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שמועות החלו טיפין טיפין ,ואט אט הפכו לגל
גדול וחזק אשר שטף את אירופה היהודית לפני
יותר ממאתיים שנה .השמועות דיברו על יהודי פלאי,
שהפך לדמות מחוללת מופתים באופן על טבעי .עדים
נאמנים סיפרו על חולים חשוכי מרפא שהפכו לבריאים
לחלוטין באורח פלאי ,על חשוכי בנים שהפכו לאבות
צוהלים ,ועל יהודים עניים שהתברכו בעשירות והפכו
לעשירים מופלגים...
השמועה אודות איש הפלאים ,עוררה תמיהה רבתי
בכל שדרות היהדות הנאמנה .האיש עסק לפרנסתו
במכירת יין ושיכר ,ולא נודע כאדמו"ר או כרב ,ואפילו
לא כצאצא של אחד מהם .מנגד ,שמו יצא למרחקים
כפועל ישועות בקרב הארץ ,ומכל רחבי אירופה נהרו
יהודים לביתו ,להתברך מפיו ולהיוושע מאמירותיו,
שמעולם לא אכזבו...
הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע,
אשר כונה בפי כל הרבי מאפטא ,יצא למשימה להכיר
את האיש ולתהות על קנקנו .מיהו ,מה מעשיו ,מה הן
זכויותיו ,וכיצד הגיע למדרגת 'צדיק גוזר והקדוש ברוך
הוא מקיים'  -עד שדבר מדבריו לא נופל ארצה ,וככל
היוצא מפיו כך נעשה.
שכר הרבי עגלה קטנה ,ויצא אל העיירה הקטנה בה
התגורר המוזג הפלאי .הרבי נכנס לחנותו בלי להזדהות,
ומיד הבחין במוזג שהכל סחים בנפלאותיו ,עומד
מאחורי הדלפק ,מוכר יין ומוזג שיכר ...הרבי היה נראה
כהלך יהודי נודד ,והמוזג שש ושמח להיענות לבקשתו
ולקיים בו מצות 'הכנסת אורחים' ,בלי לדעת כמובן
מיהו היהודי הנודד ומה מטרת בואו...
אך התמקם הרבי בפינתו ,ומיד פתח בעבודת
'בלשות' מתוכננת היטב .הוא התחקה בכל רגע אחר
המוכר ,עקב בדריכות אחרי תנועותיו וחיפש את
צדקותו הנסתרת ,או לחילופין כוחות אחרים מהם הוא
שואב את היכולת להושיע במוצא פיו .אפס ,כי המוזג
התנהל כמו כל מוזג אחר ,לפעמים מתמקח על המחיר,
לפעמים נפרד מלקוח ותיק בלחיצת יד...
החליט הרבי לעקוב אחריו בלילה ,אולי בלילה יגלה
כי המוזג הוא צדיק נסתר ,העובד את ה' במסירות
נפש בלילות .אך גם כאן לא נפתרה התעלומה  -אחרי
תפילת ערבית שגרתית כמו כל יהודי אחר ,סעד המוזג
ארוחת ערב עם משפחתו ,קרא קריאת שמע ,ועלה על
יצועו...
הרבי הבין כי זה לא יתכן ,ואדם בעל כוחות סגוליים
ופלאיים חייב להסתיר משהו ...כל אותו הלילה לא עצם
הרבי עין ,אלא עקב בדריכות אחר דלת חדר השינה של
המוזג ,ממתין לראות מתי הלה יקום לעבודת קדשו...
אלא שהמוזג לא קם ולא נע ,קול נחירותיו הקצובות
נשמע היטב בחלל הבית כל הלילה ,משמע אין הוא
מעובדי ה' בלילות...
הבוקר שלמחרת ,היה רגיל לגמרי .המוזג קם מוקדם,
התפלל שחרית שגרתית ,ומיהר לפתוח את בית
המזיגה .שוב עמד שעות ומכר יין ושיכר ,ומדי פעם עצר
לרגע לברך ולהבטיח ישועות ליהודים ששיחרו לפתחו.
אך עדיין ,לא נגלה כל קצה חוט לפתרון התעלומה -
מנין הכוחות השמימיים העילאיים לפעול ישועות בהבל
פיו? מי הוא זה ואיזה הוא המוזג הלז ,ומה הסוד שהוא
מסתיר?
שלושה ימים של עבודת מודיעין אינטנסיבית עשה
הרבי בביתו של המוזג ,אך ללא תוצאות .העובדות
היו ברורות :המוזג הוא יהודי רגיל ,וסדר יומו ולילותיו
רגילים ופשוטים מאוד .מאידך ,אין ספק כי אכן הוא
מחולל מופתים ,וכבר בשלושת הימים שהוא נמצא,
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נוכח הרבי לראות זאת במו עיניו!
בחלוף היום השלישי ,החליט הרבי כי זה הזמן לגשת
אל המוזג ולשאול את פיו .לנוכח עיניו הנדהמות אמר
לו כהאי לישנא' :יהודי יקר! אני הוא הרבי מאפטא,
וכבר שלושה ימים שאני מתחקה אחריך ומנסה לגלות
את סוד כוחך לפעול ישועות ,אך ללא הצלחה עד כה.
גוזרני עליך בכח התורה ,כי תגלה לי מה מעשיך ,וכיצד
הגעת לדרגה שככל היוצא מפיך כך נעשה ,כביכול כל
צבא השמים עובד בשירותך!'
המוזג הופתע .הן שמו של הרבי ידוע ומפורסם,
ועצם העובדה כי זכה לארח את צדיק הדור בלי לדעת
גרמה לו להתרגשות יתירה .אך יותר מכך ,הוא הופתע
מהדרישה הנחרצת לגלות את סודו ,את סוד חייו
הכמוס שמעולם לא גילה...
הוא ניסה לשכנע את הרבי כי הדבר הוא סוד ,אך
הרבי לא נענה ,אלא שב וחזר במפגיע על הדרישה
לשמוע ממנו את תהלוכות חייו ,להבין מכלי ראשון
כיצד זכה יהודי פשוט לחולל מופתים .בלית ברירה
פתח המוזג וסיפר את סיפורו האישי המדהים ,המופיע
לפרטיו בעמוד  197בספר 'יורו משפטיך ליעקב' ,אשר
הודפס לפני כמאה ושלושים שנה:
במשך שנים רבות ,ידע המוזג דנן חיי עושר ופאר.
הוא נחשב סוחר מצליח בעסקים מגוונים ,וכל שועי
עולם שיחרו לפתחו ,לעשות עמו עסקים ולהפוך
לשותפיו .סביב שמו הילכה הילת קסם על סוחר שמגע
זהב באצבעותיו ,וכל עסק שהוא נוגע בו  -מצליח מיד,
ומזכה אותו ברווחים נאים...
לימים ,התהפך עליו הגלגל .עסקיו הלכו והידרדרו
מדחי אל דחי ,והשמועות על מצבו הכספי הרעוע
הרחיקו ממנו כל שותף פוטנציאלי .העשיר של אז
הפסיד בעסקיו פעם אחר פעם ,והפך מאיל הון ידוע,
ליהודי נרדף ועני ,רעב ללחם וחסר כל.
יום ועוד יום חולף ,ואין כל בשורה באופק .הוא
ומשפחתו החלו להתרגל לחיי עוני ודוחק ,הורגלו לקבל
תמיכה מבתי תמחוי ומקופות צדקה להן נהג לתרום
בעבר ...העתיד נראה שחור וחשוך ,ובני ביתו התלויים
בצווארו כרחיים מבקשים לחם ,פרוסה אין להם...
באחד מהימים הקשים ביותר ,פנתה אליו רעייתו
והציעה' :שמע נא בעלי היקר! הן הכל יודעים כי אתה
סוחר ישר ,ועד לא מזמן גם נחשבת ממולח ומוצלח.
אולי תצא לשוק בעיירה הסמוכה ,תחפש מישהו
שהכיר אותך בעולם העסקים בעבר ועדיין מאמין
בכישוריך ,ותבקש ממנו להיות שותף עמך  -הוא
יעניק סכום כלשהו ,ויקבל אחוזים מהרווחים שתפיק
מהעסקים שתעשה בכסף .אולי יחוס הלה ואולי ירחם,
ויתן לך סיכוי נוסף לחזור לעולם העסקים'...
בחוסר חשק בולט ,הסכים האיש להצעת רעייתו.
ידוע ידע כי מצבו הכספי הקשה ידוע ומפורסם ,ולא
באמת האמין בסיכוי כי יצליח למצוא שותף .אך
בלית ברירה ,ומתוך שהרעב הגובר והמקרקר של בני
משפחתו הכריחו לעשות משהו ,עשה כעצת רעייתו
ויצא לדרך ,לעיירה הסמוכה...
והנה ,בדרכו ,הוא מהפך בדעתו וחוכך ברעיונו
בהצעת רעייתו ,והדבר נראה לו לא סביר באופן קיצוני.
להשיג שותף? למה שיסכים? למה שירצה? האם ניתן
לסמוך עליו שיזרים כסף במועד? ואם הלה ייעלם בפתע
פתאום?  -זה לא נשמע הגיוני! מצד שני ,הרי חייבים
לעשות משהו ,אי אפשר להישאר רעבים ,ובני ביתו
ממתינים בקוצר רוח שישוב עם כסף למחייתם!
ואז ,נצנצה בו הברקה .הוא הרים עיניים לשמים
ואמר במילים פשוטות וברורות' :בורא עולם ,לך הכסף

ולך הזהב .אינני חפץ בשותפים בשר ודם ,אני רוצה
שותפות איתך .אתה תושיט לי חבל הצלה ואני אתחיל
לסחור .את הרווחים נחלוק שווה בשווה  -מחצית אתן
לפרנסת משפחתי ,ומחצית אני נותן לך ,להחזיק לומדי
תורתך .כל רובל שארוויח אחלק לשניים  -חצי לי ,וחצי
לך שותפי הנאמן ,פיפטי פיפטי!'
'בורא עולם!' אמר הסוחר והרים ידיים אל על,
'מבחינתי ,העסקה חתומה ,אני מתפלל שתתן את
חלקך ,ונהיה שותפים חצי חצי .הכל שריר וקיים!'
הכריז בהתרגשות...
צעדיו נעשו קלים לפתע ,הוא חש כי יד נעלמה
מסייעת בעדו .לפתע נזכר כי בצרורו מטבע זהב קטנה,
שקודם לכן היתה נראית בעיניו חסרת משמעות,
אך עתה ,כך החליט ,תהא זו המטבע הפתח לעולם
העסקים ...הוא חזר לביתו ,כינס את משפחתו והודיע
כי מצא שותף טוב לעסק אשר יחלוק עמו ברווח חצי
חצי ,ומטבע הזהב הקטנה היא ההשקעה הראשונית
של השותף...
באותו יום שב ויצא לשוק ,וקנה במטבע סחורה,
אותה מכר ברווח פעוט יחסית .את הרווח לא שמר
לעצמו אלא 'התחלק' עם השותף  -מחצית הרווח נתן
למשפחתו ,ואת המחצית השניה העביר בו ביום לעמלי
תורה .מאותו יום החל שוב לעסוק במסחר ,תוך שהוא
מקפיד להעביר מחצית מהרווחים לשותפו  -לבורא
עולם ,להחזקת עמלי תורתו ,ועם הזמן רכש את בית
המזיגה ,בו הוא מוכר יין ומתפרנס ,עד ששוב הפך
לעשיר מופלג...
'הנה' ,סיכם אותו יהודי בהתפעלות באוזני הרבי
מאפטא' ,הבט וראה את שני הארגזים המונחים מתחת
לדלפק המכירה .מדי יום ,עם ספירת הקופה ,אני
מחלק את הרווח .מחצית אני מניח בקופה הימנית ,זה
לשותף שלי .מכאן אני מחזיק ידי עמלי תורה ומעניק
להם לפרנסתם ,ואת המחצית השניה אני מניח בקופה
השמאלית ,משם בני משפחתי לוקחים לפרנסתם'...
'אינני יודע למה ',משך הסוחר בכתפיו' ,אך שמתי
לב ,שמאז שהשותפות שלנו פורחת  -אני מצליח
לחולל מופתים בהבל פי .השותף שלי עומד יפה בהסכם
ומצווה את ברכתו בעסקיי ,ואף מקבל את חלקו מדי
יום ביומו .אך מדוע הוא מבצע את כל מה שאני אומר
לו  -אין לי מושג' ...אמר הסוחר בתמימות...
הרבי האזין בהתפעלות רבה לסיפורו של הסוחר,
סיפור אישי רווי עליות ומורדות ,בטחון ואמונה,
ושותפות אמת אמיצה ששינתה את חיי הסוחר לבלי
הכר ,וגם הפכה אותו למחולל מופתים .את ההסבר לכך
הוסיף הרבי בעצמו:
'הלכה פסוקה היא ,ששותף ,כל מה שהוא עושה
וקובע ,כך מוכרע על כרחו של השותף השני .מהרגע
שזכית להפוך לשותפו הנאמן של בורא עולם ,ההלכה
קובעת כי כל מה שתקבע ,כביכול על השותף לבצע.
אין פלא עוד כי אכן זכית ,שכל היוצא מפיך הופך
לעובדה מוגמרת ,הלא שותפים אתם'...
הרבי מאפטא זי"ע מגלה ,כשיהודי זוכה לתמוך
בלומדי תורה ,הוא משדרג את מעמדו לשותף בכיר עם
אביו שבשמים .זה לא רק שהוא עושה מעשים טובים
ומועילים ,אלא הופך לבעל המעמד הגבוה ,המשתייך
לקבוצת איכות של שותפי אמת עם בורא עולם .זו
לא פעולה שמסתיימת בתרומה ונתינה ,אלא חתימת
עסקה המניבה פירות רוחניים וגשמיים ,המשתלמת
לשנים ארוכות!
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מבעיר.
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ג .יש דבר מאוד יסודי שחשוב לדעת ,לפעמים אנו לא מבינים מדוע חז"ל גזרו כל מיני
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בפרשה אנו לומדים על הציווי לבנות משכן
כמו"ש "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" .וחז"ל
כבר העירו מדוע נאמר "ושכנתי בתוכם" ,היה
ראוי לכתוב "ושכנתי בתוכו" .ומכאן למדו חז"ל
מלמד שהשכינה שורה עם כל אחד ואחד מבני
ישראל .וכבר האריכו המפרשים לבאר שיש כאן
לימוד אישי לכל אדם מישראל שביתו יהיה מקום
משכן לשכינה ,ומהמשכן נלמד לימוד לבנין הבית
האישי.
והנה בפסוק נאמר בכלל הדברים שצריך להביא
למשכן "עצי שיטים" וכאן שואל רש"י :מאין היו
להם במדבר? ומתרץ :פירש רבי תנחומא :יעקב
אבינו צפה ברוח הקודש ,שעתידין ישראל לבנות
משכן במדבר ,והביא ארזים למצרים ונטעם ,וצוה
לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים ,ע"כ.
שואלים המפרשים מדוע דוקא חשב יעקב אבינו
על עצי שיטים ,ובמה הם עדיפים מאבני השהם
ואבני המילואים שהקב"ה עזר להם ושלח להם
אותם בעננים ,וכי חסר להקב"ה דרכים להביא
להם עצי שיטים? ומדוע א"כ דאג כל כך אבינו
יעקב ,וכי לא סמוך ובטוח היה כי כל אשר ידרש
ימצא להם לאבותינו במדבר.
עוד שואלים הרי מבואר בפסוק שגם נצטוו
להביא "עורות תחשים" וכותב רש"י שתחש זה מין
חיה שצבע עורה מלא בגוונים שונים) ,ובחמדת
ימים ]שבזי[ כותב :שהיו לה שבע מאות ושמונה
גוונים כמנין תחש( ונבראה לצורך זה באותו זמן.
הרי לנו נס נוסף שהקב"ה ברא מין חיה מיוחדת
כזו לצורך השעה .ואם כך למה יעקב דואג לעצי
שיטים מאות שנים קודם לכן.
בספר "האיר ממזרח" מבאר שיש כאן לימוד
גדול :הבנין ,היסודות שעליהם נשען הבית חייבים
לבוא בעמל בהשתדלות האדם וביגיעת אין קץ.
אבל למכסה מלמעלה ,להשלמת הבית ,לזה תבוא
ברכת שמים ממעל .ולכן עצי השיטים שהיוו את
יסודות המשכן ,הם באו בעבודה ובהשתדלות
מאומצת של מאתיים שנה ויותר ,בעקירת העצים
מארץ ישראל ונשיאתם למצרים בנטיעה מחודשת
על אדמת נכר ,בגידולם בכריתתם בנשיאתם
לגלות בארץ לא זרועה .רק הסיום המכסה העליון,
הוא זה שבא מן המוכן .וכן אבני השוהם הם רק
תוספת .ולכן על זה סמך יעקב שהקב"ה ימציא
להם את זה בדרכים מיוחדות.
זה היסוד קיים גם בבנינו הפרטי של האדם .את
יסודות הבית צריך הוא להקים בעצמו בעבודה
רבה תמידית וארוכה .עם הרבה תפילות .ואז הבא
ליטהר מסייעין בידו ,בורא עולם הוא משלים את
הבנין .אבל רק אחר שהשקיע האדם כל כוחותיו
בבנית הבית ,אז חסד אל חופף עליו כל היום
ממעל.
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