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מסכת אבות פרק ב'

"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב
פרשת תזריע – מצורע ,תשע"ז
בפרשתינו ,פרשת תזריע-מצורע ,רואים עד כמה ה'
יתברך מזהיר אותנו על עוון איסור לשון הרע .מי שהיה
מדבר לשון הרע ,היה מקבל מחלת עור קשה מאד ,שלא
ניתן היה להתרפאות ממנה על ידי רופא עור ,אלא היו
לוקחים אותו לכהן ,ואם נתגלה שאכן זו באמת צרעת והוא
טמא ,הרי זה סימן שפגם את פיו בלשון הרע על אחרים,
ועונשו חמור מאד .וישנם כמה סוגים של צרעת :צרעת
בקירות הבית ,צרעת בבגדים וצרעת בגופו ,והמקבל את
הצרעת ,מחוץ למחנה מושבו .ומוסיף רבינו האור החיים
הקדוש (בפרשת מצורע) על חולי הצרעת ,שהיה נעשה בעורו
זיהום ועיפוש ,ומחמת כן היה נכנס לעצבות ומרה שחורה,
ולכן היה זקוק לחברים ומשפחה שישמחו אותו ואת נפשו
העלובה .והפסוק מלמד אותנו שאדרבא על ידי ש"בדד
ישב" ,יעשה תשובה ,יטהר את לשונו ויתרפא מיד ,כי רק
בגלל העוון לשון הרע ,קיבל את היסורים הללו.
וכידוע מרבינו החפץ חיים זיע"א (בהקדמה לספר שמירת הלשון),
שאפשר להגיע על ידי לשון הרע לשבע-עשרה לאוין,
ארבע-עשרה עשין ושלושה ארורין ,נורא ואיום! ע"ש .ואין
לך דבר שמרחיק את האדם מן קונו כמו לשון הרע (אוה"ח
הקדוש שם) .וכל מי שמוציא מפיו לשון הרע ,נעשה טמא בכל
איבריו ,וראוי הוא להיות מצורע (זוה"ק מצורע דף נג .).והזכויות
שלו עוברים ממנו ,ועבירות שלא עשה מתווספים עליו (חובת
הלבבות שער הכניעה פרק ז) .ובגמרא (ערכין טז ):מלמדים אותנו חז"ל
הקדושים שכל המספר לשון הרע ,נגעים באים עליו ,מגדיל
עוונות עד השמים ,ראוי לסוקלו באבן ,ואומר הקב"ה 'אין
אני והוא יכולין לדור בעולם' .ורב אחא מוסיף ,שמי שסיפר
לשון הרע ,אין לו תקנה ,שכבר כרתו דוד המלך ע"ה ברוח
הקודש ,ולשון הרע הורג שלשה ,ע"ש .והדברים חמורים,
מצערים ,מפחידים ומזעזעים את כולנו עד עמקי הנשמה.
ורבינו החפץ חיים כותב בהקדמה ,שאפילו בעלי תורה
צריכים חיזוק בדבר זה ,ע"ש .ורבינו המהרש"א (יבמות סב):
כתב שמיתת עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא ,על
שנכשלו באיסור לשון הרע ,ע"ש .נורא ואיום!
ומצינו בגמרא (סנהדרין מג ):שכאשר עכן מעל בחרם ,ה'
יתברך ציוה את יהושע להטיל גורלות ,ולא גילה לו מי
מעל בחרם .ורואים ולומדים מה' יתברך– האל הגדול
הגבור והנורא – דוגמא אישית ,להטיל גורלות ולא לגלות
או לפרסם .גם בגמרא (סנהדרין צה ).על דוד המלך ע"ה ,שהיה
עבד ה' ורגל רביעית במרכבה ,אולם אף על פי כן נענש
בכך שנכרת זרעו ,ולא נשאר ממנו אלא יואש בלבד (עיין
סנהדרין צה ,):וזאת בגלל שגרם בעקיפין ,למיתת שאול המלך
ובניו ,נוב עיר הכהנים ודואג האדומי ,ע"ש .וזו בעצם
ההנהגה הנכונה של גדולי ישראל וחכמי ישראל שליט"א,
להיזהר תמיד שלא לגרום מחלוקת ולשון הרע ,קנאה
שנאה ותחרות ,ואף לא על ידי גרמא שבגרמא ,חס ושלום.
וכמה פעמים השמיצו את עסקני הציבור ולבסוף השתיקו
את הכל ,בבחינת עורבא פרח (עיין ביצה כא .).ובעוונות הרבים
רואים כן גם בתקופת הבחירות לממשלה או לעירייה,
כאשר משמיצים או מפרסמים דברי גנאי על פלוני ועל
אלמוני ,ואחר כך מתנצלים בצנעא ,והפרסום ודברי הגנאי
נשארים לעולם .וזה בבחינת מה שאמר ה' יתברך לשמואל
"ה ָא ָדם יִ ְר ֶאה לַ ֵעינַ יִ ם וה' יִ ְר ֶאה
הנביא ע"ה (שמואל א טז ,ז) ָ
לַ ּלֵ ָבב" ,כלומר ,דברים חיצוניים שרואים בעיניים ,זה לא

אמת ,וזה בבחינת אל תהרהר אחריו ביום (ברכות יט ,).כלומר,
תלמיד חכם ,גבאי ,עסקן ציבורי ,או אפילו חבר כנסת
במפלגה מסויימת ,אשר הודח או עזב ופרש ,אסור להרהר
אחריו – לא בעד ,לא נגד ולא כלום – משום שיצר הרע עובד
עלינו בעיניים! אלא הכל מסור בידי בתי הדין או גדולי
וחכמי התורה שליט"א ,וכולנו תלמידים ושותקים .ויתכן
שגם המצורע המדובר בפרשתינו היה פעיל וסקרן ,ולכן
נכשל ודיבר לשון הרע ,ונעשה מצורע רחמנא ליצלן .ועוון
זה חמור עד כדי כך שאסור לו אפילו להניח תפילין (אור"ח ס"ס
לח) .וידוע מרבינו החפץ חיים זיע"א ,שהדן לכף חובה אפילו
במחשבה ,עבר עבירה ,וכל שכן לאדם שמדבר לשון הרע,
שעבירה גדולה היא בידו.
ויתכן להוסיף ולבאר בסייעתא דשמיא על חומרת לשון
הרע ,וכפי שיתבאר .ידוע שעוון לשון הרע שקול כנגד
שלוש עבירות חמורות – עבודה זרה ,שפיכות דמים וגילוי
עריות (עיין ערכין טז .):והרמב"ם (פ"ז מהלכות דעות) פסק על בעל לשון
הרע שאין לו חלק לעולם הבא ,ונמצא שחמור הוא יותר
מאיסור נבילות וטריפות ,מאיסור אכילה ביום הכיפורים
ומאיסורי עריות ,רחמנא ליצלן .ועוד ,שלשון הרע גורם
למחלוקת ,שנאה וחילול השם ,רחמנא ליצלן .אולם מלבד
כל זה ,נראה שיש כאן עוד ענין נוסף וגדול מאד! כידוע,
אמונה בה' יתברך ובעיקר בהשגחה פרטית ,הרי הוא היסוד
של הכל ,בבחינת בא חבקוק והעמידן על אחת" ,וצדיק
באמונתו יחיה" (מכות כד .).וכאשר אדם מאמין לאנשים על
ידי שמקבל לשון הרע ,או שמאמין למה שעיניו רואות,
ומספר אחר כך לאחרים ,הרי זה נגד האמונה ממש ,ופוגע
מאד בכבוד שמים ,משום שהדבר האחד ,היחיד והמיוחד,
הוא האמונה בה' יתברך בלבד ,וכאשר אדם רואה ושומע,
מאמין ומקבל ומספר לאחרים ,רואים עליו שהאמונה בה'
יתברך ,היא אינה עטרה לראשו ,שהרי במקום להאמין בה'
יתברך ,הוא מאמין לכל מיני סיפורים ,דיבורים ,מעשים
מסויימים ,דעת קהל ולעיניים והאוזניים שלו ,ודבר זה
עוקר מהיהודי את כל השלמות של האמונה .וכמאמר חז"ל
(פסחים קיג ):טוביה חטא וזיגוד מינגד ,כלומר ,טוביה חטא
בעריות ,זיגוד ראה את אשר עשה טוביה והלך וסיפר לבית
הדין ,ובית הדין הלקה את זיגוד ,מכיון שעד אחד אינו נאמן,
משום שראייתו אינה טובה ,ואינה אמיתית .ואפילו אם ראה
אותו העד בעיניו ממש איסורי עריות ,אם הוא עד אחד
אסור לו לספר את אשר ראו עיניו (רבינו החפץ חיים כלל ד הלכה ד
בהגה) .ואפילו להעיד עדות על כשרות של פלוני ואלמוני,
אינו נאמן ,ובפרט אם הוא בעצמו בעל כשרות מסויימת
ובעדותו הוא פוסל אחרים ,אין להאמין לו ,כי כל אומן
שונא בן אמנותו (רבינו הח"ח שם בהלכה יא בהגה) .ואפילו דבר שכבר
נאמר בפני שלשה ,פסק רבינו החפץ חיים שאסור לספר.
ואף לדעת הרמב"ם שפסק שמותר ,עם כל זה פסק רבינו
הראשון לציון שליט"א ,שאין לסמוך על כל מיני עיתונים,
תקשורת וכיוצא בזה ,משום שאינם מדייקים כלל ועיקר (
עיין שו"ת ראשון לציון ח"א סימן יט) .ומסופר בגמרא (כתובות פה ).על רבא
שלא רצה להאמין לעדות שהעיד רב פפא ,משום שהוא
עד אחד ,ע"ש .וכנראה שאין כאן דין עדות בעד אחד ,אלא
רק הסתכלות ,וממילא אין להאמין לעיניים ,אין להאמין
לאנשים ,אין להאמין לסיפורים ואין להאמין לכל מיני
דיבורים של רגש ושכל ,בדיחות וצחוקים ,רחמנא ליצלן,
אלא אך ורק לתורת ה' יתברך בלבד ,ולמקורות של חז"ל

מורנו הרב שליט"א
הקדושים מקבלת התורה בהר סיני .והדבר כל כך חמור
שגם לשון הרע על אמת אסור לספר ,והשומע אין לו לקבל
את הדברים ,אלא להכחישם בלב ובשכל .וזהו קידוש השם
גדול ,שהאמונה שבלב ובשכל ,היא רק לתורה ,להלכה ולה'
יתברך בלבד .והשומע והרואה לשון הרע ומאמין ומספר,
הרי זה נגד האמונה ,וחילול השם גדול ,ולכן גם העונש הוא
גדול מאד .וכעת אנחנו לקראת יום העצמאות כמה ברכה
והצלחה יהיה לתושבי ארץ ישראל וחיילי ישראל ,בזכות
שמירת הלשון.
ובזה מובן מדוע פרשת תזריע שיש בה רק שמונה
פסוקים בדין יולדת ,וכל הפרשה על דיני מצורע ,ובכל
זאת אין היא נקראת על שם המצורע? ועוד ,מדוע בפרשת
מצורע זה כן נקרא על שם המצורע? ולכל הנזכר לעיל
יתכן לבאר ,שפרשת תזריע אינה נקראת על שם המצורע,
מפני שעוסקת במעשיו הרעים ,ולא מגיע למצורע מושחת
שכזה פרשה על שמו ,אלא מגיע לו מכות על מעשיו!
ואילו בפרשת מצורע שכבר חזר המצורע בתשובה ומביא
קרבנות ונרפא ממנו נגע הצרעת ללא טיפול רפואי ,וללא
משחות וגלולות ,אלא אך ורק על ידי תשובה ,לכן שם
הפרשה נקראת על שמו .ופעם אמרתי לאחד מהשדרנים
בערוצי הקודש ,שיש לו פה גדול ויכול לעשות על ידו
מהפכה בעם ישראל .ואם יעשה כן ,ויקבל על עצמו ללמוד
את כל ספר רבינו החפץ חיים שמירת הלשון ,ויעשה סיום
וכנס גדול עם גדולי וחכמי ישראל שליט"א ,רבינו החפץ
חיים זיע"א יברך אותו משמים .וזכורני ימים מקדם ,שלפני
ארבעים שנה למדנו כל יום שתי הלכות לשון הרע בעיון
בירושלים עיה"ק ,ולקראת הסיום בא רבינו החפץ חיים
זיע"א בחלום למגיד השיעור היקר ובירך אותו ,והיה נראה
החפץ חיים זיע"א בחלום שמח מאד .ואשרי מי שראה פניו
בחלום! אשרהו!
לפעמים אדם שומע לשון הרע בלי כוונה ומיד צועק 'לא
קיבלתי' ,ודבר זה הוא מצוין ,אבל צריך לכוון באמת שאינו
מקבל ואינו מאמין למספר ,ומחליט בליבו שהמספר הזה
הוא שקרן גדול ,וזה נקרא 'לא קיבלתי' .ולפעמים בדרשה
בבית-הכנסת או בתוך דברי-תורה בעלונים על הפרשה,
וכיוצא בזה ,יש חשש של משמעות כעין לשון הרע ,ויש
לומר מיד לעצמו שאינו מקבל ,ולא זו בלבד ,אלא הוא אף
אינו מדבר על זה ,ובזה מקדש שם שמים במחשבה ,דיבור,
ומעשה ,ואשריו.
בעוונותינו הרבים אנשים מחפשים היום כל מיני סגולות
וישועות שאין להם מקור בתורה ,ואסור להאמין להם
כלל .וכן לא להאמין לכל מיני גזירות ,הבטחות ותיקונים
למיניהם ,שחכמי ישראל אינם מתלהבים מהם כלל .וראינו
שגדולי ישראל האמתיים לא מבטיחים ולא גוזרים ,אלא
דורשים ותובעים להתחזק .ואילו הסגולות של התורה
שהם קודש קדשים – הם העיקר ,הם האמת ,הם עושים
כבוד שמים והם המראים על אמונה בתורה ובה' יתברך.
לדוגמא ,להתנהג בצניעות וקדושה כמה שיותר ,אהבת
ישראל כמה שיותר ,מאה ברכות כל יום בכוונת הלב,
זהירות בכיבוד הורים כמו בכבוד שמים וזהירות בשלום
בית תמיד לתפארת – בשמחה ובחיוכים גדולים .והספר
הקדוש 'שמירת הלשון' של רבינו החפץ חיים זיע"א ,יכול
לעזור לכולנו להגיע להשגות כאלה בשמחה ובאהבה,
והלואי שנזכה לכך.
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בא להיות
חלק
מקהילה
רוחנית
גדולה

וואטסאפ

החיזוק

היומי 052-7680007

החיזוק היומי גם בשמיעה בטלפון
בכל מקום ובכל זמן

להצטרפות :שלח
את המילה הצטרפות
ושמור את המספר
ברשימת אנשי הקשר
שלך!

חייג052-7680007 :
[בעלות שיחה רגילה]

הבהרה :השימוש באינטרנט בין במחשב ובין בטלפון נייד ,מסוכן ואסור על פי ההלכה! אנו פונים רק למי שכבר מחזיק אינטרנט באישור ,ועם הגנה המתאימה על פי ההלכה!

מה יכול לגרום לכל הסובבים
אותך להיות מדהימים?
שלום וברכה מורי ורבותי!
מה דעתכם לּו היינו מכריזים בזאת על פתיחת פינה קבועה העוסקת בהלכות "רצח
המותר על פי ההלכה"? נדון שם על "אנשי עיר הנידחת" ,על "בן סורר ומורה" ואפילו
על "נביא שקר" או "הבא להורגך השכם להורגו" ,אימתי יש לוודא את מותו ומתי ניתן
להסתפק בסיום תפקידו של אחד מאבריו המרכזיים?
ברור לחלוטין שאחוזי הצפייה בפינה זו בפרט ,ובמאמרינו בכלל ,תרד אל מתחת לקו
העוני ...והסיבה לכך תהיה פשוטה – אף אחד מאיתנו לא מעוניין באמת לרצוח ,ולכן גם
אף אחד מאיתנו לא מעוניין לקבל את ה'תפריט' ל'היתר' אותו רצח.
אם כך ,קמה וגם ניצבה השאלה דלהלן :מדוע יש נהירה גדולה כל כך לפתוח פינות
כ'פטריות לאחר הגשם' המדברות בהלכות "לשון הרע"? הרי "הלכות לשון הרע"
לכאורה מלמדות אותנו איך לאחר תנאים מסוימים מותר לדבר לשון הרע זה על זה
או זו על זו ,מותר להטיח דברים בפני צד שלישי על צד שני .והלוא שם המדובר
הוא בעבירה החמורה עוד יותר מרצח ,וכמאמר חז"ל" :שקול לשון הרע כנגד שלושת
העבירות החמורות עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים (ערכין ט"ו ע"ב) .הרי בית המקדש
הראשון נחרב בעטיין של שלושת העבירות החמורות ,ובית המקדש השני שנחרב
בעקבות שנאת חינם ,מה שקפץ בראש היה לשון הרע ,וממילא חומרתו גדולה ועצומה
הרבה יותר? (יומא ט' ע"ב) מה ,אם כן ,גורם לאותה נהירה המנותבת ,בין היתר ,על ידי גדולי
ישראל להלכות שמירת הלשון?
והתשובה לכך ,מורי ורבותי ,כואבת ,ובמידת מה אפילו 'מעליבה' ,והיא כדלהלן:
בניגוד לרצח ,אותו לא באמת מבצע אף לא חלק קטן מעם ישראל ,הרי שלשון
הרע משום מה נאמר ,נשמע ,מחלחל ומתחלחל באוזנינו היהודיות הרגישות .משהו
במשוואה של 'לשון הרע' ו'רצח' טרם התעכל דיו במוחותינו הדלים .המטרה בלימוד
"הלכות שמירת הלשון" היא ,בעצם ,להעצים ולהבהיר עד כמה המלבין פני חברו ברבים
הרי הוא שופך דמים (ב"מ נ"ח ע"ב) ,ומכאן קצרה הדרך ללשון הרע השקולה כנגד שלושת
העבירות החמורות.
אחד מגדולי המשגיחים בדורות האחרונים היה הגאון הצדיק רבי מאיר חדש זכר
צדיק וקדוש לברכה .יום אחד פנו אליו בחורים בישיבת חברון המעטירה וסיפרו על
התארגנות של מספר בני תורה ללימוד עצמי של הלכות שמירת הלשון.
כאשר שמע זאת הרב ,נאנח ,ושאל מה גורם לבחורים להגיע לכזו רמה אשר בה היו
זקוקים להלכות שיתירו להם לדבר סרה בחבריהם? שאלו אותו הבחורים ,האם בעקבות
הערתו הכואבת יבטלו יוזמה זו? אמר להם כבוד הרב :אם מדובר ביוזמה שקרמה עור
וגידים ,ככל הנראה יש בה צורך ,ואם כך ,למרות הקושי ,הוא מבקש שייפתח סדר
לימוד זה...
והוא הסביר את דבריו :מה שגורם לאדם לדבר רע על חברו הוא "עין רעה" שלא
יכולה 'לסבול' את טובתו של האחר ,ומיד מפרשת כל צעד אשר יעשה לרעה .בן תורה
לא אמור להכרית את ענפי הרוע מלבו ,אלא לברר את שורשן ואותן לעקר ולשרש.
וכאשר מבינים ש'לשון הרע' נובע מ'עין רעה' ,הרי שבן תורה לא 'עובד' על הלכתו
שמירת הלשון ,אלא על מוסר נוקב בענין 'עין טובה'.
אולם ,למרות כל זאת ,אם כבר הגיעו בחורים מסוימים למסקנה ,לפיה הם קצת
באיחור בטיפול מיידי במה שקרוי "עין טובה" ,הרי ש'בלית ברירה' ,מאשר הוא לעת
עתה לפתוח שיעור בהלכות שמירת הלשון .אולם ,מבקש הוא שיבינו המשתתפים
באותו שיעור שלא זהו שורש הבעיה ,אלא השורש והמקור בעין טובה האמורה להיות
לכל אחד מעם ישראל.
ניצבים אנו בפתחו של שבוע חדש ,אשר הפרשיות המלוות אותו הן "תזריע ומצורע".
שתי הפרשיות ,אשר גּולת הכותרת שבהן הוא "מעשה המצורע" מרגע בו רואה הוא
בגופו ,בבגדיו או בקירות ביתו את סימני הצרעת המטמאים ,ועד לרגע בו הוא נטהר
לחלוטין מאותה צרעת .לימדונו חז"ל תלמוד בבלי מסכת ערכין (שם) "כל המספר לשון
הרע ,נגעים באים עליו" ,כך שצרעת באה לאדם בעקבות לשון הרע אותו שח בגנות
חברו .ויש בזה גם משהו סמלי :כאשר מגלה את מומי חברו לאחר ,הרי שמיד מראים
לו משמים מהי התחושה אותה חש אדם אשר מומיו נועדו לפרסום.
אולם ,אם אנו מבינים כיום ששורשה של המחלה אינו נעוץ ב'לשון' אלא ב'עין' ,הרי
ששומה עלינו להבין מהיכן נובעת אותה מחלה ומהי הדרך להירפא ממנה? וזאת נעשה
יחד בעזרת ה' ובישועתו בשיחתנו הנאווה הנוכחית.
כאשר שאל רבן יוחנן בן זכאי את תלמידיו (אבות פ"ב מ"ט) איזו היא דרך ישרה שיבור לו
האדם ,אמרו לו תלמידיו :עין טובה ,חבר טוב ,שכן טוב והרואה את הנולד .כאשר שאל
הוא את רבי אלעזר בן ערך לחוות דעתו ,ענה לו רבי אלעזר" :לב טוב" ,ואמר רבי יוחנן
לתלמידיו "רואה אני דברי בן ערך מדבריכם ,שבכלל דבריו דבריכם" .כך היה גם כאשר
שאל אותם את אותה שאלה בלשון שלילה :מהי הדרך הרעה ביותר אשר ממנה צריכים
לברוח ,וגם עליה הסיק הרב הגדול אותה מסקנה מדהימה – "לב רע" שורשם של כל
הבעיות הוא ,וכל יתר הדברים הרעים הנראים לנגד עינינו בזה העולם הינם בסך הכל

הרב אליהו רבי ראש הכולל
ענפים של אותו "ׁש ֶֹרׁש ּפ ֶֹרה רֹאׁש וְ לַ ֲענָ ה" (דברים כט ,יז).
ואיך זה עובד?
כאשר ראית חבר שעושה מעשה אשר ניתן לפרשו לטובה או לרעה .לדוגמא :חבר
הנעדר מסדרי הלימוד בכולל בשעות מסוימות ,אשר ניתן לפרש זאת כאדם המבטל
תורה ברגל גאווה למען צרכיו האישיים ,בעוד שניתן להסביר זאת בצורה חיובית ,וכגון:
במעשה חסד אותו נצרך הוא לבצע בהיות ואין מישהו אחר שיעשה זאת באותה שעה,
או לחילופין בעמל תורה של לילה שלם שהכריע את גופו ודרש מנוחה דוקא בשעות
הכולל הסבירות .הפרשנות שלך להתנהגותו של חברך תהיה בדיוק לפי סוג העין אותה
אתה מרכיב לגּולגֹולתך .אם עינך היא עין טובה ,הרי שתפרש זאת לטובה ותרעיף על
חברך את מילות החום והאהבה הדרושות למי שזכה לבצע מעשה אציל שכזה.
ברם ,אם העין המורכבת לראשך הינה עין רעה ,הרי שמיד שתפרש זאת לרעה
ותעניק לחברך מלוא חופניים של חרפות וגידופים ִ"ּד ְב ֵרי ִריבֹת ִּב ְׁש ָע ֶריָך" (דברים יז ,ח) ,על
חוסר אחריותו לשלמות תורתו ולשלמות עם ישראל הזקוקכל כך בשעה קשה זו לדברי
התורה אותם ילמד.
גם ברמות הנמוכות קיים אותו הבדל בין עין טובה לרעה .כאשר תראה את חברך
מתכופף לעבר ארנק ,אשר נפל מחיקה של ישישה ,מיד תפרש זאת לפי הלך הרוח
הנודף ממבע עיניך .בעל עין טובה מיד יסביר שהנה מיד ירוץ הבחור עם הארנק
לביתה של אותה חסרת אונים וישיב לה את האבדה ,בעוד שהאחר בעל העין הרעה
יפרש זאת כמעשה גניבה וכאדם אשר חפץ להשלים את הכנסתו החודשית בצרתו
ובכאבו של האחר.
אולם ,דבר גדול עוד יותר לימדנו רבי יוחנן במשנה באבות .גם בעל העין הרעה
אינו מושפע כי אם מהלב הרע השוכן בקרבו .לאמור ,אין 'עין רעה' המורכבת לראשו
של אדם או 'עין טובה' המורכבת בפניו של האחר .העין היא אותה עין ,אלא יש לב רע
הגורם לעין לראות רע ולב טוב הגורם לעין לראות טוב .לאמור ,כאשר לבך צח כשלג
ותראה במו עיניך את ידידך מרים ארנק מעל גבי הארץ ומניחו בכיסו ,הרי שכאדם
שאינו מסוגל לחיות על חשבון פרוטה שאינה שייכת לו בודאות ,לא תוכל לפרש את
חברך כמי שנוטל את הארנק לכיסו .מיד ,המחשבה הראשונה ,אשר תקפוץ במוחך,
תהיה בודאי נוטל חברי את הארנק כדי להחזירו לבעליו.
לעומת זאת ,אם לבך שחור כפי הכבשן ,ואילו היית אתה עומד באותו מצב ,ברי
לך שהיית נוטל את הארנק לכיסך ומשתמש בו כהשלמת הכנסה נצרכת מלווה בכל
התירוצים שבעולם עד כמה אין מעשה זה רע ומכוער ,חלילה .מיד תפרש בכך גם
את ידידך אשר נטל זה עתה את הארנק מעל גבי הארץ והכניסו לכיסו .שכן פרשנות
למעשה האחר מתבצעת בהתאם לפרשנות האדם למעשיו הוא עצמו.
"והוי דן את כל האדם לכף זכות" (אבות פ"א מ"ו) ,אינה הוראה לעבוד על העין ולהפכה
לטובה יותר ,אלא הוראה לעבוד על הלב ולהפכו לטוב ,צח ונקי יותר .כי ככל שתהיה
אתה צח ,נקי ובר לבב ,כך תזכה ועינך תהיה "עין הבדולח" אשר תראה רק טוב באנשים
והיא תעניק להם לכל אורך הדרך את הפרשנות הטובה והחיובית.
הערה כללית וחשובה לשיחתנו זו ובכלל :אין דרישה מאף אדם בישראל להיות
"נאיבי" ,ולפרש כל דבר לטובה בכל מקום אשר עלול להיגרם לו נזק .כלומר ,כאשר
נמצא אתה בפרשת דרכים ועליך להחליט אם האדם העומד מולך שוחר טובתך או
רעתך ,הרי שעל כך נאמר "כבדהו וחשדהו" (ע"פ ד"א רבה פ"ה ,כלה רבתי פ"ט ,רש"י תענית כ"ג ע"ב ד"ה
דלא ,א"ת) .המדובר כאן הוא במקרים בהם אין לך משמעות במעשה אשר רואות עיניך,
והאנשים היחידים להם משנים הדברים לטובה או לרעה הם אחרים ,ואין בידך אף
לעזור או לייעץ להם ,שם תפקידך הוא לדון את כל הסובב אותך לכף זכות ולהפך
בזכותו של האחר.
ולסיום ,מבחן! אם תרצה לדעת עד כמה עינך היא עין טובה או חלילה וחס להיפך,
ועל פיה להבין עד כמה לבך הוא לב טוב או חס ושלום וחס וחלילה להיפך .הרי שתקח
לעצמך את עשרת המקרים האחרונים אשר נקרו לנגד עיניך ,מקרים אשר לא היו
שייכים באופן ישיר או עקיף להתנהלותך ולאורח חייך ,מקרים שניתן היה לפרשנם
לטובה ולרעה כאחד .ובדוק בכמה מתוכם פירשת את המעשה אשר נעשה לטובה
ובכמה לרעה ,כאשר הציון יהיה התוצאה אותה תסיק מהמקרים אשר ראית ופרשנת
לטובה .אם כל עשרת המקרים פורשנו על ידך לטובה ,הרי שציונך הוא "עשר" ועינך
ולבך שווים לטובה ברמה הגבוהה ביותר .אולם ,ככל שיפחת מספר המקרים ויגיע
לספרות קטנות יותר ,חלילה ,הרי שתבין על פיהם במה ועד כמה עליך לעבוד כדי
להשלים ולהגיע למעלת ה"לב טוב" שיעיד בודאות ובמהרה בימינו על עין טובה.
ברכת הצלחה רבה לכולנו במסלול החיים המדהים והחדש אותו הצבנו בפנינו
בשבוע נפלא זה ,וברכת הצלחה רבה עוד יותר לזכות ולנהוג כך בבתינו ובסביבתנו,
עד כדי הטמעת הדברים כטבע שני של ממש לבנינו ולכל יוצאי חלצינו .ובעקבות כך
נזכה יחד כולנו לברכת "בניסן נגאלו ,בניסן עתידין ליגאל" (ר"ה י"א ע"א) ,אמן.
וברוכים תהיו!
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שלוחה 6
במוקד:
ניתן להרשם גם באתרwww.haravrabi.co.il :
ובמיילS @ b e n h a z m a n i m . c o . i l :

המוקד מאויייש
ע"י שדכנית מיומנת
ומנוסה ,ומופעל
בצורה דיסקרטית
וביעילות מירבית

מדברי מרן
שר התורה הגאון

רבי חיים
קנייבסקי
שליט"א:

בעניין כלי המכונה אינטרנט,

אשר רבים חללים הפילה ,ובאשר מרן החזו"א זצ"ל פסק על גיוס בנות ,יהרג ואל יעבור!
והנה הכלי המשחית הזה
הוא הרבה יותר גרוע,
ובוודאי גם בזה:

"יהרג ואל יעבור"

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס03-5011125 :
או במייל Info@haravrabi.co.il :או באתרwww.haravrabi.co.il :

שאל את הרב
הזכות שבחזנות
שאלה :האם יש ענין להיות חזן בבית-הכנסת ,או שעדיף
להיות עניו וצנוע ולהימנע?
תשובה :כאשר יש חזן קבוע בבית-הכנסת ,זה מצוין.
וחזן בשכר עדיף מאשר בחינם ,ועל ידי כן הכל מתנהל
בענוה ובכבוד ,והחזן נזהר בתפילה כדין ,ואין חשש
לפירצה על ידי אנשים שאינם מהוגנים (עי' משנ"ב סי' נג ס"ק סג).
אולם כאשר אין חזן קבוע ,והגבאי מבקש מאחד מהציבור
להיות חזן ,מצוה גדולה וחובה קדושה על מי שראוי שלא
יסרב ,ואדרבא יש לבקש להיות חזן לכבוד ה' ,ובזה מקדש
שם שמים ,ובזכותו כולם צועקים 'יהא שמיה רבא' ו'קדוש,
קדוש וכו'' .וכאשר אותו אדם מדקדק בתפילה ,לומדים
ממנו כולם עבודת ה' וכבוד שמים ,והרי זה מצוין.
ומאידך מי שצרוד בתפילה ,אסור לו להיות חזן ,משום
שאין זה כבוד שמים להתפלל לפני ה' יתברך בקול שקט
ועדין ,אלא בקול חזק .ומפורש כן בפסוק (משלי ג ,ט) "כבד את
ה' מהונך" ,ופירש רש"י מכל מה שחננך ,אפילו מקול ערב.
וכידוע ,נבות היזרעאלי נהרג על ידי אחאב מלך ישראל,
ונענש משמים שלא בא לבית-המקדש ברגלים להשמיע
את קולו לכבוד ה' יתברך (עי' ילקוט שמעוני מלכים א כא) .וצריך החזן
בקולו הערב לכוון לתת הודאה לה' יתברך בנעימה ,בכובד
ראש ,באימה וביראה (אור"ח סי' נג סע' יא).
אצלנו בעיה"ק חולון ,מי שלא השתתף בשיעור דקדוק
פעם בשבוע על ידי מורנו הר"ר חיים יפה שליט"א ,אסור
לו להיות חזן .וכידוע ,היגוי ודקדוק בתפילה ,קודם לכוונה
בתפילה (עי' יבי"א ח"ה ס"ס כח).
דיבור לשון הרע על עסקני ציבור – כשהדבר מפורסם
שאלה :דיברנו בשולחן שבת על דברים שנכשלו בהם
עסקני ציבור ,ואברך אחד שהיה עמנו בסעודה ,הוכיח
אותנו שיש בדיבורינו זה לשון הרע ,ואף שהכל כבר
מפורסם ,האם הצדק עם אותו אברך?
תשובה :אותו אברך צודק .אסור לדבר לשון הרע על
אף אחד בעולם ,ואף לא על עסקנים ,לא על רבנים ולא על
חברי כנסת .וקשה לסמוך על ההיתר של באפי תלתא ,כי
רבנו החפץ חיים זיע"א פסק לאסור ,ואין היתר לסמוך על
הרמב"ם (עי' שמירת הלשון כלל ב באורך) .ובפרט שכידוע בעוונותינו
הרבים שדבר זה גורם למכשולים רבים ,להוצאת שם רע
ולחילול השם ,בבחינת מתוך שבחו יבוא לגנותו .ובנידון
דידן ,מתוך גנות מפורסם מגיעים לדיבורים נוספים (ועי'
חפץ חיים כלל ט באורך) .וכמובן שזכותם של גדולי הדור שליט"א,
לעורר ולהוכיח ,וכולנו תלמידים שלהם .להם מותר ולנו
אסור! וכמו בבית הדין ,שמותר לדיינים לשמוע לשון הרע
(סנהדרין ו.):
שולחן של שבת ,זה לא זמן לנתח אנשים ועסקנים,
אלא זה הזמן לסיפורי צדיקים ,לפרשת שבוע ולקריאת
תהלים עם כל בני המשפחה .וכן לימוד מסכת אבות בימים
קדושים אלו .והיתה לה' המלוכה.
לתלות דגל כחול-לבן על חלון הבית כאשר כל דיירי
הבניין עושים כן
שאלה :אם בבניין מסוים כל הדיירים תולים דגל כחול-
לבן על חלונותיהם ,האם יש ענין לא להיות שונה ולתלות
גם?
תשובה :אם כל הבניין תולים דגל ,ודורשים ממנו
שיתלה אף הוא ,יכול לתלות ואין בזה בעיה .וגם בן תורה
יכול לעשות כן .ומספרים שמרן ראש הישיבה ,הרב כהנמן
זצ"ל ,היה שם כל שנה דגל כחול לבן בישיבת פונוביז.
לסיכום :מי שלא מניף דגל כחול לבן ,אלא רק תולהו
בחלונו ,אין בזה בעיה ,והעיקר שיניף את דגל התורה .ולכן

מי שמרגיש צורך בפני השכנים וכיוצא בזה ,יכול לתלות
דגל כחול-לבן .וכדאי שיוסיף מעל הדגל פתגם יפה ,כדי
לקדש שם שמים .וכגון "ישראל בטח בה' ,עזרם ומגינם
הוא" .וכן 'עם ישראל ,תורת ישראל וארץ ישראל' .וכן
"משה אמת ,התורה אמת וה' אלקים אמת" ,וכן כל כיוצא
יאנִ י ֶאל ֵּבית ַהּיָ יִ ן
"ה ִב ַ
בזה .ומפורש בפסוק (שיר השרים ב ,ד) ֱ
וְ ִדגְ לֹו ָעלַ י ַא ֲה ָבה" ,ובתרגום פירש "בית היין" זה הר סיני.
והתורה שזה הדגל ,קיבלתי באהבה.
לקחת את הילדים לראות זיקוקים ביום העצמאות
שאלה :אשתי רוצה לקחת את הילדים (בגילאי  4ו )5 -לראות
זיקוקים ביום העצמאות ,וכן את המטס האוירי שעושים
לראוה ו'עוצם ידי' ,ואילו אני מתנגד שילדיי יחשפו לזה ,כדי
שיתפעלו רק מעניינים של תורה ,מה דעת הרב?
תשובה :רואים שאתה מבין וחכם ,ואתה אכן צודק ,אבל
למעשה בגיל כזה קטן כמו שציינת ,אין זה נורא כלל ועיקר.
ואדרבא ,כדאי שיראו את זה עכשיו ,ויהנו מהזיקוקים
והחיצוניות ,ואילו כאשר יגדלו ,יבינו וישכילו שכל זה לא
העיקר ,ושלום על ישראל.
וניתן גם להוסיף ולהסביר להם ,שיש דגל של המדינה
כחול-לבן ,ויש גם דגל שנתן לנו השם יתברך ,שזה הדגל
של התורה – "ודגלו עלי אהבה" ,ובזה נרוויח מכל הכיוונים,
ושלום על ישראל.
ברכת הקורנפלקס
שאלה :יש כמה סוגי קורנפלקס ,האם על כל הסוגים
מברכים 'שהכל נהיה בדברו' ,או שיש סוגים אחרים
שמברכים עליהם 'בורא פרי האדמה'?
תשובה :מכיוון שמעורב בהם הרבה חומרים ותבלינים
וכיוצא בזה ,ואין צורתו וטעמו ניכרים ,יש לברך על כולם
'שהכל נהיה בדברו' ,ורק באופן שיש בו דגן כמו חיטה,
שיבולת שועל וכיוצא בזה ,ברכתו מזונות ,כדין עיסה
שנאפתה .אבל כאשר רואים גרגרים שלמים של חיטה או
שיבולת שועל וכיוצא בזה ,ואין כאן דין עיסה ממש ,ברכתו
'בורא פרי האדמה' בלבד ,ולבסוף 'בורא נפשות' (ועי' משנ"ב סי'
ר"ח ס"ק טו וחזו"ע ברכות דף קפג).
להסתרק בשבת במסרק רך
שאלה :האם מותר להסתרק בשבת במסרק שיש לו
שערות רכות ,או שאין חילוק בין רך לקשה?
תשובה :אין הבדל ,עצם הפעולה שרואים במברשת
שערות שנתלשו ,הרי זה סימן שיש כאן תולש ואסור ,ולכן
גם במברשת רכה אסור( .משנ"ב סי' שג ס"ק פו) .וידוע הסיפור על
הברון רוטשילד ,שהיה עשיר מופלג ,ובנותיו היו ישנות
בשבת על כסא ,כדי שתסרוקתן לא תתפרק ,ולא היו
מסתרקות בשבת קודש .ולכן גם מסרק הוא מוקצה בשבת
(שלמי יהודה פ"י).
לחתוך ניילון נצמד בשבת
שאלה :האם מותר לחתוך ניילון נצמד בשבת לשמירת
מזון?
תשובה :אסור ,מפני שזה מתקן כלי (ביצה לב.):
להתעסק בצרכי הבית בזמן הקבוע ללימוד תורה
שאלה :כאשר האשה חולה ואין מי שישגיח על הילדים,
ומחמת כן צריך הבעל להיעדר מהכולל ולהישאר בבית
ולשמור עליהם ,או כאשר המטפלת חלתה ,והאשה עובדת
ואינה יכולה להשתחרר כעת מהעבודה ולהיות עם התינוק,
ומחמת כן נצטרך הבעל להישאר בבית עם הילד על חשבון

שעות הכולל ,האם יש בזה ביטול תורה?
תשובה :למעשה אין כאן ביטול תורה ולא כלום ,משום
שחובתו של הבעל לפרנס ,לעזור ולסייע ,וכמו שכתוב
במפורש בכתובה ,וזה פשוט.
אלא שצריך לעשות כל השתדלות כדי שהסיוע בבית
לא יהיה על חשבון שעות הלימוד ,ואין הבדל בין אם הוא
אברך ,או בעל בית הקובע עתים לתורה .ולכן יש לכל אחד
ואחד להתאמץ ולטפל בצרכי הבית ,אך לא בזמן שצריך
ללמוד בכולל ,או בזמן של השיעור בערב ,אלא יש להשאיר
עבור הבעל עבודות אחרות ,כמו כביסה ,נקיון ,הדחת כלים,
קניות וסידורים ,והבעל היקר יגיע לאחר לימודו ויעשה כל
מה שצריך בבית.
וכמובן כשאין ברירא ,הבעל חייב להישאר בבית ,וכדאי
לדון כל דבר לגופו של ענין .לדוגמא אם ניתן לשלם לגיסה
או לשכנה שתטפל בילדים ,והבעל ימשיך ללמוד בבית
המדרש ,הרי בודאי שיש לעשות כן ,וזה מצוין.
גיור לחומרא  -לבני עדת האתיופים
 שאלה :בחור שנפגש עם בחורה מהעדה האתיופית,
ונפשו בשאלתו האם לומר לה לעשות גיור לחומרא ,או
שתסמוך על מרן רבנו הגדול זיע"א שלדעתו האתיופים הם
יהודים לכל דבר ואינם צריכים שום גיור?
תשובה :מעיקר הדין בודאי שאינה צריכה שום גיור,
והיא יהודיה לכל דבר כדעת מרן רבנו הגדול זיע"א ,אולם
כדאי שתעשה גיור לחומרא ,ותצא ידי חובת כל הדעות.
ויש לציין שאף על פי שבחורה מהעדה האתיופית עושה
גיור לחומרא ,מכל מקום היא אינה נאסרת לכהן (ועי' יבי"א ח"ח
אבה"ע סי' יא-יב).
לקנות מתנה לבעל ללא ידיעתו
 שאלה :אשה שרוצה לקנות לבעלה מתנה מבלי
ידיעתו ,אולם היא יודעת שבעלה לא היה קונה את אותו
דבר בעצמו ,משום שהוא היה מעדיף לחסוך את הכסף
לדירה וכדומה ,האם מותר לה לקנות לו את אותה מתנה?
תשובה :אם עלות המתנה אינה יקרה ,וכגון שהיא קונה
לו ספר שהוא אכן צריך אותו כעת ,או בגד מיוחד לשבת
קודש וכיוצא בזה ,מותר לקנות לו אף בלי ידיעתו.
לצער חתולי רחוב המזיקים
 שאלה :האם מותר לעשות כל מיני פעולות נגד
חתולי רחוב המפריעים ומזיקים ,כדי לצערם ולהרחיקם
שלא יפריעו?
תשובה :מכיוון שהם מפריעים ומזיקים אין כאן צער
בעלי חיים ,ומותר לעשות כל מיני פעולות להרחיקם.
וכמובן שעדיף לסלקם או להמיתם ,ולא לצער אותם
סתם (ועי' כה"ח יור"ד סי' קטז ס"ק קיא).
דיני יחוד בקופת-חולים
 שאלה :אב שהולך עם ילדיו הקטנים לקופת-חולים,
והרופאה מתעקשת לסגור את הדלת מטעמי בטיחות
וכדומה ,וכאשר הדלת נטרקת אי אפשר לפתחה מבחוץ,
האם יש בזה איסור יחוד?
תשובה :אין בזה איסור יחוד מכמה טעמים :א .משום
שלשאר העובדים ישנה אפשרות להיכנס לחדר מבלי
התראה מוקדמת .ב .משום שבעבודה יש פחד מצד
העובדים שלא לעשות דברים שהם נגד החוק .ג .במקום
שיש מצלמות ,המצלמות מצילות מיחוד (ועי' בספרים הנפלאים 'גן
נעול' ו'אמרתו ארץ' על דיני יחוד).
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ה ניסה
חוכפשית

מוסדות

השבועי
השיעור
חיים רבי
בארץ הקודש

בנשיאות מורנו
הרב חיים רבי שליט"א

מפי מורנו הרב

שליט"א

הציבור הקדוש מוזמן לשיעור השבועי הקבוע בעז"ה ,שיתקיים אי"ה
מידי יום שלישי בשעה  20:00במוסדות עטרת חכמים רח' החי"ם ,4
תל גיבורים חולון
השיעורים ,על פי דרכו ומשנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א בספריו
הקדושים ,עם הנהגות קדושות כדרכו של מורנו הרב שליט"א תוך מתן
דוגמאות של שאלות מצויות אותן נשאל מורנו הרב שליט"א בבית ההוראה
*משך כל שיעור שעה וחצי

מותאם לבני

התורה ולציבור הכללי
עזרת נשים פתוחה -
מסכים מיוחדים לנשים!

סיפורים מגדולי הדורות מאוצרו של
הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון זצוק"ל

שאל אביך ויגדך

גדולים מעשה צדיקים

דיבוק שנכנס באשה שהרחיקה את בעלה מלימוד תורה!
מעשה נורא זה סיפר משגיח ישיבת לומז'ה בפתח-תקוה ,שהיה ידוע גם כאיש מופת,
הגה"צ ר' אליהו הכהן דושניצר זצוק"ל ,והוא שמע זאת מפיו של אחד מגאוני הדור הקודם,
רבי אלעזר משה הורביץ מוילנא זצוק"ל .וזהו סיפור המעשה:
בעיר קלם היה יהודי סוחר ובר-אוריין בשם ר' נטע ונקרא בפי כל ר' נאטל ,והיתה לו בת
יחידה אותה השיא לבחור ישיבה מופלג ,ונתן להם האב נדוניא של כמה מאות רובל וכן כמה
שנים להיות סמוכים על שולחנו ,וכך ישב החתן ועסק בלימוד התורה שלוש שנים .לאחר
שנשלמה תקופה זו והפסיק להיות סמוך לשולחן חותנו ,באה האשה הצעירה לבעלה בטענת
"ואם תאמר מה נאכל" ,היינו במה נתפרנס? עמדה והציעה :אולי נפתח עסק ונתפרנס מזה?
אבל הבעל אמר כי אינו יכול להיפרד מלימוד התורה .השיבה האשה :לימוד תורה? בודאי,
גם אני רוצה ,אלא שיש עצה ,ניקח את כסף הנדוניא ונפתח עסק ,אני אעמוד רוב שעות
היום בחנות ואתה תיכנס רק שעתיים-שלוש ביום ,ובכל יתר הזמן תוכל להמשיך וללמוד
כמו עד עתה.
חכך הבעל בדעתו והגיע למסקנה :הלא פרנסה צריכים ,ואם היא מוכנה ליטול על עצמה
את העול לעמוד כל היום בעסק ודורשת שאני אשקיע בזה רק שעתיים ביום – יש לעשות כן...
וכך הוה ,הם פתחו עסק בכסף הנדוניא ,ובמשך שלושת החדשים הראשונים הכל התנהל
כפי שסיכמו בתחילה .האשה עמדה בעסק כל הזמן ,ורק שעתיים מידי יום היה הבעל בא
ומחליף אותה כדי שתוכל לעסוק בצרכי הבית שלה .ואולם ,לאחר שעברו חודשים ראשונים
אלה ,הוא התחיל להיסחף בעסק ,השעתיים הפכו לשלוש ,ומכאן לארבע ,חמש עד שש
ושמונה שעות ביום ,ומקץ שנתיים – הוא כבר היה שקוע כולו בעסק ,יומם ולילה ללא הפוגה,
עד ששכח בכלל לפתוח דף גמרא.
והנה קורה ,שבמוצאי-שבת אחד אחרי חצות לילה ,בתקופת החורף ,כשבחוץ ירד שלג
גדול בסופה ובסערה ,יצאה האשה לחוץ כדי לשפוך חבית של מים לא נקיים ,והיא חוזרת
לביתה ומרגישה לפתע שכאילו היא נחנקת ואינה יכולה לדבר .בעלה רץ מיד להזעיק רופא
לביתו ,אבל הרופא לא ידע מה לעשות ,וכן עשה הבעל למחרת ,בלכתו עמה לדרוש ברופאים,
אך כל הרופאים לא יכלו לאבחן את סוג המחלה ולא היה ביכלתם לתת לה איזו שהיא תרופה
מועילה .גם נסעו לווינה וביקרו אצל גדולי הרופאים שהיו שם באותה תקופה ולא הועילו
שום דבר.
לאחר שנואשו ממציאת סיבה רפואית ,התחילו לחשוב שאולי דיבוק נכנס בה .אמנם ,רבי
חיים מואלוז'ין כתב כבר לפני הרבה עשרות שנים שהסתר-הפנים הוא כל כך גדול ,שאפילו
דיבוקים ,שהיו מצויים בדורות הקודמים ,אין שומעים עליהם בדורות הללו ,אבל בכל זאת,
באותן השנים עדיין ראו משהו ,ועל כן העלו את האפשרות שמדובר כאן בדיבוק .מה עשו?
נסעו לעיר סטוצ'ין ,שם היה הצדיק והמקובל ר' מנדיל ז"ל ,שאליו היו נוסעים בענינים כאלו.
כאשר באו אצל ר' מנדיל ,הוא התחיל לדבר אל הדיבוק והציע לפניו שאלה ,ואז שמעו קול
עונה ,וכאשר הדיבוק מדבר ,בטן החולה מתרוממת אבל השפתיים אינן נעות ,וכך הקול יוצא.
כל הנוכחים נבהלו למראה ואמרו :אכן ,דיבוק! אבל ר' מנדיל אמר שעדיין אין הוא יודע אם
זהו דיבוק ,והמשיך לשאול :מי הולך אתך ,והכוונה לנפש המגולגלת ,ותשובתו היתה" :חמשה
מלאכי חבלה" .ואז חזר ושאל :מה שמותיהם ,ולאחר שענה כך וכך ,אמר ר' מנדיל כי נכון
הדבר ,זהו דיבוק אמתי ,כי הנפש המגולגלת הגידה את השמות הנכונים.
לאחר עוד כמה שאלות ,נתברר כל סיפור המעשה עם הדיבוק .הוא כבר מת מלפני ששים
שנה .הוא היה בחור בבריסק ומשם נסע לאפריקה ,שם פיתו אותו חברים וקלקלו אותו ,יצא
לתרבות רעה ועבר רחמנא ליצלן על כל העבירות שבתורה וירד מדחי אל דחי .יום אחד נסע
בעגלה ונפל ממנה בדרך ונהרג ,וכך הוא מתגלגל והולך בעולם מאז ועד עתה .וכששאל אותו

ר' מנדיל ,למה לא חזרת בתשובה ,השיב ,שמחמת הפתאומיות וההלם של הנפילה הוא שכח
להרהר בתשובה קודם מיתתו .מסכן ואומלל זה לא זכה בזכיה המיוחדת הדרושה כדי לשוב
בתשובה בשעת מיתה ,הוא שכח על כך ברגע הנכון ,ומאז ,במשך כל הששים שנה ,התגלגלה
נשמתו בין מלאכי-החבלה ,ואם אמנם דבר זה הוא נשגב מבינתנו ואין לנו בכלל מושג בו,
ידוע בקבלה שאם הנשמה מצליחה לחדור לתוך בן-אדם חי היא מוצאת לה שם מחסה
ממלאכי-החבלה ,כי אין להם רשות להכנס לתוך אדם חי ,ולכן אין הדיבוק רוצה לצאת משם.
עתה שאל אותו ר' מנדיל :מה יש לך ולאישה הזאת ,שאתה גורם לה יסורים נוראים?
בתשובה על כך פרץ בצחוק גדול ואמר :אמה של האשה הזו ואמו של בעלה (ששתיהן כבר היו אז
בעולם-האמת) ,הרעישו עולמות למעלה והתאמצו שייכנס בה ולגרום לה את כל היסורים ,וכל
זאת מפני שהדיחה את בעלה מעסק התורה ,ולולא זאת ,לא היתה לה תקומה כלל ,לא בעולם
הזה ולא בעולם הבא.
והנה ,הגאון רבי אליהו לאפיאן זצוק"ל ,שסיפר לי גם כן כל סיפור המעשה הזה ,הוסיף בזה
דברים כדלהלן ואמר ,כי במהלך הזמן ראו בדיבוק שינויי מצבים מזעזעים ומרעידים .כמה
פעמים פרץ הדיבוק בצעקות נוראות ,שהוא מפחד ממלאכי-החבלה שעומדים וממתינים
לו בחוץ וברגע שהוא יצא ,הם יקרעו אותו לגזרים ,אבל כעבור כמה רגעים החל להשמיע
דברי ליצנות וניבול פה עד שהנוכחים במקום נאלצו לסתום את אזניהם כדי שלא לשמוע
את הביטויים השפלים והמאוסים .וכשנשאל ,איך זה מתיישב ,שרגע אחד הוא צועק וזועק
בפחדים גדולים ורגע אחרי זה הוא משמיע דיבורים כה גסים ,כפי שהיה רגיל להם בכל
החיים? השיב על זה ,שבעולם הבא הרי זה כמו בעולם הזה ,שכל זמן שאין עושים תשובה ולא
נטהרים מן החטא – אזי הנפש גם למעלה מתאווה לרע כמו שהיה למטה ,אבל ההבדל הוא
בזה ,ששם אינו יכול להשיג אפילו כלשהו מתאוותיו ,ואדרבה ,הוא מתייסר ביסורים נוראים
על זאת שמתאווה ואי-אפשר לו להוציא את תאוותיו מכח לפועל (ע"כ הוספת הגר"א לאפיאן זצוק"ל).
אחר כך אמר ר' מנדיל מסטוצ'ין לבעל האשה שיבטיח לחזור ללימוד התורה ,והוא קיבל
על עצמו ,וחותנו ,ר' נאטל ,הבטיח ללמוד משניות לעילוי נשמת בחור הדיבוק וגם נדב סכום
של נרות להדליק בבית-הכנסת עבורו .ואחר כך קיבץ ר' מנדיל בחדרו מנין של עשרה אנשים
ואמרו תהלים והוא עמד מאחוריהם ואמר מה שאמר ,ואת האשה הושיב על כסא באמצע
החדר ,ופתאום התגלגלה מעל הכסא ויצא ממנה קול אדיר "שמע ישראל" וגו' ,עד שנשמע
הקול בכל העיר סטוצ'ין ,אחר כך פקע צפורן הזרת מידה אחת וגם נופצה זכוכית אחת
מהחלון (כמובא בספרי הקבלה) והיא נשתתקה.
מו"ר ר' אליהו הכהן דושניצר זצוק"ל ,שממנו שמעתי את הסיפור ,סיים ואמר לי בזה
הלשון :אתה יכול לספר זה לכל שומע ,בפרט לבני הנעורים ,שידעו ויתעוררו מזה עד כמה
צריכים להזהר שלא למוש מלימוד התורה ולהתחזק בהתמדה ,ודע כי שסיפרתי עד הנה ,כפי
ששמעתי מהגאון ר' אלעזר משה ז"ל ,לא הוספתי כלום ובלא גוזמא ,וכל שכן שאינני משקר
חס ושלום .את זה אתה יכול לומר לכל ,ועוד אומר לך ,שאני מכיר את בני הזוג הנ"ל ,זקנים
ובאים בימים ,והם מתגוררים בתל-אביב ,ויש להם משפחה גדולה ,בנים ונכדים ,ובמוצאי-
שבת אחד נסעתי לביתם ושמעתי מפיהם את כל הסיפור כמו שסיפרתי לך...
והנה ,כשהגיע הגאון רבי אליהו לאפיאן זצוק"ל לארץ ,סיפרתי לו את המעשה הנ"ל,
ואמר לי ,כי שמע את כל הסיפור מפי אבי האשה ,ר' נאטל ז"ל ,בעיר קלם ,על גדר החצר של
התלמוד-תורה .וכאשר עמד בענין שנפש האדם ,גם למעלה ,באם לא חזר האדם בתשובה
לפני מותו ,ממשיכה להתאוות לרע ,הוא הוסיף ברטט ובזעזוע :מכאן אנו רואים מהו כוח
התאוה ,שהוא נורא ואיום ,שאף פחד-פחדים של חמשה מלאכי חבלה שראה אותם הדיבוק
– לא יכל להביא אותו להתאפק מלהוציא תאוותו מכח אל הפועל לדבר דברי נבלה וליצנות
שהורגל להם בחייו ,ואחד השומעים במקום הוסיף ,שיש לבאר את הדבר בדברי חז"ל שאמרו
בגמרא (ע"ז ה ).גבי פוטיפרע "להיות עמה" בעולם הבא" ,מכאן אמר ר' אלעזר כל העושה עבירה
אחת היא קשורה בו ככלב".

