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פרשת חקת, תשע"ח
חוק פרה אדומה

על  אנו  למדים  חוקת,  פרשת  השבוע,  בפרשת 
להיות  כדי  אדומה  פרה   – התורה  מן  עשה  מצות 

טהורים מטומאת מת.
היתכן מי שטמא נעשה טהור, ומי שטהור ועוסק 
בעשיית הפרה נטמא? וגם הנושא אפר פרה אדומה 
וחוק,  היא,  חוק  אדומה  פרה  שמצות  אלא  נטמא? 
פירושו חוסר הבנה בשכל. ושלמה המלך אמר על 
עצמו )קהלת ז, כג( "ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני" 
זה  וטהרה  טומאה  דיני  כל  ובאמת  )עיין בגמרא נדה ט.(. 

והכשרות  הקורבנות  דיני  כל  וכן  חוק של התורה, 
הלכות  סוף  רמב"ם  )עיין  התורה  חוקי  כולם  עריות,  ודיני 
ֻחֹּקַתי  ֶאת  "ּוְׁשַמְרֶּתם  מעילה(. ופסוק מפורש בתורה: 

ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם" )ויקרא 
יח, ה(.

כבוד שמים – שמירת החוקים
במצוות  שמח  בחוקים,  שמח  באמת  ה'  עובד 
כשלא מבין אותם, ועושה אותם בשמחה והתלהבות, 
ובזה מקדש ומרבה כבוד שמים. לא ההגיון והשכל 
מכוון אותו להתנהג כך, כי כל מה שעושים אנשים, 
גם אם יהיו חשובים ובעלי חכמה, יש ליזהר מאד 
ולחשוד  ולחשוש  נכון,  זה  אם  הדברים  ולשקול 
בכולם, כי כולם יכולים לטעות. אבל ה' יתברך מלך 
הגדול  האל  לה(,  ד,  )דברים  ִמְּלַבּדֹו"  עֹוד  "ֵאין  העולם 
הגיבור והנורא, זה הכבוד של ה' יתברך וזה הזכות 
לעשות  רוצה  להבין.  רוצה  ולא  מבין  לא   – שלנו 
)שם  ְלָבְבָך"  "ְּבָכל  בבחינת  גדולה,  ובאהבה  בשמחה 
במסירות  יתברך  ה'  לכבוד  הלב  כל  כלומר,  ה(.  ו, 

ואהבה גדולה. וכשלא מבינים, זה גדול יותר שהלב 
כולו לכבוד ה' יתברך.

איך זה עובד למעשה?
מבין  שלא  עצמו  על  אמר  המלך  שלמה  כידוע, 
מצות פרה אדומה )נדה ט.(. ומשה רבינו כן הבין סוד 

פרה אדומה )עיין מד"ר חוקת סי' י"ט פר' ד'(1.
הרב  הכולל  ראש  ואהובי,  יקירי  מבני  ושמעתי 
השכל  לפי  חושב  המלך  ששלמה  שליט"א,  אליהו 
ולא הסתדר לו, ואמר על עצמו שאינו מבין, אבל 
הבנתי.   – אחת  מלה  עצמו  על  אומר  רבינו  משה 
כי עצם  אני מבין,  יתברך,  ה'  רצון  זה  כלומר, אם 
ההבנה בגדלות ה' יתברך אין סוף ברוך הוא, מביא 
וביטול  והבנה  הסכמה  של  גדולה  פנימית  הרגשה 
גמור. כמו שרואים היום איך מקשיבים לרופא ולא 
על  אף  הכל,  לעשות  ומוכנים  כלום,  ולא  שואלים 
פי שיש הרבה טעויות. וכידוע, רופא קטן לא יודע 
כלום, ורופא גדול יודע קצת. והפתגם אומר שגגת 
יתברך מלך העולם,  ה'  הרופא כוונת הבורא. אבל 
כמה שמעריכים ומאמינים עוד יותר, יודעים שלא 
של  השלמות  זה  יתברך  ה'  ציווי  ועצם  מבינים. 

ההבנה, ולזה זכה משה רבינו ע"ה.

זאת חוקת התורה
– להתייחס לכל  והחידוש הגדול בפרשת חוקת 

ממה  נלמד  וזה  אדומה.  פרה  כמו  כולה  התורה 
שכתוב בפסוק: "ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" )שם(, ולא כתוב 
"זאת חוקת הפרה". ללמד אותנו להתייחס ולהתלהב 
ולשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה כעין 
חוק פרה אדומה. לא שואל, לא מבין ועושה בשמחה 
המצוה  שמבין  גדול  חסיד  כמו  גדולה,  ובאהבה 

וסודותיה וכל פרטיה ודקדוקיה. 
לכוון  יודע  כלומר  "ולקיים",  המלה  ביאור  וזה 
בתרי"ג מצוות לשם יחוד קודשא בריך הוא, כלומר 
לשם שמים בכוונה גדולה. ומוסיף ומכוון ּוְׁשִכיְנֵּתּה, 
כלומר כבוד שמים. וזה נעשה על ידי קיום המצוה 
באהבה ובשמחה כמו פרה אדומה. וזה הפסוק "זאת 

חוקת התורה" מרמז לנו על כך.

זאת חוקת האמונה
יום.  יום  בחיי  באמונה  גדולות  להשגות  ומכאן 
כל הבעיות, העיכובים, הקשיים, הצרות, היסורים, 
בין  והבעיות הקשות של  והלחץ  הדוחק  החולאים, 
אדם לחבירו – להפעיל את האמונה. הכל מהשמים, 
ומתפלל  ברוחניות,  ומתעלה  באהבה  ומקבל 
בדביקות ומבקש כוחות מה' יתברך, וממשיך להיות 
עובד ה', ולא מבקש להבין כלום. וזה בעצם נקרא 
"שמח באמונה". כלומר, עובד ה' בשמחה – התמדה 
בתורה, תפילה בכוונה, יהא שמיה רבה בהתלהבות, 
ישראל  אהבת  וכן  בזריזות,  הכנסת  לבית  השכמה 

לכל יהודי מכל הלב.
איש אמונה כזה לא מפעיל את השכל כלל ועיקר, 
חוקת  הפרה,  חוקת  לרגליו.  נר  תמיד  והאמונה 

התורה, חוקת האמונה – הכל עניין אחד.

מר במר נעשה מתוק
פרה אדומה זה מר במר. אפר פרה אדומה הנוגע 
מאפר  מזים  וכאשר  טמא,  האדם  וגם  נטמא,  בו 
הפרה על הטמא, נעשה טהור. וכן בפרשת בשלח. 
מים  "מרה",  שמו  אשר  למקום  הגיעו  ישראל  עם 
מרים. עץ מר בתוך המים, וימתקו המים. כך בעל 
ועוד  צרה  ועוד  צרה  עליו,  מה שעובר  כל  אמונה, 
לאמונה,  הכל  את  מצרף  והוא  מר,  ועוד  מר  צרה, 
ועולה  גדול  כח  מקבל  כלומר,  מתוק.  נעשה  והכל 
והקשיים נעשים קלים,  ומתעלה בהשגות באמונה, 

ואשריו ואשרי חלקו.

גלגולים ותיקונים מיותרים לבעל אמונה
התורה.  סודות  גילה  ז"ל  האר"י  רבינו  כידוע, 
הזה.  בעולם  סובלים  שעליהם  ותיקונים  גלגולים 
קז.(.  ב"מ  הרש"ש  בחידושי  עוד  )ועיין  הקדוש  בזוהר  וכן 
לתקן  שבא  פלוני  על  ברבים  מפרסמים  ולפעמים 
את קין ואלמוני את הבל ופלוני את תרח, ומוסיפים 
כך  ואמר  בחלום  ובא  צעיר  מת  שפלוני  להסביר 
וכך. והדברים מובנים ומפורסמים, אבל בעל אמונה 
באמת לא צריך ביאורים ולא הוכחות ולא חלומות 
ולא מוות רפואי )'קליני' בלע"ז( ולא גלגולים ולא כלום.

בעל אמונה לא מחפש להצדיק את מעשיו של ה' 
יתברך לפי השכל, אלא אדרבא להיפך, בעל אמונה 
לא רוצה להבין ולא כלום, בבחינת "עושים עצמם 
בפרשה:  ומרומז  ככה.  ממש  ה:(.  חולין  )עיין  כבהמה" 

"ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה", ובתרגום: "דא גזירת אורייתא"2.
ואדרבא עדיף שלא להבין, כי לפעמים אין לאדם 
מוחין  לו  יש  הבעיות  מחמת  אלא  דגדלות,  מוחין 
דקטנות. ובעל אמונה אומר לעצמו: "אין לי מוחין 
כלל", ומבקש תמיד אך ורק כבוד שמים גדול מאד, 

ואשריו ואשרי חלקו.

מפורש כן בגמרא
על  אותנו  מלמדים  טז.(  בתרא  )בבא  הקדושים  חז"ל 
איתו,  ודיבר  אליו  נגלה  יתברך  שה'  הצדיק,  איוב 
על  דבר  שום  לו  אמר  ולא  שם.  בגמרא  כמבואר 
יסורי איוב, אלא רק שמע והבין כמה גדול ה' יתברך, 
ע"ש. נכון שחז"ל אומרים )ברכות י.(, אל יתייאש מן 
מאד  גדול  יתברך  ה'  כי  להתפלל  תמיד  הרחמים, 
מאד, אבל לא לצפות לניסים ומופתים, אלא להאמין 
בהשגחה פרטית מהשמים )רמב"ן ס"פ בא(, ולהצדיק דין 

שמים תמיד.
לא  מצות  וכן  התורה  מן  עשה  מצות  זה  והרי 
בבחינת  עצמו,  בעיני  צדיק  יהיה  שלא  תעשה, 
היקר  לרבינו  מצוות  תרי"ג  קיצור  בספר  )ועיין  הרשענו"  "ואנחנו 
הר"ר יעקב כוחי זיע"א, ראש ישיבת אורחות התלמוד(. וכידוע מרבינו 

 – מהרמב"ם  שהביא  יור"ד(,  לחלק  )בהקדמה  סופר  החתם 
אשריו למי שחתמו ימיו מהרה בלי טירדת הנפש, 
ע"ש. ופירש שם החת"ס, כי העיקר להגיע לעולם 
ז"ל,  האר"י   – צעירים  מתו  עליון  וקדושי  הבא. 
נחמן.  רבי  חדש,  הפרי  הרמח"ל,  הרמ"א,  הרמ"ק, 
וזה כבוד גדול לה' יתברך שלא מבקשים הסברים 
שכליים, אלא זאת תורת האמונה – ברוך דיין האמת, 

"ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא" )דברים לב, ד(.

אדוני אבי ועטרת ראשי, מר אליהו רבי, 
נלב«ע ו‹ תמוז תש«ל

השבוע אזכרה של אבא ע"ה. נפטר בן חמישים 
שנה, בן יחיד לסבתא הצדקת שהיתה אלמנה כשישים 
באפגניסטאן,  צעיר  נפטר  ז"ל  חיים  סבא  שנה. 
והגויים מצאו אותו מת והביאוהו לקהילת היהודים. 
וסבתא שרה הצדקת אמרה בלוויה של אבא: "ריבונו 
של עולם, תן לי כח להמשיך לקיים מצוות". וביקשה 
ממני לומר עליה קדיש )נפטרה אדר תשל"ב(. ובאמת אבא 
עשה  ולא  שנה  מאה  שחי  מי  מיסכן  מיסכן.  לא 
מצוות ונכשל בעבירות, והפסיד כל יום מאה ברכות 
צעיר  מת  אבא  ליצלן.  רחמנא  חינם,  והיה מאוכלי 
והבנים והנכדים לומדים תורה ועושים מצוות, הוא 
שיעורו  ושבת  שבת  כל  לשמוע  וזכה  מיסכן.  לא 
יוסף  עובדיה  חכם  הגדול  רבינו  מרן  של  הקבוע 
הסברים  צריך  ולא  הקודש.  עיר  בירושלים  זיע"א 

לבעל אמונה, ומחכים לו בקרוב בתחיית המתים.

סיכום
לא  שכל,  לא  דעה,  בעל  לא  זה  אמונה  בעל 
פילוסופיה, לא מדע ולא הגיון ולא כלום. יש מלך 
ואשרינו  מצוין,  וזה  מהשמים,  והכל  העולם  על 
שזכינו להבין אמונה, חוקת התורה, חוקת האמונה, 
כבוד שמים בעולם. ויש להתפלל בדביקות ולהגיע 

להשגות האלו, והלוואי שנזכה לכך.

1. למש"ה, ראשי תיבות – ְוָלְקחּו ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת 
)במדבר יט, יז(.

עשרים  על  חוקת  פרשת  השישי  ביום  להתענות  ומצוה   .2
תקפ  סי'  במשנ"ב  להלכה  )הובא  בצרפת  ששרפו  קודש  ספרי  של  קרונות 

סקט"ז וכה"ח סקל"א(.

המשא המרכזיזאת חוקת התורה, מדינת חוק
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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המבדיל בין 'מצליח' ל'נכשל' בלימוד התורה
להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה, מורי ורבותי!
היום ננסה לפצח יחד עם את אחד מהקודים המיוחדים והקשים להשגה בליבת 
מה  מעל  אחת  רמה  רוחנית,  ברמה  לעלות  נזכה  ה'  בעזרת  ויחד  שלנו,  היהדות 

שהכרנו עד היום כיהדות, ומעל הכל כלימוד התורה הקדושה.
אברכים  אותם  את  אחד  מצד  רואים  אנו  מדוע  כדלהלן:  היא  הפתיחה  ושאלת 
השוקדים על תלמודם, אשר רואים ברכה בעמלם, נהנים מהלימוד, מבינים וזוכרים, 
מאד  שמתקשים  כאלה  ניצבים  למולם  כאשר  חידושים.  לחדש  מצליחים  ואפילו 
לזכור,  וגם  להבין  גם  הצליחו  ואם  זוכרים,  לא  כבר  שמבינים,  עד   – הדרך  באותה 

רחוקה הדרך מכאן ועד לזכות ולחדש חידוש תורה אישי כלשהו?
הם  לתורה.  עתים  וקובעים  הזוכים  אנשים  אותם  בין  גם  נמצאים  פערים  אותם 
וגם  הלכה.  גמרא,  יחד  לומדים  ומפולפל,  עמוק  תורה  לשיעור  ערב  מדי  מגיעים 
המתקשים  אותם  ואת  בעמלם,  ברכה  לראות  מצליחים  אשר  אותם  את  יש  ביניהם 

הרבה יותר.
באותה מידה, גם במעגל הרחב יותר – אותם המגיעים לשיעור של פעם פעמיים 
בשבוע, גם שם נמצאים אותם פערים. יש ביניהם את המצליחים להנות מכל רגע 
ולהפוך את אורח חייהם  ורגע בשיעור, להפנים את הדברים, להשתנות על פיהם, 
ליהודי ותורני יותר משבוע לשבוע. לעומתם, ישנם כאלה, אשר תמיד נמצאים בגדר 
"השלילי" של "לבקר בהיכלו". תמיד יהיו הם כמבקרים באופן חד פעמי, והשינוי, 
גם אם יהיה באורח חייהם, קשה יהיה לחוש בו, והוא יהיה איטי, מתמשך, ומשום כך 

גם לא מורגש.
ָימּות  ִּכי  ָאָדם  ַהּתֹוָרה  "ֹזאת  יד(:  יט,  )במדבר  בפסוק  כתוב  בפרשתנו, פרשת חקת, 
ְּבֹאֶהל". ועל דברי הפסוק הללו, אומר האמורא הגדול 'ריש לקיש' במסכת שבת )פ"ג 
ע"ב( את המילים דלהלן: "אין דברי תורה מתקיימין, אלא במי שממית עצמו עליה".

רש"י במסכת ברכות )ס"ג ע"ב( כותב, "זאת התורה", היכן מצויה? באדם שימות 
באהלי תורה.

במושגינו הפשוטים, דברי ריש לקיש אינם מבוארים דיים, ואף רש"י הקדוש לא 
טרח להסביר, מעבר להתאמה לפסוק, את שאר הדברים. הדברים נשמעים משהו 
בסגנון של: "כדאי למות, בכדי להצליח ולקיים בגופנו את דברי התורה הקדושה".

אולם, ברור לכולנו שאם זהו תנאי להצלחה בלימוד התורה הקדושה, הרי שמוטל 
עלינו לעשות הכל בכדי להבין מה זה כולל ואיך זוכים לאותה הצלחה אדירה, שהיא 

בעצם מרכז חיינו ופסגת שאיפותינו.
את דברי ריש לקיש הללו חוזר הש"ס ומציין פעמיים נוספות – במסכת ברכות 
יותר  והאחרונים מפרטים  הללו, הראשונים  )נ"ז ע"ב(. במקורות  גיטין  ובמסכת  )שם( 

מה נדרש מאיתנו, וארבע משימות עומדות לפתחו של כל יהודי על פי דבריהם, 
וכדלהלן.

המאירי, מתקופת הראשונים ]ה"א ט', 1249 - ע"ה, 1315[. כותב במסכת ברכות 
)שם( הוא מוסיף  גיטין  )שם( שיסוד ההצלחה בתורה הוא "העמל והיגיעה". במסכת 

על כך, "לעולם יהא אדם שוקד ללמוד תורה ולא יפנה שעותיו לבטלה, שאין קיום 
התורה אלא ברוב שקידה".

במילים הללו הוא מסביר את הביטוי "למות באהלה של תורה". כלומר, תעמול, 
ובכך בעצם תכביד על עצמך מחד, ותמית את נוחותך. כאשר,  ותתמיד,  תתייגע 

מאידך, תזכה ויהיו דברי התורה מתקיימים בך.
המהר"ל, מתקופת האחרונים ]סביב ר"פ, 1520 - שס"ט, 1609[. בחידושי אגדות 
במסכת גיטין )שם( כותב שם דברים כפשוטם: כי התורה והגוף הם שני הפכים ולא 
על  ואשר  הקדושה.  התורה  בלימוד  ברכה  ולראות  ולצפות  הגוף  את  לקיים  ניתן 
כן, ככל שיוותר אדם על הגשמיות שלו, יזכה הוא ותהיה התורה נחלתו וחלק ממנו.

במסכת   .]1879 תרל"ט,   -  1807 ]תקס"ז,  יותר  עוד  מהאחרונים  שיק,  המהר"ם 
ברכות )שם( מוסיף על כך, שבהיות ואין דברי התורה מתקיימים בבעלי גאווה, אלא 
בענוותנים, ומשום כך אומרת הגמרא במסכת עירובין )י"ג ע"ב( שההלכה שלא כבית 
יותר, ממילא סוד ההצלחה בלימוד התורה  ענוותנים  הלל שהיו  אלא כבית  שמאי 
הקדושה הוא להמית את הגאווה שהיא עצמותו של האדם, ובזכות כך יזכה להצלחה 

בלימוד התורה הקדושה.
והשיטה הרביעית המובאת בספר "רשימות שיעורים" לרבי יוסף דב סולובייצ'יק, 
מהדור האחרון ממש ]תרס"ג, 1903 - תשנ"ג, 1993[. במסכת ברכות )שם(, והוא פותח 
בשאלה, שלכאורה דברי ריש לקיש הם דברי התנא באבות )פ"ו מ"ד(: "כך היא דרכה 

של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחייה, 
ובתורה אתה עמל". ואם כך, מה חזר וכפל ריש לקיש, שהגיע דורות מספר לאחר 
מכן, ושינה את הלשון ל"אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו באהלה 

של תורה", שהמובן משניהם אחד הוא – שיש ללמוד תורה במסירות נפש?
היא  תאכל",  במלח  "פת  על  מדברת  כשהמשנה  דב,  יוסף  רבי  ביאר  כך  ועל 
לגופך  תעניק  ואל  מדי  תתפנק  אל  לאמור,  בגשמיות.  נפש  מסירות  על  מדברת 
את מלוא האפשריות. לעומת זאת, דבריו של ריש לקיש מדברים על עצמיותו של 
האדם – על המסירות הנפש והרוח, "שכדי לזכות לתורה, צריך האדם להיות מוכן 
לסבול ייסורי הנפש של עלבונות ולהודות על האמת כשטעה, ולא להתבייש מפני 

המלעיגים".
אנו קטנים, אולם ברור לנו שבכדי להצליח נצטרך לשלוט בארבעת המישורים 

המובאים בפנינו, ויחד להצליח ולקיים בנו את התורה הקדושה.
ולו יורשה לי הקטן להוסיף את חלקי בכך, ברשותכם, אען ואומר את התוספת 

הבאה:
הגס,  שכלו  עם  לגשת  הוא  יכול  הקדושה,  התורה  ללימוד  האדם  ניגש  כאשר 
בורותו והגיונו העקום, ולנסות "להבין" את ההיגיון הנאצל והטהור של דברי הגמרא 
הקדושה, המבארים את המשנה, המפרשת את התורה, כאשר כולם נמסרו על ידי 

הקדוש ברוך הוא למשה בסיני.
"להשתכנע"  לבקש  ובמקום  בדיוק,  ראש  אותו  עם  להגיע  ניתן  זאת,  לעומת 
בנכונות הדברים, פשוט לעצב את הראש שלנו על פי ההיגיון האלוקי. כך, שאם 
נתקלת בסברא שלא הייתה נראית לך עד כה נכונה, מרגע זה והילך אתה מפנים את 
הדברים והופך אותה להיגיון הבריא שלך. כאשר נתקלת בקושיא שלּו היית שואל, 
היית עורך אותה אחרת, מרגע זה והילך אתה מבין שהצורה בה רצית לעשות זאת, 
לא הייתה הצורה הנכונה, והצורה המובאת בפניך בכתובים היא הצורה האמיתית 

והנכונה, ומעתה והילך היא תהיה חלק ממך.
ככל שיזכה האדם וימית את עצמיותו, את מוחו העקום, את גופו דורש ה"היגיון 
הארצי", אל מול ההבנה וה"היגיון האלוקי", יזכה הוא מסוגיא לסוגיא ויתיישר מוחו, 
ומחשבתו תתאים יותר למחשבת האמת. בעוד חבירו שינסה "להשתכנע" ויסיים כל 
סוגיא ב"צריך עיון", ישאר בעקמומיותו, וכל סוגיא תהיה בפניו 'הסוגיא הראשונה' 

בה נפגש הוא עם רצון ה' יתברך.
זה נכון בקיום התורה הקדושה, וזה נכון בקיום דעת תורה של גדולי ישראל. 
ההיגיון  את  יותר  "להבין"  ליום  מיום  הוא  זוכה  ולדבריהם,  לדעתם  מי שמתבטל 
שבדברים ולחיות על פיהם בדרך הטבע. בעוד חבירו, גם אם עושה הוא את הדברים 
בעל כרחו, אולם ברקע משאיר הוא את מוחו המשובש, כמי "שבוחן" את דברי הרב, 
הרי שתמיד תהיה דעת התורה מוזרה בעיניו ומעולם לא ישכיל "להתחבר" אליה 

ולתוצאותיה.
פרשת חקת מגיעה מיד לאחר פרשת קרח, והקשר ביניהן מדהים דווקא בגלל 

ההיפך הגמור המובל לאורך כל שדרות הפרשיות.
בפרשת קרח מנסה קרח "להבין" את ההיגיון שבדבריו של משה. הוא לא מוכן 
לקבל את הדברים כמובנים מאליהם, והוא אפילו לא מוכן ליישר את שכלו לפי 

הוראותיו של האלוקים, וסופו המר ידוע לכולנו.
ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ֶאְחָּכָמה  "ָאַמְרִּתי  המלך שאמר:  חקת, מתחילתה, משלמה  בפרשת 
ִמֶּמִּני" )קהלת ז, כג(, ולמרות שלא הבין את סודה של פרשת פרה אדומה )נדה ט' ע"א(, עדיין 
לא "מחק" אותה מספר התורה שלו חלילה, אלא ביצע את הדברים בהבנה ובאמונה 
שההיגיון הבריא והנכון ביותר הוא ההיגיון האלוקי. ועד משה רבינו שאמר לקדוש 
בשנה  במאמרנו  הדברים  ובביאור  ד',  פר'  י"ט  סי'  חקת  מד"ר  )עי'  "הבנתי"  המצוות  כל  על  הוא  ברוך 
החולפת(, משום שההיגיון שלך הופך להיות חלק ממני הוא הגיוני, בו ברגע "הבנתי" 

המופיע בראש  ועד הפסוק המופלא  ההיגיון.  זהו  רצונך,  רצונך, משום שזהו  את 
מאמרנו: "ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל".

יזכנו ה' יתברך לזכות וליישר גופנו, נפשנו, מוחנו והבנתנו, לפי ההיגיון האלוקי 
ורצונו של ה' יתברך. ונזכה מיום ליום לקבל ולהבין טוב יותר את דעתו של הקדוש 
ברוך הוא, גם כאשר היא נאמרת באמצעות עבדיו הנאמנים גדולי ישראל, להפנים 
את הדברים ולהחדירם לבנינו ולבני ביתנו ולכל הסובבים אותנו, עד שיקויים בנו 

החזון: "ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים" )ישעיהו יא, ט(, אמן.
וברוכים תהיו!
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המתקיימת מדי שנה
 ע"י המוסדות 
 תתקיים  אי"ה 

 בתחילת חודש אב,
פרטים יבואו!

המכירה
 המוזלת
והמשתלמת!

למוצרי החזרה לבית הספרמכירת החסד

אנחנו מקבלים על עצמינו בלי נדרלרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א  בתוך שאר חולי עמו ישראל

 גם למי שלא בראש ש לנו 
 גם למי שלא מכבד אותנו   ל-כ-ו-ל-ם

 בקול גדול  
 בכל כוחו ממש  ובכל כח כוונתו

 בכונה גדולה בעיניים עצומות  או מתוך הכתב 
  ובלי להתעסק בדבר כל שהוא

לענות
אמן יהא שמיה...

לברך ברכת 
אשר יצר

להתחזק במצוות 
אהבת ישראל

הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים
השמיעו  בו,  שנכחתי  מסוים  אירוע  במהלך  שאלה: 
גם  בודאי  ההסתרה  שבתוך  בהסתרה  ואפילו  השיר  את 
שם נמצא ה' יתברך, וכולם רקדו ושמחו, ואמר לי חסיד 
אחד: "גם אם תעשה עבירות זה מהשמים. אל תפחד ואל 

תתייאש, תעשה תשובה, וה' איתך". האם זה נכון?
תשובה: חס ושלום, אסור לומר כן. הכל בידי שמים חוץ 
מיראת שמים )ברכות לג:(. והעושה עבירה, בודאי מהשמים 
התעצל  והוא  להתגבר,  כוחות  לו  ונותנים  אותו  מנסים 
שעמד  לייש  בן  פלטי  כמו  עצמו.  על  שמר  ולא  ונכשל 
בניסיון ולא נכשל במיכל בת שאול. וכן בועז בנעומי )עיין 
וברח  מהשמים  בניסיון  עמד  הצדיק  יוסף  וכן  יט:(,  סנהדרין 

מהתועבה, אשת פוטיפר. וכן בתנורו של עכנאי )בבא מציעא 
נט.(, שזה היה ניסיון מהשמים )עיין שיטה מקובצת שם(. וכן יכניה 

מלך יהודה שנזהר בדיני טהרת המשפחה בבית הסוהר של 
נבוכנצר )מדרש רבה ס"פ מצורע(. לעמוד בניסיון זה הכח הגדול 

של עובד ה'.
ורבינו הקדוש )ליקוטי מוהר"ן ח"א אות נו( מאריך לבאר הסתרה 
שבתוך ההסתרה. והכוונה שמהשמים נותנים לו חיות וכח 
לעשות מה שרוצה, ואינו מרגיש שמנסים אותו מהשמים. 
שמנסים  מסתירים  שהמשמים  שבהסתרה,  הסתרה  וזה 
אותו. וגם את ההסתרה מסתירים ממנו, ע"ש. גם בספר 
על שמעי  מבואר  כה(  אות  )אגרת הקודש  זיע"א  הקדוש  התניא 
שקילל את דוד שזה מהשמים. הכוונה שהיה לו כח בליבו 
משתיק  היה  יתברך  ה'  ואם  לעשות.  יתברך  מה'  ומוחו 
אותו, לא היה יכול לקלל, ואף על פי כן זה בהסתרה. אבל 
עצם העבירה שמעי חייב מיתה שלא עמד בניסיון, וכך 

היה שהרגו שלמה המלך, כידוע.
מה  ולעשות  לזוז  הכח  גם  מהשמים,  הכל  בסיכום: 
דין  לתת  וחייב  אדם,  בידי  זה  העבירה  ועצם  שרוצים. 
וחשבון ולעשות תשובה על עצם העבירה, ועל כך שלא 
עמד בניסיון ולא הרגיש בשעת העבירה את ה' יתברך – 

אני עומד, אני עומד, אני עומד, והבן.

שמירה על ניקיון הגוף בכלל עבודת ה'
שאלה: זקן חולה שמגיע לבית הכנסת, ונודף ממנו ריח 

נורא של זיעה. כיצד לנהוג?
תשובה: שאלה קשה ועדינה. למעשה, אסור להתפלל 
זיעה  ואסור לברך כנגד ריח רע של אשפה או ריח של 
סי'  )עיין משנ"ב  וכיו"ב  ומהגרביים  מהבגדים  שנודף  וסירחון 

עט סקכ"ט(.

לבית  כך  לבוא  אסור  הרבה,  שמזיעים  בקיץ  בפרט 
מאד  לשמור  ציבורי,  למקום  שמגיע  מי  ובפרט  הכנסת. 
על הניקיון. ומצוה להחליף בגדים יום יום כפי הצורך וגם 
לטפטף מעט בושם עדין כפי הצורך. לא לשם ריח טוב 
בעיני אחרים, אלא כדי לסלק ריח של זיעה וכיוצא בזה. 
וחז"ל אומרים )שבת נ:(, רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום 

בשביל קונו, עיין שם.
ונקיים  וטובים  פשוטים  בגדים  להכין  טובה  עצה 
להחליף  בקלות  תמיד  שיהיה  כדי  שיותר,  כמה  ולקנות 
חכמי  על  י.(  )שבת  בגמרא  ומסופר  הצורך.  כפי  ולהסתדר 
ישראל זיע"א שהיו להם בגדים עדינים וצנועים ומכובדים 

ונקיים לתפילה.

הכנסת אורחים לא בכל אופן
שאלה: הרבנית שלי במדרשיה מבקשת לקיים מצוות 
כך  ולשם  להתגייר,  שצריכה  לבחורה  אורחים  הכנסת 
וללמוד  חודשים  כמה  בדירה  אצלנו  מגורים  לה  לספק 
שבת וכשרות וברכות, ואחר כך הרבנות הראשית מוכנים 

לגיירה כדת וכדין. האם להסכים?
לבית  להכניס  מסוכן  וזה  קשה.  שאלה  זה  תשובה: 
אשה זרה וללמד אותה יום יום, ובפרט שצריכה גם ללון 
בלילות אצלכם, זה מסוכן. וכל המצב הרוחני בבית יכול 

חס ושלום להיפגע, ויהיה נזק רוחני גדול חס ושלום.
זוג צעיר בשום אופן שבעולם אסור להם לעשות כן. 
וזה ממש גילוי עריות, גם אם יש להם חדר נוסף בבית. 
יש  שמים,  ביראת  מלא  והבית  מבוגרים  זוג  באמת  ואם 
מותר  זה  אם  חכם  שאלת  ולעשות  ראש  בכובד  לשקול 

ואיזה סדר יומי יהיה להם.
שאלות  כאלה  עם  להתעסק  לנו  כדאי  לא  למעשה, 
והכי טוב שאותם הרבנים שליט"א  ומסוכנות.  מסובכות 
העוסקים בקודש בתהליכי גיור יקחו אותן לבית שלהם, 
"אין  אותנו  מלמדים  הקדושים  וחז"ל  נחמה.  חצי  וזה 
אפוטרופוס לעריות" )נדה ל:(, ולא מועיל שומר ולא כלום, 

וכולנו חשודים בעריות. סכנה רוחנית גדולה מאד מאד.

לימודי נהיגה
נהיגה,  ללמוד  ורוצה  ומסודרת  עובדת  אני  שאלה: 
ולקחת את הילדים לתלמוד תורה וכן לאירועים בשמחות, 

וכך הבעל, שהנו אברך, ימשיך להתמיד בלימודים.
לימוד נהיגה גם לגברים זה בעיה, וזה חמור  תשובה: 
ממליץ  היה  לא  זיע"א  הסטייפלר  ורבינו  ומסוכן.  מאד 
ללמוד נהיגה גם לגברים, כי זה כמו אקדח טעון, רחמנא 
זיע"א,  הגדול  רבינו  מרן  מפי  ובקטנותי, שמעתי  ליצלן. 
בית המקדש,  היה  דרכים, אם  מי שהרג בתאונת  שאמר 

היה גולה לערי מקלט. ועל אחת כמה וכמה לנשים.
ורבינו שבט הלוי זיע"א היה אומר, ראוי לאוסרו )לימוד 
אחד  שהוא  לי  אומר  וליבי  לנשים,  גמור  באיסור  הנהיגה( 

הקודש,  בארץ  בדרכים  הגדולים  האסונות  של  הסיבות 
והרגו טובים וצדיקים )שבט הלוי ח"ד סי' א', אות ב'(.

כפי הצורך נוסעים במונית. מונית היום זה כמו עגלה 
ברוך  יש הסעות  תורה  ולתלמוד  בזמנם.  סוס שהיה  עם 

השם.
ומתוך הניסיון, רוב ככל השואלות על נהיגה במכונית, 
לאחר ששומעות כמה דקות מוסר השכל וכנ"ל, חוזרות 

בתשובה לחיים טובים.

גידול זקן
שאלה: אברך צעיר בשנים החפץ לגדל זקן, האם נכון 

לנהוג כן?
תשובה: חשוב כן ולא לגלח. וכמובן, אין חובה לגדל 
זקן ארוך. וגם אברך צעיר מצוה לגדל זקן עדין וצנוע. ורק 

כשזה באמת מפריע לאשה לקצץ ולהקטין כפי הצורך.

כבוד בית הכנסת
שאלה: האם מותר ומכובד הוא להיכנס לבית הכנסת 
ולא  עליו,  מונחת  החליפה  כאשר  ומגבעת,  חליפה  עם 

מכניס זרועות ידיו בשרוולים?
תשובה: רבינו הבן איש חי )ס"פ פנחס שנה שניה( כתב, לא 
ע"ש.  פנים,  לצד  תמיד  אלא  לאחוריו,  זרועותיו  לפשוט 
להראות  פשוט  טעם  גם  אבל  הסוד,  פי  על  שזה  ויתכן 
על ענווה והכנעה. וכאשר ידיו משולבות לאחוריו, חסר 
הכנעה. וראיה גם מהלכות תפילה שצריך להתפלל וידיו 
וכאשר  ס"ג(.  צה,  סי'  ובשו"ע  צא,  ס"ס  ברמ"א  )עיין  ליבו  על  מלפניו 
זה  הרי  באוויר,  ונדים  נעים  והשרוולים  חליפה  לובש 
כאחוריו, ואין זה כבוד להיכנס כך לבית הכנסת. ובלבוש 
כזה חסר כובד ראש, ואין להיכנס כך לבית הכנסת וגם 

לא ללכת כך ברשות הרבים. ותלמיד חכם ניכר בהליכתו 
ובמלבושו )מסכת דרך ארץ זוטא, פ"ה(.

איסור הוגה את ה' באותיותיו
גם  זה  האם  באותיותיו,  ה'  את  הוגה  איסור  שאלה: 

במחשבה והרהור הלב?
ונקרא  בהוי"ה  נכתב  שמים  שם  כידוע,  תשובה: 
ולא  שמים  שם  להעלים  שצריך  נעלם,  עולם  באדנות. 
לקוראו בהוי"ה לעולם )עיין קידושין עא.(. וכידוע, רבי חנינא 
משום  מלכות,  הרוגי  ומעשרה  לשריפה  נידון  תרדיון  בן 

שהיה הוגה את השם באותיותיו )עיין עבודה זרה יז סע"ב(.
הוי"ה  שם  אותיות  תמיד  עיניו  מול  לצייר  ומצוה 
ָתִמיד"  ְלֶנְגִּדי  ה'  "ִׁשִּויִתי  ח(  טז,  )תהלים  בבחינת  הוא,  ברוך 
הוי"ה  שם  בליבו  מהרהר  כאשר  וגם  סק"ד(.  א'  סי'  משנ"ב  )עיין 

ממש ומשמיע לאוזניו, זה מצוין. וזה בבחינת "עין רואה 
הוי"ה",  את שם  לעצמו  ומהרהר  חומד  והלב  הוי"ה,  שם 
וכמו שכתב שכתב כן הרמב"ן )דברים יא, כב(, "ּוְלָדְבָקה בֹו", 
ע"ש.  ובקימה,  בשכיבה  בהליכה,  מחשבתו  תיפרד  שלא 
זה  הרי  ממש,  הוי"ה  בשם  ומהרהר  לישון  שוכב  וכאשר 

ציור והרהור וזוכה לקדושה.
יש היום מלה חדשה בלשון הקודש שלא כדאי להוציא 
וכיוצא  הוכחה"  "מהווה  במילה  משתמשים  רבים  מהפה. 
ושמעתי  ליזהר.  ויש  הוגה,  ממש  זה  עתיד  ובלשון  בזה. 
דבליצקי  שריה  רבי  הגאון  החסיד  מרבינו  זו  הערה 

שליט"א, ויזכה לרפואה שלמה וחיים טובים, אמן ואמן.

הימנעות מדיבורים לפני התפילה בבוקר
בבוקר.  התפילה  לפני  לדבר  שלא  נוהג  אני  שאלה: 
ויש  צדקה  לבקש  שמגיע  עני  כמו  צורך  יש  ולפעמים 
לו שאלה, או חתן בר מצוה שהמשפחה שואלים שאלות 
בענייני התפילה וסידור הברכות שלאחר התפילה. כיצד 

עלי לנהוג?
לפני  מדבר  לא  שאתה  מאד  טוב  מנהג  זה  תשובה: 
שבתפילה.  ה'  בעבודת  מסירות  של  סימן  זה  התפילה. 
והובא מנהג זה להלכה בספר כף החיים )סי' א סק"מ(. אבל 
כשיש צורך לדבר, יש כאן מצוה ויש כאן גמילות חסדים 
– לכוון את העני מתי כדאי לו לבוא ולבקש צדקה, וכן 
חתן בר מצוה לעזור לו ולחזק – כאן אין דין של שיחת 
חולין, והבן. ולפעמים אדם מעקם פיו ומקבל שכר גדול 

)עיין סוטה מו:(.

גם בשבת קודש יש נוהגים על פי דעת הזוהר הקדוש 
שלא מדברים כלל ועיקר אלא רק בדברי תורה בלבד )עיין 
זה, לומר לאשה בבית מלה טובה  בזוה"ק אמור צד:(. ועם כל 

על הסעודות, סדר וניקיון, ומלים שיש בהם חיזוק לילדים 
בשולחן שבת, זה מצוין ומצוה, ודברי תורה צריכים חיזוק 

תמיד )ברכות לב:(.

כוונה בעת הברכה
שאלה: לצערי, כשאני מברך על האוכל ברכות הנהנין, 

אני לא מצליח לכוון. מה עלי לעשות?
תשובה: לשנן טוב דיני ברכות, ומוסר השכל על מעלת 
הכוונה בברכות. ומאה ברכות בכוונה כל יום מבטל גזרות 

קשות ורעות. וכן, לברך בקול רם, וזה עוזר לכוונה.
יש עצה נוספת בזוהר הקדוש )בלק קפו:(, לומר לפני כל 
ברכה "אני מזמין את עצמי לברך את ה' יתברך". כדאי 
לנסות. ורבינו החפץ חיים זיע"א מוסיף, שצריך לחשוב 

לפני הברכה "אני עומד לפני ה' יתברך" )בספר שם עולם(.

שלא יתקרב אליו



ְפֶאֶרת ֲעֶטֶרת ּתִ
סיפורי מוסר והשקפה

בצעירותי, כאשר עדיין התלבטתי באיזה תחום אעסוק לפרנסתי, הציע לי 
חבר לעבוד בינתיים אצל אמן בעבודות עץ, פרגולות, דקים ועוד.

קיבלתי את הצעתו למרות השכר הנמוך. התחלתי לעבוד אצלו ולמדתי את 
עבודת העץ. הפכנו לחברים טובים למרות פער הגילאים בינינו והשתתפנו זה 

בשמחות של זה בידידות רבה.
ודרכינו נפרדו, למעט פגישות  כעבור תקופה, עברתי לעבוד בתחום אחר 

בשמחות כנזכר לעיל.
ביתר  העץ  לעבוד בתחום  חזרתי  ולאחר מספר שנים  סובבה,  יד ההשגחה 

שאת, וההצלחה האירה לי פנים בעבודות רבות פרנסה בשפע.
ויהי היום, ובאמצע העבודה צלצל המכשיר הסלולרי. מאחורי הקו היה ידידי 
שלימד אותי את אומנות העץ ובקולו ייאוש עמוק. שאלתי אותו: "מדוע הוא 
נשמע כה מדוכא?" השיב: "לא יודע מה להגיד לך, אני עובד קשה ולא רואה 
פרנסה, מנסה להתרומם ולא מצליח, לא יודע מה לעשות, איך להביא עבודות". 
הוא המשיך ואמר: "שמעתי שאתה עובד יפה בתחום, אולי אתה יכול לסדר 

עבורי איזו עבודה?!"
הייתי המום לשמוע שבן אדם כה מקצועי ומוצלח יושב ללא עבודות. על 

אתר אמרתי לו: "תגיע עכשיו לאתר העבודה בה אני עובד!!!"
וגנים לסיים, קח לך  דירות  לי כאן ארבע  "יש  לו:  ואז הצעתי  הגיע,  הוא 
הזמנות  לי  יש  אלו,  את  כשנסיים  הנוספים.  השניים  עם  אמשיך  ואני  שניים 

נוספות של עבודות. אתחלק איתך בעבודות, והכל יהיה בסדר גמור".
הוא היה המום ושאל מהיכן יביא פועלים. תיכף הצעתי לו, כי מכיוון שיש 
לי שישה פועלים, הוא יקח שלושה ואני שלושה וכך נתקדם. הוא לא האמין 

למשמע אוזניו, ושמח שמחה גדולה על ההצעה שהצעתי לו.

סיימנו את העבודה, ובינתיים סגרתי עסקה נוספת עם לקוח חדש, ומכיוון 
שהיה לי לטוס לחו"ל, סיכמתי עם הלקוח שתיכף בחזרתי מחו"ל יתן לי מקדמה 

ונתחיל לעבוד על הפרויקט הגדול, שגם כך היה בו מספיק רווח לשניים.
טסתי וחזרתי. עם חזרתי, ניגשתי ללקוח וביקשתי את המקדמה כדי שנוכל 
האמנתי  לא  אחר.  קבלן  עם  חוזה  סגר  שכבר  טען  הוא  אך  לעבוד,  להתחיל 
למשמע אוזני, מכיוון שהדברים כבר היו מסוכמים מראש ולחצנו יד על העניין. 
הוא   – הגיעה תשובתו המפתיעה  ואז  הוא סגר.  מי  זאת התעניינתי עם  בכל 
סגר עם הבחור שעבד איתי, הלוא זה לא אחר מאותו חבר שעזרתי לו לצאת 
ממצוקתו האישית. תיכף הבנתי כי ידידי פשוט סגר את העסקה כדי לעבוד 
במשותף איתי. הרמתי טלפון לידידי ושאלתי אותו מה קורה, אך הוא השיב: 

"כן, סגרתי את העסקה לעצמי".
לך  "שיהיה  חתום:  בטון  לו  אמרתי  להגיב,  כיצד  ידעתי  ולא  המום  הייתי 

בהצלחה!", וניתקתי את השיחה.
כעבור שנה, פגש בי אותו חבר מתחרה, ניגש אלי ואמר: "הרבה זמן רוצה 
להתנצל על מה שעשיתי לך, ולומר לך שאותו אדם שהזמין את העבודה הינו 
עורך דין נוכל, הוא לא שילם לי פרוטה. ולא עוד, אלא שהוא תובע אותי בבית 
משפט כביכול על רשלנות בזמן שקיבל עבודה מושלמת, וגמר לי את החיים!"

הרמתי עיניים למעלה ואמרתי תודה רבה לה' שהציל אותי מאותו נוכל, ומאז 
כל עבודה שאני לא מצליח לקבל אני נושא את עיני למעלה, ואומר תודה רבה 

מעומק הלב באמונה שלמה שגם הפעם מציל אותי הבורא מנוכל נוסף.
בעל המעשה נ.ה.

)ערוך מעלון "טיב הקהילה"(.

גנבו לו את הגניבה...

מסופר על שני עשירים. האחד קראו לו ויטנברג והשני ברוידא. שניהם היו 
עוזרים מאד לעניי ירושלים, ובשעת הצורך היו בונים גם בניינים לצורך אותם 
והשני  ויטנברג  – האחד בתי  יש בניינים שקרויים על שמם עד היום  עניים. 

בתי ברוידא.
פעם אחת אמר העשיר ויטנברג שהוא יזכה לעולם הבא עם שכר גדול יותר 
משל ברוידא. כאשר שאלו אותו "מדוע?", אמר להם: "כאשר באים אל העשיר 
ברוידא לבקשת צדקה, מיד מוציא הוא מהכספת שבביתו ונותן לנזקקים כל 
ליד  עוברים  הצדקה  גבאי  את  רואה  אני  כאשר  אולם,  מה שצריך.  לפי  אחד 

ביתי, ליבי מתחיל לדפוק – אולי הם באים לבקש ממני צדקה. והנה, אני רואה 
אותם נכנסים אל השביל המוביל לביתי ואז הלב שלי עוד יותר פועם. וכאשר 
הם דופקים על דלת ביתי, אני כבר מבין מה רצונם. אני פותח להם, והנה הם 

מבקשים ממני צדקה. בידיים רועדות אני פותח את הכספת ונותן להם כסף!

אז אני אומר לכם, על הידיים הרועדות ועל דפיקות הלב אני אקבל יותר 
שכר, שכן אני התגברתי לתת יותר ממנו".

)ערוך מתוך עלון "מתיקות ועריבות התורה"(.

צדקה עם דפיקות לב

הדבר התרחש באחת הצמתים המרומזרים בעיר בני ברק. הנהגים המזדמנים 
לצומת פקוקה, שמכוניות רבות עומדות בשלבי המתנה ארוכים ומורטי עצבים, 
כבר יודעים שברגע שאחד הנהגים ינסה לעקוף את חברו ולהתקדם אל הצומת 
יכול  נפש. הנעקף  נכנס למצב של פיקוח  על מנת לחצות אותה לפניו, הוא 

לצאת ממכוניתו ולעשות בו שפטים, וכבר היו דברים מעולם.
גם במקרה שלפנינו המתינו מכוניות רבות בצומת, במה שנראה פקק גדול 
במיוחד. והנה, לאחד הנהגים "היה נראה" שחברו מנסה לעקוף אותו. הוא לא 
אלא  עקיפה,  בביצוע  מדובר  לא  הרי  רואה,  היה  אם  וגם  בבירור,  זאת  ראה 

ב"ניסיון עקיפה" )לבדוק אם יתנו לו להיכנס(.
האיש לא חשב פעמיים, פתח בפתע את דלת מכוניתו והתקרב ברתיחה רבה 
לעבר המכונית, שהיה נראה לו שהנהג הנוהג בה ניסה לעוקפו. פתח את הדלת 
שליד הנהג, ו... מה שקרה לאחר מכן גם לחלחלה בקרב הנהגים ששהו בצומת. 
הנהג הזועם הלם בעוצמה רבה על ראשו של האומלל שלא הספיק לעקוף אותו, 
והוא לא הסתפק במכה אחת.  לעוקפו.  ניסה בכלל  גם התברר שלא  ולבסוף 
לאחר שהנחית את המכה הראשונה, לא פג עדיין זעמו, והוא הנחית עוד מכה 
ועוד מכה – אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים ואחת ושלוש. והנה, הוא תפס אותו 

וכמעט שחנק אותו.
ואלה  הניצים,  בין  להפריד  כדי  המכונית  לכיוון  לרוץ  החלו  רבים  אנשים 
שהגיעו ראשונים זכו להיות עדים למחזה של קידוש שם שמים נפלא של הנהג 
שחטף את המכות, שהיה כאמור זכאי לחלוטין, ולא ניסה לבצע עקיפה, ורק 

מתנועת ידו על ההגה חשב הנהג הראשון שהוא מתכונן לעוקפו.
נעצור לרגע ונתבונן – מה היה עושה כל נהג אחר שהיה מקבל מכות נמרצות 
כאלו, ועוד על לא עוול בכפו? לא צריך להרבות בתיאורים כדי לצייר את הקרב 
שהיה מתנהל על הכביש. "רק החזק שורד", עד שאחד הנהגים היה נופל שדוד, 
לא היו משחררים השניים את אגרופיהם הקמוצים. זו היא, לחרפתנו ולבושתנו, 
תמונת המצב בימינו. ואילו הנהג שלנו, שהיה בן תורה, לא עשה כך. הוא נמנה 

על תלמידי חכמים המרבים שלום בעולם.

רבה  "תודה  המכה:  לעבר  זעק  הוא  הראשונה,  המכה  עליו  נחתה  כאשר 
לך אדוני. זוהי כפרת עוונות". במכה השניה שהכאיבה לו ביותר, עד שפניו 
הזו  המכה  על  "גם  יסוריו:  ברוב  החבול  הנהג  צעק  כאבים,  מרוב  התעוותו 
אני מאד מודה לך. והלוואי שתהיה לי בייסורים אלה כפרה על הצער שאולי 
גרמתי לרעייתי. המכות האלו בוודאי הרבה יותר קלות מהעונשים הצפויים לי 

בגיהנם".
והנהג האכזר, תוך כדי המכות, שמע משהו, אבל לא הבין לפשרן של המילים 
המוזרות היוצאות מפיו של המכה. בהמשך הוא שמע, אבל לא הבין כלל על 
מה הוא מדבר, לכן המשיך להכותו פעם נוספת על ראשו. היתה זו הפעם מכה 
בעצמו  את עשתונותיו. שלט  האברך  איבד  לא  זאת  ולמרות  ביותר,  אכזרית 
וקרא כלפי הנהג המופרע: "גם בזו הפעה אודה לך על המכה שנתת לי, כיוון 

שהיא מגיעה לי בגין שציערתי את חבריי ואולי גם את שכניי".
היד הורמה בפעם הרביעית, אך ברגע זה הוא "קלט" את המילים שיצאו מפיו 
של האומלל שניצב מולו, והפעם הוא השפיל את ידו, וגם את עיניו, ארצה. רק 

עתה הוא תפס שהעומד לפניו אינו בן אדם אלא מלאך, וליבו נשבר בקרבו.
מאד  גבוהה  לדרגה  שהגיע  המוכה,  הנהג  הסיפור.  תם  לא  עוד  בכך  אבל 
בשליטה על עצמו ועל מידותיו, ביקש גם הוא לתפוס את הרגע בו עמד המכה 
בוש ונכלם, והזמינו לביתו לעשות את השבת בצוותא. בעוד הנהגים שמסביב 
הציעו לו להזמין אמבולנס ולמהר לבית החולים על מנת לבצע בדיקות יסודיות 
את  מיודענו  ביטל  במשטרה,  תיק  למכה  ולפתוח  המכות  מן  שנפגע  בראשו 
הכל במחי יד, ופנה למכהו בפנים מאירות באומרו: "אתה מוזמן לבוא ולשהות 

במחיצתי ובמחיצת משפחתי בשבת הקרובה".
ומה אתם חושבים, שהוא לא בא?! סופו של המעשה היה שהנהג החילוני 
שהתפעם נוראות מגדלותו של האברך, הגיע לשבת לבית המשפחה בבני ברק, 

וחזר בתשובה שלמה.
 )ערוך מתוך אדרבה, כפי שהובא בעלון "נקודה למחשבה"(.

"להרביץ למלאך"


