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 צופה מביט ומשגיח מלמעלה

 בן תחת בן! מרטיט! -

 כיצד הסתיים הריב על החניה? -

 "הודיעני נא את דרכך". -

 מדוע? -צדיק ורע לו רשע וטוב לו  -
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 בראו? )מדרש(.צרעה, עכביש ושוטה, למה נ -
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 ההפסד שהתברר למפרע כרווח גדול ועצום. -
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ומשגיח מלמעלה  צופה מביט 

נם בתקופות שונות ובנסיבות שונות, ולכאורה אין קשר ביניהם, אך נפתח את מאמרנו בשתי עובדות שהתרחשו אמ
 "הנסתרות לה' אלקינו"... -ביסודם ובשורשם אחד הם, והוא הנאמר 

המעשה הראשון התפרסם לפני מספר שנים במקומות שונים, והוא בהחלט מעשה שיש הרבה מה ללמוד ממנו ממבטים 
האלוקית ומסובב הסיבות המלמדת ונלמדת בצורה מופלאה והשגחה  וזוויות שונות, אך אנו ניגע בנקודת ההשגחה

 פרטית מהמעשה המפעים.
 וכדלהלן:

בן  מרטיט.-בן תחת 

אחד הלקחים אותם לימדונו חז"ל אודות הגישה המתבקשת מאיתנו כלפי הזולת הוא... שלא כל מה שאנו רואים, אנו 
 באמת מבינים. וחייב אדם לדון את חברו לכף זכות! 

על בחור חרדי שהלך ברחוב בבני ברק, באחד מלוחות המודעות הוא ראה מודעה על בחור צעיר שחלה במחלה  מסופר
הנוראה וזקוק בדחיפות להשתלת מח עצם... "ומי שמוכן לתרום, יבוא על שכרו מן השמיים". הבחור התרגש והלך 

 שהוא נמצא מתאים לתרומה. לקופת החולים כדי לבצע את הבדיקות. לאחר כמה ימים התקשרו להודיע לו 
ניגש הבחור אל הרופא המטפל וביקש לפגוש את הבחור שהוא אמור לתרום לו מח עצם, כשנפגשו הוא ראה מולו בחור 
חילוני והתפתחה ביניהם שיחה ארוכה של כמה שעות, על המחלה... על הדת.. וכמובן על החיים... שיחה זו קישרה אחד 

חרדי לביתו וסיפר לאביו על הפגישה המרגשת שהיתה לו... האב הקשיב לכל מילה לשני בלב ובנפש. חזר הבחור ה
 -ושאל מי הבחור ומאיזה משפחה הוא... ברגע שהבן אמר את שם הבחור ושם משפחתו, זעק האבא זעקה גדולה ואמר 

פש!!" אולם האב המשיך "מי? הוא?? אני אוסר עליך לתרום לו,!! הבן נבהל מאוד מתגובת אביו. "אבל אבא... זה פיקוח נ
 בשלו. "אתה לא תתרום לו!!". 

הבן לא הבין מה קרה לאביו, הוא ניגש וסיפר זאת לאחד הרבנים שהגיע באופן מיידי לביתם, ניסה לדבר על ליבו של 
 האב ולשאול למה הוא מתנגד?! הרי כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו?! 

כמה דקות פתח את דלת הבית ויצא. הרב פנה לבן ואמר: "יש כאן סוד גדול שאני חייב  האב נשאר קר וקפוא. לאחר
 לדעת אותו". 

ענה הבן ואמר: "אבא הוא אדם מופנם מטבעו, אינו מספר הרבה, אבל כשהוא שותה יין ליבו נפתח. אולי יוכל כבוד הרב 
 תור את התעלומה". להגיע אלינו בסוף ליל הסדר? לאחר שתיית ארבע כוסות אולי נוכל לפ

ואכן כך היה, הרב הגיע לביתם בסיום ליל הסדר, והאב שכבר היה מבושם מהיין פנה אל הרב ואמר: "כבוד הרב, אני 
מתנצל על התנהגותי באותו יום, אספר לך את הסיפור שעומד מאחורי הסירוב שלי שבני יתרום לפלוני מח עצם, ואין לי 

 הקשיב לכל מילה, והאיש החל לספר: ספק שכבוד הרב יסכים איתי"! הרב 
"אני ניצול שואה. במחנה ה"עבודה" היינו כמה גברים בתוך חדר אחד קטן, עובדים קשה ולא מקבלים אוכל. הבן הקטן 
שלי היה איתנו, אבל הגרמנים לא ידעו על קיומו, כי היינו מחביאים אותו בתקרת העץ של החדר. בלילה היינו מוציאים 

 הולך "גונב" לגרמנים אוכל ומביא לנו. אותו והוא היה 
אותו אדם שאנחנו מדברים עליו, שאתם רוצים ומתחננים שנתרום לבנו מח עצם, היה מומחה לבניית פצצות, הוא היה 

 עובד בשביל הנאצים ובונה להם פצצות, לכן הוא היה מכובד מאוד, תמיד הסתובב בגטו בגאווה עם שני שומרי ראש. 
לחדר שלנו עם מקל בידו, והחל לדפוק על הקירות עד שהגיע לתקרה, כשדפק בחוזקה על התקרה  יום אחד הוא נכנס

נפלו כמה עצים והבן שלי צנח משם, ואז הוא תפס את בני, עיקם את ידו, הוציא אותו החוצה, סגר את הדלת ושתי יריות 
 נשמעו באוויר, שתי יריות שפילחו את ליבי לנצח!.. 

  בני לא יציל את בנו"!!הרב, איך אוכל לסלוח לו?!  ועכשיו תאמר לי כבוד
הרב, שעיניו הוצפו בדמעות, פנה אל האיש ואמר: "אני מבין לליבך. אין ספק שזה מחריד. אבל מה הבן שלו אשם?! אולי 

פה יש משהו שמסתתר כאן ואנחנו לא מודעים אליו...?! הרי נסתרות הן דרכי ה'... וחוץ מזה, יש לנו אפשרות לעשות 
 קידוש ה' גדול. בוא נלך ונדבר איתו". 

לאחר שעות רבות של שכנועים, הסכים האב, הם הגיעו לפתח ביתו של האיש וכשנפגשו עיניהם, האב הנרגש כמעט 
והתמוטט. אבל אז פתח האיש ואמר: "אתה כועס עלי שנים רבות. וכל החיים חיכיתי לרגע שאראה אותך כדי שתדע את 

 לנו את הרגע הזה עכשיו". האמת ומשמיים זימנו
"הגרמנים רצו להרוג את כל הגברים בחדר שלכם, כי הם ידעו שיש שם ילד קטן "שגונב" להם. אני רציתי להפחית את 
הנזק ואמרתי להם שאלך ואהרוג רק את הילד בכדי להציל אתכם, כשהוצאתי אותו החוצה, לא הייתי מסוגל להרוג אותו. 
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משם הברחתי את הילד למנזר שהיה בקרבת  והרגתי את שני השומרים!יריתי שתי יריות  אבל השומרים היו לידי, לכן
 מקום. 

הגרמנים, שידעו שבגדתי בהם, לא רצו להרוג אותי, כי הם היו זקוקים למידע שלי בבניית פצצות, ולכן הם פגעו בגופי 
סיכוי להיות אבא לילדים לעולם ולכן באופן כזה שלא אזכה להיות "אבא" לעולם. כשנגמרה המלחמה ידעתי שאין לי 

והילד הלכתי למנזר וביקשתי את הילד שהשארתי שם. הם החזירו לי אותו ואני גידלתי אותו כל השנים בחום ואהבה... 
 הילד שלי שזקוק להשתלת מח עצם.. הוא בעצם בנך שלך!!! הזה... הוא בעצם "הילד שלך"!! 

 "הוי דן את כל האדם לכף זכות".
מה ללמוד ממעשה מופלא זה, אך המסר המרכזי לענייננו הוא שלעיתים אפשר כי דווקא הדבר הנראה לאדם  הרבה יש

כדבר נורא, הנוגד את תכונות ומצפונות ליבו, מעורר בו זעם עמוק, ואפילו רצון נקם, להציל את בנו של מי שהרג את 
 "בנך", הוא בעצמותו סיבת המסובב עבורך כגאולה וישועה.

*** 
ואציות רבות קורות ומתרחשות במהלך חיינו, כאשר אדם נמצא בתוך "הסיפור" הלא נעים שמלווה אותו, ודאי סיט

 שקשה לו יותר לראות את יד ההשגחה, כיון שהוא נמצא במקום של הכאב/הפגיעה/ההפסד וכיוצא בזה.
חש שאם יוותר ויימנע  לא פעם האדם מוצא את עצמו במצב בו הוא צריך לוותר על דבר שחשוב לו מאוד, והוא

ממחלוקת או כעס, אזי יפסיד, אך אין הוא יודע שעצם הויתור ובמקום הויתור עצמו מונחת עבורו ברכה, ולפעמים ברכה 
 גדולה שאין בכוחו לשער, מאת הבורא יתברך.

 וכפי שנראה מהעובדה הבאה:

יה? י נ ב על הח ים הרי  כיצד הסתי

רכשתי את דירתי הנוכחית לפני כעשר שנים, לא בקלות ובהרבה סייעתא  הסיפור שלי מתחיל ומסתיים בבנין מגורי.
 דשמיא.

מכיון שבמסגרת עבודתי לפרנסתי אני משתמש רבות בכלי הרכב שלי, לכן כחלק מהעסקה רכשתי מקום חנייה נגיש 
ך כשמונה שנים ממש ליד הכניסה לבניין. שילמתי טבין ותקילין עבור מקום החנייה הזה. נכנסנו לדירה, ובאמת, במש

חניתי בחנייה שרכשתי. ופרט להפרעות מצד אנשים זרים שהחנו את רכבם בחנייתי, כל תושבי הבניין ידעו שזו החנייה 
 שלי.

כעבור שמונה שנים ניגש אלי אחד משכניי, אדם נחמד ורגוע, שגם אם לא היו לנו יחסי קירבה מיוחדים, הרי שנהגנו 
 ד בשלום השני.לומר שלום זה לזה ולהתעניין האח

ואז הוא אמר לי כי כבר מההתחלה הוא רצה לגשת אלי ולומר לי שאני חונה על החנייה שלו, אבל מכיון שלא היה לו רכב 
הוא לא חשב שיש עניין לעשות זאת, אבל כעת הוא רכש רכב והוא מבקש אם אוכל לחנות בחנייה הכללית מתחת 

 לבניין.
 י, החנייה היא שלי, שילמתי עליה". הופתעתי, אמרתי לו: "אתה טועה ידיד
 והוא אומר לי: "גם אני שילמתי עליה". 

 אמרתי לו: "יש לי הוכחות, האם גם לך"?
 "כן", הוא השיב, "יש לי מסמך המעיד על כך שרכשתי חניה עם שרטוט מדויק". 

 "מעניין", הגבתי, "זה בדיוק מה שיש לי".
ואכן, באותו ערב הוא הגיע לדירתי והציג את ההוכחה שלו. אני הצגתי את החלטנו שפשוט נציג זה לזה את הוכחותינו, 

 שלי. לתדהמתנו התברר שלשנינו היה מסמך זהה לגמרי...
 "הבטנו זה על זה ועל המצח של שנינו היתה רשומה שורה אחת: 

 הקבלן גנב ונוכל... 
קבלן שבנה את הבניין היה אות ומופת "קשה להאמין עליו", אמרנו שנינו ביחד. באמת קשה היה להאמין עליו. ה

לישרות. לא העלינו על דעתנו שהוא מסוגל למעשה מרמה כזה של למכור לשניים חנייה אחת, מה עוד שזה "מילתא 
דעבידא לאגלויי", כלומר, עובדה שחייבת להתגלות, ובעצם העובדה שהתגלתה לאחר שמונה שנים היתה מקרית 

 מתגלה רבע שעה לאחר האיכלוס... החלטנו לגשת אליו.לחלוטין, ברוב המקרים היא היתה 
 הראינו לו את שני המסמכים, בתחילה הוא נראה מופתע, עיין במסמכיו הוא ואז להפתעתנו אישר את הדבר.

חניות אבל  2"אני מצטער, זהו משגה שלי. שימו לב שהשרטוט של החנייה הוא רחב. למעשה היו צריכות להיות כאן 
תי לשים במקום הזה עמוד וכך התבטלה חנייה אחת. אני פשוט שכחתי בכלל מהחנייה ושמתי את המהנדס הכריח או

העמוד, תבינו שמכרתי חנויות ומחסנים ודירות, וטבעי שחנייה אחת נשכחה ממני, אך אל דאגה, אפצה מי מכם על 
 התשלום ששילם לשווא". השאלה מי מכם... 

 א מוכן להחזיר לך את דמי החנייה ששילמת והכל יבוא על מקומו בשלום"."ברוך ה' הכל מסודר", אמרתי לשכני, "הו
 "סליחה", אמר השכן "אבל אני לא מעוניין בכסף. אני מעוניין בחנייה". 
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 "וגם אני כך", אמרתי. "מדוע שאחד משנינו יהיה עדיף על השני"? 
 "אני מסכים איתך", אמר שכני, "מדוע שאתה תהיה עדיף עלי?" 

 תווכח קצת, ואז השכן אמר: "בוא נחשוב על פתרון. חבל שסתם נריב". התחלנו לה
הלכתי לביתי וסיפרתי הכל לרעייתי. הרמנו טלפון למו"צ והוא אמר שיש עניין של "מוחזק", ואני מוחזק בחנייה, וכי 

 העובדה שהוא לא מחה כל השנים מחזקת את החזקה שלי.
וחזר אליי אחרי הצהרים באומרו שגם הוא התייעץ עם מורה הלכה וזה למחרת באתי אליו עם הטענה הזו, הוא הקשיב 

אמר שמכיון שלא העליתי על דעתי ששטח זה אינו שייך לי, לא היתה כל סיבה שאמחה מפני שלא היה לי כלי רכב 
 וסברתי: "זה נהנה וזה לא חסר". 

 ושוב החל בינינו ויכוח, עד שאמרתי: "למה נריב? בוא נלך לדין תורה". 
השכן הביט בי וראיתי שהוא דומע: "תראה, בחיים שלי לא הייתי בדין תורה ואין לי רצון להיות. אני מאוד צריך את 
החנייה הזו וכואב לי ששנים של מה שראיתי כוויתור מצידי נחשבות בעיניך כהשלמה. זה פשוט כואב לי. בינתיים תחנה 

 דין תורה".על החנייה שלי ואני אחשוב אם זה שווה לי להיכנס ל
חשתי אי נעימות מכל העניין. מצד אחד נגע לליבי חוסר הרצון של השכן לדון בדין תורה, אך מצד שני נגע לליבי הצדק 
שלי שאני נמצא באותו מצב בדיוק שלו ועבודתי ממש מחייבת אותי זמינות לרכב. לא יכולתי לחשוב על כך שאצטרך 

יו מה הוא מציע. הוא אמר לי: "תראה, השכן שלך לא סתם צריך את לחנות למטה. בצר לי פניתי אל הקבלן ושאלת
החנייה ולא סתם קנה רכב". הוא לא המשיך להסביר אבל הבנתי ממנו שיש סיבות רפואיות לדבר. "תוותר ואני אפצה 

 אותך". סיים. 
 "שתשלם לי?" 

יזה שטח פנוי למטה ולא איכפת לי "לא, האמת שאני לא במצב שיכול לשלם לך אלא אם כן ממש תתעקש, אבל יש לי א
 לתת לך אותו בצמוד לחנייה שתקבל למטה". 

ידעתי על מה הוא מדבר. היה זה שטח זעיר של שבע מטר, שאולי ניתן להכניס בו סולם קטן וקצת כלי עבודה. ממש לא 
בניין הזה. אם משהו שיתחיל לפצות אותי. אמרתי לו זאת והוא אמר: "אתה צודק, אבל זה מה שיש לי לתת לך ב

תתעקש, אחזיר לך את מה ששילמת על החנייה, אבל אני בדיוק משקיע בבניין אחר ואין לי כסף ואני מבקש ממך 
 שתסכים להסתפק בפיצוי הזה". 

אמרתי לו שאחשוב על כך. ישנתי על זה לילה, יותר נכון הייתי ער על זה לילה ונאבקתי קשות בין הרצון שלי לנוחות 
שלי שקניתי חנייה בכסף מלא ושהיא כל כך חשוב לי וכעת אצטרך לוותר עליה לבין דמעותיו של השכן ותחושת הצדק 

ובקשתו של הקבלן. בבוקר הודעתי לרעייתי על החלטתי וזו הגיבה בהערכה רבה. אני חייב להודות שאם היה לי ספק, 
 הרי שהמילים שלה הכריעו לחיוב. ועל כך נאמר "חכמת נשים בנתה ביתה". 

הלכתי לקבלן, חתמתי איתו על הסכם שכל השטח הלא מנוצל מאותו הקיר והלאה שייך לי ולאחר מכך ניגשתי לשכן 
 והודעתי לו כי החל מהיום החנייה שלו. הוא הודה לי נרגשות ושוב היו דמעות בעיניו. בעצם גם בעיניי.

 היה לי בדיוק מה. התחלתי לחנות למטה ועדיין לא עשיתי שימוש בקוביה הקטנה הזו, כי לא
שנה וחצי עברו. לפני חצי שנה החלטתי שאולי בכל זאת כדאי לעשות שימוש בשטח. באתי ופרצתי פתח בקוביית 
הבטון. היא באמת היתה קטנה וזעירה וכבר התחלתי להצטער על המאמץ. בני היה זה שהוביל למפנה: "תגיד, אבא, מה 

 יש מאחורי הקיר הזה?" שאל. 
 ה לי שזו הכניסה". "לא יודע, נרא

 "אבל הכניסה מלמעלה", אמר. 
 "אז סתם אדמה". 

 "לא יכול להיות. הרי מסביב יש כניסה  לחנייה".
החלטתי לדפוק על הקירות ושמעתי קול עמום. בלי היסוס לקחתי פטיש גדול והתחלתי להרוס את הקיר של המחסן 

תר משום מה מאז הבנייה ללא כל שימוש. לקחתי נשימה מטר)!!!( שנו 90-הקטן. ומה שהתגלה לי היה שטח ענק של כ
ארוכה. הבנתי בדיוק מה שיש כאן, מה עוד שקלטתי שניתן לעשות פתחי אוורור החוצה. רעדתי בכל הגוף, אבל 
התעשתי. הזמנתי בעל מלאכה שיתקין במהירות דלת מחמת עינא בישא... בימים שלאחר מכן תחילה ביררתי הלכתית 

שטח שמצאתי. נאמר לי כי על פי ההסכם שחתמתי הרי ש"כל השטח הלא מנוצל שייך לי". חשבתי אם מה הדין לגבי ה
לספר לקבלן על הדבר והחלטתי שחבל לגרום לו לעגמת נפש. בתוך חודשיים בניתי שם יחידת דיור בת שלושה חדרים 

 לזוג צעיר וכעת אני משכיר אותה ברווח ניכר".
 ר. אין צורך להכביר מילים על המס

לעולם אינו מפסיד על כך, גם אם הסוף הטוב אינו מגיע מהר כמו  -"אין אדם עושה אלא לעצמו"! וכשאדם מוותר לחברו 
 בסיפורי. 

כבר בשעת  -אכן, מלבד מה שלמדנו שמויתור לא מפסידים, למדנו עד כמה חשוב ונצרך להביט על הקורה אותנו 
 ובעיניים של השגחה. -תר מרוממות במשקפיים יו -המעשה ועוד קודם שבאה הישועה 

*** 
 נבחין, נתבונן נא ונראה את הקשר הישיר שיש בין פתיחה זו לפרשתנו, פרשת כי תשא.
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נא את דרכך" י  ענ די  "הו

בפרשתנו מובא שמשה רבנו מבקש מהקב"ה: "ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא 
 יג(-וי הזה" )שמות לג ,יבחן בעיניך וראה כי עמך הג

 "הודיעני נא את דרכך"? -ויש להתבונן, מה פשר בקשת משה רבנו מהקב"ה 
בגמרא )ברכות ז, א( מובא: אמר לפניו משה: ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו יש רשע וטוב 

 לו ויש רשע ורע לו".
אות זאת, לפיה אנו מוצאים לפעמים שהצדיק סובל ייסורים קשים ואילו משה רבנו שואל את הקב"ה להודיעו פשר מצי

 הרשע חי באושר?
ביקש משה דווקא את זאת. לדעת הרמב"ן )בפירושו על  –אין זה מפליא שמכל הבקשות האפשריות שהיה יכול לבקש 

הרמב"ם כותב שהיא זו  איוב(, תעלומת "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו" נוגעת בשורש האמונה וביסודות התורה כולה.
שהולידה מספר שיטות כוזבות בנושא השגחת ה' בעולמו. ולדעת מפרשים רבים, ספר איוב כולו נכתב כדי ללבן נושא זה 

 על כל פרטיו, ואין כאן המקום להאריך בזה.
, כי בכך ביקש בפירוש הכותב בעין יעקב )שם( מעיר, כי משה כלל בדבריו אף את תופעת צדיק וטוב לו וכן רשע ורע לו

עדיין לא נפתרה  –להחריף את שאלתו: גם אם נמצא סיבה כלשהי המספקת הסבר המניח את הדעת לסבל הצדיקים 
עם כל זאת שקיימת סיבה  –התעלומה כל עוד לא הוסברה גם עובדת מציאותם של צדיקים אחרים שאינם סובלים 

ך לקפל בתוכו הסבר המניח את הדעת לתופעה ההפוכה, לסבל. וכן בעניין אושר הרשעים, כל הסבר שיוצע לכך יצטר
 לפיה חלק מן הרשעים כן נענשים בעולם הזה.

ואכן, מוצאים אנו גם בחיי היום יום רבים מהעם אשר שואלים, מדוע אדם זה עשיר ואדם זה עני? הרי מצוי הדבר פעמים 
 רגה גדולה משל העשיר.רבות שעושה העני מעשים טובים כמו העשיר ולפעמים אדרבה העני הוא בד

אין לנו אלא ללמוד את ששנה התנא בפרקי אבות )ד, טו(: "רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלוות הרשעים, ואף לא 
 מייסורי הצדיקים". 

 דבר זה לא נמצא בידינו. אין לנו השגה בזה.

 אורח בעל השאלות

 עו אליו מלאי תמיהות וקושיות על מצבם:מרן החפץ חיים זצוק"ל משל את משלו הנוקב כתשובה לאנשים שהגי
מעשה באדם שנקלע לאחת העיירות בערב שבת, והתאכסן שם בפונדק העיר שהיה בבעלותו של יהודי. בבוקר יום 
השבת, הגיע לבית הכנסת וראה שהגבאי מחלק עליות לכהן וללוי מן הדרום, לשלישי מן המזרח, לרביעי מן המערב, 

תמה עליו ויאמר: למה קראת אלה מן הדרום? הלא ישנם נכבדים מהם בצד מזרח? ולמה לחמישי וששי מן הצפון. וי
העדפת את השלישי דווקא מן המזרח? הלא יכול היית לקרוא גם מן הדרום? וכן תמה על כל העליות, למה היה לו 

 לחפש מארבע רוחות ולמה לא קראם כסדר מרוח אחת?
 השיב לו פיקח אחד: 

ת אחת, וכבר רוצה אתה לדעת סדר העליות בבית הכנסת? אילו היית פה כמה שבועות זה שמע נא יהודי יקר, בא בָּ ת לשַׁ
אחר זה, היית רואה את החלוקה של הגבאי שהיא בסדר נכון: בשבוע הראשון של החודש כיבד את הכהן והלוי של צד 

וא מפני שבשבת הקודמת כיבד בזו מזרח ועכשיו הוא מזמין אלו שבדרום, ואת השלישי שהוא קורא עכשיו מן המזרח ה
 העלייה את אחד הנכבדים שבצפון, וכן הדין בכל העליות, מדלג על אותם האנשים שכבר נקראו ומזמין אחרים תחתיהם.

 כן הוא ממש בענייננו. 

נה כל התמו בלי לראות את  ן  י  אי אפשר להב

לדעת תירוץ על כל הקושיות, מפני מה זה עני האדם בא לעולם הזה לרגעים אחדים, כי כמה הם ימי שנותיו? והוא רוצה 
וזה עשיר, אילו היה חי עלי חלד כמה מאות שנים, אולי היה זוכה לראות את המציאות נכוחה שלפני מאה שנה היה זה 

עני, ונבחנו אז בניסיון, זה בניסיון העושר וזה בניסיון העוני, ונהפך גורלם, אבל עתה, שימי  –עשיר, והעשיר  -העני 
ם קצרים מאוד ואינו רואה את העולם וענייניו בכל היקפם, כאכסנאי העובר ממקום למקום, אין לו לחקור אחר האד

הקב"ה, וצריך להתהלך עמו בתמימות ולהאמין שכל מה שהוא  -הנהגתו של מנהיג הבריאה ומנהל תהלוכות חיי האדם 
 הכל לטובה. -עושה 
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ו נ קי לה' אלו  הנסתרות 

א חשובה ומהותית זו, ונציג בתחילה את דבריו משובבי הנפש של רבנו בחיי בספרו חובות נרחיב את היריעה בסוגי
 הלבבות בשער הבטחון:

"ואם יאמר האומר הנה אנחנו רואים מקצת צדיקים לא יזדמן להם טרפם אלא אחרי העמל והיגיעה, ורבים מאנשי 
ר כי כבר קדמו הנביא ים והחסידים לחקור על זה הענין. מהם מי שאמר העבירות בשלוה וחייהם בטוב ובנעימים. ֹנאמַׁ

)ירמיה יב, א( "מדוע דרך רשעים צלחה", ואמר האחר )חבקוק א, ג( "למה תראני און ועמל תביט ושוד וחמס לנגדי ויהי 
ריב ומדון ישא", ואמר )שם, ד( "כי רשע מכתיר את הצדיק", ואמר )שם, יג( "תחריש בבלע רשע צדיק ממנו". ואמר אחר 

 הלים עג, יב( "הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל" וכו'. )ת
אך הניח הנביא התשובה בביאור עילת זה מפני שעילת כל אחד מן הצדיקים הנבחנים וכל אחד מן הרשעים שהם בטובה 

ו". ואמר בעולם הזה זולת עילת האחר לכן העיר על זה באמרו )דברים כט, כח( "הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינ
החכם בדומה לזה )קהלת ה, ז( "אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה" וגו' ואמר הכתוב )דברים לב, 

 ד( "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט". 

לו רע  ו ק   במשנתו של חובות הלבבות-צדי

 כעת מבאר רבנו בחיי ומראה כמה פנים לעניין "צדיק ורע לו":
לבאר בעניין הזה מה שיהיה בו מעט הספקה, ואומר כי הפנים אשר בעבורם ימנע מהצדיק הזדמנות ועם כל זה ראיתי 

טרפו עד שיטרח עליו ויבחן בו אפשר שיהיה עוון שקדם לו התחייב להיפרע ממנו עליו כמו שכתב )משלי יא, לא( "הן 
 צדיק בארץ ישולם".

 ח, טז( "להיטיבך באחריתך".ויש שיהיה על דרך התמורה בעולם הבא כמו שכתב )דברים 
 ויש שיהיה להראות סבלו והסברתו הטובה בעבודת הבורא יתברך כדי שילמדו בני אדם ממנו כמו שידעת מענין איוב.

ויש שיהיה לרשע אנשי דורו ויבחנהו הבורא יתעלה בעוני ובריש ובחולאים להראות חסידותו ועבודתו לאלהים 
 "אכן חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם".מבלעדיהם, כמו שכתב )ישעיה נג, ד( 

ויש שיהיה מפני שאיננו מקנא לאלקים לקחת הדין מאנשי דורו כמו שידעת מענין עלי ובניו שאמר בהם הכתוב )שמואל 
 א ב, לו( "והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו" וגו'.

?" לו טוב  ו "רשע  י מה   מפנ

 י מה "רשע וטוב לו", ומבהיר:בשלב זה עובר רבנו בחיי לתחום השני, מפנ
אבל טובות האל יתברך על הרשע יש שתהיה בעבור טובה שקדמה לו יגמלהו האלהים עליה בעולם הזה, כמו שאמר 
)דברים ז, י( "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו", ותרגמו בו הראשונים: ומשלם לשנאוהי זכוון )ס"א טבן( דאינון עבדין 

ן. )כלומר: משלם לשונאיו את שכרם תמורת מעשיהם הטובים בעולם הזה כדי להאבידם קדמוהי בחייהון לאובדיהו
 לעולם הבא(.

ויש שתהיה על דרך הפקדון אצלו עד שיתן לו האל יתברך בן צדיק יהיה ראוי לה, כמו שאמר )איוב כז, יז( "יכין וצדיק 
 ב לפני האלהים".ילבש", ואמר )קהלת ב, כו( "ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס לתת לטו

 ואפשר שתהיה הסיבה הגדולה שבסיבות מותו ורעתו כמו שכתוב )שם ה, יב( "עושר שמור לבעליו לרעתו".
 ואפשר שתהיה להאריך הבורא יתעלה לו עד שישוב ויהיה ראוי לה כמו שידעת מענין מנשה.

נמשי )מלכים ב י( "בני רבעים ישבו לך  ויש שתהיה לחסד שקדם אביו והיה ראוי להטיב לבנו בעבורו כמו שכתב ליהוא בן
על כסא ישראל", ואמר )משלי כ, ז( "מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו", ואמר )תהלים לז, כה( "נער הייתי גם זקנתי 

 ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם".
דת הבורא, וחשים להתרצות ויש שתהיה לנסות אנשי התרמית והמצפונים הרעים כשהם רואים זה ממהרים לסור מעבו

אל אנשי הרשע וללמוד ממעשיהם, ויתברר הנבר לאלהים ויראה הנאמן בעבודתו בסבלו עת ששולטים בו ומביישים 
אותו, ויקבל שכר מהבורא יתעלה על זה כמו שידעת מענין אליהו עם איזבל וירמיהו עם מלכי דורו". )חובות הלבבות 

 שער הבטחון(.
 ולה הקריאה הברורה בהכרזה שאינה משתמעת לשני פנים:ובראותנו כך, מכאן ע

 "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו"!!! "אל אמונה ואין עול"!!!
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ושוטה נבראו?-צרעת עכביש   למה 

במדרש מסופר על דוד המלך שהיה יושב בגנו ולפתע ראה צרעה לוכדת עכביש וטורפת אותו. באותו הרגע הגיח שוטה 
ד לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, מה הנאה באלו שבראת בעולמך? צרעה מפסדת דבש ובידו עץ והיה מגרשה, אמר דו

ואין בה הנאה, עכביש יארוג כל השנה את קוריו ולא ילבשנו, שוטה מזיק את הבריות ואינו יודע ייחודך וגבורתך ואין בו 
 הנאה לעולם. 

 דע למה נבראו!אמר לו הקב"ה: דוד, מלעיג אתה על הבריות? תבוא שעה ותצטרך להן ות
כאשר ברח מפני שאול ונחבא במערה שלח הקב"ה עכביש וארג על פתח המערה וסגר אותה. בא שאול וראה את פי 
המערה ארוג בקורי עכביש ואמר: בודאי לא נכנס אדם כאן, שאם נכנס היה קורע את האריג לקרעים. הלך ולא נכנס 

 וראך וברוך אתה.לשם. כשיצא דוד וראה העכביש נשקו ואמר לו: ברוך ב
ובעת אשר ברח והגיע אל אכיש מלך גת, פחד דוד שמא יכירוהו ויהרגוהו ועשה עצמו שוטה לפני אנשיו. לאכיש היתה 
בת שוטה משוגעת. כיון שהביאוהו אליו, אמר להם: מעליבים אתם אותי, בשביל בתי שהיא שוטה הבאתם זה אלי? 

 דוד לאל על מעשיו, שכל מה שברא בעולם יש בו הנאה.החסר משוגעים אני? מיד הניחוהו וברח. הודה 
ובזמן שמצא דוד לשאול שוכב בצהרים, והיה אבנר שוכב בפתח, ראשו בפתח אחד ורגליו באחד, בא )דוד( ונכנס מבין 
רגליו שהיו זקופות, ונטל צפחת המים. כשבא לצאת מבין רגליו פשט אבנר רגליו וחסם את דרכו, כי היו רגליו כשני 

דים גדולים, ביקש רחמים מה' שיציל אותו משם, עשה לו ה' נס ושלח צרעה ונשכה את רגלי אבנר וזקפם, יצא דוד עמו
 ושיבח לקב"ה.

 עוד מובא בילקוט שמעוני )ח"ב תרפ"ח(: 
דוד, בשעה שהיה רועה את הצאן, הלך ומצא את הראם ישן, והיה סבור שהוא הר ועלה עליו והיה רועה. ננער הראם 

והיה דוד רכוב עליו והיה מגיע עד לשמים, באותה שעה אמר דוד: אם אתה מורידני מן הראם הזה, אני בונה לך ועמד, 
היכל של מאה אמה כקרן הראם הזה. זימן לו הקב"ה אריה אחד, כיון שראה הראם את האריה נתיירא ממנו ורבץ לו מפני 

אריה נתיירא ממנו, לכן נאמר )תהלים כב, כב( "הושיעני מפי שהאריה מלך עליו, ואז ירד דוד לארץ. וכיון שראה דוד את ה
 אריה )כשם( ומקרני ראמים עניתני".

ץ  ובהקי ו בחלום  בנ ר את  יע להזהי  מרטיט-האב שהג

 המעשה אירע בשנת תשי"ג, ביום הכיפורים.
, מי יותר ומי בתי הכנסת בראשון לציון היו מלאים במתפללים, חלקם הגדול יהודים שבמשך כל ימות השנה רחוקים

פחות, משמירת תורה ומצוות. אך מסורת בית אבא קרובה לליבם והם שומרים את יום הכיפורים בצום ובתפילה. כי ביום 
 הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם.

 החנויות ובתי החרושת בראשון לציון נעולים על מסגר ובריח והכבישים ריקים ממכוניות נוסעות. שבת שבתון אחת
בשנה. ניתן היה לספור על אצבעות יד אחת את אותם שהרשו לעצמם לחלל את קדושת היום. ובכל זאת, היו כמה 
בודדים שכאלו, ואחד מהם היה יעקב פלדמן, שניהל מסגרייה בתוך המוסך הגדול שבעיר. חבל היה לו למר פלדמן על 

 דבר ששייך לרוחניות, כבר איבד כל קשר. יום העבודה הזה שילך לאיבוד. עם יום הכיפורים, ובכלל, עם כל 
במוצאי היום הקדוש, בזמן שהעולם ממהרים לבתיהם לשבור את הצום ולאכול בשמחה את לחמם. גם יעקב פלדמן חזר 
לביתו, אך להבדיל, מהמוסך בו עבד ושהה במשך היום, והתכונן לשינה. מחר מצפה לו עבודה רבה. הרבה יותר מהיום 

 ישובו מחופשת יום הכיפורים וכן גם לקוחות רבים שאתמול היה אצלם שבתון.הזה שחל. הפועלים 
 הוא נרדם וחלם חלום מבעית: 

בחלומו הוא רואה את אביו, שנשרף בכבשני אושוויץ, עומד מולו לבוש בקיטל צחור ועטוף בטלית גדולה, ממש כפי 
רשיו ואת זיכרון הוריו הנרצחים, ובפתע שהיה נראה בימי הכיפורים. יעקב מנסה לשכוח מן העבר, למחוק את שו

 פתאום, אביו עומד מולו כבחיים חיותו. ואביו אינו מחריש כי אם מדבר איתו קשות ואומר לו:
 "חזור אל הדרך שבה גידלתי אותך. דע לך שיש לך שנים כרותות!"

 כאן הסתיים החלום. 
לגרש את החלום הטורדני הזה ממוחו. אבל כאילו  בבוקר, ובמשך כל היום שלמחרת יום הכיפורים, השתדל יעקב פלדמן

להכעיסו שב החלום במשך כמה לילות. אביו עומד ומזהירו, כנביא מוכיח בשער, שישוב אל הדרך שבה גדל והתחנך 
 היות ויש לו "שנים כרותות".

שבוע חלף, נכנסה יעקב המשיך להתעלם, או בכל אופן ניסה לעשות זאת, והמשיך בסדר יומו הקבוע ללא שום שינוי. ה
ובאה השבת, וכהרגלו הוא מיהר אל בית הקפה הקבוע שבו נהג לבלות בלילות שבת. אחרי שעה קלה חש שעייפות 



 

 

 8 

פושטת באיבריו לאחר יום עבודה פיזית מאומצת. פנה לביתו, נכנס וניגש להדליק את מכשיר הרדיו לשמוע חדשות 
 קול מאחוריו: אהה! אתה ממשיך וחוטא!קודם לכתו לישון, ואז, בטרם הזיז את המתג נשמע 

הוא הסתובב לאחור ולחרדתו הנוראה רואה הוא את אביו לבוש לבן, בקיטל ובטלית, כפי שנראה ביום הכיפורים של אז 
ובחלומות של הלילות האחרונים. "בני, אל תחשוב שזה חלום", אומר לו אביו, "באתי להזהירך שתשוב מיד אל 

 אזי יהיו חייך כרותים". –( שבה גידלתי וחינכתי אותך. אם תמשיך ותתעלם היידישקייט )דרך היהדות
האב נעלם והבן עמד כך מוכה הלם ואלם זמן רב. מן החלומות החוזרים ונשנים עוד היה בידו כוח להתעלם, לא קשה 

מכדי שיוכל  לחשוב כי חלום הוא דבר חסר ממשות ומשמעות. אך עתה ראה את אביו בהקיץ. החיזיון היה ברור וחי
 לזלזל ולראות בו תופעה דמיונית. את אותה שבת כבר לא מסוגל היה לחלל, ולעשן ביום השביעי בשופי.

גם מחזיונות נוראיים מן החיים שאחרי החיים.  –אבל היצר הרע וההרגלים של הנפש חזקים הם עד מאוד, לעיתים 
 –ם חבריו להוללות השבועית בשבת אחרי הצהריים להדליק אש אמנם נמנע יעקב אך לוותר על ההליכה המשותפת ע

על זאת לא יכול היה לוותר. במוצאי שבת שב הביתה, פתח את הדלת ונדהם לראות אור 
הבוקע מאחד החדרים. בשעה שעזב את הבית ונעל אותו לא היה איש בבית והאור 

היה  שבחדר הפנימי לא פעל. הוא נכנס במהירות אל החדר והחניק צווחת בהלה. שוב
אבא שם במלוא הדרו, עטוי בקיטל ובטלית. האב שב על דבריו מאמש וציין שזו הפעם 
האחרונה שבא להזהירו, יותר לא תהיה לו רשות מן הממונים בשמי שמיים לרדת לעולם 

 הזה.
יעקב פלדמן כבר לא ישן במוצאי אותה השבת. החלומות, ויותר מהם ההתגלות בהקיץ 

ות החומר העבות שהצטברו על נשמתו במשך השנים מאז שחווה, החלו מכרסמים בשכב
פרק עול תורה ומצוות. כל הלילה התהפך על משכבו ולא מצא לנפשו מנוח, חרדה גדולה 

שבה אזהרתו של אביו המנוח והדהדה בראשו.  -השתלטה עליו. "יש לך שנים כרותות" 
 כמה פעמים שמע זאת בחלומות לילה ועתה בהקיץ ממש...

התקשה מאוד לקבל על עצמו לשנות את דרכיו מן הקצה אל הקצה ולשוב להיות יהודי ירא ושלם כבימי היות שהוא 
היותו ילד ונער, גמלה בליבו החלטה שממנה היה מופתע אף הוא בעצמו: מחר בבוקר ייסע לבני ברק אל הגאון ה'חזון 

התנהגותי ומעשיי ובוודאי לא אתוודה על איש' שעליו שמע רבות מכמה מעובדיו במסגרייה. "לא אספר בפניו כלל על 
כך שעבדתי השנה בראש השנה וביום הכיפורים ועשיתי את הימים הקדושים חול. אשפוך רק את ליבי על חלומות 
ביעותים וחזיונות שתוקפים אותי ואבקש סגולה או תפילה להיפטר מכל אלו שהלא מה למתים מן השמיים לבוא 

 האדמה?!"ולהטריד את החיים אשר על פני 
 כך ציין לעצמו יעקב פלדמן בטרם התנמנם קלות לשינה טרופה של לפנות בוקר.

טרם נמשיך בסיפור המעשה נגולל מעט מקורות חייו של מיודענו, יעקב פלדמן. הוא נולד בעייר דנילוב שבמחוז 
 ו חסידי ויז'ניץ לענפיה.מרמורש שבין הונגריה לרומניה. מרמורש היתה מטרופולין ובו עיירות רבו, רוב יהודיה הי

בשנותיו הראשונות רוו ר' חיים מרדכי פלדמן וזוגתו נחת של קדושה מבנם יעקב שהיה ילד טוב וממושמע, ירא שמיים 
 ובעל מידות טובות.

בן שבע עשרה שנים בערך היה כשהמחוז כולו החל שותה את כוס תרעלת מלחמת העולם השנייה. השנה היא תש"ב, 
א הוחל על יהודי המחוז. יעקב עזב את עיירתו ועבר להתגורר בעיירה אחרת בהונגריה רבתי. כוחו היה וגיוס המוני לצב

במותניו והוא קיבל שם עבודה פיזית קשה שרווח הגון בצידה. בעיירה ובמקום העבודה הוא הוצרך להסתיר את יהדותו, 
 ל להתעלם מחובותיו של היהודי בעולמו.אט השיל מעצמו עול מצוות והשתד-ואחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אט

שנתיים ימים התגורר ועבד שם וחי לו, יחסית, בטוב ובנעימים. אלא שאז הופיע העמלק הנאצי בסערת רשע ואסף כל 
יהודי, גם כזה שהתכחש לאמונת אבותיו, אל מחנות העבודה וההשמדה. שנה אחת, מאביב תש"ד ועד אביב תש"ה 

חנות, סבל מרעב ומקור, מהשפלה וממחסור, כגורל שאר אחיו היהודים הניצולים. גופו התגלגל יעקב פלדמן בין המ
 החסון עמד לו והוא שרד את התופת עד לשחרור בעיר המפורסמת טרזינשטאט שבצ'כוסלובקיה.

בשנים מכאן ואילך החל מסע מהיר במדרון הרוחני, יותר ויותר. יעקב פלדמן נותר להתגורר בצ'כיה והיה ל'גוי גמור'. 
שחלפו עוד ציין לעצמו שבתות ומועדים פה ושם, לכבודם של אביו ואימו המתגוררים במרחק נסיעת יום מהעיירה שבה 

חש כמי שאינו  –התגורר ועבד. עתה, לאחר המלחמה והשכול, כשהוריו היו למאכולת אש ולאחר מה שעבר בעצמו 
 ועדים, בראש השנה וביום הכיפורים.מחויב עוד לבוראו ומחק כל זכר ליהדותו. עבד בשבתות ובמ

שלוש שנים עשה באירופה וצבר מעט ממון להחיות נפש. בשנת תש"ח נערכה באזור מגוריו הזמני תעמולה רחבה 
לעליית יהודים, קרובים ורחוקים, לארץ ישראל. יעקב פלדמן נזכר שיהודי הוא ושייך איפוא אל העולים ארצה. הצטרף 

חת האוניות, אך המסע הזה לארץ אבות לא השפיע על יהדותו. את המעט שאולי נשאר אל אחת הקבוצות והפליג בא
עמו הטביע בים הגדול בדרך לארץ ישראל. השהייה במחיצתם של אחים תועים ופורקי עול השפיעה עליו וסייעה לו 

 להשקיטו את מצפונו.
דרת וקבועה בהיותו מנהל של מסגריית רכב בארץ התגורר כאמור בראשון לציון, ושם מצא לו עבודה, מלאכת כפיים מסו

 בתוך מוסך ענק. חמש שנים כבר חלפו וחייו סבבו סביב העבודה ושעות הבילוי משולחות הרסן. ותו לא.

"יש לך שנים כרותות" 
שבה אזהרתו של  -

אביו המנוח והדהדה 
בראשו. כמה פעמים 
שמע זאת בחלומות 
לילה ועתה בהקיץ 

 ממש...
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אך דומה ששנות ההפקר הללו באות עתה לקיצן. חודש תשרי של שנת תשי"ג עתה, ויעקב פלדמן שבע כמה חלומות 
החלומות אינם תעתוע אלא אמת מחרידה, והביאו אותו, כאמור, לקום בבוקר ועליהם שני חזיונות שהוכיחו לו ש

 ולהתארגן לנסיעה מראשון לציון לבני ברק.
הוא נכנס אל המסגריה וחילק הוראות לפועלים תוך שהוא מבשר להם שהיום ייעדר. היתה זו היעדרות נדירה. יעקב 

 דרך כלל, מן הבדידות המעיקה ומייסורי המצפון.פלדמן אהב את שעות העבודה שהעסיקו אותו וגאלו אותו, ב
הוא עמד בפתח ביתו של מרן החזון איש, ניסה לסדר בראשו את שסיכם עם עצמו מה יאמר ומה לא יאמר, את שיגלה 
ואת שיסתיר, אך באותו הרגע שבו הבחין החזון איש בעומד ממולו, עוד בטרם פצה האיש בכלל את פיו, זעק לעברו 

 ור:הגאון בכאב עצ
 "אהה, חוטא הינך!! עובד בראש השנה ויום הכיפורים, לאביך המנוח אין מנוחה בגינך, כי שנותיך כרותות!

יעקב פלדמן נותר לעמוד כמסומר למקומו. הוא הכיר היטב את המילים הללו שאותן הלא שמע מאביו כמה פעמים. מה 
 זו? נבואה? או אולי אביו בא בחלום גם אל הגאון החזון איש?

חרי ששבה אליו יכולת התנועה התקרב מעט אל מקום מושבו של הגאון וביקש לדבר עימו, להתחרט אולי, להבטיח א
 שיחולל שינוי גדול לטובה בחייו. 

אבל החזון איש התעלם ממנו. הניח את ידיו על השולחן, הרכין את ראשו עליהן ונראה היה כאילו הוא מתנמנם. יעקב 
מלאך -להסתלק, והחליט להישאר בינתיים. הן זה עתה ראה שהכל גלוי וידוע לפני אדם פלדמן התלבט אם להישאר או

 זה. הוא החליט לחכות אולי יתמזל מזלו והרב יסדר לו דרך תשובה שתביא מנוחה לאביו המנוח.
ה עשר דקות שהה מרן החזון איש כך כשראשו רכון על ידיו. ואז הרים את ראשו בבת אחת ואמר ליעקב פלדמן בשפ

ברורה: "הצלחתי למצוא את אביך ולדעת בדיוק מדוע הוא בא אליך שוב ושוב מעלמא דקשוט. יש לך זכות מיוחדת היות 
ועשית פעם בימי חייך מצוה גדולה ועצומה ולכן שומרים עליך מן השמיים ולאביך ניתנה רשות לעורר אותך לחזור 

 למוטב. התדע איזו מצוה שומרת עליך?"
מי שהזרימו לתוך גופו דם חדש. מרץ נעוריו חזר אליו ורצון לחיות חיים יהודיים כבימי ילדותו החל יעקב פלדמן חש כ

מפעם בקרבו. הנה גאון הדור מדבר עליו טוב ולא רק גוער בו. מודיע לו שיש לו בחשבון זכויותיו מצוה גדולה שהכריעה 
 בעבורו את הכף לטובה.

אה בעצמו איש טוב ומיטיב. אזר אומץ והשיב מה היא אותה מצוה?! הוא לא נזכר, אבל ר
לחזון איש: "אמנם מחלל שבת וחג אנוכי, אך מעודי לא עשיתי רע לאיש. אדרבה. נותן 
אני צדקה, וגם, תמיד כשקוראים לי להשלים מניין באזור מגוריי מניח אני כיפה לראשי 

 ומקדיש מזמני עבור התפילה"...
מדבר על מצוה רבתי שעשית בימי נעוריך  החזון איש לא קיבל את התשובה. "אני

 כשעדיין היית ברשות ההורים בעיירה שבה נולדת".
 "כן", ניסה יעקב, "הייתי צייתן מאוד להוריי, עשיתי ככל רצונם, באותם ימים".

 הגאון הקדוש, קברניט הדור, גילה טפח:
 וף ונפש"."הזכות שמלווה אותך היא בגלל שהבאת ילד יהודי לקבר ישראל, במסירות ג

 ואז הזיכרון היכה בו, בבת אחת:
היה זה בתחילתה של מלחמת העלם השנייה. בשנת ת"ש בערך. מחוז מרמורש טרם נכבש ורוב הגברים גוייסו לצבא 

 המדינה. רבי חיים מרדכי פלדמן לא גוייס בינתיים ונותר בביתו שבעיירה דנילוב.
בית משפחת פלדמן וסיפרה שהיא מגיעה מהכפר השכן, שם  ערב אחד, באותם ימי מתח, נקשה אישה יהודיה בדלת

נפטר ילד יהודי אחד ואין מי שיביאו לקבר ישראל מאחר שהגברים כולם, ובהם האחראים בכפר על קבורת הנפטרים, 
גוייסו לצבא. מבקשת היא איפוא שיבוא מישהו מכאן ליטול את הילד המת ולהביאו לקבורה בבית העלמין של העיירה, 

 וברים את נפטרי הכפרים שסביב.שם ק
ר' חיים מרדכי לא יכול היה לצאת מביתו אז מסיבה מסוימת והוא ביקש זאת מבנו יעקב שזה עתה נכנס למצוות. "לך בני 

 אל הכפר הסמוך והבא את הילד לבית הקברות שאצלנו".
 יעקב חשש.

 זאבים ושאר חיות רעות", תהה אל אביו. "אבל עליי לעבור את היער הלוך וחזר עתה בשעת ליל, והיער הלא יש בו
 "לך, יעקב", שכנעו אביו, "מצווה עצומה ונדירה, חסד של אמת, נפלה לידיך. לך בני, וה' ישמרך".

הוא הלך אל הכפר והגיע בעיצומה של ה'טהרה' שנערכה בילד הנפטר. סייעו בידו להניח את הנפטר הקטן על גבי לוח 
על כתפיו ויצא אל היער. אמנם חרד בדרך לכל קול של ענף המתנועע ברוח, אך הוא חש עץ ולקושרו היטב. הוא העמיסו 

בסייעתא דשמיא מיוחדת, גם בשל העובדה שהכיר את השבילים למרות החושך העב, וגם בשל כך שלא פגש כל בעל 
 כעת אלי קבר.חיים בין העצים. אם היה נתקל בזאב, היתה סכנה נשקפת לחייו שלו ולשלמותו של הנפטר המובל 

 הנער הגיע בחזרה לביתו שבדנילוב כשעה לאחר חצות ליל.
"אבא בבית העלמין", אמרה לו אימו שליבה פעם במהירות מפחידה מאז יצא יעקב אל הכפר בשעת ליל. "הוא עוסק 

 בכריית קבר לילד הנפטר שהבאת".
 לאביו במצוה הגדולה. הוא מיהר עם הילד המת אל 'בית החיים'. הקבר כבר היה מוכן והוא סייע

"אבא בבית העלמין", 
אמרה לו אימו שליבה 
פעם במהירות מפחידה 
מאז יצא יעקב אל הכפר 

ת ליל. "הוא עוסק בשע
בכריית קבר לילד הנפטר 

 שהבאת".
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מאז חלפו שלוש עשרה שנים בערך. הוא כבר כמעט שכח מאותו לילה כי צרות אחרונות משכיחות את הראשונות. עתה 
הבין ממרן ה'חזון איש' שהמצוה הזו מלפפת אותו ושומרת עליו מלהמשיך את חיי ההפקר והחטא שבהם חי, ובזכותה 

 יש לאביו רשות לבוא ולהזהירו.
יעקב פלדמן לא עזב את ביתו של החזון איש עד שהבטיח בהן צדק שלא ישוב לכסילותו עוד. הוא היה ליהודי ירא ושלם. 

 לימים כשסיפר את סיפור חייו, הוסיף והצהיר נרגשות:
כך  –"מעיד אני על עצמי שכשעבדתי בשבתות ובימים טובים היתה קללה ומארה רודפת אותי. ככל שעבדתי והרווחתי 

סדתי עוד יותר ושקעתי בחובות שהלכו ותפחו. אך מאז ששבתי לצור מחצבתי ולדרכי אבותיי ולשמירת שבתות הפ
 ומועדים כהלכתם, חש אני ברכה במעשי ידיי ויש לי רחבות ושפע של פרנסה"...

ועצום ל  גדו וח  כרו  ההפסד שהתברר למפרע 

מנה להם ההשגחה אפשרות לרכוש יחידת דיור קטנה מעשה שהיה בזוג אשר אחר תקופה מאז שקנו בית קבע לגור בו זי
בקומת הקרקע בבניין בו גרו כדי שיוכלו להשכיר את המקום וקצת להתפרנס ממנו. ואכן נטלו הלוואה, קנו את המקום 
וחיפשו שוכר. לאחר כמה ימים הגיעה אשה מבוגרת שהביעה את רצונה לשכור את המקום עוד קודם שראתה אותו. 

נחתם, היא העבירה תשלום מראש למשך חודשיים תוך כדי שהיא מבהירה שאת התשלום החודשי החוזה ביניהם 
שלאחר מכן היא תעביר להם מדי חודש. כך עבר חודש וחלפו חודשיים, ותשלום דמי השכירות בושש מלבוא, כך גם 

ִין!!!  בחודש השלישי, עד שעברה תקופה ארוכה של כמה חודשים ותשלום אַׁ
צד לנהוג עמה, הם הפכו בדבר והחליטו לשתוק, הם לא יעירו לה, הרי אשה מבוגרת היא, ולהיכן תלך התלבטו הזוג כי

אם יחליטו להוציא אותה מהבית, לא רק זאת אלא מידי פעם בפעם אף היו שולחים לה דברי מאכל ומאפים לקראת 
 שבת או קודם החג.

 כך החזיקו הזוג את האשה המבוגרת כחמש שנים! 
, והזוג שלחו את אחד הילדים למסור עוגה לשכנה )השוכרת(. הילד נקש בדלת אך לא היתה תשובה, הוא הגיעה השבת

הניח את העוגה ליד הדלת וחזר לביתו. ביום ראשון ירד הבעל לתפילה וראה להפתעתו שהעוגה עדיין מונחת שם, היה 
יא, ולכן החליט לבדוק את העניין. הוא ניסה זה דבר מוזר, שכן לא ידוע לו על קרובים שיש לאישה זו ואם כן היכן ה

להציץ מהחלון ולקרוא לה אך לא היה שום מענה, ואז החליט להזעיק את כוחות ההצלה לברר את פשר התעלומה, 
כשהגיעו התגלה לעיניהם מחזה מזעזע, האשה היתה מוטלת על הרצפה ללא רוח חיים. לא נותר להם אלא לקחת את 

 לארגן את הלוייתה.  גופתה ולבקש מבעל הדירה
עברו ימים מאז אותו מקרה מצער, ובבוקר בהיר הופיע שליח הנושא באמתחתו הזמנה לעו"ד, הם תהו לפשר הדבר אך 
ביום המיועד שמו פעמיהם אל עבר המשרד ששכן בבניין משרדים מפואר. כשנכנסו ללשכתו הדורה של העו"ד הוא גילה 

שהחליטה להוריש להם את ביתה בתל אביב שהיה שווה לא פחות  להם שברשותו נמצאת צוואה של אותה אשה
 ₪!!!מ...שלוש מיליון 

. . ם. י י נ  לראות את ההשגחה בעי

אחר הצהרים תקבע את עתידו. בפגישה  4:00דוד חש שזה אחד הימים החשובים ביותר בחייו. הפגישה שנועדה לשעה 
 הזו יוחלט האם הוא יקבל את המשרה הנכספת שהוא כה רצה בה.

 
אבל דווקא באותו יום הלחץ בבית היה גדול מתמיד. מאז שנכנס הביתה, הוא לא נח אפילו לרגע. בדיוק היום התפוצץ 
הצינור במטבח וכל הבית הוצף במים. לאחר מכן הוא נזכר שזה היום האחרון לשליחת המסמכים לרואה החשבון, ועדיין 

כל המשימות הללו היתה השעה שלוש. דוד אכל משהו בזריזות חסרים לו כמה ניירות. כשהצליח סוף סוף להתמודד עם 
 והודיע שהוא יוצא לפגישה.

ביקשה אשתו, "קח אותם לגמ"ח של הבגדים, הם תופסים מקום רב -"תוכל להוריד איתך את השקים האלה?" שאלה
 ומפריעים". סיימה.

 הגיע לפגישה בעוד מועד.'זה חייב להיות היום?' שאל דוד את אשתו, 'אני נורא ממהר'. הוא רצה ל
אשתו של דוד הביטה בו במבט מתחנן. ארבעת השקים הגדולים היו מונחים באמצע הסלון וחסמו את המעבר. דוד 
הסתפק לרגע מה לעשות אבל החליט בכל זאת לשמח אותה ולהוציא את השקים המטרידים מהבית. הוא ידע שהאדם 

תו וילדיו. יש אנשים שמוכנים לעזור לכל העולם ונודעים כאנשי נמדד במעשי החסד שהוא עושה בתוך ביתו, עם אש
 חסד, אבל כאשר זה מגיע לתוך הבית שלהם, הם פתאום מוצאים כל מיני עיסוקים אחרים ובלבד שלא לעזור.
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הוא החל לסחוב את אחד השקים הגדולים במורד המדרגות, אל מכוניתו. בתוך תוכו ידע שהוא צריך לעשות את הדרך 
וד פעמיים או שלוש והֵזיעה ניגרה ממנו. "עדיף להזיע ולסבול מחום", הרהר דוד, "מאשר לגרום מתחים ותחושות הזו ע

 רעות בבית". 'צריך לעשות חסד עם בני הבית', שינן לעצמו.
כשעלה שוב הביתה להוריד עוד שק, פנתה אליו בתו הקטנה: 'אבא, קח אותי איתך לעבודה'. זו היתה בתו בת הארבע, 

 שדווקא היום "החליטה" שהיא רוצה להצטרף אליו.
דוד ענה לה בשלילה נחרצת וגם כשהחלה לבכות הוא החליט שחבל אפילו על הויכוח. אין טעם לענות עכשיו לילדה 

 הקטנה, אלא להעמיד אותה בפני עובדה מוגמרת.
שלוש וחצי. הוא חייב לצאת  כך המשיך לעלות ולהוריד שק ועוד שק עד שסיים את הפעולה המייגעת. השעה היתה

 ממש הרגע.
החום ברכב היה בלתי נסבל. דוד פתח את החלונות כדי שהחום ייצא, אבל במקום זה נכנס מבחוץ עוד אויר לוהט. המזגן 

 ברכב התקלקל לפני כמה ימים, ודוד עוד לא הספיק לתקן אותו.
סד שעמו עמד להיפגש. החום ִהְקשה עליו אפילו תוך כדי נסיעה, החל דוד לסדר בראשו את הדברים שיאמר למנהל המו

 לחשוב בצורה צלולה. 'איזה יום נורא', חשב לעצמו, 'אני לא מקנא במי שנתקע עם מכוניתו ביום כזה'.
הוא רואה אדם העומד ליד מכוניתו, כשמכסה המנוע מורם. דוד זיהה מיד את האיש. זה  -ובעודו חושב את המחשבה 

כאן התחילו המחשבות להתרוצץ במוחו: לעצור? לא לעצור? מצד אחד הוא כל כך ממהר היה אברהם, השכן שלו. 
 לפגישה... אבל מצד שני צריך לעצור ולעזור ליהודי...

המלחמה בליבו של דוד לא נמשכה זמן רב. הוא עצר ליד מכוניתו של אברהם. 'אתה מלאך משמים', קרא השכן 
אחד לא עוצר לשאול איך אפשר לעזור לי. בסך הכל אני צריך בקבוק מים.  בהתרגשות. 'אני עומד פה כבר רבע שעה ואף

 יש לי נזילה, ואני צריך מעט מים כדי להחזיר את הרכב הביתה'.
דוד פתח את תא המטען, אך לא מצא שם בקבוק מים. הוא נכנס אל הרכב והחל לפשפש בין שקי הבגדים. הוא זכר 

מכונית. לאחר כמה שניות הוא הרגיש מתחת לשקים את הבקבוק וניסה שהוא ב-בבירור שיש לו בקבוק מים איפה
 לשלות אותו ממעמקי הרכב.

 לפתע הוא נרתע בבהלה. מתחת לאחד השקים ניבט אליו זוג עיניים קטנות שבלטו מתוך פרצוף אדום, מזיע ולוהט.
יתה חצי מעולפת. הוא מיהר 'מה את עושה פה?' צווח דוד בתדהמה. הפרצוף האדום היה של בתו בת הארבע. היא ה

 להוציא אותה מהמכונית הלוהטת והשקה אותה במים.
'לא נתת לי לבוא אתך לעבודה', אמרה הילדה בפשטות ילדותית לאחר שהתאוששה מעט, 'אז החלטתי להיכנס לאוטו 

 בלי רשות ולבוא איתך'.
המום מהמחזה. 'אם לא הייתי עוצר עכשיו ההלם אחז בו 'אני לא מאמין', זעק דוד בהתרגשות אל שכנו שגם הוא היה  

מי יודע מה  -לעזור לך, אברהם, הילדה היתה מתעלפת בפנים ועד שהייתי מגלה אותה היו עוברות כמה שעות, ועד אז 
 היה קורה...'

*** 
ם הדברים הנסתרים הקורים לבני אדם שאינם יודעי -אחר שנסוב מאמרנו זה סביב נקודה יסודית מאוד בחיינו והיא 

לפענחם, בחלק מהעובדות נחשפנו לאופנים בהם לבסוף הוברר שעל אף שתחילתו היה נראה גרוע, ואפילו אסון, הרי 
 שלבסוף התברר שהיה בו תועלת.

 אך עלינו לדעת שאין אנו יודעים את סוד העניין ותכליתו, למה אירע ומה הסיבה.
ו נחשפים להשגחת ה' יתברך, ובחלק מהמקרים נבין להלן נביא כמה עובדות אשר נמסרו מפי בעלי המעשה, בהם אנ

 שהנסתרות לה' אלוקינו ותן לחכם ויחכם עוד.

רד מאוטובוס המוות  השו

"הכל התחיל כשהודיעו לנו על כך שבעקבות השריפה שפרצה בכרמל צריכים לבוא לפנות את הכלא בעתלית", חוזר 
עלה באש. "הייתי בקורס קצינים וכולנו ישבנו לשיחת מאור פרץ ליום שבו הוא מצא את עצמו באוטובוס הסוהרים ש

סיכום. היינו אמורים לצאת הביתה בשעה מוקדמת, אבל המפקד קיבל לפתע שיחת טלפון דחופה והוא נכנס והודיע: 
'בתוך עשר דקות כולכם צריכים להיות למטה, יש פקודה לפנות את הכלא בעתלית'. וכך היה. ירדנו למטה ומיד יצאנו 

 וס אל עבר הכלא".באוטוב
באוטובוס היתה אווירה טובה. אף אחד לא הרגיש שאנחנו במצב סכנה או חשש שעומד להתרחש אסון. אבל עד 
שהגענו התברר שרוב האסירים כבר פונו מהכלא. באותו שלב אמרו לנו שצריך להסתובב ולנסוע בחזרה למטה. זה היה 

בל האחראים ענו לו: 'הציר סגור'. לקח כמה דקות לסובב את מוזר, אפילו המפקד שלנו שאל: 'למה מסתובבים?' א
 האוטובוס, כי זה לא היה מקום אידיאלי להסתובב בו, ואז המשכנו לנסוע".

"באותו שלב, אחת מיושבות האוטובוס ראתה איך האוטובוס נוסע לכיוון אזור הלהבות, הרגישה מה הולך לקרות 
נישרף!" הנוסעים האחרים ניסו להרגיע אותה ולהראות לה שאין כלום ואין והתחילה להשתולל ולצעוק: "אנחנו נישרף! 
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קטע אחד הכל נקי  -ממה להילחץ. "פתאום", הוא מוסיף וקולו רועד, "הכל סביבנו נדלק במכה אחת. זה לא יאומן 
 הוואדי, הגבעה, הכל". -ושנייה אחר כך הכל אש 

"צעקנו לנהג שיפתח דלת אחורית, אבל הוא ענה לנו שהוא  המחשבה היחידה שעברה בראשו של מאור היתה: לברוח!
לא מסוגל. אז בעטנו בדלת בכל הכוח, עד שבאחת הבעיטות היא עפה החוצה. אני הייתי בין הראשונים שיצאו 

 מהאוטובוס ובאותו הרגע התחלתי לרוץ, לרוץ, לרוץ".
אדיר, העיניים שלי היו כל הזמן עצומות. ראיתי מאור מעיד על עצמו שהוא בכלל לא שם לב לאן הוא רץ. "בגלל החום ה

כל הזמן מול העיניים את התמונה של המשפחה שלי. לא שום דבר אחר, רק את המשפחה. ככה רצתי ורצתי, עד 
שהגעתי, לא יודע איך, לצוות הכיבוי, ראיתי את הכבאים עומדים מתחת למים, הכל היה לוהט מסביב ומכל מקום 

בלים בוערים מהעצים. נכנסתי מהר מתחת למים ורק שם הצלחתי לפקוח את העיניים ולהבין התעופפו לעברנו אצטרו
 איפה אני נמצא".

דקות ספורות לאחר מכן הוא כבר הבחין ברכבו של הצלם שהסתובב ופנה לעזוב את המקום. בכוחות האחרונים נדחף 
 ברחו מן התופת הלוהטת. מאור אל תוך הרכב עם שני ניצולים נוספים שהצליחו להימלט, ויחד הם

"עד היום לא ברור לי איך זה שדווקא אני ניצלתי", הוא אומר, "האמת היא ששאלתי את עצמי את השאלה הזו מיליון 
פעמים ואין לי תשובה. זו יד ה'. מספיק שהייתי מתעכב עוד שנייה בתוך האוטובוס הבוער, וכבר לא הייתי כאן. הכל היה 

 כתוב מלמעלה".

נפ רות  ר של אש-ש של אבאמסי  קי

"גם אצלנו היה מדובר בעניין של שנייה, אולי אפילו פחות מזה", מספר דוד קלצ'וק, כאשר הוא חוזר אל הלילה הנוראי 
בחייו: "הלכתי לישון באותו ערב עם חמש הבנות שלי אצל אמא שלי, בכפר ברוך. ארך זמן עד שכולנו התמקמנו, הנחנו 

אחר מכן, בשעה חמש בבוקר, התעוררתי פתאום מהצעקות של הבנות. כבר ברגע מזרונים ונרדמנו. כמה שעות ל
בבית היה אור, אבל זה היה אור משונה. ואז התחלתי להרגיש  -הראשון הרגשתי משהו מוזר, כי למרות שזה היה לילה 

 את החום וראיתי את הבנות שלי לכודות מאחורי קיר של אש".
ה. זו החלטה שנמשכת פחות משנייה. הבנתי שאין לי זמן לקרוא לאף אחד ואין לי "שום דבר לא עובר לך בראש ברגע כז

 -לעבור דרך האש. וזה מה שעשיתי  -גם למי לקרוא. ידעתי שהדרך היחידה שלי לחלץ אותן זה להיכנס לחדר, כלומר 
בחזרה וגיליתי בחדר  נכנסתי פנימה והוצאתי אותן. הורדתי אותן למטה והן יצאו מהדלת הראשית, ואז עליתי למעלה

הסמוך את בתי הגדולה ואת אמא שלי, שתיהן נראו בהלם. בינתיים האש התפשטה והיתה חזקה מאוד. למקום בו 
 עמדתי היא עוד לא הגיעה, אבל היה ענן עשן סמיך שהיה חם בדיוק כמו אש.

דלתות כדי לעכב את האש. "עברתי דרך הענן הלוהט הזה וסחבתי את שתיהן למרפסת, כשבדרך אני סוגר מאחוריי 
כשהגענו למרפסת הבנתי שכל התנאים פועלים לרעתנו: השעה היתה מאוד מוקדמת ולכן לא היה שום אדם ברחוב, 
הבית של אמא שלי נמצא בקצה המושב ולא היה סיכוי שיראו אותנו, לא היה עלי שום טלפון ולא היתה דרך להזעיק 

 את זה".עזרה. אומרים שצרחתי, אבל אני לא זוכר 
"האמת היא שהיתה לי תוכנית עבודה מדויקת. אמרתי לעצמי שאם בדקות הקרובות לא יגיע אף אחד, אז אני משלשל 
את הבת שלי למטה. זה אמנם גובה של שישה מטרים, אבל אשלשל אותה הכי נמוך שאוכל ואחר כך היא תקפוץ. 

קשה לה יותר, אבל אם לא תהיה ברירה אשלשל גם ו 77מקסימום תשבור רגל, זה עדיף מאשר להישרף, אמא שלי בת 
 אותה, ובסוף תכננתי לקפוץ בעצמי".

בסופו של דבר תוכניותיו השתנו, מאחר שאחד השכנים קם לתפילת ותיקין וגילה את בית משפחת קלצ'וק עולה 
הבעיה היתה שהכף בלהבות. "השכן הזעיק את גיסו שהיה לו טרקטור, ושניהם באו לחלץ אותנו עם הכף של הטרקטור. 

 לא הגיע עד למרפסת, אז השכן רץ לביתו, הביא משם סולם והעמיד אותו בתוך הכף".
למרות שחילצתי כבר את ארבע הבנות הצעירות, עברו במוחי כל הזמן מחשבות שמי יודע מה קרה להן, אולי הן חזרו 

לדאוג. ניסיתי להיכנס בחזרה לבית, אבל לבית. לא ראיתי אותן, וכשאתה לא רואה את הילדים שלך אתה תמיד מתחיל 
 הוא כבר היה גל של אש לוהטת שלא היה שום סיכוי לעבור דרכו".

ברגע בו הגיע השכן עם הטרקטור, העביר דודי את בתו ואת אמו אל הכף ולבסוף ירד בעצמו. "במשך כל הזמן הזה לא 
 ש ואת צוותי ההצלה. לאחר מכן הרדימו אותי".הרגשתי כלום, אבל מסתבר שכבר הייתי שרוף. אני זוכר את מכבי הא

חופש  אבא!אבא!-אש של 

גם חננאל אבני זוכר היטב את האש בוערת בגופו ושורפת בבשרו. "זה היה לפני כשנה וחצי, באחד מימי חול המועד 
 פסח", הוא מספר. "תכננו לעשות 'על האש' עם חברים ויצאנו אל פארק הזית במעיין צבי בזיכרון יעקב.
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הגענו בסביבות אחת עשרה בבוקר והתחלנו להתארגן. היו עוד הרבה מנגלים באזור ורציתי להתחיל לעורך את "
השולחן. בינתיים שמעתי את אשתי קוראת לי והסתובבתי אליה. היא היתה עם העגלה ובתוכה התינוקת ועם הבן הגדול 

ובינתיים אחד הבחורים שעמד מאחוריי הדליק את  עידו, שהיה אז בן שנתיים וחצי. הילד התקדם לכיוון שלי, –שלנו 
המנגל. הטעות שלו היתה שהוא עשה את זה עם בקבוק בנזין, והוא שפך אותו ישר על האש, זו היתה טעות גורלית, כי 
בנזין הוא חומר נפיץ, הוא לא נדלק אלא מתפוצץ, וזה בדיוק מה שקרה, הבקבוק התפוצץ לו בתוך היד, והוא באופן 

קטיבי, פשוט השליך אותו הרחק. על מי? עליי. היה מאחוריי מישהו שהספיק לדחוף אותי, אבל זה לא עזר, כי אינסטינ
 כבר נדלקתי".

חננאל אומר שהוא הרגיש שהוא בוער ממש כמו לפיד, ושמע גם את הפיצוץ של הבעירה, גם  אצלו היה מדובר בעניין 
לצדדים וראיתי שיש משמאלי תעלת מים, אבל כדי להגיע אליה של שברירי שניות. "ברגע שהתחלתי לבעור הסתכלתי 

יש לטפס על קיר בגובה מטר וחצי. מצד ימין היתה במרחק של בערך עשרה מטרים בריכת דגים. הבנתי שיהיה קל יותר 
א להגיע לבריכה, וזה מה שעשיתי. רצתי אל הבריכה והתגלשתי אל תוך המים. באוזן שמאל כבר לא שמעתי כלום כי הי

 בערה כולה. אחר כך יצאתי מהמים בזחילה וגיליתי את אשתי צורחת, ואז הבחנתי בעידו לידה כשהוא דולק ובוער כולו".
חננאל רץ אחוז בעתה אל עבר בנו, כשעור הרגליים שלו, שגם כך היה שרוף, נקרע תוך כדי ריצה לחתיכות. "בינתיים 

ו אל תעלת המים. כך הוא כיבה את האש, אבל עידו כבר היה אחד הבחורים שהיה באזור תפס את הילד והכניס אות
שחור לגמרי, כמו פחם. באותו רגע נפלתי על הרצפה. לא היה לי כוח להסתכל ולבדוק מה קורה. רק צעקתי: 'שמע 

 ישראל, ריבונו של עולם, הכל בידיים שלך".
תתק. ניכר כי תמונות האימה עוברות מול "הוא היה בהכרה מלאה, אבל הוא לא בכה, הוא בקושי נשם...". חננאל מש

עיניו, והן חיות ומוחשיות עד כאב. "אשתי צרחה בטירוף: 'הילד שלי, הילד שלי!' אני לא הצלחתי להוציא הגה מהפה, 
 הייתי בהלם, באימה, זה היה סיוט בלהות".

ילדה ו ק  ו נ תי  אש, 

ת ברוכים מבני ברק זה קרה דווקא בבוקר. לא רק דליקות בשעות לילה עלולות להיות מסוכנות. במקרה של משפח
ג' בתמוז", מספרת גב' תהילה ברוכים. "הבנים היו בחיידר, בתי הגדולה היתה  -"אצלנו זה קרה בתחילת החופש הגדול 

אז בת חמש עשרה ומשה מאיר התינוק היה בן שלושה חודשים בדיוק. אני הייתי צריכה לצאת לקופת חולים וביקשתי 
 ל משה מאיר.מהבת שתשגיח ע

"כשיצאתי", היא מספרת, "הרגשתי שיש ריח מוזר בבניין, ועברה במוחי המחשבה שאולי מזפתים את הכביש. אני זוכרת 
 שביקשתי מבתי לסגור היטב את הדלת, כדי שהריח לא יחדור לבית".

היא מסתכלת עלי ואני "הלכתי למרפאה", היא ממשיכה, "ופתאום, אחרי כמה דקות, הגיע אישה כולה רועדת וחיוורת. 
אומרת לה בשיא התמימות: 'את נראית לא טוב, תיכנסי לפניי'. היא נכנסת וישר פונה לצוות ואני רואה שכולם מסתכלים 
עלי בדאגה, ואז קוראים לי החוצה ואומרים לי: 'גב' ברוכים, השארת בבית אש, תינוק וילדה"? התחלתי לצרוח: ,מה קרה 

ים שלי"? רצתי אל הרחוב והרופא רץ אחריי והאישה אחריו עם כוס מים. כשהתקרבתי לבית לילדים שלי? מה קרה לילד
ראיתי שכל הרחוב מלא באמבולנסים ובמשטרות, והכניסה לבניין חסומה. צרחתי: 'איפה הילדים שלי?' ואז התעלפתי 

 על המדרכה".
 פרטיו הקשים, ועם זאת הניסיים, של המקרה, התבהרו לה רק לאחר מכן: 

"בתי סיפרה לי שלאחר שיצאתי מהבית היא הריחה ריח של אש, זה הגיע משריפה שפרצה בארון החשמל שבקומה 
הראשונה, ואז היא גילתה שמתחת לדלת הכניסה נכנסים עננים שחורים. היא פתחה את הדלת והעשן השחור והסמיך 

ל הפה שלו, מה שאחר כך נאמר לנו נכנס הבית. בלי לחשוב פעמיים היא לקחה את התינוק, שמה את היד שלה ע
שהציל את חייו, ושניהם החלו לרדת במדרגות בלי שהם רואים כלום. ככה הם ירדו ארבע קומות. היא היתה לבושה 
בבגדים ארוכים ובגרביים, אז היא כמעט לא נכוותה, אבל התינוק היה רק עם גופיה ולכן הוא נפגע יותר וכל הגוף שלו 

, לא מהאש אלא מהעשן. בתי סיפרה לי שכשהם הגיעו לקומה הראשונה כבר נגמר לה הכוח, נשרף והתמלא שלפוחיות
 היא חיבקה את התינוק חזק, ואז הגיע אליהם הכבאי פשוט חילץ אותם והוציא אותם החוצה".

ותר? בי יה הרגע הקשה   מה ה

, אבל אני צעקתי: 'תעזבו אותי, "אצלי זה היה כשהגענו לבית החולים", אומר חננאל אבני, "הכניסו אותי לטיפולים
תטפלו בילד'. לא נתתי לרופאים לגעת בי. צעקתי והשתוללתי עד שהרופאים תפסו אותי ואמרו שחייבים להזריק לי 
נּוס. לאחר מכן התברר לי שזו היתה זריקת הרגעה שהרדימה אותי. התעוררתי אחוז זוועה בחדר הלם, וכששאלתי  ֵטטַׁ

 ו לי שכדאי שאתפלל עליו חזק, כי לא בטוח שהוא ישרוד".אמר -מה קורה עם הבן שלי 
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באופן לא מפתיע מציין גם דודי קלצ'וק את רגע ההתעוררות כקשה ביותר, רק שאצלו ההתעוררות הזו הגיעה אחרי 
 עשרה ימים בהם היה מורדם ומונשם:

ר אותי רק בהמשך. הסיבה "כשהתעוררתי, שאלתי מיד על הבנות שלי. אמרו לי שהן ניצלו, אבל שהן יגיעו לבק
הייתי שרוף כולי, כל הפרצוף מנופח פי שלושה מגודלו הטבעי. לא רצו שהבנות  -האמיתית לכך היתה שנראיתי נורא 

יראו אותי ככה ויילחצו, אבל אני הייתי בטוח שמשקרים עלי, ובאמת קרה לבנות שלי משהו נורא. בגלל שנתנו לי הרבה 
ות, אלו היו רגעים קשים ביותר. רק כעבור יומיים איפשרו לבנותיי להיכנס אלי. גם אז תרופות הרגעה גם סבלתי מהזי

המצב לא היה טוב, אבל בפירוש רווח לי. אני שמח בכך שאני היחיד שנפצעתי באירוע, ואילו אמא שלי נפצעה באורח 
הטיפולים, והעיקר שבנות קל בלבד והבנות לא ניזוקו בכלל. אני מעדיף לקחת על עצמי את כל הכוויות הקשות ו

 משפחתי יצאו בריאות ושלמות".
 גב' ברוכים: 

"הרגע הקשה אצלנו היה כשהגעתי לבית החולים ופגשתי את משה מאיר בחדר הלם. הוא היה שחור כמו פחם, כל 
ני הרופאים היו סביבו ובראש שלי עברו כמובן מחשבות על כך שעלול להיות גרוע מאוד. הוא צרח צרחות אימים וא

רציתי לתת לו יד כדי להרגיע אותו, אבל הרופאים אמרו לי: 'לכי מכאן, תני לנו לעבוד'. אז הלכתי לבתי הגדולה שהיתה 
 מעולפת, אבל במצב טוב יותר".

 ואילו מאור פרץ עונה על השאלה בשקט: 
המשפחות שהם  "הרגעים הקשים הם דווקא היום, שנים אחרי השריפה, כשאני נזכר בחברים שלי. אני חושב על

 השאירו, על נשותיהם ועל ילדיהם שמתגעגעים אליהם. זה אוכל אותי מבפנים, זה שורף הרבה יותר מאש".

ם,מופתים,מופתים  מופתי

 רגעי האימה היו קשים מנשוא, אך ההתאוששות אף היא לא היתה קלה בכלל. 
 מספר דודי קלצ'וק: 

יקום", הוא מוסיף, "ויש כמובן גם התאוששות נפשית שהיא קשה "עד היום אני ממשיך לעבור טיפולי פיזיותרפיה וש
מאוד. אתה לא יכול להריח אש מבלי שכל התחושות והרגשות ישובו ויציפו אותך, ככה גם אצל בנותיי, בשנה שעברה 

 כשהיה גל השריפות בחיפה, שם אני מתגורר, ברחתי מהבית וחזרתי כעבור כמה ימים. לא הייתי מסוגל להישאר".
 ם חננאל מספר על ההתאוששות הלא פשוטה: ג

. אושפזתי במשך יותר מחודש בו 3-ו 2מהגוף שלי היו עם כוויות בדרגה  15%"כשהגעתי לבית החולים, הייתי במצב בו 
עברתי סבל יומיומי. בכל יום היו מחליפים לי את התחבושות ולפני כן מנקים לי את הגוף בכלור רפואי, כדי שלא יחדרו 

התחושה היא כמו שמעבירים אש על כל הגוף שלך. בכל פעם שטיפלו בי חשבתי  -. כששופכים כלור על כוויות חיידקים
 על עידו הקטן שמצבו גרוע הרבה יותר משלי, חשבתי על הכאבים העצומים שהוא נאלץ לחוות וזה גמר אותי".

תן לכם כח? נו  מה 

 חננאל: 
ח. בפרט מרכסים שם אנו מתגוררים, אבל גם מכל רחבי הארץ. כולם "הרבה אנשים טובים שהיו סביבנו העניקו לנו כ

התגייסו, הם היו מכינים אוכל ובאים לעודד את אשתי. פשוט ראינו את עם ישראל מתגייס למעננו. שמעתי על כל כך 
 הרבה תלמודי תורה, כוללים, בתי ספר וישיבות שהתפללו על 'עידו שמעון בן רחל', זה נתן כח עצום".

 ל אומר שהם זכו לראות ניסים של ממש: חננא
"בשבוע השני לאשפוז, כשעידו היה בסכנת חיים, הלכתי לקבל ברכה מרבי דוד אבוחצירא. הגעתי אליו כשאני חבוש 
בידיים וברגליים, בקושי מצליח ללכת, וסיפרתי לו על כך שבני זקוק לישועות. רבי דוד שמע אותי ואז דפק על הסטנדר 

מופתים, מופתים'! והתפלל. לאחר מכן חזרתי לבית החולים, לאשפוז, ואז בערב הגיעה אליי אשתי  ואמר: 'מופתים,
וסיפרה לי שהרופאים הודיעו לה שהם מעירים את הילד. לא האמנתי, הרי הרופאים אמרו שאין מה לדבר על כך שיעירו 

 ים?אותו לפני שיעבור חודש מהפציעה. איך ייתכן שהם מעירים כבר אחרי שבועי
"הלכנו לרופאים והתברר שהמצב באמת מאפשר להעיר את עידו, אבל הם הודיעו לנו שאין למה לצפות. כי ייקח זמן עד 
שהוא יגיב ויתקשר. למרבה תדהמתנו, ברגע שאשתי נכנסה לחדר היא פתאום שמעה אותו קורא: 'אמא'. היה גם נס 

מאוד, הוא לא נדבק משום זיהום שהיה עלול לסכן את חייו, מהגוף בצורה קשה  80% -גדול בכך שלמרות שהילד נכווה ב
 ומדובר בזיהומים של מחלות מטיפול נמרץ, כאלו שאנטיביוטיקה לא פועלת נגדם.

"ראינו ניסים בזה אחר זה, גם קצב ההחלמה שלו היה מהיר מאוד, כמובן שכלום לא קל ולא פשוט, ועד עכשיו אנחנו 
 חים, אבל חווינו ניסים שלא ייאמנו".מתמודדים עם הרבה טיפולים וניתו

*** 



 

 

 15 

 על הנס של משפחת ברוכים מספר סגן מפקד משמרת כיבוי אש בתחנת בני ברק:
"כשהגענו לבניין בו פרצה השריפה, ראינו עשן שחור מיתמר מהקומה הראשונה. ניגשנו לטפל בארון החשמל ובינתיים 

לונות, כי זו ההנחיה כאשר יש שריפה נקודתית שאין חשש ביקשנו מכל הדיירים להישאר בתוך הדירות ולהיצמד לח
שתתפשט גם לקומות העליונות. לא חששנו מלכודים, אבל אז פתאום היה נדמה לי שאני שומע צעקות וקריאות לעזרה, 

 והבנתי שייתכן שמישהו נמצא במדרגות.
לו לראות כלום, אבל אחרי בערך עשר "תפסתי את הכבאי שהיה לידי ויחד התחלנו לעלות. העשן היה סמיך ולא איפשר 

מדרגות הרגשתי שאני נתקל במשהו והבנתי שיש שם אנשים. אלו היו הילדה והתינוק של משפחת ברוכים שבאותה עת 
 כבר צנחו על הרצפה באפיסת כוחות.

ה בפיח הצלחתי לאחוז בהם ולחלצם, ומיד לאחר מכן החלתי לטפל בתינוק שכבר היה מעולף, בלי הכרה, כולו מכוס
שחור. הורדתי את המסכה והתחלתי להנשים אותו עד שהוא פקח עיניים, ואז שמתי לו מסכת אוויר, כדי שינשום אוויר 

 נקי".
לדבריו, יום לאחר מכן הוא הגיע לבית החולים בחשש כבד כדי לבדוק מה שלום התינוק. "אי אפשר לתאר את ההקלה 

וך ה' הכל טוב ותקין. הוא אמנם היה עטוף בתחבושות, אבל היה שחשתי כשהבנתי מהרופאים שהוא במצב קל ושבר
ברור שהוא יהיה בסדר. לא יכולתי שלא לחשוב מה היה קורה אילו היינו מתעכבים מעט בשל פקק תנועה או כל דבר 

ים אחר. כי כשאתה נמצא בחדר מדרגות אפוף בעשן, בלי טיפת חמצן, זה עניין של שתי דקות עד שהכל נגמר. נס מהשמ
 שהספקנו לחלץ אותם בזמן".

*** 
מסקנות רבות אפשר להעלות מכל הסיפורים האישיים והטרגדיות הנזכרות, ביניהם חובת הזהירות מחומרים מסוכנים 
ועוד, או כמו שאמר אחד הניצולים שאחר שעבר מה שעבר וניצול בנס, יועיל לו מאוד אם כל מיני סקרנים שרואים אותו 

שאלות מה קרה לו ומדוע הוא נראה שונה מאחרים. והוסיף, שלהכיר בו כמות שהוא ולהתעלם יימנעו מלשאול אותו 
מזה שהוא שונה, זו תהיה העזרה הכי טובה בה אפשר להביע את ההשתתפות בצערו ובכך בעצם ליטול חלק 

 בהתמודדות שלו.
שאם כך גזר  -ע כך נגזר, אך זאת נדע אך מעל הכל חייבים בכל מקרה לראות היטב את יד ה', אף פעם איננו יודעים מדו

 הבורא, ללא ספק שכך היה צריך לקרות, וככל שלא נבין יותר, כך נדע יותר שנעשה הדבר בהשגחת הבורא עלינו.
ולוואי ונזכה לא רק לדעת זאת, לא רק "וידעת היום, אלא גם "והשבות אל לבבך", להפנים את התובנות עמוק בנפשנו 

 ולחיות כך למעשה!
 

 דה לדרךצי
 ממצוה לא מפסידים! סיפור מדהים. א.
 באותה "שעה" יתן אל ליבו דבר טוב. ב.
 תגובה על שבירת חפצים או כלי זכוכית של ילדים. ג.
 מדוע אנחנו דואגים כל כך? ולמה בעצם לא צריכים לדאוג? ד.

 תובנות מעניינות!

 כיצד מתמודדים עם דאגות

בסיטואציה כזו או אחרת, מורכבת יותר או מורכבת פחות, היוצרת בליבו ישנם צמתים לא מעטים, בהם האדם נמצא 
 "דאגות". -ובמחשבתו 

לעיתים הדאגות גואות עד כדי שהדבר יוצר בלבול המחשבה, חוסר שקט והעדר רוגע, סערה פנימית, קושי בריכוז, 
 זה.ולעיתים אף קושי בשינה, דבר הנובע מהצפה של מחשבות הממאנות מלהירגע וכיוצא ב

 כיצד מתמודדים עם המצב? -והשאלה אפוא היא 
 מהו המבט האמיתי והנכון שיוכל האדם לאמץ אל מחשבתו וליבו בכדי שיקל עליו, ולו במעט!

 עד כמה האמונה בבורא טבועה וספוגה בליבנו? -כמובן שביסוד הדברים מונחת השאלה 
 אך נפתח ונקדים:

 ץ אותו או מעכב אותו ויש בזה רמות ודרגות שונות.לפעמים האדם לחוץ מחמת גורם חיצוני שמלחי
 המעשה הבא ייטיב להמחיש את העניין:

דים ר מדהים(ממצוה לא מפסי פו )סי ! 
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אל המגיד הנודע, הרב שלום שבדרון זצ"ל, היו נוהרים המונים. בליל שבת, היה הרב דורש בבית הכנסת בשכונת "זיכרון 
דברי המשנה במסכת אבות: "והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה",  משה" בירושלים, ובאחת הדרשות דיבר אודות

ופירש לשומעים, שלעיתים אדם חושב שנוצר לו הפסד בגלל שקיים מצוה, אך בסופו של דבר מתברך, שלא זו בלבד 
 שלא הפסיד בגלל קיום המצוה, אלא אדרבה, הרוויח רווח גדול מאד.

בוגר ונשוא פנים ושאל את הרב שבדרון: "אולי הגעת לארץ מרוסיה"? לאחר הדרשה ניגש אליו אחד השומעים, יהודי מ
 ענה לו הרב שבדרון: "לא, אינני מרוסיה, נולדתי במאה שערים". 

המשיך אותו יהודי מבוגר ואמר: "אבל אני מרוסיה, ואספר לרב מה שקרה איתי. התגוררתי ברוסיה וכאשר הרגו את 
רי, רוצח המונים מתועב, עלה לשלטון ברוסיה הנשיא קרינסקי יחד עם שהיה דיקטטור אכז -הצאר ניקולאי ימ"ש 

הסוציאליסטים, ובתקופתו, עד המהפכה הקמוניסטית, זה היה גן עדן. נתנו לסחור ללא הגבלות ואנשים באמת הרוויחו 
 מבוקר עד ערב, והרווחתי יפה. -ממון רב. פרנסתי היתה ממסחר בבורסה. סחרתי בזהב ובמרגליות 

אחד, יצאתי מביתי לבורסה בשעה שמונה לאחר תפילת שחרית, עם מזוודת יד קטנה, שהיה בה ממון רב. תוך כדי בוקר 
משום שזה לא  -צעידה ברחוב שמעתי לפתע מאחורי קול קורא "עשירי! עשירי!" )עשירי למניין(. התפלאתי והתפעלתי 

תי לאחוריי ואותו אחד שהכריז על "עשירי" הסביר לי: היה מצוי רבות במחוזותינו. הסבתי את ראשי, פניתי מדרכי, חזר
"יש לי יארצייט על אבא, היום זה יום הזיכרון שלו, אולי תיכנס לביתי להשלים מנין?" הסכמתי. נכנסתי אחריו לחצר. 

ז הלכתי עד פתח הבית ונכנסתי, ואז 'נהיה לי חושך בעיניים'... היו שם רק ארבעה אנשים. פניתי לאותו אדם שהכרי
למה רימיתני"?! אותו אדם  -"עשירי" ושאלתי בתמיהה: "אתה אמרת שאני עשירי, והנה אני חמישי, אם כך אני הולך 

נעמד בפתח הדלת והתחנן שלא אצא: "כאשר יהיה לקרובך יארצייט, גם אתה תתנהג כך"... כאשר שמעתי דיבורים 
כבר כאן, אמתין עד שיהיו עשרה אנשים, כדי שיאמר קדיש כאלו, ריחמתי עליו, חשבתי: "טוב, נו, מה אפשר לעשות, אני 

 על אביו". 
ישבתי על קצה הכסא, בקוצר רוח. והוא יצא להמשיך לחפש. מסתבר שגם לאחרים אמר "עשירי", עד שלאחר כרבע 

א שעה בערך, נאספו עשרה. חשבתי לתומי, שהנה בעוד דקה אני הולך לבורסה, האיש יאמר קדיש וגמרנו, אך לא, הו
החל "הודו"... שחרית?! שאלתי. "כן! שחרית"! השיב. חשבתי שאני מתפקע. קמתי לצאת, והוא נעמד שוב בפתח הבית: 
"יהודי יקר, אתה לא הולך, יש לי יארצייט של אבא"! התייאשתי והרהרתי: "אאחר שעה למסחרי, אפסיד כסף, למען 

 וגמרנו". והתיישבתי על מקומי.  -מצוה עם יהודי 
תפילה הסתיימה, הוא בירך אותי בכל הברכות וב"יישר כח"! וכמובן שכעת לאחר המצוה, כבר לא התחרטתי על כאשר ה

מה שעשיתי ויצאתי שמח וטוב לב. כלל ידוע הוא, שקודם המצוה יש יצר הרע, אבל לאחר המצוה, גם אם יתנו לאדם 
 המזוודה לעבר הבורסה. חמישים אלף שקל הוא לא ימכור אותה... הייתי שבע רצון. צעדתי עם 

כאשר התקרבתי, כמאה מטר לפני הכניסה ניגש אלי אדם ולחש לי בסערה: "הסתלק מכאן, הורגים בבניין הבורסה! 
וכבר הספיקו  -רוצחים! ברח"!... היה זה הבוקר שבו הקומוניסטים עלו לגדולה. הם נכנסו דבר ראשון לבניין הבורסה 

 לי האיש ודחק אותי אחורה. הפניתי ראשי ונסתי על נפשי. להרוג שבעים סוחרים עשירים, אמר 
הוסיף המספר ואמר: הנה ניתן לראות משמעות פשוטה לדברי חז"ל, איחרתי חצי שעה, הפסדתי מעבודתי בגלל 

את החיים! קיבלתי חיים. ועד היום, כאן ב'זכרון משה', אני חי לאורך  -ומה קיבלתי בשכרה?  -'הפסד מצוה'  -התפילה 
 ים. ויהי רצון שנזכה לקיים ולרדוף אחר מצוות.ימ

 קודם שננתח מעשה זה, נמצא חלקים רבים מהם אפשר להתחזק, אך לענייננו נתייחס לנקודה אחת, מרכזית וחשובה.
כאשר אילצו אותו "בעל כרחו" להמתין עד לסיום התפילה, היה גיבור הסיפור באותו זמן נתון ברגעים של לחץ, הבה 

מה עבר לו בראש באותם רגעים...הפסד כסף, בזבוז זמן, החמצת עיסקאות רווחיות, אך ללא ספק לאחר ננסה לחשוב 
שהוברר לו כיצד ומדוע הסתובב העניין בצורה זו, ומה יצא מכך לבסוף, הרי שהוא מודה על הרגע בו הוא נקרא להיות 

 "עשירי"...
 ונפתח חרך צר לעולם "הדאגות".

בו י ל תן אל  י "שעה"   דבר טוב באותה 

ה" )משלי יב, כה(. ְמֶחנָּ ר טֹוב ְישַׁ בָּ ה ְודָּ ְשֶחנָּ ה ְבֶלב ִאיש יַׁ גָּ  בפסוק נאמר: "ְדאָּ
פירש רלב"ג על הפסוק: "כשיקרה שיהיה דאגה בלב איש, צריך להשתדל להכניע ולהשפיל הדאגה. כי אין בדאגה תועלת 

ר החולף הוא שיגעון, גם הדאגה לעניין העתיד היא בלתי כלל, אך נזק. והוא ממה שאינו ראוי למשכיל, כי הדאגה על דב
ראויה כי ראוי שיבטח האדם על השם יתברך. והנה יש דרך בזה להעביר הדאגה, והוא שכאשר ייתן אל לבו דבר טוב, 
ישמח הדאגה, ר"ל נושא הדאגה, או יהיה הרצון באומרו כאשר יהיה דבר דאגה בלב איש, ישמח הלב ויקרה בשמחה גם 

 שתכניע כח לבו מצד פיזור החום".כן 
יש בה נזק. הדאגה על דבר חולף היא שיגעון. הדאגה אינה ראויה לעובד  -כלומר, אין בדאגה שום תועלת, ויתירה מכך 

יש להתמקד  -ה', משום שעליו לבטוח בה' יתברך! ומהי הדרך לסלק את הדאגה? "יתן אל לבו דבר טוב", כלומר 
 ח את הדעת ממחשבות מזיקות של דאגה.במחשבות טובות, כדי להסי
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יד נות לעת נ י"-בהתבו נ  "כל הבעיה מתגמדת בעי

בביתו של אחד הרבנים היה אגרטל יקר מאוד. בני הבית נזהרו ככל יכולתם לשמור על אותו אגרטל, אבל יום אחד זה 
את הדבר לליבה באופן אחד הילדים נתקל באגרטל תוך כדי ריצה, וניפץ אותו לרסיסים. אשתו של הרב לקחה  -קרה 

קשה. היא התחילה לצעוק: "למה אתה משתולל?! כל כך הרבה פעמים ביקשתי לא לרוץ ליד האגרטל, ואתה היית חייב 
 להתפרע ולשבור אותו?!".

הרב, לעומת זאת, נשאר רגוע ושליו. שאלה אותו אשתו, כיצד הוא מצליח לשמור על רוגע כזה. והוא ענה לה: "בואי 
ביחד, מה יקרה בעוד שנה? אם בעוד שנה מהיום אני אומר לך 'אשתי היקרה, את זוכרת את האגרטל, ננסה לחשוב 

שנשבר לנו לפני שנה?'. את תיזכרי בזה, כמובן, אבל לא תכעסי ולא תצטערי. בוודאי לא כמו שאת כועסת ומצטערת 
 הבעיה מתגמדת בעיני".עכשיו. אם כן, אני מדמיין לעצמי כבר עכשיו, כאילו עברה שנה, וממילא כל 

הדבר נכון לגבי מרבית ההתרחשויות והאירועים. הפסדנו כסף? נכשלנו במבחן? מישהו פגע בנו? בעוד שנה )ואפילו 
הרבה לפני כן( ההרגשה שלנו לגבי המקרה הזה תהיה שונה לחלוטין. הוא לא ייראה לנו כל כך קריטי, מרגיז ומצער. חבל 

הו פשוט בזבוז זמן... שהרי גם אם לא נעשה כלום בנידון, בעוד שנה )או חודש או יום( להשקיע דאגה בכל דבר חולף. ז
 מצב הרוח שלנו ישתפר פלאים.

אם כן, "ייתן אל לבו דבר טוב". כדאי לחשוב על דברים טובים יותר, כדי לא ליפול כעת לעצבות או לדאגות. בואו נביט 
 בתקווה ובאמונה אל העתיד.

ובה על שבירת חפצ ילדים!תג כית של  זכו כלי  או   ים 

שח לי יהודי אחד, שפעם השתוללו ילדיו בבית והפילו סטנד עם עציצים מחרסינה שערכם רב, הוא רץ לעבר קול הפיצוץ 
לבדוק מה אירע... וראה את שני הילדים עומדים ליד השברים... בשניה הראשונה הוא הרגיש את הזעם העצור מחלחל 

ת ושאל בדאגה: נפגעתם? נפצעתם? ומשנענה שהכל בסדר מיד אמר לעצמו "איזה נס! ועולה, אך תיכף ומיד התעש
 העיקר שלא נפגעתם. אילו מישהו מכם היה נפגע, מי היה שם לב לשברי הזכוכית"....

זהו הישג של עבודה עצמית, באמצעותה ניתן להטות את כל ההתרחשות למקום שונה וע"י כך להפחית את כעסו כלפי 
 הילדים.

שמן הסתם כעסו עליהם היה מוצדק, אך אם היה זה בשעת מעשה, בהכרח שהכעס היה עובר את הרף הטבעי,  אף
 ובהחלט לא היה בו שום תועלת.

 עצה טובה לשליטה עצמית!!!

כך? כל  דואגים  ו  ג? מדוע אנחנ כים לדאו צרי ו בעצם לא   ולמה אנחנ

תמהים בעלי המוסר והחסידות, אם הם מלאים  כלל ידוע הוא ש"רשעים מלאים חרטות" )'שבט מוסר' פרק כה(.
ואז הם כבר לא כל כך  -בחרטות, הם חוזרים בתשובה )תשובה מינימלית ניתן לעשות גם על ידי הרהור תשובה( 

 רשעים? אז מה הן אותן חרטות שממלאות את הרשעים? 
שאדם מאמין בעצמו, אך גרוע התפיסה שלהם, שהם הפועלים והם היוזמים והם אלה ששולטים. אפשר  -התשובה היא 

כשהוא מאמין שרק הוא ה"קובע". האיזון הוא, שהוא הפועל ועושה )כמובן רק במסגרת ובגדר השתדלות שניתנה לבשר 
ודם(, ובורא עולם הוא המנהל והקובע את התוצאות. מהמקום הזה ננסה ללמוד על כלי הקשור אל נושא השלווה, הרוגע 

 חיים לבין ההרפיה, וההפנמה שבורא עולם הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. ומציאת האיזון בין היוזמה ב

ל מוצלח למניעת דאגות י  תרג

 אם הדאגות מציפות אותך, הנה תרגיל שיכול לעזור: 
נרשום בדף עשר דאגות הטורדות את שלוותנו ומפריעות את מנוחתנו. לאו דווקא דאגות גדולות ומהותיות, אלא גם 

וקטנות. בשלב זה איננו נדרשים לבחון את הדאגות או להעריך את משקלן, אלא רק לכתוב עשר מהן  דאגות יומיומיות
 לפחות: דאגות בריאותיות, דאגות חינוכיות, דאגות כלכליות ועוד.

הן מציקות לנו וגוזלות מאיתנו  -נופתע לגלות כי ישנן דאגות שאיננו חושבים עליהן בחיי היום יום כלל, אולם למעשה 
 רגיה רגשית מיותרת.אנ
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כעת, לאחר שערכנו את הרשימה הזו, עלינו לבחון כל אחת מהדאגות הללו, ולבדוק כיצד חיינו היו נראים בלעדיה: 
היינו יכולים, לדוגמה, לשחק איתו בנינוחות רבה יותר.  -לדוגמה, אם היינו דואגים פחות להתפתחותו התקינה של הילד 

היינו יכולים להיות ביקורתיים פחות כלפיו, היינו יכולים לפרגן  -לא יצליח בלימודים אם לא היתה לנו הדאגה שמא הוא 
 לו יותר, הקשר שלנו היה טוב ואיכותי יותר. 

מומלץ לפרט ולהרחיב את היריעה, כדי לקבל תמונה מדויקת ככל שניתן על החיים, כפי שהיו נראים ללא אותה דאגה 
 מסוימת.

בור על הרשימה בנחת, ונערוך השוואה בין המצב הנוכחי, המצוי, לבין המצב שהיה קיים נע -ועכשיו, לאחר שסיימנו 
אילו היינו משחררים את הדאגה. בין ההווה, לבין האופן שבו יכול העתיד להיראות, בין תמונת החיים הרצופה. ללא ספק 

חייו התקין ויוצרות לחץ  שדאגה המוצפת במחשבתו של האדם יוצרת סביבה מחשבות שליליות המפירות את מהלך
 המביא למקום של תגובות מתוך לחץ...

 וברור הדבר שתגובה מתוך לחץ היא תגובה אחרת לחלוטין מתגובה והתייחסות אילו לא היה במצב זה. והדברים ידועים.
 

 לעילוי נשמות ישראל אשר אין מי שינציח את שמותם

 ת.נ.צ.ב.ה

 שבת שלום,

 מיכאל זכריהו. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


