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ַמָּבט ְמַרֵּפא
שמסוגל  מי  לראווה,  השולחן  על  הונחו  דולר  מאתיים 

לגמוע בזו אחר זו עשרים כוסות שתייה, יזכה בהם. 
כרבע  לאחר  רגעים.  למספר  לצאת  ביקש  החברים  אחד 
כוס  אחר  כוס  נוטל  ביטחון,  מלא  לחדר  שב  הוא  שעה 

והמשקה מּורק לגרונו בקלילות. 
אולי  מסתקרנים,  החברים  הכסף,  את  שקיבל  לאחר 

הלכת  "לאן  הטריק:  את  ללמוד  יצליחו 
קודם?" 

- "רק יצאתי לחדר הסמוך לבדוק שאני 
באמת מסוגל"...

***
להם  יש  ובמשה,  באלוקים  מדבר  העם 
בעם  שולח  הקב"ה  המן.  על  טענות 
וממיתים  שנושכים  שרפים"  "נחשים 
ממשה  מחילה  מבקש  העם  בהם. 
ונותן  לו  נענה  הקב"ה  ה',  אל  שמתפלל 
ושים  שרף  לך  "עשה  עבורם:  רפואה  לו 
אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו 

וחי". 
נחש  עשיית  להבין:  ננסה  כדרכנו 

וריפאה  המדבר  לדור  הועילה  משה,  שעשה  הנחושת 
אותם. כיצד פרט זה יכול להועיל לנו בחיי היומיום, כפי 

שתורתנו הקדושה מלמדת?
השנה  ראש  במסכת  הידועים  המשנה  דברי  את  נקדים 
בזמן  אלא  מחיה?  נחש  או  ממית  נחש  "וכי  מ"ח):  (פ"ג, 
לבם  את  ומשעבדין  מעלה  כלפי  מסתכלין  שישראל 
לאביהם שבשמים היו מתרפאין, ואם לאו - היו נימוקים".
מחיה,  ולא  ממית  לא  עצמו  שהנחש  מבארת  המשנה 

למרום.  עיניהם  את  יישאו  שישראל  הגורם  רק  היה  הוא 
יתברך  מלכותו  בעול  להיזכר  להם  גרמה  הזו  הפעולה 
לא  ממילא  שבשמים",  לאביהם  לבם  את  "ומשעבדים 

הייתה סיבה שימשיכו לסבול ו"היו מתרפאין". 
בגמרא (סנהדרין נט:) מובא: בעת הליכתו של רבי שמעון 
בן חלפתא בדרך, באו לקראתו אריות נוהמים מרוב רעב 
והתפלל רבי שמעון:  ורצו לטורפו. עמד 
נס  לו  נעשה  "הכפירים שואגים לטרף", 
וירדו לו משמים שתי שוקיים של בהמה. 
שוק אחת אכלו האריות, שבעו והמשיכו 
בדרכם, כשהם מותירים לרבי שמעון את 
השוק השנייה. הביאה רבי שמעון לבית 
המעשה  את  לחכמים  וסיפר  המדרש 
שאלה:  בפניהם  מציב  כשהוא  כולו 
והאם  נשחטה  אם  יודע  איני  זו  "בהמה 
בכלל מקורה בבשר טהור. מה הדין של 

השוק - מותרת או אסורה באכילה?"
יורד  טמא  דבר  "אין  חכמים:  לו  השיבו 

מן השמים". מותר לאוכלה.
מידיד  כעשור  לפני  שמעתי  נפלא  משל 
בקומה  שנתקע  מיליונר  מרבו:  ששמעו 
ה-30 בבניין רב קומות, היה נעול ללא אפשרות תקשורת 
היה  והוא  למטה  נשמעו  לא  לעזרה  זעקותיו  החוץ.  עם 

מוכרח להיחלץ מן המקום. 
כצעד נואש הוא נטל חופן שטרות דולרים ופיזרם באוויר 
אספו  בלהיטות,  גחנו  אנשים  שתחתיו.  הסואן  הרחוב 

בקדחתנות, אבל לא טרחו להרים עיניים למעלה. 
הרחוב  אל  רב  מגובה  וניפצו  עץ  כיסא  האיש  נטל  אז  או 
הסואן. בבת אחת החלו צעקות וגערות, תוך חמש דקות 

דולרים נוחתים, 
כיסא מתנפץ

להרים עין, 
לשעבד לב



עדת  כשאחריהם  נזעמים  שוטרים  שני  הדלת  את  פרצו 
את  להסב  הצלחתי  לא  הסביר:  והמיליונר  צקצקנים. 
תשומת לבכם על ידי הדולרים, נאלצתי לשבור כיסא כדי 

שתואילו לחלץ אותי...
אחד  של  ביאורו  את  נביא  הנ"ל,  הנקודות  שתי  לאור 

דברי  משקל  על  שהתבטא  הצדיקים 
הגמרא: "אין דבר רע יורד מן השמים". 

ועוד)  (רמח"ל  המחשבה  בעלי  בכתבי 
יתברך:  הנהגתו  בדרכי  יסוד  מצאנו 
הטוב  ו"מדרך  השפע  מקור  הוא  הקב"ה 
להיטיב", מכיון שהוא אינו מוגבל בכמות, 
באמצעים או בכל דבר אחר, הרי שתמיד 
יורד מאיתו יתברך שפע לעולמנו. לעתים, 

נהפך  אלא  פוסק  אינו  השפע  ראוי,  אינו  האדם  כאשר 
כדי  בתשובה,  לעוררו   - ויחידה  אחת  למטרה  לרעתו 

שהטוב יוכל להמשיך.
כך ביאר הבעש"ט הקדוש את הפסוק באיוב "מפי עליון 
ואינו  "רע"  מוריד  אינו  הקב"ה  והטוב",  הרעות  תצא  לא 

מוריד "טוב". הוא משפיע השפעות בדמות אותיות לשון 
שיכולות  ג,נ,ע  האותיות  יורדות  לדוגמה  כאשר  הקודש, 
להיות ֹעֶנג וחלילה ֶנַגע. באדם עצמו נמצאת הבחירה כיצד 

להרכיב מהן את השפע.
 ***

שגרת החיים משכיחה ממנו את פעולת 
"מסתכלים כלפי מעלה", במובן העמוק 
הבורא  חסדי  את  בנפשנו  לקבע  שלה 
בכל רגע ועת. אך התבוננות בנקודה זו 
והדבקות  המודעות  את  לחזק  מסייעת 

בבורא עולם. 
במקום "לצאת לחדר הסמוך לבדוק אם 
אותה  על  פעמיים  לשוב  מסוגל",  אני 
מלמעלה  שינחת  ל"כיסא"  לחכות  שלא  מוטב  פעולה, 
הקטנים  בדברים  ה"דולרים",  איסוף  בעת  לזכור  ופשוט 
שאנו נתקלים בהם בחיינו - "משעבדים את לבם לאביהם 

שבשמים". 
זו גופא הרפואה לכל הבעיות: "היו מתרפאין"...

"זאת התורה אדם כי ימות באוהל" (יט, יד)

בימי נדודיו של הגה"ק רבי אריה לייב, בעל ה"שאגת אריה", 
היה לבוש קרעים, נודד מעיר לעיר במקלו ובתרמילו. תרמיל 
כך  וקדרה. בשל  כף  גריסים,  בין היתר שקית  עמו  זה הכיל 
שלא אבה לסמוך בענייני כשרות על מארחיו (בעיקר מחשש 

"חדש") ובכל מקום ביקש שיבשלו לו בכליו מתבואתו.

רבי  הגה"ק  כיהן  בה  לברסלאו,  אריה"  ה"שאגת  כשנקלע 
את  לה  הושיט  לרבנית  לייב  אריה  רבי  ניגש  פיק,  ישעיה 
גינונים  בלא  וביקש  והקערה  הכף  עם  הגריסים  שקית 

מיותרים שתבשל עבורו. 

הרבנית שלא רגילה הייתה לעניים מסוג זה, נכנסה לשאול 
רצון  את  למלאת  ממנה  ביקש  ישעיה  רבי  בעלה.  פי  את 

האורח והזמינו להיכנס לחדרו.

עבר רבי אריה לייב דרך טרקליני פאר, שכן עשיר גדול היה 
ישעיה  רבי  של  לשאלותיו  שהשיב  לאחר  ומיד  ישעיה,  רבי 
תורה.  של  במלחמתה  שקעו   - הולך  הוא  ולאן  בא  מאין 
מבט  סביב  לייב  אריה  רבי  נשא  דאורייתא  הריתחא  בתום 
משתומם: "תמה אני", אמר לרבי ישעיה, "אתה חי ברווחה 

שכזו ואתה יודע תורה"...  

"ייאסף אהרן אל עמיו" (כ, כד)

שמוזכרת  היחידה  היא  כידוע,  הכהן,  אהרן  של  פטירתו 
בשנת  שם  וימת  אהרן...  "ויעל  מדויק  בתאריך  בתורה 
לג,  (במדבר  לחודש"  באחד  החמישי  בחודש  הארבעים... 

לח).

מדוע דווקא אהרן זכה לכך? 

(יום  לתורה"  "אזניים  בספרו  סורוצקין  זלמן  הג"ר  מבאר 
שנה  בכל  המרגלים  גזירת  מאז  כידוע  תמוז):  ט'  פטירתו 
כשבכל  מוכנים  לקברים  ישראל  נכנסו  באב  תשעה  בליל 
התורה  הייתה  אילו  מתים.  איש  אלף  עשר  חמישה  שנה 
כותבת שאהרן נפטר בחודש אב בלי ציון היום בחודש, היו 
ט'  בליל  מרגלים  גזירת  בשל  נפטר  אהרן  שיטענו:  כאלה 

באב. לכן כתבה התורה: "באחד לחודש".

למה  נפלא,  ברעיון  לתורה"  ה"אוזניים  ממשיך   - מעתה 
מכפרת"  צדיקים  "מיתת  כח.)  (מו"ק  רבותינו  שלמדונו 
יום",  שלושים  ישראל  בית  כל  אותו  "ויבכו  שנאמר  כיון   -
קה:),  (שבת  גנזיו  בבית  ומניחן  אלו  דמעות  לוקח  הקב"ה 
על  הארבעים  בשנת  כיפר  ובהן  אלו  דמעות  הקב"ה  נטל 
מצרים  מיוצאי  שנותרו  האחרונים  איש  אלף  עשר  חמישה 

והם לא מתו באותו הלילה...   

שאו מרום 
עיניכם



(כא,  הקלוקל"  בלחם  קצה  "ונפשנו 
ה)

עם  של  מצבו  את  מתארת  התורה 
"ותקצר  אהרן  פטירת  לאחר  ישראל 
נפש העם בדרך, וידבר העם באלוקים 
ובמשה... ועתה נפשנו יבשה אין כל, 
קצה  ונפשנו  עינינו  המן  אל  בלתי 

בלחם הקלוקל". 
המדרש  דברי  את  לציין  מעניין 
נפש  "ותקצר  כא):  יט,  (במדב"ר 
ט,  (נחמיה  כתיב  והלא   - בדרך  העם 
להשכילם'?  נתת  הטובה  'ורוחך  כ) 
אלא, אותם שיירות שיצאו ממצרים 
שנגזרה עליהם מיתה, לא היו רואים 
טובה...  רוח  ולא  רוח  נחת  במדבר 
שלא   - הקלוקל  בלחם  קצה  ונפשנו 
היה יכול לטעום אותו הדור מפירות 

הארץ כלום". 
מבהיר רבי עקיבא את כוונת המדרש, 
פירות  היו  לא  שפשוט  נחשוב  שלא 
כשהיו  עקיבא,  רבי  "אמר  בסביבה: 
שבא  הסל  התגרים  להם  מגלים 
לכך,  מתים...  היו  הארץ  פירות  מן 
שרגנו  הם  בדרך'  העם  נפש  'ותקצר 

ונפשנו קצה". 
אתה הראית לדעת שהוכרחו ישראל 
אבתה  ואם  הָמן,  ִמן  ורק  אך  לאכול 
מהתגרים  פירות  לרכוש  נפשם 

העוברים בדרך, היו מתים!...
יש  חטא  מה  להבין  עלינו  משכך, 

בתלונתם.  
 ***

את  להעלות  משה  נצטווה  בפרשתנו 
אהרן אל הר ההר ולמנות את אלעזר 
סדר  את  מתאר  רש"י  תחתיו.  בנו 
וכותב: "מיד חמד  פטירתו של אהרן 

שנאמר  וזהו  מיתה,  לאותה  משה 
מיתה   - אחיך'  אהרן  מת  'כאשר  לו 

שנתאווית לה". 
מבאר  שלמה"  "תפארת  בספה"ק 
מהי בעצם אותה חמדה שחמד משה 
שמשה  הוא  דבריו  ותוכן  זו.  במיתה 
שמים  דין  עליו  מקבל  שאהרן  ראה 
מפציר  ואינו  מתחנן  אינו  באהבה, 
משה  חמד  ולכן  מיתתו  את  לעכב 

לאותה מיתה. 
ממשה  מונע  ומי  ישאל השואל:  ואם 
שמים  דין  עצמו  על  לקבל  עצמו 
באהבה ולקבל את גזירת המיתה בלי 
 - עשה  שאכן  כפי  בתפילה  להפציר 
לפני הקב"ה  ששטח תקט"ו תפילות 
שיבטל את הגזירה שלא ייכנס לארץ 

ישראל? 
ה"תפארת  בעל  שואל  זו  שאלה 
משה  נפלא:  באופן  ומבאר  שלמה" 
ומפורסם  המבואר  (כפי  ידע  רבינו 
לארץ  ייכנס  הוא  שאם  בזוה"ק) 
בית המקדש, שוב  ויבנה את  ישראל 
עז  לעולם.  מארצם  ישראל  יגלו  לא 
הגלות  סבל  את  למנוע  חפצו  היה 
את  להקריב  הסכים  ישראל  ועבור 
באהבה",  שמים  דין  "קבלת  מעלת 

"חמד  עדיין  תוכו  שבתוך  למרות 
משה לאותה מיתה" כאהרן.

 ***
ה"תפארת  בדברי  היסוד  לאור 
באהבה  שמים  דין  שקבלת  שלמה", 
לשאוף  ה'  לעבד  שראוי  מעלה  היא 
וננסה  המדרש  לדברי  נשוב  אליה, 
חטא  לאחר  לבאר:  אפשר  בדרך 
שלא  אבותינו  על  נגזר  המרגלים 
לא  מנאצי  "וכל   - לארץ  ייכנסו 
שכן  הדור  אותו  של  בניהם  יראוה". 
עונש:  הם  גם  ספגו  לארץ,  נכנסו 

לאכול רק מן. 
כמעט.  משמעות  חסר  היה  זה,  עונש 
הבה נתבונן: הם אמנם צעדו במדבר, 
שמיזגו  הכבוד  ענני  של  בליווי  אבל 
הם  קבוע.  באופן  האווירה  את  להם 
ואכלו מן שהיה בצורה  שתו מי באר 
וגודל אחידים וקבועים, אך הכיל את 

כל הטעמים שבעולם. 
ולכן  עונש.  זה  היה  הכל  אחרי  אבל 
הארץ  מפירות  לאכול  עליהם  נאסר 
ניסה  שכן  מי  התגרים.  שהביאו 
לאכול מהפירות - נענש במיתה. דור 
המדבר לא השלימו עם העונש שנגזר 
קצה  "ונפשנו  התלוננו  ולכן  עליהם 

בלחם הקלוקל".
דברי  המשך  ביאור  שזהו  אפשר 
המדרש (שם כב): "וישלח ה' בעם את 
למה  אחר:  דבר  השרפים...  הנחשים 
אפילו  הנחש  בנחשים?  מהם  נפרע 
אוכל כל מעדנים שבעולם מתהפכים 
המן  את  אוכלין  ואלו  לעפר...  בפיו 
שנהפך למטעמים הרבה... יבוא נחש 
שאוכל מינין הרבה ובפיו טעם אחד, 
וייפרע מן אוכלים מין אחד וטועמין 

מינין הרבה"...  

אמר רבי עקיבא: 
כשהיו מגלים להם 
התגרים הסל שבא 
מן פירות הארץ היו 

מתים... לכך, 'ותקצר 
נפש העם בדרך' 

לקבל באהבה
במחשבה שניה

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


