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רוצה מאתיים
להעמיד  החליט  והמאמין  נגמרו,  לא  ביניהם  הוויכוחים 
עמו  נסע  הכופר  כשהחוקר  במקומו.  האתאיסט  את 
מאות  כמה  שילם  המאמין  מחקר,  לצורך  לאפריקה 

דולרים וארגן הפקה מיוחדת. 
באחד השיטוטים ביער מצא עצמו האתאיסט מול שבט 

קניבלים קטן לבדו. מפיו נפלטה זעקה: 
עזה  אור  קרן  שלי".  הסוף  זה  לא,  "אוי 
במרכז  עמד  והוא  משמים  אותו  שטפה 
האור. קול אדיר מילא את החלל ונשמע 
ברור: "זה לא הסוף שלך. קח את האבן 
בראשו  אותה  והטח  שלרגליך  הגדולה 

של זקן השבט". 
מטיח  עצמו  את  מצא  ההמום  החוקר 
את האבן בעוצמה, ואז כשהוא מתנשף 
הזועמים,  הקניבלים  למול  כולו,  ורועד 
האדיר:  הטון  את  שוב  המאמין  השמיע 

"אוקיי, עכשיו זה הסוף שלך"...
***

מבטיחה  העמים",  מכל  תהיה  "ברוך 
כל  את  נקיים  באם  בפרשתנו  התורה 

דברי התורה, כפי שמתחילה הפרשה "והיה עקב תשמעון 
את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם" אז נתברך 

בכל טוב ונהיה מבורכים מכל העמים. 
יוסף" מספינקא,  ווייס, ה"אמרי  יוסף מאיר  רבי  הרה"ק 
דבריו:  תורף  וזה  מאוד  עד  מרגש  רעיון  בספרו  מביא 
רצתה התורה לומר שאם נשמור את כל המשפטים נזכה 
לכל הברכות האמורות בתורה. ומה יהיה אם חלילה לא 

נשמור את כל מצוות התורה? 
הרי שגם אז נהיה מבורכים. 

הא כיצד?
בדרך רמז מחלק ה"אמרי יוסף" את לשון הפסוק ומסביר 
"ברוך תהיה", בכל מקרה תהיו מבורכים, אף אם חלילה 
לא תשמרו את מצוות התורה. ומדוע? "מכל העמים". שכן 
אנו  כאשר  הגויים.  למול  בהשוואה  אתכם  יציב  הקב"ה 
משווים את היהודי הפחות ביותר למול 
שהיהודי  ספק  אין   - ביותר  הטוב  הגוי 
את  נסביר  (ותיכף  בערכו  עליו  עולה 

שורש הדבר). 
ייתכן  צריכים:  אנו  וללמוד  היא  תורה 
לשאוף  לא  אותנו  'מעודדת'  שהתורה 
כל  את  נשמור  אם  הרי  לשלמות? 
הוא  השפע  רב,  לשפע  נזכה  המצוות 
'שלא  במדרגת  השם  לעבודת  הגורם 
אם  שאפילו  למדים  אנו  וכאן  לשמה'. 
זה  אין   - המצוות  כל  את  נשמור  לא 
בהשוואה  עדיין  שכן  לכאורה,  נורא, 

לגויים נהיה מבורכים ומיוחדים...
שאל  שבידי?"  השטר  שווה  "כמה 
הפרופסור את הסטודנטים באמצעו של 
שיעור שגרתי. בידו אחז הפרופסור שטר 

בערך של 200 שקלים. 
בדבריו  העוקץ  את  מחפשים  לרגע,  הרהרו  הסטודנטים 
של המרצה. אולם לאחר מספר רגעי שקט הוא שאל שוב 

ואמר שהוא ממתין לתשובה: כמה שווה השטר?
מירכתי  מהוססת  קריאה  נשמעה  שקלים",  "מאתיים 

הכיתה. 
לרווחה.  נשם  והסטודנט  לאישור  בראשו  הנהן  המרצה 

הוא כבר חשש מאיזו מלכודת אינטלקטואלית. 

הפרופסור 
מכין מלכודת?

"ברוך תהיה" 
בהשוואה לגוי...



לארבעה.  שוב  וקיפל  לשניים,  השטר  את  קיפל  המרצה 
"ועכשיו", שאל בקול רם, "כמה שווה השטר?" 

הפעם התשובות הגיעו יחד מכל קצוות החדר: "מאתיים 
שקלים". 

נמתח  חיוך  יותר,  חיוני  נעשה  הפרופסור  של  מבטו 
בזוויות פיו והוא פתח את קיפולי השטר. 
מעך  הוא  לקדמותו  שב  שהשטר  לאחר 
לתנועת  הועמו  פניו  בפתאומיות,  אותו 
רוגז והוא השליך מידיו כדור קטן וצבעוני 

מקומט כולו. 
"האם תוכלו לומר לי כמה שווה הכדורון 
הזה?" שאל את התלמידים שעקבו במתח 
שלפתע  החכם  במורה  השינויים  אחרי 

החל להתנהג באופן מחשיד.
שוב נשמעה קריאה חששנית: "מאתיים שקלים?!"

השטר  של  ערכו  מאוד.  "נכון  באחת.  התרכך  הפרופסור 
נותר כשהיה גם אם כלפי חוץ הוא אינו נראה במיטבו"...

מלא  הרי  יהודי  יוסף":  ה"אמרי  של  ליסודו  נשוב  כעת 
מצוות כרימון אף כשהוא נראה ריקן כלפי חוץ. הוא מברך 

ברכות הנהנין רבות, הוא מתפלל, הוא מקיים מצוות לאין 
ספור - לפעמים אפילו בלי לשים לב... 

עדיין  חלילה,  הללו  הדברים  כל  את  בו  אין  אם  אף  אבל 
מגוי,  בשונה  יהודי,  שכן  ביותר.  הטוב  הגוי  מן  הוא  טוב 
כדי  בו  די  תשובה  הרהור  ואף  תשובה,  לעשות  ביכולתו 
ייחשב כצדיק ובבת אחת  שבאותו רגע 

הוא מתעלה על הגוי לאין שיעור.
 ***

את  גם  יש  ומלוכלך  מקומט  שטר  לכל 
"הסוף שלו". כאשר הוא נקרע...  

השטר  לבין  בנמשל  יהודי  בין  ההבדל 
במשל, שכל עוד הוא חי - שערי תשובה 
ובתמים,  באמת  לשוב  שיחליט  ברגע  בפניו.  פתוחים 
כיהודי  שערכו  הרי  העתיד,  על  ויקבל  שעבר  על  יתחרט 

תמיד יכול להגיע למימוש מלא. 
נפלת  כאשר  גם  יוסף":  ה"אמרי  מלמד  הזה  החיזוק  את 

לדרגת "העמים", תזכור שאתה "ברוך" בפוטנציאל. 
תממש.

"והיה עקב תשמעון" (ז, יב) 

סבור  "ְוַאְּת  א):  ג,  (דב"ר  המדרש  דברי  הובאו  זה  פסוק  על 
שמא לרעתך נתתי לך ֵאת השבת? לא נתתי לך אלא לטובתך. 
במאכל  השבת  ֵאת  מקדש  ַאְּת  אבא:  ברבי  חייא  א"ר  כיצד, 
ובמשתה ובכסות נקייה ומהנה את נפשך ואני נותן לך שכר"...

לרעתנו,  ניתנה  שהשבת  בדעתנו  עולה  היה  כיצד  להבין  ויש 
חלילה. 

מבאר ה"אהבת שלום" (קאסוב) באופן נפלא: בנביא (ישעיה 
מחללו",  שבת  שומר  זאת...  יעשה  אנוש  "אשרי  נאמר  ב)  נו, 
ודרשו חז"ל (שבת קיח:) "אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש 
מוחלין לו". אם כן, יאמר יהודי לעצמו שניתן ללכת בשרירות 
לו  יימחלו  ובכך  כהלכתה  שבת  לשמור  רק  ולהקפיד  לבו 

חטאיו. 

את  לך  נתתי  לרעתך  שמא  סבור  "ואת  המדרש  כוונת  וזו 
מרע  סור  עבור  נועדה  השבת  ששמירת  דהיינו,  השבת?" 
קודש  שבת  לטובתך",  אלא  לך  נתתי  "לא  העוונות.  ומחיקת 
ניתנה לזרע עם קדוש כדי להתעלות במעלות והשגות טובות 

של עשה טוב.

זוכה  מרע,  מסור  המעשה  ימי  בששת  עצמו  שמשמר  מי  רק 
בשבת קודש להשיג דרגות בעשה טוב. 

"והסיר ה' ממך כל חולי... ונתנם בכל שונאיך" (ז, טו)

"אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים 
ואומר: זה חי וזה מת. אמרו לו מנין אתה יודע. אמר להם: אם 
יודע  לאו,  ואם  מקובל.  שהוא  אני  יודע  בפי,  תפילתי  שגורה 

אני שהוא מטורף" (ברכות לד:).

רבי  כשאמר  בשלמא  מאיר":  דרבי  "מרגניתא  בספר  הקשה 
חנינא "זה חי", הרי שבישר בשורה טובה, אולם מדוע כאשר 
הרי  מת".  "וזה  להם  אמר  בפיו,  שגורה  הייתה  לא  תפילתו 
מוטב היה לו היה מניח להם להבין לבד שהתפילה לא נענתה. 

ותפילה  ש"תשובה  למדנו  הוא:  כך  דברים  של  ביאורם  אלא 
ולא  מעבירין  נאמר  מדוע  הגזירה".  רוע  את  מעבירין  וצדקה 
מבטלין? משום שיש פעמים שבהן לא ניתן לבטל את הגזירה, 
אבל גם במקרים כאלו שייך לפעול ולהעביר את הגזירה מבן 

ישראל לנכרי. 

זהו שאמר רבי חנינא במקרים שלא הצליח לבטל את הגזירה 
לאותו  שפעל  הרי  בפיו,  שגורה  הייתה  לא  שתפילתו  משום 
אל  מעליו  הגזירה  את  שהעביר  אחרת,  בצורה  ישועה  חולה 

ראשו של גוי כלשהו. 

כעת מדויקת הלשון "זה", היהודי, "חי", "וזה", הגוי, "מת"...

 ְּבֶעְרְּכ 
ְנָפׁשֹות לה'



שנה"  אחרית  ועד  השנה  "מראשית 
(יא, יב)

הובא  משה"  ה"ישמח  של  בשמו 
נאמר  בתחילה  הפסוק:  בלשון  דיוק 
בסיום  ואילו  ה-שנה",  "מראשית 
נאמר "אחרית שנה", ללא ה' הידיעה. 

מהו פשר השינוי? 
מדי  בכך:  יש  שרמז  מבאר  והוא 
תחילת השנה, אנו מתפללים ומצפים 
המיוחלת  "ה-שנה"  תהיה  שזו 
והְמֻקָוה - שנה של גאולה וקץ הגלות. 
אנו  נוכחים  שנה"  ב"אחרית  ואילו 
לדעת שהייתה זו בסופו של דבר שנה 

רגילה. 
ייתכן  הכללית,  הגאולה  מן  לבד 
הגאולה  אודות  גם  נסובים  שדבריו 
בראשית  אדם.  כל  של  הפרטית 
הולכת  זו  ששנה  אנו  בטוחים  השנה 
של  שנה   - עבורנו  "ה-שנה"  להיות 
הישגים  ושל  שינוי  של  התקדמות, 
שנה",  ב"אחרית  ואילו  רוחניים, 
"שנה".  זו  הייתה  ששוב  מגלים 
רגילה. קצת התקדמות, קצת נסיגה, 

הצלחות וכישלונות, שנה סתמית...
ויש להבין איזו תועלת מקבלים אנו 

מרעיון זה. מהו המסר שגלום בו.  
 ***

איוויער,  משה  רבי  היה  נסתר  צדיק 
בן דורו ומקומו של הגר"א מווילנא. 
וכדי לפרנס  עני מרוד היה רבי משה 
רוב  למלמד  עצמו  השכיר  ביתו  את 
מלבד  נידחים,  בכפרים  השנה  ימות 
הפעמים  באחת  ותשרי.  ניסן  ימי 
לו  קרא  לביתו,  משה  רבי  כששב 
מניין  להשלים  הדרך  אם  על  יהודי 

בברית מילה. 
שמדובר  וראה  משה  רבי  נכנס 

עצמו  את  והציע  פשוטים,  ביהודים 
לשמש כסנדק. עוד טרם נענה, נכנס 
זורוביצר  ישעיה  רבי  הגאון  למקום 
שהיה עשיר מופלג וצדיק גדול. בדרך 
לשמש  כדי  ישעיה  רבי  הוזמן  כלל 
כסנדק. ניגש אליו רבי משה והתחנן 
ישעיה  רבי  ייאות  הזאת  שבפעם 

לוותר לו על הסנדקאות. 
רבי  שאל  בתמורה?"  לי  תיתן  "ומה 

אומר  בלא  הושיט  משה  רבי  ישעיה. 
את צרורו בו היה שכר המלמדות של 

חצי שנה... 
משה  ורבי  פנימה  הוכנס  התינוק 
הסנדק,  כיסא  על  לעלות  עצמו  הכין 
עטוף  ישעיה  רבי  קפץ  לפתע  אך 
בטלית והתיישב על הכיסא... הברית 
הסתיימה ורבי משה המאוכזב מיהר 
זאת  "מה  ישעיה:  רבי  את  לשאול 
עשה מר, הלא נדברנו בינינו שאקנה 

ממך את הסנדקאות במחיר מלא?"
וענה:  ישעיה את כספו  רבי  לו  השיב 
בעת  במצוה  זכה  כבר  מר  "הלא 
רכושו.  על  עבורה  לוותר  מוכן  שהיה 
מחשבה טובה מצטרפת למעשה. מה 
אזכה  אני  שגם  לכבודו  אפוא  אכפת 

במצוה חשובה זו?"...    

***
"דעת  בספר  מצינו  גדול  חידוש 
כל  קלב):  (אות  לרמח"ל  תבונות" 
השפעת  ידי  על  מתקיים  העולם 
מחדש  אולם  לעולם.  תמידית  שפע 
"הנה  ברורה:  בקביעה  הרמח"ל 
ההשפעה,  בחידוש  באמת  הכוונה 
אלא  לשתתקיים,  הייתה  לא 

לשתתבטל".
בכך  התועלת  מהי  להבין  ויש 
עבור  דווקא  תרד  שההשפעה 

ביטולה?
היורד  שהשפע  הוא  דבר  של  ביאורו 
למכונית.  הדלק  כמו  הוא  לעולם 
יש  ומתכלה,  נשרף  הדלק  כאשר 
למחוז  לנסוע  המכונית  באפשרות 
המטרה,  אינה  הדלק  שריפת  חפצה. 
ידה  על  להגיע  האמצעי  אם  כי 
למטרה. אם לא יישרף הדלק ויתכלה 
להגיע  המכונית  באפשרות  אין   -

ליעדה. 
של  הקדוש  ברעיונו  העניין  כן  וכמו 
בעל ה"ישמח משה": בתחילת השנה 
שתהא  ומייחל  מצפה  האדם,  שואף 
שתוביל  ומיוחדת,  נעלה  זו  שנה 
השאיפה  וכללית.  פרטית  לגאולה 
שמצטרפת  טובה  המחשבה  היא  הזו 
את  שמניע  הדלק  היא  למעשה, 

האדם להתקדם ליעדו.
הוא  נוכח  השנה  בסוף  כי  אף  אמנם 
שלא עלתה בידו למלא את שאיפתו, 
אולם בזכותה ומכוחה היה לו הרצון 
מזאת,  וחוץ  פעל.  שכן  מה  לפעול 
הטובה  מחשבתו  שמים  בשמי 
מצטרפת למעשה ומזכה אותו בשכר 

נצחי. 

התינוק הוכנס פנימה 
ורבי משה הכין עצמו 

לעלות על כיסא הסנדק, 
אך לפתע קפץ רבי 
ישעיה עטוף בטלית 

והתיישב על הכיסא... 

עלה במחשבה
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


