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אתה חייב לראות
את  לראות  חייבים  הילדים  מחיפה,  הגענו  "בבקשה, 

הגורילה בתנכ"י. הבטחנו להם".
קייטנת  עם  שהגיע  החרדי  מול  נאנח  הישראלי  השומר 
'חרדים'...  הסגירה.  לפני  דקות  עשר  החיות  לגן  ילדים 

העווה פניו בזלזול.
"כל אלו"... מתחיל השומר לספור. "שבעה-עשר, בלי עין 

רעה", 'עוזר' לו האב. 
"כולם שלך?" שואל השומר נדהם. האב 

מהנהן לאישור.
לראות  חייבת  הגורילה  "כנסו-כנסו. 

את זה"... 
***

נגע בבית, האדם  כאשר חלילה מתגלה 
מזמין את הכהן לראות את הנגע. טרם 
"וציוה  התורה:  כותבת  הכהן  שיבוא 
מביא  רש"י  הבית".  את  ופינו  הכהן 
שהתורה  ללמדנו  היא  שהסיבה  מחז"ל 
על  ואפילו  ישראל  של  ממונם  על  חסה 

ממון מועט. 
רבינו  של  בדבריו  להתבונן  ברצוננו 

הנלמד  האדם,  בנפש  יסוד  המבאר  ספורנו,  עובדיה 
ממילים אלו. וזו לשונו: "ולא יבוא [הכהן] קודם לכן, ובין 
כך יהיה זמן תשובה ותפילה לבעלים". וננסה לבאר בס"ד 
לתשובה  ישמש  ההמתנה  שזמן  ה'ספורנו'  הסיק  מהיכן 

ותפילה.
ומפורסם  ידוע  ה'אבן-עזרא',  אברהם,  רבינו  של  עוניו 
להתפרנס  ידו  שלח  אשר  בכל  ותארו.  שמו  כמו  כמעט 
אף  כלל  ובדרך  כשל,   - בכבוד  ולהתפרנס  להרוויח  בכדי 

הצליח במזלו הביש להיות בעל חוב מעסק שכזה...
האבן  אך  יד,  במתנת  להנותו  פעם  מדי  ניסו  תלמידיו 
עזרא עמד על דעתו שלא ליהנות מבשר ודם כלל. באחד 
הימים החליטו תלמידיו להערים עליו, ופיזרו סכום גדול 
של מעות, בצורה כזו שלא יהיה בו סימן ולא יהיה חייב 
לפני  יום  מדי  רבם  עובר  בו  השביל  על  אבידה,  בהשבת 
המעות  את  רבם  ימצא  כך  התפילה. 

'שנפלו מהשמים' ויהיה לו די מחסורו. 
אולם לתמיהתם בעת שעבר האבן עזרא 
כעיוור  והלך  עיניו  את  עצם  במקום, 
מכן  לאחר  לפניו.  מושטות  כשידיו 
להם:  הסביר  שראו,  מה  על  כששאלוהו 
מביתי  רעה  בתחושה  הבוקר  יצאתי 
בכך  התחזקתי  אולם  הביש,  מזלי  על 
יותר ממני.  שעיוור, למשל, סובל הרבה 
הסומא  של  טעמו  את  לחוש  רציתי 
ונהגתי כמוהו. כאשר פתחתי את עיני – 
הייתי מאושר על כך שיש לי זוג-עיניים 
לא  וכבר  הבורא,  מאת  חינם  במתנת 

הציק לי העוני...
מעט:  ונפרט  ה'ספורנו',  לדברי  נשוב 
מכל  הבית  כל  את  לפנות  נדרש  האדם 
לאחר שהוא  מועט.  לא  זמן  אורכת  הזו  חפציו. המלאכה 
שיבוא.  הכהן  אל  ביתו  מבני  אחד  הוא  שולח  מסיים 
בינתיים הוא מסתכל ימינה ושמאלה - אין כיסא לשבת 
עליו, אין תמונה על הקיר, אין שום חפץ בבית. הכל מפונה 

ונקי. חוץ מכתם מכוער על הקיר...
כשאין לאדם במה להתמקד במחשבתו, טבעו הוא שהוא 
מהרהר במה שכבר עבר עליו, במה שהוא חווה. הוא מביט 
באה  מה  בשל  להרהר  ומתחיל  הבית  בקירות  הנגע  על 

מה עושים 
בזמן ההמתנה?

זוג עיניים 
במתנת חינם



אליו הרעה הזו. לפי ה'ספורנו', הציווי לרוקן ולפנות את 
הבית, ורק אז לקרוא לכהן – הוא בכדי שבעל הבית יוכרח 

לעשות חשבון נפש.
יג):  א,  דברים  רש"י,  (הביאו  במדרש  מצינו  לכך  דוגמה 
"חכם דומה לשולחני עשיר - כשמביאין לו דינרין לראות 

ותוהה.  יושב  לו  מביאין  וכשאין  רואה, 
לו  כשמביאין   - תגר  לשולחני  דומה  נבון 
לו  מביאין  וכשאין  רואה,  לראות  מעות 

הוא מחזר ומביא משלו". 
מעות.  של  בערכן  בקי  השולחני  דהיינו, 
המעות  כאשר  להבחין  רק  יודע  החכם 
את  וקובע  לפניו  ומוצגות  מועמדות 
במה  תמיד  מתבונן  הנבון  אך  שוויין. 

שבידו ולומד עוד ועוד. 
***

את  עורך  וכשאדם  האדם.  בנפש  טבע  הינה  ההתבוננות 
חשבון הנפש בעין בלתי משוחדת, כאשר הכל פנוי, הוא 

ישוב  כך  ומתוך  עולם  לבורא  שחטא  ויבין  לאמת  יגיע 
בתשובה.  

אלא שהעולם הזה מזמן לנו בשטף מרוצתו את כל הסיבות 
שבעולם מדוע לא להתבונן. אנו מנסים כל דבר, מגששים 
'רק כדי להרגיש איך ההרגשה'... אמרה  אחרי כל הנאה, 
התורה: בכדי שיוכרח האדם לראות את 
האמת, יוציא ויפנה את ביתו מכל מיני 
לבדה  האמת  מול  יעמוד  וכך  מפריעים 

וישוב ליוצרו בכל לב. 
כף זכות גדושה נמצא מכאן למנהגם של 
האבק  את  שמנקים  קדושים,  ישראל 
שכן  הפסח.  בפרוס  חמץ  היה  כאילו 
בדרך זו, כאשר מפנים את רהיטי הבית 
ופינה,  מדף  בכל  וממשמשים  מפשפשים  להתם,  מהכא 
הרי זה סמל לביעורו של החמץ מן הלב, על ידי פינוי הלב 

מענייני העולם להתבוננות במעשיו. 
כאשר הכל פנוי ונקי חייבים 'לראות' את זה... 

"ועץ ארז ושני תולעת ואזוב" (יד, ד)

"ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת וכאזוב" (רש"י)

מן  הינה  ויבדלחט"א,  זי"ע  ישראל  גדולי  של  ענוותנותם 
של  המובהקים  ההיכר  מסממני  כאחת  המפורסמות, 

צדיקים ששתלן הקב"ה בכל דור ודור. 

קנייבסקי,  ישראל  יעקב  רבי  הגה"ק  שנתאלמן  לאחר 
"הסטייפלר", לעת זקנותו, היה מגיע בקביעות מדי לילה 
בכל  ולסייעו  לעוזרו  אצלו,  לישון  הקטנים  מנכדיו  אחד 
הנצרך. לנכד זה הוקצתה מיטה מיוחדת בחדרו של הסבא 

הגדול.

בכל עת אשר הגיעו אורחים אל הסטייפלר ונזקקו ללינת 
לילה בביתו, והיה צורך בשל כך שהנכד יוותר על מיטתו 
ויעבור לחדר אחר, בענוותו כי רבה היה הסטייפלר קורא 
יואיל  אם  בקשה  של  בלשון  רשות  הימנו  מבקש  לנכד, 

לתת את מיטתו לאורחים ולעבור לחדר השני...

שאלה של גזל לא הייתה כאן, שכן היה זה רכושו של בעל 
ה"קהילות יעקב". אולם רגישותו של הסטייפלר לכבודו 
בכל  הוא,  קטן  שילד  שאף  גדולה,  כזו  הייתה  הנכד  של 
זאת הוא מוותר על מיטה שהינו רגיל אליה. משכך – יש 

ליטול הימנו רשות ולא לעשות זאת בקביעת עובדה...

"ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם" (יד, לד)

שהטמינו  לפי  עליהם  באים  שהנגעים  להם  היא  "בשורה 
ארבעים  כל  בתיהם  בקירות  זהב  של  מטמוניות  אמוריים 
ומוצאן"  הבית  נותץ  הנגע  וע"י  במדבר  ישראל  שהיו  שנה 

(רש"י).

שהנגעים  לן  קיימא  הרי  א.  הקשה:  עתיך"  "אמונת  בספר 
על חטא הלשון הם באים, ומדוע בנגעי בתים קיים צד של 
ישראל,  את  לזכות  הקב"ה  חפץ  אם  ב.  להם'.  היא  'בשורה 
הבתים  בניתוץ  להטריחם  ומדוע  לפניו,  והצלה  רווח  הרבה 

לצורך המטמוניות.

והוא מתרץ באופן נפלא בחדא מחתא: ידועים דברי המדרש 
כל  קודם  ולכן  תחילה,  בנפשות  פוגע  הרחמים  בעל  שאין 
לוקה ביתו של האדם ואח"כ אם לא נתעורר לוקה בבגדיו, 
ואם לא נתן אל לבו לוקה בגופו. משכך, יוצא שצרעת הבית 

היא הראשונה לעוררו. 

מכיון שמגיע לו עונש, אך לא מגיעה לו עדיין בושה גדולה 
כל כך, כיון שזוהי התראה ראשונה, כתבה התורה שיש צרעת 
מי  ידעו  לא  ומעכשיו  מטמוניות.  לגלות  כדי  שנועדה  הבית 
לקה  ומי  לו  היא  ובשורה  צדיק  שהוא  משום  בביתו  לקה 
ייבושו בעלי הלשון יתר  ועליו לשלם. כך לא  משום רשעתו 

על המדה.  

ואנכי 
פיניתי הבית



"זאת תהיה תורת המצורע" (יד, ב)
להגה"ק  מרדכי"  "תכלת  בספר 
על  הביא  מברעז'אן,  מהרש"ם 
שאנו  נפלא  דרוש  שלפנינו  הפסוק 
איתא  אחת.  מרגלית  מתוכו  נצטט 
בגמרא (ערכין טו:): "אמר רבי חמא 
מספרי  של  תקנתו  מה  חנינא  בר' 
הוא  חכם  תלמיד  אם  הרע,  לשון 
לשון  מרפא  שנאמר  בתורה,  יעסוק 

עץ חיים".
והקשה הגה"ק מברעז'אן שם, אם כן, 
מה  הרע,  לשון  למספרי  תקנה  שיש 
תלמיד  אם  ובפרט   – האדם  מן  ימנע 
חכם הוא, אך אינו ירא חטא – לדבר 
לשון הרע ויעסוק בתורה ויתכפר לו.

***
מעשה מעורר הובא בהקדמת הספר 
הלל  רבי  להגה"ק  הלב",  "כוונת 
של  בנו  מקראסנא,  ליכטנשטיין 
הגה"ק רבי ברוך בענדיט מקראסנא. 
המחבר מספר שאביו השתתף בשבת 
פרשת בחוקותי בשולחנו הטהור של 

כ"ק מרן רבי יהושע מבעלזא זי"ע. 
והנה – מספר רבי ברוך בענדיט לבנו 
ואימה  תשובה  הרהורי  עלי  נפלו   –
שהחלו  עד  להם  והתגברו  ויראה, 
לזלוג  ותשובה  חרטה  של  דמעות 
מעיני מאין הפוגות. נתביישתי מאוד 
עד  אולם  ועדה,  קהל  בתוך  לבכות 
ליד  היושבים  שכל  לב  שמתי  מהרה 

השולחן בוכים בהתעוררות גדולה. 
מהר"י  מרן  כ"ק  נכנס  והכי  אדהכי 
ה',  לפני  אשר  השולחן  את  לערוך 
וכאשר הגיע זמן התורה, פתח ואמר: 
"אם בחוקותי תלכו", שעל כך אומר 
הוא  "הדא  א):  לה,  (ויק"ר  המדרש 
דרכי  'חשבתי  שכתוב]:  [זהו  דכתיב 

והחל  עדותיך'".  אל  רגלי  ואשיבה 
מרן מהר"י לומר בהתעוררות גדולה: 
תלמידי  גאונים,  רבנים  פה  יושבים 
ובעלי  צעירים  אברכים  חכמים, 
בתים. אבל מה יהיה עם דברי ה'באר 
היטב'? ושב על שאלתו מספר פעמים 

'מה יהיה עם דברי ה'באר היטב'?...
וביאר בקדשו שכוונתו לדברי ה'באר 
היטב' (או"ח סי' תקע"א ס"א): "ודע 

ותורה  עושה  שאדם  המעשים  שכל 
הרבים,  בעוונות  רשע,  בעודו  שלומד 
שחוזר  עד  בקליפות  כח  מוסיף 
ולכן  מהקליפה".  מוציא  בתשובה 
מוכרח  בתורה  האדם  שעוסק  טרם 
שתיחשב  כדי  תשובה  לעשות  הוא 
האמור  ולפי  הנלמדת.  התורה  לו 

"חשבתי  הפסוק  לשון  את  ביאר 
הלימוד  טרם  ולכן  שחטאתי,  דרכי", 
או  תשובה,  מלשון  רגלי",  "ואשיבה 

אז אוכל לגשת "אל עדותיך".
לבנו:  ואמר  קראסנא  אב"ד  סיים 
הגדולה  שההתעוררות  והבנו 
הכל   – התשובה  של  והבכי  שחווינו 
שהתכונן  זי"ע  מרן  של  מכוחו  היה 
בנו  והשפיע  התורה  לאמירת  בחדרו 

התעוררות. 
***

מרדכי",  ה"תכלת  לדברי  נשוב 
תהיה  "זאת  הפסוק:  בלשון  שמדייק 
המצורע  כאשר  המצורע",  תורת 
וחושב  הלשון,  מחטא  להיטהר  חפץ 
לימוד  ידי  על  מהחטא  להיפטר  הוא 
הזו  שהתורה  לדעת  עליו  התורה, 
רק  טהרתו".  "ביום  רק  לו  תיחשב 

אחר שיעשה תשובה על חטאו.
כננס על גבי ענק נבאר את שלא כתב 
לעשות  בכדי  קדשו:  בלשון  בפירוש 
על המצורע  על חטא הלשון,  תשובה 
מהמעשה  ברם,  בתורה.  לעסוק 
מבינים  זי"ע,  מהר"י  ממרן  שראינו 
סגולי  כח  אין  תשובה  שללא  אנו 
לתורה שהוא לומד בכדי לכפר עליו. 
אם כן שומה על בעל לשון הרע לשוב 
אז  ורק  החטא,  בעזיבת  בתשובה 
את  שימחק  התורה  ללימוד  לגשת 
חטא הלשון. ומכיון שהאומר "אחטא 
לעשות  בידו  מספיקין  אין   – ואשוב 
נפלא:  באור  הפסוק  יובן  תשובה", 
לטהרו  המצורע",  תורת  תהיה  "זאת 
טהרתו".  "ביום  לאחר  רק  מעוונו, 
וממילא לא יועיל שידבר האדם לשון 

הרע על מנת שעסק התורה יכפר לו.

נפלו עלי הרהורי 
תשובה ואימה ויראה, 

והתגברו להם עד 
שהחלו דמעות של 

חרטה ותשובה לזלוג 
מעיני מאין הפוגות. 

נתביישתי מאוד לבכות 
בתוך קהל ועדה, 

אולם עד מהרה שמתי 
לב שכל היושבים 
ליד השולחן בוכים 
בהתעוררות גדולה

ותשובה ותורה וכפרה
במחשבה שניה

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


