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אל חכמת מיתרי הלב  מבט 

אנו ללא הרף להחדיר אל תודעתנו את חשיבות ההתבוננות בכל מעשה בראשיתו של מאמר נקדים ונדגיש כי מחויבים 

ופעולה שאנו עושים בקיום המצוות, ליתן תחילה מבט נכון אל המצוה, החג או המאורע, וככל שניתן ערך נכון, אמיתי 

ובכל הסובב, ופנימי לדברים, כך יהיה לנו כח, רצון ומוטיבציה, לעשות ולפעול בקיום המצוה, בעשייתה, בהכנה אליה 

 אשר הוא חלק בלתי נפרד מקיומה.

הדברים נכונים ביתר שאת כאשר מדובר באדם הקשור לתורה, שמחויב הוא ביותר להתבונן אשר ללא ספק לפי גודל 

 ועוצם ההתבוננות כך תהיה התוצאה שממעשהו גבוהה ומרוממת, ויוצרת סיפוק פנימי ואמיתי.

 ר, כך ינסו כוחות הרע לעכב את האדם מלהתרומם בעבודתו, עבודת ה'.וזאת יש לידע, כי ככל שהדבר גבוה יות

 ולהמחשת והפנמת הדברים נקדים במעשה:

. . ם. י י רב לפדות השבו  הרב שסי

עיירה היהודית הייתה כמרקחה. מכל עבר הגיעו עדויות על קבוצת בריונים שחטפה שני יהודים. את הבריונים הצליחו ה

הרחק מהעיירה והפילו את חיתתם על תושביה היהודים. לעומת -אימתניים, שהתגוררו לאגויים צעירים ו –העדים לזהות 

 זאת, את פניהם של החטופים איש לא ראה בבירור. ידעו רק לומר כי חזותם יהודית.

לא היו  –כופר  כלל לצורך סחיטת דמי בדרך –אלה היו ימים של פרעות ברוסיה והיהודים היו למשיסה. מעשי חטיפה 

סכום כסף גבוה, והודיעו כי אם לא יקבלוהו בתוך בים. גם הפעם לא איחרה הדרישה הכספית להגיע. החוטפים נקבו נדיר

 עשרים וארבע שעות, יהרגו את שני היהודים המוחזקים בידיהם.

גם לאחר בירור מקיף שעשו ראשי הקהל, לא נודעה זהותם של החטופים. הועלתה השערה כי השניים אינם תושבי 

אורח תמימים, או סוחרים שבאו לסחור בעיירה. אם כך ואם כך, על הפרק עמדה שאלה של דיני -ירה, אלא עובריהעי

 נפשות ובמקרים כאלה מן הראוי להכניס לתמונה את רב העיירה.

סבר. "עלינו לפעול במהירות האפשרית!", פסק. בעזרת ראשי הקהל ערך הרב רשימה -הרב הקשיב לדברים בפנים חמורות

ל כל בעלי הממון בעיירה. לכל אחד ואחד מהם קצב הרב את הסכום שעליו לתת. לחנווני קצב חמישים רובל, לסוחר ש

 מאות, וכך הלאה.-שלוש –שישים, לגביר העיירה  –העצים 

 לגייס את הכסף. נכנס הרב לביתו של החנווני. הוא לא –פי הרשימה שהכינו  על –בלי לאבד זמן יצאו הרב וראשי הקהל 

היה צריך לספר לו את סיפור המעשה, שכן כל בני העיירה כבר ידעו את שאירע. הוא גם לא היה צריך ללחוץ עליו. מיד 

 עשרה רובלים יותר מכפי שהתבקש. –פתח החנווני את ארנקו והוציא ממנו שישים רובל 

והרימו יותר מכפי שהתבקשו  תגם בבתים הבאים נוכח הרב בתופעה המדהימה: אנשים פתחו את כיסיהם בנדיבות מופלג

שבויים. גם גביר העיירה נהג ברוח זו, אך ביתר שאת, שכן תרומתו הייתה כפולה מזו  מצות פדיון –למען המטרה הנאצלת 

 מאות רובלים טבין ותקילין! שש –שנתבקש לתת 

מגוריהם של החוטפים לאחר הביקור בבית הגביר כבר היה בידי הרב ומלוויו מלוא הסכום שתבעו החוטפים. כתובת 

הייתה ידועה, ולא היה אלא לגשת לשם, למסור את הכסף ולקוות שהחוטפים יעמדו בדיבורם וישחררו לחופשי את 

 החטופים.

אך אז אירע דבר שהפתיע מאוד את ראשי הקהל. הרב נראה אפוף מחשבות. הוא התיישב על ספסל ברחוב וכמו התכנס 

בתמיהה גוברת והולכת: מה פשר ההשתהות הזו, דווקא עכשיו, כשהכסף כבר בתוך עצמו. ראשי הקהל הביטו ברבם 

 כך?!-בידיהם וישועת החטופים קרובה כל

כנית", הודיע. את אחד המלווים שלח עם הכסף, והורה לו לשוב וכעבור שעה קלה התנער הרב ממחשבותיו. "יש שינוי בת

חמישה -ם הנותרים הורה למהר ולהזעיק אליו ארבעהלבתי כל התורמים הנדיבים ולהחזיר להם את כספם. למלווי

 כך", אמר בתגובה על מבטי ההפתעה שנתלו בו. זרוע. "הסברים, אחר-צעירים יהודים, בעלי
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כעבור שעה קלה התייצבו לפניו חמישה צעירים גבוהים וחזקים, מבני העיירה. "הבה ניגש לבית החוטפים", אמר הרב 

דרך הרב את החבורה: "מתקרבים לבית בשקט, מתפרצים פנימה במפתיע, ומכים  והחל לצעוד. בהגיעם סמוך ליעדם תִּ

 בפראות כל מי שנמצא שם. שמעתם? כל מי שנמצא שם! אל תבחינו בין החוטפים לחטופים. בכולם הכו כפי יכולתכם"...

פי הוראת -כנעו. עלשקולים, ונ-הפעולה הצליחה מעל המשוער. שלושת החוטפים קלטו במהירות את יחסי הכוחות הלא

שני החטופים לא  –אז התבררה העובדה המדהימה -הרב, גם החטופים טעמו את נחת זרועם של הצעירים היהודים. או

היו יהודים, אלא גויים שהתחפשו ליהודים. הם שיתפו פעולה עם החוטפים וביימו חטיפה, כדי לסחוט כסף מיהודי 

 טפים הגברתנים כי לא יפגעו עוד ביהוֵדי העיירה.העיירה. כשהם מוכים ומאוימים התחייבו החו

שעה קלה לאחר מכן שבו ראשי הקהל והתכנסו בבית הרב. כעת הגיע זמן ההסברים. "כאשר מתרגשת ובאה צרה על 

יהודי", פתח הרב ואמר, "עליו לראות בכך אות משמים ולהתעורר בתשובה. כאשר גויים חוטפים יהודי, יש בכך גם מבחן 

 שבויים.-רבות ההדדית של כולנו. מתוך תחושה זו יצאתי למשימה הקדושה של פדיוןלתחושת הע

"אך לפתע הבחנתי בתופעה המוזרה, שכל אחד ואחד מהיהודים הרים את תרומתו ללא כל התנגדות או ניסיון התחמקות, 

שבויים עסקינן. -ת פדיוןולא זו בלבד, אלא שאף נתן יותר מכפי שנדרש. כשראיתי זאת, התעורר בי ספק אם אכן במצוו

וכמה כשמדובר במצווה גדולה וחשובה כהצלת נפש  כמה אחת על .שכן, כידוע, השטן מתאמץ להפריע לכל מצוה ומצוה

 מישראל. חיפשתי אפוא את ניסיונות החבלה של השטן, ולא מצאתים.

אפשר לייחס מטרה  וודאי אי"הגעתי למסקנה שכנראה לא מדובר כאן במצוה, אלא בתרגיל הונאה נבזי. ומכיוון שב

עליונה למסירת כסף יהודי כשר לידי גויים גזלנים, הבנתי שעלינו להגיב הפעם בדרך שונה מהמקובל, ולדבר עם הגזלנים 

 הם"...-בשפתם

 אכן, למדנו שככל שהדבר חשוב, מרומם או נשגב יותר, כך הקשיים בהם האדם נתקל הם גדולים יותר.

חטאת  -בנפשנו להתנהג כאחד הגדולים, מעבר לקוצר השגותינו ויכולותינו, ונדע נאמנה שלפתח אולם אל לנו להרהיב עוז 

 הוא ער לך. -רובץ, ואף כשאתה ישן לו 

ונראה שרק יחידי סגולה שבדורות זכו בכוחם העצום והנשגב להשבית ולבטל כוחות הרע ולזכות לצפות למרחוק מתוך 

 מבט זך של קדושה וטהרה.

 העובדות הבאות:וכפי שנחזה מ

רוחנית ו נשגבת   האוה"ח הקדוש-ראיה 

שנה אחת בחודש טבת חלם רבנו חיים בן עטר זיע"א, ה"אור החיים" הקדוש, חלום, ובחלומו הוא רואה כי גזירה חמורה 

 נגזרה על בני ישראל הדרים באחת ממדינות הים. בכה רבנו, התפלל וצם ימים רבים לביטול הגזרה המרה.

תגורר מלך אדיר שהיה בקי בחכמת המזלות. יום אחד עלתה במחשבתו לבדוק אם יש מי שנולד באותה באותה מדינה ה

רבי חיים בן משה ממשפחת בן  נקרא שעה ובאותו מזל כמוהו. ואכן לאחר שבדק באצטגנינות גילה כי ישנו אדם כזה והוא

 עטר, הדר בעיר פאס שבמרוקו.

היה דווקא יהודי, והחליט לנסוע לפאס על מנת להכיר את בן מזלו. קרא לכל אותו מלך השתומם על כך שבן גילו ומזלו י

שריו והודיע להם כי על מנת להשתלם במדעי המלוכה החלים לצאת למסע בן חודשיים בממלכות השכנות, ולאחר מכן 

 ישוב אל כס ממלכתו, ובינתיים משנהו ימלא את מקומו.

, מרכבה רתומה לשני סוסים מעבדיו גדים פשוטים, לקח עמו עבד אחדכאשר אמר כן עשה, החליף את בגדי מלכותו לב

ויצא לדרכו. לאחר מסע בן כמה ימים הגיע לעיר פאס ושם חיפש ומצא את ביתו של רבנו. רבנו עצמו שהה אותה עת מחוץ 

ן סביבו לבית, ולשאלת המלך השיבה הרבנית כי ישוב לאחר חצות היום. בינתיים המתין המלך בביתו כשהוא מתבונ

 האמנם בן מזלו חי בעוני שכזה?! –בתימהון 

"אדוני המלך, ברוך  קראבינתיים הגיע חצות היום ואל הבית נכנם אדם עני הלבוש בבגדים דלים, ובראותו את אורחו 

 ". באה
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ל השיבו כי לכל אדם מתלווה מלאך לשומרו, "ולפי מדרגתו שי חיים "מדוע תקראני מלך?" שאל האורח בפליאה, ורב

פנה רבנו אל אורחו "מדוע טרחת  –אותו שר של מעלה המתלווה אל כבודו לשומרו, הבנתי כי מלך הוא". "ועתה ספר לי" 

 לבוא אלי מארצך?". 

והמלך השיבו, שראה באצטגנינות שבן גילו ומזלו הוא ולפיכך הסתקרן להכירו. "אך פלא בעיני", המשיך המלך, "מדוע חי 

כאשר צחק המלך כשהוא מחווה על העוני …" "גדול אני מהמלך :ואילו רבנו השיב בפשטותאתה בעוני מחפיר שכזה?" 

 "הבה ונתבונן בתוכה". :ה ואמר למלךוהדלות בו שרוי רבנו, הוציא רבנו מרא  

הביט המלך במראה והנה מפת העולם לנגד עיניו, ורבנו שואלו אם יוכל למצוא במפה את ארץ מלכותו. "אם אתבונן דקה 

אמצאנה", השיב המלך, אך רבנו הורה לו להסב את פניו אל הקיר ואחר כך להתבונן  קצרה

במראה שוב. והנה כאשר הסב את פניו מהקיר והנה במראה רק מדינת מלכותו. "עתה יסב 

המלך את פניו שנית ואראהו את עיר המלוכה בפרוטרוט". המלך עשה כדבר רבנו ואז נגלה 

 בונן ביתר עיון והנה מחזה מבעית לעד עיניו. לנגד עיניו ארמונו המפואר. הת

המשנה למלך יושב בחברת גדולי המלוכה, ופורט באוזניהם תכנית כיצד עם שובו ירעילו את 

מבטיח יקר וגדולה מיוחדים לכל המצטרפים וא המלך וייתנו בראשו את כתר המלכות, כשה

חש כעת בארמוני? האוכל לקשר. המלך נבעת והתבונן ברבנו אחוז פלצות, "האומנם כך מתר

 לעשות דבר מה?". 

רבנו הורה למלך לאחוז את הרובה שעל שכמו, לכוון אל ראשו של המשנה למלך הנראה 

י המלוכה מתבוננים בתימהון הכיצד שר, ומשנהו נפל ארצה, כשועשה המלך כדבריואכן, במראה שעל הקיר ולירות בו. 

 אירע הדבר.

אחד המשרתים לקרוא לכומר הארמון, ולהיוועץ בו מה לעשות. ראה זאת הכומר  מבוהלים וחרדים שלחו בבהילות את

באחד ממרתפי הארמון, וכשהמלך ישוב נציג לפניו  למלך . "עתה נטמין את גופת המשנהמרושעתובמוחו נרקמה תכנית 

 שני עדים שיספרו לו כי ראהו את משנהו נכנס לרחוב היהודים, ומאז לא שב".

מלאכתה הקבועה, ורק חור הירי שבוצע דרכה מקודם מעיד על המחזה המופלא שנראה דרכה ולפתע שבה המראה ל

בדקות האחרונות. המלך רשם לעצמו את השעה המדויקת בה אירעו הדברים, והבטיח לרבנו כי אם אכן קרו הדברים 

 במציאות, אזי בשובו אל ארצו יראה לקיים משפט צדק. ולאחר מכן קם ונסע לביתו.

רצו, והנה כאשר ראה כן היה, המשנה למלך נעדר, ובמהרה התייצבה בפניו משלחת של שרים ונכבדי המלוכה בשובו לא

ובראשם הכומר כשבפי הכל סיפור אחיד. המשנה למלך נכנס לרחוב היהודים ומאז לא שב, ועתה יש לגרש את כל יהודי 

 הממלכה ויפה שעה אחת קודם.

ם, כראוי במדינה מתוקנת יש לערוך משפט מסודר, לזמן חבר שופטים, קטגור הביע המלך את הסכמתו, "בר –"אכן כך" 

וסנגור ואם אכן ישתכנעו השופטים כי היהודים הם ששלחו יד במשנה למלך, או אז יגורשו מארצי לבלתי השאיר כאן 

 בארץ ולו אחד מהם".

כה, ובינתיים קרא המלך בסתר לאחר שליח קל רגליים נשלח בבהילות אל בית רבנו לזמנו לשמש כסנגור ליהודי הממל

מהנוכחים בעצת המשנה למלך לברר אצלו את שאירע. תחילה דבק הלה בעלילה שרקם הכומר, אבל המלך לא הניחו 

 וזו כמובן תאמה להפליא את המחזה שראה בבית רבנו. –לנפשו ובאיומים קשים הוציא מפיו את האמת לאמיתה 

ן המלוכה, ואילו המלך זימן את חבר השופטים וקבע את הדיון הראשון למחרת חלפו מספר שבועות ורבנו הגיע לארמו

 בצהרי היום, כאשר לפני כן תיערך סעודה גדולה כדי שחבר השופטים יוכל לעשות את מלאכתו בצלילות הדעת.

שבכוחו  בעיצומה של הסעודה פנה רבנו אל המלך, "חושבני כי ראוי שהמלך יצווה להביא ממרתפיו יין מלכות משובח

 לפתוח את הלב". 

", הסכים המלך, "אך במרתפי הארמון ישנם עשרות סוגי יין שכל אחד משובח מרעהו. זה מתוק יותר ובחבית ן"אמנם כ

הסמוכה יין עדין. יין לבן לצד יין אדום בטעמים וניחוחות שונים. הבה נרד כולנו למרתפי הארמון וכל אחד מהנוכחים 

 ביותר שימצא לנכון". ייבחר לעצמו את היין הטוב

מבוהלים וחרדים שלחו 
בבהילות את אחד 

רוא המשרתים לק
לכומר הארמון, 
ולהיוועץ בו מה לעשות. 
ראה זאת הכומר ובמוחו 
נרקמה תכנית 

 מרושעת.
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ם לפתע צץ הכומר בראש הקבוצה והחל אולקמו אפוא המלך, השרים, וגדוד משרתים וירדו כולם אל מרתפי הארמון. 

 תו הרי שהחביות הנמצאות בצד שמאל של המרתף הן הטובות ביותר. הבנכי למיטב  דעתו מחווה

ואף המלך הסכים עמו. צעדה הקבוצה לצד ימין והנה במקום , הורה כי לדעתו יש ללכת דווקא לצד ימין , לעומת זאתרבנו

"כנראה שיש לאוורר את  :שיבהשוררת צחנה קשה. "מהו הריח החריף הזה?" שאל המלך בפליאה מעושה, והכומר 

 …". המקום מכל הטחב

ה ובנו, והמלך ציוהצביע ר !פנה כה וכה עד שמצא פיסת קרקע ריקה בין החביות. "כאן" ,שידע היטב מה מקור הריח ,רבנו

 לחפור שם במהרה. בתוך דקות ספורות נמצאה שם גופתו של המשנה למלך כשמדי המלכות עודם עליו.

"ומה זה?" שאל המלך בחרון אף והכומר שוב התייצב להסביר. "כנראה היהודים שהרגוהו בחרו לקוברו דווקא כאן". אך 

הצביע על כמה מהשרים שישבו  –"חוששני"  ,ם?!" קרא בזעףיהודי לכאןהמלך סירב לקבל את ההסברים. "כיצד נכנסו 

בסוד עצת הקשר של המשנה למלך, "כי אתם הרגתם את חברכם מרוב קנאה, והחלטתם להעליל את הדבר על היהודים". 

אותם שרים ניסו להכחיש ולנסות לשכנע את המלך כי לא הם שחוללו זאת, אך פניו עטו ארשת קשוחה והוא הודיע כי 

 א להורג את כל חבר השרים, אם לא יודו מי עשה זאת באמת.יוצי

בלית ברירה נאלצו אלו לגלות את האמת לאמיתה, כי המשנה למלך צנח מת לפתע מירייה שהגיעה ממרחקים באופן בלתי 

 מוסבר, וכי הכומר הוא שהחליט להפוך את הפרשייה המוזרה לעלילה על ראש היהודים.

הכומר תלויה על עמוד בחצר המלך למען ישמעו ויראו, ואילו המלך הודה לרבנו "אכן גדול  עד מהרה התנודדה גווייתו של

 …"אתה ממני

תשי"ד( מובא כי הגה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל שמע סיפור זה מזקן בן תשעים ששמעו  –)בספר "חוטים המשולשים" )מונטריאול קנדה 

 עצמו(.מהחיד"א זי"ע, תלמיד רבינו, ששמעו מרבנו ב

ומרגיש למרחוק  השרף הקדוש-רואה 

לתומו, רכב לו רבי מוטל בדרך המובילה מגריצא עירו אל מוגלינצא. עגלתו לא היתה מן המפוארות, אך היא הובילה אותו 

אל מחוז חפצו, ובזאת היה לו די. לא חיפש לעצמו תפנוקים ולא מותרות. "בסוף אני מגיע ליעדי?" היה משנן באוזני 

ז מה אכפת לי אם בדרך יהיה לי ספסל פשוט מעץ או כיסא מרופד כדבעי?" כך המשיך רבי מוטל ונסע ממקום בעצמו, א

למקום בעגלה הפשוטה שלו, ופיו רוחש תודה לבורא עולמים שזיכה אותו בכלל בעגלה. "יש כאלה שגם את זה אינם 

 יכולים להרשות לעצמה".

רבי מוטל אימץ את עיניו במבט אל האופק הקרוב, כדי שיוכל להנהיג את כעת נסעה העגלה בשבילי עפר צרים ומפותלים. 

 הסוס בבטחה, נקישות פרסות הסוס על האדמה השרו עליו שלווה מסוימת, והוא פיזם לעצמו מנגינה חסידית מוכרת.

בורת כבר ניצבה מולו ח -רשרוש קל עלה מסבך העצים שמשמאלו, ובטרם הספיק להרים את השוט ולדרבן את הסוס 

שודדי דרכים ערלים. מטפחות אדומות לראשיהם, גבות עבותות ועיניים רעות תחתיהן, ובידיהם כלי משחית... "עצור, 

 יהודון!" שאגו לעברו בגרונות צרודים מאלכוהול.

רבי מוטל ממש לא תכנן לברוח. סוסו העייף לעולם לא היה משיג את סוסיהם החסונים שהופיעו לפתע מבין השיחים. 

 ושת השודדים ניגשו אליו בצעדים מאיימים, כיתרו אותו מכל רוח, וציוו עליו לרדת מעגלתו כשידיו מורמות.של

"רד על ברכיך!" פקד עליו מי שנראה כמנהיג הכנופיה, אם למדוד על פי אורך חרבו ושפמו. רבי מוטל עשה כמצווה, 

צוא מטבעות כסף או חפצי ערך כלשהם, אך תוחלתם והערלים כפתו את ידיו ואת רגליו. הם רחרחו בעגלתו, מצפים למ

נכזבה. "לפחות נהרוג אותו", הציע שודד מגושם, וכבר ניגש אל המלאכה. קול חיכוך החרב נשלפת מנדנה ניסר את החלל 

 וצמרר את גוו של רבי מוטל. "תנו לי רק לומר כמה מילים לפני מותי", ביקש מהחבורה, והללו ניאותו.

 ---למלמל ברעד את סדר הווידוי, הניף השודד את חרבו כשסיים רבי מוטל

*** 
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החסידים הביטו ברבם הקדוש, רבי חיים מאיר יחיאל שפירא, השרף ממוגלינצא. פניו הטהורות יקדו, וניכר היה בו שהוא 

מאמץ את מחשבתו, וכמעט אינו שרוי כאן עמהם, הוא התהלך בחדר לימודו אנה ואנה, תפוש הרהורים ומעוטף 

 רעפים.בש

השעון הגדול שעל הקיר הורה על שעת התפילה שכבר הגיעה. מקפיד על הזמנים הוא, השרף ממוגלינצא, ואלפי חסידיו 

מודעים לכך ובאים אל התפילה בזמן הנקוב, איש בל יאחר. על כן גדלה תמיהת כולם, בראותם שהרבי מתמהמה ומתעכב 

ם סמוכים ובטוחים היו כי אין רבם מתמהמה לשווא. יום שישי הוא בעבור מטרה כלשהי. מהי המטרה? זאת לא ידעו, אול

 היום, והקהל הגדול שהתאסף לתפילת שחרית המתין כעת בהיכל החיצוני. אך השרף עדיין כאן, הוא ומחשבותיו.

שמוע הנוכחים המעטים לא העזו לפצות פה. עיניהם ננעצו בכל תנועה של השרף, ואוזניהם כרויות היו כשתי אפרכסות ל

את מוצא פיו. בחדר עמדה דממה, ואז נשמע קולו של הרבי: "יש יהודי אחד בצרה... 

 אברך יהודי שרוי במצוקה... צריך לעזור לו!"

 אחר הדברים האלה התכנס השרף בעצמו.

*** 

"חכה רגע!" מנהיג הכנופיה תפס את זרועו של השודד המגושם, ולהב החרב נעצר 

נחנו לא יכולים להרוג אותו כאן. זה השדה של איוואן באוויר, מנצנץ לאור השמש. "א

 אתה יודע באיזה מצב נגמור..." -המסוכן. אם נלכלך לו כאן, והוא ידע שזה אנחנו 

השודד נראה מאוכזב, הוא התכוון להציע למנהיגו ליטול עמהם את היהודי למקום 

ו, ונשכח מכל מרוחק, ושם לרוצחו, אך הלה הקדימו, כשהורה לו ברורות: "שחרר אות

הסיפור הטיפשי הזה. סתם יהודי חסר תועלת. אפילו את הסוס שלו לא הייתי לוקח, כי ממילא הוא לא יחזיק מעמד יותר 

 חי!" צחק מלוא פיו ונחיריו.-חי-משעה... חי

ה לעגלתו, החבלים העבותים הותרו זה אחר זה, ורבי מוטל נענע את ידיו ורגליו כדי להזרים בהן את דמו שנעצר, אחר על

הודה לראש השודדים על טוב ליבו והסתלק מהאזור במהירות המרבית. כך רכב מספר פרסאות, עד שהשמיע הסוס צהלת 

נאקה. הדהירה החלישה אותו וסחטה ממנו את כל טיפות הכוח שאי פעם היו בו. עצר רבי מוטל בצד הדרך וחטף תנומה 

 שמשמיעים סוסים עייפים. קלה. והסוס? הוא נער ונחר והשמיע את כל הקולות

בתוך הנמנום העלה רבי מוטל בדמיונו את דמות דיוקנו של רבו, הלא הוא השרף ממוגלינצא. בעיני רוחו ראה את עצמו 

עומד בהיכלו, עטור בגדי שבת, ומזמר יחד עם הרבי והחסידים "לכה דודי". נרעש ומלא ציפייה התעורר מן החלום המתוק 

 ---ידיו, באותו רגע נדהם ונבהל, רעדה אחזתו שםותפס את מושכות העגלה ב

השודדים! שוב. מאין הם הופיעו? מסתבר שרדפו אחריו עד כאן והשיגוהו. אבל מדוע? לרבי מוטל לא היו תשובות, ואת 

השודדים הוא לא התכוון לשאול. ברם, אלו האחרונים לא המתינו לשאלות כלשהן. "תפסו אותו!" קרא מנהיג החבורה 

 יים האחרים.אל השנ

"לא נוכל להשאיר אותך בחיים", הסביר לו השודד השלישי, שעד עכשיו התנהל בשתקנות. "ראית את הפנים שלנו, ותוכל 

להעיד נגדנו במשטרה, לא חסרות לנו צרות, ולכן כאן יהיה סופך!" הוא שלף פגיון קצר ומשונן מחגורתו, והתכונן לעשות 

 שפטים בחסיד המבוהל.

לברוח! הוא משך משיכה הגונה  ---ט נכחו, הדרך שלפניו הייתה סלולה, והוא החליט לאזור אומר ורבי מוטל הבי

במושכות, והסוס זינק בצהלה רבתי קדימה. השודדים התבלבלו מההפתעה שהכין להם היהודי. הם הביטו איש ברעהו, 

 ולא ידעו מה לעשות.

 ו לרדוף אחריו! הביאו לי את ראשו!""מה אתם חולמים?!" גער בהם מנהיגם בעצבנות יתרה, "צא

כאן החל מרדף מלא ענני עפר, כשהפער בין עגלתו החבוטה של רבי מוטל לבין סוסיהם האבירים של השודדים לא מותיר 

 לו סיכויים רבים...

*** 

"לא נוכל להשאיר אותך 
בחיים", הסביר לו השודד 
השלישי, שעד עכשיו 
התנהל בשתקנות. "ראית 
את הפנים שלנו, ותוכל 
להעיד נגדנו במשטרה, לא 
חסרות לנו צרות, ולכן כאן 

 יהיה סופך!"
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ידיו  השרף ממוגלינצא נראה כמתנתק מהרהוריו, והחסידים סברו כי כעת ייכנס להיכל התפילה. אך הוא שוב שילב את

בחוזקה, והמשיך להסתובב בחדרו לכאן ולכאן. הניח את כף ידו על מצחו כמעיין בדבר מה, ואז ננער והחיש את צעדיו 

החוצה, אל הרחוב. התלמידים שהיו עמו במחיצתו יצאו בעקבותיו, וראוהו שם פעמיו אל המקווה הסמוך. ירד הרבי 

 ם קהל עדת חסידיו.וטבל, עלה ונסתפג, ואז ניגש להתפלל בצוותא חדא ע

תפילתו באותו בוקר היתה נסערת מן הרגיל, ואף אלו שעינם אינה חדה יכלו לקלוט זאת. נראה היה בעליל כי שוב טרוד 

הרבי בגזרה מסוימת, ומנסה הוא לבטלה. ואכן, עם תום התפילה נכנס הרבי לחדרו ושוב לחש: "אברך מקהילתנו נתון 

 תיכף ומייד!"בסכנה גדולה! צריך לפעול להצילו 

השרף החל נושא תפילה לשלומו של החסיד הבלתי נודע, והחסידים צירפו את תפילותיהם שלהם לישועתו של הלה. כאשר 

סיימו, בטוחים היו כולם שהרבי יפנה כעת אל הסעודה הקבועה, שאותה נהג לסעוד 

רג מדי שבוע בערב שבת עם חסידים שבאו אליו מדרך רחוקה. אך לא. בזאת הפעם ח

השרף ממוגלינצא ממנהגו הקבוע, ולא ישב לסעוד. תחת זאת קרא למשמשו הקרוב 

 אליו, בבקשו: "לך והצטייד במיני מזונות וביין שרף, ונצא אל שערי העיר".

מיהר המשמש בקודש לעשות כדבר רבו, ויחדיו צעדו השניים אל מעבר לחומותיה של 

 מוגלינצא.

משתאה לראות מה ייעשה בהם. "עמוד  הגבאי אחז בידו את המאכלים והיי"ש,

כאן", ציוה עליו השרף, משעמדו באמצע הדרך המובילה העירה, "והשקף בעיניך 

רחוק ככל האפשר, כאשר תראה יהודי מתקרב לעברנו, מהר והבא לו את מיני 

 המזונות והיי"ש".

 אל המרחב, ממתין לבאות.הנהן המשמש ועלה על ענף עץ עבות שניטע בסמוך, האהיל בידו על עיניו והשקיף 

*** 

העגלה גמאה מרחקים, במהירות שרבי מוטל לא חשב מעודו כי היא מסוגלת אליה. הסוס כמו חש בסכנה ופצח בדהרה 

אט מן הרודפים. סוסיהם של השודדים, למרות חוסנם, התעייפו מן הריצה, מה גם שהם לא -חסרת פשרות, מתרחק אט

 וסו של רבי מוטל.זכו במנוחה קודם לכן, כשם שזכה ס

כשהציץ לאחיו, גילה רבי מוטל לשמחתו כי הסוסים נצרו על עומדם, ורוכביהם התייאשו מלרדוף אחריו. "הודו לה' כי 

 טוב, כי לעולם חסדו!" הילל ושיבח למי שאמר והיה העולם, וגם אמר לצרותיו די, לעת עתה.

לינצא, העיר שאליה נשואות עיני רבי מוטל תדיר, גם בשעה עתה התגלגלה העגלה בשופי בינות לשבילים המובילים אל מוג

שהוא שוהה במרחק מילין רבים ממנה. במחשבתו שינן את תורת רבו, איננו מודע כלל לניסים שחולל הוא בעבורו ולהצלה 

 שגלגל מן השמיים לפתחו.

 .כשראה את השלט המבשר על כך שהוא מתקרב למוגלינצא, חלף בכל גופו רעד של התרגשות

* 

 "רבי! רואה אני עגלה מתקרבת, ובה רכוב יהודי כלשהו", בישר המשמש ממקומו על ענפי האילן.

 "אם כן", השיב השרף, "הבה נצא לקראתו ובידינו הצידה שהבאת באמתחתך".

ע בפסיעות חפוזות, בריצה כמעט, התקרבו השניים אל העגלה. זו נראתה בתחילה כנקודה לא ממש ברורה, אולם מרגע לרג

 הלכה והתבהרה, וכבר ניתן היה להבחין ברוכב.

 

 "זהו רבי מוטל מגריצא", יידע המשמש את רבו.

 חיוך הפציע על שפתי הרבי, אולם אף מילה לא יצאה מפיו.

כשהבחין רבי מוטל בהולך לנגדו, כמעט ומעד מעם העגלה אל האדמה. הוא עצר את סוסו במהירות וקפץ ממדרגת הרוכב 

 ם, רבי ומורי!" קידם את פני השרף בהכנעה רבה.מטה. "שלום עליכ

פוזות, בריצה בפסיעות ח

כמעט, התקרבו השניים אל 

העגלה. זו נראתה בתחילה 

כנקודה לא ממש ברורה, 

אולם מרגע לרגע הלכה 

והתבהרה, וכבר ניתן היה 

 להבחין ברוכב.
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"לא עת דברים עתה!" הורה לו הרבי. "קודם כול, קח ואכול מעט מן המזונות שהבאנו בעבורך, ואף מעט יין שרף תשתה, 

 ויתחזק גופך ותשוב אליך רוחך".

פנה אליו השרף: "עכשיו תוכל בשקיקה ובשתיקה אכל החסיד מן הכיבוד שהוגש לו, ונפשו העייפה נרגע קמעה. משסיים, 

לספר את אשר עבר עליך". רבי מוטל החל מגולל את ההצלחה הכפולה שאירעה לו, כשהוא מתאר את כל פרטיה 

 ודקדוקיה.

"ידעתי בני, ידעתי", נענה השרף ממוגלינצא כאשר תם הסיפור. "השגחתי עליך מרחוק, ובסייעתא דשמיא השפעתי עליך 

ולי יפגעו בך דאגתי, ולא חששתי שאולי ישיגוך, אלא על ליבך שלא יעמוד באימת המוות ישועה. לא על השודדים שא

 שנפלה עליך דאגתי, דבר שעלול לקרב חלילה את קץ החיים. על כן הגעתי עד הנה להשיב את רוחך במזון ובשתייה".

ה' ויצילהו מכל צרה וצוקה, נפעם רבי מוטל מגדולת רבו, והודה לה' יתברך ששלח לו את הצדיק האמיתי שיורהו דרך 

 במסירות וחיבה.

למדנו מעובדות אלו, בודדות מיני רבות, אשר התרחשו אצל צדיקי הדורות וענקי הרוח, שישנה בחינה לה זכו יחידי 

הקטנים  -סגולה, ראייה רוחנית, זכה וטהורה, שהיא תוצאה של ביטול והשבתת כוחות הרע באופן מוחלט, אשר אין אנו 

 יכולים להשיג בקוצר שכלנו. -שבקטנים 

תפקיד האדם העומד הוא להכיר תחילה את מקומו וקומתו. לדעת את פעולות וטכסיסי היצר האורב לו בכל רגע ללא 

הפוגה, ובכך לאבחן ולהבחין אל נכון כיצד ואיך לפעול בשלבי ודרכי עבודתו, עבודת ה', אשר אין קץ למדרגות החבויות 

 בהן.

ן היד בי ד פער  עות למעשים!להצמי  י

 נקודה יסודית נוספת מונחת בעומק הדברים.

לכל אחד באשר הוא ישנו מאגר ידיעות, ערכי ובסיסי, קטן או גדול, כל אחד כפי מידתו. אך דבר אחד ברור, שעבודת 

ק כך ירגיש יותר סיפו -האדם היא להצמיד את הפער שבין מאגר הידיעות לבין הפעולות המעשיות, וככל שיוקטן הפער 

 לבורא. כעובד הנאמןבעצמו, שהרי ע"י כך יחשב 

 ויסוד זה למדנו מפרשתנו:

 חכמת לב

 רבינו בחיי כותב בהקדמתו לספרו הידוע "חובות הלבבות": 

"וכיון שקוטב המעשה ועמודו בנויים על כוונת הלב ומצפונו, ראויה שתהא חכמת מצוות הלב קודמת בטבע לחכמת מצוות 

 האיברים".

נצרכת לעשיית כל מלאכה, ובודאי בכל הקשור למלאכת מחשבת, נוספה 'חכמת הלב' כגורם מרכזי הנצרך בצד המחשבה ה

 למלאכה ייחודית זו. חכמת הלב מתבטאת גם בביטוי המיוחד המופיע בפסוק: 

 בו".י"ולהורות נתן בל

 הבה נתבונן:

ת האומנים. הפלא הוא כי רשימת השבחים א. התורה מאריכה בתכונותיו הייחודיות של בצלאל בן אורי, שניצח על מלאכ

ה ביכולותיו האמנותיות, אלא דווקא באלו הרוחניות, כמו שכתב: "וימלא א ְתַמצ  תו רוח אלהים, בחכמה, בתבונה ואינה מִּ

בו הוא ואהליאב בן אחיסמך ישת...ולהורות נתן בלוובדעת ובכל מלאכה. ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנח

 לה(.-אותם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש..." )שמות לה, לא לאילמטה דן. מ

"רוח אלוקים", "חכמה, תבונה ודעת" וכן שיהיה בו מתיאורים אלו עולה כי כדי להימנות על אמני המשכן, נדרש האדם 

 "חכמת הלב". זאת בעוד שבתכונותיו האמנותיות והמקצועיות אין התורה עוסקת כלל. האם אין זה תמוה?
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צורך להתאמץ כדי להבחין שהמילה 'לב' חוזרת שוב ושוב בפרקים העוסקים בבניית המשכן )שבע פעמים לפחות  ב. אין

"קחו  -בפרשה, ועוד כמה פעמים בפרשות אחרות הנוגעות לבניית המשכן(, בעיקר לגבי שני תכונות. האחת היא הנדיבות 

 בכם יבואו" )לה, י(. חכם לבכל "ו -" )לה, ה(, והשניה היא החכמהבוינדיב למאתכם תרומה כל 

נדיבות היא תכונת אופי, והמקור של התכונות הוא במשהו עמוק ופנימי אשר ניתן  -לגבי הנדיבות הדברים ברורים 

להגדירו ב'לב', אבל מה הקשר בין חכמה ללב? תמיהה זו נדרשת גם לנוכח הכתוב "ולהורות נתן בליבו", וכי הוראה תלויה 

 בהרגשת הלב? 

אחר שתיארה התורה את בצלאל כ"מלא בחכמה בתבונה ודעת", מה באה להוסיף בכך שידע הוא "לחשוב מחשבות"? ג. ל

 "לחשוב"?  –מה שבח יש בכך? כלום מעלה גדולה היא 

 זאת ועוד, האם אין זה חלק בלתי נפרד מחכמתו? 

 ללמד אחרים-החכמה האמיתית

 לשם הבנת הדברים נפתח בפסוק:

חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה" )קהלת יב, ט(. ופירש במצודת דוד: "ויותר שהיה קהלת 

ים את אחרים".י"יותר ממה שהיה קהלת חכם בעצמו, עוד היה בו מעלה ית  רה, כי לימד דעת את העם והיה ַמְחכִּ

 פלא עצום! 

ח שלמה אף יותר? גם אם הלימוד לאחרים מה שייכות יש בין החכמה העצמית של האדם ללימוד לאחרים שבזה השתב

 הוא דבר חשוב ונעלה מדוע יש להשתבח בו יותר מהחכמה אותה השיג ולה זכה?

 נפלא. –והתירוץ לכך 

'חכמת הלב' ניתנה לשני האנשים שהיו מופקדים על המלאכה: בצלאל ואהליאב. הם ניחנו גם בנדיבות לב יוצאת דופן 

צוע. אין הדברים מובנים מאליהם: רבים הם בעלי המלאכה ואנשי המקצוע ובמוכנות ללמד אחרים את רזי המק

המתקשים לאלף בינה לתלמידיהם או למסור ממומחיותם לאחרים. יש והדבר נובע מכך שהם שומרים על הסודות 

כמים עזרא על אתר: "כי יש ח-המקצועיים מתוך קנאות ורצון לשמור על יוקרתם המקצועית, כפי שפירש רבי אברהם אבן

מחולשה פדגוגית ואף בהכרח רבים, שהם קשים להורות אחרים". ראויים דבריו שנדייק בהם: הקושי בהוראה אינו נובע 

 לא בגלל הקושי של חומר הלימוד, אלא משום שהחכמים )בעלי האומנות( עצמם 'קשים'.

ואהליאב ו -בצלאל  לנ כו ר  ד עבו  כלימו

ת לבניית המשכן: הצטיינות מקצועית נעלה בצד צניעות ונדיבות לב בצלאל ואהליאב מייצגים את הדמויות המושלמו

 חדורת אמונה. 

מפנים את תשומת ליבנו לכך שבכל התורה מופיעה רק פעמיים המילה "ולהורות". בפרשתנו, ובפרשת ם מפרשיהרבותינו 

צריך  -ודווקא בפסוקים אלו  שמופיע רק פעמיים, -ן זה יעני "ולהורות את בני ישראל".שמיני )ויקרא י, יא( שם נאמר 

אל  –זאת אומרת אם חנן אותו ה' בחכמה ובדעת  -  בו"י"ולהורות נתן בללהנחות כל אדם מישראל שאם נתקיים בו 

יפיץ את מעיינות התורה והחכמה  –יחזיק זאת לעצמו בלבד, אלא יקיים את מה שכתוב "ולהורות את בני ישראל"  

 בכך תועלת לכלל ישראל.שנתברך בהם ברשות הרבים, ויביא 

במקביל, יש אדם אשר זכה לחכמה ומנצל אותה לעסק התורה, מתייגע וזוכה לעלות ולהתעלות עד שנוצר פער בינו לבין 

שאר בני אדם, פעמים שהדבר מביא לידי כך שיש לו קושי גדול ללמד לאחרים אשר לא זכו כמוהו לחכמה, קשה עליו 

ון שהוא כבר זכה למדרגות ולפי גודל דרגתו וחכמתו רגיל הוא לומר דברים בקיצור כביכול לרדת מדרגתו לצורך זה, כי

 וברמז.
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ברמז. והיינו שהיו כל דבריהם ברמז  –על מעלת החכמים "מחו ליה במחוג", ופירש רש"י שם במחוג  ראוכפי שמצינו בגמ

ו ללמוד עמהם באופן שיבינו דבר וכל מי שחכמתו מרובה יותר קשה לו ללמד את העם א ,הם ומרגישים הם זה את זה

 לאשורו.

 שבחו של של מה המלך

על שום מה השתבח שלמה המלך בכך שזכה ללמד דעת את העם!!! מצד אחד זכה לפסגת החכמה, ומצד שני  נביןכעת 

הכוונה להמון העם הפשוטים.  'ַעם'ללמד לאחרים, אלא שהרבותא היא לא רק ללמד לאחרים אלא ללמד לעם, וכשנאמר 

 וא לא שמר את חכמתו לעצמו אלא עוד השפיע לאחרים.ה

 חכמה בתוך חכמה

זהו שפירש המצודת דוד: "יותר ממה שהיה קהלת חכם בעצמו, עוד היה בו מעלה יתירה, כי לימד דעת את העם והיה 

 מחכים את אחרים".

ירה על החכמה, כי לרדת אל להחכים אחרים, להשכילם וללמדם, לאלפם בינה ולהרחיב את אופקיהם, זו מעלה גדולה ית

 העם ולדבר עמהם לפי רמתם ומדרגתם זוהי מעלה יתירה, זוהי חכמה בתוך חכמה.

 שכתב וז"ל:  ,והמעיין בדברי הספורנו שם יראה שכיון גם כן לביאור זה

עוד  -ועם מה שהיה קהלת יותר חכם ויודע משאר חכמי דורו, "עוד לימד דעת את העם"  –"ויותר שהיה קהלת חכם" 

 השתדל יותר מהם ללמד את העם דעת".

על אף שהיה חכם מכל האדם, לא התעסק רק בחכמתו שלו, אלא אף מצא לנכון להשקיע ממרצו וזמנו להחכים את 

 האחרים, לתת משלו לאחרים.

 וזו החכמה!!!

בו בלי נתן  רות   להו

 ם.ומכאן נחזור לענייננו, המעלה הגדולה לה זכה בצלאל יותר מכל החכמים האחרי

בכל זאת ייחודיותו של בצלאל  ,על אף שהקדימה התורה את שבחו "וימלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת"

באה לידי ביטוי בכך ש"להורות נתן בליבו", היה לו הכח לצאת מתוך עצמו ולהתחבר עם האחרים, להורות להם הדרך, 

 הגם שלא הגיעו לדרגתו. להשפיע עליהם, להדריכם וללמדם את אופן עשיית המלאכה, 

 זו מעלה מיוחדת שלא כל אחד זוכה לה. -להיות גדול מחד, עם יכולת השפעה על קטנים מאידך 

 לחשוב מחשבות

ולפי זה נראה לפרש בתיאור שבחם של בצלאל ואהליאב שידעו "לחשוב מחשבות", כי באמת ודאי אין מדובר כאן 

ה היו הם בעלי מדרגה בבין אדם לחברו, הם זכו להתחבר עם הזולת, במחשבה בעלמא, אלא ראתה התורה להבליט עד כמ

לצאת מתוך פנימיותם, ולהתחבר עם האחרים. כי מעלת "ולהורות נתן בליבו", קשורה בקשר הדוק בתכונת "לחשוב 

 מחשבות"!!! 

 לדעת לנתב את התרומה לפי התורם

 :הדבר יבואר על פי מעשה

רבי חיים זצ"ל, ועדכן אותו הגאון ישיבת וולוז'ין לביתו של ראש הישיבה,  כשסיים את מסעו, חזר גבאי הצדקה של

בתוצאות מסעו. כשעיין ראש הישיבה בפנקס התרומות, הבחין כי תרומתו של אחד מתומכי הישיבה הותיקים פחתה לכדי 

 מחצית. לשאלתו השיב הגבאי כי אינו יודע את סיבת הדבר.
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 "קח אותי לביתו!" פסק ראש הישיבה.

 משנכנסו, לאחר נסיעה, לביתו של העשיר, כיבדם בכבוד רב ושאל לסיבת בואם.

"בעניין התרומה באנו", השיב ראש הישיבה ישירות, "זה זמן רב שהינך תורם מממונך לאחזקת הישיבה. מדי שנה אתה 

 ת אותה לכדי מחצית. הגעתי לביתך כדי לשאול לסיבת הדבר".קטנמגדיל את תרומתך, ואילו השנה ה

"ראה נא כבוד הרב", השיב העשיר, "מדי שנה, כאשר מגיע הגבאי לביתי, אני מתמלא רחמים עליו. מגפיו מלאים בוץ, 

תכונה טובה להם: הם מרחיבים את  -ריאותיו מתנשפות ממאמץ וורידי מצחו נפוחים. רחמים אלו המציפים את ליבי 

נס הגבאי לביתי, היו מגפיו נקיים, ריאותיו שקטות ומצחו כיסי ואני מגדיל את תרומתי בשמחה גדולה. השנה, כאשר נכ

חלק. הצצתי דרך החלון והבחנתי כי בחצר הבית עומדת עגלה נאה רתומה לסוס משובח, והבנתי כי סוס זה נקנה מכספי 

 הישיבה. מניין יש לישיבה ממון כדי לרכוש סוס זה? אין זאת אלא שמכספי הצדקה קנוהו. אינני חפץ שיקנו בכספי

תרומתי סוסים ועגלות, חפץ אני שבכספי ירכשו מזון עבור תלמידי הישיבה העמלים בתורה, ומתוך כך נצטמק ליבי 

 ."ופחתה תרומתי

מששמע הרב לסיבת הדבר, חכך בדעתו. וכי מה יאמר לו? שנתרבו צורכי הישיבה? שהשנים אינן מיטיבות עם הגבאי 

 ניו.המסור? לפתע אורו עיניו וחיוך רחב עלה על פ

"שב בני", ביקש הרב מן העשיר, "קורת רוח מרובה גרמה לי תשובתך זו, ובגינה אף זכיתי להבין את כוונת הפסוק 

 שנתקשיתי בו זמן רב".

"בתורה נאמר כי חכם גדול היה בצלאל ויודע היה "לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת" )שמות לה, לב(. וכי 

 הלא ניתנו לו מתכות אלו כדי שיבנה מהן את כלי המשכן. מה המקום למחשבות?מה יש לו לבצלאל "לחשוב"? ו

"תורמים רבים תרמו את תרומת המשכן, איש איש ותרומתו, איש איש וכוונתו. לצורך בניית המשכן עסקו הבונים 

בייצורם של כלים רבים. הם בנו ארון ושולחן, מזבח ומנורה, אדנים וכלי מזבח. הם 

ת וקלעים, מסך ופרוכת, בגדים וכובעים. הקובע באלו חומרי גלם אף תפרו יריעו

ישתמשו ליצירת כל כלי, היה בצלאל. הוא שמלא היה "רוח חכמה", ידע את כוונתו 

של כל תורם ותורם. נמצא כי טהרת הכוונה היא שקבעה להיכן תופנה התרומה. 

לי המשכן תרומה שתרמוה בעליה מתוך כוונה טהורה, שימשה לבניית הארון וכ

החשובים, ואילו תורם שכיוון בתרומתו לשם כבוד וכדומה, שימשה תרומתו לכלים 

 הפשוטים יותר. 

 זו היתה גדלותו של בצלאל, שידע "לחשוב מחשבות בזהב ובכסף ובנחושת".

 

בטהרה, "דע לך, בני! הרבה תורמים לה לישיבתנו הקדושה. איש איש ותרומתו, איש איש וכוונתו. התורם את תרומתו 

תסובב ההשגחה את תרומתו המשובחת להאכלת פיותיהם של לומדי הישיבה עמלי התורה. לעומת זאת, התורם לישיבה 

ממניעים זרים, תסובב ההשגחה את תרומתו להאכלת הסוס ולאחזקת עגלתו. אי אפשר לה לישיבה ללא תלמידי חכמים, 

ו של הגבאי. אלא שיש בידך יכולת להשפיע על גילורמים וואי אפשר לה לישיבה ללא סוס ועגלה, וזאת עקב ריבוי הת

 בטהרת כוונתך", סיים רבי חיים את דבריו. –מסלול תרומתך 

שכרו מרובה. אך יחד  –ומי שתורם לשם שמים בלבד  ,בנתינת צדקה רגילה ודאי שכוונה טהורה מגביהה את ערך המצוה

חולה ומייחלים לרפואתו, נחשבת כתרומה וכהתקרבות  משפחהקרוב גם תרומה לשם מטרה צדדית, כגון, כאשר  ,עם זאת

לבורא. אולם בתרומת המשכן, הותנתה התרומה בכוונה טהורה בלבד, לשם שמים, זוהי תרומה הניתנת מחמת ציווי ה' 

 .יה למטרות אישיותיחשב כמצוה, אלא כפניבלבד. ללא ציווי זה עלולה עבודה זו לא לה

 מכאן נלמד כלל חשוב: 

אנו מבקשים להרבות כבוד שמים בעולם, עלינו לזכור כי המטרה אינה מקדשת את האמצעים. גם אם נראה לעין כי כאשר 

המעשים "טובים" ומובילים למטרה נאצלת, עלינו לבחון האם מעשים אלו תואמים את ציווי הבורא. כאשר תואמים הם 

 חינת "עגל" להם.ב -לרצון ה', הרי הם בבחינת "מקדש", וכאשר הם סותרים חלילה 

כאשר אנו מבקשים להרבות 
כבוד שמים בעולם, עלינו 
לזכור כי המטרה אינה 
מקדשת את האמצעים. גם 
אם נראה לעין כי המעשים 

ומובילים למטרה  "טובים"
נאצלת, עלינו לבחון האם 
מעשים אלו תואמים את ציווי 

 הבורא.



 

 

 12 

יודעים גם כן היכן לצרוף את הזהב שנתן, כיון  ,כשמכירים את הזולת ויודעים את נבכי נפשו ומה מתחולל בפנימיותו

 שידוע רצונו מכח ההתחברות עמו.

 את הזולת. להרגישאלא לדעת גם  לחשובלדעת לא רק  -וזה פשר הכפילות "לחשוב מחשבות" 

 כיצד מגיעים לזה?

 כשיש חכמת לב!!! –ו התורה מלמדת אותנ

חכמה אינה רק דבר שכלי, חכמה זהו דבר אשר מורכב מלב והרבה לב, להבין את השני, להיות רגיש אליו וקשוב לצרכיו, 

 לדעת להכיר אותו ואיך להעניק לו, זוהי חכמה אך לא סתם חכמה אלא חכמת הלב! 

זוהי גדלות  –, אך מאידך לפעול מתוך חכמת השכל המיזוג שיש בין הלב לשכל, לדעת כיצד להרגיש את השני מחד

 המוגדרת בתורה כ'חכמת לב'!

ן הגאו ן חכמת הלב של  י לו  רבי אריה 

 "חכמת הלב": -נדבך נוסף למדים אנו מהמושג 

ל ַחְכֵמי ֵלב" מוזכרות שתי מעלות: חכמה ולב. לכאורה אין קשר בין אחת לשניה, שהרי  ה ְתַדֵבר ֶאל כ  החכמה בפסוק "ְוַאת 

 היא בשכל ואינה קשורה אל הלב, ואילו הלב מבטא עניין רגשי ורצון טוב לעשיית צדקה וחסד.

ידועים דברי הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, שישנו תנאי הכרחי לקבלת החכמה מאת נותן החכמה, והוא להיות 'מבקש 

, ורק בעבור תשוקתו לחכמה יזכה בה, וזהו ה' יתברךחכמה', להכין את עצמך להיות כלי קיבול לקבל את החכמה מאת 

  בו )כלומר, בתשוקתו( הכין את עצמו לקבל את החכמה השכלית.יהתואר 'חכם לב', שבחכמת ל

בו רחב והוא יעוד ניתן לבאר על הפסוק הנ"ל, שאכן שתי מעלות נפרדות כתובות בו, אך שתיהן צריכות זו לזו, כי מי של

, אך אינו מפעיל אף את מוחו ושכלו למצוא תחבולות לעשיית הצדקה בשלמות, הרי מלא רוח נדבה לעשיית צדקה וחסד

בו צר ואין בו כלל רצון ימי ששכלו גדול, ויש לו רעיונות נפלאים לעשיית צדקה וחסד, אך ל כן מעשיו יהיו חסרים. וכמו

יהיו, אם אין הוא חפץ כלל לעשותם ודאי שאין זו מעלה, כי מה יועיל ברעיונותיו המוצלחים ככל ש –טוב לעזרה לזולתו 

 בשלמות.

צריך לגייס לכך את שכלו ומוחו, יחד  –נו למדים, ששתי המעלות זקוקות אחת לשניה: אדם המתנדב בעשייה לזולתו ינמצ

 וכמו שאמר דוד המלך בתהילים "אשרי משכיל אל דל". בו, ובכך התוצאה תהיה מושלמת.יעם טוב ל

פי שניתן דוע היה בליבו הרחום ובחכמתו העצומה שחברו להם יחדיו למעשי הצדקה שלו. כהגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל י

 לראות בסיפור הבא:

איש עני היה בירושלים, שאף דירה משלו לא היתה לו, ולפרנסתו עבד בחברה קדישא. לאחר שהתאלמן מאשתו, עבר 

בו הרחום של רבי אריה, לא יכול היה ים. ללהתגורר בחדר קטן ועלוב, בתוך בית הקברות בשכונת סנהדריה בירושלי

ק את ושימצא לעצמו שידוך, ובכך יפר את בדידותו ויחל משדל אותולראות את היהודי שגר כך בבדידות איומה, והיה 

 חייו עם אשתו החדשה.

 וב הזה?"אמר היהודי לרבי אריה: "וכי מי תרצה לישא אותי? הרי אפילו דירה אין לי! האם אגור איתה כאן בחדר העל

דך תמצא את זיווגך, ואני אדאג עבורכם י"אל דאגה", ענה לו רבי אריה, "את עול הדירה אני נוטל על עצמי. אתה מצ

 לדירה נאה". אורו פני העני, וזיק של תקווה נראה מבין עיניו. הוא פנה אל המלאכה והחל להתעניין אחר שידוך מתאים.

מן השמים, ובשעה טובה ומוצלחת אף נקבע תאריך לחתונה. מאותו רגע, החל לא ארכו הימים, והיהודי מצא את זיווגו 

רבי אריה בקיום הבטחתו וגייס את כל מוחו לאתר מקום מגורים מתאים לזוג החדש. הבעיה המרכזית היתה: 'כסף 

עתה כסף  את בני ביתו, ואיך ימצא כלכלמנלן?' רבי אריה עצמו לא התברך בעושר רב, הוא חי חיי דחקות, ובקושי 

, פנה אל ידידיו מהחברה קדישא, ואל מעט מכריו מירושלים, אך העלה והתאמץ הוא ניסה ?לרכישת דירה ליהודי ואשתו

 חרס בידו, הוא לא הצליח לגייס אפילו מעט מן הסכום הנדרש.
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להם, כי בעת לפתע הבזיק במוחו רעיון מבריק, ומיד החל להוציאו אל הפועל. הוא נגש למנהלי החברה קדישא ואמר 

בו על ביזוי כבוד המת הנעשה ברשותם של החברה קדישא. נבהלו אנשי יהאחרונה כאשר השתתף בלוויות, הועלה חשש בל

 החברה קדישא למשמע אוזנם, ולא העלו בדעתם למה רבי אריה מתכוון.

חוב הנביאים, ובדרכה רבי אריה המשיך והסביר להם את כוונתו, הלוויות הרי יוצאות מחדר הטהרה שבמרכז העיר בר

רחה ילבית הקברות בסנהדריה, עוברת הלוויה דרך ארוכה ממרכז העיר לצפונה, ומלבד זלזול בכבוד המת, נגרם בכך ט

דציבורא, כי הלוויה עוברת דרך בתי כנסת ובתי מדרש, שבהם נעצרים כל הקהל לאמירת קדיש, והדבר גורם לעיכוב עצום 

 ולהפרת סדרי התנועה.

לעשות?", הצטדקו מנהלי החברה קדישא, "הרי אין לנו חדר טהרה בבית הקברות בסנהדריה, ואף מקום פנוי "מה נוכל 

 אין בנמצא". –לבנות שם חדר טהרה 

 "ומה עם החדרון הקטן בפינת בית הקברות? מדוע לא תבנו שם חדר טהרה?" שאל רבי אריה.

החברה קדישא, וליבנו עליו, אי אפשר להוציאו משם", ענו  "בחדר זה מתגורר, מזה זמן רב, יהודי עני מוותיקי עובדי

 המנהלים.

אמר להם רבי אריה: "יש לי היכרות טובה עם אותו יהודי שמתגורר שם, נראה לי כי אצליח לשכנעו לעזוב את החדר, אך 

אריה שמח  בתמורה לכך, עליכם לרכוש לו דירה חילופית בקרבת מקום", הסכימו מנהלי החברה קדישא לעסקה, ורבי

 .בו, כי יותר מאשר דאג לכבוד המת, דאג למצוקתו של היהודי, להעמידו בקרן אורה, להקים בית בישראליבל

זהו "אשרי משכיל אל דל", אותם אלו המוגדרים בפרשתנו כחכמי לב, שיש בהם חכמה עם לב ויודעים להיטיב ולסייע 

 לזולת ולבנות חומות הקדושה.

מופלאה זו, אך ודאי נקודה יסודית ובסיסית עלינו ללא ספק לאמץ אל תוכנו והיא הראיה של רבות ניתן ללמוד מעובדא 

דברים באבן בוחן פנימי מתוך הלב, עולם הרגשות, אך במקביל אליו בחכמה, וזאת לא ניתנת לרכישה ללא חכמת התורה 

י לו לילך בה, ואם ישכיל וידע אל המלמדת ארחות חיים ומיישרת את האדם לידע בכל עניין את הדרך הסלולה אשר ראו

 נכון לשעבד עצמו אל התורה וחכמיה בודאי ישכיל ויצליח.

יקנה חכמה?  כיצד 

 נאמר בפסוק:

 "וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו" )לה, י(.

 מקום מושבה במוח, ואם כן מה עניין חכמה אצל הלב, שאמרה תורה 'חכם לב'?  -"חכמה 

מכל אדם'. לכאורה צריך ביאור, הלא לא נשאלה שאלה 'מיהו תלמיד חכם' או מיהו זה שנינו במשנה: 'איזהו חכם לומד 

 שיחכים, אלא 'איזהו חכם'. 

וכתב רבנו יונה, כי היודע כל החכמות, אם אינו אוהב חכמה, איננו חכם אלא טיפש, אחר שאינו אוהב חכמה כי היא 

ע כלום, הרי זה נקרא חכם שעל כל פנים ישיג אל החכמה אף על פי שאינו יוד -הדעת, אך האוהב אותה ומתאווה אליה 

אחר שחפצו ורצונו בה. ועל זה אמר 'איזהו חכם, הלומד מכל אדם', שכל כך אוהב החכמה ומתאווה אליה ששואל לכל 

אדם, ואף מי שאינו יודע אלא דבר אחד בלבד ילמד ממנו, ואז יצליח את דרכיו ואז ישכיל ועל זה נקרא חכם" )מתוך 

 ראש אמנה' למרן הגרא"מ שך(.'מ

"אמנם החכם האמיתי הוא זה אשר אצלו החכמה היא חכמת לב, והחכמה מתקשרת ומתאחדת עמו, הוא וחכמתו חד 

הם, חייו מונהגים ומותאמים עם הבנתו וחכמתו, וזהו שנאמר 'וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו'. לבניין המשכן וכליו היו 

אדם היה מופלג בחכמה ובידיעות החכמה גרידא, לא היה יכול ליטול חלק בבניית מקום נדרשים 'חכמי לב' דווקא, אם ה

 להשראת שכינה".

אכן, החכמה אינה חלק נפרד מאישיותו ופנימיותו וליבו של האדם, אלא מחויבת היא התמזגות אשר בלתי ניתנת לערעור 

הרי עדיין אינני "חכם", ומה אעשה? על כך נאמר:  עם כל רבדי פנימיותו, עולמו הרגשי, הלבבי והנפשי. אלא שיאמר אדם
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גם מי שאינו מופלג בידיעת החכמה, אך אם מעריך הוא את החכמה וצמא ומשתוקק לה, הרי הוא הוא 'חכם לב', והוא 

 הראוי להתעסק בבניית מקום להשראת שכינתו יתברך" )שם(.

)מרן הח"ח( הלב  ך  תו ה פנימה אל  י  ראי

קאליש היה חתנו של בעל ה'חלקת יואב' ותלמיד חכם גדול בפני עצמו. פעם הזדמן באישון ליל אל תחנת רכבת  רבי שלמה

בעיר קילץ אשר במזרח פולין, שהיתה צומת מסועפת של מסילות ברזל ארציות, ועמד להתאכסן שם במלון סמוך עד 

 שתגיע הרכבת המיועדת לקחתו אל מחוז חפצו. 

ציף, ראה דמות שפופה של יהודי זקן, איש בעל צורה המחזיק בידו חבילה גדולה, כשהוא ממתין תוך כדי הילוכו על הר

 בתחנה, ועל פי מבוכת פניו ניתן היה להכיר בו שאינו מתמצא בסביבה.

ניגש אליו רבי שלמה ושאל למחוז חפצו. השיב הזקן כי הוא מחכה לרכבת מסוימת, ורבי שלמה הסביר לו שהרכבת 

יצאה לדרכה ורכבת נוספת ליעדו תבוא רק מחר, והציע לו שיבוא לישון עמו באותו חדר באכסניה ששכר  המבוקשת כבר

 בקרבת מקום.

סירב היהודי והסביר שגזר על עצמו לא להיות לטורח על הבריות, רבי שלמה ניסה להפציר בו: "מסוכן ליהודי שכמותו 

הגויים השיכורים מן המסבאות ויתהוללו כמנהגם ואף עלולים  להישאר בדד לילה שלם כאן בתחנה, הלא תכף יבואו לכאן

 להפיל יהודי זקן, ואז, גם אם ירצה לברוח מהמקום לא יוכל".

ואכן, האיש שוכנע, קם והלך עמו. ראה רבי שלמה כי הזקן בקושי נושא את צרורו והדרך זרועה מכשולים ורפש ובעוד רגע 

הזקן סירב שוב מהטעם שלא להיות לטורח על הבריות. אמר לו רבי שלמה: רגליו תמעדנה, וביקש לקחת ממנו את שקו. 

ְשֶנה לי עכשיו פרק אחד או הלכה אחת וכך  "מן הסתם חושש מר להשתמש בתלמיד של אחר. הנה מצאתי לכך עצה: יִּ

מלשמשו  אהיה לתלמידו בדבר הזה, וממילא תחול עלינו אחר כך אזהרת חכמינו זיכרונם לברכה, שכל המונע תלמידו

 כאילו מונע ממנו חסד. כך אהיה לו נושא כלים בתכלית ההיתר".

ראה הזקן כי רבי שלמה מתכוון לטובה וליבו לשמיים ומילא אחר דבריו בשלמות, אמר לו דבר תורה קטן ואחר כך נתן 

 בידו את צרורו.

מה הציע לו להצטרף אליו בחדר כשהגיעו אל המלון ביקש הזקן להישאר בפרוזדור ולשבת על ספסל שניצב שם. רבי של

 המיוחד לו. התנצל הזקן: "חושש אני פן אשקע בשינה עמוקה ואפסיד את הרכבת".

"אל תדאג, ר' יהודי", השיב רבי שלמה, "זו אכסניה מיוחדת לעוברי דרכים ובעל המלון מעורר בתיאום מראש את הישנים 

 בשעה שהם צריכים להזדרז אל הרכבת".

 הזקן."ואם ישכח?" הקשה 

"הסר דאגה מליבך", השיב רבי שלמה בחיוך קל, "יש פה אנשים שהם בבחינת 'בכל מאודך', כלומר שממונם חביב עליהם 

 יותר מגופם, ואם הם סומכים על בעל המלון שיקיצם בשעה המתאימה, נוכל גם אנחנו לסמוך עליו...".

ם בכסף מלא עבור האירוח. רבי שלמה ניסה לעמוד על הזקן נעתר לו גם הפעם והצטרף ללון בחדרו, אך עמד על כך שישל

 המקח ולשדלו, אך ללא הועיל.

הוא החל לספר לזקן על ענייני מסחרו והלה השיב לו בדבר עצה. אמר רבי שלמה: "מעתה מחויב אני לשלם לך עבור עצתך 

 המסחרית, ותשלום זה שקול כנגד דמי האירוח והלינה".

 הזקן הסכים וקיבל.

 י שלמה: "מהיכן מר?"ואז שאל רב

 , השיב הזקן."מראדין"

 "האם יאבה לגלות לי את שמו?"

 , השיב הזקן בפשטות."ישראל מאיר הכהן"
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כעת נתחוור לרבי שלמה איזו זכות התגלגלה לידו. הלא הוא מארח כעת את החפץ חיים הקדוש ששמעו הולך מסוף העולם 

לא חרדת קודש ומיד פתח בשיחה ממושכת של חידושי תורה, היהודי ועד סופו! כשהבין מי האיש העומד לפניו התמ

 שנמשכה שעות ארוכות אל תוך הלילה, עד שכמעט לא נותר לשניהם זמן לישון.

השכם בבוקר לפני פרידתם ביקש רבי שלמה מהחפץ חיים שיברכו, אמר לו החפץ חיים: "רואה אני בך שאתה אוהב 

 ובזכות זה תזכה לאריכות ימים". ישראל אמיתי ויש לך לב מבין לעזור לאחרים,

תשעים וחמש. לאחר  -וכך היה. רבי שלמה קאליש הפליג וחי שנים ארוכות, בדיוק כמניין שנותיו של החפץ חיים עצמו 

 פטירתו יצא לזכרו הספר 'זיכרון שלמה' ובו הופיע סיפור זה.

רי האומה ומאו לי  לגדו רים  נה המסו ותבו  חכמה 

"שלוחא ) היה נוסע למסעות רחוקים כשד"ריים יוסף דוד אזולאי, הידוע בכינויו "החיד"א", שמסופר על רבנו הגאון רבי ח

  הפליג החיד"א לאיטליה., אחד ממסעותיו הרביםב. (ישראל לצרכי הקהילות בארץ כלומר שליח של חכמי ארץ -דרבנן" 

סחורתו  להביא את , וכוונתו היתהשרההיה סוחר יהודי שהוביל עמו מלאי גדול של גבינה לא כ אחד מהנוסעים בספינה,

יהודי לא יסכים לקנות גבינה ללא  שלגבינות שלו לא היה הכשר, והוא ידע ששום כרה שם. הבעיה היתהולאיטליה, ולמ

 הכשר.

השתדל להשיג מהחיד"א "כתב הכשר" לסחורתו, כדי שיקל עליו למכור אותה בקהילות ערי איטליה. אולם  אותו סוחר

, עז פניםהיה אלים וין הגבינה כשרה, ולכן דחה בתוקף הצעות מפתות שונות שעלו מצד הסוחר. הלה החיד"א ידע שא

 ! גם אם יהיה זה בכוח הזרוע החיד"א לתת לו הכשר על גבינותיו והוא החליט להכריח את

אם לא יתן  מה עשה? שכר כמה ממלחי האוניה, ואלו התנפלו על החיד"א באמצע הלילה, ואיימו להשליכו לתוך הים,

 לסוחר את מבוקשו.

בלית ברירה ניאות החיד"א להוציא כתב "הכשר" לסחורתו של האיש הרשע, ובו כתב: הגבינה של פלוני כשרה למהדרין, 

יאכלו ענוים וישבעו וכו', ובסיום הוסיף: הכותב וחותם ביום ג' לסדר "וככה תאכלו אותו מתניכם חגורים" וגו', בספר 

 שמו"ת, שנת תקי"ג.

כשהגיע הסוחר לאיטליה, פרסם ברבים שבידו גבינה מארץ הקודש למהדרין מן המהדרין, בהכשר הגאון המפורסם בכל 

 תפוצות ישראל, רבנו החיד"א!

כנהוג בישראל, הוזמן הסוחר להציג את ההכשר שבידו בפני רב המקום. הרב קרא בעיון את נוסח ה"הכשר" שהוגש לו, 

על שום מה הוסיף החיד"א את המילים "בספר שמו"ת" לאחר הזכרת הפסוק? ומדוע וכשהגיע למשפט המסיים, תמה, 

 בחר דווקא בפסוק זה?!

הרהר הרב שעה ארוכה, עד שנתחוור לו, כי במילה "שמו"ת", התכוון החיד"א לראשי התיבות: "שנים מקרא ואחד 

חרציכון יהון אסירין. עמד ופירש  -גורים" תרגום"... קם לעיין בתרגום אונקלוס על אותו פסוק ומצא שם כך: "מתניכם ח

 הרב לעצמו את דברי התרגום: חריצי הגבינה יהיו אסורים... 

מיד ציווה הרב לאסור את הסוחר בבית המעצר שברשות הקהילה, ולאחר חקירה, הודה הלה שהוציא את ההכשר מידי 

 החיד"א בדרכי כפייה ובאלימות.

 ינו החיד"א, קם ממקומו, וקרא בהתרגשות: "ברוך שחלק מחכמתו ליראיו".הרב, שהיה מלא התפעלות מחכמתו של רב

. . יתו בקש. י קוש ישב את   י

בעובדה הבאה נבחין כיצד גדול בתורה נוטל אחריות, ובחכמתו אינו נרתע אלא מביט פנימה אל ליבו של האחר ופועל 

 ליישר ארחותיו, וכל שיקול צדדי אחר אינו מרתיעו כלל:

יץ היה אחד מגדולי תלמידיו של החוזה מלובלין ומקורב גם לרבי מנדל מרימנוב, והתפרסם בפקחותו רבי נפתלי מרופש

הרבה ובאמרותיו החריפות והשנונות. הוא נודע בראשית דרכו כבדחן שיודע להשתמש בהומור כדי לשמח ולהוכיח. אפילו 
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כאשר החל לשמש בכהונתו ברופשיץ דאג אל רבותיו לא היסס ר' נפתלי לכוון את חיצי ביקורתו, שנשלחו באהבה. 

 במסירות נפש לצורכי התושבים הנזקקים, אך לא נטש את דרכו השנונה.

היה זה בחורף אחד, הוא ומשמשו בוססו בשלג הכבד כדי לאסוף צדקה להכנסת כלה ענייה. רבי נפתלי העדיף לאסוף 

וה. כמו כן ידע היטב כי המתבקשים לתרום בעצמו את כספי הצדקה לנזקקי העיירה ולא הסכים להטריח אחרים במצ

יהיו חייבים לכבדו ולתת לו יותר מאשר לגבאי מן השורה, הוא היה מוכן לעשות הכל כדי שבסופו של יום עניי העיירה 

 והנזקקים יקבלו ממנו סיוע נדיב ככל האפשר.

רה ימים, העסקים שבתו ממלאכה הפעם ידע רבי נפתלי כי משימתו תהיה קשה במיוחד. השלג ירד ברציפות במשך כעש

ובני העיירה התבצרו בבתיהם המחוממים ולא יצאו מהם אלא לצורך גדול בלבד, ולפיכך הסיכוי לקבל צדקה הגונה היה 

 נמוך.

באחד מבתי העיירה ניצב בעל הבית מאחורי הווילון, וראה את הרבי ומשמשו צועדים 

רבי מגיע אליו, וגם ידע שמצפונו לא בקושי רב אל עבר ביתו. הוא תיאר לעצמו לשם מה ה

יניח לו לשלח את פניו ריקם. מאידך יצרו תקף אותו להתחמק ממצות הצדקה והוא חיפש 

 מוצא.

הוא פנה בבהילות לרעייתו ואמר: "אם הרבי ישאל היכן אני, תודיעי לו שאיני בבית ואין 

 לך מושג מתי אחזור".

. האשה פתחה וראתה את הרבי ואת כעבור כמה דקות נשמעו דפיקות קלות על הדלת

 משמשו ניצבים על סף הדלת.

 "היכן בעל הבית?" שאל המשמש.

 האשה השפילה את עיניה ואמרה: "בעלי אינו בבית ואין לי שום מושג מתי יחזור".

 רבי נפתלי צעד קדימה ואמר: "מדובר בעניין חשוב ודחוף, ברשותך נמתין לו כאן עד שישוב".

 לים לא ברורות והלכה אל עיסוקיה במטבח.האשה גמגמה כמה מי

הרבי ומשמשו התיישבו בסלון. לאחר זמן מה התבונן רבי נפתלי כה וכה והבחין כי על גבי הרצפה שתחת הסולם, אשר 

באמצעותו עולים לעליית הגג, מפוזרים גבעולי קש באי סדר, הוא הבין בליבו כי כנראה מישהו עלה בבהילות לעליית הגג 

 לנקות אחריו את הרצפה. ולא הספיק

 לפתע הורה למשמשו: "ֲעֵלה בבקשה לעליית הגג ותבדוק מה מתרחש שם".

המשמש קם ממקומו, ניגש מיד לסולם וטיפס עליו עד שהגיע לעליית הגג, שם ראה ערימות גדולות של קש סדורות זו לצד 

 זו, באחת הערימות ראה זוג נעליים תקועות בתוך הקש.

בתוך הקש? תמה המשמש בליבו. הוא משך את הנעליים, ולהפתעתו הרבה הן היו מחוברות לזוג מה עושות נעליים 

 ראשו הנדהם של בעל הבית... -רגליים... זוג הרגליים היה מחובר לגוף, והגוף היה מחובר לראש 

בגדיו פרוע ובזקנו לאחר שבעל הבית התאושש מגילויו, הוא ירד בסולם וניצב במרכז הסלון מול רבי נפתלי, כאשר מראה 

 תלויים גבעולי קש.

 רבי נפתלי הסתכל עליו ואמר: "בזכותך תורצה לי היום קושיה גדולה שהעיקה עליי מאוד במשך זמן רב".

לנוכח מבטי התמיהה של בעל הבית והשמש, המשיך הרבי בדבריו: "חכמינו ז"ל מלמדים אותנו במסכת שבת כי גדולה 

ה. עד היום לא הבנתי כיצד ייתכן הדבר, שלארח בשר ודם יכול להיות במדרגה גבוהה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינ

יותר מאשר לקדם פני שכינה. אולם היום, כאשר ביקרתי כאן, הבנתי מיד את התירוץ לכך, כאשר משה רבנו ראה את 

ים רבי נפתלי בחיוך, הסנה בוער באש נכתב בתורה: 'ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים'. ואילו אתה, סי

 "כאשר ראית אורחים מתקרבים אל ביתך, הסתרת את כל גופך...לא רק את פניך".

*** 

נציין דברים שאמר מו"ר מרן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל, שללא ספק יש בהם בחינה של ראיית הלב פנימה 

כל דבר ודבר, אשר היא יסוד מוסד ואבן דרך חשובה וחיזוק גדול באמונה, ובעיקר חשיבות גדולה בחובת ההתבוננות ב

המשמש קם ממקומו, ניגש 

מיד לסולם וטיפס עליו עד 

שהגיע לעליית הגג, שם 

ראה ערימות גדולות של קש 

סדורות זו לצד זו, באחת 

הערימות ראה זוג נעליים 

 תקועות בתוך הקש.
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לייצר עבודה כנה ופנימית בעבודת ה' במיזוג כוחות הנפש, הלב והחכמה, כפי שהתבאר והתייסד מתוך מאמרנו זה, וכך 

 אמר:

ים והקשי נות  ו ך הנסי  לגדול מתו

נכנס בתוכו,  מכן מבחוץ, ולאחר"בזה גופא שאנו נמצאים במצב שיש יצר הרע, הוא היצר הרע שאצל אדם הראשון היה 

כמו מישהו מבחוץ, שמעורר ניסיונות, ואנחנו עומדים לידו ומתרחקים מהדברים שהוא מביא  -אבל עדיין הוא כדוגמתו 

זה גדלים, אבל צריך לזכור שכל העולם  ידילנו כניסיון, בזה עצמו אנו מתגדלים. ואמנם צריך את העולם הזה, שרק על 

לם הבא, ולא העולם הזה הוא העיקר, וזה גופא חלק מניסיונות היצר הרע, שיטעו ויחשבו שהעולם הזה הוא בשביל העו

 הזה הוא העיקר.

 

 

"להתקדם"  מעשה בבעל שרצה 

 וזה כפי שאני רואה מהשאלות ששואלים היום, זה הניסיון, היצר הרע שיש היום. 

כמו שהוא 'מתקדם', כך הוא גם רוצה שכל כמו שבאה אשה אחת וסיפרה, שבעלה עסוק בלימודים, והוא אומר ש

המשפחה תתקדם איתו. ושאלתי, מה הכוונה להתקדם? אם המדובר בלהיות יותר טובים, אז מצוין! אך היא הסבירה 

שמה שהוא לומד, היינו שהוא הלך ללמוד מקצוע, וזה לוקח חמש שנים, ובינתיים הוא אינו עובד, ורק היא עובדת 

בדיוק איך זה הולך, וכמה היא מרוויחה וכו'[, ועובדת אצל מעסיק, ומקבלת משכורת מכובדת,  כ'חשבת שכר', ]והסבירה

חשבון בעצמה, אזי היתה מקבלת שכר גבוה יותר, והיה להם עוד יותר, ולכן -רק שבעלה אומר לה שאם היא היתה רואת

ף שקל, ואחרי כמה הנחות זה יעלה אל 26הוא רוצה שתלמד את זה. ומה צריך בשביל ללמוד את זה? הלימודים עולים 

אלף. והיא אומרת שהיא לא רוצה בכל זה, ומה הוא אומר? שאחרי שמתחילים רואים שזה טוב, וכמו שאי  20-פחות מ

 קופצים לים. כן אםאפשר ללמוד לשחות אלא 

ים "להתקדם" בחי רב  ג ששסי י י  מעשה בד

יוון, שדג בכל יום דג לצורכו לארוחתו, ואם היה צריך  ואמרתי לה שתספר לו את הסיפור על הדייג, שהיה ברוסיה או

נעליים למשל, היה דג יותר דגים ומוכר אותם ובכסף שקיבל קונה נעליים. עבר שם סוחר מפולפל, ושאלו איך הוא 

לך מסתדר, וענה לו כנ"ל, ושאלו למקום מגוריו, ואמר לו שהוא גר לא רחוק מכאן ושיש לו צריף, ובחורף כשקר לו הוא הו

 ליער סמוך, חוטב עצים ומבעירם, ומתחמם. 

 אמר לו הסוחר: שמע לעצתי, תתחיל כל יום לדוג יותר ויותר דגים.

 שאלו הדייג, לשם מה? 

 וענה לו: כדי שתוכל לקנות מכמורת. 

 ולשם מה אני צריך מכמורת? 

ה יהיה לך הרבה כסף. כך תקנה בית כך תוכל לדוג אף אלף דגים יחד ותוכל למוכרם, ולמחרת לדוג עוד אלף. ועל ידי ז

 גדול, מרווח, ותתפרנס בכבוד. ותהיה עשיר גדול מאוד, המלך יקרב אותך מרוב עושרך, ויכבדו אותך... ואז תהיה שר. 

 שאל אותו הדייג: כמה שנים יקח עד שיהיה כל זה? 

 עשרים, חמישים או שבעים... 

 ואז, אחרי הכל מה אעשה עם כל זה...? 

 יודע? תוכל סוף סוף לשבת בנחת, ולדוג דגים בשלווה... אה, אינך 
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אוכל לדוג דגים בנחת? כבר עכשיו אני דג דגים  כךענה לו הדייג: בשביל מה אני צריך לעבוד קשה שבעים שנה כדי שאחר 

 בשלווה...

ונחת, אם אפשר  כך גם כאן, בשביל מה ללמוד ולעבוד יותר קשה ולקבל יותר משכורת, כדי שבסוף יוכלו לשבת בעושר

 כבר עכשיו לא לעבוד קשה?

 זה שאנו מסתכלים מהצד על הרצון הזה "להתקדם" כביכול בחיים.

עבודת המידות-התקדמות אמיתית ו  עוד מסכת 

וצריך לדעת, שאם הקב"ה שולח ניסיון )וכגון הניסיון הנ"ל(, הרי שאפשר לעמוד בו. שהרי אין הקב"ה מעמיד את האדם 

לעמוד בו. אנשים חושבים שזה נקרא "להתקדם", האמת היא ברורה, ש"להתקדם" זה ללמוד עוד בניסיון שאי אפשר 

 מסכת ועוד מסכת ו"להתקדם" זה להתגבר, ולא לכעוס.

וזה מה שהזכרנו שבמצות שבת מוזכרים בפסוק ששת ימים, שאף שעסוקים בגשמיות, וצריך את הגשמיות, ובכל זאת לא 

 זו ההתגברות על היצר הרע, וזה מה שמעלה אותנו".לארציות,  -נגררים לחומריות 

*** 

את מאמרנו נחתום בגודל החובה שיש לנו, הקטנים, להתבטל אל מול גדולי התורה, אשר להם מסורה ראיית הלב 

האמיתית, הזכה והטהורה, והם הם מוסרי התורה בשלשלת הדורות, עד כמה חשובה האמונה בחכמים, וגודל העוון 

 זו וח"ו במזלזלים בחכמי התורה. במפסידי אמונה

צן עקיצת עקרב! . שעקי . . בגחלתן ר  זהי י   הו

בשנת ת"ר בערך, הוציא מומר צורר אחד בלונדון, ספר נאצה בשם "נתיבות עולם". הספר, שכלל חמישה חלקים, היה 

בצורה מנוולת  מלא וגדוש דברי שמד ועלילות נשחתות על התורה שבכתב ושבעל פה, על עם ישראל ועל היהדות בכלל,

 ומעוררת משטמה באופן מזעזע מאד.

בקרב יהודי אנגליה, קראו לאספה רבתי בנוכחות השר הצדיק ר' משה מונטיפיורי ז"ל, אשר באותה עת עמד לצאת 

למסעיו לדמשק, לשם הגנה נגד עלילת הדם הידועה, ומשם לרוסיה להגן על אחינו שבמדינה זו מפני הרדיפות הנוראות של 

 רר ניקולאי הראשון.הצר הצו

האספה היתה סוערת, ובסופה באו לידי החלטה למצוא איש מלומד אשר ישיב מלחמה שערה בעט שנונה, תשובות ניצחות 

לכל הכתוב בספר הטמא "נתיבות עולם" הנ"ל. והוסכם הדבר שר' משה מונטיפיורי בשהותו ברוסיה, יחקור מפי חכמי 

 יה לסמוך עליו בעבודה כל כך אחראית.ישראל במדינה זו על איש כזה שאפשר יה

ואכן, תיכף בבוא מונטיפיורי לרוסיה, לקח דברים עם חוגים שונים, והחליט לבסוף על הסופר החכם ריב"ל מרעמעניץ, 

 ומזה נוצר הספר "זרובבל".

 כעבור כמה שנים נפוצה שמועה כי המושמד, מחבר הספר הטמא "נתיבות עולם", חזר בתשובה.

ב על כסא הרבנות בעיר הורודנא רבי בנימין דיסקין זצ"ל ]אביו של רבי יהושע יהודה ליב דיסקין זצ"ל, בימים ההם יש

 שאור תורתו האירה באחרית ימיו בירושלים[. רבי בנימין זצ"ל נהג את רבנותו בכבוד ובעדינות יוצאים מן הכלל.

חדר חיצון ליד חדר מקום מושבו של הרב המרא  חברי בית הדין של העיר היו יושבים בביתו באופן קבוע, והוקצה להם

דאתרא, וכל דבר הקשה במשפטים ובשאלות הצריכים עיון מיוחד, היו הדיינים נכנסים בחרדת קודש אל הרב פנימה 

לשאול ממנו את חוות דעתו עליו, ודבריו היו נחשבים בעיניהם כדברי האורים ותומים. זולת אנשי בית הדין היה כמעט 

 להיכנס אליו, אלא אם כן מצאו רבני בית הדין כי מדובר בדבר יוצא מן הכלל.  בלתי אפשרי

ויהי היום, ומרכבה התקרבה ועמדה ליד בית הרב ומתוכה יצאה אשה כבודה, שעשתה רושם של חשיבות, נכנסה היישר 

גרה בפרוסיא, ולרגל ענין לבית הרב והציגה את עצמה לפני רבני בית הדין. היא סיפרה כי איננה בת מדינה זו, וכי היא 

 נכבד אחד באה לכאן, ויש לה דבר נחוץ מאוד לדבר עם הרב.
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הרב ישב באותה שעה, כדרכו, לפני שלחן מלא ספרים. האשה נגשה ועמדה מצדו השני של השולחן, ובהכנעה גדולה בקשה 

 רשות הדיבור לספר לשם מה היא באה.

גרמניה, וכי היא נמנית על שלומי אמוני ישראל, ומתנהגת בתכלית בתחילת דבריה הקדימה, שמקום מגוריה כעת הוא ב

שמירת קדושת היהדות והמוסר הישראלי. בלחישה מסרה, שהיא האשה הנצבת פה, היא בתו של אותו האיש שהיה שנוא 

ל בצדק על כלל ישראל, הלא הוא המומר הידוע מחבר הספר הנורא בשם "נתיבות עולם", אשר הרב ידע אודותיו את כ

 הפרטים.

לאחר מכן המשיכה לספר לפניו, שבימי שחרותו, היה אביה מלמד דרדקי בעיירה באחת בליטא, וממנה היה מתפרנס 

בדוחק. יום אחד התחילו מרננים עליו שהוא נוהג קלות ראש בכמה עניינים הנוגעים ליהדות, ואף על פי שהיה מלמד בעל 

הם, ומחמת כך נשאר עני מרוד חסר כל, והגיע עד פת לחם. עניותו גרמה לו כשרון גדול, חדלו ההורים לשלוח אליו את ילדי

 לאחוז את מקל הנדודים בידו וללכת לאשר נשאתו הרוח.

עברו שנים אחדות והמשפחה חדלה לקבל ממנו מכתבים ולא ידעו לאן פנה. הגיעו שמועות שהוא בלונדון וכי התחבר אל 

הוא הוא הצורר  -צת בצורת הספר הנ"ל, התברר לכולם שהמלמד הנ"ל המסיתים והמיר את דתו. וכאשר יצאה המפל

 הנבזה.

אמה, אשת המומר, שנשארה עגונה עניה, עוררה עליה את רחמנותם של אנשים ממכיריה אשר דאגו לגורלה, ועל ידי 

השתתפות עזרה של נדבות וגמ"ח הקימו לה חנות מכולת שבה מצאה את לחמה. ומפאת 

יראת אלוקים, רכשה לה אהדה רבה אצל רבים מבעלי בתים שבעיר, היותה אשה צנועה ו

שנעשו לקוחותיה התמידיים, ומצבה התבסס עד שעלתה ונעשתה אמידה, וניהלה את 

ביתה באופן מכובד מאוד, וחינכה את בתה זו על ברכי היהדות המסורתית. כאשר הגיע 

ה ומושלם במעלות, פרקה להינשא לאיש, לקחה לה האם לחתן, בחור צעיר יודע תור

 והשתקעו לגור אחרי חתונתם בגרמניה.

כל אותם ימים, בעלות זכר האב על לב הבת, היתה נאנחת מעומק לבבה, ומשתדלת בכל 

 המאמצים למוחקו מזכרונה.

והנה ביום בהיר אחד קיבלה הבת מכתב, ובפותחה אותו חשכו עיניה. המכתב היה מאביה 

ליגה בכל כוחותיה על הגועל אשר הרגישה והתחילה לקרוא את הנאמר בפנים, והנה המשומד, חרפת חייה. עם כל זאת הב

 הוא כותב לה הדברים האלה:

"בתי היקרה, יודע אנכי את ערכי הבזוי ומצבי השפל מאוד מאוד בעינייך ובעיני כל ישראל. ידעתי את חטאי הנוראים נגד 

מימי חיי. אבל דעי בתי שסוף סוף, אחרי שצללתי בתהום ה' ונגד תורתו ועמו, אשר הרביתי לפשוע מזה שנים רבות 

הטומאה, ניעור בי זיק היהדות שבקרבי והחל להציק לי, והחרטה אוכלת את כל תוכי ונפשי עד דכא. אכן, אלה 

ה'אוהבים' שלי, אותם מסיתים שהביאוני לידי הירידה הזאת להיות עבורם כלי שרת לדבר דברי נבלה ותוהו על ה' ועל 

על כל קדשיו, קירבו אותי עד הנה רק להנאתם, אולם כאשר הרגישו בי שאינני עוד אותו הצורר ושונא ישראל עמו ו

ואמונתו אשר ראו בי כל הזמן, וכי הניצוץ היהודי התלקח בקרבי, התחילו לרדוף אותי רדיפות אכזריות, עד אשר גרשוני 

אינני יודע למי אפנה לעזרה למצוא מחסה בכדי להניח את ראשי. מעל פניהם. ועתה הנני זקן וחולה, שבור גוף ורצוץ נפש, ו

על כן, בעת צרתי שמתי אל ליבי לפנות אל מדת הרחמים והחמלה שבך, בתי היקרה, שתואילי לחלצני ולקבלני אל תוך 

 ביתך ולכלכלני באיזה אופן הרצוי לך בשיבתי השפלה".

ואחרי ששוחחתי עם בעלי הרחמן, סיכמנו לכתוב לו תשובה  הדהימני מאד, -סיפרה האשה לרב דיסקין  -המכתב הזה 

בנוסח כזה: מסכימים אנו שיבוא אלינו בתנאי שבתחילה יראה להעביר מעליו את הצורה המומרית שלו ויתלבש במלבושי 

 יהודים כמנהג המקום, עם חתימת זקן ופאות, וגם שלא יהיה לו שום עסק עם אנשים.

כתוב בה עם כל התנאים, ושם לדרך את פעמיו, מרגיש בעצמו שהנהו ככלי מלא בושה כשקיבל הזקן את התשובה עשה כ

וכלימה, נושך את שפתיו מתוך מוסר כליות כל הדרך, ומתאמץ לעצור בעד הדמעות החונקות אותו בפני שאר הנוסעים, 

 והיה חש ומרגיש כל הזמן שמרתו נשפכת בקרבו.

מסכימים אנו שיבוא אלינו 

אי שבתחילה יראה בתנ

להעביר מעליו את הצורה 

המומרית שלו ויתלבש 

במלבושי יהודים כמנהג 

המקום, עם חתימת זקן 

ופאות, וגם שלא יהיה לו שום 

 עסק עם אנשים.
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 א במבוכה: להיכנס? לשוב?... נכנס...כשעמד לפני שער הבית חזקו דפיקות לבו, וב

בהופיעו על המפתן פגש בבעלת הבית, אשה צנועה שפניה מפיקות טוב לב ורחמנות, בירכה לשלום, ושאלה על מעון בתו. 

היא נתאדמה כולה והשיבה לו על ברכתו כלאחר יד, הפנתה את ראשה ממבטי עיניו המלאות בקשת חנינה, וקראה אחרי 

 קריאתה אל הדלת.בעלה שמיהר לקול 

כשנפגש פנים אל פנים עם בתו וחתנו, נפל על צוואריהם ויתחטא כילד בוכה. ידיו ורגליו הזקנות רעדו ודמעותיו ניגרו 

ארצה והוא התייפח כתינוק קטן. והנה נפסקה בכייתו, נעצרה נשימתו ונשאר בלי תנועה, והוא נופל מתעלף על הסף 

 בפישוט ידיים ורגליים.

ית מיהרו להשיב את רוחו, הקימוהו מעל הארץ, תמכו בידיו מזה ומזה והובילוהו היישר אל חדר מיוחד אשר כל אנשי הב

הקצו עבורו בירכתי הבית. מחשש פן יצא פעם מפתח הבית חוצה, ויפלוט בפני מישהו שלא בכוונה דברים שיהיה בהם 

 לעורר חשש ביחס לעבר המגונה שלו.

שעמדה יחידה בחדר, על עיניו דוק של ענן וערפל, ראשו כואב עליו ולחץ ליבו הולך וגדול.  הזקן שכב לו בבדידות על המיטה

 ים של דמעות שפך במשך הלילה, והיתה לו הרגשה כאילו היא מכבס בהן את עוונותיו ופשעיו הרבים.

בידם להבריאו שוב כשהאיר הבוקר, עצמותיו רחפו, וחום גדול וצורב תקפהו. בעמל רופאים ובהוצאות מרובות, עלה 

ללכת על משענתו. אבל הזקן החוזר בתשובה הזה, הלך והידלדל מדי יום ביומו ונפשו דעכה לאיטה. מן הבוקר עד הערב 

היה יושב על יד החלון הפונה אל הגינה, כשראשו שמוט על ליבו ומסתכל בציפורים המצייצות. והציפורים רואות אותו 

בורחות, והוא מציץ ומאזין לרשרוש האילנות, וגם צופות בו, וחרדה אוחזת בהן ו

 מקשיב אל תוך נבכי נפשו.

יש שהיה מזדקף ממקומו, צופה למרחקים אל מעבר לאופק, וזעזוע היה תוקף אותו, 

ושפתיו היו ממללות בחרדה גדולה: "לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון"... ואימה 

ם ימי חיי עברו, והיה ממרר בבכיות חשכה נופלת עליו, ומול עיניו היו חוזרים ועולי

ובתחנונים, בקול שהיה נשמע בכל פינות הבית הגדול, ואז צונח על מיטתו המוצעת, 

 כובש ראשו בתוך כפות ידיו, בוש בפני קירות חדרו וכלי הבית אשר מסביבו.

היה זה בחודש אלול. באחד הימים הרגיש הזקן שקיצו קרב וימיו ספורים. קרא אל 

תו ואת חתנו. הם הסתכלו בו וזרם דמעות כיסה את פניהם. אביהם שכב חדרו את ב

חיוור בתוך מיטה לבנה, כשתו מוות מסומן כבר על פניו, בקול חלש ונמוך פתח ואמר: 

רוצה אני למסור לכם, בתי וחתני היקרים, דבר בתור 'צואת שכיב מרע', שעל ידי זה רוצה אני לקוות שעם כל המשא הכבד 

 וראים ימצא לי בודאי מליץ יושר בעולם, אחרי שתגלו זאת לאחד מצדיקי הדור:של חטאתי הנ

דעו נא יקירי, שמשפחתנו מוצאה מאלטונה, אחת משלוש הערים המאוחדות הידועות בשם אה"ו )אלטונה, המבורג, 

שהגאון רבי יעקב ונדסבק(. בימי עלומיו של אבי, היה הרב בשלוש הקהילות הגאון הנודע רבי יהונתן אייבשיץ, וידוע 

עמדין, הידוע בשם יעב"ץ, הרעיש את העולם נגדו בחשד שהוא ח"ו מכת משיח השקר שבתי צבי שר"י. כאשר ביקש הגאון 

יעב"ץ מפרנסי העיר שיקבעו את דירתו בתוך קהילת אלטונה, השיבו לו מפני הכבוד, שמסכימים הם לקבל אותו בתור 

לו מנין לעצמו בבית דירתו. כוונתם היתה בזה להרחיק מקרים של שערוריות אחד מתושבי הקהילה שלהם, בתנאי שיסדר 

 מחמת המחלוקת בינו לבין המרא דאתרא, רבי יהונתן אייבשיץ.

 מובן הדבר שבמנין המיוחד שפתח הגאון יעב"ץ, היו נקבצים אנשים אשר נטו להתערב במחלוקת ולעורר מדנים ומריבות.

קבוע באחד מחדרי ביתו, ואבי היה ממתפללי המניין של ר' יעקב עמדין, וגם השתמש  לגאון יעב"ץ היה בית דפוס משלו,

 בכשרונו הספרותי לחבר כתבי פלסתר בחירופים ובגידופים נוראים כלפי האב"ד דמתא הנ"ל.

פעם חיבר אבי חוברת בשם "עקיצת עקרב", וביום שיצאה החוברת מהדפוס חלה ברית המילה שלי, וכל אנשי שלומו של 

הרב יעב"ץ ומתפללי המניין אשר לו, הביעו בפני אבי בשמחה את ברכת המזל טוב המכופלת שלהם. והוסיפו ואמרו שהם 

רואים "סימן טוב" בזה שאני נכנס לבריתו של אברהם אבינו עליו השלום ביום שאבי מוציא לאור את חיבורו "עקיצת 

 עקרב". 

רוצה אני למסור לכם, בתי 

וחתני היקרים, דבר בתור 

'צואת שכיב מרע', שעל ידי זה 

רוצה אני לקוות שעם כל 

 המשא הכבד של חטאתי

הנוראים ימצא לי בודאי מליץ 

יושר בעולם, אחרי שתגלו זאת 

 לאחד מצדיקי הדור:
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על מאורע היום, כתב הפלסתר האחרון הנ"ל. ועם גמר הסעודה יצאו  מסביב לשולחן הערוך, בשעת הסעודה, שוחחו כולם

בשירה ובריקודים בהתלהבות מרובה. כאשר עברה הקבוצה המרקדת על פני החדר ששם שכבה אמי היולדת, נשארו 

 עומדים על מקומם למשך רגעים מספר, והיו חוזרים לריקודים ביתר שאת ויתר עוז. בקיצור, מעולם לא ראתה אלטונה

 שמחה כזאת בברית מילה.

באנחה עמוקה מהולה בבכי גדול המשיך המומר לשעבר את דבריו: ההינכם שומעים כבר, בתי וחתני היקרים, את הפתרון 

 לכל התהפוכות הנוראות אשר עברו עלי בימי חיי המנוולים?

נצלות הזאת של הגזרה הצפוי לי בעולם האמת שאליו הנני הולך, מכל מקום בטוח אני שהקלה גדולה תצמח מההת

שניתכה עלי מכח הברכה הנ"ל, שאצלי נהפכה לקללה והחשיכה עלי את כל חיי, בעולם הזה ובעולם הבא. וכשההתנצלות 

הזאת תתקבל גם כן על לב גאון וצדיק הדור, אקווה שתפילתו לעילוי נשמתי הנדחה 

הראויים  תתקבל, באופן שלכל הפחות במשך הזמנים אחרי קבלת העונשים והדינים

לבוא עלי, על פי כל מעשי המכוערים והנוראים, יהיה לי איזה תיקון שיתקיים גם בי, 

העלוב והחוטא השפל, אותה הבטחה שהבטיח הקב"ה גם לפושעי ישראל היותר גרועים 

 "לבל ידח ממנו נידח". -

מיתרי לבבו השבור והפצוע היו רגישים מאוד, מזעזעים ומרעידים בדבריו האחרונים 

אלה, ובגמרו את דבריו פרץ בזרם דמעות עד מחנק וכל איבריו רטטו, לסתותיו נפלו, ה

 והוא גנח ורקק דם.

כל אותו היום בער כאש בתנור, החרטה אכלה אותו בכל פה, קומץ עצמות יבשות 

פניהם לבשו קדרות, לא יכלו עוד לכבוש את דמעות עיניהם  -בוערות... והבת ובעלה 

 כו סביבות על בהונות רגליהם כאילו דרכו על גבי גחלים, ולבותיהם דלקו באש החמלה והרחמים.והן שטפו בשפע. התהל

וביכה  וראשו של החולה המסוכן התחיל שוקע לאיטו, עד שצנח לגמרי על כפיו הרטובות מדמעות, קבר בהם את גולגולת

 , חרס הנשבר... ציץ נובל... צל עובר...במרירות גדולה את מר גורלו, גידים כחולים בצבצו ועלו על פניו המכורכמים

חשכת הערב הלכה והתגברה, ורק גניחת ההולך למות השביתה לרגעים את דמי המנוחה האפלה. והנה זקף החולה את 

עצמו, שלח מבט מסביב לו, מבטו נצמד אל פני בתו, כאילו ביקש, כאילו התחנן, כאילו התפלל... ושוב נפל על יצועו ועצם 

 את עיניו.

י! וי! שאג פתאום ונלחץ על משכבו בכח, ונפשו פרפרה בקרבו כצפור פצועה. חרדו אליו מיד בתו וחתנו: "מה לך אבינו כי ו

 חרדת כה?"...

אוי לי מיום הדין! אוי לי מיום התוכחה!... ופניו החווירו חיוורון מוות, ואחר קשתה עליו נשימתו, גוו התכווץ, פלצות 

 עקת "שמע ישראל".אחזתו והוציא את נשמתו בצ

הרב של הורודנא ישב כל אותה העת הארוכה על כסאו מבלי לנוד, ושמע בהקשבה גדולה את כל הסיפור המפליא הזה מפי 

האשה הכבודה, בתו של המשומד בעל התשובה והתרשם עד מאוד. והוא, בקדושתו, קיבל עליו לעשות מה שיוכל לעשות 

 האומלל.לתיקון הנשמה המסכנה והעלובה של אביה 

 האשה יצאה מאת פני הרב בנימוס, בהכנעה רבה ובהכרת טובה לאין קץ על החסד הגדול אשר עשה עם אביה הנידח.

הרבנים הדיינים, ישבו בחדר החיצון מלאים התפעלות על אשר רבם הצדיק מצא לו לנכון להקשיב בהתעניינות כל כך 

 מרובה לסיפור ארוך מפי אשה, שלא כדרכו בקודש.

אליהם הרב ואמר: "אכן, אין זה דרכי לשמוע שיחת נשים, ובפרט באריכות גדולה כל כך, ברם הסיפור הארוך ניגש 

והמפליא הזה צריך, בלי שום ספק, להיות לימוד לדורות, לדעת להיזהר מכל מחלוקת, ובייחוד להתרחק מכל דבר הנוגע 

 לעלבונה של תורה ח"ו.

יפור על כל פרטיו. וסיים בדברי תוכחה אלו: "הנכם רואים בעיניכם את האחרית וכאן סיפר הרב לפני הדינים שלו, את הס

המרה שהיתה למי שהצטיין בכתיבת כתבי פלסתר של זלזול בתלמידי חכמים. והגם שהיתה כאן גם מחשבה שביסודה 

וי! וי! שאג פתאום ונלחץ על 

משכבו בכח, ונפשו פרפרה 

בקרבו כצפור פצועה. חרדו 

אליו מיד בתו וחתנו: "מה לך 

 אבינו כי חרדת כה?"...

אוי לי מיום הדין! אוי לי מיום 
התוכחה!... ופניו החווירו 

 ורון מוותחיו
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יב( וירא ה' ינצל היה מונח 'לשם שמים', מכל מקום כל הנוגע בזה לא ינקה כי 'אש היא עד אבדון תאכל'" )איוב לא, 

 .הימנה וחוטא ילכד בה, ואשרי הצדיקים יראי ה' הזהירים בכבודה של תורה"

מפי גדולי הדורות במחלקותם של גדולי עולם אילו היתה לש"ש אמיתית. והמחרחרי ריב הם למותר לציין את אשר ידוע 

 אילו שגרמו לפירוד הלבבות.

דה לדרך  צי

"ההשלכה"  תופעת 

התבוננות פנימה אל עולמו של האחר ואל עולמנו, מחויבים אנו לידע ולהכיר את הכוחות החבויים כאשר אנו עוסקים ב

 בתוך עולמנו, להכיר את המניעים, להיות מודעים לנגיעות עצמיות, ולהכיר את המושג "השלכה".

מוד ולהתבונן לא פעם נתקלים בתופעה בה אדם עומד מול שאלה, לבטים וספקות, צומת דרכים מורכבת, ובמקום לע

בדברים ולקחת אחריות ולהסיק מסקנות, הוא עסוק במה שנקרא "השלכה", בה הוא משליך את הדברים על )או אל( 

 האחר. 

היא מנגנון הגנה אישי, בו משליך האדם את הצדדים השליליים באישיותו אל עבר העולם שמחוצה לו, מייחס ה"השלכה" 

באמירות והצטדקויות שונות  ,להתעלם מראיית תכונותיו ודחפיו השליליים יכולבעצם הוא אותם לאנשים אחרים, וכך 

 כגון: פלוני אשם, פלוני עשה, אני בסדר והכל בגללו, לא מתכוונים אלי וכיוצא.

הדבר נוגע לתחומים רבים בחיינו. אם כל אחד ואחד יקח את האחריות לידיו, לא לנסות לתקן את העולם, אלא לשפר 

 את עצמו, אזי ודאי שיועיל מאוד בראש ובראשונה לעצמו, וממילא ודאי אף לעולם כולו. - או בעיקר -תחילה 

ולהביאו לידי  לדרך כדי לתקן את העולם תצאל החלטתי: "כבוד הרב, משמחת חסיד אחד הגיע אל רבו כשבפיו הודעה

 ".שלימות

 ובורא עולם יהיה בעזרך". ,אמר לו רבו: "לך בני

 לתקן, אך לצערו לא הצליח והעולם נשאר כשהיה.יצא החסיד לדרך וניסה 

 בחלוף ימים מספר, בא בשנית אל רבו ו"שפך" את ליבו על שלא הצליח. 

 מולדתך שאתה דואג לתיקון העולם כולו?!"אנשי ארצך ואזרחי האם כבר תיקנת את  ,אמר לו רבו: "בני

אך גם שם נחל כישלון ולא הצליח להשפיע.  מדינתו תושביהבין החסיד את דברי המוסר של רבו ויצא לדרכו כדי לתקן את 

 בישר לו על כישלונו.שוב שב אל רבו ו

עירך? למה לך להסתובב בכל ארצך, הרי בעירך מכירים ויודעים אותך, שם תוכל יושבי שאלו רבו: "בני, האם תיקנת את 

 בנקל להשפיע על האנשים".

 .ההצלחה לא האירה לו פניםם שאך לדאבונו גם  ,יצא החסיד ושם פעמיו אל עירו

 ובבני ביתך, שם תשפיע הרבה יותר".  משפחתך עליך להתחיל בקרובי ,חזר אל רבו וזה יעץ לו: "בני

 דחו את דבריו במחי יד.לצערו ל לב קרוביו שעיצא החסיד לביתו, דיבר 

עירך, יושבי ארצך, את אזרחי את  אמר לו רבו: "בני, ניסית לתקן את כל העולם, תבוסתו,כשהגיע שוב אל רבו והתלונן על 

ממילא תוכל להשפיע ולתקן את בני  -כשאתה תדאג לתקן את עצמך  האם תיקנת את עצמך?את בני משפחתך וכשלת, 

 .ביתך, את עירך ואת ארצך, כשתהיה דוגמא לחיקוי תוכל לתקן אפילו עולם שלם..."

ולמוטב!-הכח ש"במבט"  לטוב 

ים על גבי רבדים, ניגע כעת בנקודה אחת מיני רבות הנוגעת לחיינו אשר חבויה בתוך ב"חכמת הלב" יש בה ללא ספק רבד

 "המבט", כן, המבט הנשקף מבעד לעינינו. -חכמת הלב שלנו כלפי עצמנו וכלפי הזולת, והוא 

יש", שלפעמים על ידי עקימת אף בלבד ניתן לגרום ְרגּו אִּ ם ה  י ְבַאפ  והשמדה של  להרג דורשי רשומות אמרו על הפסוק: "כִּ

 עיר שלמה!
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מבט  (: "נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות"., אדף קיז בא קמאעצם המושג של מבטים קטלניים, מוזכר כבר בגמרא )ב

 שלילי כלפי הזולת, יוצר ריחוק, התנשאות, חוסר הבנה וחוסר רגישות כלפי הזולת. ומוביל לשנאה תהומית.

שאלה נוקבת: אפשר להפנות לקוראים את הערך העצמי ואת הרצון לעשות טוב.  הורגים השליליים כלפי השניהמבטים 

 הבה נחשוב בכנות,כעת,  מלמדים,/מורים/הוריםזה יכול להיות מבט מ שלילי?מתי הביטו בכם במבט  ,להיזכרנא נסו 

 האם אי פעם יצאה תגובה חיובית מכזה מבט? 

נובע מרוב צדקותו, בדרך כלל נוטה להתנהגות שיפוטית של הערות  וככל הנראה הדבר, השניגם מי שלא מסוגל להכיל את 

ֵריוביקורת, או לסתם "שתיקה רועמת" של מבטי  . על כל מי שלא הולך בדרכו, בחומרותיו ובהנהגתו הימ  ֵא  ם ְמז 

. אם הוא מבט חיובי יכול לבנות ולתקןוש'מידה טובה מרובה ממידת פורענות',  הרי אם מבט שלילי יכול להרוס כל כך,

יה ין, של בנמּוטוב ומכיל, אמפתי ומבין, המבט יכול ממש לרפא, להעלות, ליצור ולייצר מציאות חיובית של תשובה ושל ֵא 

 ושל קירוב.

מו שכתב הבעל שם טוב )על התורה, מגילת רות(: דרך הסתכלות טובה, ממשיכים חיות לאותו דבר מאלוקותו יתברך, כ

ְך", וכן להיפך, אם הוא רע עין, על ידי הסתכלותו הוא מפסיק אותו דבר ט(:  ,)משלי כבנאמר זה על ו ן הּוא ְיֹבר  "טֹוב ַעיִּ

יד ַאּלּוף" )משלי טז ,מהשורש ומהחיות ן ַמְפרִּ ְרג  כח(, כידוע, שההסתכלות עושה כלי, ועל ידי  ,היינו האלוקות, ופועל בו: "ְונִּ

 זה בא עין הרע.

כיון שדרך העין של האדם משתקפת מציאותו הפנימית, אם יביט בעין טובה , ועילמרפא ומ התבוננות מתקנת, מבט טוב

 כלפי הזולת, אזי ודאי שיוכיח הדבר על טוב ליבו הפנימי ויהיה כגלגל החוזר אליו עצמו, לגדלו ולרוממו.

ך לסביבה י  מבט מחו

 נקודה מעשית חשובה:

ות, מעודדי התפתחות חיובית, דרך שינוי המבט! זה יסוד עצום, י מציאנֵ שַ המבט מייצר מציאות. ביכולתנו לבחור להיות ְמ 

שכל מי שיצליח באמת להפנים וליישם אותו, יכול להפוך לגורם משנה מציאות: להסתובב בעולם, ובכוח מבטו בלבד 

 מגדלת, בונה, מעצימה.טובה, לייצר מציאות 

הלבבות, כגלגל החוזר ממש. אנו נרגיש טוב יותר  אם נרגיל את עצמנו לחייך אל הסביבה, נראה שאחר הפעולות נמשכים

 והסביבה תאיר לנו פנים, כי כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם.

 הדבר יכול להיות נראה קשה מורכב, וכי אפשר כל הזמן לחייך? 

 אך זאת יש לידע:

ואפילו בצומת אחת בלבד,  אם יאמץ אדם במעשיו הנהגה זו בנקודות ובצמתים מסוימים אליהם הוא נקלע במהלך חייו,

 ולמשל, כאשר ירגיל את עצמו קודם כניסתו לביתו לעטות ארשת שמחה על פניו ולחייך, והיה זה שכרו.

של פלוני, הוא אדם חייכן ומלא שמחת חיים", כי  תענוג להיות במחיצתו" פעמים רבות ניתן לשמוע משפטים בסגנון:

, אנשים יבחרו על פי רוב את מאירי הפנים והשמחים, ויתכן שאף יותר כאשר בוחנים בחיי החברה את הסביבה המועדפת

 מאשר החכמים והחריפים.

 זהו כוחו של תדר חיובי, שמחה ומאור פנים.

 הבטה פנימה מעוררת ערכים

 כיצד קורה שאדם מוכן לוותר על ערכים?

 מדוע בקלות אהיה מוכן לשנות זהות?

 ו, לבושו, דיבורו וסגנונו, לפי מה שמשדרת החברה שסביבו באותה שעה.אפשר להיתקל בתופעה בה אדם משתנה בהופעת

 "חכמת הלב" אינה חכמה חיצונית, אלא חכמה פנימית ועמוקה המושתתת על ערכים ויסודות שזוכה האדם לקנות בנפשו.

 מן.עליו להתבונן בהם, לחזקם ולאמצם, שאם לא כן עלול הוא למצוא את עצמו נע ונד לפי רוחות השעה והז
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 ונביא את העובדה הבאה להמחשת הדברים: 

כאשר הגיע בטעות ספר התנ"ך היהודי לידיו של המצביא הדגול והנערץ נפוליאון, הוא עלעל בו קלות, נפעם מהייחודיות 

הקסומה של העם העתיק בהיסטוריה ומדמויות ההוד המופיעות שם. הקריאה הקצרה בספר עוררה בו רושם רב, עד 

ביאו אותי אל הרובע היהודי", הורה הקיסר לחייליו, "ברצוני לפגוש את שלבסוף החליט  הקיסר: "רצוני לפגוש יהודי, ה 

 בני אותו עם מופלא ולחזות בעיני מי אלו אותם בעלי אמביציה ומנהיגות בלתי מתפשרת, עליי לפגוש אותם מקרוב!"

האמונות, הסוסים המלכותיים גם הם המתינו בראש הכרכרה כבר הוכנה, העגלון ניצב על מושבו כשמושכות העגלה בידיו 

 מורכן להוראת השוט עד להגעתו של הקיסר. נפוליאון עלה על העגלה, וזאת עשתה את דרכה לעבר היישוב היהודי הסמוך.

לאחר נסיעה מטלטלת הגיעו לכפר יהודי נידח. נפוליאון הקיסר ירד מהכרכרה המלכותית סוקר את סביבות הישוב 

שן. הוא תר בעיניו אחר היהודי האותנטי שייתן לו את ההשראה של אותם מקורות יהודיים שבהם נתקל באותו היהודי הי

 ספר תנ"ך עתיק.

עיניו צדו לפתע יהודי בודד, זקנו ארוך ומפוזר, פאות רחבות מסתלסלות בצדעי ראשו ובגדיו המרופטים מזכירים תקופות 

על הרצפה וצלחת ריקנית מונחת באמתחתו שבתוכה כמה רובלים. נפוליאון עתיקות יומין. האיש היה לבדו כשהוא ישוב 

 ניגש אל היהודי, לא לפני ששלח כמה מטבעות זהב לקערה: "שלום לך יהודי!"

 "שלום גם לך", משיב היהודי בעייפות של סוף יום מתיש. 

 "אתה יודע מי אני"? שואל נפוליאון.

 "לא, מנין לי לדעת?".

 ונה המצביא בטון פיקודי. "אני נפוליאון!" ע

 "ואני יעקב" משיב היהודי באדישות.

תשובתו זו של היהודי דווקא שימחה את נפוליאון, היא גרמה לו להבין שהעומד לפניו הוא אכן אדם שעונה להגדרה אותה 

 הוא מחפש: 'יהודי עתיק, אותנטי, דומה לאלו שנכתבו בתנ"ך'.

ד ומה מטרת המפגש ביניהם ובנוסף הודיע לו שהוא מזמין אותו להגיע אל נפוליאון הסביר ליהודי מול מי הוא עומ

ארמונו, ומיד הושיט לו כרטיס כניסה אישי. היהודי הנבוך והמבולבל לא מצא מילים להביע את רגשי התודה שחש כלפי 

 הקיסר ומבטיח להגיע בזמן שיקבע לו.

, הוא הביט לראי ונחרד לראות את מראהו המוזנח: "הרי בימים שלפני הפגישה, כאשר היה יעקב בעיצומם של התכנונים

 בסביבת ארמונו של נפוליאון מסתובבים אנשים יפים ומטופחים", הרהר לעצמו בדאגה.

הוא נוַעץ בדבר עם מכריו וחבריו, וכולם בפה אחד הורו לו נחרצות כי עליו לטפח את מראהו ולהיראות כאחד מבני 

שאתה נראה עכשיו", הוסיף אחד מהחברים, "יסלקו אותך מהארמון על פגיעה בכבוד  ארמונו של הקיסר. "אם תגיע כפי

 הקיסר".

יעקב היסס בדבר, לא היה פשוט עבורו כלל להיפרד מחזותו היהודית רבת השנים. בבוקר של יום הפגישה הגיע סוף סוף 

ד הגויים, עטה על גופו חליפה הוא ניגש אל המספרה וקיצץ את זקנו ופאותיו, סירק את שערו כאח -לכלל החלטה 

 מחויטת, ומראהו המודרני טשטש והשכיח לגמרי את יעקב היהודי.

 בעודו מרוגש, עטור במראהו החדש והמכובד, ניגש אל הארמון, שוערים קשוחים עצרו אותו בכניסה. "לאן זה?"

יגש בחשש אל טרקלינו המפואר של "אל הקיסר נפוליאון", אמר תוך שהוא מנופף בגאווה בכרטיס ההזמנה שבידו. יעקב נ

נפוליאון, כמה חיילים חמורי סבר ניגשו אליו בקשיחות, והוא הסביר להם שנקבעה לו פגישה אישית עם נפוליאון. "מאוד 

מוזר", אמרו החיילים, "הקיסר אמר לנו שיש לו פגישה עם יהודי של פעם". "כן, כן" קרא יעקב בהתרגשות. "זה אני 

י..." החיילים הביטו בו בחוסר אמון כשהם סוקרים אותו מכף רגל עד ראש. "טוב, אם אתה אומר... היהודי הפרימיטיב

 קדימה אתה מוזמן להיכנס!" 

 היהודי נכנס ופגש את נפוליאון יושב בכיסאו המרופד והמכובד. "כן, מי אתה?" שאל הקיסר בנימת זעם. 

 הודו אינו זוכר אותי?""אני הוא יעקב, היהודי שפגשת בכפר. האם הקיסר ירום 

 "בטח שאני זוכר! היטב אני זוכר את יעקב היהודי שפגשתי. אך מי אתה? הלא אין בינך ליעקב שפגשתי כל דמיון!"
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יעקב חייך חיוך רחב ומלא בסיפוק עצמי, ואמר בגאווה: "אני הוא אותו יעקב, אלא שפשוט נפטרתי מהמראה הישן 

, החלפתי את הבגדים הישנים בביגוד חדשני ומודרני, וכל זה לכבוד הקיסר ירום והמרופט שלי, גילחתי את הזקן והפאות

 הודו".

נפוליאון קם ממקומו בחמת זעם וניגש לכיוון הדלת. "בוא עמי ואראה לך משהו..." השניים יצאו מהארמון, נפוליאון 

כמוך, אתה יודע כמה כאלו הצביע בידיו לעבר העוברים ושבים. "אתה רואה את האנשים האלו? הם נראים בדיוק 

נמצאים במדינתי?! אלפים ורבבות מסתובבים כאן, וכולם נראים בדיוק כמוך. אין לי צורך בעוד אחד! אני רציתי את 

 יש לי המון"... -יעקב הישן והאותנטי שפגשתי בכפר היהודי, כאלו אני מחפש. כמוך 

*** 

ובאופי שלו בכדי להרשים את הזולת, לרוב לא רק שאינו מרשים כשאדם מנסה להתנער מאופיו הטבעי וליצור שוני בזהות 

 בכך אלא גם מעורר דחייה וריחוק. התנהגות טבעית ואמיתית לעומתה, משדרת אמון ועוצמה.

בך! י   זה תלו

"ילדי אינם מברכים  –אל חדרו של הרה"ק בעל הישמח ישראל מאלכסנדר זי"ע נכנס יהודי, והתפרץ בבכי. "רבי!" זעק 

ומשום מה דבר לא עוזר,  -המזון, מצות עשה מדאורייתא, אני מדבר ומסביר, מחנך ומפציר, מבקש ומבטיח פרסים ברכת 

 הם לא מברכים".

 השיבו הרבי: "זה תלוי בך!"

הרים האיש עיניים מופתעות. "הרי אני מברך. מעודי לא הפסדתי ברכת המזון! במה זה תלוי בי?! מה עוד אוכל  -"בי?!" 

 לעשות"?!

תיווכח לראות שגם בניך  -ענה לו הרבי: "אכן כן, אבל השאלה היא כיצד... אם תקבל על עצמך לברך ברכת המזון בקול 

 יאמצו את ברכת המזון, ויתחילו לברך כראוי ובכוונה!" 

מא סיפור זה, המופיע בספר "בישישים חכמה', מורה לנו את הדרך בה נלך: לא מספיק לדבר ולחנך, עלינו להראות דוג

הבה נאמץ את אמירת ברכת המזון  -אישית, כדי שילדינו ילמדו לברך כהלכה. כדי שילדינו יתחנכו לאמירת ברכות כראוי 

בקול רם, הבה נבחר לברך באופן שישמעו אותנו באוזניהם...כך נזכה להטמיע בליבם את ברכת המזון, וליבנו יתרחב ברוב 

 נחת מהם!

 לב הפנימי החוצה, חודרת היא אל הלבבות של הסובבים אותנו!אכן, כאשר "חכמת הלב" בוקעת מן ה

 

 לעילוי נשמות ישראל אשר אין מי שינציח את שמותם
 ת.נ.צ.ב.ה

 שבת שלום,

 מיכאל זכריהו. 
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