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שנה ח' - עלון דו שבועי        העלון טעון גניזה        אין לקרוא בשעת התפילה!        מופץ במעל 9000 עותקים בכל הארץ

בסיעתא דשמיא, ערש”ק כ”ו במנחם אב ה’תשע”ד

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

המחירים הכי טובים בשוק
סניף ר' יהודה הנשיא 33, אלעד.

טל. 052-7621725

שבת מברכין

שבת שלום ומבורך! 

ולס קייטרינג
עיצוב בר ואירגון אירועים מקצועי

חזרנו ובגדול!
מכירה של אוכל  בימי שישי!

בהיכל בני הישיבות רח' בן עוזיאל 12 אלעד בין השעות 9:00-13:00
לפרטים והזמנות: 054-8415878 | 052-7758500

משלוחים

חינם!

ַמע  ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹקים ֲאֵחִרים וגו’ לֹא תֹאֶבה לֹו ְולֹא ִתׁשְ י ְיִסיְתָך ָאִחיָך וגו’ ֵנְלָכה  “ּכִ
ַהְרֶגּנּו” )יג, ז-י(. י ָהֹרג ּתַ ה ָעָליו: ּכִ ֵאָליו ְולֹא ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו ְולֹא ַתְחֹמל ְולֹא ְתַכּסֶ

מפרש רש”י )ע”פ הספרי(: ‘לא תאבה לו – לפי שנאמר “ואהבת לרעך כמוך”, את זה לא תאהב. 
לא  לזה  “עזוב תעזוב עימו”,  לו, לפי שנאמר  נפשו למחול  – בהתחננו על  “ולא תשמע אליו” 

תעזוב’. 
‘ידעתי את כבודו, כי נכספה נפשו לשמוע ממני איזה דבר חידוש, ובהיותי בצל קורתו הייתי 
בהול ונחפז בטרדא דמצוה ולא הספיקה לי השעה לזה, על כן אמרתי לענגו בזה בכתב’ – כותב 
הגאון רבי חיים ברלין זצ”ל, אב”ד מוסקבה )ובסוף ימיו בירושלים(, במכתב לידידו שאירחו בביתו, 
לו  נפלאה שהתחדשה  פנינה  לו  הוא משגר  ובו  זצ”ל מאמסטרדם,  ליפמן פרינץ  רבי אליעזר 

בדרשת הספרי שהביא רש”י בפסוק שלפנינו:
שכן לכאורה יש לתמוה: מה ענין “עזוב תעזוב” לכאן? ועוד: מנין לו לתנא בספרי לדרוש את 
“לא תאבה לו” – לענין לבטל מן המסית את מצות “ואהבת לרעך כמוך”, ואת “ולא תשמע אליו” 
– לבטל ממנו את “עזוב תעזוב עמו”, שמא נאמר להיפך: ש”לא תאבה לו” מבטל ממנו את “עזוב 

תעזוב עמו”, ואילו “ולא תשמע לו” הוא המבטל ממנו את “ואהבת לרעך כמוך”?
ובעיקר יש לתמוה: מי הכריחו לתנא בספרי לדרוש דרשות אלו, והלא פסוק זה מתפרש יפה 

בפשטות: שלא לשמוע לדברי המסית!
אלא – בגמרא ביומא )דף ד:( הובאה ברייתא דתורת כהנים: ‘קול לו – קול אליו, משה שמע וכל 
ישראל לא שמעו’. ורש”י מפרש: ‘קול לו קול אליו – “וישמע את הקול מדבר אליו” )במדבר ז, ט(, 
‘לו’ היה יכול לומר, וכתב מדבר ‘אליו’ – ללמדך שאליו לבדו היה נמשך הקול באוהל מועד וכו’ 

ולא היה הקול נשמע לישראל’.
ולמדנו מדברי הגמרא כלל גדול בדקדוק לשון הקודש: יש הבדל בין לשון ‘לו’ ללשון ‘אליו’: 
כאשר נאמר לשון ‘לו’ – אין בכך כדי למעט אנשים אחרים מלבד האדם שכלפיו נאמר הדבר, 

ואילו כאשר נאמר לשון ‘אליו’ – בא הדבר למעט כל אדם אחר זולתו.
משום כך, אילו נאמר “וישמע את הקול מדבר לו” – היינו אומרים שאף שדיבור הקב”ה היה 
עם משה, מכל מקום גם אחרים היו שומעים את הקול, אך מאחר ונאמר בפסוק “וישמע את 
הקול מדבר אליו” – לשון זו ממעטת כל אדם אחר זולתו, ומתוך כך למדו חז”ל שהקול נשמע 

רק למשה, וכל ישראל לא שמעו.
מעתה, מתוך יסוד לשוני זה, המחלק בין לשון ‘לו’ ללשון ‘אליו’, הוקשה לתנא מהספרי לשון 
הפסוק שלפנינו שבו נאמר על המסית: “לו תאבה לו ולא תשמע אליו” – ולא כתב את שני חלקי 
הפסוק בלשון ‘לו’ – “לא תאבה לו ולא תשמע לו”, או לחילופין שניהם בלשון ‘אליו’ – לא תאבה 

אליו ולא תשמע אליו”?
אין זו אלא שכוונת הפסוק לרמוז לנו, ש”לא תאבה לו” ממעט את המסית ממצוה שלא רק 
המסית התמעט ממנה, ואילו “ולא תשמע אליו” ממעטו ממצוה שאין עוד אדם אחר שהתמעט 

ממנה, אלא המסית בלבד.
מהי המצוה שהמסית ועוד אנשים אחרים התמעט ממנה? ומאידך, מאיזו מצוה התמעט רק 

המסית, בעוד כל יהודי אחר זולתו נוהג בה?
פתרון הדבר נמצא בסוגיית הגמרא בפסחים )דף קיג:(, שם הקשו על הנאמר בפסוק )שמות כג, 
ה(: “כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עימו” – וכי מותר 
לשנוא אדם מישראל, והלא נאמר “לא תשנא את אחיך בלבבך”? ותירצו שמדובר כגון שראה בו 

דבר ערוה ביחיד, ועל כן מותר לשנאותו.
נמצא לפי זה, שמי שראה בחבירו דבר ערוה – בטלה לגביו מצות “ואהבת לרעך כמוך” ומותר 
לשנוא אותו, ולמרות זאת אומר הפסוק שאותו אדם שמותר לך לשונאו, אם תראה את חמורו 
רובץ תחת משאו – “עזוב תעזוב עמו”, כי אמנם מצות “ואהבת לרעך כמוך” בטלה לגביו, אך 

מצות “עזוב תעזוב עמו” עדיין שרירה וקיימת גם לגביו!
עתה יבוארו להפליא הפסוק שלפנינו והספרי: שעל המסית הוא אומר “לא תאבה לו”, ומלשון 
‘לו’ למדנו שבא למעטו ממצוה שיש עוד אחרים שנתמעטו ממנה, ובצדק דרשו בספרי שזוהי 

מצות “ואהבת לרעך כמוך”, שלא רק המסית אינו שייך בה, אלא אף מי שראו בו דבר ערווה.
לעומת זאת, “ולא תשמע אליו” מתייחס ל”עזוב תעזוב עמו”, שהמסית התמעט ממנה ולו אין 
לעזור, וזאת למדו מכך שהפסוק שינה וכאן כתב ‘אליו’ ולא ‘לו’ – ללמדנו שכאן הכוונה למצוה 
שהמסית הוא היחיד שהתמעט ממנו, והיא מצות “עזוב תעזוב” – שאין מי שאינה נוהגת לגביו, 

אלא המסית!
ודברי פי חכם חן!                          )ושלל לא יחסר(

ָנה  ֶדה ׁשָ ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהּשָׂ בּוַאת  ל ּתְ ּכָ ר ֵאת  ַעּשֵׂ ר ּתְ ֲחֵלב ִאּמֹו. ַעּשֵׂ ּבַ ִדי  ּגְ ל  ֵ “לֹא ְתַבּשׁ
ָנה” )יד, כא-כב(. ׁשָ

ביאור נפלא לסמיכות הפסוקים כתב בספר “פנים יפות”: דהנה הדין הוא, שהלוקח כור של 
תבואה מעושרת, וזורע אותה בארץ וגדל ממנה עשרה כורין, אין אומרין שאינו צריך להפריש 
מעשר אלא מתשעה הכורין החדשים, אלא אף מכור הראשון צריך להפריש שוב מעשר, שכיון 

שנשתנה בגידול הזרע לתבואה חדשה, הרי הוא כשאר טבל ונתבטל שם הראשון.
והדבר דומה לבשר בחלב, דהתורה אמרה “לא תבשל גדי בחלב אמו”, ולכאורה הלא הגדי 
יונק מחלב אמו, ולפי זה למה מותרין לאכול הגדי, והלא יש בו מחלב אמו ולמה אין הדבר דומה 

לבהמה שנתפטמה ממאכלות אסורות שאסורה כדאיתא בשו”ע )יו”ד סי’ ס’(.
גמור  הוא כשאר בשר  הרי  לבשר,  הגדי מחלב  בקרב  דכיון שנשתנה החלב  הוא,  הענין  אך 
דפנים חדשות באו לכאן. וכמו כן הזורע תבואה מעושרת, משתנה הזרע לפנים חדשות ונעשה 

כשאר טבל.
זהו ההסבר על שצריכין לעשר אף תבואת זרעך, היינו תבואה מעושרת שחזרה ונזרעה. ומובן 
נפלא הסמיכות, “לא תבשל גדי בחלב אמו”, אבל גדי לעצמו מותרין לבשל, ויוצא מזה ד”עשר 
תעשר” אף את “תבואת זרעך”, התבואה שאתה זורע.                        )להתעדן באהבתך(

ה  ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ַבע ׁשְ ֶ ַנת ַהּשׁ ַעל ֵלאמֹר ָקְרָבה ׁשְ ן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך ְבִלּיַ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ “ִהּשׁ
ן לֹו וכו’ ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא” )טו, ט(. ָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתּתֵ ְוָרָעה ֵעיְנָך ּבְ

למה טורח הכתוב להדגיש שאם לא יקיים מצוה זו, הרי “והיה בך חטא”, והלא בכל המצוות 
– אם אינו מקיימן, יש בו חטא? – כך הקשה הגאון רבי מנחם מנדל קרענגיל זצ”ל מקראקא, 

בעל “דבש וחלב”.
והוא מביא ישוב נפלא, שאותו שמע מידידו, הגאון מוהרש”א פרנקיל-תאומים זצ”ל:

ידוע המעשה המובא בגמרא בבבא בתרא )דף י:(: “שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: 
אם א-לוקיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? אמר לו: כדי שניצול אנו בהן מדינה של 
גהינום. אמר לו: אדרבה, זו שמחייבתן לגיהנום, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? למלך בשר 
ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורין, וציוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, והלך 
אדם אחד והאכילו והשקהו, כששמע המלך לא כועס עליו? ואתם קרויים עבדים, שנאמר: ‘כי 
לי בני ישראל עבדים’. אמר לו רבי עקיבא: אמשול לך משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם 
שכעס על בנו וחבשו בבית האסורין, וציוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, והלך אדם אחד 
והאכילו והשקהו, כששמע המלך לא דורון משגר לו? ואנו קרויים בנים, דכתיב: ‘בנים אתם לה’ 

א-לוקיכם’ “. הרי לנו שמה שאנו קרויים בנים להקב”ה, זהו המחייב לתת צדקה.
ענין דומה אנו מוצאים לגבי תשובה, שמה שמועילה תשובה הרי זה משום שאנו נקראים בנים 
למקום, ואב שמחל על כבודו – כבודו מחול, ואילו אומות העולם נקראים עבדים, ומלך שמחל 

על כבודו אין כבודו מחול, ולכן לא מועילה תשובה באומות העולם.
זו כוונת הפסוק שלפנינו: “ורעה עינך באחיך האביון”, וממילא תעלים עיניך מן הצדקה משום 
שתאמר שזהו נגד רצון הקב”ה שעשאו עני, ואם כן – הרי אתה מחזיק אף את עצמך לעבד, ולא 
לבן, ולפי זה לא תועיל גם תשובתך, וממילא “והיה בך חטא”...          )כמוצא שלל רב(

ָעֶריָך” )טז, יד(. ׁשְ ר ּבִ תֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ ... ְוַהּיָ ַמְחּתָ “ְוׂשָ
“פורת  ישיבת  ראש  זצוק”ל,  מועלם  יהודה  רבי  בגאון  בעל המעשה שליט”א: מעשה  סיפר 
יוסף”, כשאחד מתלמידיו של רבינו הזמין אותו לבר מצוה של אחיו, נענה רבינו להזמנה מאחר 
והכיר טוב את המשפחה, ואת אביהם המנוח. באותו הערב של הבר מצוה הגיע רבינו לאולם 
“אור החיים” ברח’ יחזקאל בירושלים, ולפי תומו חשב ששם תיערך הבר מצוה, והנה התגלה 

לרבינו שטעה בכתובת של האולם.
היה בזה בעידן בו לא היו פלאפונים. והנה, לתדהמת בני משפחתו, הטריח רבינו את עצמו 
לביתו, עיין בהזמנה היכן מקום האולם, וחזר לאולם המיועד, אשר היה מצד השני של הכביש 
)אולם ‘הדר ציון’(. שאלוהו בני המשפחה: “עד כדי כך?! לא היה צריך רבינו לטרוח ולחזור מהבית 

לבר מצוה, ובמיוחד שהרב עשה את כל זה רגלית הלוך וחזור”.
ענה רבינו בתמיהה: “מה? לשמח ילד יתום ביום הבר מצוה שלו זה קל בעיניכם? כל הטירחה 
הזאת היתה חייבת להיעשות”.                                           )עונג לשולחן שבת(

בדיקת עיניים מקצועית
ע"י אופטמיטריסט
עם מכשור חדיש ומתקדם

הסניף המחודש והמורחב באלעד:
רח' רשב"י 21 )מול נחלת יצחק(
טל: 03-9092280

חדש! הסדר לחברי מאוחדת

 לאירוע מושלם 
לוקחים את הטוב מכולם
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ניתן לקבל את העלון במייל RLEVRON@IAI.CO.IL  הערות והארות, תרומות ובקשות להפצת העלון יתקבלו בברכה בטל': 03-9094245.

לעילוי נשמתלרפואתהעלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי”ו וכל משפ’, פנחס ואיתמר 

)תומר( בני אביגיל הי”ו, עזרא בן חנום נוסרת.
ראובן בן שרה זינת, דוד בן אליס עישה,  
אליס עישה תחי’ בת תמו, נוסרת בת דולת.

מרן רבי עובדיה יוסף בן גורג’יה זצוק”ל, נפתלי בן יפה ז”ל, מוסא בן יחיא 
ואהרון בן יחיא אהפל ז”ל, מאיר אהרון ז”ל בן עישה, יעל בת רבקה ע”ה. 

שושנה פורן בת טאוס ע"ה, נעימה בת גליה ע”ה.

החתן נשאר כבן-ערובה סיפור לשבת
עם המוכר הערבי בצפון...

נפגשנו,  לנישואיי.  סמוך  שנים,  מספר  לפני  זה  היה 
ימים  אך  ומוצלחת,  טובה  בשעה  התארסנו  התאמנו, 
ספורים לאחר האירוסין התברר שההורים שלי ושלה 
הכספי.  הסידור  למדיי:  חשוב  עניין  על  לדבר  שכחו 
בפגישת ההורים הם כל כך נהנו זה בחברת זה והפליגו 
נזכרו  הם  לוורט  מהפגישה  הגענו  שכאשר  בזיכרונות, 
שלא דיברו על הנושא הכספי, “אבל לא נורא”, אמרו, 

“יש לנו חודשיים וחצי להסתדר”.
יש  הצדדים  שלשני  התברר  האירוסין  לאחר  שבוע 
“אפילו  אבי:  זאת  הגדיר  איך  ביותר.  דלילים  אמצעים 

את הכסף למונית לחתונה הם צריכים ללוות”.
לאט לאט נחתו עלינו הידיעות: לא תירכש דירה, אתם 
תהיה  לא  מצומצמת,  תהיה  החתונה  בשכירות,  תגורו 
תזמורת אלא אורגניסט. מטבע הדברים, הדיבורים על 
כך בין שני הצדדים גרמו למתח רב. ראיתי את הוריי 
שלא  ובעיקר  מהכלים,  לצאת  שלא  מאד  מתאמצים 
החליטו  החתונה  לפני  כשבועיים  בנושא.  אותי  לערב 
להחליף  “כדי  בצפון  לטיול  אותי  לקחת  אחיי  שני 

אווירה”.
יצאנו במכוניתו החבוטה של אחי הבכור, שהוא אב 
אווירה  לייצר  ניסו  אחיי  שני  בדרך,  ילדים.  לארבעה 
מוזיקה  וגם  בדיחות  להשמיע  להתלוצץ,  טובה, 
הבעלים.  כהגדרת  מהאוטו”  יותר  שעולה  “מהמערכת 
זה לא בדיוק עזר. אני הבטתי דרך החלון אל השמים 
שהיו במקרה או שלא מעוננים, והרגשתי רע מאד. ואם 

לא די בכך, לפתע שבק הרכב חיים.
לקחת  החלטנו  ואנחנו  לרדת,  החלו  כבדות  טיפות 
טרמפ עד לתחנת דלק סמוכה, כדי לגייס בעל מקצוע 

שיצליח לתקן את הרכב.
לקח לנו חצי שעה עד שהצלחנו למצוא טרמפ. לא 
אנשים  שלושה  ולהכניס  בגשם  לעצור  שש  אחד  כל 
רטובים לרכבו. בסוף נמצא אחד כזה, ואנחנו התקדמנו 
הקרובה.  הדלק  לתחנת  עד  קילומטרים  עשרה 
למהדרין  כשרים  חטיפים  וכמה  שוקו  בקבוקי  קנינו 
והתיישבנו לאכול. אחי הזמין גרר שהבטיח להגיע תוך 

חצי שעה.
לאחר ה”ארוחה”, קמנו ממקומנו לשלם, ואז התבררה 
אותם  שכחנו  הארנקים.  וכואבת.  פשוטה  עובדה  לנו 
לאחראי  להסביר  התחיל  אחי  שברכב.  הכפפות  בתא 
על המזנון, ערבי במקצת, שיש לו בעיה, הוא שכח את 
הסיפורים  את  מכיר  “אני  ברגע:  נדלק  האיש  הארנק. 
האלה”, אמר, “לשבת ולאכול ידעתם, ועכשיו כשצריך 

לשלם התחילו הסיפורים, אה? לא יהיה. לא אצלי”. 
הבטנו בו, חסרי אונים, ואז עלה בדעתו רעיון: “אתה 
את  להביא  ילכו  ושניים  יישאר  מכם  אחד  מה,  יודע 

הכסף”.
אחיי התייעצו ביניהם והחליטו שהם לא יטריחו אותי 
ערובה  כבן  אשאר  אני  ובקור,  בגשם  לשטח  לצאת 
בתחנת הדלק והם יגיעו אל המכונית, יעמיסו אותה על 

הגרר ויביאו את הארנקים עם הכסף.
ניגשתי לבן אדם  ואין עונה.  עברו שעתיים, אין קול 
שיחת  לבצע  אוכל  אם  בהיסוס  ושאלתי  נחמד  הלא 
לי  נתן  אך  גדול,  “אוףףף”  עשה  הוא  קצרה.  טלפון 
אחי.  של  הסלולארי  לטלפון  התקשרתי  להתקשר. 
המכשיר היה מנותק. התקשרתי למכשיר השני. גם הוא 

היה מנותק. כאן כבר התחלתי לדאוג.
לאחר חצי שעה שוב ביקשתי ממנו את הטלפון, אך 
הוא סירב. “אני מודאג”, אמרתי לו, “האחים שלי נעלמו, 
בבכי  פרצתי  ואני  נחרצות,  אמר  “לא!”  לנסות”.  לי  תן 
שלא יכולתי להפסיקו. זה היה בכי שהכיל את כל מה 
שעברתי בחודשים האחרונים. נשאתי תפילה חרישית 
זעקתי,  את  וישמע  מצבי  את  שיראה  עולמים  לבורא 

לארגון  שקלים  עשרות  כמה  של  סכום  נדרתי  ובלבי 
צדקה ידוע.

כבן  אדם  הקטן  למזנון  נכנס  הבכי,  באמצע  וכך, 
אדם  נראה  הוא  עשרים.  כבת  בתו,  עם  יחד  ארבעים 
יכול להחמיץ את  היה  לא  הוא  דתי.  לא  מכובד מאד, 
הבחור השעון על הדלפק, ממרר בבכי. “מה קרה לו”? 
האחים  את  איבד  יודע,  “לא  הערבי.  את  שואל  הוא 
שלו”, שמעתיו אומר. “רגע, אתה קשור לתאונה?” “איזו 
תאונה???” “לא יודע, איזה עשרה קילומטרים מכן היו 
ניידות משטרה ומכבי אש, איזו מכונית נפלה לוואדי”. 

הרגשתי שכולי קופא, כמו קרח.
האיש ניגש אליי: “תסביר לי מה קרה”. אבל אני לא 
ונותן  נושא  הוא  איך  יכולתי לדבר. שמעתי במעורפל 
שהיינו  השקלים   50 את  מארנקו  מוציא  הערבי,  עם 

חייבים, ואז אמר לי: “בוא ניסע לשם”.
הוא יצא מהתחנה ודהר לכיוון שבו השארנו את רכב. 
שבו  במקום  בדיוק  לשם.  הגענו  דקות  ארבע  בתוך 
כיבוי אש  ניידות, רכב  השארנו את הרכב, עמדו כמה 
ואף לא אמבולנס אחד. יצאתי מהרכב לכיוון הניידות, 
רכב הכיבוי,  פני  לגרוע מכל. חלפתי על  הכנתי עצמי 
הסתובבתי  בשמי.  קורא  מוכר  קול  שומע  אני  ואז 
לאחור. שני אחיי עמדו שם. “מה אתה עושה כאן?” “מה 
אתם עושים כאן? למה לא התקשרתם?” “איך נתקשר? 
הסוללות שלנו גמורות, לך אין טלפון סלולארי, ותראה 
ניסו  הם  הגיע,  לא  כמובן  הגרר  קרה?  ומה  קרה”.  מה 
יותר מדיי והרכב  להתניע בדחיפה, רק מה, הם דחפו 
נפל לתהום, כשברגע האחרון אחי מצליח לקפוץ ממנו. 
בכינו.  שלושתנו  אמיץ,  חיבוק  אחיי  עם  התחבקתי 

בשלב זה עדיין לא הבנתי איזה נס קרה כאן.
בינתיים עלה הכבאי מהוואדי, ובידו שקית. “החילוץ 
את  “לקחתי  אמר,  משוויו”,  יותר  יעלה  הרכב  של 
וכעת  דת,  וספרי  ועוד כמה סידורים  הארנקים שלכם 
“מה  שואל:  אחי  ואז  נרגענו,  הטוב”.  מזלכם  על  תודו 
עושים כעת?” “תיכנסו לרכב שלי”, אמר האיש המבוגר.
יותר על הרכב, זה רכב שלא רבים  רק כעת הבטתי 
באדם  שמדובר  ברור  הכביש.  על  מסתובבים  כמותו 
לכיוון  כעת  נוסע  “אני  אמר:  הוא  נכנסנו,  מאד.  עשיר 
תל אביב”. “ואנחנו לבני ברק”, אמרנו. “אקח אתכם עד 

הבית”, הציע.
בדרך הוא שאל מי אנחנו ומה עשינו, אחי סיפר לו 
כדי  החתונה  לפני  לטיול  אותי  לקחת  החליטו  שהם 

לשפר את מצב הרוח שלי.
האיש הקשיב היטב, שאל איך מתנהל שידוך בעולם 
מאד  הוא  הכלכלית.  מהבחינה  עובד  זה  ואיך  החרדי, 
וללמוד  לשבת  יוכל  שהבעל  לדאגה  בנוגע  הסתקרן 
במנוחה. זה הרשים אותו. השתררה שתיקה. הוא נהג, 
כל  בתו, ששתקה  היה שהוא שקוע במחשבות.  וניכר 
הדרך, שאלה אותו בלחש אולי הם מכירים את הרב הזה 
מבני ברק. הוא התעורר ממחשבתו ואמר: “נכון, אתם 
מבני ברק! אתם מכירים רב בשם... תנו לראות רגע, הוא 
זה השם שלו”.  ‘הרב חיים קניבסקי’,  וקרא:  נטל פתק 
“בוודאי”, אמרנו. “כל אחד דתי מכיר אותו”. “איך אפשר 

לעשות  לי  “תן  שאל.  הוא  אליו?”  להיכנס 
קשרים,  עם  בחור  אחי,  אחי.  אמר  טלפון”, 
התקשר לאחד מאנשי הבית והצליח להשיג 
נכניס  “אנחנו  הקרובה.  שעה  לחצי  כניסה 
אתם  להיות,  יכול  “לא  לו.  בישר  אותך”, 
באתם אליי משמים, אתם יודעים כמה זמן 
שבתו,  מסתבר  אליו?”  להיכנס  מנסה  אני 
הם  קשה.  במחלה  חולה  לצדו,  שישבה  זו 
הלכו לטובי הרופאים לשווא, בייאושם, פנו 
אותם  הפנה  אתו  שדיברו  מי  וכל  לרבנים 

למרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט”א.
הגענו לבית מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט”א. 
האיש ניגש אליו בשקט וסיפר אודות צרתו. מרן הגר”ח 
ענה בשלילה.  האיש  “אתה שומר שבת?”  אותו:  שאל 
אומלל.  נראה  האיש  אותך”.  לברך  יכול  איני  כן,  “אם 
החלה  היא  אבל  דתייה,  לא  שלי  “הבת  נזכר:  לפתע 
לשמור שבת לפני חודש וגם לאכול כשר”. “אם כן, אני 
מברך אותה ברפואה שלמה”. “מה אני יכול לעשות כדי 
שתהיה בריאה? היא הבת היחידה שלי. אני רוצה לראות 
תשמור  “אתה  נכדים”.  לי  מביאה  בית,  מקימה  אותה 
שבת וגם תעזור לחתן בחור ישיבה, וד’ יעזור”. לאחר 
וירדנו  והצלחה’,  ‘ברכה  וקיבלנו  שלושתנו  עברנו  מכן 
היוקרתית.  מכוניתו  על  שעון  שם,  עמד  הוא  למטה. 
“ואתה  “כן”.  נכון?”  “תקשיב, בחור, אתה בחור ישיבה, 
לך,  נראה  “ומה  לך...”  “סיפרתי  נכון?”  להתחתן,  עומד 
דלק  לתחנת  מגיע  אני  הזה?  הסיפור  כל  מקרי  שזה  
נידחת, מוצא בחור ממרר בבכי על הבעיות שלו, אני 
שאינם  לרגע  חשב  שהוא  אחיו  שני  עם  אותו  מפגיש 
בין החיים, אחד משני האחים מתווך לי פגישה מיידית 
לי  והציע  אותי  מברך  והוא  קניבסקי  חיים  רבי  עם 
לסייע לבחור ישיבה- אתה לא רואה שיש כאן משהו?” 
שתקתי. “תראה מה אני הולך לעשות”, אמר. הוא רשם 
מזה  “חצי  שקלים.  אלף  מאה  של  סכום  על  המחאה 
בשביל חתונה יפה, וחצי בשביל שכירות לשנה”, אמר. 
“אם הבת שלי תבריא – אני מבטיח לך דירה בבני ברק”. 
שוב פרצתי בבכי, בפעם המי-יודע-כמה באותו לילה. 
ואני לא טיפוס שבוכה. אני חושב שבכיתי בשביל כל 

השנים שעברו וגם בשביל השנים שבאו לאחר מכן. 
נישאנו בחתונה יפה מאד. האיש ובתו הוזמנו אליה 
נכנסתי  ואני  לשנה,  נאה  דירה  שכרנו  הגיעו.  וגם 
הכל  לעשות  ברורה:  משימה  עם  ושמח,  רגוע  לכולל, 
וגם  כדי שהבת הזו תבריא. גם כאות תודה על העבר 
של  בקבר  חודש  כל  מניינים  ארגנתי  העתיד.  בשביל 
מרן החזון איש, הלכתי לרבנים והקדשתי את הלימוד 
שלי לרפואתה. היא הייתה מגיעה אלינו מפעם לפעם 

וגם מתחזקת בדת.
הם  החתונה,  לאחר  חודשים  כעשרה  אחד,  יום 
בסלון  מתיישבים  ובתו,  אשתו  הוא,  הפעם  מגיעים. 
הבית השכור שלנו, ובדרמטיות מבשרים לנו כי ברוך ד’ 
בתו יצאה מהמחלה. הם עצמם קיבלו החלטה לשמור 
שבת וכשרות, ובתם התחזקה הרבה מעבר לכך. “באנו 
לבשר לכם זאת ולבקש מכם להתלוות אלינו”. “לאן?” 
שאלנו. “למשרד תיווך”, הם אמרו, “הבטחה זו הבטחה”.
ילדים  שני  ה’  ברוך  לנו  יש  כיום, ארבע שנים אחרי, 
ודירה עם ארבעה חדרים שהגיעה בדיוק כמו שמגיעות 
כל הדירות לבני אדם – משמים. אלא שבני אדם אחרים 
חושבים שזה מעצמם. אנחנו יודעים היטב היטב מי נתן 

לנו את כל הטוב הזה ובאיזו דרך מופלאה זה נעשה.
)יישר כח לסופר ר’ חיים ולדר(
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דרושים מפיצים !
מפיצים אזוריים בכל הארץ המעוניינים להתנדב להפצת העלון נא ליצור קשר עם המערכת.

חדש!
חומש דברים

המכון לסת"ם
עבודת הקודש
מכירת ס"ת, תפילין, 

מזוזות וכל צרכי הסת"ם.

פל': 054-8484945 רפאל ש. 

כולם 
מצטרפים 

לבית המעשר
מה איתך?*

הפרשת תרו"מ לפי דעת השו"ע

08-9214829
תצטרף - תהדר
בית המעשר

*ספר יקר ערך מתנה 
למצטרפים החדשים


