פרשת השבוע :בלק

עורך :הרב עוזיאל אדרי

כוחה של תורה

להאיר את העולם
כיצד נקרא שמה של פרשה בתורה על שמו של
רשע? אלא ההסבר הוא :נאמר בגמרא (סוטה
מז) רות המואבייה – שממנה יצא דוד המלך
ומזרעו יהיה גם משיח בן-דוד – יצאה מזרעו
של בלק.
הרי שבלק מורה על דרגה רוחנית עליונה כמו
שכתב בזוהר הק' דרגה של "אתהפכא חשוכא
לנהורא" כלומר "הפיכת החושך לאור" ,שהרי
"אור" שבא לאחר "חושך" הוא בעוצמה יותר
גדולה ואדירה מאשר "אור" שבא באופן
מיידי בלי שום הפרעות וכדו' .ולכן נקבע שם
פרשתינו ע"ש בלק ,ללמדנו שזו בעצם תכלית
חיי היהודי בעולם הזה להאיר את העולם ע"י
התורה והמצוות ולהפוך את חושך העולם
לאור הקדושה והטהרה.
בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
לוח הזמנים טו' תמוז טז' תמוז יז' תמוז יח' תמוז יט' תמוז כ' תמוז כא' תמוז
לפי שעון "קיץ"
15.7.17 14.7.17 13.7.17 12.7.17 11.7.17 10.7.17 9.7.17
4:19 4:19 4:18 4:18 4:17 4:16 4:16
עלות השחר
4:24

4:24

4:25

4:26

4:26

4:27

4:28

זריחה  -הנץ החמה 5:49

5:50

5:50

5:51

5:51

5:52

5:52

זמן טלית ותפילין
שקיעה

19:49 19:49 19:49 19:50 19:50 19:50 19:50

צאת הכוכבים

20:05 20:06 20:06 20:06 20:07 20:07 20:07

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:31

8:31

8:31

8:32

8:32

8:32

8:33

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:13

9:13

9:13

9:14

9:14

9:15

9:15

בלק
פרשת השבוע:
והיה שארית
הפטרה:
השבת:
כניסת
19:26
יציאת השבת20:24 :
רבינו תם:
21:18
הכרזית תענית

צום יז' בתמוז ביום שלישי
סיום הצום 20:13

גליון מס' 720

הלִים נָטַע ה' (במדבר כד ,ו)
א ָ
ּכִנ ְ ָחלִים נ ִ ּ ָטיּו ּכְגַנֹּת ֲעלֵי נָהָר ּכַ ֲ

למה נסמכו אהלים לנחלים ...לומר לך ,מה נחלים מעלין את האדם מטומאה-לטהרה,
אף אהלים מעלין את האדם מכף חובה-לכף זכות( .ברכות טז ,א)
אף אהלים :בתי מדרשות( .רש"י שם)

הרי לפנינו גילוי מופלא עד למאוד אודות מעלת לימוד התורה ,שיש בכוחו לכפר גם
על עוונות שאין התשובה מועילה בהם .שכן על כרחך מיירי הש"ס בעוונות חמורות
שאין התשובה לחוד מועילה בהם ,שאם לא כן מניין לנו שרק התורה מעלה את האדם
מכף חובה לכף זכות .ואכן זה מפורש בדברי רבינו יונה (שערי תשובה) ,וזת"ד :עבירות
שאין תשובה מועילה בהן ,כגון עבירות שחייבים עליהם כרת ומיתות בית דין אשר
שנינו במשנה שאם עבר עליהם – תשובה ויום הכיפורים תולין ויסורים ממרקים ,הרי
שתלמוד תורה בא במקום יסורים – ומכפר עליהם ,עי"ש.
וצא ולמד לדברי הגמ' (שבת ל ,א)‘ :אמר רב יהודה אמר רב ,מאי דכתיב (תהלים לט ,ה)
‘הודיעני ה' קצי (העתידות לבא עלי – רש"י) ומידת ימי מה היא (כמה ימי חיי – רש"י) אדעה מה
חדל אני' (באיזה יום אני חדל ובטל מן העולם) .אמר לו בשבת תמות .אמות באחד בשבת
(שיוכלו להתעסק בי ובהספדי – רש"י) ,אמר לו כבר הגיע מלכות שלמה בנך ואין מלכות
נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא .אמות בערב שבת ,אמר לו ‘כי טוב יום בחצריך
מאלף' (תהלים פד ,יא) – טוב יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד
שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח' ,עי"ש.
ושוב מצינו כעין זה מפורש בדברי הזוהר הק' (ויקרא פר' קדושים) עה"פ ‘ולכן נשבעתי
לבית עלי אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם' (שמואל א – ג ,יד)‘ :בזבח
ומנחה אינו מתכפר ,אבל מתכפר הוא בדברי תורה .למה ,משום שדברי תורה עולים
על כל הקרבנות שבעולם ,כמו שכתוב (ויקרא ז ,לז) ‘זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת
ולאשם ולמילואים' ,שקולה התורה כנגד כל הקרבנות של עולם .אמר לו ,כך זה ודאי,
שכל מי שמשתדל בתורה ,אע"ג שנגזר עליו מלמעלה ,נוח לו מכל הקרבנות והעולות,
ואותו העונש נקרע' ,ע"כ תרגומו.
וגדולה מזו מצינו בגמ' סוטה (ד ,ב)‘ :יקרה היא מפנינים ,מכהן גדול שנכנס לפני
ולפנים' .ועל כולנה יש להשתומם מדברי הגמ' מגילה (טז ,ב)‘ :אמר רב ואיתימא רב
שמואל בר מרתא ,גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש ,שכל זמן שברוך בן
נריה קיים לא הניחו עזרא ועלה' ,עי"ש .הרי לפנינו מפורש מכל הלין ,ששקולה מצות
תלמוד תורה יותר מכל הקרבנות שבעולם ,ואף יותר מעבודת כהן גדול ביום הכיפורים
בבית קודש הקודשים ,ולא עוד אלא שהיא שקולה יותר מבנין בית המקדש! והדברים
מופלאים ומדברים הם בעד עצמם.
וכזאת איתא התם (מגילה טז ,ב) אודות מצות הצלת נפשות‘ :אמר רב יוסף גדול
תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות ,דמעיקר חשיב ליה למרדכי בתר ד' ולבסוף בתר
חמשה' ,ופירש רש"י :כשעלה זרובבל מן הגולה ומרדכי עמו מנאו במקום החמישי,
לפי שנעשה מרדכי שר בינתיים ירד חשיבותו בעיני החכמים ,עכת"ד עי"ש .הנה כי כן,
חשוב היה מרדכי עת אשר היה בסנהדרין ולמד תורה – יותר מיום שנתמנה לשר בבית
המלך והציל עם שלם מציפורניו של המן הרשע אשר ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד
את כל היהודים!
וגם הלום איתא התם (מגילה טז ,ב) לגבי מצות כיבוד אב ואם :אמר רב יצחק בר
שמואל בר מרתא ,גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם ,שכל אותן שנים שהיה

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

כתב השל"ה הק' זיע"א :כי עצום הוא ממני" (כב,ו) רמז אמר
בלק" :כי עצום הוא" – עוצמתם של ישראל ,היינו דוד המלך
וכן המלך המשיח – זה "ממני"; שכן דוד המלך ,וכן משיח
שהוא מבית דוד ,יצאו מרות המואבייה ,שיצאה מבלק.
כתב ה"תורת חיים"" :אשר תברך מבורך" (כב,ו) מדוע נאמר
"מבורך" ,שנשמע כמי שהוא מבורך כבר ,ולא "יבורך"? שכן
העובדה שבלעם בירך את ישראל וברכותיו נתקיימו ,אין זה
משום שהברכה באה מבלעם ,אלא הברכה כבר ניתנה מאת
ה' ,רק שהיה צורך שתבוא גם מפיו של אותו רשע ,מבחינת
"מלאך רע עונה בעל כורחו אמן".
כתב ה"מור דרור"" :וישבו שרי מואב עם בלעם" (כב,ח) מפרש
רש"י" :אבל זקני מדין הלכו להם" .זקני מדין הכירו את משה,
שהרי הוא גדל אצלם .לכן כאשר ראו את בלעם ,הבינו שאין
זה האיש שיהיה ביכולתו לעמוד נגד כוחו הגדול והכביר של
משה ,ולכן הלכו מייד.
כתב רבי פינחס מקוריץ זיע"א" :קום לך אתם ואך את הדבר
אשר אדבר אליך אותו תעשה" לכאורה היה צריך להיכתב
"אותו תדבר" ולא "תעשה"? אלא נאמר במדרש" :בוא וראה
כמה חביבין ישראל על הקב"ה ,שהישרה את שכינתו על רשע
זה לטובתן של ישראל" .וזה מה שאמר הקב"ה לבלעם" :קום
לך אתם" אתה יכול ללכת ,אבל לא תהיה בזה כל תועלת ,כי
לא תצליח נגד ישראל .רק בדבר אחד תזכה ,בכך ש"אדבר
אליך" ואשרה שכינתי עליך "אותו תעשה" זאת תהיה הפעולה
היחידה שלך שתוכל לעשות.
כתב ה"כלי יקר"" :ויפתח ה' את פי האתון" בכך הוכיח ה' את
בלעם ,שעל לו להתגאות בכך שזכה לנבואה ,שהרי אתון זו
גם היא ראתה מלאך ודיברה .האתון דיברה משום שהיה בכך
תועלת לישראל ,וכך גם בלעם לא זכה לנבואה אלא למען
התועלת שיהיה מזה לישראל.
כתב ה"חידושי הרי"ם"" :לא הביט אוון ביעקב ...ה' אלוקיו
עמו ותרועת מלך בו" מתי אין הקב"ה זוקף לחובתו של יהודי
חטא שנפל בו באקראי כל שהוא? כאשר "ה' אלוקיו עמו
ותרועת מלך בו" כשהוא נשאר דבוק במלכות שמים ולא פורק
מעליו את העול ,אז אין החטא אלא כבדרך מקרה.
"דרך כוכב מיעקב" הרמב"ן מפרש כי פסוק זה מדבר על
המשיח הנמשל לכוכב ,ואילו הירושלמי מפרש פסוק זה על כל
יהודי .התיווך בין שני הפירושים הוא ,שבכל יהודי יש ניצוץ
משיח השייך לנשמתו ועליו לתקן ולהכין ניצוץ זה ,וזו הכנה
לגילויו של המשיח הכללי שיגאלנו מן הגלות.
"וירא פנחס בן אלעזר" מפרש רש"י" :ראה מעשה ונזכר הלכה
אמר לו :משה ,מקובלני ממך וכו'" .שאלו את בעל 'החידושי
הרי"ם' :אם ידע פנחס את ההלכה ,לשם מה היה צריך לשאול
את משה? והשיב :לפני שבאים לעשות מעשה ,ואפילו הוא על
פי הדין ,יש להתייעץ תחילה עם הרב.
כתב בזוהר הק'" :ויבוא אלוקים אל בלעם" אלוקים בא אל
בלעם ולא קראו אליו .הדבר דומה למצורע הבא אל בית המלך,
שהמלך יוצא אליו ,כדי שהמצורע לא יכנס להיכלו ויטנף את
ארמונו .אך אצל משה רבנו מוצאים אנו תמיד שה' קרא לו
שיבוא אליו ,אל היכל קדשו.
כתב הרמב"ן" :ויפתח ה' את פי האתון" טעמו של הנס האדיר
שפתח ה' את פי האתון ודיברה עם בלעם היה לבוא ולהזהיר
את בלעם שלא ילך אחר כישופים נחש וקסם ולא יקלל את
ישראל .וזאת כדי להודיעו ,שכשם שהקב"ה פותח את פי
הנעלמים ,כך יש בכוחו לאלם פיהם של מדברים ,או לשים
בפיהם דברים שידברו כרצונו.
נאמר במדרש רבה" :מי מנה עפר יעקב" עם ישראל נמשל
לעפר ,שהכל דורכים ודשים עליו אך לבסוף הוא מכסה את כל
אלה שדרכו עליו .כך עם ישראל בזמן הגאולה הוא יהיה נישא
על כל העמים.
"וירא את ישראל שוכן לשבטיו" אומרת הגמרא (בבא בתרא פ):
ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה כנגד זה .אמר ,ראויים
הללו שתשרה עליהם שכינה.

יעקב אבינו בבית עבר לא נענש ,עי"ש .וזאת הלכה העלו כל
המורים ,ובכללם מרן השו"ע (יו"ד סימן רמ סעיף יג) .וכן הורה להלן
(סעיף כה) בשם תרומת הדשן ,שאם רצה הבן ללמוד בעיר אחרת
מפני ששם ילמד טוב יותר אין האב יכול למחות בידו ,הגם שע"י
זה ימנע ממנו מלשמש את אביו ואמו ,עי"ש.
ויש להתבונן נוראות ,הרי תשובה היא חתירה מיוחדת שהקב"ה
חתר לקבל את השבים – בניגוד לדעת החכמה והנביאים והתורה
אשר נשאלו כולם מה יעשה החוטא ,ופסקו שאין לו תקנה עד
שימות .וא"כ היאך תועיל בו תורה במקום שאין התשובה יכולה
להועיל לו .והקרוב אלי בזה הוא ,שגדולה מעלת התורה אשר
הופכת את האדם ל'בריה חדשה' ,עד אשר אין הוא עוד אותו
אדם שנגזרה עליו הגזרה .וכדרך שאמרו לגבי כוח התפילה
במדרש שוחר טוב (תהלים קב)‘ :אפילו המתים במעשיהם ,אם
באים ועומדים לפניך בתפילה אחת של ר"ה ויוה"כ ואתה בורא
אותם לבריה חדשה' ,עי"ש .וכיוצא בזה מצינו לרבינו יונה שהגדיר
את בעל התשובה בלשון איש ‘אחר' הוא ,וכן מצינו ברמב"ם
(הלכות תשובה)‘ :אמש היה מאוס ומשוקץ וכו' והיום הוא אהוב
וחביב ונחמד'...
הנה כי כן עין רואה ואוזן שומעת מכאן ,עד כמה גדולה היא
מעלת לימוד התורה ,אשר שקולה היא כנגד כל המצוות
שבתורה ,ומצילתו מן היסורים אפילו במקום שהתשובה אינה
מועילה בהם .ומי האיש החכם אשר ישמע כל אלה ,ולא יתמלא
ליבו בחביבות התורה!
ידוע ומפורסם הסיפור שאירע עם מרן ‘מאור ישראל' זצוק"ל,
אשר פעם הוצרך לעיין באחד הספרים שהיה מונח במדף העליון
בספריה .עלה הרב כדרכו במעלות הסולם עד אשר שכח היכן
הוא עומד ...ונפל מהסולם .כשהגיע הדבר אל כבוד מרן הגרי"ש
אליישיב זצוק"ל ,הזדרז לבקרו בבית החולים ,ושהה שם שעה
ארוכה יחסית כשהוא משתעשע עמו בדברי תורה כנאה וכיאה
לשני מאורי הדור .בצאתו משם שאלוהו תלמידיו ,מדוע שינה
ממנהגו והשתהה זמן ארוך כל כך .השיב להם‘ ,חולה זה אינו
דומה לשאר חולים – החולי שלו הוא אהבת תורה'!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה

הריני להודיע כי עקב

"צום שבעה עשר בתמוז"
שיחול ביום שלישי
יז' תמוז תשע"ז 11.7.17
לא תתקיים קבלת קהל
אחר הצהרים .

בברכת :

יהפוך הקב"ה ימים אלו לששון ושמחה ולמועדים טובים
יהושע דמרי
ממונה המועצה הדתית

דבר רבני השכונות
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חומרת הדיבור בבית הכנסת = קדושת בית הכנסת
"מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל" (כד' ,ה') אומרת הגמ' בסנהדרין
ק"ה ע"ב אמר רבי אבא בר כהנא :כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי
– מדרשות שנא' " ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה" ( דברים כ"ג,
ו') .קללה ולא קללות .וכותב הזוהר הקדוש בפרשת תרומה :ומאן דמשתעי
בבי כנישתא במילא דחול ,ווי ליה דאחזיה פרודא ,ווי ליה דגרע מהימנותא,
ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל ,דאחזי דהא לית ליה אלהא ולא
אשתכח תמן ולית ליה חולקא ביה ולא דחל מיניה ואנהיג קלנא בתיקונא
עילאה דלעילא .תרגום הזוהר :מי שמדבר בבית -הכנסת בדיבורים של חול,
אוי לו שמראה פירוד ,אוי לו שגורע האמונה ,אוי לו שאין לו חלק באלוקי
ישראל ,שמראה שהוא אין לו אלוקים ולא נמצא שם ואין לו חלק בו ולא
מפחד ממנו ונוהג ביזיון בתיקון העליון שלמעלה .דברים מזעזעים ונוקבים
את הלב .אדם כזה טוב מותו מחייו! מה שווים לו כל החיים אחרי שאין
עזר ה' עמו והוא כמו גוי רח"ל ,שהגויים אין להם חלק בה' .כמה חמור מאד
המדבר בבית הכנסת ,שאין לו חלק באלוקי ישראל חלילה .תסמר שערות
אנוש מראות חומר שבו ,ולבבות יכאבו על שנעשה כהיתר לרבים מעמי הארץ,
והגם ששומעים לפעמים חומר שבו מהדרשנים בעם ,אף על פי כן אין מניחים
מנהגם הרע ,ועולם כמנהגו נוהג ,אוי להם לבריות מיום הדין ומיום התוכחה.
ישנם אנשים הרוצים מאד להיזהר שלא לדבר בבית הכנסת ,אבל כשמדברים
אליהם אחרים נראה להם כבושה וכגאוה שלא להשיבם ולומר להם שאינו
מדבר בבית הכנסת ,ומתוך כך גם הוא מדבר בכאב לב עד שלבסוף נעשה לו
כהיתר .והאיש הירא את ה' ,יאחזמו רעד ,ולא יבוש מפני כל ,ויאמר בפה
מלא" :איני מדבר בבית הכנסת" ,שהרי זה דומה למי שרוצים לאבד ממנו הון
עתק או להורגו ,שלא יחוש לבושה ולא לשום דבר ויחיש מפלט לו .על אחת
כמה וכמה שצריך לחוס על נפשו וכבוד קונו .וזה כלל גדול שלא לעבור שום
עבירה ,ושלא להמנע מקיום שום מצוה מפני הבושה.ועל זה אמרו חז"ל" :הוי
עז כנמר וגו' ,לעשות רצון אביך שבשמים" .והנזהר בזה ,מלבד שניצול מעונש
חמור ,נותנים לו גם כן שכר כעושה מצוה ,שמקיים מצות "ומקדשי תיראו",
שבית הכנסת הוא מקדש מעט וצריך לירא ממנו.והזהירות שלא לדבר בבית

הכנסת ,היינו אפילו שלא בשעת התפילה ,אבל בשעת התפילה ,אפילו שלא בבית
הכנסת צריך להיזהר שלא לדבר מתחילת התפילה ועד סופה .שכל המדבר בבית
הכנסת אין תפילתו נשמעת וידוע מה שכתב הרב הפלא יועץ :אין תפילתו של
אדם נשמעת אלא בבית הכנסת .ונאמר בשם הרב חיד"א ע"ה ,שכאשר המשטינים
והמקטרגים בשמים ממעל ,באים לקטרג על ישראל על עוונותיהם ופשעיהם ,מיד
הם מקבלים תשובה נצחת ,שאומות העולם הם האחראים לזה ,שלימדו אותם את
תרבויותיהם ומעשיהם הרעים ומדותיהם המגונות ,במשך כל ימי הגלות שהיה
עם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים ,שקיבל מהם גם כל מיני רעל של מינות
ואפיקורסות וכו' ,וסנגוריא זאת יכולה להגן על ישראל קצת ,לבטל מהם כמה
מיני גזירות רעות בעולם הזה .אולם לצערנו הרב ,המקטרגים והמשטינים האלו,
יש להם טענה חזקה נגד הסנגוריא הנ"ל ,והיא שימשיכו לטעון ,אם באמת ישראל
את הכל למדו מאומות העולם ,למה ומדוע לא ילמדו את הטוב שבהם? אומות
העולם בכנסיות ובמסגדים שלהם עומדים באימה וביראה ,ואפילו מלה ודיבור
אחד לא נשמע בפיהם ,ואיך בני ישראל בתוך בתי כנסיות שלהם הם מדברים .ולא
עוד אלא שמדברים בדברי שחוק והיתול וקלות ראש ,ואינם נרתעים כלל וכלל
מכבוד השכינה השרויה בבית הכנסת .האם את הרע ילמדו ואת הטוב לא ילמדו?
ומיד כביכול לא מוצא חלילה תשובה לטענתם החזקה הזו ,ומתעוררת מדת הדין
לגזור גזירות קשות ורעות על ישראל חלילה .וכתב הרב בעל "הקרית ארבע"" :ה'
ילחם לכם ואתם תחרישון" ,דהיינו ה' ילחם לכם ,נגד המקטרגים בשמים כנ"ל,
אבל בתנאי "ואתם תחרישון" -בבית הכנסת ,שלא לדבר שם ,כי אם מדברים
אז חלילה בטל הסנגוריא בעד ישראל ולכן מוטלת החובה על כל אחד להתבונן
בחומרת הדברים ולראות את הפירצה שישנה בדורינו בנושא הזה ,וכמובן שדבר
ראשון שכל אחד יציל את עצמו ,ויקבל קבלה שלמה וגמורה שמהיום והלאה לא
ידבר בבית -הכנסת ובית -המדרש בשום פנים ואופן! ויהי רצון שנזכה לקיים את
מצוות "מקדשי תיראו".

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב אברהם טריקי

אורות עונג שבת
העם המואבי היו כל כך רגילים במעשים רעים בעבירות ובתועבות
שלא יעשו וירדו לדיוטא תחתונה של שחיתות והרס האישיות
האנושית ,עד שהיו שקועים בתהום הנשייה של הטומאה ולא יכלו
לסבול בקירבתם ריח של תורה טהרה וקדושה ובעצם הגעתו של עם
הקודש -עם ישראל אל מול ארצם כשהםמוקפים ענני כבוד ואוכלים
מאכל של מלאכי השרת מן מהשמים ובתוכם ה'אהל מועד והשראת
השכינה וכו' דבר זה ערער את יציבותם נפשם הרעה והוציאם
משלוותם עד שמאסו בחייהם והעדיפו מוות ואבדון מן העולם ובלבד
שלא לחיות ולהימצא ליד תורה וקדוש ה.
מרן קדוש ישראל ה"חפץ חיים" זיע"א אמר בעניין זה משל נפלא:
ם  -מוכר
ברחובה של עיר שכנה לה חנותו המפוארת של הבש 
בשמים,הריח הטוב ש להבשמים משך אל חנותו קונים רבים ומאושר
היה בעל החנות בפרנסתו ועושרו ורכושו הלך והתעצם מיום ליום.
באחד הימים מגיע הוא לחנותו והנה חשכו עיניו ,במקום להריח את
הריח הטוב והנפלא של הבשמים עולה באפו ריח של צחנה נוראה
קהריק הצמוד
בלתי נסבל,לתדהמתו הרבה מתברר לו כי באולם הענ 
לחנותו נפתחה חנות חדש ה "בורסקי" -מפעל לעיבוד עורות והצחנה
הנוראה של סרחון העורות נודפת למרחקים .הוא מתלונן ,מוחה
וצועק ,אך מאוםלא עוזר לו ,וכך יושב לו הבשם בחנותו הריקה
מקונים שהדירו רגליהם,שכן מי יתקרב לחנות בשמים שריחות סרחון
סובבים סביבה ,עד שיום אחד תלה שלט גדול על חנותו "למכירה".
לא עברו דקות ספורות וממפעל העורות הגיח הבורסקי לבוש סינר
מטונף ונודף ריחות מחליאים מחייך הוא בפה מלא ומצי ע "הבה ונהיה
שותפים ,נפרוץ את הקיר המפריד בין המפעל לחנות ונעבוד יחדיו".
הבשם מעקם את אפו בסלידה אינו מסוגל אפילו לחשוב על הרעיון
אך בכל זאת הוא אומ ר "תן לי לחשוב" .והנה הימים חולפים ואיש
אינו מתעניין בקניית החנות ,הריחות מרחיקים כל עיסקה אפשרית
ובנתיים פרנסה אין ,ההוצאות והחובות כבר למעלה מראש ,הרבה
ברירה אין בידו,הן בני ביתו תלויים בו,וכשאפו סגור בשתי אצבעותיו
ניגש אל הבורסקי ומביע את הסכמתו לרעיון .תוך שעה קלה נפרץ
הקיר הבשם עוטה סינר וניגש לבחוש בעורות שבסיר כשפניו מביעות
סלידה עמוקה.הבורסקי מביט ברחמים על שותפו העדין והאיסתניס
ונד בראשו ,והבשם ממשיך במלאכתו החדשה בלית ברירה .כך ביום
הראשון,וביום השני פחתה במעט הרגשת הסלידה,וביום השלישי היו
כבר הריחות נסבלים יותר,וביום הרביעי היה זה אך ריח רע ןלא צחנה,
אראותיו כמו היה עומד בחנות הבשמים.
וביום החמישי כבר נשם מל 
תקופה ארוכה עברה ,החובות כוסו זה מכבר ,וצרור החסכונות גדל
והלך,וכשהגיעו החסכונות לסכום נכבד באה אשתו והצעה בפיה" ,קח
את סכום הכסף ופתח בו מחדש חנות גדולה במרכז העיר ."....והנה
ראה זה פלא הבשם לשעבר מעוות פניו בסלידה ואומר, :איני סובל
אותם אנשים רכרוכיים שאינם מסוגלים לשאוף אוויר פשוט וזקוקים
לניחוחם של בשמים."...
על כך נאמר על ביטול תורה "אם תעזבני יום,יומיים אעזבך"וכמאמר
הגמרא "היום היצר הרע אומר לך עשה כך ולמחר אומר לך עשה כך
עד שאומ רלך ותעבוד עבודה זרה"רח" ל.
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