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פרווה ללא שערות
לחש  הזה",  הַמָּצת  עבור  לתת  מוכן  היית  מנכסיך  "חצי 
הקשיש בעיניים נוצצות לעשיר מופלג. זה האחרון סובב 
נבהל.  לא  הזקן  אבל  המציע.  לכיוון  הרקה  על  אצבעו 

"אתה רוצה כוס תה?" 
העשיר הנהן לאישור. הזקן לוחץ על כפתור נסתר במצת, 

לרצונו  ששואל  קטן  גמד  יוצא  הצד  מן 
של הזקן ואחר מגיש לו כוס תה חם...

הוא  לנסות?"  "אפשר  התלהב.  העשיר 
כוס  מהגמד  וביקש  הכפתור  על  לחץ 

קפה. וקיבל.
במקום  בו  נמכרו  מהנכסים  מחצית 
טיפש.  לא  הוא  לביתו.  מיהר  והעשיר 
ואמר  הכפתור  על  לחץ  הוא  לא.  כלל 
כל  את  לי  תחזיר  "קודם  שיצא:  לגמד 

הרכוש שנתתי".
אדוני.  "מצטער,  לשלילה:  נענע  הגמד 

אני יודע להכין רק תה או קפה"...
***

המצורע  דיני  לאחר  ָׁשָבה  פרשתנו 
עליה  ואביהוא,  נדב  מיתת  את  אחד  בפסוק  ומאזכרת 
נכתב באריכות לעיל. במדרש (ויקרא רבה כ, ט) מופיעות 
רק  ניגע  אנו  אהרן,  בני  של  להסתלקותם  סיבות  כמה 

בנקודה קטנה.
בגדים".  "מחוסרי  שהיו  על  ִהָּנּה  שמתו  הסיבות  אחת 
עם  במקדש  הקודש  עבודת  את  לבצע  חייב  כהן  פירוש: 
נדב  המדרש  דברי  לפי  לכהנים.  המיוחדים  הקודש  בגדי 

ואביהוא נכנסו ללא בגדי הכהונה והתחייבו בנפשם.
לביגוד אלמנט חשוב  יש  גם אצלנו  לנו משהו,  מזכיר  זה 

מתחייב  שמישהו  קורה  לא  השם  ברוך  בתפיסה.  ביותר 
בנפשו בשל בגד שלבש או שלא לבש. אבל פעם חשבנו: 

למה באמת? 
מה עושה את הבגד לדבר חשוב שכזה?!

לעיני  פומבי  באופן  תוהות.  עיניים  לטשו  החסידים 
אצל  לעבור  שחיכו  המתפללים  כל 
הרה"ק  הושיט  התפילה,  לאחר  הרבי 
דנציגר,  יצחק  ישראל  ירחמיאל  רבי 
ישראל"  ה"ישמח  ספרו  שם  על  המוכר 
צווארון  עבר  אל  ידו  את  מאלכסנדר, 
פרווה יוקרתי במעילו של אחד האנשים 

וליטפו. 
ה"ישמח  של  מחסידיו  היה  הזה  היהודי 
סטה  השנים  במהלך  אולם  ישראל", 
לבושו  את  ושינה  החסידות  מדרך 
ויתר, הוא  ואורחותיו. על דבר אחד לא 
מעת  מאלכסנדר  לרבי  להגיע  המשיך 
לעת. כעת הוא הגיע לבוש במעיל פרווה 
מלטף  פשוט  הקדוש  ורבו  מאוד  יקר 
התלהבות  ומפגין  הפרווה  צווארון  את 

מהפרווה המשובחת. 
אלף  לי  עלתה  הזו  הפרווה  "רבי,  הרגע.  את  ניצל  היהודי 
רובל. כל החברים שואלים מהיכן קניתיה, משום שקשה 

להשיג כמותה". 
על  ומטה  מעלה  נעה  עדיין  מאלכסנדר  הרבי  של  אצבעו 
פרווה  לי  יציעו  אם  לי,  נא  "אמור  שואל:  והוא  הפרווה, 
מה  להעריך  תוכל  האם  מכבר,  נמרטו  ששערותיה  שכזו, 

שוויה של הפרווה במקרה שכזה?"
על  יעבוד  לא  אחד  "שאף  נחרצות:  בראשו  נענע  היהודי 

"לא משנה לי". 
באמת?!

ליטוף שכולו 
תוכחה



הרבי! פרווה ללא שערות אינה שווה מאומה!"
גבי  על  המטיילת  אצבעו  את  הושיט  ישראל"  ה"ישמח 
היהודי  של  ֶלחיֹו  על  הניחה  יותר,  גבוה  מעט  הפרווה 

המגולחת למשעי וסיים בקול תוכחה: "נו?"...
החסיד לשעבר הבין את הרמז המחוכם, תוכחה זו פילחה 

את חדרי לבו והוא שב לאורחות החסידות 
בלב ונפש, בחיצוניות ובפנימיות.   

הבגדים שאנו לובשים, בציבור יראי השם, 
הביגוד   - מקום  לכל  מאוד.  מוקפדים 
שמכילים  דקים  ניואנסים  לו,  הייחודי 
רעיונות  מכילים  אף  ובחלקם  מלא  עולם 
לנו מרבותינו  ועמוקים שנמסרו  קדושים 

הקדושים. 
למה  בגד,  הכל  בסך  לעצמם:  אנשים  תוהים  לפעמים 

עושים מזה עסק כל כך גדול?!
אחד האנשים החכמים שנשאל על ידי מאן-דהו: "אמור 
לי  מתהלך?  אני  כיפה  באיזו  לך  אכפת  כך  כל  מדוע  לי, 
זה לא משנה בכלל!" השיב בפקחות שיש בה המון אמת: 
"אם זה לא היה משנה לך כלל, לא היית מחליף את הכיפה 

המקורית"...
הקירוב  במלאכת  העוסקים  נדרשים  הבגדים  לסוגיית 
לא מעט. באחת הפעמים מצאתי את עצמי מסביר לצעיר 
להכין  לך  מתחשק  הבגד:  על  יותר  לדעת  שרצה  מתקרב 
לעצמך כוס קפה, אתה מרתיח מים ומוזג לכוס עם אבקת 
קפה, מוסיף חלב ואולי אף סוכר ובוחש.
בוודאי  הכוס?  או  הקפה  העיקר?  מה 
יכול  האם  נא,  אמור  אולם  שהקפה. 
בה  הכוס  ללא  הקפה  מן  ליהנות  אתה 

הוא נתון?!...
 ***

עצמו,  בפני  שהלבוש  היא  ברורה  אמת 
ללא קיום תורה ומצוות, הוא כגמד היודע להכין רק קפה 

או תה, או ככוס ללא קפה... אין לו ערך בפני עצמו. 
ערך  בעל  הוא  הרי   - ככלי  אבל הלבוש כמסגרת, הלבוש 
יש מה להגיד  רב מאוד בעולם שבאופן טבעי לחיצוניות 

בו. כדאי "להתלבש טוב", ללא קשר לטמפרטורה בחוץ.

"אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו 
וכיסהו בעפר" (יז, יג)

על  יד)  (פסוק  בדבריו  עומד  הקדוש  החיים"  ה"אור 
דמם,  את  לכסות  מצווים  שאנו  ועוף  חיה  בין  ההבדל 
לבין דם הבהמה שאין אנו מצווים לכסותו. שכן התורה 
נפש  "כי  בעפר  הדם  את  לכסות  המצוה  אחרי  ממשיכה 

כל בשר דמו בנפשו הוא", הדם הוא הנפש.

שרק  הטעם  מה  הקדוש,  החיים"  ה"אור  תוהה  כן,  אם 
נצטווינו  לא  בהמה  לגבי  ואילו  דמם  מכוסה  ועוף  חיה 

בכיסוי הדם. הרי "נפש כל בשר דמו בנפשו". 

בשונה  "נפש",  של  מושג  יש  בהמה  שאצל  מבאר  והוא 
מחיה ועוף שאין להם נפש כלל. אצל החיה והעוף הדם 

עצמו משמש כ"נפש". 

מדגיש ה"אור החיים" בלשונו הקדושה יסוד שממחיש 
"ובזה  רוחניים:  מושגים  כלפי  כבוד  לנהוג  יש  כמה  עד 
נתן טעם למה צריך לכסות דמו, כי לצד שדמו היא נפשו 
מהמוסר לנהוג בו כבוד זה, כדרך שציוה ה' לקבור אדם 

מת משום כבודו"...

"ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך" (יט, יט)

בסוף ימיו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, בעל "לב העברי" 
(חתנו של הגה"ק רבי הלל מקולומייא ומתלמידי תלמידיו 
ולכן  נהור  סגי  יוסף  עקיבא  רבי  היה  סופר"),  ה"חתם  של 
שלוש  לכל  החול  בימות  בביתו  מתפללים  מניין  ארגנו 

התפילות. 

באחד הימים בעת התפילה החל ה"לב העברי" להסתובב 
בין המתפללים, כשהוא מגשש בידיו אנה ואנה, עד שנעצר 
את  להריח  החל  ישראל,  מארץ  אורח  אחד,  לבחור  סמוך 
להחליף  ילך  שהלה  עד  מלהתפלל  שיפסיקו  וסימן  בגדיו 

את בגדיו.

בהם  ומצאו  הבחור  שפשט  הבגדים  את  בדקו  מכן  לאחר 
שעטנז. ניגשו לרבי עקיבא יוסף ושאלוהו מהיכן ידע שיש 

שעטנז בבגדים? 

השיב ה"לב העברי" שהרגיש שהתפילה אינה עולה למעלה 
את  מעכב  חז"ל  שכדברי  השעטנז,  משום  שזהו  ושיער 
שט"ן  נוטריקון  שעטנ"ז  דרשו  רשומות  (דורשי  התפילה 
לעיכוב  הסיבה  מי  אצל  לבדוק  מוכרח  היה  ולכן  ע"ז), 

התפילה.  

הקנקן 
ומה שיש בו



"ואהבת לרעך כמוך אני ה'" (יט, יח)
לאהוב  נצטווינו  מקרא,  של  בפשוטו 
את  אוהבים  שאנו  כפי  הזולת  את 
בכלל,  ועד  עד  המפרשים  (יש  עצמנו 
הדמיון,  בכ'  "כמוך",  שאומרים  ויש 
ולא  עצמך,  את  אוהב  שאתה  כמו 

יותר). 
תהה:  (תרמ"ג)  אמת"  "שפת  בספר 
מצינו  היכן  כמוך?!"  לרעך  "ואהבת 

שנצטווה האדם לאהוב את עצמו?
עצמו  ואם תאמר שהאדם אוהב את 
כך,  על  לצוות  צורך  אין  לכן  בטבע, 
על  התורה  שתצווה  ייתכן  היאך 
האדם לאהוב את רעהו בציווי, מכח 
הבורא  בו  שטבע  הטבעית  האהבה 

לעצמו?
ספורות  במילים  אמת"  ה"שפת 
ונורא  בפשטותו  גאוני  רעיון  מעלה 
שתגרום  הוא  הציווי  בעמקותו: 
השם  את  ("ואהבת  'ואהבת'  את 
השם  את  תאהיב  'לרעך',  אלוקיך") 
יתברך אצל השני, 'כמוך', בדיוק כפי 

שאתה מצווה על אהבתו יתברך...
 ***

"שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד 
 - שותין  אם  מים,  של  קיתון  מהן 
מהן  אחד  שותה  ואם  מתים,  שניהם 
- מגיע ליישוב. דרש בן פטורא מוטב 
שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד 
מהם במיתתו של חברו. עד שבא רבי 
עקיבא ולימד 'וחי אחיך עמך' - חייך 
מציעא  (בבא  חברך"  לחיי  קודמים 

סב.).
ה"חידושי  דייק  זו,  מוכרת  בסוגיה 
את  אומר  פטורא  בן  מגור:  הרי"ם" 

עליו.  חולק  עקיבא  רבי  סברתו, 
"רבי  לנקוט:  היה  צריך  לכאורה 
רבי  "דברי  או  וכו',  אומר"  עקיבא 

עקיבא". 
רבי  שבא  "עד  הלשון  מטבע  מהי 

עקיבא ולימד"?...
התשובה  כך  חזקה,  שהשאלה  וככל 

להרגיש  מצווה  יהודי  כל  לב.  חודרת 
בן  מדברי  אחרת  לנהוג  יכול  שאינו 
פטורא, אומר החידושי הרי"ם. מוטב 
של  במיתתו  מהם  אחד  יראה  ש"אל 

חברו". 
אולם כל זה נכון עד שנפסקה הלכה 
עקיבא  רבי  שבא  "עד  למעשה, 
הלכה,  שנפסקה  לאחר  ולימד". 
"חייך  ישראל:  איש  כל  נצטווה 

קודמים לחיי חברך"...
 ***

בספרי חסידות (תולדות יעקב יוסף, 
ועוד)  אמת  אמרי  ישראל,  ישמח 

מופיע - איש איש לפי דרכו - הרעיון 
כמוך",  לרעך  "ואהבת  הפסוק  ברמז 
זוכים  חברים,  ודיבוק  אהבת  ידי  על 
"אני   - יתברך  בבורא  להכרה  להגיע 

ה'". 
שכלי,  באופן  בזה  להציע  והנראה 
דמות  ולא  גוף  אינו  הקב"ה  שהנה 
הגוף ואין לו שום דמיון כלל. וכאשר 
איש ישראל מצטווה על "ואהבת את 
כיצד  ידיעה  לו  אין  אלוקיך",  השם 
אוהבים אותו. נשגב מבינתו ומופשט 
מרעיוניו כיצד מביאים את הדבר מן 

הכח אל הפועל. 
את  שיקרב  דבר  התורה  נתנה  לכך 
"ואהבת  האדם:  ושכל  ללב  העניין 
לרעך כמוך". והנה כשם שפרצופיהם 
אינם שווים כך דעותיהם אינן שוות, 
ומתוך כך יש חילוקים בין איש לאיש. 
ומאמץ  השקעה  לאחר  כן,  פי  על  אף 
שלמרות  הוא  זוכה  האדם,  מצד 
מגיע  הוא  ההבדלים,  למרות  השוני, 

ל"ואהבת לרעך כמוך". אהבת אמת.
כלפי  באצבע  לו  מסמנים  מכאן 
הבורא  עבודת  ה'".  "אני  מעלה: 
נוחיותו,  על  לוותר  מהאדם  דורשת 
על מאווייו, על רצונותיו. דבר זה יכול 
ישראל,  אהבת  מעבודת  ללמוד  הוא 
גם שם נדרש הוא לוותר מעצמו עבור 
דבר  הוא  הזולת  שכאן  אלא  השני, 

מוחש ונראה לעין.
להתעלות  האדם  שהשכיל  לאחר 
יכול  מעל עצמו עבור מטרה רוחנית, 

הוא גם להעפיל לאהבת הבורא. 
יכפר  רחום  והוא  חלילה,  שגינו  ואם 

עוון.   

יהודי מצווה 
להרגיש שאינו יכול 
לנהוג אחרת מדברי 

בן פטורא: מוטב 
ש"אל יראה אחד 

מהם במיתתו 
של חברו"

והיאך היא הדרך לאהבתו?
במחשבה שניה

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


