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 וסיפורים ליקוטים
 ראה -נפלאים 

 
" וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"
 (כו, יא)

 יוכל שהמנהיג כדי כלל שבדרך, מבאר הקדוש החיים האור רבינו
 וימאסו, הבא עולם חיי המנחילה בדרך שיבחרו העם את להוכיח

 את ויטעם וידע יכיר שהמנהיג צורך יש, הזה העולם של בתאוות
 היה אם, האנשים יגידו, העולם את מכיר איננו אם כי, הזה העולם
. בתענוגיו מואס היה לא הזה העולם של הנאות טעם טועם

 טבע כי, הבא עולם חיי את גם שיכיר צורך גם יש, ובמקביל
 מה ומספר, מסוים במקום שהיה לאדם יותר להאמין האנשים

 . אמונה מתוך כשמספר ולא, עיניו שראו
, לשמים עלה שהוא, לכך הקלאסית הדוגמא הוא רבינו ומשה

 ועשיר גדול מלך' היה שהרי - הזה עולם תענוגי גם לו היו וגם
 יאמינו, בטוב לבחור אומר רבינו כשמשה ולכן', גדול וגיבור גדול

 .דבריו את ויקבלו ישראל בני לו
 פשוטו שלפי', אנכי ראה' המילים את האור החיים מפרש ובזה

 שנותן והקללה הברכה על מוסבת' ראה' תיבת, מקרא של
 . לפניהם

 לתיבת נסמכת' ראה' שתיבת לפרש מוסיף האור החיים אולם
 רבינו משה כי ויתבוננו שיביטו, ישראל לעם להורות כדי', אנכי'

 משה כי, והקללה הברכה בין הבחירה את לפניהם שנותן זה הוא
 חיי את וגם, הזה העולם חיי את גם ראיתי להם אומר רבינו

 לבחור ויסכימו לתוכחתו אזנם את יטו זה ידי ועל, הבא העולם
, העולמות שני את הכיר רבינו שמשה וכמו, והטוב הברכה בצד

 . העליונים בחיים לבחור והעדיף
 

 (כו, יא" )אנכי ראה"
 ממני פירוש: אנכי', 'ראה "דבר אחר,: כאן הטורים בבעל איתא
 . תעשו" וכן תראו
 של הדרך זה ואין, יעשו ומה יראו מה אלו דבריו להבין וצריך
 ויש, ישראל לכלל אלו סתומים דברים לומר האדם מכל העניו
 משניות סוף' ישראל תפארת'ב המובאת העובדא י"עפ להבין

 מלך היה במדבר ישראל שהיו שבזמן, מקומות ובעוד קידושין
 במעלות מלא, הוא נפלא איש איזה, רבינו משה על ששמע אחד

, רבינו משה פני את לצייר שילך אחד צייר ושלח, וחמודות טובות
 הבקיאים אנשיו את המלך קרא, התמונה עם הצייר חזר וכאשר

, פניו על רואים הם מה הציור י"עפ לו שיאמרו, הפרצוף בחכמת
 והמלך, טוב דבר שום בו ואין מאוד מושחת אדם שהוא לו וענו

 או, יודעים אינם שהחכמים או, ואמר מאוד נתרגז זאת בשמעו
, אחר צייר לשלוח והחליט, נאמנה מלאכתו עשה לא שהצייר

 עד המלך נרגע ולא, ממש ציור אותו עם זמן לאחר השני וחזר
 ארוכה דרך בעצמו שנסע
 ולראות רבינו למשה להגיע

 וכאשר, האמת מה מקרוב
 הציורים שבאמת ראה הגיע

 רבינו משה את ושאל, נכונים
 שאמרו מה אודות על בעצמו

 בו היה נולד כאשר כי, אמת הכל, רבינו משה לו וענה, הבקיאים
, הליכותיו כל את לשפר עצמו על שעבד אלא, הרעות המדות כל

 אדם יאמר שאל, ישראל לכלל כאן משה שאמר מה מובן ולפי זה
 יתגבר אלא, הרע בטבעו שנולד מצד לו באים שחסרונותיו

 '.יעשו וכן יראו ממני' אמר ז"וע, מדותיו לשפר עצמו על ויעבוד
 (לבי הגיון)

 

' ה מצוות אל תשמעו אשר הברכה את"
 (כז, יא" )אלקיכם

 השחר ברכות אמר אחד איך פעם ראה ל"זצ מצאנז ק"הרה
 את. "בתורה שכתוב מה לו הזכיר. שמע לא אחד ואף, בלחש

" תשמעו אשר, "יום בכל אומרים שאנחנו הברכות את -" הברכה
חלק " אלקיכם' ה מצוות אל, "אמן לענות ושיכולים שישמעו -

 .לקיום המצוות גם זה שייך
 

 ( יז, יב..." )תוכל לא"
 .(אונקלוס תרגום) רשו" לך "לית

' ה לקול שבשמיעה עמוקה תובנה התורה לנו מחדדת זה בפסוק
 .מהאדם הנדרשת העצמית השליטה ואת
 ח"ת, המוסר בתורת התמידי בעיסוקו ברבים שנודע אחד היה

 כוחותיו שאב מהם הקודמים, דורות מגדולי תורתו שינק מופלג
 אחת לפעולה אף להניח ולא דבר בכל לעיין, מעשה בכל להתבונן

. ורוחו בגופו ומושל יצרו על לאדון הפך עד מאליה להיעשות
 הם וכיום וחינכם אילפם תלמידים להמון רוחני אב הפך לימים

 עבודת שנות לתשעים זכה. ובסילודין ברטט שמו מזכירים
 התכנס שלעתים עד עזה בתשישות היה נתון ימיו בערוב. השם
 לעשות עת עתה כי לשכנעו הצליחו לא וסובביו, עצמו בתוך

 אשר מרפא סמי נטילת עת בהגיע, אלמונית או פלונית פעולה
 מסילות למצוא הבית בני ניסו, בתוקף סירב עמו להיטיב בכוחם

. אין ועצה כוחותיו אזלו אשר הגדול האיש של הגדול ללבו
 ביכולת, בזיכרון פוגעת לקה בה שהמחלה הרופאים הסבירו

, והתנהגות בתפיסה שינויים, השיפוט ביכולת, החשיבה
 עד. עלינו לא, ועוד והרגשית השכלית היכולת התדרדרות

 מבני ביקש ממקורביו אחד. והגאוני הפשוט הפתרון שנמצא
את  ביטלו הם, באוזניו מה דבר ללחוש לו יינתן כי המשפחה

 להשפיע עליו ניסו רבים עמו, שוחחו הרבה, וכל מכל בקשתו
 כי שהבטיח לפני לא שנענה עד שוב ביקש הועיל. לא ומאום
 כי באוזנו ולחש המקורב ניגש. לא ותו מספר משפטים ילחש
 ללכת מוכן אינו בריאותו שמירת על והאחראי בו המטפל האח

 והנה, הנדרשות התרופות ליטול את הרב שיסכים עד לביתו
 האח חפץ, מתאחרת השעה
 חיק ואל ביתו אל לשוב

 הוא עד נמנע אך משפחתו,
 .את תרופותיו הרב שייטול

 שכנוע ימי עשו שלא מה והנה
 משפטים עשו רבים ואנרגיה
 לבשו ברגע בו, האלו בודדים

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 ויודע וצלול כבריא בכיסאו הזדקף, רחומה ארשת הרב של פניו
 חולה ישיש. התרופות לנטילת הסכמתו והביע לפניו אשר את

 כל עמל עליו הזולת כבוד את לא אבל כולן, את יכולותיו שאיבד
 .קנייניו על שולט הוא לגמרי נשלט לכאורה כשהוא וגם. חייו

 האחרון לחוליו הדור מצדיקי אחד נפל אחרת בעיר משם הרחק
 רבות ושעות למיטתו ריתקוהו ותשישותו מחלתו. קם לא ממנו

 פעם לעוררו המליצו הרופאים, כוחות באפיסת נם ולא נם היה
 באוזנו המשפחה מבני אחד שלחש עד. הצליחו ולא ניסו בפעם

 כארי ממיטתו הלה זינק עין כהרף, שמע קריאת זמן סוף סבא
 עמוקה. בכוונה שמע קריאת וקרא מלכו לפני כנתין נעמד

 (משיתיהו המים מן)
 

 (א, יד" )אלקיכם' לה אתם בנים"
 זקוק מה לשם: רבי, זיע״א חיים״ ה״חפץ את יהודי שאל: מסופר
, עצמם לבין בינם החסידים ואף, ומתנגדים לחסידים העולם

 ומהם, בתפילה עבודתם שעיקר מהם, רבות לקבוצות חלוקים
 בשמחה שלהם ה׳ עבודת עיקר ומהם, בתורה עבודתם שעיקר

 ?רבות כה קבוצות צריך מה לשם, וכו׳
 הקיסר  את  שאל , אותי  שואל  שאתה  עד : חיים  החפץ  השיב
, סוסים רוכבי מהם? חיילים סוגי הרבה לו יש מה לשם, הרוסי

, באוניות ומקצתם, במטוסים מקצתם, בתותחים יורים מהם
 - חיים החפץ המשיך - זאת אין. וכדו׳ רגל הולכי חיילים ובחלקם

 שהרי, שונה בדרך למלחמה לקיסר מועיל וסוג סוג שכל אלא
, מטוס מתוך הנלחם בחייל להילחם בכוחו אין, רגלי ההולך חייל

 כמה של ממרחק אף מלחמה לנהל בכוחם, בתותחים והיורים
 תפקיד, בחצוצרות המריעים הקיסר חיילי ואפילו, פרסאות

 הנלחמים החיילים לב את הם מחזקים שבתרועתם, להם חשוב
 אנו גם נחלקים - חיים החפץ סיים - כך משום. הקרב בשדה

 תורם ואחד אחד וכל אלקינו לה׳ אנו בנים אבל, שונים לסוגים
 .היצר במלחמת ננצח ויחדיו, ה׳ לעבודת חלקו את

 (עונג לשבת וקראת)
 

 ( א, יד" )אלקיכם' לה אתם בנים"
' בן' שהוא תמיד הזוכר כי, ישראל לבני הוא נוחם כטללי זה פסוק
 ידאג לא -מחסורו  כל וממלא, לכל ומפרנס הזן - שבשמים לאביו

 ולא. אותו הקורות כל את ושמחה באהבה יקבל גם, עתידו על
 הוא יודע שהרי... בגורלי עלה שכך לי אוי לומר עצמו יעמיד

 לו לטוב ממעל משמים בחשבון שהכל שלמה באמונה ומאמין
 נשברה לטובתי( ד ג הוריות ירושלמי) שאמרו וכמו, הימים כל

 תרום וממילא, גורלו במתת ויעוז ישמח כזה באופן פרתי רגל
 וברכה לטובה יתהפך והכל הדינים כל יומתקו, קרנו ותגביה

  .ממש' ִנגלה'ב
 (הפרשה באר)
 

 (כא, יד" )נבלה כל תאכלו לא"
 הלכו, בממון לתמכו ישראל מעניי אחד עבור שהשתדלו בעת
 דב' ר ר"והג מגור" ם"הרי חידושי"ה, מאיר יצחק רבי ק"הרה

 שישתתף ממנו לבקש כדי הגבירים אחד אל, מוורשה מייזליש
 .במצווה

 בארוחת לבו וסעד הלה ישב, הגביר של לביתו שנכנסו בעת
 הגביר. לבבי' בתיאבון' לו ואיחל" ם"הרי חידושי"ה נענה. צהריים

 חידושי"ה לפני במבוכה התנצל, ומצוות תורה שמר שלא
 לא, וטרפות נבלות כעת אוכל שהוא יודע היה שאילו", ם"הרי
, מאיר יצחק רבי השיבו", אדרבה. "מאומה לו מאחל היה

 לתיאבון מומר שתהיה מוטב, לתיאבון שתאכל לך איחלתי"
 "...להכעיס מומר תהיה מאשר
 מייזליש דב לרבי מגור הרבי נענה, הגביר של מביתו יצאו כאשר

 של הירוד הרוחני ממצבו ידעתי לא שכלל היא האמת: "בהנאה
 והשכל דעה חנני ה"והקב לטובה הייתה כוונתי ה"שב אלא. הלה

 (תחילה במחשבה)  ."כהוגן לו להשיב
 

 שעריך באחד אחיך מאחד אביון בך יהיה כי"
 (ז, טו" )בארצך

 כדי אחד לכל ומשפיע, בשר לכל לחם נותן הוא ברוך הקדוש
 את ממנו נוטל הוא ברוך הקדוש, חטא האדם אם אולם, פרנסתו

 להתבזות צריך והוא. אחרים אצל ומפקידו, לו המגיע ממונו
 שזה הכסף את מעשירים לבקש כדי, למקום ממקום ולנדוד
 . שלו בעצם

 תלוי, מעותיהם איסוף עבור לנדוד העניים שצריכים המרחקים
 רק לנדוד להם שמספיק כאלה יש, שלהם החטאים ברמת
 כאלה גם ויש. בארצם לעיר מעיר לנדוד צריכים אחרים. בעירם

 . לארצם מחוץ גם לנדוד שצריכים
 עשיר אצל מבקש והוא מעט שיתבזה מספיק לפעמים, כן כמו

, זר מאדם לבקש צריך הוא ולפעמים, שלו משפחה קרוב שהוא
 לפי נקבע הכל. קשים וחלקם רכים חלקם העשירים סוגי וגם

 עם נופל הוא, יותר חטא שהאדם וכמה, שלהם החטאים רמת
 .יותר קשה "בנק"

 הפירוט כל את רמז בדרך' הק החיים האור רבינו מפרש ובזה
 מתכוון שהפסוק', בארצך שעריך, באחד אחיך, מאחד' בפסוק

, כסף לבקש כדי לעבור צריך שהאדם הביזיונות על דרגות לרמז
 משפחה קרוב שהוא עשיר -' אחיך מאחד. 'הכבד אל הקל מן

 לפחות אבל, בשבילו זר שהוא עשיר -' שעריך באחד. 'שלו
 אלא, בעירו נמצא שלא עשיר -' בארצך. 'שלו בעיר נמצא

 .החטאים לפי נקבע המרחק, הדרך זה על וכן. ארץ באותה
 

 (ז, טו" )אחיך מאחד אביון בך יהיה כי"
 מחמת בהם יזלזל ולא, ישראל בעם המיוחדים הם העניים
 לזכות כדי, עני, העני את עשה יתברך' ה, ואדרבה. עניותם
 .גיהינום של מדינה את הנותנים ולהציל צדקה במצות אחרים

 מאחד' הוא כי לדעת עליך' אביון בך יהיה כי' התורה ומרמזת
 שהקדוש, ישראל כלל מחשובי, שבאחיך מהמיוחדים' אחיך
, ישראל וונותע על לכפר בשביל, לסבול אותם ייעד הוא ברוך
 לרוממם אדרבה אלא, ושלום חס בהם לזלזל לך אין ולכן

 (החיים אור) .האפשר בכל ולנשאם
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 (ז, טו) לבבך" את תאמץ "לא

 ולבו, כספית במצוקה וידידו חברו את הרואה אדם לפעמים יש
 לשאת יכול שאינו מצב להיות ועלול. רחמים מתוך עליו נכמר
 אשר המועקה את להפסיק רצון ומתוך, זו כבדה הרגשה בלבו
 . סיוע לו מגיש הוא הרי, חברו של הקשה מצבו מחמת בלבו

 את ובראותם, זולתם על שמתאכזרים אנשים ישנם, מזו יתירה
 שמגישים הסיוע ואחרי, רחמים בהם מתעוררים, מצוקתם

 .עליו להתאכזר שוב הם ועלולים יכולים, לנצרך
 לא מלשון, לבבך" את תאמץ "לא: התורה מזהירה זה ועל זה על

 אך תהיה לא הצדקה בנתינת שהמטרה ואומץ, חוזק ללבך תתן
 להתאכזר בשביל לא ובוודאי, שבלבך המועקה את להסיר כדי

 (התורה על שפתי כהן י"עפ) .עליו
 

 (ז, טו) האביון" מאחיך ידך את תקפוץ "ולא
 אומר היה -" אביון'ה אחיך'מ דך'י קפוץ'ת א'ל" של תיבות ראשי

 ללמדנו". תהלים" אותיות הן - ל"זצ ין'מרוז י"מהר ק"הרה
 צריכים אלא, חובתו ידי יוצא אדם אין, בלבד תהלים שבאמירת

 .בפועל" לו ידך את תפתח פתוח" לקיים ועושה אומר להיות
 (התורה על)

 

" ידך את תפתח פתח כי... ידך את תקפוץ ולא"
 (ח ,טו)

 יד" ספר בשם, דרוש בדרך פירוש הביא" צדק משפט" בספר
 בא שכשהאדם( ה"פ, רבה קהלת) במדרש אמרו, הנה": יוסף

 דהיינו. פשוטות ידיו מהעולם נפטר וכשהוא, קפוצות ידיו לעולם
 ידיו כשנפטר אבל, הכל את שינחל הוא חושב לעולם כשבא

 .כלום נטלתי לא כאומר, פשוטות
 כי", האביון מאחיך ידך את תקפוץ לא: "הכתוב שאמר זהו

 תפתח פתח" לבסוף הרי כי, לך יועילו לא והקמצנות היד קפיצת
 ואם כן. העולם מן פטירתך בעת ילווך לא וזהב וכסף", ידך את
 לפניו צדק"ש לך יועיל וזה, ידך את כעת שתפתח יותר טוב

 ".יהלך
 ד"לגאב - ש"להרא' חיים ארחות'ה על - הלכה משנה בפירוש

: הבא הסיפור הובא, ל"זצ קליין מנשה רבי הגאון אונגוואר
 קמצן וגם גדול עשיר היה אחד, אחים שני היו שפעם מסופר

 חילק לו שהיה מה וכל גדול עני היה והשני, צדקה נתן ולא גדול
 בעל, ל"זצ הורביץ פנחס רבי לפני העני אשת ובאה, לצדקה

, לצדקה לו שיש מה כל שמפזר בעלה על בטענה, ההפלאה
 .ברעב מתים וכמעט ובניו אשתו ומזניח

 האח את שאל וראשונה, לפניו האחים שני את זימן ההפלאה
שאלו . ומפרנס זן ה"הקב ה"ב, לו אמר? פרנסה לך יש האם העני

 הבית את מזניח שאתה עליך קובלת אשתך למה הרב אם כן
 כל( "ד, ב איוב) כתיב! רבי: ואמר העני התבייש, הכל את ומפזר

 אחד יום שוב( י"מ ב"פ אבות) ושנינו", נפשו בעד יתן לאיש אשר
 כל ולכן, שלי האחרון היום ו"ח זה אין אם יודע ומי, מיתתך לפני
 !ימות מתי יודע אדם אין כי, לצדקה נותן אני לי אשר

 אין למה, עשירות ה"הקב נתן ה"ב לך, השני האח אל הרב פנה
 והרי, גדול ודוחק צער חיי חי שממש העני לאחיך חלק נותן אתה

 (.ז, נח ישעיה" )תתעלם אל ומבשרך"
 כ"סה, כמה יודע מי לי שיש חושבים העולם, רבי, העשיר השיב

 עם ואני, דולר מיליון וחצי שניים לערך מגיעים שלי הנכסים כל
' ה יאריך ואם, דולר אלף חמישים לערך לשנה צריכים משפחתי

 עוד לי יש הרי, חמישים בן עכשיו ואני, ועשרים מאה עד שנותי
 אינו, לשבעים הכסף ונחלק בואו, ועשרים מאה עד שנה שבעים

 ...צריך שאני למה אפילו מגיע
 העני אתה, יקרים אחים שמעוני, ואמר קצת ההפלאה חשב

 אני, נפשו בעד יתן לו אשר וכל למחר תמות שמא מפחד שאתה
 ואם שנה שבעים לך מלאת עד במהרה תמות שלא עליך אתפלל

, טובים ומעשים מצוות לסגל תוכל ולכן, שנה שמונים בגבורות
. לפרנסם שנתחייבת וביתך אשתך תפרנס אלא הכל תפזר ולא

 שנה ועשרים מאה שתחיה מפחד שאתה העשיר האח ואתה
 תחיה לא צדקה תתן לא אם כי, תדאג אל, לפרנסתך לך יהיה ולא

 . העני לאחיך ותן קצת להפריש ותוכל, שנה ועשרים מאה
 (באהבתך להתעדן)

 

 (ט, טו" )האביון באחיך עינך ורעה"
", לו תתן ולא, "בדיקות בשבע עני כל ותבדוק זו בדרך תלך אם
 ויפשפשו בשמים אותך גם יבדקו'", ה אל עליך וקרא" לך דע אזי

, ותיענש חטאים אצלך גם ימצאו", חטא בך והיה" ואז, במעשיך
 .אחריך יבדקו לא בשמים גם, במעשיו לבדוק בלי תתן אם אך

 (מניקלשבורג שמעלקאהרבי רבי )
 

 (י, טו" )לו בתתך לבבך ירע ולא"
 זיע"א מקוזמיר יחזקאל רבי הרה"ק נתן ביניהם הפגישות באחת

 רבי שמחה בונים להרה"ק( להריח טבק) טאביק שמעק א
 בתוך שמת מה: יחזקאל רבי את רש"ב שאל. זיע"א מפרשיסחא

 שמתי: מקוזמיר הרה״ק לו ענה? כל כך טוב מריח שזה הטבק
 (יחזקאל מאמר) .לו" בתתך לבבך ירע ה"ולא את בתוכו

 

 בגלל כי לו בתתך לבבך ירע ולא לו תתן נתון"
 ובכל מעשיך בכל אלקיך' ד יברכך הזה הדבר

 (י, טו" )ידך משלח
 אדם רואה שבאם( א, ז) דף גיטין במסכת אומרת' הגמ

, נכסיו יתרבו ז"ועי צדקה יותר שיעשה מצומצמים שמזונותיו
 .בצדקה הרבה לעסוק שמחוייב מרובין כשנכסיו שכן וכל

 וכשיהיה, כעת נותן לא אני קשה המצב עכשיו: אומר האדם אבל
 .ה"בעז הרבה יתן אני לי

 שמע. תורה בן לבחור בתו את שאירס כפרי היה שפעם מספרים
 וירד לקנות ניתן היכן בירר, לחתן ס"ש שנותנים מנהג על הכפרי
 עוז' ס"ש קנה ואכן, החתן אל ולשלחו ס"הש את לקנות, העירה

, ס"הש  את  לשלוח  כשרצה , מאוד  עבה ' מתיבתא'  של ' והדר
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! אחד בשקל' בול' וקנה הפקיד אל ניגש, בעיר הדואר לבית נכנס
... היקר החתן לכבוד רשם, הקופסא על והדביק הבול את לקח

 רק, הפקיד אומר. ללכת ורוצה" זה את לי תשלח" לפקיד נותן...ו
, בולים להוסיף צריך אדוני לו ואומר המשקל על זה את שם, רגע

" הרבה שוקל וזה כבד זה כי" הפקיד אומר למה., הכפרי שואל
 הכל תגיד" הכפרי לו אומר, שקל של אחד בול רק שמת ואתה
 החבילה? אומר אתה מה! מדבר שפיך מה אוזניך ישמעו? בסדר
 !...כבד יותר יהיה בולים נוסיף אם, נו? כבידה
 תן! בולים תדביק? יגיע שהכסף רוצה אתה, ה"הקב אומר

 ובכל מעשיך בכל אלוקיך' ד יברכך הזה הדבר בגלל כי! "לעניים
 החבילה עכשיו, קשה עכשיו? האדם אומר ומה!" ידיך משלח
! כבדה יותר תהיה החבילה הרי לצדקה כסף יתן אני ואם כבדה

 ...נבער כפרי כאותו נהיה לא הבה
 

 (יא, טו" )הארץ מקרב אביון יחדל לא"
 אתם, שמעו: ואמר בדרשתו פעם הכריז מקעלם המגיד

 תתנו לא ואם לעניים צדקה לתת השם למען תראו עשירים,
, מרעב יגוועו והעניים נפש עד מים הגיעו השנה כי לכם דעו להם
 דעו, הזה הדבר אכפת למי ימותו הם אם יש מה תאמרו ואם
 כי" ומבטיחה אומרת הקדושה שהתורה, המגיד הכריז שוב, לכם

 ואם עניים שיהיו בהכרח כן ואם", הארץ מקרב אביון יחדל לא
 את לתפוס מוכרחים אתם תהיו ברעב לגווע לעניים תתנו

 ...האביונים אתם ותהיו מקומם
 

 (יג, טז" )ימים שבעת לך תעשה הסוכות חג"
 בעיצומו, אחת שפעם סיפר א"זיע מאוסטרופולי שמשון רבי
 מתהלך המשטין השטן הרע היצר את פגש אלול חודש של

 השיב"? פניך נפלו למה" שמשון רבי אותו שאל. נפולות בפנים
 ועכשיו ישראל בני את ברשתי ללכוד עמל אני שלמה שנה: "לו

 ומגבירים מרע בסור עסוקים וכולם התשובה ימי כשמתקרבים
 ".לטמיון יורד שלמה שנה שעמלתי עמלי כל, טוב העשה את

 שאלתי. משמחה צוהל הוא והנה בו פגשתי תשובה ימי בעשרת
 נח שלא לו וענה? עושה זו מה לשמחה, שמשון רבי מספר, אותו

 שכל הוגן זה שאין מעלה של דין בית לפני וקבל ועלה, שקט ולא
 את שמביאה בספינה חור לנקב רשות וקיבל, לריק יגיעו

 החג מצוות את לקיים יוכלו שלא להכשילם כדי האתרוגים
 משחור חשך ועתה בשלישית בו פגע הסוכות חג בימי. הקרב
 עלתה והרי עצב אתה מה מפני" שמשון רבי לו אמר. תוארו

 האתרוגים כל כי. לעצמי בור חפרתי" לו אמר"? יפה מזימתך
 וכל בלבד בודדים אלא נשארו ולא בספינה המים ידי על נפסלו

 במחיר והרבו האתרוגים את לקנות משלחות שלחו הקהילות
 שזכו והקהילות, מתכשיטיהן נתנו נשים ואפילו מגביות וערכו

 ערב עד מבוקר עמד הקהל וכל מאוד שמחו האתרוג את לרכוש
 גדול רעש עשה זה וכל מינים ארבעה במצוות לזכות כדי בתור

 את משברים כאילו הרגשתי בו שנענעו נענוע שכל עד בשמים
 (החסידות ממעיין) ".עצמותיי

 נתן אשר אלוקיך' ה כברכת ידו כמתנת איש"
 (יז, טז" )לך

 משל דרך על(, הי"ד כהנא מוהרי"א הרה"ק) מצינו נחמד ביאור
 הרי, מעות של אדיר סכום שמעון של מידיו שקיבל לראובן
 עצמו לשמעון אלא, שמעון של' לידו' ראובן יודה שלא פשיטא

 -' היד בעל' אלא, הגדול הסכום את לו נתנה היד לא כי בידעו -
 למי ויהלל ראובן לו יודה כן על', נותן'ה הוא, שמעון חברו

 בכל לזכור לנו יש, כיוצא בזה... לבו ברוחב ידו מתת לו שהעניק
 למתת - מאידך או' בוס'ה של שכרו למתן ונקווה נייחל שלא, עת
 זה הנותן של' כ'ידו אלא אינם הללו כי', צדקה נותן'ה של ידו

 אף' )ה'נותנים הם ולא, לכל ומפרנס הזן ובעצמו בכבודו הקב"ה
 מיהו לדעת לנו יש היטב מ"מ, הטוב' ב'הכרת נצטווינו שבוודאי

 כשחברו, וכגון, למוטב בין לטוב בין אמורים הדברים(... ה'נותן'
 לו להשיב בחברו יקום אם הניזוק ייחשב לטיפש אך, ח"ו מזיקו

 מחשבה מתוך, בלבו טינה לו נוטר יהיה אם עכ"פ או, כגמולו
 לו אין. הזאת הגדולה הרעה את עליו הביא אשר הוא שרעהו

 שנשלחה, המכה ׳יד׳ אם כי אינו שרעהו ולהשכיל להבין אלא
 ...ממרום אליו
 קם והכלב, במטה מכהו בעליו אשר לכלב להמשיל אמרו כבר

 בזה ומעניש נוקם שאינו די לא, והנה, המטה את ונושך בחמתו
 שיניו בעקירת פיו את הוא פוצע אף אלא - הכהו אשר בעליו את
 הוא אותו' מכה'שה להבין דעת לו שאין מפני וזאת, דם זוב עד

 לבעליו' אמצעי' אלא שאינו המטה ולא, במטה המחזיק האדם
 שבעקבתא:( מט סוטה) חז"ל אמרו ולכן. ידו על להכות

 כל אשר' הדור פני' הוא כן כי', הכלב כפני הדור פני' דמשיחא
 לו משיב ע"כ עוול לו עשה שחברו בנפשו ומדמה חושב אחד

 כך לו עולל אשר שחברו לבו אל ישים לא ומדוע. בראשו כגמולו
 בכדי - זה במקל הכהו הקב"ה אשר בעלמא' מקל' אם כי אינו וכך

 יבוא אשר במקום' חכמתו'ב והוא, אליו לבו את ולקרב לעוררו
' מחלוקת' מגלגל הריהו אליו' ה דבר את ולשמוע להתעורר

 ... בעולם
 האדם של ידו שמתנת כשם ידו כמתנת איש הכתוב דבר וזה

 ה׳ בברכת הוא כן. ה׳נותן׳ האדם של אלא ה׳יד׳ מתנת אינה
 והוא, זאת הייתה ה׳ שמאת יבין מקבל האדם כאשר אלוקיך

 .לך נתן אשר יתברך שמו
 לו מביאים ידיו מעשי לא - אדם של פרנסתו נאמר לגבי כן

 שכתב וכעין... הם שמים בידי' ידיו' מעשי אף כי, הפרנסה
 יתברך בהשם שיבטח וצריך( 'השמחה שער' )צדיקים ה'ארחות

 אשר יחשוב אלא, בהם יבטח ולא, וכעסקיו כמלאכתו שיצליחהו
 אדם כמו, יתברך ה׳ מאת לפרנסתו ׳דרך׳ הם ועסקיו מלאכתו

 מן בא הכח אין, העץ חותך שהגרזן אע״פ, בגרזן עצים הבוקע
 .העץ בו לחתוך הברזל עם הבוקע האיש מן אלא, הברזל

 (הפרשה באר)
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 "ליראה את ד' אלוקיך כל הימים" )יד, כג(
שנה, היה  350-רבי משה גלאנטי, ראש רבני ירושלים לפני כ

צדיק וחסיד וגם חכם בשבע חוכמות העולם )הלא הן: חוכמת 
ההיגיון, המספר, המידות, הטבע, התכונה, הניגון וחוכמת 

פרט לשייח' ערבי שגם הוא האלוקות( לא היה כמוהו בדורו, 
מי שהיה חולה  –התמצא בשבע החוכמות. ויתירה מכך 

בביתו, בא לשייח' וביקש ממנו להתפלל לרפואתו. השייח' 
התבודד שעה קלה, ואמר "זה יחיה" או "זה ימות", ותמיד קלע 

 למטרה, כמו להבדיל רבי חנינא בן דוסא.
ייתכן שנגלו כאשר הגיעו הדברים לאוזני ר' משה, תמה: כיצד 

לפני הגוי תעלומות ספרי החיים וספרי המתים, ואפילו יהודים 
 משחרים לפתחו?!

הלך הרב לבית השייח'. הלה קיבלו בכבוד גדול, וכאשר 
התיישבו אמר: "שמעתי עליך כי איש חכם אתה. האם יש לך 

 ידיעה בחוכמת ההיגיון?"
הרב השיב כי ה' חננו מעט באותה חכמה. השייח' החל 

קרו, וראה כי כל הגיונו הוא כאין וכאפס לעומת היגיון הרב. לחו
 הוא ביקש ללמוד ממנו עוד ועוד עד שהיום העריב.

למחרת נכסף השייח' לחוכמת המספר ושלח את מרכבתו 
להסיע את הרב. הם נשאו ונתנו בחוכמת המספר, ושוב נוכח 
השייח' שאין חקר לחכמת הרב. וכך נפגשו מדי יום ור' משה 

 ם את השייח' בשאר חוכמות העולם.החכי
לבסוף השייח' שאל: "האם יש לך ידיעה בחוכמה השביעית, 

 הלא היא חוכמת האלוקות?"
 "תהילה לה', בקי אני מעט באותה חוכמה".

 "נא למדני חוכמה זו עד תכליתה!" ביקש השייח'.
"חוכמה זו עלתה לי ביוקר רב", אמר הרב, "ולכן לא אלמדה 

 בחינם".
זו חוצצת ביני לבין שלמות ההשגה", אמר השייח', "ידיעה 

 "אמור לי את שכרך, ואוכל לתת לך ממון ככל שתחפץ".
"חלילה לי למכור את החוכמה תמורת ממון!" אמר הרב, "אני 

 מוכן ללמדה רק תמורת חוכמה אחרת".
 "ומה היא?", תמה השייח'.

"מכיר אתה בחולים אשר התפללת עליהם, אם יחיו ואם לאו. 
וכמה זו נעלמת ממני. אם תלמדני אותה, אלמד אותך את ח

 חוכמת האלוקות".
"הקשית לשאול", קדרו פני השייח', "לא אוכל לגלותה לשום 

 נברא".
"אם כך", אמר ר' משה גלאנטי, "גם אני לא אוכל לגלות לך 

 את החוכמה השביעית!"
 "אבותיי השביעוני שלא אגלנה בעד שום הון שבעולם".

וכרה בעד ממון, אלא מחליפה בחוכמה אחרת. "אין אתה מ
 אבותיך לא השביעוך על דעת כן".

 
 

לאחר הפצרת הרב, נעתר השייח' ואמר: "אם כן, שמע בקולי. 
לך לביתך וקבל על עצמך תענית ליומיים. בארוחה המפסקת 
לא תאכל בשר ולא תשתה יין. ביומיים הללו תטבול בבוקר 

 ובערב".
 הרב. "אעשה כאשר דיברת", הבטיח

"לך לשלום", אמר השייח', "וביום השלישי אודיעך מהו הסוד 
 הנורא".

הלך הרב לביתו, וצם במשך שלושה ימים. בבוקר לאחר 
 התפילה בא לשייח'.

השייח' חרד לקראתו, ולאחר שווידא שהרב קיים את התנאי 
ואף הוסיף עליו, אמר: "בוא נטבול בטרם נבוא למקום 

 הקודש".
לביתן מלכותי עם שער כסף מגולף  לאחר שטבלו הגיעו

בפיתוחי חותם. השייח' הוציא מכיסו מפתח כסף ואמר: 
 "היזהר להיכנס לביתי במורא, כמוני".

הוא פתח את הדלת, ואז התגלה אולם מפואר ביותר, וממול 
תלויה פרוכת רקומה באבנים טובות ומרגליות, השייח' נכנס 

 בחרדה והשתחווה שבע פעמים כנגדה.
ד מאוד, פן יש שם עבודה זרה. השייח' פנה אליו בקול הרב חר

נמוך: "קרב אל ההיכל, הסט את הפרוכת, ותמצא את 
 מבוקשך!"

הרב קרב, הסיט את הפרוכת ולפניו נגלו דלתות זהב 
משובצות יהלומים. הוא פתח אותן וראה לוח זהב מרהיב ובו 

, מגולפת צורת המנורה ומעליה חרוט: "שויתי ה' לנגדי תמיד"
 כאשר אותיות שם הוי"ה גדולות יותר...

אמר השייח' ברעדה: "דע לך, רב היהודים, שאותיות גדולות 
אלה הן שמו של הבורא הכל יכול, שברא את העולם יש מאין 
ומקיימו גם עתה". השייח' היה סבור שהיהודים אינם יודעים 

 רז זה...
"ועוד דע לך, שכאשר בא אדם ומבקש שאתפלל על חולה", 

משיך השייח', "אני טובל ומגיע לכאן ביראה ומתפלל לפני ה
ההיכל. בסיום תפילתי אני מסיט את הפרוכת ופותח את 
הדלתות. אם אני רואה שאותיות השם מאירות מעל מנורת 
הזהב, אני יודע שהחולה יתרפא, ואם הן כבויות, מובטחני 

 שימות".
דין! אם חזר הרב לביתו והתייפח בלב נשבר! "אוי לנו מיום ה

גוי זה, מתוך שידע שזה שמו של ה', עשה לו כבוד כה גדול 
וירא מפניו, וזכה בשל כך לכבוד ויקר, אנו בניו של המקום 
וקוראי שמו, מה היה עלינו לעשות, וכמה היה עלינו לחרוד, 
ובפרט בהזכירנו את שמו הגדול, ולמה היינו זוכים, אילו היינו 

 ומכבדים אותו כראוי..." יראים כך מפני קדושת שמו יתברך
רבי משה גלאנטי זצוק"ל נלב"ע ביום כ"א שבט ה'תמ"ט 
ונטמן סמוך למערת רבנו קלונימוס בדרך לכפר השילוח, 

 זכותו יגן עלינו ועכי"א.
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