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  .ה.ב.צ.נ.ת מנח" ב� רחלנ "העלו� מוקדש לע
  

בימי� . וע� ישראל מתכונ� למעמד כראוי, יו� כיפור עומד לפרוס כנפיו   
כל יהודי מתרומ� מעל עצמו וכובש יותר את רצונותיו ותאוותיו  קדושי� אלו

ומתמלא בהרהורי חרטה על עַ ַָברֹו הרוחני  � ומפשפש ומשפש� את מעשיו
לא ... כוונהלבר" ב. כפי שידו משגת �" קבלות חיזוק וייעול"ומקבל , הדליל

להתחזק בקביעת ... לא לדבר בבית הכנסת דיבורי חול... להטיס את התפילה
  ...לשמור יותר את העיניי�... עיתי� לתורה

נוצל על ידינו כדי לרכוש עוד איזה סנגור מכל רגע ורגע בעשרת ימי תשובה    
ואי� , לייעל ולהתייעל בכל מה שאפשר אנו מנסי�, ופרקליט ליו� הכיפורי�

אלא שבכל זאת יש עדיי� איזה פרט פצפו� . אלוקי� ואד� שזה משמחספק 
מה כוונת המשורר . וחבל, שלא בדיוק תופס אצלנו מקו� נכבד בימי� הללו

  ?החז� והפייט�
כול� , לשקועהשמש כבר עמדה . הגיע ערב יו� כיפור... לפני עשרות שני�   

  ".כל נדרי"מעמד הקדוש של והמתינו לאל בית הכנסת  אצו ורצו
לפתע הוא פוגש , עד רבי ישראל מסלנט אל בית הכנסתבשעה נשגבה זו צ   

שבאותה שעה היה   �מדובר ביהודי המוחזק כירא שמי� . ְ'ַ%ִני� מוכרות
: ושאלו, ניגש אליו רבי ישראל. צבאות' מה למלא" הדו ,לבוש בבגדי לב�

לקויה והוא  שמעתי שבריאותו? מה שלו� פלוני השכ� של"! יהודי יקר
  ?ידוע ל" הא� יש שיפור במצבו. מתקשה בִתפקוד

הרוחנית שלי לקראת בעשרת ימי תשובה אני עסוק בהכנה : השיב היהודי   
ועלי  �הרי חיי מונחי� על כ� המאזניי�  ,'אני טרוד בעבודת ה ,יו� הכיפורי�

מס אבל מחמת קוצר הזמ� ועו, יסלח לי הרב... לפעול בכל כוחי למיתוק הדי�
  .לא התפניתי לראות מה קורה ע� השכ� שלי, העבודה הרוחנית שהייתה לי

אשרי" שאתה עסוק : ואמר, שמע הרב את דבריו הכבירי� של היהודי   
, הרי הוא חולה ?א% מה אש" השכ� של% שאתה ירא שמי". 'בעבודת ה

� כיצד יתכ, לעידוד ותמיכה, הוא זקוק למילה חמה, שוכב על ערש ְ+ַוי, מותש
דע ל% שבשמי" ה" לא , יהיו התשובות אשר יהיו? שאינ" מתעניי� בשלומו

  !עוברות
אנו . או דוחקי� הצידה �זו הנקודה העדינה שרבי� מאתנו שוכחי�    

  .שוכחי� את הזולת... אבל, באיסו� זכויות, ברוחניות', טרודי� בעבודת ה
, השבריריתהשני שוכח את אשתו החלושה ו, אחד שוכח את השכ� החולה   

שה� טרודי�  �א" הצד השווה שבכול� , השלישי שוכח את ילדיו הרעועי�
  .ולא חיי� וחשי� את הסביבה, האישית שלה�' בעבודת ה

ואי� ספק שלא כול� מצליחי� , האמת היא שזו נקודה מאוד עדינה ודקה   
כדי לחדד , משו� כ" נעלה כא� את הצד השני של המטבע. להבי� את חומרתה

  .יותר את הרגש בעניי�לנו 
ומחמת , מסופר בגמרא על אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה ונפל למשכב   

א" מי כ� מצא את הזמ� לבקר את . לא הספיקו חבריו לבקרו �דוחק השעה 
" זה כלל גדול בתורה � ואהבת לרע" כמו" "בעל המשפט ? אותו חולה מסכ�

  .הלוא הוא רבי עקיבא, )'ד ז"בראשית רבה כ(
פתח את בבית וה 'עשה לו ספונג, רבי עקיבא נכנס אל התלמיד החולה   

ותו" זמ� קצר , "וסעד אותו במה שצרי את החדראת  לו החלונות ואוורר
והוא אמר לרבי עקיבא את  �לה מאוד ומצבו החל להשתפר הוטב לחו

התמיכה והעזרה שהושטת לי הטיבו עימי עד ! החייתני, רבי: המילי� הבאות
  .מצבי היה נורא ואיו� �ובלעדיה� , ו את החלמתימאוד וזרז

 מי כל :באותו רגע הכריז רבי עקיבא בבית המדרש את המשפט הנורא הבא   
הגמרא מביאה על המקו� משפט  .דמי" שופ% כאילו ,חולי" מבקר נושאי

 כל: ואלו מילותיו, משפט מאוד עמוק ונוקב, נוס� שאמר רב ִדיִמי בעניי�
 לו גור" ,החולה את מבקר שאינו וכל .שיחיה לו ור"ג ,החולה את המבקר
  .)�"בש� הרא שביארק מה "ועיי� ש� בשיטמ, א"ע' נדרי� מ( שימות

א� עד היו� חשבנו שלתת כת� לזולת ולכאוב את כאבו ולסעוד אותו    
  .כעת מתברר לנו שטעינו', זה עניי� שולי וזניח בעבודת ה �בחוליו 

הרי רבי עקיבא היה ידוע כאחד . אוד מעניינתכא� המקו� לציי� פנינה מ   
  .בודדות" שניות"והוא היה מקפיד לנצל אפילו , שכל חייו מוקדשי� לתורה

וחזר  למוד תורהכולנו מכירי� את המעשה הידוע שרבי עקיבא יצא לגלות ל   
ולפתע הוא שומע , ביתו ועמד להיכנס תהוא כבר עמד ליד דל, שנה 12לאחר 

בעל" הל" , כמה אומללה את: יטה את אשתו ואומרת להמקנ תשאחת השכנו
שמעה זאת רחל אשתו של רבי ... שנה 12ללמוד תורה ונטש אות" כבר 

דעי ל" שא� בעלי היה ? "אומללה"את קוראת לי : והשיבה לה, עקיבא
הייתי , מתייע0 איתי עכשיו א� לחזור לבית או להמשי" ללמוד עוד קצת

  .שנה 12מבקשת ממנו שיל" ללמוד עוד 
רבי עקיבא נמצא מהעבר השני של הדלת ושומע את כל התמליל של    

וחוזר אל הישיבה  �" אחורה פנה קדימה צעד"ובאותו רגע הוא עושה , השיחה
כאשר לידו ניצבי�  שנה הוא פותח את דלת ביתו 24בור וכע ,שנה 12לעוד 
  .תלמידי� 24,000של גדוד 

אתה עומד מאחרי , כבר הגעת לבית. ררבי עקיבא היק: ושואלי� רבותינו   
, קפה בו0, קפה שחור, קפה הפו" ,כנס לכמה שניות ותשתה כוס קפה, תהדל

  ?לא� אתה ממהר... בס" הכל כמה שניות, איזה נס קפה ומאפה
א" דבר אחד , ואי� מקומ� כא� �על שאלה זו עוני� רבותינו מספר תשובות    

כמה " מציאות שלואי� לו , מחייו רבי עקיבא מנצל לתורה כל שנייה: ברור
  .מיותרות" שניות

. רבי עקיבא מוצא את כל הזמ� שבעול� �לבקר תלמיד חולה , ולמרות זאת   
והוא לא , 'לסעוד אותו וכו, לשוחח איתו, יש לו זמ� לשטו� לו את הבית

  !וג� מחייב, זה חשבו� מאוד נוקב". ביטול תורה"מסתכל על זה כעל 
ומתעל� " עיוורת"' הוא לא עסוק רק בעבודת ה. ורה אמיתיכ" מתנהג ב� ת   

  .וער למצוקותיה� �אלא הוא חי ונוש� את צורכי הציבור , מכל הסביבה
מסופר על תלמידי חכמי� מופלגי� אשר הגיעו לגיל זקנה ובריאות�    

, עד שהוזקקו לעלות למשכב �נתרופפה והחולשה אחזה אות� בכל פינה 
ה� , אליה� יהודי מר נפש וחיפש את עצת� ובירכת� ולמרות זאת כאשר בא

  .ונוכחותו כלל לא מפריעה ,התנערו מהמיטה כמו אריה ושידרו לו שהוא רצוי
, ל שאמר רבי שמואל מסלנט לאותו יהודי"זה המסר הגלו� במשפט הנ  

  :ר עליו שוב מחמת עוצמתוונחזו
הוא , הרי הוא חולה ומותש ?מה אש" השכ� של% שאתה ירא שמי"   

  ? כיצד יתכ� שאינ" מתעניי� בשלומו, לעידוד ותמיכה, זקוק למילה חמה
  !דע ל% שבשמי" ה" לא עוברות, יהיו התשובות אשר יהיו   
נעמיק ונחדד , ברשות הרבי� וברשות היחיד וברשות בעל הבית והמסובי�   

  .את המסר קצת יותר
חנו לא מתעלמי� מא� אנ, מושלמי� וחמודי�, כולנו טובי� ומתוקי�, אמת   

אנחנו מושיטי� יד לכל ד" , ומשווע לעזרה ידיד או פקיד השרוי במצוקה
עושי" זאת בצורה חלקית וחד אנו ... אבל, ונדכה ומרחמי� על כל מי שבוכה

מרגישי� שיצאנו כבר ו חנאנ �ברגע שהושטנו פע� אחת עזרה וסיוע . פעמית
והרגש שלנו לא ממשי% , יי�ומבחינתנו הסיפור הזה כבר לא ק �ידי חובה 

  .להיות ער לאותו מצב אומלל
   :נשיב לו באמצעות הסיפור הבא? מה רע בכ": וא� ישאל השואל   
שאלו . לבקש את ברכתו ,ל רבי חיי� מצאנזמסופר על סוחר אמיד שבא א  

, נו: המשי" רבי חיי� ושאל. ִמ4ְֶמֶ'ְרג: והסוחר השיב? מניי� אתה: רבי חיי�
  ?הא� הסתדרו אצלו הענייני�, ר לי בשורה טובה על המלמד שש�אולי תבש

לפני כחודש : חיי� הסביר יורב? איזה ענייני�? איזה מלמד: שאל הסוחר   
אשר בשעה טובה ומוצלחת נשברה , היה אצלי מלמד אחד ממקו� מגור"

, כצפוי. וביתו באה בברית האירוסי� ע� בחור נכבד ומכובד �בביתו הצלחת 
ככל אשר  ,המלמד עבור ביתו את ההוצאות והנדוניה המקובלתהתחייב 

והפרוטה , עגו� ופגו�היה שמצבו הכלכלי  אלא. משפחת החת� השיתו עליו
  .וביקש את ברכתי, בצר לו הגיע אלי אותו מלמד. לא הייתה מצויה בכיסו

יודע מה מצבו של  אתהאני שואל אות" א� , גר באותו מקו� שהנ"ומחמת    
  .והא� כבר הסתדרו אצלו הענייני� �ד אותו מלמ

אני נזכר שערכו , כ� כ�: והוא השיב לרב, בי� רגע קלט הסוחר במה מדובר   
אני זוכר ג� שהשתתפתי בה ותרמתי את . אצלנו מגבית עבור המלמד הזה

  .זה אי� לי מושג? מצבו הכלכלי של המלמד הסתדרא" הא� . חלקי
ובשעות הפנאי אי� לי  �מרבית זמני  דע ל" שהמסחר גוזל את! כבוד הרב   

, צר לי .אלא אני מקדיש את זמני הפנוי ללימוד תורה, "לפטפוטי סרק"זמ� 
  .אי� לי זמ� להתעניי� ולהתעדכ� מה קורה בסביבתיא" 
מי שחושב רק על התעלותו הרוחנית ואי� לו זמ� : אמר לו רבי חיי" מצאנז   

  .'בה בעבודת החסר לו הר, ופנאי להתעניי� במצוקת הכלל
הרי הוא כבר תר� תרומה חד פעמית ? ולכאורה מה רצה הרב מאותו סוחר   
  ?לא כ". וזה מאוד יפה מצידו �

  18:18 הדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרות
  19:23 אי שבתאי שבתאי שבתאי שבתמוצמוצמוצמוצ
  19:59 תתתת""""ש רש רש רש ר""""מוצמוצמוצמוצ

  אלעדהזמני� לפי אופק 

  כתובת המערכת
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ù úòãì ìòáä úáåç... 
לאחר  !שהאיש והאישה מתחרי� זה בזה, המציאות בזמננו בהרבה בתי�   

ואת מקומ�  ,האהבה ואחווה השלו� והרעות בצד הונחו, שתמו ימי השבע ברכות
מי יצליח להכתיב ? ומי ינוצל �מי ינצל ? ומי ינוצח �מי ינצח ". המלחמה"תפסה 

  ...לעשות מה לעשות ומה לא
כאשר היא רואה , והאישה ,"מל� הבית"ת הכבוד ורוצה להרגיש מחפש א הבעל   

�  ".מי יודע במה זה יגמר" �היא חוששת שא� היא תשתוק , שזה הסגנו
היא מנסה למשו� את שרביט ו �שבעלה יהפו� אותה לשפחה היא חוששת    

ואה כ� הוא וכשהבעל ר. ובצדק � היא דורשת שוויו� זכויות , ההנהגה מידיו לידיה
כל אחד מנסה לבצר להעצי� , מגיבה בהתא�... והאישה ...מתבצר יותר בעמדתו

  .ומלחמת עול� השלישית "גוג ומגוג" בביתובסו  נהיה , את כוחו ועוצמתו
  ?מדוע .אי� ספק שבבית כזה מפסידי� שני הצדדי�   
שרדות ונמצאי� במלחמת הי, מחמת שה� חיי� כל הזמ� בשדה קרב )א   

כל צד מחפש , כל אחד מנסה להראות שהוא בעל הדעה ההגונה ביותר !מתמדת
וודאי שה� רחוקי� מהציווי , כדי להוכיח את עליונותו �את המומי� שבשני 

  ".אחד"והיו לבשר "האלוקי של 
 �השני  ולכבוש אתצליח לדרו� יג� מי שבסו  : ה� שוכחי� פרט מאוד חשוב )ב   

ב�  !ב� זוגומזולזל בעיני הרי הוא ? מה יצא לו מכ�, "ביתמושל ה"ס ולזכות לכ
. כושר להחזיר את המושכות לצד שלו והוא ממתי� לשעת ,ופצוע פגועמרגיש  זוגו

  .אי� ש�, א� אהבה ואחווה ושלו� ורעות
  .ל"ואכמ, ג� חינו� הילדי� פגוע, כאשר שלו� הבית רעוע )ג   
  !?הידעת! בעל יקר   
הבעל הוא [ ".ולא בידיה �ביד� "בריאה את כוח ההנהגה בורא עול� טבע ב   

מהשפעת האור שיש לירח זה  ש� שכלוכ ,"ירח"והאישה בבחינת " שמש"בבחינת 
הוא  .ממש כ� ג� השפע והאור של האישה עוברי� דר� הבעל, קרני השמש עליו

  ]."לבית מושל�"הופכת אות� וההרמוניה הנפלאה הזו , והיא המושפעת משפיעה
וביד� להוביל את הבית על מי , כוחות גדולי�משמי� דע ל� שקיבלת , על יקרב   

 �א� תעשה את אשת� מלכה . או חלילה להפו� אותו לשדה מוקשי� �מנוחות 
�תפנה ל� את היא , תעשה אותה סמרטוטחלילה א� א� . היא תעשה אות� מל

�....הכל תלוי ב .הגב.  
היא סימנה לדעתו . יש משהו נגדו שלפעמי� הבעל בטוח שלאשתו הבעיה היא   

... ממילא היא האשמה', ההתנהגות שלה וכו והראיה זו ,אותו עוד בשבע ברכות
כ�  ?מה בידו לעשותו, פתחה את מלחמת ההישרדותזו שהיא  ...האיומה... הרעה

  .חושבי� בעלי� רבי�
שאינ� יתכ� ו ,נגעי עצמול לימדונו שאי� אד� רואה את "חזזכור ש! בעל יקר) א   

דברי� שרואי� "וכפי הפתג� הידוע , מהלא רק היא אשו �טלית שכולה תכלת 
  ."אינ� רואה מהצד של� �מהצד שלה 

, ג� א� באמת אשת� אשמה? ומהו. חשבת עליובטוח ש ישנו קו מחשבה שלא )ב   
לכל , "אחד"לכל מדינה יש מושל :זה לא סותר שהיא מבינה את החשבו� הבא

היא מבינה שזו  ".אחד"כל משפחה צרי� שיהיה מנהיג ול, "אחד"מכונית יש הגה 
  .ועל דעת כ� היא נישאת �טובת כול� 

   �את שרביט ביד� זה שהיא מוסרת ש היא יודעת !אלא שהיא יודעת דבר נוס
אלא היא , "שפחה"א אומר שהיא הופכת להיות זה ל, �ההנהגה ונכפפת לסמכות

, בהתא�תייחס אליה תו ,חו� ואהבה עניק להתו על כ�וקיר אותה שת ממ�מצפה 
  .בכבוד ובהערכה

ואינ� מוקיר ומערי� את  �שהערכת� אליה לא מושמעת וכאשר היא רואה    
והיא  �") שפחה"בלשונה (היא מרגישה מנוצלת , עמלה בניהול וטיפול ונקיו� הבית

  .ובצדק � ודורשת שוויו� זכויות �מתמרמרת 
סו  סו  לא נעי� לה , המניע שלה להתנהגותהיא מגלה ל� שזה רק שלא תמיד ה   

 �תגיד תודה על הבית הנקי ... תראה לי שאני חשובה"... ת� לי צומי"לומר ל
  .במאבק ותחתולכ� היא פ ,במילי� זאתא מתביישת לומר הי ...והארוחה הטעימה

על כל עמלה וטירחתה אותה תוקיר ו את אשת�תכבד דע ל� שברגע ש! בעל יקר   
, כנועה. תגלה פתאו� אישה אחרת, "בשפע"לה ותפרג�  �יקיו� הבית בניהול ונ
ותית� ל� את , היא לא תתנגח ב�, ע� יותר כוחות, מאושרת, מתונה, נחמדה

  !בדוק ומנוסה. שרביט ההנהגה בעצמה
  

�  ,לא צרי� לריב ע� האישה על שרביט ההנהגה :טיפ ראשו
  ישאר אצלו לנצחוזה י �משו� שבשעת החופה זה כבר נמסר לידי הבעל 

  .אשתו בתנאי שהוא לא יפעיל את זה נגד
  

  ,ההנהגה לא מחזקי� את שרביט" השתררות ורודנות" :טיפ שני
  .אלא פועלי� בדיוק ההיפ�

  

 

  חללי מערכות ישראל ילוי נשמתהעלו� מוקדש לע
  :ד"הי" תל סאקי"ובכלל� חללי 

* � אלכסנדר ב� מרי* אבנר ב� רוחמה * אבנר ב� מרי� 
* בנימי� ב� אסתר * אריאל ב� רבקה * אס� יהודה ב� רחל 
* דורו� ב� טיאה * קי יעקב ב� לידיה 'ג* ברק בני  ב� חיה 

יגאל * חיי� עקיבא ב�  מינה * דניאל ב� עדינה * ד� ב� חוה 
יוס� ב� * יוס� ב� מרי� * יהונת� ב� ארנונה * ב� יהודית 

יקיר ב� * וחמה יצחק ב� ר* יעקב שמואל ב� רות * פרח 
ודית צבי ב� יה* משה ב� רבקה * ל ב� פניה 'מיכא* מאשה 

  שלו� ב� תמר* רו� ב� חיה * 
  

                                    éä"ú      ã.ð.ö.á.ä.  

   �על " תעודת הוקרה"יתכ� ואפילו מגיע לאותו סוחר , זה יפה מאוד, כ� כ
  :א� רבי חיי� מצאנז רצה להחכי� את אותו סוחר בשתי פנינות. תרומתו

? זה שני דברי� סותרי� �למה הינ� חושב שלימוד תורה והתעניינות בזולת ) "א   
�זה  ,המלמד ואילו לברר מה שלו� שכנ� �זמ�  כיצד יתכ� שללמוד תורה יש ל

 �  ?"פטפוטי סרק"נקרא אצל
א� מדוע אתה מסתכל על העניי� כפריעת חוב , הושטת יד, תרמת, עזרת, אמת) ב   
וסרית והאלוקית לברר הא� הבעיה של המלמד כבר ולא מבי� שחובת� המ �

? חובותנושי� ואו שמא חלילה עדיי� הוא מתבוסס בבו) ותובע בי� של  �נפתרה 
מבלי שהנ� יודע , כיצד אתה יכול להיות רגוע ושאנ� ולנפנ  בעזרת� החד פעמית

  ?בוודאות שאותו אומלל הצליח להתייצב מבחינה כלכלית
  

. י� רבי� קשה להבי� את עומק ורגישות הדברי�האמת היא שלאנש .ב.נ   
 �ולמרבה הצער אנשי� רבי� אינ�  �" תרומותענייני ב"מה ג� שמדובר כא

  .מצוות הצדקהמחבבי� את 
ואי� ספק שא  , אי� יהודי בעול� שלא מחבב את ספר הזוהר � מצד שני    

בטר� נמשי� , משו� כ� .אחד מאיתנו לא יעיז להרהר על דברי קודשו
שמיידע אותנו רבי מספר הזוהר כא� ידיעה קטנה אמר רצוננו לעדכ� במ

  :וכ� כותב הזוהר, ידיעה היקרה מזהב ומפז, בי שמעו�אלעזר בנו של ר
שולח לו , את האד� שהקדוש ברו� הוא אוהבבשעה ... אמר רבי אלעזר   

  .כדי שיזכה על ידו !עני ?ומהי המתנה .מתנה
ברו� הוא מוש� עליו חוט של חסד ועושה לו  הקדוש, וכיוו� שזוכה על ידו   
בזכות ... ניצל אותו אד� מנזק, וכאשר מגיע די� לעול�, בראשו" רוש�"

  .)מתורג� מארמית לעברית, א"זוהר וירא קד ע( .הצדקה שעשה
  

   �רבי אלעזר "! מתנה"? שמעת� אי� רבי אלעזר קורה לעני! לא יאומ
זה בונוס ישיר  .אוהב אותו' ד� שהזו מתנה שזוכה לה א' עני'מודיע לנו ש
זו , כאשר ניצב לפני� עני ומבקש ממ� נדבה, במילי� אחרות .מאלוקי�

�מי שחושב . הנשיקה הנפלאה שבורא עול� מעניק ל� על אהבתו אות
וטוב  �מי שנדמה לי שהעני הוא עול ומטרד ועלוקה המוצצת כס  , אחרת

  .קדוש חולק עליואבל הזוהר ה, לא נעי� לומר, העדרו ממציאותו
  

לנצל . זו חובתנו �' לעבוד את ה: אנו מסיקי� מסקנה אחת, ל האמור לעילמכ   
א� מצד שני חובתנו להקפיד שזה לא . זו תכליתנו �את הזמ� לתורה ומצוות 

. וכמוב� שלא על חשבו� הילדי� והאישה, ייעשה על חשבו� הקהילה והסביבה
נה עליו' זו עבודת ה ות בצער הזולתנשיאה בעול והשתתפחובתנו ג� להבי� ש

ואפילו א� מדובר באד� זר  � שלנו  ג� היא באה על חשבו� לימוד התורה �ביותר 
  :וכמו שרואי� במעשה הבא  ,פ) בעזרתנוהחַ 
על כ� שהיא נשואה , אישה אחת באה אל רבנו החפ) חיי� וביכתה את מר גורלה   

האישה ציינה שהיא כבר קיבלה . ועדיי� לא נפקדה בפרי בט� �כבר שני� ארוכות 
 ,איזו גזרה קשהכנראה שיש עליה , ועדיי� היא לא נפקדה �  בחייה ברכות רבות

  .שהרב יפעל להסרת רוע הגזרה והיא מבקשת
א� , תשיגהשיב לה החפ) חיי� שהוא יתאמ) בעניי� ויפעל עבורה עד כמה שידו    

  .שהישועה באה דרכו שלעול� היא לא תגלה לאיש. הוא מתנה זאת בתנאי אחד
כעבור שנה חבקה האישה בזרועותיה ' וברו� ה, כמוב� שהאישה הסכימה לתנאי   
�עקרה כבר  ג� היא. "אחותה"ואל אותה אישה הגיעה , עברו מספר שני�. זכר ב

  .והיא חפצה מאוד לדעת כיצד נפקדה אחותה ,ולא זכתה להיוושע � שני� 
ר את זה שהחפ) חיי� פעל עבורה את בתחילה ניסתה האישה להיתמ� ולהסתי   

  .הפעילה עליה מכבש גדול של לחצי�ו �אלא שאחותה לא וויתרה  ,הנס
   �בו בזמ� שביד� טמו� הסוד לפיתרו�  � אי� את יכולה להתאכזר עלי , אני אחות

לחצה עליה ופרטה על האחות ... 'מי כמו� יודעת את כאב העריריות וכו, בעייתי
עומד מאחרי נכנעה וגילתה לאחותה שהחפ) חיי� ו  בסוהאישה  �רגשותיה 
  .ביקש ממנה לשמור את הדבר בסודהוא א�  ,ישועתה

   �ה נשמעו בבית, סודה אתבעוד האישה מגלה , א� למרבה הצער והתוגה והיגו
  .ונפטר ,הילד איבד את הכרתו... צעקות רמות

וביקשה  �ויות באותו רגע נסעה האישה אל החפ) חיי� וסיפרה לו על ההתפתח   
שיפעל  והתחננה בפניו, את מחילתו על כ� שלא עמדה בדיבורה ועברה על רצונו

�  .עבורה שוב לפרי בט
 שלפני מספר שני�דעי ל� . והשיב לה בצער רב, החפ) חיי� שמע את דבריה   

 �א� היו� אני כבר זק� , ופעלתי למענ� בכל כוחי' התחננתי לה, יו� 40צמתי עבור
  .ימי� 40בכוחי לצו� עבור� עוד פע�  ואי�, וחלוש

ה� חרפו את "!!! בער�"ולא  �  100%אכ� גדולי ישראל כאבו את כאב הזולת    
לא וה� , כות ולהתענות עבור יהודי זרלצו� ולבאפילו נפש� למע� הכלל והסכימו 

ולא פלא שה� , אלו ה� רבותינו מאורי עיננו. האישית שלה�' הסתפקו בעבודת ה
  .ו ומה� אנו יונקי� עצה ותושייה לדורותעטרה לראשנ

. ועליה חובתנו לשי� את הדגש, זו הנקודה שאמורה לעניי� אותנו בימי� הללו  
אלא לדעת להתמסר לכלל , האישית שלנו' לא רק ִלְבנֹות ולהיבנות בעבודת ה

  .אחינו ולכאוב את כאב�
יו�  40גלי� לצו� ואיננו מסו �כמוב� שאיננו בדרגה גבוהה כמו של החפ) חיי�    

להושיט יד מלטפת , א� לפחות להתעניי�. וכל שכ� שלא עבור הזולת �עבור עצמנו 
�את ... לפתוח יותר את הלב ו, לכאוב את צער הזולת, וכת  תומכת לזקוקי� לכ

  .לשמוח בכ� שאנו בצד של הנותני� ולא בצד של הנוטלי�, הכיס
? תה דל באמצעי� ודלפו� במזומני�א? אי� ל� אפשרות לתרו� ממו�! יהודי יקר   

, לחיי�'? ח חיו�"גמ'מה הבעיה לפתוח . דרכי� נוספות לעזור לזולת ישדע ל� ש
  ?לגרו� לאנשי� לשלווה, להלבי� שיניי� לסביבה, לזרוק בדיחה, להאיר פני�

טוב המלבי� שיניי� : את הסוד הגדול למודהרי כבר רבי יוחנ� גילה לנו בת   
כמו כ� . )ב"א ע"קי כתובות( קהו כוס חלב קר במדבר הלוהטיותר ממש, לחבירו

עד כדי כ� שהיא הופכת את האד� , מכירי� אנו את מעלת המשמח את הבריות
 ַעל ֶחֶסד ְותֹוַרתזה ג� אחד הפירושי� לפסוק . )א"ב ע"תענית כ(2ֵ� העול� הבא לְ 

על ידי . חסד ע� הזולתהאד� עושה , הדיבור, שעל ידי הלשו�, )ו"א כ"משלי ל( ְל6ֹוָנ4
  ...הפני� הנעימות והמשתתפות והתומכות, החיו� הכובש, הארת פני�

. כוונתו ג� לאישה ולילדי�, אנו אומרי� לחיי� ולהאיר פני�נציי� רק שכאשר     
�זו עבודת , זה קשה, נכו�. וג� עליה� חלי� הדברי�, ג� ה� בני אד�, כ� כ

ות של ב� לא המיד. זו שבירת המידות �� א� בל נשכח שתכלית הנישואי, המידות
  .אלא המידות של�, הזוג
אשר תעזור לנו להשלי� את הפאזל , נסיי� את המאמר בידיעה מאוד מעניינת   

  ":הזהיר בב� אד� לחבירו"ולהבי� את מעלת ומדרגת 
מהי המדרגה הגבוהה ביותר שאד� יכול להשיג "שאלו פע� את החזו� איש    

ולהצליח לא , בשלו� שנהשבעי� הלעבור את : ו� איש ענהוהחז ?"בעול� הזה
  !!!זו המדרגה הגבוהה ביותר .וג� לא באופ� עקי , לא באופ� ישיר !לפגוע באיש

  .")מעשה איש"ספר (
נזכה לשלו� ' בעזרת ה, את הנקודה הזו בעומק העצמות ונחיה כ� נפני�א�    

את המציאות של תק� ונ, האישה והילדי�ע� , השכני�ע� , כללי ע� הסביבה
  .ונחיש את פעמי הגואל �" שנאת חינ�"
  ?מי חולק   


