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 (פניני פרשת השבוע) תאוייבי ילדו

 
הסיפור המסעיר הבא, משתרע על פני יותר משני עשורים. הוא מתחיל בירושלים בימי 

 ...ביום ל"ג בעומר. זה סיפור שכדאי להפנימו אל הלב -שגרה, ומסתיים במירון 
יחיאל נחשב לבחור טוב, שמו הלך לפניו כמוכשר וחרוץ, ועד מהרה הקדים את חבריו 
למחזור השנתי כשנישא בשעה טובה, והקים את ביתו עם רעייתו תחי'. הבית שהקים 

זכתה בפרנסה טובה שהעניקה לבעלה יכולת לשקוד  ההאישנהנה מתורה וגדולה כאחד, 
ט אחד: בני הזוג המתינו להיוושע בזרע של על לימודיו, והעתיד נראה מזהיר. חוץ מפר

קיימא, אך מפתח של בנים כמו דילג על פתח ביתם, וכל מאמציהם, תפילותיהם, הסגולות 
 ...דבר לא הושיע -שערכו והשיטות שניסו 

באחת הפעמים, כשר' יחיאל נכנס לרבו והזכיר את צרתו, נשא אליו רבו עיניים טובות 
בר עשיתם הכל, ניסיתם הכל, והישועה מבוששת לבוא. אולי ורחומות, והציע: 'ראה נא, כ

תנסה להיזכר האם פגעת פעם במישהו, האם גרמת צער לזולתך, האם ביזית או השפלת 
מישהו. אלו הדברים היכולים לעצור את צינורות השפע, לסתום לחלוטין את זרימת 

 '...הישועות. תנסה להיזכר
הביתה אפוף מחשבות. הוא התיישב יחד עם רעייתו  ר' יחיאל יצא מרבו בפיק ברכיים, ושב

בפינת האוכל, והחל מעביר את חייו כבסרט נע. היכן היה ומה ראה, כיצד התנהג ומתי 
 עבר בין המוסדות השונים. לפתע, בהבזק של רגע, ראה בעיני רוחו ילד צעיר נכה קלות

- - - 
 - - - ברק: נחהוא קימט את מצחו, ניסה להיזכר בשמו, ואז זה היכה בו כ

הם למדו בצוותא בתלמוד תורה נחשב בירושלים. יחיאל היה אז רק בן שבע, כשקיבל את 
יחיאל היה פשוט ילד חזק באופיו,  -המינוי 'מלך הכיתה'. אמרנו 'קיבל' אך זה לא מדוייק 

גבוה וחסון, בעל כריזמה אישית ופה מתגלגל. עד מהרה הפך יחיאל ל'מוכתר' הבלתי רשמי 
יתה. לעומתו, היה בכיתה ילד נוסף בשם נח. נח היה ילד שקט ואצילי, שמהלך של הכ

מ'מרום מעמדו'  -בצידי הדרכים ואינו דורש יחס מיוחד. נח סבל מנכות קלה, ויחיאל 
 ...נהג ללעוג לו, ואף הדביק לו כינויי גנאי -הכיתתי 

ת לבו כמכוות אש, כל פגיעה צרבה א -נח כבר התרגל, ממילא היה שקט ומופנם, ועדיין 
כל אמירה פצעה את נפשו כמדקרת חרב. כששנות הלימוד בת"ת הסתיימו והשניים נפרדו 

 ...לישיבות שונות, נח שחרר אנחת רווחה משמעותית
זה נח. זה  -עתה, יחיאל ישב בביתו, ונזכר בנח. 'אם יש מישהו שפגעתי בו כמו שלא צריך 

 '!ני חייב למצוא אותו, לבקש את מחילתו. חייבשב וקבע, רוקע ברגליו בכאב. 'א -הוא!' 
עוד באותו לילה החל לנסות לאתר את נח, אך התברר כי המלאכה אינה קלה. חודשים 
של חריש מודיעיני עמוק הניבו מספר טלפון של מי שאמור להיות אחד מאחיו של נח, אך 
למרבה הצער המספר היה מנותק. כל קצה חוט לא הניב את התוצאה, נח כמו נעלם 

 ...לחלוטין, כל המאמצים עלו בתוהו
ובא יום ל"ג בעומר. ר' יחיאל ורעייתו תכננו לעלות לציון הקדוש במירון, לומר בו  אתא

יחוס ה'  את כל ספר התהלים, לחלק מזון ומשקה, לנקוש בעקשנות בשערי רחמים. אולי
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ואולי ירחם שבזכותיה דבר יוחאי יימצא נח האובד. הדרך העולה מירונה מתפתלת, 
, עיניו כבר דומעות, מלבו פורצת זעקה אילמת: שפתותיו של ר' יחיאל רוחשות תפילה

'כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק! יש שעת דחק גדולה מזו? יש דוחק קשה 
 '?מהמתנה כה מייסרת, שבועות, חודשים, שנים
 - - - הוא יורד מהאוטובוס, עולה במעלה ההר. ואז

שהתבגרו. עוד מבט מאומץ, הוא מזהה את הנכות של האיש שלפניו, לא את מראה פניו 
ו... כן. זה נח. אין ספק בכלל! הנה הוא ניצב לנגד עיניו, לבוש בבגדי שבת, עושה חלאק'ה 
לבנו השלישי, מוקף בזאטוטים מאושרים. הוא מתבונן שוב, בוחן את אותה תנועה מוכרת 

 !אלו אותם צעדים, זה נח -לה לעג בילדותו. אכן 
לדמוע. 'סליחה', הוא פנה אליו מיד, והרעיף עליו שאלות סערת נפשו גברה, עיניו החלו 

למכביר, בבלבול ובמבוכה גוברים: 'שמך נח? למדת בת"ת פלוני בירושלים? אתה זוכר ילד 
 '?בשם יחיאל

האיש הנהן בראשו פעמיים, ובפעם השלישית הנהן והעווה את פניו. 'זוכר אותי? אני 
 '!היחיאל, אני מחפש אותך כבר למעלה מחצי שנ

התגובה  -שאל נח באי הבנה, 'מה אתה רוצה? אינך רואה שאין לי זמן כרגע?'  -נו?' '
די היה בה כדי לעורר מחדש את  -הטיבה לבטא את מה שחש נח. הזכרת שמו של יחיאל 

אותם רגשות מודחקים, טראומות ילדות שכבר התכסו בענני אבק. 'לא, אני חייב לשוחח 
 ...יחיאל על חייוהתחנן  -איתך, כמה דקות!' 

שעת אמצע הבוקר, רבבות עולים ויורדים לציון הרשב"י. בימין השביל ניצבים שני אנשים 
בגיל שלושים, 'אוייבי ילדות' מושבעים, במפגש מסעיר. 'מלך הכיתה' של אז עומד מול 'נח 

 ...המסכן', מתחנן שיקדיש לו שתי דקות
יו ימינה ושמאלה: 'אני לא מסוגל. כששמע נח שיחיאל מבקש את סליחתו, החווה את פנ

לא יכול. אני רוצה לסלוח לך, אבל לא יכול. הפצע עודו פעור, כעשרים שנה חלפו ועדיין 
 '!אני כאוב. לא יכול לסלוח

יחיאל לא אבה לוותר, הבין שכאן תלוי הסיכוי שלו. הוא הוסיף להתחנן, תיאר את הכאב 
וף, נענה נח ואמר: 'ראה נא, אני באמת רוצה העובר עליו, חילה את פני נח בשפל קול. לבס

לסלוח לך, אך אני חש שאינני יכול. הבה ניכנס שנינו לציונו של רשב"י, אני אתפלל עליך 
שתזכה להיוושע בילדים, ואתה תתפלל עליי שאצליח לסלוח לך. ניפגש ביציאה מהציון 

 '!בעוד כמחצית השעה
י תפילות נישאו שם מעומק הלב, מלוות השניים נפרדו זה מזה, ונכנסו אל הציון. שת

בנחלי דמעות. כעבור כמחצית השעה נפגשו השניים מחוץ לציון, עיניהם מאירות, פניהם 
הכריז נח  -התרחבו בחיוך רחב, והם לחצו ידיים בחום: 'מחול לך, מחול לך, מחול לך!' 
לחבוק בן, בשמחה, עתה חש כי הפגיעה עברה, הפצע נרפא. 'מי יתן שלשנה הבאה תזכה 

 ...טפח על שכם יחיאל בעידוד ונפרד ממנו לשלום -ואל תשכח להזמין אותי לברית!' 
ואכן, לשנה הבאה, כמה ימים לפני פסח, צלצל לפתע הטלפון בביתו של נח. 'מדבר יחיאל, 

זעק יחיאל בשמחה, ונח שמח באמת בשמחתו ובירכו  -מגיע לי מזל טוב, נולד לי בן!' 
 ...ה ולחופה ולמעשים טוביםלתור שיזכה לגדלו
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סיפור מסעיר זה, סיפר הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ' שליט"א, ואין כמוהו כדי ללמדנו על 
משמעותה של פגיעה, על עוצמתה, על מה שהיא מחוללת. אם חלילה אדם נכשל בפגיעה 
בזולתו, לעולם לא יידע מה תהא משמעותה כלפיו. הפגיעה בזולת חוסמת את ההשפעה 

 ...ומים, עוצרת את הישועות, אינה מאפשרת להשפיע טובה וברכה על האדםממר
הבה נראה לנגד עינינו בכל עת את דמותו של התינוק הקט, בנו של יחיאל, שלא הגיע 
לעולם עד שהפגיעה נמחקה, עד שרושמה נמחל ואיננו. לעולם לא נדע כמה התמודדויות, 

נזהרים יותר בכבוד הזולת. ואם חלילה  , אם היינומאתנובעיות וקשיים היו נמנעים 
הבה נוודא כי ביקשנו סליחה מיד, לבל תיוותר הפגיעה בעולם, לבל תחולל נזקים  -נכשלנו 
 .חלילה

נזכור כי במילה, במבט, בתנועה או בהתנהגות, אנו יכולים לנהוג כבוד, להעריך, לפרגן 
אדיר. הבה נתחזק בימים אלו  לפגוע, להרוס, להביא על עצמנו נזק -ולהעניק כח, וחלילה 

בזהירות בכבוד הזולת, במניעת כל פגיעה בו. זו הדרך לשמור את צינורות השפע פתוחים 
 !ויעילים, זו הדרך להתכונן לקבלת התורה

 
 (גליון קבלת שבת) היד

 
סיפור נפלא הובא בספר 'קול תודה': פסח דאשתקד עבר עלי בהתעוררות עצומה      

 .תובנה עמוקה בה רציתי לשתף אתכם. ואספר סיפור כהווייתו, כפי שהתרחש והעניק לי
האמת היא שכתיבת הדברים מעלה סומק עז על פני, אני בוש ונכלם להעלות את הדברים 

 .על הכתב, אך למען זיכוי הרבים, אעשה זאת בכל אופן
 

מהן חול צהבהב ערב פסח. פוסע אני ברחובות קריה, מסיר את משקפיי ומנסה לנקות      
שדבק. מאט צעדי, חושב שבכך אוכל אולי לדחות את קבלת הפנים ה"נלבבת" שמחכה לי 

 ...בבית
הפלאפון מצלצל בקול תובעני, אשתי בקו, יורה לעברי צרור מטלות ומפצירה בי שאבוא 

 .מהר כי הבית מהפכה של ממש. הילדים עצבניים והכל חסר שליטה
י מציב רגלי על מפתן הדלת, אני שומע צעקות, בכיות אני מחיש צעדיי, ועוד טרם אנ

ומריבות. הקולות מוכרים מידי, העייפות מהימים האחרונים נותנת בי אותותיה, השקיות 
עם הכלים שבידי מכבידות עלי כאילו שקלו טון. ההודעה שקיבלתי היום בבוקר מהבנק 

לי אימים משתלב בכל עודנה מהדהדת באוזני בחדגוניות מרגיזה ומראה הבית המהלך ע
 .אלו

הכל ביחד מתערבל לי חזק בפנים וגורם לפני לשחרר קיטור של תלונות. אני מנסה לשלוט 
בעצמי, אך לא מצליח. די! איני יכול יותר! אין לי כח להטות שכם בבית!! ולא זו אף זו, 

וא מבחין בבעתה בילדון המתוק שלי בן השלוש מגיח כשוופל מצופה נגוס בין שיניו וה
אוחז באדיקות את החצי השני מפורר בין ידיו המוכתמות. "אבא!" הוא צוהל לעברי, 
"השכן חילק לי מהבית שלו. הוא אמר שהוא לא צריך את זה, נכון שהוא שכן טוב?" הוא 
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מרים אלי עיניים תכולות שמחות שעד מהרה הופכות לים של תמיהה למראה האבא שלו 
 .שפניו בצבע ארגמן חזק

 .אתכם בתיאורים אודות הימים הבאים לא אלאה
 

קמתי כשאני רוגז, עבדתי כשאני כועס והלכתי לישון כשאני ממורמר. כן, עזרתי,      
בהחלט עזרתי. אלא שפי לא פסק מלקטר ומלהתלונן על העבודה, על הניקיון, על הקניות, 

 ?ובעצם על מה לא
מי. בעודי עובר -שקית לאיעד שבאחד הימים יצאתי החוצה למספר רגעים כדי להעביר 

את כביש הסואן פוגעת בי מכונית בעוצמה. אני עף אחורה והזכרון הבא שלי הוא מיטת 
בית החולים הלבנה, שקט חזק ופנים מודאגות סביבי. בחסדי שמים כמעט שלא נפגעתי 

 .שבורה ואומללה מאוד השהייתכלל, למעט ידי הימנית 
לצורך ביקורת, יומיים מלאים ברוגע מזויף היומיים הבאים עברו עלי בבית החולים 

ובשלווה מעושה שהציקו לי נורא וגרמו לי להשתוקק בכל מאודי לשוב לבלגן שבבית. 
 .התגעגעתי נושאות להמולה הבריאה

 .פשוט בלתי אפשרית ההייתלפתע, כל פעולה בידי 
יכולתי. איך רציתי להניח תפילין, רציתי לטול ידיים, רציתי לאחוז בכוס שתיה. אפס. לא 

לא חשבתי מעולם שעלי להודות בלי סוף ובלי גבול על היד שמתפקדת? על היד שעושה 
 .עשרים פעולות בדקה אחת? שכבתי מיואש על מיטתי עצוב ושבור. החלטתי שלא עוד

מהרגע שאחזור הביתה אתחיל להעריך את המתנה היקרה הזו ש'יד' שמה, ובכלל אתחיל 
 .שנותן לי השם בטובו וברחמיולהעריך את כל שפע המתנות 

איך לא הודיתי עד כה? איך הוצאתי מפי רק מילים של טרוניה וביקורת? איך הייתי כה 
סכל? הכרית הלבנה של בית החולים ספגה בשתיקה את דמעותיי המתחרטות 

 .והמבטיחות
 

לקראת השחרור הביתה )שלושה ימים לפני התקדש החג( שיתפתי את נוות ביתי      
חדשים שלי ובתכניות שרקמתי לעתיד. היא הופתעה, שכן טענה שהיא חשבה בהרהורים ה

 .בדיוק את אותו הדבר
הגענו הביתה. ראשית, ישבנו אני ואשתי עם דפים וכל אחד מילא את הדף בתודות לבורא 
עולם. עשינו תחרות מי כותב יותר. כמובן שאשתי עבדה בקצב מהיר יותר כשאני מדדה 

 .ידי השמאליתאחריה, משרבט תודות ב
תודה השם שבחסדך העצום הענקת לנו חג נפלא כל כך. חג הפסח! תודה השם שיש לנו 
אפשרות לנקות את הבית. ידיהם של בני הבית מתפקדות היטב )כאן הוספתי קווים 
נמרצים של הדגשה(, אנו חשים בטוב ויכולים לעבוד. יכולים! ברוך השם! כמה מדהים, 

פועלות מצוין ויש לנו את האפשרות ללכת לקניות, ללכת כמה נפלא. תודה שרגלינו 
 .'להגעיל כלים וכו

אני נעצר רגע, מציץ בהיחבא לדף של אשתי שכבר מלא כמעט כולו וממשיך: תודה השם 
שברוב רחמיך הענקת לנו חמש מתנות נפלאות. חמישה ילדים שמרווים אותנו נחת בלי 
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ם וצועקים ובוכים. אבא, תודה. אין מתנות גבול. תודה. תודה שהם לפעמים מלכלכים ורבי
 !טובות מאלו בעולם

ידי השמאלית כבר כואבת מהמאמץ שאני מפעיל עליה. אני מרפה, סוקר לרגע את הסלון 
שברגע זה עמוס חפצים ששוגרו אליו מכל רחבי הבית. אה, ותודה אבא, תודה שיש לנו 

הכל יש לנו מידך המלאה הפתוח כל כך הרבה חפצים בבית. מאום לא חסר לנו. כמה שפע! 
 .הקדושה והרחבה

אני מתחייך רגע, והמילים קופצות כמו מאליהן: ומעל הכל, רבש"ע, אני מודה לך מהמקום 
 !הכי עמוק שבליבי, על שהמאמץ והיגיעה שלנו הם לשם מצוה

 
כמה נפלא! הם עמלים ואנו עמלים. הם עמלים ואינם מקבלים שכר ואנו עמלים      

צום. אנו עמלים ומקבלים את חג הפסח על שלל אורותיו. אני שם את הדף וזוכים לשכר ע
 .המתרונן הזה תחת ידי המגובסת. לוקח רצועה של דבק סלוטייפ ומדביק אותו ליד מיטתי

 .רוצה להיזכר בזה מיד בבוקר כשאפקח את עיני
, הימים הבאים היו היפים ביותר שידע הבית שלנו אי פעם. התחלנו את היום בהודיה

פעולה ומוחם היצירתי העשיר את  אתנוהמשכנו בהודיה וסיימנו בהודיה. הילדים שיתפו 
 .מילות ההודיה שלנו עצמנו

בעוד שבועות מספר יחול בעז"ה חג הפסח של השתא. עתה אנו בני חורין, כבר איננו 
 .עבדים הקשורים בכבלים לבעיות, לבלבול ולטרדות

ת מעל כל אלו, להסתכל במבט בוגר ומעריך. מבט של עתה אנו בני חורין, יודעים להתעלו
הודיה. ואתם, קוראים יקרים וחשובים, תחוגו גם אתם את חג הפסח כהלכתו. בליל ט"ו 
נשב כולנו בעז"ה לצד מפה צחורה ומעומלנת, משובצת בגביעי כסף נוצצים. אלא, שיש 

ענות. ויש, יש שיגיעו שיגיעו לרגע המקודש הזה מתוך רטינות ותלונות, טענות ומ מאתנו
לחג המקסים הזה מתוך הודיה עמוקה, מתוך הכרת הטוב עצומה למי שכולו טוב ותכלית 

 .בריאתו להיטיב, ויחושו באמת בני חורין. הבחירה בידיכם
ולא רק בחג הפסח אלא כל השנה זה זמן תמידי לשבח ותודה להקב"ה על כל הטוב 

 .ם מלאים הודאה והכרת הטוב לה' יתברךשגמלנו, כך תכו שחייכם יהיו חיים נפלאי
 

 (שלמה אונגר הובא בגל' שיח"ה-פי 'רשומים בשמך' מאת רבי יצחק-על) המכרז
 

השמועה הייתה מסעירה: בפעם הראשונה מסתמן איום ממשי על הזיכיון של משפחת 
 .שרף בהונגריה-מושקוביץ לרכז את עסקי מכירת יין

אחת לשלוש שנים העמידה הממשלה את הזיכיון למכרז. משפחת מושקוביץ האמידה 
הייתה כל השנים המתמודדת היחידה במכרז, והגישה הצעת מחיר סבירה, שִאפשרה לה 
ליהנות מרווחים נאים. עתה החליטה קבוצת גויים ליטול את הזיכיון מידי היהודי ולהגיש 

 .הצעה גבוהה יותר
ליבם של בני המשפחה התמלא חשש כבד. המתחרים הפגינו נחישות להפקיע את הזיכיון 

 .מידי יהודים, יהיה המחיר אשר יהיה
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בצר להם החליטו בני משפחת מושקוביץ לפנות אל הצדיק רבי מרדכי מנדבורנה. אך הם 
, כדי לא היו חסידים ולא נהגו לחסות בצל אדמו"רים. לכן העדיפו לשגר שליח אל הצדיק

 .שיעביר את בקשתם
מרזח, ומשפחת מושקוביץ -החסיד ר' אברהמל'ה בירנבוים היה האיש. לפרנסתו החזיק בית

הייתה ספקית המשקאות החריפים שנמכרו בו. ברבות השנים הצטבר חוב למשפחת 
מושקוביץ, אך זו נהגה עמו במידת החסד ולא דחקה בו. עתה שמח שיש בידו להשיב 

 .לייצגה לפני הרבילמשפחה כגמולה ו
רבי מרדכי עיין זמן ממושך ב'קוויטל' )פתקת ברכה( ושאל: "היכן גרה משפחת 

 ."?מושקוביץ
 .בעיר פוטיק", השיב ר' אברהמל'ה"
פוטיק?", כיווץ הרבי את מצחו. "היכן היא פוטיק?". ר' אברהמל'ה השתומם. הלוא הרבי "

 .הוא מכיר את הערים והכפרים באזור נוהג לערוך מדי שנה מסע גדול במדינה, ובוודאי
 .אולי תדע לנקוב בעיר הסמוכה לפוטיק?", הציע הרבי"
 .ֶסֶרנץ'", השיב החסיד"
 .מרדכי אינו יודע היכן היא ֶסֶרנץ'", השיב רבי מרדכי"
 .אולי קרסטיר שוכנת באזור?", הציע הרבי"
 .אכן", שמח החסיד לומר"

לכן לא ידעתי", אמר בשמחה, והסביר לחסיד שהוא יודע באותו רגע אורו פניו של הרבי. "
מה שעליו לדעת, וכהוכחה לכך תיאר את ביתו של החסיד על מבואותיו וכל פרטיו, אף 
שמימיו לא דרך בו. "אולם את העיר פוטיק איני מכיר, משום שהיא ב'בעלותו' של הצדיק 

 .רבי ישעיל'ה מקרסטיר", נימק
, הביט בו ואמר לחסיד: "סע, עוד תספיק להגיע לרבי ישעיל'ה הרבי הוציא את שעונו מכיסו

 ."ולהיוושע בטרם ֵיצא המכרז לדרכו
ר' אברהמל'ה יצא מן הרבי נבוך למדיי. את הצדיק רבי ישעיל'ה הוא מכיר היטב. הוא ורבי 
ישעיל'ה שימשו בקודש את רבי הרשל'ה מליסקה. יתר על כן, הוא, ר' אברהמל'ה, היה 

י, ורבי ישעיל'ה היה עוזרו... כעת חש מבוכה. כיצד יחלה את פניו כחסיד המשמש הראש
 ?הבא אל רבו

אלא שחזקה עליו הוראת הצדיק, ור' אברהמל'ה נסע אל רבי ישעי'לה. בהגיעו לשם נתקבל 
בשמחה גדולה. רבי ישעיל'ה אירחו בכבוד ודאג לכל צרכיו. כשירד הלילה, עלה ר' 

 .ר דבר על סיבת בואואברהמל'ה על יצועו בלי לומ
גם הצדיק ר' ישעיל'ה לא דחק באורחו והבין את מבוכתו. בבוקר כיבד אותו בכוס קפה 
ואיחל לו הצלחה בהמשך מסעו. ר' אברהמל'ה חש מצוקה. הוא מוכרח לבצע את 

 .השליחות, אך אין הוא מסוגל לעשות זאת
ק: "סעו לשלום ולבריאות, בלב כבד עלה על העגלה, ורגע קודם שיצא לדרכו אמר לו הצדי

 ."!והכול יהיה בסדר עם משפחת מושקוביץ
כעת רווח לר' אברהמל'ה. הצדיק ראה ברוח קודשו את סיבת בואו, וברגישותו פנה אליו 

 .ביוזמתו והעניק את ברכתו בלי להביכו
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הגיע יום המכרז. מושקוביץ שקל כיצד לנהוג. הוא ידע כי הקבוצה המתחרה תגיש הצעות 
הות משלו. בדרך הטבע לא היה לו סיכוי לזכות. בליבו אמר: "אם תועיל ברכת הצדיק, גבו

 ."נזכה גם בסכום נמוך
התייצב היהודי מול מושל המחוז, ונקב בסכום שהיה נמוך מכל הצעותיו בשנים הקודמות. 
המושל נדהם. הוא החליט שלא להכריז את הסכום בקול רם, מחשש שהמתחרים יפחיתו 

 .סכומי הצעתם גם הם את
כעת הוזמן נציג הקבוצה המתחרה לנקוב בסכום. הלה ניגש בגו זקוף ובצעדים בוטחים, 
כחכח בגרונו, ואז... קולות משונים בקעו לפתע מגרונו. האיש המבוהל ניסה שוב ושוב 

 .להוציא מילים מפיו, אך הצליח להשמיע רק הברות קטועות חסרות פשר
נענו בבליל של קולות משונים. הוא רתח מזעם. התנהגותו פניותיו של המושל אל האיש 

 .של הנציג התפרשה כזלזול בו. מיד ציווה להכריז כי משפחת מושקוביץ זכתה במכרז
הנציג חזר אל חבריו חיוור ומבוהל. "אני לא יודע מה קרה לי", מלמל. "יהודי צנום, בעל 

עמד וחנק אותי.  –תי לפתוח את פי זקן לבן, הופיע מולי, אחזני בגרוני, ובכל פעם שניסי
 ."!לא הצלחתי להוציא מפי אפילו מילה אחת

את הסיפור סיפר רבי ישעיל'ה מקרסטיר עצמו לחסיד ר' שלמה ענגל וסיים: "הייתי חייב 
לעזור למשפחת מושקוביץ, שכן בני המשפחה קנו לי את זוג המגפיים הראשון שהיה לי 

 ."שכר הלימוד למלמד בהיותי ילד, והם שילמו בעבורי את
 

 (גל' מאורות הדף היומי)  של גדול הדורהצמיחה 

 
היה זה בוקר יום שישי בעיר תל אביב, שנת תשי"ב ר' מרדכי שפירא, בחור אמריקאי 
שלמד באחת הישיבות בארץ ישראל, הלך ברחוב אלנבי שבעיר, כאשר לפתע צדה את עינו 

גר בעל זקן לבן עמד בקיוסק שלו ומכר סחורה לקונים הרבים, אפיזודה מעניינת: אדם מבו
וכל אותה עת לא הרים את עיניו ולא הביט ישירות באיש מהם. ר' מרדכי החליט להתקרב 

 .ולברר את פשר העניין
 .כאשר ניגש אל הקיוסק, שמע את אחד הקונים מבקש לקנות סיגריות

 .מה השעה עכשיו?" שאל המוכר"
הקונה הביט בשעונו. "רבע אחרי שתים עשרה". "אני מצטער" אמר המוכר, "אבל אני 

 ."חושב שאחרת את המועד, איני מוכר סיגריות לאחר חצות ביום ששי
הקונה משך בכתפיו והתרחק מן המקום. ר' מרדכי שפירא התקרב אל הקיוסק והבחין 

 .בספר משניות המונח פתוח על השולחן
 .הודי", ברך את המוכרשלום עליכם, ר' י"

 "?האיש הרים את עיניו מן הספר, "עליכם השלום. במה אוכל לעזור לך
 "?מה שמך?" שאל ר' מרדכי שפירא. "שמי יעקב אוקסנקרוג, ומי אתה"
שמי מרדכי שפירא. אני מאמריקה, אך אני לומד כאן בישיבה". "אתה מאמריקה?" התפעל "

"כמובן" השיב ר' מרדכי שפירא, אף שבתוכו חשש המוכר "אם כך, אולי תוכל לעזור לי!" 
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מן הבאות, האיש יבקש ודאי לדעת אם הוא מכיר את בן דודו חיים המתגורר אי שם בניו 
 …?יורק, או אולי בקליפורניה

ובכן" פתח בעל הקיוסק "לפני שנים רבות הכרתי מישהו בעיירה שלי באירופה שמו היה "
ריקה לפני שנים רבות. אולי ידוע לך במקרה מה ארקל'ה סוויצלאצר. שמעתי שנסע לאמ

 "?עלה בגורלו
היא לגאון הרב אהרן קוטלר,  השהכוונר' מרדכי שפירא הביט בו בתדהמה. הוא הבין 

 .מייסד וראש ישיבת ליקווד שבארצות הברית. מה הקשר בין הרב לבין יהודי זה
 .מאיפה אתה מכיר את, אה, ר' ארקל'ה?" שאל"
י שוחט" הסביר האיש. והיה לי מנהג קבוע, שעל כל קילו בשר שהייתי באותם ימים היית"

 .מוכר, הנחתי בצד קופיקה )מטבע( אחד לצדקה עבור לומדי התורה
ארקל'ה גר בעיירה שלי. הוא היה ילד מבריק וכולם אמרו שנכון לו עתיד גדול בתורה. 

ניתי לו כרטיס ולכן, כשהגיע לגיל ארבע עשרה, לקחתי את כל הקופיקות שאספתי וק
 .לרכבת הנוסעת לסלובודקה, שם התעתד ללמוד אצל הסבא מסלובודקה

לאחר המלחמה הגעתי לארץ ישראל. שמעתי שארקל'ה נסע לאמריקה ותהיתי לדעת, מה 
 ."עלה בגורלו, האם אמנם נעשה לגדול בתורה

וא אחד ר' יעקב אוקסנקרוג" אמר ר' מרדכי שפירא כשקולו נחנק בהתרגשות: "ר' אהרן ה"
 "!מגדולי הדור באמריקה

 ."!ברוך השם" מלמל ר' יעקב כשדמעות זולגות מעיניו "ברוך השם"
אותן קופיקות שהצטברו בקופתו של מוכר הבשר, הצמיחו את גדול הדור, רבי אהרן 
קוטלר, אשר היה ראש ישיבת קלעצק, ולאחר מכן הקים את עולם התורה בארצות הברית, 

 .המפורסמת והעמיד אלפי תלמידיםייסד את ישיבת ליקווד 
 !קופיקה

 
 (אמור תשפ"ב (גליון קנד )דרישה וחקירה ) '!מחול לך, מחול לך, מחול לך'

שבאותה עת  ,הסיפור הבא התרחש בבית יהודי נכבד, אשר חלה ל"ע במחלה קשה     
את רגליו בין פרופסורים  טרם היה לה מזור. האיש הלך ודרש ברופאים מומחים, כיתת

. אך כל םניסיונייבו גם בטיפולים  בעלי שם עולמי, ולא נחה דעתו עד שהציע שיטפלו
 ...הלך מצבו והחמיר   - המאמצים עלו בתוהו, ועם כל יום שחלף

חדשנית  הוא נועץ באחד מעסקני הרפואה המפורסמים, ונודע לו כי נמצאה תרופה     
אפס, כי להערכת   .יש בה כדי לרפא את מחלתוופורצת דרך המצויה בשלבי פיתוח, ו

שעון החול של חייו הולך  -ובינתיים   ,זמן רב עד להשלמת פיתוח התרופה חייקהמומחים 
בייאוש, בני המשפחה כבר חשו דוק של כאב ופרידה,  ואוזל. הרופאים כבר ספקו כפיים

ה מיוסר וחסר האיש כי כוחותיו הולכים ואוזלים, והוא מוטל במיט ובכל יום ושעה חש
הם   .בצר להם, פנו בני המשפחה לאחד מצדיקי הדור שליט"א, ותינו את צרתם  ...ישע

מלבוא. בקול בוכים  סיפרו כי אבי המשפחה עטרת ראשם חלה מאוד, והישועה בוששת
פריחתו, ועל הנורא מכל הצפוי לדברי  סיפרו על המשפחה הצעירה, על האיש המצוי בשיא
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אם אינני  ' :פניו בשרעפים, ולפתע השיב ואמר צדיק התכסוהרופאים. כששמע זאת ה
אם במהלך הפרידה אולי  טועה, הלא החולה הזה נפרד לאחרונה משותף עסקי. צאו ובדקו

עליו לפייס את שותפו  -וכאב. ובאם כן  פגע בשותפו, אולי נפרדו איש לדרכו מתוך שנאה
ין די בכך כי מישהו יבקש סליחה והוסיף אחר כך: 'א ,  קבע הצדיק -לשעבר, ואז יתרפא!' 

לבקש את הסליחה, להוציא את המילים 'מחול לך' מפיו של  בשמו. על החולה בעצמו
 או אז יתרפא לחיים טובים -על עצמו, יפנה לשותפו ויקבל את סליחתו  רעהו. אם יתגבר

  '!ומאושרים

ף התקצ - הם שבו אל החולה וסיפרו לו את התשובה המפתיעה, אך בשומעו זאת     
הוא שחטא כלפיי, הוא  , החולה מאוד. 'וכי עליי לבקש ממנו סליחה? והלא הוא שפגע בי

קבע החולה,  -לא יקום ולא יהיה!'   - !?שעשה לי עוול נורא. שאני אבקש ממנו מחילה
אחד מבני המשפחה החליט לסייע במאמץ, ופנה בעצמו  ... למרות מצבו המחמיר והולך

קצרה עורר את רחמיו לנוכח מצבו של שותפו בשיחה מרגשת   .אל השותף לשעבר
החולה  והצליח להוציא ממנו הסכמה למחול. כעת, הגבירו כולם את הלחץ על  ,לשעבר

נטל  -מחילתו, ולבסוף  לפעול לפי הוראות הצדיק, ולפנות אל השותף לשעבר לבקש את
שהיה הוא התקשר לשותפו לשעבר,   ...החולה את שפופרת הטלפון ועשה את הבלתי יאמן

בקול חלוש תיאר את מצוקתו, וביקש משותפו  .המום בראותו את המספר שעל הצג
מכל הלב 'מחול לך, מחול לך, מחול לך!' אך למותר לציין  לשעבר לומר שלוש פעמים

מיהר ומחל על אתר, ונפרד מחברו באיחולי רפואה שלימה והחלמה  שהשותף לשעבר
  .מהירה

אותו עסקן  - ור שעה קלה נשמע צלצול, ועל הקוהחולה מניח את הטלפון מידו, וכעב     
מבשר לו כי באופן  הושלם פיתוחה, והנה הוא שטרם תהניסיוניהתרופה  שסיפר לו על

 זה -התרופה, ובאורח פלא  האחרונים הואץ מאוד פיתוח וחסר תקדים, בשבועות מפתיע
בתרופה  האמריקאי, לעשות שימוש האישור ממשרד הבריאות עתה התקבל במהירות שיא

שלא הצליח   ,העסקן את החולה ההמום שאל -שחייך ניצלו, כן?'  החדשה. 'אתה מבין
רק מאוחר יותר, הבין העסקן כי החולה היה כה המום עד שכמעט   ...הלם להשיב מרוב

כי  הן בעיניו ראה כיצד רגע לאחר שקיבל את המחילה באופן מושלם, התבשר  .התעלף
מאחורי הקלעים  העסקן כלל לא ידע על כל הנעשה יש ארוכה למכתו ותרופה למחלתו!

מתברר,   :הפלאי של התרופה בסיפור המחילה הסבוך, ורק עכשיו הבין את פשר סיפורה
בהליכי הפיתוח  אמורה להתעכב עוד חודשים ההייתכי על פי דרך הטבע, התרופה 

נה בישראל, מחילה אמיתית וכ והאישור. אבל שיחת טלפון אחת בין אדם לרעהו כאן
היא שזירזה את התרופה בצנרת  -אישיות  מעומק הלב שחתמה סכסוך הדדי ופגיעות

  !הגיעה התרופה ארצה, והאיש הבריא לחלוטין הפיתוח והאישור. תוך כמה ימים

אישית  סיפור מופלא זה, אותו סיפר הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א בעדות     
פגיעה אישית, עד כמה  מה השפעתה שלמפי העסקן הרפואי המעורב במקרה, חושף עד כ
י יאישיים רגועים, מי שמבקש ליהנות מח ביכולתה להזיק ולחולל צרות. מי שמבקש חיים
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ועוד   .הוא להיזהר במידות טובות, בנהיגת כבוד בזולת כל שעליו לעשות -שמחה ואושר 
שאמרו או מעשים  יותר: אם חלילה פגענו, אם יש למישהו חור בלב בעקבות דברים

לרוץ ולהשלים, לבקש סליחה  שעשינו, כמה חכם לא להשאיר את הפגיעה כך, אלא
בכלל לא משנה מי הצודק, מה שחשוב הוא  ומחילה, להידבר ולשוב ליחסים תקינים. זה

אם כך  .שמבקש סליחה, שסוגר את העניין מאחוריו, שמשלים והחכם הוא זה -מי החכם 
בבקשת מחילה על   ,דדית, במידות טובות, בזהירות בכבוד הזולתבנהיגת כבוד ה -ננהג 

 !שמחה ונחת נבטיח לעצמנו חיים טובים ומאושרים, חיי -כל פגיעה 

 
 (520)סיפורי צדיקים, גליון  פדיון שבויים

סיפור זה קרה בפולין לפני למעלה ממאתיים שנים, בין היהודים הרבים שחיו שם, חי      
ן, הוא היה קונה את יבול הפשתה גם סוחר יהודי שמסחרו היה בקניית ומכירת פשת

מהפריצים בעלי האחוזות הגדולות ומוכר את הפשתן למדינות אחרות, הוא היה עשיר 
לו רגישות מיוחדת למצוות פדיון שבויים, והיה מוסר את נפשו  הוהייתגדול ובעל צדקה, 

 על קיום מצווה זו. 

ים שהתקיימו על חכירת באותם ימים החזיקו בעלי האדונים הנוצריים חוכרים יהוד     
הזכות להחזיק בית מרזח, פונדק דרכים וכדומה. כאשר קרה והחוכר היה מפגר בתשלום 
דמי החכירה, היה הפריץ שלא היה אוהב ישראל מובהק זורק אותו לבית הכלא, או לוקח 

דבר כזה מלבד עגמת הנפש שבדבר, היה בו  .ילד מילדיו בתור משכון עד שהחוב יסולק
נפשות לחוכר, יען כי באותם הימים היה הפריץ שליט יחיד באחוזתו, וכל מי  משום סכנת

 שהיה תחת ידיו היה מסור לו לשבט ולחסד. 

במסגרת מסחרו נוהג היה סוחר הפשתן להתעניין אצל כל פריץ לפני חתימת העסקה      
על  על מצב החוכרים היהודיים שלו, איך הולך להם, אם יש להם פרנסה? וכו'. אם שמע

חוכר הנתון בקשיים, לא נח ולא שקט עד שהצליח לשכנע את בעל האחוזה שייקל את 
או ישחרר את המשכון החי, אם לא הצליח, היה   ,תנאי החכירה וימתין עם תשלום החוב

  .הוא בעצמו פודה את העצור, על ידי כך ששילם את כל החוב שהלה חייב לפריץ שלו

לו, העגלון והסוחר נמנמו קצת עד שהמושכות נשמטו, פעם אחת נסע הסוחר בעגלה ש     
והסוס רץ למקום שנשאוהו רגליו. מן הסתם סטה מן הדרך שהסוחר התכוון לנסוע בה. 
לפתע הם נתקלו בכרכה הדורה העומדת לצידי הדרך, והעגלון המגדף מנסה לתקן את 

ה ומעיף מבטי הסוחר פקח את עיניו וראה פריץ חסר סבלנות יושב בכרכר  .הציר השבור
הוא שאל את הפריץ אם   .זעם לעבר העגלון המזיע ומנסה לתקן את השבר ללא הצלחה

הנשאל שמח להזדמנות להיחלץ ממצבו הביש, לאחר שהתייאש  ? יוכל לעזור לו במשהו
מהסיכוי שהעגלון יצליח לתקן את הציר השבור, הוא אמר לסוחר היהודי כי הוא מאד 

ו, ויהיה אסיר תודה אם יואיל להוביל אותו לבית המרזח צמא והוא רוצה לשתות משה
 הבשתייהנמצא במרחק של רבע שעה נסיעה מכאן, הוא אפילו הבטיח לכבד את הסוחר 

. הסוחר השיב הגונה של יוביל בכבוד גדול. האדון נכנס מיד לעגלתו של הסוחר, והם נסעו
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ן האמור, הסוחר הבחין מיד בכיווייקח כי על היי"ש הוא מוכן לוותר, אך את הפריץ הוא 
אולם כך נגזר מן השמים כי הוא יעשה טובה לפריץ   .שסוסו סטה מן הדרך בשעה שנמנמו

  .זה חשב לעצמו הסוחר

בעת נסיעתם שוחחו השניים, וכאשר נודע לפריץ כי מטיבו הנו סוחר בפשתן, הזמינו      
את שמו וכתובתו לבוא אליו בעת קציר הפשתה כדי לקנות אצלו את היבול. הסוחר רשם 

של הפריץ, והבטיח לבוא אליו בבוא העת כדי לעשות עסק, בינתיים הגיעו לבית המרזח 
הוא ערך להם שולחן   ,והפונדקאי רץ החוצה כדי לברך את הפריץ ולהזמינו לבוא פנימה

עם מפה לבנה, שם משקה, דגים ממולאים ושאר מיני מאכלים, והאדון הטיב את לבו בעוד 
רחץ את ידיו והתפלל מנחה. בהגיעו ל"עלינו" שמע את קולו   ,לחדר סמוךשהסוחר נכנס 

יותר לא  ,המצווה של הפריץ שגער בפונדקאי כשהוא כבר שיכור למחצה: זכור מושקה
אאריך לך את מועד הפירעון. מדברי התחנונים של בעל בית המרזח הגיעו לאזני הסוחר 

קשה, שלגים וגשמים. בסיימו את  זו שנה ההייתרק מלים אחדות אדון יקר ורב חסד, 
הפונדקאי ביקש לכבד אותו במאכל כלשהו, אולם הוא   ,תפילתו מיהר הסוחר לצאת לדרך

  ,אמר כי בין כה איבד ומן רב על ידי זה שסטה מן הדרך, ועתה עליו למהר למחוז חפצו
השם יתברך   ?יחד עם זאת הוא שאל את הפונדקאי אם יש לו קשיים ביחסיו עם הפריץ

עזור לי השיב הפונדקאי, הפריץ כבר האריך לי את המועד פעמים אחדות ועד כה הצלחתי י
  .יעזור לי גם להבא 'איכשהו להסתדר אתו אני מקווה כי ה

הקיץ חלף הלך לו, ועבר גם זמנו של קציר הפשתה, הסוחר נזכר בפריץ שאת כתובתו      
הסכימו על מחיר ועל גובה ומיד   ,רשם בשעתו, והחליט לנסוע אליו, הלה קיבלו בידידות

 מצויןדמי הקדימה שישולם עד להשלמת העסקה. הסוחר ראה מיד כי הפעם עשה עסק 
ויהיה לו רווח יוצא מן הכלל מהעסקה הזאת, גם הפריץ היה מרוצה כי לא ציפה לקבל 
מחיר כה טוב תמורת יבול הפשתה שלו. תוך כדי שיחה שוב הודה לסוחר על הטובה 

ילץ אותו ממצוקתו על אם הדרך, ומה שלום החוכר שלך ההוא מבית שעשה לו כאשר ח
אה ההוא, כבר איבדתי את סבלנותי   ,המרזח שם איפה שהיינו? התעניין הסוחר לדעת

ביחס אליו, השיב הפריץ נרגז קמעה הוא, כבר יושב אצלי בבור הכלא עד שאשתו תצליח 
נחרד לשמע הדברים הוא ניסה  לגייס את הסכום שהוא חייב לי בתור דמי חכירה. הסוחר

ארכה נוספת ויאריך את מועד תשלום, וכאשר נתקל בסירוב  ןשייתלשדל את הפריץ 
מוחלט, שאל כמה כסף חייב הפונדקאי המסכן בתור דמי חכירה של בית המרזח שלו? 
הפריץ נקב בסכום שהיה זהה בדיוק לסכום של דמי הקדימה שעליו הסכימו קודם לכן 

הסוחר את הסכום מכיסו, נתנו  אפואל קניית יבול הפשתה. הוציא למימוש העסקה ש
  ,לפריץ ואמר לו שזה בשביל סילוק חובו של מושקה החוכר. הפריץ היה מוכה תדהמה

הרי הוא זר לך לחלוטין אין אתה מכירו ולא קרוב שלו, איך אתה יכול להוציא סכום גדול 
אחי הרי הוא יהודי" השיב הסוחר  כזה בשביל אדם שאינו אחיך? שאל הפריץ, "הוא כן

קצרות, קם והתכונן ללכת. ומה יהיה על העסקה שלנו? שאל הפריץ, והסוחר השיב כי 
לצערו הוא חייב לוותר על העסקה כי אין אצלו יותר כסף לתת דמי קדימה, כפי שהסכימו 

שכזה עתה נדהם הפריץ עוד יותר ולתימהונו לא היה גבול, מימי לא ראיתי דבר   .ביניהם
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אמר, להקריב סכום כזה ועוד לוותר על עסק, וכל זה בשביל איזה יהודי לא קרוב ולא 
לאחר הרהור מה הוא אמר לסוחר שעמד ללכת, אני רואה שאתה אדם ישר והגון,  ?מכר

לסמוך עליך ולחתום אתך על העסק, מבלי לקבל דמי קדימה כמקובל.  אפואאני מוכן 
ולחן הכתיבה שלו וחתם על החוזה, ומיד הגישו לסוחר, באומרו זאת התיישב הפריץ אל ש

לאחר מכן הוא ציווה להעלות את מושקה החוכר מן הבור ולהביאו לפניו, בעל בית המרזח 
עמד בקושי על רגליו בגלל הרעב והעינויים שהיו מנת חלקו בכלא של הפריץ, עתה נאמר 

יו, הוא שילם את החוב שלך לו כי הוא חייב להודות על שחרורו לסוחר הפשתן שריחם על
אמר לו הפריץ, הוא עמד כמי שעדיין אינו מאמין שאכן זה מה שארע, אתה יכול להמשיך 
ולהחזיק בבית המרזח, אולם אל תשכח לשלם את דמי החכירה בזמן, לא כל יום קורים 

  .ניסים כאלה

כאשר הסוחר שעמד ללוות את החוכר הביתה עמד כבר ליד הדלת, קרא לו הפריץ      
ואמר לו: יש לי גיס בעל אחוזה גדולה אף הוא, וגם הוא מגדל פשתה ומעוניין למכרה, 
הבה ואתן לך מכתב אליו, באומרו זאת התיישב שוב ליד השולחן וכתב מכתב לגיסו ובו 
תהילות ותשבחות לסוחר והמלצה חמה למכור לו את יבול הפשתה, הוא הבטיח לגיסו 

ר היהודי הזה. הסוחר הוביל את החוכר המאושר שכדאי לו, ועסק טוב יעשה עם הסוח
שזה  גדולה ורק דבר אחד העיק על לבו של החוכר ההייתחזרה אל חיק משפחתו, השמחה 

עתה שוחרר מבור הכלא. הוא לא ידע כיצד יוכל להחזיר למיטיבו את הכסף שהוציא 
ין הוא מוכן למענו, אולם הסוחר הרגיעו ואמר לו כי מצווה גדולה כזו של פדיון שבויים א

למכור בשום כסף שבעולם, מלבד זה הוא הוסיף, אני צפוי עתה לרווח הגון בתוצאה 
מהעסק שעשיתי עם הפריץ, רווח שיהיה גדול בהרבה מהסכום שהוצאתי על פדיונך, וזה 
הרי ממש בלתי צפוי, ואם תרצה אפשר לומר כי זה ב"זכותך" ומגיע לך דמי תיווך על העסק 

  .הסכום הזה נחשב באילו קיבלת בתור דמי תיווך אפואהמוצלח, יהא 

כדילראות את יבול   ,מאושר ושבע רצון נסע הסוחר אל הפריץ השני גיסו של הקודם     
של פדיון שבויים ושבע רצון על העסק  הפשתה שלו, מאושר על שזכה במצווה הגדולה

 שקרא קבלת הפנים ידידותית, מיד אחרי ההייתאצל האחוזה השני  הטוב שעשה, גם כאן
ליד  והתיישבולאחר מכן  , את מכתב גיסו, הוליך אותו הפריץ כדי לראות את הפשתה

שמע הסוחר לפתע קול בכי של ילד שיילל  השולחן כדי לעשות את העסקה. תוך כדי דיבור
אבא.   .... אבאאואימבמר נפשו וצעק באידיש "טאטע, מאמע" "אני רוצה הביתה אל אבא 

בא לכאן ומה עושה בחצרו  ברים ושאל את הפריץ איךאיפה אתה? הסוחר נחרר לשמע הד
שלי, לקחתי אותו בתור משכון עד שהוא ישלם  ילד יהודי בוכה? אה, זה הבן של החוכר

הצטדקות כי  את דמי השכירות המגיע לי, השיב הפריץ לפי תומו. אחר כך אמר בנימה של
לך?  אכפתכי מה זה אין לו סיכוי אחר לקבל את כספו והוסיף אל לך לקחת דבר זה ללב ו

בוא נגמור את העסקה שלנו. לא, השיב הסוחר וקם מהשולחן, איני יכול לעשות עסק עם 
המסוגל לחטוף ילד מזרועות הוריו. קיצורו של דבר, הפריץ שיחרר את הילד ומסרו  פריץ

לסוחר שיחזירו אל הוריו, הוא גם מכר לסוחר את יבול הפשתה שלו מבלי לקחת דמי 
 לה נשאר בלי כסף אחרי ששחרר את החוכר, כך התעשר הסוחר שוב הןקדימה, כי ה
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במצווה נוספת של פדיון שבויים והן בעסק טוב שעשה עם הפריץ, הוא שיבח והודה 
. ההשנייאחת אל  הממצוומחיל אל חיל  להשי"ת על ההשגחה הפרטית שהובילה אותו

קי עולם, הלא הם אולם השכר הגדול ביותר לו זכה הסוחר, הוא שזכה בשני בנים צדי
 הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זיע"א והרה"ק רבי משולם זוסיא מהאניפולי זיע"א

 (898ניני עין חמד, גיליון פ ( מִיםשמסה נרפ

זה מראה לנו באופן  להלן סיפור מופלא שמעובד מתוך 'האמנתי כי אדבר'. סיפור     
  :עולם. להלן הסיפור מפי בעל המעשה מוחשי כי הפרנסה היא אך ורק מבורא

עבודה קשה הניבו מאות  במשך למעלה מעשור חינכתי בת"ת גדול. אותן שנים של     
ה. מאות מכתבי התודה ”בתפקיד החשוב שנתן לי הקב אותי להמשיך שדרבנותלמידים, 

אני כבר לא מלמד.  המצוות של התלמידים, שאותם-מקבל מידי שנה. ההזמנות לבר אני
  .להעיד, כי ב"ה עשיתי את עבודתי נאמנה כל אלו יכולים –כיום גם ההזמנות לחתונות 

אבל לא עלה בדעתי ולו   ,משכורתי כמחנך כבר לא הספיקה לצורכי המשפחה הגדלים     
החינוך היה תמיד בראש מעייני. עבודה עם נשמות שווה   .לרגע אחד לעזוב לעבודה אחרת

 לחפש פרנסה נוספת יותר מכסף. לאחר מחשבה רבה, עלה בדעתי רעיון לנסות הרבה
כילד, הקשבתי לפרקי   .תחום המוזיקה -מימי נעורי בתחום אחר. מדובר בתחביב שרכשתי

עקבתי אחרי כל שיר שיצא. חסכתי כסף כדי   .החזנות של החזנים המפורסמים ביותר
לי  השהייתמצווה, דמי חנוכה וכל פרוטה -השקעתי את כל דמי הבר . לקנות תקליטים

חיקיתי חזנים ידועים   .וגם להקליט את עצמיבקניית טייפ משוכלל יותר, כדי לשמוע 
שיעשה  במשך שנים הגעתי לאירועים על תקן של זמר, חזן או מישהו  .בכישרון לא מבוטל

ולכתוב תווים והשתלמתי בניצוח.  שמח. במהלך השנים התמקצעתי בנושא, למדתי לקרוא
  .וספתמהתחביב מקצוע, עד הרגע שבו נזקקתי להכנסה נ אף פעם לא חשבתי לעשות

  .אבל כבר לא בחינם  ,החלטתי להרוויח את הכסף בצורה שאני מכיר ופשוט לשיר

לעזוב את ביה"כ הקבוע  כנסת. לא רציתי-צד נוסף שנפתח היה חזנות אמיתית בבתי     
לא סירבתי.  -כנסת אחר -לשמש חזן בתשלום יפה בבית שלי. אבל בחגים, כאשר הוזמנתי

לאחר שנים של חיסכון, עמדתי לפני נישואיה   .טהכנסה זו הצלחנו לחסוך לא מע בזכות
החסכונות  הדירה שאותה הבטחתי שולמה רק בחלקה הקטן. רוב כספי . של בתי הבכורה

יתר ההוצאות אצטרך לשלם בקרוב.  שהשקעתי היו באפיקים לא רווחיים. התברר שאת
 ה ועשירהכנסת גדול ששייך לקהילה גדול-מכרז שהוציא בית בדיוק אז, חבר סיפר לי על

אומנם לא היתה לי כוונה להוציא את   .בעיר רחוקה. הם חיפשו חזן לתקופת החגים
 ,אבל כשהדבר נשמע הגיוני לעזוב לתקופת החגים בלבד  ,המשפחה ממסלול החיים

הוזמן כל אחד מהחזנים  החלטתי להירשם. התנאים היו פשוטים: במשך כמה חודשים
ח את יכולותיו. הקהל היה אמור להקשיב, ולהוכי שנרשמו למכרז, להגיע לשבת אחת

  .ולהחליט מי יקבל את המשרה לכל חודש החגים להצביע
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היתה יותר בחומר  לא היה לי הרבה מה להפסיד חוץ ממחיר הטיסה. הבעיה שלי     
שבת עם רפרטואר נרחב של כל החזנים הידועים,  שנדרשתי להכין. בניתי תפריט לתפילות

ייחדתי תשומת לב  .  מתי אותן לעבודת מקהלה קוליתתווים ליצירות והתא כתבתי
האלט, הטנור והבאס שבאין תזמורת ירכיבו  , מיוחדת לשירתם של קולות הסופראן

 עמלתי לילות ארוכים על כתיבת התווים עד ליצירת  .היצירות בקולותיהם את
רב ובתפילות מעומק הלב,  הפרטיטורה המתאימה. מצויד בהשתדלות שנעשתה בעמל

למבחן שלי. ביד אחת אחזתי תיק ובתוכו בגדי השבת  לאותה ארץ לשבת שנקבעה יצאתי
 השניה תיק נוסף, ובו הפרטיטורות היקרות מפז.  ובידי

לאחר   .לאן לנסוע בבוקר יום שישי לנמל התעופה. עצרתי מונית ואמרתי לנהג הגעתי     
אתארח בשבת. לפתע גיליתי שהתיק  ששילמתי לנהג, התחלתי ללכת לכיוון הכתובת ששם

מקהלה שלא  ביד נשאר במונית. הלכתי לביה"כ כאוב: "מה אשיר עם שהחזקתי כל הדרך
לשיר!" ראשי הקהל קידמו אותי בשמחה.  הכרתי? אין לי מושג אפילו מה הם יודעים

מולי, ועוגמת  גופנית ונפשית, כפי שלא חשתי מעודי. הכישלון היה רשום חשתי חולשה
ברגע שנראה לכאורה חסר כל תקווה נזכרתי   .של הקהל הגדול גם היתה צפויה כבר נפש

שדאג לי עד היום  מי - וצריך לשמוח. לגבי הפרטיטורות, המקהלה והפרנסה ששבת היום
צריך לתת לבורא עולם עצות כיצד לסדר את  איתן או בלעדיהן. אני לא -ידאג לי הלאה 
המשכורת הגדולה  קום אחר. אולי תפקיד החזן עםה' רוצה שארוויח ממ פרנסתי. כנראה

הפרטיטורות היקרות. עלי לדאוג שהקהל יהנה  מגיע למישהו אחר ולכן איבדתי את
שאר העניינים לא   .ושהשבת תהיה שבת מרוממת ושמחה ככל שזה תלוי בי מהתפילה

יר אותי לש החלטתי שאעשה מה שהייתי עושה בכל מקום בו היו מזמינים  .נתונים בידי
ביותר. כך בתפילת ערבית של ליל  עם מקהלה שאיני מכיר. אעשה זאת על הצד הטוב

רעד  ובמוסף, במנחה, בסעודה שלישית ועד להבדלה. כל ביה"כ שבת, בשחרית של שבת
   .מקולות השירה. כאיש אחד בלב אחד שרו כולם

ר שזו הייתי יכול לומ  ,לולי ידעתי כי מאחורי השירה המרוממת מסתתר סיפור עצוב     
לי. שרתי מכל הלב. הקהל היה שותף מלא. ניתן  היתה אחת השבתות היפות ביותר שהיו

את התיק דאג  שהם נהנים, מתעלים ומתרגשים. הזיכרון הצורב שאיבדתי היה לראות
טסתי חזרה לארץ. הגעתי לבית בשעה מוקדמת   .להזכיר לי כי אין שום סיכוי שיבחרו בי

חזרתי הביתה.  התייצבתי לעבודת חיי בת"ת. אחה"צ בשעה שמונה כבר  .לפנות בוקר
שעזבתי בליל אמש: "החלטנו שאין טעם להמשיך  בתא הקולי חיכתה לי הודעה מהקהילה

צלצל אלינו לקבלת   .יותר. הקהל הצביע פה אחד ומבקש לראותך בחגים אצלנו במכרז
אתה  - לאדם שעם כל ההשתדלות שאתה עושה ה מראה”פרטים". נמצאנו למדים שהקב

 תלוי רק בו בלבד כל הזמן
 


