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פרשת בהר
י"ג באייר התשע"ט

שבפתיחת  השמיטה  מצות  להסבר  נדרש  זצ״ל  אפרים״  ״עוללות  בעל  הגאון 
פרשתנו, ופתח במשלו של רבינו יצחק עראמה זצ"ל, בספרו ״עקידת יצחק״:

מעשה במלך שבנה ארמון כלול בהדרו. כיוון שנשלמה בנייתו קרא לאומן לרהטו. 
אמר האומן: ״מה נפלא היה, לו יכול הייתי לשלב כאן ריפוד משי טבעי בווילונות 

משי בצבעים תואמים!״ ״אדרבה״, אמר המלך, ״עשה והצלח!״
״אצטרך לגלילי משי כה רבים, והמשי כה יקר. מקורו בסין!״

״הסר דאגה מליבך״, אמר המלך, ״אספק לך את הסחורה!״
זכוכית  חרוזי  מחשיבים  שבסין  ״שמעתי  לו:  ואמר  ממשרתיו  לאחד  קרא  מיד 
מלוטשת כיהלומים. קח מלוא התיבה חרוזי זכוכית, והבא לי גלילי משי תמורתם!״
הגיע המשרת לסין, ונוכח שבידיו אוצר! סוחרים התגודדו בפתח מעונו והציעו לו 
הון עתק תמורת חרוזי הזכוכית שהביא עימו. כיון שכך, החל לסחור בכסף שקיבל, 
קנה ומכר והתעשר יותר ויותר, ובינתיים עמד ארמון המלך בשיממונו, בלא רהיטים 

ווילונות...
האחוזות  את  מכר  געגועיו.  והמו  ובמשפחתו  בארצו  נזכר  הימים,  לו  משארכו 
ביותר  היקר  והמיר את הכל בדבר  והנהלות שקנה, מכר את הרכוש הרב שצבר, 

בסין, בחרוזי זכוכית מלוטשת.
יהיה  לארצו  בשובו   - התרונן  ליבו  היקרה,  הסחורה  בארגזי  גמלים  שיירת  טען 

העשיר הגדול ביותר! 
על  הגמלים  כל  את  וקברה  חול  סופת  פרצה  הממלכה  לגבול  בהגיעו  אבוי,  אך, 
משאם. בניסים ניצל, והגיע לארצו בחוסר כל. הבהילוהו לפני המלך, וסח בבכי על 
הסופה הנוראה. ״אל תצטער״, ניחמו המלך, ״אשלח את עבדי ויכרו את החול. כמה 

גלילי משי היו בשיירה הקבורה?״
״גלילי משי״? הפטיר בזילזול, ״חרוזי זכוכית היו שם, ארגזים מלאים!״

להביא  כדי  לסין הרחוקה,  נשלחת  כך  ״כלום לשם  זכוכית?!״ קרא המלך,  ״חרוזי 
משם חרוזים בפרוטה?! הרי אותם הענקתי לך כדי להביא גלילי משי לריהוט ארמון 

המלוכה!״... 
בפקודת המלך הושלך הסכל לבור תחתיות, שם היתה לו שהות להרהר בטיפשותו, 

אשר חברו בה יחדיו סיכלות ופשיעה, קלות דעת והזנחת חובה.
את  תרהט  בהן  אשר  ומצוות,  תורה  לסגל  כדי  לעולם  ירדה  הנשמה  והנמשל: 
ארמונה בגן העדן במרום. לשם כך נקצבה לה פרנסתה, כדי שבממון עצמו תקיים 
את עצמה ותקיים מצוות - חינוך הבנים לתורה, מעשי צדקה וחסד ותמיכה במרכזי 

תורה, וכל שעה פנויה תקדיש לתורה.
והמצוות  התורה  את  מזניחים  בטפל,  ועוסקים  העיקר  את  השוכחים  רבים  ברם, 

ומקדישים מעייניהם לצבור עוד ועוד ממון.
לפיכך נצטווינו שאחת לשבע שנים תשבות הארץ, למען נדע כי לד׳ הארץ ומלואה. 

אחת לחמישים שנה יהא היובל, שנזכור ״כי גרים ותושבים אתם עמדי״. 
הארץ חוזרת לבעליה, ונדע כי גם אנו נחזור לבעלינו, נתייצב לפניו לתת דין וחשבון 

על מעשינו. 
ואז, לא נציג את ״חרוזי הזכוכית״: ״לפי שאין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא 

אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד״!...

יוסף שליט"א: בשנים האחרונות לפני  סיפר הגר"ד 

היתה  לא  בלילות  שנתו  זצוק"ל  מרן  של  פטירתו 

בקרבת  להניח  תמיד  דואג  היה  כך  משום  רצופה, 

מיד  היה  עינים  פוקח  היה  שבו  ברגע  ספר.  מקום 

מתחיל ללמוד, כך שכל רגע היה מנוצל.

בספר  לעיין  ביקש  לימוד,  כדי  תוך  הלילות,  באחד 

נוסף. הבית היה שקט, כולם ישנו, ורק הוא לבדו קם. 

ללא מלוה הלך בכוחות עצמו לספריה, אלא שאז כלו 

כוחותיו והוא מעד ונפל.

הוא מצא את עצמו בתנוחה די גרועה, ניסה לקום אך 

עד מהרה הגיע למסקנה שאין ביכולתו לעשות זאת 

לבד, ויתכן שהוא אף מסכן את עצמו בניסיונות הללו 

ועלול להיפגע.

מה עושים? 

מעט  לו  יש  בבית  לעזרה.  לקרוא  כמובן,  אפשר, 

הם  כעת  אבל  בעדו,  לסייע  שמשתוקקים  אדם  בני 

ישנים, ולא יעלה על קצה בדעתו להעירם.

ובכל זאת?

מונח  לידו  העומד  הכסא  שעל  והבחין  מבטו  הפנה 

איזשהו ספר. נשאר, איפוא, במצב של שכיבה, לקח 

את הספר, פתח ושקע כל כולו בלימוד. 

מרגע זה ואילך לא היתה עוד רצפה קרה וקשה ולא 

כאבי נפילה, לא מיטה חמה ונוחה שנותרה מיותמת 

התורה  מלבד  כלום  באיטיות.  שמתקתק  שעון  ולא 

עצמה.

בשש  כך.  עליו  חלפו  מעמיק  עיון  של  שעות  כמה 

וחצי הגיע נהגו האישי של מרן הוא נבהל לגלות את 

מרן שרוע על הרצפה. 

במהירות הזעיק עזרה וביחד עם עוד כמה מבני הבית 

הקימו את הרב.

כולם נחרדו לשמוע שכבר כמה שעות הוא שוכב כך 

ושלא הזעיק אף אחד משום שדאג לשנתם, אך מרן 

אבא זצוק"ל דאג להניח את דעתם: "לא נורא, ברוך 

שהזמן  הרגשתי  לא  ופשוט  בלימוד  שקעתי  השם 

עבר"...

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


מה מסתתר 
מתחת לשולחן?

אוזן  נדרשת 
ורגישה  מוזיקלית 
במיוחד כדי להבין תלונות של ילד. כאשר ילד מתלונן לא תמיד התלונה הנשמעת 
היא המעיקה על לבו. לפעמים הסיבה היא שונה לחלוטין, אך תלונתו יוצרת רושם 
יותר טוב. הילד מקנא ביחס המפלה, שזוכה לו חברו; אך מכיוון שלא יפה לקנא, 
הוא מספר סיפורים אחרים; כך הוא מתלונן על המורה שאינו מקשיב לתשובותיו, 

למשל.
צריך לדעת לתשאל את הילד ולכוון אותו להגדיר בדייקנות את אשר מעיק עליו. 
לעתים סובל הוא מבעיות חברתיות, אך הוא מתלונן על המורה ודורש לעבור לבית 

ספר אחר.
תלונה או בקשה של ילד - לעולם אין לקבלן כפשוטן. יש לחקור ולשאול היטב כדי 

להבין מה קורה באמת.

חמלה  מעוררות  בפנים  מתלונן  ילד  שונים:  בגוונים  המתרחשת  קלאסית,  דוגמא 

על שאינו מבין כלום בלימודים, ומה יהיה?! אך למעשה, כאשר נבדוק את המצב 

בשטח, נגלה שהוא יודע גם יודע, וכי ציוניו משביעי רצון. העומד מאחורי תלונתו 

על  מספקת  להערכה  זכה  לא  הנראה,  כפי  זה,  ילד  לב.  תשומת  העדר  אלא  אינו 

המילים:  את  הוריו,  לב  תשומת  את  לסחוט  הוא  מנסה  זו  בדרך  ולכן  הצלחותיו, 

״אתה כן יודעי״ את חיוכנו המאושר, את המילים המאשרות שאנו מרוצים ממנו, 

הוא תובע בדרכו שלו.

במבחן פשוט נוכל להוכיח, שכל מה שמעיק עליו הוא הצורך בהערכתנו למאמציו 

ידיעותיו,  הוסר  על  כביכול  ולהתלונן  להתבכיין  לא  הוא  ישוב  כאשר  הלימודיים: 

יודע מצוין!  יודע?! הייתי בטוח שאתה  נגיב בקול מלא הפתעה: ״אה?! אתה לא 

אני רואה שפשוט טעיתי!״ אכן סיבכנו אותו כהוגן! עתה ודאי ינסה להשתחרר מן 

הרושם הגרוע שיצר ויפטיר: ״המ... אבל בעצם אולי אני כן יודע, נכון?״

נוכל לקבל את דברי הילד כמות שהם; מן הראוי  זה: לא תמיד  נזכור תמיד כלל 

לבדקם שבע בדיקות.

רבי מאיר בעל הנס - י"ד באייר 
ביום י"ד באייר חל יום ההילולא של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זי"ע. 
יש אומרים שבאמת נפטר ביום זה, ויש אומרים שתושבי טבריה ניצלו את 
הסמיכות להילולא של רשב"י ולהמונים הנמצאים ממילא בצפון, ו"קבעו" 

את יום ההילולא של רבי מאיר בעל הנס. 
רבי מאיר בעל הנס היה תלמידו המובהק של רבי עקיבא, היה מהחמשה 

שנסמכו ע"י ר' יהודה בן בבא.
נהוראי שמו, ולמה נקרא  כי "לא רבי מאיר שמו אלא רבי  בגמרא מובא 

שמו רבי מאיר? שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה" )עירובין יג, ב(.
וכך  הן, אך צניעותו היא הבולטת במיוחד,  מעלותיו של רבי מאיר רבות 
שיבחו רבי יוסי בן חלפתא: "אדם גדול, אדם קדוש, אדם צנוע" )ירושלמי 
לא  עצמו  הוא  בכך שאף  במיוחד  ענוותנותו מתבטאת  ה(.  ג,  קטן  מועד 
נהג הלכה כדברי עצמו במקום שחבריו חלקו עליו. במסכת שבת מובא כי 

אמר: "מימי לא מלאני לבי לעבור על דברי חברי".
הבא:  המקרה  מובא  זרה  עבודה  במסכת  הנס'?  'בעל  לכינוי  זכה  מדוע 
אחותה של ברוריה אשת רבי מאיר, שהיתה בתו של רבי חנינא בן תרדיון, 
נתפסה והובאה לבית האסורים. הלך רבי מאיר לפדותה. בא אצל השומר 
רבי  לו  נתן  המלכות.  מן  הוא  מתיירא  כי  השומר  אמר  לשחררה.  וביקש 
את  לפייס  תשתמש  הסכום  במחצית  לו,  ואמר  דינרים  של  סכום  מאיר 
כשיכלו  'מה אעשה  לך. שאל השומר:  תהיה  והמחצית השניה  השלטון, 

הדינרים?' אמר לו רבי מאיר: תאמר 'אלקא דמאיר ענני'.
לאחר זמן שמע הקיסר מה שעשה אותו סוהר ששחרר את אחות אשתו 
של ר"מ, וצווה לתלותו. והנה כשקשרו את החבל סביב צוארו, אמר הסוהר 
'אלקא דמאיר ענני' ולא הצליחו לתלותו. התפלא הקיסר ושאל אותו לסוד 

העניין, וסיפר לו השומר את כל המעשה.
השאלה הנשאלת על סיפור זה היא: כיצד ידע אותו הגוי המשוקץ לכוון 
כוונות נעלות ונשגבות כאלו? והתשובה היא כי הוא כיוון לדעת רבי מאיר. 
כך גם כל אדם יאמר בשעה שהוא אומר "אלקא דמאיר ענני" שהוא מכוון 

על דעתו של ר"מ ושאר צדיקים, ויזכה לישועות.
'האלוקים שמאיר  על שמו, אלא:  לא התכוון  רבי מאיר  כי  יש מפרשים 

לארץ ולדרים עליה הוא יעננו".
בספר 'טבור הארץ' מובא כך: "רבי מאיר בעל הנס הוא ר' מאיר התנא... 
נסים  לנו  לעשות  מאד  עצומה  שזכותו  לפי  הנס,  בעל  קראוהו  ולזאת 

ונפלאות בכל הפרטים, וממנו נלקח לומר 'אלקא דמאיר עננו'".
ב'בן איש חי' כתב: "יש ענין להדליק נר לכבוד ר' מאיר בא' טבת". החיד"א 
בספרו "פתח עיניים" כתב: "וישראל קדושים נוהגים בכל תפוצות ישראל, 
אם יארע ח"ו גניבה ואבידה ובכל עת צרה וחולי ומכאוב ר"ל, נודרים שמן 

או מעות על קברו ואומרים 'אלקא דמאיר ענני' והוא יענם ויפלטם".
הסגולה הידועה נעשית באופן הבא: יש להפריש סכום לצדקה, או להדליק 
נר, ולומר שלוש פעמים: "אלקא דמאיר ענני". בכך פונים בתפילה לקדוש 

ברוך הוא בלבד, שיעזור לנו.

ועשיתם  תשמרו  משפטי  ואת  חוקותי  את  "ועשיתם    
אותם וישבתם על הארץ לבטח" )כה, יח(.

מעשה בסכסוך קשה שפרץ בין שני שכנים, ומעשה שהיה כך היה: ראובן 
למתווך  פנה  גג.  קורת  לעצמו  שביקש  ילדים  מרובת  משפחה  בעל  היה 
הדירה  את  ראה  ראובן  בחו״ל.  המתגורר  ליהודי  השייכת  דירה  לו  שהציע 
את מעט  עקר  כך  ומשום  עליו,  מקובל  היה  המחיר  גם  בעיניו,  חן  ונשאה 
מטלטליו ועבר להתגורר בדירה זו. לאחר שנכנס לגור דפק על דלתו שכנו, 
שמעון, והודיע כי דירה זו היא אגף נוסף בדירה הסמוכה בה הוא מתגורר, 
ובדעתו היה להרחיב את מגוריו גם לאגף זה. באיזה רשות נכנסת לגור כאן? 
טען שמעון בלהט. מה הפירוש ״באיזה רשות״? - נדהם ראובן - שכרתי את 

הדירה במחיר מלא! ממי שכרת? - צעק שמעון - הדירה שלי!״.
על מה המהומה. לפתע  לראות  כך התאספו שכנים  ובתוך  גברו  הצעקות 

נעצרה מכונית הדורה, ממנה יצא אדם מכובד ונשוא פנים.
על מה הרעש והויכוח - אמר האיש - הדירה היא שלי! שקט השתרר באחת. 
הדין עם ראובן - המשיך האיש בדברו - אכן הוא שוכר אותה ממני, ואילו 
האיש  הוציא  כראיה  כלל.  בבעלותו  אינה  הדירה  אמת.  דובר  אינו  שמעון 
מסמכים המאשרים את טענתו. משראה שמעון כך שב אל דירתו בבושת 
פנים. כן הוא גם הנמשל: בני ישראל באו אל הארץ הטובה אולם יש רבים 
המערערים על בעלותם. משום כך מגיעה שנת השמיטה בה מכריז כביכול 

הקדוש ברוך הוא ואומר: לי הארץ!
בה.  לגור  כדי  ״דמי השכירות״  למי שמשלם את  היא  בארץ  לדור  הרשות 
ומהם אותם ״דמי שכירות״? קיום התורה והמצוות, וכמו שכתוב בפירוש 
בפסוק: ״ועשיתם את חוקותי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם 

על הארץ לבטח״!

"אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלקיך" )כה, לו(.
אל  פעם  בא  מיר,  בישיבת  למד  שכאשר  שוואב  שמעון  רבי  הגאון  סיפר 
ירוחם ליבוביץ כדי לבקש ממנו הלוואה מעט  המשגיח הגאון הצדיק רבי 
הממון  את  המשגיח  לו  נתן  בגרמניה.  לביתו  לנסיעה  לו  שיספיק  ממון 
הדרוש ורבי שמעון נסע אל בית הוריו. לאחר הפסח, כאשר שב לישיבה, 
בא רבי שמעון אל המשגיח כדי להחזיר לו את כסף ההלוואה ובעשותו כן 
אמר: תודה! ״תודה״ אתה אומר?! - תמה עליו רבי ירוחם - האינך יודע שזו 
ריבית דברים?! אצלכם בגרמניה נימוסים חשובים יותר מתורה!... גער בו 
המשגיח. בפעם אחרת נצרך שוב רבי שמעון להלוואה, אולם הפעם כאשר 
סתם  הכסף  את  מחזיר  אתה  מאומה.  לומר  שלא  נזהר  הכסף  את  החזיר 
כך - גער בו רבי ירוחם - האם לא שמעת מעודך על מידת הכרת הטוב?!...

אינני מבין - ענה רבי שמעון במבוכה - כאשר אמרתי ״תודה״ לא היה זה 
הייתכן?!  נכון?...  מעשה  אינו  זה  שוב   - אומר  אינני  כאשר  וכעת  טוב... 
אמנם אסור לך להגיד תודה - ענה רבי ירוחם - אבל כאשר אתה מחזיר חוב 
היה עלי לראות על פניך את המאבק הפנימי: מחד, ברצונך להודות שהרי 
מוטלת עליך חובת הכרת הטוב. ומאידך - אסור לך להודות שכן יש בכך 

משום איסור ריבית. אין להשיב הלוואה סתם כך בשוויון נפש.
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