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ֵזֶכר ַלִּׁשְכָחה
משועממת,  חבורת-פוחזים  צהלה  קרקס'  ממנו  'נעשה 
הם  הישיש.  הרב  של  בקיומו  לפתע  נזכר  מהם  אחד 
החליטו שהוא יהווה בילוי הולם. בראש מורכן ניגש ראש 
החבורה וסיפר לרב שהוא סובל משלוש 'מחלות'. אין לו 

חוש טעם, הוא שקרן כרוני והוא שוכח בלי סוף. 
הרב הנהן בסבר פנים רציני וחמור. "מחלותיך קשות הן 

מאוד, גש הנה בעוד כשעתיים והתרופה 
תוך  יצאה  החבורה  מוכנה".  תהיה 
איפוק מיוחד שלא לצחוק בקול. לאחר 
השוקולד  וכדורי  הגיעו  הם  שעתיים 
הקטנים גרמו לשאר להתחרט שאף הם 

אינם חולים, תאווה לעיניים. 
לפה  "תכניס  המנהיג:  על  ציווה  הרב 

ותלעס במהירות רבה ככל הניתן". 
לאחר חמישה כדורים הוא ירק בתיעוב: 

"אלו גללי עיזים מצופים שוקולד"...
נרפאו  מחלות  "שתי  מרוצה:  היה  הרב 
אמת,  ואמרת  חזר  הטעם  חוש  באחת. 
גנח:  כולו,  סמוק  הבריון,  עיזים".  גללי 

"ומה עם המחלה השלישית, השכחה?"
"את מה שחווית היום", כבש הרב חיוך 

קטן, "לא תשכח לעולם"...
***

את  הארץ  ותפתח  ואבירם...  ודתן  נמואל  אליאב,  "ובני 
פיה ותבלע אותם... ויהיו לנס". לא, לא התבלבלנו. פרשת 
שבפרשתנו  אלא  אכן.  שבועות,  כמה  לפני  הייתה  קרח 
על  מהירה  בסקירה  ואבירם  דתן  את  מונה  התורה 

מחלוקתו של קרח ועל עונשם של דתן ואבירם. 

לא נעמוד כאן על הסיבה לאזכור הפתע בפרשתנו. נתבונן 
ידי שנבלעו  כיצד על  בקושיה שכנראה הוקשתה לרש"י: 
כבר   - שנבלעו  ברגע  הרי  לנס"?  "ויהיו  באדמה  שניהם 
אינם נראים עוד. הפתגם המפורסם גורס: "רחוק מן העין 

רחוק מן הלב". 
"אין לך מה לפחד מבני אדם", אילף אריה בוגר את גורו 
היער.  למרחבי  יוצא  עתה  שזה  הצעיר 
"אנחנו, האריות, חזקים בהרבה. תזכור 
תתמלא  אדם,  שתראה  עת  בכל  זאת 

אומץ וחוזק ואל תפחד ממנו!"
הוא  מעריץ,  במבט  הנהן  הצעיר  הגור 
חֵרדות  היער  חיות  כיצד  ראה  כבר 
משאגותיהם של אביו ודודיו. הוא דמיין 
שאבא  האדם  בני  נראים  כיצד  לעצמו 
לקראת  כפותיים  וחיכך  עליהם,  מדבר 

המפגש הצפוי עם אחד מהם. 
לבאות:  אותו  הכין  לא  שדבר  אלא 
באחת הזוויות בקרחת היער, עמד מבנה 
נטוש, על קיר המבנה נראה ציור-דמות 
להגדרה  עונה  אבא  של  התיאור  שלפי 
'אדם' ובידיה היא משסעת כפיר אריות 
ועיניים  שמוט  בזנב  שב  הוא  למוות... 
עצובות: "למה לא סיפרת לי את האמת? אבא", היה הגור 
מאוכזב. "ראיתי שבני האדם משסעים אריות אפילו ללא 

כלי נשק".
היקר.  ילדי  "לא,  רועם:  בשחוק  פרץ  הבוגר  האריה 
אחד  אדם  היה  הגיבור.  שמשון  של  הינו  שראית  הציור 
לגבור  הצליח  והוא  רוחניים  בכוחות  שניחן  בהיסטוריה 
לקבל  תוכל  לכך  ההוכחה  את  בלבד.  בידיו  אריה  על 
דרך  זוהי  אדם.  שהורג  אריה  שיצייר  מי  שאין  מהעובדה 

'ויהיו לנס' 
בעצם העדרותם

אדם 
משסע אריה



כך  הטבע. אולם אדם שהורג אריה בידיו הוא מעשה כל 
חריג שראוי להנצחה".

לנס":  "ויהיו  המילים  על  רש"י  של  לדבריו  כעת  ניגש 
"לאות ולזיכרון, למען אשר לא ייגש איש זר לחלוק עוד 

על הכהונה". 
אלטר,  לייב  יהודה  ר'  הרה"ק  מבאר  וכך 
התורה  רש"י:  דברי  את  אמת",  ה"שפת 
ולהזכיר את העובדה  מוצאת לנכון לשוב 
לא  כך  כל  במוות  מתו  ואבירם  שדתן 
ישראל  של  בליבם  לחקוק  כדי  טבעי, 
עצם  הכהונה.  על  מהערעור  הרתיעה  את 
ולעדת  ואבירם  לדתן  העובדה שאין קבר 
קרח, תהווה נס ואות לכל ישראל לדורות 

עולם - "למען אשר לא ייגש איש זר לחלוק על הכהונה".   
רבת- לתהייה  מענה  לי  העניק  אמת"  ה"שפת  של  דיוקו 
עמלק,  ממחיית  היטב  לנו  המוכרים  בפסוקים  שנים: 
מצווה התורה "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא 
תשכח". לכאורה, כיצד ניתן לעסוק במחייתו "זכרו" של 

העיסוק  הן  אותו?  לשכוח"  "לא  נשימה  ובאותה  עמלק 
שתמיד  לכך  גורמים  זכר,  כל  למחיית  האזכור  התמידי, 

הוא יצוף בתודעתנו.
את  למחות  מצּווה  יהודי  פשוטה:  כעת  שהתשובה  אלא 
עשה  את  "זכור  לישראל  עמלק  שגרם  הרוחני  הפשע 
כך  ידי  ועל  עמלק).  (-זכר  עמלק"  לך 
שתעסוק תמיד בהרחקת מהות 'עמלק' 
לך  שאסור  תשכח"  "לא   - מקרבך 

להתקרב אליו. וזוהי המטרה. 
   ***

מרגיזה  כך  כל  שלפעמים  השכחה, 
שישכח  כדי  היא,  מתנת-שמים  אותנו, 
אלו  היו  לו  ומכאוביו.  מצרותיו  האדם 

חקוקים תדיר על לבנו, לא יכולנו לשאת את הכאב. 
נשכח  ש"לא  להצהיר  נוטים  שאנו  דברים  יש  במקביל, 
עבורנו, להפקת לקחים מדברים  לעולם". אף הם טובים 

מסוכנים רוחנית וגשמית. בל נשכח. 

"בקנאו את קנאתי בתוכם" (כה, יא)

זמן מה התגורר הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן בעיר ראטין. 
מתנהג  שאינו  השוחט  על  רינון  התעורר  שם  היותו  בעת 

כשורה בעניינים מסוימים. 

בעת  אולם  ממשרתו,  להעבירו  מפרמישלאן  הרה"ק  ביקש 
ה"אוהב  העשיל,  יהושע  אברהם  רבי  לרה"ק  הדבר  שנודע 
פרנסת  תקופח  שלא  ודאג  לכך  התנגד  מאפטא,  ישראל" 

השו"ב.

שאל רבי מאיר את ה"אוהב ישראל", הלא על עניינים אלה 
שכן  וכל  בו"  פוגעין  "קנאין  פא:):  (סנהדרין  חז"ל  אמרו 
יותר  מרובה  שמים  שיראת  זו  שמים  ממלאכת  להעבירו 

דרושה לה?

הסכית ה"אוהב ישראל" לדברי הרה"ק מפרמישלאן ולבסוף 
בלבם  שבוער  הצדיקים  היינו  "קנאין",  מפרש  ואני  השיב: 
כבוד שמים ומקנאים קנאת ה' צבא-ות, "פוגעין בו", מלשון 
מתפללים   - כו]  ברכות  עיין  בי",  תפגע  "ואל  [כמו  תפילה 

בעדו אל השי"ת שישיבהו בתשובה שלמה... 

"את קרבני לחמי לאשי" (כח, ב)

נצטווה  לישראל,  מנהיג  למנות  רבינו  משה  שביקש  לאחר 
בפרשת הקרבנות. כותב רש"י: "מה אמור למעלה? יפקוד ה' 
[אלוקי הרוחות... איש על העדה]. אמר לו הקב"ה: עד שאתה 

מצווני על בני, צווה את בני עלי". 

לכאורה נראה הדבר תמוה: בני ישראל ללא מנהיג - יחושו 
חיסרון וירידה רוחנית. אולם הקב"ה אינו זקוק לקרבנותינו 

ומדוע יש "לצוות את בניו עליו".

מקור  הוא  הקב"ה  זי"ע:  מבעלזא  מהר"ש  מרן  כ"ק  מבאר 
טוב.  ומכל  עת  בכל  לברואיו  להעניק  רצונו  והשפע.  החסד 
מעשי  את  "הרעותי  פ"ב.)  (קידושין  חז"ל  שכדברי  אלא 

וקיפחתי את פרנסתי". 

לבל  שידאג  מהקב"ה  ומבקש  רבינו  משה  מגיע  כאשר 
והסיבה  יחסר להם המזג לישראל, משיבו הקב"ה שהמקור 
לחיסרון הלא הוא החטא. אם כן, "עד שאתה מצווני על בני" 
ועל  דרכיהם  שייטיבו  עלי"  בני  את  "צווה  חסרונם,  למלאת 

ידי כך לא יחסר להם מלכתחילה מאומה.

"תשמרו"  הפסוק:  בלשון  הקדושים  דבריו  לרמז  חשבתי 
לי  "להקריב  עליכם  ואם חלילה חטאתם,  עצמכם מלחטוא, 

במועדו" ועל ידי כך יכופר לכם.  

פן תשכח 
את הדברים



"ומכיר הוליד את גלעד" (כו, כט)
על פסוק זה בפרשתנו, רמז ה"חוזה" 
מלובלין,  יצחק  יעקב  רבי  הקדוש, 
הממלאים  והעצב  הצער  נפלא:  רמז 
בשל  תדיר  הם  האדם,  של  לבו  את 
רצונו שדברים ייעשו כפי שהוא מבין 
ישים  כאשר  אולם  ומצפה.  וחושב 
על לבו שמלך מלכי המלכים,  האדם 
וכל רצונו  הקב"ה, מנהיג את העולם 
הוא לטובתנו והכל מושגח בפרטות, 
בוודאי שלא תהיה לו סיבה להיעצב.

המכיר  "ומכיר",  הפסוק  שרמז  זהו 
את  "הוליד  זה  דבר  בוראו,  את 
רבה  שמחה  בלבו  יוליד   - גיל-עד" 
ועמוק  נפלא  רמז  והוא  ענייניו.  בכל 

למתבונן.
 ***

קיבל  ה"חוזה",  של  פטירתו  לאחר 
מטארטשין  יוסף  רבי  הרה"ק  בנו 
את חלקו בירושה: מספר בגדי-משי 
שהיה  ישן  ושעון  חגורה  לשב"ק, 
חזרה  בדרכם  ה"חוזה".  של  בחדרו 
לטארטשין התקדרו העננים וארובות 
מנע  זלעפות  גשם  נפתחו,  השמים 
ברירה  ובלית  בדרך  להמשיך  מהם 
שהו  בו  יהודי,  דרכים  לפונדק  נכנסו 

מספר ימים.
בעל  תבע  בדרכם  להמשיך  ברצותם 
אך  האכסניה,  על  תשלום  הפונדק 
ברירה  בלית  בידיהם.  היו  לא  מעות 
הקודש  חפצי  את  השולחן  על  הציג 
היקרים מפז ואמר לאכסנאי שייטול 
האכסנאי  של  זוגתו  שבדעתו.  מה 
הבעקיטשעס  את  יד  במחי  ביטלה 
מאומה",  שווים  הם  "אין  והגארטל 
ישן  אמנם  "השעון,  דעתה.  חיוותה 
הוא, אך ייטיב עימנו לחליבת הפרות 

הכפרי  בוקר".  כל  קבועה  בשעה 
הכשר עשה רצון זוגתו.

הרה"ק  קדישא,  והסבא  חלפו  ימים 
נקלע  מראדושיץ,  דב  יששכר  רבי 
לחדר  סמוך  היה  חדרו  זו.  לאכסניה 
בו היה תלוי השעון על הקיר ובמשך 
כל הלילה לא עצם הסבא קדישא עין, 

רק סובב בחדרו בשירה וריקודים. 

בבוקר ניגש הכפרי לאורח, שניכר בו 
שאיש של צורה הוא: "מה זה היה לך, 
ורקדת  בלילה  ישנת  לא  מדוע  רבי? 
חקר  קדישא  הסבא  וזימרת?" 
את  גולל  והכפרי  השעון  של  למקורו 

המעשה.   
לבאר  הראדושיצער  ניאות  כעת 
נכנסתי  כאשר  "מיד  דבר:  פשר  לו 
לחדרי ושמעתי את תקתוקי השעון, 
רבינו  של  בשעון  שמדובר  ידעתי 
הקדוש "החוזה" מלובלין. שכן הבדל 
מהותי ישנו בין שעון זה לשאר שעוני 

העולם.
"שעונו של כל אדם מורה שעוד שעה 

משעון החול של החיים אזלה וחלפה 
היא  מעוררת  זו  שידיעה  אמת  לה. 
בתשובה, אך תוגה וצער מהולים בה, 
באשר היא מזכירה מאורע מעציב. לא 
רבינו הקדוש מלובלין,  כן שעונו של 
רגע  שעוד  רגע  בכל  מזכיר  ששעונו 
רגע  והתקרבנו  חלף  המרה  מהגלות 
זוהי  המשיח.  ביאת  לקראת  נוסף 
אפוא הסיבה לריקודים שלי באמצע 

הלילה"...
 ***

הקדושים  בספרים  ומפורסם  ידוע 
רודפי"ה  "כל  הרמז בפסוק על איכה 
בין  שבימי  המצרים",  בין  השיגו"ה 
החורבן,  על  הצער  למרות  המצרים 
השכינה המצויה בגלות, עדיין שמחה 
בשדה  המלך  באשר  ישנה,  פנימית 

ונקל לגשת אליו ולהידבק בו. 
הקדוש,  "החוזה"  של  דבריו  פי  על 
במחשבתו  דבוק  אדם  שכאשר 
אותו,  ומכיר  עולמים  כל  בבורא 
וברוח הסיפור על שעונו של "החוזה" 
משום  בתקתוקיו  לשמחה  שגורם 
שהוא מקרב את ביאת המשיח בעוד 
את  שאת  ביתר  להבין  נוכל  רגע, 
בימים  בלבבות  המפעמת  התקווה 
אלו, ימי בין המצרים, לצד העצב על 
רגשות  שני  של  ושהייתם   - החורבן 

סותרים אלו בכפיפה אחת. 
של  צלמוות",  בגיא  אלך  כי  "גם 
הגלות וצער החורבן, עדיין "לא אירא 
רע" ואצטער עד כדי איבוד התקווה, 
יען "כי אתה עמדי". ההכרה בקרבתו 
"המה  אלו,  בימים  אלינו  הבורא  של 

ינחמוני".

"לא כן שעונו של 
רבינו הקדוש מלובלין, 

המזכיר בכל רגע 
שעוד רגע מהגלות 

המרה חלף והתקרבנו 
רגע נוסף לקראת 

ביאת המשיח"

כי אתה עמדי
במחשבה שניה

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


