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א גוט יום-טוב
"כמה עולה בקבוק קולה?" 

"עשרה שקלים", השיב המוכר. למראה עיניו המתעגלות 
שקלים  "חמישה  הבהרה:  הוסיף  הלקוח,  של  בתימהון 
בקבוק, חמישה שקלים שירות". הקונה הושיט בהשלמה 

עשרה שקלים. 
אמרת  "אבל  כעודף.  מהמוכר  לו  הושבו  שקלים  חמישה 

הצמא  הלקוח  תהה  שקלים",  עשרה 
בחיוך  המוכר  השיב  "נכון",  והמבולבל. 

אדיב, "נגמרה לנו הקולה"... 
 ***

עלינו  שחלפו  ימים  למחוק  ניתן  לא 
מהמציאות. אבל כמעט מכל אדם נוכל 
על  וכן  שלו  הזוהר"  "ימי  על  לשמוע 
המאושר  "היום  על  טובים,  פחות  ימים 
בחייו" ועל "יום שחור שהוא לא מסוגל 

לשכוח"... 
הצד השווה שבהם: את הימים הטובים 
עליהם  ומתענגים  בלבנו  נוצרים  אנו 
הרעים  הימים  את  לפעם.  מפעם 
מעדיפים אנו לדחוק לירכתי המח וכמה 

שניזכר בהם פחות – כן ייטב. 
מטארניגראד,  אליעזר  רבי  לרה"ק  מגדים"  "נועם  בספר 
מפרש פסוק בפרשתנו בצורה הפוכה לחלוטין: "מלאתך 
מלא  שאדם  הימים  אלו  "מלאתך",  תאחר",  לא  ודמעך 
בבעיות וצרות, "דמעך" (מדומע - ערבוב, בלשון המשנה), 
אלו הימים שאדם רוצה 'ְלַאֵחר' אותם מבחינת חשיבותם, 

ועל כך מרמזים לו: "לא תאחר".
הא כיצד, איך משנים את המבט על יום שכולו ייסורים, 

ליום-טוב?

על  בבקשה  תשגיח  דחופים,  לסידורים  יוצאת  "אני 
פעם.  מדי  מלערבב  חוץ  דבר  לעשות  צורך  אין  הסירים, 
להם  תאמר  הצהריים.  אחרי  בשעת  יגיעו  המלך  שלוחי 
שישובו בערב והאוכל יהיה מוכן", נתנה הטבחית הוראות 
ערב  בשעת  שעות.  למספר  ויצאה  לבעלה,  אחרונות 
האוכל  הוזמן  וממנה  המלוכה  בחצר  גדול  נשף  יתקיים 

הידוע בטיב טעמו.
בשעת צהריים מוקדמת הגיעו משרתים 
להעמיס  עגלות  ועמם  המלוכה  מבית 
הבעל  המגשים.  ואת  הענק  קדרות  את 
מוכן',  'כמעט  האוכל  היה  שלהבנתו 
כשעה.  בעוד  וישובו  שילכו  להם  הודיע 
האש  אל  רבים  עצים  השליך  בינתיים 

הנמוכה, להגביר את החום. 
בידיים מיוזעות ערבב ובחש, פניו להטו 
מחום הסירים וקירות הבית כוסו בעשן 
השעה  בתום  רבה  כי  לשמחתו  שחור. 
לפי  לאכילה,  מספיק  רך  האוכל  היה 
כל  את  נטלו  המלך  ומשרתי  הבנתו, 

הכבודה בזהירות מופלגת לארמון. 
הצהריים,  אחר  בשעת  ששבה  רעייתו 
הסתכלה בייאוש במטבח המכוסה פיח 
שעית  לא  "מדוע  ושאלה:  מסירים  וריק  שחור,  בישול 
לדברי? ביקשתיך שלא תיתן להם את האוכל לפני שעות 
הערב". הבעל התגונן בטענה שהכל היה מוכן ולא הפסידו 

מאומה.
מספר  נשים,  בחכמת  רעייתו,  אותו  אילפה  "ראה", 
פה  היו  אם  תלמודם,  מבית  תיכף  ישובו  "ילדינו  פרטים: 
המאכלים, יכולתי לתת להם מאכלים משובחים וערבים, 
את  להגביר  כדי  ועוד,  זאת  המלך?  מבית  חסר  כלום  הן 

"יום-טוב" 
אמיתי, מהו?

לבשל על 
אש נמוכה



ובכך  הסקה  עצי  של  יותר  גדולה  כמות  בזבזת  האש 
נתמעט הרווח שאקבל על הבישול. 

בעשן  המטבח  קירות  את  שלכלכת  מהעובדה  "חוץ 
שחור, הרי שכעת טעמם של התבשילים יהיה ערב-פחות 
מעודן  לאוכל  הרגישים  האצולה  בני  של  האנין  לחיכם 

בטענה  אפם  את  יעקמו  וכעת  במיוחד, 
שאני, המבשלת, לא עשיתי את מלאכתי 

כיאות"... 
נשוב לדברי ה"נועם מגדים": ימיו הטובים 
של האדם הם ימי הרעה והייסורים. על כך 
מרמז הפסוק "מלאתך ודמעך לא תאחר", 
ומדוע? משום שבימים אלו כאשר הכל על 
'אש נמוכה', דברים לא מתקדמים כיאות, 

ו'שליחי המלך' מבהילים את האדם לאמר כלה מלאכתך, 
הטובים  הדברים  האדם  עבור  'מתבשלים'  שבו  הזמן  זה 

ביותר.
ידי  על  במהרה  אלו  מימים  להיפטר  לרצות  במקום 
השתדלות יתרה, הוספת עצים שעולים כסף ושמלכלכים, 
והבית כולו מפסיד מעדני  מפסידים את הבישול העדין, 

מלכים. על האדם להוקיר, בזמן ובימים שהכל נסחב, את 
הידיעה שכאן טמון אושרו.

וכך מבאר ה"נועם מגדים" את סיום הפסוק: "בכור בניך 
תתן לי" – לא רק בגשמיות אדם מרוויח מייסוריו, אלא 
אף ברוחניות ימים אלו הופכים ל'בכור' במעלתם, על פני 
אחת  "טוב  שכן  הרגילים.  הימים  שאר 

בצער ממאה שלא בצער". 
***

בקבלת  הצורך  על  מדברים  רבות 
ייסורים באהבה. קל לדבר, קשה לבצע. 
הולכים  שלא  טובים  דברים  המון  כמו 

בקלות. 
החנק  תחושת  נוספת  באהבה  ייסורים  לקבלת  אבל 
ולעתים הדמעות בעיניים, ומקשים  בגרון, המועקה בלב 

על היכולת ל-ש-מ-ו-ח בייסורים. 
אלא שכאשר אדם יתבונן ברעיון נפלא זה שוב ושוב, יבין 
סובל  לא  הוא  אבל  לשתות,  "קולה"  לו  אין  כעת  שאולי 
לחינם, הוא משלם על "שירות". מכינים לו מעדני מלכים. 

"כי יתן איש אל רעהו חמור או שור... לשמור" (כב, ט) 

את  בו  פטר  לפיכך  חינם,  בשומר  נאמרה  ראשונה  "פרשה 
הגניבה... ופרשה זו אמורה בשומר שכר לפיכך אינו פטור אם 

נגנבה" (רש"י).

יוזל הורביץ, פנה בשאלה אל  יוסף  ה'סבא' מנובהרדוק, רבי 
רבי איצל'ה פטרבורגר: הוא מכהן כראש ישיבת נובהרדוק, הן 
בענייני הרוח והן בענייני הגשם. כספי הישיבה מגיעים אליו 
והוא מחלק משכורות לרבנים ולעובדים. האם עליו להפריש 

מכספים אלו גם עבורו?

נפקא  שאין  שהדגיש,  שבדרון,  שלום  רבי  סיפר  הסיפור  את 
מנובהרדוק לשאול את השאלה,  ה'סבא'  הניע את  מינה מה 
האם קשיי הפרנסה, או שמא עניין רוחני שטרד אותו. אך מן 
התשובה שקיבל, נקבל מושג כיצד לפעמים עובד היצר הרע 

ונבין שגם כאשר ברור לנו משהו, דעת תורה תמיד כדאית.

הישיבה,  מן  כסף  נוטל  אינך  אם  איצל'ה:  רבי  לו  השיב  וכה 
הרי שהינך שומר חינם. לעתים תחוש רפיון ותחפוץ להשליך 
מקבל  ואינך  בדבר  מחויב  אינך  שכן  העול,  מן  חלק  מעליך 
תהיה  בכך  הישיבה,  מן  משכורת  ליטול  עליך  הדין  מן  שכר. 

שומר שכר ותחויב באחריות רבה יותר... 

"ודל לא תהדר בריבו" (כג, ג)

ְוֹלא  ְצַרְפִּתיָך  ִהֵּנה  י)]  מח,  (ישעיה  שכתוב  [מהו  דכתיב  "מאי 
ְּבֶכֶסף ְּבַחְרִּתיָך ְּבכּור ֹעִני? מלמד שחזר הקדוש ברוך הוא על כל 

מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות. 

אמרה  [אמר  יוסף  ש]רב  אומרים  [ויש  ואיתימא  שמואל  אמר 
זו]: היינו דאמרי אינשי יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא 
לסוסיא חיוורא" [זהו שאומרים אנשים: נאה העניות ליהודים, 

כרצועה אדומה לסוס לבן] (חגיגה ט:).

בספר  שהביא  הרעיון  את  היטב  נבין  אלו,  חז"ל  דברי  פי  על 
הפסוק:  על  מלובלין,  הק'  החוזה  של  משמו  תהילות"  "מגיד 

"ודל לא תהדר בריבו". 

ישנם אנשים שכאשר מגיע אליהם דל ומבקש סיוע ועזרה, הם 
ואין מעלה  ניסיון העושר,  הוא  רע  לו כמה  מתחילים להסביר 
וכל היום  ניסיונות כמעט  לו  ליהודי שבכך אין  גדולה מעניות 
יכול הוא לישב על התורה ועל העבודה, כי ממילא אין לו מה 

לעשות בבית...

תהדר  אל  בריבו",  תהדר  לא  "ודל  התורה:  מזהירה  כך  על 
בפניו את העוני שלו [שחוסר הקמח גורם להפרת שלום הבית 

ולמריבות]. אלא הושט ידך לו עם נדבה שיש בה ממש.

שמחנו כימות 
עיניתנו



"אם כופר יושת עליו" (כא, ל)
(רש"י).  תלוי"  אינו   - זה  "אם 
שבי"ד  ברש"י  הכוונה  ובפשטות 
יטילו כופר על בעליו של השור המועד 

שהרג אדם והוא יחויב לשלמו. 
רבי  לרה"ק  יהושע",  "דברי  בספר 
רמז  הביא  ממונוסטרישץ,  יהושע 
אילו  גם  "אם",  הפסוק:  בדברי  נאה 
תשובה  יעשה  כאשר  זה,  אדם  חטא 
לו כפרה  עליו", תהיה  יושת  "כופר   -
לרמז  ממשיך  הוא  כך  ועל  מלאה. 
בדברי רש"י: "'אם' זה - אינו תלוי", 
אינה  התשובה  בעל  של  כפרתו 

מוטלת בספק והיא תהיה מוחלטת.
שאכן  לנו  מניין  אך  הוא.  נאה  רמז 

התשובה תתקבל במלואה?
***

אברהם  רבי  הרה"ק  של  חלונו  על 
יהושע העשיל, בעל ה"אוהב ישראל", 
מאפטא נשמעו דפיקות באישון ליל. 
מתלמודו  שהופרע  ישראל"  ה"אוהב 
המדובר.  במה  לראות  עיניו  נשא 
לא  בחלון  עמד  רבה,  כי  להפתעתו 
אחר מהמוסר של העיר. יהודי שהמיר 
את דתו, רשע להכעיס שמירר את חיי 
בהלשנות  וסביבותיה  אפטא  יהודי 
חדשות לבקרים ומסירתם רעה לידי 

השלטונות והגויים צמאי הדם.
כעת הוא מגיע באישון לילה. מי יודע 
מה זומם הוא. פתח הרה"ק מאפטא 
בתגובה  למבוקשו,  ושאל  החלון  את 
פרץ המוסר בבכי עז: "רבי, אני רוצה 
לשוב בתשובה, לחזור לחיות כיהודי. 
באתי  וברוע,  בחיי-מעללים  קצתי 

לקבל דרך תשובה". 
נחרצות  סירב  ישראל"  ה"אוהב 

קבע  ימים  באותם  החוק  לו.  להאזין 
המסייע  על  מוטל  מוות  דין  שגזר 
'לבטח  אבותיו.  לדת  לשוב  למומר 
זה  רשע  שזומם  היא  חדשה  עלילה 
לטפול עלינו', סבר ה"אוהב ישראל" 

והגיף את החלון בפניו. 
להתחנן  המשיך  הרפה,  לא  המומר 
ולבכות, בשלב מסוים אף העז ונכנס 
פקעה  כאן  הרבי.  של  קדשו  לחדר 

ישראל",  ה"אוהב  של  סבלנותו 
שדאגתו לצאן מרעיתו לא הניחה לו 
גער  והוא  המזויף,  לבכיו  להתפתות 
אתה  רואה  מכאן!  מיד  לך  "כלך  בו: 
מקל  את  לעומתו  הניף  זה?"  מקל 
ההליכה שלו, "כאשר ילבלב מקל זה 
- אות הוא שתשובתך כנה. אל תוסף 

ראות פני".

ויצא  בקרקע  פניו  כבש  המומר 
לדרכו. ה"אוהב ישראל" שב להעמיק 
את  טרד  דבר-מה  אך  בתלמודו 
מוזר.  משהו  חש  ידו  בכף  מנוחתו. 
שעשוי   – מקלו  והנה  ראה  לפליאתו 
משמע,  ולבלב,  הנץ   – יבש  עץ  היה 
אמיתית  המומר  של  תשובתו 

ונתקבלה בשמים...
והשיבו  הצדיק  אחריו  דלק  מיד 
תכנית  רקמו  סודות  בסודי  לחדרו. 
בלילה  הלאה  ייקח  בה  בריחה 
מחציתו  הרב,  רכושו  את  חשוך 
יערוק  ומשם  לכפרה,  לצדקה  יחולק 
לדת  לשוב  יוכל  שם  לאמסטרדם 

אבותיו בגלוי.
***

נשוב לרמז של בעל ה"דברי יהושע": 
לכשיעשה   – עליו"  יושת  כופר  "אם 
לו  ותהיה  תשובתו  תקובל  תשובה 
אינו   – זה  "אם  רש"י:  כדברי  כפרה. 

תלוי". 
ואנו שאלנו: מניין?

ונראה לומר שהרמז בדברי רש"י הוא 
תקובל  שתשובתו  לכך  התנאי  כפול: 
 – לכפרה  יזכה  והוא  ודאית  בצורה 
בתנאי  רק  הוא  עליו",  יושת  "כופר 
שתשובתו  תלוי",  אינו   – זה  ש"'אם' 
הרמב"ם  שכתב  הדרך  באותה  תהיה 
"ויעיד  ה"ב):  פ"ב,  תשובה  (הלכות 
לזה  ישוב  שלא  תעלומות  יודע  עליו 

החטא לעולם". 
יציבה  תשובתו  תהיה  כאשר 
ואמיתית באופן ש"אינו תלוי", ודאי 
מדה  כנגד  מדה  לו  תהיה  שכפרה 

באופן שאינו תלוי.     

המוסר פרץ בבכי עז: 
"רבי, אני רוצה לשוב 

בתשובה, לחזור לחיות 
כיהודי. קצתי בחיי-

מעללים וברוע, באתי 
לקבל דרך תשובה".

 
ה"אוהב ישראל" סירב 

נחרצות להאזין לו

אשם 'תלוי'
במחשבה שניה

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


