבעלה  החדש  בתכשיט 
כלא  מולה  עפעפה  מהן  אחת  הנוצץ.  בצמיד  מקרוב  להתבונן 

מאמינה. היא התקרבה עוד ועוד ולטשה עינים גדולות...
זעקת שבר החרישה פתאום את אוזניה של דינה, ‘הצמיד שלי, 
אוי ואבוי, הרי זה הצמיד שלי!’ זו היתה מרת זיסה לוין, רעייתו 
של ר’ שאול לוין, בעל המכולת. היא עמדה ליד גברת רדונסקי 
שבוע  לפני  לנו  שגנבו  שלי  הצמיד  ‘זה  קולות,  בקולי  וצעקה 
יחד עם כל הכסף והתכשיטים’. ‘מה פתאום הצמיד שלך. בעלי 
בטח  ‘הוא  רודונסקי.  גברת  מחתה  יומיים’,  לפני  אותו  לי  קנה 
קנה אותו מהגנב, תחזירי לי את הצמיד שלי’! צעקה גברת לוין 
ושלחה את ידה לעבר התכשיט העשוק שלה. ‘חלילה!’ נעלבה 
גברת רדונסקי שסברה לתומה כי בעלה קנה את הצמיד בחנות 

תכשיטים. גם היא שלחה את ידה לגונן על התכשיט שלה.
האווירה היתה מתוחה מאד, ואלמלא תושייתן של כמה נשים 
והצעקות  התגרה  אך  נוראה.  קטטה  מתפתחת  היתה  מסביב 
הרמות משכו למקום כמה שוטרים שעברו שם ונזעקו להשכין 
לתחנת  כבוד  אחר  הובלו  ורעייתו  רדונסקי  אריה  שלום. 
דברים  בירור  ולאחר  לוין.  גברת  עם  יחד  הסמוכה  המשטרה 
וגביית עדות מפיהם של גברת לוין ובעלה, נלקח הצמיד מגברת 
רדונסקי בחשד שהוא גנוב. אריה ודינה רדונסקי שבעו ביזיונות 
וחרפה, ולא עוד אלא נותרו קרחים מכאן ומכאן. התכשיט נלקח 
מהם והכסף המיועד למקרר הנכסף - נשרף ואיננו. שלא לדבר 

על המקרר עצמו שהפך למשאת-נפש בלתי ניתנת להשגה.
אריה עקב בסתר אחרי מעשיהם של שכניו. הוא צירף פרט 
לפרט וכך נתברר לו פשר קניית הקרח של משפחת זימלבוים: 
למאכלי  רק  מיועד  המקרר  בבית.  משמש  עדיין  הקרח  ארגז 
הפסח וכל הזמן עומד הוא סגור כאילו מנעול מונח על דלתו. 
תשכ”ד,  בניסן  לי”ג  אור  חמש,  בדיקת  ליל  לפני  אחד  לילה 
התדפקה דינה רדונסקי על דלתם של משפחת זימלבוים. היא 
צעקה בהיסטריה, ‘הוא לא מרגיש טוב, הצילו’. -’מי לא מרגיש 
ומרוב התרגשות לא שאלה מה  זימלבוים  גברת  נבהלה  טוב?’ 
משתעל  לייבש,  הקטן,  שלי,  -’הילד  בביתה.  לשכנתה-צרתה 

כאילו משהו תקוע לו בגרון, הוא עומד להיחנק’.
בני הזוג זימלבוים רצו לבית השכנים כדי לעזור. לייביש כבר 
נחנק,  רגע כמעט  כלל שלפני  עליו  היה  ניכר  ולא  טוב,  הרגיש 
חוששת  והיא  פניו,  הכחילו  עתה  זה  כי  עדיין  זעקה  אמו  ברם 
שבהם  הרגעים  את  ניצל  אריה  ההתקפה.  מיד  תתחדש  שמא 
דלת ביתם היתה פתוחה, וחמק פנימה כשמספריים חדות להב 
בידיו לרגע קט. כשיצא משם היה חיוך שועלים ערמומי מרוח 
אלפי  משובצת  שחורים  שמים  תשכ”ד.  הסדר  ליל  פניו.  על 
בשכונה  הכנסת  מבתי  החירות.  בשורת  את  מבשרים  כוכבים 
יוצאים מאות מתפללים המברכים איש את רעהו במאור פנים. 
סמוק  יין  טריות,  מצות  באויר.  נישאים  הפסח  חג  של  ריחות 

ותבשילים מגרי תאבון.
גברת זימלבוים ניגשה למקרר בחיוך של שמחה וקורת רוח. 
כמה עמלה וטרחה. הכל היה כדאי למען הרגע הזה. גל צחנה 
באושה הכה בפניה כשפתחה את דלת המקרר. ריח איום ונורא 
של מזון מקולקל. מבוהלת כולה הוציאה את הסירים החוצה. 
למרבה הפלצות התברר לה כי האוכל שכה עמלה וטרחה עליו 
- מקולקל לגמרי. חיים זימלבוים עלה הביתה כשזעקותה שבר 
של רעייתו פילחו את השקט המבורך של ליל החג. נחרד כולו 
רץ לביתו והנה זעקה אשתו מרות: ‘המקרר לא שוה כלום, כל 

האוכל מקולקל, אין לנו מה לאכול הלילה, לא דגים ולא בשר...’.
גייס  נפשו  כוחות  כל  את  הוא.  מתון  אדם   - זימלבוים  חיים 
באותו לילה כדי לא לאבד עשתונות ולהישאר רגוע. הוא ניסה 
למזער את הנזק ולהציל מה שאפשר להציל. הקדרה עם הבשר 
הרוטב  מן  שלה  הוא  האחרות.  מן  מקולקלת  פחות  נראתה 
המצחין נתח בשר גדול שנראה עדיין יפה וצבעיו טבעיים. רוב 

בני המשפחה לא רצו לגעת בו. רק שניים מבניו אכלו ממנו.
אריה רדונסקי שמע היטב את זעקות השבר והתדהמה, אבל 
פתאום לא חש שום סיפוק של נקמה בשכניו. נהפוך הוא, כאשר 
את  לספק  אלא  ביקש  לא  זימלבוים  של  המקרר  את  השחית 
יצריו האפלים, ולא חשב כלל על ההשלכות של מעשהו. כעת 

הבין כי שגה, ומצפונו הלקה אותו על הרשעות שבמעשיו.
לבית  זימלבוים  חיים  בניו של  הובהלו שני  לילה  עוד באותו 
השניים,  חריפה.  מזון  בהרעלת  מתייסרים  כשהם  החולים 
ימי אשפוז.  כך בכמה  על  מן הבשר המקולקל שילמו  שאכלו 
בבוקר יום ראשון של חול המועד, הזעיק חיים זימלבוים טכנאי 
שיבוא לבדוק מה אירע למקרר החדש שסרח. הטכנאי בדק פה 
ושם, ניגש אל הצד האחורי של המקרר ומיד נזעק, ‘מישהו חיבל 
בפריז’ידר, חתכו את הצינור הנחושת של הגז עם כלי חד’. -’לא 
יכול להיות’ התווכח חיים זימלבוים, ‘המקרר חדש לגמרי, למה 
בכתפיו,  הטכנאי  משך  יודע’,  -’לא  בו?’  לחבל  ירצה  שמישהו 
‘אולי יש לך איזה שונא בבית?’ -’בבית שלי - לא’, לחש חיים 

ופניו מוריקות, --’אבל בבנין הזה - כן’.
פתאום נזכר באזעקת השוא שהזעיקו אותם השכנים רדונסקי 
רדונסקי  של  לפעוט  מבוים.  היה  הכל  החג.  לפני  לילות  שני 
חיבלו  שלו  הנחמדים  שהשכנים  הבין  כעת  כלום,  קרה  לא 
כדי  העדרם  את  וניצלו  מהבית,  אותם  למשוך  כיצד  תחבולה 
הוא  ראשו.  את  הציף  זימלבוים  חיים  של  דמו  במקרר.  לחבל 
צרח במרירות, ‘אני הולך לתת לאריה רדונסקי על הראש’, ויצא 
מהבית בדהרה. אריה רדונסקי שמע את הצעקה הנוראה. הוא 
ידע ששכנו צודק... כרוח סערה פרץ חיים זימלבוים לביתו של 
אריה. לא הקיש בדלת והתפרץ הישר פנימה. ‘איפה אריה?’ צעק 
במר ייאושו, ‘מה עשית לי, איך לא פחדת מהקדוש ברוך הוא?!’
אריה עמד אין אונים. משול כחרס הנשבר, ראשו מורכן, ידיו 
שמוטות הצידה. ‘אתה צודק, חיים’, אמר בהכנעה ‘הייתי רשע 
גמור, אין לי אף מילה טובה אחת להגן על עצמי!’ חיים זימלבוים 
עמד כמוכה רעם. אילו הרים אריה את ידיו בתנועת התגוננות 
צורת  די היה בכך להבעיר את כל חמתו. אבל  ביותר,  הקטנה 
יחד  הגוף,  לצד  בחולשה  המונחות  והידיים  הכנועה,  העמידה 
עם הפנים החיוורות והצדקת הדין, הוציאו את הרוח ממפרשיו. 
במקום להתפרץ בחמת זעם, פרץ בבכי וצעק בלב שבור ‘למה 
עשית את זה? מה עשיתי לך?’ ---’אתה צודק, אתה צודק’, בכה 

גם אריה, ‘אין לי שום הסבר, הקנאה העבירה אותי על דעתי’.
ליל  את  לי  ‘הרסת  לקונן,  חיים  המשיך  עשית!’  מה  ‘תראה 
הסדר, השבתת לנו את שמחת החג, קלקלת לי פריז’ידר חדש, 
כמעט הרגת לי שני בנים, איך עושים דבר כזה?!’ -’אוי לי’, מירר 
לנפשי החוטאת’... הוא השתטח על  ואבוי  לי  ‘אוי  אריה בבכי, 
קטן  כילד  וברגליו  בידיו  רקע  בקרקע,  כבושות  ופניו  הארץ 
ובכה בכי תמרורים. ביכה את חייו האומללים, את עוניו המרוד 
שהעביר אותו על דעתו ועל דעת קונו, את מזלו הביש שרודף 

אחיו כל ימי חייו.
חיים ישב לידו והקשיב לדבריו בדריכות. לא ייאמן, אבל כעסו 
הגדול שבער בו רק לפני דקות אחדות כמדורת ענק המאיימת 
לשרוף תבל ומלואה, שכך ונרגע. הוא התמלא רחמים על ראיה 
כסף  להכין  הצליח  שכבר  שאחרי  כך  על  ודיבר  בבכי,  שמירר 
עבור מקרר, איבד אותו ברוב פזיזותו כשקנה צמיד גנוב לאשתו 
כמתנה לחג, ולבסוף נשאר בלי כסף, בלי צמיד ובלי מקרר. בו 

במקום גמלה בו החלטה.
יפה זימלבוים נכחה גם היא ברחוב אז לפני פסח כשהשוטרים 
הובילו את שכנתה דינה לתחנת המשטרה. היא כבר ראתה את 
הפסח  חג  לאחר  ומיד  המהומה.  כל  התחוללה  שבגינו  הצמיד 
יצאה גברת זימלבוים אל העיר, וכיתתה את רגליה בין חנויות 
לצמיד  מאד  דומה  צמיד  מצאה  היא  השונות.  התכשיטים 
הנרות,  הדלקת  לאחר  הפסח,  שלאחר  שבת  בליל  המדובר. 
התדפקה גברת זימלבוים על דלתה של שכנתה גברת רדונסקי, 
היא הגישה לה מתנה צנועה, צמיד זהב נוצץ משובץ באבני חן 

ובאבני אודם.
בנסתרות,  עסק  לי  ‘אין  ואמר:  הסיפור  את  הדיין  סיים  כאן 
חיים  ר’  מיהו  תדעו  האם  ‘אבל  לי’,  נגלו  לא  שמים  וחשבונות 
זימלבוים? זהו אבי מורי. קטונתי, אני הפחות שבין בני משפחת 
בעולם  בכירות  במשרות  מכהנים  כולם  אחיי  זימלבוים. 
הישיבות! לעניות דעתי, זה שכרה של אמי על שזכתה להעביר 
על מידותיה ולסלוח לשכנתה’.  )האמנתי ואספרה(

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. 

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


