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הקדמה

מה הניע אותי לעסוק במלאכת הפולקלור 
הייתי בק"ק1 אְרד )רומניה( שליח ציבור, אך המשכורת הייתה צנועה ולא הייתה מספקת 
כדי להיות ב"ב )בעל בית( בלי דאגות. אף על פי שהייתי מסתפק במועט, הייתי חייב 

לדאוג לאשה ולילדים, ולרוב מזלי הייתה לי הכנסה צדדית, כגון חתונה וברית מילה.
)גם  ממני  מבקשים  והיו  שמחה  בסעודת  להשתתף  הזמינוני  והברית  החתונה  בעלי 
הנוכחים( שאשיר זמירות ביידיש ואספר להם מעשיות משמחות את הלב. בדרך כלל 
הייתה לי הצלחה, ורכשתי בשטח זה נסיון רב. האמת ניתנת להיאמר: אף פעם אחת לא 

עזבתי את בית המשתה בידיים ריקות.
עשיתי נדר: אם בעזרת השם ישחק לי המזל לעלות אל ארץ הקודש, כי אז גם שם רוצה 

אני להמשיך בעבודת הקודש.
ַהֶזּה2"–  ַהַיְּרֵּדן  ֶאת  ָעַבְרִּתי  "...ְבַמְקִלי   – הנה  ולהגיע  לעלות  הצלחתי  דשמיא  בסיעתא 
ובאתי להשתקע בקיבוץ מעגן על שפת הכנרת. והנה שמעתי שבעיר חיפה יש מוזיאון 
לזמן  וקיימנו  "שהחיינו  בליבי  אמרתי  יהודיים.  עם  סיפורי  שם  ומאספים  לפולקלור 
הזה3", ואמרתי "ְנָדַרי להשם ֲאַשֵּׁלם4". היה עז רצוני לשלוח סיפורים למוזיאון חיפה, 
אך לא פשוט היה הדבר. היו מכשולים בדרכי, כי אשתי ע"ה התנגדה לכך, היא חשבה 
שאולי עושים ממני צחוק. הייתי מיואש, אדם אובד עצות. בינתיים אשתי הייתה בבית-

חולים, מיהרתי ושלחתי בסוד סיפורים אחדים למוזיאון. לאחר זמן קצר קיבלתי תשובה 
מד"ר דב נוי, מנהל המוזיאון, והוא כתב לי שהסיפורים יפים והוא מבקש שאני אמשיך. 

שמחתי מאוד, כמוצא שלל רב, והייתי מאושר.
אמרתי לבני: "קום מהר ותרגם את המכתב לשפה ההונגרית"! העמדתי פנים כאילו 
תוכל  ושגם אשתי  יקרא  רציתי שבני  ובעצם  תוכן המכתב שקיבלתי,  את  מבין  אינני 
לשמוע ולהבין את הענין. לאחר שאשתי שמעה את תוכן המכתב, היא שמחה מאוד 

שאני מצליח ולא נכשל.
הפרופ' ד"ר דב נוי שאל במכתבו האם הייתי סופר בחוץ לארץ? עניתי שכן – אם כי 
הכוונה לא הייתה לספרות יפה, אלא שכתבתי גט גירושין וכדומה. וגם הייתי "משורר", 
אבי ז"ל רצה בכל מחיר שאהיה "משורר", כלומר עוזר לחזן במקהלה, ולשם כך שלחני 
אל חזן מפורסם ללמוד אצלו. החזן המפורסם חשב את עצמו ליחיד בדורותיו, בגאוותו 

היה מאין כמוהו וכן הוא קינא בכל מי שגילה כשרון לשירה ולזמרה.

1 קהילת קודש

2 בראשית, ל"ב, י"א

3 "ֶשֶׁהֱחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלַזַּמן ַהֶזּה", שולחן ערוך או"ח סימן רכה

4 תהלים, קט"ז, י"ד
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בקשר לזה נזכרתי בחידה: מדוע אסור לרב להסתכל בראי? התשובה: כדי שלא יראה 
רב אחר. כשנודע לו מפני עוברים ושבים על חזן טוב ממנו, הוא היה אומר "החזן הזה 
הוא "אשר יצר "חזן". מה הפירוש לכך? בתפילת "אשר יצר "כתוב: "ֶשִׁאם ִיָּפֵתַח ֶאָחד 
ֵמֶהם, אֹו ִיָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם, ִאי ֶאְפַשׁר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹוד ְלָפֶניָך", וזה הפירוש: אם חסר חס 

וחלילה אחד מהמשוררים, הוא לא יכול להתפלל.
הנה כי זקנתי מרוב שנים )צ"ד מנין שנותיי( וקניתי נסיון – "ָיִמים ְיַדֵּברּו5", ואני כותב 
בלי הפסקה וגם כעת אינני חושב להפסיק את מלאכת הכתיבה. אדרבא, מעתה ואילך 
אשתדל בכל ככלות כוחי להציל מנבכי זכרוני כל מה שעוד ניתן לספר לדורות הבאים. 
אם לא עכשיו, אימתי? מטרתי העיקרית היא: "ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים ִיָּוֵלדּו ָיֻקמּו 
ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם6". והיה אם קוראי הסיפורים שלי ייהנו מתוכנם וירגישו את רוח העבר 

הרי באתי על שכרי והיה זה חלקי מכל עמלי.
ואני תפילה: עד הנה עזרוני רחמיך ולא עזבוני חסדיך השם אלוהינו, ואל תעזבני השם 

אלוהינו לנצח.
אמן.

גרשון בריברם

5 איוב, ל"ב, ז' 

6 תהלים, ע"ח, ו' 
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שער ראשון: חתונה וגירושין

שדכן וסנדלר
אדם שהיה סנדלר לפנים שחק לו המזל והתעשר מאוד. לאחר התעשרותו פקדו את 
ביתו השדכנים זה אחרי זה, כדי לנסות את מזלם ולשדך לבת הסנדלר העשיר חתן. 
גאווה  כי העשיר החדש דחה את הצעותיהם מרוב  השדכנים לא הצליחו במשימתם 
ויהירות, אך שדכן מפולפל ובעל שכל חשב וחשב והחליט ללמדו דרך ארץ. הציע לו 

השדכן חתן לביתו – "מי הוא זה ואיזה הוא"? שאל אותו העשיר.
השיב השדכן: "בנו של געצל בעל העגלה". כעס העשיר וגער בשדכן: "ריקא שכמותך! 
כיצד אתה מעז להציע לי להשתדך עם אדם פשוט כמו בעל עגלה?! צא מביתי ממזר 

שאין כמוך"!
נשא השדכן את רגליו והלך, ובליבו חשב כיצד להשיב לסנדלר שהתעשר על התנהגותו 
החצופה. כעבור שבועות אחדים חזר ובא אל העשיר אשר שאל אותו בכעס: "מה שוב 

באת"? 
לי  יש  וכעת  טעמך  את  ידעתי  לא  סליחה.  מבקש  אני  אדוני,  נא  "שמע  השדכן:  ענה 

להציע לפניך שידוך מעולה". 
"עם מי"? שאל אותו הגביר בסקרנות.

 אמר השדכן: "בנו של הדיין מקהילת פרסבורג". 
"אכן זהו שידוך הגון, אם כך – בוא נשתה לחיים"! אמר הסנדלר בסיפוק והוסיף לשאול 

"וכבר באת איתם בדברים"? 
"בוודאי" אמר השדכן. 

"ומה הייתה תשובתם"? שאל הגביר.
ענה לו השדכן: "בדיוק אותה תשובה שנתת לי בפעם הראשונה".

השדכן הזריז
ינקל היה סוחר אמיד ושמח בחלקו, אך בכל זאת הוא לא היה מאושר כי שתי  הרב 
בנותיו מיררו את חייו. האחת מכוערת שאין כמותה והשנייה בעלת מדון שאת צעקותיה 

שומעים בכל העיירה. הבנות הגיעו לפרקן ואין חתן ואין בעל – מי יקח בנות כאלה? 
היה בעיר שדכן שהיה ידוע בזריזותו. ראה את דאגותיו של הרב ינקל, הלך והציע את 

עזרתו. הרב ינקל הסכים בשמחה רבה.
לא עבר זמן רב והשדכן הופיע עם שני מועמדים, האחד עיוור היה והשני חירש, כאשר 

העיוור יועד למכוערת והחירש לסכסכנית. הסכימו ביניהם והחתונה נערכה במהרה. 
הכל התנהל כשורה וכולם היו מאושרים, עד שהופיע מנתח גדול ומפורסם שהיה ידוע 



   10

ברבים על אומנותו להחזיר אור עיניים לעיוורים ושמיעה לחירשים. גם שני הבעלים 
נחרד  העיוור  והחירש שמע.  ראה  העיור   – והצליח  הסכים  והרופא  חסדו,  את  ביקשו 
מכיעורה של אשתו, והחירש מקול דיבורה של אשתו ושני הבעלים החליטו להתגרש 

ומרוב ייאושם החליטו שלא לשלם לרופא את שכר טרחתו.
הרופא פנה לבית הדין וביקש את המגיע לו. בית הדין ישב ופסק: הבעלים לא צריכים 

לשלם, אך לעומת זאת הרופא יחזירם למצבם הקודם.
לפסיקה זו הבעלים כבר לא הסכימו, נכנעו ושילמו. עם זאת, הסכימו הבעלים ביניהם 
- האדם הוא שוטה, כי אינו יודע מה טוב לו ומה רע לו. כמו שכתוב במשלי: "ֵאין ָחְכָמה 

ְוֵאין ְּתבּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד השם7".

הזיווג שלא עלה יפה
בחור שהיה תלמיד חכם נשא לאשה בת עשירים, על ידי כך הבטיח לעצמו חיים ללא 
דאגה. אך למרות כל התנאים הטובים, חסר אצל הזוג שלום בית ואווירת אהבה. התחרט 
האיש על נישואיו והתעצב אל לבו, עד שהחליט להחזיר לעצמו את החופש ולהשתחרר 
מכבלי הנישואין. כדי להשיג זאת, פנה לרב וביקש גט. הוא תירץ את סיבת בקשתו בכך 

שההגה בחיי משפחתו נמצא בידי אשתו, והעובדה הזו מנוגדת לרוח התורה.
צעדיו של הבעל דיכאו מאוד את אבי האישה, כי הוא התגאה מאוד בידענותו של חתנו, 
ובזכותו רכש לעצמו את הוקרת קהילתו. לעיתים היה החתן דורש בפני באי בית הכנסת 

על פרשת השבוע.
גם הרב וגם האב פנו לחתן וביקשו ממנו להיעזר בסבלנות, והיה אם ירצה השם ורעייתו 
תלד בן ישתנה עם הזמן היחס והכל על מקומו יבוא בשלום. אבל גם לידת הבן לא 

עזרה לאיחוי הקרע.
הבעל פנה לחברו הפיקח: "כיצד אוכל להשתחרר מכבלי אשתי"?

יעץ לו החבר: "תגרום לשערורייה, כמו למשל תפרוץ את קופת הצדקה של בית הכנסת, 
ואז תהיה המשפחה מעוניינת להפטר ממך".

את העצה תרגם הצעיר למעשה, ופרץ את הקופה שכתוב עליה "ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות8". 
"עֹוף  כי  במהירות,  התפשטה  כך  על  והשמועה  המעשה,  בשעת  אותו  תפס  השמש 

ַהָּשַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול9".
את  הפעם  מנע  לא  הרב  גם  מביתו.  אותו  וגירש  חתנו  במעשה  התבייש  האישה  אבי 

הגירושין.
לאחר הגירושין שאל הרב את הבעל הגרוש: "מה הניעך לעשות פשע שכזה? קורח, 

שפיקח היה, מה ראה לשטות זו"?
הבעל, שהיה דרשן טוב, הסביר את מעשהו כך: "לפי שלמה המלך, אישה רעה היא 

7 משלי, כ"א, ל'

8  משלי, י', ב'

9  קהלת, י', כ'
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מרה ממוות. אך אותו שלמה המלך עצמו אמר גם "ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות". בבואי להינצל 
מהאישה הרעה המרה והגרועה ממוות, מצאתי את התשובה בקופסת הצדקה שתציל 

ממוות זה, ופרצתי אותה".

אישה מתלוננת
אישה אמרה אל בעלה במרירות: "כאשר אתה בא הביתה אתה אינך שם לב אליי, כאילו 
אני לא קיימת. הנך מתעמק בספר רק שאתה מאוהב בו! הלוואי והייתי ספר". אמרה 

מתוך אנחה.
"אינני מתנגד", ענה הבעל, "אך כוונתי לספר "לוח השנה", שמחליפים אותו בכל שנה".

"בתר עניא אזלא עניותא10"
הפתגם משמש כאמור לסיפור עם יהודי מהונגריה )אסע"י 7213(.

אדם צעיר הרוויח את לחמו בזיעת אפיו. אך בזקנתו, מכיוון שלא התברך בילדים, הוא 
חי עם אשתו בעניות.

הוא הלך ערב ובוקר לבית המדרש, ותמכו בו בעלי הבתים בדרך הכבוד. אך בערב פסח, 
הייתה מצוקה בביתו ואפילו ארבע כוסות עוד לא היו לו. התפלל ברחוב: "ֶאָּשא ֵעיַני 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי11"! כבר נהיה מאוחר, התקרב הערב, ופתאום איש אחד שאלו 
מה הוא מחפש בחוץ, ברחוב? "אני מחפש את אליהו הנביא כדי שאקבל ממנו צרכי 
הפסח". "אל תחפש אותו" אמר האיש הזר, "אני אלווה לך כסף כדי שתוכל לקנות צרכי 

פסח", ונעלם האיש כאילו בלעה אותו האדמה.
הזקן רץ מהר לטבח מוכר בשר, אך בגלל האיחור קיבל מהנותר. בשובו מבית הכנסת 
אמר את הקידוש והתחיל בהגדה, אך הארוחה לא הייתה מוכנה, ובגלל עייפות נפלה 
עליו תרדמתו, וחלם חלום: אם יבוא המשיח, על העצים יגדלו חלות, ולא יהיו דאגות 

לעניים.
בינתיים בחצות הלילה אשתו סיימה להכין את הארוחה, הכינה את השולחן והעירה 
את בעלה. הבעל נבהל מקריאת אשתו ושפך את האוכל שאשתו הכינה בעמל רב. הזקן 
בכה וצעק צעקה גדולה ומרה ואמר: "התגשם הפתגם בתר עניא אזלא עניותא, כלומר 
במקום צרה אחת נוספה עוד צרה שניה. הם הצליחו להציל ביצים ותפוחי אדמה ואכלו 
בעצב רב, עד שהגיע תור כוסו של אליהו הנביא; פתאום נפתחה הדלת ואדם בלבוש 
דייג נכנס לחדרם וברכם בחג שמח ואמר: "כל היום המזל לא האיר לי פנים והנה לפנות 
ערב תפסתי את שלל הדגים, וראיתי אצלכם אור קלוש והבאתי את הדגים. בשלו את 

הדגים ואכלו בתאבון, ויגיע עת ונגמור את החשבון".
מהנס שקרה להם, בקושי הוציאו מילת תודות. האישה בישלה את הדגים והם אכלו 
באושר רב. הבעל העני הסתכל אל הכוס של אליהו הנביא ואמר: "מי יודע אולי הדייג 

היה אליהו הנביא בכבודו ובעצמו", והם גמרו את ההגדה בקול ששון ובשמחה.

10 במקום צרה אחת נוספת עוד צרה שניה, בבא בתרא, קעד ע"ב 

11 תהלים, קכ"א 
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איך לערוך סדר פסח כהלכתו
איכר אחד, שהיה עם הארץ ונשוי צעיר, לא היה לו מושג איך לערוך סדר כהלכתו. הוא 
ביקש את רעייתו הצעירה להציץ אצל השכנים ובסתר ללמוד איך הם עורכים את ליל 

הסדר המסורתי.
ראתה  הרבה,  להפתעתה  שכניהם.  חלון  תחת  והתגנבה  בעלה  בקול  שמעה  הרעיה 
שהבעל מכה את אשתו. חשבה בליבה שכנראה זה שייך למסורת ליל הסדר. נבהלה 

שגם גורלה יהיה דומה ובפחד חזרה לביתה.
בעלה ציפה לה ושאל מה ראתה, אך האישה נאלמה דום. הבעל פנה אליה בכעס ושאל 
בשנית, אך גם הפעם לא קיבל תשובה. הוא איבד את עשתונותיו, וסטר לאשתו סטירה 
מצלצלת. תוך כדי בכי מר, התאוננה האישה באוזני בעלה: "אם ידעת איך צריך לערוך 

את ליל הסדר, למה שלחתני לשכנה"?

הונאה עצמית
זוג אחד חי בעוני רב. ליל שבת אחד הרגישה האישה כאבים חזקים בשינה. הכאבים 
גברו מאוד, ומה יותר פשוט מאשר לפנות לרופא ולבקש את עזרתו, אך הכסף מאין 

יקחו? הרי בקושי הספיקו המעות לצרכי השבת.
הבעל רצה להרגיע את אשתו ואמר: "ישועת השם כהרף עין".

השם אל רחום וחנון, ומיד כמילת קסם שככו הכאבים ופסקו הבעיות, אך לזמן קצר 
אונים ראה  ביתר שאת. מה לעשות? הבעל בחוסר  בחצות הלילה הכאבים התחדשו 
את סבל אשתו. חשב, ומצא – הוא שמע שמשקה חריף יפה נגד כאבים ומשתמשים 
בו מימים ימימה. אבל היה זה ליל שבת ואסור להדליק נר, ואיך יכולים בחושך מצרים 

למצוא את בקבוק המשקה החריף? 
ופסקו,  עברו  הכאבים   – פלא  זה  וראה  הגואל  הנוזל  את  מצאו  רב,  בקושי  סוף-סוף, 

ולאחר זמן נפלה עליהם תרדמת עמוקה.
ויהי בוקר וחשכו עיני הבעל. מה ראו עיניו? פני אשתו שחורות כזפת, כי במקום משקה 

חריף מרחה פניה בדיו.

להגיד "יזכור"
הסיפור הנ"ל שמעתי מפני אבי ז"ל. 

בביתו,  רץ לשאול בעצת הרב, אך לא מצאו  יהודי כפרי אחד שאשתו קשתה ללדת, 
אולם מצא את שמשו, וסיפר לו על מצוקתו ומצוקת אשתו. השמש יעץ לכפרי שילך 
לביתו ויגיד "יזכור", וזה יועיל לאשתו. נחפז הכפרי לביתו והתחיל לומר "יזכור" וראה 

זה פלא: אשתו ילדה בן בריא ושלם למזל טוב. 
הלך שוב הכפרי לביתו של הרב, הפעם כדי להודות לשמש על עצתו הטובה, אך הפעם 
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לא היה השמש במקום אלא רק הרבי. נכנס הכפרי אל הרבי וסיפר לו על עצתו הטובה 
של השמש שיעץ לו להגיד "יזכור" בחדר היולדת, והכפרי הוסיף לומר: "עוד לא הספקתי 
להגיד מילה מה'יזכור' וכבר קפץ אותו צרחן מבטן אמו". חייך הרבי לעצמו והיה תמה 
זו  עצה  לתת  ראית  "מה  שאלו:  אליו  השמש  כשבא  לכפרי.  השמש  שנתן  העצה  על 
שהוריהם  הילדים  כל  'יזכור',  הכנסת  בבית  כשאומרים  "רבי!  השמש:  אמר  לכפרי"? 

חיים יוצאים ממנו. ובכן, הייתכן שקטן זה, בשמעו 'יזכור' לא יצא מבטן אמו"?

בן יחיד שהיה מפגר בשכלו
בעיירה קטנה חי זוג עשירים. אף על פי כן, הם לא היו מאושרים כי בנם יחידם לא היה 

מוכשר בגלל פיגור בשכלו.
וניחם את רעייתו: "אל דאגה. בבוא הזמן לא  הבעל לא לקח את עניין בנם ברצינות 
יהיה שום מכשול ליום נישואי הבן – 'ְוַהֶּכֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהֹּכל12'". אך האם הייתה מודאגת 

מאוד, ככתוב: "ֵּבן ָחָכם ְיַשַּׂמח ָאב ּוֵבן ְּכִסיל ּתּוַגת ִאּמו13ֹ"
הבן המסכן נכשל מדי שנה בבית ספרו במבחנים, הגיע לגיל י"ד עד שהצליח לגמור 
בקושי את כיתה ד'. הוא בא תמיד מאוחר לבית הספר, ובאחת הפעמים המורה איבד 
את סבלנותו ושאל מדוע ולמה הוא מאחר. הבן השיב: "אני לא יכולתי לבוא מוקדם 

יותר מפני שראיתי כלב גדול כמו אבי", והילדים בכיתה פרצו בצחוק.
הוריו נאלצו להעביר את בנם לעיר הקרובה, היכן שלא מכירים אותו. הלבישו אותו כמו 
חתן לפני החופה והכניסו אותו לבית הספר הפנימייה. האם לא דאגה לכלכלת בנה, 

ועזבה שם אותו, היא הייתה רגועה ובטוחה שיהיה הכל כשורה.
אך מה קרה? הבן איחר כמה ימים וחזר הביתה. אמו של הבן נבהלה ובקול רועד שאלה 

היכן המזוודה. הבן השיב "השארתי אותה ברחוב". 
האימא אמרה בקול בוכייה: "אתה טיפש שאין כמוהו! ברחוב יש גנבים"!

הבן השיב: "אמא, אל תדאגי, יש לי שכל. המפתח של המזוודה נמצא בכיס שלי".
אך סוף טוב הכל טוב; בעזרת שדכנים, הבחור מצא עלמה יתומה והם התחתנו, והתגשם 

הכתוב "ְוַהֶּכֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהֹּכל".

משאלה מיוחדת
אדם אחד בעל מראה צעיר למדי רצה להתיר את כבלי נישואיו, ופנה לצורך זה אל הרב.
הרב התייחס בסקרנות רבה אל הבקשה ושאל את האיש על גילו ומספר שנות נישואיו.

"הנני בן 24, והתחתנתי לפני שנה וחצי" השיב לו האיש.
"כלום יש לך סיבה רצינית לגירושים? שאלו הרב.

השיב האיש: "אשתי צוחקת בלי הרף והדבר נמאס עלי".

12 קהלת, י', י"ט 

13 משלי, י', א' 
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"מימי לא שמעתי על נימוק כזה כסיבה לגירושין. כלום היה טוב יותר אילו בכתה כל 
הזמן? כמה זמן הנך מכיר את אשתך"?

"במשך חצי שנה הייתה ארוסתי בטרם התחתנו".
"הדבר דומה לסיפור אותו אספר לך כעת", פנה אליו הרב והחל לספר: "היה הייתה 
והוא  מועמד  הופיע  אחד  יום  היחידה.  בתה  עבור  חתן  חיפשה  אשר  ענייה  משפחה 
נתקבל בסבר פנים יפות ביותר. לאחר ארוחת ערב דשנה שאל האב את האורח האם 
בתך  את  אראה  בטרם  הסופית  דעתי  את  להביע  אוכל  'לא  בעיניו?  חן  מוצאת  הבת 
ערומה' הייתה תשובת האורח. האב נתמלא כעס, אך לא כן אשתו שקבלה את הפניה 
ביתר קור רוח, ואמרה שייתכן והאורח חושש שמא יש לבת איזה מום גופני. לבסוף 
הסכימו שיינתן לו להתבונן בה ממרחק של שלושה מטרים, ועשו כן. לאחר המעשה 
שאל האב כיצד נראית עתה הבת בעיניו? "כל כולה מוצאת חן בעיני מלבד האף שלה 

"השיב האורח להורים המופתעים. 
"גם אתה נוהג בצורה דומה", פנה הרב אל האיש, "כל זמן שהיא הייתה ארוסתך לא 
שמת לב לצחוקה". "כעת אני מייעץ לך לחזור לביתך ולאשתך, תחיו באושר ובשלום 

וכאשר היא תלד לך ילדים, מרוב 'צער גידול בנים' היא כבר תבכה יחד עם ילדיך"...

אם לא עכשיו אימתי
איש בא בימים פנה לרב בבקשת גירושין.

"כמה שנים אתם נשואים"? שאל הרב, "מעל 50 שנה, כבוד הרב" השיב הבעל.
"ודווקא כעת לפני פסח כל כך דוחק לכם להתגרש? נדחה העניין לאחר החג" הפציר 

בו הרב.
"לא" אמר הבעל, "כעת. כי אני רוצה לזכות בשתי שמחות לחג החירות: 'זמן חירותנו' 

מגלות מצרים וקבלת חופש מאשה רעה ממוות". 
ראיתי  רעייתי  "את  הבעל:  המשיך  צרותי"  את  תשמע  הרב,  כבוד  אליך  לי  "בקשה 
לראשונה רק תחת החופה כי כך היה אצלנו המנהג, ומיד רציתי לגרשה אך אבי ז"ל 
התנגד. לאחר זמן מועט אשתי הרתה ואחר כך בא מר גורלי. אבי אומר שאסור להתגרש 
מאישה הרה ובהמשך שאישה מניקה לא נאה לעזוב. שמעתי תמיד מפי אבי ז"ל "מה 
אומרים השכנים"? וכך נמשך העניין מלידה להנקה עד שבעה ילדים. כאשר חשבתי 
שהגיע הזמן, 'אם לא עכשיו אימתי', אבי שוב אמר: 'מי ישמע כזאת?! חס ושלום! לא 
תהיה כזאת בישראל לגרש אם עם שבעה ילדים'. רציתי לנהוג לפי תורתנו הקדושה 
ככתוב: 'ַשֵּׁלַח ְתַּשַּׁלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהָּבִנים ִתַּקח ָלְך14', אך אבי סירב גם הפעם. בינתיים 

בתי הצעירה הגיעה לפרקה, התחתנה וקשרינו התרופפו".
"אך אפילו כך לא אדע סיבות רצונך לגירושין, בלי הסכמת אשתך אני לא יכול לעשות 

שום דבר" אמר הרב.

14 דברים, כ"ב, ז'
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נזעק הבעל: "ריבונו של עולם! מתי אני אזכה לברך ברוך שפטרני מעונשו של זה. כבוד 
הרב! אשתי מדברת כמו מבול, כך שבבית אין לי מלה".

"אי אפשר להתגרש עד שנשאל את פיה" אמר הרב.
אך גם האישה באה להתלונן לפני הרב: "בעלי האכזר הכה אותי כך שארבע משיניי 

נפלו".
סליחה  בקשת  חובת  הוטלה  הבעל  "על  ופסק:  הרב  אמר  ברור"  הכל  מבין,  אני  "כך 
ותיקון שיניים כמו שכתוב: 'ֵשׁן ַּתַחת ֵשׁן15'". ולאשה הציע לקבל את עצת חכמינו: "ְסָיג 

ַלָחְכָמה, ְשִׁתיָקה16". 
"תקבלו את דברי ותחיו בשלום" הוסיף. דברי הרב נפלו על אוזן קשבת – "ַוֵיְּלכּו ְשֵׁניֶהם 
והכל בא על מקומו  ַיְחָּדו17" בשלום. מה שההיגיון לא פתר, הזמן הביא את תרופתו 

בשלום.

תחיית המתים )1(
מי  מהשאלה  מוטרד  היה  נשותיו,  שלושת  את  ששכל  שמים  וירא  בימים  בא  יהודי 
משלושתן תהיה לו להדום רגליו בעולם הבא, ועם מי יצטרך לחיות כבעל לאישה עם 

בוא המשיח ותחיית המתים.
ולא  - לא בראשונים  ולא מצא סימוכין לקושייתו  נוח לשלישית, אך הואיל  לבו היה 
באחרונים, לא בתורה ולא בהלכה, לא במשנה ולא באגדה – החליט להפנות את שאלתו 

לפסיקה לרבו שעל חסידיו נתמנה. שאלת חסיד – שאלה!
הרבי עוצם עיניו, שוקע במחשבות, חושב ושותק. יד אחת נושאת כובד ראשו המורכן, 
מצחו מקומט מרוב מאמץ ורק אצבעות ידו השניה נפתחות ונסגרות לסירוגין כסימן 
לשקלא וטריא, והעולם שותק ורק עיני חסידו נתלות על שפתי הצדיק לשמוע מוצא 
פיו. אך הרבי עדיין שוקל קלה נגד חמורה, ומה הדין אם אין דין? דבר פעוט בעיניכם? 

אך מי יודע רצון האלוקים ומי יבין דרכיו הנסתרות?
לפתע אורו עיניו ובצחוק על שפתיו פוסק: "יהיה עליך לחיות עם האישה הראשונה"!

וריבון  חיי  את  מיררה  דווקא  היא  "והלא  מנומסת,  במחאה  החסיד  מגיב  "הייתכן"? 
העולמים בחסדו כי רב פטר אותי והענישה וקראה לעולם האמת". אך הרבי בשלו עם 

הראשונה.
"אבל רבי" מתחנן החסיד בתקווה לשנות פסק הדין, "במחילה מכבודך, סבלתי ממנה 

די בעולם הזה, ומה חטאי ומה פשעי לסבול ממנה גם לעולם הבא לנצח"?
והרבי בשלו – "פסקתי עם הראשונה ונימוקי עמי".

אותו  השתיקו  אך  בכייני,  בקול  החסיד  הגיב  נימוקים"?  איזה  רבי?  נימוקים  "איזה 
בגערה: "עזות פנים! היתכן למרוד את פי הרבי"?!

15 שמות, כ"א, כ"ד 

16 משנה אבות, ג' י"ג 

17 בראשית, כ"ב, ח' 
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"היהודים בני רחמנים" צועק החסיד, "מה התנפלתם עלי? מי מורד ומה מורד?! רחמים 
זורים מלח על פצעי הטרי? אילו לכם הייתה  עיניי ואתם עוד  כי חשכו  בקשתי עליי 
אשה כמוה היא שהאכילה אותי מרורים בחייה עלי אדמות הייתם מבינים לרוחי. אוי לי 
ואוי ליצרי כי איבדתי את תקוותי. עכשיו, ושלא אחטא בשפתי, אין לי כבר חשק ועניין 

להתייצב בעולם האמת".
נזכרו היהודים בידן הקשה של נשותיהן שיחיו, וחשבו גם על מר גורלם. "באמת" פותח 
אחד, "נתמזל כבר מזלו של אחד מאתנו וזכה לקבור את אשתו שרדתה בו חייו. איפה 

הצדק שיצטרך לסבול ממנה לעולמים"?
וכרגיל מתפלגים הדעות, יש מקלים ויש מחמירים, בית הלל נגד בית שמאי! אך הרב 
פסק מי יעז לערער?! ובכל זאת, מה אגיד לכם, קמה מהומה. זה בעד וזה נגד, עוד מעט 

ויעברו מנימוקי השכל לנימוקי היצר וחלילה יחלפו מהלומות עם הרב.
הרבי שקע במחשבות חובקות עולם, שוחה בים התלמוד והתוספות, גופו פה אך ראשו 
שם. לפתע, מופרע מהצעקות, מכה בידו על דפי הספר ובקול מצווה מכריז "שה! הס! 
לשמוע  רבם  סביב  הצטופפו  פנים  ובבושת  החסידים  רגעו  עין  כהרף  שיהיה"!  שקט 
שעור במשנה היומית. והרבי פותח: "פסקתי כפי שפסקתי. לא קלה הייתה הסוגיה ולא 
קלה פתרונה, ואתם בטח רוצים לדעת נימוקי. אגיד לכם: אישה כמה שיותר זמן טמונה 

באדמה – טובה יותר לבעלה".
דברי  שיחיה,  הרבי  היום  השמיענו  חיים  אלוקים  "דברי  החסידים,  הגיבו  אוו"!  "אוו! 

אלוקים חיים! אצבעות ללקק"! ונשאו תהילת רבם לארבע פינות המדינה.

תחיית המתים )2(
איש זקן בא בימים הרגיש ששעתו מתקרבת, אך דאגה או מורא מהרגע שיקרא לעולם 
האמת ממנו והלאה כי כתוב: "סוף אדם למות". לעומת זאת חששו גבר על מה שצפוי 
לו בעת תחיית המתים בשים לב שהוא שכל שלוש רעיות. בעניין זה פנה לרבו וביקש 

ממנו הבהרה. הרבי הרגיעו כי כתוב: "ּכל ִיְשָׂרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא18".
דווקא מזאת חשש: "איך ייתכן לקום לתחייה עם שלוש נשים? עם הרעיות הראשונות 
אכלתי לחם צר והחיים היו קשים ומרים. רק רעייתי האחרונה הייתה חביבה עליי ביותר, 

'אחרון אחרון חביב', ואיתה הייתי רוצה לשמוח בעולם הבא".
הרב הזהירו שהדברים לאו דווקא מסתדרים לפי איש ואיש אלא בית הדין של מעלה 
קובע גורל האדם, ככתוב: "ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך19", וזה רומז על אשתו 

הראשונה.
"זה לא צודק" אמר הזקן, "שנשים שגרמו לי כה הרבה צרות יהנו מתחיית המתים. אני 
מבקש ועז רצוני שאשתי השלישית תהיה איתי, אז יתגשם הפסוק: 'ָאז ִיָּמֵלא ְשׂחֹוק ִּפינּו 

ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה20' ושתי הראשונות תשארנה בקברן עד תורן שיגיע".

18 משנה סנהדרין, י', א' 

19 ירמיהו, ב', ב' 

20 תהלים, קכ"ו, ב' 
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הילכות היהדות הרפורמית בארצות הברית
אדם התייתם מאביו. למחרת ההלוויה פנה הבן האבל לרב הקהילה ושאל: "רבי, האם"...

הרבי לא חיכה לסוף השאלה וענה: "אני מבין בני! במעמדך אינך יכול לגדל זקן לאות 
אבל ואני משחרר ממך חובה זאת".

"תודה רבה" ענה האיש, "אך ברצוני לשאול"...
והרבי, שוב בלי לחכות לגמר השאלה, ענה: "גם זאת אני מבין. כמנהל בנק אינך יכול 
להיעדר שבוע שלם )תקופת השבעה( ממשרדך. גם לזה יש פתרון, תכניס כמה גרגירי 

חול לנעליך כאות אבל וסע במצפון שקט".
"תודה רבי, אבל שאלתי"...

'קדיש' שנה שלמה  כן, אני מבין. קשה לך להגיד  "כן  ואומר:  מפסיק אותו הרב שוב 
שלוש פעמים ובזמנים קצובים לעלוי נשמת אביך. שכור אדם מהימן אורתודוכסי והוא 

יעשה זאת בשמך".
"אבל רבי, זה כבר עשיתי, שכרתי אדם להלך בשמי אחרי ארון אבי, וגם קרע עשה בדש 
בגדו. הוא בעל זקן, אך גם שיער ראשו לא יקצץ חודש ימים כמנהגם. שבעה ישב על 

שרפרף כמתחייב לפי דבריו, וגם יגרוב גרביים ללא נעליים".
"אז מהי אם כן שאלתך אדוני"? תמה הרב.

"שאלתי, רבי, שלא נתת לי לגמור היא: האם אני חייב לנהוג מנהג ניחום אבלים ולבקרו 
אישית, או מספיק שאשלח מברק תנחומים"?
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שער שני: קהילה

שופר לראש השנה
מצוות  אחר  למלא  בשופר  התקיעה  בעל  רצה  אלול,  חודש  בראש  קטנה,  בקהילה 
התקיעה. אולם להפתעתו ואכזבתו הרבה, התברר שבמשך השנה עכברי בית הכנסת 
נמצא  כך  ידי  ועל  היטב  אותו  כרסמו  השופר,  את  מאשר  יותר  טעים  מזון  מצאו  לא 

השופר פסול לתקיעה.
העולם  מלחמת  אחרי  אבל  שופר,  להשיג  גדולה  בעיה  הייתה  לא  רגילים  בתנאים 
הראשונה נותקה הקהילה מהמקורות מהם אפשר היה לקנות את השופר, ולהביא את 

השופר מחו"ל היה כרוך בהוצאות כספיות גבוהות.
בעל-בית פיקח ובעל יוזמה אמר שיש לו רעיון שבעזרתו אפשר יהיה להביא את השופר 
את  להעביר  בתור  הגיע  וכאשר  האיש  הלך  ואמנם  דמי מכס.  בלי לשלם  דרך המכס 
השופר דרך המכס, עשה עצמו חירש ואת השופר הצמיד על אוזנו דרך הפתח הרחב 
יותר של השופר. בעזרת תעלול זה הצליח לשכנע את הפקיד שהוא אכן חירש, ואין 
השופר אלא מכשיר להתגבר על מום זה, והעביר את השופר ללא מכס, והקהילה קיימה 

את מצוות תקיעת שופר כדת וכדין.

כי מֵמד יצאתי ואל ֵמד שבתי
מקור  ממד".  היהודי  שהגיע  לאן  "הגעתי  היא:  הונגריה  יהודי  בפני  השגורה  אמרה 
האמרה הוא במעשה שהיה: קהילת מד הייתה קהילה קטנה במחוז טוקי המפורסם 
ביינותיו. במקום זה חי יהודי שהתפרנס ממכירת חפצים ישנים. הוא היה נע ונד מעיר 

לעיר ומכפר לכפר כדי להרוויח את לחמו.
יום אחד יצא לכיוון סנטו לנסות את מזלו. כדי להקל על עצמו את הדרך, ביקש להעלות 
אש במקטרתו, אך נשבה רוח חזקה שכיבתה את האש. הוכרח להסתובב לכיוון ההפוך, 
וכך הצית את המקטרת. שבע רצון מהעשן המיתמר מהמקטרת המשיך בדרכו, אלא 

ששכח שהסתובב, וכך הגיע כעבור זמן קצר חזרה למד במקום לסנטו.
בתים,  אותם  מד;  לעירו  להפליא  דומה  סנטו  שהעיר  מצא  כאשר  תמיהתו  גדלה  מה 
אותם רחובות, אפילו אותו בית כנסת וגם על הספסל "מושב לצים" של עשרה בטלנים. 
רגליו הוליכוהו כאילו מאלוהים היישר לביתו, ובהיכנסו מבעד לדלת מה רבה הייתה 
במטר  אשתו  אותו  קיבלה  ואז  אצלו.  כמו  בדיוק  הצרות  וכל  התלאות  שכל  תמיהתו 
קללות כהרגלה, ורק אז תפס את מה שקרה לו. מכאן האמרה שאומרים יהודי הונגריה 

כשיש להם הרגשה שחזרו לנקודה ממנה יצאו: "הגעתי לאן שהגיע היהודי ממד".
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תלמיד חכם וכומר
מלא  חכם  תלמיד  חי  בהונגריה  הדנובה  יד  על  הבא:  המעשה  קרה  רבות  שנים  לפני 
וגדוש תורה וגדולה במקום אחד, השם ברך אותו בכל מכל כל. הייתה בו יראת שמים 
ויראת חטא, השתדל להיות תמיד בין הולכי בית הכנסת בין העשרה הראשונים, והיה 

גם בעל מכניס אורחים.
וכאשר הוא  בו מחלה מדבקת, "שכר מצווה בהאי עלמא ליכא21",  זקנתו פגעה  לעת 
נוטה למות, התאספו בניו ובני בניו למען יצווה ויברך אביהם. לאחר ככלות הכל אמר 
הוא להם: "בטרם אמות אני מבקש שיבוא הכומר, כי בי רצון עז להתנצר". בשמעם בניו 

זאת נחרדו מאוד.
לפי  "אנחנו מוכנים לעשות הכל  ונבון, אמר לאביו:  היה איש חכם  הבן הבכור, אשר 
רצונך, רק תסכים לכך שהרב דמתא יבוא קודם הגלח". בניו היו משוכנעים שהרב יצליח 

להניא את אביהם מכוונתו הרת הגורל.
בא הרבי ושאל את הגוסס: "במשך כל ימי חייך נשארת נאמן לכל מצוות הדת, כיצד 
תוכל נשמתך להופיע כעת לפני בית הדין של מעלה? הכופר בעיקר אין לו חלק בעולם 

הבא".
בו.  ולנטור  לנקום  רוצה בטרם אמות  ואני  יהודים,  צורר  "הכומר הוא  החולה הסביר: 
מנהג ישן בישראל בערב יום כיפור הוא נטילת תרנגול ואמירת המילים: 'זו כפרתי, זו 
חליפתי, זו תמורתי' ויש בדעתי לעשות עם הכומר את המנהג הקדוש הזה, ואני בטוח 

שיקבל הגלח ממני את המחלה המדבקת, ויקח מלאך המוות אותו במקומי".

רופא משומד
בעיירה אחת חי רופא יהודי מפורסם וחדר קבלתו הבטיח לו הכנסות רבות, אך למרות 
הרופא  למשרת  כגון  יותר  רמה  למשרה  עיניו  את  לטש  הוא  נחת.  שבע  לא  הצלחתו 
הראשי בבית החולים המקומי. למרבה הצער, על מנת לקבל משרה הממונים דרשו 

כהוכחה שיצרף "תעודת טבילה" אל בקשתו.
הרופא חשב שאת עושרו ואת מזלו לא ימנעו ממנו קצת מים קדושים. לפי חוקי המדינה 

אדם שרוצה להחליף את דתו חייב היה להתייצב לפני הכומר.
הרב המקומי עשה נסיון לשדלו שלא לעשות את הצעד החמור הזה, שאי אפשר להמיר 
מתייחסים  היהודים  לכך.  להתכחש  יכולים  לא  הקברות  בבית  ההורים  כי  דתו  את 
בסלחנות כלפי "פושע ישראל" אשר לזכותו נאמר "אף על פי שחטא ישראל הוא22", 
אך אין היהדות סולחת למשומד כי ע"י מעשהו הצטרף אל צוררינו. לפי המסורת מקרב 
היהודים  אצל  יחשב  הוא  כי  הרב  טען  בנוסף  ישראל.  צוררי  גדולי  יצאו  המשומדים 
למשומד ואצל הגויים כיהודי ואין ספק ש"ָיָצא ְשָׂכרֹו ְבֶהְפֵסדֹו23". השכנוע של הרב לא 

עזר והרופא דבק בהחלטתו.

21 קידושין, ל"ט, ב' 

22 סנהדרין מג ע''ב - מד ע''א 

23 משנה אבות, ה', י"א 
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ובאמת כך היה כמו שניבא הרב; היהודים לא באו למרפאתו והחרימוהו, וגם הנוצרים 
לא באו לדרוש עזרה רפואית. כבר איבד הרופא כל תקווה, אך לפתע קרה נס בדמות 
אורחת בלתי צפויה; אישה זקנה יהודייה באה אליו לבקש מרפא למכאוביה. הרופא 
לעזור  יוכל  כיצד  הרופא שאל  אליו.  ביחס הבריות  וחשב שבואה מסמל מפנה  שמח 
לה, והזקנה ענתה: "גם קיבתי וגם ראשי כואבים, ואני מאחלת לכל המשומדים כאבים 

כאלה".
עליי  איזו תרופה  דוקטור,  "אדון  היא שאלה  לזקנה.  ברוב כעסו רשם תרופה  הרופא 
לבלוע"? והרופא ענה לה בחריפות: "תבלעי מיתה משונה"! תשובה זו נחשבה לקללה 
הגדולה ביותר בימים אלה אצל היהודים, ורק אז הבינה היהודייה הזקנה שהיא אצל 

רופא משומד, ומהר הסתלקה מחדר הקבלה.

דגים קטנים דגים גדולים
ראש קהילה אחד היה ידוע ברבים כקמצן גדול. קבצני הסביבה מסרו זה לזה על כך 

ופרסמו את העובדה ברבים.
פעם אחת, נפל בחלקו של ראש הקהילה כבוד גדול: צדיק גדול ומפורסם כיבד אותו 
בביקורו. לא הייתה לו לראש הקהילה ברירה אלא להזמין את האורח המכובד לארוחת 
צהריים. התייעץ עם אשתו, אשר הייתה יותר קמצנית ממנו, ושניהם החליטו שהתפריט 
יכלול דגים. בצהריים יגישו את הדגים הקטנים ואת הגדולים ישמרו לערב, כדי ליהנות 

מהם בעצמם אחרי שהצדיק יעזוב את המקום.
הצדיק הציץ למטבח והספיק להבחין בתבשילים שעל התנור וחש יפה את טעמם הערב 
של הדגים. מה גדלה אכזבתו כאשר ראה על הצלחת שהוגשה לו רק דגים קטנים. הוא 
ונראה היה כאילו משוחח ומתלחש עם הדגים. בני הזוג ישבו  התכופף מעל הצלחת 
מופתעים והסתכלו בשקט מתוח בנס הכביר המתרחש בביתם, הם רואים במו עיניהם 
כיצד משוחח הצדיק עם הדגים. לדורות הבאים יעבור בוודאי הסיפור על הנס בביתם.

כעבור זמן קצר, העז ראש הקהילה לשאול את הצדיק: "כבוד הצדיק שיחיה עד מאה 
ועשרים שנה, הבין את שפת הדגים וידע לדבר איתם"?

נזדמנו  ז"ל טבע בנהר, אני שואל את הדגים שמא  נאנח הרב, "מאז שאחי  "בוודאי" 
עמו". 

"ומה ענו הדגים"? תהה ראש הקהילה.
"הם ענו שכאשר קרה האסון טרם היינו בחיים, אך במטבח נמצאים גם דגים גדולים, 

והם ודאי יודעים את התשובה".
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"כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער24"
שמעתי את הסיפור הנ"ל מאבי ז"ל.

בחור ישיבה בק"ק פרסבורג התלונן לבעל הבית שלו על מר גורלו: שם היה מנהג לתת 
לבחור אך ורק ארוחת צהריים. הוא סיפר שהוא צם בכל יום 24 שעות כי אין לו לאכול 
לא בערב ולא בבוקר ובעלי הבתים לא מקפידים על דברי חכמינו, ככתוב באבות: "אם 
אין קמח אין תורה25". בעל הבית שלו השיב: "זה נכון, אבל גם כתוב שם: 'ַּכְך ִהיא ַּדְרָּכּה 
ֶשׁל ּתֹוָרה, ַּפת ַּבֶּמַלח ֹּתאֵכל26' כלומר אפילו אם אין לך מה לאכול אלא פת במלח, אל 
תמנע מעסוק בתורה". הבחור השיב כהלכה שכתוב שם "ואם אתה עושה כן, אשריך 

וטוב לך".
עכשיו אני מבין את הפסוק; "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד27", כלומר גם אם בערב אין לי 

מה לאכול ובבוקר שוב אין לי מה לאכול, בכל זאת מדובר ביום אחד. 
בפרשת מקץ כתוב: "ויהי מקץ", שם מספרת לנו התורה שיוסף עלה לגדולה והיה משנה 

למלך. אז מה הצרה? מקץ בנוטריקון: מ' – מולך )חלב(, ק' – קפה וצ' – צוקר )סוכר(.

סיפור מהגולה )1(
בקהילת ארד, שהשתייכה אז להונגריה, קמה במאה שעברה תנועה רפורמית שנתקלה 

בהתנגדות עזה מצד היהדות החרדית. את עלבונם של היהודים אפיין המקרה הבא:
בקרבת העיר היה כפר ובו קהילת חרדים. באחת השבתות סיפר ילד קטן בחרדה רבה: 

"אבי, ראיתי יהודי נוסע במרכבה".
אביו של הילד רץ כדי להיווכח האם אמנם יהודי הוא הנוסע, ולאחר מכן אמר לבנו: 
"אמנם גם אני ראיתי איש במרכבה, אך טעות בידך בני, אין זה יהודי שנוסע אלא הרב 

מארד בכבודו ובעצמו".

סיפור מהגולה )2(
אמרו  הדור  ליצני  הונגריה.  בצפון  מרייץ  למגיד  שקרה  במקרה  נזכר  אני  לזה  בקשר 
שהמקרה קרה בארד, אבל למאי נפקא מינה, "ְוֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר, ֶאָּלא ַהַמֲעֶשׂה28":
ַלֲחָכִמים  ונידח, והפרנסה למגיד הייתה דחוקה, כדברי קהלת "ֹלא  רייץ היה כפר עני 
ֶלֶחם29". המגיד היה נאלץ לכתת רגליו מדי שבת לקהילה אחרת כדי לדרוש דרשות. 
נשמעו דרשותיו ברצון ובכל מקום שמו הולך לפניו והוא התפרסם בחכמתו ובהברקותיו. 
לאחר תפילת מוסף, ליוו בעלי הבתים את הרב למעונו. אל המלווים הצטרפו גם כלבים 
באומרו:  התנגד  המגיד  אך  לגרשם,  ביקש  השמש  בנביחותיהם.  עולמות  שהרעישו 
"גם לכלבים זכות להתלונן, יבואו נא אליי למען דין תורה, כי הרי כתוב בפרשת 'בא' 

24 מגילה, י', ב'  

25 משנה אבות, ג', י"ז 

26 משנה אבות, ו', ד' 

27 בראשית, א', ה'  

28 משנה אבות, א', י"ז 

29 קהלת, ט', י"א  



23          

בשעה שבני ישראל יוצאים ממצרים 'ֹלא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלשֹׁנֹו30'. וכן כתוב בפרשת משפטים: 
'וָבָשׂר ַּבָּשֶדה ְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלּו ַלֶּכֶלב ַּתְשִׁלכּון ֹאתו31ֹ'. אך מכיוון שבעלי הבתים בקהילת 
ארד אוכלים טרפה, הכלבים דורשים לקיים את ההבטחה שהובטחה להם בתורה. על 

נאמנותם זכו הכלבים לשכר מהתורה".

מקורה של אמרת כנף
הייתה קיימת אמרת כנף שגורה בפי יהודי הונגריה במשך עשרות שנים, אך לא הכל 

ידעו מה מקורה.
אם נקלע יהודי מדונה סרדהל לעיר זרה, היה לעיתים נשאל, תוך התגרות של בדיחות 

הדעת, האם נכון הדבר שבדונה סרדהל נוהגים לחוג את השבת פעמיים בשבוע?
אני אספר בחפץ לב את מקור השמועה. פעם מלפני זמן רב מאוד, לא היה בדונה סרדהל 
חזן קבוע. הימים הנוראים התקרבו, ואיך יכולים להיות ראש השנה ויום הכיפורים ללא 
שליח ציבור? לכן החליטו לפרסם מכרז עם משכורת גבוהה, אך בכל זאת לא הופיע חזן 

שמתאים למלא את המשרה.
לא  כדי  סרדהל.  דונה  לק"ק  ולהתקבל  קהילתו  את  להחליף  רצה  אחד  חזן  סוף  סוף 
לעורר את חשדם של אנשי קהילתו, לא העז הוא להיעדר מבית הכנסת בשבת. כך קרה 
אנשי  הזכה. שמחו  ובקש שישמעו את תפילתו  בדונה סרדהל,  ביום שלישי  שהופיע 
דונה סרדהל לבואו והם זקוקים לחזן. ברם יחד עם זאת טענו שאין יכולים לקבוע את 
כישרונותיו של חזן מתפילה של יום חול, ועל כן הוא מתבקש להתפלל בתפילה של ליל 

שבת החל מ"לכה דודי" וכלה בקידוש של שבת.
גם  להרגיש  עליי  שבת  של  תפילה  להתפלל  "וכדי  החזן,  אמר  בחשבון"  בא  לא  "זה 
ולבשל את מיטב המאכלים דגים  אווירה של שבת. אבקש אתכם ללבוש בגדי שבת 
ובשר, אז אני אוכל להתפלל ברגש שמחה את התפילות של שבת. אני יכול לקרוא את 
התפילה במלוא הרגש ובכוונת הלב רק אם תיווצר אווירת בואה של שבת המלכה". 
שקלו אנשי דונה סרדהל את הצעת החזן והחליטו, אחרי ששמעו את תפילתו הנעימה, 

לקבל אותו בתור חזן.
מאז מספרים על אנשי דונה סרדהל, "ושמרו בני סרדהל את השבת ואת יום השלישי 

לקדשם".

החטא ועונשו/ שמו הולך לפניו 
בעיירה אחת בהונגריה הייתה קהילה קטנה אשר אנשיה מצאו את לחמם בזעת אפם. 
אדם אחד היה משונה מכולם, נתן שמו, ואינו הלך בדרך הישר ונהג לגנוב – לכן קראו 

שמו נתן הגנב.
יום הלך נתן הגנב לבית המרזח, וסוחרים  יריד. באותו  שלוש פעמים בשנה היה שם 

30 שמות, י"א, ז'  

31 שמות, כ"ב, ל'  
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רבים באו לקנות בהמות וסוסים. נתן אמר "עכשיו הגיעה שעת הכושר לשחק קלפים". 
הוא היה ידוע כקלפן מוכשר והשתמש בתחבולה בדוקה: הוא שיחק עם חברו ותמיד 
היה מפסיד, הסוחרים ראו זאת והצטרפו אל שחקני הקלפים מתוך שאיפת בצע אבל 
נפלו בפח, וכספם נדד לתוך כיסו של הגנב אשר שדד את הסוחרים בערמה ובאכזריות.

לשנות  החליט  הוא  ַהּיֹום32".  ַמְזִּכיר  ֲאִני  ֲחָטַאי  "ֶאת  אמר  לו  להציק  מצפונו  משהחל 
את דרכיו ולהיות בעל תשובה, הלא חכמינו אמרו "ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ֵאין 
ַצִּדיִקים ְּגמּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעֹמד ּבֹו33". אמר הוא לאשתו: "אני אלך לבית הכנסת לתרום כסף 
ליתומים, לאלמנות ולעניים ואשתתף במצוות גמילות חסדים". הוא גם ביקש מהגבאים 
זכות לעלות לתורה ולתת כסף לצרכי ציבור באמונה, אך הסוחרים סירבו ואמרו: "כספך 

אסור להנות ממנו כמו מבשר חזיר".
הגנב עזב את בית הכנסת אבל וחפוי ראש, ואמר "אנו מוכרחים לברוח מפה למקום 
גדולה  עיר  ומצאו  מולדתם  עיר  את  עזבו  הם  עשו.  וכך  אותנו",  מכירים  לא  בו  רחוק 

להשתקע בה.
תרומה  מנדב  התשובה  ובעל  אשלם"  להשם  "נדרי  ואמר  הכנסת  לבית  הלך  בשבת 

גדולה, והדבר עושה רושם גדול.
ל"עשרת  עלייה  על  גורלות  להפיל  מנהג  שם  היה  "יתרו",  פרשת  הקרובה,  בשבת 
הדיברות". הגבאים חשבו שהכבוד מגיע לבעל הבית החדש, "הכסף יענה את הכל", אין 
לו דבר שלא יוכל להשיג. לכן לא פלא שבעל התשובה השיג את מטרתו וזכה לעליית 
התורה. הבעל-קורא הגביר את קולו ב"ֹלא ִּתְגֹנב34". בעל התשובה נבהל מאוד וחשב 

שהבעל-קורא יודע על עברו, משל בבית התלוי אין מדברים על חבל.
לאחר תפילת המוסף שאל בעל התשובה את ראש הקהילה מדוע מגיע לו הכבוד לתורה, 
וענה לו: "אנו מכירין לכל אדם את פניו". בעל התשובה האמין שראש הקהל רמז על 
הכתוב "ַהָּכַרת ְּפֵניֶהם ָעְנָתה ָּבם35" והוא עזב את בית הכנסת כעכבר מורעל. חשב לעצמו 
"אכן נודע הדבר, כי גם פה יודעים על פשעי", ושאל "ריבונו של עולם עד מתי תהיה על 
מצחי אות קין"? הוא אמר לאשתו: "אין לנו ברירה אלא להמשיך בנדודים, אולי יחוס 

ואולי ירחם השם". ועזבו את המקום באכזבה גדולה ובמרירות רבה. 
"ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּלְך ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו36"

הכנסת כלה
בקהילה בהונגריה היה שוחט, אשר משכורתו הייתה צנועה ודלה מאוד. השוחט פנה 
אל ראשי הקהילה וביקש מהם להקל על מצבו ולהוסיף מעט כסף למשכורתו הדלה. 
ראשי הקהילה לא השיבו פניו ריקם, אלא שאת הגדלת המשכורת התנו בכך שמעתה 
ישמש השוחט גם "בעל-קורא". וכך נשתנתה התמונה בשנים הבאות: השוחט ביקש 

32 בראשית, מ"א, ט'  

33 סנהדרין, צט'  

34 שמות, כ', י"ב 

35 ישעיהו, ג', ט'   

36 תהלים, פ"ה, י"ד  
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להגדיל את משכורתו וראשי הקהילה העמיסו עליו תפקידים נוספים עד שלבסוף היה 
בעל-קורא, בעל תפילה, בעל תקיעה ומוהל. שנאמר מלאכות רבות עם ברכות מועטות.

אין.   – וחתן  לפרקה  הגיעה  מהן  כל אחת  בנות, אשר  בחמש  את השוחט  בירך  השם 
ואמנם השם הוא רחום וחנון והפכה הבת הבכורה לכלה. מובן מאליו שהשוחט פנה אל 
פרנסי הקהילה וביקש נדוניה לביתו הבכורה. לאחר דין ודברים החליטו ראשי הקהילה 
להכריז על השבת הקרובה, שעה שיברכו על החודש, כעל שבת הכנסת כלה, ולחייב 
את כל בעלי הבתים לתרום כל אחד כפי מידת יכולתו ואף למעלה מזה למען המטרה 

הקדושה.
השוחט האב המאושר קרא לבעלי הבתים לתורה, בגדול החל ובקטן כלה, מאלף ועד 
תו, וזאת כדי שהתרומה תהיה גדולה ככל האפשר. הדבר לא מצא חן בעיני רבים מן 
הנוכחים שכן קריאת התורה נמשכה זמן רב. על כן פנו אל רב הקהילה ובקשו ממנו 

לקצר את זמן הקריאה כך שלא תהיה ארוכה כאורך הגלות.
את המתלוננים  הרגיע  הרב  דאתרא.  המרא  אל  את המתלוננים  הפנו  הקהילה  ראשי 
בדברי תורה, ובחיוך על פניו הזכיר להם את הכתוב אצל ישעיהו הנביא: "השם ָחֵפץ 
ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר37". לאחר מכן הוא הסביר את דבריו: אין מצווה גדולה 
תורה'– הדבר מצדיק את הארכת קריאת התורה,  ו'יגדיל  כלה,  יותר ממצוות הכנסת 
וכך ישיגו את 'השם יאדיר'". דברי הרב הרגיעו את הנוכחים, והתרומה שנאספה הייתה 

נכבדה וגדולה. לאחר זמן קצר, נערכה החתונה לשמחת השוחט והקהילה כולה.

יהודים מלובש ברין בהונגריה
רק בתחילת 1800 הצליחו משפחות יהודיות רבות להתיישב בלוַבש ברין ולמצוא שם 
פרנסה. לא הייתה להם אפשרות לבנות בית כנסת ובית ספר מפני שהם היו עניים, ולכן 

החליטו לפנות לרוזן שגר במקום הנ"ל.
הלכו ביום בהיר מספר נציגים לפני הרוזן. ראש המשלחת נשא את נאומו: "אדון רוזן 
לאל  ולהתפלל  להודות  ושם  ספר,  ובית  כנסת  בית  לבנות  רוצים  אנחנו  מעלתו,  הוד 
היחיד ולהתפלל בעד שלום המלך והממשלה ולאהבה ולנאמנות למולדת. באנו לבקש 

למען מטרה זו ְלֵבִנים".
ענה הרוזן: "מה טוב ומה נעים מה שאתם רוצים, אבל אני לא יכול למלא את משאלות 
לבכם מפני שאתם אשמים שצלבתם את ישוע". בני המשלחת עזבו את ארמונו של 

הרוזן אבלים וחפויי ראש.
והרגיע  ודיבר אל ליבם  בינתיים הגיע ללובש ברין רב מפורסם. הוא שמע את צערם 
אותם בדברי הניחומים. הוא אמר: "חזקו ואמצו ואל תיפול רוחכם, כי האלוהים יעזור 
ויושיע אתכם. אני מוכן לעמוד לפני הרוזן ואני מקווה שבעזרת השם יהיה הכל טוב 

ובסדר". כך עשה הרב.

37 ישעיהו, מ"ב, כ"א  
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הרוזן קיבל את הרב בסבר פנים יפות. לאחר ששמע את דברי הרב אמר הרוזן: "אמרתי 
מאיזו סיבה דחיתי את בקשת הקהילה".

השיב הרב: "היהודים מלובש ברין חפים מפשע, כי היהודים שגרים בעיר ַפקש הם היו 
אלו שעשו את הדבר". 

הרוזן צחק למשמע הרעיון המחוכם והשיב: "אם הדבר נכון אז אני נותן הוראה לעוזרי 
שישלח כמות מספקת של לבנים לצרכי בניית בית הכנסת", והיה ששון ושמחה בקהילת 

ברין. 
"זה  הקברות.  בית  של  לגדר  לבנים  לבקש  מנת  על  לרוזן,  באו  שוב  קצר  זמן  לאחר 
מיותר" אמר הרוזן, "אתם מפחדים שיש פה גנבים שרוצים לגנוב את המתים שלכם"? 
הסביר הרב כי לא טוב שבהמות וחזירים הולכים לרעות בקרב הקברים ומדובר בביזוי 

למתים. הרוזן הסכים בסופו של דבר לשלוח עוד לבנים.
"יש לנו בקשה אחרונה" הוסיפו נציגי הקהילה "שתיתן לנו רישיון שיהיה על שער בית 

הקברות שלט דומה לשל הנוצרים – נקום עם תחיית המתים".
"רק זה חסר לנו, לקום ולהיות אתכם לחיי העולם הבא. על הראשונים אנחנו מצטערים, 

ואתם רוצים להוסיף"? השיב הרוזן.
הרב ציטט פסוק מספר איוב: "ָקֹטן ְוָגדֹול ָשׁם הּוא ְוֶעֶבד ָחְפִשׁי ֵמֲאֹדָניו38". הפסוק מצא 
חן בעיני הרוזן שנתן את הרישיון, והשלט ישנו על השער של בית הקברות בלובש ברין 

עד היום הזה.

שבחו של חזן
מנהג היה בק"ק פרסבורג שלאחר התפילה ליוו ראשי הקהילה את הרב לביתו. כך היה 

בזמן שחכם כתב סופר ז"ל שימש ברבנות. 

הרב אברהם שמואל בנימין סופר )שרייבר( )א' באדר א' שנת תקע"ה, 11 בפברואר 1815 
– י"ט בטבת תרל"ב, 18 בינואר 1872( נודע בכינויו "הכתב סופר" על שם חיבוריו. היה 
בנו של החת"ם סופר ויורשו כרבה של פרסבורג וראש הישיבה בה. היה מחבר תורני 

פורה וממנהיגי היהדות האורתודוקסית בימי הקרע ביהדות הונגריה. 

לאחר תפילת ראש השנה, בדרך מבית הכנסת לבית הרב, התנהלה השיחה הבאה: ראש 
הקהילה שיבח את דרשת הרב והגבאי השמיע דברי הלל לנועם התפילה של החזן.

העיר מרא דאתרא: "בל תפרשו את דברי שלא כהווייתם, אין דופי חס וחלילה באדיקותו 
של החזן, אלא דין הוא שהתפילה תהיה טובה. משל לדבר שטר חוב שניתן על ידי אביון 
והוא כתוב וחתום באותיות מאירות עיניים – כלום יש לו ערך? לא כן שטר חוב שנתן 

עשיר, שאף אם כתיבתו משובשת, הוא שטר העובר לסוחר".

38 איוב, ג', י"ט 
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המשיך הכתב סופר: "אכן התפילה תהא טובה ולאו דווקא נאה ותתקבל ברצון לפני 
הקדוש ברוך הוא. ובאשר לדברי ההלל, לא תמצאוני פוטר בלא כלום, הרי אוסיף בשבחו 
של חזננו שגדול ומופלא הוא זכרונו; הנה כל השגיאות שהיו שגורות בפיו לפני עשר 

שנים ויותר לא נשתכחו ממנו עד היום הזה".

מעשה בשמש שחמד לצום
בימי הצום המקודשים לא הייתה כל בעיה לדאוג למניין של צמים בקהילה.

עשרת  הם  מי  לראות  כדי  גורל  מפילים  היו  ת"ת39,  שובבי"ם  בימי  מעוברות,  בשנים 
הגיבורים שימצאו לימי הצום של שני וחמישי שני. על השמש הוטל התפקיד להודיע 
להם על כך מבעוד מועד. ולא די בכך, השמש קיבל על עצמו תמורת תשלום נאות לצום 

במקום בעל-בית אשר בגלל סיבה כל-שהיא לא מסתדר לו לצום.
והנה בסיום יום הצום, קוראים לבעל-בית אחד לעלות לתורה. בעל הבית טוען שהוא 
חוזרת  זו  פרשה  השמש.  צם  ובמקומו  צם,  לא  שהוא  משום  לתורה  לעלות  יכול  לא 
שלישי  בעל-בית  פותח  לפתע  לתורה.  לעלות  נקרא  שני  כשבעל-בית  גם  עצמה  על 
בצעקות: "מה פתאום צם השמש במקומכם?! הרי אכל הוא היום אצלי ארוחת צהריים 
טובה ודשנה". מיד פרצה שערורייה בבית הכנסת, רב הקהילה נזף קשות בשמש אשר 

מעל בשליחותו ובאמון הקהילה.
השמש מצדו לא הזדעזע מכל אשר התרחש ואמר: "רבנו המכובד ובעלי-בתים נכבדים! 
מה הצעקה ומה הזעקה? הרי ברור הדבר שכדי לצום במקום שני אנשים יש צורך בכוח. 
לכן אכלתי בצהריים כדי לאגור קצת כוח ולמלא בנאמנות את התפקיד שקיבלתי על 

עצמי".

בן עולם הבא
 – ארץ  דרך  עם  תורה  ללמוד  הייתה אפשרות  ליהודים  הגטו,  חיסול  לאחר  בהונגריה 

מלאכת ידיים ומלאכת מלוכה.
באותה התקופה נולד ילד פלא, יעקב שמו; בהיותו בן עשר היה תלמיד ישיבה, בגיל בר 
מצווה דרשתו עוררה הדים ובהיותו בן שמונה עשרה הוא היה כבר תלמיד חכם נודע 

והוא נבחר לכהן כראש הישיבה.
הכלכלה לבחור ישיבה אז הייתה חמורה מאוד. רבי יעקב חשב כי זה לא יכול להיות 
כך וזה מנוגד לדברי תורה ודברי חכמינו ככתוב: "אם אין קמח אין תורה40". כדי להקל 
את מצבו התחתן עם בת אלמנה כפי המנהגים שהיו אז מקובלים. החותנת הייתה אשת 
מדנים, וכדי למנוע ויכוחים בעתיד היה הוא דבק בתנאים כיעקב אבינו בשעתו אצל 
לבן הארמי, "ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנה41". לחותנת הייתה גם מעלה טובה: בכל שבוע הייתה 
קוראת בספר "צאינה וראינה". כל עת שהיה הספר בידה היה שקט, מנוחה ושמחה בבית. 

39 ראשי תיבות של אותיות הפתיחה בפרשות בספר שמות  

40 פרקי אבות, ג', י"ז 

41 בראשית, כ"ט, כ'  
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נשי  את  עממי ששימש  תורני  ספר  חומש".  "טייטש  גם בשם  נקרא   - וראינה  צאינה 
ישראל באירופה התיכונה והמזרחית במשך מאות בשנים כמקור ראשי לידיעת התנ"ך, 
האגדה וקדמוניות העם. חובר בפראג בידי יעקב אשכנזי מיאנוב )1559 - 1629( ונדפס 
לראשונה בשנת 1590. כתוב ב"טייטש", ניב גרמני-עברי ששימש בעיקר לחיבור ספרים 
שנועדו לנשים, שלא ידעו בדרך כלל לקרוא עברית או ארמית, וקראו בו בעיקר בשבתות 
אולם  המגילות,  וחמש  התורה  ומבאר של  חופשי  תרגום  הינו  ביסודו  אחר הצהריים. 
מובא בו גם חומר אגדי רב מן התלמוד ומן המדרשים, מפירושי רש"י ורבנו בחיי. הוא 
כולל גם את תרגומי ההפטרות. שמו של הספר ניתן לו על יסוד הפסוק בשיר השירים: 
יותר  ויצאו  המונית  לתפוצה  בשעתו  זכה  הספר  י"א(.  ציון")ג',  בנות  וראינה  "צאינה 

משבעים מהדורות שלו.

רבי יעקב ז"ל היה בעל אופי חזק, לא היה בדעתו לאכול זמן ארוך לחם חסד, אמונתו 
הייתה חזקה בכך שעניין הפרנסה יסתדר אי"ה בקרוב.

משרת המלמד בעיירה נתפנתה מהר יותר מכפי ששיער רבי יעקב והוא זכה במשרה. 
ומכופלת, אך שמחת החותנת נמהלה בעצב בשל דאגתה מי  השמחה הייתה כפולה 

יעשה קידוש והבדלה.
משרתו החדשה לא הסבה לו הרבה נחת כי הוא היה בן חורג של הקהילה, והכנסה 
צדדית לא הייתה לו. יחסם של ההורים אליו היה עוין כבר בהתחלה; אם הילד היה טוב 
ללמוד - לא היה זה בזכותו של המלמד, ואם היה תלמיד בעל תפישה חלשה – הייתה 
האשמה מוטלת על המלמד. ממשרת המלמד ממילא לא יכול היה לצפות לאושר רב, 
הרי יעקב אבינו ניבא את גורלו: "ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעֹקב ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְשָׂרֵאל42". רש"י מפרש כי 

מצאצאיו יצאו מלמדי תינוקות וסופרים ועניים.
"ֶשֵׁאין ְלָך ָאָדם ֶשֵׁאין לֹו ָשָׁעה43". מצבו של רבי יעקב השתפר; מינו אותו לבית דין צדק 
בתור שופט. התעלמו הממנים מגילו הצעיר כי הוא היה גדול בחכמה, אך לאחר זמן 
קצר הודאגו מאוד כי הוא נהנה יותר מדי מתענוגי העולם הזה על חשבון העולם הבא. 
הוא החליט שהוא משנה את אורח חייו. הוא אכל רק פעם בשבוע בשר לכבוד שבת 
והוא צם לא רק בתענית ציבור אלא גם בתענית שני וחמישי שני וגם שובבי"ם ת"ת. 
מתוך כך אין פלא שהוא נפל למשכב. ידידיו ניסו לשכנע אותו לחדול מאורח חיים זה, 
לעולם הבא".  לו חלק  אין  "המאבד עצמו לדעת  בריאותו. חכמינו אמרו:  המסכן את 

הנמקה זו נתנה לו חומר למחשבה ונפלה על אוזן קשבת.
אחרי ככלות הכל, כדי להבטיח לעצמו חלק לעולם הבא, לקח את החותנת הרגזנית 

ודאג לה באופן משובח, נתן לה כסא, מיטה, שולחן ומנורה.

42 בראשית, מ"ט, ז'   

43 פרקי אבות, ד', ג'  
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צאצא של רב קיבץ נדבות
צאצא של רב עושה ניסים מפולין קיבץ נדבות שלא על מנת לקבל פרס לעצמו, אלא 

כדי להיות מזכה הרבים.
לפי דבריו, אביו וסבו היו 'בעלי קבלה'. אנשי לשון הרע אמרו שייתכן והוא היה בעל 

קבלה, וכמובן שיקבל 'קויטלך'. 

קוויטל )או "פתקא"( הוא פתק שעליו רשומים שמות אנשים יחד עם שמות אמותיהם, 
ולרוב כולל אף בקשות ומשאלות. הפתק מוגש על פי מנהג החסידים לאדמו"ר, המעיין 
בו ומברך את המגיש. נהוג לצרף לקוויטל סכום כסף, לצורכי צדקה של האדמו"ר. סכום 
זה מכונה "פדיון נפש" ובדרך כלל בקיצור "פדיון")בחסידות חב"ד מכונה גם הפתקא 

עצמה בשם זה ובקיצור: פ"נ(.

תוך נסיעותיו הגיע גם ליישוב טובלשיין הגדול בהונגריה. בקהילה זו חי סוחר אמיד, 
בעל נדבה ידוע, ושמו היה רבי משה טובלשיין. בכל דבר שפנו אליו בדבר עזרה, לא 
היה משיב ריקם את פני הפונים. וכך לא פלא שגם הצאצא של הרב ביקר אצלו בתקווה 

להתכבד בנדבה ראויה לשבח, אך לאכזבתו הגדולה ביותר כיבד אותו בנדבה זעירה.
אמר לרבי משה: "'עך בין איין איי עינקל44"

בשעה זו החנות מלאה לקוחות, ולא היה זמן לרבי משה להתעסק איתו. כדי לנסות את 
דבר חכמתו של העינקל45 בקיצור, אמר לו רבי משה: "זוגן זוע איין וורטל46" 

אמר לו צאצא הרב בקיצור: "שמך רבי משה טובלשיין, ואני אומר לך רבי משה דובלשיין, 
אשר בתרגום מיידיש דובל  משמעו 'כפול', והכוונה להכפיל את הנדבה".

עשיר מעוניין להיות בעל תפילה
בעיירה אחת אנשי הקהילה הזדקקו לבקשתו של בעל-בית עשיר כקורח; הוא מעוניין 
מאוד להיות שליח ציבור בימים הנוראים. הקהילה עמדה לפני בעיה חמורה, כי לדחותו 
לא העזו, אך הקהל לא היה מרוצה ממנו מפני שהעשיר לא היה בקיא בפירוש המילים, 
ושגה הרבה שגיאות. הם עמדו בחוסר עצה ולא יכלו להכריע בעניין הנ"ל. הם פנו לרב 

וביקשו עצה.
הרב קרא לעשיר, ולאחר דין ודברים הסביר הרב ואמר: "הרבה פעמים מופיעה בתנ"ך 
המילה 'תפילה', למשל: 'ַהֵּטה ה' ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי־ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני47', ובנוסף: 'ְּתִפָּלה, ְלָעִני 
הנ"ל  הציטוטים  ע"פ  ַלְחִמי48'".  ֵמֲאֹכל  ִּכי-ָׁשַכְחִּתי,  ִלִּבי  ַוִּיַבׁש  הּוָּכה-ָכֵעֶׂשב  ִכי-ַיֲעֹטף... 

ברור כי העשיר אינו מתאים להיות שליח ציבור.

44 ביידיש: הרי הנני נכבד, אני נכד  

45 ביידיש: נכד   

46 ביידיש: תגיד בבקשה חידוש קטן )הכוונה לחידוד או הברקה(  

47 תהלים, פ"ו, א' 

48 תהלים, ק"ב, א'-ה'  
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אמר הרב דברי חנופה לעשיר: "אתה ב"ה תלמיד חכם "ודי לחכימא ברמיזא". דין שליח 
ציבור שטעה בתפילתו סימן רע לשולחיו". נימוקי הרב התקבלו על דעתו של העשיר 

ולא דרש לעצמו זכות להיות שליח ציבור.
מאז יש בקהילה צהלה ושמחה שלום ומנוחה.

קהילה של בורים
בקהילה אחת, בה שנאו את תלמידי החכמים, היו אך ורק אנשים פשוטים ובורים. רב 
ובבעל-קורא בלבד. רצה הבעל-קורא  ושוחט לא שכנו בקרבם, הסתפקו הם בשמש 

להקניטם אך ציפה להזדמנות.
כתובה  התורה  בספר  כי  הבעל-קורא  אמר  'קרח',  בפרשת  שקרא  שעה  בשבת,  פעם 
'קרח' בשתי שגיאות. כדי להוכיח למתפללים את דבריו הוא ביקש מהשמש  המילה 
להביא את ההגדה של פסח. "ראו רבותיי"! אמר, "שם כתוב: 'זכר למקדש כהלל היה 
כורך מצה ומרור', כלומר, קרח אכל מצה ומרור, והרי פעמיים מופיעה האות כ', אי לכך 

פסל את התורה".
התרגזו בעלי הבתים על אופן קריאתו של הבעל-קורא, שכן מאז נוסדה הקהילה היה 
ספר זה כשר. "ָהֶאָחד ָּבא ָלגּור ַוִיְּשֹּׁפט ָשׁפֹוט49"? עמדו ופטרוהו מתפקידו. כדי להוכיח 

לו את עמדתם, לא הרשוהו לגשת בזמן תפילת מנחה אל התורה.
את הסעודה השלישית ערכו בפרוזדור של בית הכנסת. ניצל הבעל-קורא את ההזדמנות 
וביקש רשות להיפרד מן המתפללים, שנאמר: "אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר 

הלכה שמתוך כך זכרהו50".
שאל הבעל-קורא: "למה ומדוע לחם משנה? יען כי בקבלת שבת בשיא 'בואי בשלום' 
אומרים פעמיים 'בואי כלה בואי כלה', לכן אוכלים משתי חלות". והוסיף: "'ספר התורה 
אינו פסול – כשר הוא', וגם 'הפה שאסר הוא הפה שהתיר' 51, לכן לעולם קרח צריכים 
לכתוב בכ', אולם המקרה שלנו הוא יוצא מן הכלל, יען כי מרד קרח במשה רבנו והרי 

זה חטאו חטא, כמו האות ח', ועל כן כתוב נחון עם ח' ולא עם כ'".
בשמחה רבה שמעו את דברי הבעל-קורא וכשסיים את דבריו, חזרו בהם מהחלטתם 

והשיבו את הבעל-קורא על כנו.

משלים של הרב יעקב אבן
בעיירה קטנה חי תלמיד חכם ידוע, רבי יעקב אבן שמו. במשך שנים שימש כרב ודרש 
דרשות, ובמיוחד הצטיין בדרשות בשבת הגדול ובשבת תשובה. מכיוון שהוא לא היה 
רב נבחר הוא קיבל רק משכורת צנועה. הוא לא נהנה מפופולריות רבה בין הצעירים כי 

הוא הטיף מוסר בעבורם.

49 בראשית, י"ט, ט'   

50 ברכות ה', י"ב  
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הצעירים החליטו שיערכו מניין בנפרד. הגבאים ראו שבמניין נפרד טמונה סכנת פירוד 
ועל כן התנגדו ולכן גם הרב התנגד לרצון הצעירים והכריז חרם חמור נגדם.

הצעירים דרשו לפי התקנות בחירות חדשות. התוצאות נראו לעין, כי בידי הצעירים היו 
האמצעים, הכסף והיכולת, להם הייתה השפעה מכרעת והם השיגו את מבוקשם כאשר 

רצו לבחור הנהלה.
הרב נאבק נגדם והביא לפני הבוחרים משל באומרו: "פלא פלאים קרה"! והסביר כי 
הנייר מיוצר על ידי שמעטס וזה בעצמו נס. בקלפי זורקים נייר ויוצא שמעטס. כך הוא 

רומז על ההנהגה החדשה.
בו בגלל  וקראו לאסיפה שיתנקמו  הצעירים כעסו מאוד על משלו הלגלגני של הרב 
הסטירה שהוא הנחיל להם. הם החליטו לפרסם מכרז לרב הראשי המקומי, עם משכורת 
גבוהה שמתאימה לרוח התקופה. מהרבה מועמדים נבחר רבי יוסף בלום במקום רבי 

יעקב אבן.
מובן שלרבי אבן כאב מאוד מה שקרה, במיוחד כי אישיותו של רבי בלום לא מתאימה 
לתפקיד זה. פעם לפני קהל בדרשתו בפרשת "ויצא" וישא משל ויאמר: "כתוב 'ַוֵּיֵצא 
ְמַרֲאשָֹׁתיו52'. המילה 'המקום' בביטוי  ַוָּיֶשׂם  ַהָּמקֹום  ֵמַאְבֵני  ַוִיַּקּח  ָשַׁבע51...  ִמְּבֵאר  ַיֲעֹקב 
'אבני המקום' מיותרת כי יעקב אבינו לא חשב לחזור לבאר שבע ולהביא משם אבנים. 
כאן  מרמז  )והוא  מהנכר,  יביא  ושלא  המקום  מאבני  שיקח  ארץ  דרך  לימדה  התורה 
על שמו – אבן( ולא כך כפי שאתם עשיתם פלא פלאים ולקחתם את זה ושמתם על 

ראשיכם למנהיג רוחני". עם זה התגשם הכתוב: "ֵאת ָּכל ֹעֵרב ְלִמינֹו53".

שואל כעניין ומשיב כהלכה
רבה של קהילה קטנה לא היה מרוצה מחברי קהילתו. לאחר שהכוס התמלאה, הודיע 

שהוא עוזב את הקהילה. כוונת הרב עוררה תרעומת רבה בדעת הקהל.
מנכבדי  חמישה  של  שמשלחת  אחד  פה  החליטו  בה  דחופה,  לאסיפה  הקהל  קרא 
הקהילה תבקש מהרב לחזור מהחלטתו, בתקווה שנכבדי הקהילה שמעמדם מכובד 

יכולים להשפיע על הרב לשנות את החלטתו.
יצאו לדרך ולאחר ברכות הדדיות הסבו לשולחן. אחר כך שאלו לסיבות החלטתו של 
חברים  רק חמישה  בקהילה  היו  לו  הדבר?  את  להסבירכם  אוכל  "איך  הרב, שהשיב: 

כמוכם הייתי מוכן להמשיך"...
כי  גדול חלקתנו,  כבוד  "רבי,  והם השיבו:  חן,  הרב מצאו  דברי  חברי המשלחת  עבור 

חמישה חברים כמונו בוודאי ימצאו".
היא  הצרה  אך  לסבול,  היה  ואפשר  כמוכם  חמישה  רק  שימצאו  "הלוואי  הרב:  ענה 

שישנם כמאה כמוכם".

51 בראשית, כ"ח, י'  

52 בראשית, כ"ח, י"א  

53 ויקרא, י"א, ט"ו  
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הודעתו זו של הרב גרמה כאב רב לחברי המשלחת המכובדים והם רצו לגמול לו עבור 
העלבון שספגו.

בידיעה שלרב היו שני בנים מפגרים בשכלם, המשלחת אמרה לו: "כבוד הרב, הקהילה 
מרוצה מאוד ממך. שכבוד הרב עולה על המהר"ל הקדוש ז"ל שהיה רב מפורסם, מרא 

דאתרא בק"ק פראג".
הרב היה גאה מאוד מהשבחים ושאלם מחדש: "האם באמת כל כך אתם מרוצים"?

ענו לו: "אומרים שאתה רבי שעולה על המהר"ל כי לו היה רק גולם אחד ולך יש שניים".

הגולם מפראג היא אגדה עממית יהודית המספרת על גולם שנוצר בידי רבי יהודה 
ליווא, המהר"ל )מורנו הגדול רבי ליווא( מפראג, בן המאה ה-16, כדי להציל יהודים 
גולם מעפר בדמות  אותיות  צירופי  יצר המהר"ל בעזרת  לפי האגדה,  מעלילות הדם. 
בן  ליווא  יהודה  רבי  ה'.  ועליו שם  לשונו  תחת  קלף שהניח  באמצעות  והפעילו  אדם 
בצלאל )נולד בסביבות -1512 1609(, היה רב, פוסק הלכה, מקובל והוגה דעות, מגדולי 

ישראל הבולטים בתחילת העת החדשה. 

מצוות מנחם אבלים
הרב פוגל ז"ל היה רב בקהילה הקטנה סנט מקלוש בהונגריה. הוא אהב מאוד הומור 
ובמיוחד במצוות שבין אדם  וגם היה מדקדק עד מאוד, כחוט השערה, בכל המצוות 

לחברו למשל ביקור חולים וניחום אבלים.
פעם קרה שסנדלר ישב שבעה. הרב הלך לקיים את מצוות ניחום אבלים ומשבא לחדרו 
של האבל הרב ראה שהאבל היה שקוע בקריאה בספר. הרב שאל אותו בסקרנות: "מה 

אתה קורא? אתה לא יודע שאסור לאבל לקרוא"?
הסנדלר ענה: "כבוד הרב! זה אני יודע וגם זאת אני יודע – השולחן ערוך מתיר לאבל 

ללמוד את ספר 'איוב' וגם מקינות חורבן בית המקדש".
"זה נכון" השיב הרב, "אבל ספר איוב קשה מאוד להבנה"

השיב הסנדלר: "אני ברוך השם תלמיד חכם בין הסנדלרים".
להיפך,  ולא  ככה  שהדבר  לך  וטוב  אשריך  זאת.  לשמוע  מאוד  שמח  "אני  הרב:  אמר 

שאתה לא סנדלר בין תלמידי החכמים".

עצתו של ראש הקהילה ותשובת הרב פוגל
לרב פוגל, רבה של סנט מיקלוש שבהונגריה, הייתה משפחה גדולה ואילו פרנסתו דלה. 
בקשר לילדיו אמר: "כולם ברורים, כולם אהובים, אבל כולם פותחים את פיהם, ואת 

הפיות הפתוחים צריך גם להשביע".
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ביקש הרבי להעלות משכורתו, אבל ראש הקהילה השיב פניו ריקם ובמקום העלאה 
נתן לו עצה – במקום שיסע פעמיים בשנה לדרוש דרשתו בכפרים שבסביבה השייכים 
שלוש  לנסוע  מאשר  פשוט  דבר  אין  הרי  הכנסותיו(,  הגדילו  אלה  )נסיעות  לקהילתו 

פעמים בשנה. כי הרי לא ההגדה העיקר אלא הקנדריל54.
השיב הרב: "אני רב אבל לא כומר"55.

מת מדומה
לפני שנים רבות היה מעשה בעשיר אחד שהיה קמצן מאוד, מימיו לא נתן פרוטה אחת 
קימץ  אשר  בנים  שלושה  לו  היו  מביתו.  יצאה  לא  לעני  לחם  פרוסת  ואפילו  לצדקה 

עמהם; מאכילם ומלבישם כמו עניים ממש. 
והנה יום אחד חלה חולי גדול ונטה למות, והיו אנשי החברה יושבים אצלו. לאחר שראו 
וגם הרופא אמר כן, הרימו אנשי ביתו עליו קול בכיה. שפכו השכנים את  שכבר מת 
המים כדין וגם היה מנהג בחדר המת לכסות את המראה )טעמו של דבר הוא כדי שלא 
יראו שני מתים(. היה שם מנהג שלא יתעסקו הרוחצים במת ולא יטלטלו אותו אלא עד 
אחר שיעבור עליו כ"ד שעות משעה שמת, ולכן נשארו אצלו בחדר משכבו שני אנשים 

מאנשי החברה כנהוג.
והיה מנהג שאם נפטר עשיר מופלג יעשה החכם הספד סמוך לבית הקברות. עם זאת, 
אפילו אם הנפטר עשיר גדול, לא ישלחו לחכם יותר מעשרה זהובים וגם לראש החברה 

של הרוחצים והחברה של הקוברים יותר מחמישה זהובים.
אמנם הבנים של זה העשיר, שיודעים שאביהם היה קמצן בעיני הכל בכל ימיו ועתה 
רצו לכבדו פתאום. לאחר שהתבררה מיתתו,  ירשו את כל העושר העצום שלו, עתה 
שלחו לחכם לומר לו שיזמין בעבור אביהם הספד חשוב, והם מחויבים לשלוח אחר 
ההספד סך שלוש מאות זהובים. גם לראש חברת הרוחצים שלחו הבטחות שברצונם 
לשלוח לו מאה וחמישים זהובים וכך גם הודיעו לראש חברת הקוברים, והתשלום יהיה 

לאחר גמר המעשה.
כאשר הגיעה ההבטחה לחכם, הוא שמח שמחה גדולה, כי ראה שהמתנה הזאת )שהיא 
בה  להביא  קיימת  קרן  בידו  שתהיה  מספיק  שעור  בה  יש  זהובים(,  מאות  שלוש  סך 
סחורות מעיר גדולה הרחוקה מהעיירה, ויעלה בידו רווח חשוב. וישב אל השולחן וקסת 

הסופר לפניו, והתחיל לסדר הדברים.
וכן ראש חבורת הרוחצים, כשהגיעה לו הידיעה על הבטחה זו בסך ק"נ זהובים, שמח 
שמחה גדולה. הוא היה בעל חוב לבנותיו בשביל נישואין וגם היה בעל חוב לחנוונים. 

וכן גם ראש חבורת הקברנים, כשהגיעה לו ההבטחה של ק"נ זהובים, שמח שמחה גדולה 
ויקרא את אשתו כדי שתיידע אותו איזה מחסור יש להם בבית – הן מצד המטלטלים, הן 

54 כנראה: כסף או סיבוב  

55 תדירות הווידויים גבוהה  
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מצד המלבושים והן אוצרות השמן והדג. האישה רוצה הרבה והוא רוצה לצמצם, ובניו 
הקטנים גם כן ישבו לפניו – זה רוצה מלבושים וזה רוצה דבר אחר. 

אלו השלושה היו עסוקים בדבר המתנות שלהם עסק גדול והיו טרודים בהם.
"סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְשָׁמע56". כל זה העניין היה במשך שלוש שעות לאחר שנודעה מיתתו 
של אותו עשיר, והיו שני אנשים מן החברה אצלו לשומרו עד אחר שיעברו כ"ד שעות. 
והנה לאחר שלוש שעות ראו השומרים שאותו המת נענע ידיו ורגליו מעט, ואחרי שני 
רגעים ראו שפקח עיניו והרים ראשו מן הכר וישב כאחד האדם. תכף קפצו השומרים 
והגידו לאנשי ביתו כי חי הוא, ואז בניו שלחו תכף את המשרתים אצל החכם להודיעו 
שלא יכין הספד כי אביהם חי. וגם הודיעו לראשי החברות, והתעצבו האנשים מאוד כי 

הגיעה להם ידיעה זאת בעודם עסוקים בעניין המתנה.
ידיעה זאת הייתה קשה לראש חברת הרוחצים יותר מכולם, כי היה שמח לפרוע בסך 

זה חוב המוטל עליו, ועתה מה יענה להם? 
ראש חברת הרוחצים, מרוב צערו, הלך מביתו לבית העשיר לראות בעיניו את הימצאותו 
חי יושב ומדבר. הלך לחזור לביתו ובכל הדרך היה הולך ומקלל קללות נמרצות את 
ייתכן שאנשי  ואיך  היה מת  לעצמו שוודאי  ודיבר  לעשות?  ועכשיו מה  אותו העשיר. 

החברה ישגו בדבר זה ויחשבהו למת בעודו חי? 
אך העניין כך היה: לאחר שמת ויצאה נשמתו ממנו, ידעה נשמתו שבניו מבזבזים ממון 
הרבה בעבורו והוא קמצן גדול. לכן ביקשה נשמתו שיחזירה לגופו וחיה כדי שלא ייתן 

מממונו לשום אדם.

כקהל כן ראשו
בתקופה שבין מלחמות העולם עבר משבר כלכלי קשה על יהודי חבר מרמרוש שעבר 
מהונגריה לרומניה. רבים קיפחו את פרנסתם והגיעו עד פת לחם. עניים מחבל מרמרוש 
היו עוברים מכפר לכפר ומעיר לעיר ומחזרים על פתחיהם של בעלי-בתים יהודיים. לפי 
הנוהג של אותם ימים, לא היו אלה מסתפקים בכך שהיו נותנים לעני מטבע, אלא על 
פי רוב היו נכנסים עמו לשיחה, שואלים למקומו ולמשפחתו ולעיתים אף היו מזמינים 

אותו לארוחה.
באחד הימים היה אחד מבעלי הבתים האמידים טרוד במלאכה לפני ביתו, והנה עבר 
עני אחד וביקש נדבה. מתוך שיחה נודע לו שאותו עני בא מכפר פלוני. נתן לו בעל הבית 
משהו לאכול ונדבה ופטרו לשלום. במרוצת אותו בוקר באו בזה אחר זה עניים שונים, 
כשבעה-שמונה במספר, וכולם מאותו כפר. כשהופיע עני נוסף, ואף הוא משם, התלוצץ 
בעל הבית ואמר: "מה גם אתה מכפר פלוני? כבר היו הבוקר אצלי כמניין מכם. איפה 

ראש הקהל"?
השיב העני: "גם ראש הקהל היה רוצה לבוא, אבל אין לו נעליים".

56  קהלת, י"ב, י"ג  
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יורש האופה
ילד צעיר שעוד לא מלאו לו עשר שנים נאלץ לעזוב את בית הוריו שבצ'כוסלובקיה 

ולחפש את מזלו בארצות רחוקות. 
ותלאות  הרפתקאות  לאחר  עד שהגיע  רבים  ומכשולים  גבולות  ועבר  ברגל  הלך  הוא 
רבות לעיר שבטרנסילבניה שנקראת ארד. כדי להשקיט את רעבונו הוא נכנס למאפייה 
הראשונה שהייתה בדרכו. בעל המאפיה, יהודי בעל לב טוב, כיבד אותו בלחם טרי וחלב 
חם. תוך כדי שהוא סעד את ליבו סיפר הילד את צרותיו ואת תלאותיו. נכמרו רחמיו 
של בעל המאפייה ששמע בצער רב את סיפורו והוא הציע לו להישאר אצלו וללמוד 
את מקצוע האפייה. הילד קיבל את הצעתו הנדיבה של היהודי ונשאר אצלו בחפץ לב.

הנער היה חרוץ ובעל כוונות טובות. הוא הצטיין כחניך ובמהרה נהפך לעוזרו הראשי 
של האופה. התחבב הנער על האופה כל כך עד שלאט לאט הועבר לו ניהול העסק. 

מכיוון שבעל הבית חשוך ילדים, הוא מינה את הנער ליורשו.
היידיש  דוברי  לשונם של  למד את  היהודית,  לסביבתו  העלם הצעיר הסתגל במהרה 
טוב יותר מהרבה אחרים ולמד את מנהגי היהודים כך שאף אחד בעיר לא תיאר שהוא 

בעצם אינו יהודי.
ובחגים  לאחר מות האופה הוא המשיך לנהל את העסק כפי שניהל בימיו. בשבתות 
היהודיים המאפייה הייתה סגורה, רק התנור לחמין )צ'ולנט( עבד במלואו. בעיר אהבו 
אותו וכיבדו אותו. הוא היה נדבן, הצטיין ברוחב לב ולא היה חג או נשף שלא השתתף 

בו.
גם קבצני העיר ניצלו את רוחב לבו, ולא היה יום שאחד הקבצנים לא פקד את ביתו. 
הוא נענה לבקשותיהם בחפץ לב, אבל אחת הפעמים קרה עסק ביש לאחד המתרימים, 

והעסק כך קרה:
הישן  הצריף  במקום  חדש  מדרש  בית  לבנות  החליטו  שבהונגריה  ממרמרוש  יהודים 
שמט לנפול. למען השגת ממון לבניית המבנה החדש, ביטחו את הישן בכסף רב והוא 
נשרף ב"מקרה". לאחר שקיבלו את כספי הביטוח, באו בדברים גם עם כל הקבצנים 
שבסביבה והוציאו להם רישיון לקבץ בבית הכנסת בתנאי ש-50% מהכנסותיהם יופרשו 

לבית הכנסת החדש.
כך הגיע אחד הקבצנים לאופה שלנו. לאחר שיחה ארוכה הזמין אותו האופה לארוחת 
תרנגול  שכלל  והטעים  העשיר  התפריט  הארוחה.  את  הגישה  הבית  מנהלת  צהריים. 
הודו, תפודים ודברי ירקות נהדרים הסתיים, להפתעת היהודי שלנו, בפשטידת גבינה 

גדולה.
"הייתכן"?! שאלו, "הרי הכל יודעים שלאחר בשרי אסור באופן מוחלט לטעום חלבי".

"חוקים אלה לא חלים עליי" השיב האופה, "הרי אינני יהודי".
"אבל שאני יהודי הרי יכולת לדעת" הפציר היהודי הקבצן במבוכה.
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"לא ולא. איך יכולתי לדעת, הרי בהיכנסך לא נשקת למזוזה"!
"זה נכון" הודה והתוודה היהודי הרשלן, ובבושת פנים הרכין את ראשו. בעל המאפייה 

ִּפָצה אותו בנדבה עשירה וברוחב לב נתן לו עוד הנה והנה.
ובסוף, בדברי תודה עמוקים, עזב היהודי את הנדבן. בכל הדרך הוא מלמל לעצמו: "זה 
היה המשגה שלי, המשגה שלי... גדול עווני מנשוא. עכשיו כדי לכפר את חטאתי אני 

נותן את כל הכסף שקיבלתי לעניים".
לאחר הדברים האלה, הגביר הגיבור חי עוד שנים רבות והגיע לגיל שמונים לגבורה. 
הוא ציווה לתת את כל רכושו לבית יתומים יהודי. לפני מותו הייתה בקשתו האחרונה 

להיקבר על יד אביו המאמץ, אך חוקי הימים ההם לא אפשרו למלא את בקשתו זאת.
בדרכו האחרונה ליוו אותו חבריו וידידיו הרבים שזכרו אותו עד הימים האלה.

סיפור מחיי יהודי הונגריה
אנשי  בין  מאוד  רבה  המעשה  פופולריות  הייתה  אז  בפרסבורג,  הנ"ל  הסיפור  שמעתי 

העיר וידועה בעם.
בשנת 1848 ההונגרים הפסידו במלחמה. כתוצאה מכך מצבם של יהודי הונגריה היה 
רע מאוד כי הוטל עליהם לשלם מיסים כבדים; מס עובד, מס מלחמה, מס "טולרנץ"57 

וכדומה.
אך לקיסר אוסטריה, פרנץ יוזף, הייתה כוונת אהבה כלפי היהודים "לא מאהבת מרדכי 
כי אם משנאת המן"; מכיוון שהקיסר לא אהב את ההונגרים הוא ביטל את המיסים עם 
מחוות אצולה, ובאותו הכסף הרשה להם להקים בית ספר לרבנים ובית ספר למורים. 
היהודים של הונגריה היו מוקירי אהבה לקיסר שהיטיב עמהם. ק"ק פרסבורג החליטה 

לבקש לאנשי ולנכבדי הקהילה "אודיאנץ"58 עם הקיסר למען מתן הודיה לקיסר.
ביום בהיר אחד התייצבה משלחת של עשרה אנשים בראשות ראש הקהל של קהילת 
פרסבורג בפני הקיסר. הקיסר קיבל את המשלחת בסבר פנים יפות, התעניין בשלומם 
ושאל את ראש הקהל בעניין הפרנסה. הלז ענה בלשון ספונטנית: "אומבה אדון קיסר 
אחראי  היה  כי  מאוד  נבהל  הוא  התשובה  את  ה"אדיוטנט60"  שמע  כאשר  לעבען59". 
לתפקיד לימוד ההתנהגות לפני הקיסר. אך כאשר התחייך הקיסר כי הדבר מוצא חן, 

טפח על כתפו של ראש הקהל ואמר "המשך כך"– נרגע הגנרל.
בצהריים חיכה הקיסר לבוא אורחים חשובים לסעוד עמו. סיפר להם את המקרה שארע 
עם ראש הקהל של פרסבורג כאשר דיבר אתו בצורה אינטימית מקרב לבבו כמו שדיבר 
עם חברו ראש הקהל מהעיר טירנוי או מקהל ֵסֵרד הסמוכה לפרסבורג. כאשר ציטט 
הקיסר את דבריו המבדחים של ראש הקהל השתנתה האווירה הרצינית בין הנוכחים 
הנעלים והם פרצו ברוממי צחוק אשר היה בלתי רגיל בין כתלי הארמון. דבר זה נזכר 

שנים רבות בכל חלקי הארץ.
57 סובלנות 

58 פגישה 

59 ביידיש: "אמן, אדון קיסר, לחיים"! והכוונה היא שהרגיש נוח להשתמש בשפה חברית ולא רשמית 

60 גנרל 
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מחפשים חזן בקהילה 
חייבים  יהיו  כדי שלא  בעל משפחה קטנה,  ושוחט  חזן  הייתה מחפשת  קהילה אחת 
לשלם לו משכורת גבוהה. כאשר הגיע שוחט למקום לעשות מבחן כדי להתקבל להיות 
שוחט וחזן, התרשמו אנשי הקהילה מתפילתו הנעימה. ראש הקהל שאל אותו: "אדון 

חזן, היש לך ילדים"?
"ניין61" הייתה תשובתו.

בני הקהילה שמחו לשמוע שאין ילדים כי הבינו שהחזן יסתפק במשכורת נמוכה. מיד 
נקבע התאריך של תחילת העבודה. החזן הגיע למקום בלי משפחתו ורק כעבור כמה 
שבועות התחיל להביא אליו את ילדיו, אחד אחד מדי שבועיים. כאשר אנשי הקהילה 
שמעו כי משפחת החזן מתרבה באופן לא טבעי, שאל ראש הקהל: "מי הילדים האלה"?

"הם ילדיי". ענה החזן.
שאל ראש הקהל בכעס: "הרי שאלתי אותך בדבר הילדים ואתה ענית "ניין""!

"סליחה אדוני ראש הקהל", העיר החזן, "אמת דיברתי באומרי "ניין62"
למורת רוחם נאלצו בני הקהילה לקבוע לחזן משכורת לפי מספר הנפשות שבמשפחה, 

כלומר "ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף63".

מכרז על משרה פנויה 
רבים.  מועמדים  הופיעו  ומוהל,  שוחט  בחזן  צורך  לה  שיש  פרסמה  שקהילה  אחרי 
צדדית.  הכנסה  ראש הקהל הבטיח  ידי הסכם.  על  להיקבע  צריכה  הייתה  המשכורת 
אחרי שבחנו את המועמדים נשאר הטוב ביניהם ואחרי דין ודברים הם הסכימו בקשר 

למשכורת. 
התעניין הזוכה המאושר: "מה בקשר להכנסה הצדדית"?

הוא קיבל את התשובה הבאה: "בפסח מצות לפי הטף. בערב פסח כאשר השמש עובר 
מבית לבית לאסוף את החמץ הוא מקבל תמורת טרחתו ביצים שמהם גם החזן זוכה. 
ובערב לפני כיפור מקבל את  וגם משלוח מנות מבעלי-בתים  בפורים מחצית השקל 

כסף הכפרות".
שאל עוד החזן: "מה המצב בעניין רח"ש )רב - חזן - שמש( אחרי ברית, חתונה והלוויה"?
אמר ראש הקהל: "5 ל' אחרי חתונה וגם אחרי הלווית המת. בברית איש כמתנת ידו".

"כמה בריתות חתונות והלוויות יש בשנה"? 
אמר ראש הקהל: "ברית יש שתיים-שלוש, חתונה ולוויה גם כן".

"אני מצטער מאוד" אמר החזן, "אינני יכול לקבל על עצמי את המשרה, כי אם יש בשנה 
רק שלוש בריתות אז אשכח את מקצועי, ואם יש בשנה רק שלוש הלוויות אז איפה 

הפרנסה"?

61 ביידיש: "לא" 

62 בגרמנית: "תשע" 

63 בראשית, מ"ז, י"ב  
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על חטאים שאנחנו חייבים עליהם מלקות ארבעים
על פי מעשה שמספרים:

אורח אחד בא ערב יום כיפור למטסדרף שבמערב הונגריה והלך לבית התפילה להתפלל 
תפילת מנחה. לאחר התפילה קרב אליו שמש בית הכנסת, שהייתה דרכו להלקות את 
הקהל והִנלִקים נותנים מתת ידם אליו. שאל השמש את האורח ואמר לו: "החפץ אדוני 

כי אּכָך ארבעים"?
ויען לו: "יהי כדברך". וישח האורח, ויכהו השמש ארבעים.

ויקום האורח וילבש בגדיו ללכת לדרכו, ועצרהו השמש ויאמר לו: "עליך מוטל לשלם 
לי".

ויען האורח: "לא מצאתי בכל התורה כולה לוֶקה ומשלם כי אם במוציא שם רע, ואני לא 
הוצאתי מימי שם רע על בתולת ישראל".

השמש היה פיקח ואמר לאורח: "האם לא אמרת וידוי עתה, קודם שָלִקית"?
ויאמר האורח: "כן. אמרתי וידוי".

ויאמר השמש: "תחזור ותאמר את נוסח הווידוי כאשר אמרת".
והתחיל לומר: "אנא השם אלוהינו ואלוהי אבותינו וכו'... אבל חטאנו עוינו פשענו אנחנו 

ואבותינו"...
ויאמר השמש: "הס, כי כבר הוצאת עתה שם רע בזה הווידוי, ואיך תאמר על אבותיך 
שחטאו בכל אלו מיני עוונות שאתה מפרט אותם על עצמך, הרי הוצאת שם רע על 

בתולת ישראל".
וינצח השמש את האורח בדבר זה וישלם לו האורח כנהוג.

תקופת הזהב ק"ק נייהייזל וכליין טרגיקה
הייתה ק"ק נייהייזל בהונגריה עיר ואם בישראל מושבת יהודים אורתודוקסים. טבעת 

חותמת על העיר בה בשבת או ביום טוב נסגרות החנויות ובטלות המלאכות.
משכבות  ובאו  ומאחר  שמה,  להתיישבות  יהודים  המון  הוזרמו   1850 שנת  לאחר  רק 
שונות ביהדות והביאו איתם מנהגים שונים ממקום אבותיהם, לא פלא הדבר שלא יכלו 

לשבת יחדיו. על כן כבר ב- 1872 נפרדו דרכיהם.
בעקבות זאת נדדו לעיירה בכדי לחיות בין יהודים והצטרפו אל הקהילה המשתייכת 
יענה  והרי "הכסף  ורכוש  לזרם הנאולוגים. צריך לדעת שהנאולוגים היו בעלי נכסים 

הכל".
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נאולוגים )בהונגרית:  neológ irányzat, "הפלג הנאולוגי"( הוא הכינוי השגור לחברי 
בעיקר  התאפיין  זה  ציבור  הונגריה.  ביהדות  הגדולים  הקהילות  ארגוני  משני  אחד 
האגף  את  והכיל  הכללית,  ההונגרית  בחברה  מיטבית  וטמיעה  להשתלבות  בשאיפה 
הרבנות  עירוניים.  הביניים  מעמד  בני  לרוב  הארץ,  יהודי  של  והליברלי  המודרניסטי 
הנאולוגית, שמעמדה בקרב הציבור היה חלש יחסית, הושפעה מהאסכולה הפוזיטיבית-

המחלוקת  דרכה.  כממשיכת  עצמה  רואה  הקונסרבטיבית  היהדות  שגם  היסטורית, 
בינם לאורתודוקסים האדוקים והשמרנים יותר התמסדה ב-1871, ושני הציבורים פנו 
להקים גופים ארציים נפרדים. הנאולוגים נותרו כסיעה עצמאית גם בשטחים שהועברו 
לאוסטריה, יוגוסלביה, צ'כוסלובקיה ורומניה ב-1920, ועודם המגזר הגדול ביותר בין 

יהודי הונגריה עצמה.

לא הייתה בעיה מיוחדת ביצירת חיים קהילתיים על כל המשתמע מכך, ולא עברה שנה 
ובית כנסת מפואר ובית ספר נהדר עמדו.

שונה היה המצב אצל האנשים הדתיים כי הם היו דלי יכולת ודלי אמצעים אשר שמו 
ַעִּמי64".  ֲעִנֵּיי  ֶיֱחסּו  "ָּבְך  הלוי:  המשורר  שכתב  כפי  השם,  ובעבודת  באמונתם  מבטחם 

מאמונתם החזקה שאבו כוח כדי לקיים חיים קהילתיים. 
"כל ההתחלות קשות". עניים היו כעכברי בית הכנסת ולא היה מקור להמציא ממנו 
מחייתם; הרב, החזן, השוחט והשמש לא היו מוכנים לשרת בקודש לשם שמים והיו 
ברוכי ילדים וכולם פותחים את פיהם ודורשים את זכותם הטבעית לארוחות. למרות 
ְלֹכל  "ְלָכל-ֹקְרָאיו  כאמור:  השם  בעזרת  והאמינו  קיוו  התייאשו,  לא  הקשים  התנאים 

ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה, ְוֶאת-ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם"65 
"טוב לו לאדם שיש לו על מי להישען בשעת דחקו". תקוותו של ראש הקהילה הייתה 
לא רק באמירת תהילים, כי כתוב: "יברכך בכל אשר תעשה66", אלא ברור שצריך גם 

לפעול. "ַרּבֹות ַמֲחָשׁבֹות ְּבֶלב ִאיׁש ַוֲעַצת השם ִהיא ָתקּום67".
במחוז ק"ק נייהייזל הכפרים היו צפופים וכמעט בכולם גרו משפחות יהודיות ברוכות 
ברוח  הילדים  את  לחנך  אפשרות  הייתה  לא  גם  אבל  פרנסה,  בעיות  היו  לא  ילדים. 

המסורת היהודית האורתודוקסית.
יום אחד הזדמן ראש הקהילה של נייהייזל לבקר משפחות בבדידותן, והוא אמר להן: 
"עצה טובה קא משמע לן, באם תשמעו לעצתי אז אשרי וטוב לכן כי יש אפשרות לעזור 
כי שם  בתמיכתנו,  הספר העממי אשר  לבית  ילדיכן  את  לבעיותיכן הקשות: תשליכו 
ועל  כחברים  לקהילתנו  להצטרף  עליכם  זאת  לאפשר  כדי  מוכשרים.  מורים  מחנכים 
ידי כך ליהנות בצדק מיתרונות מוסדותינו – בית הספר, תלמוד תורה, מקווה וכשרות".

בסיפוק רב שמעו היהודים את דברי ראש הקהל וכבר בשנת הלימודים הקרובה הופיעו 

64 הפיוט "לכה דודי"- רבי שלמה הלוי אלקבץ  

65 תהלים, קמה, י"ח-י"ט  

66 הפסוק המדויק הינו: "ְלַמַען ְיָבֶרְכָך השם ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ַמֲעֵשׂה ָיְדָך ֲאֶשׁר ַּתֲעֶשׂה", דברים, י"ד, כ"ט 

67 משלי, י"ט, כ"א 
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את  לאמץ  התנדב  המורים  סגל  כי  בעיה  הייתה  לא  אחזקתם  להירשם.  התלמידים 
התלמידים ובעלי בתים עזרו גם.

בימים הנוראים גדל מספר המתפללים המקומיים בבית הכנסת, וכדי להבטיח לעצמם 
מקום ישיבה, השכירו חברי הכפרים מקום מראש. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית 
נייהייזל  ק"ק  הכנסת  בבית  וגם  ְרָוִחים68",  ּוִמְשַּׁתֲחִוים  ְצפּוִפים  "עֹוְמִדים   – המקדש 

התגשם הנס.
הטובה  על  והודיה  שבח  וקיים,  חי  לאל  גדולה  לתת  העיר  לנכבדי  קרא  דמתא  הרב 

והניסים והנפלאות שעשה עמנו.
רצון.  ושביעות  העושר  תפסו  העוני  מקום  ואת  רווחה  של  תקופה  התחילה  בעירנו 
אלמנות מרובות ילדים שהיו זקוקות לקצבה הגיעו לפרנסה בשפע ובכבוד וגם הילדים 
ניצלו מחרפת רעב. הוצאות הקהילה לא גרמו לדאגות, אבל בית הכנסת נהיה לצר. היו 
צריכים לדאוג כתחליף להגדיל את בית המדרש הקיים, שלא ישמש רק בית תפילה 
ְּכֶנֶגד  ּתֹוָרה  "ְוַתְלמּוד  כמו שכתוב:  תורה,  בו  ללמוד  מקום  גם  ובראשונה  בראש  אלא 

ֻּכָּלם69". אולי ישמש גם לחתונות ובריתות.

68 פרקי אבות, ה', ה' 

69 משנה פאה, א', א' 
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שער שלישי: סיפורי צדיקים

חייו של ר' שאול הללינגר
חייו של ר' שאול הללניגר מתחילתם ועד סופם אמת ולא דמיון.

בערוב ימיו, לאחר נדודים רבים ללא תכלית, התיישב בכפר קטן ששמו וילגוש ברומניה. 
בעבר,  מכובדת  הייתה  וילגוש  קהילת  וחזן.  כשוחט  יובלו  את  חוגג  היה  הזה  בכפר 
כעדות לכך היו בית הכנסת המפואר, בית הספר ובית העלמין. הרב שאול לא התרשם 
"עד עכשיו התפרנסתי  גברים. הוא אמר  היו בה רק חמישה  עניה.  הייתה  שהקהילה 

מאנשים חיים, כעת אתפרנס מהמתים".
החל מחודש אלול עד הושענא-רבה, נטע את אוהלו בבית הקברות וציפה למבקרים 
שבאו ממרחקים לפקוד את קבריהם של הוריהם ואחיהם. ר' שאול אמר את התפילות 
הרגילות וקיבל את בקשת הקרובים לדאוג לקבר יקיריהם, וביום הזכרון הדליק נרות 

בבית הכנסת. תפקידים אלה הגדילו את הכנסתו של ר' שאול.
הרבנים  לסמינר  להתקבל  ביקש  הוא  עשרה,  השמונה  לשנתו  הגיע  שאול  כשר' 
בפרסבורג. שם הצטיין הוא בלימודיו, אך מעשה אחד בלתי מחושב השפיע על כל חייו. 
התאהב ר' שאול, ובערבים הוא טייל עם עלמה על שפת הדנובה. נודע העניין למנהל, 
כפי שכתוב "ִּכי עֹוף ַהָשַּׁמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול70", אשר הזהיר את ר' שאול כי "אין עונשין 
אלא א"כ מזהירין71". ר' שאול לא לקח ברצינות ואמר "אני מודה שהעובדות מדברות 
ְּבגּופֹו72".  לֹוֶקה  ִּבְכֵׁשִרים  ַהחֹוֵׁשד  "כל  ואמר:  יאמר שאחותי הנערה",  לזכותי  נגדי, אך 

התשובה הבלתי צפויה הפתיע את המנהל, ולבסוף המנהל ביקש סליחה.
ר' שאול המשיך בטיוליו. המנהל הזמינו אליו ושאל בחומרה "האם גם הנערה הזאת 
היא אחותך"? "היא חביבה עליי יותר מאחותי" השיב ר' שאול, "איזה פגם יש בדבר? 
כה עזה הייתה ליעקב אבינו אהבתו, ככתוב: 'ַוַּיֲעֹבד ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ֶשַׁבע ָשִׁנים ַוִיְּהיּו ְבֵעיָניו 
את  והפסיקה  טענותיו  את  קיבלה  לא  ההנהלה  אך  ֹאָתּה73'".  ְּבַאֲהָבתֹו  ֲאָחִדים  ְּכָיִמים 

לימודיו.
הללינגר לא לקח על ליבו את הוצאתו מבית המדרש. הוא פנה לקבל את משרת החזן 
בקהילת פודמריץ. הוא היה מאושר ואמר "ַּגם זֹו ְלטֹוָבה74", ויכל היה לשאת את בחירת 

ליבו.
אבל השמחה הייתה מוקדמת. כבר בראשית דרכו הוא מאוכזב מאוד. הרב רדף אחריו, 
לרב  שאסור  שאומר  פתגם  יש  חכם.  תלמיד  שהיה  שאול,  בר'  קנאה  הייתה  הסיבה 

להביט במראה, וזה למה? כי רואה רב אחר.
נאלץ לנדוד, אך לפני שעזב אמר לאשתו שהוא עוד  ר' שאול  למרות שהצדק אצלו, 

ילמד לקח את הרב וקהילתו, רק חיכה לרגע המתאים.

70 קהלת, י', כ' 

71 כריתות, ב', ב' 

72 יומא, י"ט, ב'  

73 בראשית, כ"ט, כ'  

74 תענית, כ"א, א'  
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פעם בפורים, כאשר בבית העם הייתה שמחה במעוָנה, מנער ועד זקן שמחו יחד, ניצל 
יפטר אדם  "אל  להיפרד מהנוכחים, שנאמר:  רשות  וביקש  רבי שאול את ההזדמנות 

מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זכרהו". וישא משל ויאמר:
רבה של קהילה מפורסמת הגיע לפני בית דין של מעלה. "מה היית עלי אדמות"? שאל 

בית הדין.
"הייתי רבה של קהילה מפורסמת" ענה הרב, וציין את שם קהילתו.

בית הדין דפדף בספר הזכרונות, ואמנם מצא את שם הקהילה. "איזה מעשים טובים 
עשית"? שאלוהו עוד.

"השתדלתי שערב ובוקר יהיה בבית הכנסת מנין" השיב הרב.
"זאת נזקוף לזכותך, אבל פעם בדין תורה התנהגת במשוא פנים" טען בית הדין, ולאחר 

שיקול רב, שפטו אותו לעשרים וחמש מלקות. 
"אמנם עינו אותי" חשב בליבו הרב, "אך לזכות בגן עדן שווה עשרים וחמש מלקות".

הגיע תורו של רב מפורסם אחר. גם במקרה זה מצא בית הדין בספר הזיכרונות את 
מצות  את  יקיימו  קהילתו  שאנשי  שדאג  הרב  טען  במשפטו  הרב.  כיהן  בה  הקהילה 
הכשרות, אך הקטגור הוכיח שפעם פסק הרב לא ביושר בעניין אלמנה, ועל כן שפטו 
אותו לחמישים מלקות. גם פה סבר הרב שכדאי לספוג מלקות והעיקר לזכות בחיי גן 

עדן.
הגיע תורו של הרבי מפודמריץ. לאחר ששמע את פסקי הדין שלפניו עמד כולו רועד 

מפחד.
"מה היית על הארץ"? שאלוהו.

"הייתי רבה של קהילת פודמריץ" ענה. בית הדין התחיל לדפדף בספר הזכרונות. כל 
החיפושים היו לשווא, חיפשו בכל הספרים ולא נמצא זכר לקהילת פודמריץ. בית הדין 

פסק את דינו פה אחד: "פודמריץ איננה קהילה ואתה אינך רב, ועל כן אתה פטור". 
גורלו של ר' שאול דומה לבני ישראל במדבר בזמן הנדודים, ככתוב "ַוִּיְסעּו... ַוַּיֲחנּו75". 
במשמרתו החדשה הוא תלה תקוות רבות, התאכזב ואמר במרירות "לכל הכלבים אותם 
וכבר  החדש  בביתו  להתאקלם  הספיק  לא  החדשה,  במשרה  אכזבתו  לאחר  הפנים". 
הסתכסך עם ראש הקהל. ראש הקהל היה קצב במקצועו, ובמקרים רבים ר' שאול פסק 

טריפה על בשר בהמה שהוא שחט ובעקבות זאת היו להם ויכוחים רבים.
ארץ",  דרך  הקהל  ראש  את  אלמד  ואני  בתורה,  כתובה  מכה שלא  "זו  אמר  ר' שאול 
ר'  והחליט לבקר את ראש הקהל באשמורת הבוקר בשעה שהוא עסוק עם בהמתו. 
שאול בירך אותו בקול רם "בוקר טוב! אדון ראש הקהל"! אך ראש הקהל לא השיב 
אלא שאלו מדוע הוא מזניח את עבודתו, הרי זו עת תפילת השחרית. "אני יודע" השיב 
ר' שאול, "סקרנות רבה גרשה אותי ממיטתי כדי שאני אהיה בטוח שאתה ממלא אחר 

המצווה הכי קדושה בתורתינו". "לאיזה מצווה אתה מתכוון"? שאל ראש הקהל. 

75 הפסוק השלם הוא: "ַוִּיְסעּו ִמַּמְקֵהֹלת ַוַּיֲחנּו ְּבָתַחת", במדבר, ל"ג, כ"ו  



43          

ר' שאול ענה "עכשיו אתה בעצמך נותן אוכל ולא על ידי שליח, וכתוב 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך 
אזרוק  "אני  והצהיר  ר' שאול  על  דברים אלו, התכעס ראש הקהל  ָּכמֹוָך76'". בעקבות 
אותך ממשרתך"! אך ר' שאול השיב בשקט: 'ַאל ִיְתַהֵּלל ֹחֵגר ִּכְמַפֵּתַח77', בטוחני שאהיה 
כי  התגשמה,  שאול  ר'  של  נבואתו  הקהל".  ראש  אתה  מאשר  שוחט  יותר  ארוך  זמן 

בבחירות הבאות ראש הקהל נכשל. סוף דבר הכל נשמע.
הנדודים הממושכים ללא תכלית לא הביאו לשינוי במצבו של ר' שאול. ברציפות חיפש 
עבודה חדשה והחליף פנים חדשות, כך עד שהשתקע בולגוש השיבה זרקה בשערותיו.

אמנם חושו הבריא לבדיחה לא בגד בו, וכאן חי לו חיים שקטים ושלווים בתור 'בדחן', 
חרז חרוזים חיבר "שיר" דברי תודה והוקרה לכבוד הכתרת המלך הרומני וזכה להצלחות 
גדולות. את מנוחתו מצא כבר בבית הקברות של ולגוש, בו אין מצווים עליו לא ראש 

הקהל ולא הגבאי, "ָקֹטן ְוָגדֹול ָשׁם הּוא ְוֶעֶבד ָחְפִשׁי ֵמֲאֹדָניו78".
עת כבה נרו, הקהילה ולגוש בעלת העבר המפואר רב השנים פסקה מלהתקיים. להבת 
ודרדר, מפתח בית  נר התמיד אינה מהבהבת עוד, השביל אל בית הכנסת כוסה קוץ 

הכנסת העלה חלודה ואין איש שיפתח את בית הכנסת.

ברכת אליהו הנביא
הנרדפים  היהודים  בקרב  לאוזן  מפה  הופץ  הצארים  שלטון  של  הטראגית  בתקופה 

מעשה מופלא זה של אליהו הנביא:
בליל חורפי, כאשר בחוץ קור אימים, איש בלבוש דל בעל שיבה ביקש אצל משפחה 
בקשתו  את  אפילו  מקור,  למרות שרעד  האיש  את  דחה  הגביר  ללינה.  מקום  עשירה 

למצוא מחסה בתבן תחת הגג השיב האכזר ריקם.
תוך  טובים.  אנשים  במקום  ימצא  אולי  בתקווה  מחסה  לחפש  המשיך  המסכן  האיש 
חיפוש אחר לינה ראו לפתע עיניו אור קלוש תוך החשיכה, ואז החל גורר גופו. הגיע אל 
כיוון מקור האור, שם את פניו לקראת האור מצריף רעוע. בעל הצריף השתכר בדוחק 
למחייתו על ידי רוכלות, וגם יצא לדרכו ברגל באותו יום. האיש דפק על החלון המושלג, 

ובעל הצריף התעורר נפחד ומבוהל, מי יכול להעירו בחצות הלילה?
רועד מקור,  איש  לפניו, עמד שם  עצוב התגלה  ולהפתעתו הרבה מראה  פתח הדלת 
חימם  בתנור,  אש  הבעיר  מיד  בקשתו,  את  מילא  רב  ברצון  מחסה.  לו  לתת  ובקשהו 

ארוחה, הציע את מיטתו עם שמיכה חמה והוא בעצמו לן על הרצפה.
בבוקר הודה האיש על הכנסת האורחים החמה, וברכו שיראה ברכה בכל מעשיו. הרוכל 
יצא לדרכו והגיע לכפר הסמוך והציע את סחורתו, ולפליאתו הרבה המונים באו לקנות 
והפתעה אחר הפתעה והנה סחורתו פחתה ולא החסירה למרות הביקוש הרב. חשב 
הרוכל שזו טעות, אך שוב ושוב הוכח הדבר. הרוכל נפל אפיים ונפחד כי הוא שוכנע 

שאורחו בלילה היה אליהו הנביא בעצמו ובכבודו.

76 ויקרא, י"ט, י"ח 

77 מלכים א', כ', י"א  

78 איוב, ג', י"ט  
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הרוכל התעשר מיום ליום, רכש בית, מרכבה וקנה כסא בבית הכנסת על כותל מזרח. 
בבית הכנסת שכניו התפלאו על התעשרותו, ובסקרנות שאלוהו מאין לו העושר הזה. 

הרוכל סיפר להם את מקור כספו ואת ברכת אליהו הנביא.
לאחר זמן מה שוב הופיע בכפר האיש העני, ובדרכו הראשונה ניגש אל בית האכזר, אך 
הפעם קבלוהו יפה ועם כל טוב. למחרת בבוקר בירך האורח את האיש העשיר ואיחל 

שאשתו תלד במהרה ולא יהיו לו עוד דרישות בנידון.
למרות הברכה לא הגיע לו האושר כי אשתו ילדה שבע בנות ובן לא נולד לה. אך בכל 
זאת היה מרוצה, כלומר מי שיש לו שבע בנות אין לו דרישות יתר, כי שבע בנות זה לא 
"ּגֹוֵמל  וכך התמלאה ברכתו של אליהו הנביא:  – "זבן טאכטר קיין גלאכטר79".  צחוק 

ְלִאיׁש ָחִסיד ְּכִמְפָעלֹו/נֹוֵתן ְלָרָשׁע ָרע ְּכִרְשָׁעתֹו80".

עץ שזיף
פתגם הונגרי: "אני זוכר אותו כאשר היה עץ שזיף"

אדם זקן נוצרי התפרנס שנים מחורשת עצי פרי אשר גידל ליד ביתו שבכפר, אך שנה 
אחת יבשו עצי הפרי שלו. האיש הזקן היה אובד עצות, ממה יתפרנס וממה יאכל לחם? 
לו היהודי: קח אחד מעצי  גר בכפרו. אמר  לבקשת עצה הוא הלך ליהודי חכם אשר 
הפרי החזקים, והביאהו אל פסל אומן אשר יעשה ממנו פסל לתפארת. העמד את הפסל 
וכך  יצטרכו העוברים והשבים לשלם לך מכספם.  ובעד הזכות לראותו  בקצה הכפר, 
עשה הזקן, והייתה לו פרנסה בשפע; העוברים והשבים הסתכלו והזינו עיניהם בפסל 

היפה, השתחוו לו אפיים ארצה ואף תרמו ממיטב כספם בעד זכות זאת.
יום אחד, בא היהודי לבקר את האיש כדי לראות איך השתלשלו הדברים בינתיים. פנה 
אליו הנוצרי ושאל מדוע אינו משתחווה לפסל שמראהו מראה אלוהים? ענה לו היהודי: 

"וכי מדוע אעשה זאת? הרי שנינו יודעים שאין זה כלל אלוהים, שכן עץ שזיף היה"...

דע מה שתשיב לאפיקורס
מעשה בבעל אחוזה אפיקורס נודע לשמצה ורשע גדול, שביקש להקניט את הרב ושלח 
לו בידי המשרת משלוח מנות לפורים – גור חזירים. חרה אפו של הרב אך הוא כבש 

את כעסו.
בזה  מכתב  וצירף  למעטפה  הכניסה  העצמי,  דיוקנו  תמונת  את  הרב  נטל  עשה?  מה 
הלשון: "הננו מכבדים איש את רעהו אהדדי בדיוקן פנינו – אתה בדמות דיוקן החזיר 
ואני בדיוקני זה. מחזיר אני לך גם את החזיר כדי שתוכל להתענג ללא הרף על דמות 

דיוקנך".

79 ביידיש: שבע בנות זה לא צחוק   

80 מתוך הפיוט "ִיְגַּדל ֱאֹלִהים ַחי" )על פי נוסח הספרדים(  
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משפט צדק
איכר אביון פנה עבור קבלת הלוואה למלווה כסף בריבית. הוא נתן לו הלוואה לזמן קצר 
מאוד עם ריבית גבוהה. אחרי תום המועד, המלווה הלך לשדה של האיכר כדי לגבות 

את כספו.
האיכר רצה להחזיר את ההלוואה באותו יום ועל כן הוא לא היה נבוך ולמרות שהשטר 
לא היה ביד המלווה, החזיר לו את הכסף בכל זאת וקיבל הבטחה מהמלווה שישמיד 

את השטר. אך לא כך קרה. המלווה בריבית דרש מהאיכר עוד פעם את הכסף. 
האיכר המבוהל פנה אל הרב מרוב ייאוש. הרב הזמין את המלווה, שעמד בתוקף על 
טענתו שהאיכר עוד לא שילם לו את חובו. המלווה טען שהוא לא יודע אפילו איפה 

שדותיו של האיכר.
הרב שאל את האיכר: "מי היה שם"?

"לצערי", ענה האיכר, "לא היה אפילו איש אחד".
הרב המשיך ושאל: "גם עץ לא היה בקרבתך"?

ענה האיכר: "את מעילו תלה המלווה על עץ אגוז ומשם הורידוהו כאשר גבה את חובו".
כדי  כדין תורה".  "לך מהר קרא לעץ האגוז שיאמר עדותו  "הכל כשורה", אמר הרב, 

שהעץ יאמין מסר הרב את טבעתו לאיכר.
האיכר הלך לדרך ובינתיים אמר הרב ושאל: "השדה רחוק"? על זה ענה המלווה: "רחוק 

מאוד".
האיכר חזר מאוכזב מאוד באמרו שהעץ לא רצה להישמע להזמנתו. הרב אמר: "עוד 
שהיית בדרך העץ הופיע. המלווה שמע את שאלתי – האם השדה רחוק – וכאשר הוא 

ענה לי שהוא יודע את המרחק, הרי ברור לי שהוא היה שם וגבה את הכסף".
שיפוטו החכם של הרב נמסר מפה לפה לדורות רבים.

מזל בלי ברכה
רב אחד ביקש מידידו שגר רחוק ממנו לעזור לו לפתור בעיה מסובכת. הידיד האיץ 
וכתב לו "ְרָדה ֵאַלי ַאל ַּתֲעֹמד81" כדי שתהיה לנו אפשרות על פי דין תורה להביא משפט 

צדק.
תכף עם קבלת המכתב יצא הרב לדרך. באותה עת לא הייתה רכבת וכל אמצעי תחבורה 

פרט למרכבת דליז'נס שתגיע למחוז חפצם.
מחסה  למצוא  הרב  נאלץ   – חזקה  ורוח  שלג  סערת   – צפויים  בלתי  עיכובים  מחמת 

באכסניה. בעל האכסניה קבלהו בסבר פנים יפות ודאג לכל צרכיו.
אחרי שלושה ימים שככה הסערה, ובהיפרדו מבעל הבית ברך אותו הרב: "אני מאחל 

לך מזל בלי ברכה".

81 בראשית, מ"ה, ט' 
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בעל הבית לא הבין את משמעות הברכה ושאל: "כבוד הרב! אני מבקש הסבר, כי איך 
יכול להיות מזל בלי הברכה? כלום יש לו ערך"?

הסביר הרב: "הייתי אצלך שלושה ימים והזדמן לי לראות ולהשקיף על המסחר והקניין 
ושותים,  אוכלים  ורעבים,  צמאים  היו  גוים.  הרבה  ונכנסים  שיוצאים  וראיתי  שלך, 
ולפעמים נכנס גם יהודי אך הוא שתה כוסית יין שרוף ולפני השתייה בירך בקול רם. 
נוכחתי שרק מהברכות העסק לא יכול להתקיים, על כן אני מאחל לך הרבה אורחים 

שלא מברכים, זאת אומרת – מזל בלי ברכה".
בעל המרזח הבין את כוונת הרב, נפרד ממנו בטוב לב, איחל לו דרך צלחה וכיבדו בצידה 

לדרך.

סיפור מחיי חסידים
שני חסידים אדוקים נהגו לבלות את החגים בקרבת ובמחיצת רביהם. הם היו ידידים 
טובים, אך חלוקים בדעותיהם בקשר לאישיותם של הרבנים; כל אחד מהחסידים חשב 
את רבו לבעל מופת גדול יותר. לבסוף הם הסכימו ביניהם שהם ישפטו את הרבנים לפי 

הניסים והנפלאות שהם ביצעו, והנה הנס אותו סיפר החסיד הראשון:
"לרבי הגיעו אורחים לשבת 'שירה'. בבוקר לפני ערב שבת ביקשה הרבנית מהרב כסף 
כדי לקנות דגים לאורחיהם. הרב השיב שיש עוד זמן, וכך חזר כל לפני הצהריים עד 

לפנות ערב.
לאחר תפילת קבלת שבת ותפילת מעריב, הרבי הקדוש פנה לרעייתו: "רעייתי, הביאי 

את הדגים".
הרבנית שאלה: "מאין אקח את הדגים"?

"אל תשאלי", ענה הרב, "עשי כפי שציוותי".
תמהה הרבנית ויצאה למטבח, ובעזרת המשרתים בקערות גדולות הגישה את הדגים 

לשולחנם. האורחים אכלו ושבעו די והותר.
"זה באמת נס גדול", אמר יריבו, "אך גם אני רוצה לספר את נפלאותיו של רבי:

הרב התכונן לבקר את ידידו. אמר לבעל העגלה שירתום את הסוס לעגלה והם יצאו 
לדרך. בעל העגלה איבד את דרכו ובינתיים ירד הערב. הם הגיעו ליער אובדי עצות.

בין העצים העבותים מרחוק הופיע לפתע פתאום אור חלוש. אמר הרב לעגלונו: 'גש 
לכיוון האור. אולי יימצא מישהו שיראה לנו את הדרך הנכונה'.

הגיעו לפונדק שודדים. התגודדו השודדים והרגישו בעגלה המתקרבת ובמזל ראו את 
הרבי ובשמחה הזמינו אותו להצטרף למשחק הקלפים שלהם. הרבי אף פעם לא ראה 

משחק קלפים, אך הוא ציית לשודדים. 
הרבי זכה תמיד במשחק – כאשר לאחד השודדים היו שלושה מלכים לרב היו ארבעה, 

כאשר לאחד השודדים היו ארבעה מלכים לרב היו חמישה, וכן הלאה"...
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ארבעה  אלא  קלפים  במשחק  אין  מגזים!  אתה  "הרי  הראשון:  החסיד  הפסיקו  פה 
מלכים".

"אתה יודע מה", ענה לו החסיד השני, "אם אתה מוותר על נס הדגים, אני אוותר על נס 
הקלפים ושנינו נישאר ידידים טובים".

גזרתו של הצאר
שמעתי הסיפור הנ"ל מפי הרב ד"ר אליעזר הכהן הגדול מאחיו.

בתקופה הטראגית של שלטון הצארים, על פי גזירת הצאר כל בעלי העסקים מחו"ל 
הצטרכו לעזוב את רוסיה.

בעקבות הגזרה, אחד מנפגעיה, בעל בית חרושת מהעיר לודז', פנה לרב צמחא בשאלה 
האם יורשה לו לקבל תעודת טבילה למען תהיה לו אפשרות להישאר ברוסיה. הרי גם 
אם הוא נאלץ לעשות את הצעד החמור הוא יישאר יהודי בלב ובנפש כפי שהיה עד 

עכשיו. הוא חשב שכמה טיפות מים לא יכולות לגרום לכך שהוא יבגוד בעמו.
כאבק,  ירבו  שצאצאיו  מברכו  הוא  בה  אבינו  ליעקב  השם  "ברכת  לו:  השיב  הרב  אך 
ככתוב: 'ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ82'. מדוע דווקא האבק זכה לכבוד גדול שהקב"ה בחר 
בו ולקח אותו לקנה מידה כמשול לעם ישראל? האמת היא שתכונות האבק ובעיותיו 
דומות לשל עם ישראל: האבק שומר את צורתו למרות שהרוח נושאת אותו ממקום 
למקום, כך גם עם ישראל שהוא נע ונד ממקום למקום מארץ לארץ ורודפים אותו, אבל 
אי אפשר להשמיד אותו. רק סכנה אחת אורבת לאבק והיא המים, טיפות המים הופכות 
אותו לבוץ ולרפש והוא מאבד את צורתו. כך יקרה גם לך! מספיקה טיפת מים כדי שגם 

אתה תאבד את צורתך".
בעל בית החרושת ביקש סליחה מהרב ואמר: "למדתי מכבוד הרב לקח, כי דבריך הם 

אמת מרה".

על הנודע ביהודה, רבה של פראג רבינו יחזקאל לנדאו זצ''ל
בעיר פראג היה מנהג, כאשר הובלו חתן וכלה לחופה כל האורחים סביב החופה נתכבדו 
בנרות להדליק, אבל כאשר על הכלה ידעו שהיא לא כל כך צנועה בהליכותיה, בתקנת 

הרבנים מימי קדם לא הורשו להדליק את הנרות הללו. פעם קרה דבר כזה:
בחור ממשפחה  כן עם  גם  בתו עמדה להתחתן  בעל-בית עשיר,  אחד מנכבדי פראג, 
נכבדת. אולם הכלה לא הייתה כל-כך צנועה בנעוריה, ואביה העשיר ידע שלא ייתנו 
להדליק את הנרות. לפני זמן יום כלולות החתן והכלה, ניגש אבי הכלה אל בעל "נודע 
ביהודה83" ז"ל בבקשתו שכבוד הרב, מרא דאתרא, יעשה נא עבורו הנכבד בקהילה טובה 
יוודע למחותנים חס וחלילה על התנהגות  וירשה להדליק את הנרות הללו למען לא 

הכלה.

82 בראשית, כ"ח, י"ד  

83 רבי יחזקאל לנדא )לעיתים: סג"ל לנדא; -1713 1793(, היה רבה של העיר פראג, ומגדולי פוסקי ההלכה במאה ה-18 

ובדורות האחרונים בכלל. נודע בכינויים ה"נודע ביהודה" וה"צל"ח" על שם ספריו.   
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הרב ז"ל ענה לו: "איך אתה יכול לבקש ממני דבר כזה לשנות תקנה אשר זה מאות 
בשנים תקנו במעטירה פראג גדולי התורה"?

אבל העשיר הזה הפציר בו כנכבד העיר, ובעל "נודע ביהודה" לא היה יכול להפטר ממנו 
ואמר לו: "אתה יודע מה? לך אל רבי אליעזר".

בזמן זה היה ראש בית הדין של פראג רבי אליעזר פלעקלס. בעל הבית הלך אל רבי 
אליעזר פלעקלס באומרו: "הרבי שלח אותי אליך לרישיון הדלקת הנרות בשעת החופה".

רבי אליעזר פלעקלס אמר לו: "מאוד מאוד אני מתפלא, הלא אין ביכולתי לעשות דבר 
כזה. אין דבר כזה בסמכותי, אין אני 'מרא דאתרא', בסמכותי דיני תורה, 'גיטין וחליצה' 

וכדומה".
בעל הבית הפציר בו גם כן אבל לחינם ולשווא. הוא חזר אל ה"נודע ביהודה" במרירות 
"כבוד הרב שלח אותי לרבי אליעזר פלעקלס אבל הוא מסרב לעשות  נפש באומרו: 

ולהענות לבקשתי".
ענה לו ה"נודע ביהודה": "מי שלח אותך אל רבי אליעזר פלעקלס? אני שלחתי אותך 

לרבי אליעזר מן המשנה. רבי אליעזר אומר: 'ְטֵמָאה ִהיא ְוֵאין ַמְדִליִקין ָּבּה84', על כן..."

מעשה ביהודי ועכו"ם
היה היה המעשה מלפני הרבה שנים. יהודי עם עכו"ם שהלכו בדרך ונחלקו בדעותיהם 
התחילו להתווכח איזו דת טובה יותר, והסכימו ואמרו שישאלו מהעוברים והשבים, ומי 

שיפסיד ייתן את כל ממונו לחברו.
נזדמן להם השטן בדמות אדם זקן וכששאלוהו השיב להם כי דתו של העכו"ם טובה 
יותר, ואחר כך נדמה להם בתור בחור אחר ואמר להם אף הוא כך, ואחר כך נדמה להם 
בדמות זקן אחר והעדיף אף הוא את דתו של העכו"ם על של ישראל – והפסיד היהודי 

את כל ממונו.
שלושה  שמע  בלילה  אחת.  בחורבה  ולן  נפש  במפח  היהודי  הלך  כמת85"  חשוב  "עני 
שדים מסיחים זה עם זה, והאחד סיפר שעצר לבת הקיסר מליילד זה שבעת ימים ואין 
יודעים שם שאם יקחו ירק מהעץ על יד בית הכנסת ויסתמו בו את חוטמה – אז תלד. 
השד השני סיפר כיצד צחק על היהודי ועל דתו וגרם לו שיפסיד את ממונו, והשלישי 
סיפר כי עצר בעיר הבירה את המעיין, והבהמות מתות על ידו מצמא, ואילו היו שוחטים 

שור אחד על פני המים – היו מתרפאים המים.
הלך לו היהודי למדינת בת הקיסר ואמר את הרפואה ונתרפאה והוא קיבל מהקיסר 
המון כסף. אחר כך הלך היהודי לעיר שהמים נעצרו בה וריפא את המים, ונתנו לו גם 

שם ממון רב.
היהודי מצא את העכו"ם והוא שאלו היכן מצא כל כך הרבה זהב? סיפר לו היהודי את 

כל המעשה, והלך גם הוא )העכו"ם( לחורבה – אך הרגוהו השדים.

84 שבת, ב', ג'  

85 נדרים, ס"ד, ב'  
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קא משמע לן86
מיד  ושאלו  יפות  פנים  בסבר  קיבלו  הרבי  עצה.  בבקשת  לרבי  שפנה  בחסיד  מעשה 

לסיבת בואו אליו – האם בשורה טובה בפיו?
חפצי  ועז  לפרקה  הגיעה  הבכורה  "בתי  החסיד,  השיב  רבי"  בפי,  טובה  בשורה  "אכן 

להשיאה לתלמיד חכם".
"בשורה טובה ומשמחת" אמר הרבי, "ואברכך במזל טוב".

"חן חן רבי, אולם רבות דאגותיי בגלל הנדוניה".
"מה הבטחת לחתנך המיועד"? שאל הרבי.

"הבטחתי 5,000 זהובים".
"הבט וראה! מנהג הבריות הוא לתת רק חצי מהסכום המובטח".

"ידעתי גם ידעתי זאת. ואמנם המחצית, שאיני צריך לתתה, אינה מסבה לי שום דאגה. 
הצרה היא שחסרה לי המחצית השנייה".

"אל תיפול רוחך. מבטיח אני לך שעד יום החופה יימצא, בעזרת השם, הסכום הדרוש 
ותביא את בתך לחופה וקידושין".

שהרבי  שהדבר  היה  ובטוח  וסמוך  ברבי  אמונתו  גדולה  כי  החסיד,  של  רוחו  שקטה 
מבטיח קום יקום, והלך לדרכו שמח וטוב לב.

דומה הדבר למי שיש לו פת בסלו. 

סוגיה מהגמרא: "שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו", מסכת יומא, 
דף י"ח, ע"ב. כלומר, כאשר האדם יודע בשעת אכילתו שיש לו די והותר אוכל לימים 
הבאים, יאכל מתוך רגיעה ומנוחת הנפש. אך כאשר אין לו ביטחון מה יאכל ואם בכלל 

יהיה לו מה לאכול בפעם הבאה שירגיש רעב, חווית האכילה תהיה שונה לגמרי. 

86 בארמית: מה שאני משמיעך  
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שער רביעי: משחקי מילים

משחקי מילים
גדולה,  לקהילה  לפנים  נחשבה  הונגריה  שבמערב   )Vágvecse( וצ'ה  ואג  הקהילה 
אולם ברבות הימים הצטמקה הקהילה, ובימי חול לפעמים בקושי התאספו מתפללים 
כדי מניין בבית הכנסת הגדול. באותם הימים, שימש ברבנות הרב מרדכי דנציג ז"ל, 
וכאשר באו בחורי ישיבת גלאנטה לערוך "משחק פורים" לכבוד הרב, השתאו למראה 

בית הכנסת הגדול והיפה. 
אמר להם הרב דנציג: "הא דכתוב בפרשת "מקץ": 'ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקֹטן ִּכָּלה87', גם כאן 

יש היכל גדול וקהילה קטנה".

מעשה בנצר למשפחת רבנים, "ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם88", בקהילת ַוגֵסרד שליד 
פרסבורג, שבא לשפוך את מר לבו לפני הרב על אנשי קהילתו על אשר היו מקמצים 

במתן צדקה. 
אמר לו הרב: "אין זו אלא מצוות לא תעשה. כתוב בספר ויקרא בפרשת קדושים: 'ְוֶשֶׂרט 

ָלֶנֶפׁש ֹלא ִתְּתנּו89'".

הרב ֶּפֶסל תלמיד חכם מופלג היה, אך החל לנהוג רפורמות בקהילת קאניז'ה בהונגריה.
הדבר הכעיס את כתב סופר ז"ל, ובכנס של רבנים העיר באנחה: "חבל על היין בחביה"90 

מספרים שהרב משה מנדלסון ז"ל הפסיד ממון רב על הוצאות התנ"ך. לעומת זאת, 
כתביו הפילוסופיים הכניסו לו הרבה כסף.

אמר בעליצות: "כעת אני מבין את דברי קהלת 'ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד91'. 'ספוד' בחילופי 
אותיות הופך ל'דפוס', ואילו מ'רקוד' מגיעים ל'דרוק92'".

כך  אחר  מדפיס,  "קודם  ביאליק:  ח.נ.  אמר  עבריים  ספרים  של  המו"ל  של  גורלו  על 
מפסיד ואחר כך מספיד".

רק בעל הדפוס מרוויח. הוא אומר: "תן לי את הכסף ְוֶאת ֵמְתָך ְקֹבר93".

87 בראשית, מ"ד, י"ב  

88 תהלים, ל"ז, כ"ה 

89 ויקרא, י"ט, כ"ח  

90 ביידיש: פסל 

91 קהלת, ג', ד'  

92 ביידיש: לחץ  

93 הפסוק השלם: "ֲאֹדִני ְשָׁמֵעִני ֶאֶרץ ַאְרַבּע ֵמֹאת ֶשֶׁקל ֶכֶּסף ֵבּיִני ּוֵביְנָך ַמה ִהוא ְוֶאת ֵמְתָך ְקֹבר". בראשית, כ"ג, ט"ו 

*

*

*

*
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מדוע אומרים מקל ביידיש 'שטוק94' במקום 'שטקן95'?
משום שיש ל"שטוק" שתי עקן96 . 

בתפילת שמונה עשרה יש ג' ד"ר: סומך נופלים – ד"ר סנגר; רופא חולים – ד"ר מדיצין; 
ומתיר אסורים – זהו ד"ר רפורם מפני שהוא מתיר כל מיני דברים שאסור.

"והיה אם שמע"
הרב ביקש להעלות את משכורתו. במקום להיענות לבקשתו ראש הקהילה מתח אותו; 
הוא הציע שבמקום העלאת המשכורת, הוא יוסיף לו בתפילת קריאת שמע את הפסוק 
"ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה97", ויתחיל את תפילתו בפסוק הקודם "ְוָהָיה 

ִאם ָשֹׁמע98".
הרב לא נשאר חייב ואמר: "אני רואה שאתם רוצים לכבדני, אך אני אסתפק בפחות 
כבוד ואתחיל את קריאת שמע מאמצע הפרק 'ְוָהָיה ִאם ָשֹׁמַע' )משמע הפסוק "ַוֲאַבְדֶּתם 

ְמֵהָרה99'".

קידוש הלבנה
לרב שהיה גדול בתורה הייתה בת יחידה יפת תואר. הוא בחר לה לבעל צעיר שהיה אז 

תלמיד חכם. את האירוסין חגגו מכבר, אבל את החתונה דחו מזמן לזמן.
אמר  הלבנה".  כמו  יפה  את  "בתי  לבתו:  הרבי  אמר  החתן,  של  בנוכחותו  אחת,  פעם 

החתן: "אם כך רבי, הגיע הזמן לקידוש הלבנה".

מצווה יותר "בא" מ"בשלח"
חסיד אחד נוהג לבקר מדי שנה בשנה אצל הרבי שלו בשבת "בשלח" שבת שירה.

שנה אחת החליט לבקר את הרב בפרשת "בא". הוא חשב שבשבת שירה רבים האנשים 
שרוצים לחוג במחיצת הרב המכובד וקשה מאוד להגיע אליו.

שמח הרב לאורחו, מה עוד שזה לא שכח את הפדיון, אך בכל זאת שאל אותו: "מה 
הסיבה לכך שהשנה באת בפרשת 'בא' במקום 'בשלח'"?

בא  יותר  'מצווה  בתלמוד:  שכתוב  כפי  לנהוג  החלטתי  "השנה  החסיד:  לו  הסביר 
מבשלח100'".

94 ביידיש: מקל 

95 ביידיש: פינה או קצה 

96 ביידיש: פינה, והכוונה שלמקל יש שני קצוות  

97 דברים, י"א, כ"א  

98 דברים י"א, י"ג 

99 דברים, י"א, י"ז  

100 קידושין, מ"א. הציטוט המדויק הוא: "מצווה בו יותר מבשולחו" 

*
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השלך
בעיר גדולה חי פילולוג מפורסם. שבת בשבת, לבקשת ציבור ההורים, אסף הוא את 

הילדים הקטנים למען בחן אותם על פרשת השבוע.
הפעם הייתה פרשת השבוע "שמיני". ילד קטן כינה את המילה "השלך" בשם דג משוגע. 
קורא  הוא  ולמה  מניין  ושאלו  למלמד,  ופנה  הילד  של  התשובה  על  כעס  הפילולוג 

להשלך דג משוגע?
המלמד הביא לראיה את תרגום אונקלוס, שם הוא מתרגם "השלך" כ"ָשֵׁלינּוָנא". בפולין 
אומרים על "נונא" דג, ועל "שלי" משוגע. מזה נשמע כי המילה "השלך" היא דג משוגע.

השיב הפילולוג: "אם ב'השלך' מדובר בדג, איך הוא מגיע להיות בין בעלי הכנפיים? 
ככתוב: 'ְוֶאת ַהּכֹוס ְוֶאת ַהָּשָלְך ְוֶאת ַהַיְּנׁשּוף101'"?

השיב המלמד: "מכאן משמע שהדג משוגע, שכן אינו מכיר את מקומו".

יחס
לרב אחד הגיע יהודי בעל "הדרת פנים" מכובדת ביותר, אשר הציג את עצמו כרב בן רב 
ונכד רב ותלמיד חכם גדול, אך די היה בשיחה קצרה עמו כדי שהרב יוכח שלפניו עומד 

אדם שהוא רחוק מאוד מלהיות תלמיד חכם.
פסק לו הרבי: "זה ההבדל: הרבנים הגדולים הקדמונים היו הולכים והיה על ראשם 
כל היום את התפילין, ואילו אצלך העיקר הבתים" )כלומר הקופסאות שבתוכן קלף 

התפילין(. עם זאת מובן כי הרב התכוון לכך שהוא הולך לשנורר בבתי בעלי הבתים.

ברכת העני )1(
היה איש עני ואביון כל כך שלא היה לו גם לחם לנפש. הלך מעיר לעיר ומכפר לכפר 
לבקש נדבות, והנה הגיע למקום בו התגורר עשיר אחד קמצן אשר ידוע בחוסר רצונו 

להכניס אורחים.
הלך העני אליו אבל העשיר השיב פניו ריקם והעני יצא כמו שכתוב בתורה: "ְוָיְצָא)ה( 

ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף102". אמר לו העני: "יברך אותך השם עם ברכת אברהם אבינו".
התפלא העשיר על הברכה ואמר: "לא די שלא קיבלת ממני פרוטה, אתה עוד בא ומברך 

אותי? הסבר לי את הדבר".
"תמורת 5 ל' מוכן אני להסביר" השיב העני. שילם לו העשיר ושאל אותו העני מה שמו.

"ַמן שמי" הייתה תשובת העשיר.
"ובכן, שמע את ההסבר" אמר העני והחל מספר: "לאברהם אבינו קראו מקודם אברם. 
שמך  והיה  אברם  שמך  עוד  יקרא  'ולא  ככתוב:  לשמו  ה'  האות  את  השם  לו  הוסיף 
אברהם'. והנה ברכתי: אם אוסיף לשמך את האות ה', תיקרא במקום 'מן' – 'המן', וגם 

סופך יהיה כמו שלו".

101 ויקרא, י"א, י"ז  

102 שמות, כ"א, י"א  
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ברכת העני )2(
דבר ידוע הוא שכל דבר שלמותו הוא בשמו, וכאשר יש אות נוספת בשם, יש שעושה 

מגרעות ויש שעושה שבח, וכמו המעשה שמספרים בעולם.
אורח נתאכסן אצל בעל-בית צר עין שהיה שמו ַמן אשר עינה את האורח מרוב קמצנותו. 
אז כשבא האורח להפטר מבעל הבית, ניגש אליו ויברכהו ויאמר לו: "וייתן לך השם את 
ברכת אברהם". התפלא בעל הבית על זאת הברכה, כי חשב שניגש לקללו והנה ַבֹרְך 
ִבֵרך, ויאמר לאורח: "הגד נא לי, הלא אנוכי לא עשיתי לך דבר הטעון ברכה אלא להיפך, 

ולמה בירכתני"?
ויאמר לו האורח: "ברכתו של אברהם אבינו מה היא"?

אמר לו בעל הבית: "תוספת אות ה' שהוסיף לו, שהיה נקרא אברם וקראו אברהם".
"מה שמך"? שאל האורח, "שמי ַמן" אמר העני: "לכן בירכתיך ויתן לך את ברכת אברהם, 
דרכיו של המן  אוחז  כי אתה  'המן',  ויהיה שמך  נוספת בשמך  ה' שתהיה  היא האות 
שהיה רע עין ועליו נאמר: 'ִנְבָהל ַלהֹון ִאיׁש ַרע ָעִין, ְוֹלא-ֵיַדע ִּכי-ֶחֶסר ְיֹבֶאּנּו103'. אין אתה 
ראוי שיהיה שמך נקרא 'ַמן' שירד לישראל עקב עין טובה, כי ירד בזכות משה רבנו עליו 

השלום שהייתה לו עין טובה, שבירך את ישראל בפרשת 'וזאת הברכה'". 

מרכז העולם
"מת המלך מטיאס עמו הצדק והאמת" )פתגם הונגריה(

פעם היה מלך בהונגריה, מטיאס שמו, וכולם אהבוהו מאוד. המלך היה טוב, אהב את 
עמו, ויותר מכל רדף אחרי הצדק והשלום. מנהג היה למלך להחליף בגדיו בבגדי העם 

הפשוט ולרדת אל העם, לשוח עמו ולשמוע את בעיותיהם.
יום אחד, בהתהלכו בעיירה קטנה ושמה ִצנקוטה, שמע כי ישנו כומר אשר מטיף למים 

ושותה בעצמו את היין. אמר לעצמו המלך: "אם כך אלמדהו דרך ארץ".
מספר ימים לאחר מכן ביקר קנטור הכנסייה את הכומר ושאלו מדוע נפלו פניו. השיב 
לו הכומר: "המלך רוצה לבחון את הבנותיי, הוא יקרא לי וישאלני שלוש שאלות, עליהן 

אצטרך לענות".
שמע זאת הקנטור ואמר לו: "אל תדאג ידידי, הבה לי את בגדי הכומר אשר לך ואלך 

למלך במקומך". שמע הכומר לעצת ידידו הנבון.
ביום ההזמנה ניגש הקנטור אל ארמון המלך, השתחווה אליו ואמר לו: "הנה אני, שאל 

שאלותיך".
פתח המלך ושאל: "הגד לי אדוני הכומר, היכן זורחת השמש"?

ענה לו הקנטור: "השמש זורחת לך הוד מעלתך בעיר בירתך, בעיר שבה שוכן ארמונך. 
השמש זורחת בשבילי בצנקוטה, העיר אשר שם ביתי".

של  מרכזו  הוא  היכן  בבקשה,  לי  אמור  "ועתה  מטיאס,  המלך  לו  אמר  ענית"  "יפה 

103 משלי כ"ח, כ"ב  
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העולם"?
הקנטור חייך והביט על סביבתו, וענה למלך: "מרכז העולם פה בארמונך".

חייך המלך ואמר: "תשובתך נכונה, עתה ענה לי על הקשה שבשאלותיי – מה אני חושב 
כעת"?

צחק הקנטור ואמר לו: "מלכי הרם והנעלה, אין קלה מן השאלה הזאת. אתה אדוני 
חושב שאני הכומר מצנקוטה, ואילו אני הוא הקנטור של הכנסייה".

מרוצה מתשובתו ושבע רצון מחכמתו של הקנטור, אמר לו המלך: "מה בקשתך, ותעש"
בצנקוטה  בבית המרזח אשר  היין  הוא שאת  אדוני המלך,  "רצוני,  הקנטור:  לו  השיב 

מעכשיו והלאה ימדדו במידה גדולה יותר".
המלך מילא את משאלת לב הקנטור ברצון רב, ומאז יש בפתח המרזח שלט באותיות 
אתה  בא  ביותר.  הגדולים  היין  בכדי  מודדים  העולם,  במרכז  "כאן  לבנה:  קידוש  של 

ותיווכח".

לא תיקח שוחד
סיפור על שופט שלקח שוחד ונהיה חירש. תמהו בעיר על מה שקרה לשופט כי הרי על 

פי התורה היה צריך להתעוור, ככתוב: "ִּכי ַהֹׁשַחד ְיעֵור ֵעיֵני ֲחָכִמים104".
הלכו לרב ושאלוהו לפשר הדבר. הסביר הרב: "מסתמא שהשופט אינו חכם, כי הכתוב 
כן  על  השופט,  של  לאוזניו  נלחשה  השוחד  הצעת  ועוד,  זאת  חכמים.  בעיני  מדבר 

האוזניים חטאו ולא העיניים".

שנסע עם נישט וחזר עם ניקס
החל מראש חודש חשון נוהרים תלמידי הישיבות לישיבותיהם, ולרוב בחרו בחורי מזרח 

הונגריה את הישיבות שבמערב הונגריה )אברלנד(.
כך הופיע הבחור זלמן ליב ממרמרוש סיגט בפני הרב מטפלשיין. אמצעי מחיה חסרו 
לו, כמובן, ועל כן הבטיח לו הרבי לקבל עזרה ב"חברה מזונות" ובנוגע ללימודיו קבע לו 

"בחור חוזר". באשר לדירה, כביסה ושאר צרכיו היה צריך זלמן לדאוג בעצמו.
לא נותרה לו ברירה אלא למצוא אמצעי פרנסה ועל כן קיבל על עצמו עבודות שונות, 
כגון גביית כספים עבור חברת מזונות, עזרה באפיית מצות, סחיטת גפן ליין ועוד. מה 
הפלא שמרוב שהיה עסוק כדי להתפרנס הלימודים עצמם הוזנחו וזלמן ליב היה חלש 

ביותר במבחני סוף השבוע. 
ואמר:  תוכחה,  במילות  חייב  נשאר  לא  החוזר  לבחור  ואף  לזלמן,  מוסר  הטיף  הרבי 
"יעמוד בעל השור על יד ימינו". נוסף להטפת הרב, גם בעל הבית הוסיף שמן למדורה 
באמרו שזלמן הוא "בחור בלי ח'")כלומר בור(. על כן השיב הבחור החוזר: "גם כבודו 

מחוסר ח'".

104 דברים, ט"ז, י"ט 
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"הכיצד"? שאל בעל הבית, "הרי אינני בחור".
"דווקא לכן", ענה לו הבחור החוזר, "בתור בעל-בית מחובתך להיות מחזיק תורה, ועל 

ידי דבריך הלא יפים הנך מזיק לתורה, כך או אחרת".
בתוך שנתיים קראו הורי זלמן לבנם לשוב הביתה, בחשבם שתוך שנתיים נהיה הוא 
לגדול בתורה. בשוב הבן הביתה הלכו עמו ברוב גאווה לרב המקומי שיבחן דעותיו. "נו 

רבי" פנה האב אל הרב, "חל שינוי אצל בננו, לא כן"?
השיב הרב בהחלט: "שינוי במבטא. כשנסע מפה היה לו מבטא של הונגריה המזרחית 

ואילו עתה יש לו מבטא של הונגריה המערבית".
"למה אתה מתכוון"? שאל האב

"שנסע מכאן עם נישט105 וחזר עם ניקס106" השיב הרב.

חלות ראש השנה
מנהג הוא בראש השנה לאפות ולאכול חלות עגולות מרוחות בפרג, ובקשר לכך תסופר 
המעשייה הבאה. בעל בית אחד הזמין איש עני לארוחת החג, וזה ניצל לרעה את הכנסת 

האורחים בכך שכאשר החלה הארוחה העלים את החלות מתוך השולחן לתוך כיסיו.
בעל הבית נזף בו על התנהגותו חסרת דרך-ארץ והזכיר לו את הכתוב: "ְוֶאל ֶּכְלְיָך ֹלא 

ִתֵּתן107".
האורח העני לא בא במבוכה והשיב גם הוא מן הכתוב באומרו: "ככתוב בתורה: 'ַוִיֶּפן ֹּכה 
ָוֹכה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש... ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול108'. כך עשיתי גם אני, הפכתי את החלה כה וכה 

וראיתי שאין איש109 ואטמנהו לחול" )כלומר לימי החול(.

105 ביידיש: כלום 

106 ביידיש: כלום 

107 דברים, כ"ג, כ"ה  

108 הפסוק השלם הינו: "ַוִיֶּפן ֹּכה ָוֹכה ַוַיְּרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ַוַיְּך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול", שמות ב', י"ב  

109 ביידיש: איש וגם ֶּפֶרג )מָאן זוימען(  



57          

שער חמישי: פתגמים

פתגמים שנבחרו וחלקם שימשו השראה לסיפורים
אב אחד יכול לכלכל שנים עשר בנים, אבל שנים עשר בנים אינם יכולים לכלכל אב    .1

אחד. )פתגם עממי(  
בני אדם חיים כדגים: הגדולים טורפים את הקטנים. )פתגם עממי(   .2

"ְוַדע ַמה ֶשָּּתִשׁיב ָלַאִפּיקֹורֹוס". )פרקי אבות, ב', י"ד(   .3
"ֵּבן ָחָכם ְיַשַּׂמח ָאב ּוֵבן ְכִּסיל ּתּוַגת ִאּמֹו". )משלי, י', א'(   .4

מי שאכל את התבשיל יודע טעמו. כלומר: מי שנתנסה בדבר יודע להעריכו. )פתגם    .5
עממי(  

"כסף מטהר ממזרים". )תלמוד(   .6
"כל מקום שנאמר בתנ"ך "ויהי" אינו אלא לשון צער". )מגילה, י', י"ב(   .7

"ָּכל ַהְמַצֶּפה ַעל ֻשְׁלַחן ֲאֵחִרים עֹוָלם ָחַשְׁך ַּבֲעדֹו". )ביצה, ל"ב, ב'(   .8
"ֶוֱהֵוי ָזָנב ָלֲאָריֹות, ְוַאל ְּתִהי ֹראׁש ַלּׁשּוָעִלים ". )פרקי אבות, ד' ט"ו(   .9

10. יש רק שתי נשים טובות בעולם, האחת אינה בחיים והשנייה אינה בנמצא. )פתגם 
גרמני(  

11. "ּוִבְמקֹום ְּגֹדִלים ַאל ַּתֲעֹמד". )משלי, כ"ה, ו'(
12. "ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות". )פרקי אבות, א', ו'(

13.  "מה עניין שמיטה אצל הר סיני". )ספרא(
14. "ְוֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר, ֶאָּלא ַהַּמֲעֶשׂה". )פרקי אבות, א', י"ז(

15. אורח לרגע רואה כל פגע. )פתגם עממי(
16. "הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו". )אמרת חז"ל שמקורה בתלמוד הבבלי 
במסכת עירובין, י"ג: "כל המחזר על הגדולה, גדולה בורחת ממנו. וכל הבורח מן   

הגדולה, גדולה מחזרת אחריו" ומשם למדו ש"כל הרודף אחר הכבוד - הכבוד בורח   
ממנו, וכל הבורח מן הכבוד - הכבוד רודף אחריו"(  

17. "אם לא עכשיו אימתי"? )"הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי. ּוְכֶשֲׁאִני ְלַעְצִמי, ָמה 
ֲאִני. ְוִאם ֹלא ַעְכָשׁיו, ֵאיָמָתי". אבות א יד(  

18. "ֹעֶשׂה ֹעֶשׁר ְוֹלא ְבִמְשָּׁפט ַבֲּחִצי ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו ּוְבַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ָנָבל". )ירמיהו, י"ז, י"א(
19. "אחרון אחרון חביב". )פירוש רש"י למדרש בראשית רבה(

20. "סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְשָׁמע". )קהלת, י"ב, י"ג(
21. "כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור". )ביצה, 

ט', ע"א(  
22. "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות". )פסחים קיב ע"א - קיג ע"א(
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23. "עני חשוב כמת". )נדרים, ס"ד, ב'(
24. "עשרה קבין שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים". )קידושין מ"ט, ב'(

25. "דין פרוטה כדין מאה". )סנהדרין, ח', א'(
26. "ַאל ִיְתַהֵּלל ֹחֵגר ִּכְמַפֵּתַח". )מלכים א', כ', י"א(

27. "שינה בשבת תענוג". )ילקוט ראובני(
28. "שוטה גרוע מן הממזר כי רובן של ממזרין פקחין". )קידושין ע"פ הירושלמי(

29. אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זכרהו. )ברכות, ה', י"ב(
30. "ָאבֹות ָאְכלּו ֹבֶסר ְוִשֵּׁני ָבִנים ִּתְקֶהיָנה". )ירמיה, ל"א, כ"ח( 

31. סוף גנב לתלייה. )פתגם עממי(
32. כשנצרכים לגנב מורידין אותו מעל התלייה. )כלומר, שנזקקים למישהו יש 

שמתעלמים מכל חטאותיו(  
33. ֵאין אֹוֵרַח ַמְכִניס אֹוֵרַח. )פתגם עממי(

34. "מעשה אבות סימן לבנים". )חז"ל(
35. "אין ספק מוציא מידי ודאי". )חז"ל(

36. "אין עונשין אלא אם כן מזהירין". )כריתות, ב', ב'(
37. "אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבוא אצלך". )שבת, קכ"ז, א(

38. "אם אין קמח אין תורה". )פרקי אבות, ג', י"ז(
39. "ְוַהֶּכֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהֹּכל". )קהלת, י', י"ט. על ערכו המכריע של הכסף בחיי המעשה(

40. בבית התלוי אין מדברים על חבל. )פתגם עממי(
41. כל השנה שיכור בפורים. )פתגם עממי(
42. משנה מקום משנה מזל. )פתגם עממי(

43. "ַשַּׁלח ַלְחְמָך ַעל ְּפֵני ַהָּמִים ִּכי ְבֹרב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו". )קהלת י"א, א'(
44. "ְוַהחּוט ַהְמֻשָּׁלׁש ֹלא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק". )קהלת, ד', י"ב(

45. "ָיִמים ְיַדֵּברּו ְוֹרב ָשִׁנים ֹיִדיעּו ָחְכָמה". )איוב, ל"ב, ז'. אין חכמה בלי נסיון( 

אין ספק מוציא מידי ודאי )פסחים ט'(
)אירוניה עצמית מתולדות חיי(

המשפחה הצעירה קיבלה את בואם של הילדים בשמחה רבה, אך לאחר הילד הרביעי 
לך  מובטח  הרביעי  הילד  "אחרי  באומרו:  אותה  ניחם  בעלה  לדאוג.  התחילה  האשה 

הדום בגן העדן לרגלי ארבע האמהות".
אבל הילדים המשיכו לבוא שנה אחרי שנה ולאחר הלידה החמישית והשישית הבעל 
ְכֶּגֶפן ֹּפִרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְשִׁתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻשְׁלָחֶנָך110". שקטה  ציטט: "אְשְּׁתָך 

רוחה של אשתו ובאושר רב נשאה את עולה.
פתאום באחד הימים האשה הפסיקה לענות בהרחבה על שאלות בעלה והסתפקה אך 

110 תהלים, קכ"ח, ג' 
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ורק באמירת "כן" או "לא". הבעל המודאג פנה לאשתו ושאלה מה פשר שתיקתה? "אני 
מצפה לתינוק שוב" השיבה.

גם הפעם השתדל הבעל לנחם את אשתו ואמר: "נס יקרה לנו ושוב בן תביאי לעולם, 
ואם זה יהיה כך, אליהו הנביא יבקרנו אישית וישתתף עמנו אי"ה111 בברית, הוא יביא 
לנו מזל ובן תלמיד חכם". אבל האשה חשבה בליבה: "בעלי רוצה לנחמני בהבטחות, מי 
יתן ויתגשמו ההבטחות. כי ספק אם אליהו הנביא יברך אותנו, אבל בוודאות יבטיח הוא 

שאני אצטרך לכבס החיתולים". ולפי התלמוד "אין ספק מוציא מידי ודאי".

גר זאב עם כבש
וכדי להשיג את מטרתו התגנב אל קרבת הלול. בלול טייל  השועל חשק בבשר עוף, 
התרנגול בגאווה רבה וקרא בקול רם. השועל ניצל את ההזדמנות, ובחנופה אל התרנגול 
שיבח את קולו ואת כנפיו; "הלוואי והייתי מבורך בכישרונותיך. אילו היו לי כאלה – 

הייתי אני מלך החיות".
דברי השועל מצאו חן בעיני התרנגול, אך למרות זאת פחד ממנו והתרחק ממנו בבחינת 

"חשדהו וכבדהו112".
הרי  בימי המשיח,  חיים  "אנו  את התרנגול,  "מדוע אתה מפחד ממני"? שאל השועל 

כתוב 'ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש113', כלומר כאשר הזאב ירעה עם הכבש".
התרנגול האמין לשועל, אך פתאום השועל התחיל לברוח. "למה אתה בורח"? שאל 

התרנגול, "הרי ימות המשיח הגיעו".
לצערי  לעשות?  מה  "אך  השועל,  ענה  הכלבים"  עם  המתקרב  הצייד  את  רואה  "אני 

הכלבים לא מאמינים שהגיעו ימי המשיח וגר זאב עם כבש"...

צער העשירים שהפך לשמחת עניים
בעיירה חי איש עשיר מאוד אך למרות עושרו לא היה מאושר, כי בנו היחיד לא היה 

מוכשר.
כאשר בנו הגיע לגיל מצוות, הוא שכר מלמד חכם אשר יכינו לדברים הנחוצים לדעת: 
המצווה,  בר  יום  הגיע  כאשר  מסורת.  השייכים  דברים  ויתר  תפילין  הנחת  הפטרה, 
התכוננו לחג גדול. החזן הזמין את הנער בקול רם לתורה והילד, בלוויית אביו והמלמד 
התחילו לצעוד לכיוון הבמה. אולם, הילד התרגש כל כך מההמון שבא לברכו ומשעלה 

למדרגה הראשונה התחיל בקול גדול: "מיר וועלן בענטשן114"
האנשים הנוכחים פרצו בצחוק והמלמד כעס מאוד ואמר לילד: "שנה תמימה לימדתיך 

ובסוף אתה מבייש אותי"?
הנער עלה לתורה ובמקום לומר את הברכה הסתכל על אביו. המלמד איבד את סבלנותו 

ואמר: "למה אתה מסתכל על אביך?! עליו אין ברכה! תאמר כבר את הברכה"! 

111 אם ירצה השם 

112 הפתגם העממי הינו: "כבדהו וחשדהו" 

113 ישעיהו, י"א, ו' 

114 ביידיש: רבותיי נברך  
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לחם  המוציא  השם  אתה  "ברוך  אמר:  התורה  ברכות  במקום  אך  לברך  התחיל  הילד 
מן הארץ115". בגלל הצחוק הגדול נפסקה התפילה. האב, שהיה עם הארץ ידוע, אמר: 
"בהמה זו חושב שבבית הכנסת זוללים תפוחי אדמה ובגלל זה ברך המוציא". זה הגביר 
את צחוק המתפללים עוד יותר, ובצער רב, במהומה הגדולה, עזבו האב והבן את בית 

הכנסת, "וילכו שניהם יחדיו".
המלמד בכה בצערו, בחשבו שיפסיד את שכר עמלו. הילדים היו מאוכזבים כי לא זכו 
באגוזים, בשקדים ובסוכריות אשר נזרקים מעזרת הנשים. רק הקבצנים היו מרוצים כי 
כל המטעמים והעוגות שהכינו לכבוד הקהל בפרוזדור נשארו כהפקר בלי בעל. אמרו 

הקבצנים: "חבל שרק פעם אחת ביובל מתרחש נס כמו היום".
הוא שנאמר: "צער העשירים שהפך לשמחת עניים".

מה מקור האמרה: "חזונים זענען נערונים"116
עושה  אחד  שליח  לשולחיו.  רע  סימן  בתפילתו,  שטועה  ציבור  שליח  כתוב:  בתלמוד 
שליחות תמורת תשלום עושה שגיאות ועושה נזק. אם השליח הוא אדם חכם – חייב 
)כלומר  אותו  ששלח  מי  על  מוטלת  האחריות   – שוטה  השליח  ואם  פיצויים,  לשלם 

הציבור(.
לפי זה, אם שליח הציבור טועה בתפילתו זהו סימן רע לשולחיו, כי האחריות מוטלת על 

הציבור, וזה סימן שהציבור שוטה.
ויש אומרים כי כתוב בבית הכנסת לפני התיבה מול החזן "ִשִׁוּיִתי השם ְלֶנגִּדי ָתִמיד117". 
שלמה המלך אמר: "אין חכמה ואין תבונה נגד השם", ומזה משמע שהחזן שוטה ולא 

חכם.

"אינש באינש פגע, טורא בטורא לא פגע118"
לימודיהם  את  לאחר שסיימו  ובאחווה.  בחיבה  בבית המדרש  יחד  למדו  בחורים  שני 
נפרדו בהבטחה שינסו להיפגש לפעמים, אך שנים ארוכות עברו עד שפגישתם הראשונה 
התקיימה. שמחו מאוד, הרי התגשם הפתגם "טורא בטורא לא פגע, אינש באינש פגע".

בסקרנות רבה חקרו אחד את השני. סיפר האחד: "נישאתי ואני חי עם אשתי באושר רב, 
היא ממש אשת חיל. תשעה ילדים נולדו ממני, התגשמה אמרתו של דוד המלך: 'אשתך 

כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשולחנך'".
לאחר שסיים את דבריו, הוא פנה לחברו בשאלה: "ואתה חברי, איך הסתדרת בחיים"?

"ככה" ענה בקיצור.
"ורעייתך"?

"ככה", חזר על תשובתו.

115 ִּבְרַּכת ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ היא אחת מברכות הנהנין. 

116 ביידיש: חזנים הם טיפשים, ביידיש: טיפש = נעאר/נער 

117 תהלים, ט"ז, ח' 

118 בארמית: איש ואיש נפגשו, הר והר לא נפגשו  
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"וילדיך"?
"ככה".

"והפרנסה"? 
והתשובה לא השתנתה – "ככה".

התעצב החבר ואמר לו: "אני רואה שחייך לא הביאו הרבה אושר".
נענע בראשו החבר: "אתה לא הבנת את תשובתי. אני שמח בחלקי ואני מאושר בחיים, 
ָהָעם  'ַאְשֵׁרי  אבל מכיוון שאתה ציטטת את דוד המלך, הרי גם אני עניתי לפי דבריו: 

ֶשָּׁכָכה ּלֹו119'". 

 

119 תהלים, קמ"ד, ט"ו  
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שער שישי: מוסר השכל

סוף גנב לתלייה
ביידיש  שנקראו  כמו  שטיבל",  "שליף  או   - פונדקים  קיימים  היו  בהונגריה  בקהילה 
מקום.  תפיסת  בעד  מעט  שכר  משלמים  שהיו  קבצנים  שנוררים  עבור  נועדו  אשר   –

פונדקים אלה נתמלאו בעיקר בימי ערב שבת.
שני קבצנים בעלי נסיון רב בשטח זה והיו מסתובבים בכל פינות הארץ לארכה ולרוחבה 

מראשית ועד אחרית השנה, התיידדו מאוד והלכו שניהם יחדיו.
טובה  עצה  הרי  בעצתי,  נא  שמע  "חבר!  ואמר:  חברו  אל  האחד  פנה  אחד,  בהיר  יום 
לנדוד ממקום  עוד  נצטרך  לא  זקנה  לעת  הרי  עצתי תתקבל  כי אם  לן(,  )קא משמע 
ומעורר  פנים  הדרת  בעל  במראה  אותך  בירך  העולמים  ריבון  רגלינו.  ולכתת  למקום 
כבוד, וכל מה שחסר לך הוא להתלבש בצורה מתאימה; לחבוש על ראשך שטריימל 
וידך תשא מקל ידית כסף, ואין ספק שכולם יחשבו אותך לאיש נכבד ביותר. כאשר נגיע 
אל הקהילה הראשונה אתה תציג את עצמך בפני ראש הקהל כבעל מופת ונכד של רב 
מפורסם, ואחרי זה אופיע אני ואציג את עצמי כחזן מפורסם ואבקש שיינתן לי בשבת 

להשמיע קולי הערב בפני הקהילה הקדושה".
המשיך הקבצן ואמר: "בערב שבת אלך למקווה ואוציא דיבה רעה עליך. לפני התפילה 
אתה תודיע לציבור שנאסף בבית הכנסת שהנה הופיע חזן אשר הוציא עליך דיבה רעה 
יוכל להתפלל, ובמקום קול ערב של חזן  וכעונש על כך אתה מקלל אותו בכך שלא 
יושמעו נביחות כלבים וכאשר אפתח את פי להתפלל אוציא מגרוני רק קולות הדומים 
לכלבים. לאחר מכן, אתה תודיע שמתוך רחמנות על משפחתך אתה מרכך את קללתך 

ואני אשמיע קולות של כלבים עד מוצאי שבת".
'בעל מופת'  יאמינו שאתה באמת רבי  זו נשיג שתי מטרות בבת אחת: עליך  "בצורה 
שבכוחו לעשות ניסים ונפלאות. ובאשר אליי, הרי לעולם לא יגלו שלא הייתי חזן ולא 
בן חזן. אם תכניתנו זו תצליח הרי נרוויח הרבה כסף ומשבת לשבת נחזור על מעשה זה 

בקהילה אחרת".
תחילה נראה היה כי הכל בסדר והקבצנים הצליחו לרמות את אנשיהם, אך רצה המקרה 
הכל  וגילה  היטב  אותם  שהכיר  קבצן  הגיעו  הם  אליה  לקהילה  התגלגל  אחד  וביום 

אודות שני הרמאים.
אבלים  מכן  ולאחר  מלקות,  ארבעים  ספגו  והם  עליהם  התנפל  שהקהל  לומר  מיותר 
וחפויי ראש הם נסעו מן המקום. הוא שאומרים חכמינו ז"ל: "סוף גנב לתלייה", וגם יש 

פתגם "הגמל הלך וביקש קרניים, ואוזניו שהיו לו נכרתו ממנו".
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מוכר חלב
יהודי איכר, שנוסף לדלותו היה גם מטופל בילדים הרבה, החליט לנסות את מזלו ולהגר 
לארה"ב כדי ליצור למשפחתו תנאים טובים, אך היה צריך להתגבר על מכשולים רבים 

עד שעלה על סיפון האנייה שהובילה אותו למחוז חפצו.
מיד בהגיעו לארה"ב הוא חיפש פונדק שגרים בו יהודים דוברי יידיש, שהייתה שפתו 
היחידה. שוכני הפונדק קיבלוהו בסבר פנים יפות והתעניינו אחר גורלו. הוא ביקש מהם 
עצה בעניין פרנסה אפשרית, ואחד מהם אמר שהוא יכול להשיג פרנסה טובה וקלה על 

ידי מכירת חלב.
הוא קיבל את עצתו ובחריצות השיג גם לקוחות רבים, אך למרות זאת הכנסתו הייתה 
מצומצמת ולא הספיקה לפרנסת משפחתו. הוא פנה לחברו ובעצתו של זה היה מוסיף 
בטל  היה  בדבר שגם  לא התלוננו משום שלא השגיחו  לקוחותיו  מים.  גם  על החלב 
בשישים. "יש לאדם מאה רוצה מאתיים" אמרו חכמינו בהוראה; האדם מתאווה תמיד 
 – מים לחלב  להכניס  ובמקום  וכדי להתעשר מהר החליף את השיטה  לו  ממה שיש 

הכניס חלב למים. על מעשה זדון זה הפסיקו לקוחותיו לקנות אצלו.
החליט היהודי לשוב לביתו. "רבות מחשבות בלב איש"; תכנן הוא תכניות להקים בית 
ולקנות אדמה בעודו סופר את כספו על האנייה. אבל פתאום קמה סערה ורק במזל אינו 
טבע בים, אך כל הכסף נשטף הימה. בצער גדול בכה ואמר: "'מהמים באו ולשם חזרו', 
ועכשיו אהיה למשל ולשנינה כמו שכתוב 'עשה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו 

ואחריתו יהיה נבל'".

הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו
בעל-בית מכובד באחת הקהילות היה ידוע כעם הארץ.

בעת  "מורנו"  בתואר  להיקרא  לו  להתיר  בבקשה  הרב  אל  בעל-בית  אותו  פנה  פעם 
דעתו  על  לעמוד  הוסיף  האיש  בקשתו.  את  למלא  נטה  לא  הרב  אך  לתורה,  עלייתו 

מטעמי יוקרה.
לו את התואר  דרכי שלום, להעניק  נאות הרב, למען  רוחו,  היה למורת  כי הדבר  אם 
תמורת תשלום של מאה כתרים. מקובל היה אז תשלום של עשרה כתרים בלבד תמורת 

אותו התואר.
האיש הסכים ברצון לקבל את התנאי שהתנה הרב, אך הקשה: "ממה נפשך אם זכאי 
אני לקבלת התואר 'מורנו', הרי אפשר להסתפק בתשלום עשרה כתרים כמקובל. ואם 
לאו, הנני שואל בכל הכבוד הראוי, כיצד זה הסכום של מאה כתרים מכשיר אותי לשאת 

את תואר הכבוד"?
הרב נימק את החלטתו כך: "כידוע לך, תואר זה מגיע לתלמידי חכמים בלבד. החל מיום 
זה הנך משתייך לחבורת תלמידי החכמים, ותיטול חלק בעבודותיהם ותכניותיהם. אך 
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כיון שאינך בקיא בתלמוד הרי שתרגיש לא בנוח במחיצתם. מאחר שברצוני למנוע ממך 
אי-נעימות, הנני מבקש ממך תשלום כפול פי עשרה כדי שאוכל לצרף אליך תשעה עמי 
ארצות נוספים. לאחר שגם הללו יזכו בשכר זה לתואר 'מורנו', הרי שיהיה לכם מניין 

משלכם"...

הנביא רואה השחורות
בעיירה קטנה חיו שני שותפים בהבנה רבה, ולהם חנויות משגשגות.

אחד השותפים בעל חלומות היה, ותכנן להמשיך את עסקיו בעיר הבירה, ואילו השני 
היה יותר זהיר ולא הסכים עם שותפו ואמר לו: "השאיפה לגדולות איננה יועצת טובה", 

אך הוא אינו שמע לקולו ונפרדו דרכיהם.
בעל החלום עבר עם חלקו לעיר הבירה, אך תכניותיו לא התגשמו. לאחר זמן קצר הוא 
פשט את הרגל, ובחוסר ברירה נעשה שמש בחברה קדישא. לעומת זאת, שותפו לשעבר 

נעשה עשיר יותר מיום ליום.
השמש, שמצבו היה קשה מאוד, השתעשע במחשבה שילך לבקרו ויבקש את עזרתו, 
אך הוא לא עשה כן מרוב בושה. לאחר זמן מה, בתו אשר הגיעה לפרקה מצאה חתן 

טוב. כך הוא התגבר על בושתו והלך לבקש את עזרת שותפו.
יצא השמש לדרך, וכשהגיע לעסק חברו, רק לאחר הפצרות רבות הרשו לו להתראות 
עמו. חברו לשעבר קיבל אותו בקרירות רבה ולא רצה להכיר את שותפו משכבר הימים. 

מרוב צער השמש המסכן הכריז שלא יעברו שש שעות – והאדון יהפוך לגווייה.
הנבואה הזאת הפחידה את האיש העשיר עד כדי כך שביקש את סליחתו. הוא הסתמך 
בעוד שש  ימות  לו שהוא  ומניין  לו,  לסייע  יכול  הוא  ושאלו במה  עיסוקיו הרבים  על 

שעות.
"העניין פשוט" אמר השמש, "אנו עורכים ביקורים עם ראש החברה קדישא אצל חולים 
קשים. אם החולה כבר לא מכיר את ראש החברה קדישא – ברור לנו ואנו יודעים שקרוב 
קיצו, ואנו עושים את כל ההכנות לקבורתו. מכיוון שאתה חברי הטוב לא הכרת אותי, 

הרי ברור כי גם אתה הולך למות בעוד שש שעות".
הלקח שקיבל מהשמש הספיק לחבר הטוב. הוא העתיר עליו מתנות ביד נדיבה, והם 

חגגו ביחד את חתונת הבת כיד המלך.

קמע
אישה אחת פנתה לרב וביקשה ממנו קמע. הרבי הסביר לה שהוא לא עוסק בניסים 
ונפלאות עם כתבי סתר. הרב הפנה אותה לרבנים שעוסקים בזה ומזה מתפרנסים, ואם 

היא מאמינה בכוחו של קמע הרי מוטב שתפנה אליהם. 
אך האישה עמדה על דעתה. הרבי שאל אותה: "לאיזו מטרה את צריכה את הקמע"?
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"כנגד עין הרע" ענתה.
הרבי, שלא הביט על האישה תוך כדי שיחה כי הוא היה שקוע בקריאה, חשב כי עומדת 
לפניו אישה יפה, אבל להפתעתו הרבה מצא שאישה מכוערת וזקנה עומדת לפניו. הרב 
ריחם עליה וכתב על חתיכת קלף את האותיות הבאות: "ש' ש' ש' נ' נ' נ' נ'". האישה 

באושר רב נישקה את ידו של הרבי.
היא פנתה לאנשים הרבה אבל אף אחד מהם לא יכול היה לפתור את החידה. לבסוף 
היא פנתה לסנדלר הפשוט שהיה מופתע מאוד שלא נמצא אף אחד שיודע את הפתרון 

של החידה כי זה דבר פשוט. הכוונה היא: לא מוריד ולא מועיל. 

יענקלי שואב המים
שמעתי הסיפור מפי אבי ז"ל.

חסיד אמיד התאונן בפני האדמו"ר שלו שמצבו אינו מזהיר כל כך כפי שאחרים חושבים. 
כואב לו שסוחרים זעירים, שלא הגיעו לקרסוליו במעמד העשירות, הדביקוהו וגם עלו 

עליו.
האדמו"ר הרים את וילון החלון הפונה לרחוב ועיניו נתקלו בשואב המים של העיירה. 

דפק האדמו"ר על הזכוכית והזמינו להיכנס.
שואב המים הופתע מהזמנת הוד קדשו, השתחרר מהאסל ומהדליים, תיקן את בגדיו 
ונכנס להיכל הקדושה של האדמו"ר. האחרון שאלו: "יענקל, אמור לי: א. מה שלומך? 

ב. האם אתה מרוצה מעבודתך כשואב המים העירוני"?
מיד השיב לו: "אדוני הרב, מצב בריאותי מניח את הדעת, ראיה לכך היא שאני עוסק 
מאוד  אני  עצמה  ומהעבודה  העיירה  לכל  מים  באספקת  מפגר  ואיני  טובה,  בעבודה 
מרוצה. העבודה מפרנסת אותי ב"ה בכבוד, ביתי לא ידע מחסור, ובנוסף אני כשלעצמי 
נהנה ממאכלים טובים העולים על שולחנם של עשירי העיירה, שמה תשאלוני כיצד? 

אגלה לכם:
בבוקר בין שבע לשמונה, אני מכוון לספק מים לעשיר פלוני שהעוזרת מכינה לו קומקום 
השיריים,  את  לי  והעוזרת מספקת  טריות,  ולחמניות  קקאו  עם  ממותק  חם  חלב  עם 
היכולים להשביע משפחה שלמה. על כל זה אני מברך 'מזונות' ו'שהכל' ובולע הכל 
בתאבון והנאה גדולה. בצהריים יש לי בית אחר שמכבד אותי בשיריים מהבילים על 
שולחן מלכים, ועוד בית ועוד בית, ואני מנקה בחשק רב. עם חשיכה אני מגיע הביתה, 
אשתי מציעה לי תבשיל של גריסים והיא סבורה: 'מסכן, אינו טעם אפילו משתייה כל 
היום' והיא מצטערת ומתנה צרות ליבה בפני שכנותיה: 'יענקלי שלי, נפל כאבן ומרוב 

עייפות אינו יכול לקרב את הכף לפה, וכל זה אחרי שלא אכל כל היום דבר'".
וממזון  מפרכת  מעבודה  מרוצה  יענקלה  רואה,  אתה  "הנה  לחסידו:  האדמו"ר  פונה 

שיירים ושמח בחלקו, ואתה"?
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משום  מצבי:  במרירות  אמנה  רבי,  "אני,  הרב:  לפני  המים  שואב  התאונן  אחרת  פעם 
טרוניות  לשמוע  חייבים  ואינם  היום  כל  גבם  כופפים  אינם  בעיירה  היהודים  כל  מה 
צעקות וגערות מבעלות-בית על איחורים באספקת מים. וגם יש כאלה המגלות קלוני 
ברבים: 'משום מה אתה מאחר? אתה תכנס לגביר פלוני ותלקק את כל הצלחות ואתה 
מעדיף עשירים על עניים'. וכשלעצמי אני חושב עד מתי יהיו מזונותיי שיירים? רבי יקר, 
הושיעה נא גם לנדּכה כמוני; מי ייתן ומעכשיו והלאה אני אהיה גביר ומי שרוצה יהיה 

שואב המים אשר נהנה ומצפה לשולחן אחרים".
למה  "בנוגע  תנחומים:  בדברי  אותו  ולהרגיע  לפייס  והתחיל  ליענקל  האדמו"ר השיב 
שאתה חפץ, מה טוב ומה נעים, אבל יום אחד אתה מרוצה ויום אחד אתה בלתי מרוצה. 
והרי אמרו חז"ל: 'מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה לראש השנה'. והלא כתוב: 

'ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְשֶׁריָך ְוטֹוב ָלְך120'".
לאחר ששמע יענקל את דברי הרב, היה שמח וטוב לב והלך בשלום לדרכו.

את מזלו של העני ברכה לא מלווה
בעיירה קטנה היה שופט, אשר ידוע ברבים שהוא רגיל ואוהב לקבל שוחד.

גר שם אדם פיקח אמר: "אלמדהו דרך ארץ. אערים על השופט". הלך הוא אל בית הדין 
והניח בידי השופט קופסא קטנה עליה היה כתוב: "ַאל ִּתְסַתֵּּכל ַּבַּקְנַקן, ֶאָּלא ַבֶּמה ֶשֶּׁיׁש 
ּבֹו121". השופט האמין שבתוך הקופסא יש מטבעות זהב, ולכן לא פלא שבעל הקופסא 
זכה במשפט, "כי הכסף יענה הכל". השופט היה שמח בליבו ומהר הביתה כי הוא היה 
סקרן לדעת מה יש בקופסא. כאשר פתח אותה התאכזב מאוד כי מצא רק מטבעות 

מזויפים.
שפך את מר ליבו לאשתו ואמר לה: "היום אין להאמין בבני אדם, הנה קיבלתי כסף 

מזויף".
ענתה אשתו: "זה הגיוני; תמורת פסק דין מזויף – כסף מזויף. מידה כנגד מידה".

"ועכשיו איך אוכל להפטר מכסף השוחד"? אמר לעצמו השופט, "אלך לבית הכנסת 
ואזרוק את המטבעות לקופת צדקה לעניים". וכך עשה.

ונפלו  מזלו  איתרע  הצדקה,  כסף  כל  את  הגבאי  שמחלק  בשעה  חמישי,  ביום  ויהי 
מטבעותיו. כאשר בא איש עני למקום, היה הוא מאושר מפני שלא ידע שלא כל מה 

שנוצץ הוא זהב. בלב מלא רחשי תודה אמר: "מי היה אותו אלמוני בעל לב אציל"?
העני אמר בשמחה לאשתו: "קחי סל גדול ולכי לקנות בשר ודגים, חלות, לחם משנה 
וכל מיני מטעמים לכבוד שבת שנגשים סוף-סוף גם אנחנו פעם בחיים  ויין לקידוש 

שבת של עשירים".
אך מה קרה? השמחה מהר הגיעה אל קיצה, כי בחנות הראשונה התברר כי ברשותו 

כסף מזויף. היה לו מזל שלא קיבל מכות במקום סחורה.

120 תהלים, קכ"ח, ב' 

121 פרקי אבות, ד', כ'  
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העני נעצב אל ליבו ואמר: "עכשיו אני מבין את דברי דוד המלך: 'ִּפַּזר, ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים,  
ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד122'. המטבעות שקיבלתי בבית הכנסת יהיו אצלי לעולם ועד עד ביאת 

המשיח".

רודף אחרי הכבוד
מעשה בגביר אחד עם הארץ שהייתה דירתו בכפר אחד רחוק מהמדינה הגדולה, שם 
היו לו שדות וכרמים, צאן ובקר, ואינו בא למדינה אלא ביום אזכרתו של אביו כדי לומר 

קדיש בעבורו מכיוון שאביו נקבר במדינה ההיא.
נזדמן לאותה מדינה פעם אחת ביום ה"יאר-צייט"123 ביום שבת. הוא בא מן הכפר בערב 
שבת, ובהיותו אוהב כבוד הרבה, אמר לשמש בית הכנסת שיושיבו על כיסא במקום 
נכבד והוא ייתן לו מתנה חשובה. אמר השמש: "יש ליד כיסא הרב כיסא ריק שאין בעליו 

במדינה. עתה אני אושיב אותך שם אצלו מימין לרב".
וישמח הגביר על זה, וייקח הטלית והסידור וינחה אותו השמש אל הכיסא שליד הרב. 
יודעים שהוא עם הארץ, לכן נתחכם בדעתו לעיין בסידור התפילה אולי  המתפללים 
ימצא איזו שאלה קשה בנוסח התפילה וישאלה את הרב לפני אנשי בית הכנסת. טרח 
כל הלילה לעיין בתפילת שחרית של שבת ולא מצא מה לשאול ומה להקשות. לאחר 
שיצא בבוקר מבית הכנסת לקח עוד פעם את הסידור והתחיל לעיין בתפילת מנחה 
של שבת ואחר עמל וטורח מצא לעצמו קושיה חזקה; בעמידה, בפסוק "ָאָדם ּוְבֵהָמה 

תֹוִשׁיַע השם124", מי הביא הבהמה אצל האדם ורב המרחק ביניהם?
שמח מאוד על אשר מצא בדעתו את הקושיה הגדולה הזאת, וישב סמוך לכיסא הרב 
והוא פותח את הסידור לעיני כל ויאמר אל הרב: "יש לי כאן קושיה גדולה. שאומר כאן 

הפסוק: 'אדם ובהמה תושיע השם', מי הביא הבהמה אצל האדם"?
ויענהו הרבי: "הנה השמש הביא הבהמה אצל האדם". והיושבים כולם צחקו צחוק רב 
בשמעם תשובת הרב, והגביר הרגיש שהם צוחקים עליו אך לא ידע למה צוחקים כי לפי 
דעתו הוא הקשה קושיה גדולה. הגביר גם לא הבין את דברי הרב שאמר שהשמש הביא 
את הבהמה ועקב כך לא דיבר עוד עם הרב ושתק. לאחר התפילה, כשהלך לביתו, קרא 
אליו הגביר את השמש ואמר: "כו"כ שאלתי היום בשעת מנחה וכו"כ השיב הרב, ולא 

הבנתי את דבריו ולא ידעתי למה צחק הקהל".
ואינך מבין במה הכתוב  אמר לו השמש: "צחקו עליך, שנודע להם שאתה עם הארץ 
מדבר והרב אמר לך שהשמש הביא בהמה כמוך אצל אדם שהוא רב. השמש הושיב 
אותך על כסא סמוך לכיסאו של הרב והזדמנה מליצה זו בפי הרב ע"פ סגנון השאלה 

שלך".
אמר הגביר לשמש: "איזה תיקון אעשה לדבר הזה על מנת שיכירו בי הקהל שאני למדן 

והרב הטיח דברים כנגדי שלא כהוגן לחשוב אותי בהמה"?

122 תהלים, קי"ב, ט'  

123 ביידיש: יום השנה 

124 תהלים, ל"ו, ז'
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ויען לו השמש: "קא משמע לן: 'שב ואל תעשה', כי כתוב: 'ְמֻעָוּת ֹלא יּוַכל ִלְתֹקן125'. למד 
את מוסר ההשכל על פי האמרה: "הרודף אחרי הכבוד – הכבוד בורח ממנו".

עקיבא אורח
הסיפור הנ"ל שמעתי מפי המורה מ' פרידר עמנואל, נתניה.

אנשי  עקיבא.  ושמו  יהודי  גר שם  היה  בהונגריה.  בעיר  רבות  שנים  לפני  אירע  הדבר 
המקום היו מוסיפים לשמו את הכינוי "אורח" )קבצן(. מהלך הוא דבר יום ביומו מכפר 
לכפר לאיסוף סמרטוטים. הפרנסה שלו הייתה חלשה מאוד, אבל לכל אדם יש שעת 

מזל, כמו שכתוב בפרקי אבות "שאין לך אדם שאין לו שעה".
לסמרטוטים,  היה  רב  ביקוש  מזל.  ולאחרים  צער  הביאה  לאחדים  המלחמה.  פרצה 
עקיבא  אז  עד   – הכל"  את  יענה  "והכסף  התעשר.  "אורח"  עקיבא  הפליאה  ולמרבה 
"אורח" גר בצריף רעוע ומלבושו היה קרוע, ועתה השיג רכוש וקנה בית נהדר, מרכבה 
נאה עם סוסים וכיסא בבית הכנסת בצד מזרח. שיחק לו המזל, בכל דרכיו היה מצליח, 
אנשי העיר מחלו לו על עברו והקהל כיבד את עושרו והוא נבחר לראש הקהל. אבל הוא 
ניצל את משרתו והיה שולט ביד רמה. אומרים בהונגריה: "אוי ואבוי לגדוד שמפקדו 

קבצן או צועני שנעשה קורפורל".
החזן ניחם את חבריו באומרו: "יבוא יומו. אני אלמדו דרך ארץ". בקבלת שבת, כאשר 
שרו את הפיוט "לכה דודי", בבית "התעוררי כי בא אורך" חזר החזן על הפסוק פעמיים 
ועל עברו )כאורח(. הדבר  ידעו שהוא רומז על עקיבא  בקול אדיר וחזק. המתפללים 
גרם לצחוק רב בין הקהל אך לא אצל ראש הקהל, אשר בחרון אף וכעס תבע מהחזן לא 

לחזור בעתיד על השיר הזה.
"אני אעשה כדבריך". אמר החזן, ובפעם הבאה דילג על המשפט "כי בא אורך" אבל 

המתפללים צעקו "כי בא אורך, כי בא אורך".
בא  'כי  אני אמרתי  רק  בפעם שעברה  ראש הקהל,  "אדון  החזן:  אמר  בגמר התפילה 

אורך', אך הפעם כל קהל המתפללים הצטרף".
הלקח היה טוב, שינה את יחסו הרע והתנהגותו הלא נימוסית של עקיבא ושלום ושלווה 

באו על מקומם.

משל מהדבורה ומהזבוב
חזן אחד רצה לשמוע דעתו של חזן מפורסם על הופעתו בבית הכנסת.

חברו מילא את מבוקשו ובא לבית הכנסת ביום שישי ובשבת בבוקר כדי לשמוע את 
חזנים  ידוע של  בניגון  לא שר  האורח התפלא לשמוע שהחזן  החזן  ושירתו.  תפילתו 

מפורסמים. שאלו בסקרנות רבה: "של מי ומאיפה שמעת את הניגונים שאתה שר"?
"שלי הם" ענה חברו.

125 קהלת, א', ט"ו  
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ואספה  לפרח  מפרח  עפה  הדבורה  והזבוב.  מהדבורה  משל  אמשול  תפגע,  לא  "אם 
בחריצות את הדבש הטעים. לעומתה מה יוצר הזבוב"? 

החזן לקח לליבו את השיעור, ומאז הוא שר רק מיצירותיהם של החזנים המפורסמים.

פשיטת יד – פשיטת רגל
יהודי ממזרח הונגריה התפרנס מקבצנות. הוא התנגד לגורלו והחליט לשים קץ לחיים 
אלה, ומעתה התפרנס מעבודה ישרה. והלכה למעשה, הוא אסף פרוטה לפרוטה והנה 

הגיע למחוז חפצו והתחיל להגשים את החלטתו.
הוא ביקר בעיר הבירה סיטונאי ידוע כדי לקנות סחורה. הוא קנה סחורה רבה. הסוחר 

הביט אל קונו, שם לב שהוא מכירו ושאל אותו: "מהיכן אני מכירך"?
גילה הסוחר שלא מזמן בא אליו היהודי לקבץ נדבות. שאל אותו הסוחר: "איך אתה 

יכול לקנות אצלי בעד סכום כזה"?
הקבצן לשעבר הופתע מגישתו של הסוחר, ושאל את עצמו: "כל ימי חיי אני אצטרך 
לסבול מעברי ולשאת אות קין"? הוא השיב לסוחר: "הגורל והפרנסה הכל בידי שמים. 
אני התחלתי עם פשיטת יד וכמו שאני רואה אתה חולם יותר מדי להיות עשיר, כמו 
שנאמר: 'יש לאדם מאה רוצה מאתיים'. אם חס וחלילה חשבונך יהיה מוטה, תבוא עליך 
פשיטת רגל. וזהו ההבדל; אני התחלתי בפשיטת יד, ואם לא אצליח אהיה כפי שהייתי, 
אך אם תחינתך לא תתגשם ויכול להתקיים 'בגדול החל ובקטן כלה' וסופך לפשוט יד 

– את המפנה הזה אתה תסבול יותר קשה ממני".
הסוחר הרגיש את עצמו מבוייש וביקש את סליחתו: "קיבלתי ממך לקח כי דבריך הם 

אמת מרה".

אם תרצה להיות בשלום נהג כמנהג המקום
סוחר אחד שהיה פיקח ויפה תואר נסע לרגל מסחרו מעיר לעיר, עד שהגיע למקום אחד 
שהיה טוב בעיניו וסבר ששם יוכל לשבת בשלום בשלווה לקנות ולמכור כחפצו, וקבע 

את מקומו שם.
יש  גבנון.  להם  יש  מום,  בעלי  הם  המקום  אנשי  שכל  ראה  מה  זמן  שם  ישב  כאשר 
לפניהם  בעלי שתי חטוטרות,  ורבים  לפנים  גבנון להם  לו מאחור, אחרים  מי שגבנון 
ולאחוריהם כאחד. הדבר היה לפלא בעיני הסוחר. כשבא בקשרים עם אנשי המקום 
אמר  ושני  מקל  כמו  שהוא  אמר  אחד  צורתו.  על  ולעגו  עליו  צחקו  להכירו,  והתחילו 
שהוא מזכיר לו עוף שמרטו את נוצותיו. לא ידע הסוחר מה לעשות כי הוא היה יחיד 

והם היו רבים.
אך  כמוהו,  גוף  ישר  איש אחד שהיה  ראה שם  וכשעלה מהרחצה  למרחץ,  הלך  פעם 
כאשר לבש את בגדיו היה לו גבנון מלפנים ואחד נוסף מאחוריו. הלך אליו הסוחר ואמר 
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לו: "אנא אמור לי בטובך מה זאת ומדוע כך אתה נוהג? מדוע אתה נושא עליך משא זה, 
הנותן לך צורה מעוגלת ואתה נולדת ללא מום"?

אמר לו: "ידידי, אגיד לך את האמת, אני באתי לכאן מעיר אחרת ולעגו לי ולא הניחו לי 
לדור כאן ולכן לא היה חסר לי דבר אלא השלום. אז עלה על דעתי להכין לי מלבוש זה, 
ובכל יום ויום הוספתי בו בלויי בגדים ואמרתי להם שגם לי צומחות חטוטרות כמו להם 
ואפשר שאויר המקום גורם לכך. מאותה שעה יש לי מנוחה ואני דר עמהם בשמחה 
והכל בא על מקומו בשלום. על כן אייעצך גם אתה לעשות כן אם רצונך לגור כאן וכך 

יהיה לך טוב ותמצא חיי נחת".
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שער שביעי: בדיחות הדעת

העיר והאיל ומעשה שהיה
את המעשה הנ"ל שמעתי מפי מורי יהושע המנוח בדגניה א'.

שתי אתונות יש לה לקבוצתנו; אחת נמוכה ואחת גבוהה, אחת כהה והשנייה בהירה. 
והנה קרה שהאתון גבוהת הקומה ובהירת השיער הרתה ושגרה ַעִיר. מיום צאתו מרחם 
אמו עמד על רגליו, והרגליים יפות ומחוטבות והאזנים גדולות וזקופות. גון אחד לו, 
אולם מסביב לפיו ועיניו רכש את צבע אמו, וזה מוסיף חיים ושובבות, ומאותו צבע יש 
לו במצח מעין כוכב. נחמד הוא למראה ומלא תנועה, רגליו לא תנחנה – הנה הוא פה 
והנה הוא שם, רץ, דוהר ומקפץ ותוך כדי ריצה הוא ניגש אל אמו, מכופף את ראשו אל 

עטיניה ויונק.
טוב לו אצלנו. יש לו מרחב ועניין – הנה עץ, הנה גדר, כרי גרעינים וערמת שקים מלאים. 
בכל הוא שולח את פיו לאו דווקא למאכל למלא בטנו כי תרעב, חס וחלילה, אין הוא 
סובל מרעב, הכל פתוח לפניו וממיטב המזון הוא ישיג ללא קשיים מיוחדים וגם אמו 
מושיטה לו ברצון את פטמותיה, אלא רוח יש בו, כזאת המניעה אותו בלי הרף. יש לו 

עודף מרץ, אוהב הוא תעלולים ועושה זאת לרצונו לבדיחות דעתו.
וחדות,  חזקות  לו  יש  שיניים  לשיניו.  והכוונה  פיו  הוא שולח את  דבר  סיפרתי שבכל 
וכשהוא תופס שק בשיניו, שוב אין השק יוצא שלם – הוא מניח לו לזיכרון קרע כזה, 
ששוב אין להשתמש בשק בלי תיקון. זהו המצב כשהשק ריק, אולם כשהוא מלא גרעינים 
הופכת "תפיסת" שיניו למעין נגיסה. לאחר הנגיסה הגרעינים מתחילים להתדרדר מן 
השק ומתפזרים, ואם אין ממהרים לסתום את החור – כמות גדולה של גרעינים עלולה 
להישפך ולרדת לטמיון. ממילא מובן שאין לחצרן כל אהדה לעיר זה, זהו נגע שקשה 
להיפטר ממנו. מה לעשות לעיר בן חמור זה על מנת שלא ירבה בתעלולים? לא נמצא 
מישהו שהיה רוצה בו – חינם היה נותנו! ובלבד להיפטר ממנו. דאגות מרובות גורם עיר 

זה לחצרננו.
ביום בהיר אחד נסע חצרננו לביקור בקבוצה שניה, במרחק של שעה ורבע במכונית. 
זו פגישת ידידים ושיחת רעים.  בהכנסו לחצר הקבוצה נפגש עם החצרן שם והייתה 
מיוחדות במינן הן השיחות שבין שני חצרנים; על הדיר ועל זבל, על צאן ועל איל, על 
פירות ועל בננות – עניינים נכבדים וכבדים, העומדים ברום עולמו של המשק וגם על 
העיר. "הוי! יש לי עיר – הוא יורד לחיי! בשמחה הייתי נפטר ממנו", כך מתאר החצרן 
שלנו את צרותיו באזני החצרן חברו וידידו. והלז מתעורר בתמיהה ושואל: "למה אתה 

רוצה להיפטר ממנו? מה מחירו"?
"מחיר? חינם אתננו לך, ובלבד שתיקחנו ממני",
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"מוטב" עונה הלז, "שאקחנו ממך ואשחררך מטרדותיך".
הנהג  יד  על  יושב  והוא  קבוצתנו  לחצר  נכנס  ההיא  הקבוצה  של  והחצרן  היום  ויהי 

במכונית משא. בבגדי עבודה בא, בהול וממהר.
לקחתו"  "באתי  נוהר,  כולו  לקראתו  ומיהר  שלנו  בחצרן  מיד  פגש  הגדולה  לשמחתו 

התפרץ, "במקרה נזדמנה לי מכונית משא בחצר ובאתי באופן מיוחד".
"אני שמח מאוד, אשיג חבל ואקשרנו, אסדר גדר ונעלהו על המכונית".

"מוטב בוא ונמהר".
העיר.  אחר  לחפש  בנייני המשק  בין  אל  ויוצאים  הפנימית  החצר  את  עוזבים  שניהם 
מצאו אותו כשהוא עומד על יד ערימת שקים גדולה ונוגע בהם. "הנה הוא" מצביע עליו 

חצרננו.
"היכן"?

"זה זה, העומד פה ונוגס, זהו העיר".
ומכיוון  מסתבר שהייתה כאן טעות שמיעה, החצרן שלנו אמר עיר וההוא שמע איל, 
שבדיר הכבשים מת האיל, חיפשו אחרי איל אחר, ומששמע שמוכנים לתת כזה חינם 
אין כסף – חטף מכונית ובא. ומשראה את האזניים הארוכות במקום קרניים – נתכרכמו 

פניו. הוא קפץ על מכוניתו וברח.

הקמע הנוצרי
יהודי, אשר גמרו את חלק לימודיהם, הלכו כל אחד  נוצרי והשני  שני חברים, האחד 
ורכש לו בית  והיהודי הלך בדרכי אנשי העסקים  לדרכו. הנוצרי הלך לסמינר כמרים 

מלון.
כשהשתפר גורל הכומר והצליח בענייני הכמורה בהליכות עם הבריות, אז הוא רכש את 
אמונם. מנגד, איתרע מזלו של היהודי אשר עסקיו לא פרחו ושגשגו כפי שקיווה והוא 
יום אחד לבקרו במטרה לעזור.  ובא  הפך להיות עני. חברו הכומר שמע על אודותיו, 
כאשר ישן היהודי את שנתו בבית, הביא הכומר קמע זהב אשר צורתו אדם ושתי עיניו 
משובצות בשתי אבנים טובות. הוא שם את הקמע מתחת למזרן המיטה ואמר בליבו: 

זה יביא לו מזל.
שכח  שוודאי  לתומו  וחשב  הקמע  את  מצא  היהודי  הטוב.  מחברו  ונפרד  קם  בבוקר 
הכומר את הפסלון בביתו. ראתה את הפסלון אשתו של היהודי ואמרה לבעלה: "ראה! 
אנו במצב כלכלי נואש. נחתוך את ידיו של הפסל הזהב, נמכרם, ולא נרעב ללחם. אם 
חברך יבקש את הפסל נספר לו את האמת והוא יבין את מצבנו". וכך עשו. הם קיבלו 
כסף רב שהספיק למחייתם לכמה חודשים, אך כעבור זמן שוב אזל הכסף. הפעם מכרו 
את שני רגליו של הפסל ושוב הספיק הכסף לכמה חודשים למחייתם. משאזל הכסף 
מכרו את שתי עיניו של הפסל, היו אלה שתי פנינים יקרות. עם הכסף יכלו הם לקנות 
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מלון חדש והעסקים פרחו ושגשגו.
כשבא יום אחד לבקרם הכומר הם פחדו שמא יחפש את הפסלון אשר השאיר בביתם. 
משספרו לו את האמת צחק הכומר ואמר להם: "אל תדאגו, רק אמרו איזה אלוהים עזר 

לכם, אלוהי הנוצרים או אלוהי היהודים"?
ענה לו היהודי: "האל הקתולי עזר לי, אבל רק אחרי כריתת איברים".

מעשה בשדכן
הוא ללמדו  ניסה  רבה.  נפש  עוגמת  לו  גרם  זה  ודבר  לא מוצלח  בן  היה  לאיש עשיר 

ולחנכו אצל מיטב המורים אך ללא הועיל.
הבן גדל והגיע הזמן לחשוב על שידוך. האיש פנה אל שדכן מפורסם וביקש את עזרתו. 
השדכן קיבל על עצמו את המלאכה הקשה, כי ידע שאם יצליח הרי יבוא על שכרו. 
חיפש וחיפש עד שמצא משפחה שנראתה לו מתאימה לשידוך. לקח השדכן את הבן 
שסיפר על יחוסו ועל רב עושרו שהוא מנת חלקו. דברים אלה עשו את הרושם הדרוש 
לכבוד האורחים החשובים אשר הכינו ארוחה מצוינת עם מיטב המעדנים. לאחר מכן 
החליפו ביניהם דברי נועם, ולבסוף הכינו חדר שינה עבור האורחים. השדכן שמח ביותר 
מכיוון שהעניינים התנהלו בסדר, וקיווה שלמחרת אפשר יהיה לגשת לקביעת התנאים. 
אך הנה לפתע ויהי באמצע הלילה וקרה אסון: החתן המועמד שכח את עצמו ולכלך 
ולכן אימץ את מוחו למצוא  במיטה. השדכן פחד שהדבר הזה יקלקל את כל העסק 

מוצא מהסבך.
וכך הגיע הבוקר. לאחר ברכות הבוקר טוב המקובלות פתח השדכן ואמר שקרה דבר 
מאוד לא נעים; כנראה שהארוחה שהגישו להם הייתה שמנה מאוד והוא, השדכן, לא 

יכול היה לשלוט בעצמו ולכלך במקצת את המיטה.
צריך  ולא  לקרות  עלול  כזה  שדבר  ואמרה  השדכן  את  לנחם  התחילה  הבית  עקרת 
להתבייש ולהתייאש. היא גם הציעה תרופה למכה, הלכה מהר ובישלה מרק בורשט 
מאוד טעים והגישה אותו לשדכן. השדכן התחיל לאכול את הבורשט וניכר היה על פניו 
שזה מאוד טעים. התקנא בו הבחור הצעיר ופתח פיו: "ראו ראו! אני הוא זה שלכלכתי 

את המיטה, והוא השדכן שותה את הבורשט"?

על התורה ועל קמח
יחידה  בת  בתו,  רצה להשיא את  ועם הארץ, אשר  מופלג  כפרי, עשיר  ביהודי  מעשה 

ואהובה.
התקשר היהודי עם הרב שבעיר הקרובה ובקשו לשלוח אליו בחור ישיבה כהלכה לשום 
הכרה ושידוך, ועוד הוסיף שרצוי שהבחור יבלה את השבת בביתם. הרב מלא בחפץ לב 

את בקשתו ושלח אליו את אחד מבחורי הישיבה המצטיינים בכל מכל.
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תוך סעודת ליל שבת, רצה בעל הבית לדעת האם באמת בחור הישיבה תלמיד חכם 
הינו, ופנה אליו בשאלה: "תגיד לי בחור יקר, איזה לחם אכל יעקב אבינו כאשר עבד 

בביתו של לבן"?
השאלה הפתיעה את הבחור, והוא ענה בתום לב: "אין על כך פרטים בתורתנו הקדושה 
ופיקח  חכם  הבחור  שאין  קבע  הבית  בעל  שאלתך".  על  להשיב  ביכולתי  אין  כן  ועל 

ושלחו לדרכו.
בקש הגביר מהרב לשלוח אחר, אך גם גורלו של הלז לא שפר מאחר וגם הוא לא מצא 

תשובה מניחה את הדעת. 
כאשר פנה לרב היהודי בפעם השלישית, שלח אליו הרב את אחד מבחוריו המפולפלים, 
לץ מוכר בישיבתו. כאשר חזר הגביר גם הפעם על שאלתו – איזה לחם אכל יעקב אבינו 
בביתו של לבן – השיב הבחור לו במקום: "כשמו של לבן, כן הלחם שאכל יעקב אבינו 

בביתו היה לחם לבן".
התשובה מצאה חן בעיני הגביר שאמר לבחור שמוכן ומזומן הוא בחפץ לב להשיא לו 

את בתו, והוא מוכן לכלכל אותו לתקופה של עשרים שנים.
הבחור הסכים להצעת הגביר ואמר: "מסכים אני לשאת את בתך, אך מי יתן ולא יקרה 

לנו את אשר קרה ליעקב אבינו עליו כתוב: 'ַוִיְּבַרח הּוא ְוָכל ֲאֶשׁר לֹו126'".

שכוי חסר בינה
המעשה שהיה כך היה: בתשעת ימי החול שקודמים לתשעה באב, נשא יהודי שומר 
מצוות, בן לקהילה חרדית, תרנגול תחת בית שחיו. בא מיידעו ממולו ושאל אותו האם 
בימי אבל  פי השולחן-ערוך אסורה אכילת הבשר  על  הרי  פניו מועדות אל השוחט? 

אלה!
"יודע זאת אני ולא לשם אני הולך, חס ושלום! לא תהא כזאת בישראל" אמר היהודי, 

"וכדי שכוונתי תובן, הריני מספר את המקרה שהיה:
מימי ילדותי אני נוהג לומר 'ברוך אתה השם הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ולילה127', 
ואילו תרנגול שאיננו מסוגל להבחין בין יום ולילה גורם לי צרות בהעירו אותי כל לילה 
שעתיים לפני עלות השחר. אמרתי בליבי כי אלמד דרך ארץ את העוף הזה, הקובע מניין 

לעצמו, והנני לוקח אותו אל השען שיתקן את המנגנון המעורר".

עת להיות שוחט ועת להיות חזן
קצב אחד כעס על השוחט, שהיה מטריף לעיתים קרובות את בהמותיו. שוחט זה היה 
נוהג  היה  זאת,  ביודעו  גאוותו. הקצב,  כל  הייתה  החזנות  על מקצוע  ודווקא  חזן,  גם 

לקרוא לו "שוחט" כדי להרגיזו ולהכעיסו.
החזן לא נשאר חייב לקצב. פעם, כאשר בנוכחות קהל רב פנה אליו הקצב בשם "שוחט" 

הוא השיב לו: "אכן, אם בשביל בני אדם הנני 'חזן', הרי בשביל בהמות אני 'שוחט'".
126 בראשית, ל"א, כ"א  

127 מתוך ברכות השחר: ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהנֹוֵתן ַלֶשְּׂכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה  
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כבוד של בעל הבית
רבי חיים השתייך לחבורת עשרת הבטלנים שבקהילתו, ולא די בכך שבני המקום לא 
התייחסו בדרך ארץ רבה אליו, גם אשתו לא נהגה בו יראת כבוד. יתר על כן, במטאטא 
שהיה מיועד לכבוד הבית הייתה היא "מכבדת" מדי פעם את גבו של רבי חיים. בשעת 
מצוקה שכזו נמלט רבי חיים אל מתחת למיטה שם השמיע דברי תורה ותוכחות אל 
אשתו באמרו: "כתוב הרי בתורה 'ְוהּוא ִיְמָשׁל ָּבְך128', ואיך את מעזה להפר את מצוות 

התורה הקדושה"?!
שאשתו  לומר  נוהגים  והיו  חיים,  רבי  של  חשבונו  על  רבות  מתלוצצים  היו  השכנים 
מקיימת כל השנה את מצוות "הושענא רבא" של חיבוט הערבה, על גבו של רבי חיים.

יום אחד נזדמן אחד השכנים לחדרם, והנה גם הפעם נמצא רבי חיים מתחת למיטה. 
שאל השכן היכן בעל הבית, כאילו אינו יודע שרבי חיים גם עכשיו מתחת למיטה. השכן 

קיבל תשובה: "אני נמצא תחת המיטה".
"למה מדוע אתה שם"? שאל השכן

רבי חיים, כדי להוכיח שכבודו במקומו מונח השיב: "אני חושב שבתור בעל הבית, יש 
לי את הזכות להימצא בכל מקום שמוצא חן בעיני".

דצ"כ, עד"ש, באח"ב
על פי המנהג, מזמינים אורחים לליל הסדר. אחד מתלמידי הישיבה לא קיבל הזמנה. 

הלך הוא לבית הכנסת וסיפר לרבו על מר גורלו.
הרב פנה מיד לבעל-בית אחד, בהסתמכו על המשפט "כל דיכפין ייתי ויאכל", שאסור 
נענה לבקשת הרב,  בעל הבית  בליל הסדר.  ערוך  יגיע לשולחן  לא  שאחד מתלמידיו 
למרות קמצנותו הרבה, אשר באה לידי ביטוי אפילו ליד השולחן עת היה מגיש לאורחיו 

כוסות קטנות ליין ולעצמו נטל גביע.
כאשר הגיעו בקריאת ההגדה לעשרת המכות, לא הספיק היין לתלמיד הישיבה לספירת 
עשר המכות. חשב הבחור איך להגיב על התנהגות בעל-הבית. תוך כדי כך, פנה בעל 
הבית אל בחור הישיבה ושאלו: "מה פירוש ראשי התיבות דצ"כ, עד"ש, באח"ב"? שמח 
הבחור להזדמנות שניתנה לו והסביר: "רבי יהודה היה כמו נביא, והוא חזה שיימצא 
המכות  עשרת  את  ריכז  הוא  היין  שיספיק  וכדי  לאורחיו,  קטנה  כוס  שייתן  בית  בעל 

בראשי תיבות, אבל לבעל הבית השאיר את מלוא עשר המכות".

128 בראשית, ג', ט"ז  
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רעים ואהובים
היה היו שני ידידים שכנים זה לזה אשר קשרי ידידות עמוקים שררו ביניהם, כפי שנאמר 

"טֹוב ָשֵׁכן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק129". 
את  הידידים  אחד  העיר  הבוקר,  אשמורת  של  מוקדמת  בשעה  הבקרים,  באחד  והנה 

משנהו ואמר: "שמע נא ידידי היקר, מחר בבוקר נשתה לחיים ונעשה שמח".
"מה לנו כי נשתה"? השיב הידיד, "הרי מחר לא פורים ולא יום טוב אחר".

"לגבי מחר, יהיה יום טוב – סוף סוף מחר ייחתם פסק הדין במשפטי אשר נמשך זמן 
רב כאורך הגלות"

"ומאין לך הביטחון שאתה תזכה בדין"?
"אני בטוח מעל לכל ספק".

הנבואה  ניתנה  המקדש  בית  'משנחרב  הכתוב:  את  זכור  עצמך?  תחשוב  "הלנביא 
לשוטים130'".

בטוח  זה  קילוגרמים,  עשר  שנים  במשקל  אווז  לשופט  שלחתי  אתמול  עליי,  "סמוך 
ישפיע עליו".

"אוי לאוזניי השומעות את הדבר. דע לך שמעתה הוא אומלל שבאומללים. הרי השופט 
איש אמונה, הוא הולך בוקר וערב להתפלל בבית הכנסת. אדם ישר מאין כמוהו, אשר 
בוודאי מקיים את הכתוב 'ְוֹלא ִתַּקח שַֹׁחד131'. חשבתי אותך לאדם נבון וחכם, אך רואה 

אני שאתה חכם של מה נשתנה".
"אינך מבין את הדבר, וכי חושב אתה שבשמי שלחתי לו את המתנה? לא ולא! בשם 
יריבי במשפט באותיות של קידוש לבנה חתמתי את שמו על החבילה. לפיכך השופט 

יחשוב שהוא רצה לשחד אותו ויחייב אותו במשפט".

תקעו בחודש שופר
מעשה בבעל תוקע שרכש נסיון רב במשך השנים בעבודת קודש זו. נודע לרב הקהילה 
את  ברצינות  לקח  לא  רבא  הושענא  לפני  למשל  קטנות,  במצוות  מדקדק  לא  שהוא 
או  שבועות  בערב  גבינה  קרפלך  אכילת  את  חשוב  לנוהג  חשב  לא  האגוזים,  אכילת 
אכילת פירות בט"ו בשבט וכדומה. בגלל החטאים הקטנים האלו הרב פסק: הוא אינו 

מתאים לכבוד זה.
הבעל-תוקע התעצב מאוד בגלל החלטת הרב, והתאונן בפני בעל האחוזה אשר הוא 
היה נאמן ביתו. הרב הרגיע את בעל האחוזה באומרו שאין צורך לשנות את ההחלטה 
שלו כי מעתה הבעל-תוקע יכובד בכבוד גדול יותר: הוא יתקע ביום הקדוש ביותר – יום 
הכיפורים. הוא הודה לרב מאוד ובשמחה רבה בישר את החלטת הרב לבעל-תוקע, אבל 
הבעל-תוקע התאכזב והסביר: "בראש השנה תוקעים הרבה, לעומת יום הכיפורים בו 

ישנה רק תקיעה אחת".

129 משלי, כ"ז, י'  

130 בבא בתרא, י"ב, ב' 

131 דברים, ט"ז, י"ט   
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"לא ידעתי שאתה כל כך תמים" אמר בעל האחוזה, "אם כבר בידך השופר, אתה יכול 
לתקוע כאוות נפשך, אפילו מהבוקר עד הערב".

מצוות הכנסת אורחים
את הסיפור הנ"ל שמעתי בפרסבורג, מהקבצנים אשר עוברים ושבים מעיר לעיר ומכפר 

לכפר, לפני הרבה שנים.
בערב שבת עמדו לפני שערי בית הכנסת יותר עניים מאשר כרגיל, אשר מצפים להזמנה 

לארוחת השבת.
הגבאי, בראותו את ההמון, ביקש מהרב שלפני תפילת המעריב יעיר את תשומת לב 

המתפללים על מצוות הכנסת אורחים.
לקריאתו של הרב היו תוצאות והיו גם כאלה שהזמינו שני עניים לשולחנם, אבל גם 
כך נשארו אביונים בלתי קרואים. הגבאי ביקש מעשיר מופלג שיתגבר על עצמו הפעם 
ויזמין את אחד מהעניים. לעשיר לא הייתה ברירה והוא שמע בקול הגבאי, אבל את העני 
קיבל בחוסר רצון והוא נשאר רעב וזה הרגיז אותו מאוד. בראות העני את העשיר מסתיר 
את החלה תחת הכסא שלו ולו נתן רק פרוסה קטנה, חשב איך יגיב על התנהגותו. באה 

לעזרתו שאלת בעל הבית: "מאין אתה רב יהודה"?
"אני מֵּברֶכס".

"איפה זה ברכס? אני מעולם לא שמעתי על מקום כזה"
ְּבָתַחת', שם  ַוַּיֲחנּו  ִמַּמְקֵהֹלת  'ַוִיְּסעּו  ענה העני: "כאשר בני ישראל נדדו במדבר כתוב: 

נמצא ברכס."

תחרות בין הזמיר והעורב
מעשה בחזן שאתרע מזלו ואנשי קהילתו לא העריכו כלל וכלל את אמנות השירה שלו. 

היחסים הלכו והתחדדו עד אשר פוטר החזן מכהונתו.
מה עשה החזן? בהיפרדו מאנשי הקהילה השמיע באזניהם את הסיפור הבא:

הייתה דרכו של העורב ללעוג לסלסול שירתו של הזמיר ולשבח את צרחותיו הוא. אמר 
הזמיר: "הנה נבחר שני מומחים ויחרצו משפט". קפץ השועל וקיבל ברצון את התפקיד 

הנכבד.
האזין השועל לשירת הזמיר ולצרחת העורב, ופסק: "אתה עורב, אינך שר אלא צורח, 

ואילו הזמיר נפלאה היא שירתו". 
קם לעומתו החמור ואמר: "לא נעמה לאזני שירת הזמיר, אך התענגתי מאוד לשמוע 

צרחת העורב".
שמע הזמיר, נעצב על ליבו ואמר: "מה מר גורלי, שלחוות דעתו של החמור נזקק אני".
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משלוח מנות
יום גז הכבשים".  מעשה ברב שפגש בפורים בעל בית קמצן ואמר: "יום שמחה הוא 

ביקש לומר שביום זה נוהגים לשלוח 'משלוח-מנות' לרב.
השיב בעל הבית: "אמת הדבר אך לצערי פשטו כלבים בעדרי, והללו אין נותנים צמר".

הרב והעגלון
הזמינו את הרבי לחתונה כדי לערוך חופה וקידושין. החתונה נערכה בכפר הסמוך אשר 

מעבר להר.
כשכר  לירות  שתי  על  הסכימו  ודברים  דין  ואחר  הכפר  עגלון  אלימלך  את  שכר  הרב 

הובלה.
כאשר הגיע למרגלות ההר, ביקש העגלון מהרב לרדת מהעגלה באומרו: "העלייה היא 

קשה ונקיים את מצוות צער בעלי חיים". הרב הסכים ועלה ברגל אחרי העגלה.
כאשר הגיע לפסגה, עיכב העגלון בעד הרב לעלות שוב לעגלתו והפעם בנימוק שהירידה 

היא בגדר סכנה.
בסוף הגיעו למקום החתונה. אחרי שהרב שילם לאלימלך את שכרו הוא פסק: "אני 

הוזמנתי לבוא – באתי, אתה נשכרת – באת, אבל במה אשם הסוס"?

מה קודם למה
"טֹוִבים ַהְּשַנִים ִמן ָהֶאָחד132"

בעיירה קטנה התכוננו לחתונה, אך בו ביום נפטר איש אחד מהקהילה. הם עמדו בחוסר 
עצה ולא יכלו להכריע מה עדיף ומה קודם למה, החתונה או הקבורה. חשבו הם שלא 
נאה לשמוח כאשר המת מוטל לפניהם ולעומת זאת ההלוויה תקלקל את מצב הרוח 

בחתונה.
בסוף פנו לרב מקומי וביקשו ממנו עצה. הרב, לאחר שהאזין לנימוקי השופטים, החליט: 
"קודם תערכו את החתונה, אשר קודמת להלוויה. זאת מכיוון שבחתונה קוברים שניים 

לעומת הלוויה בה קוברים רק אחד".

מי הגנב היותר גדול
בערב שבת כרכרה אחת חנתה לפני פונדק של עיירה. יצא ממנה בחור צעיר שבא לשוק 
ביום ראשון כדי לקנות סוסים. מאביו קיבל סכום הגון למטרה זו, אך את הכסף אסור 
היה להחזיק בשבת וחשב להעבירו לפונדק. אך הפתעתו הייתה רבה כאשר ראה את 
שערו וזקנו של הפונדקאי אדום השיער, הרי אביו מזהיר אותו שלא לבוא במגע עם 
יהודי אדמוני. עם קרוב השבת השתכנע הבחור בגלל חיצוניותו מעוררת האמון של בעל 

הפונדק, ולמרות אזהרותיו של אביו, מסר לו את הכסף לשמירה.

132 קהלת, ד', ט'  
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למחרת בערב, מוצאי השבת לאחר ההבדלה, ביקש הבחור את הכסף חזרה. "איזה כסף 
אתה מבקש"? שאל הפונדקאי.

"שמע ישראל"! נבהל הבחור ורץ מהר להתלונן לרב העיר.

"אוי ואבוי לי"! צעק כאשר ראה את זקנו האדום של הרב.
"מדוע אתה נבהל ממני"? שאל הרב.

"כי אבי הזהיר שלא אקיים שום מגע עם יהודים בעלי זקן אדום, אבל לא שמעתי בקולו 
והנה נפלתי בפח". הרב שדלו לספר את סיפורו. 

"שב" אמר הרב, ושלח את השמש להביא את בעל הפונדק. "תחזיר לו את הכסף" דרש 
הרב.

"איזה כסף"? שאלו בעל הפונדק.
"את הכסף שהבחור נתן לך ערב שבת".

"שלא יהיה לי יום טוב בחיי אם ראיתי זכר של כסף של הבחור". אמר בעל הפונדק )הוא 
חשב בליבו שאם לא יום טוב, ודאי יהיו לו שנים טובות(.

ענה הרב: "אם לא ראית, שב, וכתוב מה שאצווה לך: רעייתי היקרה שרה'לה! תני את 
הכסף שהבחור נתן אתמול לשמש. בעלך משה".

אחרי שהשמש הלך עם המכתב, חזר אחרי זמן קצר עם הכסף והרב מסרהו לבחור. אמר 
לו הרב בנזיפה: "אתה רואה, לא כל אדומי השיער גנבים"!

ענה  הבחור  אותו"  לסדר  יכולת  אם  גדול,  יותר  עוד  גנב  אתה  הרי  אומר,  אתה  "מה 
בחוצפה.

מעלותיה של כלה
בחור רצה להתחתן והיה מעוניין לשאת לאישה בחורה עשירה. פנה הבחור אל שדכן 
כדי שהוא ישדך לו בת זוג שכזאת. שמע השדכן את דבר הבחור ואמר לו שאמנם יש לו 
בחורה אשר תתאים לו כי היא עשירה מאין כמוה. "נכון שיש לה מגרעות מספר", אמר 

השדכן, "אך בכל מגרעות יש גם יתרון.
למשל, הבחורה היא צולעת, אך דבר זה לפחות יבטיח שהיא לא תרוץ לנשפים ולא 
תתרוצץ יותר מדי ללכת רכיל אצל השכנים, כפי שכתוב אצל שלמה המלך: 'ֹהַקר ַרְגְלָך 

ִמֵּבית ֵרֶעָך ֶּפן ִיְשָּׂבֲעָך ּוְשֵׂנֶאָך133'.
"היא גם כבדת שמיעה" המשיך השדכן, "אך גם זה לטובת שלום בית כי לא תתווכחו 

כל הזמן. גם בנוגע לראיה, 'עיניה רכות' אך היא לא חייבת להציץ לכל מקום ומקום".
גדולה  מה  לאישה.  לו  להיות  המועמדת  את  לבקר  הבחור  הלך  הכל",  יענה  "כסף 
גבה.  על  בגיבנת  גם  נתברכה  והכלה  הנה  הנ"ל  המעלות  כל  מלבד  כאשר  ההפתעה 

הבחור המאוכזב פנה בדברי תוכחה קשים אל השדכן אשר לא סיפר לו על כך.

133 משלי, כ"ה, י"ז  
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כל  בה  אין  וגם  עשירה  גם  בחורה שהיא  לך  "שאשדך  ענה השדכן,  רצית"?  מה  "וכי 
מום"?

רב, שוחט וחזן
יהודי מאירופה הגיע לארצות הברית, וכשלא השיג עבודה קיבל על עצמו את תפקיד 
הרב, השוחט והחזן. בשבת בה מברכין החודש פנה אליו הגבאי בשאלה: "מתי יהיה 

ראש חודש"?
ענה לו בקורטוב של תרעומת: "כלום נביא אני ואדע מתי ראש חודש? די לי בשלושת 
התפקידים – רב, שוחט וחזן – שקיבלתי עליי, אבל תפקיד של נביא כלום גם קיבלתי 

עליי"?

אלמנה ואלמן
באחת הקהילות בארצות הברית נפגשה אישה שהתאלמנה מבעלה עם גבר שלדבריו 
השאיר את אשתו כשהיא חיה, אבל קיבל הודעה שאשתו מתה עליו והוא מוכן להתחתן 

עם האלמנה.
כשהופיעו לפני הרב שיסדר להם את הקידושין, הגישה האישה האלמנה תעודת פטירה 
של בעלה והגבר הגיש מכתב כתוב בידי אשתו שהיא מתה אחריו מתוך געגוע אליו, 
והוא בטוח שהיא כבר מתה. לדבריו: "המסמך הזה מעיד כמאה עדים שהאישה כבר 

נפטרה ואני אלמן, ומותר לי להתחתן עם אלמנה".
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סיפורים אישיים ומודרניים, 
ברכות בר־מצווה

אני משרת בקודש במלחמה 
שורות   .1918 בשנת  הראשונה,  העולם  במלחמת  האיטלקית  בחזית  ושוחט  חזן  הייתי 

כתובות אלה הינן אפיזודה מעציבה בתולדות שירות הקרב.
בשנת 1918 בחודש פברואר סופחתי לגדוד אשר הועבר לחזית האיטלקית. אחרי נסיעה 
באה  החדש  במקומנו  שהסתדרנו  לאחר  לפקודה.  וחיכינו  לאודינה  הגענו  שבוע  של 
פקודה ממפקד דיביזיה בריטי, שכל החיילים היהודים צריכים ללכת לתפילה בניהולו 
של הרב הצבאי ד"ר מורגל ז"ל. הרב ד"ר מורגל, בלווי קצין בעל דרגה גבוהה, הגיע 
למקום התפילה אשר התקיימה באולם שהיה למטרה זו. הרב ברך אותנו בכל הברכות 
הקצין  נוכחות  אך  דרשה,  דרש  הראשי  הרב  גבו.  על  עומד  והקצין  בתורה,  שכתובות 
הפריעה לו. הקצין לחש באוזנו, כמו שכתוב בספר: "ְוֶאֶפס ֶאת-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך, 

ֹאתֹו ְתַדֵּבר134"
לאחר מבוא קצר, אמר הרב: "חיילים יקרים, אחים ורעים אהובים! בשם המולדת אני 
מבקש שתלחמו בכל אויב ביבשה בים ובאוויר. חיזקו ואמצו ואל תראו, השם שומר 
אתכם". והחיילים ענו על הברכה אמן. רוב החיילים באו מגליציה והדרשה לא עודדה 

אותם, כי דאגו כולם ממצב בני משפחתם שגורשו מגליציה והועברו להונגריה.
הרב מורגל שם ספר תורה וסידורים על השולחן. במקרה אני מילאתי את תפקיד החזן.

אחרי התפילה קיבלנו ארוחת ערב, והרב מורגל הבטיח לעשות צעדים על מנת להיטיב 
את מצב החיילים האומללים. את הסגן הנוכח, שאל הרב בעניין המשמעת של החיילים.

הקצין השיב: "מה נאמר מה נדבר. מכיוון שהחיילים יודעים שגם אני יהודי, אין להם 
הרבה דרך ארץ כלפיי וכלפיי פקודותיי. 'קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר135', למשל כאשר אני מצווה 
עמדו  ומחילה,  סליחה  מבקש  אני  רבותיי   – הלשון  בזה  זאת  אומר  בשורה,  לעמוד 

בשורה"! ואחרי ככלות הכל היה כבר מאוחר והלכנו איש על מחנהו ואיש על דגלו.
ויהי זמן קצר לאחר הדברים האלה, קיבלתי פקודה לנסוע בלי עיכוב אל הרב מורגל 
לאודינה. הרב קיבל אותי בסבר פנים יפות, והוא סיפר לי שהחיילים היהודיים החונים 
באזור אודינה יקבלו חופש לכל ימי פסח, ולפי תכנית זו הוא אמר שהוא רוצה שאסע 

להונגריה לעשרה ימי חופש ואביא הגדה וחליף )סכין( ואדאג לבשר כשר לחג הפסח.
ז"ל,  חיות  ד"ר  היה שם הרב המפורסם  בימים ההם  נסענו לטריעסט.  אחרי שחזרתי 
ובעצת הרב קבלנו יין כשר ומצות לפסח. בשנת תרע"ח חגגנו החיילים היהודיים את 
ליל הסדר ככל חוקיו ומשפטיו מאחורי הקווים. ביום לפני חג הפסח, עם שחר, החלו 
בנוסח  בערב החג בתפילת המעריב שרתי  ייערך הסדר.  לנהור למקום שבו  החיילים 

134 במדבר, כ"ב, ל"ה  

135 ישעיהו, מ', ג'  
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המסורת וחמש מאות פיות ליוו את זמרתי בהתרוממות רוח שנמשכה עד לסיום.
אחרי החג באה עליי הפתעה לא נעימה, הרב ד"ר מורגל הועבר ליחידה אחרת ומפקדה 

לא קיבל את טיעוניו של הרב שהוא זקוק לי כעוזר כדוגמת כהני דתות אחרות.
בלי  ואבד  הושמד  הקיסר  צבא  פיאבה  נהר  בצליחת  לנעילה.  התקרב  בחזית  המצב 
השאיר שריד, ואני נפצעתי קשה. בוא המהפכה השיגה אותי בבודפשט בבית החולים 
וכך גמרתי עם הקריירה הצבאית. הזרוע הימנית התרפאה רק אחרי שנתיים. ואוסיף רק 

זאת, שהרב מורגל ז"ל היה בין הראשונים אשר ערך מילון עברי.
לצערי לא יכולתי לשמור על מכתביו, ואת זה לא אוכל לסלוח לעצמי לעולם.

הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל
פתגם זה התגשם בקיבוץ מעגן, והנה המעשה בקיצור.

באנו להתיישבות מחצר כינרת בשנת תש"ט. השפה הדרומית של הכינרת בזמנים ההם 
הייתה תהו ובהו לכל עבר. דור הזקנים הרגיש בחסרונו של בית תפילה וכמובן ללא 

ספר תורה. פנינו למשרד הדתות, אך לשווא. "כקול קורא במדבר".
למזלנו הבעיה נפתרה זמנית על ידי השאלת ספר תורה מכינרת המושבה. באדיבותו 
של הרב שלום קורן ז"ל, בהזדמנות מקרית, הובא מפנה פתאומי – השגנו ברב מזל ספר 

תורה. כך היה הדבר:
ניצלתי את ההזדמנות  ואני  ובעצמו, בא לבקר במעגן  גורן בכבודו  הרב הראשי, הרב 
הזו לשיחה אתו. בקשתי את עזרתו. נימקתי את בקשתי בכך שרוב חברי מעגן מוצאם 
מטרנסילבניה ולפי ידיעתנו הרב הראשי של רומניה, הרב רוזן, שלח את ספרי התורה 

אשר ניצלו לישראל, אך צחוק הגורל שאנחנו לא נזכה לקבל.
מאחר ששמע הרב גורן את בקשתי, שאל: "היש לכם בית כנסת"?

עניתי: "מה טוב ומה נעים – אבל משה רבנו ז"ל אמר: 'בכל מקום אשר אזכיר את שמי 
אבוא אליך וברכתיך'".

שאלתו השנייה הייתה: "היש לכם מניין"?
אמרתי, כתוב: "מתוך שלא לשמה תבוא לשמה136", וראיתי שהרבי קיבל את תשובתי 

בשביעות רצון.
"מה עוד"? אמר, ושאל את המזכיר אשר ישב לצדו: "ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאים137"?

לו138", הכריעה. הרב הראשי פנה אליי ואמר  טענתי האחרונה, "הבא לטהר מסייעים 
והבטיח שעד הימים הנוראים אי"ה יהיה לנו ספר תורה.

והנה הימים הנוראים קרבים ואין קול ואין עונה. הייתי אובד עצות, כתבתי למזכיר הרב 
והזכרתי את הבטחת רבו אך לצערי "ָעַבר ָקִציר ָּכָלה ָקִיץ ַוֲאַנְחנּו לֹוא נֹוָשְׁענּו 139".

בהיכל  תהיה  באלול  "בט"ז  הבשורה:  ובה  מכתבי  על  תשובה  קיבלתי  יומיים  לאחר 
136 פסחים, נ', ב'  

137 שמואל א', י', י"א  

138 יומא, ל"ח, ב'  

139 ירמיהו, ח', כ'  
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שלמה בירושלים חגיגת מתן תורה ויהיה שם ספר תורה על שמך". נסעתי בלב שמח 
לירושלים והבאתי את ספר התורה לקיבוץ מעגן.

הקיבוץ הפתיע אותי עם מתנה יקרה – פרוכת על שמי לארון הקודש שבו ספר התורה. 
בכך התגשם הפתגם: "ומזל לספר תורה אשר זכה לבית אצלנו, ומזל למקום אשר זכה 

בתורה".

פרשת השבוע "וזאת הברכה" יום ג' חוה"מ סוכות תשל"ז במעגן

חתני בר-המצווה היקרים!
זאת ברכתי:

הגעתם למפנה חשוב בחייכם. בפרקי אבות, הפרק הזה מופיע בפסוק: "ֶּבן ְשׁלׁש ֶעְשֵׂרה 
אתם  כאשר  דאגות.  בלי  עליכם  שעברה  מילדות  פרידה  של  זמן  כלומר  ַלִּמְצוֹות140", 
מביטים אחורה לשנה שעברה, בסיפוק ובגעגועים, אתם צריכים להסתכל קדימה בלב 
מלא תקווה. המשנה שהזכרתי קודם מלמדת כי גיל חמש למקרא וגיל עשר למשנה. 
הכנה זו נחוצה כדי שכאשר חוגגים את בר המצווה, הבנים יגיעו מוכנים לתאריך חשוב 

זה. העתיד מצפה לכם שתקבלו יותר אחריות.
למוד המשנה והמקרא הוכיח את דבריי. הרי הסיפור הבא:

שמתי לב בימים האחרונים שחברכם, נכדי יורם, שקוע כרגע בספר "בראשית". שאלתיו: 
כפי שידוע לי, "בראשית" לומדים בכיתה ב'. "זה נכון" השיב נכדי, אבל באותה עת היה 
עליי לקבל את הסברה של המורה, אך כעת עלי להגיע למסקנה הנכונה על יסוד עצתי, 

ולפענח דברים שאינם כתובים בספר.
אל תשכחו! כתבתם על לוח לבכם שתלכו בדרך האמת והישר ועליכם להיות אסירי 
ובזיעת  כפיים  בעמל  גבול,  ללא  באהבה  אתכם  גידלו  אשר  לאלה  להוריכם:  תודה 
אפיים עד שהגעתם הלום. ובמה תוכלו לגמול להוריכם? בכך שתהיו תלמידים חרוצים 

ובהתנהגותכם תהיו לדוגמה לחבריכם ככתוב: "טוב תורה עם דרך ארץ141".
וזאת הברכה:

אני מאחל לכם ומברך אתכם, יחד עם הוריכם, בברכה המסורתית של "מזל טוב". מי 
ייתן ויגדלו אתכם לתורה ולחופה ולמעשים טובים אמן ואמן!

בהזדמנות זו אני מאחל לכם גמר חתימה טובה, שנת שלום לכל בית ישראל במדינה 
ובתפוצות הגולה, שנת קליטה של קיבוץ גלויות וגאולה לכולנו, פדות וישע וכל טוב.

ובסוף "ֵמֵאת השם ָהְיָתה זֹּאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו, ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂה השם ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה 
בֹו142"

140 פרקי אבות, ה', כ"א  

141 הציטוט המדויק הינו: ָיֶפה ַתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, פרקי אבות, ב', ב'  

142 תהלים, קי"ח, כ"ג-כ"ד  
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פרשת השבוע: "ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת ָּכל ִמְצוֹ ת השם ַוֲעִשׂיֶתם ֹאָתם143"
יום כ' בסיון תש"מ

חתני בר-המצווה היקרים!!!
ידע  ולאסוף  דעתכם  את  להכיר  הזדמנות  לכם  והנה  בחייכם  חשוב  למפנה  הגעתם 
שישאר לכם כנכס יקר כל ימי חייכם. עליכם לדעת כי יום בר-בת מצווה מעלה אתכם 
למדרגתם של המבוגרים. עליכם להכיר את מצוות התורה עד כדי כך שתבינו ותשיגו 
מורשת  את  לפתח  תמשיכו  התפקיד.  ומילוי  הנשגבים  רעיונותיה  את  גם  בלבבכם 

האבות, ירושתנו היקרה מפז, ותעבירו את כל אוצרות נחלת האבות, ערכיה ויופייה.
קשרו על אצבעותיכם וכתבו על לוח ליבכם שתלכו בדרך האמת והיושר, ככתוב "ִהִּגיד 
ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה השם ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ִּכי ִאם ֲעׂשֹות ִמְשָּׁפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם 

ֱאֹלֶהיָך144".
ועליכם להיות אסירי תודה להוריכם, לאלה אשר גידלו אתכם באהבה ללא גבול, בעמל 
כפיים וזעת אפיים, עד שהגעתם עד הלום. ילווה אתכם אלוהים כדי שתמצאו חן ושכל 

טוב בעיני אלוהים ואדם.
ַּתֲעֶשׂה145". כלומר, כדי  ֲאֶשׁר  ָיְדָך  ַמֲעֵשׂה  ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  "ְיָבֶרְכָך השם  שתתגשם הברכה: 
הטורח   – ִּפְרָיּה146"  ֹיאַכל  ְּתֵאָנה  "ֹנֵצר  כתוב  שכן  לעשות  גם  צריכים  הברכה  שתבוא 
בדבר, סופו שיבוא על שכרו. על כן תהיו תלמידים חרוצים, ובהתנהגותכם, לחבריכם 
לדוגמה, זכרו כי "ֹלא ַבָׁשַמִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְשִׁמֵענּו ֹאָתּה 

ְוַנֲעֶשָּׂנה147".
ילדים הגיעו הפעם  כי חמישה  יש משמעות מיוחדת,  לחגיגת בר המצווה של השנה 

למצוות בר- מצווה, כנגד חמישה חומשי תורה.
"אחרון אחרון חביב": אני מאחל ומברך אתכם יחד עם הוריכם בברכה המסורתית של 

"מזל טוב". מי יתן ויגדלו אתכם לתורה ולחופש ולמעשים טובים אמן ואמן.
"מאת השם הייתה זאת היא נפלאת בעינינו. זה היה עשה השם נגילה ונשמחה בו".

143 במדבר, ט"ו, ל"ט  

144 מיכה, ו', ח'  

145 דברים, י"ד, כ"ט  

146 משלי, כ"ז, י"ח  

147 דברים, ל', י"ב  
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ברכה להולדת הנין עמיר
)נכתב  ב-4.8.1982 בעת מלחמת לבנון הראשונה כאשר סבא בן 97(
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ברכה להולדת הנין יוסי
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ביקור ראשי אסע"י בקיבוץ מעגן 

על איסוף סיפורי עמנו 
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רבותיי לכולכם לחיים!
הנני לקדם את אורחינו היקרים והנכבדים בברכת ברוכים הבאים בצל קורתנו.

בדרך כלל כאשר אנחנו מארחים אורחים במשקנו, נוהגים אנו לציין את ייחודו המיוחד 
של מעגן בתור ישוב ספר. אך הפעם התכנסות זו איננה בסימן ישוב הספר, אלא בסימן 

ישוב הספר-ישוב הדעת.
והרי זה בזכות פרי עטו ועמלו של אבא בריברם, האבא האהוב והנערץ על כולנו. אבא 
בריברם סיפר לי פעם ששמו הוא בעצם פרי-ברם ולא בריברם; ברם הפעם גם הברי נתן 

פרי והוא פרי עט עסיסי ומרענן שבזכותו הייתה לנו שבת זו לעונג.
אבא בריברם נוהג לצטט פסוקים מן המקרא, לפרשם ולבארם. הפעם אלך בדרכו.

ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר148".  פרשת השבוע הקודמת נחתמה בדברי אלוהים אל משה: "ְּכֹתב ֹזאת 
ְוִכְתבּו  ָבָאֶרץ  ְוִהְתַהְּלכּו  "ְלכּו  ואומר:  המרגלים  אל  יהושע  פונה  יהושע  בספר  ואילו 

אֹוָתּה149".
הזיכרון  בארץ  התהלך  סיפוריו.  ברושמו  בריברם  אבא  קיים  אלה  מצוות  שתי  את 
לפני  חדר  להם,  ומעבר  והנעורים  הילדות  זיכרונות  הורים,  בית  זיכרונות  והזיכרונות; 
ולפנים של הקהילה היהודית בעיירה ההונגרית על מנהגיה וצביונה, על צורתה וצרותיה 

כדי להנציחה לנו ולבאים אחרינו.
זיכרונות אלה לא היו בבחינת גן נעול ומעיין חתום גם לפני כן. תמיד בפגשנו את אבא 
בריברם נוהג הוא לספר איזה סיפור או מעשיה, אבל הפעם עם הופעת ספרו הוכיח לנו 
אבא שהוא איננו איש המעשיות בלבד, אלא גם איש מעשה, וכך הפכה תורתו שבעל 

פה לתורה שבכתב.
אכן הרבה יגע בשל כך, אך אין הוא ָיֵגַע, אלא מוסיף להתהלך ביננו צעיר ברוחו ומלא 

מרץ נעורים. כך נרצה לראותו עוד שנים רבות.
ִּפיּפּיֹות  ְוֶחֶרב  ִּבְגרֹוָנם  ֵאל  הרבה שוחטים וחזנים היו גם "מוילים150" לעיוור. "רֹוְממֹות 
אבא  לכך  שזכה  כפי  לאור,  מו"לים  להיות  גם  זכו  שרבים  שמעתי  לא  אך  ְּבָיָדם151", 

בריברם.
על גורלו של המו"ל ספר עברי אמר ביאליק: "קודם מדפיס, אחר כך מפסיד ואחר כך 
מספיד". אין סכנה כזאת נשקפת אצל אבא בריברם, כי הרי שלא על מנת לקבל פרס 

הדפיס את הספר ואנו בטוחים שגם הוא וגם אנחנו נצא נשכרים מכך.
יותר  שהוסיף  נוי,  דב  הד"ר  במלאכתו:  לאבא  שעזרו  אלה  תרמו  שלכך  ספק  ואין 
מ"קורטוב של נוי" לספר, ומר שניצלר אוטו שהוא אוטוריטה בשטח זה של הפולקלור.

ואני מאחל לאבא בריברם שעכשיו כאשר בפועל איננו לא חזן ולא שוחט – ימשיך מעת 
לעת לאחוז בעט ויזכה אותנו בהופעת ספרו כרך בית. כה לחי!

וילי קדם, חבר קיבוץ מעגן

148 שמות, י"ז, י"ד  

149 יהושע, י"ח, ח'  

150 ביידיש: ֶּפה 

151 תהלים, קמ"ט, ו'  
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אורחים נכבדים,
גם אני מברך אתכם עם הברכה המסורתית "ברוכים הבאים".

מודה אני לכם על שטרחתם ויגעתם כדי להגיע אלינו ולהשתתף עמנו במעמד זה – 
נגילה ונשמחה בו!

בחיפה  ופולקלור  לאתנולוגיה  המוזיאון  המנהל של  נוי  דב  לד"ר  מודה  הנני  ראשית, 
להתמסר  זמן  מצא  הרבים,  עיסוקיו  למרות  אשר  בירושלים,  באוניברסיטה  ופרופסור 
לענייני ולעודדני בעבודתי בשטח זה של איסוף סיפוריי. ואמנם עבודתי היא באופן יחסי 

עבודה צנועה, אך כאשר בונים ארמון כל לבנה ולבנה חשובות הן.
כמו כן עליי להודות למר שניצר אוטו, אשר השקיע עמל רב לבאר ולפרש את סיפוריי 

וסגנן אותם בצורה יפה ביותר.
ותודתי נתונה גם למזכירת המוזיאון, החברה עדנה היכל.

כמו כן ברכת יישר כוח גם לחברי המקום משה ווילי אשר גם הם היו לי לעזר רב.
בעיני עבודה זו של איסוף סיפוריי עמנו מדורי דורות היא עבודת קודש. עבודה זו דומה 
לעבודת הארכיאולוגים אשר חושפים את עבר עמנו. ההבדל הוא שהם נעזרים בכלי 

חפירה ואנחנו בכלי כתיבה בלבד.
אני גם מקווה שעבודתי זו תמצא הד בקרב צעירים ממני ואשר ילכו בעקבותיי כי "הנה 

אני כבר זקנתי מאד".
אבל גם כעת אינני חושב להפסיק את מלאכת הכתיבה ואדרבא, מעתה ואילך אשתדל 
בכל ככלות כוחי להציל מנבכי זכרוני כל מה שעוד ניתן למוסרו לדורות הבאים. אם לא 

עכשיו אימתי?
אני גם תקוה שאי"ה, הילקוט הבא יהיה עשיר יותר בחומר מאשר הנוכחי.

בתקוה זו אני מרים כוסי לברכה ומאחל שכל העוסקים בשטח זה סיפוריי עמנו תהיה 
להם הצלחה רבה בעבודתם.
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מכתב תודה על אירוח בקיבוץ מעגן
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הספדים
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אבא בריברם ז"ל – דברים על קברו 
"ויגוע וימות בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו" – אומר הכתוב על מות אברהם 
"זקן ושבע – שראה כל משאלות ליבו ושבע כל טובה, ושבע  ומוסיף הפרשן:  אבינו. 
ימים, שבעה נפשו בימיו ולא יתאווה שיחדשו בו הימים דבר... והוא סיפור חסדי השם 

בצדיקים".
לו אלא לספור  לא אבקש לספוד  – במותו  בריברם  בפינו אבא   – בן אהרון  גרשון  ר' 

ולספר מקצת דברים עליו בחייו.
תשעים ושמונה )הוא היה אומר: מאה חסר שתיים( היו שנות חייו, חיים ארוכים וטובים 
ויפים. צ"ח היה מניין שנותיו – רובן כצח עלי אור, אור אהבת ישראל ואהבת הבריות – 
כמו רצף של מי שקיים בו ונתקיים בו מאמר רבן גמליאל: "יפה תלמוד תורה עם דרך 
ארץ". מגיל רך ועד אחרית ימיו לא עזב את התלמוד, והתלמוד לא יעזבנו. מנעוריו ועד 
מותו לא סר מדרך ארץ ועסק ומלאכה. וכשם שרוב תלמודו בקדושה, כן עיקר מלאכתו 
בקודש. בילדותו למד ב"חדר" וב"תלמוד תורה", בבחרותו נדד מישיבה לישיבה, מרב 
לרב. עודנו עלם וכבר מלמד דרדקים – עד אשר גמר אומר בנפשו להמשיך את מעשי 
כחזן  ואחרי-כן  וחזן; תחילה בכמה קהילות קטנות  בקודש כשוחט  ולכהן  וסבו  אביו 
לחלוצי  ליבו  ואת  ביתו  את  פתח  שנים. שם  יובל  ָאְרד משך מחצית  בקהילת  ושוחט 

תנועת הבונים, ביניהם בניו, לימים ממייסדי מעגן.
בקיבוצנו.  והתיישב  ילדיו  אל  בא  לארץ-ישראל,  עם אשתו  כשעלה  היה  שנים   65 בן 
חיים של  ובקיבוץ  וחייו בארץ   – בריברם בתוכנו  ושלוש שנים התהלך אבא  שלושים 
ברכה, חיים של פרנסה. חי את חיי הקיבוץ במלואם, בימי חול כבימי חג ומועד, שותף 
ואמרי- ומכאובינו. מתחבר לרעות לקשיש, בשיח  ונוטל חלק בדאגותינו  בשמחותינו 

שפר לחבר, בדברי נועם ומתק לילד ולתינוק.
 בשבילנו יוצאי הגולה דוברת ההונגרית, אבא בריברם קיפל בדמותו, בקורותיו, אורחותיו 
אלו שהיו מנת חלקה  זו.  יהדות  מידותיה של  ומיטב  קורותיה  והליכותיו את תמצית 
במונארכיה האוסטרו-הונגרית ובמדינות שנגזרו ממנה – מימי הזהר והרווחה של סוף 
המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, דרך ראשית תקופת השפל שלה ועד עידן מוראות 
חורבנה והשמדתה. היו אלה יסודות איתנים ושרשים עמוקים של אמונה בנצח ישראל 
ונאמנות לתורתו, דבקות במסורתו, זיקה זקופת קומה למורשתו וכמיהה לגאולה בארץ 
ישראל. כל השנים האלה היה הוא מהלך עלינו מאורו ורוחו של ישראל סבא. בתקופה 
האחרונה לחייו, משך 20 שנה ומעלה, עסק בהתמדה והתמסר בתחושת שליח ציבור 
להציל מכליה משכחה חלקת-מה מעולמה והווייתה של יהדות זו – חלקת הפולקלור 
ומעשיות,  סיפורים  מאות  כתב  על  והעלה  סיפר  היהודים.  בסיפורי-העם  המתבטא 
אנקדוטות ומהתלות, טבולות ברובם בחידודי לשון, שכה אהובים היו עליו – על מנת 
ועברית  יידיש  ולגנזם; בהם משמשות בערבוביה הלשונות הונגרית, גרמנית,  לשמרם 
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בהברה אשכנזית. רובם ככולם על רבנים ושאר כלי קודש, ראשי קהילה ופרנסיה, מהם 
דמויות קיימות ומהם יצורי דמיון טיפוסיים. עשה מלאכתו זו בחרדת קודש ובקפידה 

לגבי מובאה מן המקורות, שמירה על רוח הדברים בלבושם העברי.
שבע ימים ומעשים נאסף אבא בריברם אל עמיו, אותם אהב בכל לבבו ונפשו ואותם 
ניניו וקרוביו, ביגון  נכדיו,  ילדיו,  ימי חלדו. באבל  ביקש לשרת בקדושה ובאמונה כל 
אוהביו ומוקיריו נוסיף דמעה ונדע ש"כל המוריד דמעה על אדם כשר הקב"ה סופרן 
ומניחן בגנזיו". נשמור אתנו באהבה וביקר את זכרו של אבא בריברם, דמותו, מעשיו 

ואמריו יהיו נצורים בגנזינו – ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
מנחם דניב )מוותיקי קיבוץ מעגן(
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סבא שלי
סבא היה של כולם, סבא של הקבוץ, של כל מי שרק רצה. הולך לאט במדרכות הקבוץ. 
הולך ומלווה אותנו לכל מקום. בחדר האוכל נהג לשבת בשולחן העגול שבפינה סמוך 
לעגלות האוכל, משם קל היה לו לשאת את האוכל, כי עשה זאת תמיד לבדו. תמיד 
הקדים לבוא לאכול. היום ערב שישי, משפחתי ואני באנו לחדר האוכל, אך את השולחן 

העגול מצאנו ריק, יתום, וכך המדרכות גם הן נותרו חסרות משהו.
לבנה  במפה  מכוסה  הקטן  השולחן  את  מצאתי  תמיד  בביתו,  לבקרו  בא  כשהייתי 
ובשולי השולחן היו הפמוטים עומדים זקופים, מוכנים תמיד. על השולחן היו מפוזרים 
בערבוביה ניירות ומכתבים רבים, וכן עוד ערמה של ניירות פשוטים בהם השתמש סבא 

לרשימת סיפוריו. 
כשנכנסת לחדרו היה מקבל אותך בשלום נמשך ובקול דק, כאילו לא ראה אותך זמן 
רק, אחרי כן היה ממהר ומוציא מתוך תיק חום, ישן מאוד, את אחד מסיפוריו או יותר 
כותב.  לפני שהתחלתי לקרוא תמיד התבוננתי באותיות שסבא  על השולחן.  ומניחם 
אלה נראות לי כאילו חצובות בנייר כי ידיו רעדו קצת, אך הן היו ברורות ויפות מאוד. 
סבא היה תמיד נותן לקרוא את אותם הסיפורים והיה בעצמו חוזר ומספר, תוך שהוא 
איבדו  לא  הסיפורים  פעם.  הזה  הסיפור  את  השמיע  כבר  אם  כיודע-לא-יודע  שואל 

מערכם בגלל קריאה חוזרת ונשנית. הם תמיד היו טובים ויפים כאילו נולדו מחדש.
את  מחפש  לרגע,  שכח  כי  דיבורו,  שטף  נעצר  לפעמים  היה  פה,  בעל  סיפר  כשסבא 
המילים שאבדו ונראה היה כאילו הוא מפליג הרחק כדי למוצאן ולדלותן מהמקורות, 
שהיו טמונות עמוק עמוק בזיכרונו ולבסוף מוצאם תוך שהוא מתבלן בחידודי לשון. 
את  סחף  בצחוק, שתמיד  היה מתפרץ  ובסיומו  היה מתגבר  קולו  הסיפור  בשיאו של 
רעו לשיחה. בסיפוריו היה הרבה הומור, חכמה ושנינות, שנקנתה מהמקורות ומנסיון 
ויצאו למאבק על קיומם מול  החיים. כל אלה שימשו גם בידי היהודים שחיו בגולה 

הלא-יהודים, שכוחם לא היה בחכמה ובשנינות, אלא באמצעים בלבד.
סבא אהב את החיים. אהב אותם בכל רגע, כמו שידע, שמתנה גדולה זו קצובה היא. 
לעיתים כשהייתי פוגשו בדרך, היה עוצר, משתהה קצת ואז היה אומר, תוך כדי שהוא 
מרים ראשו לשמיים: "חייו של אדם כצל עובר" והיה עוד מוסיף: "כאבק יפרח ברוח" 
ומפרש: ישנם רק החיים ואחרי כן אין כלום, הכל אבק פורח. סבא תמיד היה אופטימי 
בתפישתו את החיים, אך לא מעבר להם. בשנים האחרונות הליכתו של סבא קשתה 
עליו ונעשתה איטית יותר. ניכר היה כי שינויי הזמן מכבידים על גופו, אך רוחו איתנה 
תמיד, נשארה כפי שהייתה, כאילו הייתה נתונה לחוקי טבע אחרים. את העבר חי סבא 
דרך סיפוריו – זכרונו. את ההווה והעתיד חי בדרכו שלו תוך שהוא מתמזג יפה בהוויה 

הקיבוצית.
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כשביקרנו אותו בבית החולים, הוא שכב על ערש דווי ועיניו פקוחות, מתבונן בנו כאילו 
באנו מעולם לא שלו ולא יכול לומר דבר. כשחזרנו הביתה, סיפר לי אבא כי סבא שר 

את "כל נדרי" זמן קצר אחרי שהובא לבית החולים.
סבא ז"ל הוא חלק מזיכרוננו, גשמיותו איננה עוד אך רוחו תינשא עימנו, רקומה בתוך 

הספרים ובסיפורים השמורים במוזיאון לפולקלור שבחיפה לדורות אחרים.
ירון ברעם
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אחרית דבר – מפי הנכדות

סבא שלי היה נוכח משמעותי בתחנות חיי.  
יום אחד, כשהייתי בכיתה ט' בפנימית בן-שמן הופיע גבוה והדור בחולצה לבנה ומגבעת 
בפתח הכניסה לחדר האוכל. חיפש אותי בין כולם, בפנים מאירות וקורנות. אותי, את 

נכדתו בא לפגוש.
אמי סיפרה לי כיצד התערב לטובת נישואיה לאבי. אמי ילידת עירק, היא התיתמה בגיל 
צעיר מאביה ואחיה הבכור היה לה כאב. אחיה התנגד נחרצות לקשר שלה עם אבי. 
התפיסה הייתה כי אשכנזי לא מכבד את חיי הנישואין ואינו נאמן. סבי הגיע למעברת 
צמח ובתיאורו את משפחתו היציבה השפיע ועורר אמון. כך קודשו "נישואי התערובת" 
בין הורי בקיבוץ מעגן. עד היום לא ברור כיצד עבר את מסך הברזל ברוסיה. הוא חילץ 
את בנו, כלתו ושני ילדיהם מסיביר בתקופה בה לא היו כלל יחסים דיפלומטיים עם 

רוסיה.
סבא השתתף בארועי משפחה ונהג לשלוח גלויות ומכתבי ברכה מסוגננים. לחתונתי 
הגיע אף על פי גילו המופלג והנסיעה הארוכה מקיבוץ מעגן לבאר-שבע. כשנולד בני, 
שלח מכתב מרגש להולדת נינו הראשון. הוא הרחיב את עולמו החברתי בנסיעות מחוץ 

למעגן ואף מחוץ לגבולות הארץ. היה פעיל חברתי ונהג לארח בביתו.
סבא ראה את מצוות הדת כ"תורת חיים". בדיבורו המנגן ובצחוקו ניכרו עקבות המסורת 
ומוסר  פולקלור  בסיפורי  מלא  היה  סבי  של  עולמו  לבבות.  וקירוב  שובבות  היהודית, 
בזכות  נשתמרו  וההומור  דעתו  צלילות  מכריו.  במעגל  איש  לכל  הפיץ  אותם  השכל 
העיסוק בכתיבת הסיפורים. לימים, נהג להתלוצץ עם רופאיו כששאל: "יש הרבה דפים 

בספר של חיי"? והתכוון לשאול כמה זמן עוד נותר לו לחיות. 
ז"ל. את  קיבוץ מעגן, אראלה ברעם  נכדתו בת  בידי  הופקד  סיפורים  גדול של  אוסף 
עיקר האסופה קבלתי ממשה יורב, בעלה. אוסף נוסף נשתמר בידי הנכדה לאה רוזנפלד 

ואצלי.
כשהגעתי לשלב של הפקת הספר הרגשתי כמי שזכתה להוקיר, לכבד את סבא ולממש 
והאנושי  התרבותי  העושר  על  לו  מודה  אני  הבאים".  הדורות  ידעו  "למען  משאלתו: 

שהעניק לנו בצ"ח שנותיו.
מירי בריברם כחלון
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והייתי  שהכרתי  היחיד  הסבא  היה  הוא  ילדותי.  במהלך  משמעותי  מאוד  היה  סבא 
מתמלאת גאווה בכל פעם שפרסם סיפור שכתב. 

סבא לקח על עצמו לעודד את הכתיבה שלי כשחשב שגילה בי כשרון כתיבה. הוא סיפר 
בילינו  בדרכי. שעות  לכתב  אותם  והציע שאעביר  בעצמו  כתב  לא  אותם  סיפורים  לי 
וצוחק  מקולו  נהנה  לראותו  ושמחתי  פעם  של  ב"קסטות"  וסיפוריו  שיריו  בהקלטת 

בקולי קולות. 
באחת הפעמים שביקרתי אותו בקיבוץ מעגן, סבל מעיניו וביקש שאשמש לו עיניים 
וארשום סיפוריו. התישבתי והוא החל להכתיב, אך להבדיל מהקשבה, העברת דבריו 
יידי כבד, הקשו לא מעט על מאמצי הכתיבה, וכשהכתיב ש"האיש  שנאמרו במבטא 
של  בש'  צרה  )עם  נייה"  וסיסה  נייה  דירה  נייה,  אישה  הכל,  לו  היה  כי  מאושר  היה 
האישה וצרה בר' של הדירה וגם בס'( נעצרתי וחיכיתי לתרגום המשפט מיידיש, אבל 
סבא המשיך והמשיך ולקח זמן עד שהבחין שאני לא כותבת ושאל בקוצר רוח: "למה 
הפסקת"? כשהסברתי שאני לא יודעת איך לכתוב משפט ביידיש, נראה היה שנעלב 
ביותר והאשים את שיניו שמפריעות לדיבורו. למרבה מבוכתי כוונתו היתה "אישה נאה, 

דירה נאה וסוס נאה". 
למרות גילו המופלג נותר ילד קטן באישיותו. באחד מביקורי עודד אותי ללכת לסופר 
של הקיבוץ ולקנות לי משהו טעים - פופקורן. הוא היה חסר מנוחה וביקש שאכין מהר. 
נתן לי מחבת ומכסה וכשהגרגירים החלו להתפקע, למרבה שעשועי הוא התלהב כאילו 
גילה בפני קסם וכל רגע הרים את המכסה לראות את הגרגרים בוקעים, כך שעד סוף 

ההכנה, כל הרצפה היתה מכוסה בפופקורן וסבא היה מאושר.
אהבתי את סבא מאוד ומותו, כשאני רק בת 15, הותיר בי חלל גדול.

אני משוכנעת שהיה מאושר אילו ידע שנכדתו מירי דואגת להוציא לאור את אסופת 
סיפוריו כפי שנהג לומר: "למען ידעו הדורות הבאים".

לאה רוזנפלד
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הנסיעה של סבא גרשון לבריה"מ – קישינב, בירת מולדובה
סבא שמע על מצבו הקשה של אבא שלי, ורצה להגיש בקשה לאיחוד משפחות, תוך 

התחשבות במצב הבריאותי הקשה של אבא.
בשנים 1963-64 הוא עשה את הסידורים שיאפשרו לו להגיע לבריה"מ.

כשהיינו בבריה"מ אבא סיפר לנו על המשפחה שלו בישראל – על ההורים שלו ועל 
האחים, שעלו לישראל. פולי היה עדיין ברומניה.

אנחנו לא הכרנו אותם, והם לא התראו מאז שאבא ברח מרומניה לבריה"מ. 
בשלב מסוים היו חילופי מכתבים בין אבא לאחים שלו. כך נשמר קשר כלשהו. לפני 
הגעתו של סבא לבריה"מ ההתרגשות היתה גדולה. אני זוכרת שהופתענו לראותו. הוא 

נראה הרבה יותר צעיר מגילו, והיה לבוש בצורה אלגנטית. 
בשנת 1964 סבא הגיע לבריה"מ כתייר, בטיסת אל על. בתקופה ההיא לא היו הרבה 
של  בבתים  לגור  לתיירים  איפשרו  )לא  במלון  לגור  חייב  היה  סבא  מישראל,  תיירים 
אוכל כשר, מכיוון ששמעו  לו  קרובי המשפחה(. בבית המלון התאמצו מאוד למצוא 

שהיה חזן ושוחט. 
הרבה  ניתנו  ולא  דלילה  מאוד  היתה  לארץ  העלייה  לבריה"מ  הגיע  שסבא  בתקופה 
ובו  מעגן  קיבוץ  חברי  כל  חתמו  עליו  מכתב,  הביא  שסבא  לנו  סיפרו  עלייה.  אשרות 
ביקשו לאפשר לנו לעלות לארץ. איני יודעת אם הדבר נכון, ואם כן – האם המכתב עזר. 
לפי דעתי, ניצלנו חלון הזדמנויות, ואולי עזרה העובדה שאבא שלי היה במצב בריאותי 

קשה.
כתייר, סבא היה מוגבל בביקור שלו, ואפשר היה לפגוש אותו לפרקי זמן קצובים. סבא 

חזר לארץ לאחר הביקור.
אבא שלי לא הפסיק לפעול למען העלייה שלנו ארצה. אני זוכרת שעד הרגע האחרון, 

גם כשכבר היו לנו דרכונים, היה פחד שיחזירו אותנו.
העלייה לארץ

גרנו בפרברים של העיר קישינב, בירת מולדובה. באזור שבו גרנו היה מספר קטן של 
אנטישמיות  שהיתה  זוכרת  אני  יהודיות.  בנות  שלוש  רק  היינו  שלי  בכיתה  יהודים. 
פחד  שהיה  תקופה  היתה  "ז'יד".  היה  בהם  שהנפוץ  גנאי,  בשמות  לנו  קראו  כלפינו, 
שיפגעו בנו עקב היותנו יהודים, ולכן חגגנו את החגים הנוצריים. אבא וחברים שלו היו 
יושבים בחדר מרוחק בבית כשרצו להקשיב לשידורי הרדיו מישראל. בתקופה שבה היו 
חילופי מכתבים עם המשפחה בארץ שמענו על המלחמות שהתחוללו בארץ. כילדים, 
שמחה ואני לא רצינו לעזוב את בריה"מ. היינו ילדים ולא תמיד הרגשנו את הקשיים, 

גם לא את הצד הכלכלי.
אני זוכרת שכשקיבלנו את אשרות היציאה לא האמנו שבאמת יתנו לנו לצאת מבריה"מ. 
מאחר שהיציאה היתה כרוכה בנסיעה ברכבת, אני זוכרת שחברים, שכנים ובני משפחה 
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באו להיפרד מאיתנו בתחנה. נסענו ברכבת מקישינב לגבול רומניה, שם החלפנו רכבת. 
מגבול רומניה נסענו ברכבת נוספת לאוסטריה. בווינה הגענו לתחנת מעבר של הסוכנות 

היהודית, שם קיבצו את כל היהודים לקראת עלייתם ארצה.
התנאים בתחנת המעבר לא היו טובים. שהינו שם מספר שבועות. לא היו מספיק סידורי 
שינה לכולם. וִאמה של אמי ואני ישנו במעין לולים של תינוקות. מווינה הפלגנו לארץ. 
של  ממצב  טובים.  ממש  היו  באונייה  התנאים  יותר.  ואולי  כשבוע,  נמשכה  ההפלגה 
מחסור תמידי באוכל, נתקלנו לראשנה בשפע של מזון טרי. ירדנו בנמל חיפה והתרגשנו 
לדעת שעוד מעט נפגוש את כל בני המשפחה. הסתובבנו ברחובות ליד הנמל, היינו 
בבריה"מ.  כשהיינו  רגילים  שהיינו  מה  לעומת  והשפע,  המוארות  מהחנויות  המומים 

קרובי משפחה מחיפה ארחו אותנו במסעדה שלהם, והאוכל היה טעים מאוד. 
אני לא זוכרת את פרטי הדברים, אבל מחיפה הגענו לקיבוץ מעגן במשאית של הקיבוץ. 

אני גם לא כל כך זוכרת את הנסיעה מחיפה למעגן.
כשהגענו למעגן, המשאית עצרה לפני חדר האוכל. כשהנהג ירד מהמשאית התברר שזה 
נגוש סביון, שהיה עם אבא בהכשרה. הם התרגשו לראות האחד את השני, לאחר שנים 
רבות. ליד חדר האוכל חיכתה כל המשפחה שלנו, סבא, האחים של אבא עם ילדיהם 
סקרנים  והיו  להגיע  אמורים  שאנחנו  ידעו  כולם  משפחותיהם.  ובני  מעגן  חברי  וגם 
לפגוש אותנו. באותן שנים לא הגיעו כמעט אנשים מחו"ל לקיבוץ, ובוודאי שלא הגיעו 
אנשים מבריה"מ. המפגש היה מרגש, אני זוכרת שכולם התחבקו והתנשקו, וכששאלתי 
מי כל האנשים האלה, אמרו לי שיש לנו משפחה גדולה, ואלו בני הדודים שלי. בקיבוץ 
קיבלנו בית וציידו אותו בכל הנדרש. שמחה ואני עברנו, בתוך זמן קצר, לבית הילדים, 
מוזר,  מאוד  לנו  נראה  משותפת.  לינה  בקיבוצים  נהוגה  היתה  התקופה  באותה  שכן 
ושבשבילי גם מפחיד לא להיות עם ההורים כל הזמן. שמחה ידע לדבר אנגלית, מה 
שהקל עליו את הקליטה. לי היה קשה, כי לא יכולתי לתקשר עם הסביבה, בשום שפה. 
הילדים היו סקרנים ושאלו הרבה שאלות. נראינו להם מוזרים. בשנה הראשונה למדנו 
עברית בקיבוץ ולאחר מכן עברנו ללמוד בבית הספר האזורי. קלטנו את השפה די מהר, 
ולמרות זאת הקליטה שלנו ושל ההורים לא היתה קלה. לאחר זמן ההורים השתלבו 
בעבודה ואנחנו בביה"ס. כמובן שאני שמחה שאני כאן בישראל, במדינה שלנו ובמקום 

בו לא יתנכלו לנו על היותנו יהודים.
אני שמחה שהספקתי להכיר את סבא גרשון ואת המשפחה המורחבת שלנו, שאותה 

אני מאוד אוהבת.
אסתרק'ה ממעגן
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קטעים מעבודה סמינריונית של נכדתו, אראלה ברעם-יורב ז"ל
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עבודת פרו סמנריון בהדרכתו של מר אורציון בר תנא.

השוואת מוטיבים מסיפורי י.ל. פרץ 
עם סיפורי עם יהודיים מהונגריה מפי מר גרשון בריברם.

מגישה אראלה ברעם )אוניברסיטת תל-אביב 1976(

ואלמנטים  מוטיבים  בין  וסגנון  השוואה  אעשה  זו  בעבודתי  ההקדמה:  מתוך 
משותפים של סיפורי הפולקלור אותם מספר גרשון בריברם לבין סיפורי העם 

מפי י.ל. פרץ.
נקודת המוצא שלי בעבודה זו היא ההנחה ש י.ל. פרץ וגרשון בריברם חיו וגדלו 
בעיירות  הונגריה,  צ'כוסלובקיה,  ליטא  פולין,  אירופה:  במזרח  דומה   בסביבה 
מפי  דומים  סיפורים  שמעו  הם  היהודית.  האוכלוסיה  שכבות  כל  ובין  יהודיות 
האנשים בסביבתם. פרץ נתן להם לבוש חדש בסיפוריו, וכסופר נתן להם מראה 
ושמע  שזכר  כפי  סיפוריו  את  סיפר  בריברם  גרשון  ואילו  היוצר.  מדמיונו  חדש 

אותם בחייו.

דין של מעלה,  בית  אורחים,  למכניסי  הנביא"  אליהו  "ברכת  שהושוו:  מוטיבים 
מצות הכנסת כלה קודמת לכל, עשירים לעומת עניים, ועוד.

מתוך הסיכום: הסיפורים שהושוו הראו מוטיבים דומים. כמעט ללא צל של ספק 
על  משלו  הוסיף  הסיפור  כאמן  שפרץ  וודאי  לשניהם...  ידועים  היו  מהם  חלק 
הסיפור העממי ששמע במקורו – וגרשון בריברם מגיש את הסיפור כפי ששמע, 
בסיפורי  למשל  עקריים...  וברעיונות  במוטיבים  רב  דמיון  יש  זאת  למרות  אך 
עשירים ועניים אפשר לראות את העשיר הקמצן כמוטיב משותף. ניכר שבסיפור 
העממי תמיד יש לו תכונות נוספות: רוע לב, אי קיום מצוות, גסות רוח, ובכולם 
הקמצנות מתבטאת באי הכנסת אורחים. כמעט בכל הסיפורים בנושא זה העשיר 
בא על עונשו. לא מצאנו עשיר שבנוסף לעשרו היה טוב, חכם או מרבה בחסדים 

ונדבות לעניים.
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תמונות מן האלבום המשפחתי

סבא  גרשון בביקור אצל ההורים ועם שמחה ואסתר - לפני העלייה 1964
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עומדים מימין לשמאל: יונתן , פנחס, סוניה, טוביה, ישראל, הקוש, ז'וז'י, שויני )אלכסנדר( , 
חווה, עודד, רחל. יושבים בשורה שנייה: חיים מחזיק את יוסי, סבא גרשון.

שורה קידמית: יורם, אייל, מירי, לאה

מימין לשמאל: ישראל, ז'וז'י, פולי, חווה. יושבים גרשון ולאה 
ארד, הונגריה
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סבא גרשון וסבתא לאה בביתם במעגן

סבא גרשון עם הנכדים יונתן ולאה
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סבא גרשון בכנרת
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סבא  גרשון - צולם על ידי פולי בחיפה
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מימין לשמאל: טומי, שושנה, טוביה, אגי, פולי, אלה
יושבים: פישטה, ישראל, חוה וז'וז'י

יושבים מימין לשמאל : ג'ורי, אסתר, יורם, אלה, ירון, אייל, ראובן, מירי, יונתן, עודד, לאה
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צאצאים של גרשון בריברם

גרשון בריברם
1885-1983

פנחס )פישתה( בריברם
1916-1999

סוניה בריברם
1923-2012

מאיר )הקוש-קורצ'י( בריברם
1917-2005

רבקה בריברם
1931-2013

טוביה בריברם
1922-2005

רחל )ג'ולייט( 
בריברם )קאשי( 

1930-2020

פולי בריברם
1924-2002



113          

לאה בריברם
)לאונורה פרופר(

1889-1961

חווה )איווי( שמידט
)סמית( )בריברם(

1927-2017

אהרון סמית
1920-1994

ז'וז'י - סוזנה רוזנפלד 
)בריברם(

1930-2009

אלכסנדר ש'ויני רוזנפלד
1927-2001

אלה בריברם )טרוצר(
1924-2018

זהבה אורונקה יעקוביישראל לוצ'י )בריברם(
1905-1997
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פינחס )פישתה( בריברם
1916-1999

סוניה בריברם
1923-2012

שמחה בריברם
1949

אסתר בריברם
1954

יוסי

ז'וז'י - סוזנה רוזנפלד 
)בריברם(

1930-2009

אלכסנדר ש'ויני רוזנפלד
1927-2001

יונתן )יוני( רוזנפלד
1964 

סיגלית )סיגי( רוזנפלד )חזי(
1967 

לאה רוזנפלד
1968 
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פולי בריברם
1924-2002

אלה בריברם )טרוצר(
1924-2018

ג'ורי בריברם
1953

יולי בריברם )גוטמן(
1957
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טוביה בריברם
1922-2005

מירי כחלון )בריברם(
1952

חיים כחלון
1943

יוסי בריברם
1954-1973

מאיר )הקוש-קורצ'י( בריברם
1917-2005

ירון בריברם
1956

אורית בריברם
עמיחי בריברם

1961
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רחל )ג'ולייט( בריברם )קאשי( 
1930-2020

עודד בריברם
1961

אייל בריברםורד
1967

נורית בריברם
1966

רבקה בריברם
1931-2013

דגנית בריברם
1963

אראלה יורב )ברעם(
1953-2019

משה )יהודה( יורב
1954



   118

חווה )איווי( שמידט
)סמית( )בריברם(

1927-2017

ראובן סמית
1951

אלה וייצמן )סמית(רינה סמית )יוספי(
1953

ישראל )לוצי( יעקובי )בריברם(
1912-2001

מרים בסין 
לבית )בריברם( יעקובי

1928-2018 

יוסי
1926

שמעון )בריברם( יעקובי
1930

אסתר )בריברם( יעקובי
1934
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אהרון סמית
1920-1994

יורם סמיתעזר וייצמן
1954

ורד סמית
1967

זהבה אורונקה יעקובי
1905-1997

יולי )בריברם( יעקובי
1932

דויד )בריברם( יעקוביחזי
1935-2008

שרונה )בריברם( יעקובי
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אישור קבלת סיפורים לאסע"י 153 - הדה יזון

אוסף אסע"י

153 אסע"י - ארכיון הסיפור העממי בישראל  
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מכתב דב נוי אישור על הוצאת האסופה
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חוברת אסע"י
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סדר הסיפורים

9 שדכן וסנדלר 

9 השדכן הזריז 

10 הזיווג שלא עלה יפה 

11 אישה מתלוננת 

11 "בתר עניא אזלא עניותא 

12 איך לערוך סדר פסח כהלכתו 

12 הונאה עצמית 

12 להגיד "יזכור" 

13 בן יחיד שהיה מפגר בשכלו 

13 משאלה מיוחדת 

14 אם לא עכשיו אימתי 

15 תחיית המתים )1( 

16 תחיית המתים )2( 

17 הילכות היהדות הרפורמית בארצות הברית 

19 שופר לראש השנה 

19 כי מֵמד יצאתי ואל ֵמד שבתי 

20 תלמיד חכם וכומר 

20 רופא משומד 

21 דגים קטנים דגים גדולים 

22 "כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער" 

22 סיפור מהגולה )1( 

22 סיפור מהגולה )2( 

23 מקורה של אמרת כנף 
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23 החטא ועונשו/ שמו הולך לפניו  

24 הכנסת כלה 

25 יהודים מלובש ברין בהונגריה 

26 שבחו של חזן 

27 מעשה בשמש שחמד לצום 

27 בן עולם הבא 

29 צאצא של רב קיבץ נדבות 

29 עשיר מעוניין להיות בעל תפילה 

30 קהילה של בורים 

30 משלים של הרב יעקב אבן 

31 שואל כעניין ומשיב כהלכה 

32 מצוות מנחם אבלים 

32 עצתו של ראש הקהילה ותשובת הרב פוגל 

33 מת מדומה 

34 כקהל כן ראשו 

35 יורש האופה 

36 סיפור מחיי יהודי הונגריה 

37 מחפשים חזן בקהילה  

37 מכרז על משרה פנויה  

38 על חטאים שאנחנו חייבים עליהם מלקות ארבעים 

38 תקופת הזהב ק"ק נייהייזל וכליין טרגיקה 

41 חייו של ר' שאול הללינגר 

43 ברכת אליהו הנביא 

44 עץ שזיף 

44 דע מה שתשיב לאפיקורס 
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45 משפט צדק 

45 מזל בלי ברכה 

46 סיפור מחיי חסידים 

47 גזרתו של הצאר 

 47 על הנודע ביהודה, רבה של פראג רבינו יחזקאל לנדאו זצ''ל 

48 מעשה ביהודי ועכו"ם 

49 קא משמע לן 

51 משחקי מילים 

52 "והיה אם שמע" 

52 קידוש הלבנה 

52 מצווה יותר "בא" מ"בשלח" 

53 השלך 

53 יחס 

53 ברכת העני )1( 

54 ברכת העני )2( 

54 מרכז העולם 

55 לא תיקח שוחד 

55 שנסע עם נישט וחזר עם ניקס 

56 חלות ראש השנה 

57 פתגמים שנבחרו וחלקם שימשו השראה לסיפורים 

58 אין ספק מוציא מידי ודאי )פסחים ט'( 

59 גר זאב עם כבש 

59 צער העשירים שהפך לשמחת עניים 

60 מה מקור האמרה: "חזונים זענען נערונים" 

60 "אינש באינש פגע, טורא בטורא לא פגע" 
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63 סוף גנב לתלייה 

64 מוכר חלב 

64 הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו 

65 הנביא רואה השחורות 

65 קמע 

66 יענקלי שואב המים 

67 את מזלו של העני ברכה לא מלווה 

68 רודף אחרי הכבוד 

69 עקיבא אורח 

69 משל מהדבורה ומהזבוב 

70 פשיטת יד – פשיטת רגל 

70 אם תרצה להיות בשלום נהג כמנהג המקום 

73 העיר והאיל ומעשה שהיה 

74 הקמע הנוצרי 

75 מעשה בשדכן 

75 על התורה ועל קמח 

76 שכוי חסר בינה 

77 כבוד של בעל הבית 

77 דצ"כ, עד"ש, באח"ב 

78 רעים ואהובים 

78 תקעו בחודש שופר 

79 מצוות הכנסת אורחים 

79 תחרות בין הזמיר והעורב 

80 משלוח מנות 

80 הרב והעגלון 
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80 מה קודם למה 

80 מי הגנב היותר גדול 

 81 מעלותיה של כלה 

82 רב, שוחט וחזן 

82 אלמנה ואלמן 

83 אני משרת בקודש במלחמה  

84 הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל 

85 פרשת השבוע "וזאת הברכה" יום ג' חוה"מ סוכות תשל"ז במעגן 

86 פרשת השבוע: "ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתּם ֶאת ָכּל ִמְצֹות השם ַוֲעִשׂיֶתם ֹאָתם" 

89 על איסוף סיפורי עמנו  

90 וילי קדם, חבר קיבוץ מעגן 


