
 

פרנסתו.  מעשה בחיים הכפרי שדר בעירה הסמוכה לחוף, ולפרנסתו היה דייג, וממכירת דגים טריים וטעימים היתה

כבר עם עלות השחר היה הכפרי משכים, והולך מהלך של כחצי שעה עד שהיה בא אל הים הגדול, ושם היה יושב 

על האבן הקבועה עם החכה, והיה דג להנאתו דגים, היה גם נהנה מהאוויר הצח של הבוקר, היה גם נהנה מהשמש 

 חוזרת גם הביתה. ששיזפה אותו בצהרים, והיה גם נהנה לחזור הביתה בשעה שהשמש

 ְלִהְתַענֵּגבשעת שקיעת החמה הוא כבר היה ניצב בעירה עם הדגים והיה מוכר לעם דגים לקיים מה שכמעט כתוב 

ֶֹּקררק עם דגים, סלמון מושט קרפיון וכדו' הכל היה לו ברשת הגדולה, הוא היה די דייקן,  ְבַתֲענּוגִים ָבָאה  ִהיא ַבב

נות בוקר כבר היה קם, ובשקיעת החמה הוא כבר היה בפתח העירה למכור דגים. שמערל לפ ָשָבה, ִהיא ּוָבֶעֶרב

וחצקל הפרזיטים תמיד היו מחכים לו בפתח העירה וקונים את הסלמון הטרי ביותר. למעשה העירה מאד אהבה 

תחשבו לאכול דגים, ככה שלא הספיק חיים לבוא אל אמצע הכפר וכבר הרשת הגדולה היתה ריקה מדגים, שלא 

שהכל היה הרינג ומעושנים, היה שם גם דגים פשוטים מאד, למרות הכל העם לקח, העם אכל, העם שבע, ובסופו 

 של יום בא חיים אל ביתו ואומר העם קנה, ואישתו שמחה.

שלא תחשבו שחיים לא שמר לעצמו מ'השרוף'. חיים דאג כבר בחוף להחביא בתוך שקית שחורה שני סלמונים 

טריים בשביל בני ביתו, הוא היה עוטף את זה בכמה שקיות שחורות כבר בחוף כדי שעינם של שמרל  גדולים והכי

 ובערל לא ישלטו בזה. וכהיותו דייג היה מביא לכפר את הרווחה והשמחה.

יום אחד חיים קם לו כהרגלו, הוא מרגיש שהיום זה יום שונה מכל הימים, הוא עוד לא יודע במה, אבל ההרגשה 

תנת הרבה מוטיבציה והתלהבות, חיש מהר הוא מתלבש ויוצא אל הדרך, הפעם היה ממש מוקדם בבוקר, רק כבר נו

ניצנוץ השחר האיר קצת, אבל חוץ מזה היה חושך מוחלט. וכידוע למשכימי קום כי לפנות בוקר החושך מתחזק, 

לעינינינו,[ חיים יודע את הדרך, ]ומכאן פתח למתחזקים שככל שהחושך מתחזק סימן שהאור כבר קרוב מאד, ונחזור 

 החושך לא יצליח לבלבל אותו.

בדרך הוא היה צריך לעבור כמין כמה גבעות לטפס עליהם מצד זה, ולרדת מצד זה, עד שיבוא אל הים הגדול, הנה 

הוא כבר מטפס את הגבעה האחרונה, היא הכי קשה בטיפוס, היא די תלולה, ולכן חיים מחליט לשבת קצת על שפיץ 

גבעה לנוח קצת מהדרך ולקבל כח להמשיך הלאה, הנה הוא מניח את תרמילו ואת מקלו ורשתו והוא מתיישב על ה

 אבן על הגבעה והים נראה למרגלות הגבעה.

אבל הפעם הוא מרגיש שהוא לא יושב על אבן, כי אם הוא יושב על שק גדול, לאחר שניות ארוכות של ישיבה, הוא 

יש בתוך השק, הוא פותח את השק ורואה שק של אבנים!! אולי זה לא אבנים, אבל  מחליט שהוא צריך לראות מה

החושך כ''כ חזק שזה נראה אבנים. ואז מתחילות לרוץ לו כל מיני מחשבות, הוא נזכר איך שבתור ילד הוא היה 
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רחוק, ותמיד היה ילדים גוים מי זורק יותר  א נזכר שהוא היה עושה תחרות עםמשתעשע לזרוק אבנים אל הים. הו

מנצח אותם, והם כתגובה היו זורקים את האבנים עליו. סליל המחשבות דוקרים לו את המח, והוא מחליט שמה כבר 

יכול לקרות אם הוא יפספס חצי שעה של דיג, אז לשמרל לא יהיה סלמון טרי, לא נורא! הוא עוזב הכל, מסתכל 

שחק משחקי ילדים קטנים, הוא עולה על אבן, ואחת שניים שאף אחד לא רואה איך שאדם עם זקן הולך עכשיו ל

שלוש הוא מטיס אבן אחת אל תוך הים, הוא שומע עד אליו את ה'פופ' שעשה הים כשהוא נפגש פתאום עם אבן 

בשעה כ''כ מוקדמת, וכך עוד אחד ועוד אחד, חיים עומד על גבעה מול הים וזורק אבנים, הוא כ''כ נהנה, לא יאומן 

ו גילאים אפשר להנות, הוא נהנה לראות שהכישרון שלו לזרוק רחוק לא עזב אותו, וכי הוא עדין זורק שגם בכאל

 ממש טוב ורחוק, הוא נהנה מעצמו.

אבל אז מפציע השחר, והשמש מתחילה להאיר על הארץ, והנה הוא אוחז באבן האחרונה הוא כבר רוצה לזורקה אל 

 לא קצת אלא הרבה נוצץ, והוא רואה שזה יהלום!הים, אבל אז הוא שם לב שזה קצת נוצץ, ו

הוא מבין שכל השק היה שק יהלומים ולא סתם שק אבנים, הוא גם קולט שאם ארך לו רבע שעה לרוקן את תכולת 

 השק, זה אומר שהיה פה המון המון יהלומים, ואת כולם הוא פיספס!

תי, מרוב יאוש ועצבות של פיספוס, הוא כמעט מרוב בושה מעצמו איך שביזבז מיליונים של כסף בשביל משחק שטו

 וזורק את היהלום הזה גם. למעשה עד היום אנחנו לא יודעים אם הוא בסוף זרק את היהלום האחרון או לא.

בא לך לזרוק את זה, להתעצב מזה, ולהשבר מזה, להנות מהמתיקות של  .לפעמים אתה מרגיש שנפל עליך אבן

סה''כ מחשיך היצר הרע את ליבינו  יר לנו כי אלו האבנים הם יהלומים.מזכהעצבות והמסכנות. אבל רבינו שב ו

ומנסה לשכנע אותנו שזה אבנים. אל תתפתה ליצר, אל תחזור למשחקי מסכנות שיאה לילדים קטנים. תהיה איש 

 חיל תשתוק ותסתבלן, תשמח עם השק אבנים הזה ועוד יאיר השחר ותראה שאכן זה היה שק יהלומים.

 ]סיפר ראש חבורת ישב''ג ר' מנחם רובינפלד הי''ו[

 

 ?למה הכאב הוא יהלום

 !הנה מילים מר' אשר

 ,חייו יסוד את האדם ימצא כשלונותיו רוב מתוך רק כי

 מסתתר ל-א הוא כי", בלילות ואמונתך" בבחינת, אמונתו שהיא

 מאד מר שזה אף, בושה שום בלי האמת על שנודה הוא ורצונו

 ,זה על להודות מאד קשה האדם וטבע

 ,לכך לזכות נפש מסירות הרבה וצריכים

 ".תימצא מאין והחכמה" האין למידת זוכה הוא ואז

אחרי שאדם פוגש את עצמו בכח כל הכאבים הכישלונות והנפילות שלו, הוא רואה שזה לא מובן 

מאליו כל נשימה ופעולה שלו, ואז הוא יכול להתחבר לאמונה שיש בורא כל עולמים שמחיה איתו 

 והולך איתו ונותן לו הכל, והדביקות הזאת היא הכל.
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