
'נחמו נחמו עמי'
  מאת הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

וכמו  דנחמתא  ההפטרות  את  את  מתחילים  ואתחנן  פרשתנו 
חטאה  חטא  דכתיב  בכפלים  חטאו  רבה  איכה  המדרש  שאומר 
ה'  מיד  לקחה  כי  מ'(  )ישעיה  דכתיב  בכפלים,  ולקו  ירושלם, 
)שם,ישעיהו,מ'(  דכתיב  בכפלים,  ומתנחמים  חטאתיה,  בכל  כפלים 
ע"כ. קדמאה  ביתא  אלפא  סליק  אלהיכם.  יאמר  עמי  נחמו  נחמו 

ויש להבין מהו חטאו בכפלים היו לו להגיד חטאו פעמים. 

מעשה  קכ(  )עמוד  תנחומא  במדרש  שנאמר  מה  על  זה  את  להבין  ויש 
, למה אלוקיכם שונא אותנו  בטנוסרפוס הרשע ששאל את ר' עקיבא 
שאנו עובדים עבודה זרה  מה זה מפריע לו  אמר לו רבי עקיבא  למחר 
אני משיבך. למחורת בא. אמר לו ר"ע חלום חלמתי אמר לו  מה חלמתה. 
אמר לו רבי יקיבא  חולם הייתי והיו לי שני כלבים אחד שמו רופוס ואחד 
שמו רופינאס.  כעס רופוס, אמר לו  לא מצאתה על מה לקרא לכלביך  
אלא בשמי ובשם אשתי, תידע לך שאת חייב  הריגה למלכות. אמר לו 
ר' עקיב' ומה בינך ובין הכלבים, אתה אוכל והן אוכלין אתה פרה ורבה 
והן פרין ורבין, אתה מת והן מיתין, על שקריתי שמם בשמך אתה כועס, 
הקב"ה שהוא מוריד גשמין ומשיב רוחות וטללין ומגדל צמחין ואילנות, 
ואתה נוטל את העץ ועושה לה עבודה זרה וקורא אותן בשמו כל שכן 
שהקב"ה יכעס .וזה מה שאומר  ואת עשו שנאתי עד כאן לשון המדרש.

מקור  עזבו  כי  היה  שחטאם   ישראל  עם  על  גם  אמור  וזה 
חצבו  שהם  אלא  ניחא  שווה  לדבר  הולכים  היו  ואם  חיים  מים 
לעץ  ואומרים  המים  יכילו  לא  אשר  נשברים  בורות  להם 
כפלים. עוונם  הגדיל  זה  ודבר  ילדתני.  את  ולאבן  אתה  אבי 

ומשה רבינו הזכיר להם בפרשת התוכחה ואמר הם קנאוני בלא אל 
כיעסוני בהבליהם.   ועל זה ממרמר ירמיה ואמר "ויגדל עוון בת עמי 

מחטאת סדום" וגו' ]שם ד, ו[ ועל פי דברינו גדל כפליים.

ובגלל זה לקו בכפליים וזה מה שאמרו בהמשך הפסוק בהאזינו ואני 
אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם.

המעניש עצמו הוא גוי נבל הוא בעצמו צריך להענישו ואותו הקב"ה 
שולח להעניש זאת מכה כפולה ובזה גדל העונש.

מלאך  על  ולא  כפלים  אותם  ינחם  הקב"ה  לבא  ולעתיד 
שנאמר  כמו  ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  אלא  נביא  ידי  על  ולא 
עליך  וכבודו  ה'  יזרח  ועליך  ואמר  מנחמכם  הוא  אנוכי  אנוכי 
בימינו. במהירה  מקדשינו  בית  בבנין  נחמתינו  וזאת   יראה. 

  שבת שלום!

'כחה העצום של תפילה מעומק הלב' 
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א
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לינוי מזל בת אסנת הי"ו. 
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ַהּטֹוָבה,  ֶאת-ָהָאֶרץ  ְוֶאְרֶאה  ֶאְעְּבָרה-ָּנא,  ֵלאמֹר.  ַהִהוא,  ָּבֵעת  ה',  ֶאל-  ָוֶאְתַחַּנן, 
ְוֹלא  ְלַמַעְנֶכם,  ִּבי  ְיהָוה  ַוִּיְתַעֵּבר  ְוַהְּלָבנֹן.  ַהֶּזה,  ַהּטֹוב  ָהָהר  ַהַּיְרֵּדן:  ְּבֵעֶבר  ֲאֶׁשר, 
ַהֶּזה.  ַּבָּדָבר  עֹוד,  ֵאַלי  ַּדֵּבר  ַרב-ָלְך--ַאל-ּתֹוֶסף  ֵאַלי,  ְיהָוה  ַוּיֹאֶמר  ֵאָלי;  ָׁשַמע 
האומה  מנהיג  הגדול שנענש  בעונש  ספורות  במילים  פותחת  למעשה  פרשתנו 
בתפילה  מעתיר  רבינו  ומשה  הקודש,  לארץ  להיכנס  שלא  ע"ה,  רבינו  משה 
לארץ  משה  יכנס  שלא  שנשבע  שבועתו  את  שיתיר  הקב"ה  לפני  ובתחנונים 
הזה'...  בדבר  עוד  אלי  דבר  תוסף  אל  לך  'רב  לו  אומר  שהקב"ה  עד  ישראל, 

שייכנס  מלהתפלל  משה  המתין  מדוע  ראשית,  דברים,  בכמה  להתבונן  ויש 
כשהגיעו  במדבר,  שהותם  של  האחרונה  השנה  שהגיעה  עד  רק  לארץ 
עוד  לכן?  קודם  להתפלל  שיתחיל  עדיף  היה  לא  וכי  הארץ,  של  לפתחה 
היכן  וכי  להתפלל,  תפסיק  לך,  רב  הקב"ה  לו  אמר  מדוע  להבין,  יש 
מלהתפלל.  שיפסיק  שיאמרו  עד  כלשהיא  צרה  על  מתפלל  שאדם  מצינו 
חמש  התפלל  רבינו  שמשה  י(  יא,  רבה  )דברים  במדרש  רבותינו  אותנו  מלמדים  אכן 
מאות וחמש עשרה תפילות להיכנס לארץ הקודש, וכאשר בא להתפלל תפילה 
ואומרים רבותינו שאילו היה מתפלל תפילה  לו רב לך אל תוסף,  נוספת אמר 
רואים  אנו  לארץ!   להיכנס  לו  ומתיר  שבועתו  את  מתיר  הקב"ה  היה  נוספת 
מכך את כחה של התפילה שאפילו שבעה חמורה שהקב"ה נשבע ניתן להתיר 
היה  שאילו  משום  תוסף,  אל  לך  רב  הקב"ה  לו  אמר  כן  ועל  תפילות.  ידי  על 
מתפלל היה נכנס, ורבותינו ביארו כמה ביאורים מדוע טוב היה שלא נכנס לארץ.

אלא שעדיין מוטל עלינו להבין מדוע חיכה משה רבינו לפתחה של ארץ ישראל ורק 
באותה שעה התחיל להתפלל ולא קודם לכן? תשובה על כך מצאנו בדבר המדרש 
ולקח גדול בצידה, וקודם לכן נקדים ונאמר שאילו ננסה לתאר מה התחולל באותו 
הזמן כאשר ידעו עם ישראל את הגזירה הקשה שנגזרה על משה בגללם, שלא 
יכנס לארץ. מן הסתם הרבו תפילה אף הם לבטל את הגזירה. ועיניהם היו צופיות 
על המנהיג הדגול משה רבינו שיתפלל אף הוא עבור עצמו. ומשה רבינו ממתין... 
האומה?  מנהיג  של  זו  להנהגה  ההסבר  מהו  לארץ...  הכניסה  עד  זמן  עוד  יש 

אלא מבאר המדרש )דברים רבה פרשה ב סימן ו( שמשה רבינו רצה ללמד את עם ישראל 
כוחה של תפילה מהי.... שאפילו שחרב חדה מונחת על צווארו של אדם... שכבר 
ברור שכלו כל הקיצין, וכנראה שאין מנוס. דווקא אז כוחה של התפילה בכוחו 
לבטל את הגזירה. ועל כן 'אל ימנע עצמו מן הרחמים'... ומשה רבינו רוצה ללמד 
את עם ישראל, שאפילו בפתח הארץ אפשר לצעוק ולהתחנן לפני הקב"ה על מנת 
הבאים. לדורות  "לאמר"  דווקא,  ההיא'  'בעת  נאמר   כן   ועל  לארץ...  להכנס 
לחשש  מקום  והיה  לארץ,  נכנס  לא  רבינו  משה  תהליך  של  בסופו  אומנם 
על  הועילה.  לא  היא  לכאורה  שהרי  התפילה,  של  בכוחה  ימעטו  ישראל  שעם 
כן  ביאורו אחרת מדברי המדרש(, שעל  ולפ"ז  )עה"פ.  בספרו  החיים הקדוש  האור  כך מלמדנו 
אמר משה לעם ישראל, ואתחנן אל ה' בעת ההיא "לאמר", ומהי כוונתו לאמר 
הייתי  שאילו  לכם  דעו  ישראל  לעם  מסר  העביר  שמשה  וביאר  ישראל?  לעם 
רק  אולם  התפילה,  של  כוחה  היא  כך  כי  נענה  שהייתי  ודאי  להתפלל  ממשיך 
אני הפסקתי להתפלל. מדהים! תוסף",  לך אל  "רב  עלי  ציווה  משום שהבורא 
שעליו  נענה,  ולא  ומתפלל  מתפלל  שהוא  לאדם  נדמה  אם  שגם  אנו  למדים 
בשמים,  רושם  עושה  מתפלל  שאדם  תפילה  שכל  משום  בתפילתו,  להתמיד 
כה! עד  שהתפללת  התפילות  כל  את  יחד  תעלה  אחת  תפילה  עד  ואולי 

לא  גמליאל  בן  שמעון  רבן  אמר  מובא,  ב'(  עמוד  כו'  )דף  תענית  במסכת  במשנה 
שם  ובגמרא  הכיפורים.  וכיום  באב  עשר  כחמשה  לישראל  טובים  ימים  היו 
כיון  שמחה  יום  הוא  מדוע  מובן  הכיפורים  שיום  הגמ'  שואלת  ע"ב(  ל'  )דף 
שמחה?  יום  שהוא  בו  אירע  מה  באב  ט"ו  אבל  וכפרה,  מחילה  יום  שהוא 
טובים  ימים  היו  ש"לא  הם  הסיבות  ואחת  טעמים.  כמה  הגמרא  ומביאה 
למות.  מדבר  מתי  פסקו  זה  שביום  מפני  הוא  באב"  עשר  כחמשה  לישראל 

ומבאר רש"י "כל ארבעים שנה שהיו במדבר בכל ערב תשעה באב היה הכרוז 

יוצא ואומר צאו לחפור והיה כל אחד ואחד יוצא וחופר לו קבר וישן בו שמא ימות 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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המשך בעמ' 4...



שאלה: מי שידיו כרוכות במפה או בכפפות האם פטור מנטילת ידיים 
לסעודה ומה הדין אם הלחם עטוף בשקית.

בריחוק של שבעים  )בכיוון שהולך(  לפניו  מים  לו  מי שאין  תשובה: 
ושתים דקות ולאחריו )בכיוון שבא משם( בריחוק של שמונה עשרה 
מועיל  ולא  ויאכל הלחם  בכפפות  או  ידיו במפה  יעטוף את שני  דקות 

שיעטוף את הלחם.
ביאורים: פסק בשו"ע בסי' קסג' סעי' א' אם אין מים מצויים לפניו בריחוק יותר 
ידיו  ידיו(  ילוט דהיינו שילפף את  גורסים  )יש  יטול  ולאחריו מיל  מארבעה מילין 
במפה ואוכל פת או דבר שטיבולו במשקה. ומבואר בפוסקים שחייב לעטוף את שתי 

ידיו עד פרק הזרוע אפילו שאוכל ביד אחת שלא חילקו חכמים בדבר.

דינו  במזלג  שהאוכל  כתב  א'  בסעי'  הרמ"א  במפה  או  בשקית  הפת  עטיפת  ולגבי 
כעוטף ידיו וכל הפוסקים הקשו על דבריו דמניין זה להקל ששונה ידיו במפה שאין 
ולכן  בלחם  בידו  שיגע  חשש  יש  מגולים  כשידיו  במזלג  אבל  בלחם  שיגע  חשש 

ההכרעה שיש לעטוף ידיו ולא יועיל אם אוכל בכף או במזלג.

ולפי זה פסק בכה"ח ס"ק ח' ובשו"ת צי"א ח"ח סי' ז' והגריש"א הובא בשו"ת אבני 
ישפה ח"ב סי' יא' ענף ו' שלא מועיל שיעטוף את הלחם כיון שיש חשש שיפתח אותו 

לסדרו ויגע בידיו.

 .

ענייני נטילת ידיים

בחדר  רק  ידיים  לנטילת  כיור  לו  ויש  מלון  בבית  המתארח  שאלה: 
השירותים או באמבטיה או במקלחת האם מותר ליטול ידיו שם.

תשובה: במקום שאין כיור אחר בחדר ליטול ידיו מותר ליטול ידיו 
בכיור שנמצא בחדר השירותים והאמבטיה אבל אם יש שם מקלחת 
הפתח  בצורת  למקלחת  הכיור  בין  הפסק  שיהיה  חייב  לבדה  אפילו 
וילון  שיעמיד  או  גביהם  על  וקנה  מכאן  וקנה  מכאן  קנה  שיעמיד 
לחדר  מחוץ  יהיו  והניגוב  הנטילה  על  והברכה  למקלחת.  הכיור  בין 

השירותים.

ביאורים: בגמ' ברכות דף כו' מובא שבית הכסא של פרסאי אין לו דין בית הכסא 
ונפסק בשו"ע בסי' פג' סעי' ד' בית הכסא שהוא בחפירה ופיו בריחוק ארבע אמות 
מן הגומא והוא עשוי במדרון בענין שהרעי מתגלגל ונופל מיד למרחוק וכן המי 
רגלים יורדין מיד לגומא כסתום דמי ומותר לקרות בו אם אין בו ריח רע וגם אין 

משתינין בו חוץ לגומא.

ועיין בשו"ת יבי"א ח"ג סי' א' ב' שנקט שאם האסלה נקיה מותר ליטול ידיו שם 
ואם אינה נקיה אין להקל בזה. וכתב בפס"ת עמ' נג' ע"פ היבי"א ועוד שלכתחילה 
שבחדר  שכתב  א'  סי'  ח"א  אול"צ  שו"ת  ועיין  הכסא.  לבית  מחוץ  הידיים  ינגב 
האמבטיה מותר ליטול ידיו אבל באמבטיה עצמה אין להקל ליטול שם ידיו כיון 
שעיקר טעם האיסור שמותרי האדם באותו מקום )וזה הטעם העיקרי(, וראוי שירא 
שמים יעשה צורת הפתח בחדר האמטיה כדי שיטול ידיו בשופי, ובח"ב עמ' כג' 
כתב מעיקר הדין מותר ליטול ידיו שם וכן לשתות שם מים ובלבד שיברך בחוץ 
ואם יש לו אפשרות ליטול במקום אחר לא יטול שם אלא רק אם עשה צורת הפתח 
ולא די בוילון, וכ"כ בהלי"ש תפילה עמ' רמח' שלכתחילה אין ליטול ידיים בבית 
הכסא אבל בשעת הדחק כגון במטוס מותר והנכנס ליטול דבר מבית הכסא נקי 

אינו צריך נטילה.

וכתב בשו"ת אול"צ שם שכל האמור להתיר נטילה שם כשאין שם מקלחת חוץ 
מהאמבטיה אבל אם יש עוד מקלחת או שיש שם רק מקלחת אין להתיר נטילה 
שם עד שיעשה צורת הפתח )קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהם( בין המקלחת 
לכיור שמקלחת נידונית כבית המרחץ בשוני מחדר אמבטיה שרק האמבטיה עצמה 
נחשבת כבית מרחץ ולא מה שלידה אבל מקלחת כל החדר שהיא בו נחשב כבית 

המרחץ. או שיעמיד וילון ביניהם.

ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ  שַָּׁמִים ִממַּ י ְיהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים בַּ ְוָיַדְעתָּ ַהּיֹום ַוֲהשֵׁבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך כִּ
ַחת ֵאין עֹוד.  )דברים ד- לט(. ִמתָּ

| בספר הכלבו ובחיד"א בספרו מחזיק ברכה  הביאו בשם תשובות  מי תיקן תפילה זו 
הגאונים שיהושע בן נון תיקן את תפילת עלינו לשבח כאשר בני ישראל נכנסו לארץ 
ישראל "שיאמרו זה התיקון להבדיל בין משפחות האדמה וגויי הארצות". וכתב הכל 
בו: "עלינו לשבח צריך לאמרו בכוונה גדולה, ויש בו כמה סודות ורמזים וכוחו גדול, 
ויהושע תיקן זה השבח הגדול כשכבש את יריחו. ומסוגל לכל דבר וענין מצרה וצוקה 
שלא תבוא ולא תהיה, לומר אותו ישר והפוך, וצריך לכוון בו קבלת עול מלכות שמים 

ויחודו ואלוקותו”... ואחר החורבן תיקנו רבי יוחנן בן זכאי לומר בכל יום”.

עלינו לשבח מעיד על תפילתו | "עלינו לשבח" מתחיל באות ע' ומסיים באות ד'. וכן 
"על על כן נקוה לך" מתחיל באות ע' ומסיים באת ד' – הרי כאן שני עדים שהולכים 
לפניו להעיד על תפילתו )כה"ח אות יא, והביא פוסקים רבים דיש לומר "על כן נקוה לך" בלא וא"ו 

עי"ש(.

מעלת שבח זה | יש לומר "עלינו לשבח" באימה וביראה כי כל צבא השמים שומעים, 
והקדוש ברוך הוא עומד עם פמליא של מעלה וכולם עונים ואומרים "אשרי העם שככה 
לו" )של"ה הק', משנ"ב סימן קלב ס"ק ח(. ועל ידי שבח זה נכנעים הקליפות והולכים להם )שער 

הכוונות  דף נ(.

טעם ששבח זה נאמר בסוף התפילה | הטעם הוא לתקוע בלבבנו קודם שנפטרים לבתיהם 
יחוד מלכות שמים ושיתחזק בלבבנו אמונה זו שיעביר הגילולים מן הארץ והאלילים 
כרות יכרתון לתקן עולם במלכות ש-די כי אז גם כי יש לכל אחד מישראל משא ומתן 
עם הגויים עובדי עבודה זרה וגילוליהם ומצליחים, לא נפנה לבבנו אל האלילים ולא 

יעלה במחשבה חס ושלום שום הרהור עבירה. )ב"ח או"ח סימן קלג(.

אין להסיר את הטלית עד לאחר עלינו לשבח |  העיד המהרח״ו על רבו רבינו האר"י 
שלא היה מסיר את הטלית ותפילין  עד שהיה גומר כל התפילה ועלינו לשבח כולו.  
וביאר בספר "תורה לשמה" )סימן קמח( מפני שהטלית היא בחינת אור המקיף, לכן צריך 
אור  להוריד  יותר  ועזר  כח  לנו  שיהיה  כדי  הזה,  השבח  באמירת  עליו  הטלית  שתהא 

המקיף באמירת השבח הזה. 
הנכנס לבית הכנסת ושמע ציבור שהיה אומר עלינו לשבח | הנכנס לבית הכנסת ומצא 

ציבור שאומר עלינו לשבח יאמר עמהם שכן דרך ארץ )משנ"ב סימן סה ס"ק ט(.

אולם ספרדי המתפלל עם אשכנזים האומרים עלינו לשבח אחר "ובא לציון" יש אומרים 
שאין צריך לומר עמהם עלינו לשבח, מאחר וטרוד בסדר תפלתו, וימשיך להתפלל כפי 
הנוסח שהוא רגיל בו, ואל ישנה את סדר העולמות. אך אם כל הצבור עומד, לא יהיה 
יושב בין העומדים, ויעמוד גם הוא )ילקוט יוסף, תשס''ד, תפלה כרך ב, סימן קלב הערה כ עמוד תס | וכן 
דעת הגרי"י פישר )תפילה כהלכתה, שם( שהמתפלל בנוסח אשכנז שאמר בתפילתו עלינו לשבח אינו חייב לאומרו פעם 
נוספת עם הציבור המתפלל בנוסח ספרד, ובפרט שיכול על כל פנים לכרוע עם הציבור בשעה שאומרים עלינו. וכן מובא 
בספר אבני ישפה על הלכות תפילה )פרק ו אות יג( בשם הגר"ש דבליצקי, וטעמו משום שדברי המג"א שיש לומר עלינו 
עם הציבור נאמרו רק למי שאינו עוסק בתפילה באותה שעה, אך אם עוסק בתפילתו רשאי להמשיך ולהתפלל כמנהגו 

ואינו צריך להפסיק מתפילתו לומר עלינו.(

עם  לגבי אשכנזי המתפלל  ולכן  פעמיים,  עלינו לשבח  וסוברים שיאמר  חולקים  ויש 
ספרדים ואמר עלינו לשבח לאחר קדושת  ובא לציון, יאמר עלינו, וישוב ויאמר עלינו 
עם ציבור המתפללים בנוסח ספרד בסיום התפילה.  )ספר "תפילה כהלכתה" פרק יז הערה לא בשם 
מג בשם הגרש"ז  ושם בהערה  טו,  סע'  כו  פרק  ישראל   מובא בספר אשי  וכן  והגרי"ש אלישיב,  הגרב"צ אבא שאול 

אויערבך והגר"ח קנייבסקי(. ולדעת פוסקים אלו, גם במקרה הפוך, אדם המתפלל בנוסח ספרד 

שנמצא בבית כנסת שמתפללים בו נוסח אשכנז, צריך לומר עלינו עם הציבור, ולאחר 
מכן יאמר עלינו בנוסח תפילתו שלו.

ברית  לאחר  לשבח  עלינו  לומר  שנהגו  יש   | מילה  ברית  לאחר  לשבח  עלינו  אמירת 
מן  גילולים  להעביר  בו  למנהג שמוזכר  וטעם  תקפד(  סימן  )או"ח  הפמ"ג  כ'  וכן  המילה, 
אברהם  של  בבריתו  שהכנסנו  על  מהם  שהבדילנו  המילה  ברית  עניין  בו  שיש  הארץ 

אבינו. 
אולם האדר"ת בספרו תפילת דוד )עמ' נא( ביאר ששורש המנהג שנהגו לומר עלינו לשבח 
לאחר ברית מילה ולאחר ברכת לבנה היינו משום שנהגו לערוך את הברית בבית הכנסת 
לאחר תפילת שחרית לפני אמירת עלינו לשבח וכן היה בברכת הלבנה, נמצא שבאופן 
שאין מסמיכים את ברית מילה לתפילת שחרית אין מקום לאמירת עלינו לשבח, עיי"ש. 
ואכן מנהג בני ספרד שלא לומר עלינו לשבח בברכת הלבנה ובברית מילה. אלא לאחר 
כך  ואחר  ה'   ירא  כל  אשרי  המעלות  שיר  לומר  ירושלים  מנהג  התינוק   שם  קריאת 

אומרים קדיש יהא שלמא. 

'עלינו לשבח'



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

אילנה מור-שי איננה אשה דתית, אבל כל מכיריה מעידים שיש בה אמונה ויראת 
אלוקים יקרי ערך. הכיצד? 

ובכן, הגב’ מור-שי מעבר לעיסוקיה המקצועיים כדי להביא פרנסה הביתה כיועצת 
לענייני השקעות, עוסקת בגבאות צדקה מן המעלה הראשונה. יש לה עזות טבעית, 

וכנות פנימית יוקדת, כדי לעמוד ולבקש תרומה משועי עולם וסתם בעלי עסקים, 
כדי לפרנס חלכאים ונדכאים. לזכותה ייאמר שלמרות שהיא איננה מקפידה על קלה 

כבחמורה, את מצוות הצדקה היא מקיימת במסירות ובהידור ראויים לקנאה. היא 
אינה מפלה בין פונה דתי לחילוני, עולה אתיופי או רוסי. כולם קדושים בעיניה. 

לכולם היא מאירה פנים. הזכות הזו בוודאי תעמוד לה לחזור...

הפלאפון שלה פתוח 24 שנות ביממה, ואגף הרווחה העירוני השמנוני, זה שתקציבו 
השנתי הוא כ- 70 מליון ₪, זקוק לה כמו אוויר לנשימה, כדי לתת מענה לאותם 

מאות ואלפי פונים ונזקקים המשוועים לדבש, רימון, תמרים, עופות ודגים לקראת 
ימי החג, ימי הדין של ראש השנה הממשמשים ובאים לטובה, אמן, כן יהי רצון.

מנהלות האגף דואגות מדי שבוע ובעיקר בימי החגים להעביר לפאקס שבמשרדה 
מאות שמות של משפחות נצרכות. הגב’ מור-שי, לאחר שאספה את דמי הצדקה 

מהגבירים הרבים, נוסעת בזריזות וביעילות לאחד ממרכזי הקניות הגדולים בעיר, 
חותמת על צ’ק בן שש ספרות לפחות, ורוכשת כמות עצומה של תלושי קנייה, כן 

ירבו.

את שעות אחרי הצהרים של טרום ימי החג והמועד, מייעדת אילנה לאותם קשיי 
יום. היא יודעת להאיר פניה בחביבות רבה, ונותנת לכל אחד תחושה שהוא הכי 
חשוב ויקר לה. נכון, מעת לעת יש כאלה פונים שפוגעים ומעליבים אותה כי לא 
מספיק להם, או שכחו אותם, או שהם נאלצו להמתין והדלת היתה סגורה, אבל 
החסדנית הזו למדה לבלוע עלבונות באהבה, ולהשיב אהבה תחת כפיות טובה, 

ואל תשאלו אותה מאיפה היא שואבת את תעצומות הנפש הללו, כי אין לה תשובה 
ברורה.

יש לה גם לילות טרופים, עקב שיחות בהולות, של אלמנות אומללות, או אפילו 
יולדות שחוזרות לבית ריק ללא טיטול ומטרנה. אין לה שום בעיה לקום, לרוץ, 
לרכוש עם עמוד השחר באיזו מכולת זנוחה את הנדרש, ולהביא אל פתח ביתן.

כ- 15 שנה שהגב’ מור-שי עושה פעילות נשגבה זו, והגיל כידוע עושה את שלו, 
אבל למרות החריקות הטבעיות פה ושם, דומה כי עסק החסד שלה הולך וצומח 

שלש שמלות לחג

ופורח משנה לשנה, בדיוק באותו אופן ששרי האוצר ערלי הלב מגדילים את נפח 
העניים במדינה. הם בונים לה את העולם הבא שלה, ומקעקעים את עצמם.

ברקורד המקצועי שלה כגבאית צדקה, ישנם מאות ואולי אלפי סיפורים טראגיים, 
החל מתינוקות שנזנחו, עבור לנשים חולניות או יתומים בלי נעליים. שום סיפור 

לא יפתיע אותה. היא הכל שמעה... כמעט. עד שהתגלגל לפיתחה סיפור, אולי לא 
טראגי במיוחד, אבל בהחלט שבר את ליבה וגרם לה לאבד כמה דמעות.

“בטלפון שמעתי קול של אשה עצובה, אבל עם גוון של כבוד עצמי. אני כבר 
מזהה בטונים, את האומללות, את העצבות, את הסבל. היא לא בקשה אוכל לשבת, 

גם לא מזון לחג. המקרר שלה תקין, הכל בסדר. היא ביקשה עזרה קטנה, קצת 
מצעים ומגבות לבת שלה שעומדת להנשא בשבוע הבא. גם זו בקשה מקובלת, 

אבל תוך כדי שיחה היא הבליעה משפט “וברוך השם יש תופרת שעשתה שמלת 
כלה לבת שלי...”.

“שמחתי לשמוע ואז שאלתי אותה, נו ואת קנית שמלה לחתונה... היתה דממה 
מעבר לקו. ושוב שאלתי, נו, את מחתנת בת בכורה, את לא צריכה שמלה...?

“אני צריכה...”. ענתה.

“נו, אז תקני” הצעתי לה “אני מוכנה לעזור לך. תגידי מה המידה 
שלך...?”

“אינני יודעת” היא השיבה לי... “כבר 25 שנה שלא מדדתי שמלה... ולא 
קניתי שמלה...”.

“חשבתי שאני נחנקת. אשה, בת גילי, מגדלת משפחה, חיה בדחקות 
ובעניות באיזו שכונה, לא קנתה 25 שנה שמלה חדשה, היא מתקנת 

את אלו שיש לה, ומקבלת מתנה שמלות ישנות מחברותיה. 25 שנה. 
הרגשתי בהלם!!!

“הצצתי בשעון – ארבעה ימים לפני ראש השנה – בעוד מספר שעות 
אני אמורה לעלות למטוס אל-על להונג-קונג, שם לצערי אני עושה חג 

עם בעלי העושה שם עסקים... המזוודה עוד לא מוכנה... צריך להכין 
גם את ילדי. הרמתי טלפון לתופרת שלי, אמרתי לה אורית, עזבי הכל, 
אני באה אליך עם גברת אחת, קחי לה מידות ותפרי לה שלוש שמלות 

חדשות לפי הטעם שלה... – הדגשתי לתופרת – שלוש שמלות צנועות 
זו אשה דתית...”.

אילנה מור-שי עלתה למטוס ממש לפני סגירת הכבש עם שני ילדיה. 
יום למחרת, התקשר בעלה, ידיד שלי ואיחל שנה טובה. אילנה שוחחה 

עמי אחריו ואמרה לי “אתה לא תאמין, במטוס – בדרך להונג-קונג – 
נרדמתי, והנה החלום שחלמתי: סבתא שלי, תימניה אסלית של פעם, 
מופיעה לנגד עיני עם התלבושת הצנועה המסורתית, עם התכשיטים 
המוזהבים של העדה, כיסוי ראש הדוק הדוק, ואומרת לי “בינתי, יא 
אילנה, את לא יודעת איזו מצווה גדולה עשית. שלוש שמלות לחג, 
לאשה עניה שלא מדדה שמלה כבר 25 שנה !!! איזה נחת היה לי 

בינתי, בכל השמים שמחו מכך, מחאו לך כפיים מקצה השמיים ועד קצה 
העולם... אל תשאלי למה וכיצד, אבל זו המצווה הכי גדולה שעשית עד 

היום... ואולי תתפרי גם לעצמך שמלה כזו...”.

“ואז סבתא נעלמה. והתעוררתי מבוהלת...

“שלוש שמלות לחג”, אמרתי לה, “הן לפעמים יותר קדושות ונעלות 
מכל התפילות והברכות, כי הן באות מעומק הלב, מן הניצוץ היהודי 

הטהור של אהבת-חינם, אבל זה לא פוטר אותך מלחזור לנוסח הלבוש 
של הסבתא התימניה שלך שרמזה לך מן החלום... להתעורר”.

“בעזרת השם” סיכמה הגב’ מור-שי. “בעזרת השם. התקשרתי מהונג-
קונג לאורית התופרת שלי וגם השמלה הצנועה שלי בדרך...”.

מניין יודעים שמשה רבינו התפלל 515 תפילות?

במאמר )דבר הרב( הובא דברי המדרש שמשה רבינו התפלל חמש מאות וחמש 
עשרה תפילות, ויש להבין מהיכן למדו כן, ובילק"ש מובא מכך שנאמר: 

"ואתחנן אל ה'" - ומנין ואתחנ"ן עולה חמש מאות וחמש עשרה.
ויש להבין אם רק מהגימטריא לומדים כן?

ביאור מתוק ומדבש ומפליא מביא הגאון בעל ה"פני יהושע" זצ"ל בספרו 
)ברכות לב., ד"ה ונראה( שאכן לא גימטרייה פשוטה יש כאן, אלא חשבון דברים 

יש כאן, שהרי משה רבינו התחיל להתפלל אחרי שכבש את סיחון ועוג, כפי 
שפירש רש"י. ובגמרא )בבא בתרא קכא.( מבואר, שמלחמת סיחון ועוג הייתה 

בט"ו באב - יום שכלו מתי מדבר. כמו כן ידוע, שמשה רבינו נפטר בז' אדר. 
)והארכתי בזה במועדים כהלכתם חודש אדר(, מעתה, אם נספור את הימים שישנם מט"ו 
באב עד ז' אדר - נמצא סה"כ 200 ימים. והרי בכל יום ישנם שלוש תפילות, 

נמצא שבחדשים אלו התפלל משה שש מאות תפילות.
 אמנם, בשבת ידוע הדין שאסור לבקש על צרכיו, ועל כן לא התפלל על כך 

בשבתות.
ומשך הזמן שהתפלל ארך שבעה חודשים, ובשבעה חודשים ישנן עשרים 

ושמונה שבתות, כפול שלוש תפילות - סך הכול 84 תפילות.
 נמצא אם כן, שיש להחסיר 84 מסך 600 התפילות – ונקבל סה"כ 516 

תפילות.
 ומשה רבינו נפטר בצהריים טרם תפילת מנחה, ואם כן ביום זה התפלל רק 

תפילה אחת בבוקר, ועתה נחסר תפילה אחת מ - 516, הרי שסך כל התפילות 
עולה בדיוק ל- 515! 



קודם שיחפור ולמחר הכרוז יוצא וקורא יבדלו חיים מן המתים וכל שהיה בו נפש חיים 
היה עומד ויוצא וכל שנה היו עושין כן ובשנת ארבעים שנה עשו ולמחר עמדו כולן חיים.
וכיון שראו כך תמהו ואמרו שמא טעינו בחשבון החדש חזרו ושכבו בקבריהן בלילות 
ידעו  מהם  אחד  מת  ולא  בט"ו  הלבנה  שנתמלאה  שראו  וכיון  עשר  חמשה  ליל  עד 
שחשבון חדש מכוון וכבר מ' שנה של גזרה נשלמו קבעו אותו הדור לאותו היום יו"ט".
ודבר זה דורש ביאור, שהרי אם האנשים הללו היו צריכים למות, מדוע לא מתו, הרי הקב"ה 
נשבע שלא יכנסו לארץ, ואם אכן הם לא היו צריכים למות, אם כן מדוע היה יום זה 'יום טוב'? 
עשר  חמישה  אותם  שאכן  זצ"ל,  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  מהגאון  נפלא  הסבר  וראיתי 
שהם  והסיבה  למות,  צריכים  היו  המדבר  מדור  דור  באותו  שנשארו  אחרונים  אלף 
ישראל  עם  עומדים  היו  באב  ט'  בהגיע  שנה  כל  שהרי  והיא  מפליאה!  הינה  מתו  לא 
או  החיים  בין  יהיה  למחרת  הוא  אכן  אם  ידע  לא  אחד  ואף  קברים,  לעצמם  וחופרים 
הקב"ה  לפני  תפילה  נושא  היה  אחד  וכל  שימותו...  אלף  עשר  חמישה  מאותם  אולי 
שיבטל את רוע הגזירה וישאיר אותו בחיים... הוא רוצה להמשיך לחיות. אך התפילה 
שלו לא היתה מעומק הלב, שהרי יתכן והוא לא ימות שאולי הוא לא מהקבוצה של 
רק  שנשארו  האחרונה,  בשנה  אמנם  בחיים.  שישאר  צד  והיה  אלף...  עשר  החמישה 
הוא  כי  השנה,  למות  שאמור  זה  שהוא  ידע  אחד  כל  האחרונים,  אלף  עשרה  החמש 
תפילה  הלב.  מעומק  שלימה  תפילה  היתה  שלו  התפילה  כן  אם  האחרונה,  מהקבוצה 
כזו יכולה לבקוע את כל שערי השמים ולהצילו מהמיתה שנגזרה עליו. פלא פלאים!

הגאון  דברי  את  נביא  מתי,  ועד  תפילה  של  כוחה  מה  האוזן,  את  לסבר  בכדי 
ששם  ההצלה',  'נס  לספר  בהקדמה  מבריסק',  'הרב  זצ"ל,  הלוי  זאב  יצחק  רבי 
תקווה. כל  כשאפסה  אפילו  ה',  לישועת  לקוות  האדם  חייב  כמה  עד  מתאר  הוא 
וכך הוא מביא, נתאר לעצמנו אדם שהועמד לדין על ידי השלטונות עקב עבירה חמורה 
שביצע, אשר עליה צפוי לו עונש מוות. אין כל ספק שאדם זה וקרוביו לא יחסכו כסף 
ומאמצים כדי לשכור עבורו את מיטב הפרקליטים שישתדלו בכל כוחם לזכות אותו בדין.

לזכותו,  כדי  ליאות  ללא  ופעלו  שם,  בעלי  דין  עורכי  נשכרו  כך,  לצורך 
בסייף. למיתה  נגזר  הנאשם  של  ודינו  גברה,  הקטגורים  יד  הועיל.  ללא  אך 
עומדות  בפניו  תקווה:  מלא  עדיין  הנאשם  אך  מאוד,  גדולה  שהאכזבה  ברור 
ובסופו  למוות  נידונו  רבים  אנשים  הגזרה.  לביטול  אפשרויות  וכמה  כמה 
האיש  פונה  ראשון  כצעד  שלו.  והסיפור  אחד  כל  להורג.  הוצאו  לא  דבר  של 
הנמוכה. הערכאה  של  הדין  פסק  על  לערער  כדי  יותר,  גבוה  דין  לבית 
את  להציל  כדי  הושקע  רב  והון  נוספים,  פרקליטים  נשכרו  המחודש,  הדיון  לצורך 
הנאשם מהעונש הנורא. אך גם כאן גברה ידם של הקטגורים, ופסק הדין נשאר בעינו. 

המצב נעשה קשה יותר, אך עדין נשאר פתח תקווה, על ידי בקשת חנינה מאת המלך.
לשם כך גויסו אישים רמי מעלה, שתפקידם להמליץ טוב בפני המלך. כמו כן הוצף בית 
המלכות במכתבים שתיארו את מצבה האומלל של משפחת הנאשם, את עתיד ילדיו הרכים, 
את גורלם המר של אשתו החולה ושל הוריו הזקנים. הכל כדי לעורר רחמים לפני המלך, 
כדי שיחון את האיש. משאיחרה תשובת המלך לבוא הבינו הכל שסיכויי ההצלה קלושים.
בתקווה  השתעשע  הוא  עליו.  טובה  הייתה  עדין  הנאשם  של  רוחו  אך 
השלטונות. על  אפשרי  לחץ  כל  להפעיל  מקורביו  את  והמריץ  קלושה, 
הלחץ הופעל: כל מכר וכל ידיד, קרוב ורחוק, אשר להם מהלכים כל שהם אצל אנשי 
השלטון, התבקשו לנצל מעמדם ולעשות את כל אשר ביכולתם , למען הצלת הנידון.
אך כל העמל היה לריק. פני המשדלים הושבו ריקם, גזר הדין נשאר בעינו, והכל שבו מן המערכה 
במפח נפש. הנידון נלקח אל הזירה בה אמור להתבצע גזר הדין הקשה. ברגליים כושלות 
הוא צועד, מנסה להרוויח עוד חצי דקה, אולי בדיוק יגיע שליח מהמלך עם כתב חנינה בידו. 

של  בדל  בכל  נאחז  הוא  אבל  קיימת,  אינה  כמעט  התקווה 
כולם. ואת  אותו  תפתיע  שאולי  פלאית  הצלה  דרך  על  דמיון 
הנה, התליין מתקרב. אומרים עליו שהוא סייף מומחה. בידו חרב חדה וארוכה. הוא מתקרב 
אליו. עוזריו של התליין כופתים את ידי הנאשם לאחוריו, ומצמידים אותו לסדן. התליין 
נעמד ברגליים מפוסקות, ידיו אוחזות בידית החרב הבוהקת. הוא מניח אותה על צווארו של 
הנאשם, רק כדי להרים אותה במהירות ולהנחית אותה שוב באותו המקום בעוצמה רבה.
הנאשם  המיוחלת.  ההצלה  תבוא  שפתאום  סיכוי  שום  אין  כבר  אבוד!  הכל  זהו. 
פעם. אי  שלו  האחרונה  הנשימה  כנראה  שזאת  ומבין  עמוקה  נשימה  נושם 
חדה  חרב  "אפילו  נאמר  שכזה  רגע  על  ואמר:  דבריו  את  מבריסק  הרב  סיים  כאן 
שהכל  כזאת  בעת  גם  הרחמים"!!  מן  עצמו  ימנע  אל  האדם,  של  צווארו  על  מונחת 
שלום! שבת  תקווה.  יש  עדין  כי  בו,  ולבטוח  לה'  ולקוות  להתפלל  יש  אבוד,  נראה 
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שהתגובה  התרחשויות,  ואבוי!"  "אוי  מעצבן!"  זה  "אוף!! 
האוטומטית עליהן היא מסוג התגובות דלעיל, הן הזדמנויות 
לעבוד על מידת ה"הכנעה"! זה יכול לקרות, למשל, אם אדם 
תכנן.  שהוא  כפי  מתנהלים  לא  והדברים  חדש,  עסק  פותח 
הוא שאף להרוויח בגדול, והיה בטוח שזה מה שיקרה, אבל 
צולע,  העסק  קשיים,  מתגלעים  ושוב  שוב  הרבה,  לאכזבתו 
קובעים  כאשר  לקרות  יכול  זה  להגיע.  ממאנים  והרווחים 

פגישה עם אדם, והוא מאחר. הזמן שלנו מאד יקר.

עזבנו עיסוקים חשובים כדי להגיע בשעה שנקבעה, ועלינו 
להספיק עוד הרבה. אנחנו נמצאים כבר עשרים דקות במקום, 
הפגישה, מתקשר  קבענו את  אבל חסר-ההתחשבות שאיתו 
שעה  חצי  עוד  לו  וייקח  )ודאי...(,  פקקים  שיש  ומדווח 
להגיע. זה יכול לקרות, אם פגעו בנו או דיברו אלינו בזלזול. 
אנחנו רוצים להגיב, ויש לנו מה להגיד – הרבה מאד יש לנו 
להגיד – אבל אנחנו שותקים. לראות את הדברים כפי שהם. 

פעמים רבות, כאשר מתרחש איזשהו אירוע, אנחנו מאבדים 
מגזימים  מדי,  קשה  לוקחים  אנחנו  הפרופורציות.  את 

בתגובות שלנו, ומעצימים את התחושות קשות. 

כפי  המציאות  בראיית  הלהבות,  בהנמכת  מתבטאת  הכנעה 
שהיא. "השחד יעוור עיני חכמים" )דברים טו, יט( – כאשר 
לאדם יש נגיעה כלשהי, הוא 'מתעוור'. כאשר אנחנו נפגעים 
ונעלבים ממעשה של אדם מסוים, אנחנו לא מסוגלים לראות 
אותו ואת מעשיו באופן אובייקטיבי. העלבון והשנאה שבאה 
את  שופטים  אנחנו  מסוים.  עיוורון  לנו  גורמים  בעקבותיו, 
האדם ההוא באופן לא נכון, ואנחנו עלולים גם לפעול באופן 

לא שקול ולא מידתי. 

בתהליך ההכנעה אדם צריך לנסות לצאת מהנגיעות שלו – 
להשתדל לנטרל את העלבון ואת הכעס, ולחשוב באופן צלול 
ובלתי משוחד, כיצד עליו להגיב. לזכור, 'אני לא מנהל את 
העולם'. "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום". אני 
יכול להשתדל, לעשות את המוטל עלי, אבל התוצאות לא 
בידיים שלי. האמונה בבורא העולם כוללת, בין השאר, את 
הידיעה הברורה, שכל מה שקורה בעולם, מתרחש בהשגחה 
פרטית. והכול – גם אם אין אנו רואים ומבינים זאת – לטובה. 
ללמוד  החיים!  משברי  כל  מול  האדם  את  מחזקת  האמונה 

לוותר. 

שלמה המלך אומר במשלי )ג, לד(: "ולענוים יתן חן". מסביר 
אדם,  כל  מפני  עצמם  המכניעים  הענווים,  מווילנא:  הגאון 
חן,  הקב"ה  להם  ייתן   – משיבים  ואינם  חרפתם  שומעים 

שיעלה חנם בעיני הבריות.


