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ִלְבטֹוַח ְּכֶׁשֵאין ַּבִּכיס
הספר.  בבתי  ממלכתי  ביקור  הנשיא  עורך  באיראן  גם 
בשיעור לשון נכנס אחמדינג'אד לכיתה אקראית ושואל 
לתת  גם  צריך  שעונה  מי  טרגדיה?"  "מהי  הילדים:  את 

דוגמה לדבריו. 
אחד הילדים מצביע: "חבר שלי משחק ליד הבית ונדרס 

על ידי רכב". 
"זוהי  הדוגמה.  את  שולל  הנשיא 

תאונה". 
ילד שני: "אוטובוס של ילדי בית הספר 

בטיול שנופל לתהום ומתרסק". 
כזה  "מקרה  שוב:  מניד  אחמדינג'אד 

אינו אלא אבידה גדולה". 
הפרטי  במטוסו  יטוס  הנשיא  "אם 
בהתלהבות,  השלישי  קופץ  ויתרסק", 

"זו טרגדיה". 
סוף סוף מחייך הנשיא לאישור, ושואל: 

"מדוע?" 
"כי זו לא תהיה תאונה", משיב הילדון, 

"ובטח לא אבידה גדולה"... 
***

ויהי אחר המבול. 
נח שולח את היונה לאחר שהעורב הכזיב, ובפעם השנייה 
את  רואה  כשנח  טרף.  זית  עלה  כשבפיה  אליו  שבה  היא 

העלה: "וידע נח כי קלו המים מעל הארץ". 
מהיכן  התורה  מפרשי  הראשונים  האריכו  הפשט  בדרך 
הביאה היונה את העלה [האם מארץ ישראל, שבה לא היה 
יש  אלו  דעות  לפי  עדן.  מגן  הובא  העלה  שמא  או  מבול; 

להסביר את המשך הפסוק כיצד ידע נח שקלו המים מעל 
הארץ, אם העלה הובא ממקום שבו כלל לא היה מבול]. 

רעיון נאה ששמעתי יכול להעניק לנו הוראה לחיים: 
אל הרה"ק רבי יואל מסאטמר, בעל ה"דברי יואל", ניגש 
יהודי ובפיו הצעה: שהרבי יקים שיכון סאטמר בבני ברק. 
הרבי התעניין כמה אמור לעלות פרויקט שכזה, והיהודי 

נקב במחיר.
לו  ואין  עצום  סכום  שזהו  הפטיר  הרבי 
פעמיים  חשב  לא  היהודי  לגייסו.  דרך 

ושאל: "ומה עם ביטחון, רבי?"...
בסיפור  לו  ונענה  חייך  יואל"  ה"דברי 
העולם  מלחמת  לפני  עמו  שאירע 
השנייה: היה זה כאשר הרבי יצא לעיירת 
נופש לצרכי מרפא, בשבת קודש, באמצע 
אף  ששהה  אחד  רב  הגיע  היום,  סעודת 
רצה  יואל"  ה"דברי  לבקר.  במקום  הוא 
מבט  אבל  יין,  בכוס  אורחו  את  לכבד 

אחד בבקבוק גרם לו להסס.
הוא עשה חשבון שצריכים עוד לזמן על 
הכוס בסעודה ואף לשמור יין להבדלה, 
יין,  בכוס  אורחו  את  כעת  יכבד  ואם 
היין שבבקבוק ייגמר. מכיון שאין עירוב במקום לא ניתן 
בעיה  זוהי  יין,  להביא  נכרי  ולשלוח  החוץ,  מן  יין  להביא 

של "יין נסך". 
אלא שלהפתעת הרבי, סימן לו הגבאי בתנועת יד חשאית 
רגוע  יהיה  ושהרבי  ביין,  האורח  הרב  את  לכבד  שאפשר 
ה"דברי  אמר  לעצמי",  "חשבתי  להבדלה.  ליין  בקשר 
יהיה  שהכל  בביטחון  חדור  הגבאי  "אם  ליהודי,  יואל" 
בסדר - דווקא הרבי הוא זה שצריך להיות קטן אמונה?!... 

לנפנף 
בעלה זית

כשהגבאי מלמד 
את הרבי ביטחון



כיבדתי את הרב בכוס יין".
האורח יצא, והגבאי ניגש לשולחן ושלף מכיסו בקבוק יין 

נוסף. כעת אין שום בעיה של יין להבדלה. 
אמר ה"דברי יואל" לשואל: "אם יש בקבוק יין בכיס, אין 
בעיה להיות 'בעל ביטחון'. וכן אני משיב על שאלתך: לו 

היה לי הכסף הדרוש להקמת שיכון בבני 
בביטחון  חדור  הייתי  אני  גם  אז  כי  ברק, 

כמוך"...
רש"י מביא מדברי המדרש על עלה הזית 
שהביאה היונה בו ביקשה מהקב"ה: "יהיו 
הקב"ה  של  בידו  כזית  מרורין  מזונותיי 

ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם".
קשה  אירוע  חווה  אדם  שכאשר  צחות,  בדרך  אומרים 
או מקבל בשורה קשה, ברגע הראשון הוא לא חושב על 
שלו  בטרגדיה  טובע  הוא  בצער,  שקוע  הוא  כלל.  הקב"ה 
מסוים,  זמן  עובר  מתמודדים.  כיצד  לבדוק  מנסה  ולא 

קצר או ארוך, ולפתע חל שיפור. 
הם  השם",  "בעזרת  מתעודדים:  האנשים  רוב  הזה  ברגע 

לא  אני  בסדר.  "יהיה  ותקווה,  קטן  חיוך  עם  מפטירים 
דואג. השם יעזור עד שנעבור את זה"... 

יודעת  היונה  כאשר  היונה:  אצל  נח  ראה  הזה  הרגע  את 
שמוכן לה אוכל בתיבתו של נח, אבל היא בוחרת להביא 
ל"מזונות  מוכנה  שהיא  ולהצהיר  בו  לנפנף  זית,  עלה 
מידי  שיהיו  והעיקר  כזית"  מרורין 
היונה  אם  ודם,  בשר  מידי  ולא  הקב"ה 
וסימן  אות  ביטחון",  ל"בעלת  הופכת 

הוא שקלו המים מעל הארץ...
 ***

לקלוט  כמעט  פנוי  אינו  הלב  בעת-צער 
חז"ל  לימדונו  אבל  וביטחון,  אמונה 
ש"הבוטח בהשם חסד יסובבנו", גם אם 

אינו מצוי בדרגה הרוחנית הנכונה. 
התחזקות בביטחון בבורא כל עולמים גם כשאין תאונה 
וגם שלא בשעת אבידה גדולה, יכולה למנוע מהאדם את 

הצורך להתמודד עם הטרגדיה הבאה. 

"תחתיים שניים ושלישים תעשה" (ו, טז)

בראשית ימי הנסיעה ברכבת התחלקו הנסיעות לג' מחלקות. 
כיסאות  עם  מפוארת  מחלקה  הייתה  ראשונה  מחלקה 
מרופדים, מרחב נאה ושירות אישי לנוסעים. מטבע הדברים 
היה מחיר הנסיעה במחלקה ראשונה מופקע כטיסה במטוסי 

זמננו. 

במחלקה השנייה היו מושבים סבירים ללא שירות אישי וללא 
השלישית  ובמחלקה  ימינו.  של  האוטובוסים  כעין  מרחב, 
נוקשים  עץ  ספסלי  היו   - מאוד  זולים  כרטיסים  היו  בה   -
ותרנגולות,  חיות  בערבוביה  היו  שבו  אמצעי  ושטח  בצדדים 

בני אדם וסלי קניות, תיקי נסיעות ומה לא... 

פשוט  כרטיס  וקנה  ברכבת  מסוים  רב  נסע  הפעמים  באחת 
לידו  עבר  ולמד.  בפינה  הרב  הצטנע  השלישית.  למחלקה 
משכיל אחד שתהה כדי לקנטרו: "רבי, תמהני על צדיק כמוך 

שנוסע במחלקה שלישית".

השיב הרב: "עלי אין זו תמיהה. שכן ישנן דרגות של צדיקים. 
דרגה   - כמוני  וצדיקים  ב'  דרגה  צדיקים  א',  דרגה  צדיקים 
ג'. לפיכך נוסע אני במחלקה השלישית. אולם תמהני עליך, 
המחלקה  בקרון  נוסע  כמוך  ראשונה  מדרגה  חצוף  כיצד 

השלישית"...

"ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ" (ט, ב) 

על  בגמרא (שבת קנא:) אומר רב פפא: אריה אינו מתנפל 
שני בני אדם. שואלת הגמרא והרי ראינו כבר שהתנפל על 
שני בני אדם? "דאמר רמי בר אבא: אין חיה שולטת באדם 
נמשל  ילין  בל  ביקר  'אדם  שנאמר  כבהמה,  לו  שנדמה  עד 

כבהמות נדמו'".

שואל רבי יעקב לוברבום מליסא, בעל "נתיבות המשפט": 
נראה  האדם  האם  בשאלה  תלוי  שהדבר  הגמרא  למסקנת 
אדם,  להיראות  יכול  אחד  אדם  גם  הרי  כבהמה,  או  כאדם 
אינו  שניים  על  שרק  אמינא  בהווא  הגמרא  כתבה  ומדוע 

נופל?

ולא  כאדם  בנראה  הגמרא  שלמסקנת  ה"נתיבות",  מתרץ 
מתנפל.  אינו  אריה  שניים  על  מדוע  ההסבר  מונח  כבהמה, 
המורכב  אחד  אדם  אלא  אינם  כאן,  האמורים  שניים  שכן 

משני חלקים: גוף ונשמה. 

אם הנשמה שלו חיה וקיימת ויש לה נוכחות ממשית ממש 
ומוראו על חית הארץ.  גופו, הרי שהוא מוגדר "אדם"  כמו 
אין  לנשמתו  אחד,  מחלק  רק  מורכב  הוא  חלילה  באם  אך 
אליה,  ערך  שווה  בו  רואה  שהבהמה  הרי  מעשית,  נוכחות 

"נמשל כבהמות נדמו" ואין לה ממה לירא...

אשרי אדם 
בוטח בך



"ותימלא הארץ חמס" (ו, יא)
שהוא  לנח  מודיע  שהקב"ה  בעת 
מביא מבול לעולם, הוא נוקט בלשון 
כי  לפני  בא  בשר  כל  "קץ  יג):  (שם 
והנני  מפניהם  חמס  הארץ  מלאה 

משחיתם את הארץ". 
את  שוב  ומפרטת  שבה  התורה 
החמס, לאחר שכבר צוין באופן כללי 
האדם  בני  במעשי  הושחתה  שהארץ 
השנייה  בפעם  גם  הודגש,  והחמס 
חמס  הארץ  מלאה  "כי  הבורא  מציין 
חז"ל  בשם  מביא  רש"י  מפניהם". 
"לא  ההסבר:  את  קח.)  (סנהדרין 

נחתם גזר דינם אלא על הגזל". 
יותר  גרוע  הגזל  במה  להבין  ויש 
דור  אנשי  שעשו  העבירות  משאר 
המבול, שהתורה מדגישה שרק בשלו 

נגזר עליהם המבול. 
 ***

שבמקרר  בעוף  הביטה  הבית  עקרת 
להריח  מתחיל  הוא  פנים.  והחמיצה 
לעוף  זקוקה  והיא  חשוד  באופן 
מראש  הגברת  ביקשה  לשבת. 
חדש  עוף  לקנות  שילך  המשפחה 
העוף  את  תזרוק  שהיא  והוסיפה 

שבידה. 
הבעל הזדעזע. "לזרוק?! בשום פנים 
שישמחו  רבים  אנשים  יש  ואופן. 
לקבל כזה עוף". לקח את העוף ובדרך 
לאטליז הניח את העוף מאחורי דלת 
אחד השכנים שהיה ידוע לאיש קשה 
שם  'ישמחו  הרהר,  הסתם',  'מן  יום. 

בארוחת צהריים מבושלת'.
במתנה  שמחו  אכן  משפחה  באותה 
בין  וחולק  בושל  העוף  צפויה,  הלא 
אחדות  שעות  שלאחר  אלא  כולם, 

הוא  בטוב.  שלא  חש  המשפחה  אבי 
מיובש  חצי  כשהוא  לרופא  הגיע 
כשהוא  החולים  לבית  נשלח  ומשם 
מאובחן כסובל מקלקול קיבה חמור.  
שמע  לשעבר,  העוף  בעל  השכן, 
ועלה  החולים  בבית  אושפז  ששכנו 
חולים  ביקור  מצוות  לבקרו.  אליו 
לדאבון  היא.  מאוד  עד  יקרה  מצוה 

לב, למרות שהמבקר את החולה נוטל 
אחד משישים מחוליו, כאן לא הועיל 
לבית  נפטר  השכן  מאומה.  הביקור 

עולמו בהותירו אלמנה ויתומים...
השכנים כמובן לא נותרו בצד. ברוחב 
לוויה  לארגן  עזרו  הם  רגיל  בלתי  לב 
מכובדת, ונטלו בה חלק פעיל כשהם 
מנידים בראשם בעצב. 'לא די בסבל 
אמר  היום',  עד  המשפחה  שעברה 
'אלא  השכנים,  של  העצוב  מבטם 
שעכשיו ניטל מהם ראש משפחתם'... 

את  להזכיר  בלי  כמובן  אפשר  ואיך 
הגיעו  המסורים  השכנים  ה'שבעה'. 
עזרה  הגישו  לנחם,  מאליו  כמובן 

ותפקדו כשכנים טובים. 
הבעל  הזעיף  השבעה  מימי  באחד 
מה  נתבונן  "רק  רעייתו:  כלפי  פנים 
מתן  קיימנו  הזה  העוף  עם  כאן:  היה 
לביקור  גם  זכינו  בזכותו  בסתר, 
אבלים.  וניחום  המת  לוויית  חולים, 

ואת כל הטוב הזה רצית לזרוק?!"...
רבי שלום שבדרון הסביר יסוד גדול 
בגזל של אנשי דור המבול. כתוב שהם 
נטלו פחות פחות משווה פרוטה כדי 
הגזל.  בהשבת  לחייבם  יוכלו  שלא 
ולכאורה, דור כזה פרוץ שהארץ כולה 
נשחתה, מדוע לא לגזול מלוא השק? 

מדוע להסתפק בכמות זעומה? 
והוא מתרץ: מפני שאנשי דור המבול 
מבחינתם  לצדיקים.  עצמם  החזיקו 
הם  וחס.  חלילה  גזלנים  אינם  הם 
חושב  אתה  אם  עבירות.  עוברי  לא 
אותם  לתבוע  מוזמן  אתה  אחרת, 
בבית דין ולהוכיח שהם לא בסדר... 

מובטח לך כישלון מוחלט. 
 ***

זוהי הדגשתה של התורה: "לא נחתם 
גזר דינם אלא על הגזל". כי עם רשע 
לצפות  עוד  ניתן  רשעו,  את  שיודע 
שמשחית  מי  אבל  בתשובה.  שישוב 
את העולם ובכל עבירה שלו הוא חש 
הרי שאין  וכמה מצוות,  כמה  כעושה 

לו סיכוי לשוב. 
לכן "והנני משחיתם את הארץ". 

לדאבון לב, למרות 
שהמבקר את החולה 
נוטל אחד משישים 

מחוליו, כאן לא הועיל 
הביקור מאומה. השכן 

נפטר לבית עולמו 
בהותירו אלמנה 

ויתומים...

עבירה הבאה במצוה 
במחשבה שניה

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


