
 תקריב ממך לעצמך
וקא הנתינה לזולת היא שמולידה אהבה אליווד -בניגוד לכל הגיון 

הייתה זו שעת ערב מוקדמת, נקישות קלות 
נשמעו על דלת ביתו של אחד מעניי ירושלים 
המוצהרים. הדלות שיוועה כבר מן המראה 
החיצוני של הבקתה העלובה. צמחייה פראית 
השתלחה מעם הסדקים המשתרגים על קירות 
הטיח הרעועות והמטות לנפול, והכל הכריז 

 עזובה והזנחה גדולה.
בעל הבקתה פתח את הדלת החורקת ומה 
הופתע לגלות יהודי מטופח ובעל צורה, לבוש 

 מקטורן יוקרתי וחבוש צילינדר נוצץ.
שאל בפליאה צינית: "מה העני חייך כאשר 

 לכהן בבית הקברות?!"
היהודי העשיר לא החזיר לו 
חיוך. "באתי לדבר עמכם 
בעניין חשוב ביותר", אמר 
בלחישה והחווה לכיוון פנים 

 הבית.
פליאתו של העני התעצמה 
עוד, אך הוא פתח את הדלת 

 והזמינו להיכנס אליו.
אם רושם הבית מבחוץ לא 

י הצביע על אושר אגדי, הר
שהמראה שהתגלה בתוך הבית 

פנימה גרם למבוא להראות כמו טרקלין 
מלכותי. קודם כל הגודל: כל הבית אמה על 

ה אפילו אמה מצומצמות, הטיח לא ניס
על המרצפות  לחפות על הלבנות הדולפות;

השבורות פזורים בצפיפות מספר מזרנים 
חבוטים ועליהם ישנים עשרת ילדיו הרכים, 

 לשולחן...ואין מקום אפילו 
והשניים עומדים כך בין המזרונים, העני 
אפוף מבוכה וחסר אונים. הוא מנסה לאלתר 
קופסא כלשהי שתשמש ככיסא לאורח הנכבד 
והלא קרוא, רעייתו עושה מאמצים כבירים 
לנקות את הכוס היחיד בבית ולמלאותו במעט 

 מים.
אבל סאת ההפתעות לא תמה להערב, היא 

כאשר היהודי  רק התעצמה עשרת מונים
העשיר גילה לו את מטרת בואו: הוא אוסף 
 כסף למשפחה ענייה שהגיעו לפת לחם ממש...

העני התלבט ברציניות האם לפרוץ בצחוק 
עז או שמא בבכי מר. כמה יאה וכמה נאה: 

העשיר בא לחלות את פני העני, הוא שאפילו 
 לא מגיע לפת לחם ממש...

ם. אבל היהודי הנכבד מתגלה כעקשן איו
העני מנסה להסביר את מצבו, להפנות אותו 
אל הטחב השולט בכל פינה, לעורר את 
תשומת ליבו אל המקרר שאיננו. אך העשיר 
אינו נרמז. עד מהרה הבין העני כי הוא נחוש 
בדעתו להוציא ממנו תרומה הגונה, אחרת 
הוא אינו מתכוון לצאת. ומלבד זאת, הן מי 

וני ומחסור, כמוהו יודע מה זה להתמודד עם ע
וככל הנראה מצבו של אותו עני גרוע בהרבה 

 ממצבו שלו.
הוא ניגש אל רעייתו, 
התלחשש עמה מספר רגעים, 
לאחר מכן ניגש אל ערימת 
השקיות בפינת החדר, נבר 
בהם זמן מה ואחר שלף משם 
פמוט נחושת נושן. הפריט 
האחרון ששווה משהו בבית 
שלהם. העני נתן את הפמוט 
לעשיר ובעיניו דמעה של 

 התרגשות.
העשיר נטל את הפמוט 
וממעמקי ליבו בקעה אנחת רווחה. הוא הניח 
את הפמוט על השולחן, ואגב חיוך רחב הוציא 
 מכיס מקטורנו ארנק תפוח ושלף מתוכו

 חבילת שטרות והעניקה לעני ללא אומר.
העני פער זוג עיניים משתוממות, הוא 
העביר מבטו מן העשיר אל רעייתו אל הבית 
הרעוע ושתק בתדהמה. מעולם לא ראה סכום 

גדול, בוודאי שלא החזיק כזה בידיים, קל כה 
וחומר שלא היה בעלים על חבילה שכזו, 
 שבכוחה לשקם אותו ואת משפחתו מן המסד

 ועד הטפחות.
רגע לפני שהעשיר נעלם מן הבית כלעומת 
שבא, הצליח לפלוט אליו את שאלת המיליון 

 ?"-ה-מ-או עשרת אלפים דולר: "ל
העשיר חייך אליו וענה: "עשיתי לך מבחן, 
רציתי לתת לך תרומה, אבל ביקשתי לראות 
אם מגיע לך. אם אתה היית נותן לאחר 

את תרומתי במצוקה. עמדת במבחן, הרווחת 
הצנועה ביושר". ולאחר רגע הוסיף: "בעצם, 

 אל תודה לי. נתת את זה לעצמך..."
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את  רבי יעקב גלינסקי זצ"ל היה מספר

: פעם הגיע אליו הסיפור הנפלא הבא
יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, ובפיו 

 א להיות כהן.בקשה מעניינת: מבקש הו
כמובן שרבי יעקב, למרות רצונו העז, לא 
יכול היה למלאות את בקשתו זו. הוא 

 החל להסביר לו כי הדבר אינו אפשרי.
המדובר היה באיש עסקים אמיד ובעל 

ן שום דבר שהוא יכולת, שלמד בחייו שאי
ים שם קצת כסף. לא אפשרי אם מערב

ולכן הוציא מכיסו סכום כסף והניח על 
 חן, נכון להתחיל במשא ומתן...השול

רבי יעקב ניסה להסביר לו שוב שאין לו 
שום דבר אישי נגדו, אבל יש כללים וכו'. 

 הוא נענה בחפיסת שטרות נוספת...
משראה רבי יעקב כי לפניו עקשן כפרד, 
שאל אותו: "ומה כל כך חשוב לך להיות 

 כהן באמצע החיים?"
ענה לו היהודי: "אבא שלי, סבא שלי, 

כולם היו כהנים, למה  -סבא רבא שלי 
 שאני לא אוכל להיות?!"

• 
בשבוע זה נתחיל בע"ה את סדר ויקרא, 

 המכונה בחז"ל "תורת כהנים". 
הכהן יש לו מעמד מיוחד ומרומם בתוך 
כלל ישראל, ממלכה של כהנים בתוך הגוי 
קדוש. הישראלים מצווים לכבד את הכהן 

 וישנם הלכות ברורות מה ואיך.
לה המתבקשת היא מדוע? מה כל השא

כך מיוחד בכהן, עד שכל ישראל, בכל דור 
ודור, צריך לכבדו, לתת לו להיות ראשון 

 ?שלל ההלכות בכל מקום ועוד
ובכן, התשובה היא שהכהן, בימי בית 
המקדש, הוא אדם שנמצא בקשר ישיר 
יותר עם הקב"ה. רש"י בפרשת תצוה 
)שמות כח, ג( מבאר את פירוש המילה 

הוא". כלומר,  שירות -הן: "ולשון כהונה כ
הוא משרת לפני ה', הוא נמצא במשמרת 

 ומבצע את עבודות ביתו של הקב"ה.
היא  -דהיינו, עצם השירות שלו 

 שמקדשת אותו.
חז"ל אומרים )מדרש אגדה בראשית יח, 
ג( שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת 

גדולה  פני שכינה. כלומר, בין אדם לחבירו
 מבין אדם למקום.

ולפי זה, לַמה יחשב היהודי ש'משרת' 
יהודים אחרים, שתומך בהם, שמחייך 

 אליהם, שזורק להם מילה טובה?!
משרתים  -הנה כי כן, כולנו מכהנים 

 בבית הקדוש, בית ישראל קדושים...
 

_________________________________________________

_____ 
 מענינא דיומא

 «המשך בעמוד הבא 

 

דווקא הנתינות 
הללו הם שגורמות 
לנו להתקרב זה 
לזה, להתאחד 

 ולהשתלם באהבת
 ישראל...

 דבר העורך

 
 אל קרוב - הטובות דותיהמ בעל

 - הרעות דותיהמ ובעל, הרחוקים
 ...הקרובים אל רחוק

 

 אמרת כנף
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★ 

הסיפור הזה, היא גירסה 'מודרנית' לסיפור 
רבי עקיבא ואליהו הנביא )נדרים נ.( שם 
נישאה רחל לרבי עקיבא והפסידה את כל 
הכסף והמעמד שהיה לה מאביה העשיר. פעם, 

ותם באוהל הקטן והמאולתר שלהם, בהי
מנקשים את פיסות הקש שנדבקו אליהם מן 
השינה בלילה על מצע התבן, העניות נדמתה 
פתאום מחניקה עד בלתי אפשרית, בוודאי 
לבת עשירים כרחל. בדיוק אז נקש אליהו 
הנביא שהתחזה לעני מרופט, וביקש מעט תבן 

 למצע תינוקו שזה עתה נולד.
ים רחבי הלב נתנו את כמובן שזוג העני

מעט התבן שנותר להם לפליטה, ושאבו מן 
הנתינה הזו עידוד רב: הנה, יש אנשים במעמד 
גרוע יותר. עדיין הם מסוגלים לתת. כעת יכול 
היה רבי עקיבא להבטיח לרעייתו שבבוא 

 היום יניח כתר 'ירושלים של זהב' על ראשה.

★ 

השבוע אנו מתחילים סדר ויקרא. כל הספר 
דש ללימוד חובת הקורבנות. וכדאי מוק

להתבונן בנקודה מעניינת: קורבן מלשון 
התקרבות. כלומר, אף שהאדם הוא זה שנוטל 
מכספו ומקדיש אותו לשמיים, דווקא על ידי 

הוא מתקרב. הנתינה  -הנתינה, הבאת הקרבן 
 מקרבת.

ת האחרונות קראנו על המשכן, בפרשיו
ה מתרומות שתרמו בני ישראל. לשון שנבנ

הכתוב הוא "ויקחו לי תרומה", לא 'ויתנו' 
'. כלומר, אנו מקבלים את הזכות אלא 'ויקחו

לתרום. כי הרי לבורא העולם שעשה את 
הניסים הגדולים והנפלאות העצומים, בוודאי 
אין כל מניעה ליצור יש מאין את המשכן על 
כנו, הוא כביכול אינו זקוק לעזרה מבני אדם 
קרוצי חומר. אלא יש עניין שיתנו מעצמם 

נהו ", שיקח מממונו ויתמכם"איש כי יקריב 
לבניית בית ה', כי הנתינה מקרבת את הנותן 

 אל הנותן הגדול מכולם.
באותה מידה, אנו מצווים לתת לזולתנו. 
להעניק לו מעצמנו. אם זה חיוך רחב, או 
מילה טובה וכתף תומכת בעת משבר. ודווקא 
הנתינות הללו הם שגורמות לנו להתקרב זה 
לזה, להתאחד ולהשתלם באהבת ישראל, 

אותנו להיות עם אחד שכולו כאיש ומקרבות 
 אחד ולב אחד.

הורים אוהבים את ילדיהם, מדוע? משום 
שהם מעניקים להם. על אף שלכאורה היו 
הילדים צריכים לאהוב את הוריהם הרבה 

כי הלא הם יותר מאשר ההורים את הילדים, 
שמקבלים את כל הטובות והמתנות, אבל  אלו

יותר. ההורים הם אלו שאוהבים את ילדיהם 
הם נותנים להם כל כך הרבה, ולכן משום ש

הם קשורים אליהם בעבותות אהבה. כך כל 
אחד שמשקיע בדבר כלשהו, בהכרח הוא 
מתחבר ואכפת לו מזה, בוודאי אם המדובר 

נוכל לבקש: ובבני אדם. ואם ניתן, נתקרב, 
 "וקרבנו מלכנו"...
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 במקום הקדמה
 

 חיים החפץ בעל ג"רשכבה מרנא
 אהבת של אחת מקשה היה ל"זצוק

 משך סמל של הקרבה לזולת. .ישראל
 אחת משאלה ליבו על נשא חייו ימי כל

 ישראל בני אחיו עם להטיב: ויחידה
 על מעט. שבשמים אביהם אל ולקרבן
 לקרוא ניתן המופלאות מדותיו

 במדור כאן הפעם שמובאים בסיפורים
 ".מידות אנשי"

, הלכה דבר חסר הדור כי מצא הוא
והמנהגים גרמו הדעות והספרים 

מבוכה רבה בקרב כל מי שביקש לדעת 
 זאת ותיקן, אפוא עמד, דבר ההלכה

  בעצמו וכתב את ספר "משנה ברורה".
 בחיבור השקיע אנושיים על כוחות

 ספר להיות שהפך", ברורה משנה"ה
 לא. ישראל תפוצות בכל העיקרי הפסק
 פחות לא כי, לעובדה מודעים רבים

 למען הקדיש מחייו שנים משלושים
 במשימת השקיע הוא זו. נעלה מטרה
 שאי כבירים מאמצים סוף אין זו חיים

 עשרה שתים במשך, לתארם אפשר
 מגיהה, ובודק כותב היה ביממה שעות

 -מתייעץ ויורד לפרטי פרטים  ,ומתעמק
 על לעלות שראוי מתוקן דבר יצא למען

 הדרך ולהורותם ישראל בית כל שולחן
 תמצית את להביא .בה ילכו אשר

 שורת לכדי ההלכה ופסקי השיטות
 .ובבירור בבהירות, הדין

 הוציא ברורה המשנה ספר מלבד
 ספרים עשרות עוד השנים במשך ח"הח

 פשוטה הקיף בלשון בהם, וקונטרסים
 בתמציתיות, מישראל נפש לכל ושווה

 תחומי כל את, ובחדות בבהירות
 .היהדות

 אהבת אהי ספריו שבכל השווה הצד
 .מהם אחד מכל ועולה שנושבת ישראל

הוא ראה קלקול כלשהו, מיד עמד 
בין  ותיקן אותו בנועם לשונו המיוחד.

 שמירת", "חיים חפץ"ה ספריו הנודעים;
 עוסקים שכולם", למרים זכור", "הלשון

 הדברים אחד שהוא, ר"לשה באיסורי
 וקנאה שנאה לידי שמביאים העיקריים

 .לחבירו אדם בין ותיעוב
". חסד אהבת" שחיבר הוא ספר נוסף

 את ישראל של מאורן מקיף הזה בספר
 חיוביהן, ח"והגמ החסד מצוות ענייני

 הללו המצוות את הפך ובכך. ענייניהםו
 עשה למצוות טובות חסידיות מהנהגות

 .ממש של לחיובים, מדאורייתא
 מקווים אנו החל מהעלון הקרוב,

להביא בכל פעם פרק אחד מפרקי  ה"בע
הספר, בתמציתיות ובקיצור, למען נדע 
דבר ההלכה בנושאים חשובים אלו של 

 בין אדם לחבירו. 
 ונסיים בלשונו הזהב, במשאלתו

)אהבת חסד  הקסומה ונוטפת התקווה
 :ח"ב פי"ד(

"ומה טוב היה אם זה העניין )חסד( 
היה מתפשט בעמנו עם קדוש... ועל ידי 

תמלא כל העולם כולו במידת זה היה מ
החסד, וממילא היו מתבטלים כל 

  הלוואי! התלאות והצרות מן העולם".

 

 האיש החפץ חיים
 

ולה מרנא אל העיירה הקטנה ראדין הגיע רב עיר כלשהו, בכוונה להיוועץ ברבן של כל בני הג
ובהיות והשעה המאוחרת כבר לא ה"חפץ חיים" זי"ע על ענייני הנהגת עירו העומדים על הפרק. 

 .עד הבוקרכשרה לביקור אצל הרב הישיש, חיפש אפוא מקום ללון בו  הייתה
ובכן, ראדין, עיירה קטנה ואנשים בה מעט, ולבטח אין שם בית מלון מסודר. שאל את אחד 

יוכל להתאכסן ללילה. היהודי חייך אליו ואמר לו: "התמזל מזלך, אני בעל העוברים ושבים היכן 
 האכסניה כאן בעיר. בוא התלווה עמי אל ביתי".

, שם כובד בארוחה חמה והוצע לו של האיש הרב העייף מטורח הדרך התלווה עמו אל ביתו
 מיטה נוחה, ועד מהרה נרדם הרב.

דרש ולאחר מכן שאל למקום משכנו של ה"חפץ למחרת עם בוקר התעורר הרב, צעד אל בית המ
חיים", ומה הופתע לגלות כי ה"חפץ חיים" מתגורר באותה אכסניה בה שהה הלילה. אך הפתעתו 

 הייתה גדולה הרבה יותר כאשר הבין כי ה"חפץ חיים" בכבודו ובעצמו הוא היה המארח...
ר אני מקיום מצוות הכנסת כאשר הציע את תמיהתו נענה הח"ח ואמר לו: "וכי סבור אתה שפטו

 אורחים?"
רגישותו לזולת הייתה מופלאה. ספרים על גבי ספרים ישנם על עצמת טוהר מידותיו ועדין לא 

 את גדלותו העצומה בתורת המידות. ולו במעטהקיפו 
מסופר שפעם התארח בבית עשיר אחד בסעודת ליל שבת. כאשר הגישו את המרק, כמובן 

ח טעם מן המרק ותכף החל לאכוף כף אחר כף במהירות עד שסיים את שהביאו ראשון לח"ח. הח"
הצלחת. עוד לא הספיקו לחלק למעט המסובים את הצלחות והח"ח, לפליאת הכל, מבקש עוד. 
סיר המרק היה קטן, וכיוון שמילאו לח"ח את צלחתו, לא נותר די לכל הנוכחים. ובכן, הח"ח, 

במהירות עד שסיים את הצלחת, וכיוון שסיים ביקש  כמנהגו בראשון כך מנהגו בשני, הוא גמא
 עוד, וכשסיים את השלישית ביקש שוב, עד כי אמר לו בעל הבית כי אין עוד.

אף לא אחד מהנוכחים ההין לתהות על הנהגתו מעוררת הפליאה הזו. הסעודה המשיכה כרגיל 
 ולאחר מכן שבו הכל למקומם בשלום.

ה: היא החליפה בשוגג בין שה קלטה את הטעות המרמע כי לאחרלימים סיפרה אותה מבשלת, 
היא . המשמעות הנוראה זהיםהיו מאופסנים בבקבוקים ניהם ש לבקבוק הנפט, מןבקבוק הש

ובעל הבית היה היה ה"חפץ חיים" עושה את מה שעשה,  לוליו רווי הנפט!אכל את המרק  שהח"ח
על אתר מעבודתה, והייתה נותרת ללא  היה גורלה נחרץ להיות מפוטרתעות שלה, מתוודע לט

  ות שהמאכלים יהיו מושלמים.מקור פרנסה, משום שבעל הבית הזהיר אותה באלף אזהר
ופעל בכדי למנוע את ההשלכות הבלתי המצב, הנה כי כן, ליבו הרגיש קלט בהבזק השניה את 

את ו ו מאיסור לה"ראת עצמ לא חס רבן של כל בני הגולה על כבודו, ולו רק בכדי להציל .נמנעות
 ...מבזיון והפסד אומללה אלמנה אותה

 אהבת חסד

 אנשי מידות

       

עובדות וסיפורים ממידות 
 גדולי ומאורי הדורות

 הלכות בין אדם לחבירו

 המשך מעמוד קודם» 


