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 עמל תורה

 בחוקותי

26 

פרשת בחוקותי זכורה לטובה בין היתר בגלל הארבעים ושתים פרושים של 
אם בחוקותי האור החיים הקדוש על דברי רש"י שכותב על דברי הפסוק: 

שרש"י הקדוש מפרש מה הכוונה אם  תלכו "שתהיו עמלים בתורה"
בחוקותי בחוקותי תלכו, על מה התורה הקדושה שמה דגש במילים 

 תלכו???
בכוונה? על חסד? על שמירת העיניים? אולי על כבוד לזולת? על תפילה 

מה הנקודה שעליה כיוונה התורה הקדושה שאם נעשה אותה נקבל את 
 צרור הברכות הכתובות אח"כ?

כי לומר בחוקותי תלכו וכמובן צריך להסביר איך זה נכנס במילים 
מר שהכוונה על הליכה לבית הכנסת זה מובן כי זה וזה הליכה, אבל לו

שהכוונה על מצוות ציצית אי אפשר כי ציצית זה לא עניין להליכה ובתורה 
 כתוב תלכו!

על זה  "שתהיו עמלים בתורה" מגלה לנו רש"י הקדוש, הכוונה היא 
 כוונה התורה שאמרה אם תעשו תקבלו ברכות בלי סוף.

וכאן מגיע האור החיים הקדוש ומפרש ארבעים ושתים פרושים, נתמקד 
 ושים ממש פירוש נפלא וגם מחייב.באחד מהפיר

ימפרש האור החיים הקדוש דוד המלך אומר בתהילים  ְבת ִ ַּׁ  ְדָרָכי "ִחש  
יָבה י ָוָאש ִ ְגלַּׁ ובארו המפרשים, שכוונת דוד המלך עליו  ֵעדֶֹתיָך" ֶאל רַּׁ

השלום היתה שהוא היה קם בבוקר והיה מתכנן ללכת לעיסוקיו עם 
צא את עצמו בבית המדרש... זה מה המלכים והשרים ופתאום הוא היה מו

אשיבה רגלי אל =תכננתי תכנונים, אבל בסוף חישבתי דרכישכתוב 
 =רגלי הוליכו אותי ללימוד התורה!עדותך

ומפרש האור החיים הקדוש, זה כוונת רש"י בחוקותי תלכו =שתהיו עמלים 
בתורה, שאם נגיע לעמל תורה ברמה כזו בו אנו מתכננים ללכת לכל מיני 

מות ופתאום נמצא את עצמינו בבית המדרש, אז נזכה לברכות מקו
המאלפות שהתורה הקדושה מבטיחה לנו. וכך זה קשור למה שכתוב 

 תלכו.בתורה 
לא סתם יוצא ל"ג בעומר במוצש"ק בחוקותי, אחרי הפירוש הנפלא של 

 האור החיים הקדוש זה ממש מתאים לרשב"י הקדוש...
ר, וממתי עושים מסיבה כשמישהו הרי מה זה בכלל מדורת ל"ג בעומ

נפטר, על מה יש לשמוח בל"ג בעומר שבו ביום רשב"י הקדוש השיב את 
 נשמתו לבוראה?!

נענה על ראשון ראשון, כתוב נר ה' נשמת אדם וכיון שהנשמה נמשלה לנר 
מדליקים נר לעילוי הנשמה, וככל שהנשמה גדולה יותר הנר צריך להיות 

ליק נר נשמה לנשמה ענקית כמו של רשב"י גדול יותר, לכן בשביל להד
הקדוש צריך מדורה ענקית, בקיצור מדורות ל"ג בעומר הם נר נשמה ענק, 

 ולא סתם מדורה.
]כאן המקום לומר: שיש רבים וטובים שמקפידים לא להשתמש במדורה 
להכנת תפוחי אדמה ובצל, כי כאמור זה נר נשמה ולא סתם מדורה ולא 

אלו, ואם הילדים רוצים מאוד, מכינים עוד  יפה להשתמש בה לדברים
מדורה קטנה לתפוחי אדמה, כך שומרים על מעמד הדלקת המדורה כיאה 

 וכיאות[.
 אז הבנו מה זה המדורה, אבל מה עניין המסיבה?

 

אז כידוע רשב"י ביקש שכשהוא יפטר יעשו מסיבה, ולמען האמת לפי 
התורה הקדושה כל מי שנפטר הוא מתחיל את החיים האמיתים, כי כאן 

 "אנחנו כאן קוניםבעולם הזה אנחנו רק מתכוננים כמו שאמר מי שאמר 
אז לפי האמת אין על מה להצטער כשאדם נפטר,  כרטיס לעולם הבא" 

ואם אותו אדם מילא את תפקידו נאמנה כמו רשב"י הקדוש אז באמת 
צריך לעשות מסיבה, כי עכשיו הוא מגיע לעולם הגמול להתעדן במחיצתם 

 של האבות הקדושים ולהנות מזיו השכינה.
ה ורשב"י הקדוש שהכיר בנפשו שעמל כל חייו לשמור עליה זכה ובר

ולרומם ולקדש את נשמתו, רצה שישמחו וידעו מה תכלית האדם בעולמו 
 ומה העיקר בחיים.

וכך אומר מורנו הרב שליט"א: אדם שנפטר צעיר אבל כל חייו השתדל 
ללכת בדרך התורה לא צריך כל כך להצטער על שנפטר צעיר כי סוף סוף 

ולהפך אדם הוא זכה שיצר הרע לא עבד עליו והא קיים את מטרתו בחיים, 
ועשה מיליונים בחיים וכל חייו כביכול נהנה מהחיים, עליו  90שחי עד גיל 

 צריך לבכות הכי הרבה...
, ממש מתאים כאמור לחגוג את ל"ג עמל תורהולאור האמור לעיל על 

בעומר במוצש"ק פרשת בחוקותי כי באמת מי לנו כמו רשב"י הקדוש 
ממש למרות גזרת  בעמל תורה שהסכים ללמד תורה במסירות נפש

הרומאים, ואח"כ למד תורה במשך שתים עשרה שנה ברצף במערה בלי 
 אמצעים מינימאלים.

*** 
אין כאן מקום להאריך, אבל בכמה מילים ננסה להסביר מה יש בלימוד 
תורה שכל הזמן מדברים על מעלתה, הרי בסה"כ זה אחד מתרי"ג מצוות 

 ?שבתורה אז מה מיוחד בה יותר משאר המצוות
אז ככה, אנחנו כמאמינים בני מאמינים יודעים שבאנו לעולם כדי לעשות 

שוב כמאמינים, זה רק לעשות רצון ה' כל השאר  -רצון ה' וזהו! מבחינתנו 
זה כי אין ברירה, אוכלים כי חייבים ישנים כי חייבים וכו' כמו אדם שטס 

יא כסף להביא כסף מחו"ל כל מה שקורה לו לא מעניין אותו הוא טס להב
 ולחזור, אבל מה שחייב, חייב.

אם זה ההסתכלות אז שוב כל היום היינו מקיימים ועושים תרי"ג מצוות 
 שום דבר אחר לא!

 אז שוב נשאל מה יש בלימוד תורה יותר משאר מצוות?
ואז התשובה היא, לימוד תורה זה הרצון ה' הכי גדול ששייך, כמו שאנחנו 

המקסימות שאפשר לתת לה' כי את  מבינים שמי שמת על קידוש ה' זה
כל החיים הוא נתן לה', אז לימוד תורה זה לחיות כל החיים על קידוש ה' 
בגלל שלימוד תורה באמת וברצינות ]לא עם עם רגל על רגל וכוס קפה![ 

 זה תופס את כל האישיות של האדם את כל הרמ"ח והשס"ה לה' יתברך.
ד תורה הוא חיינו ואורך ימינו זה לימוד תורה המתבקש, וזה הסיבה שלימו

 ובעזרת ה' בהם נהגה יומם ולילה.
יתן ה' שזכות רשב"י הקדוש והעמל תורה שלו תגן עלינו ותזכה אותנו 

 ו בזה בבאלקיים את כל מצוות ה' כמו שה' רוצה וטוב לנ
 אמן ואמן.



 

 חידות
 יהיה שאם', במצוה עוסק' יתכן איך .1

 יהיה אם ואילו', המצוה מן פטור' בשבת
 ?פטור אינו, בחול

 לאדם אסור, לוי בן יהושע רבי אמר" .2
' שנא, זקופה בקומה אמות ארבע שיהלך

" כבודו הארץ כל מלא, ('ג 'ו ישעיהו)
 על להקשות יש היאך .('א א"ל קדושין)

 ?פרשתינו פ"ע, זה דין
 זכו אילמלא, ישמעאל רבי דבי תנא". 3

 שבשמים אביהן פני להקביל אלא ישראל
 הלכך, אביי אמר. דיים וחדש חדש כל

 היאך( 'א ב"מ סנהדרין)" מעומד נימרינהו
 לומר שיש, ישמעאל רבי מדברי אביי למד

  י"מפרש לבד] דוקא במעומד הברכה
 [?שם רמה והיד

תשובה מדוייקת עם מקור יש לשלוח 
 או למייל בכתובת: 03-72-55-988לפקס 

info@haravrabi.co.il  עד יום ראשון
ולציין עבור חידות העלון  13:00בשעה: 

 דעת זקנים, פרס יוגרל בין הפותרים נכון
 תשובות לחידות משבוע שעבר

 ולאחר, לספור שכח שאחד יתכן איך ש.
 גם יספור אם, המחרת יום של ערבית תפלת

 להמשיך יוכל, הקודם הלילה של הספירה את
 שחצה באופן ]לא הימים כל בברכה לספור

 .ב["וכיו' התאריך קו' את
 ועיין, "כתב, ד"סק ט"תפ סימן ת"בשע ת.

 ששכח מי, אמת זרע בשם ברכה במחזיק
 שבת של ערבית והתפללו ק"עש בליל לספור
, בלילה ספר שלא נזכר ואז, גדול יום מבעוד

, ברכה בלא יספור, הוא יום שעדיין כיון מ"מ
 ".ש"ע, בברכה הימים ושאר

 בכמה כישראל שדינו מצינו כנעני עבד ש.
 אם להוכיח ניתן פרשתינו פ"ע דינים. היכן

 .כנעני בעבד' תחנם לא'ד לאו נוהג
 לעלם, "ו("מ ה")כ מהפסוק, היא התשובה ת.

 כיצד, שם הראשונים והקשו "תעבדו בהם
בתורה ששיחרר  המפורש בעשה א"ר עבר

 .מדרבנן שהיא בציבור תפילה בשביל, עבדו
 תורה אמרה שלא ואפשר, "ן"הרמב ותירץ

 ליתן שלא משום אלא, תעבודו בהם לעולם
 לא' בגוים דכתיב כענין, חינם מתנות להם

 שנותן מפני משחררו כשהוא אבל', תחנם
 דליכא, הרב וצורך מצוה משום או, עצמו דמי

 ".מותר, חנינה
 כדי נוסחתה את האריכו ברכה איזה ש..

 בה? שיכוונו
וכ"כ ', נשמה אלקי' בברכת הוא המדובר ת.

בשיבולי הלקט למה ברכה ארוכה זו אינה 
 עיקר כי, לפרש לי פותחת בברוך? ונראה

, מתים לפגרים נשמות המחזיר היא הברכה
 כשניעור זו ברכה להגיד אדם שצריך ולפי

האריכו בה שיקל  ,לתעורתו תיכף מיד משנתו
 לכוון בה.

 
 

 

עקיבא נחמני התעורר בבהלה משנת הצהרים, כאשר ליבו הולם בפראות בשומעו את הקולות הרמים  'ר
הנשמעים כה קרובים, בזריזות קפץ ממטתו ומיהר לעבר מקור הרעש העצום, ככל שהתקרב לכיון המטבח בביתו, 

מרפסת השרות גברו ונתחזקו הקולות, ליבו נרגע כשראה שמקור הקולות היא מכונת הכביסה, הממוקמת ב
 היוצאת מהמטבח, שעקב תקלה הרעישה עד אימה, ומיד כיבה אותה.

עקיבא שוב להפעילה במצב שהפסיקה, בשלבי הסחיטה, וכשאך התחילה בפעולתה,  'בצהרי היום ניסה ר
 השמיעה שוב את אותם קולות וברקים נוראים, ומיד לאחר כמה שניות כיבה אותה שוב.

יבא, שמקור התקלה בחלק הנקרא 'לאגער', והיא תקלה ידועה, אך מחמת עק 'הטכנאי שנזעק הסביר לר
חומרתה יש צורך להחליף אף את החלק הנקרא 'תוף', ולכך עלות התיקון יקרה, בשיעור של כשבע מאות שקל, 
אני אישית ממליץ, הוסיף הטכנאי, שבמצבה זו של המכונה, כדאי להחליפה, האריכות ימים שזכתה לה עד היום, 

 בגדר נס גלוי, ולא כדאי להשקיע בה יותר. היא
עקיבא, ובמיוחד שהטכנאי היה ידוע כיהודי יר"ש, שחס על ממונם  'הצעתו והמלצתו של הטכנאי התקבלה בעיני ר

עקיבא לברר בחנויות אודות האפשרות של רכישת  'של ישראל, גם במקום שנראה שיכל להרויח, ולכך הלך ר
 מכונה חדשה.
נודע לו, שמחירם של המכונות הזולות הוא כאלפים וחמש מאות שקל, אך לא היה בידו את הסכום, תוך כדי בירור 

בקושי חמישית מהסכום יכל לשלם, ומאידך, ידע היטב את דבריו החמורים של החזו"א, אודות התקלה והמכשול 
ל אותו דעת תורה, את הנורא שבלקיחת הלואות, או קניה בתשלומים, ולכך נכנס באותו ערב למרא דאתרא, לשאו

 המעשה אשר יעשה.
המרא דאתרא ששמע את צדדי השאלה, ואת יכולתו לעמוד בהחזרים חודשיים של כמאתים שקל, התיר לו 

 בהוראת שעה, ליטול הלואה על הסכום החסר.
עקיבא ליטול טופס מהגמ"ח השכונתי, מילא בו את סכום ההלואה ותנאי ההחזר, החתים עליו שנים  'מיהר ר

 קים הנדרשים, פנה בשעת ערב למנהל הגמ"ח, לקבל את ההלואה.'ידידיו כערבים, ויחד עם הצמ
עקיבא עוד באותו הלילה לרכוש מכונה חדשה,  'כשכספי ההלואה בידיו, יחד עם מה שכבר היה לו, הזדרז ר

ה, להודות לה' ולשמחת כל בני משפחתו, תוך ימים ספורים הגיעה המכונה, ויכלו להשתמש בה, ולהנות מעבודת
 על שזכינו שמלאכתינו נעשית בידי אחרים.

עקיבא בכל חודש תשלום אחד מתשלומי המכונה, כל בני המשפחה כבר  'במשך עשרת החודשים הבאים, שילם ר
עקיבא הרגיש זאת בכל ראש חודש מחדש, מכספי הכנסותיו המצומצמות  'שכחו מזמן שהמכונה חדשה, אך ר

עקיבא לשלם את  'תשלום החודשי של המכונה, רק כעבור עשרה חודשים, בהם סיים רנוכה מאתים שקל, עבור ה
 התשלומים, הרגיש את השמחה על המכונה החדשה, שכעת סוף סוף היא כולה שלו.

עקיבא, על התועלת הגדולה שהיה לו מקופת הגמ"ח של הקהילה, עד כמה היא סייעה בידיו  'באותם ימים חשב ר
זה התבונן על הוצאות בלתי צפויות המתעוררות מפעם לפעם, ותמיד יש צורך למצוא את  בזמנו הקשה, ויחד עם

הדרך להתמודד עמם באופן קשה, ובמיוחד כאשר הוא מקפיד שלא ליטול הלואות, לכך חשב, שהדרך הנכונה 
, וכסף והבריאה היא, שבמקום להמתין להוצאה שתבוא, יש להקדים רפואה למכה, ובכל חודש וחודש לחסוך מעט

חסכון זה יופקד בגמ"ח השכונתי, כך ירויח ב' דברים בפעולה אחת, גם מצות עשה דאורייתא של הלואה, להיות 
 שותף בכל ההלואות של הגמ"ח, וגם יהיה בידו סכום להוצאה בלתי צפויה.

גם  לאחר ההתיעצות עם המרא דאתרא, ששיבח את צעדו זה, ואמר לו, שמלבד הסברה הישרה שבדבר, יש בזה
סגולה מיוחדת, שהמשקיע במצות "אם כסף תלוה", ניצול מכל מיני מרעין בישין, ואדרבה הוא סגולה מיוחדת 
לפרנסה בריוח. ואחרי שחישב וראה שביכלתו לעמוד בהפקדה חודשית של כמאתים שקל, פנה לגבאי הגמ"ח 

 השכונתי, ר' יוסף משולם, וביקש להפקיד אצלו סכום חודשי של כמאתים שקל.
ר' יוסף שקיבלו בסבר פנים יפות, הסביר לו שיש בידיו שלשה אפשרויות, או בהוראת קבע, שיחתום הו"ק שיעבירו 

קים על 'קים, שבכל תחילת שנה ימסור שנים עשר צ'מחשבונו בבנק סך מאתים שקל לחשבונו של הגמ"ח, או בצ
 ודש ויפקיד את הכסף.סך מאתים שקל, וגבאי הגמ"ח ימשכום בכל פעם מחדש, או שיבוא בכל ח

אם כי הוסיף ר' יוסף, העלות של עמלות ההוראת הקבע, תרד מסך סכום ההפקדה, שבעת שתבוא להוציא את 
 ההפקדה, נחשב את עלויות העמלות, ונקזזם מיתרת הזכות שתעמוד לרשותך.

עקיבא, ובו במקום חתם על הו"ק לטובת  'למרות כל זאת, הדרך הראשונה של הוראת קבע, היתה נראית בעיני ר
 הגמ"ח בסך מאתים שקל, וקיבל אישור על ההפקדה, שעל ידי אישור זה, בעתיד יוכל למשוך את הפקדתו.

עקיבא נוכח לראות במילוי דברי המרא דאתרא, בדבר הסגולה המיוחדת בהפקדת כספו בגמ"ח,  'שנים עברו, ר
וצאות, בכל זאת יכל להמשיך במנהגו זה, ובכל חודש מחדש יכל שלמרות שמשפחתו גדלה, ועמם גדלו גם הה

 להפקיד בגמ"ח את הסכום שקיבל על עצמו, ולא ניצפו לו הוצאות חריגות במיוחד.
עקיבא בסייעתא דשמיא המיוחדת  'כשקרב בנו בכורו לשנת הי"ב, והגיעה השעה להזמין עבורו תפילין, התבונן ר

שזכה, שהשכיל בזמנו לחסוך בכל חודש מעט כסף, שהצטבר יחדיו לסכום מכובד, שיוכל לכסות את עלות 
התפילין, ושאר הוצאות הבר מצוה, של בנו זה, ושל בניו הבאים, ובשעה שהיה עליו לשלם עבור התפילין, פנה לר' 

 ם שקל, וכמעשהו בראשון, כך מעשהו בשני, בשלישי וברביעי.יוסף גבאי הגמ"ח, ביקש למשוך שבעת אלפי
עקיבא משרה תורנית בישיבה קטנה חדשה, שהוקמה בעיר הסמוכה, כאשר התנאי  'באותה תקופה הציעו לר

קודם למעשה היה, שיבוא עם משפחתו להתגורר בסמיכות אליה. לאחר שקיבל את ברכת רבו, עבר ר' עקיבא עם 
 ה, והחל באמירת שיעורים יומיומיים לצעירי הצאן. כל משפחתו לעיר השני

עקיבא לעיר מגוריו הקודמים, פנה לר' יוסף גבאי  'כאשר הגיע שעת התשלום עבור התפילין לבנו החמישי, נסע ר
הגמ"ח, וביקש למשוך שוב שבעת אלפים שקל, כפי שהיה רגיל בכל ארבעת בניו הקודמים, וכהנהגתו בפעמים 

עקיבא, וראה שהיתרה העומדת לזכותו, היא רק בסך  'וסף ביתרה העומדת לזכותו של רהקודמות, בדק ר' י
 ארבעת אלפים ומאתים שקל.

גבאי הגמ"ח, הוציא לו את יומן ההפקדות והמשיכות, והראה לו, שבמשך שלוש עשרה שנות הפקדתו, -ר' יוסף
שהם מאה ששים ואחת הפקדות בסך שביניהם היו חמש שנים מעוברות, היו סך הכל מאה ששים ואחת חודשים, 

מאתים שקל, העולים יחדיו לשלשים ושתים אלף ומאתים שקל, כאשר מתוכם הוציא כבר ארבעה פעמים שבעת 
 אלפים שקל, נמצא שיתרתו עומדת רק על ארבעת אלפים ומאתים שקל.

תי אצלינו, מדין "עניי בהזדמנות זו, אמר ר' עקיבא לר' יוסף, חשבתי שאעביר את הפקדתי הקבועה לגמ"ח השכונ
 עירך קודמים", ואשר על כן אבקש בזאת לחשב את ההפקדה לפרטיה, בכדי שכל מה שנשאר אוכל להוציא.

אמר לו ר' יוסף, כל הסכום שהזכרנו הוא שלך, מלבד העמלה על גביית הוראת הקבע, שעמלה זו עליך לשלם, כפי 
לכל פעם, יחד סך הכל, מאתים שמונים ותשעה שקלים שסיכמנו בעת שהתחלת להפקיד, לפי שקל ושמונים אג' 

ושמונים אגורות. ולאחר שר' עקיבא חתם על המסמכים המאשרים את משיכת ההפקדה, שילשל ר' יוסף את 
יתרת הסכום לידיו של ר' עקיבא, בתוספת צרור ברכות, על אלפי המצוות אשר זכה לקיים בשנים אלו, שבזכותו 

לווים הרבים, ושיזכה הלאה כל ימי חייו, להיות רק מן הנותנים והמלווים, ולא מן יכלו שלא להשיב ריקם את ה
 המקבלים והלווים.

מצוייד בברכתו המיוחדת של ר' יוסף, הגיע ר' עקיבא לביתו, כאשר לכל אורך הדרך והנסיעה היה מהורהר בדבריו, 
ביתו, אולי כדאי שיפתח אף הוא קופת  שסיפר לו על שבכספו זה זכה לקיים מצוות לאלפים, וחשב להתייעץ בבני
 גמ"ח כאן בשכונה הצעירה, עבור בני התורה שכל כך נזקקים לה לפרקים.

לאחר שנתיעץ בדבר עם רבו שליט"א, ושמע מבני ביתו את הסכמתם הלבבית, פנה לר' יוסף הגבאי, ללמוד ממנו 
שיגים הפקדות, על מי ניתן לסמוך כערב, את רזי ה'מקצוע', היאך לנהל את הגמ"ח על הצד היותר טוב, מהיכן מ

 וכיצד ניתן לדעת על לווה, אם אכן ההלואה מועילה לו, או שחלילה גורמת לו להתדרדר לתוך תהום החובות.
ר' יוסף הוסיף ולימדו, שרוב הספקות והויכוחים נובעים, מחוסר תקשורת והסברה, כשאתה מבקש את החזר 

ברורות, כשלא מאשרים ערב מסויים, יש להדגיש את הדבר, וכהנה וכהנה,  החוב בתאריך פלוני, עליך לומר זאת
הוסיף ר' יוסף ואמר, אפילו דבר פשוט, כתשלום עמלת הוראת הקבע, שמי שנהנה מהדבר עליו לשלמו, כגון לוה 

 המחזיר בו הלואה, או מפקיד הנותן בו הפקדה, גם בזה היו לי ויכוחים קשים ומרים.
ורים, כאשר עמלות ההוראות קבע היו גבוהות, באותה תקופה נכנס יהודי מסויים לגמ"ח, זכורני לפני כמה עש

ואותו פלוני ביקש להפקיד עבור עשרת בניו, כל אחד מחשבון אחר ובהו"ק אחרת. לצערי לא הסברתי לו את 
ת עבור משמעותם הכספית, ורק לאחר כמה שנים, כשבא להוציא את כספו, וביקשתי לגרע מהסכום את ההוצאו

 העמלות, רגז נוראות, ותבע אותי לדין תורה בפני המרא דאתרא.
 לאחר שר' עקיבא שמע ולמד הרבה, הכיר מעט את תפקידו, ביקש מר' יוסף שילמדו דבר חשוב, מהיכן הוא משיג

 
 

את הכוחות המיוחדים לקבל כל לוה בסבר פנים יפות, למרות שהוא חס על זמנו היקר, ובמיוחד, כפי שראה 
בעצמו כמה פעמים, שהלווים מגיעים בזמנים קשים ודחוקים, ובדרך כלל עדיין לא מילאו את הטפסים, שכחו 

 וח נעימה ובשפה ברורה.קים, ואתה תמיד עונה להם בר'למלא פרטים או להביא צ
כששמע ר' יוסף את דבר השאלה, ענה ואמר, אם אתה אכן רוצה תשובה על שאלתך זו, עלינו למצוא זמן מתאים, 

 אי אפשר לענות עליה בזמן קצר, זהו סיפור שלם.
עת ר' עקיבא הידוע בחביבותו לסיפורים, ובמיוחד כאלו המסופרים לו אישית מבעלי המעשה, מיהר למצוא זמן ו

 רצון, ובצהרי פסח שני עלה לביתו של ר' יוסף, שלאחר שכיבדו כיאות לאורח חשוב כמותו, החל בסיפורו.
היה זה לפני כשלשים שנה, כשנה ומחצה לאחר נישואי, זכיתי במתנת שמים מיוחדת, בלידת בני בכורי 

 נ"י, והיות ובימים אלו נצרכתי לנסיעות רבות, השאיל לי ידיד את רכבו הקטן.
כשחזרנו מ'הברית' של בני, החניתי את הרכב בסמוך לביתי, כאשר הרכב היה עמוס לעייפה בכל המתנות 

 הרבות שקיבלנו, עליתי עם משפחתי לדירתי, אך כשמיד חזרתי, לתדהמתי לא ראיתי את הרכב.
שניות, בתחילה חשבתי שאינני רואה טוב, אך בעבור כמה רגעים תפסתי, שכנראה גנב זריז ניצל את אותם 

 והסתלק עם הרכב וכל מה שבקרבו.
באותו רגע חשך עלי עולמי, ברכב היו כל המתנות ושאר חפצינו האישיים, וזאת מלבד מחיר הרכב, בין רגע 

 הפכתי לעני מרוד ובעל חוב גדול ועצום, "מאין יבא עזרי".
ארץ", שלמרות כל תוך זמן קצר האיר ה' את עיני בהמשך דברי הפסוקים, "עזרי מעם ה' עשה שמים ו

הקשיים והנסיונות, אנו בידיו של הקב"ה, כמה חודשים לפני זה רגזה ורעשה כל הארץ, בדבר האסון 
הנורא, שמשפחה שלמה נהרגה בתאונה, אב, אם, שני בנותיהם ובנם, והנה איזה חסד עשה ה' עמנו, שכל 

 רכושינו היה לאבדון, אך נפשינו היתה לפליטה.
החלנו להודות ולהלל, ולא נחה רוחנו, עד שקיבלנו על עצמינו לערוך סעודת  מתוך התרוממות הנפש,

 הודיה לקב"ה, שלקח מעמנו 'כפרה' זו, לכפר על נפשותינו.
לאחר כמה שעות, הודעתי לידידי על גניבת רכבו, ז"ל, וכדין שואל החייב אף באונסין, וודאי שעל גניבה 

 שמוע מהו הסכום שעלי לגייס ולהשיג.ואבידה, באתי אליו בכוונה לשלם על הנזק, ל
כששמעתי ממנו את המחיר, הבטחתי לו שתוך כמה ימים אשיג את הסכום, כך שהוא לא ינזק מהמצוה 

 שעשה עמי, שהשאיל לי את רכבו, והלכתי למכרי וידידי, לנסות להשיג הלואות עבור תשלום החוב.
ם לתקופת חודש, עד אשר אשיג הלוואה בחסד ה' עלי, אחד מידידי הקרובים הלווה לי את כל הסכו

מסודרת מגמ"ח, שאוכל להחזירה בתשלומים חודשיים, ומיד הלכתי לידידי בעל הרכב, שילמתי לו את 
 חובי, בצירוף מכתב תודה על ההשאלה, והתנצלות על המאורע.

הותיק, כעת היה לי חודש שלם, להשיג הלואה מסודרת מגמ"ח, ולתומי בראשונה פניתי לגמ"ח המרכזי 
זה השוכן בבנין גדול, ומועסקים בו כמה פקידים, ששנים רבות כבר ראיתי אוספים עבורו ברחבי תבל, 
וכאשר נכנסתי לשם התפלאתי מדוע אין שם תור גדול, בכל רחבי הבנין הענק בקושי פגשתי אנשים מלבד 

ואמרו לי שבשמחה העובדים, כשהבעתי את בקשתי לקבלת הלואה, מיד נתנו לי טופס בקשה להלואה, 
יוכלו להלוות לי את הסכום, ובתשלומים המבוקשים, רק שאמלא את הטופס עם הפרטים, באותה שעה 

 שמחתי בליבי, שעוד מעט אוכל לקבל הלואה מסודרת ונוחה.
נתיישבתי במקום למלא את הטופס, לאחר כתיבת פרטים אישיים, ומטרות ההלואה, מספר התשלומים 

כים, הגעתי לחלק הערבים, הגמ"ח דרש חמשה ערבים על ההלואה, נו, חשבתי, זה וכל יתר הפרטים הנצר
 בכלל לא בעיה קשה כל כך, אבקש מחמשה קרובים או ידידים שיחתמו לי.

אך לפתע הבחנתי ב'אותיות הקטנות', בהם היה מצויין, שחמשת הערבים צריכים להיות בעלי 'תלוש 
ערבותם, הם צריכים לשעבד את משכורתם ואת חשבונם משכורת', כולם במקום עבודה אחד, ומלבד 

בבנק לפרעון ההלואה, וזאת מלבד שאף המעסיק צריך לחתום, שהוא משעבד את משכורות אלו החמשה 
 לפרעון ההלואה, והוא אישית ערב על כך, וזאת מלבד כמה וכמה עמלות שיש לשלם.

ימו ברצון להביא לי טופס אף בלא באותו הרגע הבנתי מדוע המסדרונות הרחבים רקים, מדוע הסכ
שהכירו אותי, שבתנאים שכאלו לא ניתן למצוא מי שיקח הלואה כלל, אפילו הבנק בהלואה של מליון 

 דולר, לא דורש ערבויות ובטחונות שכאלו, שאינם ברי קיום כלל.
על כספם, בכל העולם מגייסים סכומי עתק בכדי להחזיק את 'המוסד' החשוב, אך גבאיו שומרים היטב 

כדי שחלילה אחרים לא יהנו ממנו, באותה שעה החלטתי בליבי החלטה חזקה, שאם יזכיני ה' לפתוח 
גמ"ח, אקבל כל אחד בסבר פנים יפות, אשתדל למצוא את הדרך הנכונה והטובה ביותר לעזור לו, לפי 

ן, כל עוד שישנה היכולות והמגבלות שבידי, כאשר אדע שיש יהודי הזקוק לכסף, אשתדל לא לשכב לישו
 בקופת הגמ"ח 'פרוטה הראויה להתכבד'.

מיד ברגע שגמרתי לקבל על עצמי קבלה חשובה זו, הראני ה' נס ופלא, כפי שמראני מאז ועד היום 
פעמים רבות, באותה שעה נכנס לבנין הגמ"ח בן דודי, במטרה להפקיד בקופתו סכום העולה בדיוק 

לני לצרכי, וכששמע שנזקקתי להלואה בסכום המדויק שהיה לסכום שנזקקתי, ובראותו אותי שם, שא
בידו, פנה לאחד המנהלים, והודיע לו שהוא מפקיד את הסכום בגמ"ח לטובתי, בכדי שהגמ"ח ילוה לי 
אותו לפי התשלומים שארצה, ללא שום צורך בערבים, ללא תשלומי עמלות, וזאת מחמת שהפקדתו 

 תהיה משועבדת להלואתי.
יצאתי מהבנין, כשמלוא הסכום בידי, כשליבי מתרונן משמחה כפולה, האחת על שזכיתי תוך כמה דקות 

לראות את אהבתו הרבה של הקב"ה כלפי, והשניה, על שהשגתי את מלוא הסכום ללא טרדות וטרחות 
 יתרות, ומיהרתי להחזיר את חובי.

, לאחר שסיפרתי את במעשה שאירע ראיתי אות ומופת מה' שקבלתי היתה לטובה, ועוד באותו היום
 הדברים בביתי, ועודדו אותי בצעדי, התחלתי בהקמתו של הגמ"ח שאני מנהלו עד היום.

ומפני ש'אין מזרזין אלא למזורזין', תליתי בתוך מסגרת בביתי, את אותו השטר עם כללי הערבים, שיתן לי 
חשובה זו, בהידור של הארת  בכל פעם ופעם, חיזוק עידוד ודירבון, לעמוד בקבלתי, ולהמשיך לקיים מצוה

 פנים והשתדלות לעזור ולסייע. 
בסיומו של הסיפור המרגש והמרתק, הודה ר' עקיבא לר' יוסף על הדברים, והוסיף ואמר בחיוך, עדיין 
'מגיע לי' עוד משהו, מה היה בסופו של הדין תורה אצל המרא דאתרא, עם אותו המפקיד, שהפקיד לכל 

 , ולבסוף תבע אותך על העמלה.אחד מילדיו בהו"ק נפרדת
סיפר ר' יוסף, היה זה בערב שבת פרשת בחקתי, אותו הפלוני כמעט גרר אותי ברחוב, כאשר לכל אורך 
הדרך 'לא פסק פומא מגירסא דינקותא', הגיגיו נשמעו למרחוק, וקבוצה לא קטנה ליוותה אותנו לבית 

 המרא דאתרא.
שאותו פלוני תקף עליו רוגזו, ובכדי להפשיר את האוירה, כשהגענו סוף סוף לביתו, ראה המרא דאתרא 

פנה אליו ואמר לו, שהיות וניכר על פניך רוב ידיעותיך, אולי תסייע לי מעט למצוא את מקור ההלכה 
 האומרת כדברך, כמדומה לי שמרש"י בפרשתינו ניתן להביא ראיה לאחד הצדדים.

חנתו, וודאי שהוא בקי גדול, מיהר לקחת את אותו פלוני שרצה להראות למרא דאתרא שלא טעה בהב
החומש בידו, ולנסות למצוא ברש"י בפרשה ראיה לאחד הצדדים, ותוך כדי עיונו, נרגע מעט מחרון אפו, 

 וניתן היה לדבר ולדון איתו, כדבר איש לרעהו.
השנים  וזאת מדברי רש"י כ"ז י"ח, עה"פ, "ואם אחר היבל יקדיש שדהו וחשב לו הכהן את הכסף על פי

הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך", וביאר רש"י, "וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרת. כפי 
חשבון. כיצד, הרי קצב דמיה של ארבעים ותשע שנה, חמשים שקל, הרי שקל לכל שנה, ושקל יתר על 

ן אחד לכולן, ואמרו כולן, והשקל ארבעים ושמנה פונדיון, הרי סלע ופונדיון לשנה, אלא שחסר פונדיו
רבותינו (בכורות נ' א'), שאותו פונדיון קלבון לפרוטרוט, והבא לגאול יתן סלע ופונדיון לכל שנה, לשנים 
הנותרות עד שנת היובל". מבואר בדברי רש"י, שאת אותה עמלה שהיו רגילים לתת בזמנם לשולחני 

ין נמי אצלינו, שאת עמלת הגביה על שפרט את הכסף, על הפודה לשלם ולא על הקדש, ולכאורה הוא הד
 .המפקיד לשלם, ולא קופת הגמ"ח

 התוכן ומלבד בחידוד ]באישור מהמו"ל[ האיחוד מעלון נלקח זה נפלא סיפור
 - הקדוש י"רש פרוש עם הפרשה לימוד על להקפיד אותנו מלמד הוא שבו, העצום

כל הזכויות © בעלוננו  הסיפור פרסום על בחידוד האיחוד העלון למערכת תודתינו
 להאיחוד בחידוד.שמורות 

 

 סיפור לשבת

 
"הזמן יעשה את שלו", למילה הזו יש גם נוהגים לומר כשיש מזכרת לא טובה 

 משמעות שיכולה לעזור לנו מאוד בעבודת ה'.
יום מחג פסח מה שאומר שחגגנו את פסח שני שחל בי"ד באייר,  30השבוע עבר 

יש עוד דבר שתאריך זה אומר לנו, והוא: עד היום מי שהסתפק אם הוא אמר 
מסתבר שהוא אמר את מה  "מוריד הטל" או "ברכנו", מספק הוא צריך לחזור כי

יום אנו אומרים שבטח הוא כבר התרגל  30שהוא רגיל, אבל מהיום אחרי שעבר 
 והוא אמר כמו שצריך.

הפוסקים למדו את הדין הזה משור שנגח את הפרה, אין כאן מקום להאריך, אבל 
 יש לנו ללמוד מזה דבר גדול.

לא מי שזוכה לעמול שתנות לטובה, אין אחד שלא רוצה, אהרי כולנו רוצים לה
 השאר נופלים.ו ,ולהתמיד זוכה להצליח להשתנות לטובה

 30הדין המוזכר נותן לנו כלים להתמודד עם התופעה, אם אנחנו יודעים שאחרי 
יום זה נעשה הרגל אז כשאנו באים להשתנות אנחנו צריכים לדעת הקושי הוא 

בהתחלה  זמני ההתמודדות הקשה היא לא תמידית תפקידנו הוא להתמיד
 להתגבר על כל הקשיים ואז זה כבר נהפך לטבע.

יצר הרע מראה לנו כאילו הקושי שבהתחלה ילווה אותנו כל הזמן אז מייד אנחנו 
נשברים, עכשיו אנחנו יודעים זה קושי זמני, סתם יצר הרע מנפח אותו כדי 

כו שנישבר, אנחנו לא ניתן לו, נלמד להתאפק עד שכל הרצונות הטובים שלנו יהפ
 לטבע שני, ועל ידי זה נזכה לעבוד את ה' כמו שצריך.

*** 
אם כבר הזכרנו מי שמסתפק אם אמר או לא אמר קטע בתפילה, שמעתי משהו 

 מאוד חזק בעניין.
אנשים, אחד שכח לומר יעלה ויבוא ואחד מסתפק  2במושכל ראשון, אם יש לנו 

 אם הוא אמר יעלה ויבוא, מי יותר גרוע?
הוא יותר גרוע, כי מי שמסתפק הוא לפחות מסתפק כי הוא  לכאורה מי ששכח

 בעניין, אבל מי שלא אמר הוא וודאי לא אמר אז הוא בכלל לא רציני???
שכח, נכון שהוא לא שאדם -אבל האמת ממש הפוך, מי שלא אמר הוא סה"כ בן

אבל מי שלא יודע אם הוא אמר  וח אבל כבן אדם הוא שכח וזה בסדר.צריך לשכ
 !גרוע, כי הוא עמד כמה דקות בעמידה והוא לא יודע מה הוא עשה שם הוא ממש

הוא בזמן העמידה לא דיבר עם ה' הוא סתם מלמל מילים כי אין אדם שדיבר עם 
 מישהו ואחרי דקה לא יודע מה הוא אמר לו...

*** 
 

 משהו אחרון לסיום,
 אמר החכם:

 !עבדלא יכול לברך שלא עשני  - מי שיש לו טלפון נייד
 כי הוא עבד של כל מי שצריך אותו, כי תמיד הוא זמין...

לא יכול לברך שלא  - מי שיש לו חבילת שיחות ללא הגבלה בנייד
 !אשהעשני 

 כי הוא כמו אשה כל היום בטלפון כי יש לו ללא הגבלה...
לא יכול לברך  - מי שלא עלינו יש לו נייד לא כשר ]איפון ודומיו![

 !גוישלא עשני 
 ח שהוא לא גוי...כי לא בטו
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