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גליון תקי"ד פרשת שופטים ז' אלול תשע"ט

"שום תשים עליך מלך"

אגדה ובקיאות
"צדק צדק

תרדף" )טז ,כ(

אומר ה"גבעת שאול" ,שבמילים הללו נרמזת המצוה להפריש
מעשר כספים ולתת מהם צדקה לעניים.
כיצד?
שלש אותיות מרכיבות את התיבה "צדק" .האות שבאמצע ,היא
האות ד' המסמלת את הדלות ,כמבואר בגמרא במסכת שבת )קד
ע"א( ,ולא לחינם הניחו אותה בין האות צ' לאות ק' ,כי ההפרש של
חשבון הגימטריא בין שתי האותיות הללו הוא עשר ,וזהו האחוז
שעל האדם להפריש מרוחיו ולתת לצדקה לעניים..
)גבעת שאול  -ומתוק האור(

"לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך
אשר תעשה לך" )טז ,כא(
בגמ' סנהדרין )ז ע"א( "אמר ריש לקיש ,כל המעמיד דיין שאינו
הגון כאילו נוטע אשרה בישראל" .ובביאור הדבר שדימו חז"ל דיין
שאינו הגון לנוטע אשרה ,אמר מרן הגר"ח זצ"ל כי סתם עבודה
זרה יש לה היכר ,וכל מי שרואה פסל וכדומה ,יודע כי "עבודה
זרה" לפניו ,ויודע להתרחק ממנה.
לא כן "אשרה" בחיצוניותה אין כאן אלא עץ רענן ויפה ,אלא
שפנימיותה "עבודה זרה" .הוא הדין "דיין שאינו הגון" ,למראית
עין הוא לבוש איצטלא דרבנן ,אלא שבפנימיותו הוא מושחת
ומטעה את הרבים.
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל בעל "אבן האזל" ביאר הדבר
באופן אחר ,דהנה רש"י פירש על אתר "אזהרה לנוטע אילן ולבונה
בית בהר הבית" והוא כי היופי של מקום המקדש צריך להיות
פנימי ועילאי ,יופי הנובע מקדושתו ולא מהידור חיצוני .ואם לא
די לך בקדושת המקום ,אלא אתה רוצה ליפותו בעיטור חיצוני,
סימן שאתה מיקל בנוי הקודש הנובע מתוך תוכו.
ולכן אמרו חז"ל "כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע
אשרה אצל מזבח" אם ממנים דיין שבהתנהגותו המוסרית בתורה
ויראה "אינו הגון" ,אלא יש בו מעלות חיצוניות ,הרי זה כאילו
נוטע אשרה אצל המזבח ,שבמקום יופי פנימי של תורה ויראה,
בא הידור חיצוני.
והגר"ח קניבסקי תירץ שבסוף יגיע לעבודה זרה ,כי למה הדיין
אינו הגון  -כי דן על פי מה שנראה לו בשכלו ,זהו ע"ז  -כי ה"אני"
אצלו קובע) .עיין עוד לעיל פרק ד' ב -ג'(
)שי לתורה  -דרך שיחה(

)יז ,טו(

בגמ' קידושין )לב ע"ב( דרשינן :שום תשים עליך מלך  -שתהא
אימתו עליך .לכאורה תמוה הדבר ,הרי הם בעצמם מבקשים מלך,
ועיקר תכלית המלך היא שייראו מפניו ,א"כ מה מקום יש לאזהרה
זאת שתהא אימתו עליך.
ואפשר דהיא הנותנת ,מכיון שהם ישימו עליהם מלך ,יתכן
שיעלה על לבם ,הרי אנחנו המלכנוהו עלינו ,וכתר המלכות שעליו
מידינו ניתן לו ,ויש מקום לחשוב שאינם מחוייבים לשמוע לקול
דברו ,לכך הזהירה התורה שום תשים עליך מלך ,וחז"ל דרשו
שתהא אימתו עליך ,אף שאתם בחרתם אותו והמלכתם אותו
עליכם.
)הר צבי על התורה(

"והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה
התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים" )יז,
יח(

איתא במדרש )אסת"ר א ,י( על הפסוק 'כשבת המלך אחשורוש'
 בשבת המלך אין כתיב כאן ,אלא כ'שבת ,ישיבה שאינה ישיבה,אבל ישיבתן של ישראל ישיבה וכו' ,עי"ש .ולפי זה יש לבאר אמאי
כתיב הכא כשבתו על כסא ממלכתו ,והלא במלך מישראל הכתוב
מדבר ,והיה לו לומר בשבתו על כסא ממלכתו.
ושמעתי ממו"ר מרן הגאון מטשעבין זצ"ל ששמע מאחד
ששמע מבעל מנחת חינוך שביאר ,דהנה דרך המלכים שבתחילת
מלכותם מתנהגים בענוה ואחר כך מתגאים יותר ויותר .ועל זה
אמרה תורה שאם יהיה לו ספר תורה ,יזכה שכל ימיו יהיה בבחינת
"כשבתו" ישיבה שאינה ישיבה בחי' ענוה ,כדכתיב לקמיה 'לבלתי
רום לבבו מאחיו'.
והגר"ח קניבסקי שליט"א תירץ שהרי כאן הפירוש שכאשר
יתיישב להיות מלך ,חובה עליו לכתוב ס"ת מיד כשנהיה מלך.
ועוד י"ל דכוונת המדרש דבעכו"ם לא כתוב "בשבת" כי אין זו
ישיבה ,כיון שאין זה עפ"י דין אין זו ישיבה קבועה ,היום יושב
ולמחר יורד.
והנה יש מלך שאין לו כל דיני מלך ,כמו שכתבו תוס' סנהדרין
)כ ,ב ד"ה מלך( שאחאב שלא מלך מאת המקום אין לו דין מלך
ליטול ממון חבירו ,ומ"מ גם מלך כזה יש לו מצות כתיבת ס"ת
ולכן נאמר כאן "כשבת" אף במלך שחסר בישיבה שלו.
)כרם חמד  -דרך שיחה(

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל1בן ר' נח יצחק ומשפחתו

הדבר שימות ולא יוכל לחנכו אינה סיבה מספקת? ותי' הגר"י
גלינסקי שליט"א שאדם ההולך למות צריך להעביר רגעים אלו
במחשבות של תשובה והתרוממות ,ואיש זה שבנה בית חדש
ולא חנכו ,עלול לחשוב ברגעים אלו שאיש אחר יחנך הבית חדש
שבנה ,וזו דבר שלא יתכן.

"מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישב
לביתו ,פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו" )כ ,ה(
בעת המלחמה צוה הקדוש ברוך הוא "מי האיש אשר נטע כרם
או בנה בית או לקח אשה" וידוע הכל הוא בידי שמים ,אם כן
לכאורה קשה ,אותן שחוזרים מעורכי מלחמה ,אם נגזר עליהם
שימותו לא ינצלו אף בביתם ,ואם נכתבו בספר החיים ,גם כאן
ישארו בחיים חיותם .וכן קשה על צדיקים שברחו בשעת הזעם.
אבל הענין ,כי יש מזל כללי ומזל פרטי ,ואם נגזר על עיר אחת או
על אומה אחת במזל כללי ליהרג ,לא ימלט אף האיש שלא נגזר
עליו בפירוש ,כמו שנאמר )משלי יג ,כג( 'ויש נספה בלא משפט'
)וכמו שאמרו "כיון שניתן רשות למשחית וכו'"( שמזל כללי נוצח
למזל פרטי ,על כן מועיל לברוח ,שמא לא נגזר עליו בפרטות.
ומפני זה צוה להחזירו מן המלחמה שלא ילכד במזל הכללי .וכן
אמר דוד )שמואל א כו ,י( 'או יומו יבוא ומת או במלחמה ירד
ונספה' ,שנספה במזל הכללי..

)שאלת רב(

"ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב
לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה" )כ ,ז(
פרש"י" :שאם לא ישמע לדברי הכהן כדאי הוא שימות" .וקשה,
מדוע המתין רש"י עד התנאי השלישי במי שאירש אשה חדשה,
ולא פירש כן גבי תנאים דבית וכרם ,שאם לא ישמע לדברי הכהן
כדאי הוא שימות?
ושמעתי מתרצים מאחר ובכל שאר הדברים ,יכול הרוצה
להחמיר לנהוג כן לפי שיקול דעתו ,אך במקרה שארש אישה
ולא לקחה ,ורוצה להחמיר ולצאת למלחמה ,והרי אם ימות יגרם
מזה צער וסבל לאשתו ,א"כ זוהי חומרא שבאה על חשבון חבירו,
וע"כ כדאי הוא שימות!

)ביאור הגר"א למשלי ,כתב יד כנסת ישראל .ולקוטים 'אבן שלמה,
משלי יא ,ח(

"ודברו השוטרים אל העם לאמר ,מי האיש אשר
בנה בית חדש ולא חנכו ,ילך וישב לביתו ,פן ימות
במלחמה ואיש אחר יחנכנו" )כ ,ה(

)שאלת רב(

"כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה
לא תשחית את עצה לנדח עליו גזרן כי ממנו

צ"ב למה הקפידה התורה ,ש"איש אחר יחנכנו" ,משמע שעצם

בעומק הפרשה
ריתחא דאורייתא

"ובאת את הכהנים הלווים ואל השופט אשר
יהיה בימים ההם" )י"ג ט'(

קיים המצוה כמה שנים ובירך ברכה לבטלה ,ואיך זה איש תם
וישר יהיה ערום ממצוה יקרה זו וכו' ושיהיה בידו שגגת ברכה
לבטלה?"
רבי יוסף חיים הצביע על תרופה לאדם זה  -שהובאה בספר
"לב חיים" )סימן י( שגם הוא נתעורר בדבר ,וזה לשונו" :הנה
ראיתי להרב הגדול החיד"א בספר "דבש לפי" )מערכת ד ,אות
ד( שהביא משם ספר "שבלי לקט" שכתב בשם גדול  ,וזה
לשונו" :וכל איש מקבל שכר על מה שרואה בדעתו ,אם דעת
ומכוין לשמים ,שהרי אתה רואה שבתפילין שתפרן בפשתן
פסולים ,כדאמר פרק אלו הלוקין' :אמר רב :חזינן לתפילי דבי
חביבי ,דתפרי בכיתנא ,ולית הלכתא כוותיה' ,ובודאי רבי חייא
הגדול היה לו שכר תפילין כשאר החסידים ,אף על פי שת־
פורות בפשתן" עד כאן לשונו .הרי לנו ,שאף שלפי ההלכה
התפילין היו פסולות  -כאשר אדם מכוון לשמים ,לקיים את
המצוה ,הרי יש לו שכר תפילין ,ואם אכן לכאורה נאמר שאף
אדם זה ,שתפיליו נמצאו פסולות ,ולא התרשל בדבר שהרי
מסרם למגיה מומחה  -הרי יהיה לו על כל פנים שכר כאילו
קיים המצוה בשלימות ,ובלי ספק זהו חידוש עצום ונפלא.

"ואל השופט אשר יהיה בימים ההם  -ואפילו אינו
כאשר שופטים שהיו לפניו ,אתה צריך לשמוע לו .אין
לך אלא שופט שבימיך" )רש"י(

מעשה באדם ירא שמים שמסר את התפילין שלו לבדיקת
מגיה מומחה ,וזה בדק וקבע כי התפילין כשרות ומהודרות.
לאחר שנים ,כאשר נמסרו התפילין שוב לבדיקת מגיה ,נמ־
צאה טעות בתפילין ,שחסרה אות אחת בפרשה  -טעות שנע־
למה מעיני המגיה הראשון .כשהוא שבור ורצוץ התייצב האיש
בפני רבינו ,ונפשו בשאלתו :מאחר ועתה התברר כי במשך כל
השנים הללו היה מעורטל ממצות תפילין ,וגם ברכותיו היו
לבטלה ,האם הוא זקוק לתשובה ותיקון מיוחד על כך?
הגאון רבי צבי פסח פראנק זצוק"ל מביא כי הגאון רבי יוסף
חיים ,ריש גלותא דבבל ,דן כבר בשאלה זו בתשובותיו )שו"ת
רב פעלים חלק ד' ,אורח חיים סימן ב'( וזה לשונו :המצא
תמצא באיש שכתב תפילין ונתנו למגיה וכו' ומקרה היה לו
שנעלם ממנו טעות התפילין בחסרון או יתרון תיבה אחת או
אות אחד ,וזה לבשו לפי תומו כמה שנים וכאשר פתח אותו
לבודקו פעם שנית נמצא בו הטעות הנזכרת ,ונמצא זה לא

)פניני רבינו צבי פסח על התורה(
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תאכל ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא
מפניך במצור" )כ ,יט(

שאלות מענינות בהלכה
)בענינים שונים ,מבית הגר"ח קנייבסקי(

יעוין בתרגום אונקלוס ,ובתרגום יונתן בן עוזיאל ,דמפרשים
כפשוטו שהעץ אינו כאדם שיכול להחבא מפניך ,ולכן אל
תכריתו.
כמה נפלא עומק היושר וההגינות שהתורה דורשת מהאדם,
כשהעם עומד במלחמה לחיים ולמות ,נדרשים עורכי המלחמה
לעומק נפלא של יושר ,להרגיש כי העץ שיש בו משהו חיות וחיים,
אין מהצדק לכרות אותו ,בו בזמן שהוא אין לו יכולת כהאדם
להחבא מפניך.
וכי היכא דנאמר במצור על עיר ,לא להקיף מכל ד' רוחות,
והטעם כדי שיוכלו להמלט .כן נדרש מהאדם גם ביחס לדומם,
אם יש בו משהו חיות ,עלינו לכבדו ולא להכריתו ,מאחר שהוא
אנוס מלהשמר מפניך ,נפלא מאד.
ומעתה כמה יושר ותום מחויבים ביחס הנהוג עם חבירו ,וזה
בכלל הטוב והישר שחביב לפני ה' יתברך וכלשון הרמב"ן ]דברים
ו יח[ "כי הוא אוהב הטוב והישר" כמה אהבת טוב וישר יש בלאו
זה ד"לא תכרות עצה".
והנה ראה זה פלא ,כי באותו זמן אמרה תורה שם ]דברים כ
י[ "כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת לשלום וגו' .ואם לא
תשלים וגו' .והכרית את כל זכורה לפי חרב" תורה זו שמלאה
חסד ורחמים ויושר ,ציוותה שאף במלחמת הרשות אם לא
תשלים עמך ,הרי מחוייבים להרוג כל הזכרים ,ורק נשים וטף
ובהמה לבוז.
כמה רחוקה השקפת התורה שהיא האמת הטהורה והחסד
והיושר האלוקי ,מהשקפות בני אדם .כי לפי מושגי האדם הרי
היושר והצדק לסלוח לחוס ולחמול על האויב לאחר הנצחון
כידוע.
ולימדה תורה שאינו כן ,אלא יש בזה אכזריות ד"המרחם על
האכזרים סופו מתאכזר על רחמנים" .וכמו שעינינו רואות בזמננו
כי כל אלו הרחמנים בעלי היושר והצדק ,נעשים רשעים ורוצחים
ואכזרים על אלו שאמנם ראוים לרחמים.
כי התורה ירדה לעומק לב האדם ,וידעה שאויב זה אם אינך
משמידו ,הרי זה כמו המשאיר נחש ,ולעולם לא יכיר טובה
והכרה על שחמלת עליו ,אלא ינצל הזדמנות ראשונה לקום עליך
להרגך.
כי זוהי מציאות "הלכה שעשיו שונא ליעקב" ואם נצחת אותו
וחמלת עליו ,זה יוסיף בו שנאה ורעל ,ומסוכן יהיה יותר משהיה,
ולכן ציותה תורה "והכית את כל זכורה לפי חרב" .

שאלה :אם בזמנינו מותר להרוג בשבת כינים שרואים בחוש
שמטילים ביצים שכל מי שיש לו כינה בראש רואה בראשו
עשרות ביצים?
תשובה :מותר.

שאלה :האם זה נכון שהחזו"א התיר להקפיא בשבת מים
ונוזלים וסבר שאין זה נולד?
תשובה :אומרים כן בשם הרש"ז ברודא ז"ל ששאל לחזו"א
]פעם אחרת השיב הרב שליט"א :נכון[.

שאלה :אם מותר להאיץ בילד שירוץ בשבת לצורך האב
]שיגיע כל המשפחה מהר[ כיון שבשביל הילדים לא נאסר
לרוץ בשבת?
תשובה :אם נהנה מהריצה.

שאלה :ראיתי בשם הרב שליט"א שלפי החזו"א שביאר
טעם ההיתר לשבור אותיות שעל גבי העוגה כשהם מתוך
העוגה עצמה משום שחשוב כתמונת הפת ,דזה דוקא לענין
ציורים אבל באותיות לא יתיר דלא שייך למימר שהם
כתמונת הפת .האם עוגיות פתי בר שכל מפעל יוקרתי
כותב שמו על העוגיות והכתב הוא מהעוגה עצמה יש להקל
אף לדעת החזו"א כי כך הוא הרגילות לאפות כן וזה נראה
כצורת העוגיה?
תשובה :צ"ע.
)שאלת רב(

מסנהדרי גדולה היושבים בלשכת הגזית ,והם עצמם ולא שלוחם
מודדים אל העיר הקרובה ,ואליבא דראב"י מסיקה הגמ' )סוטה
מה ע"א( דבעינן כל הסנהדרי גדולה של ע"א ,ומלך וכהן גדול,
ואחרי המדידה באים סנהדרי קטנה ,כ"ג של אותה העיר עם כל
הזקנים של העיר ,אפילו הן מאה ,וכולם רוחצים את ידיהם על
מקום עריפת העגלה.
ועל מי מחוייבים להביא עגלה ערופה  -גם כשהחלל היה בחייו
טריפה ,שההורגו לא היה נהרג עליו )מאירי שם( ,ואף על פי כן
כשמוצאים אותו חלל ,חלה ורגזה הארץ ,ואומרים "כפר לעמך
ישראל"  -כל ישראל זקוקים לכפרה וערבים זה בזה )שבועות לט
ע"א( .וכל זה משום שבהריגתו מנעו ממנו לקיים תורה ומצות.
ברם התורה אמרה "לא נודע מי הכהו" ,הא נודע לא היו עורפין
)סוטה מז ע"ב( החטא הוא על "לא נודע" ,היינו יתכן שיעשה
דבר כזה ולהסתתר ,גדר של "אם העלם יעלימו עיניהם מן האיש
ההוא" ולא מגלים אותו .כי אז אין לדבר סוף ,הרי יכול להביא חו־
רבן לכל הארץ ,שאפשר להרוג יהודי ולהתחמק מאחריות .אפשר
לגרום ליהודי שלא יקיים תורה ומצות ,ולא יקבל ענשו.

)שי לתורה  -מדברי מו"ר הגרש"ז ברוידא שליט"א(

"כי ימצא חלל באדמה"

)כא ,א(

"א"ר יוחנן בן שאול ,מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל.
אמר הקב"ה ,יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאין
עושה פירות ,ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות .מאי פירות...
מצות" )סוטה מו ע"א(
כל הענין של הבאת עגלה ערופה אומרת דרשני ,במקרה ואחד
רצח את חבירו בעדים ובהתראה דינו מסור בידי סנהדרין של
כ"ג .ואילו כשמוצאים חלל באדמה  -ארץ רעשה; באים חמשה

)דברי אגדה  -להגרי"ש אלישיב זצוק"ל(
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בין שבילי המוסר
"מעביר בנו ובתו למולך תמים תהיה עם ה' אלוקיך" "ושננתם
לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך
ובקומך"
מעשה בעיירה אחת שהתגורר בה עשיר גדול .זו לא מעשיה בעלמא אלא עובדה
שהיתה ,לא אנקוב בשמות אבל ידוע לי שם העיירה ורבה של העיירה לפני כשמונים
שנה.
בעיירה התגורר עשיר גדול מאד ,ולו בן יחיד .העשיר היה ירא שמים גדול ,אך היתה
לו אשה אוהו ,אוהו ,מר ממות .אשה ,שאינה לבושה בגדרי הצניעות.
היא אמרה לבעלה :בננו הגיע לגיל חמש וחצי שנים ,נכון הגיע הזמן שהכל שולחים
את הבן  -לתלמוד תורה ,אבל תשמע בעלי היקר ,אם הוא ילך ללמוד מה ייצא ממנו?
בן ישיבה ,ואולי אח"כ אברך כולל ,א"כ מה יהיה כאשר אנו נהיה זקנים ,לא יהיה לו כסף
לפרנס אותנו ,הוא בן יחיד ,ומי יודע ,אולי נרעב ללחם ,לכן אנו נשלח אותו לבית הספר,
וכי נמות חלילה ברעב בזקנותינו?!.
בעלה התגונן והסביר לה כי "ברוך ה' התעשרנו  -יש כסף בבנק ,גם כמה דירות
ומגרשים וה' בוודאי יעזור לנו ,והלוואי שבכלל נזכה להגיע לזקנה מופלגת כל כך".
אך ללא הועיל .היא עמדה על דעתה לשלוח אותו לבית ספר.
האשה בקשה בתוקף מבעלה :תכניס את הילד שלנו לבית הספר ,שם ילמד מתמטיקה,
גאוגרפיה קצ'בוצ'ה ,לקרעס ,בקיצור :יעשה "בגרות" ,יהיה בוגר .חה ,חה ...ואז כאשר
יצמח ,יהיה סוחר ,וכאשר נגיע לזקנה ,הוא יכנס במקומנו למסחר ,ויפרנס אותנו" ,כך
צריך להיות!" הצהירה .בננו היחיד חייב לעמוד לנו לעת זקנה.
הבעל ניסה לטעון ,אבל ,היא ניצחה.
בהגיע היום המיוחל  -שלח את בנו היחיד  -לבית הספר.
רב העיירה קרא לו ותמה" :מה עשית?!"
"לא אני .אשתי אשמה במה שקרה איתנו" הוא צדק ,אבל השאלה הדהדה בחלל:
בשביל מה אתה האדון בבית?! )כיצד אומרים היום ברחוב וכי יש לך דם או מיץ
עגבניות?!( הרב ביקש ממנו" :חזור בך! חזור בך! לא יועילו לך שום תירוצים ,ותדע לך
"וכי הרב רוצה שאתגרש מאשתי?"
שעוד תתחרט על צעדך!"
היהודי לא הצליח להתגבר על מצבו ,וה'בן יחיד' המשיך לצעוד לבית הספר ,מידי
בוקר בבוקרו.
חלפו עשר שנים )הבן כבר היה בן  (15נשרפה כל העיירה .כידוע ,בחוץ לארץ הבתים
מעץ ,וכאשר פרצה שריפה היא כילתה עיירות שלמות .עשרות יהודים נותרו עניים
מרודים .כמובן.
העשיר דנן ,גם כאשר ביתו הפרטי נשרף ,נותרו ברשותו שטחי קרקע ונכסים מחוץ
לעיירה וכו' ,הונו הפרטי נשאר כמעט כפי שהיה קודם לכן.
ביום סגרירי אחד לאחר האסון .התאספו עסקני העיר וראשיה בבית רב העיירה לטכס
עצה כיצד לבנות את הבתים השרופים .העסקנים סיפרו כי כבר החלו להשתדל בחלונות
הממשל הפולני ,והממשלה נענתה לבקשתם - ,אישרה הלוואת ענק בסכום השווה
לבניה מחודשת של כל בתי העיירה .הלוואה ממשלתית ארוכת טוח  -לשלושים שנה.
אך כמובן ,שהתנתה את ההלוואה בערבות.
בעיצומה של האסיפה הרב דרש מאותו עשיר" :אני מבטיח לך באחריות כי עד
שלושים שנה אנו נשלם את הכל ,לכן אני דורש ממך שתחתום ערבות ,בגלל מצוות
פיקוח נפש שבאה לידך"
"כבוד הרב ,מה זאת אומרת ,ואם חס ושלום לא ישלמו? מה יקרה אז עם הנכסים שלי,
זו ערבות על סכום גדול מאד ,בשווי כל נכסי".
"אם לא תחתום ערבות להצלת בני עיירתך אתה מאבד את עולמך" אמר הרב" :בעולם
הזה ובעולם הבא".
ליבו החל לדפוק ,כמו שאומרים .ביקש להמלך בעצמו יום אחד ,הלך הביתה והתייעץ
עם אשתו "אה ,מה ,וי! מה אתה עושה?!" גערה בבעלה ולא הסכימה.
הוא שב לבית הרב וסיפר את דברי רעייתו .הרב לא הניח לו לחמוק מחובתו "אתה
תחתום על מצות פיקוח נפש זו!!" בסוף הוא חתם.
לאחר סיום הפרטים הטכניים .הרב קרא ואמר לו:
"כפי שאמרתי לך אמש ,כי אם לא תחתום איבדת את עולמך ,כך עתה ,כאשר חתמת
והינך אחראי למצוות גמילות חסד גדולה כל כך ,הקב"ה יעזור לך בין בעולם הזה ובין
בעולם הבא" .הוא נפרד מהרב ושב לביתו כאשר החתימה בוצעה ונשלחה לתעודתה.
חלפו כשבועיים ,הממשלה נתנה את הכסף ,ותוך ימים ספורים החלו בבניית הבתים.
ויהי אור לתושבי העיירה.
חלפו עוד חמש שנים.
הבחורצ'יק בנו הנ"ל ,נהיה כבר בן עשרים .האמא שהלכה והתקרבה לימי הזקנה
אמרה לבעלה ,הנה הגיע הזמן כי בננו המוצלח יצטרף למסחר ויעשה חיל  -בן יחיד.
)בכמה הזדמנויות כאשר דיבר הרב עם העשיר אודות עניני הבית ואודות בנו "מה
עשית"?! העשיר היה משפיל עיניים ואומר "נכון ,נכון ,כבוד הרב ,אך לפחות ברוך ה' ,הוא
מכבד אותנו מאד" "אני מקוה שיש לו כיבוד הורים לא כמו שהיה לעשו" הפטיר הרב(.

הם קראו ל"בן יחיד"" :מזל טוב הגעת לגיל! החלטנו להכניסך לעולם המסחר הפרטי
של אבא ואמא ,תשתלב בעסקים ובודאי תעלה מעלה מעלה ,להנאתך ולהנאתנו"
"שה' יאריך את ימיכם ,אבל כל זמן שאתם חיים אינני מעוניין"...
"למה ,מדוע ,אדרבה ,אנו מאד מעוניינים ,מאד" כמעט התחננו בפניו.
"טוב ,אכנס אבל רק כמו פקיד" עשה איתם תנאים...
שילבו אותו במסחר בארעיות חלקית .כך שבוע אחר שבוע וחודש אחרי חודש ,במשך
הימים השכיל ה"בן יחיד" להבין ,עד כמה ואמא תלויים בו ,ומעוניינים כי הוא יקח את
המסחר כשותף שווה להם ,ואז החליט להפוך את עורו ולתבוע:
יום אחד ,ביקש מאביו כי יחתום על מסמך משפטי כי הוא כבר עתה בעל הבית על
הנכסים" ,פשוט הדבר מדוע אני מבקש כך" הסביר לאבא "כי מחר מחרתיים" היר אתה
עתיד לנסוע לחו"ל ,מה יהיה אם בעיצומה של עסקה אזדקק לחתימת בעל העסק ,אם
אני לא אהיה שותף שווה ובעל הבית לא יהיה מי שיחתום" הוא החתים את אביו כי
כאשר הוא לא נמצא בשטח מכל סיבה שהיא ,הבן בעל הבית לכל דבר" .לא נעים לי"
אמר "אבל אבא ,אתה מבין אותי וכו'" כך דיבר בהתנצלות ועדיפות כביכול ,עד שהכל
נחתם כדת וכדין בערכאות.
לאחר כחודשיים נהפך עליהם הגלגל  - - -ה"בן יחיד" החל להצר את צעדי אביו
ואמו.
ההורים התשושים לא יכלו הרבה לעמוד נגדו ,כי כבר החלו להבין עם מי יש להם
כך הלך המצב והתדרדר משנה לשנה .ה"בן יחיד" גם התחתן .ואז דחק אותם
עסק.
הצידה בטענות חדשות ונוספות .חלפו עוד כמה שנים שבמהלכם ,הוא העביר את אביו
ואימו מדירה לדירה עד שהושיב אותם בדירה קטנה בת חדר ומטבח  -ד' על ד' .וכך
הלך המצב והדרדר ובוקר אחד הודיע לאבא ואמא" :אתם צריכים להחליף מקום למושב
זקנים"
שבור ורצוץ יצא האב מביתו ,עיניו דומעות כל הדרך  -לביתו של הרב הזקן.
נכנס וסגר את הדלת אחריו .פרץ בבכי .וסיפר לרב עד היכן הגיעו הדברים "חטאתי.
עויתי ,פשעתי הרב צדק" בכה ,ובכה ובכה באוזני הרב הישיש "הנה זכיתי לנחת
מה'תכשיט' שלנו ,מה אני יכול לעשות?"
פתאום עלתה בדעתו של הרב עצה וכה אמר לו" :האם אתה זוכר שכאשר חתמת על
הערבות לפני שלשים שנה בירכתי אותך שבזכותה ייטב לך בין עולם הזה ובין בעולם
הבא ,והנה ,בסיעתא דשמיא ,לפי הרעיון שעולה עתה במוחי  -אכן ניצלת מבנך הסורר.
שמע היטב ,ותעשה על פי .אספר לך:
מידי שנה חסכתי כסף בקופה מיוחדת ,לקראת היום שאנו קרובים אליו ,התאריך
שעלינו לפרוע את ההלואה לממשלה הפולנית )כמובן שהכסף שימש בינתיים לצרכי
צדקה( בקרוב יגיע החודש בו אנו עתידים להעביר את הכסף .תשמע ,לא נפרע את החוב.
ואז יבואו לבן שלך ויקחו מהבן את הכל  -את הקרקעות והדירות וכו' ,ואז אני אוציא את
הכסף מהקופה ואתן לך את הכסף .תצפצף על הבן שלך.
"ועתה ,תלך לבנך 'היקר' תתחנן אליו שיסכים להשאיר אתכם בדירה לפחות שלושה
חודשים ותבטיח לו שאם הכל יתנהל כשורה ,אכן תעזוב מרצון ובכבוד למושב זקנים"
בסדר הלך לבנו ואמר לו כנ"ל ,הבן תבע ממנו חתימה ...טוב ,חתם לו.
לאחר כחודשיים הגיע תאריך הפירעון של תושבי העיירה .הם לא שילמו .הגיע מכתב
בהול .הבן יקיר פתח את המכתב ,לא הבין כלל במה דברים אמורים ,כי לפני שלושים
שנה היה קטנצ'יק בן חמש ,מיד רץ לאביו "מה הולך כאן"? אבא עיין במכתב ,וכאילו לא
זכר ,עד ש"לפתע" נזכר" אה אה ,כן לפני שלושים שנה הרי היתה שריפה וחתמתי ערבות,
אוי ואבוי מה נעשה?"
הוא הלך לרב וסיפר לו כביכול ,ושב מבית הרב בפחי נפש" :הרב לא מעוניין כעת
לטפל ולסייע בענין" .שמאי מקרקעין באו בליווי שוטרים ,העריכו את שווי הנכסים -
סכום עתק ,והעמידו אותם למכירה פומבית .הבן .אוי ,הבן נשבר.
החל לבוא לבקר את האבא ,אולי יחד יטכסו עצות וכו' ,הוא כבר כיבד אותו ואת
תבונתו .מפעם לפעם התחנן על פרנסתו ,עד שיום אחד יעץ לו אביו הזקן "בני ,לך לרב
העיירה הוא יסייע לך בהלוואות קטנות או גדולות ותוכל לשקם את עצמך ואולי תפרנס
גם אותי" הוא שמע לעצתו ודפק על חדרו של הרב.
הרב שמע את צערו ,והשיב חגיגית כי יעניק לו סכום כסף לאו דוקא בהלואה "אבל
בבקשה אשאל אותך ,האם הנחת היום תפילין? איך זה שיהודי לא מניח תפילין?!
כיון שליבו היה שבור ,נחלש היצר הרע ,והוא נאות לשמור תורה ומצוות .הרב סייע
בכלכלתו ולבסוף חזר בתשובה שלימה ...הרב הוציא את הכסף השמור מהכספת ...והבן
כלכל את הוריו בכבוד עד יום מותם.
אי ,וי ,כיון שהציל נפשות רבות מישראל זכה כי בנו ישוב בתשובה ,אבל מי יודע
לגבי אחרים ,אנשים אחרים ,שוטים ,שמעוניינים להיטיב עם הילד שלהם ובמקום טובה
מעניקים לו רעה וקללה.
מדוע לא חינכת את בנך כמו שאביך חינך אותך ,וכמו שהסבא חינך את אביך ,וכי
חסר לך משהו כאשר אתה לא למדת באוניברסיטה ואינך יודע את כל הקצ'בוצ'ס הללו
בטכנולוגיה?! הרי אם יהיה לך מזל  -תהיה לך פרנסה ,ואם לא ,גם כאשר תקבל תואר ד"ר,
פרופסור ,בעל עשר חליפות ועשרים תיקים ,לא יועיל לך מאומה .בוודאי! זו המציאות
של כל החיים תבדקו" :לא לחכמים לחם ולא לנבונים עושר" אמונה חסרה להם.
)להגיד  -ר' שלום שבדרון(
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