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ואל ילבין פני חברו

ביקש . עוקבאשכן עני היה לו למר 

ובכל יום היה , התנא לתמוך בו בסתר

משליך אל חור המנעול ארבעה זוזים 

ומסתלק מן המקום כדי שלא יתבייש אותו 

העני נהנה שלאחר תקופה מסויימת .עני

הוא החליט לבדוק , מהתמיכה הנדיבה

מיהו התורם האלמוני המשליך מדי יום 

בדיוק באותו ?מטבעות אל חור המנעול

תאחר מר עוקבא בלימודיו בבית היום ה

ויחדיו הם , יצאה אשתו לקראתו. המדרש

ברגע בו. ת דרכם אל ביתו של העניעשו א

שמע העני את הרעש בדלת הוא מיהר 

מר עוקבא ואשתו .לפתוח אותה לרווחה

ברחו ונמלטו אל תוך ,שחששו להתגלות

אך הוא ,תנור שאומנם הגחלים שבו נגרפו

חלשה דעתו של מר עוקבא .היה עדיין חם

ואילו לרגליה של על כך שרגליו נכוות 

: אמרה לו אשתו".ראשתו לא אירע דב

שכן , אל יפול רוחך שלי אירע הנס ולא לך

כאשר עניים מתדפקים על דלתות ביתו 

ואילו , ילהאני נותנת להם מזון מוכן לאכ

אתה מעניק להם כסף עמו הם צריכים 

ומדוע היה ."ללכת כדי לרכוש אוכל

עליהם לברוח אל התנור ולסכן את 

נוח לו לאדם שיפיל : שכן כך נאמר?עצמם

עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו 
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הקולהשמששלקולוזההיהספקאין, "מנחהלהתפללהזמןהגיע

אלוקים", בעוזעיניואתשפשףפינחס' ר, בשניםעשרותזההמוכר

כדאיכאילוסביבותיוהביטהוא" חלוםרקהיהזהכלאדירים

.חלוםרקהיהזהשכלעצמואתלשכנע

היה לבוזובשבתכמוכזובדבקותנחסיפ' רהתפלללאמעולם

על' להתודהמלאהיהוהוא,מנחההתפללכאשרהללשירמלא

: ואמרהרבאלעלההואהתפילהאחרי.חלוםאלאהיהלאזהכי

סיפרהוא"?מחרלצוםצריךאניאיןאםה,  רביחלמתינוראחלום"

החלום, הרבאמר,ידידילא",ואמרחייךוהלה, החלוםכלאתלרב

מקווהאני,מאדטובחלוםזההיהלהפךכללרעהיהלאשלך

הרבה,לילדיךוהעיקר,ומכריךלידידיךותספרוהיטבאותושתזכור

לאזהשאצלךהנךמזלברואתהממשבפועלזאתעברואנשים

סיפרואףחלומואתהיטבזכרפינחס' רואכן."חלוםאלאהיה

ומיותר לומר שאת כרטיס הפיס הוא כבר לא , וילדיולאשתואותו

.קנה

הקדושיםהעומר פירת סימי

את . משל לסוחר יעיל שהיה ממהר לחשב וממהר לעשות

כשהוא מפתח שיטה , סחורתו קנה ברחבי הערים והעיירות

למקומות מוכרםשל רכישת סחורות זולות במקום אחד ו

כך קיבץ הסוחר .בהם הדרישה להם מאמירה את המחיר

. את מעותיו ועלה בידו לפרנס את ביתו ואת ילדיו בהרחבה

פגש בו אחד ,יום אחד כשכיתת את רגליו בערים ועיירות

עקב . והוא נדהם לראות עד כמה הוא מתאמץ, החלמאים

למה . "אחר פעולותיו ולא יכול היה לכלוא את תדהמתו

. יתוהסוחר אפילו לא הבין את קושי" ?אתה כל כך מתייגע

קודם כל רוכש ! ראה. "התפלא?? "וכי איך אפשר אחרת"

ואחר כך עד שאתה . ומוציא ממונך עליה, אתה סחורה

. שוב צריך אתה לעמול רבות-מצליח להתפטר מן הסטוק

קבע ברוב !!" מי יודע אם אינך מפסיד בכל המהלך הזה

הוא היה בטוח שהחלמאי חמד לו . הסוחר גיחך. סמכותיות

הוא הוציא את פנקס . ענה לו!" מחושבהכל . "לצון

כאן , ראה: "והראה לחלמאי בנינוחות, החשבונות עב הכרס

אשר כולל את כל . רושם אני את כל סעיף הוצאותי

נסיעות , כולל הוצאות. החשבונות של מה שהוזלתי מכספי

רושם -המשיך והחווה בידו על הטור הבא, וכאן.ל"ואש

כמים ועולים מן אני ומסכם את כל הרווחים המסת

אני מותח קו ומסכם -בשורה התחתונה הבהיר. המכירות

השורה ".את כל המספרים ומוודא שאכן יש לי רווח הגיוני

. חכוםהתפעל החלמאי מן הת!" ?יא הקובעתהאחרונה ה

כפי שעונים על דברים הברורים . השיבו הסוחר! אכן"

לי וכידיד הקרוב א. אם כך עצה נפלאה בשבילך. "מאליהם

קח את המחברת וכתוב בה את השורה:אתן לך אותה חינם

רשום שם רווחים כאוות נפשך וחסל סדר . התחתונה

צים ועבודה מיוזעת כדי להביא טרףטלטולים ומאמ

".לביתך

אם , את ימי ספירת העומראפשר לבארעל פי משל זה 

ואת כל המאמצים אשר , נבטל את כל היגיעות הנדרשות

-היהודי ונסתפק רק באמירת ספירת העומרבונים את נפש

לומר רק את . נדמים הדברים כפי עצתו של החלמאי

ו ובזה לדמיין כי הבאנו סחורה וסיפקנ-השורה האחרונה

בימים מיוחדים אלו .יםדבעי ואפילו עשינו רווחאותה כ

לנצל את היגיעה ואת הרווחים . עלינו להתעלות בעבודה

את הסיכום המופלא ואת העולים ממנה כך שהם ירכיבו

דהיינו שתפנימו את -וספרתם לכם. השורה המיוחלת

והקרבתם "הספירה פנימה אצלכם עד כי נגיע למצב של 

לא . צריכה להיות חדשה-המנחה".'מנחה חדשה לה

באותה מדרגה שבה נתייצבנו קודם נעמוד בה עכשיו 

, עמל חדש , אלא צריך להביא סחורה חדשה. חלילה

התקרבות מיוחדת אשר זכינו לה ביגיעת . םשגים נוספייה

.הימים הללו

)א"ר מפינסק קרלין זיע"ק אדמו"בשם כ(



"דודי קאר"בחסות 
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

052-7655-222מכל החברות 

מישראללהקל סבל 

יחיאלמאירבירק"הרה

הצטייןא"זיעמאוסטרובצה

עםפעםכשנפגש, הרבהבענוותנותו

שלרבהעוזרחייםבירק "הגה

ממנוהלהביקש,א"זיעווילנא

הרגיש לאהרבי,תורהדברשיאמר

אך, וסירבעצמו ראוי לומר תורה

ניאות, כמה פעמיםבוכשהפציר

עוזרחייםביר.חידושאיזהואמר

:וקראהזהמהחידושמאדהתפעל

רבאגבראהואתורתוכבודהרי

ותובעניהרבילוהחזיר.אמיתי

קראילהבזהדילא,פניםובבושת

עוזרחיים' רשאל,רבאגברא

,הרביענה?כןבמהאלאבתימהון

,מישראלהסבלשמקיליםבזה

בגמראשאמרול"מחזוהראייה

כמהרבאאמר)בנבדףמכות(

מקמיידקיימאינשישארטפשאי

גבראמקמיקיימיולא,תורהספר

כתיבתורהבספרדאילו,רבה

ואתו) גכהדברים" (יכנוארבעים"

אותוהריותמוה, חדאבצרורבנן

,העומרמספירתללמודאפשרהדבר

" יוםחמישיםתספרו"נאמרשבתורה

ארבעיםעלרקהעמידול "זוחכמינו

פשטזהשבספירהאלא,ותשעה

אדם עלמקיליםבמלקותאבל,טוב

לזהותכשרוציםולכן,ישראלמ

.ממלקותראיהמביאיםרבאגברא

כדי לא לבייש

ק רבי "פעם שבת הגה: מסופר

א בעיר"עקיבא אייגר זיע

ק "כיבדו רב העיר הגה, יקלשבורגנ

לדרוש בבית א"רבי מרדכי בנעט זיע

לומדי העיר נאספו . נסת הגדולהכ

יומא (ק רבי משה מסאמבור "הרה
היה , תפרסםנלפני ש) אייר' דהילולא ו

. עסקי תבואהמשוטט בכפרים ומתפרנס מ
בצעירותי שאלתי את :סיפרכשנעשה לרבי

ק רבי צבי הירש "הרה(אחי שהוא מורי 
למה כשאני חוזר , )א"עידיטשוב זימז

הביתה מהשדות והכפרים ועומד להתפלל 
אני חש בשעת תפילתי אור , תפילת מנחה

: השיב לו אחיו. ?של חיות שופע בכל אברי
כשאתה מהלך ביער כי , אין כל תימה בדבר

צוצות השוכנים בעצים יהנ, דהאו בש
עשבים רצים אליך ומשתוקקים להידבקוב
מעוררים אשר בשעת התפילה הם .בך

.אותך ומעניקים לך שפע של אור וחיות

אייר' שבת קודש ג
יהודה לייב פיסטינר מקאלמיי ק רבי "הרה

)ה"תק- ט "תלמיד הבעש(

הגאון (משהר"ק רבי אריה לייב צונץ ב"הרה

)ג"תקצ-מפלאצק 

)ה"תרפ(ר משה "מקרעסטיר ב'שעיק רבי י"הרה

אייר' ראשון דיום 

ק זיר יצחק איי"מבור בק רבי ליפא מסא"הרה

)א"תקפ(מכפר ספרין 

אייר' ושלישייום 

ר "ן בייוסף משה מדראגיטשק רבי "הרה

)י"תק-מגיד משנה (יקותיאל זלמן 

ורג ק רבי יצחק הלוי הורוויץ מהמב"הרה

)ז"תקכ(ר יעקב יוקל "ב

ט "תלמיד הבעש(לייבוש ממעזריטש ק רבי"הרה

)ה"תקל-

ר יצחק אייזיק "במבוראק רבי משה מס"הרה

)ר"ת(

ף מאיר מספינקאק רבי יוס"הרה

)ט"תרס-אמרי יוסף (ר שמואל צבי"ב

אייר' רביעי זיום 

לינטשיץ ק רבי שלמה אפרים "הגה

)ט"שע-כלי יקר (ר אהרן "ב

אייר' חי חמישיום 

ר יעקב "ק רבי ירחמיאל משידלאבצא ב"הרה

)ט"תקצ(יצחק מפרשיסחא 

אייר' יום שישי ט

)ט"קצ-בעל הקנה(ר יצחק "רבי אביגדור קרא ב

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

לשמוע את דרשתו ופלפולו של גאון 

עקיבא בי רצלל , בדרשתו, ישראל

, במעמקי הסוגיא ודלה פניניםאייגר 

לובפלפותירץ אותם, קושיותהקשה

והאיר את הסוגיא באור .ובעמקות

לפתע הקשה רב העיר קושיא . יקרות

. חזקה כברזל שהפריכה את היסוד

והודה , אייגרנבוך רבע עקיבא

ירד מהבימה ושב . שהקושיה חזקה

: נקף לבו של רב העיר. לאכסנייתו

, הכלים את האורח הגדול, מה עשה

. לעיני כולםוסתר את דרשתו 

קם ועלה לאכסנייתו לבקש 

בל אותו רבי עקיבא קי.מחילתו

אמר שאין בלבו , יקראייגר בכבוד ו

, תורה היא. לו שמץ של הקפדהו

אלא שדוקא .כתיב בה" אמת"ו

משום כך מוצא הוא לנכון להעיר 

שקושייתו , לרבה של ניקלשבורג

, הבהיר את הדברים, בטעות יסודה

, היסוד קם ויצב, הקושיא התפוגגה

שאל רב . רים מאירים ושמחיםוהדב

שקושייתי , העיר מתי עמד מר על כך

ענה "מיד כשהושמעה"? אינה קושיא

למה לא תירץ , אם כן". רבי עקיבא

של רבי?"אותה והשלים את פלפולו

קרא רבי עקיבא " חלילה. "מרדכי

איך - הן כבודו רב העיר . אייגר

לעיני קהל קדשו שרבם אוכל לומר

שיכול הייתי להביאם שמחתי. ?טעה

להתגאות ברבם שהפריך את פלפולו 

, יצא רב העיר המום.אורחהשל 

והכריז שעל כל בני העיר לבוא 

עלה לבימה וחזר על , לבית הכנסת

עקיבא יסודות פלפולו של רבי

,על קושייתו ועל סתירתה, אייגר

, אורחרב השל הדקתוהודה בצ

והעלה על נס את צדקותו וענוותנותו

.הגדולה

)מעין המועד(


