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ֵלאֹמר  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  ֹזאת 
ָפָרה  ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר 

ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה )במדבר יט, ב(.

את  הפותחת  אדומה  פרה  פרשת 
מיסודות  היא  חקת,  פרשת  פרשתנו, 

תורתנו הקדושה.

מלמדת  זו  בפרשה 
את  התורה  אותנו 
פרה  מצות  פרטי 
שציוה  אדומה 
יש  הקב"ה.  אותנו 
אדומה  פרה  לקחת 
תמימה באדמימות, 
ל'הר  ולהביאה 
הר  הוא  המשחה' 
הממוקם  הזיתים 
בית  מול  בדיוק 

אותה.  וישרפו  ישחטו  שם  המקדש, 
את האפר ישימו בכלי שבו מים חיים 

ומהם יזו על הטמאים. 

"מי  או  נדה"  "מי  נקראים  אלו  מים 
שהיו  סגולה  להם  והיתה  חטאת", 

מטהרים את הטמאים ומטמאים את 
הטהורים.

איך היה סדר הטהרה? 

הנטמא במת טמא שבעת ימים. ביום 
לטומאתו  השביעי  וביום  השלישי 
"מי  את  מזים  היו 
גופו.  על  החטאת" 
האדם  על  רק  ולא 
מזים  היו  הטמא 
על  גם  אלא  מהם, 
והכלים  הבגדים 
באוהל  שנטמאו 

המת.

היתה  וכיצד 
ההזאה? 

היתה  לא  ההזאה 
היה  טהור  אדם  אלא  ביד,  נעשית 
בכל  אזוב,  של  קלחים  שלושה  לוקח 
באגודה  ואוגדן  אחד,  גבעול  ובד  בד 
ב"מי  הגבעולים  ראשי  טובל  אחת, 
או  האדם  על  ומזה  שבכלי,  החטאת" 

אנו  כי  "לדעת 

רצונו  את  עושים 

הבנה  עם  יתברך 

או בלעדיה"

כי כך ה' ציווה

כי כך ה' ציווה
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השביעי  וביום  השלישי  ביום  הכלים, 
אחר נץ החמה.

הטמא  נעשה  זה  באופן  נפלא!  סוד 
לאחר  ימים,  שבעת  כעבור  טהור 

ההזאה והטבילה במים.

כעת נשים לב אל ראש הפסוק: "ֹזאת 
חוק,  היא  זו  מצוה   – ַהּתֹוָרה"  ֻחַּקת 
ואכן,  בשכלנו.  המושג  טעם  לה  אין 
של  המופלאים  מסודותיה  אחד  זהו 
התורה שאי אפשר לחקור ולא לשאול 
טעמם, אלא יש לקיימם כחוקה, מתוך 

יראת ואהבת השם יתברך.

כג(:  )ז,  בקהלת  אומר  המלך  שלמה 
"ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני". 
חז"ל אומרים כי שלמה המלך, החכם 
מכל אדם, ירד לעומקן של כל מצוות 

התורה. הוא העמיק בכל מצוה ומצוה 
עד  ביותר,  העמוק  לסודה  להגיע 
שם  אדומה.  פרה  לפרשת  שהגיע 
הוא  כך  ולהבין,  להעמיק  שניסה  ככל 
זה ביכולתו, ועל כך אמר:  גילה שאין 
ִמֶּמִּני"  ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ֶאְחָּכָמה  "ָאַמְרִּתי 
זו,  מצוה  גם  להבין  שאוכל  חשבתי   -

אבל ראיתי שאין ביכולתי להבינה. 

שלמה  כי  ואומרים,  ממשיכים  חז"ל 
לו  לגלות  מהקב"ה  ביקש  המלך 
זו, אך הקב"ה השיב  סודה של מצוה 
לו כי גילה את סודה רק למשה רבנו. 
]אל  אליך  "ויקחו  בפסוק  נאמר  לכן 
חוץ  אבל  אדומה".  פרה  רבנו[  משה 
בגדר  נשארת  זו  מצוה  רבנו,  ממשה 
גזרתי".  וגזירה  חקקתי  "חוקה  חוק. 
הפסוק  את  אונקלוס  שמתרגם  כמו 
גזירת  "דא   – התורה"  חוקת  "זאת 

לרפואת
רחל רוחאם בת נרקיס
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לערער  שאין  גזירה,  זו  דאורייתא". 
אחריה.

בענין זה מובא במדרש )במדבר רבה יט, ח( 
המעשה הבא: 

גוי אחד פנה אל רבן יוחנן בן זכאי וטען 
לפניו: המעשים שאתם עושים במצות 
פרה האדומה נראים כמעשה כשפים. 
לוקחים פרה ושורפים אותה, מטילים 
טמא  על  ומזים  מים  לתוך  אפרה  את 
ואומרים שהוא טהור.  ב' פעמים  מת 
ודברים  כשפים  מעשה  אלא  זה  אין 

שלא ניתן להבינם!

אמר לו רבן יוחנן בן זכאי: האם נכנסה 
פעם רוח רעה בגופך? 

"לא", השיב הגוי. 

רוח  בו  שנכנסה  אדם  ראית  "האם 
רעה?" המשיך הרב לשאול.

 "כן", השיב הגוי. 

"ומה הרפואה שעשו לו?", שאל הרב. 

"הביאו שורש של עלה, הקטירו אותו 
תחת האיש והזו עליו מים, ומיד ברחה 

הרוח הרעה", השיב הגוי.

אמר לו רבן יוחנן בן זכאי: "ולא ישמעו 
אוזניך מה שפיך מדבר?! כן הוא הדבר 
רוח  היא  אף בפרה אדומה. הטומאה 
רעה השורה על האדם שנטמא במת, 
רּוַח  "ְוֶאת  ב(:  יג,  )זכריה  שנאמר  כמו 
ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ", וכך גם אנו 
עושים, מזים מי אפר פרה אדומה על 

הרוח והיא בורחת".

התשובה מצאה חן בעיני הגוי והלך לו 
לדרכו.

לרבן  תלמידיו  לו  אמרו  הגוי  משהלך 
יוחנן בן זכאי: לאותו הגוי דחית בקנה 
לנו  אך  כקנה[,  רעוע  תירוץ  ]היינו 
פרה  במצות  ההבנה  מה  תשיב?  מה 

אדומה? 

אמר להם רבן יוחנן בן זכאי: "חייכם, 
מטהרין,  המים  ולא  מטמא  המת  לא 
חוקה  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  אלא 
רשאי  אתה  ואין  גזרתי  גזירה  חקקתי 
התורה,  חוקת  זאת  גזרתי.  על  לעבור 
מצוה זו היא סוד גדול ואין לנו להרהר 

אחריה". 

מאיתנו  דורש  יתברך  שה'  פעמים 
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אף  מצוותיו  ונקיים  אותו  שנעבוד 
וההגיון  הטעם  את  מבינים  שאיננו 
עלה  כך  "שתוק!  בבחינת  שבדבר, 

במחשבה לפני" )מנחות כט ע"ב(. 

אנו  א(,  קיג,  )תהילים  ה'"  ַעְבֵדי  "ַהְללּו 
עבדיו של ה' יתברך, אדון הכל, ואיננו 
חייבים לקבל דין וחשבון על כל צעד 

ושעל.

"למה גזר עלי כך, ולמה עשה לפלוני 
י(,  עט,  )תהילים  ַהּגֹוִים  ֹיאְמרּו  ָלָּמה  כך", 
מקבל  אלא  שאלות  שואל  לא  יהודי 
מתוך  באהבה  יתברך  גזרותיו  את 
הבנה והכרה פנימית שכל מאן דעביד 
ובשו"ע  ע"ב,  ס  )ברכות  עביד  לטב  רחמנא 
עביד  הקב"ה  ואין  ס"ה(,  ר"ל  סימן  או"ח 

דינא בלא דינא )שם ה ע"ב(.

ְּדָרָכיו  ָכל  ִּכי  ָּפֳעלֹו  אלא, "ַהּצּור ָּתִמים 
ַצִּדיק  ָעֶול  ְוֵאין  ֱאמּוָנה  ֵא-ל  ִמְׁשָּפט, 

ְוָיָׁשר הּוא" )דברים לב, ד(.

יחקור  רוב מצוות התורה, אם האדם 
ויעמיק בהן, יוכל לקרבן לשכלו. אבל 
בגדר  שהן  מצוות  וכמה  כמה  ישנן 
בשכל.  להבינן  ניתן  שלא  'חוקים', 
אחת מהן זו מצות פרה אדומה, שיש 
אפר  אותו  ביותר:  תמוהה  הלכה  בה 
את  לטהר  כדי  שנועד  אדומה  פרה 
העוסקים  אלו  את  מטמא  הטמאים, 
להבין  יכול  אינו  האנושי  השכל  בו. 
כיצד אותו אפר עצמו מטהר טמאים 
ומטמא טהורים. זוהי 'חוקת התורה'. 

וכמה  הותיר הקב"ה כמה  ומדוע אכן 
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השכל  שאין  'חוקים'  בגדר  מצוות 
האנושי יכול להבינן?

לדעת  צריך  האדם  פשוט:  ההסבר 
מהשגתו  למעלה  שהם  דברים  שיש 
לו  נאה  יודע אותם.  ורק בורא העולם 
הבריאה  את  שברא  ונישא,  רם  למלך 
כולה, שבני אדם לא יבינו הכל. עליהם 
והם  יודע  שהוא  דברים  שיש  לדעת 

אינם יודעים. 

כך  על  עמדו  כבר  המפרשים  והנה 
"פרה  על  לצוות  בבואה  שהתורה 
מת,  טמא  של  טהרתו  ודרך  אדומה" 
התורה".  חוקת  "זאת  ואמרה  פתחה 
'זאת חוקת  ולכאורה היה עליה לומר 
הפרה' וכדומה, ומדוע כללה במצוה זו 

את כל התורה כולה?

"ובדרך  הקדוש:  החיים"  ה"אור  כתב 
התורה',  'חקת  באומרו  ירצה  רמז 
היותה  הגם  זו,  מצוה  יקיימו  שאם 
עליהם  מעלה  טעם,  בלא  חוקה 
צוה  קיימו התורה אשר  הכתוב כאלו 
טעם  בלא  המצוה  קיום  כי  לאמר.  ה' 
הנפש  והסכמת  האמונה  הצדקת  יגיד 

לקיים כל מצוות הבורא, וזה לך האות, 
ואולי כי לטעם זה רצה ה' שתתמסר 

להם המצוה בדרך חוקה".

ה"אור  אותנו  מלמד  נפלא  יסוד 
אדומה  פרה  מצות  הקדוש:  החיים" 
מצוה  הבנה,  כל  בלי  חוק,  בגדר  היא 
מיניה  סתירה  בה  יש  שטחי  שבאופן 
וביה, שהרי אפר הפרה נועד לטהר את 
טמאי המתים, ובה בשעה הוא מטמא 
את אלו העוסקים בה. האדם המתבונן 
ואם  כלל,  אותה  מבין  אינו  זו,  במצוה 
רק  זה  הרי  מקיימה,  הוא  אופן  בכל 
בגלל אמונתו בנותן התורה, שבוודאי 
אינו מצווה דבר שאין לו טעם וסיבה. 
מצוה  מקיים  שהוא  שבכך  נמצא, 
על  מכריז  הוא  'חוק',  בגדר  שהיא 
נפשו  הסכמת  ועל  בהשי"ת  אמונתו 

לקיים את כל מצוות הבורא.

כי  נראה  בדבר  נעמיק  אם  ובאמת, 
האדם  מיהו  המציאות.  מחויב  הוא 
לקיים  אם  להחליט  בכלל  שיכול 
מצוות אם לאו לפי הבנתו? האם הוא 
מתנהלת?  הבריאה  כל  כיצד  מבין 
בבורא  כלשהי  השגה  לו  יש  האם 
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העולם ובהנהגתו? וכי במצוות התורה 
ואתרוג  לולב  הבנה?  לו  יש  האחרות 
ליטול בחג  אנחנו מבינים מדוע עלינו 

הסוכות? 

התורה באה ללמדנו, שקיום המצוות 
לקיים  עלינו  בהבנתנו.  כלל  תלוי  אינו 
את המצוות, כי כך ציוונו בורא העולם. 

העולם,  את  הקב"ה  ברא  כאשר  הנה 
היה האדם הראשון בגן עדן. במדרש 
אותו  לקח  כביכול,  הקב"ה,  כי  מובא 
הפרי  עצי  כל  את  עדן,  גן  את  לראות 
ראה  לו:  ואמר  בו,  שהיו  הנפלאים 
עשיתי  הכל  בראתי,  יפה  בריאה  איזו 
שלא  דעתך  תן  לכבודך,  ונאה  מתוקן 
את  תשחית  לבל  מעשי,  את  תקלקל 
העולם היפה שבראתי. רק זאת אמר 

יכול  עדן  בגן  העצים  מכל  השי"ת:  לו 
אתה לאכול, ורק מעץ הדעת אסור לך 
מות  ממנו  תאכל  בו  ביום  כי  לאכול, 

תמות.

הרע,  היצר  שהוא  הנחש,  הגיע  כאן 
חווה אמנו באומרו  והחל לפתות את 
בורא  צווה  מדוע  את  יודעת  וכי  לה: 
יש  הדעת?  מעץ  תאכלו  לבל  העולם 
בו בעץ הזה סגולות מיוחדות, שאדם 
האוכל ממנו מקבל דעת ויכול לברוא 
עולמות. הקב"ה לא רצה שתדעו את 
לכם  הורה  ולכן  הבריאה,  סודות  כל 
ממנו  תאכלו  אם  ממנו.  לאכול  שלא 
"ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵּכאֹלִקים ֹיְדֵעי 
טֹוב ָוָרע". תבינו את כל סודות העולם. 
כי העץ הזה "ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד 
השכלה  מעניק  הוא  ְלַהְׂשִּכיל",  ָהֵעץ 

ודעה גבוהה מאוד לאוכל ממנו. 

כי כך ה' ציווה
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אדם  של  חטאם  שורש  היה  זה 
דברים  להבין  רצונם   - וחוה  הראשון 

שלא הורשו להבין אותם! 

לאכול  עליהם  אסר  הקב"ה  כאשר 
את  הבינו  שלא  אף  הדעת,  מעץ 
אך  לטובתם.  היה  בוודאי  זה  הסיבה, 
את  לדעת  כדי  חייהם,  את  סיכנו  הם 
סודו של עץ הדעת, להבין את סודות 

העולם. 

או אז, לאחר שאכלו ממנו – "ַוִּתָּפַקְחָנה 
 - ֵהם"  ֵעיֻרִּמם  ִּכי  ַוֵּיְדעּו  ְׁשֵניֶהם  ֵעיֵני 

פתאום הם גילו שהם ערומים. 

וכי קודם לכן הם לא ידעו זאת? 

הם  הדעת,  מעץ  האכילה  לפני  ברם, 
גבוה.  מעל  גבוה  רוחני,  במימד  היו 
גבוהים  לדברים  צמוד  היה  מוחם 
ועליונים, ולכן העובדה שהם ערומים 
לאחר  מקום.  אצלם  תפסה  לא 
שעברו על ציוויו של הקב"ה, הם ירדו 
מדרגתם הגבוהה וגילו שהם ערומים, 
נגזרה עליהם ועל העולם כולו  ועל כן 

לדורות עולם, גזירת מיתה. 

שיחיה  כדי  האדם  את  ברא  הקב"ה 
ברצונו  הראשון  אדם  אך  לעולם, 

שהקב"ה  מה  את  ולהבין  לנסות 
לכך  גרם  ממנו,  להסתיר  ביקש 
ומדבקותו  הגבוהה  ממדרגתו  שנפל 
והביא מיתה  עולם  המוחלטת בבורא 

לעולם. 

משל  בדרך  רק   – רוצים  היינו  אם 
לכך  מקבילה  למצוא   – ודוגמה 
אומללים  צעירים  ישנם  הנה  בדורנו, 
לנסות  כדי  תבל,  קצווי  לכל  הנוסעים 
הם  שם.  שיש  מהעולם  ולטעום 
עובדי  של  נידחים  למקומות  מגיעים 
ממכרים  לסמים  נחשפים  אלילים, 
דבר  של  ובסופו  מרעין-בישין,  ושאר 
שאינם  ורצונות  תאוות  בהם  נדבקים 
ראויים, והם נפגעים מכל ההתנסויות 

האסורות הללו. 

לאדם  מרשה  שהקב"ה  דברים  ישנם 
להבינם  כדי  בהם,  ולהעמיק  ללמוד 
אבל  להבין,  יכול  ששכלו  כמה  עד 
מהאדם  תובע  שהקב"ה  דברים  ישנם 
לקיימם בלי שום הבנה! אלו הם חוקי 
האדם  את  לחנך  שמטרתם  התורה, 
למעלה  שהם  דברים  שיש  לדעת 
ציוה  כך  כי  לקיימם  ועליו  משכלו 

כי כך ה' ציווה
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הבורא. 

בגד  ללבוש  שלא  אומרת  התורה 
העשוי מצמר ופשתים יחד. לא לבשל 
חתיכת בשר בחלב. איסורים שהאדם 
עליהם  יעבור  ואם  בשכלו.  מבין  אינו 
מרד  זה  הרי  מבינם,  שאינו  בטענה 
מלך  העולם,  בורא  וכי  עולם.  בבורא 
מלכי המלכים, חייב להסביר לברואיו 
עליהם?  אותם  מצווה  שהוא  דבר  כל 
עליו לשמוח שיש ציוויים שהוא קצת 
מבין בשכלו, ולדעת כי חובתו לקיים 
את רצון השי"ת עם הבנה או בלעדיה.

חז"ל )תנחומא וזאת הברכה סי' ד( מספרים, 
את  להוריד  הקב"ה  עמד  כאשר  כי 
העולם  לאומות  הלך  לעולם,  התורה 
הלך  התורה.  את  לקבל  להם  להציע 
בה.  כתוב  מה  ושאלו  ישמעאל  לבני 

"לא  בתורה  ציווי  שיש  שמעו  כאשר 
תגנוב", אמרו שהתורה אינה מתאימה 
להם, שהרי על אביהם ישמעאל נאמר 
מכן  לאחר  יב(.  טז,  )בראשית  בכל"  "ידו 
לקבל  סירבו  הם  וגם  עשו  לבני  הלך 
כי כתוב בה "לא תרצח",  את התורה 
חרבך  "על  נאמר  אביהם  על  והרי 

תחיה" )שם כז, מ(. 

הבה נתבונן, הרי איסור גניבה ואיסור 
שכל  שכליים,  דברים  הם  רציחה 
פשר  ומה  לקיימם,  מצווה  דעת  בר 
התנגדותם של בני ישמעאל ובני עשו 

לקבל על עצמם מצוות אלו? 

ברם, יש להם תאוות ורצונות, והם לא 
היו מוכנים לכופפם בפני רצון הבורא. 
אף שהאמינו וידעו כי הקב"ה ברא את 
העולם, והוא זה המצווה אותם במצוות 
את  להכניע  סירבו  הם  זאת  עם  אלו, 

לרפואת
נחמיה בן מרים
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הם לא  תאוותיהם בפני רצונו יתברך. 
על  ולקבל  התורה,  עם  להתחבר  יכלו 
עצמם את ציווייה, אם לשם כך יצטרכו 

להכניע את תאוותיהם. 

לבורא  ודרכה  לתורה  להתחבר  כדי 
עצמו  את  להכניע  האדם  חייב  עולם, 
פרטיה  כל  על  אותה  לקיים  לפניה. 
לרצונותיו  קשר  בלי  ודקדוקיה, 
ולתאוותיו. אם יקיימה רק מפני הבנת 
עליו  יגברו  בהם  במקרים  הרי  שכלו, 
רצונותיו, הוא עלול להפר את ציווייה. 
עליו לקיימה בלי הבנה, מתוך אמונה 

שלמה בנותן התורה. 

לשם כך צווה הקב"ה ציווי שאין בו כל 
תפיסה בשכל האדם. אם אדם מקבל 
שהוא  אפילו  מצוה,  לקיים  עצמו  על 
לא מבינה כלל, הרי הוא מתבטל כלפי 
בורא העולם ובכך הוא מתחבר אליו. 

פרה  של  סודה  התגלה  רבינו  למשה 
אדומה, אך הוא הצטווה שלא למסור 
התורה  שמקבלי  כדי  הלאה,  אותו 
בלי  התורה  את  לקבל  שעליהם  ידעו 

קשר להבנתם אותה. 

אדומה  פרה  על  הציווי  לפני  לכן 

מקדימה התורה ואומרת: "זאת חוקת 
אם תקיימו מצוה זו  התורה", לאמור: 
הרי מכאן  אף שאינכם מבינים אותה, 
זו  בדרך  רק  כולה.  התורה  לכל  יסוד 
באמונה  ותתחזקו  לתורה  תתחברו 

בנותן התורה. 

לומר  היה  רגיל  זצ"ל  חיים"  ה"חפץ 
לעתיד  כי  כ"ה(,  פרק  ח"ב  הלשון  )שמירת 

מן  האדם  של  פטירתו  לאחר  לבוא, 
שעשה  מה  כל  את  לו  יראו  העולם, 
רק  ולא  חייו.  שנות  במהלך  בעולם 
וכפי  מחשבות!  גם  אלא  מעשים 
השנה  ראש  בתפילות  אנו  שאומרים 
מעשה  בא.  לפניך  היצור  כל  זכר  'כי 
אדם  מחשבות  וכו'  ופקודתו  איש 

ותחבולותיו'.

אפשרות  שיש  אנו  יודעים  בעולמנו 
שאדם  פעולה  כל  ולהנציח  להסריט 
דרך  בעולם  אין  עדיין  אך  עושה, 
'להסריט' את מחשבות האדם וסתרי 
ליבו. אוי לנו אם אכן היתה אפשרות 
אוחזת  בושה  היתה  אז  הרי  כזאת, 
הוא  מישהו,  עם  נפגש  אדם  אותנו. 
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מראה כלפי חוץ כאילו הוא שמח על 
הפגישה ואילו בסתר לבו חושב: 'מתי 
כבר יסתלק מכאן הנודניק הזה, אין לי 

זמן בשבילו'. 

לעתיד  מחשבות'.  'יודע  הקב"ה  אבל 
מה  את  רק  לא  לאדם  יראו  לבוא 
באותה  שחשב  מה  גם  אלא  שעשה, 

עת. 

כאשר אדם מקיים מצוה, אם יחשוב 
אזי  ה',  דבר  את  לקיים  שרצונו  בלבו 
הוא מקיים מצוה כראוי. זו המחשבה 
כי  לדעת  מצווה,  קיום  בעת  הראויה 
אנו עושים את רצונו יתברך עם הבנה 

או בלעדיה. 

פרה  בפרשת  התורה  הקדימה  לכן 
אדומה ואמרה: "זאת חוקת התורה".

כי כך ה' ציווה
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ַהָּפָרה  ֶאת  ְוָׂשַרף  ְלָפָניו...  ֹאָתּה  ְוָׁשַחט 
ְלֵעיָניו )במדבר יט, ג-ה(.

היה  האדומה  בפרה  שהתעסק  הכהן 
עליונה,  בקדושה  קדוש  להיות  צריך 
שבאמצעותו  הגנוז  לאור  ולזכות 
אבריה  את  ממש  לראות  היה  יכול 
הפנימיים של הפרה האדומה, ולוודא 

שאין בה כל חשש של טריפות. 

אברים  לראות  ניתן  שכיום  כשם 
רנטגן,  צילום  באמצעות  פנימיים 
ַהַּזּכֹות  בעיניו  הכהן,  היה  יכול  כך 
והטהורות, לראות שאין באבריה של 
הבהמה איזשהו מום או סירכא, ללא 

כל מכשירי צילום והדמיה.

ואכן, צדיקי הדורות, קדושי עליון, זכו 
העולם  מקצה  למרחקים",  "לראות 
ועד סופו, לאחר שהעפילו למדרגתם 
השמור  הגנוז  לאור  וזכו  העליונה 

לצדיקים שבכל דור.      

טוב"  שם  ה"בעל  היה  מהם  אחד 
הקדוש זיע"א. 

ה"בעל  ישב  השבת  מלילות  באחד 
סביב  תלמידיו  עם  הקדוש  טוב"  שם 
שולחן השבת והתחיל לצחוק. הדבר 
פעמים.  וכמה  כמה  עצמו  על  חזר 
זו  מה  לשמחה  התפלאו:  התלמידים 
עושה? מה גרם לרבם לפרוץ בצחוק? 
את  לעצור  יכלו  לא  מסוים  בשלב 
יכול  האם  רבם  את  ושאלו  סקרנותם 

הוא לשתף אותם בפשר הצחוק. 

"במוצאי  טוב:  שם  הבעל  להם  אמר 
שבת תבינו הכל". 

לאחר צאת השבת ציווה הרב לרתום 
את עגלתו והעלה עליה את תלמידיו. 
העגלה  גמעה  ספורות  דקות  תוך 
בדרך פלאית מרחקים עצומים, והרב 
ותלמידיו הגיעו לביתו של יהודי אחד 
את  אצלו  יסעדו  שהלילה  לו  והודיעו 
סעודת "מלווה מלכה". היהודי שמח 
שמחה גדולה, ערך את השולחן וכיבד 

האור הגנוז בתורה
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לעילוי נשמת
קרן אור בת דבורה ארלין ז"ל

את הרב לישב בראש. 

הגדולה,  והשמחה  האכילה  כדי  תוך 
הבית  לבעל  טוב"  שם  ה"בעל  פנה 
ואמר: "החברים היקרים שלנו רוצים 
לדעת מדוע צחקתי בליל שבת? בוא 
ותספר להם איזה מעשה גדול עשית 

שגרם לי כל כך לשמוח ולצחוק".

פתח בעל הבית את פיו וסיפר: "כל ימי 
'ְוָנא  אדם,  מאף  ליהנות  שלא  נזהרתי 
ַאל ַּתְצִריֵכנּו ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם ְוֹלא 
בכריכת  קשה  עבדתי  ַהְלָוָאָתם'.  ִליֵדי 

ספרים כדי לפרנס את בני ביתי. 

לי  אמרה  האחרון  שישי  ביום  "והנה 
במקרר,  מאומה  נשאר  שלא  אשתי 
השבת!  סעודת  את  לסעוד  במה  אין 
אמרתי לה שלא תדאג, ושלא תבקש 
לא  נשמרנו  החיים  כל  אחד!  מאף 
לקחת משום אדם, והקב"ה יעזור שגם 

בשבת זו לא נצטרך לקחת מאחרים. 

התחילה  ואשתי  לעבודתי  "הלכתי 
הניקיונות  כדי  תוך  הבית.  את  לנקות 
מכסף.  כפתורים  עם  שרוול  מצאה 
ניגשה לצורף ומכרה לו את הכפתורים 
כסף  סכום  ממנו  קיבלה  ובתמורתם 
וקנתה דגים  גדול, איתו הלכה לחנות 

עופות ובשר". 

מכל  ידעתי  "לא  מספר הבעל,  "אני", 
זה דבר. בסיום עבודתי נכנסתי היישר 
ושיר  תהלים  וקראתי  הכנסת  לבית 
אמרתי  התפילה  לאחר  השירים. 
בלבי: 'אלך ואכבד את השבת אף על 

פי שאין לי כלום בבית'.

והנה אני רואה שולחן  "הגעתי לביתי 
של  וריח  דולקים,  נרות  ועליו  ערוך, 
אמרתי  באפי.  עלה  טעימים  מאכלים 
בלבי: 'כנראה אשתי לא יכלה לעמוד 
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אדם  מבני  וביקשה  הקשה,  בניסיון 
שבת.  צרכי  לקנות  כסף  לה  שיתנו 
בלב  לה  מוחל  אני  אמרתי,  נורא,  לא 
את  וערכתי  לבית  נכנסתי  שלם'. 

הקידוש בשמחה.

"והנה, כשאשתי הגישה את מנת הדג, 
פנתה אלי ואמרה: 'בעלי היקר! בוודאי 
מתפלא אתה כיצד יש לנו דגים ובשר 
שאינך  מקווה  אני  לשבת.  ומטעמים 
חושד בי שלקחתי כסף מאנשים. חס 
ובעז"ה  עברתי,  לא  לעולם  ושלום! 
גם לא אעבור, על דבריך! לא לקחתי 
שכשניקיתי  אלא,  אדם!  משום  כסף 
כפתורי  עם  שרוול  מצאתי  הבית  את 
כל  את  לו  לספר  והמשיכה  כסף', 

השתלשלות הסיפור.

מאוד  שמחתי  זאת  "כששמעתי 
ונודה  נשיר  'הבה  לאשתי:  ואמרתי 
הצטרכנו  שלא  יתברך  לה'  לב  בכל 

למתנות בשר ודם'". 

טוב"  שם  ה"בעל  עצר  זה  בשלב 
לך!  "דע  ואמר:  הבעל  את  הקדוש 
אתה 'ִהְרַעְדָּת' את העולמות העליונים 
אשתך.  על  ָּכַעְסָּת  שלא  בכך  בשמים 

וגם  בנים,  חשוכי  שאתם  פי  על  ואף 
הגדולה  המצווה  בזכות  מבוגרים, 
הזאת ֶׁשָּכַבְׁשָּת את יצרך ולא כעסת - 
תזכו לבן שיאיר את העולם כולו! וזה 
בליל  בצחוק  ולפרוץ  לשמוח  לי  גרם 

שבת קודש".  

וכדברי הבעל שם טוב כך היה: לאחר 
וקראו  בן  להם  נולד  חודשים  תשעה 
לו על שמו של הבעל שם טוב. לימים 
ישראל  רבי  האדמו"ר  בשם  נקרא 
כולו  העולם  את  שהאיר  מקוזניץ', 

בתורתו, בקדושתו ובטהרתו. 

של  מעלתו  גדולה  כמה  מכאן  למדנו 
אדם שכובש את יצרו, ואינו כועס! 

שאשתו  לאדם  נדמה  לעתים  אם  גם 
לשביעות  שלא  דבר  איזשהו  עשתה 
רצונו - לא יכעס! אלא ידון אותה לכף 
זכות! ובכך יביא ברכה גדולה לביתו. 

מאיר  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
מפרימישלן זצ"ל למד בצעירותו אצל 
מרימינוב  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר 
יומם  התורה  על  שקד  הוא  זיע"א. 
להקדיש  שעליו  החליט  אולם  ולילה, 
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עם  חסדים  לעשיית  מסוים  זמן 
ֶחֶסד  "עֹוָלם  אומר  הכתוב  הבריות. 
משלושת  ואחד  ג(  פט,  )תהלים  ִיָּבֶנה" 
עמודיו הוא "גמילות חסדים" )אבות א, 

ב(.  

במשך שעתיים בשבוע היה מסתובב 
כסף,  מבעליהן  ואוסף  החנויות  בין 
של  למשפחות  מחלק  היה  אותו 

תלמידי חכמים עניים. 

והנה פעם אחת, כשהגיע לאטליז, פנה 
אליו בעל האטליז ואמר לו: "שמע נא 
מאיר'ל! אני סמוך ובטוח שאם השרף 
בך  בחר  מנדל  מנחם  רבי  הקדוש 
וסימן  אות   – מתלמידיו  אחד  להיות 
וקדושתך.  גדלותך  על  הוא  מובהק 
המסוגלות  עיניים  לך  שיש  ודאי 
ִקְרָּבּה  תוך  ְוִלְצּפֹות אל  פנימה  לחדור 
שיש  או  'ֲחָלָקה'  היא  אם  בהמה  של 
ונעשה  הבה  לכן  סירכא.  או  מום  בה 

'עסק': אתה תלך איתי לשוק הבהמות 
בזמן שאני קונה אותן, ותסמן לי איזו 
לך  ייקח  זה  לא.  ואיזו  לקנות  בהמה 
דקות ספורות, ואני אתן לך את סכום 
הכסף שאתה אוסף במשך השעתיים 
כמעט  לנצל  תוכל  כך  השבועיות. 

שעתיים נוספות ללימוד התורה".

ישיג  הוא  מעתה  שמח:  מאיר  רבי 
דקות  תוך  השבועי  הכסף  סכום  את 
ספורות. ואכן, בכל יום רביעי בשבוע, 
לשוק  האטליז  בעל  עם  הולך  היה 
הקדושות  בעיניו  מסתכל  הבהמות, 
בהמה  איזו  לו  ומסמן  הבהמות,  על 

ֲחָלָקה ואיזו לא.    

הבחינו  תקופה,  איזושהי  כעבור 
בעוד  כי  האחרים,  האטליזים  בעלי 
שבאטליזו של ַהַּקָצב הזה כל הבהמות 
אינו  המצב  אצלם  "ֲחָלקֹות",  תמיד 
וקצב  בגו,  דברים  שיש  הבינו  הם  כך. 
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הבהמות  את  וקונה  "יודע"  פלוני 
החלקות שיש בשוק, ומותיר להם את 

האחרות.

בנער  הבחינו  אחריו,  כשהתחקו   
פעם  בכל  שמגיע  מאיר'ל,  הצעיר, 
ביחד אתו לשוק ואומר לו איזו בהמה 

לקחת ואיזו לא. 

ורבו, רבי מנחם מנדל,  הם פנו למורו 
משתמש  שתלמידו  בפניו  ְוָקְבלּו 
פלוני,  קצב  לטובת  הקדושות  בעיניו 

וכתוצאה מכך נגרם להם נזק.

סיפר  והלה  לתלמידו,  פנה  האדמו"ר 
לו על ה"עסקה" שעשה עם הקצב.   

נענה האדמו"ר ואמר לו: "עליך לחדול 
הגנוז'  ה'אור  עם  להשתמש  אין  מכך! 
כאלו.  לצרכים  הבורא  אותך  שחנן 

ורצונך  שמים  לשם  שכוונתך  ואע"פ 
כי  לך  דע   – התורה  בלימוד  להרבות 
לאיסוף  שהקדשת  שעתיים  אותן 
כן  ועל  תורה',  'ביטול  אינן  הכספים 
תמשיך להתנהג כמו שהתנהגת בעבר, 
ובל תשתמש באור הגנוז לצרכים של 
חול". ובזה הגיעה ה"עסקה" לסיומה.

בקדושתם  להכיר  עלינו  פנים,  כל  על 
קדושי  ישראל,  גדולי  של  העליונה 
ללא  למרחוק,  צופות  שעיניהם  עליון, 
מגבלות של מקום או זמן, ולבטל את 
דבריהם  אם  וגם  דעתם,  מפני  דעתנו 
לא תמיד מובנים לנו – אין לסור מהם 
ְוַאל  ָׁשמֹוַע  "ִׁשְמעּו  הנימה!  כמלוא 
ו, ט(. הם רואים את מה  )ישעיהו  ָּתִבינּו" 
דעת   – ודעתם  רואים!  לא  שאנחנו 

תורה!
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מה יעשה האדם ויחכם
ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל )במדבר 

יט, יד(.

חז"ל )שבת פג ע"ב( דרשו על מילים אלו, 
אלא  מתקיימין  תורה  דברי  "אין  כי 
במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת 

התורה אדם כי ימות באוהל".

ניתן לפרש גמרא זו על פי משל:

רגיל  שהיה  וחזק  כביר  במלך  מעשה 
לטייל מידי יום בחצרו בסמוך לארמון 
התוכי  במחיצת  ולבלות  המלוכה 
המדבר שבבעלותו. היה זה תוכי נדיר 
ועתירות  רכות  נוצות  בעל  ומופלא, 
גוונים צבעוניים, אשר הפליא לשוחח 
את  ושימח  ושעשע  האדם  כאחד 
ובמשפטים  בקולות  ושריו  המלך 

המבדרים שהפיק מגרונו.

משרי  אחד  נשלח  הימים,  מן  ביום 
רחוקה  לעיר  המלך  בצו  הממלכה 
קודם  חשובה.  משימה  ביצוע  לצורך 
כדי  המלך  לחצר  השר  נכנס  נסיעתו 
ולהיפרד  התוכי  שלום  מה  לראות 

כלוא  שהיה  התוכי,  כאשר  ממנו. 
ומרוחק מבני להקתו, שמע את מחוז 
מר  בבכי  פצח  הוא  השר,  של  חפצו 
לחבריו  שיאמר  שיחו  מבן  וביקש 
המקננים בעיר הרחוקה, כי הוא סובל 
סגור  כלוב  בתוך  נמק  מאוד,  כאן 
לחופשי  לצאת  יכול  ולא  ומסוגר 

ולקרוא דרור לכנפיו.

והופתע  הרחוקה  לעיר  השר  נסע 
ססגוניים  תוכים  אינספור  למצוא 
בארמון  הכלוא  התוכי  מזן  ומדברים 
אל  ופנה  פיו  את  השר  פתח  המלך. 
תוכי  ישנו  המלך  "בחצר  הכנף:  בעלי 
אחד, אשר ביקש ממני למסור לכם כי 
כלוא הוא בתוך כלוב ומתגעגע אליכם 

עד מאוד". 

לשמע הדברים נפל אחד התוכים על 
שמחה  השר  שמח  מתעלף.  האדמה 
גדולה וחשב בליבו כי הנה נפלה לידו 
שעת הכושר לצוד את התוכי ולמוכרו 
בממון רב. הוא מיהר להתכופף ארצה 
לרוע  אולם  בידיו.  התוכי  את  ולחפון 
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גילה  התוכי,  את  כשהרים  תכף  מזלו, 
נפח את נפשו. השליך השר  כי העוף 
ובאכזבה  במיאוס  הפגר  את  מידיו 
ישלם  שוטה  איזה  שהרי  קץ,  אין  עד 

פרוטה שחוקה בעד תוכי מת!

השר,  מלפיתת  התוכי  נחלץ  בו  ברגע 
כנפיו  את  פרש  לחיים,  חזר  הוא 
במעופו.  שחקים  והרקיע  בדאייה 
התפעל השר מהתוכי הפיקח שהיתל 
הסכלים.  כאחד  שולל  והוליכו  בו 
למלך  השר  סיפר  לארמון  כשחזר 
מבלי  המופלא,  האירוע  את  ולשריו 
שישים לב לכך שהתוכי היושב דומם 
את  ומבין  לדבריו  מצותת  בכלובו, 

הרמז המחוכם ששלחו לו חבריו.

עבדי  הגיעו  השכם,  בבוקר  למחרת 
המלך להאכיל את התוכי, ולתדהמתם 
מצאו אותו ללא רוח חיים. המשרתים 
תסריח  התוכי  נבלת  פן  שחששו 

להשליכה  מיהרו  המלוכה,  חצר  את 
לאשפה ככלי אין חפץ בו. אולם ברגע 
הוא  מכלובו,  התוכי  את  שיחררו  בו 
מתח את כנפיו מהרה והתעופף לחיים 

טובים ולשלום. 

מציעים  שלפעמים  הוא  והנמשל 
טיולים  מיני  לכל  לצאת  לאדם 
ובילויים ולכלות את זמנו בהבלים. אך 
מה יעשה האדם ויחיה, הרי הוא רוצה 
"ימית  התורה?  על  ולעמול  לשקוד 
הוא  כאילו  עצמו  יראה  עצמו",  את 
לו  שכואב  בכך  שיצטדק  דהיינו  מת, 
ללכת,  יכול  ולא  חלש  שהוא  הראש, 
דלתות  על  לשקוד  יוכל  כך  ידי  ועל 

התורה! 

היינו  עצמו"  את  "ימית  כי  לנו  הרי 
עניני  כל  לגבי  כמת  עצמו  שיראה 
את  ישאב  ומכך  הגשמיים,  העולם 

חיותו הרוחנית.

לרפואת

תקוה בת רחל רוחאם
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אנשי  כי  מובא,  ע"ב(  ע  )נדה  בגמרא 
בן  יהושע  רבי  אלכסנדריה שאלו את 

חנניה, מה יעשה האדם ויחכם? 

ענה להם רבי יהושע: "ירבה בישיבה!"

השיב  תשובה  איזו  קשה,  ולכאורה 
הלוא  חנניה,  בן  יהושע  רבי  להם 
בישיבה  המרבה  שאדם  פשוט  דבר 
כן  ואם  מחכים,  התורה  ובשקידת 
אלכסנדריה  אנשי  נצרכו  מה  לשם 

לתשובתו של רבי יהושע?! 

לשואליו,  השיב  יהושע  שרבי  אלא 
הישיבה  בתוך  נמצאים  הם  שכאשר 
ויושבים ללמוד את התורה הקדושה, 
רבות,  בה  ולהעמיק  להוסיף  עליהם 
יזכו  כן  ידי  ועל  בה,  והפוך  בה  הפוך 

לרכוש חכמה ויראה.

סיפר ה"חפץ חיים" )סיפור שסיפר תלמידו, 
רבי אברהם אבא קוסווסקי, אב"ד ינובה, כפי ששמע 

ממנו(:

גדול,  עשיר  שנעשה  באדם  מעשה 
בעסקיו.  מאד  והצליח  חנויות  פתח 

החלטה,  בלבו  גמלה  הימים  באחד 
הבא  העולם  עבור  גם  לעשות  שעליו 

שלו. 

שאלה   – העסקים?"  עם  יהיה  "מה 
אותו אשתו. 

על  ותדפקי  הקברות  לבית  "לכי 
המצבה שלי", ענה לה. 

 – תהתה   – מדבר?"  אתה  מה  "על 
ונמצא  וקיים  חי  אתה  ה'  ברוך  "הלא 

פה!" 

- נכון, אבל אם הייתי קבור, האם שייך 
היה שאפתח את העסק?

- לא. ומה ברצונך שיהיה כעת?

יכנסו  שהם  ברצוני  ילדים.  לנו  יש   -
לעסק הזה, ואני מעתה ואילך אעסוק 

אך ורק בתורה.

דברי  לשמע  נבהלו  הוזעקו,  הילדים 
כדי  חפיפה,  תקופת  ובקשו  אביהם 

שיוכלו ללמוד את רזי המקצוע. 

אביהם  סירב   – חפיפה"  צריך  "לא 
חלוקה  שאעשה  צורך  אין  "גם   –
בעצמכם,  תסתדרו  ביניכם.  מסודרת 
בדיוק כפי שהייתם עושים אילו הייתי 
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כעת בעולם האמת!" 

שום  בלי  הכל,  את  עזב  הוא  ובאמת, 
בתורה  ועסק  וישב  מוקדמת,  הודעה 
לעשות  הספיק  הוא  ולילה.  יומם 
קודם  גם  ערוך!  ושולחן  הש"ס  סיום 
הגדול,  עושרו  בשל  לכבוד  זכה  לכן 
אולם כעת היו הבריות מכבדות אותו 
היותו  בשל   – לגמרי  אחרת  מסיבה 

תלמיד חכם. 

ונכנסו  ומה היה עם כספו? באו ילדיו 

מאומה,  ידעו  לא  בתחילה  לעניינים. 
טובים,  אנשים  עם  התייעצו  כך  אחר 

והחלו להצליח. 

כי  הבנים  ראו  כאשר  הימים,  ברבות 
אביהם  בעיני  ביותר  החשוב  הערך 
הם  גם  באו  הקדושה,  התורה  הוא 
בעקבותיו, באומרם: הנה אבינו שידע 
עזבו  בו,  והצליח  המסחר  רזי  כל  את 
של  האמיתי  שערכו  שידע  משום 

האדם הוא שיעור גדלותו בתורה!
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לחיות כיהודי
ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל )במדבר 

יט, יד(.

מעשה מזעזע שסיפר רבי אליהו הכהן 
זצ"ל, בעל ה"שבט מוסר", שחי לפני 
למעלה משלוש מאות שנה, מפי אחד 

הרבנים: 

רב בעצמו,  רב, שהיה  אביו של אותו 
הלך לאחת הערים ונכנס למקום שבו 
היתה כת של בחורים, אשר כל ימיהם 
היו  הם  ואכילה.  שתיה  תענוגות  היו 
ואין  דין  אין  כאילו  בעיקר,  כופרים 
דיין. מלאו את תאוותם ועשו כל אשר 
לבם חפץ. לא היתה עבירה שלא עברו 

עליה.

שרוצים  האדם  בני  מסוג  היו  הם 
לטייל  לכייף...  ליהנות,  הזמן  כל 
לראות  לג'ונגל...  ללכת  בתאילנד... 

את הודו... 

הללו,  הבחורים  לכת  נכנס  רב  אותו 
לו לברך את אחד  משום שהם קראו 
כשנכנס  למות.  ונטה  שחלה  החברים 

רם:  בקול  צועק  החולה  את  שמע 
לפניי  שעומד  מזה  הצילוני  "הצילוני! 
וחרב שלופה בידו, ורוצה לחתוך את 

בשרי חתיכות, חתיכות!" 

הוא זעק זעקות אימים: "ראו מה קרה 
והיה  עבירות!"  שעברתי  משום  לי 
"בגללה  וצועק:  שעבר  עבירה  מזכיר 

הוא רוצה לחתוך אותי!" 

למשמע  רועדים  החלו  חבריו  כל 
הצעקות והבכיות. הרי כולם עשו את 

אותם מעשים מתועבים!

סביבו  והיו  אליו  נכנסתי  הרב:  סיפר 
אנשים וטף, וכולם שומעים ומהרהרים 
בצעקה  והיה  מאוד.  גדולה  בתשובה 

כמו שמונה-תשעה ימים.

אמרו לו החכמים שהיו שם: "תתוודה 
על החטאים שלך!" 

אם  לי  ואבוי  אוי  ושלום!  "חס  ואמר: 
אתוודה! הוא עומד עלי לחתוך אותי!"

השטן היה עומד על ימינו ולא נותן לו 
לעשות תשובה.
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 – ולא הסכים  בך!"  "תחזור  לו:  אמרו 
מולו  עומד  המוות  מלאך  לו!  חלילה 
אם  לחתיכות  אותו  שיחתוך  ומאיים 
יאמר שהוא חי חיי שקר בעולם וטעה.

אמרו לו: "תגיד שמע ישראל!" והוא: 
"איני יכול".

כל אנשי העיר הגיעו לשם, והיו רואים 
ימים.  כמה  שנמשך  המחזה  את 
"אולי  הרב:  לו  אמר  הזמן  אותו  בכל 
עד  הסכים,  לא  הוא  אך  אופן",  בכל 
שלבסוף יצאה נשמתו בלי לומר שמע 

ישראל!

 – באוהל  ימות  כי  אדם  התורה  זאת 
כיהודי  ולמות  לחיות  רוצה  אתה  אם 
רוצה שברגעים  ואינך  חיי תורה,  החי 
מלאך  עליך  יעמוד  לחייך  האחרונים 
שכבר  עד  דעתך  את  ויבלבל  המוות 
מראש,  מודעה  תן  לתקן,  תוכל  לא 
שאם יבוא הרשע ביום המיתה ויאמר 
אתה  ובאמת  כופר  אינך  לכפור,  לך 
אחד.  ה'  אלוקינו  ה'  בה',  מאמין 
ותזכור  בסוף  התבונן   – ימות  כי  אדם 
ביום  עליך  עומד  המוות  מלאך  איך 
דברי  את  לקיים  תזכור  ואז  המיתה, 

התורה הקדושה. 

לרפואת

לירן בת אודליה
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דרך ארץ קדמה לתורה
ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני תֹוָלַעת 
ְוִהְׁשִליְך ֶאל ּתֹוְך ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה )במדבר יט, 

ו(.

עץ  ארז,  עץ  לקחת  מצווה  התורה 
'שני  לקחת  ואיתו  ונישא,  רם  גבוה, 
נמצאת  כידוע  והתולעת  תולעת', 

בתוך האדמה. 

למדן,  'גבוה',  אדם  שאף  ללמדנו, 
ידען, מעמיק בתורה ובקי גדול, צריך 
הגיע אפילו לאפס קצהו  לדעת שלא 
ממה שעליו להגיע והריהו כ'תולעת'. 
ואם אין הוא יודע זאת - אין ערך כלל 

לגדלותו.

המשגיח של ישיבת חברון בירושלים, 
של  איש  זצ"ל,  חדש  מאיר  רבי  היה 
גדול  יהודי  הקודם,  מהדור  צורה 
את  שסיפר  שמים,  ויראת  בתורה 

המעשה הבא: 

שלושה  היו  ישראל  גדולי  בין  כידוע, 
בשל  'הסבא',  לכינוי  שזכו  גדולים 

'הסבא  וחכמתם:  חשיבותם 
מנובהרדוק'  'הסבא  מסלבודקא', 
היו  שלושתם  מקלם'.  ו'הסבא 
תנועת  מייסד  של   דרכו  ממשיכי 
המוסר, רבי ישראל מסלנט, וכל אחד 
ה',  בעבודת  שונה  דרך  קיבל  מהם 

אותה הנחיל לתלמידיו.

צבי  נתן  רבי  מסלבודקא',  'הסבא 
חברון  ישיבת  ראש  היה  זצ"ל,  פינקל 
הוא  חברון.  בעיר  עדיין  שהיתה  בעת 
עילויים,  תלמידים  כחובב  ידוע  היה 
ומגדל  מטפח  והיה  כישרון,  בעלי 

אותם. 

בירושלים התגורר באותה תקופה רבי 
ישיבת  ראש  זצ"ל,  מלצר  זלמן  איסר 
"עץ חיים" ומחבר הספר "אבן האזל" 
מגיע  שהיה  אימת  וכל  הרמב"ם,  על 
לחברון להתפלל על קברי האבות, היה 
לוקח עמו כמה מתלמידיו המובחרים, 
כדי להציגם בפני 'הסבא מסלבודקא'. 

פעם אחת הגיע רבי איסר זלמן מלצר 
מופלא,  עילוי  מתלמידיו,  אחד  עם 
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והוא הביאו לפני ה'סבא', כאשר הוא 
תוך  בלימוד.  עמו  ומתפלפל  מדבר 
מסלבודקא  הסבא  התבונן  כך,  כדי 
וראה  בחור,  אותו  של  בהנהגתו 
שאינו מתנהג בדרך ארץ הראויה. כך, 
למשל, הגישו לשולחן כיבוד, שתייה 
עם סוכר, והבחור תוך כדי לימוד נטל 
על  שנפלו  סוכר  גרגירי  באצבעותיו 

השולחן וליקקם.

שאל הסבא את הבחור: מה עדיף, כלב 
לסבא  ענה  הבחור  מת?  אריה  או  חי 
שנאמר  כמו  עדיף  חי  כלב  שוודאי 
בקהלת )ט, ד(: "ִּכי ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן 

ָהַאְרֵיה ַהֵּמת". 

מאדם  עדיפה  שנבלה  כתוב  "והיכן 
חי?" המשיך הסבא ושאל. 

אמר  ואז  לענות,  הבחור  ידע  לא 

הוא  מפורש  מדרש  הרי  הסבא:  לו 
בו  שאין  מי  "כל  ויקרא(:  פרשת  )בתחילת 

הרי שנבלה  דעת, נבלה טובה הימנו". 
עדיפה, מאדם חי שאין בו דעת.

התייחסותו  את  הסבא  רמז  בכך 
החמורה להתנהגות שלא בדרך ארץ, 
טובה  "נבלה  חז"ל  אומרים  עליה 

ממנו". 

ואכן – המשיך וסיפר רבי מאיר חדש 
- ראה הסבא זצ"ל נכוחה, ואותו בחור 
הלך וירד, עד שעזב את התורה ונגרם 

ממנו חילול ה' גדול.

על האדם להפעיל את דעתו, אם רצונו 
שליקק  תלמיד  אותו  בתורה.  לגדול 
סוכר בהיותו במחיצת שני גאוני עולם, 
העיד על עצמו כי חסר דעת הוא, ואכן 

הוכיח סופו על תחילתו. 
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