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 ת.נ.צ.ב.ה

ֵלכּו  ֻחּקַֹתי ּתֵ   )כו, ג(ִאם ּבְ

ו יוה שיהומלמד שהקב"ה מתא - 'תי תלכווקואם בח'
  )מדרש 'לקח טוב'( תומלים בתורה ובמצוישראל ע

והמצוות מבטא את האהבה והשייכות שמרגיש עמל התורה 
 יהודי כלפי הקב"ה. כשעוסקים בתורה ומצוות באופן זה

  .אלוקים מתרוממים וזוכים לקרבת

   *   **  

זקן  זצ"ל. הגראי"ל שטיינמןעל דלת ביתו של מרן  דפיקה
עמד שותק,  - ישיש נראה על מפתן הבית. משפתחו לו

והתבונן בעיניים בוחנות ברבינו. "מה רצונכם?", שאלוהו בני 
הבית, משראו כי מילה אין בלשונו, רק עיניו פעורות לרווחה 

ה", מביטות בפני רבינו. "רק באתי לראות את ראש הישיב
אם , הביןהסביר כמתנצל. "זאת למה?", בקשו בני הבית ל

אי יש מטריח את עצמו לבוא, בווד - שאינו מקומי -יהודי זקן 
אחר הפצרות רבות  ביקורך כאן".  מה מטרת" ,דברים בגו

פר הישיש: "בימי מלחמת העולם השניה הייתי בשווייץ. יס
תי באחד הלילות, כאשר עלטה מוחלטת שררה בחוץ, הבחנ

באור קטן מבליח מחלון בית הכנסת. נכנסתי. וטוב 
שנכנסתי. שם, בבית הכנסת החשוך, ישב רבינו ולמד לאור 
הנר. נגשתי אליו ושאלתי: 'מה אתה עושה כאן? לבד... 
בבית הכנסת... הא, מי יודע בכלל שאתה לומד', כדברים 
האלה אמרתי לצורב הצעיר, שישב רכון על הגמרא, דבוק 

ור אהבת תורה. תשובתו הקצרה האירה באור למטרה, חד
יקרות את האולם הריק, ואת חשכת הצרות שנחתו עלינו: 
'אני לומד לתכלית שאזכה להיות מרכבה לשכינה'. "נצרתי 
את המראה הזה בליבי, נצרתי בתוכי את תשובתו החצובה 

לגדולות... והנה כעת באתי  מעולם גבוה ועילאי, בוודאי עדיו
                            כיצד הוא נראה...".לראות  - חרישבעים שנה א -

  ]מתוך 'גדול בקרבך'[

ֵלכּו  ֻחּקַֹתי ּתֵ   )כו, ג(ִאם ּבְ

  )טוריםהבעל ( . שתלכו בדרכי אבות'תואב' -אשי תיבות ר

כל דבר שרוצים להשיג בחיים, כתב החזו"א באגרותיו שב
וברור . הכי מועילה היא התפילה על אותו דבר 'השתדלות'ה

ה בתפילה תלויה הרבללכת בדרכי אבות  ההצלחה גםש
, ובפרט תפילת הורים על ילדיהם שהיא תפילה מתוך ע''ז

לפתוח עבורם רגש ואהבה לילדים יש בכוחה לעורר רחמים ו
  .שערי תורה ויראה

*   *   *  

עם זצ"ל  רי"ז סולובייציקהג 'הרב מבריסק'מרן פעם הלך 
ד מבני ירושלים ואמר: גש אחיאחד מבניו הגאונים. נ

 "אשריכם שזכיתם לבנים גאונים וצדיקים ההולכים בדרככם
שמע הרב מבריסק   ."מעטים הזוכים לכך! בתורה וביראה,

שתיקה. בהגיעו לביתו אמר לבנו: ולא הגיב, המשיך בדרכו ב
... ה, מתנת חינםיהשמעת מה שאמר?! כסבור הוא שזו זכי"

 ם מהיותכם בעריסה,כהיודע הוא כמה דמעות שפכתי עלי
   "....בורא עולם שתגדלו בתורה וביראה! כמה התחננתי לפני

 זצ"ל ברכה הסטייפלרש בשעתו ממרן קימרביץ תורה ב
ר, פל"ברכה?!" הפטיר הסטיישיצליח בחינוך צאצאיו. 

"בברכות לא מחנכים ילדים! דרושות אין ספור תפילות 
מה: "עליך ת "....וענה: "ובכן שהרב התפללהעז  .ובקשות!"

: "אבל איני יודע התנצל .ואתה מגלגלו עלי?!" ,החוב
] אשתך[ תבקש מבני ביתך"השיבו:  "., והרב יודע...להתפלל

  ."...הן יודעות להתפלל

, הביאו זצ"ל 'חפץ חיים'השל שנים רבות לאחר פטירת אמו 
קבלו  את ספר התהילים הישן שלה. -הח"ח  - לבנה 

תם כמה ואמר: "היודעים א, בדמעות והעתיר עליו נשיקות
על ספר תהלים זה. בכל בוקר  "הדמעות שפכה אמי ע

ירא  היתה קוראת בו ובוכה שבנה יהיה יהודי טוב ונאמן,
לעת זקנותה, נשאלה אמו של  ופעם, .שמים ותלמיד חכם!"

זצ"ל במה זכתה לבן שיאיר עיני ישראל  'חפץ חיים'ה
דעת, מתנת יותו ובחיבוריו הקדושים. אמרה שאינה ובצדק

 , והיא בשלה. רק דבר אחד סיפרה,חינם היא. הפצירו בה
שלפני חתונתה מסרה לה אמה את ספר התהלים, באמרה: 
"בכל עת מצוא תעתירי  בו לפני בורא עולם, שתזכי לגדל 
את צאצאיך  לתורה לחופה ולמעשים טובים". וכך עשיתי, 

כמה ... אמרה. והעידו, שהספר היה מנומר בדמעותיה
  ]'מקרבן לתורה' ש"פהגמתוך [              .לה, כמה זכתה!פע

ָאֶרץ  לֹום ּבָ י ׁשָ   )כו, ו( ְוָנַתּתִ



  

עושה 'מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. וכן הוא אומר 
  )רש"י(' שלום ובורא את הכל

ומות, שלום בין הא -גדול השלום. ברכת השלום כוללת 
בתוך שלום  - בעיקרגם וושלום בין אחים חברים ושכנים, 

   .שלום בית -הבית פנימה 

*   *   *  

מעשה שסיפר  שליט"א מביא יצחק זילברשטייןהגאון רבי 
 המקושר לרבים מגדולי זצ"ל עזריאל טאוברהגאון רבי 

רבי ביקר אצל הצדיק ש, כאחת פעם: ובחו"ל א"יישראל ב
אמר לו  ,בבא סאלי''זצ"ל המכונה  ישראל אבוחצירא

שמחר תסעד יחד איתי בארוחת הצדיק: "אני רוצה 
הצהריים". "לא ידעתי על מה ולמה, אבל כמובן ששמחתי 

ביתו מאוד על ההזמנה, ולמחרת בצהריים הגעתי שוב ל
 'בבא סאלי'הרבנית של ה" ,בנתיבות", סיפר הגר"ע טאובר

את הדלת, ואמרה: "בעלי כבר ממתין לך. אתה  לי פתחה
קם מיד ליטול את ידיו,  'בבא סאלי'". נכנסתי, והכנסייכול לה

והזמינני ליטול גם אני את ידיי. והנה הרבנית מגישה את 
המנה הראשונה, עם מאכלים בטעמם הערב של יהודי 
מרוקו, ובעלה הצדיק, שהיה ידוע כמי שראשו בשמים, 
מתחיל לשוחח איתה על המאכלים, ועל כל מאכל ומאכל 
בפני עצמו, משבח את הטעם המעודן, צוחק בשפה 

צוחקת וצוחקת... הצדיק לא הסתכל  -רבית, והיא אחריו הע
אינו פוסק  'בבא סאלי'עליי... כך עוברות כמה דקות, וה

מלהתעניין בסוגי המאכלים, מבלי שהוא מוציא מפיו ולו 
הוא אינו  -בדברי תורה, והדבר המפליא ביותר מילה אחת 

משוחח איתי מאומה, ואפילו לא מסתכל אליי... מי שעמד מן 
צד, יכול היה לראות כיצד הרבנית מתמוגגת מהנאה, ה

מעצם הדיבור עם בעלה הצדיק. כך במנה הראשונה, וכך 
בשניה, וגם בהמשך הסעודה. היא מגישה את האוכל, והוא 
נהנה ונהנה, והרבנית צוחקת... אני יושב ליד השולחן, 
והצדיק אפילו אינו מסתכל עליי. לא הבנתי מילה וחצי מילה, 

עם אשתו בשפה הערבית,  'בבא סאלי'שדיבר ה מהדברים
 אבל עוד יותר לא הבנתי לשם מה הוא הזמין אותי אליו,

הדקות  60שעה תמימה עברה, ובמשך כל  .לסעוד בצוותא
הללו, סבבו העניינים בשולחן רק בנושא האוכל, המנות 
היפות, הסעודה הדשנה, ופירות התקרובת שהגישה 

ה על השולחן. למרות הרבנית. שום נושא אחר לא על
שכאמור, לא הבנתי בדיוק מה הוא אמר, אבל ראיתי 

הבבא סאלי סיים  ..והבנתי שהכל נסב על ענייני האוכל.
והנה, רק כאשר " ".לאכול, בירך, ונפרד ממני לשלום...

, אומר הגר"ע "יצאתי מפתח הבית הגדול והקדוש הזה
ה הבנתי מדוע הזמינני הצדיק אליו, ומה רצ"טאובר, 

רבי ישראל חיצתו. שאלמד במהלך הסעודה ששהיתי במ
בית בבתי -אבוחצירא ידע שאני מתעסק בהשכנת שלום

ישראל בכל העולם, ולכן ביקש להנחיל לי את הידיעה 
החשובה הזו, שאחד היסודות הנחוצים לשמירה על שלמותו 
של כל בית יהודי, הוא לשוחח עם האישה על הדברים 

ו על ענייני האוכל... ולא סתם לדבר, המעניינים אותה, דהיינ
אלא לשבח את הרעיה על המאכלים הטעימים, ולהחמיא 
לה על כל מה שהיא עושה למענו. עד כדי כך חשוב הדבר, 
שהבבא סאלי 'בזבז' על כך שעה שלימה, ובוודאי שהוא 
עושה זאת מדי יום ביומו. את זה הוא רצה שאראה, כדי 

  .עי לקחי"אחר כך את הדברים לשומשאנחיל 

בשרשי הבתים  וזהו אחד מהאתגרים הגדולים הניצבים
כאשר בן ישיבה, שהורגל לשקוד במשך  .היהודיים של ימינו

כל היום על תלמודו, וענייני האוכל והסעודות לא תפסו אצלו 
מחשבה רבה, והנה לפתע אומרים לו שהוא צריך לשוחח 

זמן' על עם רעייתו על 'דברים פעוטים' כגון אלה, ו'לבזבז 
עניינים של אוכל... אבל אם היה אותו בחור, שהפך לאברך, 
משקיע קצת יותר זמן למחשבה על מהות הבית, ועל מהות 

הם הם  -ה, היה מבין שהדיבורים על האוכל צרכיה של האש
הבית, הם הם רצונו של הקב"ה, וזה בדיוק מה שהתורה 
דורשת מהאדם לעשות בביתו. הדיבורים בנושאים אלה, 
הם ה'דלק' הטוב והיעיל ביותר לאישה, ומעניקים לה את 

ה, ולמען כל בני הכוח להמשיך ולעשות את הכל למען בעל
ח להשקיע בבית, היא ומה שיעניק לנו את הרצון והכוהבית. 

ומתוך  הידיעה שכל בית ישראל הנבנה בקדושה ובטהרה,
לשם כך ו עלי אדמות. 'שכינה'בית אמיתי, הוא מעון ל-שלום

ך נדרש לעשות דבר אחד: לדעת שהיא שם, השכינה, הינ
ולהשתדל לעשות רצון קונך, ולמלא אחר המשימות 

   ]''שמחה בביתמתוך [                     . המוטלות עליך, כבעל

עלי  כעובד בכיר במפעל הוטלהמספר יהודי יקר שיחי': "
ולסגור אתו עסקה בסכום  המשימה להיפגש עם גביר גדול

כדי לסכם את כל שעות מספר ישבתי אתו  עצום. במשך
העניין נסגר בטוב לטובת שני הצדדים.  "הפרטי החוזה, וב

נר פתח את סגור לבו ונעימה, והמיליו האווירה היתה נינוחה
לידו עשירותו המופלגת. וכה  איך התגלגלה והחל מספר לי

נולדתי הצעיר במשפחה ברוכה של עשרה " היו דבריו:
ואת רובנו הצליח לחתן  לפרנסתו ז"ל עבד קשהילדים. אבי 

בכבוד. לכל אחיי הוא נתן דירה, אבל אצלי זה היה אחרת. 
למשכב, וזמן לא ארוך  תקופה קצרה אחרי החתונה נפל אבי

לי ברור שאני  לאחר מכן הוא נפטר. בחלוקת הירושה היה
 אקבל את הדירה של אבא, שהרי כל אחיי קיבלו דירות

לא, אולם חלק מהאחים חשבו אחרת. עשרה  בחייו ואילו אני
ועשר דעות. חלקם נוטים לכיוון שלי, וחלקם לכיוון  - אחים

שבאופן כללי הדעת נוטה להסכים לחלוקה  הנגדי. ראיתי
כולם. אח אחד גם הגדיל לעשות, ומיד  שווה של הדירה בין

העמיד את הדירה להשכרה. תוך תקופה קצרה כבר גר שם 
ללא כל עזרה בענייני  תי בדירה שכורהמישהו, ואני נותר

פניתי לרב ושאלתי, אם ביכולתי לתבוע את הדירה  פרנסה.
על פי דין תורה. הרב אמר, שייתכן כי אוכל לחלץ את 

תורה, אולם הוא מייעץ לי עצה  הדירה ולקבלה לרשותי בדין
יקרים הרבה יותר  . "האחדות והשלום'לוותר'ששווה זהב: 
ותראה  יח לדירה, תוותר לאחים,הרב. "תנ מדירה", אמר

היה לי קשה לקבל את הדברים, אולם  שלא תפסיד מזה".



  
 הרב. זה לא היה קל. בסופו של דבר נהגתי כעצת

פרנסה  להביא מאדהמשפחה גדלה, ואני התקשיתי 
הביתה. בכל פעם שעברתי ליד בית הוריי לשעבר, היה 

ם דוקר את לבי במחשבה, שכל אחיי מסודרים לה מראהו
צריך לעמול ולהתייגע כדי להביא הביתה  בבתיהם ורק אני

עם הזמן למדתי מקצוע, והתחלתי לפרסם כי  כסף לשכירות.
מסוים לכל המעוניין בכך. בתחילה היה  אני מעניק שירות

על הכביש בתחבורה ציבורית.  ביקוש קטן, ואני התניידתי
הפך הקילוח הדקיק  אפילו רכב לא היה לי, אבל עם הזמן

אנשים נזקקו של הלקוחות לזרם, והזרם הפך לשיטפון. 
תחת  להכניס עובדים נוספים ייתי צריךלשירות שלי, וה

 אחריותי. מנתינת שירות קלה, הפך העסק הקטן לעסק גדול
שמעסיק סניפים ועובדים רבים. מרווחים שנספרו  ומצליח
שקלים, הגעתי לסכומים של מיליונים. הקב"ה שלח  במאות

ידיי באופן שלא הייתי יכול בכלל לחלום  עשההצלחה במ
 ..משלי וגם הרבה יותר מזה. עליו, וברוך ה', קניתי דירה

לאחרונה נזקק אחד מהאחים שלי לניתוח של השתלת כבד. 
הזה עלה לו חצי מיליון שקל, וברוך ה' יכולתי לשלם  הטיפול

בענייני הירושה,  דיהאח הזה לא עמד אז לצאת כל הסכום. 
שמגיע לו שאעזור לו, שהרי בזכות  י החלטתיאבל אנ

הוויתור הגעתי למה שהגעתי, ובוודאי גם הנתינה הזאת לא 
קים לאחי אני רואה בעס תגרע ממני. ברוך ה', מאז התרומה

   ]מתוך 'השגחה פרטית'[     סייעתא דשמיא גדולה עוד יותר.

ל ברחוב מלאכי קבשנים בהן התגוררה משפחת פינ
זצ"ל  פינקלאריה רבי הגה"צ ישב  , באחד הימיםבירושלים

והגה על תלמודו על שולחן הסלון בשקידה רבה. לפתע 
החלו להשמע קולות רמים של קדיחות ודפיקות מהקומה 
העליונה. בדקות הראשונות תהה רבי אריה לפשר הקולות, 

לופי הסיד ונפילת הטיח מגג יאך דקות ספורות לאחר מכן, ק
"מה זה?"  רור את המתרחש מעל לראשו.יהחדר הראו בב

שאל רבי אריה את הרבנית, "מדוע נשמעות דפיקות 
"הכל בסדר", השיבה הרבנית,  .הכל בסדר?" מלמעלה?

"רק השכן מלמעלה משפץ ומרחיב את דירתו בחדרים 
הוא נוספים". חיוך קל עלה על פניו הטובות של רבי אריה. 

קם ממקומו, סגר את הגמרא שבה היה עסוק, לבש את 
החליפה, חבש את הכובע ועלה למעלה. הנקישות על הדלת 

כות ובקושי נשמעו בהמולת הבניה. רק לאחר דקות אר
ח את הדלת. "אבא נמצא?", וגש לפתיהבחין אחד הילדים ונ

שאל רבי אריה. "אבא! אבא!", קרא הילד בחלל הבית, 
לת". סומק קל עלה על פני השכן. 'הרב "השכן פינקל בד

פרתי לו על הבניה המתוכננת... יפינקל?! הוי! הרי כלל לא ס
מי יודע מה הוא הולך לומר לי עתה...', הרהר בלבו. אך 

לה מחזה אחר יהפתעה, הוא גתה לו כיחגש לדלת, ימשנ
בלו רבי אריה במאור פנים, ולחץ י"שלום עליכם", קלגמרי: 

לשוחח עמכם דבר מה", כנס י"אשמח לה את ידו בחמימות.
"כל כך שמחתי לשמוע שהתחלתם לבנות!  ,אמר בעדינות

כבר מזמן תהיתי ביני לבין עצמי, כיצד מצליחים אתם 
, המשיך רבי אריה "ראו" ."רה קטנה כל כך...להסתדר בדי

מהווים לכם פוץ יבדבריו, "אני מתאר לעצמי שהבניה והש

גם לי  ,ע לכם בכסף איני יכול, אך לסייהגדולהוצאה כספית 
עצמי אין. אבל אם אתם זקוקים שאחתום על ערבויות 

לה יעוד מ להלוואות וכדומה, אוכל גם אוכל, ובשמחה!...". 
טובה, עוד לחיצת יד, וכבר ירד רבי אריה חזרה לביתו 
ולתלמודו. והשכן? עודנו עומד בפתח הבית, מביט בתמהון 

ת, כשהוא שקוע על שכנו היורד את גרמי המדרגו
כיצד הם  ...'ורבי אריה פינקל ומשפחתו הורים:בהר

יותר, מסתדרים בבית קטן וצפוף כל כך? והשאלה הגדולה 
לראות אך ורק את טובתם  ...כיצד רוכשים כזאת עין טובה

הביע של רבי אריה כשאחד מבני הבית   של אחרים?...'. 
"וכי  מעט תרעומת על הבניה, השיב לו רבי אריה בפליאה:
  ."...אם השכן שבונה היה הבן שלנו, גם כן היינו מתנגדים?

  ]מתוך 'אוצרותיהם אמלא'[           

 בין האדם לעצמו... והיינוברכת השלום כוללת גם  שלום 
שאדם משלים עם מה שהוא ועם מה שנותנים או לא נותנים 

  לו משמים...

*   *   *  

לנו בבית אנחנו "אצפר הרב יהושע לייבזון שליט"א: מס
מספר לי מקפידים שלא לצרוך חשמל המיוצר בשבת", 

ושנכדיו הגדולים כבר לומדים  יהודי ששיבה נזרקה בזקנו
"כמובן שבבית אנחנו מחוברים לגנרטור השכונתי,  .בישיבות

ר לשבת קודש. משלמים כמה שצריך ומקבלים חשמל מהוד
לנסוע כל המשפחה ביחד לשבת  לפני זמן מה החלטנו

באחד מיישובי הצפון, אבל שם אין גנרטור, כך שנדרשנו 
למצוא פתרונות. גייסנו כמה פנסים, תאורת חירום וכדו', 

, כדי יה לנו בבית, קצת מהגמ"ח השכונתיקצת ממה שה
באותה להאיר לנו את חשכת ליל השבת בדירת הנופש. 

בדיוק הייתי צריך לקנות משהו ב'טמבוריה', נכנסתי תקופה 
הרבות הפזורות בעיר הקודש לאחת מחנויות הטמבור 

ירושלים, וחיפשתי את הפריט לו אני זקוק. בעודי עומד על 
יד הדלפק וממתין שיגיע תורי לשלם, צדה עיני ערימה של 
פנסי 'תאורת חירום' שעמדו שם. הסתכלתי, היה נראה 
מעניין, ושאלתי את המוכר לגבי המחיר. "מאה שקלים עולה 

על  חזרהב ומיהרתי להניח כל יחידה", הוא השיב לי, ואני
זה, ומאה  זה לא דחוף לי, הסתדרתי גם בלי'הדלפק. 

"לא תודה", אמרתי למוכר, "זה  '.שקלים זה מדי הרבה כסף
קצת יקר בשבילי". המוכר נעלב: "למה יקר? אתה יודע כמה 
זמן זה מחזיק? זאת סחורה טובה, זה חזק מאוד. אבל אם 

היית מוכן לשלם  אתה אומר שזה יקר, אז תגיד אתה כמה
"לא לא",  ".על זה? רוצה לקנות את זה בשמונים שקלים?

השבתי לו... "אני לא רוצה לקנות את זה, זה בוודאי שווה 
מאה שקלים, יבוא מישהו אחר וישלם את המחיר המלא". 
הלקוחות הנוספים שעמדו מסביב, כבר התחילו לנוע על 

שקלו מקומם באי נוחות. ראיתי אחד מהם מעביר את מ
ונראה שהוא עומד  תכופות בשעונומרגל לרגל, הוא מציץ 

להפסיד אוטובוס. אבל המוכר התעקש, "בוא, תן שבעים 
המשכתי לסרב,  שקלים וקח את זה, תביא שבעים שקלים!".



  
והסברתי לו שלא קרה כלום, אני בסך הכל שאלתי מה 

לא תכננתי  ,יר כי חשבתי שזה עולה כמה גרושיםהמח
אורה הטובה והמשוכללת הזאת, אני צריך לקנות את הת

אותה רק לליל שבת אחד בודד ואולי מישהו אחר ישלם על 
זה גם מאתיים שקלים... "אתה לא רציני", נזף בי המוכר 
בעוד לקוחות נוספים מתאספים מסביב, ונוצר תור הולך 
ומתארך, "אתה סתם שואל מחירים. אני מכיר אתכם, ככה 

ובכלל לא מתכננים לקנות. יאללה  אנשים שואלים כמה עולה
קח בחמישים שקל, נראה אותך! חמישים שקל, חצי מחיר 
עשיתי לך!". "אדוני, אני לא רוצה שתמכור לי בזול!", חזרתי 

אריכות, "אבל גם חמישים שקלים זה יקר  על תשובתי ביתר
עבורי, מבחינת הצרכים שלי והסיבה שבגללה אני רוצה 

שקלים זה מדי הרבה. הכל  50 לקנות את תאורת החירום,
בסדר, בוא ואשלם לך על הפריט שרציתי לקנות 

 30-מלכתחילה, וניפרד לחיים ולשלום...". הוא התעקש: "ב
הרגשתי לא נעים  .שקלים אתה כן רוצה לקנות את זה???"

מכל האנשים שעמדו מסביב, ורציתי לסיים את הסצנה 
ים המוזרה הזאת. הוצאתי מהכיס שטר של מאה שקל

שקלים אני רוצה לקנות שלוש יחידות,  30-ואמרתי לו: "ב
שלו התגובה אולם קח מאה שקלים ותביא שלוש יחידות...". 

הוא לקח את שטר מאה  היתה הרבה יותר ממפתיעה...
השקלים, והנחית על לחיי סטירה מצלצלת: "ידעתי שאתה 
לא רציני", הוא צעק עלי בחמת זעם, "תתבייש לך שאתה 

יד אנשים ומפריע להם בעבודה, לך מכאן!", הורה ככה מטר
לי בעודו מפנה אצבע ומורה לי את הדרך החוצה, "צא 

שלא  גידופים עסיסיים ק והוסיף מטרמהחנות שלי!", זע
אני, האיש המכובד, בעל  ..שמעתם אוזן מאז ימות עולם.

בעמיו, אב לילדים וסב לנכדים, חטפתי סטירת לחי ממוכר 
מבור, וגורשתי החוצה בצעקות וגידופים, עצבני בחנות ט

כשקהל של לקוחות אחרים צופה במחזה המשפיל הזה. 
בקושי הצלחתי לנשוך את שפתי, ולא להיגרר לקטטה עם 
המוכר החצוף וגס הרוח. בלעתי את העלבון ויצאתי החוצה, 
לא לפני ששמתי לב שבין קהל הלקוחות שעמדו, נמצא גם 

עתי לא ז עמדי על דוראה! מאבן דוד שלי... איזו בושה נ
בצורה נוראה כל כך. הרגשתי שאני רוצה  הושפלתי

שהאדמה תבלע אותי, ולא תפלוט אותי לעולם. כל הגוף 
שלי היה אדום, הרגשתי שאני בוער מבפנים, דמעות של 
זעם ועלבון חנקו את גרוני, נמלטתי החוצה וחיפשתי פינה 

ירגע מהעלבון. השותף בה אוכל לשבת ולשאוף אוויר כדי לה
 קליםמאה שהשלו שפתאום הבחין במעשה, לקח את שטר 

הייתי כולי  ומיהר להחזיר לי, ולהסביר כל מיני הסברים...
המום. וגם עכשיו כשאני מספר לך אני זוכר את ההשפלה 
הגדולה. שאפתי אוויר ונזכרתי בסיפורים שמספרים 

עת זאת '. הדרשנים, על הוויתור וההתגברות שפעלו ישועות
אני אבקש עכשיו בקשה גדולה, מה ', ידעתי, 'גדולה רצון

שהכי חשוב לי, והקב"ה בוודאי ישמע את קול תחנוני. אני 
מוכן לוותר על העלבון, לסלוח למוכר שפשע כנגדי, אני 
מוחל לו בלב שלם, ומתפלל שבזמן הזה של ההתגברות 

ישלח לי  שהקב"האדמות, י בימי חיי עלי הכי גדולה של

. ניגבתי את 'ישועה בעניין פלוני בו אני זקוק לישועה
הדמעות, שאפתי אוויר מלוא הריאות, ניערתי את ראשי, 
כדי לסלק ממנו את המחשבות ולגרש את הכעס, ויצאתי 
לדרכי. לא צעדתי בצעדי ריקוד עליזים, אני בכל זאת בן 
אדם, אבל האירוע הסתיים. סלחתי ומחלתי על הכל! אין 

בי אפילו שמץ של טינה כלפי המוכר, כך לפחות אני בל
מקווה ולכך אני שואף. "עברו יומיים", מספר איש שיחי, 

חמור כל כך, "יומיים עברו, היהודי שזכה להתגבר על עלבון 
שעות... שום דבר לא השתנה.. יום נוסף עבר ועוד יום,  48

כבר שבוע שלם, ו... כלום. כך עבר חודש ועברו חודשיים, 
והכל כמנהגו נוהג. הישועה שציפיתי לה בוששה לבוא. 
"אתה שומע", הוא ממשיך, "חצי שנה כבר חלפה, שנה 
חלפה, וגם שנתיים חלפו...ושום כלום, אין שום תזוזה 
בנושא שעליו התפללתי מעומק לבי...". חשבתי שהסיפור 
נגמר. לא הבנתי למה האיש טרח לספר לי את כל הסיפור 

הסוף המשמח, בלי ה'הפי אנד' הסיפור  הארוך הזה, שבלי
כולו הופך להיות מיותר וחסר טעם... אבל אז הבנתי 

באמונה שהסיפור רק התחיל... "אתה חושב שמשהו זז 
? תגיד! מה אתה אומר, אם אהשלי?", הוא שואג לעברי, "

חשבתי שהתפילה שלי לא התקבלה מה זה אומר? 
האם זה אומר  שהוויתור כבר לא כזה חשוב לפני אדון כל?

שהוויתור שלי לא היה כזה גדול? זאת לא היתה שעת רצון, 
אותה שעה שבה בלעתי את הדמעות וניערתי את הראש 

בטח שכן! זאת היתה שעת רצון,  .כדי לשכוח ולסלוח?
לה כמו כל  והקב"ה בוודאי שמע את תפילתי, והקשיב

ח גם יותר כי זאת עת רצון. אני בטו פילותפילה של יהודי, וא
שהוויתור שלי עשה רעש גדול בשמים, ובכל זאת הבקשה 
שלי לא התקבלה. למה? כי הקב"ה לא עובד אצלנו! כי 
החיים הם לא 'תוכנית כבקשתך', וזה מה שחשוב לי להגיד, 
כי הקב"ה לפעמים משיב בשלילה על הבקשות שלנו, כי רק 
הוא יודע מה באמת טוב עבורנו, מה מגיע לנו ואיפה אנחנו 

ים במאזן של החיובי מול השלילי. וכי יעלה על דעתו אוחז
אתה מכניס כרטיס  - של אדם, שהקב"ה הוא כמו כספומט?

 או סגולה ומקבל את הסכום שהחלטת מקיש סיסמה
חס וחלילה! זה לא עובד ככה. אנחנו עבדי ה'  ,למשוך?

ואנחנו צריכים לעשות את רצונו. הייתי צריך לסלוח לאותו 
לסלוח, למחול, לא לנקום  זה התפקיד שלי. מוכר עצבני, כי

ולא לנטור, לאהוב כל יהודי גם אם חטא כנגדי. אני עשיתי 
, "וחוץ מזה"את התפקיד שלי, והקב"ה עושה כטוב בעיניו". 

 קיבלתי מתנה ענקית אחרת מהקב"ה, אולי"הוא מוסיף, 
שאני אפילו לא מודע לכך... לא הכל מספרים לנו. אמנם 

  ".אבל נסתרים דרכי שמים... ביקשתי משהו אחד,

אומר הרב לייבזון,  ,"אחרי ששמעתי את הדברים האלו"
הבנתי שעיקר הסיפור הוא דווקא החלק האחרון, האופן בו 

מסוגל ו שמיםהיהודי הזה מקבל על עצמו באהבה גזירת 
, וגם אחרי שראה שהסגולה 'לא עובדת', חרחול ליהודי אלמ

ולא מחדש את הכעס שלו הוא עדיין נשאר במחילה גמורה, 
זה סיפור יותר חזק מכל סיפורי המופת  על אותו מוכר.

  ]מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[  . האחרים ששמעתי עד היום!
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