


יתה זו שעת ערב שגרתית, כשצילצל הטלפון 
בביתו של ר' בנימין פ. בירושלים. הוא הביט 
היה  שהוצג  המספר  מופתעות,  בעיניים  במסך 
שנמצא  אחד  אף  מכיר  לא  והוא  מחו"ל,  מספר 
המתקשר  כי  לשמוע  הופתע  כשענה,  עכשיו.  שם 
ממנהטן  דין  בעורך  ומדובר  באנגלית,  משוחח 
ודברים, בישר עורך הדין כי  הרחוקה. באין אומר 
ניכר  חלק  לו  והוריש  ערירי,  נפטר  אביו  של  דוד 

מרכושו...
יהודי  היה  עתה  עד  הלם.  נתקף  הראשון  ברגע 
להיות  דמיין  לא  מעולם  דחוקה,  בפרנסה  שחי 
בעל רכוש כה רב. אחרי רגע התאושש, ובאנגלית 
על  הדין  עורך  עם  לשוחח  החל  שבפיו  הרצוצה 
הפרוצדורה הכרוכה בהעברת הכסף. כשסיים את 
עלו  אושר  דמעות  להתרגשותו,  דרור  נתן  השיחה 
בעיניו, והוא שיתף את רעייתו בבשורה הטובה, תוך 
שהוא מבקש לשמור את הדבר בסוד מחשש לעינא 

בישא.
הנדרשים,  המסמכים  את  גיבש  הבאים,  בימים 
תעודות לידה מקוריות, ועדויות ממוסמכות שונות, 
כדי  לארה"ב,  יצא  עמו  כרס,  עב  לקלסר  שהפכו 
להשלים את ההליך. אחרי כמה שבועות, במהלכם 
את  קיבל  בנושא,  לטפל  פעמים  כמה  לחו"ל  טס 
לחשבונך  הועברו  'היום  מהבנק:  הרשמי  הטלפון 
בלקוניות,  הפקידה  דיווחה  דולר',   4,618,000
'תרצה לקבוע פגישה עם מנהל ההשקעות שלנו? 
לו  שירות  הציעה   - אליך!'  לבוא  גם  יכולים  אנו 

זכאים רק אילי הון...
את השבועות שאחר כך, הקדיש לבירורים אחרי 
השקעות מניבות. למד על נדל"ן, עשה היכרות עם 
לבורסה  שקפץ  עד  דעתו  נחה  ולא  המניות,  עולם 
של  שונים  סוכנים  עם  נפגש  בתווך  ערך.  לניירות 
דרכו  את  שוקל  וזרות,  מקומיות  השקעה  חברות 
מהר  די  לרשותו.  הניצב  העתק  לסכום  בהתאם 
קלט יפה את עולם העסקים, והחל לטוס בין יבשות 
העולם, מחלק את הונו בהשקעות שונות, במטרה 

להניב רווחים גבוהים ככל האפשר...
והתעכבו.  התעכבו   - האמורים  אלא שהרווחים 
התברר  אחר  במקום  קשיים,  צצו  אחד  במקום 
ובארץ  ונמלט,  הכסף  את  שלקח  בנוכל  שמדובר 
שלישית - הוכבד במפתיע נטל המס על השקעותיו. 
כך או כך, בחלוף תקופה לא ארוכה, החלה להכות 
האצבעות,  מבין  לו  מתנדף  הכסף  כי  ההכרה  בו 
הוא   - רגע  ועוד  זו,  אחר  בזו  נכשלות  ההשקעות 

יורד מנכסיו.
כשביקש הלוואה מהבנק עוד טרם נודעו הקשיים 
בהשקעותיו, שמח הבנק למשכן חלק ניכר מרכושו 
בנסיון  והשקיע  שב  אותו  עתק,  סכום  לו  ולהלוות 
למזער את הנזקים. עד מהרה התברר כי גם המאמץ 
הזה נועד לשווא, גם הסכום שלווה טבע במצולות 

הפסדיו, נכסים נוספים ירדו לטמיון...
בעדותו, מציין האיש כי כלפי חוץ המשיך לנהוג 
הפתאומית  התעשרותו  את  להסתיר  כדי  כרגיל, 
ולמנוע עין הרע. אף את התרומות הנאות שהעביר 
בסגולות  לזכות  כדי  ובסתר,  בצניעות  נתן  לצדקה 
זאת  למרות  הדבר.  את  לפרסם  בלי  אך  המצוה 
ולמרות עוד סגולות שביצע - עדיין לא ניכר שום 

שיפור בעסקיו, העניינים הידרדרו במהירות...
כעבור תקופה לא קצרה, גילה כי הפך שוב לעני 
וחסר כל, בעל חוב בקנה מידה אדיר. נכון, נותרו 
נידחות  בפינות  ממומשים  לא  נכסים  אלו  אי  לו 
בגלובוס, אך לכל אחד יש בעיה כזו או אחרת, אף 
שנפער  העצום  החלל  את  למלא  יכול  אינו  אחד 
ברכושו. ביתו נמכר, נכסיו הוצעו במכרז, הוא הפך 

לעני ואביון, פושט רגל וגם פושט יד...
במסעו האחרון לאמריקה, בנסיון להציל משהו 
וצדדי  קטן  כנסת  לבית  נכנס  האובדים,  מנכסיו 
מצהיב  שבת  בעלון  נתקל  ושם  מנחה,  לתפילת 

קלה,  בו שעה  ועיין  הדף  הרים את  הוא  מיושן. 
בו  מספר,  ציטוט  עיניו  את  צד  ולפתע 

אדם  'יכול  לישנא:  כהאי  נאמר 
ואף  עשירות  של  במזל  להיוולד 
ישמור  לא  אם  אך  עשיר,  להיות 
בקדושה  יתנהג  ולא  עיניו  את 
נכסיו  את  לאבד  הוא  עתיד   -

ולהפוך לעני ואביון!'
נשימתו  אותו,  המילים צמררו 

כתוב  היה  עליו  העובר  נעתקה. 
כאן, שחור על גבי לבן. בעיני דמיונו 

גלגל את השנה האחרונה לאחור, כיצד 
עיניו,  בקדושת  וזהיר  שמור  מאדם  הפך 

לאדם שעיניו משוטטות בלי הבחנה, נותן להן דרור 
להביט להיכן שהיצר מוביל... איך במהלך המסעות 
חובקי העולם איבד את שמירת העיניים שכה היה 
זהיר בה, איך קדושתו וטהרתו נפגמו עד אין קץ...

עולל  מה  כשהבין  דמעות,  להזיל  החלו  עיניו 
לעצמו. 'לאדם שנוהג כפי שנהגתי' - הטיח בעצמו, 
'כתוב מפורשות מה יקרה: יאבד את נכסיו ויהפוך 
בכאב,  בעצמו  ונזף  שב   - חשבת'  מה  נו,  לעני. 
'שתסתכל היכן שתרצה, תביט בכל מקום, ונכסיך 
יישארו ברשותך?! וכי אין דין ואין דיין?! אם העיניים 
רואות, אם אין להן שמירה, אם אבטחתם נפגמת 
- הלכו הנכסים, הופסד העושר, נגמרו ההשקעות 

וטבעו כל החלומות על העושר הגרנדיוזי!'
בפינת בית הכנסת הקטן, עמד אז שפוף ובוכה, 
ומהרהר  באצבעותיו  הבלה  העלון  את  ממולל 
בחרטה על התקופה שחלפה. הוא לא הניח לעצמו 
התחזק  אתר  ועל  להתייאש,  אבה  ולא  להישבר 
וקיבל על עצמו בקבלה חזקה ועוצמתית החלטות 

מכל  עיניו  את  לשמור  שתכליתן  לביצוע,  קשות 
משמר ולהתחיל להקפיד על קדושת מבטו. מעתה 
יגן על עיניו בכל מחיר שבעולם, ישמור על קדושת 

העיניים!
הוא יצא את בית הכנסת, וחש אדם חדש. לבו 
התכבס, עיניו שמורות - מעתה ועד עולם, נשמתו 
אני  'מעכשיו  עדיין:  העתיד  אין,  העבר  מאושרת. 
שומר על העיניים, בכל מחיר ובכל תנאי' - הרהר 
מכל  הרווחתי  כבר  אחד  'דבר  ובסיפוק.  באושר 
אמר   - עיניי'  את  לשמור  שהתחלתי   - הפסדיי 

לעצמו.
ואז, באופן מפתיע לחלוטין, התרחשה התפתחות 
איזורית מפתיעה, בדיוק בסביבת אותו נכס שכוח 
הכסף  ואת  עתק,  בהון  אותו  מכר  הוא  ומופסד. 
ההצלחה  אחרים.  בנכסים  והשקיע  שב  שהרוויח 
האירה לו פנים, אחרי תקופה שב והתעשר כמקדם!
את מכתבו, בו הוא מעיד על סיפורו האישי וכפי 
זילברשטיין שליט"א  יצחק  רבי  הגאון  ששלחו אל 
אין  בהתרגשות  מסכם  הוא  הסיפור,  על  המעיד 
קץ, כמה זכה באושר רוחני ובעושר גשמי 
כפול ומכופל כפי שלא צפה מעולם, 
רק בגלל שלא הניח לעיניו לצפות 
על  היכן שרצו, רק בגלל ששמר 

ראייתו.
ואכן, עוצמת השפעת שמירת 
שערי  פתיחת  על  העיניים 
חז"ל  בדברי  מבוארת  הפרנסה, 
המפורשים במסכת יומא ע"ד, שם 
נפתחים  הפרנסה  ששערי  מבואר 
ומותאמת  מדודה  מדוייקת,  במידה 
את  סוגר  שיהודי  ככל  העיניים.  לפתיחת 
שערי עיניו, עוצם אותן מראות ברע, מאבטח אותן 
מכל מראה אסור - כך נפתחים בפניו שערי שפע 

ופרנסה!
שקידמה  לקביעה,  התרגל  היום  של  העולם 
ירידה  גם  הכוללות  אופקים  ופתיחת  טכנולוגית 
לשיפור  היעיל  הכלי  הן   - העיניים  בשמירת 
ההצלחה.  להבטחת  הפרנסה,  לייעול  העבודה, 
הברכה  אך  יתכן,  זה  טכנית  שמבחינה  מתברר, 
תלויה בשמירת העיניים, וכל התקדמות או שיפור 
יש לבחון שלא יפגעו חלילה בשמירת העיניים, כדי 

שתשרה הברכה ותשתפר הפרנסה!
הבה נשמור את העיניים, נעצום אותן בקפידה. 
הנדרשת,  הראויה,  במידה  רק  לפותחן  נקפיד 
הקדושה. כך נזכה ששערי השפע והעושר, הסייעתא 
דשמיא והאושר ייפתחו בפנינו, להוריק עלינו שפע 

ברכה עד בלי די!
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אדם שמספר שערות ראשו צריך ליטול את ידיו פעם אחת אחר שסיים להסתפר, ואפילו אם א. 
לא הסתפר כל שערות ראשו אלא מקצתם, והטעם הוא כיוון שנוגע בתוך שערותיו, ונמצא שם 

מלמולי זיעה, וצריך ליטול את ידיו פעם אחת ואינו חייב ליטול מתוך כלי.
אם אדם אחר סיפר את ראשו גם כן צריך ליטול את ידיו, וכן גם הספר צריך ליטול את ב. 

ידיו, כיוון שנגע בראשו של חברו במקומות המכוסים שם, ולכן ספרים שמספרים אנשים צריכים 
להקפיד ליטול את ידיהם אחרי שסיימו לספר, והטעם הוא כיוון שנגעו בראשו של השני איפה 

שיש שערות ויש שם זיעה.
הגוזז מעט משערות ראשו כאשר עושה "חלאקה" אינו צריך ליטול את ידיו לאחר מכן, כיוון ג. 

שאינו נוגע במקום שיש שם מלמולי זיעה, אלא גוזז קצת מקצות השערות.
מי שמתגלח במכונה חשמלית אין צריך ליטול את ידיו אחר הגילוח.  ד. 

הנוטל ציפורניו צריך ליטול את ידיו לאחר מכן, ואפילו נטל חצי ציפורן צריך ליטול את ידיו, א. 
והטעם הוא משום רוח רעה, וצריך ליטול את ידיו פעם אחת ואין צריך ליטול מתוך כלי, אולם אם 

ציפורניו עודפות על הבשר לפי הסוד יש ליטול שלוש פעמים לסירוגין.
אם נוטל את ציפורניו על ידי אדם אחר צריך ליטול את ידיו לאחר מכן, אולם אותו אחד ב. 

לדין  דומה  ולא  ידיו,  את  ליטול  צריך  אינו  עצמם  בציפורניים  שנגע  אפילו  ציפורניו  את  שנטל 
המספר את חברו שצריך גם כן ליטול, משום שבשערות חברו יש מלמולי הזיעה אך בנוטל ציפורני 

חברו זה מדין רוח רעה ושייך רק מי שנטל את ציפורניו ולא שייך למי שגזזם.
גם מי שנוטל ציפורני הרגלים צריך ליטול ידיים אפילו היו רגליו רחוצות ונקיות.ג. 
נחלקו הפוסקים לגבי בני אדם שכוססים את ציפורניהם על ידי השיניים, יש אומרים שצריך ד. 

ליטול את ידיו לאחר מכן ויש אומרים שלא צריך ליטול את ידיו.

החולץ את נעליו צריך ליטול ידיו לאחר מכן, מכיוון שנגע בנעליו שהם מלוכלכות ומטונפות א. 
וגם משום ששורה רוח רעה על הקרקע כמו שנאמר "ארורה האדמה בעבורך", ונכון להחמיר 
שיטול את ידיו שלוש פעמים לסירוגין, וגם אם נגע בנעלים שאינם על רגליו צריך ליטול את ידיו.

גם אם נוגע במגפיים שהם גבוהות ומגיעות עד הברכיים (כמו מגפיים של נשים), וכן בנעלי בית ב. 
אפילו שהם פתוחים צריך ליטול ידיו.

אם חלץ נעליו בלא שיגע בהם או שקושר את השרוכים שנמצאים על הנעלים אינו צריך ג. 
ליטול את ידיו לאחר מכן, וכן שנוגע בנעלים חדשות אין צריך ליטול את ידיו לאחר מכן.

הנוגע ברגליו צריך ליטול ידיו לאחר מכן, והנכון הוא ליטול שלוש פעמים לסירוגין, ואם א. 
רחץ את רגליו היטב ואחר שנטל ידיו נגע ברגליו בידיו מעיקר הדין אינו צריך ליטול את ידיו לאחר 

מכן, משום שרגליו נקיות, ומכל מקום ראוי להחמיר ליטול את ידיו.
אם נוגע רק בגרביים שעל רגליו הדין הוא שאם הגרביים נקיות אינו צריך ליטול את ידיו ב. 

לאחר מכן, וכל זה בתנאי שנזהר ולא נגע ברגליו, אבל אם נגע ברגליו כבר ביארנו שצריך ליטול 
את ידיו, ואם הגרביים מלוכלכות בזיעה צריך ליטול ידיים אחר שנגע בהם אע"פ שלא נגע בנעלים.

ידיו א.  את  מפני שמחכך  והטעם  אחת,  פעם  מכן  לאחר  ליטול  צריך  ראשו  שערות  החופף 
בשערות ראשו בשעה שחופף את השערות ונוגע בשורשי עיקרי השער ויש שם מלמולי זיעה, 
והוא הדין אם מחכך או מגרד ידיו בשערות ראשו שלא בשעת החפיפה אלא באמצע היום שצריך 
ליטול ידיים כיוון שגם שם יש מלמולי זיעה, וכל זה דווקא שחיכך או מגרד ידיו בשערות ראשו 
אבל אם רק נגע נגיעה בעלמא בשערות ראשו (שלא מכניס את ידיו ונוגע בתוך השערות אלא נוגע מלמעלה) 
אין צריך ליטול ידיו לאחר מכן, ולכן כאשר מניח תפילין של ראש ונגע בידיו בשערות שבראשו 

אינו צריך ליטול את ידיו לאחר מכן.
מה שאמרנו שצריך ליטול ידיו אם נוגע כאשר מגרד ראשו ונוגע בעיקרי השער זהו דווקא ב. 

במקום שדרכו להיות מכוסה דאז שייך הטעם שיש שם מלמולי זיעה, אולם המחכך ידיו בשערות 
שבראשו במקומות שאין הדרך לכסותם (במקומות המגולים), וכן המחכך ידיו בשער הזקן אינו צריך 
ליטול את ידיו לאחר מכן, כיוון שהאויר שולט ונכנס שם לכך אינו מזוהם, המחמיר ליטול ידיו 

במקומות המגולים שבראשו וכן בשער הזקן תבוא עליו ברכה. 

מעניין  ודבר  מצרים.  במכות  עוסקת  וארא  פרשת 
אישית  בו  שפגעה  במכה  הוכה  כשפרעה  רואים  אנו 
שיסיר  לה'  להתפלל  וביקשו  רבינו  למשה  נכנע  היה 
מאתו את המכה הזו, ותיכף ישלח את העם. אך לאחר 
והמשיך  שהבטיח,  מה  כל  את  שכח  הוסרה  שהמכה 
בסירובו לשלח את בני ישראל. ואף לאחר שהתרו בו 
שעתידה לבוא מכה נוספת, לא שינה את דעתו וסירב 

לשלח את העם. 
ו) למדו שזו  י  ומצינו שחז"ל במדרש רבה (פרשה 
דרך ושיטת הרשעים. וכך דרשו על הפסוק "וירא פרעה 
הם  בצרה  כשהן  הרשעים  דרך  כך  הרווחה"  היתה  כי 
והנה  ע"כ.  לקלקולם.  חוזרים  הרווחה  ובעת  צועקים, 
פסוק זה נאמר מיד אחר מכת הצפרדעים, ואחריה באו 

מכות נוספות. ושוב חוזר פרעה על אותה שיטה. 
ויותר מכך אם נתבונן נראה אחר מכת הברד נאמר 
ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן  ְלמֶׁשה  ַוִּיְקָרא  ַּפְרֹעה  "ַוִּיְׁשַלח 
ַהְעִּתירּו  ָהְרָׁשִעים:  ְוַעִּמי  ַוֲאִני  ַהַּצִּדיק  ה'  ַהָּפַעם  ָחָטאִתי 
ֶאְתֶכם  ַוֲאַׁשְּלָחה  ּוָבָרד  ֱאֹלִקים  ֹקֹלת  ִמְהיֹת  ְוַרב  ה'  ֶאל 
והיה אפשר לחשוב שהנה הפעם  ַלֲעמֹד",  ֹתִספּון  ְולֹא 
הוא יותר רציני, ועשה תשובה אמיתית, הרי כל תשובה 
העתיד".  על  וקבלה  חרטה,  "וידוי  תנאים  ג'  צריכה 
אמר  הרי   – 'וידוי'  שלושתם  את  עשה  פרעה  והנה 
"חטאתי הפעם" וממשיך בחרטה "ה' הצדיק ואני ועמי 
אתכם  "ואשלחה  לעתיד  קבלה  מוסיף  וגם  הרשעים", 
הרי ההמשך מבואר  זאת  ובכל  לעמוד".  תוסיפון  ולא 
בכתוב "ַוַּיְרא ַּפְרֹעה ִּכי ָחַדל ַהָּמָטר ְוַהָּבָרד ְוַהֹּקֹלת ַוּיֶֹסף 
ְּבֵני  ֶאת  ִׁשַּלח  ְולֹא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ִלּבֹו..ַוֶּיֱחַזק  ַוַּיְכֵּבד  ַלֲחֹטא 
ִיְׂשָרֵאל". ובאמת מה חסר כאן, הרי כבר היה לו את כל 

דרכי התשובה.
הגאון ר' שלום שבדרון זצ"ל מבאר את עומק כוונת 
חז"ל שהנה כשנתבונן במכת בכורות נראה בדיוק את 
ההבדל בין תשובה מדומה זאת שנאמרה לאחר מכת 
הברד, לבין תשובת פרעה שנאמרה מיד במכת בכורות. 
הנה הכתוב אומר "ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי ַּגם ַאֶּתם 
ּוֵבַרְכֶּתם  ְּכַדֶּבְרֶכם...  ה'  ֶאת  ִעְבדּו  ּוְלכּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּגם 
פרעה  ביקש  מדוע  מביא מהמכילתא  רש"י  ֹאִתי".  ַּגם 
שאני  אמות  שלא  עלי  התפללו   - אותי'  גם  'וברכתם 
בכור. ע"כ. הרי שפרעה פחד למות, ולכן ביקש ממשה 
הוא  זו  הבקשה  את  אבל  ימות,  שלא  עליו  שיתפלל 
שם בסוף הרשימה, והענין הראשון שהוא עשה "קומו 
צאו מתוך עמי" הוא שחרר את עם ישראל, זו למעשה 
לא  בפועל,  מעשים  לעשות  עליה,  התשובה שנתבקש 
רק לומר וידוי "חטאתי, ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים" 
וזו  מעשה,  לעשות  אלא  באויר.  הבטחות  ולהבטיח 

התשובה להשתנות מהדרך המקולקלת.
בצרה  כשהן  הרשעים  "דרך  חז"ל  שאמרו  מה  זה 
הם צועקים", הכוונה שהם יכולים לומר את כל הוידוי 
הארוך "חטאתי עויתי פשעתי" ולהוסיף כל מיני הבטחות 
בצעקות. אך כל זה רק כשהם נמצאים בתוך צרה, אבל 
כשהצרה חולפת חוזרים לקלקולם. כי מעולם הם לא 
חשבו ברצינות לעשות שינוי מהותי, ולהטיב את דרכם.

ללמוד  נוכל  שמכאן  שבדרון  הגר"ש  ומוסיף 
שהתשובה האמיתית היא כפי מה שאמר הנביא "קחו 
עמכם דברים ושובו אל ה'". אבל אם התשובה מתחילה 
ומסתיימת בוידוי על חטא ואמירת סליחות, אזי לא יצא 

מכך שום דבר. 
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