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 דירת היוקרה

  .'להלן סיפור מופלא, שמעובד מתוך 'ממשנתה של תורה

מלמד מהמרכז שמע את הסיפור מפי בעל המעשה. ניתן ללמוד מסיפור זה עד כמה גדולה 
  .כוחה של תפילה

יש יהודי יקר שעובד כעוזר טכני במשרד. תפקידו תורה שבו אני מלמד, -במשרד התלמוד
לצלם מסמכים, להדפיס דפי למידה למחנכים, לתייק מסמכים ועוד עבודות אשר טרחתן 

התמיהה אותי העובדה כי למרות משכורתו הנמוכה של האיש  . מרובה ושכרן דל למדי
ן יוקרתי והליכותיו הפשוטות, הוא מתגורר באחת משכונות הפאר הירושלמיות, בבניי

בן למשפחה  יבוודאשרוב הדרים בו הם אזרחי חו"ל עתירי ממון. לתומי שיערתי כי הוא 
תורה היא רק כדי למלא את שעותיו הפנויות ואולי אף לשם  -עשירה, ועבודתו בתלמוד

  .שמיים

יום אחד האיש ניגש אלי כשבידיו שטר הלוואה. הוא ביקש ממני להיות ערב בעבורו על 
  .הסביר בבושה –י זקוק להלוואה בדחיפות כדי 'לסגור את המינוס' בבנק" הלוואה. "אנ

האיש המשיך  ימחשבותיאני עמדתי נדהם: "האם חסר לאיש כסף?!" כאילו הוא קרא את 
אתה תמה על כך שאני נזקק לכסף. הרי אני גר בבניין שהוא כמעט  יבוודא  :והסביר לי

היקר ביותר בירושלים. אינך הראשון שאני נאלץ להסביר לו זאת. אומנם אני מתגורר 
אולם העושר נעצר אצלי על מפתן הדלת... בביתי שוררת עניות של   ,בסביבה עשירה

תאמין לי, אבל זה הסיפור  אם תשאל מהיכן הגיעה אלי דירה שכזו, יתכן שלא  .ממש
 שמאחורי הדברים: 

של ירושלים בדירת קרקע ישנה בת שני חדרים,  תהוותיקובעבר גרתי באחת משכונותיה 
השנים חלפו וביתי ב"ה התמלא   .שאף היא לא הייתה שלי. אלא שכרתי אותה בדמי מפתח

קטנים פנה אלי בילדים, כך הצפיפות גדלה והקושי התעצם. ביום מן הימים אחד מילדי ה
חייכתי מולו במרירות:  ."! ואמר לי: "אבא, אנחנו חייבים לעבור לדירה חדשה. צפוף כאן

"אנחנו בקושי מצליחים לשלם על ההוצאות השוטפות של החודש. כיצד אפשר לחלום 
אולם הילד היה עקשן. הוא שב ואמר בפסקנות: "אנחנו חייבים לעבור   ."?על דירה חדשה
ותר!". הוא גם הוסיף והבטיח בתמימות טהורה: "אתפלל על כך בעצמי, וגם לדירה גדולה י

הילד שמר את הבטחתו. מאותו יום ואילך   ."אדאג שכל בני המשפחה יתפללו על כך
הקפיד להתפלל על כך בכל יום וגם הזכיר לאחיו להתפלל על כך. זמן מה לאחר מכן בליל 

הבאה בירושלים". בני הקטן עמד על  לשנה" :הסדר, כאשר שרנו יחד כל בני המשפחה
ובדירה חדשה!". גם בפעם השנייה והשלישית ששרנו, הוא דאג להוסיף  " :הכיסא וצעק

  .'!זאת. בפעם הרביעית השתכנענו וענינו אחריו יחד 'אמן

אם עד אז התייחסתי לעניין כמשובת ילדות, בליל הסדר משהו בתוכי  –אומר את האמת 
ערב אחד בתחילת חודש  . יבתפילותיתקווה והתחלתי לבקש על כך זז. גם אני הצטרפתי ל

אייר, שני יהודים נכבדים נקשו על דלתי וביקשו להיכנס לביתי כדי לשוחח איתי. לתומי 
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לכן הבהרתי להם מראש כי לא אוכל לעזור להם   .סברתי כי באו להתרים אותי לצדקה
הכנסתי אותם  . הבהירו, כי רצונם אך ורק לדבר איתי מצדםביותר משקל אחד... אולם הם 

לביתי. הושבתי אותם לצד השולחן הדל. הם סיפרו לי כי הם תלמידים של רב מפורסם 
על הבית שלי כמקום  אדווקמחו"ל שחפץ לקבוע את משכנו בארץ הקודש. הוא הצביע 

חיר. כבר דיברנו אנחנו מוכנים לרכוש את הדירה ממך בכל מ " .ראוי להקמת בית מדרשו
עם בעליה וקיבלנו את הסכמתו. אולם מתוקף 'חוק הגנת הדייר', אנחנו חייבים את 

גם אם ישלמו לי  , הסברתי להם כי מכיוון שהדירה שייכת לי רק בדמי מפתח  ."אישורך
כפליים ממחיר השוק לא אוכל למצוא דירה חלופית. אולם הם היו עקשנים: "מה אתה 

נזכרתי בחלום של בני. בעיתון שהיה על השולחן לפני בלטה   .ם שאלוה  ,"?רוצה בתמורה
  .בי זחיחות דעת ההייתפרסומת שבישרה על פרויקט יוקרה שנבנה במרומי ירושלים. 

תמורת דירתי אני מבקש דירה  " :החוויתי באצבעי על הפרסומת ואמרתי לאורחי הנכבדים
בעיה. אנחנו נרכוש עבורך דירה בת  להפתעתי הם ענו: "אין ."! חלופית בפרוייקט זה

ארבעה חדרים בפרויקט זה". הלם אחז בי כאשר הם מיד שלפו מסמך מוכן מכיסם, הוסיפו 
  .בו אי אלו שורות נדרשות, החתימו אותי והעניין הסתיים לחיים ולשלום

כאשר שרנו יחד: 'לשנה הבאה   .בשנה הבאה כבר חגגנו את ליל הסדר בדירה החדשה
המלמד המשיך וסיפר: "כאשר   ...' הבטתי בפניו של בני הקטן שנצצו מאושרבירושלים

שמעתי את המעשה מפי בעליו התקשיתי להאמין. יום אחד פגשתי באקראי את בן 
משפחתו של אחד הרוכשים. הוא סיפר לי את כל הסיפור על פרטיו המלאים. אז חדרה 

 ."ההכרה בליבי. אכן, אין גדול מכוח התפילה

 (גליון שיחת השבוע)הברית בהפתעה 
 
ה קרה בשנת תשמ"ט, כאשר הרב ברוך אוברלנדר בא לבודפשט, בירת הונגריה, בשליחות ז

הרבי מליובאוויטש. עם בואו ייסד שיעור תורה שבועי. בכל יום שני, בשעת ערב, התאספו 
מעגל  אט גדל-יהודים ללימוד פרשת השבוע עם מדרשים וביאורים מספרי החסידות. אט

 .המשתתפים, עד שהקיף כחמישים יהודים שבאו ללמוד בקביעות
בין המשתתפים בשיעור היה גם פטר גרגיי, דוקטור למחשבים ואדם משכיל מאוד. באותו 

ֹשם לב לדייקנות המאפיינת את האיש. תמיד בא  זמן עבד בשירות האו"ם. הרב אוברלנדר
בשעת תחילת השיעור ועזב עם סיומו. כמעט לא החסיר שיעור. ואולם בשונה מיתר 
המשתתפים, שעמם יצר הרב אוברלנדר קשרי ידידות אחרי השיעור, הרי שעם פטר לא 

 .נוצרה הזדמנות לפיתוח ההיכרות
את בואו ברבע שעה. הוא התנצל והסביר יום אחד אירעה לאיש 'תקלה', ובטעות הקדים 

שהעדיף להמתין בביתו של הרב מאשר ברחוב. הרב אוברלנדר קיבל את פניו במאור פנים. 
 .סוף יוכל לשוחח עמו מעט-סוף

מה שם משפחתך המקורי?", שאל הרב אוברלנדר. רבים מיהודי הונגריה, ששרדו בשואה, "
ך רצון להיטמע באוכלוסייה הנכרית. המירו את שם משפחתם היהודי בשם מקומי, מתו
 .כך נהפך 'שטיין' ל'כובש', 'קליין' ל'קלן' וכיוצא בזה
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גרינוולד", השיב פטר בפשטות. "ומה שם אביך, וסבך?", הוסיף ושאל הרב אוברלנדר. "
דוד, ולאביו -"לאבא קראו משה", הציג פטר את שורשיו המשפחתיים. "לאביו אליעזר

 .". מקור המשפחה בעיר צ'רנהשלמה, והוא התגורר בפקש
ובמה עסק סבך?", הוסיף הרב אוברלנדר לחקור. "בסחר בעצים", ענה פטר. ארשת "

הפתעה עלתה על פני הרב אוברלנדר. "אמּה של סבתי הייתה אחותו של ר' שלמה, אביו 
 .של סבך!", הדהים את האיש

השניים דוממים, מנסים לא ייתכן!", נמלטה זעקה מפיו של הדוקטור. דקות ארוכות ישבו "
כך סיפר הרב אוברלנדר לפטר את קורות משפחתם, -לעכל את התגלית המפתיעה. אחר

שהייתה מיוחסת וחשובה בהונגריה. שניים מאחי הסבא רבא והסבתא רבתא שלהם היו 
דוד, רבה של -הגאון רבי משה, רבה של חוסט )ומחבר הספר 'ערוגת הבושם'(, ורבי אליעזר

הספר 'קרן לדוד'(. הרב אוברלנדר הוציא את הספרים מן הארון והציגם סאטמר )ומחבר 
 .לפני פטר, והוא התרגש מאוד לראותם

כבר באותו ערב עדכן הרב אוברלנדר את אביו בידיעה המסעירה. זה שוחח עם אביו ואימת 
את העובדה שענף מן המשפחה נסחף לקומוניזם. "לפני שעזבנו את הונגריה", סיפר הסבא, 

צרנו בהם שישמרו מצוות בסיסיות, אבל לא הצלחנו". ואביו הוסיף: "ברוך, אנא השלם "הפ
 ."!את מה שהוריי לא הצליחו לעשות

המפגש המרגש הוליד ִקרבה מיוחדת בין פטר לרב אוברלנדר. פטר התמיד לבוא לשיעורים 
 .השבועיים, אך לא התקדם בשמירת המצוות. הרב אוברלנדר לא לחץ עליו

לפו ומשתתפי השיעור זכו לסיים את לימוד התורה כולה. הרב אוברלנדר ערך שנתיים ח
'סיום' חגיגי, ובמהלכו למדו את פרשת ברכה, הרימו 'לחיים' ואיחלו זה לזה שיוסיפו ויעלו 

 .במעלות התורה
בתום החגיגה ניגש פטר לרב אוברלנדר וביקש לשוחח עמו. השניים סרו הִצדה. "אני חושב 

כנס בבריתו של אברהם אבינו", אמר פטר, "ושֵאלתי היא איך אפשר שהגיע הזמן שא
 ."לעשות זאת בהקדם האפשרי

 .צפויה-מתי נוח לך?", שאל הרב אוברלנדר, מופתע מהבקשה הלא"
מבחינתי, מחר בבוקר!", השיב פטר, והותיר את הרב אוברלנדר נדהם. מעולם לא התעניין "

ש למול את עצמו כאן ועכשיו! הרב אוברלנדר פטר בשמירת מצווה כלשהי, והנה הוא מבק
 .לא היה יכול שלא לתהות לפשר הבקשה הדחופה

אסביר לך", השיב פטר בנחת. "מזמן גמלה בלבי ההחלטה לבוא בברית, אלא שהרגשתי "
שאיני מסוגל לעשות זאת בטרם אעשה קודם לכן הכנה ראויה. החלטתי לסיים ללמוד את 

קיים את המצווה. ובכן, מאחר שסיימנו היום את פרשת כך ל-חמישה חומשי תורה ואחר
 ."ברכה, אפשר מבחינתי לעשות את הברית וחבל על כל יום

בברית המילה שימש הרב אוברלנדר סנדק. "איזה שם יהודי תבחר לעצמך?", שאל את 
 ."הנימול. "דוד", השיב פטר, "על שם סבי

דוד, רבה של -דנו הגאון אליעזרדוד, כשמו של דו-אני מעריך ששמו המלא היה אליעזר"
דוד גרינוולד, ובא בבריתו -סאטמר", הסביר הרב אוברלנדר. כך היה פטר גרגיי לאליעזר

 .דורית מרגשת-של אברהם אבינו. סגירת מעגל רב
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מאז התהדק הקשר בין קרובי המשפחה, הרב והדוקטור. הרב אוברלנדר קנה בעבורו 
א ממקורביו הנאמנים, והוא מוסיף ומתקדם בשמירת דוד הו-תפילין ומזוזות, וכיום אליעזר

 .התורה והמצוות בדרך לשוב אל מורשת משפחתו
 

 )נקר הרב צבי) כי רופא חינם אתה

 אדם אחד הגיע עם בתו לבית החולים לצורך טיפול רפואי, וכך סיפר את סיפורו.      

ת תמיד מלא בחששות, וכן בתקוות שהכל יצליח. ובכלל, ועצם השהו התחום הרפואי     
חיידקים כאלו ואחרים, צריך שיהיה הרבה סייעתא  במרכז רפואי, במקום בו מצויים

אמרתי לה לומר את התפילה המובאת   ,דשמיא. בכל אופן, לפני שהבת נכנסה לטיפול
רופא חינם אתה", ואז הבת  בהלכה: "יהי רצון מלפניך... שיהיה עסק זה לי לרפואה כי

הדבר שאני  , אני רוצה לדעת מה הפירוש שלשאלה אותי: "לפני שאני אומרת משהו
  ?”אומרת. אז מה הפירוש של "כי רופא חינם אתה

עודנו מדברים, ולחדר נכנסת עגלה מלאה כל טוב ואחריה אישה. היו שם סנדוויצ'ים,      
בבקשה, תתכבדו! מה אתם רוצים? סנדוויץ',  " :ממתקים, ומה לא. היא מציעה לנו  ,שתיה

שאלתי. "הכל בחינם"! הייתי בהלם.   "?גם!" "כמה זה עולהממתק, שתייה, קחו גם ו
 " .שמותיהם של שורת ארגונים "מאיזה אירגון את"? הוספתי ושאלתי. וכאן פירטתי את

"שום אירגון". "אז מי מממן את כל השפע הזה?" "אהה. לבד". "לבד.  –מאיזה ארגון?" 
 ."פר לכם את הסיפור שלילא התאפקתי וביקשתי להבין. "אם אתה כבר שואל, אס  "?למה

במשך שנים רבות לא זכיתי בפרי בטן. נסינו כל מיני דברים, מה לא ניסינו? ברכות      
שום דבר לא עזר. אחרי שנים של סבל ותסכול הרגשתי שזהו, אני כבר לא  סגולות, אבל

אל רבן של ישראל, מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.  יכולה יותר. בצערי פניתי
אני כבר לא מסוגלת  " .לא הסתרתי את תסכולי הרב ניתי בפניו את צרתי בבכי, ואףתי

הקשיב. לאחר  יותר!" ובכיתי כפי שלא בכיתי מעולם. במשך כל השיחה רב שלוימ'ה זלמן
בתגובה פרצתי בבכי חזק   "!שסיימתי את דברי, הגיב ואמר: "הקב"ה לא חייב לך כלום

י בטוחה הלוא היית  ,פק, שכבה האור בקצה המנהרהיותר. הרגשתי שאבדה כל תקווה באו
באופן חד  שהרב יברך אותי וירגיע אותי, אך לא זו בלבד שהרב לא נהג כך, אלא מודיע לי

 "הקב"ה לא חייב לך כלום! ומה שהוא נתן לך עד כה בריאות, בעל טוב, משפחה –משמעי 
ממתין. נותן לי להירגע. רק כל זה הוא מתנה!" אז אני בוכה, ושוב הרב  –תומכת, פרנסה 

  :שהסערה שלי משתתקת, הוא ממשיך ואומר לאחר

תראי, אמנם הקב"ה לא חייב לנו כלום, אבל אני חושב, שאם תראי לו שאת עושה "     
אולי גם הוא יחון אותך ויחוס עלייך ויתן לך  –לא חייבת, משהו התנדבותי  משהו שאת

תי את הדברים בריכוז רב, הודיתי לרב שהוא לא חייב לך!" שמע מתנה בהתנדבות, משהו
רגועה במקצת. הגעתי לביתי וחשבתי לעצמי: מה אני  שלוימ'ה זלמן ויצאתי את ביתו

החלטתי שאני מתנדבת בבית חולים, מחלקת את  יכולה לעשות "משהו התנדבותי"? ואז
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בן  –ובס"ד. הקב"ה עזר, ונולדו לי שלושה ילדים  ...המזון הזה שאתם רואים כאן לפניכם
ב"ה. הבת הקטנה? היום  –גם זה מכבר  ת הגדולה נשואהובנות תאומות. הבן נשוי, הב

ו תחת הרושם של הסיפור המופלא, אני ובתי היינהמספרת הלכה. ו !בערב היא מתחתנת
תה"? הנה שלחו לך מקודם?" מה הפירוש של "כי רופא חינם א אז נצנץ לי: "מה ששאלתו

 משמים תשובה מאלפת!". 

 (מכתב למערכת גל' טהור עינים) ללכת במקומות לא ראויים

 
נני מתגורר בעיר בני ברק, בו אני משמש כמגיד שיעור לבחורים בישיבה. יום אחד ה

נאלצתי לרכוש דבר מה בבית המרקחת, ויצאתי מן הבית אל עבר הישיבה כמה דקות 
 .מוקדם יותר, כדי לעשות את הדרך העקיפה לבית המרקת בדרכי לישיבה

וביל אל בנין הישיבה. לקחתי את המוצר בבית המרקחת ושמתי פעמיי אל הרחוב המ
מכיוון שיצאתי מרחוב אחר שאינני מורגל ללכת בו ביום יום, לא הבחנתי במדרכה המונעת 
מהרכבים להיכנס אל הרחוב, נתקלתי בה בעוצמה רבה, נפלתי ארצה כשאני חוטף מכה 

 .הגונה בעצמותיי
תופת, התרוממתי מן הקרקע כשברצוני להמשיך בהילוכי לישיבה, אך הרגשתי ייסורי 

נפוחה לחלוטין. הבנתי כי אין באפשרותי להמשיך בדרכי  ההייתבמיוחד ביד אחת אשר 
אל הישיבה. במקום זאת, הלכתי אל מרפאה המקומית להיבדק, ומשם נשלחתי לבית 

 .החולים מעייני הישועה לצילום רנטגן
אחרי עיון בתוצאות בדיקת הרנטגן אמר לי הרופא, כי הוא רואה שעצם אחת ביד נשברה, 
ובנוסף אחת מן האצבעות יצאה מן המקום. בתחילה החזירו את האצבע למקומה, פעולה 

כרוכה בייסורים גדולים למרות שנטלתי תרופה לשיכוך כאבים טרם הפעולה,  ההייתאשר 
. יצאתי את בית החולים חבוש כולי, מובן מאיליו כי ולאחריו החלו לטפל בעצם השבורה

 .לקח שבועות מספר עד שחזרתי לסדר יומי הרגיל
יום אחד בשהותי בביתי לרגל ימי המנוחה שנגזרו עלי, נודע לי כי אני זכאי להגיש תביעה 

עיריית בני ברק על המכשול הקיים ברשות הרבים בידיעת העירייה,  –נגד השלטון המקומי 
רב  ןניסיומנו ניזוקתי. השגתי את מספרו של עורך דין שומר תורה ומצוות אשר לו אשר מ

 .ןבענייבמקרים מעין אלו, והתקשרתי אליו לשמוע האם ואיך ניתן להתקדם 
אחרי שלקח את כל האינפורמציה, אמר לי עורך הדין, כי בכדי שיוכל להמשיך לעסוק 

אי אלו מסמכים, בהם אני מצהיר כי אני  הרי שעלי לבוא אליו למשרדו ולחתום על ןבעניי
 .נותן לו הרשאה שינהל את כל התיק

 ".היכן ממוקמת משרדכם?" שאלתי. "ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן"
 ."תסלחו לי, אמרתי, "אך אינני יכול לבוא לשם"

לפליאתו מדוע אינני יכול להגיע אל משרדו, הבהרתי לו, שהנני מקפיד מאוד לשמור את 
ם כך אינני מהלך במקומות מעין אלו, ולכן, על אף דחיפות הענין אינני יכול עיני ומשו

 .להגיע אל משרדו
 .בכדי שאוכל להגיש את המסמכים הנכם חייבים לחתום", הסביר לי עורך הדין"
 .ואם ברצונכם לקבל אי פעם פיצוי כל שהוא, אזי זו הדרך היחידה בשבילכם", אמר"
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הכסף, אז לא", אמרתי בתקיפות. "אני אינני מגיע אל  אם לא אוכל לקבל בגין כך את"
רחוב ז'בוטינסקי ברמת גן". במשפט תקיף זה סיימתי את שיחתי עם עורך הדין, ובכך גם 

 .סיימתי את הפרשה כולה. כך לפחות חשבתי
יום אחד הטלפון מצלצל בכיסי, מעבר לקו היה זה עורך הדין. "הערב אני אמור להגיע לבני 

בבית האדמו"ר מפרעמישלן", הוא מודיע לי, "אם תרצה אוכל לעלות לביתכם  ברק לחתונה
 ."להחתים אתכם על כל הנדרש

התברר, כי העורך דין, שהוא יהודי ירא שמים, יצא מהתפעלות מכך שאני מקפיד ושומר 
שלי, והוא החליט כי יחרוג ממנהגו והוא  םהעינייבעקביות רבה כל כך על גדרי שמירת 

להחתים אותי על הניירות. כמובן שניצלתי את  –שזה אני  –ת הלקוח יבוא אל בי
 .ההזדמנות, בראותי את ההשגחה העליונה שלא אפסיד מתוקף זהירותי בשמירת העיניים

 .כל זה, היתה רק ההתחלה
בהגיעו אל ביתי, שוב הביע עורך הדין את התפעלותו מכך שהייתי מוכן לוותר על כספים 

א אצטרך להלך במקומות פרוצים, ומשם המשכנו וצללנו לשיחה המגיעים לי ובלבד של
ארוכה. בתוך הדברים נודע לו לעורך דין, שאני הוא מחברם של סדרת ספרים, וכי עומד 

 .אני בעיצומו של איסוף כספים עבור הוצאת כרך נוסף בסדרת הספרים
מוכן לשאת בהיותו עדיין תחת הרושם העז מכל ההתרחשות, הודיע עורך הדין כי הוא 

שהוא רוכש את  עסקהבכל עלויות ההדפסה וההוצאה לאור של הכרך המדובר! סגרנו 
זכות ההנצחה על הכרך הנוכחי שעומד לצאת לאור, וכי הספר ייקרא על שמו "מהדורת...". 

 !כך זכיתי והרווחתי את כל עלויות ההוצאה לאור של ספרי בזכות שמירת העיניים
ז, חלפו עברו להם שלוש שנים, כאשר במשך זמן זה הצלחתי הסיפור עדיין לא נגמר! מא

להוציא לאור עוד חלק מסדרת הספרים. יום אחד נודע לי על מכון מסוים המוציא לאור 
ספרים רבים, כי הם מתעתדים להפיק יריד גדול של כל הספרים שבהוצאתם, ובהודעה 

 .ר שליבה הם מכריזים על קיום היריד הם רוצים לפרסם תמונה של הספ
התברר לי, כי הספר אשר הולך להיות מוצג על המודעות של המכון, הוא  ןהעניימבירור 

לא אחר מאשר אותו ספר שיצא לאור לפני שנים אחדות, בתרומתו האדיבה של העורך 
דין. צלצלתי אל המכון והודעתי להם כי כבר יצא ספר נוסף אחרי הספר אותו הם חפצים 

 .כן היה מתאים יותר להציג במודעה את הכרך החדשלהציג במודעות היריד, ול
כמה ימים לאחר מכן ראיתי את המודעות הגדולות שהם פרסמו, ונוכחתי לראות כי הם 

 .לא החליפו את התמונה רק השאירו את תמונת הספר הישן יותר
מדוע הם לא החליפו את התמונה אינני יודע, אך אם בכל זאת תמונת הספר ההוא 

מודעות הענק, החלטתי לפחות להודיע לעורך הדין כי תמונת הספר  מתנוססת בראש
 .שהוא שילם את עלויות ההדפסה שלו, מתנוססת בראש כל חוצות

העורך דין הופתע מאוד לשמוע על כך, ואמר שהוא מאוד רוצה לבוא אלי לראות את 
ך נוסף המודעות. אמר ועשה, הוא הגיע לביתי, התחלנו לדבר והשיחה התגלגלה אודות כר

בסדרת הספרים אותו אני עומד להוציא לאור. העורך דין שוב קפץ על ההזדמנות, ובו 
 .במקום לקח על עצמו גם את עלויות ההדפסה של הספר הזה
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זו השגחה פרטית שהפקיד במכון לא שמע לעצתי מסיבה לא מובנת בעליל, ובשל  ההיית
כך הגיע עורך הדין אל ביתי לראות את הפרסומות הענקיות של ספרו, ועל הדרך גם שילם 
את עלויות ההדפסה וההוצאה לאור של ספר נוסף. כל השרשרת הזו של ההשגחה 

ללכת במקומות לא ראויים, בכדי לשמור הפרטית, הכל התחיל מכך שלא רציתי בשום אופן 
 !את עיני מכל משמר

 ח.ש. בני ברק
 

 (מאת ר' צבי נקר -בך בטחנו')' ?מדוע פיניתי לך את מקומי

 
פנינו סיפור המלמדנו כמה חשוב כל מעשה קטן של יהודי שיכול לגרום לקידוש השם ל

 :בעיני האומות, וכך מספר ר' יצחק אייזיק ב. מבני ברק
השליחויות שלי לארה"ב לטובת מוסדות חשובים בארץ הקודש, עליתי לרכבת באחת 
שלא היה לי מקום מתאים לשבת, נעמדתי. במשך  ןמכיוומברונקס למנהטן.  הנוסעת

הנסיעה התעייפתי, וחיפשתי בקרון השני והשלישי, אולי שם יש מקומות ישיבה פנויים, 
 .אך גם שם לא היה

לפתע, גוי אחד שהבחין שאני מחפש מקום, קם ממקומו ורמז לי שאני יכול לשבת במקומו. 
האמת שלא רציתי לקחת ממנו את המקום, אע"פ שהייתי חלש ועייף, משום שלא רציתי 

שהוא בשום אופן לא רצה לשבת שם שוב  ןמכיוושממעשה זה ייווצר זכות לאומות, אבל 
 .התיישבתי במקומו -

 :קות שאני יושב, הוא ניגש אלי עם חיוך ואמר לילאחר כחמש ד
 :בוודאי אתה מתפלא, מדוע פיניתי לך את מקומי" "נכון", עניתי. והוא הסביר"
אכן, אין זה מטבעי ואני חושב שגם לא מטבעם של רוב בני האדם לפנות את מקומם "

 :לאדם זר, אבל אספר לך מדוע בכל זאת עשיתי זאת". וכך הוא סיפר
אני קם בשעה ארבע לפנות בוקר לצורך עבודתי, וחוזר חזרה הביתה בשש בערב.  בכל יום

אני נזהר להתייצב במקום העבודה בשעות אלו בהקפדה יתירה, כי בעבודתי תלויה אחזקת 
מפעל שלם וכל העובדים שם תלויים בי, החל מפתיחת הדלתות בבוקר ועד סוף היום. 

וד, אבל הבוס שלי הזהיר אותי שבאם אאחר אמנם המשכורת שלי גבוהה ואני מרוצה מא
אצטרך לחפש עבודה אחרת. וכבר היו שניים שקדמו לי בתפקיד ומפני  -אפילו יום אחד 

 .איחור קל סולקו ללא שום פשרות
ערב אחד כשהייתי בדרכי הביתה, נקלעתי לפקק גדול מאוד בכביש עקב תאונת דרכים, 

מותש ועייף מאוד ועליתי לישון, ורק בשעה ורק בשעה אחת בלילה הגעתי לבית כשאני 
קמתי בבהלה גדולה, כי בעוד רבע שעה העבודה מתחילה, ואין לי שום  .חמש התעוררתי

אפשרות להספיק להגיע לשם בתוך רבע שעה. יצאתי מביתי בלי להתארגן כלל וכלל 
הרכב,  ונכנסתי לרכב כשאני מוכן לנסוע במהירות מופרזת, ואז... אני מנסה להתניע את

 .ניסיתי להתניעו שוב מספר פעמים, אך ללא הצלחה .אך הוא לא נדלק
יצאתי בלחץ גדול מהרכב ולא ידעתי את נפשי. לפתע אני מבחין בשכני היהודי שיוצא 
מביתו לעבר בית הכנסת כשתיק הטלית והתפילין בידו, וכשחיוך נסוך על פניו הוא אומר 
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ר הרגיע אותי והחדיר בליבי שלווה. ניגשתי אליו לי בהארת פנים "שלום ובוקר טוב". הדב
 .שהי עצה למצב כזה וסיפרתי לו את מצבי העגום, ושאלתיו אם יש לו איזו

שכני היהודי הרים את עיניו לשמים ואמר: באמת על פי הטבע אין סיכוי שתעבור את זה 
ה לרכבת בשלום, אבל יש בורא לעולם וממנו לא ייבצר דבר. בקש ממנו שיעזור לך, תעל

זו הפעם הראשונה בחיי ששמעתי אדם שמדבר מתוך כזו אמונה  ההייתוהוא יושיע אותך. 
הוא שכנע  -תמימה, ובפרט שהוא אמר את הדברים עם כזה ביטחון שבוודאי יהיה טוב 

אותי לחלוטין שבורא עולם יכול לעזור לי גם במצב כזה. התפללתי לבורא ועליתי לרכבת, 
 .ך, הארת הפנים והמילים של שכני מילאו את ליביובמקום לדאוג כל הדר

כשהגעתי לפתח מקום עבודתי ציפיתי לתלונות רבות מצד כל העובדים הממתינים לי 
בחוץ כבר שעה וחצי, ואף התחלתי לחשוב מה אעשה ברגע שאחרי הבשורה של הפיטורין, 

 .אבל אז הלא יאמן ארע
וחה. לא הבנתי מי פתח אותם. נכנסתי לחצר המפעל וראיתי שהדלתות פתוחות לרו

נכנסתי פנימה וראיתי פועלים שעובדים שם וריח ביוב נורא במקום, מכל עמיתי לעבודה 
 .לא היו שם כי אם הבוס לבדו

 :כשראה אותי הוא ניגש אלי וביקש את סליחתי שהגעתי לשווא, והסביר לי
ולכן אתמול בלילה בערב התפרץ הביוב במפעל באופן נורא שלא היה שייך לעבוד היום, "

 ."הודיעו לכולם לא להגיע, רק לך כנראה שכחו להודיע
 .זה בסדר, אין שום בעיה", חייכתי ואמרתי, ופניתי לחזור לביתי"

כשהגעתי הביתה, ניגשתי לשכני היהודי וסיפרתי לו כל זאת, והוספתי, שהיה שווה לי כל 
כאן נס גדול בכך שהבוס  הדבר הזה בכדי לגלות את כוח האמונה בבורא, ובפרט שהיה

שלי לא שם לב לכך שהגעתי מאוחר, ולא חשב מה היה קורה אילו היה זה יום רגיל, אע"פ 
 .שבטבעו הוא כן מתייחס לכאלו דברים בחומרה, ואף היה מסוגל לפטר אותי מחמת כך

כתבתי צ'ק על סך שמונה עשרה אלף דולר ואמרתי לו: "זו המשכורת החודשית שלי ואת 
רוצה לתת לך, כי בזכותך אני לא מפוטר מהעבודה, וזה תשלום על האומנות  זה אני

 ".המיוחדת של האמונה שגילית לי, שעתה אני בטוח שאוכל לצאת מכל צרה שלא תבוא
השכן לא רצה בשום אופן לקבל את הצ'ק, ואמר לי: "זוהי מצוותי כיהודי, לפרסם את שם 

ינני חפץ לקבל על כך שום תשלום. אם ברצונך בוראי המחייה אותי ומיטיב לי בכל עת, וא
 ."להכיר לי טובה" הוא המשיך ואמר: "תיטיב ליהודים כשיצטרכו לעזרתך

 ?עכשיו מבין אתה מדוע פיניתי לך את מקומי
 
 )מתיקות התורה" עמ' רסד) ")כד , ג)מה' יצא הדבר" "

 
היה בן תימן מעשה בשני בחורים שלמדו באחת הישיבות המפורסמות, אחד מהם      

ונעשו אוהבים בלב ונפש,  , ואחד מהם היה בן אשכנז. בחורים אלו למדו יחד בחברותא
עד שבאחד הימים פנה הבן אשכנז לבן תימן , והציע לו "שידוך" את אחותו שהיא בחורה 

הם נפגשו וראו שמתאימים אחד לשני, אך אבי הבחורה   ,יראת שמים צנועה וחסודה
 בני עדתו. האב אמר שאם יעשו מסיבת אירוסין הוא לא ישתתף בה. התנגד, כי רצה חתן מ



 10 

הם הלכו לשאול כמה רבנים, וכולם אמרו להם שאין חייבים לשמוע בקול האב, ואכן      
קבעו תאריך לאירוסין. כששמע זאת האב, הוא נפל למשכב, ומצבו החמיר עד שהוצרך 

הלכו בני   .יכול לגרום למיתתולהתאשפז בבית חולים. ואמר שאם הם יתחתנו דבר זה 
אחרת, האם מותר  ההייתהמשפחה לגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל, והפעם שאלתם 

לקיים את האירוסין? כי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, וכעת האב טוען שאם 
ימשיכו בקשר מצבו יתדרדר. אמר להם הרב שקשה לו להכריע בזה, ושילכו למרן הגרי"ש 

כשנכנסו לרב ושטחו בפניו את שאלתם, הגיב   .יב זצ"ל שהוא יורה להם מה לעשותאליש
מרן "שימות", אמרו השואלים והרי הבת הורגת את אבא שלה! אמר להם הגרי"ש אלישיב: 

 שלו הורגת אותו!  ההגאווהיא לא הורגת אותו! 
ל האב, אז יצאו בני המשפחה מבית הרב, והלכו מיד לאב ואמרו לו את תשובתו ש     

אמר האב: אם הגרי"ש אלישיב כל כך בטוח שהשידוך נכון, חבל שאמות לחינם, אני מקבל 
מעשה זה סיפר (  .את השידוך, ויתירה מזאת האב תמך בבני הזוג והקימו משפחה לתפארת

 (.הגאון רבי אליהו בר שלום שליט"א הובא בחוברת קול סיני

 
 (גל' קבלת שבת) עשר בשביל שתתעשר 

 
רב הגאון ר' אליהו חיים כהן שליט"א, מחבר סדרת ספרי "אוצרות התורה" מוסר שיעור ה

קבוע בעיר ראשון לציון. אחד המשתתפים, יהודי יקר בשם משה ימני הי"ו, סיפר לו סיפור 
 .בעלון שנפרסמןוהוא מיהר למוסרו לנו ע"מ  עמומיוחד שהתרחש 

אחר נישואיי בשעה טובה ומוצלחת והנה הסיפור, כפי שכתב זאת משה בעצמו: "מיד ל
כספים לצדקה, כידוע. יהיה -עם בת זוגתי, החלטנו שאנו מעשרים מכל ההכנסות מעשר

 .מה שיהיה. ואכן, זיכנו השם לעמוד בזה
מה, נודע לי שיש חוק האומר שכאשר תורמים לעמותות רשומות, כמו: ישיבות -לאחר זמן

 .הכנסה החזר חלקי על כך-מהמסוכוללים, ארגוני חסד וכד' מקבלים 
-ובאמת, בסוף שנת המס )כפי שקורים לזה( הצטברו בידינו כמה קבלות אותם הגשנו למס

הכנסה, שאכן שלחו לנו החזר בסכום נאה. כמובן שמיהרנו לעשר גם ממנו, כמובן... כך 
במשך תקופה ארוכה, אני מעשר כראוי, מקבל מחלק מהמקומות קבלות, מעביר אותם 

הכנסה את מה ש'מגיע' -הכנסה ומקבל על כך החזר, תוך כדי שאני מעביר גם למסלמס 
 .להם מההכנסות שלי

באחת הפעמים, אני מקבל טלפון מהפקיד מס הכנסה, שמברר אצלי על כמה חובות 
לא שילמנו להם כראוי. אני ידעתי, שאני משתדל לשלם להם  –שלטענתו קיימים. כלומר 

ם לקבל, תמידין כסדרן. לא הבנתי מהיכן הפקיד הזה ממציא בקביעות את מה שהם אמורי
 .את החובות הללו

ניסיתי לומר לו שאני משלם בכל פעם את כל הסכום ולא מחסיר כלום, אך הוא עוד מודיע 
 .שקלים 676לי, שגם לאחר הזיכוי על הקבלות של התרומות, נשאר חוב על סך 

ח לנו ספח בדואר, בו נכתב שאנו נדרשים וההכחשות שלי. הוא של םהוויכוחילא עזרו כל 
 .לשלם את הסכום הנ"ל עד לאזור סוף חודש תמוז של אותה שנה
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אמנם החוב לא שבר אותנו, שהרי סוף סוף מדובר בכמה מאות שקלים ותו לא, ועד עכשיו 
הכנסה, אך אמרתי לעצמי: רגע, אנו הרי קיבלנו -שילמנו פי כמה וכמה מהסכום הזה למס

מכל ההכנסות שלי ושל אשתי נעשר מעשר כספים כראוי, ואנו גם יודעים על עצמי, ש
כספים כראוי, -כלומר, מבטיח לנו הקב"ה שאם נעשר מעשר –ש"עשר, בשביל שתתעשר" 

נתעשר, ואני גם יודע בבירור שעישרתי בצורה מושלמת. אז מנין, למען ה', מנין צץ פתאום 
 ?החוב הזה

באמונה,  ןניסיוות, ולא נתן לי מנוח. היה זה בעבורי הדבר הטריד אותי במשך כמה שבוע
של אברהם אבינו עליהם אנו קוראים  תמהניסיונו -ע"פ מה שאני חושב  -לא פחות 

בפרשיות אלו. נכון שהסכום הזה הוא לא כ"כ משמעותי, אבל... היכן ההבטחה של הקדוש 
 ?ברוך הוא לעשירות

חזק באמונה. אמרתי לעצמי: הקב"ה מעמיד כראוי, ולהת ןבניסיואבל, זיכני ה' לעמוד 
, הוא רוצה לבדוק האם גם כשקורים פתאום דברים לא ברורים שאין שום ןבניסיואותי 

דרך בעולם להסביר אותם, האם אמשיך להאמין בו באמונה שלימה ואמיתית, או שחס 
סניף תיחלש קצת אמונתי. יומיים לפני התאריך האחרון לתשלום ה"חוב", הלכתי ל ושלום

לעצמי: "כל מאן דעביד רחמנא,  זמזמתיהדואר ושילמתי את הסכום במלואו. כל הדרך 
 "...לטב עביד

 .לאחר כמה ימים, המשכתי כרגיל בעיסוקיי וכמעט שכחתי מהמקרה
כמעט שכחתי, אבל משמיים דאגו להזכיר לי שאכן, ממעשרות מתעשרים, גם אם זה לא 

 .זה מגיע בסופו של דבר מגיע מיד, וגם אם לא לאחר שבוע, אבל
הכנסה. בתחילה חששתי, -באמצע "בין הזמנים" של חודש אב, אני מקבל מכתב נוסף ממס

וחשבתי ש"הנה, הם ראו שאתה משלם חובות ש'מפילים' עליך כמו 'ילד טוב', הם דאגו 
 .לך לעוד אחד כזה"... אבל בסופו של דבר פתחתי את המעטפה

קוראים לא מאמינים:  –רבים מקוראי העלון  ישבוודא והנה, אני קורא ולא מאמין, כמו
כמעט פי עשר מהסכום ששילמנו,  6,996₪נכתב שם שהם מצאו שיש לי זיכוי על סך של 

ושהסכום הזה הועבר כבר לחשבון הבנק שלי. מנין הם המציאו את זה? לא יודע, כמו 
 ...שאני לא יודע מנין הם המציאו את החוב

לנו, שמה שנאמר "עשר בשביל שתתעשר" זה "עד הסוף", בלי הקדוש ברוך הוא הראה 
 .חוכמות. גם אם בהתחלה זה לא נראה כך. ישתבח שמו לעד

מאז, אני מתפלל לקב"ה ומבקש שישלח לי עוד כמה חובות וזיכויים כאלו. אני אשמח 
 ...מאוד

כספים. אל -ולסיום: כמובן, שגם מהסכום הנכבד הזה שקיבלנו דאגתי לעשות מעשר
 "...תדאגו

 
 
 


