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למי הוא דומה?
"איזה חמוד", התלהבה הסבתא מהנכד החדש, "האוזניים 

שלו דומות ממש לשלי".
האמא התלהבה והכריזה שהאף שלו הכי דומה לאף שלה. 

"השיניים שלו דומות לשל סבא", הפטיר האב. 
"לתינוק יש שיניים?!" הזדעקו כולם.

- "למה, לסבא יש?"...
 ***

והמיוחד  השמח  היום  המשכן,  חנוכת 
מעציב  במאורע  התנגש  ישראל,  לכלל 
אהרן  בני  שני  ואביהוא,  נדב  מאוד: 

הכהן, נלקחים לגנזי מרומים. 
של  תגובתו  את  לשבח  מציינת  התורה 
אהרן: "ויידום אהרן". ואז מגיעה הוראה 
הנותרים,  ובניו  אהרן  רבינו:  ממשה 
לנהוג  שלא  מצטווים  ואיתמר,  אלעזר 
באבלות, ומשה מוסיף "ואחיכם כל בית 
ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'".

הפוך  הדבר  לכאורה  להבין,  ויש 
ובניו  מההיגיון הפשוט: במקום שאהרן 

וינחמו  יידומו  ישראל  ובני  ואביהוא  נדב  על  יתאבלו 
אהרן  של  שתיקתו  את  משבחת  התורה  באבלם,  אותם 

ומורה לבני ישראל לבכות על מיתת הקדושים.
"קח את המכתב", ביקש הצדיק ממשמשו הנאמן, "העבר 
נא אותו לידידי הקדוש המגיד מטריסק [ככל הנראה היה 
שולח  הצדיק  של  שמו  זאת,  לעומת  מטריסק.  המגיד  זה 
המכתב השתנה בכל גרסה לשם אחר, לכן נקטנו בצורה 
סתמית] אשר מתגורר במרחק שלוש שעות הליכה. קשה 
עלי המרחק ממנו וחפץ אני לעמוד אתו בקשר באמצעות 

מאוד  אשמח  דבר,  להשיבני  המגיד  יוכל  אם  מכתבים. 
שתחכה למכתבו ותביאהו אלי". 

המשמש שראה כמה כוחות השקיע רבו בכתיבת המכתב, 
בחפץ  מהבנתו,  ונשגב  עליון  רוחני  קשר  כאן  שיש  הסיק 
שעות  כשלוש  לאחר  לדרכו.  ויצא  המכתב  את  נטל  לב 
לו  ומסר  מטריסק  המגיד  להיכל  הגיע 

את המכתב. 
וקרא  נטל את המכתב  המגיד מטריסק 
בו. מצחו נחרש תלמים, עיניו רפרפו שוב 
ושוב על הכתוב, פניו אדמו מהתרגשות 
לחדר  ונכנס  קם  דקות  כמה  ולאחר 
ושתיים,  דקה  חיכה  המשמש  הפנימי. 
השעה  מחצית  ולאחר  ועשרים,  עשר 
הרגשות  וסערת  כשהמאמץ  המגיד  יצא 
ניכרים עליו ומסר את המכתב למשמש 

המסור שישיבנו לרבו הקדוש.
שבועות רבים חלפו, הדבר הפך למנהג. 
מכתב,  השמש  מקבל  לשבוע  אחת 
וממתין  מטריסק  המגיד  אל  מוליכו 
בהקדם  ליעדו  המגיע  תגובה  למכתב 
היצר  פחז  הימים  שבאחד  עד  האפשרי. 
עליונים  סודות  באותם  להציץ  החליט  והוא  המשמש  על 

המוחלפים בין הצדיקים...
הוא נעמד מתחת לאחד מעצי היער מיד כשיצא מהעיר, 
לתדהמתו  בכתוב.  והציץ  המעטפה  את  הולם  בלב  פתח 
מרובת  כבוד  פניית  הכוללת  התחלה  שורת  שם  הייתה 
תארים עבור המגיד מטריסק, ושורת סיום בקצה הגיליון 
עם חתימת יד-קדשו של רבו. כל יתר הגיליון היה חלק...
אותו  מטריח  זה  בשביל  הכי  בחרון.  התחלפה  התדהמה 

הצדיק מדי שבוע? 

מה כתב הצדיק 
לרעהו הקדוש

בני ישראל יבכו 
במקום אהרן



המגיד  מגיב  מה  יודע  מי  הסקרנות:  גברה  כעת  אולם 
מטריסק לדבר מוזר שכזה? 

המכתב  את  למגיד  הביא  בתכנית:  להמשיך  החליט  הוא 
וקיבל מכתב בתגובה, מכתב שאותו פתח ברגע הראשון 
שלא נראו אנשים בסביבה. אלא שלאכזבתו המכתב היה 

זהה לחלוטין לקודמו: פתיחה וחתימה...
את  המשמש  כלא  לא  רבו  אל  בבואו 
לצון  הכלום  קדישא,  רבי  ושאל:  תמיהתו 
נושא  ריקים  מכתבים  עמי?  הרבי  חומד 

אני מהכא להתם?!...
מביעים  האדם  בני  והסביר:  חייך  הרבי 
רגשות באמצעות מילים. אין אלו הרגשות 
ברם  לאותיות.  תרגומם  אם  כי  בעצמם, 

הלב  רגשות  את  הנייר  על  מעלים  ואני  הקדוש  המגיד 
בעצמם, אין לנו כל צורך באותיות לתרגום...

בשם  זוכר  (ואיני  לפרש  שמעתי  דלעיל,  המעשה  פי  על 
אהרן".  "ויידום  בניו:  למיתת  אהרן  של  תגובתו  את  מי) 
זו של אהרן, ביטאה את רגשותיו בעצמם. אהרן  שתיקה 
חש הצדקה מוחלטת של דין שמים, לכן הרגש שלו הביע 

דבר אחד: שתיקה. 
לעומת אהרן ובניו, בני ישראל חשו בחסרונם העצום של 
בעצמו,  הרגש  את  להביע  יכלו  שלא  אלא  ואביהוא,  נדב 
השרפה  את  "יבכו  ומספד.  לבכי  כך  לצורך  היו  זקוקים 

אשר שרף ה'"...
 ***

תגובתם של בני האנוש למצבים שונים 
יש  מעניינת.  ותהיה  הייתה  תמיד 
שדווקא  כאלה  יש  רגשות,  המחצינים 
שיבחרו  יהיו  בתוכם;  הכל  כולאים 
אחרים  ואילו  ביותר  הקרוב  את  לשתף 
שאינו  מי  את  דווקא  לשתף  יעדיפו 

מכירם מקרוב.
אין  כך  לזה,  זה  שווים  פרצופיהן  שאין  'כשם  המשפט 
דעותיהם שוות זו לזו', מקורו בחז"ל (ברכות נח.). בפעם 
הבאה שנראה התנהגות ותגובה שונה משלנו לסיטואציה 
נזכור שהאף שלו דומה לאמא, האוזניים לסבתא והרגש 

שלו ל... לאף אחד. 

"כל מפרסת פרסה... מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו" 
(יא, ג)  

ולכאורה המילה "בבהמה" לאחר המילים "מעלת גרה", 
אשר  החיה  "זאת  נאמר  כן  שלפני  בפסוק  שכן  מיותרת. 
שמדברים  הרי  הארץ",  על  אשר  הבהמה  מכל  תאכלו 

בפירוש על הבהמה, ומה צורך יש לשנותה שוב?

ע:)  (חולין  הוא  שהדין  יצחק"  "תולדות  בספר  מבאר 
שוולד שנמצא בבהמה כשרה בצורת בהמה טמאה, כגון 
שנמצא גמל במעיה של פרה, הרי הוא כשר, שכן "היוצא 

מהטהור - טהור" (בכורות ה:). 

בצורת  הוא  הפרה  של  במעיה  שנמצא  הוולד  אם  אולם 
עוף, הרי שהוא נאסר באכילה. 

נאמר  ראשית  בפסוק:  הלשון  מכפל  חז"ל  למדו  זה  דבר 
"מכל הבהמה אשר על הארץ" ואחר כך נכפל "מעלת גרה 
"בהמה  נכתב  כאילו  זו,  אחר  בזו  בהמות  שתי  בבהמה", 
 - טמאה  ואפילו   - בהמה  דמות  רק  לאמור:  בבהמה", 
אך  תאכלו,  אותה   - באכילה  הכשרה  בבהמה  שנמצאה 

דמות עוף שנמצאה בבהמה אסורה באכילה.    

"את זה תאכלו" (יא, ט)

גניחובסקי,  אברהם  רבי  הגאון  של  האחרונות  בשנותיו 
עם  יחד  הישיבה  בפנימיית  אברהם  רבי  התגורר 
התלמידים. באחד הלילות ראה אותו בחור מסתובב בין 
החדרים ומחפש משהו, הוא פנה לראות במה יוכל לעזור. 
לו  הרב השיב שטרם סעד את ארוחת הערב, אלא שאין 
מלח לטבל בו את ה"המוציא" והוא אינו יכול ליטול את 

ידיו.

הישיבה  ברחבי  מלח  ימצאו  שלא  הבחור  שהבין  לאחר 
בצורה רגילה, העלה רעיון לחפש בחדרו של אחד ממגידי 
שרבי  אלא  מלח.  עם  מלחייה  נמצאה  אכן  שם  השיעור. 
מגיד  של  מביתו  הובא  המלח  האם  הסתפק  אברהם 
ממטבח  שמא  או  רשות,  ללא  ליטול  הוא  וגזל  השיעור 

הישיבה. 

שהאירו  עד  ולכאן,  לכאן  באפשרויות  ודנו  שניהם  עמדו 
יש  למלחייה  שמתחת  ראה  הוא  אברהם,  רבי  של  פניו 
ליטול  מותר  בוודאי  אלו  את  שהתפזרו,  גרגרים  מספר 
על  עצומה  בשמחה  הפקר.  שהם  משום  חשש  ללא 
זה  שבאפשרותו לאכול כדת של תורה בלא להקל כהוא 
- שב רבי אברהם לחדרו. הבחור נטל אף הוא מעט גרגרי 

מלח בידו, שיריים מיראת השמים של רבו...

נהלך 
ברגש



אקדש  בקרובי  ה'  דיבר  אשר  "הוא 
ועל פני כל העם אכבד" (י, ג)

דיבר?  היכן   - דיבר  אשר  "הוא 
ונקדש  ישראל  לבני  שמה  'ונועדתי 
אלא  בכבודי,  תקרי  אל  בכבודי', 
ִּבְמכּוָּבַדי. אמר לו משה לאהרן: אהרן 
הבית  שיתקדש  הייתי  יודע  אחי, 
סבור  והייתי  מקום,  של  במיודעיו 
שהם  אני  רואה  עכשיו  בך.  או  בי  או 

גדולים ממני וממך" (רש"י).
מבין השיטין נשמע בדבריו של משה 
עליו  שהעידה  ממה  ההיפך  רבינו 
התורה "והאיש משה ענו מאוד מכל 
שחשב  מצהיר  הוא  שהרי  האדם", 
שהוא או אהרן הם היחידים שקרויים 
נתגלה  לבסוף  מקום".  של  "מיודעיו 
לו שמדובר בשני בני אהרן הקדושים. 

אך היכן היא ענוותנותו.
 ***

יחזקאל  רבי  הגאון  שכיהן  בעת 
אירע  לונדון,  של  כרבה  אברמסקי 
ששוחט אחד פרץ את גדרי הכשרות 
ממנו  ניטלה  הכשרות  ותעודת 
גינונים  ללא  ממשרתו  הועבר  והוא 
מיותרים. אותו שוחט היה גבר אלים 
הרבני  הדין  בית  את  לתבוע  והלך 
בערכאות  אברמסקי  הרב  בראשות 

של גויים.
רבי  על  היה  הדין  בית  אב  בתור 
הדין  בית  את  לייצג  יחזקאל 
הדין,  בית  של  הפרקליט  בטענותיו. 
בית  על  רושם  לעשות  שחיפש 
אברמסקי  מהרב  ביקש  המשפט, 
מכן  לאחר  ותפקידו,  שמו  את  לומר 
שהנך  הדבר  נכון  "האם  אותו:  שאל 
הגבוהה  ההלכתית  הסמכות  בעל 

ביותר באירופה?" 
הרב אברמסקי השיב בחיוב.

"רבאיי  וקרא:  השופט  התערב  כאן 
שתורתכם  חשבתי  אברמסקי, 
מבקשת מכם להתנהג בענווה, ואילו 
אתה לא מתבייש להצהיר שהנך בעל 
ביותר  הגבוהה  ההלכתית  הסמכות 

באזור כולו?!"
וענה  עפעף  הניד  לא  יחזקאל  רבי 
מבקשת  "התורה  נפש:  בשלוות 
מעיד  אני  כעת  אך  בענווה,  להתנהג 
את  רק  לומר  והצהרתי  שבועה  תחת 

האמת"...
 ***

בעלי  מבארים  רבים  במקומות 
אין  ענו  שלהיות  והמוסר  המחשבה 
פירושו זה המתכחש למעלתו ודרגתו, 
ליכולותיו  המודע  זה  דווקא  אלא 
ולמתנות שניחן בהן, ועם כל זה אינו 
לכבדו  שיש  כמישהו  מעצמו  מחזיק 
לו מאומה בשל מה  כך, לא מגיע  על 

שחננו ה'. זהו ענו אמיתי.
מכל  הענו  רבינו,  שמשה  הסיבה  זו 
האדם אשר על פני האדמה, לא היסס 
שאחד  היה  שסבור  לאהרן  לומר 
"מיודעיו של  יוכתר בתואר  משניהם 

מקום".
נאמר  סוטה  מסכת  בסוף  במשנה 
"משמת רבי בטלה ענווה", אומרת על 
כך הגמרא שרב יוסף אמר לתנא "לא 
תתני ענווה, דאיכא אנא". כלומר אל 
שאני  משום  ענווה,  שבטלה  תזכיר 

קיים. 
אכן  אם  בולטת:  לכאורה  והסתירה 
כאשר  ענוותנותך  היכן  אתה,  ענו 

אתה מצהיר על כך קבל עם ועדה?
לנו  שיעניק  נאה  ביאור  שמעתי 
יוסף  רב  הענווה:  לרעיון  נוסף  מימד 
אחר  אולם  האמוראים,  מגדולי  היה 
חכמים  תלמודו,  את  ושכח  חלה  כך 
אליו  וחזר  רחמים  עליו  ביקשו 
בגמרא  לגמרי.  לא  אולם  תלמודו, 
שתלמידיו  פעמים  מספר  מופיע 
שלימד  לימוד  כדי  תוך  לו  הזכירו 

אותם אחרת.   
תאמר  אל  לתנא,  יוסף  רב  אומר 
ממני  קיים.  אני  שכן  ענווה,  שבטלה 
בכבודו  שהיה  מי  איך  כולם  יראו 
מחלה  של  קטן  ברגע  יכול  עולם  של 

לאבד הכל!...
אחד,  לאף  ביטוח  שאין  שזוכר  מי 
זה  לו,  שיש  מה  כל  שלמרות  יודע 
לספר  יכול   - יישאר  שכך  מחייב  לא 
ענו.  להיוותר  ועדיין  מעלותיו  את 
במה  אין  פיקדון,  רק  שזה  יודע  הוא 

להתגאות.

התערב השופט וקרא: 
"רבאיי אברמסקי, אתה 

לא מתבייש להצהיר 
שהנך בעל הסמכות 
ההלכתית הגבוהה 

ביותר באזור כולו?!"

המכיר את מקומו
במחשבה שניה

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


