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! ! !  מבט על עצמי

 תובנה מופלאה לחיים מהגאון רבי נתן צבי פינקל. -

 הוא היה "בן אדם". -

 מה שייך ומה העניין לתרום פסולת?! -

 שינוי תפיסה יסודי במשנת מרן החפץ חיים. -

 הלקאה עצמית. -

 עבודה שלא נגרמת. -

 שתי קצוות קוטביות ואין שום סתירה ביניהם. -

 או אמצעי?תכלית  -העמל  -

 ויכוח סוער בין מֹוֵכר ללקוח. -

 טוב או לא טוב? -במבחן  70ציון  -

 האם יש ציווי להיות למדן? -

 הארגז הגדול ורבי זלמן מוולוז'ין. -

 עדות בעל הש"ך על עצמו. -

 "אין לי כישרונות"! הצהיר הבחור בבית מרן הסטייפלר. -

 יסוד היסודות: מבט אמוני על החיים. -

 דולר. 50,000סיפור מופלא אודות  -עויות יכול להיות גם רצף הצלחות רצף ט -

 אודך ה' כי אנפת בי. -

 התואר הנכסף "גם זו" )גמזו( -

 שנים. 9מגילה של  -

 די לשאלות! -מפורים למדנו   -

 מאחורי התחפושות. -

 מעשה נוקב!!! -זהירות בצער הזולת  -

דה לדרך  צי

 לא על חשבון אחרים.חשובה, אך  -א. "קביעת מטרות" 

 לפני הכל להיות "בן אדם". -ב. הערך העליון 

 ג. דרכו של היצר להבליט את "הפסולת" שבאדם, ובכך להורידו מבחינה רוחנית.

 דבר פסול!!! -ד. הלקאה עצמית 

 תכלית ולא רק אמצעי. -ה. העמל בעבודת ה' 

 מבט אמוני!!! -ו. לתת לכל דבר בחיים 

 ר את האחר.ז. חובת הזהירות מלצע
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! ! !  מבט על עצמי

 

נקל פי צבי  נתן  רבי  ן  ים מהגאו  תובנה מופלאה לחי

 נפתח מאמרנו במעשה ממנו עולה יסוד מוסד חשוב ביותר לחיים, לכל אדם בכלל, ולצעירים שבינינו בפרט:

 באוניברסיטה אמריקנית מפורסמת החליטו לבדוק מה המתכון הבטוח להיות מיליונר?

יונרים, והצמידו להם סטודנטים שיתעדו את סדר יומם, כדי לברר מה הפך אותם לעשירים. )מדובר בגויים מיל 100הם בחרו  

 שאינם מודעים לעובדה שה' מוריש ומעשיר, ובידו העושר והכבוד, וההשתדלות והחריצות הבל, כי הכל מאיתו יתברך שמו(.

וט את סדר יומו ואת מעשיו הסטודנטים נצמדו כל אחד למיליונר 'שלו', ורשמו בפרוטר 100

במשך כמה חודשים. לבסוף הגישו הסטודנטים את רישומיהם, והחוקרים החלו לנתח את 

 הנתונים.

מהמיליונרים הוקדש  99מרבית הנתונים היו דומים, אבל נתון אחד בלט כבלתי שגרתי. אצל 

ויות עסקיות. זמן רב ל'מלחמות' במתחרים: ריגול תעשייתי, מניעת הדלפת מידע וניהול תחר

 רק אחד מבין המיליונרים לא ניהל שום מאבק נגד אף אחד. לא היו לו כלל אויבים ומתחרים.

החוקרים פנו אל האיש, שהיה בעל רשת גדולה של בתי מרקחת, וביקשו לראיינו. 'מדוע אינך 

נלחם במתחריך, ואין לך כלל אויבים, בשונה מכל המיליונרים האחרים שהתופעה מצויה 

 ?', התעניינו החוקרים.אצלם

 אספר לכם סיפור, פתח העשיר ואמר: 

בתחילת דרכי הייתי נאמן לדרכו של אבי המנוח שאמר תמיד: 'ְקַבע מטרות והשג אותן בכל 

מחיר!'. הייתי איש עסקים נוקשה וחסר פשרות. אבל לפני כמה שנים ערכתי עם כמה ממנהלי הרשת סדרת 'סיורי עומק' שנועדו 

רבות במקומות שונים בעולם, כדי להתאים את מוצרינו לאוכלוסיות מגונות. אחת המדינות שבהן ביקרתי היתה להכיר את הת

 ישראל. טיילנו בכל הארץ ונהנינו. ביום האחרון אמר לנו המדריך שהוא עומד לקחת אותנו למקום המרתק ביותר בישראל לטעמו.

ום זה נסענו לשכונה ישנה וצפופה. המיניבוס שלנו עצר לפני בניין גדול ציפינו לסיור באיזה אתר ארכיאולוגי מרהיב, אבל במק

 תלמידים'? 5,000ורוחש פעילות. המדריך פתח ושאל: 'ִאמרו לי בבקשה, מה אמור להיות גודלו של מוסד חינוכי בן 

הסגל, משרדי ההנהלה, ערכנו חשובים מהירים של אולמות ההרצאות, חדרי המחשוב, שטחי הגינון, מעונות הסטודנטים, חדרי 

 מטר מרובע. 130,000-והגענו למסקנה שיש צורך בשטח של כ

 איש. 350-ל 300'וכמה אנשי צוות לדעתכם אמורים לעבוד במוסד כזה?' הוסיף המדריך לשאול. תשובותינו נעו בין 

מטר רבוע  3,000-ים, ושטחה הוא כתלמיד 5,000-'ובכן', אמר לנו המדריך, 'ברוכים הבאים לישיבת 'מיר'. בישיבה הזו לומדים כ

אנשים בלבד, ויש לה מנהל אחד ויחיד האחראי על הכל: מקבלת תלמידים, דרך קביעת  20-בלבד! את צוות הישיבה מאיישים כ

 החומר הלימודי, ועד לניהול התקציבי.

ם. הלומדים היו שקועים כל כך היינו כולנו המומים. המדריך ערך לנו סיור בישיבה, אולמות הלימוד היו מלאים עד אפס מקו

בלימודם, עד שאפילו לא הבחינו בנו. עברנו קומה אחר קומה, ובכל פינה אפשרית, או בלתי אפשרית, ישבו אנשים ולמדו. זה היה 

 מחזה מדהים ומחשמל שהותיר אותנו ללא מילים.

מצבו הגופני', אמר לנו המדריך, 'האיש סובל בתום הסיור נקבעה לנו פגישה עם ראש הישיבה בכבודו ובעצמו. 'אבל אל תיבהלו מ

 ממחלת פרקינסון ומעוד מחלות'.

נכנסו לבית פשוט המרוהט ברהיטים בסיסיים ביותר. ליד שולחן הסלון ישב ראש הישיבה, הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל. למרות 

 שהיה קשה לו לדבר, הוא קיבל אותנו במאור פנים ובלבביות.

ץ ושאל: 'כבוד הרב, כולנו פה מנהלים חברות ומפעלים, ואיננו מצליחים להבין כיצד מתנהל מוסד כמו אחד מחבריי אזר אומ

 שלכם? מה הסוד פה?'

 ראש הישיבה חייך והשיב בשאלה: 'ידידיי היקרים, התדעו מה ההבדל בין אדם לבין בהמה?'

 . ם מי ו המ ו  נ ל ו כ ו  נ י י ה
ר  ו י ס ו  נ ל ך  ר ע ך  י ר ד המ
ד  ו מ לי ה ת  ו למ ו א  , ה ב י ש בי
ס  פ א ד  ע ם  י א מל ו  י ה
ו  י ה ם  י ד מ ו ל ה  . ם ו ק מ
 , ם ד ו מ י ל ב ך  כ ל  כ ם  י ע ו שק
ו  נ י בח ה לא  ו  ל י פ שא ד  ע
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רך על כל מי שנמצא סביבה. האדם, לעומת זאת, 'כשבהמה רוצה משהו', המשיך הרב, 'היא תנסה להשיג אותו גם אם תדרוך בד

 מסוגל לוותר על רצונותיו כדי לא להזיק לזולתו. יתירה מזו: האדם יכול אפילו לגרוע הנאה מעצמו, כדי להיטיב לחברו'.

בהרגשה . כאשר כל אחד חושב כיצד גם השני יוכל לחיות לצידו, וכיצד להיטיב לשני ולמלא את לבו בני אדם'כאן בישיבה חיים 

 טובה, לאף אחד אין בעיה, לכולם יש מקום, וברווח'.

'קבע מטרות,  -הדברים ננעצו בליבי כמו סכין, המשיך העשיר לספר לחוקרים, זה היה הפוך לחלוטין מהקו שהנחה אותי עד עתה 

של שום אדם, אלא . מאותו יום החלטתי לא להצר את צעדיו התנהגות של בהמהוהשג אותן בכל מחיר'. התחלתי להבין שזו 

אדרבה, לפרגן ולרצות גם בטובתם והצלחתם של אחרים. ֲהאמינו לי שלא הפסדתי מכך מאומה, כפי שאתם רואים בעצמכם. 

 להיפך, רק הרווחתי, בעיקר בזה שהפכתי יותר ל'בן אדם'.

"בן אדם" יה   הוא ה

, ואמר שקשה לו מאוד להאריך בדברים אך וכבר הזכרנו במאמרים קודמים את דבריו של מי שרצה להספיד את ידידי הטוב

 משפט אחד הוא רוצה לומר עליו:

 "הכרתי הרבה "אנשים", אך לא הכרתי הרבה בני אדם, הוא "היה בן אדם"!!!

 בן אדם!!!אכן, זכות נחשבת לאדם שמכריו אומרים עליו את המשפט הכל כך פשוט שהוא היה 

 ובזה כבר זכה לקדש שם שמים.

*** 

נוסף בדברים, אשר בכוחו להמחיש ולבאר לנו ביתר שאת את שורש העניין והנקודה שסביבה נעוצה לכאורה  ונפתח נא פתח

את הראיה שלו כלפי  ואףאו אולי  וממילאהסיבה בגינה אדם נוטה לעיתים שלא לראות את תמונת המצב שמולו בצורה הראויה, 

 לולה להרחיק אותו מהיותו אדם!!!עצמו באופן אחר ושונה, דבר היוצר אצלו סוג של התנהלות שע

 ונבאר את הדברים:

"פסולת"?! רום  ן לת י ומה הענ ך  י  מה שי

הפעולה הראשונה שעשו הכהנים בבית המקדש מידי בוקר היתה תרומת הדשן. כנאמר בפרשתנו: "והרים את הדשן אשר תאכל 

במשנה במסכת אבות )ה, ה( נאמר: "עשרה האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח" )ויקרא ו, ג(. ונשאלת השאלה, הרי 

ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש... ולא הסריח בשר הקודש מעולם ולא נראה זבוב בבית המטבחיים... ולא כיבו הגשמים אש 

של עצי המערכה ולא ניצחה הרוח את עמוד העשן..." כך שבבית המקדש לא היה שום פסולת. מדוע אם כן דווקא בקרבן, המסמל 

 ותר מכל את הקירוב לה' ולקדושה, נשארה פסולת של אפר שאין בו שימוש? י

זאת ועוד, לא די שנותרה פסולת מהקרבן, אנו גם מצווים לתרום ממנה מידי יום, והתורה מורה לנו איך לַפנות פסולת זו. מה יש 

 בפסולת של הקרבן שעלינו לקדשה?

עשיו כפי שנאמר: "ויאבק איש עמו עד עלות השחר" )בראשית לב, כה(. בפרשת וישלח מספרת התורה על מאבק יעקב בשרו של 

המדרש מביא כמה דעות על השאלה איך היה נראה השר של עשיו? הדעה הראשונה היא שהוא נדמה ליעקב כליסטים. השניה 

 אומרת שהוא נראה לו כסוחר, והשלישית טוענת שהוא נראה כצדיק וכתלמיד חכם.

ין, נבין שהיצר הרע המתוחכם יכול להופיע בכל מיני תחפושות מקוריות, הוא יכול להיראות לפעמים אם נתעמק במשמעות העני

איש רע. היצר יכול לבוא ולהסית לעבור עבירה, חס ושלום. הוא פשוט אומר "לך תחטא". הוא מכניס בלב האדם  -כמו 'ליסטים' 

 תאווה ודוחף אותו לעבירה. 

ות כמו 'סוחר', כמו איש עסקים מכובד. הוא לא בא כמו שודד שמנסה לכפות ולגרור לחטוא. אבל הוא יכול גם להתחפש ולהירא

הוא פשוט מטביע את האדם ב"מים רבים" של טרדות הפרנסה בתאווה לכסף, בחלום להיות עשיר, וכך הוא מנתק את האדם 

 מתורה ומצוות ומשליכו לעסוק רק בהבלי העולם הזה.
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יע לבוש ומתנהג כמו 'צדיק' גמור, 'תלמיד חכם'. הרבה פעמים אפשר לראות בחורים או אברכים ולפעמים הוא מחופש. הוא מג

שלמדו תורה והתפללו בדביקות, עבדו על מידותיהם, ופתאום ל"ע אחרי כמה שנים הם מפסיקים לחיות בעבודת ה'. מצד אחד הם 

 י הם כבר לא מחפשים לחיות ולהתקדם בעבודת ה'. נכנסו לשיגרה של תפילה בציבור ושל קביעות עיתים לתורה, אך מצד שנ

 איך קורה דבר כזה?

היצר הרע תופס את האדם ומייסרו: "ראה כמה שנים אתה לומד ומתפלל, והנה, אתה מוצא את עצמך עם מחשבות זרות, איך 

הזה! או שתהיה  אתה משקר לעצמך ככה? אתה לומד תורה ומתפלל ובראש מתרוצצות לך מחשבות אחרות... תפסיק את השקר

צדיק או שתעזוב... אין באמצע! תהיה אמיתי. אתה מטפס מעלה מעלה, ולמחרת בבוקר אתה נופל וכאילו כלום לא קרה... 

 מספיק! אל תהיה צבוע!"... וזה מה שגורם חלילה לאנשים מסוימים להישבר.

אותם לעולם. אתגרים של קדושה, אבל זה הוא מציג תחפושת מתוחכמת של ה"תלמיד חכם". מעמיד אתגרים שאי אפשר להשיג 

מה שעלול להפיל. מהתחפושת הזו צריכים להיזהר. עלינו לזכור ששלימות יש רק למעלה. בעולם הזה אין שלמות. וכך בדיוק 

 הקב"ה רוצה שיהיה.

ים י י במשנת מרן החפץ ח ד יסו ו תפיסה  י ו נ  שי

ר הרחוקה שבעיירה הליטאית. בדמיונו היה נראה החלום כמעט מסופר על בחור משוויץ שהיה לו חלום לנסוע ללמוד בישיבת מי

בלתי מציאותי. מה לו לעלם שוויצרי בן טובים ולליטא הדחוקה והרחוקה? למרות קשי הפרידה והגעגועים, גמרו ההורים אומר 

 והו לדרכו הארוכה.בליבם להעניק לבנם את המתנה הגדולה של 'הוי גולה למקום תורה' ו'במקום שליבו חפץ', ובלב הולם ליו

הגיע בין הזמנים של ניסן. הבחור החל מארגן עצמו לשוב לשוויץ, דרך ארוכה ומורכבת לפניו. עודו מתכונן, החליט: אאריך מעט 

את מסלול דרכי, ואשים פעמיי אל העיירה שיוצאים ממנה תורה והוראה אל העולם היהודי כולו, אל ראדין, להתברך מפי קודשו 

 ניו של מרן ה'חפץ חיים' זצוק"ל.ולחזות בהוד פ

את חלקה הראשון של הנסיעה עבר ברכבת. אחר שירד ממנה עלה על עגלה להמשיך בחלקה השני של הנסיעה אל ראדין. קשה 

היתה הדרך במזג האוויר החורפי והסוער. פתיתי שלג צנחו על הקרקע המושלגת, נערמים זה על זה. הסוסים התקשו בדרכם, 

ור עז חדר לעצמות. איבריו מאיימים לקפוא. הוא מנסה בשארית כוחותיו לשפשף את כפות ידיו זו בזו ולהדק הרוחות צלפו, ק

סביב צווארו את הצעיר הצמרירי. בסמוך אליו ישב הגה"צ ר' הירש לוינסון, חתנו של החפץ חיים זי"ע, גם הוא מנסה לשרוד את 

 הקור הגדול.

או ראשוני בתיה של ראדין. ואז פונה אליו חתנו של החפץ חיים: 'הינך מוזמן לביתי סוף סוף, בשעותיו הקטנות של הלילה נר

ללינה', הבחור המותש קפץ על המציאה, ואחר צלחת מרק התחפר תחת השמיכה העבה. 'תפילת מעריב', הבהבו המילים בליבו, 

ברכת 'מעריב ערבים'. עוד לא סיים את  'אך הפעם הזו מותר להתפלל בשכיבה', הורה לעצמו הלכה הבחור המותש, והחל למלמל

 מילותיה הראשונות של הברכה והוא שקע בשינה עמוקה ועריבה.

מול קרני האור התעורר, כשהוא מבקש להמשיך את תפילת ערבית, אולם לפתע היכתה בו ההבנה כי יום המחר הגיע... טעם חמוץ 

 ליווה אותו בבית מארחו, ובעת שצעד לביתו של החפץ חיים.

חמצת תפילת מעריב!' הלקה את עצמו. "הבית הקדוש היה מלא באנשים, איש איש ובקשותיו, עוברים לפני ארז הלבנון 'ה

זכורני שלפני ושוטחים משאלותיהם. "כאשר הגיע תורו של הבחור, חייך אליו החפץ חיים ופנה אליו עוד טרם הספיק לפצות פה: "

לרוב. אנשים זלזלו בפרוטת  היו א היתה אגורת נחושת נחשבת, באשר כסף וזהבע, בתקופת הצאר, לב  עשרות בשנים, בימי הש  

נחושת, כאשר נפלה ארצה אף לא גחנו להרימה... אך עתה חיים אנו בתקופת רעב ומחסור. ובתקופה כזו, גם לאגורת נחושת יש 

  ..."ימהערך. פרוטה לפרוטה מצטרפת לקניית כיכר לחם! אם נראה פרוטת נחושת ברחוב, נגחן להר

 הכהן הגדול מראדין לא סיים. מבטו ליטף את הבחור הנבוך, והוא המשיך: 

"דורות עברו, כאשר היה בעולם שפע תורה ותפילה, לא היתה נחשבת תפילת ערבית כזו הממולמלת תחת השמיכה בעין עצומה 

די ה' ובעלי שיעור הקומה, כל תפילה נחשבת למחצה... אולם בימינו אנו, של יבושת מי התורה ותפילה, לעת בה התמעטו והלכו עוב

עד בלי די. בשמיים ממתינים לכל תפילה שתעלה, גם למקוטעות לחצאין לשליש ולרביע... ואפילו לחיוורות, יבשות וחסרות צורה, 

 כל אחת מהן מתקבלת בחביבות גדולה ויתירה, נצררת בעדינות בנאד התפילות, ומיוחסת עד מאוד"...
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 פער בתדהמה. רוח הקודש דיברה מפיו של הצדיק! פיו של הבחור נ

 המשיך הצדיק ואמר: 

גאל בזכותן. נתן להם הקב"ה שתי מצוות, פסח ומילה, נשאלת השאלה: הן י"כשהיו ישראל במצרים, לא היו בידם מצוות לה

וקא משום ואדרבה, ד א,הי גאל מעבדות לחירות עולם?! התשובהישקועים היו במ"ט שערי טומאה, האם די בשתי מצוות כדי לה

מאירה וזוהרת כל מצוה! כל מצוה קלה בדורנו מזכה ומרוממת את האדם כמצוות עצומות בדורות קודמים!"  - כך! בדור כה ירוד

 נרעש הבחור ונפרד מהחפץ חיים בלא לשאול מאומה, דיו במה שראה ושמע!...

יפה י נפש ע על  קרים   מים 

ה ַמִים( "כה ,משלי כהשלמה המלך אומר ) ִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיפ  ק ק  ה ֵמֶאֶרץ ֶמְרח  ה טֹוב  כשם שמים קרים, הנשפכים על נפש ", ּוְׁשמּוע 

שלום המגיעה מארץ מרחק, מרעננת את השומע ומחיה  צמאה ויבשה, מרעננים ומחיים אותה, כך גם שמועה טובה, דרישת, עייפה

 את רוחו.

ם המרגיש צמא גדול ולשונו דבקה לחיכו,  והוא מחכה ומשווע לרגע בו זהו פסוק שמשקף ומסמל את חשיבות וערך המים לאד

יוכל לשתות מעט מים להרוות את צימאונו. ישנם זמנים בהם כל פיסת רוחניות נחשבת לדבר גדול ועצום בנפש האדם באופן פרטי, 

שר בסייעתא דשמיא התרבה, מכל מקום וכלפי הדור כולו בכלל, עלינו להכיר בזה, ובפרט בדורנו צריך לדעת שעל אף אור התורה א

בעוה"ר עדיין החושך רב ועצום בחוצות העיר ובעולם כולו, ועל כן כל מעשה או פעולה רוחנית של אדם בכוחה להשפיע השפעות של 

 קדושה ורוחניות לאין ערוך, וחובתנו להבין שכל פעולה יכולה להשפיע לאין ערוך.

 חלאקה עצמית

ע שגם אם נכשל ומעד, גם אם התפתה והלך אחר עצת יצרו, אל לו ליפול ברוחו בשיברון לב הגורם אך מאידך, על כל אחד ליד

המביאה לדכדוך ונמיכות רוח, לתסכול ולמרמור עצמי העלול חלילה להוריד את האדם לשאול תחתית. עלינו  להלקאה עצמית,

 לדעת נאמנה שתופעה זו אינה עבודת ה' אלא ח"ו עצת היצר.

בעבודת ה', וסיבת הדבר היא מן הסתם מהאמור  להלקאה עצמיתחכם אחד בדורנו שאמר שבזמננו אין מקום כלל  וראיתי בשם

 לעיל, כיון שדבר זה גורם לירידה רוחנית יותר מאשר להתעוררות והתעלות, כידוע למביני דבר.

נגמרת  עבודה שלא 

מדוע זכתה מלאכה  ,מעוררת את השאלה זו המצו מזבח.בבית המקדש היתה מצות "תרומת הדשן", להוריד את הדשן מעל גבי ה

 למעמד של מלאכה במשכן?  "פינוי פסולת"שהיא לכאורה 

 .לעבודת האדם את בוראועיון ביסוד המצוה מלמד על יחס התורה 

" ֹּ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ת ֵהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלַבׁש ַעל ְבש  ַבׁש ַהכֹּ מֹו ֵאֶצל ַהִמְזֵבחַ ְול  ה ַעל ַהִמְזֵבַח ְוש  עֹּל  ֵאׁש ֶאת ה  " )ויקרא אַכל ה 

 ו, ג(

הכהן לוקח מלא חופניים מהאפר שנשתייר . למעשה, זוהי העבודה הראשונה שהיתה נעשית במקדש בכל יום עם 'קריאת הגבר'

  ש של המזבח.מאכילת האש את הקרבנות במשך הלילה, ומרים אותו אל מקום ידוע במזרח הכב

וטבעי הדבר שיש צורך לפנותו כדי שיהיה המזבח 'נקי'  -פת הקרבן י'הפסולת' שנותרה משר -בסופו של דבר, הדשן הוא אפר 

 ,עבודה בפני עצמה, אשר ככל שאר העבודותכ'פינוי הפסולת' את  מחשיבהלהקרבת הקרבנות החדשים. הפלא הגדול הוא שהתורה 

 לבוש בבגדיו. הוא מותרת רק לכהנים ודווקא כש

עד כדי כך שפעם אחת נפל  ,כדי להגיע ראשונים ולזכות באותה העבודה יתירה מזו, המשנה מספרת כיצד היו הכהנים רצים בכבׁש

 .אחד הכהנים ונשברה רגלו

 מה הביאור בזה?
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 באה התורה ללמדנו מסר חשוב מאוד: 

חרר, שכאילו כביכול היצר הרע כבר נשרף והתבטל. עליו לידע גם כשאדם עומד בדרגה גבוהה, שלא יטעה לחשוב שהוא כבר משו

 כי בכל דרגה שלא יהיה, יש את האפר, שזה היצר הרע שנדבק. ולכן אין מה ליפול ברוחנו מזה, כי זו הכוונה העליונה.

להתעלות עוד ועוד, האפר הזה הוא חשוב, הוא יקר, כפי שאומרת התורה, "והרים את הדשן". תמיד תהיה עוד עבודה ועוד עבודה, 

ולשרוף את היצר שגם הוא עולה יחד איתנו ומלווה אותנו אל כל אותן דרגות שאליהן הגענו ועוד נגיע. לשלמות נגיע בגאולה 

 האמיתית והשלמה, שאז היצר הרע אכן יתבטל לגמרי!

יות קוטב ות  קצו יהם-שתי  בי רה  ן שום סתי י  וא

אין שום  בעומק העניין שתי קצוות קוטביות, אך למתבונןב כמנוגד הנראה ילימדה אותנו כאן התורה יסוד חשוב ומהותאכן, 

 סתירה ביניהם.

 על האדם לדעת שגם הפסולת שבעבודתו, יש בה מעלה וחשיבות ובשני חלקים:

ברר האחד, לבל יחשוב כי הגיע כבר לרום המעלות ולפי מדרגתו כבר לא קיים בו איזו פסולת אשר עדיין צריך הוא לעבוד עליה ל

 אותה ולמצוא את הדרכים לסלקה ממנו.

אך מאידך עליו גם לדעת שאין אדם שאין בו איזה רבב של פסולת, ואף על פי כן בהכרח שדווקא ממקום זה הקב"ה חפץ בעבודתו. 

אמנם, אסור לו להתמקד, לנבור ולחפש בפסולת, אדרבה, עליו מתעורר בעצמו לומר שמאותו מקום נחות ככל שיתעלה איזה 

 תעלות ואפי' קלה באשר בודאי שישמח בזה הבורא מאוד להחשיבה לו כהקרבת קרבן ממש.ה

 , ללמדנו שגם לפסולת יש משמעות.תרומת הדשןשהרי זהו יסוד ותכלית מצות 

או אמצעי-העמל  תכלית 

מעלותיו ומגרעותיו, ומעתה נפתח פתח לעניין נוסף אשר יסודו מונח במבט שצריך להיות לאדם כלפי עצמו, הצלחותיו והפסדיו, 

יכולותיו ואי יכולותיו בעבודת ה', ואם ישכיל להביט אל נכון אזי ללא ספק יוכל להיטיב עבודתו, עבודת ה', על כל תחומיה, ותגבה 

 רוחו בעבודת התורה והתפילה והמידות הטובות.

 בתורה". עמליםפר' בחקתי(: "שתהיו  בפסוק נאמר "אם בחקתי תלכו..." )ויקרא כו, ג(. ומפרש רש"י )ע"פ תורת כהנים, ריש

ההדגשה היא על העמל: התורה אינה דורשת מהאדם בהכרח להגיע לתוצאות, אבל היא דורשת להיות עמל בה, אם זהו 

הקריטריון, הרי המציאות עלולה להפתיע, בנגוד להיגיון האנושי: יכול תלמיד מוכשר ללמוד דף גמרא בחצי שעה, ויכול תלמיד 

יסה, להתייגע בלימוד אותו דף במשך שבוע ימים, ובסופו של דבר, יתברר שהתלמיד השני יקבל שכר רב, ללא כל אחר, קשה תפ

 השוואה לתלמיד הראשון המוכשר.

בהיגיון האנושי נראים הדברים אחרת: יכול נגר מומחה וזריז ליצור שולחן בכמה שעות, ונגר אחר, איטי ומתחיל, ייצור את אותו 

והשולחן יימכר באותו מחיר. הלקוח מסתכל רק על המוצר המוגמר, אין זה משנה בעבורו כמה השקיעו  -ם רבים שולחן במשך ימי

 בו...

ללקוח כר  מו ן  בי סוער  כוח  י  ו

 סיפר פעם אברך שהזדמן לחנות ונקלע לויכוח סוער בין המוכר ללקוח:

 "מצטער, אינני מוכן לשלם!" הכריז הלקוח.

 יבלת אותו!" טען בעל העסק."אבל הזמנת אצלנו שירות, וק

 "הלזה יקרא שירות? אינני מרוצה מהתוצאות, לא לכך התכוונתי!" דבק הלקוח בעמדתו בעקשנות.

 "אדוני, הזמנת עיצוב של פירות, ועליך לשלם!"

 "אבל העיצוב אינו מוצא חן בעיני, לא לזה התכוונתי!" התעקש הלקוח.
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שירות! השקענו ברכישת הפירות הנדירים, השקענו בעיצוב ובגילוף האומנותי,  "אתה ביקשת עיצוב בכמה מאות שקלים, וקיבלת

 ואתה תשלם!"

 "אבל זה לא לטעמי, אינני מסוגל לתת מתנה שלא מוצאת חן בעיני!"

האברך, שהיה עד למקרה הנ"ל, לא ידע כיצד הסתיים הויכוח, הוא התייאש ומיהר לצאת לדרכו, אבל תוך כדי הליכה התבונן 

והגיע לתובנה מעניינת: בלי להיכנס לפן ההלכתי של הסיטואציה, הוא שאל את עצמו: למעשה, עם מי הצדק? לכאורה,  בדברים

ייתכן ששניהם צודקים, המוכר נתן שירות וזכותו לדרוש תשלום, ואילו הלקוח אולי אף הוא צודק, כשאינו רוצה לשלם על תוצאה 

 שלא השביעה את רצונו.

אף  -ה, שבעולמנו אדם יכול לעבוד ולהתייגע אפילו ימים רבים, ואם התוצאה לא תהיה מעשית או רצויה פתאום היכתה בו ההכר

אחד לא ירצה לשלם לו... יכול חייט להשקיע בקניית אריג יקר, לעמול ולהזיע ימים ולילות כדי לתפור ממנו בגד, אך אם התוצאה 

לא יועילו כל תחנוניו של החייט על טירחתו העצומה והשקעתו  -שה לא תהיה מוצלחת, או הבגד משום מה לא יהיה כשיר ללבי

 שהלכה לאיבוד!

והוא יקבל את מלוא  -לעומת זאת, יתכן שחייט מוכשר הצליח לתפור בגד מעולה בקלות, סיים את מלאכתו במהירות ביום אחד 

 המחיר, אף שלא השקיע הרבה...

הדברים נראים אחרים... התגמול בהשקפה היהודית הוא לפי העמל בלבד,  כך הוא בעלמא דשיקרא שלנו, אבל במושגים רוחניים

 התוצאות אינן בשליטתנו, וזה מעודד בהחלט...

או לא?!  טוב 

 בתפילה מיוחדת שנהוג לומר בסיום מסכת, נאמר בין השאר: 

ים והם עמלים, שאנו עמלים "מודים אנחנו לך... ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות... שאנו עמל

 ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר" )ברכות כח, ב(.

 שואל על כך מרן ה'חפץ חיים' זצוק"ל )על התורה, פר' בחקתי(:

"לכאורה, הדברים צריכים ביאור: כלום ראית מימיך חייט תופר בגד או סנדלר שמייצר מנעלים, ואינם משתלמים? או כלום 

 אדם אשר יגע ועמל באיזה עסק או מלאכת חברו, ולא יבוא על שכרו?אפשר הדבר ש

 אבל העניין הוא כך: 

בנוהג שבעולם, מי ששכר פועל לתפור לו בגד או מנעלים, והפועל יעמול בזיעת אפיים כל היום וכל הלילה, ולא יתפור את הבגד או 

אל הבגד עיניו נשואות, ואם לא השלים מלאכתו,  -ל הבית כלום יקבל שכרו? הלא לשוטה ייחשב אם יבקש, כי הלא בע -המנעלים 

 לא ישולם לו, כי לא עבור העמל הוא מקבל שכר, אלא על המעשה, ועמל בלי מעשה אין בו תועלת". -אף אם יעמול שבוע שלם 

"ל, שעל היגיעה הדברים כן הוא הדבר בלימוד התורה. אנו נצטווינו לעמול בתורה, ככתוב: 'אם בחוקותי תלכו', וכפירוש רבותינו ז

אמורים, ואף אם לא יבין את הדבר לאשורו, כמו שאמרו ז"ל )גיטין מג, א(: 'אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל 

ומקבלים שכר, והם  -תחילה', עם כל זה הוא מקבל שכר על העמל, ואף אם המלאכה לא נעשתה. וזו כוונת המאמר 'אנו עמלים 

 קבלים שכר על העמל, אלא על המלאכה".ואינם מ -עמלים 

 מדוע הנער קרע את המבחן?

כשבידו דף והוא קורע אותו לגזרים, התקרבתי אליו ושאלתי אותו לפשר  12באחת ההזדמנויות פגשתי ברחובה של עיר נער כבן 

 העניין אך הוא התחמק ולא ענה, אחרי רגע אמר שזה דף מבחן.

 שאלתי: כמה קיבלת? 

 ". השיב.70"

 מה רצית לקבל?כ

100... 
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... עד שהגענו למסקנא שעמל, רצון 30ועוד  70-, או מ10בכפולות של  10-? יש כמה אופציות, מ100ניסיתי לעודד אותו: ממה מורכב 

 והשתדלות, הם הם הערכים החשובים המביאים בסופו של דבר להצלחות, וההשקעה בהם עצמה היא ההצלחה הגדולה ביותר.

 לא, איני יודע, אבל ברור שבניית מחשבה מסוג זה תועיל, אם לא עכשיו אז אט אט בהמשך דרכו.אם הוא נרגע או 

?" "למדן ות  להי י  ו ו צי יש   האם 

מעשה באברך שהתאונן באזני ה'חפץ חיים' זי"ע ושפך את מר ליבו: "שנים רבות אני כבר עמל ומתייגע בתורה, ועדיין לא ראיתי 

 כהלכה, עם המפרשים, עדיין לא זכיתי, מה יהא עליי?"סימן ברכה. אפילו להבין דף גמרא 

 השיב לו ה'חפץ חיים' זצוק"ל: 

"וכי הקב"ה ציוה עלינו להיות למדנים ובעלי כישרונות? לא ולא! נצטווינו רק 'והגית בו יומם ולילה' )יהושע א, ח(, 'שתהיו עמלים 

 אם לאו!".בתורה', שנעמול בה, בין אם נגיע למעלת חריפים ובקיאים, ובין 

הגדול ז  ן-הארג ' י ז לו ו מו זלמן  רבי   ו

 שואל בעל 'אור החיים' הקדוש )שם(, מדוע לעמל התורה קוראים בשם 'חוק'?  -"אם בחקתי תלכו" )ויקרא כו, ג( 

והוא מסביר, כיון שיש בה מצוה ללמוד אף דברים שנלמדו שתיים ושלוש פעמים, והם כבר ידועים, כי חפץ ה' בעסק התורה. חוקה 

 קקתי.ח

אם אדם כבר יודע, אינו צריך ללמוד יותר. הנה, למשל, אדם שלמד  -בכך שונה עסק התורה משאר עסקים וחכמות שבעולם, ששם 

 אינו צריך ללמוד שוב את הידוע לו, לכל היותר הוא משתתף בהשתלמויות המציגות את החידושים בלבד. -רפואה 

ם ללמוד שוב ושוב, גם אם הוא כבר יודע! והמציאות מוכיחה ש"אינו דומה התורה יוצאת מן הכלל בכך שהיא מחייבת את האד

שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת פעמים" )חגיגה ט, ב(, בכל פעם מתחדד משהו, מתבהר ומתחדש, ובכל פעם יש 

 שכר נוסף על העמל הנוסף.

יפים לגדלותו של האדם בתורה. להיפך, יהודי שהוא דל אחד הדברים שחשוב לשנן לילדים ולתלמידים, שהכישרונות אינם מוס

 בכישרונות, אך מנצל את כשרונו בעמל ויגיעה, יקבל שכר פי כמה מהלמדן הכשרוני שקולט דף גמרא ברבע שעה ואינו מתייגע...

 תלמוד תורה הוא אחד מהדברים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא )פאה א, א(. 

בספר 'תולדות אדם' מסופר כי פעם אחת, בעת לימודו, נזקק הגאון רבי זלמן מוולוז'ין זצוק"ל, אחיו של מרן הגר"ח מוולוז'ין 

זצוק"ל לספר כלשהו, אך בינו לבין הספר חצץ ארגז גדול, שרק שלושה אנשים היו יכולים לשאתו. מה עשה? צעד בביתו אנה ואנה, 

צריך לעלות אחריה" )עירובין נה, א(, וכך שינן את המאמר, עד שהרגיש רוח גבורה  -בשמיים היא  עד שלפתע הגיע למאמר: "אפילו

 ננסכת בו, והצליח להגביה את הארגז בעצמו...

 עדות בעל הש"ך על עצמו

עוד גילו לנו חז"ל במעלת עסק התורה מתוך עמל, כפי שמובא בספר 'ילקוט לקח טוב' )בחקותי( המצטט את דברי הגמרא 

ֵמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר", ומפרש רש"י: תורתו  -)סנהדרין טו, ב(: "נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו  הוא ע 

 קֹונ ּה למסור לו טעמי תורה וסודותיה, וכל כך למה? מפני שכפף פיהו על דברי תורה".שמחזרת עליו ומבקשת מאת  -עומלת לו 

 ואכן, מצאנו אצל גדולי הדורות, שהקדישו את כל ימיהם לעסוק בתורה ביגיעה ובכל הכח, וזכו לעמוד על סודותיה לפי עמלם.

 "ע(: הגאון בעל הש"ך זצוק"ל העיד על עצמו )בהקדמה לספרו 'שפתי כהן' על השו

"באמת ובתמים טרחתי טרחות הרבה, וכמה יגיעות יגעתי. לא עסקתי בשום עסק אחר, לא נתתי שינה לעיני ותנומה לעפעפי שנים 

רבות, עד אשר הוצאתי מהכח אל הפעל מחשבתי וביררתי ושקלתי הכל... לא פעם אחת ושתים, כי אם מאה ואחד פעמים... ומי 

י יספור לו מגודל התלאה שהיתה עלי בחיפוש בים התלמוד והפוסקים, עד כי העמדתי הכל על שלא היה עמי במחיצתי, לא יאמין כ

 בוריו".
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היא  -שלמה המלך )קהלת ב, ט( אומר: "אף חכמתי עמדה לי", ואומר שם המדרש )זוטא קהלת רבה(: "תורה שלמדתי באף 

 שעמדה לי".

ו האישי של הלומד, כפי שסיפר פעם הגאון רבי חיים קרייזוירט הוא למוד שמתקיים והופך להיות קניינ -לימוד שבא ביגיעה 

זצוק"ל, שהיו סוגיות מסוימות שהוא היה שולט בהן באופן ברור יותר מהאחרות, ואמר כי הסיבה לכך היא שאת הסוגיות הללו 

 ה בי".נתקיימ -למד במסירות נפש, ובזמנים קשים ביותר, וכך התקיים בו מה שנאמר: "כל תורה שלמדתי באף 

יפלר ר בבית הסטי ר הבחו ! הצהי נות" לי כשרו ן   "אי

בספר 'שאיפות' מובא סיפור על בחור שהיה דל כישרון, ובמשך שנים רבות ניסה ללמוד, אך לא ראה ברכה בלימודו. בהגיעו לגיל 

נגע לליבו של אברך עשרים, הסתכם הידע שלו בהבנה של חומש ורש"י, קצת משניות וגמרות קלות, והבחור עמד להתייאש. המצב 

תלמיד חכם, והוא לקחו אל מרן הסטייפלר זצוק"ל כדי לשאול כיצד אפשר לסייע לו, באשר חשקה נפשו בתורה, אך הוא אינו 

 מצליח לממש את שאיפתו.

הם נכנסו אל חדרו של מרן זצוק"ל, והאברך כתב פתק שבו תיאר את מצבו העגום של הבחור. כשקרא הסטייפלר את הפתק, פנה 

 אל הבחור ואמר לו בזו הלשון: 

הקב"ה אומר לפמליא  -"אני אומר לך בוודאות, ואני מוכן להבטיח זאת, שכאשר אתה לומד את התורה שאתה יכול ללמוד 

 דיליה: 'אני פונה מכל עסקיי, ואיני רוצה לשמע אלא את דבריו של הבחור הזה!"

 ותחי רוח הבחור.

משלו הוא העמל. הכישרונות, כידוע, הם מתנת שמים, כיצד אפשר להתפאר בהם? רק חשוב לזכור, שהדבר היחיד שאדם משקיע 

אותם אדם נותן משלו באמת, ורק עליהם מגיע לו שכר, "לפום צערא אגרא" )אבות ה, כג(, המודד  -צער, מאמץ, מסירות נפש 

 היחיד לשכר בעולם הבא הוא העמל.

ורסט? אל פסגת האו הילד  ע  י  כיתד הג

הצליחו שני מטפסי הרים להגשים את משאת נפשם: לדרוך על פסגת ההר הגבוה בעולם. הם נותרו היחידים מכל  מספרים, שפעם

 אנשי הקבוצה ששרדו בחיים, לאחר שחבריהם קיפחו את חייהם במהלך הטיפוס המסוכן.

ההר... נדהמים פנו אליו כשהגיעו אל הפסגה, הם לא האמינו למראה עיניהם: יושב לו שם ילד קטן ומשחק בכדורי השלג שעל 

 השניים ושאלו: "אמור לנו, ילדון, איך הגעת לכאן? הרי אנשים גדולים וחזקים לא שרדו את המסע המפרך?"

 הילד הביט בהם בעיניים תמימות והשיב: 

 "אני נולדתי כאן!"...

שחוסכים מהם את הצורך להתאמץ.... יש אנשים שנולדו על 'פסגת ההר', כלומר, הם נולדו עם כישרונות מזהירים או תנאי חיים 

אנשים אלו מעוררים קנאה בלב חבריהם שלא זכו בכך, אבל זוהי גישה מוטעית. כל אחד נולד במקום אחר, כל אחד נדרש 

להשקעה שונה. לעיתים על אנשים כאלו לעמול ולהתאמץ להיות בעלי מידות טובות וכדומה, כך שאין לנו להיתפס לפרט של 

וד תנאים חשובים מאוד בשביל לגדול בתורה ולזכות ביראת שמים. כל אחד מקבל תנאי חיים בהתאם לתפקידו כישרונות, יש ע

יקבלו שכר מועט,  -עלי אדמות, וכמובן, כל אחד יקבל שכר לפי עמלו )והמציאות היא שאותם 'מוכשרים', שלא היו צריכים לעמול 

 לעומת אלו שהגיעו לכך בקשיים רבים(.

ם הבא מובטח שכרנו לפי העמל. כמה מרגיע לדעת שבמאזני הפלס שבעולם העליון ישקלו כל לימוד ומעשה לפי אשרינו, שבעול

 העמל והצער שהושקע בהם, לפי האומדן האמיתי, והרי מוטב פעם אחת בצער ממאה שלא בצער )אבות דרבי נתן ו, ג(.
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ים  מבט אמיתי על החי

כלפי עצמי ויכולותיי. עליי להתייחס לעצם העמל והעבודה, שזו חובתי בעולמי. לא  לאור כל האמור ברור שזהו המבט הנכון שלי

לתוצאות. לא לבחון את היכולות והכישרונות אלא את ההשתדלות והעמל, הם יסוד האושר והנחת. חייב שיהיה לדברים מבט 

 .מידה ממשיתברך, ובדיוק באותה  מאיתו כןאמוני על החיים, והוא שמה שיש לי הוא מאיתו יתברך ומה שאין לי הוא גם 

ואם זה מה שקיבלתי, זה מה שה' רוצה ממני, וכך אעשה ללא כחל ושרק, ובכך בעזרתו יתברך יסתלקו אט אט עוגמת הנפש, 

 התסכולים והייסורין.

רצף הצלחות גם  ות  י לה ל  כו י ות  י אודות -רצף של טעו ר מופלא  50סיפו  דולד 000,

ש בכוחו לחזק את אמונתנו בבורא, מעשה אחד מני רבות אך כדרכנו יש בנותן טעם להביאו ולהמחשת הדברים נביא מעשה אשר י

 ביודענו שיש בעובדות מהחיים הרבה יכולת וכח לחזק את האדם בעבודת ה'.

 דולר!" אמר ר' יצחק )שם בדוי, ספור אמיתי( למנהל הגמ"ח. 50,000"אני זקוק להלוואה של 

בארצות הברית, כאשר הגיע ר' יצחק, שנקלע למצב כלכלי קשה, לאחד הגמ"חים המעניק היה זה באחד הריכוזים החרדיים 

 הלוואה ללא ריבית, כמובן.

ר' יצחק היה אדם ישר ואחראי, והוא ניהל את הכספים שלו בצורה מסודרת, בתוך השתדלות לעשות כל מאמץ שלא להגיע 

 לאוברדרפט )משיכת יתר(.

להגיע לכאן אישית בכל חודש ולפרוע  ילעשרה תשלומים", הבהיר ר' יצחק, "ויש בכוונת האההלוו ן"אני מבקש לחלק את פירעו

 את הכסף, חמשת אלפים דולר במזומן!"

בעל הגמ"ח נענה להצעתו, אך הוסיף שבכל זאת, רצונו שר' יצחק יפקיד אצלו בכספת עשרה צ'קים של חמשת אלפים דולר, וזאת 

 תהיה לגמ"ח דרך להשיב את הכסף. -שיים ליתר בטחון, כדי שאם הוא ייקלע לק

העיסקה נחתמה כדת וכדין, והכסף ניתן לו, כשהוא מותיר בגמ"ח עשרה צ'קים, תוך שהוא מדגיש שאין להפקיע אותם, אלא הוא 

 יביא את הכסף במזומן.

מ"ח טעה והפקיד את כך עברו חודש וחודשיים, הכל התנהל לפי הציפיות, אך בחודש השלישי אירעה טעות, אחד הפקידים בג

 הצ'ק בבנק...

באותה עת היה ר' יצחק בנסיעה במקום די נידח, והנה, הוא מבחין כי הדלק אזל כמעט... הוא עצר בתחנת דלק, וכשביקש לשלם 

 התברר כי הדבר אינו אפשרי כיון שהחשבון שלו במינוס...

 כי זה בגלל הצ'ק שהופקד בטעות! "מה קרה?" נבהל ר' יצחק, שדאג תמיד שלא יהיה מינוס בחשבון. התברר

הוא לא ידע מה לעשות, במיוחד באזור כה נידח... אך הדאגה היתה ממנו והלאה. בלי לאבד עשתונות, הוא החל לחפש בכיסיו ובכל 

 דולר... 23מיני תאים נסתרים במכונית, והצליח לגרד בקושי 

 "איך אתה מצליח לשרוד במצב ביש כזה?" שאל המתדלק.

 לטובה"! )ברכות ס, ב( הסביר לו ר' יצחק. –די, אני חי באמונה שכל מה שקורה "אני יהו

"אם כך, יש לי רעיון", אמר בעל תחנת הדלק, "תתדלק בעשרים דולר, ובשלושה הנותרים תקנה כרטיס הגרלה שנמכר אצלנו 

 בקיוסק של התחנה!"

דולר!! בדיוק הסכום  50,000-לו, לשמחתו, שהוא זכה ב הרעיון מצא חן בעיניו, וכך עשה. כשבדק את תוצאות ההגרלה, התברר

 שלווה מהגמ"ח!

כשהעמיק לחשוב על ההתרחשות, הבין כי סיבת ההפקדה היתה משמים, וגם אי הנעימות בקשר לכרטיס האשראי שלא עבר בשל 

 המינוס. הוא נוכח לדעת כי 'מַעז יצא מתוק' )שופטים יד, יד(, וכך למעשה זכה בישועה.
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ַנְפת  ִבי י ׁשֹּב ַאְפָך ּוְתַנֲחֵמִניה' אֹוְדָך שעיה )יב, א(: "נאמר בי קא, כי הודאה היא הסכמה לדבר המנוגד ובחינת הודאה דו -" ִכי א 

. אני מודה לקב"ה על הדברים ששלח לי, גם על אלה הנראים , ושייך רק לדבר פלא שלמעלה משכל האדםה ולהיגיון האנושילסבר

 בים, כי אני יודע שמהם תצא טובתי.כגרועים וכלל לא טו

הוא ואך ורק לטובתנו. כמו שאומרים )מובא ב'מעגל טוב' למרן  -אני יודע בוודאות כי אין רע בעולם, וכל מה שהקב"ה עושה 

לטובה". ה' יתברך ברא את העולם כדי להיטיב עם בריותיו, אך יש דברים שאנו, בעינינו הקטנות  -החיד"א ז"ל(: "כל עכבה 

אייתנו המוגבלת, לא רואים באופן מושלם, ולכן אנו חושבים כי ניחתה עלינו צרה. אך הקב"ה משגיח מסוף העולם עד סופו, ור

 והוא יודע מהו הטוב האמיתי, ולפעמים הטוב מסתתר דווקא במה שנראה בעינינו כרע.

" ו "גמז  התואר הנכסף:

קרא כך משום שעל כל מאורע היה אומר "גם זו לטובה" )תענית כא, זה הכלל שלמדנו מרבי נחום איש גמזו, שנ -"גם זו לטובה" 

 א(.

בגמרא מסופר כי פעם רצו לשלוח דורון לבית הקיסר. אמרו: 'מי ילך? נחום איש גמזו, שמלומד בניסים'. שלחו בידו כלי מלא 

 הכלי ומילאו אותו בעפר.  אבנים טובות ומרגליות. בדרך, לן במלון אחד. בלילה קמו אנשים בני בליעל, רוקנו את תוכן

כאשר הגיע לשם פתח את הכלי וראה שהוא מלא בעפר. רצה המלך להורגו ואמר: 'היהודים לועגים לי'. אמר )נחום(: 'גם זו 

לטובה'. בא אליהו ונדמה כאחד מהם. אמר לו: 'אולי הוא עפר מעפרו של אברהם אביהם, שכאשר זורקים אותו על האויבים הוא 

 כמו שכתוב )ישעיה מא, ב(: 'יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו'. הופך לחיצים, 

באותו זמן היתה מדינה אחת שלא הצליחו לכובשה. ניסו את העפר וכבשוה. עלו לבית הגנזים ומילאו את הסל שלו אבנים טובות 

להם 'מה שלקחתי מכאן  ומרגליות ושלחו אותו בכבוד רב. כשהגיע לאותו מלון אמרו לו: 'מה עשית שנתנו לך כזה כבוד?' אמר

הבאתי לשם'. כששמעו כך, הרסו את ביתם והביאו את עפרו לקיסר. אמרו לו: 'העפר שהביאו לכאן, משלנו הוא'. בדקו אותו ולא 

 מצאנו בו דבר והרגו את אותם אנשים. 

יה שהוא צפוי לעונש נחום איש גמזו אמר "גם זו לטובה" לא רק בסוף הטוב של המאורע, אלא בשעה הקשה ביותר, כשנראה ה

אינו מוציא אותו משלוותו  -חייו איכותיים, כי שום מאורע, קשה ככל שיהיה  -חמור ביותר. יהודי שמביט בהשקפה כזאת 

 ומאמונתו.

גם רבי עקיבא, שהיה תלמידו וממשיך דרכו של נחום איש גמזו )חגיגה יב, א(, היה אומר על הכל: 'גם זו לטובה' )ברכות ס, ב(, כמו 

מעשה הידוע )שם( שפעם יצא רבי עקיבא לדרך רחוקה ולקח עמו חמור כדי לרכוב עליו, תרנגול כדי שיעיר אותו בבוקר ונר שיוכל ה

 ללמוד תורה לאורו.

 כשהחשיך היום, חיפש מקום ללון בעיר הקרובה, אך לא מצא, אנשי העיר הרעים סירבו להכניסו.

הלך ללון בשדה, שם למד תורה לאור הנר. פתאום הגיח מהיער אריה גדול וטרף את רבי עקיבא לא התרעם, אמר 'גם זו לטובה', ו

החמור. עוד הוא מבוהל, והנה קפץ חתול וטרף את התרנגול. ביקש להתנחם בלמודו, אך לפתע נשבה רוח וכיבתה את הנר. נשאר 

 רבי עקיבא עומד לבד בחושך, אך על כל מה שאירע לו אמר: 'גם זו לטובה'.

מע רעש גדול מכיוון העיר, קריאות וצעקות, מה קרה? שודדים נכנסו לעיר ולקחו את אנשי העיר בשבי. בדרכם עברו פתאום ש

 בשדה שבו שהה רבי עקיבא, אבל בגלל החושך לא ראו אותו, וכך ניצל מידם.

היה החמור נוער. אילו לא  -הכל לטובה. אילו לא טרף האריה את החמור  -אמר רבי עקיבא: עכשיו ידעו כולם כי מה שעושה ה' 

 נטרף התרנגול, הוא היה קורא בקול, ואילו לא כבה הנר היו החיילים מבחינים באור ולוקחים גם אותי.

 הודה רבי עקיבא לה' והמשיך בדרכו.

' הוא נשאלת השאלה, מדוע רבי עקיבא, שהיה תלמידו של נחום איש גמזו, וידע בהכרה ברורה שאין עוד מלבדו, שכל מה שעושה ה

 נקרא 'רבי עקיבא', ואילו לנחום איש גמזו לא הוצמד הכינוי 'רבי נחום' אפילו? -לטובה 

ומסביר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצוק"ל )'שיחות מוסר', שנת תשל"ב, פרשת ויצא ריש מאמר יג(, שמכאן המסקנה שהכינוי 

 'איש גמזו' הוא כינוי חשוב מאוד לכשעצמו.
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יט אחורה  להב

 להגיע לדרגה של אמונה שהכל לטובה? איך אפשר

למעשה, אחת ההוכחות שבה נראה בעליל שהכל לטובה היא מגילת אסתר, )אף שבשנה פשוטה מצויים אנו בימים שאחרי ...אולם 

דווקא זו הסיבה להתבונן אחורה( שבמבט שטחי נראית כצירוף מקרי של מאורעות שונים. סיפור המגילה התפרס על פני כתשע 

משנת שלוש למלכות אחשוורוש, עד שנת י"ב למלכותו(, ובמהלכן לא כולם קשרו בין המאורעות. אבל משהגיע הסוף הטוב שנים )

היה אפשר, במבט לאחור, להתפעל מהשגחתו של הקב"ה, אשר צירף פרט לפרט, מאורע למאורע, ויצר מסכת מופלאה של ניסים 

 ונפלאות.

תנו שהכל לטובה, אך לא תמיד זוכים לראות אנו מאמינים בכך ומשתדלים לאחוז באמונ

את הכל מסתדר באופן הטוב ביותר. לא תמיד אפשר לראות את הפאזל המושלם, כמו 

שאמר מרן ה'חפץ חיים' זצוק"ל: "בשביל לראות סגירת מעגלים צריך לחיות ארבע מאות 

ילו קצת יותר, שמונים שנה )תהלים צ, י( או אפ-שנה...." ובכן, אנחנו חיים בדרך כלל שבעים

ועלינו לדעת שמה שהספקנו לראות בחיינו המוגבלים הוא חלק מהתמונה הכוללת, ולהאמין 

שגם החלק הזה יביא אך ורק טובה ותועלת. עלינו לשאוב חיזוק באמונתנו, ולפקוח את 

עיניהם של ילדינו היקרים לגבי אותם מקרים שהסתדרו לנגד עינינו, וזכינו לראות כיצד 

 הקב"ה לטובתנו. הביא אותם

כדי להמחיש את הרעיון נביא סיפור על יהודי שחי בגרמניה בתקופה הסמוכה לשואה. היה לו עסק מבוסס שממנו התפרנס בכבוד, 

אבל כשהגיעו לאזניו רמזים על אודות האנטישמיות הגוברת, הוא החליט לעזוב את גרמניה ולהגר להולנד הסמוכה, שהיתה 

 אותם ימים.ידידותית יותר ליהודים ב

החליט ועשה. הוא מכר בחשאי את כל רכושו והיגר להולנד. את הכסף שקיבל בעד רכושו שנמכר החליט להשקיע ברובל הרוסי, 

 שהיה באותם ימים מטבע יציב ואמין, כך חשב שיקנה דירה נאה ויקים עסק חדש.

בסס, אך באחד הימים קרה משהו בלתי צפוי: בהולנד הוא החל להכיר את הסביבה החדשה ולבדוק את האפשרויות השונות להת

 עיתון הבוקר בישר על מהפך שגרם לצניחה דרסטית בערכו של הרובל הרוסי.

 התברר שערכם של כל אותם שטרות שבהם המיר את כל רכושו ירד בבת אחת, והם הפכו לחסרי ערך כמעט...

אותו מטבע... ייסר את עצמו על שלא השכיל לחלק את בתחילה האשים את עצמו שבפזיזותו ובאיוולתו השקיע את כל רכושו ב

 ממונו לכמה סוגי השקעות, כפי שחז"ל יעצו לאדם להשליש את ממונו )ב"מ מב, א(, ולא להשקיע רק באפיק אחד...

שעות קשות עברו על בני הבית, התחושות המרות ייסרו אותם, אווירת דיכאון שררה בבית, עד שלפתע ננער בעל הבית ואמר 

 יבו: "הכסף איננו, האם לא חבל לאבד בגינו גם את הלב???"בל

הוא התעשת והסביר לבני ביתו שאת הנעשה אין להשיב, ויש להאמין שהכל משמים, ובודאי זה לטובה, גם אם איננו מבינים איך 

 וכיצד...

איומות על ליל הבדולח שעבר על רמת חייהם ירדה פלאים, הם התמודדו עם עניות וסבלו בדומיה. בינתיים החלו להגיע שמועות 

גרמניה, על פרעות, הצתות והעברת יהודים למחנות ריכוז. כאב ליבם לשמוע על גורל אחיהם, והם הודו לקב"ה על הצלת חייהם 

 והתנחמו על אובדן רכושם.

להם מה לעשות  אין -כך חלפה תקופה נוספת, מצבם הכלכלי הלך ונעשה גרוע מיום ליום, ואז החליט אבי המשפחה שאם כך 

 בהולנד, ומוטב לעלות לארץ ישראל.

 הוא פרט מעט יהלומים שהשאיר לשעת הדחק ועלה עם משפחתו לארץ ישראל.

הם הגיעו והתמקמו בארץ, ואז החלו השמועות האימתניות על שואת יהודי אירופה להגיע ולגרום להם חלחלה. לתדהמתם, 

ות רצונם של ההולנדים לעזור ליהודים ולמרוד בגרמנים, בסופו של דבר דוכא התברר להם שהסבל לא פסח על יהודי הולנד. למר

 המרד באכזריות, ויהודי הולנד נשלחו למחנות ההשמדה...

י  נ ב ל ר  בי הס ו ת  ש ע ת ה א  ו ה
ה ש ע הנ ת  שא ו  ת י ן  ב י א

ן  י מ הא ל ש  י ו  , ב י ש ה ל
ה  ז י  א ד ו ב ו  , ם י מ ש כל מ ה ש
ו  נ נ אי ם  א ם  ג  , ה ב ו ט ל

. . . ד צ י כ ו ך  אי ם  י נ י ב  מ
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לבו נחמץ למשמע גורלם המר של אחיו שנותרו שם. עיניו מלאו דמעות, כשהודה לקב"ה על חסדו הרב עמהם. הוא נטל את חבילת 

 יר למזכרת ואמר לילדיו:השטרות של הרובל הרוסי שהות

"זוכרים אתם כמה הצטערנו בזמנו, כשירד ערכם של השטרות? עתה ברור לנו שיד ההשגחה היטיבה עמנו, שהרי לולא כן היינו 

 נשארים שם, ומי יודע מה היה עולה בגורלנו!...

ו  רים למדנ !-מפו !  די לשאלות!

 י הסתר אסתיר" )דברים לא, ח(.מנין? "ואנכ -דרשו חז"ל )חולין קלט, ב(: אסתר מן התורה 

סיפור המגילה, כמו גם סיפורים נוספים שקרו לכל אחד מאיתנו, ממחיש שכאשר מצרפים את כל חלקי ה'פאזל' של הנהגת הבורא, 

רואים את התמונה בשלמותה, ולפיכך כבר לא שואלים שאלות, שכן במבט  -כאשר קוראים את תחילתו וסופו של הסיפור ברצף 

 בינים!כזה כבר מ

אולם כשההתרחשות עדיין בעצומה, כשעדיין לא הגיע זמנו של הסוף הטוב, ונראה שכל מה שקורה הוא רע ורק רע, כשנראה כי יש 

 במצב כזה רק אמונה תמימה יכולה להועיל, ביודענו שהכל לטובה. -רק צרות הבאות בצרורות 

חלק מוטעה או מילה בלתי נכונה, ופתאום זה מסתבך מכל להבדיל, כאשר מנסים לפתור תשבץ או לצרף פאזל, קורה ששמים 

פתאום הכל מסתדר, במאונך ומאוזן, מימין  -הצדדים... הכל נתקע, משהו לא ברור... אבל כשמוצאים את המילה הנכונה 

 ומשמאל, מלמעלה ומלמטה...

ת הבורא יתברך שמו... גם אם לא נס הפורים מלמד אותנו שיש להאמין באמונה שלמה, בלי לשאול שאלות: להאמין שהכל מא

נבין את דרכי ההשגחה העליונה, נזכור שהקב"ה מנהיג את עולמו, ואין עוד מלבדו! הוא יתברך נמצא בכל מקום ובכל פינה! יודע 

 ורואה את הכל, יש סיבה ומסובב לכל פעולה ופעולה.

אין לנו אלא להאמין במציאותו,  -ר הדור האחרון גם בימינו, כשאיננו רואים את הפאזל בשלמותו, איננו רואים את כל סיפו

 באחדותו ובהנהגתו יתברך שמו!

לשם כך בא יום הפורים, ללמדנו כי לא כל מה שאנו רואים כאן בעולם הוא כפי שנדמה לנו! עלינו לדעת כי הכל לטובה, אף שאיננו 

 מצליחים להבין איזו טובה יש כאן!

הצליח להבין תחילה איזו טובה יש להם מאת בורא העולם בכך שהוא מגולל עליהם גם בתקופתו של מרדכי היהודי, העם לא 

 צרות רבות...

פורים בא ללמד אותנו שאין לשאול שאלות! בורא העולם מסתתר בתוך הנהגת הבריאה כולה. הוא יודע, שומע ורואה הכל! והכל 

 אזל באופן שאין דומה לו.מחושב ומדוקדק, עד הדבר הקטן ביותר בעולם! הוא יודע להרכיב את הפ

 יבוא יום שבו ניווכח ואף נבין ונראה את שלמותו של הפאזל, לעתיד לבוא!

רי התחפושת  מאחו

"אמר רבא: חייב איניש לבסומי בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברור מרדכי" )מגילה ז, ב(. אחת מחובות היום של היהודי 

בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי', שכן מטרת יום זה היא ללמדנו כי לא אנו נקבע מיהו בפורים היא להתבשם, עד שלא ידע להבחין 

ה'ארור' ומיהו ה'ברוך'. אף אם נדמה לנו כי ארור הוא המן, מכל מקום, לפעמים הוא ברוך... שכן בורא העולם משתמש בו כדי 

 ועה לעם כולו.להושיע את בני ישראל, שהוא יהיה הכלי שבעזרתו, בעזרת רשעותו, תבוא היש

הנה, בפורים ניתנה לנו הזדמנות, אם נבין כי ה' נמצא איתנו בכל מקום ובכל פינה, בכל עת ובכל שעה, אם נפנים את הדברים 

אנו מוזמנים לפנות אליו ולבקש ממי שאמר והיה העולם את כל אשר נחפוץ... וכל הפושט יד, נותנים לו )שו"ע או"ח סי'  -באמת 

 תרצד ס"ג(!

זה טוב מאד! כי אז נשכיל להבין, שכנראה החלק שביקשנו להניח במקום  -בל את מה שביקשנו, מה טוב, אבל גם אם לא אם נק

 אינו נכון! מקומו במקום אחר, בשעה אחרת, אצל אדם אחר וכיוצא בזה. -מסוים בפאזל הבריאה 
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נו לדעת על מה ולמה בורא העולם בוחר לתת יד אין ביכולתנו לדעת מאומה מה מסתתר מאחורי התחפושת של חיינו. אין ביכולת

 לרשע, למי שבא להשמיד ולהרוג!

 לטב עביד )ברכות ס:(!!! -אולם יש ביכולתנו לדעת כי הכל מאת ה'! כל מאן דעביד רחמנא 

ינו, הוא יודע הרבה יותר טוב מאיתנו כיצד לבנות את הפאזל שלו, ואינו זקוק לעזרתנו... הוא משאיר לנו למלא את חובות

 הוא יתברך יעשה את שלו... -ומשנעשה אנו את המוטל עלינו 

רות בצער הזולת !-זהי ! נוקב!  מעשה 

בפרשתנו, פרשת צו, ה' יתברך ברוב רחמיו מבקש מהאדם להביא קרבן על פי יכולתו הכלכלית: העשיר מביא פר, ולעומתו, העני 

, מסלקים הכהנים את הפסולת שבקרבן, ומקריבים רק את מתבקש להביא יונה קטנה. כאשר מגיע האדם עם הקרבן אל המזבח

 החלקים המשובחים.

והנה, כאשר מגיע העני לבית המקדש עם היונה בידו, לוקח הכהן את היונה ומעלה אותה על המזבח, כמו שהיא, עם הנוצות שעל 

 גופה. האש באה במגע עם הנוצות, וכתוצאה מכך נוצר ריח רע מאד באוויר, כידוע. 

ם חז"ל: מדוע לא ציוו להסיר את הנוצות מהיונה טרם הקרבתה, כבשאר הקרבנות, שהרי הריח הרע היוצא ממנה אינו ראוי שואלי

 למזבח?... 

 והם עונים על כך יסוד מדהים: 

באמת, דבר זה אינו ראוי, אלא שאם נסיר את הנוצות מיונת העני, היונה תיראה אומללה וקטנה מהמראה הטבעי שלה, וכתוצאה 

מכך, העני, שגם ככה מתבייש בהבאת היונה, לעומת הפר של חברו העשיר, יתבייש עוד יותר מהמראה הקטן של הקרבן שלו. ראו 

זאת חכמים והעדיפו להקריב את היונה עם נוצותיה, דבר הגורם לריח נורא, ובלבד שלא יתבייש וייכלם העני האומלל למראה 

 הסובבים אותו. 

 ני!כמה זהירות בצערו של הש

המעשה המובא להלן יעמיד אותנו על חובת הזהירות בפגיעה בזולת, כאשר יסודי הדברים מושתתים ללא ספק על יסוד האמונה 

הצרופה בבורא בכל אשר מתרחש אצל האדם, בלקיחת אחריות על מעשיו ובראיה נכונה על החיים, בידיעה תמידית שיש דין ויש 

 רך שמו עם ברואיו.דיין ויש חשבון מדוקדק אצל הבורא יתב

שנה. זוג צעיר מהארץ שערך סדרת פגישות החליטו כי הם מעוניינים להתחתן. נקבע מקום, הוזמנו המנות,  60-"הי זה לפני כ

 נשלחו הזמנות לאורחים וכולם חיכו לבואו של היום הגדול.

ל הספה המלכותית. המשפחות והנה, הגיע היום. הכלה הנרגשת הגיעה לאולם עם השמלה הלבנה והמושקעת והתיישבה ע

והאורחים הרבים הגיעו לאולם, לרקע צלילי המוזיקה שניגנה התזמורת, אלא שהשעה היתה כבר תשע והחתן עדיין לא הגיע 

 לאולם.

כולם הביטו בשעון וחששו שמא כבר אירע לו משהו. אווירת מתח שררה באולם, ואף הכלה החלה לפרוץ בבכי: היכן החתן 

תה זו תקופה בה ברוב הבתים לא היו מכשירי טלפון בשל מחירם הגבוה, ולכן לא היה ניתן ליצור קשר עם החתן. המיוחד שלה? הי

"אל דאגה, אני אלך לבדוק מה איתו", אמר גיס החתן, "ואשוב במהרה". הוא עשה את דרכו במהרה לבית החתן ונדהם למראה 

 די חול.עיניו: החתן ישב לו רגל על רגל בביתו כשהוא לבוש בבג

 "מה קורה איתך? כולם מחכים לך! האם שכחת שאתה מתחתן היום?!"

 החתן הביט בו בזעם ואמר לו: "אינני רוצה אותה, אני לא מתכוון להתחתן איתה".

"מה?!?!... מדוע?" זעק הגיס, והלה השיב: "האם לא ראית את המשקפיים העבות שלה? אינני יכול לסבול אותן! לעולם לא 

 ". אתחתן איתה

הגיס החל לגעור בו ולומר לו כי הכלה מחכה עם השמלה, ועמה המשפחות והאורחים הרבים, אך החתן החליט כי הוא איתה לא 

מתחתן ויהי מה. הגיס עשה את דרכו לאולם בצער והלם רב. הוא נכנס לאולם חפוי ראש והודיע: "לא תיערך היום חתונה, החתן 

 חזר בו".
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פרצה בבכי קורע לב ועמה אורחים רבים שהחלו לצאת מהאולם בזה אחר המומים וכואבים. הורי תדהמה הוכתה באולם. הכלה 

 -החתן התביישו עד למאוד ולא ידעו מה אירע לבנם. שמלת הכלה המושקעת, המנות הרבות שהוכנו לאורחים, האולם שהושכר 

 הכל ירד לטמיון. יום שחור!

. אך בסופו של דבר, היא יצאה מכך. לאחר שמונה חודשים, היא קיבלה שבועות שלמים לקחו לכלה להשתחרר מהצער הקשה

 טוב בהרבה מהחתן הקודם שלה. -הצעה מיוחדת במינה: בחור נפלא, ירא ה' בתכלית ובעל מידות נפלאות 

ארת, לאחר מספר פגישות נקבעה חתונה, אך הפעם, החתונה נערכה ברוב פאר והדר, עם שמחה רבה. הזוג הקימו בית נפלא לתפ

 בעוד שכיום, בעת כתיבת שורות אלו, היא כבר סבתא מאושרת לנכדים ונינים רבים. 

גם 'החתן שלה' המשיך את חייו והתחתן עם אשה נאה יותר מהראשונה, בלא משקפיים ובלא עדשות. החתונה היתה שמחה 

כל.. הכלה חשה כי ראייתה הולכת ומיוחדת והזוג הטרי החל את חייו. אך אז, מספר חודשים אחר החתונה, אירע הנורא מ

ומטשטשת והיא נזקקה למשקפיים עבות. אך זה לא נגמר... כעבור שנה נולד להם בן הסובל מפזילה חמורה בשתי עיניו. הם רצו 

עמו מרופא לרופא, ובמשך שנים ערכו לו ניתוחים רבים שעלו הון תועפות. לאחר ניסיונות רבים וכושלים, הוחלט כי יענוד 

שנה לנישואיו, 'החתן' חצה את הכביש  25ם עבות במיוחד להקל על ראייתו. ואז הגיע אותו יום מר ונמהר. היה זה כבר משקפיי

ומכונית עוברת פגעה בו והעיפה אותו למרחק של עשרות מטרים. הוא הובהל לבית החולים, שם קבעו הרופאים שאם יצליחו 

יצא מכלל סכנה, אך נזק בלתי הפיך נגרם למרכז המוח שלו המשפיע על הראייה. להציל את חייו הוא יהיה 'צמח'. בחסדי ה', הוא 

עיניו היו חשוכות מרפא ושום משקפיים לא עזרו לו. הוא ראה כל דבר כפול והדבר גרם לו לכאבי ראש ועייפות רבה. עד יומו 

ראשונה שלו, למרות כל האיתותים האחרון הוא סבל סבל נורא, אך דבר אחד הוא לא עשה... הוא לא ביקש סליחה מהכלה ה

 והרמזים שנתן לו הבורא. 

 ללמדך שצערו של יהודי עולה עד לשמים ואין ה' מכפר עד שירצה את חברו.
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