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מה שהלב חושק
היהודי ושכנו הגוי התקוטטו שעה ארוכה למי מהם שייך 
ברווז שהסתובב באזור. הגוי הציע שישחררו את הברווז 
ויראו לאן הוא רץ. אבל היהודי רצה קצת מעבר: "כל אחד 
מאיתנו ייתן לשני מכה הכי חזקה שהוא יכול. מי שמכה 

חזק יותר – הברווז שייך לו". 
הגוי בעל הבשר הסכים מיד, והיהודי קפץ: "אני ראשון"...

ודואב  כואב  הגוי  שהתרומם  לאחר 
ממכה שיש בה כדי לרסק, נענה היהודי 

בזיק שובב: "ניצחת, קח את הברווז"...
***

היה  למשכן,  התרומות  שנאספו  לאחר 
המשכן  כלי  את  שייצרו  באמנים  צורך 
את  הקב"ה  מצוה  וכך  הגלם.  מחומרי 
משה רבינו: "ואתה תדבר אל כל חכמי 
לב אשר מלאתיו רוח חכמה... והם יקחו 

את הזהב" וכו'. 
מתחיל  א.  בפסוק:  ישנם  דיוקים  שני 
בלשון רבים "חכמי לב" וממשיך בלשון 
ב.  חכמה".  רוח  מלאתיו  "אשר  יחיד 
שהציווי  דומה  הזהב",  את  יקחו  "והם 
שייקחו  לאחר  שרק  ברור  מיותר.  הזה 

הכתוב  בא  ומה  הבגדים.  את  לעשות  יוכלו   – הזהב  את 
ללמדנו בכך?

וכן, לא שכחנו, אנחנו מחפשים את המסר בפסוקי התורה 
השייך לדורות, אלינו. מהו?

החולה,  של  מנוחתו  את  טרדה  הרבים  לייסוריו  בנוסף 
והוא  גורלו  עליו  שפר  לא  מגוריו  בעיר  לממונו.  הדאגה 
החליט  רעייתו  בעצת  הטף,  לפי  לחם  להביא  נאבק 
ש"משנה מקום משנה מזל", ונסע לחו"ל לעסוק במסחר 

חשוכת  חמורה  מחלה  פניה.  לו  האירה  ההצלחה  וב"ה 
לעיר  לשוב  אף  לו  אפשרה  לא  לפתע,  לקה  בה  מרפא, 

מגוריו ולהיטמן בה. 
מרותק היה למיטתו. מוחו קדח ממחשבות כיצד להעביר 
את הכסף שצבר לידי רעייתו וילדיו. הוא לא סמך על אף 
אחד מן השליחים שעלו בדעתו, אך בסופו של דבר מצא 
לאשתי,  תן  רוצה  שאתה  "מה  פתרון: 
החולה  וחתם  כתב  בשבילך",  והשאר 
בשמו המלא על כתב השליחות שבו צוין 

סכום הכסף: 10,000$. 
השליח יצא לדרכו כשהוא חושב שייקח 
לאורך  אך   .1,000$ נאה,  טרחה  שכר 
המסע השתנתה דעתו פעמים רבות, הן 
ניתן לו קרדיט מלא להחליט כמה עמלה 
המסכנה,  האלמנה  מול  משעמד  ייקח. 
הודיע לה שהחליט לתת לה רק 1,000$ 

והשאר בשבילו. כך אישר הבעל.
פחות  לא  הייתה  שפקחית  האלמנה, 
בהבינה  לדין-תורה  תבעתו  מבעלה, 
אישה  כוונת  הייתה  שזו  ייתכן  שלא 
וברק  הסיפור  את  שמע  הרב  המנוח. 
ליטול  רצית  "כמה  מוחו:  את  האיר 
לעצמך? 9,000$?" שאל הרב את השליח, "תן את הסכום 

הזה לאשה והסתפק בעשירית הסכום". 
פיסק  ההחלטה,  את  הרב  לוקח  מהיכן  השליח  לשאלת 
הרב את לשון ההוראה מחדש: "מה שאתה רוצה", לעצמך, 

"תן לאשתי. והשאר – בשבילך"...
הפסוק  בלשון  הדיוק  את  מפרש  שאול"  "דברי  בספר 
שפתח בלשון רבים "חכמי לב", וסיים בלשון יחיד "אשר 

נטיית הלב 
כמצפן 

דרך מחוכמת 
להעברת ממון



מלאתיו": הקב"ה מצוה את משה שיפנה אל חכמי הלב, 
שהקב"ה  בעצמם  ירגישו  הם  הם?  מי  משה  ֵיַדע  ומהיכן 
העניק להם יכולת מיוחדת לעסוק במלאכת הקודש, כל 

אחד יבין ש"מילאתיו רוח חכמה". 
את  דבריו  לפי  לפרש  אלטר,  שמואל  ר'  ממשיך  בנוסף, 

הזהב",  את  יקחו  "והם  הפסוק:  המשך 
ייגש מאליו לחומרי  שכל אחד מהאמנים 
משמים  שניחן  מרגיש  הוא  בהם  הגלם 
לאיזו  משה  ידע  וכך  מיוחדת,  ביכולת 

מלאכה מיועד כל אחד.
"אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו 
אותנו  מלמדים  יט.),  זרה  (עבודה  חפץ" 
שהבאנו,  בפסוקים  ההסבר  פי  על  חז"ל. 

ניגש לקשר את הדברים אלינו: למדנו בספרים הקדושים 
שכאשר אדם מרגיש משיכה מיוחדת לסוג לימוד, או סוג 
הוא  בעולם  שתיקונו  הוא  וסימן  אות  מסוימים,  מצוה 
לעסוק דווקא בדברים אלו, כל אחד מבני ישראל מרגיש 

"אשר מלאתיו רוח חכמה" המיוחדת רק עבורו.

יותר  לו  קשה  מהן  לעבירות  גם  נכון  הדבר  הדרך,  זו  על 
עליו  שלו.  העיקרית  ההתמודדות  נמצאת  ובהן  להימנע, 
את  לתקן  שיעמול  לו  לרמז  בכוונה  נעשה  שהדבר  לדעת 

עצמו בדיוק בשל סיבה זו, שעבורה ירד לעולם. 
 ***

בזהירות רבה נוסיף משל ברוח הסיפור: 
האדם  שחושק  מה  רוצה",  שהוא  "מה 
"ייתן  העולם,  מהנאות  לעשות  מאוד 
הק'  והתורה  הק'  השכינה  לאשתי", 
הקודש.  בכתבי  "אשה"  בכינוי  מכונות 
ניסיון  מרגיש  אדם  בהם  הדברים  את 
מעצמו  להקריב  יצטרך  זה  מיוחד, 

בעבודת הבורא, "והשאר, בשבילו". 
לא  הוא  היהודי,  את  להכות  מצליח  הרע  היצר  כאשר  כי 
לעברו  מפטיר  הוא  בתורו,  היהודי  שיעניק  למכה  מחכה 

בלעג: "ניצחת, קח את הברווז"...  

"ואתה הקרב אליך" (כח, א)

במדרש (שמו"ר לז, ד): "כשאמר הקב"ה למשה 'ואתה הקרב 
אליך', ֵהַרע לו, אמר לו [הקב"ה] תורה הייתה לי ונתתיה לך". 

הקב"ה  אמר  שכאשר  מבאר  המדרש  דברים,  של  בפשוטם 
הבין  לכהונה,  ידם  את  וימלא  ובניו  אהרן  את  שיקרב  למשה 
משה שיש דברים רוחניים שהאב יכול להוריש לבניו, והרע לו 
למשה על שבניו לא יירשו את תפקידו. אך הדבר טעון ביאור 
ונתתיה  לי  הייתה  "תורה  באומרו  הקב"ה  אותו  שניחם  מה 

לך".

כיון  המדרש:  על  נפלא  ביאור  מביא  יוסף"  "דברי  בספר 
שרצונו של משה לא היה לשררה שבתפקידו כמנהיג ישראל, 
שראיתי  שזכיתי  "אשרי  של  הרוחנית  לדרגה  היה  רצונו  וכל 
כתרי נתון לבני", ניחמו הקב"ה בכך שהוא נתן לו את התורה.

שכולם  הרי  תורה,  ישראל  כל  את  לימד  רבינו  שמשה  כיון 
תורה,  חברו  בן  את  המלמד  ש"כל  הרוחניים  בניו  נחשבים 
מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו" (סנהדרין יט:). וכיון שישראל 
לומדים תורה והם נקראים בניו, זו הנחמה לכך שכהונתו של 

אהרן עברה לבניו.  

"וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה" (כח, ח)

טוב  שם  הבעל  הימים,  שבעת  אור  אל  הגיע  גדול  וצדיק  ת"ח 
הק', בשאלה: בעת שהוא מתפלל בבית הכנסת שבקהילתו, יש 
לו מחשבות זרות ורעות שאינו מצליח להיפטר מהן. כאשר הוא 
מתפלל בבית כנסת אחר או ביחיד – אין לו את אותן מחשבות 

כלל, ואינו יודע מה לעשות.

על  מונח  הכנסת  בבית  מקומך  מול  הקדוש:  שם  הבעל  לו  נם 
השפעתו  מעללים.  ורע  רשע  סופר  שכתב  "שויתי",  הקיר 
הרוחנית הרעה של הסופר נמצאת ב"שויתי", הסר אותו מלפניך 

והמחשבות תפרחנה.

רבי  לרה"ק  ישראל",  "דברי  בספר  מבאר  הנ"ל  המעשה  פי  על 
מחשבה,  לשון  "וחשב",  הפסוק:  לשון  את  ממודז'יץ,  ישראל 
"כמעשהו ממנו יהיה" – לפי מחשבותיו של האדם, כך תהיינה 

ההשפעה על מעשיו ופעולותיו.

של  מעלתו  ומפורסמת  ידועה  נוסף:  רמז  בזה  להוסיף  ונראה 
שתועלת  וייתכן  הקדושים.  מרבותינו  שנמסר  היהודי  הלבוש 
 - "וחשב  כאשר  ברוחניות,  ממנו  להפיק  ניתן  יותר  מרובה 
וחושב  אלו  בגדים  האדם  שלובש  בעת  עליו",  אשר  אפודתו 
בעת לבישתו אותם שהדבר יהיה לו לתועלת רוחנית, "כמעשהו 
ממנו יהיה", הבגדים אכן יסייעו לו להתנהג כיאות גם במעשיו.  

לבבם זה 
להם 'ליראה'



"והיה פי ראשו בתוכו" (כח, לב)
במדינה  מלך  של  בהיכלו  היה  מנהג 
לבוא  התושבים  שיכלו  רחוקה, 
ומשאלתם בצורה  ולבקש את חפצם 
היה  והמלך  המלך,  מאת  ישירה 
לאו.  אם  להם  להיעתר  האם  מחליט 
הדרך להגיע אל המלך הייתה לקבוע 
היה  העת,  וכשהגיעה  לארמון,  תור 
ומושך  הארמון  לפתח  מגיע  המבקש 
שנמצא  לפעמון  הקשור  ארוך  בחבל 
פותח  היה  והמלך  המלך,  של  בחדרו 

לו מלמעלה.
הייתה  הנתינים,  ידעו  שלא  מה 
העובדה שהמלך היה מביט מן החלון, 
לפניו,  להגיע  לנתינים  הקצוב  בזמן 

לראות כיצד הם מושכים בחבל. 
היו כאלו שהגיעו באימה ויראה, ואף 
עליהם,  מסתכל  שהמלך  ידעו  שלא 
עיניהם.  לנגד  עמד  המלך  של  כבודו 
קצרה  משיכה  בחבל  משכו  הללו 
ומיד  שהגיעו,  להשמיע  רק  מאוד, 
את  למלא  אהב  מאוד  המלך  הרפו. 
כבוד,  בו  שנהגו  אלו  של  משאלתם 

והשיב להם כמים הפנים לפנים.
אל  שהגיעו  כאלה  היו  לעומתם 
ואפסי  'אני  ששידרה  בצורה  החבל, 
עוד', הלא ברור הדבר שהמלך ייעתר 
בחבל  משכו  הללו  ולבקשתם.  להם 
מעדנות, ופסעו בניחותא למעונו של 
תודה  להם  יאמר  תיכף  משל  המלך, 
את  ממנו  לבקש  שהואילו  על  רבה 
המלך  אהב  אלו  אנשים  צרכיהם... 
מכלול  את  שוקל  היה  אך  פחות, 
מעשיהם – האם ראויים הם שתיעשה 

בקשתם.
בנוסף, היו מן הסוג השלישי, אנשים 
הארמון  אל  שהגיעו  וריקים  נבערים 

יחד עם חבריהם, ובעת שניגשו לחבל 
חבריהם,  עם  פטפטו  בו,  למשוך 
המלך  פתח  לא  לאלו  וצחקו.  ליהגו 
כלל את דלתו. ולסוג הרביעי שניגשו 
ארוכה  משיכה  בו  ומשכו  החבל  אל 
וצורמת באוזניו של המלך, משל הם 
המלך  ציוה  הוא,  ולא  הבית  בעלי 

להענישם בייסורים גדולים.
***

כמובן שמדובר במשל בלבד, שהובא 
בספר "דודאי ראובן", אלא שבשונה 
ממשלים אחרים, משל זה היה ונברא 

ועדיין קיים – בשינוי מועט.
המלכים  מלכי  מלך  הינו   – המלך 
של  עבדיו  הינם  הנתינים  הקב"ה, 
והחבל  קדושו,  עם  ישראל   – מקום 
בספרים  שהובא  אמיתי  משל  הינו   –
שמעשיו  העובדה  לביאור  הקדושים 
ומחוללים  משפיעים  יהודי  כל  של 
בעולמות  אדירות  תהפוכות 
 – "יעקב  הכתוב  דרך  על  העליונים, 

חבל נחלתו".

משיכת החבל המשמיעה קול בפעמון 
הינה  המלך,  של  בחדרו  הנמצא 
התפילה. אלו שניגשים אליה באימה 
תפילתם  את  מתפללים  ויראה, 
מקום,  של  לחסדו  ומצפים  בהכנעה 
שאלתם.  למלאת  בעיניו  חן  מוצאים 
ונכה-רוח  עני  אל  אביט  זה  "ואל 

וחרד על דברי" (ישעיה סו, ב).
עושים  משל  בגאווה,  שמגיעים  אלו 
שמפארים  ויוצרם  לקונם  טובה  הם 
מקדים  מלכותו,  כבוד  לשם  הם 
הדין,  למדת  הרחמים  מדת  הקב"ה 
ופעמים  להם  הוא  שנעתר  פעמים 

לאו. 
ברם, לאלו שליבם בל עימם, הנוהגים 
מדברים  בתפילה,  ראש  קלות 
חשיבות  מייחסים  ואינם  וצוחקים, 
פותח  אין המלך  לאלו  כלל לתפילה, 
שניגשים  האחרונה,  ולכת  דלתו. 
להכעיס,  מנת  על  ובמעל  בזדון 
ארוכה,  משיכה  בחבל  מושכים 
המלך  בהיכל  צורם  רעש  מחוללים 
שהינם  ורכילות  הרב  לשון  ע"י   –
ניגשים  ואז  התפילה,  קודם  מדברים 
קודם  תשובה  עשיית  בלא  להתפלל 
וכמובן  עונשם  את  מקבלים   – לכן 

שאין בקשתם נשמעת.
 ***

שהובא  לביאור  ניגש  האמור  פי  על 
הקדושים:  הספרים  מן  וכמה  בכמה 
אדם  כאשר  בתוכו",  ראשו  פי  "והיה 
ישים  לתפילה,  ב'פי'ו  משתמש 
הן  בתוכו',  'ראשו  שיהיה  לבו  אל 
במילות  מונחת  תהא  שכוונתו  בכך 
יהיה  שראשו  בכך  והן  התפילה, 
שיתקבלו  ה'  יעזור  בהכנעה.  כפוף 

תפילותינו לרצון.   

הללו משכו בחבל 
מעדנות, ופסעו 

בניחותא למעונו של 
המלך, משל תיכף 

יאמר להם תודה רבה 
על שהואילו לבקש 
ממנו את צרכיהם... 

ְלֹיְדֶעי ַחְסְּד – 'ְמֹׁש'
במחשבה שניה

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


