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איך נפלו גיבורים?
התייר  ביקש  משהו",  ולשאול  להיכנס  רצוני  "שלום, 
מהקשיש בן המאה שפתח את הדלת בכפר נידח בעולם. 
הזקן הסכים בחפץ לב. "שמעתי שאתה ורעייתך נשואים 
את  התייר  הסביר  רבתם",  לא  ומעולם  שנה  כשמונים 

הסיבה שהביאה אותו הנה. הזקן אישר.
"איך זה ייתכן?!" השתאה התייר. 

ורעייתי  "כשאני  לב:  בחפץ  סיפר  הזקן 
נישאנו בשעה טובה ומוצלחת, החתונה 
בתום  הוריי,  מגורי  במקום  נערכה 
מטלטלינו  את  העמסנו  המשתה  ימי 
הזה.  לבית  פעמינו  ושמנו  החמור  על 
מן  וסטה  החמור  מעד  הדרך  בתחילת 

הנתיב. 
אליו,  ניגשה  הטרייה,  הכלה  "רעייתי, 
לחשה:  חמּור  ובקול  בעיניו  הביטה 

'חמֹור, זאת הפעם הראשונה'. 
"הבטתי עליה ובלבי גיחכתי. הן החמור 
אינו מבין. המשכנו בדרכנו והחמור מעד 
והזהירתו  אליו  ניגשה  רעייתי  בשנית. 
השנייה'.  הפעם  זאת  'חמור,  בשנית: 

בפעם השלישית שהוא מעד היא הוציאה מתיקה אקדח, 
ובאומרה 'חמור, זאת הפעם השלישית', ירתה בחמור...

"הסתכלתי עליה נדהם ושאלתי: 'את רצינית?! הוא בכלל 
לא מבין אותך, ובכלל, מאיפה לך אקדח?!'

זאת  'בעלי,  ולחשה:  בעיניים  עמוק  לי  הביטה  "רעייתי 
הפעם הראשונה'...

"מאז", סיים הזקן, "אנחנו לא רבים"...  
***

נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך  "וייקחו 
סדר  את  ישראל  בני  את  ללמד  משה  מצטווה  תמיד", 
מרדכי  רבי  הרה"ק  של  נפלאה  אמרה  התמיד.  נר  עבודת 
התשובה:  לבין  למאור  הזית  שמן  בין  מקבילה  מנעשכיז 
הזית הוא מר והשמן הוא טעים. בדיוק באותו אופן שבו 
הזית  מתוך  הטעים  השמן  את  מוציאים 
מן  התשובה  את  להוציא  יש  כך  המר, 

החטא עצמו.
ומתמוגגים  עומדים  הקטנים  אנו 
מהאמרה, אבל זה עדיין לא מספיק. כי 
איך  ביותר:  בסיסי  מידע  פרט  לנו  חסר 
תשובה  מוציאים  איך  זה?  את  עושים 

מתוך החטא בעצמו?
בפיו  הייתה  משקל  כבדת  שאלה 
ביקש  הוא  בריסק,  מעניי  אחד  של 
בריסק  של  רבה  את  אותה  לשאול 
בריסק  שהייתה  למרות  זאת   - בעצמו 
של  ותואר  וסופרים,  חכמים  של  עיר 
העתים  כותבי  בקורות  לה  נשמר  כבוד 
"ירושלים דליטא" - הגאון רבי יוסף דב 

סולובייצ'יק, בעל "בית הלוי". 
אומץ  אזר  הרב,  של  חדרו  אל  כבוד  אחר  הוכנס  כאשר 
כוסות  כדי ארבע  ידו משגת לקנות  ואין  הוא  עני  ושאל: 
יוצאים  האם  בפורים...),  היין  למשתה  לא  הסדר,  (לליל 

ידי חובת ארבע כוסות בחלב?
הראה  בדעתו.  וחכך  השאלה  את  שמע  בער  יאשע  רבי 
ספרים  הוציא  היא,  משקל  כבדת  ששאלתו  לשואל 
לך  "הא  פסק:  ולבסוף  והרהר,  מצחו  את  כיווץ  ופתחם, 
25 מטבעות כסף, קנה בהם כדי ארבע כוסות, שכן אינני 

רואה מקום להקל בשאלתך"...

הרבנית מבריסק 
ומחיר היין

התשובה מתוך 
החטא עצמו



לאחר שיצא העני ובידו סכום הגון השווה ערך לכל צרכי 
הפסח למשפחתו הברוכה, נזעקה הרבנית מהמטבח: "וכי 
רוטשילד הוא שם משפחתנו? היאך מעניקים לעני אחד 
מישראל סכום כה גדול, בעוד שבחמש מטבעות יכול היה 

לקנות יין ברווח לו ולבני משפחתו?"
החשבון  עם  הסכים  בער  יאשע  רבי 
חשבון  לה  ערך  אך  הרבנית,  שערכה 
שאין  הבנתי  העני  של  "משאלתו  משלו: 
בידו מאומה לצרכי החג, שכן אם ברצונו 
חלב  של  ורביעית  שלישית  כוס  לשתות 
בידו,  אין  בשר  שגם  משמע  הסדר,  בליל 
החג  סעודת  לאחר  חלב  ישתה  איך  שכן 
הבשרית?! לכן הענקתי לו סכום כה גדול 

שיספיק לו להוצאות סעודה כהלכתה".
הגורם  על  ועמידה  השאלה  לשורש  מבט  של  זה  מסיפור 
של  אמרתו  את  היטב  להבין  נוכל  להישאל,  לה  שגרם 
השמן,  את  מפיקים  הזית  שִמן  כשם  מנעשכיז:  הרה"ק 
על  כך  בשרו,  את  ודשים  אותו  שטוחנים  ידי  על  וזאת 
ידי שיחקור היהודי בשורש הדבר שגרם לו לחטוא, יוכל 

לעמוד על הסיבה שהביאתו לידי חטא.
כאשר ידע האדם להימנע מלכתחילה מהמניעים שבדרך 
הטבע הביאוהו לחטוא, הרי שיהיה קל לו יותר להישמר 
כפי  הוא  התשובה  בעשיית  הראשון  והשלב  מהחטא. 
ניתן  עצמו,  החטא  שמתוך  הרי  החטא.  עזיבת  שלמדנו: 

להוציא את התשובה. 
 ***

במגילת  העונש  שורש  רשב"י,  לדעת 
כל  את  ולאבד  "להרוג  של  אסתר 
אחת:  סיבה  בשל  היה  היהודים", 
"מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע" 
מרדכי.  של  לדעתו  בניגוד  (אחשורוש), 
בקולו  לשמוע  ששבו  בכך  היה  התיקון 

של מרדכי וצמו ג' ימים. 
הפעם  זאת  ('בעלי,  הראשונה  בפעם  עומדים  כאשר 
הראשונה') על מקור הקלקול, בדרך כלל תהיה זו הפעם 
('זאת  לב  תשומת  בחוסר  בו  ייכשל  שהאדם  האחרונה 

הפעם האחרונה שאנחנו רבים').  

"ואתה תצווה" (כז, כ)

ה"אמרי  בעל  מדזי'קוב,  מאיר  רבי  הרה"ק  אל  הגיע  יהודי 
ארוכה  תקופה  הפריץ  מן  חוכר  היהודי,  רעהו  בשאלה:  נועם" 
את הפונדק בעיירתם, אלא שלאחרונה אין ידו משגת לעמוד 
בתשלומי החכירה. כעת חובו לפריץ עומד על סכום גבוה ולא 
ברור שהפריץ יסכים להשכיר לו שוב את הפונדק. האם מותר 

לשואל להציע את עצמו כחוכר חדש לפונדק?

הפסיד  הראשון  החוכר  מותר.  שהדבר  אישר  נועם"  ה"אמרי 
לשלם  דרך  לו  אין  שכן  גבול",  "השגת  כאן  ואין  פרנסתו  את 
חיים"  ה"דברי  לרה"ק  הדין  פסק  משנודע  לפריץ.  חובו  את 
על  נועם"  ה"אמרי  מחותנו,  את  להעמיד  שיש  סבר  מצאנז, 
חיים"  ה"דברי  הוכיח  שנפגשו,  הראשונה  ובהזדמנות  טעותו 

את מחותנו בחריפות על שהתיר את הדבר.

אלא שה"אמרי נועם" ידע גם ידע ללמוד ולכן במקום להשיב 
תשובה, השיב בשאלה: "ילמדנו מחותן, וכי היכן כתוב בתורה 

שהוריתי שלא כהוגן?"

אין  און  איך!  בין  תורה  "די  בפסקנות:  הגיב  חיים"  ה"דברי 
כתוב  ובי  אני  היא  (-התורה  נישט"  טאר  מען  אז  שטייט  מיר 

שהדבר אסור)...

"ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת" (כח, לא)

על  לכפר  פח:),  (זבחים  חז"ל  מלמדים  כך  המעיל,  של  סודו 
חטא הלשון. לשון הרע. 

לים  דומה  "תכלת  פט.):  (חולין  חז"ל  לימדונו  בעניין התכלת 
דומה  ספיר  ואבן  ספיר  לאבן  דומה  ורקיע  לרקיע  דומה  וים 

לכיסא הכבוד". 

פנינה נפלאה מצינו בפירושו של ה"כלי יקר" על אתר, בקשר 
ולא  עולם  חוק  לים  גבול  חול  שמתי  "אשר  הדברים:  שבין 
יעברנהו" (ירמיה ה, כב), כשם שהחול הוא הגבול שאותו לא 
שהוקצה  במקום  הים  נשאר  וכך  אופן  בשום  הגלים  עוברים 
לו ולא שוטף את היבשה, כך לשונו של האדם הוגבלה בשתי 
וחומה  (שיניים)  עצם  של  אחת  חומה  טו:),  (ערכין  חומות 
אחת של בשר (שפתיים), זאת על מנת שלשונו לא תעבור את 
הגבולות שהושמו לה ולא תשתלח בדיבורים אסורים החוצה. 

"כליל  שעשוי  המעיל  לים",  דומה  "תכלת  חז"ל  שאמרו  וזהו 
ליהודי  מזכיר  שהוא  בכך  הלשון  חטא  על  מכפר  תכלת" 
הלשון.  הוגבלה  כך  הים,  שהוגבל  כפי  לים",  דומה  ש"תכלת 
יותר כתשובת המשקל ללשון הרע, מאשר  אין לך תיקון טוב 

תזכורת כזו המהווה מניעת לשון הרע מעיקרה.

פן יש 
בכם שורש



עמלק"  לך  עשה  אשר  את  "זכור 
(דברים כה, יז) 

אלמלי  רב:  אמר  יהודה  רב  "אמר 
לא  ראשונה  שבת  ישראל  שמרו 
שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר 'ויהי 
ללקוט',  העם  מן  יצאו  השביעי  ביום 
(שבת  עמלק'"  'ויבוא  בתריה  וכתיב 

קיח:).
שני  לזכר  בתורה  הוגדרה  השבת 
זכר  בראשית,  למעשה  זכר  דברים: 
רבי  הרה"ק  מחדד  מצרים.  ליציאת 
"בת  בספרו  מאבריטש,  דב  אברהם 
עין", בשבת בראשית כלתה מלאכתו 
בדיבור  זו  מלאכה  העולם,  של 
נברא  מאמרות  בעשרה  שכן  הייתה, 
העולם. ואילו במצרים, שבתו ישראל 
של  עצתו  פי  על   - הפרך  מעבודת 
משה רבינו לפרעה - ממלאכה ממש. 
נצטווינו  אלו,  בחינות  שתי  כנגד 
לשבות ביום השבת בדיבור ובמעשה.   

 ***
נטע  רבי  הגה"ק  על  מספרים 
קודש  היה  השבת  שיום  מאבריטש, 
אצלו לתפילה ולימוד התורה. לא רק 
יום השבת, אלא אף לילו. מעת לעת. 
בלילות השבת היה רבי נטע עומד על 
רגליו, לפניו מסכת שבת והוא לומד 

ברצף ללא הפסקה. 
היה  מספרים,  כך  שבת,  מוצאי  מדי 
שבת  מסכת  על  סיום  נטע  רבי  עורך 

כולה. 
באחת הפעמים תהו מקורביו בפניו: 
הוא  ומפורסם  נודע  יהודי  רמז  הן 
ש"שבת" ראשי תיבות ש'ינה ב'שבת 
שינה  רבינו  מונע  טעם  מה  ת'ענוג. 

שבת  מדי  תנומה  ומעפעפיו  מעיניו 
בשבתו? 

השיב רבי נטע בסיפור: כאשר נתעלה 
מלחמותיו  לאחר  בונפרטה  נפוליון 
צרפת  על  כקיסר  והומלך  הרבות 
ולשנות  ברצף  לעבוד  החל  כולה, 
בעיניו.  חן  מצאו  שלא  רבים  דברים 
חשוד:  לפרט  לב  שמה  הדואגת  אמו 

אינו  נפוליון,  החדש,  הקיסר  בנה, 
הולך לישון. 

לאחר יומיים ללא שינה ניגשה אליו 
לישון:  ללכת  אותו  ושכנעה  אמו 
על  ימים  תאריך  שנה  עשרים  "מאה 
אם  "אולם  לבנה,  איחלה  מלכותך", 
תוכל  לא  בריאותך  על  תחוס  לא 
למלוך כיאות. אנא, לך לישון מעט". 
קצר:  במשפט  לאמו  השיב  נפוליון 

"כשאני ישן, אינני מלך"...

להשיב  נטע  רבי  המשיך  אני,  גם  כך 
לשואלים, מרגיש את קדושת השבת 
בכל רגע שאני מנצל לתורה ותפילה, 
מרגיש  אינני  ישן,  אני  כאשר  אולם 
לא  זאת,  את  השבת.  קדושת  את 
מנוחה  שום  בעד  להפסיד  אני  חפץ 

שבעולם...
 ***

מדברי הגמרא בשבת שהבאנו לעיל, 
עמלק  של  להופעתו  שהסיבה  הרי 
מחייתו  וגם  שבת,  בחילול  כרוכה 

היא על ידי שמירתה.
סמיכות  את  עין"  ה"בת  דורש  וכה 
עשה  אשר  את  "זכור  הפסוק:  לשון 
ממצרים",  בצאתכם  בדרך  עמלק  לך 
רק  שהקפדתם  כיוון  הגיע  עמלק 
השבת  שמירת  של  אחד  חלק  על 
השבת  שמירת  ממצרים",  "בצאתכם 

במעשה. 
הנוסף  על החלק  גם  עליכם להקפיד 
"זכר  בדיבור,   - השבת  שמירת  של 
למעשה בראשית", בה ירדה המנוחה 
הן  הדיבור.  שביתת  ידי  על  לעולם 
כדיבורך  בשבת  דיבורך  יהיה  שלא 
בחול, וביותר: לקדש את דיבורי יום 
שאת  ביתר  ותפילה  בתורה  השבת 

ועוז.
נצביע ששתי בחינות  ואפשר שברמז 
"ֵזֶכר",  המוגדרות  שבת  של  אלו 
התורה  ציווי  כנגד  המה  מכוונות 
עמלק".  לך  עשה  אשר  את  "זכור 
הקפדה  באמצעות  תהיה  הזכירה 
כראוי  לנצלו  השבת  יום  על  יתרה 

ולשומרו בדיבור ובמעשה גם יחד.

כאשר הומלך נפוליון 
כקיסר על צרפת כולה, 

החל לעבוד ברצף 
ולשנות דברים רבים 
שלא מצאו חן בעיניו. 
אמו הדואגת שמה לב 

לפרט חשוד: בנה, 
הקיסר החדש, נפוליון, 

אינו הולך לישון

שבת מחיית עמלק
במחשבה שניה

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


