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  !כבודם של ישראל
כבודם של "ד את הספר החדש "רכשתי השבוע בס: אמר הכותב

רבי צ "הגה המשפיע המגיד המפורסם ורבי שחיבר דודי מורי "ישראל

  . א"אהרן טויסיג שליט

ני כבודם של הוא אוצר מלא וגדוש בעני) חובה בכל בית(ל "הנספר ה

הבנתי , מיד כשהתחלתי לעיין בו.  כבוד הזולת ואהבת ישראל– ישראל

שהנני מחזיק את אחד הספרים המיוחדים והמרוממים ביותר שיצאו אי 

דים פורים המיוחסיאמרות והמחמת מאות ה, וכל זאת, פעם בענין זה

מהדורות  ישראל  וצדיקי מגדולי,א" המחבר שליטהביאהבלתי ידועים ש

 מחמת מוסר ,ובעיקר, הכתובים בצורה צחה ומופשטת, הקודמים

בפרט כעת בימי , כול כל אדם ללמוד מסיפורים אלוההשכל הנפלא שי

פטירתם  מחמת  על מידותינומשתדלים לעבודבהם אנו , ספירת העומר

בכדי לטהר את ו, י רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה תלמידשל

דרך "ל "על דרך מה שאמרו חז, נפשותינו ונשמתנו לקראת מתן תורתנו

  ".ארץ קדמה לתורה

בחרתי השבוע לעטר את הגליון בכמה סיפורים מיוחדים , אי לכך

 וחיזוק גדול לכל אחד תובודאי יהא זה תועל, ל"תוך הספר הנשדליתי מ

           .ואחד

מתוך  "אוהב את הבריות" –ב "ג בעומר הוא כנגד קנין הל"ל

  ח דברים שהתורה נקנית בהם"מ
כבודם של " מהספר שנביא כמה סיפורים ועובדות מלהיבותלפני 

רבי אברהם שמחה ק "הרה נביא כאן רמז נפלא שכתב, "ישראל

דהנה שנו חכמים  :)ג בעומר אות נה"אורה ושמחה ל( ע"מבראנוב זי

וכבר , ח דברים שהתורה נקנית בהם" מ)ה"ו מ"אבות פ(בלשון המשנה 

מכוון כנגד אחד ת העומר ק שכל יום מספיר"נודע מה שכתבו בספה

 שהיום הראשון ל"רהמהמ'  על התורהדרוש'בומבואר , מקנייני התורה

ואילך ישנם  ומכאן –שאם אין קמח אין תורה , בספירה הוא כנגד קמח

ג בעומר הוא "שיום למצא  נ.ח יום מימי הספירה לכל יום קנין אחד"מ

והלא חטאם של תלמידי רבי ', אוהב את הבריות'ב "כנגד הקנין הל

ג שאנו מקבלים על "ממילא ביום ל, עקיבא היה שלא נהגו כבוד זה בזה

מתכפר שורש הפגם של תלמידי ' אוהב את הבריות'עצמנו להתחזק ב

    . ופסקו מלמותבי עקיבאר

   ! לא לפגוע ביהודי–שיא הדרגה 

על " מעשה איש"בספר , ראיתי דבר נורא אשר תסמרנה שערות הראש

מובא בשם רבי שמריהו גריימן ) עמוד קסו' חלק ב(ל "זצ" חזון איש"ה

" חזון איש"הוא שאל את ה. ר אליושהיה מהאנשים הקרובים ביות, ל"זצ

בטוחני שאילו  .מהי דרגת השיא שאדם יכול להגיע אליה בעולם הזה

הייתי שומע תשובות , הייתי שואל רבים וטובים את השאלה הזאת

אבל ספק אם מישהו היה מכוין לתשובתו של החזון , רבות ומגוונות

לי לפגוע מב, לעבור את השבעים שנה"": חזון איש"וכך השיב ה. איש

  ""!בבן אדם

מי כמוהו ידע . התורה הקדושה בעצמה, היה חומת אש" חזון איש"ה

אילו ישבנו ודיברנו עליו שלש יממות . גודל מעלתה של התורה הקדושה

והוא זה שאמר . לא היה ביכלתינו להקיף את כל גדלותו, רצופות

ו הוא לא לפגוע כל חיי, שהשיא הגדול ביותר אליו יכול להגיע האדם

  !בזולתו

  

  

מה שוה , הרי כל מי שרוצה לזכות לתורה, ואם מותר לי לומר פשט בדבריו

, "חזון איש"בכך נוכל להסביר את דבריו של ה .כל תורתו אם פגע הוא באחר

ת יעשה לו "יכול לזכות שהשי, ולפיהם מי שאינו פוגע ביהודי כל ימי חייו

  .ה יכול האדם להגיעוזו הדרגה הגבוהה ביותר אלי, ניסים שלא כדרך הטבע

לא ניתן לתאר את דביקותו . שאמר זאת יהודי שכל כולו היה תורה, יש לזכור

צ רבי חיים ברים "מדודי הגה, אני שמעתי בעצמי מעד ראיה. בתורה כלל

  :את המעשה הבא, ל שהיה ממקורביו"זצ

היינו ראשו , שוכב על מטתו הפוך" חזון איש"פעם נכנס לביתו וראה את ה

שאל " חזון איש"כאשר התעורר ה. קום בו הניח בדרך כלל את רגליונמצא במ

שהוא " חזון איש"השיב ה, ל מה ארע לו ששכב במהופך"אותו רבי חיים זצ

וכאשר נגש אל מטתו , התעמק בסוגיא קשה עד שהגיע לידי התמוטטות ממש

ולכן נרדם , היה כה חלש עד שלא היה בכוחו לשכב כראוי, לנוח מעט

  ...במהופך

שבתפילתו הוא מתעמק כמו באחת הסוגיות , באחד ממכתביו הוא כותב

 כאשר יהודי אינו פוגע –שיא השיאים בעיניו היה , ועם זאת .ס"החמורות בש

  .בזולת במשך כל שבעים שנות חייו

לעיתים . אפילו בלי משים, לבל יפגע באדם, כמה צריך כל אחד להשמר

  . והזולת עלול להפגע מכך, האומרים איזו מילה לא ראויה אף בלי כוונ

מוטב שלא אראה  -  שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונו

  !עוונותיהם של ישראל

ק השר שלום מבעלזא "הרהרא שארע בחצר קדשו של אספר לכם מעשה נו

ובכה במר נפשו על , פעם נכנס אליו אורח שלא היה מתושבי בעלזא :ל"זצ

  :המקרה שקרהו

, ופרנסתו דחוקה עד מאד, היות שביתו מבורך בבנים ובבנות בלי עין הרע

יצא מעירו וסבב על פתחי נדיבי עם בכפרים ובעיירות הסמוכים לצורך 

והתאכסן באכסניא אחת , לבעלזא, בימים אלו הוא הגיע לכאן .וכלכלת בית

בבוקר נדהם , כשבאמתחתו צרור הכסף שהצליח להשיג בקושי ובעמל רב

ואינו יודע מאין יבא , והוא עומד אובד עצות, לראות שצרור הכסף נגנב הימנו

  .עזרו

סיפר לו דברים , צוה לקרוא לאברך מחסידיו, כששמע זאת הרבי הקדוש

האברך . ופקד עליו לחפש אחר הגנב ולהביאו הנה עד יום מסויים, ויתםבהו

אך הרבי לא רצה לשמוע שום , התנצל וטען שאינו ידוע לעלות על עקבותיו

ועמד על דעתו שעד ליום שקבע עליו להניח ידיו על הגנב ולהחזיר את , תרוץ

דע ולא י, האברך יצא מבית הרבי כשהוא מבולבל לגמרי .הגניבה לבעליה

היאך ימלא בשלימות את התפקיד שהטיל עליו , מהיכן יתחיל לטכס עצה

  .הרבי

נכנס לבית המדרש הסמוך ? מה עשה. הגה בלבו רעיון נועז, בהיותו בר דעת

היו אלה חסידים (" יושבים"ושם עינו על אחד מזקני ונכבדי ה, לבית הרבי

שכידוע דרו  )שפרשו מהעולם הזה והיו עוסקים כל שעות הים בתורה ובעבודה

חניות והתחיל לשמשו ולהגיש לו את הצטרכויותיו הרבות ברו, בבית המדרש

עד שהגיע היום שבו היה עליו לגלות , כך נהג במשך מספר ימים, ובגשמיות

   .מיהו הגנב שרושש את היהודי הזר מכספו

  



  

  
 

 נקש על דלת ביתו של, באותו יום קם האברך בשעה מוקדמת ביותר

 וכשפתח את הדלת השתומם למראה האורח שהקדים, הזקן "היושב"

ות ביקש ממנו האברך אם יואיל בזריז... לא רגילה זו בשעה לבוא אליו

  .בטובו להכניסו לביתו כי דבר סתר לו אליו

ובד , נטל לכיסו את המפתח, ואז נעל האברך את הדלת, הזקן הכניסו

הנה לפני כמה ימים התרחשה : "ואמר" היושב"בבד פנה אל היהודי 

הרבי פקד עליו , בעירנו גניבה מיהודי אחד המתאסן באכסניה מסויימת

אי לכך באתי אליך אתה . הגנב ולהחזיר את הגניבה לבעליהלאתר את 

מבקש אני ממך לאות הכרת הטוב על ששימשתיך בימים האחרונים 

  ".שתאמר לי מיהו הגנב שעשה דבר עול זה בלא בושה

פנה אליו ואמר , הזקן השתומם מול דבריו הנועזים של האברך" היושב"

, לא נביא אנכי?  הגנבמנין לי לדעת מי? וכי נטרפה דעתך עליך: "לו

ואם ! שאדע דבר וחצי דבר מיהו הגנב דמתא, ולא שוטר העיר אנכי

, אולם האברך ".ואתנה, נקבה שכרך עלי, תשלום של שמושך הנך רוצה

ידע נא : "אלא אמר בנחישות, לא הרפה, "היושב"שהאמין בגדולתו של 

ואם אינו , כל עוד לא אדע מיהו הגנב, כי אינני פותח את דלת ביתו, מר

  ". לא יוכל כבודו לצאת לתפילה בבית המדרש–רוצה לגלות 

הוכרח לגלות , שהאברך מתכוין לדבריו ברצינות, "יושב"כשראה ה

אבל בתנאי כפול , שהוא מסכים לספר לו, נענה ואמר. מקצת מגדולתו

האברך  .שלעולם לא יספר לשם בריה על השתלשלות הדברים, ומכופל

שאם הרבי ישאל אותו מנין ידע לאתר , בהיראך ה, הסכים לתנאי זה

  .הסכים לכך" היושב"ו. יספר לו דברים כהוייתם, את הגנב

הוא גנבא , דע לך כי פלוני בן פלוני הגר בשכונה זו וזו: "מיד אמר הזקן

תכף ומיד רץ , ואכן !"ובביתו נמצא צרור הכסף בשלימותו, דמתא

 הוכרח –קלקלתו  כשראה שנתפס ב–והלה , האברך לבית יהודי זה

  .והשיב את הגניבה אשר גנב, להודות על האמת

וסיפר לפני הרבי את , לאחר מכן נכנס האברך אל הקודש פנימה

מיד שלח הרבי . שגילה לו את זהות הגנב, הזקן" היושב"מעשהו עם 

שלפני " יושב"והשיבו ה, זה ושאלו מנין ידע נסתרות" יושב"לקרוא ל

לפני חדר הרבי במקום שבו עומדים המוני ימים מספר הזדמן לו לעמוד 

ואז צדה עיניו את , המבקשים להכנס אל הקודש פנימה לעצה ולברכה

כשהסתכל בקוויטל . כשבידו קויטל שבו רשום שמו ושם אמו, הגנב הלז

  .ומכאן ידע שאליו הכוונה, ראה בו שיהודי זה שלח ידו בממון רעהו

ומבינים אנו מי היו אותם , בדרך אגב אנו רואים כאן דבר נפלא מאד[

שלא היו צדיקים מפורסמים שמחוללים , בדורות הראשונים" יושבים"

לקרוא על קויטל את עוונותם של " ידעו"אבל , פלאות וישועות לרבים

  ].הכותב

דע לך שבימי חרפי : "גבה לו תשובה נשנענה הרבי מבעלזא ואמר

הייתי רואה על הנכנסים אלי את כל מעשיהם הטובים והרעים שעשו 

אלא גם מה שעשו בגלגול , ולא רק בגלגול זה,  עד היום הזהמעודם

ל הקדושים "הרי חז: אבל בשנים המאוחרות יותר חשבתי לעצמי. הקודם

, )כ, במדבר רבה כ(ת אינו מביט בעוונותיהם של ישראל "מעידים שהשי

דברים (' ובו תדבקון... אלקיכם תלכו' אחרי ה': ואנו מצווים מפי הגבורה

אלא הדבק ? וכי אפשר לדבקה בו': ו חכמים בספריודרש, )ה, יג

הרי מוטב שלא אראה עוד עוונותיהם של אישי , ואם כן .'וכו" במדותיו

ה ובקשתיו שיקח ממני יכולת זו לראות "לכן התפללתי לפני הקב, ישראל

ומאז אינני רואה שום עולה , את חסרונותיהם של האנשים הבאים לפני

יפוא הסיבה שאנכי לא ידעתי מיהו הגנב זוהי א, בפניהם של היהודים

  ".בלתי היום

  !יהודי שמשיח שמח בו

, חיבה ורצון לחזק, ו לגלות רגשות אהבההתורה הקדושה מצוה אותנ

גם אם הוא מקרב אחינו . אלא כלפי כל יהודי, לא רק כלפי חבר קרוב

כי הלא , התועים ולא זכה עדיין להרגיש את אור התורה והמצוות

ועל כך בלבד מחוייבים אני לאהוב , מצאצאי אבותינו הקדושים הוא

 ואחד מבני ישראל אהבו כל אחד, מאורי עולם, גדולי ישראל .אותו

   . אמיתיתשפאהבת נ

לה שאל לאחר התפי.  לתפילה באיחור ע"רב זיהאפטר בוקר אחד הגיע 

בכל יום לפני התפילה : "ה סיפר'והאפטר רב, לסיבת האיחור' עולם'ה

י "כפי שאומר האר, מקבל אני על עצמי את מצות ואהבת לרעך כמוך

ועד ראש און בו  תקלתי ביהודי אשר מכף רגלנ, והנה היום. הקדוש

  :וכך היה, בעל עבירה גמור. ל"רח, מתום

  
 

כי רעב הוא עד כלות , שיב נפשולבית הרבי הגיע יהודי וביקש אוכל לה

והכין לפניו שולחן , ק"הזדרז הרה ...מזה כמה ימים לא בא מאכל לפיו. הנפש

  .מלא בכל מיני מטעמים

בלא ליטול את ידיו טרם האכילה ואף ללא ברכה , והנה, התישב האורח לאכול

אלא לימד עליו , אבל הרבי שתק ולא העיר מאומה ... הגיש את הלחם לפיו–

אולם לאחר שכבר אכל  .שמחמת רעבונו לא עצר כח ליטול ידיו ולברך, זכות

, וביקש שיגישו לו מנה נוספת בטענה שעדיין רעבונו מציק לו, סעודה דשנה

וגם בפעם השלישית שביקש להוסיף לו ,  לא ברך שוב–ולא שבע כל צרכו 

יר הפצ, והרגיש כי שבע כהוגן, כשסיים את סעודתו . לא בירך לפניה–מנתו 

אבל הלה הקשה ערפו , בו הרבי לברך ולהודות למי שממזונו סעד ומפתו סעד

  ...ויקם וילך בלא ברכות כלל, ולא שמע לדברי הרבי

להביא אל ביתי איש מזרע ישראל , מה זאת עשה לי אלקים: "אמר הרבי בלבו

ויאכל וישת ויקם  "–אשר ימרוד בגלוי נגד בוראו ויתנהג כמו עשו בשעתו 

  " ?האם גם בעל עבירה כזה עלי לאהוב... ויבז את הברכה, י ברכהבל" וילך

ולהגיד דבר ,  קשה לו לאהוב–יהודי כזה , ה הרגיש שבכל זאת'האפטר רב

ומצא , הוא חיפש מענה שיפיס דעתו... שאינו אמת מוחלטת אינו מסוגל

עד ... לא יסור שבט מיהודה: "אומר) י, מט(הפסוק בבראשית : תשובה נפלאה

 מלך המשיח –עד כי יבוא שילה : "י במקום אומר"רש, "בא שילהכי י

יובילו '): יב, תהלים עו(שנאמר ,  שי לו–שילו : ומדרש אגדה... שהמלוכה שלו

ודרשו . אומות העולם יביאו מתנות למלך המשיח. שי הוא מתנה ".שי למורא

מכאן שכאשר יבוא מלך המשיח עתידים אומות העולם : ל על פסוק זה"חז

אילו מתנות יכולים : שאל האפטאר רב? ומה יהיה הדורון. הביא לו דורוןל

מלך המשיח אינו מתעניין . ודאי שלא ?זהב? כסף? הגוים להביא למלך המשיך

  .הגויים ימסרו בידו יהודים שנטמעו ביניהם... במתנות כאלה

למה יצטרכו להביאם אל המשיח והרי כל יהודי באשר הוא : ולכאורה קשה

, שכאשר משיח יבוא, אלא ?קראת מלך המשיח מרצונו ובכוחות עצמוירוץ ל

כל היהודים שחיו כאן מבריאת , ישתרך תור של מליוני יהודים לקבל את פניו

למלך ' שלום'כי יתביישו לתת , אבל יהיו גם כאל שלא ירוצו לשם... העולם

  ...המשיח

, את מעשיואומרת שהמשיח יריח כל אדם ויראה ) ב"סנהדרין צג ע(הגמרא 

ומה יעשה יהודי שלא עלינו שקוע ). ג, ישעיהו יא" ('והריחו ביראת ה: "שנאמר

וכי אינך " . ירוץ ויתחבא בין הגויים–? ויתבייש שהמשיח יריח אותו, בעבירות

לך גם , כל היהודים הלכו אליו", ישאלוהו הגויים" ?יודע שמלך המשיח הגיע

יביאוהו , אבל הגויים יקחוהו בכוח, דייאמר היהו, "איני יכול ללכת גם" !"אתה

  ".הבאנו לך מתנה: "ויאמרו לו, לפני מלך המשיח

ודאי ? מה יאמר לו מלך המשיח, כשיגיע אליו יהודי כזה: 'אוהב ישראל'אמר ה

כמה טוב ! אני מחכה לך? איפה היית זמן כה רב! טייערער זיסער איד: "יקרא

  !"שהגעת

אך , חבא בין הגויים מחמת חטאיו הרביםמדברים אנו על יהודי שהת, ראו נא

  ! הוא מתנה למלך המשיח–גם יהודי כזה 

, הן זכיתי לארח בביתי יהודי כזה"', אוהב ישראל'סיים ה, "אמרתי בלבי"

חכיתי ': יהודי כזה שמלך המשיח יאמר לו, שעתיד להיות דורון למלך המשיח

 ומה מאוד גדלה ? האם יכול אני לא לאהבו– יהודי כזה –' טוב שהגעת, לך

ויכולתי ', הריני מקבל עלי': מיד נעמדתי ואמרתי באמת ובתמים, שמחתי

  ..."להתחיל בתפילה

שמי שמאמץ אותה מיקל על עצמו את כל העבודה , זוהי הסתכלות מופלאה

יכול , יהודי שהמשיח שמח בו: בענין אהבת ישראל וראיית הטוב שבכל יהודי

ודרכו רחוקה , מעשיו מגונים, ותיו פסולותאף אם דיע !?אני שלא לאהוב אותו

ודאי , ואם הוא מתנה משמחת למלך המשיח,  יהודי הוא–מדרכה של תורה 

  ".ואהבת לרעך כמוך"וודאי שאף אני יכול ונדרש לקיים בו מצות 

  ! בחוקתי– בהר –אמור 
 שכל בית ישראל הוגים ע"א זי"הרמג בעומר הוא גם יום ההילולא של "יום ל

, בקראקא העיר הגדולה. לשולחן ערוך" בהגהותיו"בעיקר , ולומדים בתורתו

נהגו , ואשר שם חלקת מחוקק ספון, א ברבנות"פעל ושימש הרמ, מקום בו חי

להרבות בתפילה ,  הקדושג בעומר על ציונו" ימימה להתקבץ ביום למימים

 שם –" א"בית הכנסת הרמ"נאספו מאות יהודי העיר ב,  ואחרי כן,ובתחנונים

 דרשה שהיתה ע"ק רבי שמעון סופר זי"הגהה "השמיע הרב דמתא ה

בעיקר נסבה הדרשה ליישב פסקיו המוקשים של . תא ודרושמתובלת בשמעת

ג " ל–כלומר " אמור בהר בחוקתי: "חת פתח ואמר במליצהשנה א. א"הרמ

, א" אותיות רמ–" אמר": והרמז, בעומר יחול תמיד באחת משבועות אלו

 הוראותיו נתקדשו אצלינו כחוקים שניתנו למשה בהר –" בהר בחוקותי"

   ...סיני


