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קבלה מעשית
בישרו  בעולם",  אחד  אדם  אצל  נמצא  הנדיר  הדם  "סוג 
רופאיו של האיש העשיר בעולם, לפציינט שלהם, שחלה 
דמו  שסוג  אלא  חיצוני.  דם  עירוי  שהצריכה  במחלה 
לו  סייע  הרב  כספו  לפחות  וייחודי,  נדיר  היה  האיש  של 

בחיפושים ברחבי העולם. 
הוא  גדול.  קמצן  היה  שאותר,  האיש 
עשרה  מבקש  שהוא  מראש  הודיע 
הדם.  ל"תרומת"  בתמורה  דולר  מיליון 
עפעף.  להניד  בלי  נאות  המיליונר 
ובשביל  ביותר,  קטן  סכום  זהו  בשבילו 

חייו היה מוכן לתת הרבה יותר. 
הכסף  את  לראות  קודם  דורש  "אני 

בחשבוני", הודיע הקמצן. 
"אתה לא סומך עליו?!" תהו הרופאים 
הגדול  המיליונר  "זה  הקשר,  ואנשי 
לא  שהוא  לך  נראה  בעולם.  ביותר 

ישלם???"
הקמצן.  השיב  עליו",  סומך  אני  "כעת 
"אולם ברגע שהדם שלי יזרום בעורקים 

שלו - אגורה לא אראה ממנו"...
***

"מי הראשון שירד לים?" 
מבטלת  יד  תנועת  עם  הזו  השאלה  על  משיבים  כולנו 
"נחשון בן עמינדב". את זה למדנו עוד בגן. אולם בגמרא 

(סוטה לו:) מופיעה מחלוקת בין התנאים: 
"היה רבי מאיר אומר: כשעמדו ישראל על הים היו שבטים 
וזה  לים  תחילה  יורד  אני  אומר  זה  זה.  עם  זה  מנצחים 
וירד  בנימין  של  שבטו  קפץ  לים.  תחילה  יורד  אני  אומר 

לים תחילה... אמר לו רבי יהודה לא כך היה מעשה, אלא 
זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד 

תחילה לים. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה".
כל  האם  נחלקים:  יהודה  ורבי  מאיר  רבי  לב,  נשים  אם 

שבט רצה לרדת ראשון או לא רצה לרדת ראשון.  
גלינסקי מביא  יעקב  אלא שהמגיד רבי 
מאיתנו  אחד  לכל  הנוגע  מעשי  ביאור 
ובו מתברר שלא מחלוקת יש ביניהם, כי 
בקודש  כדרכו  אך  פרטים.  השלמת  אם 

הוא מקדים סיפור ש(אולי)היה.
"ילדים יקרים, צמא אני", נשמע קולו של 
בימים  זה  היה  ליל,  באישון  לבניו  האב 
בדליים  הבאר  מן  מים  שאבו  שעוד 
היה  יכול  שלא  ייתכן  הביתה.  ונשאום 
שרצה  ייתכן  בעצמו,  לבאר  לגשת  האב 
לזכות את בניו במצוה. "מי יזכה במצוה 

להביא לי מים להרוות את צמאוני?"
בחוץ  הילדים,  התלחשו  השני  בחדר 
היה קריר מעט והשמיכה כנראה הייתה 
שלא  דבר  זה  מצוות  אבל  יותר.  נעימה 
דבר  היא  מצוה  שני,  מצד  ספק.  אין  כשנוח,  רק  עושים 
כוס  שקלים  "עשרה  יד.  כלאחר  אותה  עושים  לא  חשוב, 
מים לאבא", מכר האח הבכור את המצוה בפומבי לאחיו, 

"מי זוכה?"
אחד האחים הרים יד "שנים עשר שקלים". אח אחר הניף 
החליט  הקטן  האח  שקלים".  עשר  "חמישה  בביטול  יד 
שהם מדי ממעיטים בחשיבות המצוה "עשרים שקלים". 

אני  בבקשה,  "ילדים,  בשנית  מחדרו  האב  קרא  בינתיים 
הבכור  האח  לי?"  להביא  יוכל  מכם  מי  מים.  לכוס  זקוק 

מה התווכחו 
השבטים על הים?

כיבוד אב 
- ִמֶׁשל אב



קרא בקול: "תיכף, אבא. אנחנו מיד מחליטים". 
ואז נשמע קולו של האח השקט: "האם לא תבושו? אבא 
רק  שכזו,  חשובה  מצוה  הורים,  כיבוד  מים,  כוס  מבקש 

עשרים שקלים? חמישים שקלים!"...
דממה הושלכה, האח הבכור הכריז בשקט: "פעם ראשונה 

פעם  שקלים  חמישים  שקלים,  חמישים 
שנייה, חמישים - זכה לו".

מזכה  "אני  בענווה:  הודיע  שזכה  האח 
במצוה שקניתי - את אבא שלנו"...

אומר רבי יעקב גלינסקי: רבי מאיר אמר 
שהוויכוח בין השבטים היה מי ירד ראשון 
למים. כל אחד מן השבטים טען "אני יורד 

תחילה". רבי יהודה מסכים איתו שעל כך התווכחו, אלא 
שכל זה היה רק בעת הוויכוח. 

אולם "לא כך היה מעשה". בעת שהגיעו לידי מעשה והיו 
צריכים לרדת למים, החל כל שבט לכבד את השני: "אין 

במצוה  רעהו  את  אחד  כל  כיבד  כאן  תחילה".  יורד  אני 
לקפוץ לים...

 ***
הביצוע?  בו.  טובים  שכולנו  משהו  זה  בדיבורים.  חזקים 

ובכן... הבה לא נרד לפרטים...
דבר זה מלמדנו רבי יהודה, אין זו חכמה 
בדיבור,  ולהכביר  הצהרות  להצהיר 
מה,  דבר  עצמך  על  מקבל  אתה  כאשר 
אותו  תעשה  ואיך  כיצד  לתאר  במקום 

בעת שתצטרך - פשוט תבצע!
ש'הכסף  כעת,  שתהיה  נחוצה  הקבלה 
מילה  כל  כי  בחשבון',  קודם  יופקד 
מיותרת במקום העשייה, היא מתכון בטוח לכך ש'אגורה 
לא תופקד'. במקרה הטוב יותר - ְּתַזֶּכה מאן-דהו במצוה 

במקומך... 

"וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים" (יג, יח)

"אין חמושים אלא מזוינים" (רש"י). 

של  פשוטו  לפי  שהקשה:  סופר"  ה"חתם  בשם  שמעתי 
זין, מדוע לא נלחמו עם המצרים  מקרא שהיו לישראל כלי 
"נעשה  שאמרו  אותם  צדקו  לא  באמת  טעם  מה  וניצחום? 

עמם מלחמה".

והוא מבאר זאת באופן נפלא על פי ציווי התורה: "לא תתעב 
אכסניה  שהיו  "לפי  רש"י:  וכתב  בארצו",  היית  גר  כי  מצרי 
הטוב  הכרת  חובת  כאן  יש  כן,  אם  הדחק".  בשעת  לכם 
המצרים  עם  להילחם  יכלו  לא  ולכך  ישראל,  על  המוטלת 

שרדפו אחריהם להשיבם למצרים.

ונראה לבאר לפי דבריו סמיכות הפסוקים: "וחמושים עלו 
בני ישראל מארץ מצרים, ויקח משה את עצמות יוסף עמו".

ואפשר שזהו שרמזה התורה: מדוע לא יכלו ישראל להילחם 
עמו  לקח  רבינו  משה  שכן  חמושים,  שהיו  אף  המצרים  עם 
שהמצרים  הצדיק  יוסף  של  עצמּותו  יוסף",  "עצמות  את 
כפרו בטובתו הגלויה, ואילו הוא, הודה אף בטובה עקיפה, 
כפי שאמר לאחיו: "אתם חשבתם עלי רעה, אלוקים חשבה 
לכאן  ירדתם  שלא  "עד  רש"י:  שם  שהוסיף  וכמו  לטובה". 
היו מרננים עלי שאני עבד ועל ידיכם נודע שאני בן חורין".  

"כי אני ה' רופאך" (טו, כו) 

המגיד  אצל  בתשובה  שחזר  התשובה  בעל  הוא  מפורסם 
ממעזריטש: ד"ר אהרן גארדיא, בתחילה היה רופאו של מלך 
והמגיד השיבו בתשובה שלמה, עד שנקרא "הרה"ק  פרוסיה, 

רבי אהרן מאוסטרהא".  

הקדוש  המגיד  שכב  קודש,  שבת  בערב  השבתות  באחת 
הציבור  עם  להתפלל  כוח  בו  היה  לא  מיטתו,  על  ממעזריטש 
ד"ר  שם  שהה  השעה  באותה  בחדרו.  ביחידות  התפלל  והוא 

גארדיא להיטיב עמו ולפקוח עין על בריאותו. 

המגיד החל להתפלל תפילת מנחה של ערב שבת, כאשר לפניה 
הוא קורא פרק ק"ז שבתהלים, כאשר הנהיג הבעש"ט הקדוש. 
אך הגיע לתיבות: "כל אוכל תתעב נפשם", הרגיש ד"ר גארדיא 
משך  המגיד  אך  להתאפק,  ניסה  בתחילה  מתהפכים,  שמעיו 
בתיבות אלו בנעימה ובכוונה וד"ר גארדיא כשל החוצה והקיא 

את בני מעיו. עוד ועוד ועוד...

שאכל  האסורות  המאכלות  שכל  גארדיא  ד"ר  חש  כשסיים, 
בעבר, יצאו החוצה. בקריאת הפסוקים טיהרו המגיד לחלוטין. 

שיצאתי  הוא  נס  בבדיחותא:  גארדיא  ד"ר  הפטיר  לימים 
כשאמר המגיד "כל אוכל תתעב נפשם", ולא חיכיתי שימשיך 

את הפסוק "ויגיעו עד שערי מוות"...

"לעשות" רצונך 
אלוקי חפצתי



"וייקח משה את עצמות יוסף עמו" 
(יג, יט)

עליו  יוסף,  עצמות  את  משה  "וייקח 
הכתוב אומר (משלי י) חכם לב ייקח 
עסוקים  היו  ישראל  שכל  מצוות. 
בכסף וזהב ומשה היה עסוק בעצמות 
יוסף, שנאמר וייקח משה את עצמות 

וגו'" (שמו"ר, כ, יט).
לרבי  התורה,  על  "אפריון"  בספר 
מניין  א.  הקשה:  גאנצפריד,  שלמה 
רבינו  משה  על  שדווקא  למדרש 
אולי  מצוות",  ייקח  לב  "חכם  נאמר 
ב.  כך.  נקרא  במצוה  שעוסק  מי  כל 
לזה  לב"  "חכם  התואר  פשר  מהו 
יוצדק  יותר  והלא  מצוות,  שלוקח 

לכנותו "ירא שמים".
 ***

על  חז"ל  דרשו  ט.)  (ברכות  בגמרא 
וישאלו  נא באזני העם  הפסוק "דבר 
איש מאת רעהו... כלי כסף וכלי זהב" 
- "אין נא, אלא לשון בקשה. אמר לו 
דבר  ממך  בבקשה  (למשה)  הקב"ה 
שלא  כדי  וישאלו...  העם  באזני  נא 
אבינו)  (אברהם  צדיק  אותו  יאמר 
בהם,  קיים   - אותם'  ועינו  'ועבדום 
לא   - גדול'  ברכוש  'יצאו  כן  ואחרי 

קיים בהם".
וכי  מפורסמת:  העולם  וקושיית 
שלא  אברהם  יאמר  שלא  מפני  רק 
יש  גדול'  ברכוש  'יצאו  בהם  נתקיים 
יטען  לא  הוא  ואם  להם?  לתת  צורך 
את  לקיים  היושר  מן  אין  אז  כלום, 

שהובטח ומגיע להם בדין?!
במשל  מדובנא  המגיד  זאת  מבאר 
נפלא, כדרכו: בעל בית אחד שכר נער 
את  סיים  כאשר  אצלו,  לעבוד  צעיר 

העבודה פנה הנער וביקש את שכרו. 
בעל הבית הוציא מכיסו כמה שטרות 
 - - כדי עבודתו של הנער  מקומטים 
אני  התקומם:  הנער  בכפו.  והניחם 
רוצה כסף אמיתי, כמו זה שמקבלים 
המקומטים,  הללו,  השטרות  בבנק. 

אינם שווים מאומה...
לשכנע,  להסביר,  הבית  בעל  ניסה 

להוכיח. אולם מאומה לא עזר. הנער 
 - לאו  ואם  חלקים  שטרות  באחת: 

הרי שלא קיבל את שכרו. 
ניסה  הנער,  לאבי  פנה  הבית  בעל 
הסכים  האב  בדברים.  עמו  להיכנס 
עמו מיד שהוא צודק, אך טען בפניו: 
לא לי אתה חייב, לא אותי צריך אתה 
לשכנע. בני הוא זה שעבד אצלך והוא 

זקוק לתשלום כפי דעתו והבנתו.  
והנמשל, אומר הדובנער מגיד, הפלא 

שה'רכוש  ידע  אבינו  אברהם  ופלא: 
שיקבלו  והמצוות  התורה  הינו  גדול' 
עם ישראל בסיני. אולם לפי הבנתם, 
'מגוהצים',  להיות  צריכים  השטרות 
מבין  שאינו  נער  כאותו  כרגע  הם 
יש  לפיכך  שקיבל,  השטרות  בערך 
לייפותו בעיניו. על כך ביקש הקב"ה 
ממשה שישאלו ישראל ממצרים זהב 

וכסף, כדי שלא יאמר אותו צדיק... 
 ***

מדובנא,  המגיד  של  ביאורו  לפי 
מבאר ה"אפריון" את המדרש: משכן 
לפי  ישראל  בני  הוא.  בלב  החכמה, 
בכך  רצון  את  קיימו  והבנתם,  דעתם 
שאספו כסף וזהב מהמצרים, שכן כך 
מאת  איש  "וישאלו  רבם:  משה  ציוה 

רעהו". 
גדול  חכם  שהיה  רבינו  משה  אולם 
והרכוש  האמיתי  שהשכר  מיד  הבין 
וקיום  התורה  הוא  שהובטח  הגדול 
בישר  שהקב"ה  בעת  המצוות. 
גדול  רכוש  אין  שהגיעה העת לצאת, 
יותר ממצוות, לכן עסק מיד בעצמות 

יוסף שהיא המצוה שהייתה לפניו.
"חכם לב ייקח מצוות", אף בנו יכול 
שאיש  מצוות  באותן  להתקיים, 
למצוות,  מספיק  מחשיבן  אינו 
כ"שטרות  בעיניו  הן  נראות  כי  יען 
אדם  שאין  מה  מלבד  מקומטים"... 
הרי  מצוות,  של  שכרן  מתן  יודע 
פעוטות,  ייראו  כי  גם  אלו  שמצוות 
מצוות  משאר  נופל  אינו  ערכן 
שבתורה. ההבדל הוא בין הסתכלות 

הנער לבין ראיית המבוגר...

בעל הבית הוציא 
מכיסו כמה שטרות 

מקומטים - כדי עבודתו 
של הנער - והניחם 

בכפו. הנער התקומם: 
אני רוצה כסף אמיתי, 

כמו זה שמקבלים 
בבנק. השטרות הללו, 

המקומטים, אינם שווים 
מאומה...

נער הייתי גם זקנתי
במחשבה שניה

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


