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ְּברֹו ֶׁשל ְּבָרָכה
"לדעת לפרגן בבית זו אומנות", לימד המדריך את החתן 
להחמיא  יכול  אתה  לדוגמה,  מוצלח,  תבשיל  "על  הטרי. 
לנו  שאין  חבל  במינו.  מיוחד  שלך  'הבישול  רם:  בקול 

מסעדה - יכולנו להתעשר עם אוכל כזה מוצלח'".
האברך החליט ליישם את זה בהזדמנות הראשונה. כאשר 

ניקיון  חומרי  ריח  באפו  עלה  לבית  שב 
והרצפה המבהיקה מילטה מפיו קריאת 
חבל  מסנוור.  ניקיון  "איזה  התפעלות: 
שאת לא עובדת בזה, היית יכולה לנקות 

גם משרדים וחדרי מדרגות"... 
***

מגיעה  מדוע  ֵידע  שלא  מי  למצוא  נדיר 
הצרעת. נדיר אף למצוא מי שלא מדפדף 
הלאה כשהוא שומע את הסיבה לצרעת: 
אבל  להגיד,  אמנם  אסור  הרע...  לשון 
אנחנו מוצאים את עצמנו פעמים רבות 

בהרהור חצוף: 'נו נו, מוכר וידוע'... 
הרע  לשון  בדיני  העוסקת  בסוגיה 
נוסף  פרט  הגמרא  מביאה  טז.),  (ערכין 
שלא מקבל הרבה תשומת לב, רב דימי 

מסביר את הפסוק (משלי כז, יד) "מברך רעהו בקול גדול 
בבוקר השכם קללה תיחשב לו": אדם המפרסם בחוצות 
בזה  שדווקא  ייתכן  בחינם,  טובה  לו  עשה  שחברו  עיר 
יגרום לחברו רעה, כי יגיעו אליו עוד ועוד אנשים שירצו 

עזרה ולהם הוא כבר לא יוכל לעזור.
אבל למה דווקא "בבוקר השכם"? ואם זה אחר חצות או 

בערב?
בתחום  שעוסק  מחבר  ששמעתי  אמיתי  סיפור  לפניכם 
זהה לשלי, אם כי תורני בהרבה, בטשטוש פרטים מזהים. 

נקרא לחבר שלי חנינא ולאדם השני נקרא אבנר, שיהיה. 
לפרנסתו עוסק חנינא - שהוא תלמיד חכם גדול ומוכשר 
בעריכת   - דיוקם  על  והעמדתם  דברים  בהבהרת  מאוד 
ספרי קודש. כמובן שכדי לעשות את מלאכתו היטב הוא 
ולפעמים  נקודות  לנתח  הדברים,  לשורשי  לרדת  נדרש 
להתחקות אחרי המקורות של כל נושא 
שלפניו  הספר  מחבר  האם  לדעת  כדי 

דייק בנתונים שהביא. 
למדי,  מסובכת  הצעה  עם  הגיע  אבנר 
מאסיביים,  ושכתוב  עריכה  שדרש  ספר 
התוצאה  את  שווה  היה  המאמץ  אבל 
ואבנר ידע שאם חנינא יהיה מופקד על 
עותקים  ימכור  שלו  הספר   - התוצאה 

והרבה. 
לעת  מעת  היתר  בין  עובד  חנינא 
ביותר  מהגדולים  תורניים  במכונים 
בשמות.  ננקוב  לא  וכמובן  בתחום, 
שהם  ייתכן  קבועה,  אינה  הזו  העבודה 
יבקשו ממנו משרה מלאה למשך שלוש 
שנים לפרויקט מסוים, ואחר כך במשך 
לעשר  רק  לו  יזדקקו  הם  שנים  חמש 

שעות שבועיות... 
יודע  בתחום,  המוכשרים  העוסקים  רוב  כמו  חנינא, 
שחייבים לקחת כמה סוגי עבודות כדי לעשות השתדלות 
קשה  עבודה  משתלמת:  הצעה  עם  הגיע  אבנר  לפרנסה. 
מאוד אבל מתגמלת בהתאם והוא גם לא היה לחוץ מדי 

בזמן. 
נאה  מלאכה  ידו  מתחת  הוציא  וחנינא  חלף  מה  זמן 
יצא לאור, התברר  לעיניים. כשהספר  ומתוקנת, קילורין 
הוא  לכן  לחנינא,  טובה  להכיר  ורצה  נרגש  היה  שאבנר 

התואר הגורלי 
שהחמיץ המבקר

טיפש רוצה 
להיטיב? תברח! 



כתב בהקדמת הספר שהוא מודה לידידו חנינא ש"סייע" 
עורך  תואר:  נוסף  חנינא  של  לשמו  הספר.  בהוצאת  לו 

ראשי במכון פלוני אלמוני.
האמת הייתה שחנינא עבד שם כאחד מהעורכים הרבים 
נפגע  מקום  באותו  האמיתי  הראשי  והעורך  במערכת. 

מאוד. לא היה לו ספק מי ביקש להכניס 
חנינא,  הנ"ל לספר המבוקש:  את התואר 

אלא מי?...
לקונית  הודעה  חנינא  קיבל  הבא  בחודש 
זקוקים  איננו  עתה  לעת  מהמכון: 

לעבודתך אצלנו...
אבנר בהחלט רצה לברך את חנינא ולפרגן 
הפרגון  יכול  מה  חשב  לא  הוא  אבל  לו, 

ברכה  של  בתוצאה  מחשבה  גרם  השקיע  לא  הוא  לגרום. 
לבקר  שתפקידו  שחנינא  לציין  מיותר  זו.  מדויקת  לא 
את  ראה  לא   - הנכונה  בפרופורציה  ולהעמידם  דברים 

התואר, כדי שיופתע. 
הוא אכן מופתע. עד היום...

***
"בבוקר השכם", כך לפי המלבי"ם ועוד, הכוונה היא לזמן 
לברך,  איך  לדעת  גם  צריך  לברך;  די  לא  פירוש:  הברכה. 
עליו  הבאנו   - אחרת  סיטואציה.  ובאיזו  מברכים  מתי 

קללה במקום ברכה. 
אז זהו, מפסיקים לברך? 

למדים  אנו  מפרשתנו  לא.  ממש  לא, 
הדיבור.  של  והחשיבות  הכח  אודות 
שמשקיעים  המחשבה  הוא  העיקר 
בתוצאה של הדיבור. כל דיבור. גם לשון 
ואפילו  נזק למרחוק  הרע שיכול לגרום 
רצפה  על  לדוגמה,  תמימה,  מחמאה 
לצער  כמקור  להתברר  שיכולה  נקייה, 

וכאב. 
חכם  לאדם  "תתחבר  מהסיפור?  חנינא  של  המסקנה 
אבל  שלך.  אויב  ולא  שלך  אוהב  יהיה  שהוא  ותשתדל 
רצונו  כאשר  גם  טיפש;  לאדם  תתחבר  אל  אופן  בשום 

להיטיב לך, הוא יזיק לך בטיפשותו"...

"לכל מראה עיני הכהן" (יג, יב)

הנגעים  רואים  "אין  מ"ב):  פ"ב  (נגעים  במשנה  איתא 
ביום  ולא  הבית,  בתוך  ולא  הערביים,  ובין  בשחרית 
המעונן, לפי שהכהה נראית עזה". ובמשנה ג' (שם): "כהן 
שנאמר  הנגעים,  את  יראה  לא  מעיניו...  באחת  הסומא 

'לכל מראה עיני הכהן'".

זהב",  "גלילי  בספרו  מז'ולקבא,  לוי  ב"ר  מאיר  רבינו 
מביא רעיון מאלף בדברי המשנה: "ביום המעונן", כשיש 
ענני צרות של גזירות וגלות על היהודים, ומצבם החומרי 
והגשמי קשה מאוד, "אין רואים הנגעים", לא מחפשים 
שלהם  התורפה  נקודות  היכן  לבדוק  מגדלת  בזכוכית 
שהכהה  "לפי  הקיים.  את  לחזק  משתדלים  ברוחניות. 
הראייה  משופרים,  אינם  התנאים  כאשר  עזה",  נראית 

אינה משקפת את המציאות.

ו"כהן הסומא באחת מעיניו", שאינו מסוגל לראות את 
 - להתהוותו  שגרמה  הגשמית  הסיבה  עם  יחד  החיסרון 
כגון עניות ודחק, ייסורים וכד' - "לא יראה את הנגעים", 
פסול  הוא   - כהוגן  זכות  לכף  לדון  יכול  שאינו  כיון 

מלראות נגעי ישראל.

"והצרוע אשר בו הנגע" (יג, מה)

כ"ק  של  מדרשו  בבית  התארח  תזריע  פרשת  קודש  בשבת 
במהותו,  אפיקורס  שהיה  יהודי  מבעלזא,  זי"ע  מהר"ש  מרן 

אך כלפי חוץ הציג עצמו כיהודי טוב. 

בעת קריאת התורה קרא מרן מהר"ש זי"ע בתורה, וכשהגיע 
גדול,  בקול  אותן  צעק  הנגע",  בו  אשר  "והצרוע  למילים 
והרגיש אותו אפיקורס שהדברים מכוונים אליו. אך לא שת 

לבו לשוב בתשובה.

שולחנו,  על  תורה  מהר"ש  מרן  שאמר  בעת  היום,  בסעודת 
פתח בפסוק זה, ובין היתר אמר שהאותיות שמופיעות לפני 
'צרוע' בסדר הא-ב הנן אותיות 'הספק' - מי שיש לו ספקות 

באמונה ואינו עושה על כך תשובה - סופו שיצטרע.

הייתה  האמירה  מקרה,  שזה  חשב  לא  כבר  אפיקורס  אותו 
והפעם התחושה שהדברים מופנים אליו הייתה  דיה  ברורה 
עזה. אך ברוב כפירתו וקרירות לבו הוא בחר להתעלם ממנה. 

וסיפר  לבעלזא  הגיע  אפיקורס,  אותו  כשהצטרע  לימים, 
לחסידים את כל הקורות אותו מאותה שבת, וסיים בהראותו 
רבכם  מדברי  נפל  שלא  הרואות  "עיניכם  לכולם:  פצעיו  את 

צרור ארצה"... 

מברכיך ברוך 
ואורריך ארור



"אדם כי יהיה בעור בשרו" (יג, ב)
יש להבין מדוע קראה התורה למצורע 
מאוד  נעלה  תואר  שהוא  "אדם"   -
הגיעה  הצרעת  הרי  הקודש.  בלשון 
חטאים  או  הלשון,  חטא  בעקבות 
עוד  ועוד).  עין  (כצרּות  שלו  נוספים 
בלשון  הפסוק  נקט  מדוע  לדייק,  יש 
"כי יהיה בעור בשרו", ולא "בבשרו", 

או "בעורו".
***

הרשע  טורנוסרופוס  ששאל  "מעשה 
המדרש  פותח  עקיבא",  רבי  את 
(תנחומא בפרשתנו פ"ה) את תיאור 
דו השיח, שאנו נביאו בלשון מדוברת 

מחוסר מקום ביריעה: 
שאל  יותר?"  נאים  מי  של  "מעשיו 
הרשע החצוף, "של הקב"ה, או שמא 

של בני האדם". 
אולם  ספק.  ללא  מתריסה,  שאלה 
תשובתו של רבי עקיבא מפתיעה אף 
יותר: "מעשיהם של בני האדם נאים 

יותר"...
התשובה  על  קפץ  טורנוסרופוס 
ששיגר לו רבי עקיבא כמוצא שלל רב 
יצירות  שתי  וארץ,  "שמים  והקניט: 
ידי  מעשי  ומשוכללות,  מופלאות 
שיכולים  אדם  בני  יש  האם  הבורא. 

ליצור כמותן?"
דברים  שיש  לו  הסביר  עקיבא  רבי 
רבים שבני האדם לא יכולים לעשות, 
אלא  כעת.  מדברים  זה  על  לא  אבל 
גם  מסוגלים  האדם  שבני  דברים  על 
עקיבא  רבי  התכוון  בכך  לעשות,  הם 

שמעשי האדם נאים משל הבורא. 
הזמן:  כל  חתר  טורנוסרופוס  לזה 

"נעזוב רגע את הוויכוח מה יותר יפה 
עורכים  אתם  למה  בכנות,  לי  ותגיד 

ברית מילה?" 
"הייתי  בשלווה:  השיב  עקיבא  רבי 
שואלני",  אתה  זה  דבר  שעל  יודע 
ולכן  מהתחלה  הזו  לשאלה  חיכיתי 
הציפיות,  את  לך  הרסתי  קצת 
כשעניתי שמעשי האדם טובים יותר 

ממעשי הבורא... 
כעת הוכיח לו רבי עקיבא את הדברים 
בצורה שתובן לו מעט יותר: הראה לו 
רבי עקיבא שיבולים שנקצרו מהשדה 
ולצידן עוגות נאות שנאפו. הורה רבי 
אלו  והסביר:  השיבולים  על  עקיבא 
על העוגות החווה  ידי הבורא.  מעשי 

ואמר שהן מעשי ידי אדם. 
מהם  "מי  עקיבא,  רבי  שאל  "נו?" 

יותר נאה?"
שמעשי  להודות  נאלץ  טורנוסרופוס 
ידי האדם נאים יותר. זו גם התשובה 
הנחה  מנקודת  נצא  אם   - לשאלתו 

והאדם  מושלמים  הבורא  שמעשי 
מדוע   - מהם  לשנות  רשאי  אינו 

עורכים היהודים ברית מילה. 
 ***

רבי עקיבא הוזקק לרדת לרמתו של 
הגוי הטרדן ולהשיבו תשובה כערכו. 
אבל אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, 
מהי  יותר:  עמוק  לרובד  זקוקים 
באמת התשובה, מדוע האדם מצווה 
שכביכול  גלם  חומרי  לקבל  בתורה 
שהם  למרות   - מושלמים  אינם 
יצירותיו של הבורא השלם בכל מיני 

שלמות - ו"לסדר" אותם מחדש?
בריאה  ברא  שהבורא  לכך  הסיבה 
נועדה  מלכתחילה,  חסרה  בצורה 
בני האדם. למען תהיה תכלית  עבור 
על  הזה.  בעולם  להימצאותם  ומטרה 
הבורא  מעשי  את  ש"ישלימו"  ידי 
מטרתם  את  יקיימו  פשוט,  במאמץ 

בעולם הזה.
ביותר  הנעלית  הדרגה  הוא  אדם 
לחשוב  נוטה  הנו  לכן  בבריאה. 
מהבריאה  מורם  היותו  שמעצם 
מכולם  פחות  זקוק  שהוא  הרי  כולה 

לתיקון.
הפסוק,  בלשון  הרמז  בא  כך  על 
מליובאוויטש:  הרש"ב  שרמזו  כפי 
"אדם", שהוא הנעלה מן הכל, סבור 
בעור  יהיה  "כי  לכך  מושלם.  שהוא 
עצמו,  לתקן  לעוררו  באים   - בשרו" 
השמים  מן  אליו  משגרים  כך  לצורך 
- "שאת או ספחת או בהרת", למען 
אורחות  ילמד  ושם  הכהן  אל  יובא 

חיים כיאות.  

שיבולים שנקצרו 
מהשדה ולצידן עוגות 

נאות שנאפו. הורה רבי 
עקיבא על השיבולים 
והסביר: אלו מעשי 

ידי הבורא. על העוגות 
החווה ואמר שהן מעשי 

ידי אדם

ָיִעיר ִלי ֹאֶזן
במחשבה שניה

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


